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Reisicumhur.umuzun 
tenezzühü 

latanbul, 27 (A.A.) - Reiıi· 
cumhur Milli Şef bmet İnönü, bu 
alqam üzeri tehir dahilinde otomo
bille bir aezinti yaptıktan sonra 
Park Otele gelmitler ve akpm ye· 
meiini Park Otelde Baıvekil Dok· 
tor Refik Saydamla beraber ye· 
mitlerdir. 

Ba vekil şehrimizde 
Deniz köşkünde J 

illi elimize ı 
müllki oldu 

Romen Nazırları 
. ıtalya 

Hariciyesinde 
Bükreıte neıredilen ya

rı re•mi beyanatta 
denildiğine 6Öre : 

Romanya 
feda karlık 

yapmayacak 

BULGAR 
NAZIRLAR 
Hitler tarafından 

kabul edildı 
Nazırların hareketinden 
evvel So~ada nümayİf

ler yapıldı 

INGILTERE 
ROMANYA 

Birbirlerinin gemilerini 
müsadere ediyorlar ı 

Portsaidde Uç 
Romen petrol 

gemisi ahkondu -

- .........-. Başvıiil Haydor/Hllfl i1tasyonrmf!an çıkarken 
Baıvekfllmi& Dr. Refik 8a7dam dili: ğe .. zevat ve btl)'ilk blr' baUc kalabalı

.. bahkl eksprqe takılDUf bıuul va- &'t taratmdan karplanmqtır. 
gonla §elırlmlze gelm~ttr. Ankaradan Bqveldllml• Haydarp&fadan bir 
barekeUnde BU7ilk Millet Mecllal Jnol'orla dotruca J'loryaya aitmlf Ye 
Keiı,ı .\bdWbahk Renda, bUtUn vekil· Penlz KCS,ktıııde laUrahat buyuran 
fer halk partlal genel ııekretcrl Fikri Reiaicumhur t.met lııönUD• mWlJd 
Ttızer. Halk partisi erktnı. mebu.ı&J olmUftur. 
tanfmdan uğurlanan B~eklllmlz Baıvekillmlz phrlmlsde birkaç 
Haydarpqa litasyonuna muvualeUn· riD k~acaktır. 
de RJyaaetlcumbur ba§Yaverl Celi llafvellll Valiyi kabul etti 
Vali ve belediye relıl Dr. Kırdar. la- b&ullllll. 11 (A.A..) - Btıvekll Dr. 
tan komutanı General tsbak Avni 'ReClk Saydam J'lorya K~den 
Vali mua\•l.Di Hlldal Karataba.ıı. Parti. Park Otele cam..Qfler, !atuıbul \'&11 w 
'1U!eW,1 Tevfik Fikret Sılay • .Emni· beledlYe reUlit k&bUI ederek tehir lf" 
ıeı mjklllrll Muwter Akalın, ParU lert bakkmdıa slrOfmOflerdlr. 
'ritl.ret ve belediye erkdnı, btrçok dL 

Antaiyada paraşüt 
tecrübeleri yapıldı 

A.atal,a, :n (A.A.J - Hava ana. 
mu tayyare !ile.una 111enaup tayyare
lerle dthı buraya gelınif ~ para· 

*rıtm~lif\I~~ 
fmdan i:ottna• tesallGlatta .......... 
mlfbr. 

Hava kurumu tanan " pa~ 
9Uerlaba Antalyayı .. ,....... u. ... 

Ro~ %1 (A·A·> - Romanya 
;Batvekill Gigurte ile hariciye nuı. 
rr Kanoeleecu saat 11-40' da Roma• 
Y• ~lmi§ler, iatuyonda ltaıya ha. 
rlciye nazın Kont Ciano ve daba 
bur sevat tarafmdan tarplanm11 
lardır· 

Romen mi8afirler, otele inmiş_ 
lerdir· Ofle tlzerl Romen devlet 
aclam1anbariclyenezaretinep~ 
lerdfr. 
Bomaa:ra fedakirlık yapma)WWık 

Bftlıet, 11 (A:A.) - Burada 
ııetredilen yan remıl bir deklaru. 
f onda töyle deıunclttedlr: 

Barntll e. Gtıurtu De hariciye 
nuın B- Manoileeco'nun Almanya 
Ye ltalyaya •yabatlan Roı mya.. 
un T1IDa ve Baıkan devlet.lerinla 
mtlfterelt baya.tma ve A.vrupuım 
dofU cenubunda bt.nJm muhaf111 
1'll& fut bit surette badim olmaık 
~u s&tennektedtr· ~en 
deylet adamlaı;ı bu ~ette Mı. 
zumu olan anl~arm hJllUIU.. 
ne, milli' mirastan b~blr ıurette 
vas ~metafzin badJm olacaklar. 
dm 

Romanyanm fedakarlıklara a. 
mada bulunduğu intibamı veren her 
tlirlil ne§riyat uılaızdır· MUH.le 

mmr::.r~'-; 
~ da1ıa siyada ae. 
lalli bıifacaiıU Jthlıııclı vardır- ilem 

(Qepomı t n.tdd 

l!ıtJzlıurc, 11 (A.A.) - D.N.B. A· 
~ lıüdirfJor: 

Alman btlkOmetlnln danU u.rtne, 
Bulpr bafveklll Proteeör :nıo,ae 
Bulp.r bariclye llUJrt B. Popof. bu 
•balı ~bllrsa Plmiflerdlr. 

Buipr btlkamet adanılan l•tuyan
da bar1c1ye nuın B. Von Rlbbentrop, 
dwlet. putl ve ordu rtcaU t&rafmdaa 
~. Kendilerine Nmll· 
tulm. Ua etmlf olan uker1 kıtayı 
teftlt etmlfl..ur. 

VOD Rlbbelltrop mı.aıtrlerine A8ter· 
nlcbl8cber bof oıeun. kadar refakat 
•tmlfUr. Bulpr nuır1an biw.ra 
Alman barlclJe DUll'lmD •1ftY9Uk 
lıllltkUD• Jltmlflerdlr. 
ltaf)r ... _. ........ .._.. .... , 
8of;ra. t7 (AA.) - M,ter: Bir 

anaa ve Ulur t.eınemaıltl olarak. Dob. 
ruca köytO.U kıyafetine llrmlaı ıq 

fDnatı t netde) 

Hor Fransa 
mücahidini 
Fransızlar 
lıapse mah

kum etti 
\ 'ifl, %7 (A.A.) - General dö Gol, 

aclalıi ltaat IUÇU ile ilt.tbam edilerek 
..,... iNi -. .._ '!"'Mdziı OJ. 
Dnlflur. Gmaral, 1ıa llaran. ulcnt 
teiıırQls mabkelllell n---. tem11z •-.ur. 

N9Y7ork. 27 (A.A.) - "Ncv. 
york Timea" pzetesinin Bükrct 
mubabirinin bildirdiğine &öre, 
Romanya bahriye nezareti evvel. 
ki pce, 4.501 tonhlk ••Buccci'' 
iunindeki Romen tilebi ile 6.394 
.. Olteııia" ve 3. 152 tonluk ••ao. 
mania" iünlerindeki Romen pet.. 
rol c.mterinin Ponaid'de lı1citi& 
,, ........... tarllfln..im. mil-.lere 
edlldifinl bildirmİftir' . 

"Bucegi" iptida! maddeler, bu. 
bubat, pmmı:t ve 1iatik yükHi idi. 
lki petrol cenüi i1e bot idi. Bu 
cemilerin batlama limanı Kös. 
1ıencedir. 
A,nı muhlıbirin. ilive ett:ijiıne 

cöre Romanya lqpltıeıe,e bqa 
nnıJc*\ttilmisiJ tedbirler ittihu 
etmeye baarlanmelrta ve TGMIJa 
lıiiçok lnslJk a-ni1eri bukalu. 
iıinu bildirmektedir. 

lt&tmcede bulunan Jnciliz 
cemDeri bu liıı•ndan ~ 
lllidır. . 

Hl._ Reeı ı T.,-it 
Ol_,w 

lAMlra, rl (A.A.) - Riyter: 
RIJterJn dit'···.. mı4w••ili. 
Dil\. yUdılsia c&'e. Plal'lılaicl'de 
Gç Bomen. • • . •ti tewtdf edlL 
diif LcıDdracfa remnıen teyit edil. 
mektodir. İ>iier w.ftmı ı.mz 
petrol dube1annm Tuna menüde 
mdsadere edildiğine dair verilen 
llllJiil' ile1ff MIJpmiftk. 

Ubcfir e'iSllea p19 ve ~ 
t.tikbaU, bava lnınuallll'9 fUn:;«s 
4tnfıad& 16yleDeD 1lUluklan mıD$!'tJdl 
,&Dııu paratOU. auama ~ 
11\})'.Qk blr allka v. &akdlr Ue takip 
~u,ıur. Gene; tayyare n parqUt. 
çtı•rlmts .. reftne ..arert mahftlde blr 
öfl• yemett ..,. lıalkevt .alonunda 
p&l'll tuafllld&n b1r 0&1 slYaf.U. ak· 
Wa da beledJy• 't&ra.;mduı bir slfa• Nazmi T opçuoğlu 

Adanada 

z•emlellatte 
111•• , ... ., •• 

Muhlis Erkmen tet verllınifUr. 
Hava kurumu gençleri bu nb&b 

'b,partaya ıttmıtJerdlr. 
Etlmesut. KampmdA aat 'IJÇWJ 

irlanda civa
rında Alman 
tayyareleri 

tki kuvvet araaında tid· 
detli müaadenJe old1ı1 

dua, 11 (A·A·) - Ticaret 
V~ Numl Topçuotlu dlln tay. 
yar~tıe Adanaya pllııleUr. Adua 
ihf&Catcılar blrllltnde yapılan top. 
lantıda, ticaret veldll, Çukurova 
pamuk mtlltahllll ve pamuk tOc.. 
carlan elindeki blltlln ıtoklarm tL 
caret vekiJeti tarafmdan milbayaa 
edileceğini blldinniftir· 
N,.aıJ Topçuotlu Yarlfl qifçiler, 

tabrfbtfSrler ve tuecarmıa tma, 
ıkonutm&:Jarda bulunacaktır· 

Kon yada 
Ailllan. Z'f (A·A·) - Ziraat 

Veidll lluhUa Erbıen ni.Utinde 
z~ mlltaha....ıan balundufu 
b'1de otomobille orta Anadoluda 
bli' tetkik pslaine çıknuftır. Zlra. 
af Vekili bu resftl emıumda Kon. 
ya, Afyon, FAktfehlr, Klltabya, 
Niğde, A.baray'a uinYacat ve bu 
havalide umumi mat durum ile bu. 
,alanla ~ta olan Ziraat 
ma,ıı.ıerfnin JeJetme '1Ulyetlerinl 
tetkik eyliyecektir. 

iskenderiya bom,. Baku önünde Musolininin 
bardıman edildi manevtti Hastalığı tekzip 
~dra, 27 (A;.A. > - Haber Amerikalılar Sovyetler· 1 

ala:dığına gön. Alman tayyare. 0 onuyor 
len fbn,l1i Irlllnda ..ıü~ri açık. le ticaret anlatmaamı 
Jaanda bir nakliye cem111 kafile.. yenilemek istiyorlar Duçeyi at üstünde aören 
aine hücum etmi,tir. Hava m5. 

dala• toplan derhal harekete·~ M9'koya, 21 <A.A.> - Mas. 35 gazeteci ' 
mittir t~iliz ava~ınm. bu mü. ko'°' radyosu diln akfiılıld ııeıri. 
aademeye ittirak ettilden ıann-:. f.tmcla SOvyet deniz kunetl_cfL caLı•t QO .. Sferı"lı'"Or 
ctillsıektedir. Bir dU~n • tayya. nin puJc dopda Amur nehri U. "I n 1 
ıtsinin dllşiirüldütü tabman ed1. zerinde bOyUk mür,_ta bir ma. 
liyor. nevra yaptıklarını bildirmiıtir. 

Cenubu Şarki Sahill~de Hber denizindeki Sovyet harp 
Loadra 27 (A.A.) - ıı.va ne. temil~ri de pazartesi cUnU ma. 

ıaretil)iq bu sabah1d tebll,li : . . nevra yapmak Uıere Bak\ida top. 
Su ıece düpıan Nhılltl'lJ11'1 tanmıılardır. 

