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manya uğday arı ı 
manyaya sat hyor • r l 

Bükre.ş, 9 <A. A.) - D. N. B. bil

d iriyor: R uma n y a buğdaylarının A lman

yaya ihracı hakkında Almany a ile Ru

m anya arasında bir protokol imza edil-

\... nıiştir. ...) 
B muharriri: 

EB0ZZİYA zade VELiD 
MÜSTAKİL YEVMI GAZETE Telefon : 2 O 5 2 O 

Td.2. Tasviriefkir İstlınbul 

Bıçak kemiğe dayondığr za-
man alman tedbirlerin çoğu boşa 
gider. H üner, bıçağın kemiğe da
yanmasını beklememektir. 

* i 
(Şerhi 2 net uhlfc"llh:de) ; 
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in 
Alınması me 

• 
emıze 

bulu du 1 

iyatları tetkik olunuyor 
Ar karıı, 9 <Hususı muhabirimizden / 

Kereste 
tcldonla) - Ticaret Vekılrmiz :Nazn:i ' 
Topçuoğlunu bugun ı~aret ederek b ı• 
İstanbul ıı'azctesıntn rt yn attığı tl
caretlc inl>isnr tcsi f me ele lle gaz.c· 
temizin neşretmektc oldugu ker te 
işı hnkkında mal~ ıat rıca eltım 
Muhterem Vekil b r a şu bcvanattıı 
bulundu: 

- Vatandaşların, ı nde bulundu ı· 
ınuz fC\ kal~de gur lı;-ı ın <'hcmm y<'tlnı 
mudrık bultınduklaı ıı a knnıım. Tıcn· 
r<'t Vekfıkti bu k\ ka ıdelıgin kcııdı 
ıne yuklcclıgı tcdeııl ı nlmaktn \e 

es 
• a ıp 

Vekalet, Limanlar Umum Müdü
ründen müsbet cevaplar istedi 

Rei•icümlıur fnonünün zelzeleJen •onra Erzincanr teıriflerine ait bir in ıba 
tıadisclcrt günu gununc takip ctm<>k· 
tcdir Taclrlerın ve bilha a itha liit \ e 
ihracat tacirlerinin memleketin yı.ıksck 
rrıcnfaatlerinden mulhcm huk0

ürQ.ct tcd 

Ankara 9 (Hususi muhabirimizden tele
fonla) - Mavna suiistimali me ele i hak
kında gazetemizin y pbğı neşr:yat Müna
kalat Vekaletince ve bizzat Ali Çetinkaya 
tarafından alaka ile takip edilmektedir. 
Vekalet bugünkü po ta ile Limanlar Umum 
Müdürüne mahrem ve zata nıalı us bir 
tahrirat göndererek kendi inden b zı su
aller sormuştur. 

,Günün gazı ı ······················· 
Kanunla 

Vicdanı 

Te'lif Zelzele 
Halkla 

g 
• r 

mzntakasında 
temas ediyorlar 

-- ---
İnönü tezahüratla karşllandı 

bırlcrınl' intibak ctm c tnlışacnklıırııı· 
dan umidımi kc ını <' ilım. Tuclrle· 

1 rıcı ccrnıyct ıcil'ldc ve ıktısadi hayatta 
bır fonksiyon'u oldu "'na kani buluıı. 
maktu• ız Harp sonunun getireceği lk· 
tı adi şekli vuzuhla gormc c irek6n 
olmadığından bu ziımrcnın lilzumsuz-

Öğrendiğime göre V ekiiletin ımalleri 
çok ağırdır. V matbuatın neşriyatına se· 
rian katti ve müsbet cevaplar verilme i 
istenmektedir. 

luğunu bugtındcn ke ırmck mümkun i d d • 
de •ildıi. Yalnız zamanın ~artlnrı için- Vekiller Heyet ün e Is a ya b 
de munhnsıran şah.si \C fcıdi knzanç toplandı · p n • u 
hır~ınn dayanan bir ticaret sıstemine Dun gazf temize beyanatta 1 
Ce\ aZ 'H'rcmeylz 'l'at: r menfaatim bulunan Ticaret Vekili Ankara, fi (A.A.) - \"!.'killl'ı H. Hafta harbe urntmi menfaat~ ı dı nda \C onun 
alcyluııde gormektc dc,·ıı ın cdt'r e Nazmi Topçutlu )eti bugün ı; •leden önce Bıışvekıl 
m~cudiyeti sebebıı i k ıdls.ı ıııkfı.r et· Doktor Rf'flk Sn~damın r iya !'tinde Gı·rı·yormuş 
mlş olur. dc\Jetleş.tirmcğe çok musaldcl.I İyı \ & · toı>I nıınık ıuznıınıesınde uw vcut 

Dc\letlçr ar. , uıdakı Jmgunku tıcuı·et ı d 
Ü i i tıırıda \C \'azlresini nıudrık tacrrio ce· ın""clnl cı t11:eı inde muzakcre er e lluclapcetrı, <,ı (A •.) rınla malal'ınııı u rı.> e ı hrııc:ıt \ c t - ...., ~ ~ -. " 

hıılı1t t icarctınlıı en cl\cmmıyctlılcrırıi ( Devamı sayfa 3. ılitun 1 de) bulnııınu, tur. ı b ı ldirl~ oı : 
Tııs :ı"ar -

, __ ----~ &~ ·······••••••••,•••••••••••••·•·•••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• I,cştı•r Llo)d gazı1tl1sı 1 }lan~·· ııı a 

,' 
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Memleketin hukuk i:lerile a -

lakadar genç, dirayetli ve 

tııünevvP (Yani nıisiyesi nurlu) 
hit vata~aıla konuıuyorduk. Bi
le dedi, ki: «Ad.ıılet i~lcrinde bir 
hakim veya hüküm verecek va - Yo~. ı D t A A) - Heı cunıhuı-" i -
llyctte bulunan herhangi bir va- met İı·o~u buguı ~ .. ı 16.30 da Yoz; -
2İf d r vicdan"ıle kanunu te'lif adı t~nr bı vu•IT' '• d r M il $(>[ 

, iP h 
~tt:gi takdirdedir ki a dilane b ir \eı yu l.ı ,. \ 'o" ..... o ( u 1 t c ' 1 <le a'\-

• f ADEN 
~ 

~.Sf."YH OSMAlv o 

İtaiyonlarır> ış9al 
ettık.leri :t1erler .. 

tOD 

bu hı.ı rı il lı ıırbl' gi ı"<"l'fdni ~ ıızrıınk
tııdı ı. 1\ l ~ıkıır J:'UZl•k) e göre, ~l nd -
ıid lıukııını•tı mtiıııulp fınr beklnn d
lt'<Iİı. • 

Digu bir gazete dt• l ~onıadu, h -
ııun} unm fi k ) nkıı:ıt.\ haı be f~lı l • 

~rrıiıı tahmin cdilrlı •'ııi ~ nznuıktad ı 

lı" .. . . ' zere kcr. \c ' ı ı: ıı Beledr)'C rılm•• -ı,. 
ukum v~r~bıl~r. .~ok~a kanun •c P.trlı başltnnlaır t rarıadı:ırı kar$ı- M?ıf~?. gardu Mıllct Icclı Rci 1 

llıaddelermı mıhanıkı bır surette raıımıştır. Şchrın methnl ındc '\C ı;ehrın AtxUlhalık Rcnda. Ba 'l:ekıl Dır. Rehk 
~tb"lclc ijin içniden çıkmayı ilti- .. 111:.\oU..nı UZ<'l"ll üc toplanmış otan Saydam, Genci K•ırm:ıy Basknrıı fare 
~ rn edenlerin hükümlerinde tam h<1ll. lcullelerı tarafından co kun tez:ı- şal .Fe\ZI Çakrnak ıle Vcl.ıllcr, Cünı -
bir İ$8bct ve salibet ram malı- hur.ı tıa •:el;.ım laııan l\1 ıllı Ştor. bırıbırıı ı l hurı~·ct Hol~ . Parti Genel Sekreteri. 
d • • • tilkıben Partı llukCım<'t , c Bcledıyeyi Partı umu m ı ıdııı·c h l'\ elı Az:ıları . meb-

ır. » Bu telakkı ve tarıf, adalet . ·. . . u laı Genel Kurmay. r t ill ı Mlırlıır:ııı 
tatbikinin tam ve çok derin gö - zıyııret eykmış ' c bu zıyaı et lerı e na- Vekaleti rrkıinı, VeJrnlctlcr \ c rıucs
ri4Hi bir tarifidir. sınd:ı 'ılıı.> eti '\'e ha lkımızı :ıl.ı kııd:ır C· scscler nuı teş:ı ı· ve umum miıchirlcri. 

den umumi ışler ıızerıncte tctkıklerde Ankara Vali "~ Belediye Rehl, Mer . 
bulunmuş ' e allı lc:ıd ·ırt:ı rd;ın ııa tı:ıt ııt- j kez Kumandııııı Emnıyı•t l)irektoı u 
mı~lıırchr trırafırıd ıın ııgurlanmışhr. 

•t-•,>tr*41wuı ... ı•tt u• ıtrt .. 1• 1 1 1w ıtHH4lllUtt•lftMtltUttffM"""tffft .... 1ttM4l t-MttfU ttltlUtUf.IMf ...... llltHtHI 

Uzakşarkta 

Japon gemi
-~,ı /eri Hindiçini

de toplanıgor 

- ADf N 

,.J)f rf 
··-nreıı 

t<O" 

•,_ 
iseanyol amelesi .Ceb t.tarık 

bırakılmıyor 
ladıid, 9 r A.A. ' Ha\as: 

La Lınt•a'd.ın bildir İl or: 
C"l'belu t tı.ıık'ıı ını lP(, içın ıııu,a 

de r tıyı•n lspaıı~ol rmcle i lçiı ve 
ı rlıxrk fi l inıl!.'1 ~<'il clı-ıı az 'tll • ·~ -
Lır 

I pan~ <•I amel<'~I : <'rı dııHlı·n 
ı:-lin<' i nırillz n<ıkeı l<'ri ll.r11ııe cıl•ıı -
nı.ık t . dır. Yakınrlıı hi'tuı isı rn ol 
nm.-lt'<;İıırn ışt<'n çı!,n ılnragı ıa ı "· 
ı l ilınc l, ll'ıli~. 
.. ,••• ıı ıı" ııı ı ı ıınıı ıııııuuı .. ınuı' t•ı uı ıuı•tttııu t ııutuı" 

Macaristan 
arazi talebin

den vazgeçmeli 

Kanun nedir? Dünyanın hiç
bir yerinde kanunlar, rniltetlere 
tökten inmez. Onu tanzim ve 
•~dvb edenler de sizin ve bizin. 
ribi İnsanlardır. Bu İnsanlar ba
zan sizden ve bizden vukuflu: sa
liııiyetli, dirayetli olabilirler, ba
lan da bilakis diqünüı, görü~ ve 
takdir ediş itibarile belki sizin ve 
bizim eviyemize de yükseleme
tııİ§ bulunurlar. Binaenaleyh in
&an kafasından ve elinden çıkan 
kanunlarda ( LByuhtilik) aramı
~a lcalkıtmak manasızdır. Zaten 
hiçbir kanunun tam ve kat'i ol -
du~unu, onu yapanlar da asli id
dia etmemişlerdir, bilakis kendi
leri de çıkardıkları kanunların ek
aikliği, yanlıtlığı, sakarlığı olabi- 1 

lcceğini daima gözönünde tuta
rak mümlcün mertebe ihtiyatlı 
davranırlar ve kanunda ihtiyaca 
tııutabakatsizlik olduğunu farke
der etmez derhal Ol\U tashih ve 
tadile kalkııırlar. 

Şcıııgt av. 9 l A A ı Ç ı c ı up 
.. uı.ırınd.ı J apon lı ııı gl'.'n ı ı, , \l" 

k•taaıı r aklecl eıı 'ııp.ır" \ ıııttıkc;c 
artan faal yctr Jtıpoııluı ırı c .. ıUılt ı ı ıı
rckctc geçmek uzeı C' bulundukların ı 
go ıerınekl edır 

ita/yanlar n, /ngi İz Somaliıinde#ti taarTu:z İ•tikamet/erinİ gösteren harita 

Herhangi bir kanun asıl kıy
tııet verenler, ondan matlup olan 
(Nizamı içtimaiyi masun tutmak) 
.?ayesini temin edenlerse, kanunu l 
~tbiklc muv zzaf olanlardır. Ka
tıun ahkamını vatandaıl rı hak
kında tatbik vazifesini üstlerine 
alınış olanlar ne kadar dirayetli, 
ile kadar ,,.ukuflu ve bilh ssa ne 
kadar vicdanlı olurlarsa, kanun- ! 
dan beklenen fayda o kadar tü
tııullü olur. 

Muhatabımızın bahsettiği ( Ka
tı unla vicdanı te'lif etmek) düs
turu, hakimi bir nevi (Adül he
~eti) mevkiine çıkarmaktadır. 

A vrupanın ekseri memleketi -
ttin adalet cihazı içine ginniı olan 
( Adül heyeti) esası, bizim ka
ttunlarımızda henüz yer almamıı
tır. Fakat k nunluunızın bu nok
~nını, hakimlerimizin vicdanlan 
telafi edebilir. 

Herhangi bir konun, biraz yu
k rıdaki tarifimize nazar n, ada-1 
!etin kendisi değil, ancak adalete t 
•sal eden bir vası l ıdır. Fakat kn
~unlarda, duha yapılırken eksik:ik ve yanlışlık olma~ı t ab ii bu 
unduğuna naza ra n , o nlar ı a d a

(Oevl)mı sayfa 3. ılı l d 
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Japon Amirali Ycnaı 
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60 ALMAN 
Soıı gJıılcr ıarrıo ehi Foı nıos ıl ı• Ha. T • 

11 .. ın arasıı ıd.1 J opo ı gc nılcı i~ıın blı- ayyaresı 
Yuk uıı fııalıyct go erdı/:ı buı·ad:ı mıı· 
1umdur B u gcmıler ar ı cin bllha .ı •• •• •• ı •• 
kru\azor ıcr ta \drc gclT'ılcrı bı rcok D ŞUrU UŞ 
muhrıplcı \ C nnklı,>!.' \ pl rlar; buluıı-ı u m 
maktacı r 

Çının ceı ubıınd •ı Haınıı"l acla ına • • • I $ 
ımühım rnıkta ı d:ı Jtıpon il kerı nakle- lngıhz er, oma
dıldlgı zannoltı m:ı l.tııdır 

çungıııg"den alı r un maıumato goı<'. lide Berberayı 
Hırıdı Çınıdek ı Fran•ı mak mları f'u· 

( Devıı rnı &ıayfa 3. sütun 4 de) müdafaa edecek 
- -- - - ~ - - -

lnönü Kampında 
Londr:ı 9 CA A.) - Dun Maıııı dcnl

zı uıeriııde yapıl:ın ha\ a •mıı lu:ırcbe le
rı esnasında altmış dUşman tayyoresıl nııı duşuruldilgu re men b ıld ırı l mck

ı tedır 

Churchill vaziyeti iıah edecek 

Arkaaaşımız Kandemırin 
Kampından yazdığı uçu11cü 
hifemizde okuyunuz : 

lnonıi 

yazıyı da 

- 1 Loııdrn, !ı (A A ) Reutcr nian«nııı 

Türkkıışu 

ik inci sa-

pıırllımcnto muharriri yazıyor 
A\ a'TI kama ı asında. baş\ ckıl va4 vct 

hakkındn be\ n rııı•ta bulunncakt . 
!\t(lznkerclcr , 

0

19 ı"uı:.lo«tu uaı<lı' .uı 
hıı fta t ' nasınd.ı vukubulııcııktıı. 

