
. Baş İngiliz tôrpidosu 
ispanya kara sularında 

H·EITllDE 3 lUllU8 Almanya Şimalt Norveçte 
askeri tesisat yapı yor 

~ 30 (A.A.) - Havaa bildiriyor: 
ku •y~rka adalan önünde bulunan deniz 
bi YVk etlenne menıup bet tnıiliz t orpido muhri. 

•raaulan hududunda bulunmaktadırlar. 
ih E?re üzerinde bir tngiliz ıirketine ait tez. 
~ ve ~örletin son ıünkrde bpanya firke. 

ne ter~ı ve yakında iki tnıiliz bankasının ka. 
~an~~~yle alAblı görülen bu hadise Barselon. 

• a buyuk bir heyecan uyandırmıştır. 
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Londı9, 30 - Stoılrholmden bildirildiğine 

göre, Almanyanın yakuı zamanda Şimalt Nor. 
veçte yeni aakeri teakat vücuda getirmesi lav~ 
merkezinde muhtelif tckillerde tefsir o lunmak. 
tadır. Bu tesisat Alman askeri zimamdarları ta. 

rafmdla teftit olunmaktadır. 
toAJUJ ICvt: A.Dkara Cad. tSTANBUL-Telgrat: V.A.KJ'I'- Poata kutu•u· te• Telefon: 21'11 (TUi) • 2t3i0 ! ldareJ 
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300 _ölü, 60 aQır, 300 hafif 
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yaralı 

~ 

dirılnmrılcırırıı nldıl.:fan sonra .•• 

var 
Yozgatta 12 

kôv.harapoldu 
MACARiSTAN 

Hudut meselesinin 
halli için 

Romanyadan 
müzakereler 

1 
Ankara, 30 < .-l.A.) - Bu sabah 

ı;aat 3 ile 3,30 arasında yurdun 
muhtelif noktalarında :-.·ersarsıntı 
ları hbsedilmiştir. • • 

Yer sansıntısı Ankarada saat 3 
le ,.e oldukça şitldetli, htanbulda 
da saıı ı 3,10 da hafif olarak du
yulmuştur. 

Aynı sanllcrde Erzincan, Terme, 
Çankırı, Amas)ı, Sinop, Fatsa, Z:ı· 

ra, Çorum, Zile, Nijde, Merzifon. 
Çarşamba, Tokat, Yozsat ,.e Kaysc
ride muhtelif ısiddelte yersarS1nhla. 
rı vuku bulmuştur. insanca za~ial 
>·oktur. 

Kal seride bazı binalar.da hafif 
ç&tlaklıklar vukua gelmiştir. 

lıtanbul, 30 ( A.A.) - K:ındilli 
rasalhanesinden: 

(Dt'Damı ! ncidt) 

iz Harp Okulunda açılmasını 

bekliyor 

Hl LER 

DCN 
25 Alman 

tayyaresi daha 
dUşUrOldU 

Tevkifler yüzünden 

iNGiLTERE 
Japonyayı şiddetle 

protesto etti diinkfl · meras m 
Romenıerın 

Sofya ve 
Peşte ııe 

Çabukça müzakerelere 
batlamasmda ısrar 

eylemit! 

Davul zurna . 
sesıne 

koşan köpek 
Yazan; Aaım U. 

. Ro.aanya, Macariatan, BulıL 
rııtan devlet adaır..luı köte kap. 
"'-ca o,anu oynar ıibi Berfin, 
R~ Moakova araıında mekil. 
~~uma7a hatladı. Bu hadis· 
~çok manalı bir ha1k fıkrasm 
... brlab1or. 

lr 
.. Fıkra tı::dur: V aktile Anadolu 
OJlerinclen birinde bir köpel. 

~Üiiin zi7afetlerinden ardakala: 
9lllİlc parçabınna dadanmış. Kö. 

P9k lcGmfu köylerden birinde ne 
Vlllcit 1Mr davul 7.uma w. i itilir 
'! clerb.1 oraya llopr, düğün e. 
Viııcle davetlilerin artıkları ılc 
lrarıu.., ıüzelce doyurur, ondar 
'°'.""• Yine kendi köyüne döner. 
' 8i.. ıün köylüler bu kunw 
topc~ia hil•ini anlarmtlar ve 

endiaine W.. azizlik tertip etme. 
Ye karar vermiJler: Köye civar 
°'-dört tepe eeçmiıler, bu tepe. 
!•
1 

den her ltirine birer davulcu 
1 ....... ~. zumaca koymuılar. T e. 
_,erdea l»irinden davul ile zur. 
na teıi akaedince köpek düğün 
~r\ıldannı sömürmek heveıiyle 
t 

0 ı:dizri., oraya koımuş, fak•t 
~Ye vanrıca davul zurna ae. 

11 •ulbnat- Köpek aradığım buia. 
~lctaı. mü"evellit bir ıatırap 
~ıı:• clü~würken ikinci tepede. 

•val aurna çalmaya ba,la. 
1111

•· Bu defa ilciaci tepeye kot
""'1f. fakat ora.1- d d··ı·· d e. •erbul ... a uunen .. 

·· .. amamı,. Bundan ıonra u. 
Çuncu. daha ao dör" d"" ·· te. ı>el • nra uncu 

erı •Jnı ümitle boylamıt aynı 
Yeiıle ıet'İ dönınüt- Hüli~ bi. 
~. chıval zurna aeıi akıeden te. 
pe'!r8\'a .L .. le ••n- beyhude yere ko. 
llih. O!a •~lrlıtan ve yorcı."flluktaıı 