(()""'"'' t ncltle) fOt11t1nıı t nr.ltle> 

ROma, n CA·A· ) - D·N-S. a. 
janm bildiriyor: 

Ktndar bir propaıandanm, l talya 
hUkfunet ıefinin adıatlnbı ~p ol. 
mut bulunduğuna dair, zaman -. 
man yayciıjı baberleri, B· BmJto 

(Duamı J nclde) 

ilk ve ortaokulları bitirenler 
lıangı mekteplere girecek· 

iaarıt mUdürlUğU kolaylık olmak uzera fJır cetvel hazırladı 
.(Yuw 3 Ülletble) 

Erbaada zelzele 
oldu 

Halk korkudan aeceyi 
sokaklarda l'eçinli 

g....., 21 (A·A.) - Di1n awıe 
on .bucukta burada.· bet aniye .u_ 
ren liddetli bir lelaele oJmuiftur. 
Zaytat foktur. Halk korkudan te. 
ce)'i dıtarda ceçlrmiftir. 

MilleUer cemiyatı 
Kısmen Amerikayı 

taşınıyor 
(Y a.:m 2 11ciie), 

Çıldıran kaçakçı - (Yaıuı ! ncltle) 

Albncı tertib kitab kupoılıarımlZ bitti 
Yüzde elli tenzilatla 

verdiğimiz 
Dün • Yarın Tercüme Külliyabnın bu ter· 

tibe dahil be, kitabı ,unlardır : 
K8l'lq -

-111 

DelWtta NkoloJbl - Dr. B. a.:rt - Dr. L ...... 
ııu,,_r 8ellm1 _ 'ftrılBlel - IMd ade Bin,-,. • 

............... - ........ - PQaml &ela. 
BMla ll11117Mı - <• llcıll). - a. xa-. 
............. -~ - ı-a lllllFID A1llb. 

A.a1 tıeclel1 110- kurut olu bu dtlBJ& p.lluerlerl kuponJarunm 1ılrlk. 
t1r:aılf olaa Jcari1artm1se. 70sde em tasD&aa. lA k1mJf& ftrlllJor, oam
JUcularmua JVmJd Paarte8I lilJl\bldeıD itibaren ktltpP11m'• U..
)'&rak ~. 

Tap-.. aldırmak lltlJ8ll okQucuJanmıs. aınca poata llcrell Cila· 
ralc JT,I karat ....._alldlrtar. 

Birkaç ~ k~ T Dili tertlb lcuponlanıu ftl'DltlJO W Q7 ,. . __J 



ı -VAKiT 28 TEMMUZ 1940 

irfanda °Civa• Af!lerik~nm .!Bir kaeakçı ero-
d Al yenı takyıdlerıl • 

BULGAR 
NAZIR LA Erzur.uo1da bir 

us:ı~süz ıpotek rzn a man JAPONYAYI 1 inden çıldıı dJ 
tayyareleri SiNtRLENDIRIYOR 

(/lı ~/11r11/1 / lllllılt'I 
k ar .hava yolu ile !3. HIUcı c nıUllı.· 

it! olmak Ozcrc bugün harcJ<et eden 
J;lul r mııı ahlıaslnrınm ô. I~ topı a · 1 n10selesi r 

( Ba1 taralı 1 in&ide) 

etrafında biraz faaliyet g~ 
tir. İn:gilterenin cen.u'bu §at"klsin. 
d e ıbirka~ mıntaka üzerine lboıma. 
lar atrlmı§tır. Bir ev yıkıhnl§ ve 
bazı evler de hasara uğramışhr. 
İnsanca zayiat azdır. Bir ~i öl. 
mü.ştür. 

İngilterenin cenubu garbisinde 
münferit noktalar ü.ıerine, Pays 
de Gallcs'e ve tskoçyanın §imiüi 
wkisine bombalar atıhw§tır. Hu. 
sulc gelen hasarat pelt tali dere. 
cedcdir. Bir te'k kişi hafifçe yara. 
larunıştır. 

Gece yansından az cVYel bir 
düşman bombardıman tayyaresi 
cenubu ,atki sahili açıklarında 
düşürülmüştür. 

lki Alman Tayyaresi Dü~ 
Londre, 27 (A.A.) - Hava 

nezareti tebliği: 
İngiliz a:vcı tayyareleri P.u sa.. 

iki dü~an tayyaresi düşür. 
mUşlcrdir. 

fskenderiye Mnmkasınm 
Boınbarchmanı 

Kahire, 27 (A.A.) - Bahriye 
nezar~ti tebliği: 

Bu sabah erltenden İsken.deri
ye mıntakasr üzerine W lıava hU.. 
cumu yapxhmjtır. Hücum~ 
saat s~. Bit'~ bom\la a. 
atWnışsa .da hasar ve tdefat ol. 
du~ dair bir haber alınama. 
mı tır. 

\. Almanyaya Hücum 
' Loııdra, 27 (.A.A.) - Hava 

n~tcbliği: 

Dün~~ ta~ 
geni: IX>lgeler Uzcıinde ~ 
mikyasta ~bul~. 
dır. Evvelkilerde oldufu gibi tnı 
harekatın da hedefi, bcmin l(k. 
polarınr, tayyare fabrikalar.mı ve 
hava meydanlarmt bombardıman 
etmek suretiyle Alman hava kuv. 
vetlcrinin taarruz lmbiliyetinl a. 
ntt;maktır. Bu ~ Bremeo, 
Stcriaadc, Bottrop, ~. 
1\auxel, l)ortmımd ve Kanen'de 
benzin dep<?larmda y~ ~ 
rılımJ, Asscl, ~ ve Gotha 
tayyare fa:br~le Ho~ 
ve Ahnanya;da 14 tay.nrc meyda. 
ru bombardıman ~ 

Bu esas hedeflerden Oapa 
Dortmund. Ema kanalr, ~ 
<fokları ve Ruhr'da ~ek fuın. 
lar ve marşandiz garlan dahil ot. 
mak üzere diğer. bazı askeri e. 
defler de boınbardmıan edibtff. 
tir. 
Bombardıman tayyare!~ 

hücum etmiye tC§dıbila eden bir. 
dü man avc~ı du§ürülmUş\tir· 
Beş u.yyarcmiz \i61~ dön. 

mcmiştir. 

!TAL YAN TEBLlCt 
ltal;rada "bir mahal, 27 (~) 

- !talyan ordulan umıımi katar. 
g"cıhmın 48 numaralı tc'blip: 

Gece ıarfuıda Malta üssU bııb. 
risi fiddetle ~ edil.. 
' ı ..... ·· .. 11 ....... • ' 

Son dakika: 
Trahlusgarp 

•• • 
uzerıne 

ha·va akını 
Kahlrt\ 21 < .) - ~ hava 

nu.areU tebllğl: 
Occc hUcuına uğr\\yan Tarablua. 

garpto Dcrno ta_yyarc maydanı fl7.eo 
rinda yapılan blr lsUkp.f uÇU§U!lda 4 
dUgınıın tayyarcsinl.n ciddt hasara ut· 
radığı tc)'ili cdltmi§Ur. 

13Jenhe1m tııyyarelcrt tayyare mey· 
danı tızerıne yeni bir hücum yapmır 
!ardır. DU§DlB.P tayyareleri llzerlcrlne 
tıoıııbalar dll§In~tOr. Bu uç~ 81ra· 
smcSn alman fotoğrnllar bcıı veya altı 
tayyareye tam isabet olduğunu teyit 
etmektedir. Tayyare!~ bepfl 
eallmcn U31erlne dönmUşlerdlr. 

Gtadiator tıı.yyare\erl bOxnlıardn:nan 
tayyarclerlmlzl setir ma]aadlle 'IÇ

muııl:ır ve hiç bir dUııman avcı taJ)'L 
resl:ıo rastıamamııııardır. 

Eritrcdo .Assabda bahriye depolan· 
ruı. Rahveltada aııkeı1 hedeflere hava 
hUcumla.rı: yapılmqtır. Millc'do tayy&
relcrlıniz yerdeki bombardmıan tay• 
yarelerlni bombalamışlal'dır. Bombar
dmıan tayyarelerimiz dönerkan dU,.. 
man bombardıman t&yyarelerlnden 
duın;uı yUkscldiğinl görmüıılerdir. DUn 
Uç dllşm&n tayyare filosu Malta Uze· 
rinde uçmuslardlt'. Dcrtıal ıwvalanan 
nvcı tayyarelerimiz dll§manı püakllrt... 
mU§}crdlr. H!ç bir bomba atılmamış
tır. 

Vqingtoa, 27 (A.A.) - Röy. 
ter: Japon sefiri B. Kensuke Ho. 
ninouchi, bugün hariciye nezare. 
ti müsteşarı B. Summer Vels'i zi. 
yaret et~tir. Petrol ve demir 
ihracmın huausi müsaadeye tabi 
olmasına mütedair B. Ruzvclt'in 
karan etrafında konuşulduğu zan. 

Beyaz zehir kaçakçılarından. 
sabıkalı Nikonun Kapalıçarşıda 
şüpheli vaziyette dolaştığını gö. 
ren memurlar üzerini aramak is.. 
temijler. Bu sırada Niko sür•atle 
cebinden çıkardığı 30 gram kadar 
eroini bir hamlede yutmuş ve .der. 
hal naklolun.duğu Cerrahpa'a 

hastahanesinde midt si yıltanmı~
tır. Fakat bu müddet zarfın. 
da .zehir viicuda yayıldığından Ni. 
ko emniyet direktörlüğüne geti. 
rilirken yolda birden bir~ cıldır. 
mı_ş ve Bakırköy emra;ı;ı akliye 
ve asabiye .hastahanesine .kal.dırı!. 
mıştır. 

ğa su döKmU tur. \'-i;YtıM .:ı.n 15001'61 Er.zı.ıı·ı,ın1d.."' T(SJTIİ . ~· o 
8alr.burga doğru yoll;ırınıı t renle <de- • , b' 1 • ._ı. ,.,ı:s 
vam edecelt olan mur.ıUıh 11.r hnrc- nntoe Jr ~a ııc IJ>P~ dJ. 
kçtıtrı esnasıııda ltalya. Yu:;usl.ıvya ırıkmı~; İn!aatı lnahl üt e;,J4iunı 
sefirleri, samlR mensup zt.v ı t \e yllk tarafından rr;\yri menkul • 
r;~k hU k.Clmct crkAnı taı a!ınd!ln :ıc· ipotek edilmek ıwrctiylc teıt' Sl\.ZJ ·· ·ı . ld et. \'J tılaı ıIQ.mlıınmıııtarmr. Rom nya ve Sovyet· goater"1 tnCsı u•11 en men dı'tcs~ 
lcr teşyi merasımlndc t emsil edJlme. dar olan memur lnpu tı-~...f H 

nedilmelctcdir. . 
Gazeteciler toplantısında bu. 

giin B. Ru.zve)t bu mesele.de bir 
ambargonun lbahis mevzuu oldu. 
ğunu inkar etmiş ve bu, UA:lece 
bir pıilij ınildaf aa me11elesidir, de. 

Hitler, sulh \Harbe girmek 
mck te idiler. • fer,fı vermek \'e~aİrt: gilııİ J1lfıl""".1 .. I 

ln ... lltcrenln IJobnı~·~ h:ıklurnb kleri kas den )'apO'lafl'IJf• ~ tı' os 

lütal~ r tin 'ılwkuku temin cıc!lilmedi~.~, u' 
Loııdr.ı, !!i ( \ .. \ . ) - Times gaı:e- de temin cdilrois. "'ibi aÖstirnallet',...- c 

mi§tir. 
Tokyo, 27 (A.A.) - Stefani: 

Japon ~tbuatı müttefikan Ruz. 
velti ve Amerika Cumhurreisi 
tarafından petrol ihracı için ko.. 
nulan taleyidatı tenkit ebne~te ve 
bu tedbirlerin yalnız mihveri de. 
ğil, Japonyayı da btihdaf ettiği. 
ni iddia leylcmektodir. 

Nişinişi gazetesi, uzak şarkta 
bir "kapalı kapı" siyaseti tatbik 
etmek suretiyle mukabelebilmisil 
tedbirleri alınmasını tavsiye et. 
mcktedir. • 

Baka önünde 
manevra 

istemiş mi? 
Londl'.!'. 27 (A.A.) - Röyter: 

Amerikada inti§o.r eden bir habere 
nazaran B. llltıcr, lsve~ kralt Ma~ste 
Gustave vSBitaBlyle ~ndraya bazı 
ısulh tekl1!1erfnde bulunmuıtur. 

İngijlı; hUkQm$ti ~dtı.n Ştok· 
,holmde.n hiç blr eulh teklifi alınma.. 
dığt resmen beyan edilmektedlr. 

Bir Macar heyeti 
Sınai temaslar için 
Moskovaya gidiyor 

Budapefte, 27 (A.A.) - 15 
mütchassıstan mürekkep bir Ma. 
car sanayi heyeti, yarın Mosko.. 
vaya hareket edecektir. 