İngilizler Berbera'yı müdafaa 

edecekler 
Giz.lı ku\' etlerin İngilız ı;onıal ınııı 

merkczı olan \e en muhım lımrını bu 
lunan Berberanın mudafaası ıcı ı Bcr -
berıının C<'nuburıda bulunan 2000 met ı: 

1 irtltaıııdakı dağ sılsı lclcı ı b .> ııı c ı 
mukm·emet g > termelerı mııhtcı11cl L>u
lunmakt tlır 

Haİ>eı alıııdıgınıı gore. Ze.::ı Y ı el 
mış ol n İtalyan şımal kıtaat ı t t.r ııı ıı 
ıkı livadıın müte ckkıl trn l uıım:ıkt rlıı 
Zcıl:ı ınud.ıfau cdı l nıerrı ı olcl ı ıı cıhet· 
IC'. it lyaııl:ır n. ı~ lııw b · ınını dt' 
mn cut dcgildı 
dİr du·eceyc kad r Afı ı 

bı ,. ı ra ına l-arlıt ol c 
11 b ıyı-tt kı t klik! 

bur b. t old 

FRANSADA jYeni yll mahsu•J \l" 

d 1 d• rekoltemiz 
a a et ıvanı tesbit edildi 

t.ıııchı mu 
k .. , ıfltmi t. 

n. \<>kıl, 11\ • 

içtima etti 
11c .M c. rl ıul ı ıı. ,,ut ıı ıl t lıf 
ı,ulfl\ct 1c ( hukkııı<la • ııkk:ın l ıı z k 

ı Anka ı n. fi (lhhtı·ı . l ııhabııi1t iı · f{ ıN kıııı ı a, uıuıı~a ılc )! ., ı-
d~·ıı Tclcfonl:ı ı ı: :ı cr.ekı 1 t>hol- 11 ı ıııı ıı fi nda 1 · ı nnlu~n .n .ı 
tdPrin tahını ni r.ıl.k. mhııı ,o,·l<" ık ı )oldnn varılulıik egıni O'J.. Pnıı -

Almanlar hükumetin 1 ti' bit cd ı l ıni"11ir: ı lr. \a bu rki memleket ıkı l•al bt r 
p, · ki" / Huı;day 4.G32.7ı..ı.ı ton. Çn\"d!l ı an : ı m.ı\ıı vuırnnk içiı tupr.ık i tck
arıse na ıne muva a· ı; 16.f!l.M ton, A ı P ı ~ 655 672 ton , Y u lo ınden ,. zgc-çcrck blrlikk \"Uı üme 

kat etmediler la f 35G.76"l ton. nııı lıhıt 1 4· 09 ton,lg nıccbuı· oldukl:ı>ı hal,B,ntlı i te~-
CJermoııd-Fcrrand 9 CA Al Ha- Koıılıca 1 I O.!lu7 toıı . , ınısı~· l :2S • .>7D liııı etmeli, yahut t:: dev.ımlı b"r il · 

\ a blldirıvor ll•ll, plı ine s:ıf ol aı·:u,; ~1 ?~~ toı • ı <'ti te 'İy<'yc vn mıık iciıı nüfu 
Yük ek adalet dlvaııının Ht, <'d e"i 1 keııdiı 2.501 ton, p a ı• ı.k 7

·
3 

•
1
., 1oıı. ıııtıbaclele~i ı.url'ttl l' ~umPT' l<' r lE' .:~n

İtnlyan. Amerikan. t dere, Macar, Ru- p:ıtal<'~ ; h 090 ton.. .u-.:ıın 4-. l O !.'nılnı ı ny•rnıııluh ı· k ı blı cin ku~ı k 
ırıcn Yugo la\ \ e Turk gıızctc-cilermıı ı ton. sn'k ı7. ııf> on !'1!1>,41•0 loıı, tohıımı toııı ok ta\"JZll'rlni hızaın ıl"ll 1 rrkı . 

(Devamı &ayfa 3. sütu11 1 do) J fı O • •ı 1 ( Devamı sayfa 3 suh '" 4 de) 
••ttıttlHIUtltlllllflt•lıHUHMltitldtNıtM'"'"' 4iıt"4 t1 1t ıu .. 11uı nuıunınıu111•ı ıttUfllfllllllHl •l llUlllll lht• IUUUU ı ı ıuıuan" 

s UN' 
Yerin kulağı var ... 

- Büyük casus romanı -

Harple istihbarat ehemmiyetini o ka
dar arlt1T19orki, harbi kaybettiren ve 
kazandıran. odur, diyenler tıar. Fran

sayl bu hale getiren istihbarattır. 

azan: c· 
( P k yakında başlıyoruz) 

t 

z 

1 

e 
.,_ 



•• •• nonu Kampında ısas mev ileri 
Havacılığa karşı 
bir aşk doğmuştur 

Barem kanununa ek bir layiha ile ihtisas 
ücretleri tesbit edildi. Layihayı yazıyoruz 

Müjde! 
Biz bulduk 

Muhterem ve kıymetli valimiz, i!;İn :ı.İyafeUen bilistifade .ga7c.te· 
geçen aJqam guetecileıe mq.bur edere (Şu cşplanade kcım~ın~ 
Taksim gazinosunda güzel bir ;rİ- muvafık ı<arştlık bulun da, ısr:11 

f t d. Hazır bu1unarak ıae- hep birlikte koyalım) df!meZ mı? 
Anknrn, 9 - Devlet memurlan aylıklarınm tcv- l bu kanunun neşri tarihinde müstahdem bulunanlnrm Y.• e •. ver ı. _ ·• la Ba a:z:eteciler 7- afetin en 

hit ve teadülfinc dair olan 3656 s yılı barem kanunu- ucrctleri lWO haziıaııındnn itibaren 3656 ve bnn.ı ck l fıs büfeden (Nevileçm~ olaa - Y g .:ıı k Yazan: KANDEMİR 
......... IB'::•WNW•·------------ ıa ek ktınun liıyihnsı, Büyük Millet Mecllsi ruzname- 3888 B:ıyılı kıınun hükümlerine göre ~erilir. nn anlat.tı~lanna ı?re. ı.oplmıtı tatlı :zamamnda ba . e • ar~i 

6İne alınmıştır. 21 ağustostn müznkcre edilecektir. Bu suretle tcsbit edilecek ücret miktıırı l'Vvclcc çok sam·mı ve ıevimlı bir bava liıfınca bu defa ~a k~lerı ha}' 
Yeni layiha ile ihtisas mcvkılcrl \C bunların uc- nlmaktn oldukları ucretten noksan olnnlrırdan icaı>1 içinde geçm:ı. VBlimiz bu ziya- Ş&tmnı;lar, ıcuali evınn ler, çc -

rcth•ri tayin cdilnıiştlr. Liyihııyı aynen lıi!diriyorum: cdenleıe nıadakl farkı ı,reçmlyen bir"r miktar, bulun- fetile gazetecilere 9 e gaz.cteeil k virmiper, b·r sürü cevaplar ve.
cMadde ı _ 3888 U)'lh kall\Jtı. bnğh ı numa- duklıırı memuriyetlere münhasır kalmak ve tL>rlilerin mesleğine hakikaten hİ%met et_ nüper, mütalealar yüruh11ürlcr. 

"lllı cetvelde tesbit edilmiş olan ücı tli memuriyeUerc de mah ubu ynpılmak üzere alakalı vekiller tarafın- ;ft· Çünkü b irler ekse· Fakat, nbyet işin içfoden 4$ıka-
ılt ıhtisas mcvklleri bu knnuna baglı cetvelde göste- dan hızıını ve z.nrurct gorüldü{:u nıüddctÇP, ikret ter- ~ ::; ~~ ar !arın~ biri rak isim bulmak işini yine 
n"lm'-ır. Uplcrinılcki tasarı ufottan verilebilir. nye eaxete sütun • mıya . ' b km-1 y · bi 

.qw. b" l · · hı 1 1• --'-- •• Bel d eye ıra ~ar anı • 
Madde 2 _ Alelumum mnaşlı ve~n ücrctlı ihti- Aı cnk bu suretle '"erilecek ücret )Ckumı, bulun- ·r ermı •pa ar ar. Ktrilar~, gub • • e ::Y lad _ .. r; o:a kü 

;as mevkilerine 3656 sayılı kanunun ı.ı .fiııciı madde- dukları kad!'o ücıct miktarını geçemez. cendir"rler. Kendi k!:ntlı enne J. zım an ıgımıza go •.... -
ıne göre tnyln cdilecekl re verilecek mııaş veya uc- Bu fnrk verildlgi müddetçe mııv&kkat tıızm·nnt alnlaca', olsz.lar undaki bu kü- çük im• bndan topu bı den st-
·et, tahsil vaz.iyetle!'İnp gorc girelıikC<'klel'i dereceye veı ılhıcz.. çük kırgı~ıklar, büyü dar:gın - fula çıkmqlar. Dc:;:usJ,( 0 ak· 
m memuriyetler için ihtisas tcminınc )ıı11yıın işlerde " tP bit .-:clllcn a k"r" kııdrolar- ?ıklara b le müncer olllbifir. O - ara!umda bu'ır-ı::.m dığımıza 
ı;cçen hizmet müddetlerinin her ikı ene 1 için biı· de- d ki ihıl mevkıkı i hakk nd <in t ._.,_. " ı ırı nua ich gıı-etcc"leri arasıra böy- ..\ikrettik. Çünkü ayni uııl kar-
-ece iliive cılilmck surctilc, tcsbıt edılecek el 1 cce m:ı- tııı ıhlnd ı itibnrcn bu madde hükm ı tatbik olunuı·. I htelif l l , b" ofr t psmda aşağı yukan b·z~ de sıfır 
aş veya ücretini geçemez.. . Murnkkat mnddc 2 3 -r, F. y.Jı kanunun n~. ı e mu. ves : cr.e ır, s - a ~ - ı - hakkaktı 

Mecburi hlzmclc tiıbl olanlar bu taahhiıUcrlııı ıftl t r ihindc mezkur kanunun nltı ve on üı;un~u m ıl l rııfınd3 -b~le çogunu:ı pu du.,kun a!acagım 2 
mu . .. · f k 

etmeclıkçe bu madde hükmünden fatifaclc edemczkr. lcnı dt ~azılı m a .. lı ml!n uı i C"lcıı!e mü tahd • - olduğu - büfe etrafında topla - l\1aa.maf&h. hız _luzamsuz r~~ -
Bu madde hfikmli 3659 53.., 1)ı kanun mucibıncc !anların maa lı \ Hl ucret ı D<'Vl l memuri~ tlC'rin ft• ma'.t, onlan knrı>ı lcarflya getire- çc kel ne'enn lısanımıza pa ır 

C'Sbit edilen ihtisas mevkilerine 
0tayiıı cdılccekkre de ı.:-t:Çı 11 hiz.mc•t n u<ldetlC'ri yekununa vı "'U56 sayılı k -ı ek :at1ı latlı konupnalanna fır- 1riı1dür alınmasın~ .ha~~en .. mu~· 

şimildir. nunun ikincı ınuvnkknt m:ıclcle 1 hukmüne gorc> int• sat vermek, aralarmdaki İmtizaç- nz o«lllğumuz ı~n ıkı. gund~r 
Muvakkat madde 1 - 3656 ~ayılı kanunu~ nın· baklan yapılır. . . sazlığı izale g"bi fayda!ar tem;n düpinc!ükten ve bır haylı de lu-

vnkkat uçüncü mııd<le i hüknıilne tevfikan ıht.isns j $u kaılıır ki bu 4tıretlr lkusııp ('(ltteklerı de " " d I t d - r 'imiz bu gü- gat kitabı kanttı:-dıktan sonra bu 
mevkli olarak tayin edilip de knnunlnrıııa b:ığlı ihU- mezkur tarlhte bulundukları mnrış dcrec~ıni ıwçe- e ler •. ş c.~ .. -ıegeb~'hı va b ._ .. _. (r--lanade) kelimes·ne bir karş1· 

\r:ı goktcn ne iner., vere hakıkaten herŞeyi oğrenmışler - 1 • 1. · tıerclc mC'z ze %. yan:d e u assa u noau:ı .._.... • 
lme ,.,.,.17 Pa- dır. ras cetvellerinde göster lmıyen ücret ı mcmunyc d d ·ı · k d: Jik bular gı"bi olduk. B r kere 

o.JOi :J'"On\ mU &n0dl0 V(.tU-a • "'11SltMttnttttııtttttttHt1UtMHHPIHHtnıtUHHIHHıt•HHINHHttfHIHtlUtt,,...Hlt t1Ul•nttllllttlUU11nnnttttNtflllllfHUltf UUltttttnUtfttfUttUHtHUIHlllUttfHtr••tHlt• _ .. , •• _ nazar an 8 şr.az.eff!C ere • en • b f k ı• • b"IA t d 
mer! Şımdi lnonün<lc geçen gunlcrlmizJ kendilerine bir türlü yapamadık· u ranr.zca e uneyı 1 a ere -

Ya. ben kuçiıkken melekler mer, hayalen tekrar yaşarken, duşünuyo- Rumanvaya satılacak tiftikler Bir cami avlusun- ları - bir b·zınettc bUlun----~ düt (Meydan) diye tercüme ede-
d ırurdun, y:ılan mıydı o µızler? rum da, Türk llava Kurumu 1nönfi ;,~ _ "'~' i - d ) d 
D grudur evi dım nmma. me1aıke yfik ek yelken uçuş kampının s:ıyısız da ölen muhacir Muhterem LJatfj Kırdar, balb~ ~le b~ ~U ;:;:; =~ma~ 

lep =7~?ki .. ~~~ttd:~:~,.~~~~ :~in~~d~ğı!::~ ı·hracat tacı·rıeri dün ı;. m~ase~le ~~zetecile.;e :!"lf caı (F.sp~e)den ~ksat be· 
Aba baksana ... Nasıl da iniyorlar memleketın her tarafına tanıtmıs ol - ÇOCUft tertıp ~ rmmı> ik etmq, 0 n b--L-J !,,. ___ L d"" b " er-

i b;, L-•-'•--..ll!l .ı-n· -le b;• ~ :r~ ve. uz _ r Y. 
' Hev~endım vallahL Benım de masıdır dıyorum. b• t ) t t ·y ~~-oc: ....... - L-•~ ı!. (Y kselü) 