~et. ~th.n.,ı". 
il elinden -ı.. .. ·· d Y••'' 141kli • ••· o u sozun erı 

aelift• ndelu Turlc darbı sm. 
bu ıt. daha ~M~. bir ifadesi olan 
'9tiede -runku Avrupa vazi. 
~~~i ~•le.ini kendileri 
ilita1if1.r.' bilnuy.a, anlarrnd11k; 
yat" 1 ne adar büyük ve ha 1 0 Ul'la olıun yine kar,ılıklı 

flJtı rmıı 2 ndurJ 

35 mezuna diplo
maları verildi 

Meklrlıi lıiri11rillklt bl/İrt'llt bir l.·ol ı(lfıti fnktlıyor CYqzt~ı 2 ne ide) 

Budapeıtı, 30 ( A.A.) - Macar o
ınnsı !Jıldiriyor: 

Macaristanın Romanyadan Ma. 
car - Romen hududu ıue.sele!!inlıı 
halli hakkında derhal müzakereler 
a~·ı l ınasını beklediği ~lacar ga:ıe. 
leleri larafından müllefikan leba· 
rüı cttirı l nı\lkledir. Gazeteler, yeni 
lıudulların, istikbalde devamlı bir 
'illlhun leminalın ı teşkil edebilme
~i için makul olması ı:ızını geldiği-
11i de bılhassa ka~·de)lcmektedir\ 
Mih,·cr de'fleı :eri gibi Macaristan 
Ja, reni hudutları, ı.ıılhcu anlaşma 
!arla ıesis etmek isteınekledlr. 
H( KREŞTE NEŞREDiLEN TEBl.IG 

niikrrır • • 10 (.-LA.) - Rador ajan. 
~•. a~ağıdaki tebliği neşretmişlir: 

Buş,·ekil B. Jigurtu ve harlciyt· 
nazıı;ı B. !'tfanollesko, !tlm(m hilkı'.ı· 
melinin da,·etfül olarak Oben:ı lz 

(De11amı 2 ncldeJ 

Loadra, 30 (A.A.) - Röyter: 
Hava nezareti istihbarat büroau 
bildirdiğine nazaran İngiliz Blen.. 
heim tayyareleri ıimdi Alman 
petrolleriyle dolu Cherburg pet. 
rol depoları üzerine müteaddit 
bombalar atmı!flardır. B. Blen. 
hHm bir tayyare meydanmın 
bang:ırlarını bombardıman etmiı 
ve pılotu büyük sarı bir a levin 
yükseldiğini görmüıtür. Sahil 
mildafaasına mensup Hudson 
tayyareleri de Holan.da sahilinde 
Almanların işgali altında bulu. 
narı bir tayyare meydanına dün 
ıece h ücum etmişlerdir. Birçok 
yangınlar çıkmıştır . 

Londra, 30 (A.A.) - Galleı 
eyalet i üzerine üç saat devam e. 
den ~r gece akını yapılrruttır. 
On dort bomba kırlar üzerine 
dü~üı ve insanca zayiat olma. 
ınııtar. 

Londra, 30 (A.A.) - Anava. 
tan müdafaa nezareti bildiriyor: 

Bu sabah erkenden bir düşman 
tanareıi, lngilterenin şark mın. 
takasında, bir şehir üzerine bom. 
balar atmııtır. İnsanca bazı z'ayi. 
at olmuıtur. (Dtııomı ı nclrteJ 

Mım Şötfii- Genirai 1-iÇkili-·lokanta ve gazinolarm tarifeleri 
~.~~~o,.~r,ası~,~~ .. ] . 

milli ha\ r:ıını nıı~_nn_ .. eb~ti'e Reio;i. Bele dl ye 
cumhur ı~ml'I 1nonıı ıle hı>an~.ı 
dc,·lct reisi general Fr:ınko aı asın. 
<Ja karsılıklı lebrık ,.e teşekkur tel. 

tarafından hazırlanan 
• 

sraflnrı teali eılılıni!<.lir. 
namegı 

Baş vekille 
Mechs Reisi 

Tanfeicr!n tatbikinde bazı sultcfeh· 
tıUmJere meydan vermemek ve bir kı· 
aır.ı fırıat.;ı mUessese ııahlplerlnın 

balkın aleyhine tanfe tatbik etmelt'· 
rlnl onlemek Uzere lltanbuldakı bU· 
tün gazino ve mlle11eaelerde harfiyen 
tJltblkine riıcyet edilecek tarife hadle· 
rinl hUlbalandırmayı lüzumlu gör· 

Etimesuttaki Kızılay dük: · d" 1 - Yemekler töbret ve nefaS<'t 
deposunu gez 1 mevzuunu tefkll ettiğinden tamamen 

Ankara, so (A.A.) - B. M. Mec:ll:ıl Jerbeıt rekabete bırakıl:ı:uıtır 
ve milli yardım komıtcıl reisi A.bdUI· 2 - lçkllt lokanta, gllzlno \e <'m· 
ballk Renda ile Bqvekll Doktor Re· aall yerler, aermaye. me\·kı. şöhret, 
fik saydam bugün öğleden önce aaat vergi, mcfruıat ve tezyinat gibi esu-
0.30 da EUmcsuta giderek 12 ye ka· lı unsurlar nazan itibara alınarak: 
dar Kızılay dcpolonndakl malzemeyi. IUkıı. birinci. Uı;UncU atnınara ayrıl· 
tetkik etmişlerdir. Refıkatler!nde ('. mıştır: bu tarzda ıını.lara ayn!an 
H. Parti.si Genci Sekreter! ve Millt mlleaseseıcrde tatbik edilecek Ic:kt ve 
yardım komitesi A.zaııı Dr. Fikri Ti\· mcırubat tarifeleri ıu eaaalar dahilin· 
ı.cr Kızılay merkezi rebl ve Atn 1 de tesbtt olunmuıtur: 
mebusu Dr. HUaamclt n Kural " he- Lükıı Sınırın Ç.:ılKJlll 7,aıMnında 
yeti umumi azasından Çorum mebusu Meşrubat 26, çlkulata, dondurma 83 
Dr. Muı;t:ıCa da bulunr .. u ~ur. (IJrvamı ' nclrte) 

neşıedigoıuz 

Rir ga:inrırlfl i~lirnhnt rrlrnler 

izah-

I.ondra, 30 (.4 •. t.> - Bazı İn..,·. 
!izlerin Japon.) ada lc\"kifi haılö.kın • 
da J.ordlar kamarasında beyanatın 
bulunan hariciye nazırı Lord Halı· 
faks . Röyterin Tokyo mulıabirı 
Kolcs'UJJ ölümilnden .., e intihar el
li itine dıir Japonlar tarafından 
serdedilen iddiadan bahsetmiştir. 

"llrrleyen tahkikııta nazaran mer 
hum rnahkuıniyellen kurıulnmı)a _ 
caAını anlamıştır,, mealindeki J:ı. 
pon lıeyanııtını hatırlatan Lord Ha· 
liraks, lngilız hükumetinin bu ta
mamile haksız töhmet zannını ka. 

(Devamı 2 ncldt) 

Avam Kama
rasında 

Dün gizli bir celse 
yapıldı 

Siyası meseleler 
görüşüldü 

Londra, 80 (A.A.J - Röyter: 
Avam Kamaram bugün hariciye 

meselelerini mUzakere etmek o.zere 
bati bir celse akdetmJıtır. .Mecll• bu 
husuata bir karar almadan tlddeUI 
blr mllna!:ap olmll§tur. Nibayel, Cel· 
aentn aktedlldlği aalonda balkm bu
lundufu bakkmda 'il.Un dikkat cel· 
beclilerek 109 muhalif reye karıı 200 
reyle halkm çekllJDesl emrinin veril· 
meli karar aıtma aımmııtır. Bu ka· 
rar ha!i celaen.ln kabulOllU ifade et· 
mekle ldl. 

Çörçil daha evvelce mecllain hafi 
celse akdetmelini teklif etmlf, fakat 
'IUnlan lllve etmlıtir: 
HUkO~et hafi veya aleni celse akdi 

meıelesinde meclise tesir yapmak !ı
temlyec:ektır. Nazırlar bu nıeselenln 
mUnakaf8•ına tıtlrlk etmlyecekleı 
ve mecl!ıte ıerbeıtçe fikrini beyan e. 
debllecektır. 

Çörçil, hariciye mUıtcp.rı Butıerln 
harict meseleler hakkında beyanatta 
bulunacağını Ulve etmlıUr. 

r:;•llll il il .............................. . 

ı linıversıte askeri j 
1 kampında bir gün 
Bu gençlik yazısını ya· ı 

rınki gazetemizde 
okuyacakauıız i 

.... 1111 11 111 111111 111 .... 1 ........... * 



2-VAKJT 31 TEMMUZ l!J.40 

Parti merkezinde dün sabahki içtima 

Ortamektep 
cılık dersi 

ve liselerde hava
mecburi oluyor 

Diln sabah sa.at 11 de Parti blnaımı
da. Vali ı.•e beledlye reltd Ltltft Krrdaı
rm rel.sllği.nde, parti mutettişl ve ida
re heyeti reisi Tevfik Fikret Sılayxu 
i§tirAk1yle mliblm bir toplantı yapıl
mıştır. Toplantıda bUtUn lw.ymakaın
lar ve ha v:ı. kurumuna men.sup zevat 
da bulunmuş, bllhasııa. hava kurumu· 
nun faaliyeU ve halkm Ku· 
rumla daha yakından a!Aka.ııınm te. 
mini Uzerinde görU§Ulm~ ve bu hu
susta aımacak tedblrler kararlaştınl· 
mıştır. BUtUn kaymakamlar halkm 
Hava kurumuna. Aza yazılmaları yo
lunda daha !aal bir şeklide çall§acak· ı 
tardır. 

Diğer taraftan yurdun birçok nok .. 
talannd& yapıldığı gibl yakmda. ıa .. 
tanbulda da Hava kurumunun knmp-

lannda yetişen gençler tara!m~ar Dün parti muke::iıırle yapılan forılanfı<la lmlırnoıılar 
raıüt gösterlleri yapılaca.ktır. Bunun 
için merkezden emir beklenmektedir. , kurumuna a.zn yazılmalan kartırları-

mıştır. 

üniversite talebesi glbl bUtUn orta- ' Bundan ba§ka Maa~ VeklleU bu 
mektep ve Jl!ıe talebesinin de Hava. aene orta mektep ve hae programla· 

rma havacılık ı.lerı;leri il~ve edecek 
ve bu derslerden alınacak notlar as· 
kerlik dersleri g ibi ıımıf geçme Uze. 
rinde mUc.ssir olacaktır. 

Macaristan 
( /Joşlarafı 1 lnritttJ 

lıcrı:ı'e Ye İtalyan hükumetinin da
veUisi olaark ta Romayn yaptıkları 
• eyahallen, 29 temmuz saat 10,15 
te dönmüşlerdir. 

Bu seyahat, Romanyanın mihver 
s iyasetine intibak hususundaki kıı. 
il beyanatından sonra, Romen bil. 
k(Jmetinin Alman Führeri, İtalyan 
Duçesi Te iki büyük devlet haricf}'C 
naı:ırlarile ilk ~ahst temasını teşkil 
eylemiştir. Romanyayı ve cenubu 
şarki Avrupasını alakadar eden 
lıütün siyasl ve ekonomik meseleler 
uzerindeki görü~meler samimi bir 
rlosUuk havası içinde cereyan ey· 
Jemfştir. Bu görilşrnelerin lıeyeti 

umuıni}•esinden, gerek Almanyanıu 
gerek ltalyanın Romanya hakkında 
ve kılanın bu kısmında sulhun ida. 
mesi hakkında alakası ve anlama 
zilınheli tebarüz etmiştir .• 
Romanyanın i~tikbaldeki endi;ıe

leri hakkında gerek Obersa1zberg'de 
!terek Romada yalnız umumi pren .. 
s ipltr müzn!<ere edilmhtir. Bu u . 
ınumi }1'ren~ipler mucilıinco allka· 
da r m emlekeller hükiımetleri Tuna 
havzasında kati bir anlaşmaya va. 
rılması için lüzumlu şartların tesi
si bahsinde bundan l>öyle serbestçe 
ı;alı ş:ıcırklnrdır. 

ntTJ.ERIN ISRAIU 
!JiikrcZf, 30 ( A.A.) - Röy!er mu. 

lıabirinin öğrendiğine göre, llitler, 
J igu rlu ve :Manoilesko ile yaptığı 
görüşmede, cfnografik haritnlar 
ı.ıösıermi' ve Romenlerin Sofya n 
Budapeşte ile .doğrudan doğruya 
mümkün olduğu kadar çabuk mü
zakerelere haşlamast bahsinde H

r:ır eylemiştir. Görüşmelerin zahiri 
neticesi hakkında gösterilen mem
nuniyete rağmen, Romanyanın ha. 
kikatte ancak muvakkat lıir :zaman 
kazanmış olmasından korkulur. Zi. 
ra, mihver devletlerinin, rekoltenin 
kaldınlmasından evvel blr harple 
netice verecek, SovyeUer Birliği • 
nin endi,elerini urandırabileeek 
, .e Sovyetlcri harekele sevkcdebHe. 
cck heriıangi bir harekete gecmeden 
cnel vakit Jcazanmak i s ledikleri 
sanılmaktadır. Gerek Alınanların 
sıerek ltnlyanların lngiltct'eye kar
şı lnarruzun pek yakın olduğu hnk~ 
.knıd:ı 1\onıcn heyeline tem.inat ver 
rniş oldukları da muhtemel görül: 
mcktcdir. 

BULGAR RAŞ\'EK1LlNlN BEYA
NATI 

S_o(va'. ·'O (,1.A.) - Bulgar ilaş. 
ve.kılı Fılof, kral Boris ile temas 
c[liklen sonra Sa!zburg seyahati 
lıakkında beyanatta bulunrnu, Te 
ezc ümle demiştir ki: 

Obersal;ı:berg görüşmeleri, haki
ki bir samimiye!, açı~Iık ,.e anıa, .. 
nın Jınvası içinde cereyan etmişUr. 
Sıır:ısını tebarüz ettirmeliyim ki 
Fülırcrdc ve D. Fon Ribentropta, 
Bulgar milletine karşı en hararetli 
h is5iyal ile ''e vaziyetimiz lıakkın_ 
fln tam bir anlaşma zlhniretini gör
d iik. 

nuıgar milleti, sükunet içinrle, 
lıiıdiselerin inkişafını itimntla bek
liyebilir. 

JilTLER H01\L\NYAYA ON' DEŞ 
GON' :ırüHLET VER:\JtŞ 

l.oıu/ra, 30 - Romanya Daş
\'ekili ~lösyü Jigurtu YC hariciye 
nnzırı ~lnoilesko'nun füikrrşc :w_ 
dclleri nı ünasebetile el ün Homcn 
merkezinde dönen l1:ıberlcre naz:ı 
r:ın Uitler Hulgnristnn ,.e .\I:ıcarıs: 
tanın mutalcbatuıı ıatıııin etmesi 
için 'Romanynya ı:ı ryl(Ue i,:ıd:ır 
ııı ülıı.-t 'rermiş!Jr. 

An l:ı~ılcl ıi!ııı:ı ı;6rc Jiomcn ,i v:ı. 
'' nıılı nfil i Hitlcri rı nı):ıı'>:nı knİıııl 
<' nıc:nr~i ı~·in l: r:ıl ;::ı role ltslr'eı. 
• • ... k!Nlirlc r , çı i n k il HiıJı; r{n Bal. 
: ·ınlard<l hır h:ıı11 JHıllanıamasına 
1 J,kııl ,.tı i.~i hillnınt>k'.eıllr. 

~~~~~~~~~~~~~~~~--

Lokanta ve içkili 
gazino'ların tarif el eri 

(IJaş/urrı/ı ı ırıriılt') !?5 zam yapılır. (YnnJ bir :ıs Uk rakı 
kuruştur. 1ı;Jıilcr, rakıda inhisar fıa.t- 107 buçuk kuru~n., blı· şişe bira 05 ku
lan Uzerine yüzde 170, birada J'llzde ruşa iı; ilir.) 

150 zam ile vcrlllr. !MeselA, meze İkinci° Smırm (.'algı~m; zamanında 
mecbur! olduğuna göre, mezesile 35 Meşrubat 7 buçuk kuruştur. lçkl 
kuru§luk rakı §!§esi 95 kuru§& ve bl- fiyatlarına yiızıle 20 1..am yapılır. 
ra §~esi ı>O kuruştur). En nz Uç kap (Yani bır 3tl ilk rakı 6:i kuruş, \'C bir 
:ıneze vermek ve bunlardan bir tane- §işe bira 25 kuruştur.) 
li de ekmek olmak mecburidir. Meze- tl:L.'lci Sınırın Çalgılı zamanında 

!erin miktarı ve nefaseti serbest re- Meşrubat 15 kuruştur. İçkiler çal-
kabete bırakılmıştır. gıaız zamanlarllak1 !iyntlara yüzde 25 

LUkıı Sınıfın Çalgılı Zaııınııındıı. zam yapılarak verilir. (Y-an1 35 lik 
Bilnmum meşrubat 50 kuruştur. !ç- rakı 80 kunı~a, bir şişe bira' 45 kuru. 

kilerde çalgısız zamanlardaki fiyatla- §ndır. 
ra yUzde 25 zam kabul edllml§tir. Ü~üncli Snııfta 
'(Mesela. b!r 35 lik rakı 117 kuruşa, Bu sınıfta ı:aıın 1-:abul edilmemi*tir. 
bir §işe bir& da 62 buc;uk kuruşa sa- Meşrubat :s kuruştur. Rakı, inhisar 
tııacaktır.) !!yatma ylizde i5 zam j le (yani 35 llk 
Birinci Smıfm Çalgısız Zamanında rakı 60 kuru, a). ve bır ,ııe bira da 
Meşrubat 10 kuruştur. İçkilerde, SO kuru~a verilir. 

rakının inbtııar fiyatına yUzde l:SO 3 - Rakt, ~arap, bira ve lüks sı
zam kabul olunmu;Jt\lr. {YJlni 35 l<u- :ı:ıınarda viskiden ı;:ayrl~I serbest re
:ru§luk blr ralu 87 buçuk kurulJS. ın• kabetc terkcd1lmlııttr~ 
tııacaktır.) :Bira ve şaraba tse yUıde ..... 4 - Bu .fly.8,l:Jar l\f.ıllm.Wr. {l.ek_abet-
120 zam yapılır. (Yani bir bira şişesi le bu azami hadlerden aşağı fiyatlar 
45 kuruştur. mtıesscselerce kabul edilebilir. 

Blrlncl Smıfm Çal~ı Zamanında 1 5 - Hesap puslalarını icabederse 
MeJruba.t 20 kuru,tur. 1ı:kUer!n çal- garsonlar ve~a m?e.sses~ saWple~l im· 

pız .zamanlardaki !iyatlarma yllzdo .ıs. ederek müştenye vereceklerdir. 

Zelzele 
( Baıtara/ ı 1 lnc/tlt!) 

Bu gece saat (yaz saati) 3 ii 13 
dakika 23 saniye geçe merkez üssü 
lstanbuldan 620 kilometre mesafede 
bulunan şidde1li bir zelzele kayde
dilmiştir. 

Yo::.gat, 30 (A.11.) - Bu gece 
merkezi Akdağ madeni koza sına 
J:>ağh Peyik nahiyesi ve karamağa
ra köyü olmak üzere Sorgun k:ızll-
151 ci\·arındaki lnızı köylerde şid _ 
detli bir hareketiarz olmuştur. 

Tahminen 300 ölü, GO nğır , .e 300 
hafif yaralı Yardır. 12 köy harap 
olmuştur. Jinyvan zayiatı henüz 
tesbit edilememiştir. 