Milletler cemiyeti 
(Ba, lara/ı 1 inciıle) • ·e,')·ork, 27 (A.A.) ·- Nevyork 

Amerikan • Ruı AnJaımall Timcs l'azetcıine nazaran, ~ev.Jer· 
y

8
.:.._.

0 
27 (A.A.) _ "B 1eydelti Prlnceton aehrindc aoylendl· 

s--. • n, w •• ' ttne göre, .Milletler CemiyeU yakmda. 
S~r Vels, 6 8~06ta ınüd. ekonomik ve mall ııervialerinl Prlncc· 
deti müııkazi olwlk olan Sgv,. I tona naklcdııcekUr. Bu ıehlr harbin 
~ • Atneıika ticaret anlafmaaı.. ııuı~etinc '.kadar mez"r cemiyetin 
Ula tecdidi ifinin tetkik edilmek. telmlk fUbelerini de mlaafir etmıgi 
te olduğunu bildirmiştir. teklif etmııur. • 

hariç 
Amerika her türlü yar· 

dımı arttıracak 

Ncvyork, 21 (A.A.) - Röytcr: 
BugUn Nevyork Times ve Hcrald 

Trlbune gazeteleri, A.mcrlkawn barbe 
girmesi hıı.rlç. her s uroUe lngiltcreye 
daha bUyllk bir yardımda bulunulma
Jımı :latemcktedlrler. 

l:lerald TrlbUne diyor ki: 

tes lnln, Romen hUki:ımctlnin Alman- "' "' 
yaya. teslimiyeti hskktnd.~ tef.ıılratta Son umanlarda bu suiis • • 
bulunan ~pıomatfk muhabiri dl)or ki: lasdınc~ tRhkilıaa girij~.Jllcaz, 

Romanyanm 1ngllııı: • Fransız :ı;a· ipotek muanıc!esi~i )'~lllu; 
rantistndcn vaı:gcı:mwl, bazı :lnglllz halde yapmış ı;i.bi gösteren ~sı 
tc,l:ıeo.larmıı:ı teb'idl, Tuna ilzerlndo mul' tevkif ~lunmaı... • ~11~ı. 
VJ1purlıı.rıı:ı tcvldfl 1ngillz ve Hollanda Bu hadiseyi bize nakl~ 
mnllyecllcrlnc aJt b\ılunan .. Kutra vaziye~i fU tarzda muh!\ke~rrı' . )' 
l{romana .. l•mxıraııyonı.ınun kontrolu yorlar: Vazif esinclc $Uiistı A •ır 
için blr komiser l&)1nl. bUUln bunla· tahakkuk eden bir meBWr U'~• : 
nn n.omanyayı yeni toprak tavizle· edilmif. Buna diyecek u.y ~•en 
rinde bulunmaktan ltuıUramaınası ır~ rr- h 
muhtemeldir. 1ngni.ı hariciye nezarc. tur. Fakat bir de ıikayet ~~ • 
tin do uzun zamandan beri mc\·cut ka· olan ıuii&timelin mahiyetin~ -"' g , 
naat ıudur ki, Bulgıu1stanın cenubi güruneli. Tapu memunı ıf\~Yo~ 
Dobnıca hakltmdaki mütaıebesl ye- iılerindc ~danteli temin itln ~f1 

rindedlr ve lngtliz dlploma.siııl bu ıiate- teahhitler urafmdan ipotc~ ,; e 
ğin bir anl~ma ile tatmin~ itin btr· lecek emlakin muamelesinı . u4 I' 
kaç defa nüfuzunu kullıtnrıtl§ttr. Şlm· daireıinde yapmaımt i&• ~Ü~uılir. 
dl Romenler İll&'lliZ garanUslnden d bi '( · .,_..r 
YS.Zgeçmla oldukle.nnıı. " Öre, İngiliz ıuç aa ece r vaz.ı eyı ı ~nı 

,.. ., ibaret .değildir; bu memur ~ ;; 
hUkClmeti So!yaya tebll,ğatta. buluna- • ıı 
rak Dobruca mesclealnln uzlaşma au. ce devleti zarara sokmak açı /J- I' 
;retıyle bir sureti te.ııvlyeyıı bı\ğlanma· bu tarzda hareket etmemİf ~~n 
emı mllaalt blr surette karııIJyaeağııu bette gayı·i menkulden 1~eı 
blldimıi§tlr. .röıtcnnck mecburiyetinde .,,,.t 

Nazırlar- Hitler Nezdinde .müteahhitler ile nnlaıarak ie ~d 
Ayda 8000 Tayyare Berchteıgaden, 27 (A.A.) lann menfaatlerini temin ic;~ı 

D N B bild" • pılmııın. O httlae ac.aba . ' 

Dcııtroyerlertmıziıı, yeni boml,lşr~ı
man tayyarelerimiz.in ve torplllo mU· 
cebhez yeni motorbotlo.nmızın bazıla· 
rmm satı:r 1mkl.ıı dah.illndedir. Ve 
azmedilince yapılır. MUdAtaaınızm 

Avrupadakl aon kalesı daha muhafa· 
ı:a edilebilir. Bunu yapmak için mcm. 
!eketin blr cOret ve §lddet ııtynııcUnl 
takviye edeceğinl , zannediyoruz. İngil· 
tereye B . Hitlerc kal"§ı yaptıgı müca
delede .daha tlill bir yardım yapmak· 
pn imtina ediyoruz. Çünkll GOk uzak 
de.hl oiııa bir harbe aUrUldenmck teh· 
Ji~esindcn kaçınmak arzusundayız. 

\'aoJngton, 27 (A.A.) - Röyt.cl': • · • ırıyor: kah yapanlar bu ihtimali hı~ r < 
Milll mUd&faa komisyonu imnlAt Führer öğleden sonra saat 16 .. • 1 ·cı· ? 

itleri eksperi B. Knudsen, :tn tere da B. Von Ribbentropun huı:u. ıumneT k~ıı er mı ır. ~ 
ve Amerika için ayda 3000 ........ re ruyla Bulgar Başvekili Pr. Filoff ev ıf edilen memurun ·- ..L 

WAJJ" - lam ıuç ortakları bulunabil~d 
imali lte.kk nda. Lord BeıvcrBrook'wı ile Hariciye Naı:1rı B. Popoff'u ~1 babı ttifi pll.nJn tatbikinin motör ••• kabul etmiştir. Protokol §efi Ba.. ııi dikkate almıullı!lar ~ -

~tir. Pi~r ce~cterde mtihim J ne yolu açmıınr. Akdeniz kafile. pars.tJarm imali ve tayya..-ıertn nıou.. ron Von Edemberg ve Sofya AL Yo~a a)mıılar da bu ıuç ~ 1 

bir ICY ydktur. lere açılmııtır ve ibu kafilelerden tajı ic;ln 88 lYÇlll fabrika. tcaı.ine ·mu- man sefiri Baron Von Richtho.. Iarınm iıtirakini teıbite . IOr 

Roına Uçuıuna Dair bir çoğu askeri mühimmat ve di.. tevakkt! bulwıduğıınu btyaıı etm!,ıtr. fen, Oestcrreichischer oteline gj.. mı bulamamıglardır? ~ 
Mütale.Jar ğer malz:cme ite salimen !skende. derek Pr. Filof E'la PopQff u alm~ M / • • • ._rııı 

Londra, 27 (A.A.) - Times riyeye varını~ buluıimaktadır. Yugoslavyada lar ve Berghof'a kadar kendileri.. uso ın ın tı•lkı 
gazetesinin havacılık · muhabiri- İngiliz filosu Şap denirlnde de. ne refakat et:miılerdir. Bulgar na. Jç 
nin bildirdiiino nazaran, salı ~ n.izaltıları batırmak suretiyle !n. zırları Berghofun avlusunda ıB. h Q S t Q l zg"' l ııal 
ccsi ltalyanlar kendi tayyareleri ~erenin Kap bumu üzerinden Masonluk lağvedilecek ,Von Ribbentropla Fiihrerin ya. 
Uzerine ate§ ç»şlardtr. İtajyaJı Süvene de yolunu asmı~tl). Bclgrad, 27 (A.A.) - D.N.B. bildl· verle{i tarafından karşılanmış. c IJıııtarrıtı 1 ırıı:-l l\<l 

v7, Alman g~etelcrinin yazdı~ Diğer taraftan Li~ ve Hal>e. rlyor: lardır. Führer. Bulgar devlet a. Mussolini tekrar tekzib etnıişt~lc 
'lt?re, bı_ı hl~e. ~asmda bUt sı.. patan yarıyanya tecrid edilnüf BNv•kll :a. Bvetkovlach buıUn tay. damlarını Berghof büyü.k holiln. Ot~ b~ ceneQi gaz;etcciı _., 
Vi1 ahali de Qlmil§tür. vazbrettedir. yare Jle Bled mmtakasında. 'VeldcO<fa.. de selamlamıştır. c;:e'nln mutadı Uzere güıtlilk ,·l!JI"'. ı 

Metldlı' muhabir şunları ilave · M ha ben" ed -· ki 5'Uhk ikametgAbma gidecektir. lyt FUhrerin Pr. Filoff ve B. Po. sine başlamadan evvel ynpt.Jğl .a 
1 

etmektedir• u reı ın cereyan ece~ haber alan ııiyaııt mabflllor, ba§Vcki· poff'un arasındaki gö~eye B. gezinti8ine §ahit olmuşlardır· .J:: 
I..cm.dnd~ rcsmt malcamattan y~~ henüz belli o~~ı iiin. .tii.. 1ln KJ'amburg civarmcıa Dado'daJd Von Ribbent~ maada Bul. Saat sekizden bir kaç daJdkS caı 

L-ı.-- gilız i..,.1ının harbı ız t:tr stratc ıatıııunda naib prens P ol tarafmdi\n ı ~·-~ '· ~ aldrmma. göre, o ıaece Ro. .. • • ı\<""tJ .:-~ • '1' • garistanın Bcrlni şefiri B. Drag"' ve , çok nc~eli olan Duçe, hıµıv ı • 
.,... 1> Jıstn da anmakta berdevamdır kabul edileceğini tahmin etmektedir- ._ t mamn üstünde h!ç !bir i~liz tay. e Y. . . • nof ve Almany;ının Sofya sefiri re aehrinin kendisine hediye e ~' 

-....-; ı:ırma.m.T<:tır. Esasen, !tal. Bu sn:atejıde ilk mill!haza anaL. ler. !;ıaron Richthcfcn iıc:tirak etmic. oldu~'U ve tn sevgili atı olııP 
.T .. , ...... '"l:ı •-:ı z..menı korurunaaıdır Bu husus.. B. Svctkovttııcb, Prensi, na.urlar :ı : Ti ~ harlbe girdiğindcnbcri hiç\>i!: rt •• n · • heyeti içtlmamda göril~Ulen mesele· }erdir. cno,, ile: birlikte Manej ye a 
İngiliz tayyaresi Roma üzerine ta nıl~ kuvvetl~rl vaııyctc ~ terden haberdar cdccektır. Ayni za.. Bulgarist:ana Avdet gelmiştir. B· Mussolini, TrJS ~ 
gitmen:µştir. Demek oluyor ki ı_ daha zıyade hakim bulunmakta. ınaııda M&Jon lqçş.Iarmm kapa~· Sahburr, 27 (A.A.) _ D. N. dörtnal ile bir k aç tur yap ~I 
tal~r kendi ta}'YF.elcri Uzeri. dır. ısı nıcseleal üzerinde do konuııuırn~ B. !bildiriyor: sonra, bir D\etre elU b~ saft .., 
ne atq etnütler ve ikisini dliJUr. Sudanda, kahir ir surette faile auhtemeldlr. Bulgar nazırlan bu akpm Bul. irtifamda mamalar ntırunrştır· fok; 
miişlrdir. İtalyan kuvvetlerinin çok rayı:f -<>-- gatjstana dönmüşlerdir. Alman BilA.bara matbuat mümessil~ 

l~z • Mnrr bir surette mUdafaa edilen bra. Bir Fransız nazırı hariciye naı:ırr SaJzburı: garma ne hitaben "hasta mıyım? yo !ttifakmın Kuvveti kollan zaptetmCk ~yle elde kadar nıisaf'ıdcrine refakat et~ mıyım 1 ., diye BOrmu§tur. :ant 
Kahire 

27 
(A.A.) _ Röyter a. ettikleri &&de muvaffakıyetler, tevkif olundu ve oradan kendilerini selamlam~ p.zeteciler. bir sesle, tarıaa.t ge ılt 