çıkıp lnesim geldı Halırlar.nnrz kf. ge('Cnlcrde muhte!i( ır op an 1 yap 1 ar •imtihana çelunıştir, ki bi'hassa ~e.. o ~~ek ~~bilUI.. Tu -r1c 
ı onu nahıy nde. bır duvar dıbın- vıl yetteri dolaşarak paraşüt tecrübe· Be!ed~ye ve vilKyet lbu düşüniiflenni pek yerinde ve ketirıfiilnesnul d UIAarN!lı akJl'l2. tiuil çeb· 

de b:ı başa vermiş yıırenlık eden bu lcri yapan gençler, hep bu kampın ye- • - takibata ba ıa..1- olunda bwldak. de 11 e· en a uun . sure e u 
oğulun sözlerine ben de karıştım: üşUrmelcrldlr. Yolsuzluk dilzeaUdi 1 . _ . Ş :uı !Y . . . . rrzda pek çok kdıme vardır; 
Gıdıp blmene nine.. Sonm, buradaki yuzlerce gene. Ana- Bı~kııç .~u.n üııce ~ıtbi tandnn gc-, Istanbul Beledıyesı Talısu:nde .~seli karartı, ürperti, parıltı, 
Bindırlrlcr ını kı? .. Hem ben ken- dulunun her tarafındaki yuvalanna len uç kışılık hır nılMlİll Almn-ny bir yüksekçe meydan ~pbrmak- ılb akı •· "lalı ..ibi Lisana 

< mden "azgeçtim efendi, blzım çocuk- yazdıkları mektuplar~ - baıka ı~r Tiftik ve yapağı tüccarları dun Dış Ticııret Umum )l.üdürü bu Valide camiindeki fc,: vazixetlcriııi ta ı v e bamu da {İnönü) ismi- u.z .' n..., ı - • .__t. __ -..ll!! 

l:ır, delıknnlılar hu tayyarelere. para- yok - ~d ve sade planör. tayyare ve J&,.30 d D Tlca et Umum )Iü- talebi tetkik edeccğını vadetmıştır. fotogıııf ve Uıfs 'at 1 k 1 • ~' • • c... -;:nn f olan ha taunı.u u.ımune 
ulÇ\llcre baka baka ftlenip \erem parqütten bctuedıyorJar. snat. a 11 . 1 . . rk' bundan son ·f ·k b.ld. · 1 ı c. u uyucu arı le yadetm•ye k.rar venn~. ~ - 1 vfikan (Yükselmek) den 

olncakl:ır diye korkuyorum alımallah. . Bu mektuplann arasında. memleket- ılürO Servet Berkının relshğlndc Tı- Servet Be ·~ . ra ti tı mıza ı ınnış, R~.-p ı minele.ki ço- b" lerd ilııid l önünde yapılan e •. • . • 
Neden, nine? te bır hava edebiyatının doğU$UnU cnret Odasında toıılaı:mışlardır. Ser- üzerinde hnr~çten, )enı talepltr ol- c~iun da ihmal yiıı.unden na_ıl ol- ır . ~ e er . fYükseltı ) dcrnelı: pvemae v~ 
Eh. dayanıımıyolar ki efendi .. mü,jdc:iyeeek kadar guzellcri var. vet Berkin, Rumanyayn gonden1ecek duğunu ve tıftıkl~ı~~nln. S1kantı gor- dugunü yn:tmıştık. 1 bu ırıbı meydanla a da .F~naular kulağımıza aykırı gdmez gıbi 

Alemın cvHl<!ı taaa Erzurumlardan. Bır tanesinde şu ııatır lan okudum: tifLiklcnn tevz.iatmılaki yolstızluklar nıcden kolııy~ sa cııgını s_6ylemiş Fatıh Ileledıyc dokloı u S:ırııl bak-1 <.Eaplanade} demekte ı?'~~er. ~ zannediyoruz. 
Sl\a laman, htanbullardan ı::eJıp şura ••. .. Uçmıya o kadar al!fftım kf bab:ı. hakkında yaptığı tctkıklerin netice- toplnntıyıı nıbayet \erilmlşt:ı-. kında. Relecll~·e Sıl'lhnı • Iudurlugti Clhetle istanbUI Beledıyaı yenı Herhalde iatiklil harbimizin 
cıkta özlerimlzfn 6n0ndc bu tayynre- şimdi, ihtiyarlar da uı:am:ızs:ım naınl sinden bahsetmiştir. Dış Ticaret u':11u~ Mudüru bugün tahkikat yapınağa knrnr '"'I mlı ve yaphrd~ bu yere (fnönü Es- f .• tqk•l d R • 
!ere bımp o bulut ı;enın, bu bultıt benim yasıyabilirim dıye duşiınüyorum.• İzahatında m,.vcut talimatname ithalat Birliklcrı üzerinde tetkikler bu lş itin bır müfettişini momur et.' la d ) - d · diqÜniiyorrnuı ~ :z:a erını .ı_,_e as ef~'- r 
goklcrd~ gezJp dol:ıııyorlar da blzim Bug{in memlekette havacılığa karşı haricinde ba~ı ldm eleı-c yolsuz pay yapacak ve yarın Ankaraya gıdecck· miştir. Vak'a günü Fatih polı« m~ı- P n e 

1 emeyı. • • _ ' -ı~~h~uum~ ı;uue ~r ın: e 
n. hlyemn çocuk!an bınemiyolar işte . . .sozle. yazıy!a tarif ve tavsif edılemcz verildi.tini soylemlı, yalnız Bırlikltır. Umumi. ahval karşı ında. iyı ~ı- kezi~dC' nôbctç~ bulunıın. ı,oıııiıın ı n F~t gazel~r.il:rm hiJı m~lum. ~übahı olan bir ı'?1e bar EJ:enkçe 

- Korkuyorlar mı? bir aşk dofpnuş bulunuyor. ldııre lleyeUnin bu tevziatı umumi !h·emediklerı uıılıışılıın İthalat !Hır· maluın:ıtına murnc:ıat e•lılmış v. la- lçlerınden bıl'çogunun ve bılhas· ~m eklemek kat'ıyyen caız de· 
H O ıJ ,.. 1 di T k Bu umumi hl.s:sl al~Juıyı. arzuyu ıır· · · de ı.cdbhie 1 ı ·· l · L • • • • b .. 1 t • -·ıd· 1 tiki~' __ ır. •--· • L'!~ . eyyyy... na ... t e en • ur t k t ki tıkl d 1 1 b t heyete ıırzederck ondar. sonra Veka- liklerı Ozerın r ıı ınması pı an muı ııcaate Ilelf>Jlıyt• şu ıccı n.ı- sa Qlalm g.a:ıetemırm, oy e arı- 'gl ı r. ı aı ~er...-111111, en .,_. 

korkar mı hiç · ~ü k'an: ka~'::ıya~ııı 0 
an ır no- lete gönderdiğini ve \'ekilctin de u- dü~ün!ilmektedir. • • ı betçi doktorunun cA rabam kıı ık, hi bir ~ frenkçe b:r Jıelimenin ıük milli ;zaferlerimizdendir, on-

Öyle ise'? Yurdun muhtelif noktalarında yPnl nıumi heyet tarafınılan knbul 1.'<lılcn' Birliklerde yeoı teşkılit gelemem• cevnbıııın r.ıcv uldyetı •1- elrlen~sine itiraz edeceklerine '11nn İıtmleri de ancak milli ke-
Bınemfyolar iste lclcnlp de yeni havacılık kampları açmak ve lia- böyle bir tevziatın tııtbfkfndc bir 1th 1• t ve ihracat Bırliklerinin zcrlı~c.lc_ rluı ulrııuştur. Emniyet .'.lıı- •· h k. H a1mz ·r ile 'melerle yadcdilebilir. 

' rem olacııklar hanı.. Hem sade delı- vııcılıgıı sus;ımış gençlerı oralarda ye- mahzur gonnediğini bıldirmi,tlr. l ~ 8 k J'tl tntbık cdilmektedır durluğu de vak'a meıine hııı·<>kı:·tc ,up e yo . em Y 1 
.. a c:..... b" · (Meydan) 

kanlılar değil ki . Kızlar da oy!~. tıştirmek bug{ln bir zııruret halını al· Dedikodular üzerine yulııuz. olarak yc_n e~ 1 :~ki rin m·rı ııyn lan u: geçmiş bulunmakta • e Sıı biııtaııdıın kalsalar iyı. Alman t-rruzunurı ";:5~ • tznn. 1er· . L..:.ve~t 
B ım suçumuz ne. bilmem kt . mıştır. pay aJıınlar bu haklarındıın fcragııt Hutfi~ • 1 ~ 1J'k~ ·i lfıltvcdllmi 0 :re gcleıı muhnciı leı in vnzi\:c>tırıi ll-t!<iı~ bir türlü vul<ubulamııtdığı bugün· Ya.1<n::lb) kdımc ım•:z ~enı -

Nıncnin bır turlü anlatamadığı mAnli. Ancak. Türk H~".a Kurumu bit" lşf cttiklerınden açıkta kalan 86 ton "?"umı katıp 1 cı .1 olrırıık bl ş ve j dmektedir. İı.kfın l~duı luğ.•ntın lerde mevzu klllıjı da olduiu i ··leue dil mütehassııf P,rUllıZ ara -
oglu ıuıh etti: tek başına b:ı$arabılır mı? . . l d l rını- hepsine şıımı r umum <Yer yok:t ta.. ı k' \ d b" - b k } El 

Orta mcktebı bıtırmiyenı kampa 0 _ b 1 1 mal Bırlık taı·a ıu an evvc ce a:ı. k" . ı·k b.. •u kurulıııu~tur Iliğer ı ı.ını a ı cl'vabı ıla mı- • art-' · b•• frenkçe kelime etra J ın a tr muaa a a açma ı. -
o.ışara ı ır. ,_ ü 1 d t l rıtıp ı uro.. · znrı dıkkatc nlı 1· k" d Çin, "' .. • -'- b f _._ k ı· · 

al ıyorlar. biz.im de orta mcktebımiz Türk Hava Kurumu iti, Turk mflle- P~Y nw.n t ccnr ar, ıır~sııı 11 evı. c- umumi katipler muavın olarnk yeni lcriniıı istla ~mı~ v.c _ s an aı!·ı•·tfındaki ( Anl,et ) ler mi açmazlar, ·~t •01~r u .r~'!"çc e ımenm 
ok tinın öz malıdır. Bu davayı ortaya koy. dılecektır. Servet. Uerkın burul~ mı umumi katibe lın'1"lı ol:ıcııklardır. ırulmu .P . ınık~ııı u~"ılııdc totı· • •• ha J r I rin mıllı bır mukabilını bulurlar. Ma· 
l-:Lrafımı:ı:a çocuklar. ger çlC'r toplan- duğu gün. biltün maddi ımkllnları ra bazı tuı:carlann cllerindekı YD·ı lh t üsaadeleri s · ~tu~h Olum haclı t! ındc doktor l ısan müte s.sıs arının eye e emafih bizim (Yükselti} kelime-

tı. Ötede. havad;ı birbirini kovalı- - razlasilc • elde etmts saymalıdır paklan saklıyarak fıyntlnnn yiıkscl- raca ın . . d u~ın~~~.mall tebeyyün ettiği t.ıık. mi müracaat etmezler, ıütun SÜ- • zha kabul olursa imtihan-
v. n plıinorlerl. t:ıyynrelerı dınmlycn kcndısini. m<!!ıne sebep olmak istcdıklcri hnk- Tıcaıet Vckaletinırı ıhracntımızı 11

• e ıyc l\(ud!irlüı.>ii t!V nkı Be- I k Bel d " · " ma rı 
lı ı Uha ne ı:eyrede ede. yal1iarmağa Bize Ti.irk Hava Kurumu namına kınılakl iddjalardan bah etmiş. bu- ko!iıylaştırnuık içi hazırladığı ıbir ~~ı~~Y~ v~n ek, Ilt'lcdiye 'iyn_eti t~ ~-azı •. 8: yaza:: 1 re ıyeyı dan s'!ı~la çı~tan kurtulaca-

Jam lardı: rehberlik eden çok dCğerır ha\•acıları- na karşı tedbir alındığını ve bütün kurnmame Vekiller H<·yetinden geç- > adısenın ın:ıhi~etin!! go~~ rn mı busbütan JAJI ma:ı a · 1 ğumz U'Jn, doıır.ısu koltuklarımız 
Ne olursun amca . Söylesen. ynı· mızdan Şakir ınz.ım Ergmcn'le Sav- tuccarlann elJenndeki malları be- mış ve dun Rc:ıml Gıızctede neşre· J,ele~lye C~"Zası tatbik edt>cek. vahut i~te muhterem valimiz bu muh- bir hayli kabaracaktır. 

ı de bur da b r orta mektep açsa- mı Uçan'a bu fikrimı soyledıgım za - yanname ile bildirmcğe mecbur tu- dllmiştlr. ~~ra 1 Cümhuıiyct 1\lüddeiurıı~nılli· temel itirazfan kökünden kesmek • ~EUM SABİT 
gunah defi! ıni bıu-, onları cyrc- man ikisi de .c:fnısı sizin bıleceğınlz t Jd kl - 1 ı t° l'tl il B ·. g' d' kadar \ 'cka • gıııc gı>nderecekUr ' ede yanıyoruz 11 b" a 1 , d b b k u u arını soy eın ~ ır. a nrını una goıe, "ım 'YC ü Sıhh. .. • , ı ····••••••••••••••••••• .. ••••••••••t••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

· • em ız. uçm nın • s.• er gı 1 :ruzume 3 arak gülum· b ynnnnmelerde ı;östeı miyenler hıık lettcn alınmnkta olan ihrncat m 11• • ıye mu!ettişiııln tahkikatı ıle-
1 tr yını çokbn ogrendlk. hangımlzı cdıler. . . . ih at Bir- vam mmektcd· u- 1 . . . Adi. J Od k.. •• f• t 
ı t rsen bındır plAnore. b,ık gur na ıl Eter. bu. hakıkaten zetccılcre dll· kında dnh~ _şıddeth. tedbirler ıılın:ı- adl'Jerı bundan %nrtı ~ac l\f-- bir iki . ır. aı~ ~nın mııhıye~ı ı ıgeae 1 UD ve omur ıya -

nz. şen bır vaı:ıteyse. ıste~ıter arkadaş- cağını d~ ılııve etınıştır. Bu ınradııılı~cdndc~ ve ~fınlaka 'l'ıcııret ta~a le nnl ~ane kııd:ır butun tefenuatı--- -- - •• lar. tesbit o"" unu or 
B 1 çocukl r. İnon(ı kampında dola- 1 nm glbı ben de, bu davayı ortnyıı ynpak tuccarlarınılan Mu tala Ça- durluklcnndcn alınacaktır .• ~lın - ~l ~aktır: 1 Ustasını o?duren çocuk y 
dolaşa, merakla etrafa kulak vere koyarak ~a:uremı yapıyorum. nakçı r.oz nlnrıık yoıpak tüccarları - Ticaret Müdürlüklnrl teşkilat:1. t.abl Ço~u aı.ını bıı· Rclcdi)e doktoru- Belc·d •. < odun ..._ odun komfıru fi. 

· - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nın 80n vnzi~·etten z.ı:.nırda oldukln. olmıyan macldc>lerln ınüsııadcsını ve· ~u~ )hmalı yuzünı.kıı kaybeden ıma Birkaç ııy ~vcl TııhtııknJedc ken· yatlaı ını tr lıit et ncklc m~guldür. 
nnı, Birlik f darc Heyetinin tıftlkçl- rcceklerdlr. Dur l:ırdn bi~er buro ~ a da bugün Yali ıc <'amUnin t.ı:.ş- dLqnc tccııvuz ct.nıek l ti~cn ustıı ı Bu ne odun k.ıt"ıl atııın geç 1 ş

- Hataydan haberler - --
lı•ı ılen ııııiı ekkcp bulundut"Unu ve kurulacaktır. hk buı olar iz mir ve hı.:-ınılan kurtularak uz.aktıın nkrnbn Osmanı öldüren ı;; yaşıııda Halıt lnnm :oıı, cçcn en i tıhlıık fıızlah
Birli •in de bir tifUk stokçuları Bir- iatanbu1cla u ııaba'ıttın itibn1·en fa- bul~ndu~Jıırı nı-pacı Alinin, Alipaşn·j hllkkındıı sorgu lıiLkiıııliglnce yapı· ı.,'1 ;\Üzurıckıı bu 11 • ı• tuk devrc
liğiııılcn h:ı~kıı bir şey olmadığını ıılivetı• Jı"cçecekler.lir. • dnkı evınd.-. ba11nnıağn bnşlnmışlar- lan tahkiknt bitlı ilmiı:tiı. dilmen <'Sl ve naklh c ucreU rinin 
ııoylcmiş, ~upakçılarııı Bırliktcn ny- Ilüro olmıvan ycı!crıle bıı ı:şkı~nt riıı-. Hnlidin sarkıntılık (-den u ta ile f zlulı.{:ı bugün o<.luııu dort Urnln 
nlarnk nyn blr Rirllk. halinde çalış. yapılıncıva kadar ır6sandelcrı yıne ................................................ kııvgnya ~utuştu·,u ~e . 01:1ra _ öldur- yı.ık elLnıi\;ı.ir. Geç rı ene bu m~v-

I skenderunda bir 
Kollej açılıyor 

mıılaı ını ı lemtştir. 1 Vekiilc>t verecektir. Ziraat y k .... 1 1
. dilğü tcsbıt olunmu«, ikıncı Af,'lr Cc· mdc odunun çck1 ı 330 km u tu. 

NUtHUUlll1ttlllltlf"ttUıtllJtUht"ht1Nn1H•INllUHt"UIMUUtHtıtttlUffltltllttt .. ffflt11NfUmttlfffUlflrttlflltllllntrtt e a e 1 U\ mnhk~m ine \•1 J •tml~tir. llUJ;?Un TI1CVC'tJt odtm Y\1% bin (~kl 0-

İskcndeJ'\ın Vf' Yavladagında da bi- Ziraat makinisti köylü ar.asırda Demir muhtekirl.erin~n !:::aı::y~:·~~.o~:;z't~":ı1!~ir. Stcık 
rer gCil(lik kliıbü aı.ı•ıağa karar ver- --L k 
mişlerdır. mektebi bir k mt.Uaa emesı Oıluıı k1t nüru ıle her en kulli-

yııyl.adagı S1>0r ktub6 tcsııı edil- Ankara 1 an et 8Çtl Denılr ihtikim suçıındnn ıkişm· 11e- yetlı mıka. ıdla Bul};ar ta::_dan celhe-
9 (Hususi l\tuhnbirim z.. A k dil ek ~ th 1 :t l u d k ml,tır. Yıılııız kaza ve nahıyelerde ' ~ letl 11 nrn, 9 (Husu 1 l\luhııblrimiz- ne hapis ve 500 •r lıra panı ceza ı- _m trı ıı. a c tııc m . 0 un ·v-

de yeniden Jl;erıçl•k kluplerİ tesisi den Telefonla) 7.1Tant \ e~a den Tı•lc.fonlıı), - Zimııt \'ektılctı na mahkum edıl n d mir t: cirlcnn muru cııedc Hi mıl,>:on kıloyu bul-
lcııp etmekte oldugundan Beden Ter- zlrnat nuıkiniııti ycli:1Urmck uzcre memlckct_Jn zir:ıi hüviyetini. içtinıui d~ ıı Gnro 1eh•ervll!ı fü• Prodromo maktadır. • • . 
bıyc l Olıektuılü~u hummalı bir fa- Ankaı-ııda ~ senelik bir ;mektep ııça- vıızıyetını, iktısncli ve z.irat büııvc. Yosıfııliıı hakkındakı karaı Ten yız- O<t nun k:ıt l~at ~erlnd n şehn-

Antak_y.ı, (Ilı u~ı) - 1 ı,ırı( V -,bılrrı..;ını yayııınk m.ık~aıtılc bı'r M'·oy alivc>tle çalı•mııkla V(' mevcut ele - caktır. sini t tkik etmek . b . •tl. cc ııakzedılmi ü. mtzdekı ana dC'pohırn k, dar ulan ., ~ ~" ~ " l k · • ve u s;.ııc c nıem- naklhe ma rafı ve elden l'I gcçı:ne 
k U hrımıule b r akş. nı lı:ı:ı ııa- k.ıdııı kuısu> :ıçmııf!n kııror v ı·ınış- mnıılarclaıı iıtıfnde etmcklcdır. - --· -- c etımızd!.' z.lrantiıı ıııkişai: ihıkı.ın- Aı;Iİ}" Sckiz"nci ("cw mahkP.ın ı fıynt; l'le~iyc fktı al Müdür! nı 
1 t ıcktcbl t 1 ıne karar Vt•nnıııUr tır. Bu kurs 940 !IH der,, yılını\ .n Altın babasının altınları 1 t b 1 li . -ig"' i '111 .ııı pı·oı.rraml ştın-uık UZl:'re, yenı dun bu dav :rn \(! ıiden bakmış V(' tarafından tC' bit ccrlincc vazı~ct 
Bu ktcbın t.numuı..fckı derı; ) ılın- ıtıbaren IaalıyetC' •cçcctluir. Kurs S an U va mua V D bazı. ~ararlar almıştır. Vek ılet Yük- "l cmyiz kaınnna ll\ up Ul mamak F'ıyat luı aka he JO:onıı yoııund:ı tt-t-
d. ı ltıbaren fııulıye e geçmesi i('in tesblt edılccek ikı kCtyde dôrılcr ayı A ntııkya 1Hususı1 ~-=-ng~:ınRı~~~~: Ankara, 9 (Hu ""' Muhabirimiz- sek J'.ırnat En tltus..ın il n 1 &0 talebe lınkk nd~ karar ' : m<k uzere nnı - kik ('<lilerek ntış fi~ ııt1 bir karara 
hazııl klar yııpılnıaktadır. Ak~ııl tedrı nt yapnııık suıclilc .cncde dokslarmılıın meşbıır "" k sıııılcn mürekk 16 .ı.· · ç h KG hakemeyı talık <'l n tlr. 
k sa at kt bı <"' k·k llsesının k,ır ki d l k K . lalı Kelıosltıııiıı 12"-t Osmnıılı altını <ll'n Telefonla) - Bc)oglu knyınıı a- •-h K" ep l' ıpı oı u • ................................................ glnn:ıcaktır. 

' ı l'Vıc ıı aca tır. urııun tcdrısat • . · .... yıı, ırşchir Af\fon Nıgıle Ycz- S d" • 
1 ınd.ıkı cSuıeyy:ı Pu at r.vın le(' ynsı ı cylulc kadar şchıimizc ~ çalınmış ve dcıhnl u:bıta tıırııfın - mı Ahnıcdin lstaııbul Vtılı nıunvın- gııt Kon. I~ 1 • • ' Gümrük Muhafa-za ua ıye gazınoau on 

f alıycte gcçecektır. Diğer t.ı1·11ftrn leccktır. - dnn kıısıı . hırsızı ."ıaıınıairıı ba,lan- liğlnc, Bakıı·koy kayıııııknmı Gnfu· tır.' )a vı a~cUC'rıne gondeımlş- 1 gün kapalı k:ılacak 
T k J.l lf c 1 t ı d d y . .. . mıştır. lkı saat ı~mdl' zııbıtıı ıııe- ~- Knr Komuta.ol geldi 

ur a r em Yf!' 1 
"" erı r. n eni gençlik kluplerı murlıırı bu altın babıısının akınba. run Ileyo~lu knymakıınılıgına, _- Hu ~cnçleı 44i ı k.·.vııe, hıhıninen Beledl'-'c İkhscıt l\Ifidurlü~nde 

b ı kolej açılma ı ıçııı te bbu411'1C -'· " 45 000 J 
15

u ırı mıs ve alakada 
01 

k 1 vll Antakya (Hu~usi) - Bedl:'ıı ter- sındıın olan Halil Lc,•encll orguya tal kaymakamı H l-ırln Bııkın\v) u- · çıftçl nclııı Lı bır anket } a - Gumrük fuhaf:tuı Genci Komu- dun toplnnıın Tıırıf<! 1\omİ!ıyonu, Su-
t v. fa:ınr' ;üc!f~·ı:;,~ uı.ı:: bı)c l mükellefiyetinden sonra ı;enç- ç<'kmiş ve ııltınların mühim bır kıı;. ne, Ulukışla kııyınaknmı Znhirln pııcaklal', Vck ılet bu ı.ınkette koylil- tanı .Gencrııl lbııınim Lutfi Kanıpı· di)ı.: gazln unun üç gün yerine on 
.lt gondermişlcrdır. leı ın klOplere ynzılma•ı dt•vnm et- mını elde etmiştir. Kıırdeşi Suphi Kartııl Cnnik k y aknmı Ahmet ~~n. YDŞU)'lŞ tnrz•ı .:ı, malzemcsıne, ıınr lstııııbuln gelmiş ve muhafaza ırlin ınuddC'tl kıınııtılmıısına karar 

K k d mekteılır. Ancak şehrimiz.de biri 2:ı J.cvcnd de fstnnbuln kaçmış'3 da K ' . n m k . Hukuk oyüııc ''c muhitine ait ~eniş mıılu - teşkiliıtını teffş etmiştir. venni tir. l\tüdd~hımamilık de gnzi-
Öy a ID kursu Temmuz, dığerl Genç~por ndıııdn ol- lstanbul Emniyet Miıdurlfiğü Sup - emnlın Dnhılıye Ve iJctı_ . .. _ .. mat elde ede('ek 'H' n· ı'mleketin zirai Trabzon, Knn; ve \"ıııı lıolgl'lu in· no hibı hııkkmd:ı, h lln iğfal "U· 

Antakya (Husu i) l\taaı·ıf Ve- mak üzere iki klup mevcut olduğun- hlyi )'aknlayıp derhal burıı~·a gôn-, Muşıınrllı,rf muhakcmat muduılugu- kalkınmıısına ılnir t!hlm kaınl'lar rlt•ki tl•şkıH'ıtları da tl'ftiıı elnıC'k Ü· çunılan harekete ıreçmlştir. 
alelı köylerimizde biçki ve dıkış dan neden Terbıy~i Dircktorl!ig{l tlermiştil'. ne tayinleri karnrlaşt1rılrnıştır. '/erecektir. zere lıugiııılerde b.ı d:<'t edcccktlr. '"'"' .. """"""""'"""''"'""""'"""'ımr. 

1 Macide elindeki kitabı dizle - ı - Şişliye gidince beni artık sigaray ı sık sık çekiyor ve duma-
rinin üze~inc koyarak ~cdi •. ~i: mektebe k.oyacaklarmış.' bana e.v- nını burnundan çıkarıyordu. 0-BiR. FAltiR ıı;; 

KIZIM ~rKAYt;S~ • 
- Sızım Tonton. gal ıba guncş de nrtık sız ders vermıyecekmış- nun, (ok sıkıldığı ve sinırlendi$ii 

banyolarında fazla çıplak durdu- sınız, aslı var mı} zamanlar sigara dumanını böyle 
ğu için kendini üşüttü. Onun sıs- - Onu bilmiyorum. bnbanız burnundan çıkarmak adetiydi. 
ka vücudü, çıplak durmıya tabii ne karar verirse o yapılır. Ç.ocuklann olduğu yere 2el:;ek 
tahammül edemez. Dün akşam si Burada Kamran söze karışa· bır sandalyenin üzerine. beygire 

Edebi Te/rikt1 No. 99 zinle gazinodan avdet ederken r;ık: biner gibi oturdu. Kamrana sert 
. yüzü çok bozuktu. - Buradan bir hafta sonra gi- ert bakarak: 

Bütün yaz, güneşe karşı kendı- yor, köşkün, Celal Beyin odası - - E.vet. biraz üşüdüğünden. dilir mi} Ben daha kalmak isti- - Küçük, sen öyle boyundan 
l~rine .. büyük bir. ça~ır vazifesini nı~ bulunduğu taraftaki pencere- rahatsız olduğundan bahsedıyor- yorum. Burası çok güzeldi, Şiş- büyük !!Özler söyleme .•• 
«ormuş olan ccvız agacının altın- lerıne bakıyordu. Doktor, bugün du. lide yine odalara kapanıp kala -j Dedi. Sonra Behireye dönerek: 
da toplanmıştılar. Fakat artık a- eriten lstanbulit inecekken kal - Behire, Mac ideyle konuşmak- cağız. 1 - O h, Behire Hanım, böyle 
iacın altına güneşten kaçmak için mıya mecbur ~!muştu. Çünkü fa beraber, gözünü de küçiikler- - Ziyanı yok, orada da Tak- bahçede rahat rah nt, kaygusuz, 
oplanmıyorlardı. Bilakis havanın Celal Bey birdenbire fazla rnhat- den ayırmıyordu. Sacideye sesle- sim bahcesine gideriz. düşüncesiz oturmanıza ne kadar 
rinliğinden dolayı uzun i.kem- sızlanmıştı. Gece kendisine nö - nerek dedi, ki: - Taksim bahçesine yalnız İmreniyorum. Yalnız başına kal-

elerini güneşli yerlere ~ekiyorlar- bet gelmiş, ateşi artmış, sabaha - Sacide, gölged e durma, ha- akşamları gidiyorduk. Akşama mak. başkasının dertlerile meş -
dı. B<"hire bir hasır koltuğa otur- kadar buhran içinde uykusuz kal- .... a ser~n: güneşte oyna... kadar hep kapalı. kal~~a.~ı~: gul olmamak ne bahtiyarlıktır. 
mus. küçük Sacideyc bir yün ce- mıştı. Behire. kendi hndine cA- - lyı amma abla. guneş yakı- Sonra birdenbıre sozunu de - Başıma şimdi bir de hasta çıktı. 
et örmekle meşguldü. iki küçuk caba dün akşam gazinoda faz.in yor, ter~iyorum. . . ğiştirerek: Ben, hastabakıcılığı edecek bir 
ırnz ötede bir karınca yuvasının kald d d .. .. d .. ) H ) - Zıyanı yok, ben terını ku - - Demin yukarıda Semahat yaşta mıyı111• bana yazık değil 

ı a on an mı uşu u. a - t ·· ı 1 hulamı gördüm. Yine sinirleri üs- . ~ 
trnfında oynuyorlar, Macide de buki ben zorle.masaydım. orada ıu urumA, tsekn g<?) gbc~e ~eö~el. . mı 
l ı - r ı tah ıtmış ve mı ti.İndeydi. Galiba Tonton çok Birdenbı·re t l 'b b ' 

ne bir kitap n mış. müre.bbi}c- daha k lacaktı. A"-nlırken vüzü bl ş· 1· d'. .. J usu. ga ı n ır 
k d d "• b. h k J "' .T n a. yarın ıs ıve onuyor n1U - hnsta dn onun için sinirlenmiş. vabancının ~anında ağzından 

ın ar ı~ın a ıger ır asır 0 • çok bozuk. elleri dC" ates içindey- "\uz? Zaten halnmın da sinirsiz zamanı fazla söz kar-ırdığını anlam st 
1 , yaslanmı~ okumakla mcş - di. Za,. Ilı Celal Bey acaba ağır H b b d k k. d' • - a:ı. ır. } arın a anız nv et yo ·tur, · ı . .. 3iraz dıişt;ndukten sonra dahn 

u. bır hnstalıgm . ba lan ıc:ında mı <"decektir. Bız daha bir hcıf.tn bu- Bu sırada kö kün kapı ından mkiıı bir tavı. la: 
ara ra başını kaldın- bulunu:ı.or?-. dı:ı.ordu. 