FelJkcl mmlnkası ııa \'if:iyelin 
her tarafından sıhhi yardım, gıcln 

maddeleri Ye işçi ekipleri gönderil
miştir . 

felaketi 
Arıkara, 30 (,\.,\,) - Kızılay u

mumi merkezinden: 

Bu sabah ,·ukıı bulan Yoz~al zel
zelesi rcl!ıkctzeılelcri idn ilk ı yar_ 
dım· olmak üzere 350 çadır, 100 
sandık hurma yola çıkarılmış ve 
150 denk elbise ,,e çnmaşır tevzii 
için hazırlıklar :r>ıpılmnkla bulun
muştur. 

Sıcaktan Amerikada 
600 kişi öldü 

Scu11ork, 30 ( .\.,.-1:.) - ~luhlelJf 
mıntakolnrdan gelen haberlere gö
re 12 gün devam etmi, olan ~id. 

detli 5JCuklar csn:ısındu Amerika. 
da <iOO den fazla insan güneş çarp
ması yüzünden telef olmu5hır. 

Bornovada kağıt ı 2 5 Alman tay
oyunları menedildi yar-esi düşürüldü 

/;.mir, 30 (.1.:\.) - Borııo\'n be
lediyesi sılılıl mahzurları dolnyısi· 

le bütün kalwehanelenle lıcr t ii rlii 
kağıt oyunl:ırını ınenctıııişlir. 

Transilvanyndrın avdet ellen es
ki nazır l\Iösyü l\luniu nomanyanın 
bu kısmında .Mncaristana karşı lJii
yuk bir nefret hissi meYent olduğu_ 
nu hildirmistir, 

?llösyö M;niıı, c·ğer Tr:ın ih·nny:ı
nın bir .kısmı Romanyadıın koparı 
Jnrak .\faearist:ınn ,·erildiği takdir
de husule gelehi!ccek lliıdiseler 
hakkındaki endişesini hcy:ın el_ 
mcıkte tereddüt etmemiştir. 

Bu :ırada eenuhu şarki A Hııpnıla 
Sovyet fnııliyctl dc\'aın ctınr.kleılir. 

Sovyet lıükümetl, Bcs:ırnbyıı So" 
yetler l:ırafındıın i5ı::al olnnduğu 
sıralarda Romenler tnrnfındnn k:ıt
dmlmı~ olan şimendifer malzeme
sini istemci.redir. 

Sovyct lıiikfııneli, Romen hiikiı_ 
melinin bu lı:ıreketiııin Desnrnhy:ı_ 
nm Sovyel Husyuya terki hımısun
,l;ı niikre~ ıle ~tosko,·:ı :ır:ısınd:ı yn
nıl rıııs r.ıl:m nnlıı~ınıının rııhun:ı tı)
ı:ıın olmadığını lıihH:-mlşlir. 

llonıen Iıarhi)e ıı:ızırı i' ııı ı:ı :ı ğ_ 

zına. ma) n ılii~ı' n i lmcsi ni ı•rıı rcı_ 

rni~1 i r. 

( llrı~ /urufı / ilwiıJc) 

Londra, 30 (A.A.) - Dün 
Douvres üzerinde vukubulan bü. 
yük hava muharebesi esnasında 
imha edilen düşman tayyaresi 
adedi, gayri resmi mahafilce ZS 
kadar tahmin edilmektedir. 

Maltaya 100 üncü Hücum 
Lon d ra 30 - Dün Maltada yü. 

:ı:üncü defa olmak üzere alert i . 
şareti verilmiş ve adaya biicum 
e.den düşman tayya r eleri daha a . 
danın üzerine varmadan yolda n 
d önmek mecburiye tinde kalmı1. 
lardır . 

Suriyedeki Hava Meydanları 
Bombalanmadı 

L onGra, 2 0 - Son zamanlarda 
Alma n radyosu muhtelif lisanlar. 
la yaptığı haber neşriyatında Su. 
riycdc Fransız ha va meydanları. 
nın İngiliz t a yyareleri tarafından 
bombalanmış olduğunu bildir di. 

] Deniz harp okulunda 
dünkLi merasını 

Bu yıl Oeni ı:; Harp okulundan me
sun olan 30 genç subay! dUn ıne;:~ı:i~
le diplomalarını alm1.2lar ve meç ku
~anmrşlardır. 

Merasime saat H,30 da Heybella
da.daki mektep avıuaunda ba§lannuı· 
tır. lstlkla! nıarşı çahnmış. mUteııkl
ben ·mektep komutam Zeki 1,,ık me· 
:ırun subaylara d1plomalı\rmı vererek 
mer-lerini takmıştır. 

arkadaııarmın hissiyatma tercUtnaD 
olmU§tur. Bundan sonra meratim• 
nihayet vcrtlmiştir. 

Bu sene mektebi bitiren ve dün do
nanmaya iltihak eden genç ıubaylan· 
m~ ıunlardır: 

GUveı·te Astetmenler1: 
CelAleddin Aktan, BU!ent mıya, Zi· 

yacddln Erdeniz, Suat özatay, HUSa· 
meddin Tuncay, Burbaneddln Talay
man, MUnıp Öktem, Hilmi Akt1.lre, 
Arif Yengtn, Ertuğrul Kemerdere, 
El'şlt Erdem. Halit Kaya!, Hilınt Fı
rat. Selçuk E rer. Fethi Gürel, Vedat 
Arnu, Fikret Aksoy. 

L:ilİdan sonra talebeler hep bir a
ğızdan andic;miılerdir. Arkasından 
mektep komutanı Albay Zeki Iıık 

mezun suba.ylara. hitaben glizel blr 
nutuk söylemiş \"e ezcümle §Öyle ele· 
ınigtir: 

" _ Andlçme bir ııöz v~rınedir. And Mald ne Aıtıetmenlcrl~ 
ile yüklendiğin iz vn.ıife çol• bUyUktür. Naci Ka.sapoğ'lu, ŞemseddJn Artunç, 
\'a:ılle ve saldhlyetlt'riıılzi lculla.nır- Ncctneddln Öncal, Kenan Akşar. ŞI· 
kcn içtiğiniz. andı hatırl:ı.yını~ Bunu nasi özveren. Nureddln Baysan, Nec
hatırlayan muw.Uer olur.,. meddln Berin, Vedi '.Erer, Şevket 

Mektep komutanı ııözlerinl Miltl Tadoğlu, SUJeym:uı Erol, Rasim Akln
Şc!e bağhlığı tekrarlayarak bitirmış- sel, Recep Yalçmkaya, Orhan Erer, 
tir. Mezun subaylardan Kenan Aqar ŞUkrü Bııyraktar, Turgut SUmer.san, 
da arkadaşları namına bir nutuk söy- Mu.stara Korkut, İbrahim TekJn, OT
llyerek hocalarına teşekkür etmiş ve han Ankol. 
memlekete faydalı olmak ve lcabe- J Subaylarımızı tebrik eder, muvaf. 
derse ca.nlarmı !eda etmek yolund• fakiyetıer temenni ederiz. 

Pkanamf erikan Amet ikaya 
on eransı 

"Ha vana· be.. Veniden 300 
. 

yannamesı,, 

neşretti 
Avrupa müstemlekeleri· 

nin işgal veya. devri 
mevzuu hahsolunca 
Amerika hükumetleri 
muvakkat bir sistem 

kuracaklar 
L.'\ Ila \'ana, 30 (.\ .A,) ~ Röyter: 
I'aııamerikan konteı:aneı tarafından 

akledilen itlllfm euslı nolrtaları h ak• 
l\mda. "Ha.va.na. beyannamesi,. neJre· 
dilmtıtır. 

Her türlü şiddeti mahkum ettikleri· 
ni teyit ettikten sonra Amerika. Cum
huriyetleri, Amerikan olınıyan mem
leketlerin kendi nısıt k UITe!erindeki 
ınU.temlekelerinln muhttmel hlkiml
yetıerlnin devrlnl Amorlkan hlıı:slya
tın a ve emniyetıerlııl ve siyası i.stik
lflllcrlni kendileri lemln etmek busu
ıunda Amerika devletlerinin sahip. 
bulunduğu hukuka nıui:'a)1r telAk.:U 
ettiklerini beyan etmektedirler. 

Müteakiben itua.!namcde ~unlar ya
ıılıdır: 

Bu çeşit her devir, kullanılan usul 
ne olursa olııun, .Amerika cumhuriyet
leri tarafından tanmmıyacak ve ka
bul edilmlyeeektiı'. Bu nısıf kUrredeki 
Avrupa müstemlekelerinin istlklAline 
halel getirmeye matur her hangi bir 
devir \'eya devir teıebbüsU anında 
cumhuriyetler hUkUmlerinl vermek 
haklarını muhafaza ederler . ~sıl mil· 
Jetler tarafından kendllerlnJn ııerbeııt 
lntlhabile kaU bir hUkOmet teşekkfil 
edinceye kadar Arnertk& cumhuriyet. 
leri bu mmtakalardll mu\'akkııt bir 
aistem t esis edeceklerdir. 

Amerika Cumhur iyetleri •<lemi mü
dahale pren.sip inl ilga etmeyi icabet· 
Urmeksizin ve itiraz kaydından Azade 
olarak bu mıntakaları idareler! altı
na almak mukadderl\tları hakkında 
müzakere etmek haltkına maliktirler. 
Muvakkat rejim tesis etmek kararmı 
aldrklart takdirde, tc§ktl edilecek ida
re veya müteaddit Amerika devleti 
tııraCından idare edilecek ve o §ekilde 
oıac:ılttır ki, fimall \'C cenubi ve mer
kezi Amerikanın emniyeti mahfuz bu· 
ıunduracak ve idare edilen mınta k&• 
lan müstefit k ılacaktır. 

bombardı
man tayyaresi 
sipariş edildi 
Senflle. 30 ( .ı\.A.) - "N'evyork 

Journııl :ınd Amerikan .. gaıelc~ine 
göre, "Grunıman Airı:rıırt cnfllnee
ring eorporation" Tngiltere lıe<iabı
na . a:ıtte 800 kilometre sür:ıtlc pi_ 
lı:e uçu5 y:ıpan bombnrıJım:ın tar .. 
yarelerinden her gün bir tane imal 
etmekle olduğunu bilrlirmiş!ir. Bu 
tayyareler altı ınilrıılyö:ıle müceh
hculir. 

tık inı:ı leclilen tayyare mu\·:tffa. 
k13·ellc tecrübe edilıni' Ye seYke a. 
mnrle bulunmu5tur. 

l!k sipariş seks:n t:ın·:ırc için 
verilmi~tir. 

Seaflle, 30 ( A.A.J - Ya~ingfon 
Botinıı Aireraft cornpnny, ln.gilte. 
renin ;300 Dııglas bomhardıın:ın tay_ 
:rıırc\i si rıııriş ettiğini bildirmiştir. 

llu ı)j pnri ~ fabr i kan ın iic milyon 
dolar snrfı surclilc büyiitiilmcs!ni 
int::ıç l'lıni~lir Ye lıu i5 y:ıkmda ik
mal edilecektir. 

Kumpanya ilk ~C\'kiynlın önü. 
müzdeki kiıııunusnnide ) :ı pılnc :ığını 
üm il eylemek ledir. 

Polonya hazineleri 
. Londrada 

Londra, 30 ( A.A.) - !\!illi Po
lonya meclisinin bütün a.zast, 
Londra'ya gelmiştir. Meclise yeni 
bazı aza iltihak etmiştir. 

Meclisin ~ · rı celsesinde, Polonya, 
ordusu ba~kumandam general Si
korski , FraMadaki Polonya krta
atmm Jngiltereyc nakli h:ı~usu. 
nun birgüna zayiata meydan Yer. 
meJı:sizin temin edilmiş olduğunu 
söylemişt ir. 
roıonya cL\°lctinin bütün vcı;ai .. 

ki ile C\7ak ı \'e Polonya milletine 
ait altın haıineleri de lngiltercyc 
nakledılmi~tir. 

Pravda 
İngiliz donanmasını 

methediyor 

Şark vilayet
lerimizde 

ihraca müsait vaziyette 
kasaplık hayvan çoktur 

Er~urum. Karı, Bitlis gibi" haY'·aıı· 
cıbk ile me§gUl olan şark vfla.yetıerl· 
nılz<Mın •ldıfunız haberler hUk<ıınet· 
çe haşvan ihracına alt bazı tedblrıcr 
almnuı.sına lüzum göaterecek matıl· 
yettedir. Zira bu vllA.yetterde bu:;-011 

ihraç olunabilecek vaziyette 250,0°0 

b8§ koyun ve &0.000 baş sığır vardır 
kJ, en aşağı 3 milyon liralık bir ınllll 
11ervet demelttir. ·r 
Buğday, pamuk, zeyUnya.ğl gibi bt 

kı.sım mlllt m&hauUer memleket lht.l· 
yaeından faz:la olta bile fevkalAde nll'. 
val mUllhazaları tlzerine tululabflir. 
bu mahsuller lbraç edilmediği takdir· 
de uı:;un zaman muhafaza olunabilir 
halbuki koyun ve sığır cinsinden oııııı 
canlı b&Y\'anlar için \'Hiyet boylc de· 
ğildir. 