WtBI bildiriyçr: İtalyan propagandası ta.rafmdan tu. Bulgar devlet adamlarını ha.. nıf3 bir adanı sesiyle "hayrr,. z. 
:t ,.m .. fil .. .__.c IJal>eJistanda t~rid cdijınif va.. Cnevre, 27 (A.A.) - D. N. B. mil hususi tren saat 19,30 da va:bmı vcnnJşlerdir· i 
n&~ osunun son uç ~ta n-.tt-1-= ttaıu:ın c;enup ordusu Ue ajaılsı bildiriyor: Duçe, at gezintisinden 80nl"ll· .a.rfındaki ieraatı ~~mil. ~P ~ J..... Salı:burgu terl..-etrniştir. b l ak U > ,..._,__ı_:_ t .. ...:

1
:. -!'--~ ... afen·-,,. İtalyadaki sivil ahaliyi tt~i için F d 1 h "- l aş am zere Venedik ..-;ıara 111 

~çııuuu ~-.u.Mio ıw.wu .. ... - izam edilme'ktedlr. ransa an ge en al'\'r ere na. iY ugosla V prensleri gitmiştir. Saat 14 cie villasnıs._ ~hı 
lan itimadıru takv7e etmiştir. qran, sabık nazırlaTdan B. Gcor. d~t ederek, beynelmilel mat~nı 
Mısırın tecrit edilmit bir vaziyet.. Hi~bir zaman timdilci kadar sr. ges Mandel, devlet emniyetini Lizbonda mümessilleri huzurundo. lıer gUıt'. y, 
te !kalması end~t Şimdi zail ol. kt olmamı§ olari 1nıfliz. Mlf?r ilıl~l etmekl~ ittiham edilerek Lizbon, 27 (A.A.) - Prens t<ınls pnrth!lni ynpmf§tır· ~fı 
UIU§tur. Filllatdka, fogiliz filpş1,! dostluğu ile1 M1111ır milleti !~ tahtr muhakemeye illırnıırştır. :a. Ale~MnQre ve Yugoslavya naibi _,,, 

Bir dostum anlattı: KUçUk hikAye 
3 1 

etti: Nazırının beyanal! 
Birisi mantolu ıapblı, «liier lld· - Herifin rengi ıtt11 kıu:u kesiJ. ) 

sl başörtülü üc kadın J{e.restecL (Bo~ tarafı 1 incide 

İtalyan f"ılosunwı ortasından ge.. tereniri nihai za!erlnt kuvvetle ~nes Mi:ttdcl de Fransız ma. Prens Paul'un oğlu Nicolas Lon. Alman ı'ktısat !..J 

çcrek t~iz ticaret ~~fa.ini. inanmakta<lır. kaımtına teslim otmu~tur. drada.n buraya gelmişlerdir. .. 

ter - E~-ıp arasında fttlc• .. en oto- K h k k di •v.r~ 11~1?ik .. d k i!(al hal'incide kalan meml~ r 
J'" "' " o o an 1 n a 1 var m 1 ş ı> avı ı ' 8 ına Pe . · QZ dÜ$mÜyor- 1 J'L htblerden hirisiniQ il~ iki sırasını du.. Sarılı kadın yine J.:eqdi yaptı. erden de .siyasi tazyj,k]er ile •:ı. i~ etmişlerdi. İlk iki sırnyı di- lı i~ten kıymetli şah:ıdctlndcn b:ıh- maka.da iktıaaden yardım t~ ~ 

ronun.,. cünkü lıntunlo.rdnn biri':ral.. -----•.,ct·tirmek isti r ordu. olunmaıı, yani a.ıkeri aah• jkCI' L 
nu: lıa,ına ~ir kanapeyi kanla • l:qJpu gibi r~lıklı bşları vardı. reis pap[t "~anşın Jmım~ dedi. t- h~ hareketlerinin ıiyati ve • ı 
cak .kodar etli buthı idi. :Anladık dostum, kadınların tari. llrhi kıırdeş barışmak olur mu'! Bir - Nuıl, susturdum, dedi, Hatt aadı vasıtalarla ikmali çare.Jeti 

11 
1 

k k k . cenin süt o~Juııu •• Ren bilmez mi ranıyor • 
n · d l 1 'd- - fini bırak midem bulandı. :Vak.ayı ·ere :ıyı tersıne devrilmeye gör.. .. • tJ~ ı ...,erum e nası sn yo um uşmUfı h" yJm onul Sflnin Aliden enel Şıı • i\S11ff -,,1 

0 
.8\iıı bir ış için ~yllbe sıldi)ı:>r· anlat diyeceütn.. Hnl i~to J>u üç ~ü11, ıç kolay kol y d üzelir mt? ;:--

d H 
- 1 -•· ,.. f a,dın ialiba bir mahkemeden ge. hende ile o düşer kalkandı. l\:ıç O.r. R N 1 J 

um. avn oy e :ı;ıc<SA .aı ne es o.. Dizim h:ınşınaınıza i{nkan mı re mahalleli Şahinde ile onu bir a. omen azır ar 
lnmı)·orum. Knınn güneş altında ljyorlnrd ı. Hem de boşanma dava. ,·ı:ır .. Ali denen o herir Şohendc nıcla bastıracaklı. Reise "hen onla-

h ihi• t br.- 1 • s~~dan, başörtülli taıe J;oraınd.an ı ce ennem • )"antm o o -• ır. şıllığı ile tievişı;in )'ıcn cebinde rcs.. rın ceınazifilcv\· eııerini bilirim., de_ • (Uu•lnru/ı 1 ırıcıdt 
"'un' tr ,..,,.... , . ,..... n" alt oda ll)oşanıyor, dil1erleri ue herhalde w ~ .. .t~ .. v"'"' .ıt.._,n .uneş ı cı mini yakalnyayıın sonra da barış:ı_ yincc ikisi de buz kesildi. Güzel de. lekette milli menfaatlere doktJtıll • 
kalıp kavnılsaydım.. Demin tak· ahit,. Hcyıcan\:ırı ıcemcını, 010• yım .. Tövbe e$tAAfurullıah.. dim deliil mi? .... 
d

. • cık ki otobüste bile hain muhnke· 1;1 
6 masma. müsaade etmemek ve -ı~ eıti:lm1 ~~"batund~ar _Y:· ~~te zneyi tekrarlıyorlar. En heyecanlı. Sarı kosliimlü nkıl veriyor: '.Qütnn otobl\s halkı şu duııda bu- hında bu menfaatleri sfllhla :nıu<I" 

on ar ş Ye ~una uşmuş er ı.. - Alsaydın ya o rçsmi, iki •a- ı d "O - ı - ı 00:ıı f .... eyle .. ·ek 8 --• mevcuttur· J?b,• 
B h 

· t" d .. sı san ta'-.,,örlü 1'adın, eteklerini ve "' unuyor u: guze suı er ea • - ..... uıu 
unun ne e emmıye ı var, em.. u hit yerine gecerdi.. Bari mı:ısra(ın .--'. 

d t di 1 
'öncaklnnnı ynıın toplayıp gcrirc zında bir bir düğümlenslnler de men hükümetl müsalemetper_:. 

os um. 0 e .. , · [dönmüş: da :ı.ı. olurdu. fienl hoAsunlar.,. vuifeBlnl birleşmiş bir milletbl .... 
Bu üç 1'adın, evet ibiribirinden - 7.orlu~u mu "ar l>ar<;!eş. Ba Artık hepimiz kadınların ilk du. blrleşnif bir ordunun mtısaher"' 

dAb b ola il •· d b" .,.... Nasıl diyor, na ıl Alinin şa. k ı · h' d ı · ı '4q a cene az n C aa ın ır a. n ·,om ge ınce et' ın en n ıverır m rn'klardan biri için bilet almııJarını tiyle ifa. ebnektedir, 
.,_ ı d •·· t h "l d hiUerlnl çürüttüm, bir söz ettim re. h ·r· •"" açmış ar ı .. ı n nmmu e eno eı-ı 111.. cıu .. e ı· ·or·tu•· 11.n-.. rı"• Q.,-41no zı,-ıet ~ 
""k ı .is bile durdu şöyle bir baktı kllr- _-: d D •· h"l" ,_. l' k " '

1> u "'• .&t.&CMU• ._ ..,."'...... .i ... 
'"-1 o sun.. vnşır ım.. eme..: u a .uır ı ·te 1• 1 1 . • 1 d 1 11.oına. 27 (ı\.A.) - Roma 1>aŞ":-,.A 

K 
<iti·· Alininkiler her 1ıa1de yalıın· 1 \ac ın ar şı azılmış ar ı, o ma - 11 CP: ndınlardan birinin üzerinde h ya,ıyor ardı. dık şeyler sö)lüyordu. c hariciye nazırı, ıs~ıc üzeri • 

<liz kapaklarındnn üç karı" aca»ı. cı şa it k.t. Siyah mantolu siyah başörtülü aaraymda Kont Clnno tnıııtındlUJ 1' .. .. ., • I\ocasıııdnn boşanan kadın oto _ bul •O ""' 
,. kadar inen bir s:ırı etekle bir 't"vi mantolu hatun (ialı·ba ''oıı. kadın. coşmuştu: b- ü " k edildil(ten sonm saat ıs... .. •• .. ., us g rüıtusüncle sesini işittirme t•·"'- "'•" f• 
ceket, başında dn. siyah bir başör_ gın yerine döıımüt qzun açmamak - O şahinde şılhğını bir elime için b:ır bar bafırı:rordu: "-.T"' hariciye num taratıtı..-, 
ttl vardı. lşte hu kadın )>irinci sı- i'"iıt olac-'·) pek •·onı11ınıı.' or .. Fn- ı;:ecirsem bacakların dan şöyle a) ı- reflerine verilecek olan öğle yenıe!! .., ıu ,. - Lıinet ol~un, kim ''ll~. ıır o so. de ha•ır bul"• ak "-- vııı· ,. 
rııya oturmuc ve n'-·nklannı "-'ana kat dı'ğer ı'kisı"nde bı'r rene -nr ı. 1••• nvereeeğim .. Bir de Jıizinı herif " "" ~m ~re 

0 

• Y .. .. ... • " lucan l1erifle. Bir senedir yatnkln- daıııa ... a ..tdeceklerdl .J 

topl:ıyarıı.1c nrlcasına dönmilştü. Ar· Artık bütün otohfıs halkı işi gOcü tutmuş mnlıkemc koridorunda bana J a• r. . ~ ,,.,t r 
kedaki sıradaki ,·ndınlardnn bı"rl karcı kadını mildafnn etmiyor mu? nrmı ayn, Saat llUO da Romen ınısıu .. ·'ıı-x bırnm1.1 roUtebc im bir çehre ile ., • E .. Artık bu kadru-1 f:ızla idi. ·ı- Keçhul Asker &bldesini ve yq1't 1., 
mantolu, şapknh, boynlı yüzliJ, dö. bu mahalle dedikouusunu dinli _ Bütün kan beynime cıktı.. Reisin lıayet otobüsün iri yarı, dilim dilim lWeri mazarlJğmı ziyaret edeee1' ': 
kük dişli, dill.flünlil suratlı idi. O '-'Orlıır •• Ben tle bir :ın evvel otobu~ . k:ırşısın:ı cık tığımız.da lıan:ı bir de ve ıaat 18 de ""'uıollnt tnrafmd_ .. 1" ., suraUJ nrap biletçisi dayan:ımııdı: ...., _. 
çap:ıkh gözlerinin kenıınna '"apış_ slln Jmlkmasmı ,c lltt mnh•Jle ...... çirkef sürmek i ıemez mi? Artık Il 1 bul olunacaklardır. " .. v"· - ıınım, ıanım, dire seslendi. 
mL7 bir kaç tel kirpllinc mantosile matasının makine gurilltüsii ar.a.,ın. day:ın:ımadım. Şöyle dlmdeki t:lııtn Kocan eni boşama ın d:ı ne yap_ \'ekllleri ::uwıollııl Kabol ı;ttl , 
bir örnek olsun diye mni rimel da kaybolmasını beklı',•orıım. ])",. yı bir ce,·irdim yüzi.nc do~ru . ., lJ 1• Roma. !1 (A..A.) - Romanını. ~ ~ " sın.. u çene Yarı>en şen :ıdamı ka- J- SJI" 
&ünnüştü .. Arkn ırada oturan bas~ vah k:ıdın gözünü ;l-ıımmuc: konfe. Sil ahh kndın Jııınıı ~öylerken c- til cclcr!l ı·ıı . . Tekili B. Clgurtu ve hartc!yo ıı ._-

miştir. DUn düşürüldügvünü bil. örıu- 1u- •·adın old··'·..., •-ze idi. n~.. v B. lfanoflcsko tam a&e.t ı• de ~ "' ~.... .... o rans urir gibi Langır hım ır hnğı. li11deki çantayı pencereden dışarı. En guzel özii bu biletçi ı;Ö) le _ 
0 

V""._ 
clirııni~ olduğumuz Glouccster ti. Zl Jnı~umc:u düı&lnından farksız- rnnık anlatıyor: '.\'ti atacııkmış gibi bir çevireli \fl nR. mi ti. linılınl:ır hirn ı r~ nr.kri nl dik meydanına gemlşler derlı&l ıl 
pindeki tayyareden maada aym dı. lki başlirtülü kadının cl:ı kozan - Ilımdan en elki tnuh:ıl.cmcde zın ı , ) uzüıı ii lııırıı şlur:ır:ık de\ anı knlı l:ır. tııratmdıın kabul edllmlılerdir. 11 Jı' 
tipte bir tayyare daha imha edil. M • . 1. clyo. nnrırı Kont Clano mU11kntda 

•--------------------·------------·--------------------..!zır bulunrou~tur. 
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""9ndllkçe : 

Bir ahlak 
mesetesi 

· llk ve ortaokulları bitirenler! 
hangi mekteplere girecek 

Maarif müdUrlüğU kolayhk olmak Uzere hır cetvet hazırladı 
UN·'· Y•ta Racıb'm l>ir istanbulun okul ihtiyacını kar. J>ırmakkapı 47, T~pbane 37. 
nııuılıla'4 naunt oka.. 51l•mak ii%cre :maarif vekilliği a. Caialoil• 2nc:i Kız Orta Mek.. 