1
r.da kalacağız. Semahat çıkmaktaydı . f.lındt-ki _ Do tor, tıbbi bır mü , 

re ynpmak istiyor. 
- Ya? Acaba Celal Beyde 

endişe edilecek bir şey mi var} 
- Celal, .zaten hiçbir vakit 

derdini iyi anlatamaz ki... Bir
ctok hastalıktan bahsediyor, ona 
bakılacak olsa, vücudünün her 
verinde bir ha ka hastalık oldu
ğuna inanmak l azım. Yalnız ha
linin iyi olmadığına şüphe yok. 
Dün gecedenberi çok öbürüyor. 
çok da ateşi var. Bir de ciğerin
den şik:&yet ediyor. 

Bu sırada doktorla Nadide 
Hanım da köşkten çıkıp çocuk
lann olduğu yere geldiler. Nadi
de Hanımın ayağında geniş bir 
pijama pantalonu, sırtında geniş 
örgülü bir yün ceket vardı. Bu 
vaşlı kadm, ancak genç kızların 
:ivebileceği geniş pantalonla çok 

ülünc;; bir kıynietteydi. Fakat 
kendisi. halinin ne kadar giilünç 
olduf(unu fıırkı-tmiyor. bilakis 

od • a mu,·afık giyindığini ve 
t m a' ıfr,, a olduğurıu zannedi
yordu. 

(D<"vrmı \ar) 

rl Vecizelerin Şerhi i"' 
;lllfflftt•a.tMttUUllHHJtNMMINhtlft ..... ~Uli 

Bıçak kemile d .Jyandtlı 
z:.mon alınan teclbir.nin 
çota boıa gider. Hüner, 
bıçolm kemite dayaı ma· 
••nı beklen emektir. • * 
Bıçak kemiğe •I ynndığı za. 

~ıı tedbır aJnıak, denize duşüp 
yılana <ranlın.:ıı. katıllindcndiı 
Bıı·çok insanl.ır lnı.ıt rüznndcn 
bu \azfyete 1u.,t:ı·:er ve sonunda 
pi~an olurlı:ıı ~a da sc:n pişman• 
lığın akçe tlnı<?dıgi malfimdar. 
Hfiııer bu vaziyete diişmemek \"e 
tedbiri tamam l~irini göstere
ceği, \·e iyi netlcnler \ereceği 91· 

raıla alıııııktıı·. Yoı-r•ıı yıılmz ız
tırıır anındıı alrnan tec.ıblr. nıı· 
diren müfld olnr. Menfaatim 
ınüclrik olan 'e bu menfaati ko
rumak. hadi el"rİn, gallclorin 
pençeleri aı nsındnn bu men!ıııı
ti kurtarnınk isti\ı•ıı insan inat 
ile degll, basiı tlc l'!.ırcket eder 
,.e lm-iretkiıl'lığın tmerc ini el · 
d eder. Bnsirc>tl ılııı : ı u~ nm,1-

1 !çın bıç.ıgııı 1. m g dayanına
l ckllycı ler, , ıı ·:ık ıııııııaıı· 
knı ıl,ı ıı l.ı 
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'Uzakşarkta 
\.&Dun1.a 

Dış ticaretin inhisar 8 ., a D g i i J.apo_n g~'!'f!e- Alman tıehdidi 
Alt I Dogru acaba! rı Hınd~mıde, 

Vicaanı 

ına a ınması l~~:;·:~ toplanıyor 

1 
e .:;:1hınııı fıl ınunıru:ıı.lı •n1ili!, , (1 inci sroilıfoden devam) 

karırsında 

Şimali 'f:ıiı"1.<ılliı 11'ı:ulilus hududun- ratle mıiclafa:ı tcdblrlCJ"l almakta 'e m e S e e S 1 :fa llG nvcı n~~:ıtr"m z 27 ıu;:Ilız hı~·- &im:ıl hududuna .Annaın \'e Tonl«-n 
,.ı.arcsile milthı" lıir ım'll ımthı r.cbcsi ınil!rezeleri se:ı!Jietmektedirler. 

INGILIZ 

Ticaret Vekili gazetemize 
1 

beyanatta bulunClu 
• 

Tıcaret V(kilı 

:aıımıştır.. ~fü'L,Çt' nz o~mulurınıı .Suı-eti UnlUmiyede zanrıcdildı 'U'IC tayga:r..:Dcı·ıl·a,l• 
ı.y:men, ıilotlummız b. <Jii,şmnn (tore, Japonlaı:, Hınfü Çinıde askeri, 16 ~ ~ , 
ı ·w·.esi di.i"wm~r... n1u' nfiak ııl- tlcniz ve hava ü~cri te is ctındt 'H~ A .k · ~ " ""- · meı:ı ·ıı .Bi 1 "k J),m•lctlerinde 
• aı dır. "fnn·arc!lerımizllcn ikiSi Crne renuptnn taarruz ederek Cıtı'ı 1:1 • il"k hr cşr 
ı · 1~ IBu'.manyaya tbnğl~n şimclıôıfcr hattı- 1~~ arec ı sa a ıııdn •n snlahiyl!t-
erınc c onmcmı~ı ır. ıt~r h · .... d" ı·ı Al d 1Y---rı· • • rtıll rıı ke mek ıçin JllJ)On kıtnlannın ıı:on- •• §a sı~ "'" n ui!ı ı en ..,, ~'ffill rr 

ıLLQ.::ı<~ 'S~a'lıı; 1 dki. nt'ımız lrnn'dcn ıgc,ı;mesini cmcktadırlcr. Scu eky nın Jn~ !iz 'tııyy r.eciliı;l 
II!nrgi a \"ı ışgnl Ptmiştır Çın matbuatı bugün rnzıyct haklan- lınkkındaki görüşleı·icl n ·Icdiso uz.: 

tla lıeyecanlı hnberll!r ncşrctmaktcdır «İngiliz ndnlaı ının müdafilcı i 
ız U \!U l\lııtbımt. Tonken korfozındc 20 Japon l\fonşta ve adnbıı· iız ~inde hııı.:a hu· 

harp genusınm to lanfü nı 'c Formo kimi~ etini idame etUk~eı'i muddı:tçc 
adasından hal'. l!t l.'!icn kuueilı bır Dritanyu -nd nnıı n ıınrm ııttilu ; 

:n fılonuıı Hındı Çınt tsııknm,.tınde !ler- in k · ı _,_ il H 
in r- Je<4ğirıı uildırmektedir. 1 un ız . ttru m""' H r. n\'tldn 

- h '\ n İ ~ı·z.1 . '.U lıım brr hıma~ e tav.ı.ı ı <>lmnd n, 
dıi ır 'mu ' l. Tir':- ngı ı erJ ıakşar.ktan lnbtıl k a :kcr 'linkli v ihrn("ı llu iı 

• ~ ıı 11 ııı uı- :zaklct!t r k mıl mcz. 1Ju tecı ulW> llımktı qu 'ıı 
:Eu mııh ı CTı ll · n~iliz ~k 'ParU!erP ml'n up ıpnrlaımmto ıı- 1.nhliyc 1 c nnSJnda ''ıtpılmı ı. B ıır 

~ 1 • ı .'i ı 1 tR\'\' :r !1 ,.in<' mlnn Yenı bir ya i buı ye;} e mu- t~ıhı»tkuk et~trmek ı:nı ıık ln~llizl< • 
J:ıetl kh t' ı.a ,. lı 1 li <:nheret eemt.) etı. dınd:ı bır t \ kül rın hnvu hukimiycti tın~ 1: "nılı: mum

" ucuae ,getmTek, hükumetle m l'1. n kün olmuştur. Şttııdı;ı·c kııllıır, Bu. 
"'asıııda tam bır uirl k , Ucude getiril- 'l.ik Ilrit.:ın3·n üzerlndı!ki hnvn tliı 1 

LA A L M AN ~c~ ~a~sndile, bu t ckkulun ıdare- lo tında, lıen bizzat ht r tipte bom 
UU sın•. hukumcte vcrceeklorı bildlrılmek. lmrdunım 'VC 'RVCJ t· J'' nı-elerini biz. 

1cdır. Cemiyet, hukümctı, lur,iltercyl zı.t tt-ftiş Vt>va ida1·~ ~ttim 'Bundn'I fngiliz tayyareleri 

T e Uzakşı:ırktan bcrtara:r L'dccek tedbirler il k • ' . 

avv·~~ lmıya davet etm şti a ıı.. nnıharıibdcr hakkındnkı lıü • 
J J c G.a ~.:sa Dığer taraftan, ;~Cımüzdeki pıu:ar tun muliınıntı lctkiı;: ettim; !Bunun Jçinrlir ki, istiln "çin ilim 

tllltet"lUıtıll!-da ~.-- a ! 'lilc~fudarı nümayiŞ]cr lmzır-lanma'lctn- taııya müdafaasının tcfevvuki~etıni amman gclnıedl ve 4,.uı:ı. da tclıir IC-

(!llapııcikaleikn der..amj 

let vasıtası olmak mahiyet ve 
~cıinin e :zayıf 1bdhmı1u
iımu t1nd etmek aiu:ımClU'. l$le 
.kanunlarıcla'ki u :ôfı elifi ede
cek o1aa imil, hakimin l\'Jodaıu.. 

':Ciır. •Şu a~ (Kanım, lbikiniin 
;ancak wicdan ımizanındao ~
len :ılODl'a tatbik ~ adalet 
emin dlilmİ§ olabilir) aozu

ibir ~tur o1ar.a& azetmek ımüm 
lkVnclür~ 

Düş
• 

0 
.. •iilmuş•• .ıçııı, bırçok :Japon ,şehıtlcrmdc 1ngilız Adetçe dun dlmasmn 1-nğmtoı , Rrı .. dilmiıı olıın c:vakti J,c;r.ahct.>, hı~bir 

11 111••~ dır. şüp1ıl'vc <lüşuı.-ccck lrir· eh P lıulamı- ııınıek medıuıt.vctiııdc knkıcıı:kt.ır. 

a-e.r.rl-k • F ~ .Bil- k" !h • ık ŞimdiJ'C kadar N "Zikrin BO" ilk ..,,,_ .. .,.,Mlnt-'*'"""'-""'"'""""u""'"""' - •• -'1 ını:ı .aahıfıtıkm devam) T"'-· · - 1-r muk b"] t·.ııb· ıyonıın. u ıı;, ıı llnıı ndıır, Al· ' J 
" -~~ a ı co ır rıtanya tizerme :rap!;tklan hın"a hu k 

!ir:san 'le ı.nı.alzcme zayı.-ıtı lkcilll,}"'llkhı alıyorlar 'llimn huekl~mlıırının ııetbict'!ll ş~~u gos- .cumlan, büyük -zavıııta ırağm .. n l,"8- Karacasu aza-
FRANSADA 
dal di 

bari 
a et vanı 'lclidi :dilem.cd~ ..cıhetlc insan ~ c mn1- Ş h crıyor ·ı, .A'.lnıanvn ugünku teçhl- , t ~ü r.k . 1• ',,, 

-ı:cmece Olan :?Aryıat behan ır llffle· ı ang ııy, 9 (:A. \.) - Rcuter: Eatile Ilritnnyn • fızcrindeki hıı~ı e Çu mı ... ya::."!::n ve ·npt .... nn .iılltJnd8 fl.ddetli 
me t;Ytı ıecrileıııcdmı ,. uı ı;ok .ehem- Hirıdiçınide vaz~ct günden güne ' .. .. tn1ıdbnt ay.et mahd:ıt .olmuşur. "iilll 

-..-.--"--"e t7-ı-- mQ« - b.Ulwımriktnfur •nhnmet kesbetın kt cı·. C ıc· '~ koı t.rolunu clde ı.etmekı.cn ıbarct o- Binncnnlc\h, istila birinci şa içtima etti _,_.,...~... __ , .__ i c c il . cnuuı vlD lan .stil. ...l . ' ı.-ı . . • :ı bır· flrtma 
_...,ı;,~ A:lma"l tayyaTeler inin agilte- sulnr.ındaki !f.apon hruı> cm1l ·Uc 1 anın ıu rınc.ı nıcrıuı C?il~ı :.n- olan nı:illz hava kuı,;vl'.tinin tAhdlıj 

ur.ile ~1 inci ~::::~ dftfam) --~ r.ae..~ ıfaa\İJefi na~üyc ıgemileıhun 1ıuiliyetmc eıba· hııkkuk ettirecek yazıyct.tc d •ıldir. ke,Yiiy:ctiııl, mümkün .nıJdclmivol'\1%. Anlınr.a, !J (lht~uıü l\ltılınbirimiz-
Fransıı: bükü~ ~j..:1..- ,\".a uu;ton, .9 ı<A.A.i - !U~'.JB.: J.ondrn,1l ıfJA.iA) _ ı.Ha.va ~c anava· kıı~ak ~npon kuvvetıcrinın cenuba -..u .. ...,...,_,..._ .. ,_.,.,,,_,,.""11111u"'""""".....,,....,, ___ '".,..,_ ..,_"' rlcn Tclc!onlıı) - l'arncasu kaxıısın-