Eski zamanlarda' haYVJn müataıı 
sillel'lnln ellerinde razıa a~tl bulunur· 
du. Bir mU!'ltahsiJ yUz baş hay\'an ye· 
rine 200 ba., hayvarıı kolayca 1>11si l· 
yeblll'l'dl. Şimdi fse ıark vllA.yetleıind. 
hayvanları muhafaza edecek vn:ııtş· 
lar ancak zaruret derecealne inhisar 
etmektedir. Onun lçin bugün IJU'&C 1 

ı:nUnlt bir vaziyette bulunan 300.000 
baf koyun ve ıtğı:r tutulacak otur-3 
kt§ın hayvan mttıt.ahııU\erl mallaruıı 
beJılemete lmkA.n bulamıyaeaklardır. 
Neticede lhraea müsaade edUmemel> 
ytızü.nden memleket S milyon ııratı!< 
blr mllll ıervetl beyhude yere kaybet· 
nıi§ olacAktır. Hayvan mUııtııhsiltcrl 
büyük ı.a.rar görecektir. 

-~ 

Bursada iki çocuk 
Havuzlu Parkta boğuldu 
Bur:ıa, ,,0 (..1.ıL) - Paı:ar ({ÜPIİ 

burada havutlu p;ırkt:ı lıiri 13 dige 
ri de U :ra~lnrınrla iki 1;ocuk ~ ür.
me hllmeıJiklerinclen bo~ulınuş, dl. 
ğer iic;ü de lıojiıılmak üzer~ ik~ıı kul' 
tarılmı,ıır. l\arlın t"rkek ~·üı!rrce 

valnn<lıış1 he~·rc:ın:ı clii5ilren lııı 
feet hAdl~ryc zabıta eJko:mııı~ıur. 
1.'ahkikııtıı de\'nm cılilıne!\lrtlir. 

Davul zurna sesine 
koşan köpek 

(!Ja~larafı 1 lnt'/de) 

fedakiirlıldarla kendi kendilerine 
balledemcyerı küç ü k devlct!:r' :ı 
Bertin, Rcma, Moskova... gibi 
büyük devlet merkezleri arasnı. 
da dola§arak ke ndi lehlerine bu
ralarda yardım aramalarına ela 
tatbik o lunabilir. Zira k en di eın
niyet ve istiklallerine ait hayati 
haldarın muhafazasını sadece şu 
veya bu devletten bekleyen mem
leketler ve milletler mutlaka neti
cede yine kar~ıh'.lt fedalıarlıklan 
katlanacaklardll'; fu la darak bü
yük devletlerin m üdahalesi mu 
kabilinde kendi istiklallerini feda 
etmeye mecbur lralacald ardrr. 

Büyük bir devle tten küçük b'.r 
devlete gelecek yardım ancak o 
büyü k devletin menfaatlerini ay. 
nı zam<1nda t emin etmek şartı ile 
mümkün olabilir. Bu gibi jı;frç. 
n ai vaziyetlerde de lciiçük d~Ylc. 
t in yardım aı·ı:ım=tya &İtmesine 

,hacet kalm"l.dan b iiyük t:evletle
rin yardımlan çok defa k l\.,r]j 
kendine gelir. Fakat ı\vl"'.lpR har. 
binin b ütün kıtayı bir iki büyü!< 
devlet ar.uında pavlaşn.,.<tk miica
delesi şekline girdiği §U sırada 
küçül~ devletler hesabına bu zi11i 
tar ihi tal ih piyangosunu dü~ün. 
mek fazla hayale kapılmak değil 
rnidir? 

ASIM US 

lt.ııll!naıne, i dare tarafından mah
fuz bulundurulacak !erdi hakları say• 
makta ve ltil;Uı tasdik edehel< her 
meınlcketln muı'neııslllerlnd.,.n mUrek
kep ve bahis mevzuu olan mUııtemlc
ke topraklar!llm lda.re'll deruhte ede. 
cel< beynelmilel bir komisyonun te~ki· 
Unl bildirmektedir. 

Cumhuriyetler, llılAfnamenin arala
rından ü~te ikisi tarafından tasdikini 
milteaklp meriyete gtı·cceğinl beyan 
etmelttedirler. 

Loııtlrn. 30 (. \..\. } - Pı3yt er a- ı'"ngı"llere Japonyayı 
jıınsı bildiri) or: 

lııgillurniıı deniz murnffalı;ıyel- t t tt 
''Ha vana beyannameııl .. llllAf pren

siplerini tekrarlamakta va bUtlln A
merika cumhuriyetlerinin mi.lmessille
rlndcn mürekk ep fcvkal!de bir lrnmi· 
tenin te1kilinc saltıhlyet vermekte ve 
bu komitenin harekete geı;me.si içln 
mUnwsıillerln üçte iklıılnin ktıfl gele
ceC"lni taı;rih etıneklcdlr. 

Fransa da 
adalet divanı 
Yakında faaliyate geçıyor 

Bcm, 30 (.\ •. \ .) - Stef:ıni A;1n
sın<lan: 

Vlf!den gelen haberlerde lD.'.:!J ha r· 
binin il?.nmdan ve ukerl haı ekil.tın 

sevk ve idaresinden mı>sul olanlarr 
muhakeıne etmelc üzere dUı:ı. ak~am 
ııazırlrır tarafını.lan vücudıı geUril
ı;niş o!a n adalet divanı pek yakında 
fıı nliye~e ba,ııyacal<tll'. 

Jeri re-.ıııi !foy~·eL organı olnn Pr:w pro es o e 1 
dada bir lıüyük devlet i ~ i ı1 ıl<" ıliZ 
kuvvetine nın l ık olmak lüzurnunu 
gö~tcrcn mii'ah:ıza l:ır:ı lllC\' Zll teşkil 
eylemektcd i r. 

Dcy!i Telgrar g:ızeles i tnrafın<lan 
iktibas eılilcıı hir makalede Prav _ 
da -:.ih le dC'ıııektedir: 

1ııı;ıli1 deniz zay i atı ~imdiye ı.a. 
dar lıc-.nhıı kalılmıyacak kod:ır z:ı
yıftır. Fillınkik:ı hu :ı:ıyiat umumi 
tonnjrıı ıınc:nk yiizde 3,5 ıınu ıe,. 
kil rlınekll'dir. DünJ..erk tnlıli_ 
yesin c)('k i mu\•afr:ı k ıyel, kuvvelli 
bir orduyu kurtarın ış o':ın İ ngiliz 
filo'iıınun kudretini gii~termişlir. 

n u lııırek:il keza tnı.:ilfcn•n iıı i~Liliı_ 
sııııll ı.:ok ıor, deniz aşırı arazisi. 
n i frlclmrııin de a~ıığı yukarı im
kıiıuıı olduğunu islıol etmiştir. Al
nııınv:ının deniz kudreti hiç şüphe· 
sir. fngiliz kıı<lrelindcn 1:ok dıın _ 
dıır. lnl(iltcrl'nin ,ıcnfı. l:ırihi hizc 
hir bahriye i~·in en mühinı ~e~·ll'rin 
ll'~kih\I ve inzibat olduğunu öğret. 
nll'klrılir. l\ızıl ılonannı:ı:rn <'il iyi 
lc5ki l;it \C iıızilın!ı , .<' ı ıı ii ınkiin O· 

J ;ııı en teknik in~:ı)· ı ll'nıiıı ede -

(llrı;ı lorafı 1 im:lrlt!) 

tiyen k;\bul eıleıııiycrt'ğ i ni i!ln ı• 
etmi~lir. C.\Ik1şlar). 
Tok)·o<.Iııki sefirimiz şimıİiıll"ıı 

Japon hariciye nezareli neztiinılc 
enerjik protc.•stod;1 bulunınu~tıır. 

Lo:ldranın salahiyet li mahafili 
Almalar bu habencri şin:.:iiye l:a. 
dar Arap lisanında neııretmemis 
olmalarına icıaret etmektedirler. 
Çünkii Suriye ve Filistin hal'<ı 
bu haberlerin ııyclıırma olduğunu 
anlamakta güçlük çekmiye:ck. 
lcr<1iı · . 

D:ı~lıc·a mUfü:-hlmler Dalndye, Gıım
lcn, l~eyno, Blum, Manılcl \'e Guy la 
~:ımbr'ı.:lır. ' . 

lliuat lıen ek J:ıpon sefirini lııı 
s:ıbııh 7İynrt'liıne ~etmeye davet C'l
tlm ve 1 ııl(i!i:ı: hiik(1metinfıı n:ı~ı I 
c iddi 1arzcln bu tevkifleri mliluh;ı 

z::ı ettiği hakkınıla ek~clnnsn hiç bi ı 

tcrcd<liil edecek nokta bırakrnıı
dım. Bu mesele hakkında $İmdilik 
fazl3 lıir şer d;ıhn söylememeyi Lcr. 
cih ederim C.\lkı,lar) müınloz; şalı. 
siytlerden 1 t. lnıtilizin IC\·fikl şer:ı· 
itini lns,·ir etmekle söze buşlıınıı~ 
olan Lort1 ·11arırnks bilfıh:ırn iki İ n
gilizin dııha tevkif eıllldijllnin öıl. 

renildi~ini ~öyleyerek resmi Japon 
beyan2tıncl:ı tevkir edilen kim~elr
rin "bütün memleketi islilii eden 
İngiliz e:ı sus şebekesine men~up ol
duklarmm,. lıildiril<lil:Uni zikrelnıi~ · 
ve Japon lıiikl1mcliıı in bu idrli:ısı· 
nın esaslan ıiri olduğunu söyleme. 
ye l iizıını olmndı~ını ilave clmiş!ir. 
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!!eretler: 

Smıtta dönme 
hikayesi 

Q RT A mektep veya lise im. 
ti!'anları bizde harpten 

Oğretmenlerin ders saatleri 
hakkında yeoi bir karar 
ilkokulların 
hazırlıklarına 

yeni yıl 
başıandı 

Romanyaya satı
lacak yapağılar 

Ellerinde mal saklayan 
tüccar mı var 

Hoınanyaya sahlan 1000 ton tlf_ 
liAin teni Jisle~i dün tüccarlara 
bildirilmiştir. MaJlar deıilnl hazır. 
l;ınııcn k Ye sevkolunacaktır. 

1311 
YAZAN: MUZAFFER ESEN 

ı>cnra en eh . l' k .. ı· ha . . enumyet ı a tua ıte 
h,/nı alı:!ı. Kocaman lcocaman 

Maarıf Yt•ldlctini11 Yermiş oltlu_ 
i:lu bir karam göre, ciğrelmenlerin 
re'>mi ve hususi okullarcluki ders 
saaUcrı lrnflada 2 ·~ ii ~ı)rnıyacuklır. 
Bu surrUc f:ızla ders okulaıı öğı-et_ 

menlerin ders sa:ılleri ilııiinıiizdeki 
yenı kclris Jllı iı;in uhdelerinclcn 
nlmarak lıaşkn iiı1rcınıenlcre verile
cektir. Bu şekiİclc erııebl ve <.'l:nl
lhet okulhıı ııırl:ı Ye hususi okul
lani:ın miı~takillt·n ılt•rs okul:ııı öğ_ 
relmcnlcrılrn ıılınııc-:ık fıııla sa:ıller. 
le l·cniclen 200 kacl:ır öğretmen ta
yin edilecektir. 

sınır adedi, öğrelmcn ,·aıi)•eti hnk. 
kında etraflı suretle h:nhlı ı·:ıı>or 
tan:ılm edeceklerdir. 

l>iğer taranan tüccarlar Ronıan
yayıı satılacak yapağılar üzerinde 
fl&rip lıit v:ıziyct alınışlnrdır. El
lerinde mühim mikt:ırda yııpaih 
bulunan tüccarlar bunları sakla
makla Ye "ınallmız yoktur,, denı<'k. 
teılirler. Bunun sebelıi Roınanyaya 
sııtılae;ık lıu yapağıların fiyatlarını 

daha ziyade yük~<'llıncktir. Roman_ 
::.·aya satılacak 3000 ton yap:ığının 

1000 tonn yakın kısmı teslim Mil
ın i'lir. 
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i.larler verildi, kocaman koca. 