~ Beledi,.. .ınüfetti•••..:..:.. Wcadarlarla teln4l& ede~k esaslı tebine: Alemdar 44, 49, Cağaloğ. 
llaol o Ye •ileace ,.~k:;: tedbirler almaktadır. Bu tedbir. lu l, Eminönü 48, DaTutpaıa 25, 
.. ~ .cepheleri Wrer 1liıw lerin en batında-Orta tedrisat mü. Xadirga 3, 61. Samatya 29. Sul. 

... fl ..... 9~ ~ - na. esaeselerini çoğaltma işi celmek. tanahmet 2. 
Hictiae İJ'i airiil ~ .. 

1 
tedir. Şehrin muhtelif yıerkrinde C-.ıi ~ Orta Mektelııine: 

öıt~ F muı, guze yeni orta okullar açılacütır. Fatih 13, 18, 40, 56, Unkapanı 
~..1ı1•••Lnedaün i.....~~ bence bu mü. Mevcut orta .okulların bir kıs. 12, 5f. 

etJı,' ;,..;__";'""~ da ehemmi. mına yeni ~ubeler ili'Ye edilecek Çamlıca Kız Liıeıi Orta Kıı. 
~ lııir tarafı nr. - A ba.:ı-ve bu guretle talebe .adedi fazla.. ım ... : cı ı.JCm 3, 10. 

Şu h'-bulda, ~ meıru Jaştırılacaktır. Çapa Kız Orta Mektebine: Ak. 
ztıaq lcaaaa hiç bir -ıtit yok lstanbul maarif mlidilrlliğli ilk acı.ray 45, Çapa 31, Haseki 24, 
u? liuııi Mlıtaya .....,.imızı okullardan mzun olan çocukların Kocamuftafapaşa 28, Silivrik.apı 
•
1 
.. ıuz, orada bir hile yarasının 1 hangi okullara kabul edilecekleri. 21, Topkapı 32. 34, Yenikapı 

2 11dıfın1 sörüror•unuz. ni teşbit eden bir cetvel h11zırla.. mevlevihanesi 22. 
Yat kan . n;tı§ ve okul idarelerine bildirmiş.. Eyüp 2 nci Krz Orta Mektebi.. 

· r ta· . tik. prmç bozuk, pey. tır. ae: Defterdar 23, 3 7, 38, 46, E. 
. A'ilelı.. lrleynlar atef pahasa. Maarif Müdürü Tevfik Kut bu yüp 36, Rami 33. 
~le rmut aJtımt. iyi ~~li ~ hususta. ~c~disiyle gör~ ~ir Fatih Kız Orta Mek~: 
h ~~UM. insan kendını baglık, muharrırımıze şunları aöylemış. Atikali 19, Balat 55, Çarpmba 
• çe dr, mubfldeı Türkiye top. tir: 60, Fatih 15, 20. Fettıiye 16, Ka. 
gında delil, Kutuplarda .-n. "- Memleketimiz.de her yıl raümriik 2 7, Salmatomrulc 1 7. 
0~· Bardak eriğinin elliye aabl. nrlan talcb~ dolayııiyle her yer. Cöztepe Kız Orta Mektebine: 
&ı• _,:L_ • E Gö le 't9' •• ı ...... u~ı muharebede de yeniden ilk ve orta ok11J açıl Bostanc 1, rcnköy 4, 38, z. 

COnnemıştik. malda; bu suretle okul ıayısı atin tepe 5, içerenköy 16, Merdivenli. 

Neyşc, bun1- etiketli feyler. ıeçtikJ.e ıçoğahnak~du-. ~u:!.t Kadıköy 2 nci Kız Orta Mele.. 
r. Carn iıteyerı abr, iıtemiyen ~ .. ç..,.~ l~ruı ~~ --1.Ja. tebiae: Kızıltoprak 6, 49, Moda 
~~7., cliyecekliaiz. Hayır, öyle ~-kte /er •leri ~- ~.:U.... 8, 41, Talimhane 35, Yeldeğinne. 
K
1
, 1. Bu topraiın nimetini ba rın 

1 
en kı .~ _ _,.k"leri 0

L.._ •• ni 11, 12. 
•ın haJJa.ı bilenler bö 1 d.. yazıma llllCJDU'llllr ve uu yuz.. KandiDi Kız U.-i Orta Kıı. 
UMz. Mtnıl.tcett Ye ~ den bir k111m okuR•nn haddin. mına: Anadoluhisarı 34, Anado. 

en, yapma \ir ~y~a den fazla kalahahk, diğerlerinin lUkavağı 42, Büyükdere 35, Çen. 
tab1-naz. J.t L-.ı. avaıı az talebcli oldukları görülmüıtür. gelkay 28, Emirgln 28, Kandini 

• rft -- YUI ne. B ·· ·· k " han.. 
ile bulun--• d"' JtiL unun onune geçme uzere 32, Kanlıca 36, Kir"'~burnu 36, 

1. • auaaı ve uze . ·ık ok-·1.ı__ _1 ___ 1 '--- • ~ 
ıdir. sı ı uaUiUJ Çıaan arın 1111•·111' Sanyer 14, Yenik6yr 33, Rumeli. 

orta okula; hanci orta okul me. kavağı 41. 

Bunun ıebebini sade devlet 
kincainin aevteldiiin~ bomk 

, .. ,,~•leyi~inde ftraıDÜ yanhı olUT. 

Acr ge.rçelc §U, ki millet, devle. 
henirnıememi!, kendinin bir 
rçaaı aaymamıtbr. ;Kanana 
"!ı lcayıtsızhlr, hatti düpnan. 

1!te bu haıta ve sakat anla11t
doiayCJPdu. 

zunların1n da hanzi liseye kabul Kaaımpqa 2nci Ku Orta Mek 
edileceklerini tesbite karar veTdik hbine: Halıcıoğlu 1, 2, Kaamı. 
n bir cetvel hazırladık? Bu cet. 3 ~ 5 .. 9 10 pap ' "I • I V, I • 

nl haricindeki okullara hiç bir Nipatap 2 ilci Km Ol'fa Mtls. 
talebe kabul edilmiyecektir." tebine: Feriköy ı 7 • Şifli 43, ~4, 

Orta okulu bitirenlerin gire. Maska %2, Mecidiyekö1il 46, N"ı. 
cekleri liselr şunlardır: _ p.ntaıı 15, 52. 

Cumhuriyet Kız Lueıine: Ciba. Süleımaniye Kız OTta Melde. 
1i. Eyüp 2, Fatih ktz orta mek. L!-- B. t 5 6 10 42 SüJ _...: eyazı , , , , f!f· 
tepleri. · 7 8 manıye , . 
Çamlıca Kız Lıaeıine: Kadıköy Osküdar 2 nci Kız Orta Mek_ 

ildnci kız orta mekt~bi. tebine: Ayazma 21, Harmanlık 
Erenköy Kız Lisesine: Cözteeıp 17 Kı lar • ok. • 

kız orta, Pendik, Kartal muhtelit , z agası 30, ınsanıye 19, 
Pqakapıu 20. 

orta mektepleri. Uıküdar 4 üncü Kaz Orta 
İnönü Kız Liaeıinc: Be~iktaş Mektebine: Altunizade 14, Atla. 

2, Beyoğlu 2, Ni~ntaşı kız orta matqı 22, 23, Beylcrl>eyi 27, Bur 
mektepleri. ha . 

İstanbul Kız Liscıinc: Bakır. nıre 29, Selamsız 48, Sultante. 
köy 2, Cai'7alo~lu 2, KJ.sunpaaı pe 2•• Kısıklı 13, Ku.z&unculıı: 45, 

• " s- Nuuıtepe 2s, Topt&fl 15. 
kız orta ve SUleymaniye, Çapa ERKEK ORTA MEKTEPLER! 
kız orta ve Heybeliada muhtelit Bakırköy ı inci Orta Mmtelli. 
orta mektepleri. Bak k"' ı 2 4 xaeı. .. 

K.ıdilli Kız Liıeıine: Uakii. ne: ır oy ' ' ' ·~et-
me 58, Yeıilköy. 

dar 2, Bey'koz muhtelit kız orta &qiktaf ı inci Erkek Orta 
ınektepleri. .....ı.._._ Mektebine: BeıiJctat 18, 19, 20, 
~ta E..- l.iteU-.: 24, Yıldız 1 inci yatı, Yıldız 50. 

Kadıköy 1, 3, Üsküdar 1 ve 3 Beyojhı ı ieci E.-a. On. 
erkek orta ve Kartal, Pendik muh Mektebine: Azapkapı 11, peyoi. 
tclit orta mektepleri. Ju 29, 45, Finıftp 1?, 31 Fxn. 

htanbul Erkek Liıeıine: Ca. dıklı 13, Parmakkapr 47, TophL 
ploğlu 1. Eyüp 1, Kumkapı er. ne 37. 
kek orta ve Heybcliada muhtelit Caialojlu 1 inci Erbk Orta 
orta mektepleri. Mektebine: Alemdar 44, 49, Ca. 

Kabataı Erkek Lisesine: Be. ğaloilu 1
1 

Eminönü 48, Sultan. 
§iktaş 1, Emirgan, Gazi Osman. aluııet 2. 
paşa erkek ve .Beykcz muhtelit Davulpata Erlcek Orta Mekte. 
orta mekt:plcn. . . , bine: Davutpaıa 25, Haseki 24, 

Pertevnıyal Erkek Lı.eaıne.: ~ustafapaıa 28 Samatya 29 
Bakırköy ı. Davutpaşa Şehrcmı. Silivrikapı 2ı. ' ' 
ni, Yenikapı erkek orta mektep;. Emirpn Erkek Orta Mekte. 
leri. . . itine: llüyWcdtte so. Emiran 28, 

Taluim Erkek u ... ~: Be.. Kireçburnu 36, Sarıyer 14. Ru. 
yoilu l, Kasu'!ıpaıa 1, Nıpnta1ı melihisan 27, Yeniköy 33. 
orta mekteplerı. • • ~ :1 inci Orta Melrtehine: 

Vefa Erk~k ~ıee.ıne: Geleıı. Defterdar 23, 37, 38, 46. Eyüp 
bevi, Karagumruk, Zeyrek orta 36, Rami 33. 
mektepleri. GuiocmaftfN'ta Erkle Orta 

KIZ ORTA MEKTEPLER M.eldtıhifte~ Anadotuhiurı 34, 
JWarkö 2 · Kız Orta Mek. Arnavutköy 25, Bebek 26, Çen. 

• • 18 kn~ö ı z 4 Ye. gelköy 28, Kandilli 32, Ortaköy 
teplerjne. a ır Y ' ' ' 23 39 

,mdSy, Kızılçepne 58, Samatya (: , • aı..vi Erkek Orta Mekt&. 
52, Yedikule 43: v. ft-A- Mele. lıine: Çarpmba 60, Fatih 13, 18, 

Suadiyc 7. 
K.ac:Wlöy 3 üacü Orta Mekteı.i. 

ne: Acıb&dcm 3, 10, Talimhane 
35, Yeldeğirmeni 11, 12 . 

K.ragiiıdrük Erkek Orta Mek. 
tebine: Atikali 19, Balat 55, Fet • 
hiye 16, Karagümrük 27, Salma
tomruk ı i, Zincirlikuyu 20. 