~.,.., .setı:rı.o. milli muhn!fııı:a lkıt ar.ile 'f..-ın emniyet ne:ı:nrcfleı'i biltliriyor: ~o~n~ bır hu~?kt..ri-c hnı:ırlnııdıkl:ı rı c ı p da ~ddcl:li bir fu1.11111 ı0hnu51ur. :Bu 
sığamıyor ~ ıhtı~'tlıın.ıun 11Tıli wlkar:i :itiz;. Dün ıGeO:t' {İ§raan 1llY..)'lll-Clcrl ovc:r u;tıdlil edil~b~u·. Son günler<le ,J n - em a aşa D 1 n .fıt:unachı tdgr,af \'(' tdtı.foıı tellcd'tn 

Prnnsız h..ıkünıcti • ..otel .odalarımı dahi ıınot :iclıı ililı olt1•ıa a:lm uı:k- ı<e 1&ıiı:ı.o1 ~ru:ı ıeiı.'1llllı::ıa ngil- pvıı i'mılenruıı onrııoae He ıHnlnım :mntllcn hıı.,r.n,p olmuş, evlerin kiremıt 
c.\aı~ dloır.a"k ktıli ndı,ğı haltre bır ltiir· c llci. t"1imbuı:a aı.aliılıi):ct nTen "terenin <Şimali gar.b.isine ıbombular at. rnsındaki faa'liy.et.i bir kat .anhn 
t.ı ~hı.il 'Y• madu,'111&.."l, ~küın&- un lırr.duısmı i1 n!'.l'e ku'§l •~ mı~~rdır. . nrt!nı_şt.ıı:. Bu iJ..1 ııdııdn bilhıısıra f:ik Jmi .ko,pınu~ bi.ı;çok etn'1ar .devril-
ıtl ~ bır yı-re na'klc.tmc:ği znr.ut.i :ad- ıretJe lk:ıbL11 ıt..'tmiştiı-. l' 'Oje ımcU . Mı_cııantı mınt.ak sıncla ~~ evlerın lliaınan'da .Japonlann vnsi mikya a re asına h rui}tir. Bir kısım rrnhsulün 'harap 

tmektedir ";OTigrey.e ""Ondenlce ktir '(lzenne beş bomba <iüşmüştür. birkaç l!l::ıhşiüat yaptıkları 3ıaber verlhuek - ~.4va un ıoldıu,".ru habe_r ırerıl-mektedir. 
· .<llu ~e gır yaı:alı :ardır. :tcd' çı uı ı ''9,,;~ 

Fak;ıt Parıse n:ı'kil hususun& .tü- 'anım nczkür !;;r!;natm batı ~= i "it A -··-d 'k" ır. n s ar.ıfü tqp1anan Jnpon v .. fe1 .. a :-.::~-
<eden mu~ iküresile lll\'111 nrn ~Jındcld u.Pı:ak- ~~ ere nterltıL« an 1 1 ıdonrumınsı mü.teaddit ıkr.uvuzörk y ıla.. - azı erın en ...... .-. 
ftiklir. !!ılmnr;lar. far.ela Fili;ıı.uı adıılarında ıkıilhı.nil- mVyaT dolarlı'k malzeme -ahyor ya:re emilerinden ~e 'birçok to:ı:piilo 'Y:azan: "li 1111.SaR SibiS eclen Aalandah 

:tiklcı tide. diişrr.nn .adö:et- ması tinmumıı .tas.ı·ib "F'letıtekttıdir ~ew-"r<1ı'k, 9 '(A.A.j _ D. •• IB. ile mühim !nı1ctnrda nakliye gemi6in l:-
ı kimsclcrııı hiilWmcle da'l::il ıtı;ı. ll!~'in LllılYCtJ 194! ııu· bı.KJil'h'or· den tcrı!kkup -ebnclncdlr. F:n!lıı mik- &lıi birıir.ci ve alttm:.ı orJu rltam1111"4111 .,,..:J,li ~ol ımemur.ısr 

~u'ld n :mtıdd~e. Paı',ue ruMetme ı- • • tarda J k tal b• ç· · 
llt y:t'ıyetıııe ıcllrmıne:rt cleceklerdir. ı:anmdıı ımünkaz.i <•'hlc:.'ktır. ngilter.cn'in .A:ı'nı-riknüım oimaiyc npo~ 1 ~r~~ ~cn_u ı ln· . • Lontlrn, O ~A.A.) - ~eııter aJnn-

• Amerikan miibinunal fabr. • katlıı.r iki milyar tlolınillk lınr,p mıı:l- •.en Hıunan a nakocdıld\ğ'ı öi;ı'.enumış .ı - ıHnr:p !hatu:alarım 1y1ce okıınur-1 mur.u ~ıfre ederek bu orijinalin altına !!!\, 1Lonömöakı il ı hu her alan 'Holnn-
D :tar.aft ı:ı. Fr.ruı ıınze1ı:;lerl. ı- zcnıe&1 ısat.uı .aldıgı - , euilıni tir. tıı:. s:ı, ne Cemal P~nın rilhuuu 'e ne füı &u !raydı koymuş,tur. dn nrehıı.fflnıden 0 'ı't.'lıdit..jne ogöıe, 

>:alnız. :Pekiıı b:ıTı~ olmak üzerc, lıilki'ı- ka1arında faaliyet Fakat bunun .ane iı: • . 11 : ıQnrJking'dcn gelrın ıir habf-~ ıgl\rc .aiderini rnncide etmek aııı:n. sa.dece !111133 ima: .C.fer Bottcr1t mdn yni ~manda jıwdal-
tnetın ıdl er :ıac.'ları nleyhmc ı;iddetli • . ~1~"'1 C:> m e IHI a· .• d •k' lF nuıkn: hır millet i~crinin bozuk gnm\1; E3fh"1nr.ı- . 

r~-at;ı rfür \ ashııu,'1.0Jı. !l A.A. ) - D~ • .B. dılmiş bnlunınaktadır. .~ ıçrru ' 1 can z .. . m 1 • ah !tl k bundan sonra belki bu .6cnlha Cemal lffammefcndi vey:ı ma ltmvctlerl §c:!ıi .W:ııı c.nmıyet l.f-
.AI L - il. lb'ililirıryp:r: Mısıra taarruz heaiiz n~udafaa hazırliklaı:mı u_ıcıl etmekte ;:ıı~z y~klnrır tek~ürüne <mtıtiı nıahr.enılerJ nrau d?tler l\'C 'lbamı sahserı eri .Umirıniu ~az.if(}.'\lı,c ı11iha}et ve. 

Ace- orrauıe 'I laak ıellir1?'0" HıutiıJ<:e 1"azı111 f.'tınlSOII, !<:dcral ıthdcr. Euı:ı~ ~~hım mıktarda An- o1mak d[i§'ünccsinln htlkim dldu!u~ur.ru:aa~te bulunuı-!~~ lbu or.t)imıli rıilıni tir-. :ıı;ııclıi iizcr.inc kendisine 
A1saee - Lorrame ilnalt edilirıır. ~:ınnu lı;in (lulışan ınıılı ı mınat fabrıi- • baılamadı nam ve. Hınıl ıçı~ı 'kuvvefleııtn1rı 'ha-ıtdkdır buyurulur. Ocmal Pa&nrıın bir kcndılcr:ı~c '°stcrcbılirım. bilamücldct nıezuniy!'t 'cı"iim~tir~ 
11 'tlcr, yalnız LüxentbC11.1r.&:1 dı:gil. 'kn1annıtı bııntlan ib 1rl<• 111 , ı..:....:ıe 'Kubırc, !> (A.A.v - !Rcutcı· njnıısı ıı•kP.tlcn ~rfılmıuıtih'. 3auon '1Jmu- cok yer.terde iyl ıbar.ekctlcri de akdırlc ,1. - 'Bır Türk dil~aııın ın. kurı;unıle 1 :\lezkür mcmuı·un \~fesinden "C-

A•--,. --·ı \ ~,., ça- bifıfu'l. .• 1 - HQi ttl . . u .. v r .. u Şımıt dliştil •lı ımesck>ı;ınc ,gelınee; mcr- • .,. 
~"""" c ibir '"Jilı tı7fn ctmış.. lı mnsuu cmretmı)1.'İI'. IJu ")"P.111 usul ym · . , m~ "" ~ şının mumı .ıı ı ye. >\V.l l· :r:Ikrcdllmış · lıumıııı bu au ctı w kilmcsi, La liııye \'e Utrccht Belc-

lir. 18 ıulhlr, bu ıtoprcUı:hrlll. ~yo.. ~:ıt mn, ıfa.brdkıılaT:a 24 l>m i çinın Bu 1.2uıatı.an ::>tııııı:ılıdekı Jw.yan tıgı teklıflere F ran. ı~lnrın bıı,..iinJc,. 2 - Mestur~ parnlarııun Jsrn!ı \ c Ar.zu ~rdık 'itı ~eııd~~!ğ 11~ ~· ıliyl' Rdslerıle Holaııdn kuvYe.tleri 
Unın nazar~ ııtibare :ıılJ:nar.ı'.k. yeniden • . ılcı-ı hareketi tcval.kui' cdcı-kt>.11 dif;CJ' de Qt'Vap vı'rmclcrı nı:klcnmektedlr-ıBulistlma1ı b;this meVl!uu oluııken zık- be • el' er e . 
:l\lmım id;ın- altına ... .,,,,,,...,l::lı-r m il.il.•csıru iıstilz.am dmc'lcttıdlr. ··' d ,,. . k 1 • b JT ~-' Hl d" . "d k1 k i b redilmış olan kısım ise sade benim raber, memlekete hesap verme~tcn :Başkumnndunı Geııt ı-a1 ~.nı:/\elmnn • .. -"~ A "L- So ..:1 tv.r:u.uın a ~,..., ıı.ı ı rşı o ıu:l.\gı ta ap ....... wnn n ıçıııı e • ns er. a- kaermısın· bu he5abı neı· sl fl 1 "b" bi '· iH • 1 "k-~~-

ık;a •e=kted r. me.n-.a - :vy euer d"I Af.ı .k d k. k • 'bnh .. -sı l • t k e ., tı n o zamnm ~mıs ıolaıılarm s;o- • n ıce n e o • ıgı ı rço.- oınntm ı yu ,....,,;: m~ 

F . • . f - - b tı mın_ " ı c~ ·ı a ıı ı esııs tazyı. :ımı Ye. rı. u. er. C"IS e mc v n - ğunu~ malumu bır hadisedir. Medovlç mck ızarııı:eti tın ıl <il.ursa memle'kcttc tıtlru-ııı ~ıızi!eleı:indcıı ııyrılmalnn-
ranmz ı en mı mpca- munase a .hcnuz laınamış buhmmuktndır. kerlı.>ııne Hındıclnıd ı:rclUer tr.m\ıı _.. .. d .,. kat\...,. ot~ adalet kurşunıle olsun Mcınkkete ile k' · . 

_ • • • 1 ,,,, .._ o <2-:ımnn ua ugun e .. o ıJ -D "" • 111 ıp etmı ır. 
en 'Var. ıgeçıyor.lar ngt<ın. 9 A.:A.) - Sumnwr lısır tıutlutlu ~:akınında eha ut et- t'vlcınel> 1ı1"el11Kıerı ımn ıunm Kt • linin sıhihi ve Tokatlıyanın !damadıdır. sap ermcl·ten korkarak .k;;ı;anlnrın 1J S N d t liol d 

·.,ı.· :ıınd 11 f.A A) _ Rf'ilt 'ellcs, y.nptığı bey:anntta Amcnka mış brı duşman '1" kalnr.ı ıırıısındn dır. Japonların herlaf iKomniır olın:ık iBızzat onun ğz.ından ",şitcrilerm bıına hemen çogu, kendısı gibı, ~ilrk dusma- • A'in!!IY ~u 1:a 1 ~· a 
n , .. ,...dır!lna ..,.,.e ile Sovyctler Birlığlnın münnsebetle- i:t.aJy.ıı.run güiidc ~lıuHe yab- fizcı:e Cine bu istfknm<'tlen de lıü- söyledikleri bu ~lerlc 1;İzin söylediği· nı kurşurllıırrıc ölm~lerdır. Kurduk- ndi~lrd"ğ1 um omıscı 0 

. ti" .}m 
.,- b .. -. • • . si h . . 1,,. ~ 1 1 • ları akıbcttcn ·clev .,.._...._ .... _r:ımn eli ~ ı z:ımruı, ~<'!11 VazJ)C: n ten-

G T :%1 rını ı a n çalıştıklarını ıhsas et- ı;önlle'klikr \'ardır ~ .. - _.._ ı. • .+,.A .,. ..... , "" ""' ,,.,.,,. niz sclertası ile yemek hikayesi nra- • ......._...., . n h 
fkıl:::lc!der.u:y;OI1U .ıc. • ı ti . · . - __ d h tbi münasebet yoktur . .Bıtlm r.ıle olsun, kuriulamaml§l<ır.dır ıBir Aıntını takcUr etmc'erı şartı e. er 

~ ............... T.oul1ıııscda }'~ .iı;tlımı- m r. ltalyanın tanı ruz ecleccgl, çunku IGURll' k uıh a U~l ~ 1 ha b" ilk . d ıruı;u, bir J..."tlbahııti olıruyruılar memle- ınevı memur lı. m ve yiiksek m -
n nrf m e de'le ı. ıt'IPo1o- Ticaret V e kiletinin bi r tebliği bunu _ynpını\ğa mecbur o duğu 'J:rul- G DHI ut u dbchset!P. c;.r;~:ı:ı o~~nbe:vd!e~~~ı':ıc~ ketten kaçmazl:ır; adalet davetine ica- ınul'lann varlfdı:rtr; l..alalfileoekl~ 
ti olarak sıyıran bır kar.ar '"il ~ d" z· u ı._ . n1 a a an.,a • bt'tt k 1 '-i dl 1 ' A11kRr.a, H (A • .\.) - Ticuı·ct V.c- e~ mı: .... c rr. ~ıın, ıonuı:şıstu a <'dcdtcıı istanbuldıı hem Bahriye Na- en çc mmcz er: "'m ursıı o sun, rmi A1manlnr vai'lctm·ş bulunur- -

ti k M .. ur. kaletindt!Il tebliJ;" o.ıı.:mL-;tır: y~ti munaknlc y<ılu cvzuubalıis- ,zırı ve hem İkinci Ordu Kumandanı ~cnllls~ıu dt\-nna, hesaba .cekmclt sti- )ardı. A11lnııılnn bu anemu!'lar ;ı:e • 
F' ran"U - Amerıl~an k omitesi 2/13477 ı;nyılı l.n. urnnnıcrıin su· d.ir. Itııl;·n.um sahil ll olu r;c:çidiıli adet M oldu!u :uımaıın aittir. Bu ~ofral:ırcla ı> cnlcrıkn .Jı:harşılarına ,goğilslcr.inı sere -vnzls ti ~driik .ctm oı lduklannı iz-

i• ·ı • • h ıe· . ı ) 1 - " k} :ı ' • Jü . acarı•stan k . •-'' d d • • • •et fı;i gere Çl ıp csap \erır'.Jer ve kcndllcrı- • ngı tereyı ıt a m e_ıyor retı 1.athıkını' mükuııı ı muaddel t.ıı· ;ıaz n ıgı ,nzyı ı e -zoı·ıı~ ucagı 1 şu- yeme yı;ı:.,_ .... er en e &) nı ırl\<ı) - • i a f ~• 1 M rtı iJmr cdumemı lc:rdir. 
·ı- "'nk t 1 ·'•1- M •- j t imiştir Merhum Şama gidL'rkcn dahi nı m 1 a na ....... er er. e um o 1:aınıın 