~~ ın.akaleler yazıldı, anketler 
tna a devam cdiyol". Sınıftan geç. 

e ~selesinin memlekette akis 
)'"&IJtnası smıfta kalan talebeonin v b' • 

e . ır ıenesini kaybeden talebe 
v~l~lerinin bu mesele üzerinde 
2ihın Yonnaları her şeyden önce 
fvlyırlr bir İştir. Bir mesele ile 
dkarıumumiycnin tne§gul olma. 
shı o İ~in artık millete mal olmu§ 
uhmduğunn delalet eder. 
Korkunç olan şey efkarıumu. 

miyenin lnkaytli~idir. Meseleyi Di~er taraflnn '.\ln:ırir Yckilli~i. 
benimsememcsidir. resmi okullarıla vnzifrsi olan \'C 

Bu seneki imtihanların netice. herhangi lıir sıhhi ,.c idori nııifc
ııini efkiı.numumiye ciddi biır su. si sebebile fuzl:ı ders okut:ıınıynn 
rette benimsedi. Yalnız benimse. öğretmenlere ilıti~.·ar; h:ı~ıl oldu~u 
~ıen. hu hfidisenin tahlili çok defa takdirde n•spıi Qktıll:ınla c.Jcrs 'c
ımtıhnn ve ki.iltür gayelerini aşa.. rilcccl-, hu~u~i okııllunl:ıki ,·azire_ 
rak ba§ka ·meselelerin kapııımı leri tanınmı y:ıraklır. 
kurcalamaya başladL Iltı huo;ıısla ?<'lliŞ tıir lrınıim h:ı. 

H zırl:ınm a ktııclır. 
~r meseleyi kendi gayesi, ve 

kcn?l. tartları içinde mütalea et. 
melıdır. Halbuki bizde imtihan.. 
lann neticesi: 

l - Bjr hnua&İyet meseleai 
JI B" ı· ., , - ır po ıtıQ meselesi, 

. 111 - lktı~at meselesi olarak 
tler.i sürüldü. 

Halbukj İmtihan neticeleri bir 
l.ültür :oeviycsi ve bir pedagoji 
rııc selesidir. 

ilkokulların yeni yıl 
h :-.zır lıkl"rı 

Talebelerin kayıt işleri 
Uusu-;i o'...ullarda :yapılan tefli!5-

1erde talebelerin kün)·e cleflerleriıı. 
de, kıırne ,.e snııı fişlerde isimle. 
riniu nok!'ıan ,.e yanlış y:mldığı 

anla~ılmaktadır. Okullara kayılPdi_ 
lccek talchelcrin nüfutı \'O hü\'İyet 
cüzd:ınlarıııd:ıki nd ,.e !>O)ndlnrı 

harfi harfine eksiksiz olornk y:ızı
lacaktır. 

Tarih ve hesap kitapları 
için müıabaka 

ilk okulların ı!i.irl ,.t beşinci sı
nı [larmda Okllltılan t:ırih \'e nrit
mel ik kitrıpfnrmın yenf bo~tıın ya. 
zılmn~ı için mil~abakıı nçılmx~tır. 
~rn~:ıbakıı 2S tubat ıonuna kadar 
de\'am edecektir. Birinci J:elett ld. 
taba iiı; yıl idn biner lira ,·erile· 
ccktir. 

Çifte tedrisat 
Orla ledrhat müe~seı.derilc i1k 

olmllarıla e')yn darlıitı cloleyısile 
bir kaç ~-ıidanberi çift tedris:ıt ya
pılmakl:ıuı r. 

nu yıl da yeniden Kacltköy, Cs
kliclıı.r, F,llih senıt'.<'rinde orlıı, C's_ 
~üc.lar. Emintiııü ve Falih kazıılnrııı_ 
tla1d ilk oknllarcln çirte ll'dri<1ııı\ YR-

Ha:ısa:siyct mel'Olesi olarak teL 
kik edildi. Çünkü çok delikanlı 
bu ~ene smı~larından geçemedi. 
ımtıhan:la rnu\·affe..- olamıyan bu 
genç ıt)"kadaşlnnn teessürünü bir.. 
<len daha İyi kim anlıyabilir. Fa. 
kat bir teessüre işti'rak etmek, o 
teessürün sebebini izah etmek ve 
bu marazı ortadan kaldırmak de. 

11k tedrkıt ıııiirclti~h·rinirı ter
tiş bölge!eriııı'ıı ıkğiştiğini ynzmış
lık. :\türetfolrr yt•ni böl~clerinclc 
yarındıın itlh:ı r cn fon!iyde ıtPÇtrek 
yeni ders yılı hnzırlıkl.ırı rlrnrıııdn 
okul direklürlrrinıkıı iztıh:ıt aln. 
cnkl:ırdır. 

Bu ~ıırclle ınrYrlil l:ılrhe \ayısı, 1 pılııcnld ır. 

mek değildir. 
Genç rkadaşl:ınn teessürün. 

den heye-can ve san::;ııı;yon higsesi 
çı.~amuık • geJ?çlik kütlesinden 
bır semp<lti toplamak değildir. 
Gelip geçici tr.cssürlerlc sempati 
temin edile.'tlez. 

Bin yarım -adııma to.m kafıılı bir 
adl'lm daima tcr6:ih olıınm~ttun. • 

Bazı babalar, analar ve çocuk. 
IQr imtihan neticelerinden müte_ 
cısirdirler. Onlar bu neticeden 
dolayı süphcı;İz ki memnun değil. 
clirler. Fakat kiiltürlü bil" çocuğa 
sahip olmayı bir büyük ;?CTcf sa. 
Yan analar, babalar imtihanların 
neticelerini ıoğukkanlılıkla l<arşı. 
k>trıak vicdani zarurctindedirler. 
. Eğer bil" kültüre, bir ibne 
1nanıyorlaraa, vaktile kafaları es. 
ki kültürle yoğurulmuş olan ana. 
1ar, babalar cocuklannrn muvaf. 
faiayetsizlikİeri karş1G1ndR hoca. 
lara değil, çahşmıyn~ çocuklnnna 
çıkx,ırlardı. Çünkü onlar- mek.. 
tebirı daha üstihı bir kültürü 
tenıail ettiğine inanırlardı. Hoca 
onlara göı·e bu üstünlüğiin timsa. 
li idi, Çocuklarını çok seven ana. 
larm, babaların dün de mevcut 
bulunduğunu elbette inkara im
l,an yoktur, fakat muayyen bir 
st:viyeye gclmiı bilgi ihtiyacma 
hakikaten kani bulunan analar, 
b~ba.lırr ı;anıyorum ki bugün ~~
h~z yüzde yüzü doldurmu§ d~gıL 
dır. Bunun içinrlir ki hassasıyet 
h r ~eye galip geliyor. • 

Mekteplerdeki imtihan nebce. 
~eı İni bir politika oyunu yapınak 
15 l"Yenlel' vardır. 

Politikacılar dünyanın her ta. 
l'ıtfında en ufak harliaeden umul. 
11'..lldık neticeler çıkarmak ister. 
l~r. Bu ten3kj imtihan neticele. 
nnden Mnaı·if Vekaletine bir hü. 
~~ •1 ~esilesi bıllmuş olanlar bu 
r.'.m~:.ı aslı\ istihkar ctmiyecekler. 
d;r. 

iskenderun sefer
leri başlaqor 

Bu hatta işlenıak üzere şılepler tutuldu 
Islan bul 1skl'111lcı uıı şilep· .sefer

lerinin i:,lcıneğc trn~hııırnsı İ\İn Dc
nizyolları iılarl'~i lıiillin bnıırlıkla
rı bilirıııişlir. \"alaıı \"!' .Sumer şi_ 

lepleH lıı.'ı hı,ıJl;ı i~lrllimek iizcrc tk. 
nizrolları tnro rın ıl:ın kira ile tutul
muştur. Geminin l<'l,ııc siı.ıortası ile 
lı11rp sigorlıısı nrmnl1ir tarırınclnn 
ödenecek l·:ılnıı ,·npıırlar d:ı buna 

göre deıı izyollarınıı C:ızla kirıı ile 
verilecektir. Den izyol)arı itlnre..J 
de hl~ şilçplcre nl:ıcağı ~· iiklerden 
bu nisbel le faxla. navlun iicrcli nln~ 
eaktır. DiAt'T h1<Unrdnki navlun ÜC• 
retleri arttıı-ılnııyncaklır. Gemilorh1 
kira nııılrnn•lesiniıı lnızıısı için ,., .. 
kA!ettrn emiı· l>eklPnmekttrlir. Der. 
hal ı;ererlere haşlıınacl'l\tır. 

Şehir Tiyatrosunun 
yeni mlidürU 

1 Kısa haberlei..: 
Ş~hir tiyatrosu 

müdürü Mern. 
6uhun istifası ü. 
zerine açılan mü~ 
dürlüğe belediye 
levazım müdürü 
Emin Zeki Coş. 

~'tl....,.~ll!D' k·n tayin edil. 
miştir. Belediye. 
nin calışkan me. 
murl~nndan olan 
Emin Zeki Coş. 

;Jcuna "Cni vazifesinde de muvaf-, . 
fakıyctler temenni ederız. ----·-

1\/Iünakale Vekilt 
Sd:ri ınizıle lıulnn:ııı ~liiııakal;il 

Vekili Ali e,:etmkoya ıliin ır•ıecten 
cn·rJ lim::ınlrır işletmesi uımıın mü
dürlüğiiııe gC'lıniş ve Jıir ~aallen 
fazln meşgııl olıııııştnr. 

mak bir mcaş mert:besini tayin 
eden ve Gcç.iınc1e muvaffakıyet 
kazanclıran lıir silahtır. . 

S halde imtiiıanlann n.atı;:de. 
• u . . b' 'kt 

ri t~lebe ve ,·dileri ıçın ır ı lr 

sadi me~cl:? olRrak oı tl\ya atılmıi 
bulunuycr. . .. 

lktısadi meselenin hallı ıçın 
çare aramalıdır.. imtihanlarda 
gösterilen has:;.rt.>IY~.t ~unun ne. 
ticcsidir. :ıobe1>ı degıldır. 

• Şehrimizde lıuluıııııı İ\' ticaret 
umum müdürü Cahil dün ı-ahah 
mn.nifatuncılar birliiiinrlc meşgul 
olmuş, öğlcclen sonra ınınlıık:ı ti
caret müdürlüğünde bir toı>lanlıya 
reislik elıuiştir. 

• Zonguld:ık ln görülen serseri 
mayıı aranmış folrnl b11hııınınnınış-
l1P. . 

• Deniz:ro!ları idaresi r:-ıpurlnl'l
nm yan tnrııflurına H' iiz('rleriııe 

bilyi.lk birer Türk ha)'raitı resmet. 
lirmeğe lıaşlnnlı~lır. ilk olarnk diin 
Ege vapuruna bayrak r<'~iııılrri Yll. 
pılmıştır. 

• İımlr Fuarı miina,elıetile De
nizyolları v:ıpurlarınıla ) ııpılrnası 
J,::ırarlıışan ~ üı:dr: ~ili tenzllül, Pua. 
rın ncılışındnn 10 sıiıı ovvel ;\:ani 
10 ağmıost:ın iliboren ıaıbikt ba~
lanacaklır. 

Bir Alman ticari mü
messili şehrimizde 

Ahna11 anlaşırnısı iizeri ne ,._lmııı1. 
yanın resmi ilhalıit bürosu olan 
Rantele mümessilı şehrim i1.o gel
miş ve Parkotrle innıişliı·. Milınes

ı;il piyasada tetkikler :: :ıpacak ve 
nıühim miktarda mnl miibııyaa ede
cektir. 

:'ılacarislanın re~mt fubriknl:ırı _ 
nın bir miime-;-;ili de ~elıriınizc !l"
lerek deri piy:ı-;n~ı Uıcriıııle lclkik
ler :nıpınağa bıı.,ıamı-;tır. __ _, __ 

Bir manda delirdi 

- Ya :1iz küçük hanım. Gökle su 
arasında geçirdiAiniz uzun günler
den sonra hu uğultulu hay:ıl canı
nızı sıkmıyor mu? 

suların esrarını anlamağa bir tür
lü cesaret edemiyor. 

Delikanlı bir taraftan koluyla oy
nuyor, diAer ıarartan da: 

Beria evvela dalgın dalgın baktı, 
sonra dudaklarından: 

- Si:ıe o kadar çok söyleyeoelıilc_ 
rim var ki. .. diyordu. Her şeyden 
evvel teşekkür etmek istiyorum. 
Doğrusunu söylemek laZlm gelirse 
bu Jiıtfunuz ..• .Beni hayat arkada~ı 
olarak kabul ettiğinizi ö~renince ... 
şaşırdım... seYindim. Ô)•le mcsu_ 
dum ki .. , 

- İnsan neye alışmıyor ki. .• 
l'l'limeleri döküldü. 
Salonda çok ölü bir ha,·a esiyor. 