Kasımpafa l inci Erkek Orta 
Mektebine: Halıcıoğlu 1, 2, Ka.. 
sımpaşı 3, 4, 5, 9, 10. 
Kumkapı Erkek Orta Mektebi.. 

ne: Beyazıt 5, 42, Kadirga 3, 61. 

Nitantatı 1 nici Erkek Orta 
Mektelnne: Feriköy 17, Maçka 
22, Mecidiyeköy 46, Şişli 43, 44, 
Nişan taşı 1 S, 52. 

Sebremini Erkek Orta Mek. 
tebine: Çapa 31, Topkapı 32, 34, 
Yenikapı mevlevihanesi 22. 

Üsküdar 1 inci Erke* Orta 
Mektebine: Ayazma 21, ihMııiye 
19, P.aşakapısı 20, Kazlatapsr 
30. • 

Oıküdar 3 üncü Erkek Orta 
Mekteltine: Altunizade 14, Atla. 
mataşı 22, 23, Beylerbeyi 27, 
Burhaniye 29, Kısıklı 13, Kuz. 
guncuk 45, NakkaJtepe 25, Sc.. 
lamsız 48, Sultantepe 24, Topta. 
şı 15. 

Y eaikapı E'rkelc Orta Melde. 
hine: Akaaray 45, Horhor 56, Sa. 
matya 52, Yedikule 43. 

Zeyrek Orta Mekt.biae: Be. 
yazıt 66, l O, Süleymaniye 7, 8. 

MUHTELİT ORTA 
MEKTEPLER 

Beykoz Muhtelit Orta Melde.. 
bine: Anadolulravağı 42, Beykoz 
40, Çubuklu 37, Kanlıca 36, Ru. 
melikava~r 41, Pa§abahçe 39. 

Kartal Muhtelit Orta Mektebi. 
ne: Kartal Merlcez, içerenköy 16, 
Maltepe ı. 2. 

Pendik Muhtelit Orta Melde. 
bine: Pendik l. 

YAZAN: MUZAFFER ESEN 
-11-

- Kadın kı mıuın suçı uı.un tı'L:· 
lı *:ısauır: erke!.: i~üıe akılları f:l"
me7.. Sana bu işi J,jzzut lfanımcfcn 
dı 'istedi di)<>ruın. l5i bana kendi: 
si acıı. Geçenlerde depoları ge7.me
ğe ıclmi~ l<lare meclisi azalnnn. 
dan biri ~iritetin ıson 'aziyctini np· 
ııçıJc kendjsinc anlatnıış •• •ihay~t 
SiilıeylA Hanımefendi mas ariff' 
sinde oldultınu anlnyıncn mfiess;_ 
se;re bir genelik nşısı yapmağa ka
nar vermiş, <Galip aiustosta bir kaç 
gün Adadn kalmı~tı ıiştr. o sırada 
Siiheylü Hanımefendi )'llvrurauzu 
cok beğenmiş. Gecen Rfın beni ya. 
nına çağırarak be3 sene en·elkl me. 
seJe~i nç1ı, Ye fikrimi7.i sordu ... Gö· 
rü_yorsım ) n karıc1itım, diqmez kalk 
ma~ bir Allah, bak talih neler l(Ö~. 
te.rıyor ... 

- Peki GallJ) bu teklifi nasıl 
karşıladı 1 

- E·nela mırın kırın elli auıa 
kulaiJm bükünce razı oldu. Galip 
adam oldu artık. Rastgele bir kız 
alac:lk değil ya anık işler lıkırm 
d~. Si_mdi SüheyJA Hanım dülünü~ 
hır gun ev\·eı yapılnıa~ı için ace. 
le edip duru)or. 

- Peki gelinimiz ne fikfode. 'KO.. 
caya asıl \'aran o, 0 ne di \'Or? 

İhtiyar batmı 1-atıdı: - · 
- Küçük Hanım şimdilik nlın 

~a istirahat etme,kle meş-gul.~. Ga: 
lıha eski se,·gilisini unutmaia ça_ 
lışıyor. 

- Dem~ lküçük Hanııu e 1.:i le'I' 

l!İlislni daha unutmamış. Pui 08: 
Jomuz ne olacak? 

- Karısını tallı :sözlerle ıfllula-
c:ık ..• Zaten kocaların haş'ka iıi ne! 
' .- St'n bana aklın hu İflere ermez 
üıyorsun arna, u aklı hic bir §e. 
~·e ermeyen sensin .. Baıkasına iut
ktrn olan bu '.kız ollumıı nuıl se 
ver! • 

dl ellerinde ogıum ~ibt bir it adamı 
~r. öpsUnler de ba,ıarma ko)'lllllllar. 
111 bır dc!a Galibin eline geçti mı, ar
tık öteaı kolay. Jdan meclt.sıda Ga· 
llbe itimat.lan vu, tflb kannm ftl'-
mektea derhal ~-azgeçecekler. Jtta M 

diyebilir? lcSare heyetinin ocmaa 
dehşetu emniyeU var. GaUbl Jııl1tfııl 

mUe.sseaelerln bafma. UDlUDll :mMtir 
.,etirccekler. • 

- MOdllrlilk Jyt! Fa.kat göatll .ter. 
owı dinler mi'! Bevg1 iti lıeaba rtftr 
mi! Jlter bu küç1lk f1k sılfUl]mm iııa· 
kJkateıı aevzyona Mttın üJI ırıkri 
ODda kalM:alttr • 

- Her ,ey unutulur. Hele tılrilen 
evlenalnler de bak_ Galip lJerla,a-. 
ki nişanlısını ne kadar çallUk umattu· 
racaktır . 

.A.Yfe bili. mtıtereddltU: 
- Ben hiç zıı.mıetmıyorum, dedi. 

Ölfilerl unutmak cfüfleri unutmd1an 
daha zordur. 

Bu ealdl Jı:a4m, lıu&D olaumıf yu
Dllf, akıllı dl3"fl tanmm• 1ılrV* 8111m· • 
lan .hayrette lm'alrac:&k .a.t.r •"9r· 
di. Bu Mizleri möylerkeıı A,...m iltilü 
önllDe içlnde <kıtaP ~ ilı:ly 
ge.ldl. Aüere gldlp ,,eldt aWı -...ıı· 
lamı hl.tırut Ufnm4a yıDarca ..... 
)'afi döken temiz -ytlrfttt kGy ım:ıa_ 
r:aır hatmatb. 

.A)'18111D bu Hlenmeden. :le\ -..Jıi· 
nı.t• laqla]'Vl"du. Mton bua1an ot· 
luııa açmak ve "OtuJ, bu km aı
Mlaa.M Bir keı. ...... kma Dk l'ÖE 
~ unutmur 110r olar.,, .,_.. 
onu bu nlenlft.-rı ~ llıti· 
J'ordU. :Fakat JçeriCJıde 1JuM mul O• 

lan bqka bir hlJI nrdL Ya oıta bı 
aeviyorn_. Ya içlentne ••• !p .An-
ııln 4IDbd .... ,.. - korka idi. 

...._ a.lip maJleap ve u .e,ter 
bir' ıdelflaınlJ fdl_. Kapalı lılr btU .. 
Hele A'n'Up&daa geldllttma _.. ııılıt
bUWıı ...ıs lblr ıiMaıı oilllllflU. ..... 
n~ u kon'Ufll70r, .. da bu ..,_. 
m.e iflnden ona blılal8 ~u. 

Fakat &lllle için hpkbeqılık 70ktur. 

Meseleler: 

Pipo tütünleri 

- Niçin sevme.in .• BUtUn ömrtıııco 
ölen bir ee.vglllye •tt•yacak t'letıı 
ya! Tabii Beria vaziyeti anıayor, 

t 
hayatmı, ailesini, §eretlnf, i:stikballnl 
kurtaran böyle bir genci avmez de 
ııe yapar. Bahusus de.llkantı eıkt blr
çocukluk arkadqı olıırsa. 

Bir gUrı erieJ laer teroddOdl1 ıamfl, 
oC!ana 1ııı lıeyU1t .... ııulbaUJd 'ftr; 

ıniltt. Gelip mnı tatlı tatlı 411111Mti. 
Vaat .A.)'le ~ llill!tnce 
terecldGfw:"uı C9ft.p wrdl: 

- Uzülme azme_ O beni ıater Jlf!\' .. 

sin, Satene sevmmn .. Bmı anı .. ...,. 
ceğim, derin bir sevgl lle aevecettm. 
O lrada'r 11evectııım kl .Dlbay,l. o 4ta 
bent •vmete mecbur oluak. 

1nhisann küçük kutularla aa. 
tıian pipQ tütünleri piy o dm 
kalkmış. Tütüncüler, Hbebiııi, 
teneke buhranına atfediyorlar. 
Olabilir. Fakat bu buhrana rağ. 
men daha önceden bazı tedbir. 
1er alınını§ olsaydı, böyle bir 
mesele mevzuubahis olmayabi.. 
lirdi. Avnıpanın sanayii en mtı. 
te'kimil memleketlerinde, tene. 
ke &icara kutuları, hatti çilaıla.. 
fiil kağıtları, boş şi§e veeairfler, 
hükftmetin sokaklarda bazı yer. 
lere 'koy.tutu lcutalata atılmmı. 
Bunlar, yine reari vasıtalar ta. 
rafından toplanır ve aynı İ§1er. 
de kullanılırmış. 

Biz niçin yapma.yalım? Bizim 
ihtiyacJrDız yok mu? .. Türk va.. 
tanda§r böyle bir usul konuldu. 
ğu vakit, bunu bir külftt mi te. 
likld edecek? .. Hiç sanmıyonız. 

- Ama blrbirle.rial uautalı ~yce 
r.aman oldu. 

- Zarar yok. Eıııkl hatıralar çabuk 
canlDl'l'. Hem :lpn dofruswıa bakar
... bu hatıralar lleraber y&Jadıkları 
bir ha.tt.a içerisinde ca.ıılanmıı bile. 

- Bunu nereden anlıyorsun? 
- K~Uk hanım !dfan, niklb, dQ. 

tUn bir arada olırun der;llif, KilrüllU· 
•tız, patlrdulz. aile arunw1a Ufak, tiY· 
lece bir ,.y yaJ>9.)ıın fllc:rt.n.ııeyıııs,. 

Kadm oflunun &adetine bir tUrlil 
inanmak 1slemJyordu. A§k öyle kolay 
kolay stıinen bir ı.ıa delildir. lleria• 
lıattalarca gökle denir. &raan•• Jrala 
rak dünya He a!Akaaını ke.sme.ııi b~ 
•ıkm derinllğ'inl, kudreUnt ınd&tlym 
Bunları bilip C\lrurken böyle bir 11~ 
Jlrlflhek ~dcrnllk •lınıez ini' 

P'kkilt Talmn l!:tcndl ıth-u dinle· 
Dliyor, kendi fıkrhıl müdafaa edip du
l'tl)'erdu: 

• - BütUn kadınlar böyıutnız u.teıı. 

Delf1caıılmm ~Jale ~eriılde ~~ 
bil' hıam§ vam ki.~ .AJme 'iMi Jf111ıı 
farkına vardı. Semdi. Bir JdlClk ço
cutun yanaf'nir o1Epr gibi o.ıtbla ,... 
naamı okpdı: • 

- Ah J?uk&ra. hlll. çocuk pııbbı. 
Artık içlndekl ,Opbc .wmnıı ayı. 

lalıiltrdi. 
y 

- Haycll kızım giyinaene •..• Nerede 
he gelecekler. 