Clc rmo 1...Fermrul 9 IA.11.) - ıFrı:ul- liıııalııumenııı ikım•ı maddesi nıııci- ıııu uyor. ... ·ıı nrr.uu - ısıı- ..... şı: • . · ckl . k di . kendisini miıdatı:ıadan kaçmıştı ş mtll ---
u .• Amerlk k 

0 

ıtcsl lm:a:!.Jndıın nf'Ş- hlncıe lst.anlıul ~·e İ:.ı.uılr .Mmt.uka Ti .ki mt•soısı rok ilcı~eınhıtir. Mısııtı • ı b• bu vglc yem erının fıı. sı varmış müda!ıı;:ı vı:ıziycllndcn mahrum d m ge bir 
rıct! ı bir m ıı .i(iY.lc a ilmek- a.ı:et !\l~düı1ukıı-rı , mtakalaı·ı ıda- n.n~ı·ı u7. ııfuldi~~ ~kmm1e . nlnin<'ak arazi ta e ID· f~~11n a~~:::;;sfe1:::::U~~~1~\~~v~;cm~: ıuzum yoktur. ~erhuı:n kendi hatıra- Yugosıavyanın 
1t!tl • iı Jıodc ı;ans "er:n,ogc ıı1ahı.rrttar- uıl:'.faa l<'ılhu lcı mtn _ hr.ı . ıfhaı1ı ccğini MedovJçe 50ylemlştir. sızın lıah- tınıo .}'Uz br:,;ıncı ahıfı'sınde der kı te <e zibi 

r JUo~ :;.c .:ıktlet- ./iırlıır. • Dı::;gillı •c :l\.tıı;:ır n ı:cı ı c!fh ı ı ta rn- d ı• setti,ıımiz hikfıyeninsc ancak harbin son ~u mlıtaleı:ılarım mudafaaı namus . 
bıı ka lurlil >aı.ıamazdı: l>ıgt•r mmt·•kıı!:.ırd ıki t.ucc.'aı larım fıııdan teılbit {•i!ilınıştfr. en vazgeçme } !:cnesindc Samdan gcldıkten b-onrı:ı ve ıçın bczl hayatı ilzam nd~eden !eda- .Atinn, !) (A.A.) Allnndaki Yu-
t» 1 ur.:uı ıd:ıııberı '%5 ıı~ eskisi gıbi Tıcarrt {·, kiıletıııc cDış J;uııdıın başka i.t:ıl~ aıılar ileri ha- mcmleketl bır~p hnrıce knçmıık z.a- ~~:u~~~nın~usldlran~nmıllcte .aittir goıtla.\' E-!çılı,gi, Yuı:o lııv hükuwe i-

b hımın bütun crke'k- T. l tı (' . 
1 

rekctlerloc baslaı· b şlamaz , akıcı C1 lnci uhıfetlen devam) mnnına takaddüm eden gunlcrdc ol- ed b 1 k . 
1 
çhbcş gul _,d11ııha ıclamc ,nin Jngilltlcr t ıı-ıı1ındnn ıdnrc dfil-

l wıı.re aıı!!sı ,c•ı ıgıne> murac::ı- ' • Gigurlu ı,;o;,le fü•,nın ct:mi~tir· 1 cl ı1kil zamnnn k:ı c ı me ı~ n er turu u et \'e mes-
e ı .al a almıştı. Bu rd:ct at1crt Fızıın...,,lmclct.t•ı'I r guneş \e litı -yu'k'lugu :lngilizlerc yar- H h ld "' i •·· d i . ması .ızımı;: ır;tçu o d ''l S • ken.etc tı:ıhnmmül etmekten -1-:nm Y"n mckt.e olan Trepka Lnl ır nınclenlenle 

u:ad1 t ıı h:ı~ ı.ı ..,.,:et fır u- • ,,~ • )---·'"'' c.. L- ded l k er a c ıuac.ır s ... ıı an stcneıı dar Cemal Paşa stanbulda "ı. :ım- . "'="-' "' • 1 d F 1 " ..,.._, . ......... ... ..... _ .... .................. ...... dını (!( ı:ut:ıUJ.r. v-uı:ası ~uı~· ı ınc - • • . _ accze \ c bıçar.t'.'gan b.u ı;ôzlerim n kıy > ne ) ugos n:\i) n n · raıısız. ar t.:ıı -
darbe \.Umı~tu. in dı ki J 1 n'1 S • lidc cld fcdnkarlıgın tnmıımcıı tarıh1 mnhı- dıı idı. Bu son günlerde ısc zaten sar- ti . kdi .. 

ı u 28 nd uk Uılı:l g·ıı-ızJer Ru man te r • ta yıı. a ~ omn . . c ~~tc Cilınasına mu1robıl Rum tıyn fedilccek memba ve zcmın kalmamıştı me m ta r edemezler . Mudafııa fuıdan i,ıılt til n H t l..ı.r§Ull fıı.brika-
lt-rı t.ı liı~e alt~ .:f:~r!ıact::rı {ı~btik: • cdebılccclcleri her t·ırlu nnı~affakı: devamlı mahi~eti h:uz ~c butun n.u~ Ccmı:ıı Paşanın kendi sofr:ı ında hız- ederde olmekle bılfı muda!an olm<'k lıırının butıın isUh }, tı mihver dtv-
ha wll c tondra ~sn bir =- yanın a•bnlarlftl yetrn. Suvcys kanalı. ::r:nptcdi\ıp lııgı· men milku tarafmılan kabul cdikıı met etmiş elan garson d~ _bugwı ıP~k :ını ındaki far'kı takdir etmıyenlerc • Ue.rine ~nderilnı " ilz<'rc kontr.:ıl 

1 liz fıhı«u Şap dc•ıuzıııclcn çı'knı ılma- l" . _ Otclde metrdotel .,,:ıır:ifesını yapan ~ış- 6 zCımüz :rdlttur) , 
n zarfınd A nma 4utasma '!!6 fır- •• Ş bır nn1nşmn ynpı ··~ı takdırde ku- . . . K b 1 oldu"'unu zan Bu güzel wzıc,. <' memleket -·• altına ııldıgı ıhakk ııı~oı ].omadan a ı-

ki:ıd kk 1 musadere tt•ı tlıkçn lııçlıır kJ\•metı >Oktur ap de· · k .olacak lım tı k"ki ılı. to k maıı ~c ısmınıo :nr:a C ., - • ,,,.,. mı.•-ı• re <.'P e!cr bir kı.ı\•\•c.t e 1 er - .h 1 i 1 . ÇU • o 1 ır prrı tt'ğ ın adamdır le.te heı p vcrmcktco korkar.ak >~ban- naıak Yunan g z td ·1 tıırnfırıd:ın 
~ıcıcnıırP.ıı ta hul etmı$tı Bumı mıl- nlzı halen Jn~ıı ll'lll •• n ngı ız t cıuz- födnkiirJığ.ı yapnu~ <>l~cııkt.ı.r. 11~ ~ Sefir Dnrhor nammdıı kim eyi cı ulkelerc knçmnk arasında nckadar 1 cd ı h:ıb. 
lk:ılıil A' ~I ingılız ku:nctler.ı Bukreş, !) (A.A.) Stda.ru bil· yoluc.luı· \'l' duşm::ının telıdtdı tıltııılb llusvekil daha ıız ehemmiyetli ol- •A m V'C ondan meı.tt·~ dahi far1t var değıl mi" Her zaman sö.z:1.c !" 'l'IC r ('ll crlcıi ıcn \al:ınlıı-

Ji · · • 1 ı· B d l d · 1 ıu · · · ..... nımıyoru _...., w mı Ur: ~b r ma 10 fırkayı ynni 200 bin t ~ıyo.r: dcgr ı ır. t1 t'nrzı e Ş m ı ) 8 mz ~ mnkla !beraber n~ı '\.'nZıyl't'in Hıilgn- almadım. ıırnsındnkl fnrklar gibi . • . . . 
l t c vuz ctmcmı,Stir. I~ılız 'hükumPfi 'nnmunyıının Lem 1-ta1yan (\enızııltı ı l.nlı1116tır. Hu. u). ıi truılıı olan ahtil_if ~ı...kktııdıı da en- 4 _ '.Merhumun mC'Siure ı rafları o Kc ki merhumu müdafaa lçın ban:ı ıScia.ıct, J tıh :ılı \ı Jrıgill.erty.c ~a 

2 - n J.cika haıiil csnaımıda Gencr.aJ drada bulunan alt.ın s'tukunu 11111. a· gede'ki lt.nh ıııı deııız .U ... \'X!Oc.ri ~ngi- ri olduguııu bıldıı nıış ve l{uınenlc- kadar çoktur ki ben yalnız bLrindcn tari.za kalkısılmru;aydı .da, ben de .kirli ııılun ıhı·nc tı ıırttırabllınt:k mak a -
We)ga d !ıu:iliz hilkümetinde.ı:ı Fran- d ı-e •et.mi tir. ilu J ulıc.r St.okhulm- Uz <lrni:z. Jruvrn.t.ll'rıtı lc:ı ncl,.tı;e D ku- l'İıı çok e~ki nıedt>nı.Yel lıatırnlıııile b:ıh cd!!:rck d.ğerlerini sııymagn 1üzum ı;amrışırlıırın bir kısmını deşmcğe mec· dile lılıırhl~c ~czııı ·•Jnc kaı ı mes'ul 
lil.2. \e Belç.k:ı ordulı:ır.ile beraber Al- den alınmıştır. 8oz~m· İliııı.ıt edil:r i'ln 1• d . k" , ret ~'ltpurlıırınıı bağlı D:ıuluııduı,'"lı Jıu1gurlarln bir tar- gönned~; çünkü sa~ed "-'<l .mnt.-rat hı:ı· bur knlmnsaydım .. ı üç iıznduıı mutcş ·kkil bıı komi )on 

b!1il 'l'PUkab.il arucuımı m::ı.'hfillcr u ıneııc1" 'hnl,'kıııda şu mu- truı.• r -< ım tıı ,,'..,_ 1ıcu·"·'-'ı ,..ul\ı"~ma- zı ~t!t\viy.eye ·nı ıııru.: umidindt• olduk- rlciı:ttlcydı: ı!nkat §tmd:i rnc:ıctubunuz Eski Birinci ve Altıncı Ordu tc-'·:llno ınfıtcdafr C'lı ıak 22 T 
ın kıtadııkt 'kuv~etlerıni . . • rıınz C'f'S:ı:r..:ı.ımc e ~ı 1~ ,..., • • • • ·l ıııı · Q:ı:C".riııe dığcr hır tanesınc aıt \'e :YC· k da ~ em-

talcnda bulunmaktadır. . ınaktadır. 1nı.dlt<'rı>ııtn Suvc:)' kn- luı ını ~liı~c ~~ l' • ştır. dimdc mahfuz. ''esıkanın bir kısmını umnn nı emekli Ccncrıı1 muz~ıı bır. kııraı ıınm" ı eşredılmı~ 

j 
lı ) bır ın-ntla talep«-- Müsadere cilllen ıı1tın ta'hmınl'n nalı ve Şnp denizi fız,.riıı<lr.n düşman numen - • Sov) l't dostluklurıııd~~ ;aynen ncsredcrek site 'csatr zatları:ı ALİ IHSAN SABİS -0Jauguou Uu\e etmektedir. 

ti lu ord u takv.bcc .edilme- 200 i1ya e , ıkı~mctindcdl-r Bu . . . bııb eden Gıgur.t.tı, llıundan b{iyle lkı k t eğ 3fı . b f a:r 
el kten lkı kıı, Şımal 1 manlıırın:ı çekil- Altınlar ~y !ıımu.ndnrıberi İ~giltc· ıaşesme ka,pac4ğ~ l::ı~ı Jtrılyn tııra- menılc.ket mnnnschetlecinin fyi .kom- ıı:ı~n '::"ı:rd:/~~!:: 'Cmd~nb:ld; .. _ .............................. ... ........................................ .. .... ............ .. 

::~~~f.:c:rı: ~:!L'll~=~~:;;: ~nz:a;:~~~c)~~z ;ı~~,~~: ~~~: ~~~~~
1

:;:~~::~~~~~~;:ı· ::~:; ~~~~~i ç~r;~~~~ ~~,~~ .. ~-;~~~,,!:;~J;.' '":.:::::"!,~:;."':'-E~ ·= ,::~: · · _ ~~ 
ndadn mudaf:ıa etmCk uzcre trkilp ame- metl bir müailet evvel bunlnn ·Ame- .'.~ ................. - ........ :................ Macarıstan a muza kere ıacnat cd~ pnra . ıştır. . -----~ 
lıyc "ni bekledL rikaya 'llaklc.ttmcı: ıçln iai'lclcrlni is· ' başlama11tlş Sıya1ı brr 'hilfil resrrıı ahıntla: 1 N D ,. S T · 

3 ID-"A"" . • d 'İn-ıllli: !h~k.- eti :ıı t Yen·ı fındık •ekol ( Oordüncü Ordu Kumandanlığı na · H A N 
- ~·KB ıtral:ınm lhntıetinöen 't.enuşsc c . ,... u um u a- .. !Maeari tandakı ynrı ~'t'6mİ me'ha- mına -mevr.ud oifneli ıtelgraf hallid ir) 
~ ~ıllZ ~ c :ı;~~ .ordu~ Dun- Jclıi ınazaı:ı .i.tiba.r.n ıılmamı,ştı. • •• d 20 filden hildirlldiğine nazıımıı, ıll.u- Başlığını taşıyıın .matbu kırmızı kt\ğı- /J"ndistcın, gımıin lw.berlm a- izdir. Hunların tin 
'er1~1~1;1:n.:ctler'ı~;nz;ı:::~vı : - - .. tesı yuz e maııynnın l'c_ştc ~cffrJ_ Bos~y'nin, dm 1 uzeriıı~eıtly:ızılı olan bıı orijinıılde rıısıuda 11ıii.Jıi.m bır 'R?Ct!ld izwal Ha.ydatiı.had, lUlsoı-, en muhlmleri 
'tarda ıt:ı tye lltzımgclrrl;en "C\-vell Merkez Bankası f la l\ln<'nr lfaşvekıl ve llarıcırc Nnzıri-ışuıı nr yan ır: cdlllor. 11 1 fırsa:tan istifcıde c- nıiı- ve Gu ıill r'.d IBaruda, Ki,r 
1 ' az 1e gorüşmcs1 sadece resmi bir ziya- Geldiği mahal: Harbiye • 'Telgrafha· deı ek Jlmdistun hakkıncla bir v o ur. 