Bıı sebeplen hiitün liiccnrlardnn 
ellerindeki stokl:ır hakkında bc
ya1111amelcr islenecek YC ~onra 

kontroller yapılac:ıklır. Yine mnl
lnrııu saklıyanlar olursa o zamıın 
daha asır tedbirler alınacaktır. 

Süheylitnın bütün g:ıyretine rağ_ 
men görü~me bir türlü umumileş_ 
miyor .. Herkes somurtuyor. 

Hatayda çahnan 
altınlar 

Hırsızın oğlu yakalandı, 
fakat altınlar yok 

Anlakyada evinde klrar.ı bulu
nan kuyumcu Raızalmllnh'ın 500 
ş:ıui, 7H O~manlı, 800 füırniye, 40 
Mahmudiye ve 20 çifte altınını ('B• 

lan Halil yakalanmı,, artınlard:ın 

l>üçük hır kısmı bahı;-ccle, ıııvan a
rasınd:~ lıııhınmll'5-. raka1 drncrlerl 
rle geçmemiştir. 
Bu 11ralarda Halil'iıı ojjlu Suphi ls. 
tıınl>ula hareket elmiş, Raızalnıllah 
,ıtırılarııı geri kalan kı~ınını Sup,. 
hinin İslanl,.ıla ka{'ırdığını iddia 
ettiQindeıı, dün poli'I Snphiyi ya -
1'alamıştır. 

F:ıkat Suplıinin üzl'rincle \'e yal
tıRı ~·enle altın bulunm:ıdı~mdan 
üçüncü sulh hiıkimi kı>nılisi ni ser
best bırakmış. icabının yııpılnıuı 

için evrakı müddeiumumili~e iade 
etmiştir. 

ihtikar suçile 
Bir nalbur mahkemeye 

verildi 
Sişlide Haliısldırgaı.i ralldcliiıtde 

nalburluk :ı·apan Mikail L"ninde lıt
risi kiJosu :ıllmış kuruşa aldığı 

uerti 120 .lmı-uş:ı .SAimak isıemiş, 
keyfiyet za!Jıtaya ihbar edilıni)lir. 
Dunun üzerine cli.'ın zabıta memur
ları müşteri git,: davranarak dük. 
ki'in:ı sirnıişlerclir. 

~Iikail neftin kilosuna 120 kuruş 
isteyinre cürmü meşhut yapılrnı1. 
tır. Sllçlu bugün adllyeye te.slim l'. 

dilce-ektir. 

~-~ 

Kasımpaşa ve İstinye 
havuzları 

Kasırııpaşa ve lslinye havuzları
nın ıc,ı.ii için yapdacak inşaat ge. 
r~ bı rakı im ıştır. Yalnız hazıı-l;klın· 
tamaınlaııacukı ır. 1slin~·e koyun<laki 
arazi v'e lıinalann i~limlAkine d~ 
vnnı edilnıc.>ktedir. • . 
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Balıkpazarı teftiş edildi 
Belediye reis muavini Lütfi 

Aksoy ile belediye sıhhat mü.dürü 
Osman Sait dün refakatlerinde 
bazı müfettişler olduğu halde 
Mısırçarşısı arkasındaki pazar 
yerleriyle Balıkpazarım, Yemiş 
sıüıilindeki seyyar kebapçıları 
t~ftiş etmişlerdir, Bu teftiş esna. 
suıda bazı esndın sıhhat cüzdan. 
lan olmadığı. pişirilmeden ve yı. 
kanmadan yenecek maddelerip 
açıkta satıldığı görülmüş, ha1c. 
larmda yıldırım cezası verilmit
tir . 

AJtın Fiyatı 
Allın fiyatı clüşükliiğünü muhafa

za eJmcktedir. Dün 2080 kurıış fi. 
zerinen muamele görmüştür. 

~ 

Tahsin Efendi bir aralık giirül. 
tülü glilllşüyle: 

Berianın dalgalanan sudan gözle
ri üzerindeki ince kaşları çatıldı: 

- Biraz da düğünden ba1'-ıet.sek, 
dedi. 

Süheyla aradığını bulmuş gibi ol
duğu yerde sıçradı: 

- Sahi, dedi. Size hediyeleri gös
termeği unuttum. 

Yerinden kalktı ve Tahsin Elen· 
diyi Yanına alarak salondan çıktı. 

Berıa ve Galip salonda yalnız 
kaldılar. Salonun .duvarlarından, 
İnıifü Adil Beyin türHl tfirlü poz .. 
daki resimleri s:ınki çerçevelerin .. 
de canlanıyor, ve biribirine ııöyle
:recek tek kelime bile bulamıynn 
bu nişanlılara bakıyor gibi. 

Beria gözleri sobada yanan o. 
dunların 11le\ll~rinde düşiinüyor, a
teşin dilleri mika levhası üzerinde 
bir takım hayaller yaparak dolaş_ 
tıkça genç kız bu şeytan dillerini 
sayıyormuş gibi dikkatle b:ık1yor. 

Galip tc uzun uzun halının çiı;ek_ 
lorlnc b:ıkmakla meşguldür. 

Dışarıda uğultulu bir rüzg:1r yağ
murla knrışıırak camları kamçılı. 
yor, 

Beria ince parınakl:ırını .ıüneşıen 
yanmış şı.\::ıkhırına ~ötürerek: 

- Ne feıın hava, diyor ... Burası 
otıınıluı· yer ıleğil doğrusu. 

Galiı> :ıcır gibi bir tavırln başını 
sallaynrnk: 

- Galiba, dedi, Büyükadayı arı· 
yorsunuz şimdi. 

Galip, Beriayı Adada !(Ördüğü 

gündenberi genç kızın ne kadar 
dert.işmiş olduğunu düşünodii. Simdi 
delikanlı lioş yere bir su kelebeği 
gibi ışık \'C renk kıvılcımları için .. 
de p:ırıldayaa sevimli hayali arı. 

yor. Fakat .karşısındaki simn, :ıy~ 
}arca hasta yatmış bir gencin yij. 
sünü nndırıyor. Denizler kadar en-
4!'in lıu mayi gözlerin derinliklerin_ 
de lıi!e bir keder saklı. 

Galip, lıu elem kar)ısınıla ne 
söyleyeceğini şaşırdı >e · 

- Bana inanınız. dedl. Hayalın 
lıer safhasında, hatla acılıklannda 
bile bir zevk lıulmak, en acı otlar. 
dan lıı!lı bir chir çıkarmak müm-
kündür. · 

Gen~ kı:ı: soğuk soğuk: 
- Evet, eledi. Bunu yapabilen in

.~anlar ifa var. 
Delikanlı tatlı bakışlaı-ı ııı 11işnn-

l~sı.na cevirdi. Bu güzel maJılfık Ga_ 
h~ın ne kacl:ır acıdığını, ne derin 
~ır şefkatle kalbinin çarp lığını, ne 
ıçten bir aşkla sevdiğini bilseydi. 

. Fa:at Grılip hislerini olduğu gibi 
b!r tıırlii söyleyemiyor, göniil işle. 
rı"nde çok aceini. Galip kırıllp dö
kulnıc) en hir aılam. Fikirleri de 
öyle. Onları part"alamak, lıircr lıi· 
rer karşısınctakiııc anlıılıııak elin. 
den gelmiyor. Du çatık kaşların ke_ 
merJcri nllında uyur gibi duran 

- Ha}rret mi ettiniz? Bunda şn
şırncak ne var ki? Bu işi düşünen, 
nrıu eden, bıızırlaynn sizdiniz. ln. 
ı;an reddedilmek için bunları :rap., 
maz ki!.. 

Galip derhal cevap vermedi. Bu 
mevzuda çok söyleyecekleri var<lı. 
Fakat susmalC <!aha iyi. .. Belki bu 
.sö:r:1er genç kızın kırık kİllbinde ye
ni bir ıztırap kaynağı olur. 

Bundan üç ay nvel .Adaya ilk 
giclişini, Süheylal·a verdiği kara ha
heri, sonra mas endişesi karşısın_ 
da annesile beraber konağa dönüş. 
!erini düşünüyordu. Bu düşünce ile 
tntlı bir sesle lnza cevap verdI: 

- Bu husustaki tereddüdüm çok 
uzun sürdü. Teessürüuüzün çok ~·e_ 
ni, ıztırabınmn çok derin olduğu_ 
nu biliyorum. Fakat Jm teessürü ve 
Jzlırnbı unutturmak için elimden 
gelen her şeyi yapacn~ım. 

Beria oluk )>aluşlsnnı Galibe 
çevirdi ,.e ıslıifı andıran bir se~le 
cevap ,·erdi: 

- Bu elinizde olan bir ~ey değil 
ki... Ke ısizln, ne de hiç kimsenin 
elinde olmıyan bir şey •.• 

Du ses, 6on cümlelerini söylerken 
işitilmiyecek kadıtr yavaşlamış ve 
bir hıçikırığ:ı benzemişti. 

Berin bütün iradesini toplaya
rak asabiyetini ycnmeğe çalıştı. 

- Size evvrlce de yazmışfım 
Galip Bey. lzhrabını zamanla sili
necek acılardan değil. Siz şimdi 
kalbi çıkarılmış bir kadın alıyorsu
nuz. Dunu size evlenmeden evvel 
haber .vemıek çok dürüst bir ha_ 
reket olacaktı. :Ben fle öyle yaptım. 

- Sizden ne beklediğimi ben rle 
çok: açık o1ıırak söylemiştim. Şim_ 
dilik himaycmi kabul etmenizi i~
ti yorum. ŞeOrntime itimat etmeni
zi ric:ı ·ediyorum. 

Berianın sertleşen yüzü Galibin 
düşüncelerini yarıda bıra.ktı: 

- Sal1siyelim itibarile ne hima
yenize ne ele şefkatinize fötiyacıın 
yar. Bu izdivaç, bir iş mukavele_ 
sinden başka bir şey değiL Biz sa. 
dece iki ortağız. Bu esaslı nokta 
anlaşıldı değil mi'! 

Galip sessizce ve hürmetkarane 
liaşını eğdi. 

Gene kız söylediği sözün doğru 
Ye sRmimi oldııS•ına kendisini 
inandırmak istiyormuş gibi devam 
etti: 

- Bir tarafın batmak üzere olan 
lıir şirket v:ır ... Bu ~irkcl iflas e
derse anneJU ve ben sefalete dli~
müş olncağız. Bu işte zarar gören 
yalnız :ınnemlc hen ol'>aydık hiç 
bir fedakiirlık yapmağn lüzum ıör
ınezd ik. Fo.'kat ortııda kardeşim de 
var ... 

'(Devamı var) 

Ekmek taşımak ayıp mı? 
Q N dört, on be§ Yll§larınt!a 

Florya treninde cüzdan 
çalanlar 

kadar, saçlan fileli, etek
leri kıaa, kolları ve yüzü plajda 
k~aı;nut hoppala. bir kızı, elinde 
hır kilo ekmekle gördüm. Beyoğ
lu caddelerinden birinde gidiyor. 
du. Fakat nasıl? Ekmeği adeta 
la§ı~tan utanıyonnu, gibi, 
~endınden biraz açıkta tutmu§, 
oyle Yiirüyordu. 

Evet utanıyordu. Ekınek tatı
maktan utanıyordu. Ak§&Dl Üze. 
ri yediği, yeme<len yapanuyacağı, 
nar gibi kızarmı§, bir ~re~ ka.. 
dar leziz ve kıtır kıtır bır kilo ek. 
meği herkes. içinde taşımak ona 
bir zül gibi geliyordu. 

. Politika, d dikodu, hem de im. 
lıhan meselesi ibi bl\yük tehli. 
ltc~i olnııyan bir meseleye taalluk 
edıı,ee herkes kendini rnütehas. 
sın, heı·kcsi müneklıit farzetmeye 
h./\k kazanır, halta politika bah
sınd:ı sok cesarct&iz olanlar bile.. 

Bence imtihan meselc&inin ta. 
l ~r ·,..j,, de, vel'ler için de ehem. 
rnıyr•h, heyecanlı bir mevzu ol. 
~a.111 c npn b:r iktıııadi mesele ha.. 
:nı almış oln.asrnd ::n ileri gel.. 

•l'!"'ktedir. 
.. Çünkü havat şartlRn gitgide 

cuçleşınektedir. SınıfL, dönen bir 
taleh~ için hayata atılmak bir se
rı~ geri kAlmıştır. Veliler için 
b r ıene fazla bil" ndamı beslemek 
adamakıllı bir güçluk halini al. 
01 Şlır. 