Beria a1mnı eundala çekU. Dıp.naı 
sL1 içerllılllde,>"cll. EYlaSn hayalleri ko· 
yu bir renk halinde ufkun U.rinde 
~3'0P .. 'Her ıey lnım yalan oldu· 
iUJıu acı a.cı haber ffl'lllMlde. a...· 
nm gocakluk )'ll1aı1Dm ıalldm 1Mr 
:kısmı bu konakta geçmlot1. Fakat o 
"YaldUer heaUz lla;ratı, reülerta "le 

1Jıklarm taUı ve acı ~ Mlal· 

Şehrimizde paraşüt 
kulesi yaptlacak 

Keçi gibi bir §eyi tutturdunuz mu bo· 
yuna ona ııöylerslıılz. Oalfbin bu ev· 
lımıne teklifini kabul etmesi lngiliz 
Adil Bey ailen lçfn bir lfttuttur. !!fer 
OaJtp bu lQtttı yapmua.ydı i§lerl du
mandı onJann, Bir deı. Ula. RAa edl· 
llrae ne IDheySa Baahia lloaıllr. ne 
de B;rıanrn yatı kalır. O vakit bl.aden 
do kötü o1'irJar. Sonra ODiar alıpc in.. 
anıar, lQlm gibi Y9P18Drfzlar. ~im· 

;,ordu. Hant OD& MarlDaı'ua --
ta.plarmdan daha renkH, ~ - ,U• 
riııden daha tatlı seUrdL Bulıa ~ 
tukaımek bUmiyeJl bir Defe lıQ8llll 
lıallrıde. Halbuki ,tmdl Jurık •• alt.. 
u.st olmuı bir hayatın &ıUnde her ı•· 
)'i ....... ,..~.~. 
Demek Ad&da n yatta ~- tatlı 
filr ve hayal &.J'larmdan llODI"& taJ1lı 
onu tekrar buraya zfnctr1eyecek, Jn.. 
kıvrak bal'lzyac&ktı. (DıtHllm aıor) 

• 
Belediye ve hava kuru. 
mu müşterek faaliyete 

geçti 
Jletiktq 2 ncı -z vr- Unka 12 54 
~. AmavuıSöy 25, Bebek 40, paıu ' . L. . Orta 
l6, Jkti)ıtq ıs. 19, 20, 24, Or. Haydarpal& Erkek ıtesı 

Parqüt taıimleri yapmak llu~ 
tehrlmizde yapılmUI lbım gelen pa. 
...,Ut kulesinin in§al!t için han. ltunr 
mıı v!llyetıo tenaaa lJBglamı~tır. VJ.. 
~t ve ı.a.va Jumımuaun :aıutterclı: 
yardımlan Ue kule yakında yapılacak· 
tır. Şimdilik mQııulp bir yer aran
maktadır. 

taJray 23 39 Rumelibiaarı 27, ICıımına: Harmanlık 17. 
Ylıdıı ı clci

0

yatr, Yıldız 50. Kadı~öy 1 inci Erkek ~ 
BeJoil 2 nci Km Orta Mek. Mektebıne: Bostancı ı. Erenkoy 

telıine• A~kapı tl, Beyoilu 29, 4, 38, ~t~. 5, Kmltoprak 6, 

45, Fkuzaia 12, 31, Fmdıklı 13, 49, Merdi'YC!lköy 18, Moda S, 41, 

8'1~ De,,; 7:--~--·• • " • ümu bitirm talebılerı Wpldmaları merasimle tıvzi idilecekli. Bazı sebeplerden. dolay! bu 
fffJA -.,ili~ ~t 'tlım DllMZ 1/arp <?kj· kr izaz edilm4ler vt talebeler tarafwları baza spor hare~etleri yapılnıak STCT<'fı)'le dımkıı 

YOJltlaJJıamı?ır .. Ya1'uz '~~ısa 11 ... 01'110'/c "'~tir DiMoma mrramm,,.,.. bir'"" yap_dacalctır. . ~~~-~~ . . 

V•~ \ _,., ll!zıaaı \ •-n "'_. 

~~ .... 
.. htu 4.Gı 92! .&SS 9%C 

otlc n 20 4 60 ız %0 .ı ın 
...... ıti 11 ll g '1 11 11 • •'1 
Aqa• l.91CJU•a11H• 
'l11t.e %1 2ı 1 H n 21 J l>1 
lın ak % 4.1 ;: ıı 2 '9 7 %t 
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Boğazı geçme muka
vemet kürek yarışı 

Büyükdere- Bebek arasında yapılan bu 
müsabakaların ikisini de G. S. kazandı 
Yarış çok zevkli ve heyecanlı oldu. San - Kırmı
zılıların bu sene çok iyi çalıştıkları görülüyor. 
Boğazı geçme mukavemet kürek 

yarışı dün Büyük.derede Beyaz. 
park önünde başlıyan ve Bei>ek 
Galatasaray denizcilik lokalinde 
nihayetlenen sahada yapıldr. 

Yarışlar iki çifte ve dört tek. 
lcr arasmda oldu. Bu müsaba. 
ka1ardan iki çifteye sadece Gala. 
tasaray, Beykoz ve dört teklere 
de Galatasaray, Beykoz, Fener 
futa.lan i~tirak etti. Gönül, g~en 
hafta ilk teşvik kürek müsabaka. 
larınl kazanan ve ellerindeki ele. 
manlarla hiç de ihmal edilmiye. 
cek bir kuvvet olan Güneş tek. 
ııelirini de bu yarışta yer almış 
görmek isterdi. Muhakkak yanş, 
onların iştirakilc •bir derece .daha 
ehemiyet alınış olacaktı. Nitekim 

t yarı§ların programları hazrrlanır. 
ken bulunan Gü~ş murahbasla. 
n, bilinmez son dakikada yarışa 
6irmekten niçni feragat ettiler? 

Uzun mesafelerde daima birin. 
ciliği kazanan Beykozlular, Sarı. 
Kırmızılılar icin mühim bir ra_ 
kip. Saat 17,is de iki çüteler ve 
17,35 de de tekler hareket etti. 
rildi. 

Bütün gözler Beykoz ve Gala. 
t~saray teknelerinde... Fakat 
daha ilk anlarda Sarr.Kırmızılı. 
lar rakiplerini geri bırakmakta 
güçlük çekmediler. 

Yarl§ın uzun mesafe üzerinde 
olması ve müsabaka sahasmm, 
ıwulann fazla anaforlu ve akıntılı 
bulunması daha ziyade yükü dü. 
men.ellere bırakıyor. YanJı ka. 
zanmak onların suyu tanımakta. 
ki maharetine bağlı ..• 

Nitekim Sarı.Kırmızılı di.imerı
ciler, Reşat ve Paga Kemal, su.. 
ları bulmakta güçlük çekmiyor. 
lar. Bu suretle de daha uzun müd.. 
clet kürek çekmek rncc.buriyetin. 
de olan kürekçilerinin fazla ener. 
ji s.arfetmesini önlemiş bulunu. 
yorl.ar. 

Yarr' zaman zaman çok zevkli 
ve heyecanlı anlar geçiriyor. Bey. 
kozlu dümenciler de, rakiplerin. 
den aıağr değiller ... 
Müsabakanın sonlarına doğru 

Sarı _ Kırmrzılı kürekçilerin hız. 

landıklannı ve muntazam kür.:k 
atışlariyle rakiplerini ağır ağır 
geride bıraktıklarını görüyoruz. 

Bundan evvelki yazılarımız.da 
da yazdığımız gibi. Galatasaray. 
lılar bu ~ene küreklerde çok ça
lışmı!!lar, aynı zamanda ekipleri 
de şehrimizin en iyi kürekçilerin. 
den müte~ikkil... Deniz sporları. 
nın yüzme kıs.mmda kaybettikle. 
ri ~ampiyonluğu kürekte her hal. 
de kazanmıya azmetmişler ve esa. 
sen vaziyet de bunu gösteriyor. 
Şayet büyük bir şanssızlık ve fe. 
na tesadüfler olmazs• , diyebiliriz 
ki bu sene şehrimiz kürek §ampi .. 
yonluğu yüzde seksen Galatasa. 
ray tarafına gülüyor. 

Nitekim dünkü yarışlarda da 
rakiplerini epeyce geride bıraka. 
rak 2 çifte ve dört teklerde birin. 
ci oldular. 

Zaman: İki çiftelerde 42 .dak:L 
ka , dört teklerde 40 dakika 5 sa. 
niye. 

İki çiftelerde Beykoz 47,5 ile 
ikinci, dört teklerde de 45,5 ile 
Beykoz ikinci, FMer ü~üncü. 

Bu yarışlar bize önümüzdeki 
hafta Yenikapıda yapılacak ikin. 
ci k ürek teşvik müsabakasmın 
hayli enteresan olacağını bir kere 
daha gösterdi. 

Bir defa daha tekrarla.maktan 
kendimizi alamadığrmız bir nok. 
t.a varsa, o da; bu yarışlarda Gü. 
neşi de görmeyi çok arzu eder. 
dik. 

Birinciliği kazanan Galatasa.. 
raylıları ve kendilerini muntazam 
surette çalıştıran kıymetli kap. 
tanlan Nevin'i tebrik c • 
der; Beykozlular ve Fenerlilere 
de şampiyonaya daha esaslr bi~ 
surette çalı~malarınr tavsiye ede. 
riz. 

Yarışı kazanan Galatasaray iki 
çiftesi : Dümende Reşat. hamlede 
Fethi, Sıvıryada Reha. Sarı • Kır. 

mm dört teki de: Dümende Pa.. 
ga Kemal, 1 numarada Pertev, 
2 numarada Kesim, 3 numarada 
Tevfik, 4 numarada da Ahilyadan 
·müteşekkildi. 

Harici teşkilatımız 
tevsi ediliyor 

Veni mukavelat servısleri kurulacak , 
Harict teşkila tmıızm genişletil

m.Mi kararlaşıruş , Vekalet tara
fından bu hwıusta. bir proje ha
zırlanmıştır. 

Dış Ticaret dairesine bağlı ola
rak yenklen ithalat, ihracat ve 

Şehrin tenviri için 
tki milyon liralık malze

meye ihtiyaç var 
Almanya ile yapılan ticaret mua

hedesl.nde TUrkiyeye verilen maddeler 
araeında elektrik ve ıimendl.fer mal. 
ıeınesi de va"1.Jr. 

tııtanbul bcledlyeeinln ıeh.ir tenvir! 
işinde bu kabll malzemeye ihtiyacı 
olduğundan iki milyon llı'a tutacak 
bir miktarın belediyeye temin edil· 
meııi huıııusunda Ankara ile temua 
bqlamııtır. Malzeme geldlğl takdir
de şehrin t envir ihtiyacı tam m9.nasi
le giderllmif olaco.ktır. 

Almanyaya yapılacak 
ihracat 
• Almanyaya yapılacak ihracat 

için yarm ihracat birliklerinde 
· toplantılara başlanacaktır· 

Yeni anl~ada mark için eski 
klcıing anla.şma.smdaki ayni kur 
yani l ,97, 1,98 kabul edilmiştir· 

----o-o-

Buğday meselesi 
halledildi 

Kırm.a.cılartn muhtelif yerlere 
müracaatlarından sonra Toprak 
mahsulleri ofisi nihayet tekrar 
kendilerine buğday ırermeğe baş
laınıştrr. 

Bu 11uretıe dei::irmencikr bıığ
daylan Gflkisi gibi yine kırmaeı
Iardan alacakları gibi küçük fu
runlarda.n ayni kolaylığı göre<:ek
Ierilir· Bu karar kırmacrlarr ~ok 
memnun etmiştir. 

mu.kavelit servisleri kurulacak
tır. Teşkilatlandırma dairesi lağ
vedilecektir· Ba.~ kontrolörlük ka
lacaktır. Bu lıu.swıta. Dış Ticaret 
dairesi reis muavini Celal ;,ehri
mizde tetkikler yapmaktadır. 

istanbulda un 
buhranı yok ! 

Dün yeni 2600 ton 
buğday geldi 

İ.!tanbulda un buhranı olduğu hak. 
kmda bu eabahkl bir gazetenin y&Zllll§ 

olduğu hııvadlıı asılsızdır. tetanbulda 
un buhranı yolctur! ~vvelk? gUn şeb_ 
rimize 1800 ton dUn de 600 ton olmak 
üzere. 2600 ton buğday gelmi1'tir. 

Boğaziçinden köprüye 
son vapur 

Şirketibayriye idaresi mtitead
dit müracaatları nazarı itibara 
alarak adi günlerde Boga1j çinden 
Köprüye saat 21 de olan son va
puru 22,20 ye almıştır. 

-,--o-

Mete Şilebi 
Akdenfadcn limanmur.a gelirken 

15 gün Sicilya adasında bekletile n 
Mete ı:; ilel)i ~imdi de kömürü bitti
ğinden Piı'ede kalmıştır. Pireden 
vapura kömür verilmemektedir· 

jp Dr. NECAETTIN 1 
· ATASAGUN ı 1 

Sabah.lan 8,30 a kadar. Ak·, 1 
şamlan 17 det> sonra Laleli ray. 
yare Ap. Daire 2; No. 17 de 

l j ha.stalarmr kR.bul eder. 
Telefon: 2.!l953 

-!~~·-----

,• . 

Manifatura fiyatları 
• lÇ ticaret müdürü ta rafın· 

dan gözd.en geçiriliyor 
1c; ticaret umum müdürü Cahil 

ile 1stanbuf mrnt:ıka ticaret mü. 
dürii Avni Sakman bu sabah An. 
karadan flehrimize ;;elmi~lcrclir
iTcaret müdürü fiyat murakabe 
komisyonunun çalr~m~lnrı hak_ 
kında Yekiilethm direktifler al. 
mrştır. Buna. g-öre kom.iı1yonun 

çaluım2larma yeni bir veche veri. 
müfril ecektir· 

İç Ticaret umum müdürü Cabit, 
fiyat murakabe komi!~yonu ta. 
rafmdan fiyatları tesbit edilen 
ve üzerinde dedikodular yapılan 

manifatura eşyalarının fiyat tcıı. 

biti ışını gözden ge<;ireccktir
!cabederse manifatura eşyaları. 