Güçlük yalnn: hundıın ihnrct 
clcfi"ildir. Mcktef)lerİm.i7. henüz 
kuluçka makineııioir. B?.rem ka. 
nunu ıahadctr.a ne es<mna daya. 

İr.Jti'ınnlann tıt ticeıini gev~et. 
mek. haki _1 olan iktıaadi ı:artla~ 
düzeltmez! n:liıkis zararı azamı 

haddine çıkar:r. mik. 
lır.i:ihan n~ticelerini ~u • • 

ya:ılan göre hesnp etmek ıktıza 
eder: kül 

Biz, çok şey i:iğrenmeye, -
tür seviycıırr.i en lnaa 7,ame.n~a 
yükseltmeye mechcr ola., bır 
milletiz! Bunun için çok sıkı~tı 
cckeceğiı:, kültör. hayall?,a gır. 
~ek, seviye mhibı olmak oyle ko. 
lay, koiay mümkün ola~az. . . 

Küttür hayatında sevıye .~1~1 
olmak isi bir ilim mesele~~· hır 
ihtisas ,ıa,·Rsıchr. P:oh.,.oJı bu. 
nun usd!erini tayin eder. Bu u. 
sulterin kusuran7. n~ks11ıış1~ o!· 
m<1larmı ~nı-.ı~ ihti~as. snhıp!e.r~. 

Deliren bir maıııla Ifaskö1 ve 
Kasımpaş:ı civarını tela~ıı dii,iir ~ 
müştür. Ilasköydeki ahırından bir. 
denbire rı rlıyaıı hu hayvan eırah· 
ııa ı;ııJd ıra salclır:ı l\asımpaşayn 

doğru koşmaila lıaşlnnıı~. ZiıHt:ın
nrkn~ı <lenilen mcYkiıkki ıneı:ır. 
lıkta oyıııy:ııı ~·ocuklıırn hi"ıc-11111 r.t. 
miştir. Çcwuklar ötc~·e heri) f ka
çışmışlar, yaln ı.ı lıunlıınlıııı Uı: ya. 
şanda Turtcar kaçamıyarak ıuan da_ 
nın hücuınuııa 11ğranııştır. Yere :.·u_ 
'\'arlanan ve hayrnııııı n~akl::ırı ııl 
tınıl.ı knl:ın ya\Tu lıa5ınclıın ve 
muhlclif yerlerindrn ~nr:ılanını~lır. 

Pazar günkü kalabalık Florya 
treninde Elif, Hanım ve Kemal 
adında Ü(f çingene Zekeriya isim. 
1i birisinin clizdanmı ~alarken ya. 
kalanmışlar, sekizinci asliye ceza 
mahkemesine veritmişlerdir. 

Mahkeme; Eılfl 1 ·sene 2 ay, 
Hantm1 7 ay, Kemali de 2 ay 15 
~iln hapse mahktım etmiştir. 

Yedi eroinci yakalandı 
Znbıtn 7 eroin satıcısını su~ iiı.e. 

rin<le yakalamıştır. Bunların içinde 
Çingene Yu~uf ve k:ırısı Ayşe ele 
vardır. Karı kocanın oturıluf;u 
Talıl:ıkıık<le Siyanı)rıa~;ı ıııeılresl'. 

~i lıasılmış, odal:ırınıla 25 paket 
eroin h11luıım11şlur. nunhıfılan ba5. 
ka s:ılııkalıl::ırllaıı Ycclikulcılc otu -
rıın llnlıl. Yoryi, Xanıık, Crl:ılt·ltiıı 
\f llihe:dn \le 'llt; üzrrindc )::ıka
l:ııımışlrınlır. 

Çarşamb . Perşemb . 
31 Tem. 1 Ağus. 

:ı:; Cema.ııhıı 2ıı C'ema.a.hır 

hıııı 87 hmr s~ 

\. llkiller \.'aıwn t',1.1111 \ ıtı>Atı t;ı.ıuu 

Ollne11ın 
dotuıtu 4 :;5 9 28 4 56 9 30 

Öllf' 12 20 4 63 12 20 4 5t 
İkindi 16 16 3 49 16 16 8 •9 
Al{ı,s.uı 19 27 12 00 J9 26 12 00 

Böylelerine sık gık tesadüf ede. 
riz. Ev hizmeti gön11ekten kaçan 
çocuklar hatt~ büyükler vardrr. 
Hele e~ek taşımak, sanki sos_ 

yal haysiyetlerine bir darbe tef. 
kil edecekmif gibi ağır1anna gi. 
deı·. 

Doğrusu müteeuir oldum. Her 
ne kıyafet ve seviyede olursak o. 
lahın, sokakta e'kmdc, hıyar, çalı • 
fasulyesi, domates, süpürge, hat. 
ti bil" kangal ip veya sucuk taşı
manın; bunları femek veya kul-

lanmak kadar tabii ve zanırl ol
duğunu küçülderimize öğrehne_z 
ve onları böyle bir ameli zibnı
yetle yetiıtirmezsek; ilerdl irıes 
duyacakları bu mecburiyet, k:;:· 
dilerine kimbilir ne kadar d a 

nır. 

Binnenaleyh §Cbadetname n1-

· tccrüholerıvle : "ının eclc.>ilı. 
nm · · h .. · t. le riz. Meseleyi h"lukı uvıye ıy 
tetkik otmclicfo·, 

SADRI ERTEM 

Deli nıancl:ı iı11r:ıılaıı Kasırnrın~n~ · :ı 
inmiş ve un llt·~irıııcnine ııirınh -
lir. Bu sırnda tnkip rllt•n polblcr 
ycli~ercı.. l:ıh;ını·a ilr. lrnılunııu~ 

lıa:F:ııı ı iilrliirnııişlcrılir. 

Ya.t'>I 21 17 l -19 :r:ı 16 l 49 
tnı .. uı. 2 52 1 2.; 2 Sl 7 2R 

acı gelecektir. .MON. R 
HiKMET l 
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Tek Ko e __ _ ı::lJ ~J·J l•v AKIT NAKFTTl~f~. 
Çarşamba 31·7 -940 7 • 

UğuurDY ~Dô 
Daima b iı ınciliği mu haf aza ediyor ... 

Bu yeni tertipte sen de bir kere o uğurlu eli tec rübe et ... 
Al~yi~ \e nuoıa~ı,t~n hoetınmaz, mü~uıl \fi ddıii bir P t 'r A ~ G O GtŞESl.. .. 

OLL C 'in 
PiVANGO G ES 

Mu,u-rıırrlne ga,Jet narJk mııa~elt>yl, mli,terllerlnln emir , ., arzularrna gore battketi keadl•lııe dalma dil•tur 
lttl !ıaz ctmlııtir. 

TEK KOLLU CEMAL • BUyük ikramiye kazanan mUıteriılin arzu vı mUaaa· 

• dul olmadan teıhlr etmez, tamamen mahrem tutar. 

TEK KOLLU CEMAL · Genç yaıta harp meyda.ıı.ında bir kolunu Yatan ut· 
rıına !eda eden bu memleketin özbeöz temiz ve le· 
ke.siz evlAdı, emekli 'malfılga:d ıubaylardandır. 

(Bir kolu ile lktıfllldi ııalıad.a çalıµn T E K K o L L U C E M A L '1 ~ yerden Ustun hıtmalt sizler için 
de biiyük bir U\'k \ 'e belki de nt.1ni bir ,·azlf~r). , ...... ............................................ ,,,,,,, ,.,, ................. .. 
l 

l'eııl tertip ... Yeni plan". Büyük dett,,ıkllkler .•• )[.IUf Plyıınronun tok ln~mfltU müdürlf'ri tlmdlye kadar 
tatbik oollf'!ll llllkl ıuullcri kaldrrdılar. Mobtettm llalkm ~v('(l(.'tl çok aı.ılp ve pratik pl!n llaurladılar. 

\"eni pllıu ~k dikkatli okuyunuz. 
1 ve .Z lncl ketldelerde 2 lira lle tam 40.000 lira, 1 lira ile tam %0.0!>0 lira, liçllncü ketldede 4 lira ile 

tam 80.000 lira, 2 lira ile tam S0.000 lira. Bu kadar Mlyük bir ıırn-ett ılmdlye kadar klimarz Uzerlndf! 

l~.~~~ .. :'::':~~~~~~. plyanr09U n~mlıtır. 
19 Mayıs piyangosu gibi çok rağbet gören 

iLLi 
Yeni tertip biletlerini biran evvel alınız. 
Acele ediniz, •on günlere kalmayınız. 

Adrese çok dikkat 
t~tanbul, Eminönü, Bahçekaılı ı·ramvay Caddesi S o. 2; 

TEK KOLLU CEMAL GıŞESi 
Sahibi Harp Malulü subaylardan Cemal Güven 

HiÇ BiR YERDE ŞUBESi YOKTUR 

Jst. Vakıflar OirektörlüğU ilAntarı 

8emtl \"fi! M&haJ.leııl 

Ayvaruıaray, Atik M. l'l.§a 
1c\:apanda.klk, Yavuzsinan 
C!bali, Haraççı Karamehmet 

Kasap Demlrhun 
Fatih, Altay 
Mercanala 
Kumkapr, Çaihrcı .Ahmet 
Koca Must&!apaııa 
Ahi Çelebi 
Eyüp, C&mlikcblr 
Surun 
EyUp, Kızılmeıcit 
Ueyaut 
Ciball, Se!erlkoz: 
Mahmut Paıada Çuhacı 
Çar§ıda 

'Çelebl 

Han 

.. Çuhacı Han 

" 
" 

., 
-···~ .....• ,, .... • 1. 'j 

Hubarnnwn 
aylıj'I 

Ura Kr. c.dde veya Sokağı 

Frrm 
Araba Meydanı 
CıkUb! 