"Beşiktaş 
alkaponu,, 

Mahkemede bir ay on 
sekiz güne mahkum 

oldu 
Polise hakaret .suçundan bir baft.1 

hapse mahkQm olduktan sonra. mtid· 
detini bitirerek hapishaneden çıkan 
tıham1 adında biri11i, geçen glin sar· 
ho::ı olarak Beşlktaştaki Suat Park 
gazinosuna. gltmif, nAra atarak reza· 
let çıkarmıştır. 

Gelen pofüılerle bekçiler İlhami)'i 
karakola. götllrmek istemişler; fa.kat 
ilhaıni buııa daha taz:la kızarak: 

" - Bana. Beşiktaş Al Kapon·u 
derler, elini uzatanın kafasmı kopa. 
rrrım. ,, gibi tehditler savurmağa baıı
laml§tır. 

nın satı.5 fiyatları yeniden lesbit 
olunacak veyahut manifatura sa_ 
tışları serbest fiyat sistemine gö. 
re brrakrlacaktır· 

BORSA 
- Ankara 27-7-940-

ÇE KL E R 
ı sıeruo .;.22 

ıoo Dow p8.-
100 Frc. 
100 Liret 
ıoo b'l"lçre Frc. :!9.1925 
100 Florlıı 

100 Ra~iım&.rll 
100 BeJga 
100 Drabm, 0.99S 
100 Lev. l.6{) 
100 Çek Kro110 
100 p~ 13.81:> 
100 ZloU 

100 rengi ~S.125 

100 Ley 0.622.:> 
ıoo Dinar l.3t5 
ıoo Ven 32.G:> 
ı oo ineç Kl'. 30.98 
ıoo Ruble 

Esham ve Tahvilat 
Muamele olmamı~trr. 

- --... ·• 

1 . ~ 

· .................................... ...... 

T. iş Bankası 
ı H<!Pt :!1100 Ura .. 2eıoo.~ ıır• 

3 lOOO -3UOIJ.- • 
il 51l0 . - 3000.- • 

''! 'l.'J(J - 3000.- • 
Nihayet g·UçlUkle karakola, oradan 

da üçUncU sulh cezll mahlcemeslnc· 
sevke<lllen nhaml muhakemt"şi 11onun. 
da. bir ay on sekiz gUn hapis 60 lira 
da para ceza.sma mahkQm edilmiştir 

Uç ay bekçilik 
yapamıyacak 

l ~AZOZL~ l ı, 

P .. u R. G. o LI N l;;. yıa~;ş~:~:t~s~ ;l;~7~·d~e~:~~ 
i kramiye Planı MUSHIL LIMONATASI 1 tarihlerinde V"pılır 

40 100 - 41JOO.- • 
1~ :'.!il "" .n:ıo.- .. 

ııo . 2• - ~'.'50 .- . 
1940 K üçük Cari 

Hesaplar 

Tavukpazarı bekçilerinden Salih 
dün h-urabiyec1llk yapan Sait isminde 
birini, bir §Üphe Uzerine karakola &ö· 1 
tUrmek istemi;,, Sait mumanaat edin
ce aralarmda kavgıı çıkmrştır. 

Pi:.~:~!,':,,?~,::;.tır .ı , _ _._J•a•ncıd•a•1··m_a_'_G .. Nv.:ııwww="'.ı=-ıK'I!• ,,,~~A-n•l•u7ıa-J
8

.-S•a•t•u•ı•a•ln'""'. .. 

Komisyonundan: .............. . Sa.it, nihayet bel<çl tarafmdan kcn· 
disine hakaret suçundan• asliye seki· 
zinci ceza mahkeme~ine verilmiş, fa
kat muhakeme ıonundıı davacı olan 
bekçi ıuçlu çıkmııtır. Flekçınln Sa!dl 
dövdUğU aablt göruımu~. Uç ?..Y bek· 
çfliJ...-tcn nıen'ine, 20 gün de hapsine ve 
cezalarının teciline karar verilmiştir. 

Casusluktan beraet 

Fransızca ders 
Orta ıııckl~P \'~ lı ~c l cr cf!:'. ı r- uı .ı h 

ı.:aıanlarıı \'e t"r11ps1ı(·11s1111 ıtı:rlel 
ıuek ist~· yı-ulere ıııiısaı: ~cru • U,. 
rrıın~l7Ca ders '°erılır. 

Bir l> ilo:mn:ı. (260) iki yUz nltmı' kuruş fiya t tahmin edilen c rı5J 

dok:ıan lıcı; bin kilo J()s'lc ile bir J . !loııuna ('HO) Uç yUz on lmruş fiJat t• 
mln edilen ( 55000 ı clll bc,ş bin l.ilo vaketa lJ/8/940 Perş<:mbc gUnil sa:ı.t 
Lla. Ank:'J.ra Jand:ırma Gcnı>l ı'omutrınlılt bina!lınıJnk! J . Satınnlma konıi5 
nun$a kapal ı ıarf clrnlltıncsilc ~atın ,ıınaca.l<tır. 

H er iki kalem ma lzemeye alt ilk tı: minat (20i30) y irmi bin ı.lurt > 

Ecnebi bir devlet heııabma memıe_ 

ketimiz aleyhine casusluk yapmak 
suçundan ikinci ağ"rr ceza mahkeme· 
sinde muhakeme edilmekte olan Al· 
man tebtalı Alviz Hermankstrong ile 
Erih Mayer ve Oto Klask'm duru~· 

malan dun bitirilmi~tir. 

Arzu edenler \'akıt ııı:ı ı haasıııda 
"Fransızca Öğretıııeııı" ı :>ıııın" ~i · 
rahcn \'C.}'8 tahriren nın nıl'aat 
eılebilırler. 

ell i J'iradrr. Evsaf şartname yirmi lira•sck;,cn kuruş karşılığıncla 1st ııO 

Jandarma muaycn" ve A nk11ra J . Satın aıma kom>syon unden alınabilir. !İ 

lC'kiileriıı f2490) sayılı J;a nun:lı ) azıl ı bc l;-elerle ilk tcminntl:ırım muııt a 
t('lt lif mcl;tuplarını nihayet clıı;il ~me gUnü saa t on bc~e lrnda.r Sı\lın:ıl el 
ke>misyommıuza verme!E;ri. 110911 (~ b 

~ .................. l'illll .. !Jl! .. llllımi'llmflmll "iMMiSH'UWM'~ ~ 
J."': ğ' 

Mahkeme maznunların casuslu~ 

yaptıklarma dalr hiç bir delil elde e
demediğinden UçUnün de bero.etlerint 
karar vermiştir. 

Bir namus dü§manı 
yakalandı 

Aksu vapuru tayfalarından Ahıneı 

Cliney, Nişa.ntaşmda oturan Mahmut 
adında kUçUk bir çocuğu para vere· 
rek kandırmış; rssız bir arsaya götU
rerek tecavüz etinek istemiştir. 

Ancak çocuk bu vaziyet kar,ısmda 
Ahmedin elinden kurtularak kaçrnı:. 
tır. Ahmet de milnasebctsiz bir halde 
olma.sına. rağmen çocuğun pe:,inden 
ko~arken bekçiler tarafından yaka.· 
la.n:ın.I§, adliyeye teslim etlilmlştlr. 

Eminönü tramvay 
hatları 

EminönU meydanının teıvlye ve 
tanzim işine devam edilmektedir. 
Beyoğlu cihetinden gelen tramvay 
hattı dün meydandaki yeni hattına 
nak,ledilmiş ve eski yerinden çıkarıl. 

ml§tır. Diğ"er hat da yakında bu bııt · 

tın yanma nakledilecektir. 

Bayanları şu bey~ da vet 
Bc~il.~ lbkerlik Şu~ind~ıı: 
1 - Okur yazarlığına tlair dip. 

loması bulunanlarla lise, oı ta ve ilk 
mektep mezunlarından 20 - 40 ya. 
şmdaki bayanlara. mahsus askeri 
hastahanelerde açılacak olan ikinci 
devre " Ya.rdancl , ·e ha,ta bakıcı" 
Hem.-;ireler kursuna iştirak etmdt 
i3tcyenlerin kayıtları yapılmak ü. 
zere şubemize hcrgün ve saatte 
şifahen müracaat etmeleri. 

2 - Bu kurslara iştirak t>decek 
bayanlara kurs sonunda Vekaletçe 
diploma verileceği gibi bir çok rüç. 
lıaniyet ve imtiyaz hakları da ka. 
zanmL<J olacakları ilan olunur. 

E. Sadi Tek Tiyatrosu 
Bu gece <Taksim) Altıntepede. Yann 

gece (Beşiktakl Suat I'arkt.-ı.: 
A K TöR KİN 
-----0---

Raşit Rıza Tiyatrosu 
::ıs Temmuz Pazar gUnU akşamı 
Gedikpaşada Azak Bahçesinde 

"0:\'L.\R ERMİŞ 1\ll)RADIN,\ ., 
Komedi ( 3) Pt'rde 

Maarif Vekalefinden : 
Ankara Atatürk lisesi için yaptırılacak olan lö253 Hra 60 lrnruıı kc;ıi : 

bedelli 416 aıra, 16 yazı tahtası 16 kLt ı"ll n~ 16 podyum kapalı zar! usullle 
eksiltmeye konulmuştur. R! sim ve ~artnameleri bedelsiz olarak orta tcdriaat 
dairesinden alınacaktır. İhale 12 agustos 940 pazartesi günü saat 11 de ve· 
katet binasmda müteşekkil komisyonca yapılacaktır. Muvakkat teminat 1144 
lira. l~ kuru~tur. Teklif mektuplarının ihaleden bir saat evvel komlııyona 
verllnıiış olması IA.zrmdtr. (6601(4094) 

lstanbul P. T . T . Müdürlüğünden: 
' 

!da.remizin + No.Jr deniz motorbotunun tekne U.miratı sıra~ında kulla· 
nılmak üzere 8 kalem malzemenin mübayaa.sı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 14/ 8/ 940 Çarşamba. gUnU saat 16 da B. pQstalıane binaııı kar
Jtsmda Valde ha.nmm ikinci katında. idaremiz levazım ayniyııt şube mUdUr 
muavinliği odasmda toplanacak komisyonda yapılacaktır. Muhammen bedel 
647,5 lira, muvakkat teminat 48 llra 60 kuruştur. Tııliplerin olbaptaki 17art_ 1 
namı?sl.nl görmek ve muvakkııl temina tlannı yaltrmak Uzere çalışma gün · . 
ler;nde mezkQr mUdUrliık idari kal~m levazım kı.smma, eksiltme gtin ve ~a 

atinde de 940 .senesi için muteber Ticaret Odası vesikuı, muvakkat t eminat 
makbuzile birlıkte komfayonll mtlracaatııın. (6632) 

1 ~ahibi: ASIM V:> Umum neşrıyatı fd::ıre eden: 

~asıldıjı yer: VAKiT '1alba.ası Ueflk Ahmet Seuengll 

Türkiye Cumhuriyeti 

Zi r aa t Biınkası 
el 
çı 

1 
I> 
R ,, 

Kuruluş 1 arihi: 1888 ı·· 
Serma) esı: 1 oo,oou,ooo T ürk lirası 0 

Şube ve Ajans adedi: 265 
7.ira r ve t İc• rı her nevj banka mt: - mele fe r i f 

Para biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Veriyor 

lı lru.nt Bırnk1L-;mda kuıuh111·a lJ ve ı '. · · ·1. tasa.rnıf tic.,ap ı ıı. 
rınd:ı c u az 110 ll rflsJ bn1 ıına.n l ıı.rn scnrde .J defo çckllc(·clı 

k ur'a ile a.~ağul ııkJ tılAna güre lkı-aıujye ı!ağ ı tılacaktu. 
• 4 del ı.ooo Liralık 4.ooo Ura 
a • 600 • ı.ooo • 
C • !~O : • 1.000 • 

40 
ı oo 

ı :.!U 

• 
• 
• 

1110 
110 
40 

.. 
• 
• 

1.000 
15.000 
t .800 

• 
• . ·-• !O • 11.200 • 

Dfl\KAT: Hesaplarındaki paralar bir sene l~tnde 60 
liradan aşağı dlişmlyenlere ikramiye cıktığı takdirde '*' 2° 
faılaslyle verHecel<tir. Kuralar senede 4 defa: 1 )!JytOl. 
1BirloclkAnuo,1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde c;:eklleeektlf 