tlAh! 
Fevzlpap 
Fuatpap 

No.111 c tNSt 

17 ET 5 00 
6 00 
5 00 

3 

1-apıuızade Cami maha111 
Haraççı Karamehmet camii 
Şeyh Kadem Tekke 

me§rutahaneaf 6 00 
Altay cami yeri ve bahçe :> 00 
Ya."'lmıf AH Pf. camU 5 00 
~~~ri • 00 

Arabacı Beyazıt 63 ÖksUzce Hatip camıi f 00 
Soğancılar ıı DUkkln l& 00 
İlkele 18- 21 f 00 
Ye§lldlrek 13-16 Kemer dUkkln 2 00 
Dibağhane • 7 DUkkA.n 2 00 
Okçulaı-bqı 51 DUkkAnın. 2/ 6 hi.13eai 5 3• 
lakele i-9 Od1. 5 00 
Uat katta 5 Odanm nıınf hissesi 2 :ı;o 
Terlikçilerde ı 7 IJükkA.n • i:I 
Uııt katta 58 Od& 2 00 
Ağa sı-:>3 Dükkan 2 6:> 
Saha!lar 2.5 ., 2 00 
Gelincik 30 .. 2 00 
Kalcılar 30 ., 2 00 

Ciball, Seterikoz Vapur bkeluf 5 ~mi a."1u1U 5 00 
Camcı .Ali Tumny 92 Araa il 00 
Balat, Karaba§ Vapur ilkeleai U-36 4 00 

• Bultanae.lim Dlbağ Yunus Yeni Bakkal 10 2 00 
Davutpa,a Koca M. Pap 162-l 'i6 2 00 
Aksa.ray, Yolla Güranl Tqmektep 49 r.mtan 2 M 

Yukarda. yazılı mahaller 9U - ııenw Mayıı ııonuna kadar kiraya vt>rill"lek Uzere açık arttırmaya çıkarıl· 
nıt§tır. 1.stekliler 2 Ağuııtoa 9il0 Şalı g UnU 1&at on bete kadar Çcnberlltafta latanbul Vakıflar BaşmUdilrltiğUnde Va· 
kıt Akarlar kalemine gelmeleri. (6435) 

7.30 Program ve memleket ııa:ıt 

ayarı, 7.35: Müzik : 8.00 : Ajana, S.Jo :· 
Ev kadını , 8.2018.:lO: Mtizik, 12.30· 
Program ve memleket s:ıat ayarı 

12.35: Milzık: Fası l heyeti, 12 M : 
Ajans. 13.05 MUzik. Fasıl heyeti pro· 
&ramrnın devamı, 13.20/ H .OO: MUzık • 

Radyo Salon Orkeııtra_,ı, 18.00: Pro· 
liram, lS.05: Müzik, ıs.•o : Çalanlar: 
Okuynn: Muza!Cer tık Ar, Okuyan : 
Melek Tok:;öz, 19.15: Konuşma !Dıt 

politika Mdlaelerl), 19.30: Müzik: 
Saz eserleri, 19.•5: Memleket ııaat a· 
yan, ve Ajans haberleri, 20.00 : MU· 
zlk: Eski 1atanbul §arkılan, 20.115· 
Konuşma, 20.30: Müzik: 20.M MUzik 
21.15: Müzik, 21.30 : KonU§m&( RAd· 
yo gaz:etesl), 21.50: MUzik: Riyaseti· 
cumhur Bandosu, 22.30: Memleket 
aaat ayarı. Ajans haberleri, :?2.4a· 
MUzlk: Caz:band IPI.) 23.2:S/ 23.30 
Yarmkl progra.m, \'e kapanı~. 

c>---

Raşit Rıza Tiyatroıu 
31 Temmuz Çarşamba gUnU ak~amı 

'OskUdar Bağ"larbaıı Hale Balıçeslnrlr 
"Vvey Babam 

\ "odvtl (3) P erde 

Atletizm Ajanlığının 
tebliği 

Is tan bul A tletizm AjanlıJınd:ln: 
lltanbul B!rtncfllğl nıUnaıebctile 

i ncı ı°'ategoıi 10,000 ve 4X400 metre 
yarışları Pcrıembc günü saat 18 de 
ve 100, 200, •oo metre birinci Kate
gori ııeçmelerl aynı kategorinin 4X100 
metre Bayrak yarı~ı Cumartesi ı;tlnU 
aaat 17 de Fenerbahçc Stadın:la ta. 
dilen icra edilecektir. 

KAYIPLAR 

Liman ıcıa .-c.sindt!n altlığ . ıu 12/ 216 
numara ve 31/ 1/ 927 tarihlf liman 
kaptanlık oahadetnameslııl 1.ayl ettim. 
Yenlalni alacağımdan esk.lsinJn hUkmlı 
yoktur. .lHemlt Mehmrl Giritli 

• • • 
Ziraat Bankasının 2142 numaralı 

kumbara tasarruf cüzdanımda ltullan. 
dJlım mflhllrUmU zayi ettim. Yenlafnl 
çıkaracağımdan eskisinin h:lkmU yok· 
tur. Osman Nıırt Yağc-ı 

(329911 1 

Bcfikt.af Birinci Sulh Hukuk 114· 

1 IUmllğinden: 

9~0/109 1 

ArlıUdlıı ve Kiremlloa: Ortaköy 
t.eyı~k aokak"l8 nuıtuı.ta1'& UMı'l lllrh • 
halen ikametgAhı rnC!çhul: Ahmet ve 
lımall tarafından aleyhinize açılan 1 
h:aleyl şuyu davaınncıa: 30n;oıo ta· 
rihli muhakeme celsesi için tarafınıza 
u:rulcn tebliğ olunan da vetlyeye rağ· 
men gelmedlğlnlzden muhııkemcnın 

ı;ıyabmı.tCa devamma karar verilml11 
ve muhakeme 3/ 9/ 910 gUnil saat 10 a 
bırakılmI§tır. MezkQr gUncie gelme· 
dlg-inlz takdirde H . U. Al. kanununun 
402 incl maddelerinin tatbik olunaca
ğı ırryap karan makamına kaim ol· 
ma.k üzere 20 gün müddetle llAn olu-
nur. (83002) 

-------------

r Çocuk Hekıml 1111!~,I 
ra!~:ı~~'!1<f~~~~~~ 4 ! 
Pazardan maada hergUn ıut ı ~ 

ten sonra. Telefon 40127 ··--------~--~~-~~~ ....... · --....... ~ 

Fransızca ders 
Ortı nıekh:JJ fe ııst>lcl•ll" ıl..ııı ..ı ıı 

k•l•nlırı •e Fnın~ııcuını llerlet 
mek • ıstt')enlere nı•ısaıı $era · ıı .. 
fransızca ders verilir. 

Arzu edenlt>r Yakıl nıaıLaRsınıfıı. 
.. Fran~ı1t•a Ôjrelnıenı" ismine ~· 
faheıı ,·eya talırırcn ıuürorn:ı ' 
eclehılırıer, 

Maarif Vekaletinden : 
Ankara AtatUrk lisesi ıcın yaptır:Jncak olan 1:1:?53 lira 60 kuruı ke~i: 

bedelli 416 sıra, 16 yazı tahtası 16 kl.!s!I ,.~ ıs podyum kapalı zarf usulllı 
eksiltmeye konulmuştur. Reıılm ve :artııamelerl bedC!ISlz: olarak orta tedrisat 
dairesinden aınıacaktrr. lhnle 12 ağustos 9t0 pazartesi gU:ıü saat ı ı tte ve· 
kA.let binasında mOteıckkll komisyonca yapılııcaktır. Muvakkat teminat llH 
lıra 15 kurıııtur. Tekli! melttuplarmm thaledC!n bir ıaat e\'\"el kom:syooa 

ıstanbul eeled iyesi 
ııanıarı 

verilmiş olması IA:z:ımdır. (~01!4Q9f) 1 

s· ·· b · h · f ır munase ctsız apse 
mahkum oldu 

nurı;n adasııııfa balık\ı lık \llpan 
'li Hu:n. dün hlr ha~·li •llrhoş ol· 
dukına sonra rınnlcı!on t1pjtnıelt>ri 
ncık hir hıılde hkelerle rlolıı~mağa 

• :ı~lı il ın kıymcl i n l t.ı kıl i r cıll'ıı ııd ı lıaşhm1ş, J.:cncl isine ihlllql:ı b11J11. 
1 h:ıyonlHıı Adrl zııınıınl 1 rındıı se· ı nıınlnrn kııar:ık h:ızı ınfinıı~elıel~lı 

ve seve kullanacağı nıikro~s~ız a lııırelıf?ller daha ynııını,ıır .. \il Rıza 
urıık, yumuşak , ·c sıhhi en bı_rı!1• ' üçiincü sulh eeza nıohkcmeslnce 8 
el mahrem tm·:ılel bczlcrıı.lır. ' giin h:ıpi5 cez:ı~ınıt çnrpnu~tır. 
En ince ,.lbisclcr altıııda lıiJıo 

hclli olmaz. 

F E M 1 L v"e B A G l 
llcr eczanede, kndııı berhcrlcrın. 
de ve hl\' lel mıı~:ızalarını.l;ı 

l•u'un ur. 

Sahıbı: -t \iM U.'ı 
Rn'l.tlcl tAı \pr· VAKi"/ Mnl/m11u 

Umum ne,rırRlı ld.ırr. ~ıfeıı: 

Ut/lk Ahmet Stven11il 

! 

_--.., 
Dr. NECAETTtN 

ATASAGUN 
8abahlan 8,30 a kadar Ai 

famlan 17 den aıonra LAieii fa~ J 1 
1 •arP Ap. Daire 2: No. 17 t!<' 1 

L haatalannı ıcllbuı e<if'ı J 
1 rı · ron . ''""!53 1 
1 • 322!1:& ·-

tık Tıüunln 
tcmİJlatı bedeU 

~hzadeb.ı71nda Kırkı;:eşme mahal1C31nin lala! sokağın· 
da 2 ncl adada 9 ~o. vı 26.79 metre murAbbaı sahalı arl!a. 1~107 2H,32 

A:-ıaray yani"m yerinde Mimar Kemllec!din mahalle· 
sinin Kızütll.§ ıokatında 27 inci adada 21.23 numaralı area· 
ıar araunda bulunan ıı,ıo metre mur:ıbbaı sahalı ana :?,111 as,s:; 

BUyUkadada yalı mahallesinin yeni sokafında 88 inci 
adad& 9 par.sel numaralı ve U metre murabbaı sahalı aran 3,38 4:S,OO 

Cihangir yan~m yerinde Feruzağa mahallealnln Meşa-
leci sokafmda 13 Uncu adada 51,M metre murabbaı aahalı 
araa. 19,31 2:17,M 
• ı-·auhte Şeyh~ Rumi mahallelinin Yediemirler ıoka-
ğında 86 ıncı adada 14 No. vı 80,10 metre murabbaı 

aahalı arııa. 2·1,03 320,40 

• • • 
Tahmin bedeller! ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı arsalar satıl· 

mak Uzere ayTı ayrı ac;tk artırmaya konulmuştur. Şartne.melcr Za!ııt ve Mu· 
amellt mUdUrlUğü kaleminde görülecektir. ihale l:S/ 8 910 Perşembe gUnU 
saat H de Daimi EncUmende yapılacaktır. Tal!plcrin ilk t"mlnat makbuz 
,·cya mektupl&rlyle ihale gUnll muayyen BMtte Daimi Encümende bulun-
malarr. (G735J 

t ıı. l'ıllık 
teminatı klm!lı 

Anadolukavatmda İskele karfısmda 3 No. kahvehane. 13,50 ıso.oo 
Balatta çöp lıkele.si sokağında 640 metre murabbaı 

aahalr arıta . 1:§,00 :?00,0Q 
Yıllılc kira muhımmenlerl ile ılk temln&t miktarları yukarclıı. yıu:ılı gay

ri menkuller hlrer Mili milddeUe kiraya verilmek Uzere ayn ayrı artırma· 

5 porsiyonluk bir kon1prime ile (Su ve atestcn ll"Yrİ hariçten bıç 
oir madde ilave etmeyi düşünmekııizin) 15 kuru1 mukabilinde 

15 dııkikcs gibi kıs• bir zamanda zencin ve iıtihalı bir ıof ... 
hımrlıyabilirainiı.. 

Maruf ve meşhur lnkantalarım11da dahi bu derece nefis bir 
çorbayı her za:r. ·ı :ı bulamazsınız. 

Biiviik vard ım ve faydası aşikar olan çorbalık sebze komprirr.e1r 
ri:nizin 'lenelerce nefaset ve tazeliğini l'.Quhafaza ettiğine 

şahit olacaksınız. 

ÇA PA MARKA 
MERC iM EK, BEZEL YA, NOHUT veıair hub~lnt rbı.c ve çor 
balık kompr imelerini kilerinizde bulundunnarı ihmal ebneyiniı 

Yedek erzak : 
0

Tasaı·ru f edilmiş servet gibidir 
Bilhassa dar ve sık1~1k bir zama nda kıyme~ 

d aha çok ta kdir edilir 
Aileler için oldu~u ka.daı yolcular ve sporcular ırin de her zama ı 

1 
ve her yerde sıcak bir yem ek temini kabildir. EakkallarınızLa 

1 
50 graınlık bir komprime 911 00 gramlık bir komprimeyi 

1 S kuru~tan alabilirsiniz. 
BEŞiKTAŞ : ÇA P AMAR KA · fa,.iı..i tesisi : 1915 ______________ .. __ " - .. . .... 

, ••••rıııa•••••••••• .. •l!lml••••- ·••••mı~ 

Türkıye Cumhuriyet• 

Ziraat Ba nka~ı 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Serm&yesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Su be ve Ajans adedi: 265 .. 

Zirai ve t;cnri her nevi bo:ınka r.n1;..me1ele,.i 

p. ra bı r,~ttrenıere 28,BOO Lıra 

ikramiye Veriyor 
..... ıMl B:ın1>:ısmd:ı kumbaralı ve ihbarsız: tasarruf hcsaplanncla en a:: 

l'iO lirnsı bul • .m:ı.:ı lara scrıc:Je • defa çe'ldlccek kur'a ile ~ll~"ldakl 
plAna ı;öre ikramiye dağıtılacaktır . 

.ı Adet J.0()(1 I.lralık -1.000 l.lnı 

.. 500 %.000 
ı 2l>O 1.0()(I 

40 .. 100 
" 

.ı.ooo 

100 .. 60 .. 5.000 • 
1%0 40 4.800 
180 " 20 .. s.ıoo 

DİKKAT: Hc~:ıpl:ırmdakl par:ı.lar bir sene it inde 50 liradan aşa~ı 

dUtmiycnlcre lkraml;;e çıktığı taltdlrcJc "'<> 20 fazlaalyle vcrılcccktlr., 
Kur'o.lıı.r ac:ıcde • defa: l Ey!Ql, 1 BlrlnclkAnun, 1 Mart ve 1 Ha:z:lrnıı 
tarihlerinde ~ekilecektir. . 

r------------------
V A K 11"' matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştıı 

Kitap, mecmua, gazete baaar. 
Tabiler namına dizği işleri alır. -ya konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve lluamellt Müdürlüğü kaleminde gö· 

rOlecckt!r. İhale 15/ 8 / 9i0 Pcrıcmbe gUnU saat H de Daimi Encümende ya• 
pılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektunlarivle ihale K11DU mu· 
ayyen eaatte Daimi EncUmende bulunmalan. (6734) 