ıllz ord n~k krsmı. )"a• Müdürlük/erine T b 9 (}\ ~, _ Yeni fındık 2·ettl'.ıı iba rettir. 'Binaeı.ale~ h ne ken
1
ne onurnar:ıaı : :t9l0 • 1:16 • tarih.k.qıde· tcbzc malüııat vırıyorur: Hinllistnnın her bin nüfu undan 

ini beste dürdu • iFır:n= or- rn ~o~! ·• '' nııntak dısi bir 1Pklif ;\'11,Pabllmiş ne ıde b1r ıi: 7/11/333. Halleden J)"overin imzası: 1 G8G sı Hindu, 217 ~i :Musluman, ~7 
dıısmuın ancak yarı ından nzı kurtarı- ı "enı· fayı·nler mahsulunun toplanmasına ıı- ıtekl i f kah 1 d bfl . t'. • Cafer (imza boyfo okunuyor). En on ııufus t>a:t ır.ıına görş Hın- tıi J3udiırt.. 81 1 iJo;nid 15 i H:ırl--
1 b"I · 1 ü b 1 fi J 1. ~ h t ·afınıl:l baslnııınıştır u e e mtş 11 • ı1· t.ıı ıü:fu u ıll8,;9d" 480 dl "'' a ı mıs \e ı eum ara a ı:ır e evazım mızın er ııı . ' . .Bo~·lıtln BudapCJtt..'tieki 'kameti Suriye ve Garbi Anıbıs.tan umum ıs n ı • - ~, . . r. Bun- tiy:nn, 11.0 u Si~ ve 4 fi '1lhucli, !Pars 
\>e mühımmııtın hı:psi ıter.kcdilm~tlr. Ankn:r.a, ~ (Husll5i Muhabiı-iıniz- RcJwltenln geçen -scnt')"C nazıırnn 1 ne kadar kı sa ole.,, Mneaı· hükfınıc- kumandanı Bahroye Nııurı Cema1 P.a · anrm 2• 11003,292 ıı fugıhz idarcsin- :veenir .dinlere men uptur. 

4 - Fram:a .mc.)ldıın .mu~ebesl !".S- 1'cıı 'IDclefonla) - 1, Bankası • lü - ancıı'k inde ~·irmi 11irıbc.tin<le ıf-arln tinin •nziyeti lıakkındıı mıılUınnt e.taa Hazr.etıeni "e . deki tlllndistan :ı.ı:azısindc ~·e 71 ımil Jingillz Jilııdistanındaki n· eti 
na ındn. 'B vckıl Churchıll ın 18 hıızl- .düı'1~ilne ta~·ln edilen Saidin ycı·j. olduj;"D ıtahakk-uk 1.nıckt;edlı:. dinmoğe ı:vukti .olmuştur. 1 (..... istanbı.ı la geldim. Burada ılk yon 939 bın 187 si Hind prenslerine bu .. t •• 1' 1 • ~)l he.l' 
randa 1bcy.ım 'Cttifl gibi F.ranı;ız :ktrv· M k B k lT \ Jtl(!.. . l\1 k" i • • _,.._ . ~ fyerlqmenin 'fazla maprıfııtı mucıp . "Jk . gıın eşrıı ~c. ıs er ve mcs u u-
\ rl)torl ·n -:anuıd:ı y.ıilinz .Uç ıfırka ıln- ne .er.:~ an ası mum · • '!.r Ru sene yapılacnic ıhrncatın nnk- .. t-'Z ur 5 ):nD n ."""filln la~ıe t- olacağı ..,1111 ,ıa ığından ..,.1 üntid bir za· aıt ~ elerde yaşıırlar. Hlndıstan a- kılmcUer sahibıdırl r. Fakat mcclis-
t:ılız a!keri harp ediyordu. ~un';11;11g~ne ij~~bu~ ~?:s1 111U:,~{ liy:at znrhildıır.ı yilT.ünden muv.ıı.kknt t.iğı?c . ~· ibu hu us Jıakkın~a IBo. sy manda aynen oiııde ııed ı l.-1< .-ere .• im .. :razlsınln genişliği 1,805,332 murab- Jcrin de, hükumeUerln de salihiyct-

FrJlllsu ordu un emen emen bll- ru_ N~ • mın ~n;> .nı e ısın~ 1.e ı bir Enman Jçin sekteye ~ranuısı ih- y~nı ~ıçbır ~y bt!kllycı:ıeulı. Zıra ilik altın ola r• k bin ~iranı~ ~artk ve ıha mildir. unun :iU,032 murabba ıleri ıma dut.tur ve ıınun ~çin Hind-
tO • __ ,., -r.•-emme] ,_ edıhmştlr. cdım bu teldlf1 kabul • il .· • ıd- ün 1.. cl \•-• ... 1 ...... dırch."t.ifler ?ılunlhte 'k~sbı kntiyet et- ikrazına zatı samılerı nc• ımqn o~up mili ıPı:enslikl rlsi ı~..:t· ..... liler bu uJ.Ahl..-etlerin br.uı.-ı...- • n uuıa.ıar.ı \e en .. ııwo. =•= ı -a·....ıı-- -• b 1 ,.._.,_ tınuı eııuı Uf en ıcar ..,...... uı.ı - S lzb ,,. 1t .... rl , !b yurulma5ır.ı rıca e~. <q;.ulZ nın- ~ .. ~.....u~csı-
DunkerQoe r catinden sonnı f"lcilcıda iltmezse mu unuge :ıstan u uuws se"'C oldu~ 'lıi bu sene d mı~ '\"C n onr,g un umen ~~ arı ıı- ohnadığının •ı:ıır • ~ • . • distanınn aittir ni ve Hlndlııtanın ronkaddcratına :hi 
~11 ı. !Bu suretle !bir. tarafta llılınitcd Şlı<kcli mudfü:·ü Re:fr>t ŞmPil ı:_crcn ' ~ .'!1 _e nna bildirilnü§ buh.-nuyordu. ed•r "'• ~,..t ..e a_ttıy.akla sıozlerıntz· . . . ' " • kim ..olmasını istemektedirler 
~ . ta . cdileccl...'i.ir ' 'Kooperatifler Bırllgı vnsıtasile mu- R d t i d" - atik ili f r den gperım (kardl!fllH& ""') l\gilız .Hındlırt.am dokuz ıhüyQk 'VJ- • 

~k~n ~ ü=~~s~ :fma~\1= btanbul şube;i müdürlüğfırw .de b~·a:t ~·~tırnrnk_ IJ(1 Yri tabii .fiy:'1t ınin ~::!t:1e n gô::0
; 0 y'fln;: :İ)~~:ı Bir l:;'za ~erind~ lfıymtcn müt kkıldir. :B~nlar: As-, •• l.ngllierenin huna kaı1ı takip et-

\ ·e IM-ş bin tayyare, dJğer tarafta e Mııhnsebci Umumiye müdürü ALidl· du~'kunlugfinUn unünc gcçccckiır. ·eti, gay.ri !l"e61llİ olduğu cihetle, ille. unundan ımzası Hm, Bcngnl, Dih:ır ve O? !1: !Bom- üğı ~attı ~rı;k t, adım adım llerle-
cıo Fransız ,ıtırk , ~ bin tank ve 3 1n- ınin .tayin edileet',gi öylen.mektedir. 1lirka_ç g~n~ür şebrlınizdc bulunan blr adım te~kil etmekteyse de, .mcse·ı· Bunun altında yavcrm şcrhı: bny, iBurmnnyn, lı crkczı •ilayctler mcktir. H.indl~~e~, bu :ıdtmllll"lln çok 
Jl!!lız f.ır'k ı buluneyo~u. Bu beyUk ıtünhal nkıl.tıı f.Ubesi müdürlü- Blrlik 1kınc.'ı Genel Direktörü, satış )('nin iıtitlcki inkisnf.ı için prııtik bir 9/1ı/S3 uat 9.BO unra ·c Ilerar, l\1ndras, Pı:nçap, Apra ve r~Y.a ,llcrledlğinı gd:ı:.önOoe geth-erek 
lti.."'bctml c rağır.en lb1r hafta silren ğ.üne de Mali}·e \Tckiıleti Kıuuhlyo kooper.atii'lel'·ni o•:'tal.larn 1Jul-a !ny- k,ym~i 'hafa 'lbuhınmamnktadır. Bu sifre mnhliıluniin nltına btzZDt Ounh'dan mütel}ekkil birleşik ülke- bir. nn C\"Vel. hcdcle \'nrroak istedlk-
ıncydan muhar b nde, mUknvemet müdfuii ülend Osınanın gotir1lo1t.l<ln11 ~ckllde t şkill•lnndınnış \'e or- Bulzaristanla m üzakereler C~~ Pa~nnın kuı un kı:ılemle ve ken- l<'rdlr. le~ı ba.lde bıı!ok. e~f!cllerlc knr§Jla-
~ı.d ilı .0 mı~ :e ilk 48 tnnl 'Frzınsız. • ıtakruırür ct.mi6tiı'. tnk ()lı•11\'anlnr1n ın:ı.ılıırımn .an mu- n·~ . r·- l' .. <! h".k" - dı elılc ..}'tlzdığı cevap sur.etı: Bunlarilnn ha.§ka daha kiir;ük olan §ılOr ~c da'hilı bırlığı temin edemc-
ııskerlerı ıt,•er't'l" nde tutunmıyn mın"af 1 • • •t ı t.arn wıfl .umu' n a u u H • · ''ikl . 
f:JL • ·ıard' • -

1 

''n"r1f1, rı bertar.ı.1 etmek ımrcilllc .... tı:ırnfdarı 'flnın::ı ı·ı gazetesi uıusı ·- '-'ol geldiniz; sala geldi · Blucu tnn vc ,rima!i garbi hudut vı . u crı için de tesirli bir mücadele-
"" o,~ ır. · · • k 111 • 'ine• ' ' • ' ' niz:· C nob hak aff k t · d ı ı · -• · • ı d • .B ki _..,_ .YlU>' ı ıneı:rjyatı hn1 ı-ı.:+mak J~+ riı. ı "nnn~•ran ~1ıc crıı don T11Üb:ıyaıı Bul,.u ı i tanla olnn n"izakcrclerin ·. ! ~uv a . 8 srn, oı- u •rol ı ı •aı:uır. ye •nrı mıyor nr ı. 

" u rp ecmasında ~er ~e Al,.., { ·nı1 ki Fr ı .•. _._ ·-•· L.i • d ı..: " • • 11hhıye reıı vekılı muallım ..... bry• . n 1 k Fr Z • ._ı!!ı u ya- ;.c :ı: c !na z ~ı.r,.,:ı ll.w• curoQ\ '\ n ııcııp e cıı t d.ıudcı'i 1- memnurrl) ete şay.m bır ~ kıl ele ınk1- •f d" t .1 ıb 1. ıt kd t !Hmd prt>ıı lı~ı ı c~·rı nyn 1daı-e- A' rupaaa 'kopan lbü) ük hnrp, 
~ ..... • çcı :r.akt:ı .olnn bir c · ı ta lıa- ır ~ en ı vası ası e tn ırayı a . m e • . . • ~ • . • • 

r 'bu~ıik kıcı hf'.msirenın mezkur rncl,'Yada n :;- ?I • • • • .ıf etme":~ oldu runu y .zm:ı'kladır lım .. Afıyetle sar'fedınız. Go:ı:lorın•zden M-c t bıd r1 r e 6:~ 3_ 
1 memurlar Hlı i n1n ışın_ı . bir ~llı '!ko1n)1~-

k ı ..1 r reclılcn bl'yan:ı.tınd;:ı Fr . 1 1 rın Cl' n- !Coo;p ratıf tt-şl.ıl U buluıllnı) ıuı ıG. z tere g re Ru j a ııe 1 n m • P1)nm karde,•m. " ıı l!e 1 ng ltere ho.ıkumetine bag- oldu ~ ~ n Hındistanm bu 
1'a:k- reti itayı. e yatlecl l 1:! b !'I J ı J. ~ r.r, 0! ka.!:u •da mnlı- zak ıcler d.,.b !az' mü kul t ıın: imza yem\de - Cema Ra,ıan111 ken• ' lar. a 

ıliz lik :fır.kadnn yalnız 1500 kı geri J k •ruınak iç.n n.u ;ı~ .. a tqkılütı delk -Oc bu d:ı ~ııu lı t bir mtı t> dıne mahsua rıar.etı P ıı ıkl ·in ıı. ı LCl d r. Fa- i 
de ~ıfıti bilfüri1m tır. m. ktndı~ Hrec~ktir. Bu e \ hı nyr.ı yı:ı\ c m • t buıılnı ın nn ak 11~ u ıLıöarı Jıa- ~ 



ipirol Necati Ağn, sızıların, nezle, grip, romatizmanm il8e1d1r. Bahçekapı; Salih Necati 
ı••e:oc*.+••"~e;eec*::::e:::e::o:c::<eee:eeeeee:c;:,,::::::c::::c:::tc:::ı:cc:c:::.::::ıt::~:::,ıııı::ıııtııııtııııı:ı:::::ı:::::::rı:::ıı:::::~:ıı::c:c::::::::c:::ııı::~ 
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BULGARİST ANDA 
- -· -

i tonbuld:ı buluıın•aktn olnn 
dogunılu Vt hu do::uınlulnrla mua- SOLf>A;\ SAGil 
ıncll'yc t bı lı •c muadili Qkulluı 1 İı;tunbu\ halk.na dert 
nı~zunlarilt yük "k okullnrda tah:sı- l eri 1111 ndı • J{aı.ada u~ııı. 2 
le devam dmıyu·ek olnnlnı·ııı He ık- tunbuluıı ı;u uz y<'ı i - Tn~ in. 
~aş a'<k ılık şub..sircıc son }oklanı.~- Zulıncdm • İş. 4 - İla\o Biı· in-
ıırımı baı;lnnınıı,ıtır. :.!O '8 !l40 gunu· uhaıı ekli. fi Bh r.c,.ı kun aş • 
lC' kadar hc>rgun <il • m edecek ol!ln Goktc oluı. r. İlır meyva - Çocuk 
ıı~kcrlik m<'clısım· alı.kadurlarııı nu- ı:ctil'İr 7 Ummnk. 8 Şifa • 
fus cuzduıılnrı \C okumuş olduktan \'"rınc. 9 _ Kc mck 10 Bir Butgarıllanın ge-;en harpteki baıkumanaanı general Çekhof 

Hitlerl• görüfiırlren 
okullnrııı vcı<lkıılıırik vnktind<' mu- mıırkn _ Arııp~a au. 

l
racnat rcl<'n•k son yoklnmalnrını \":lP l'l'J.A/UDAl\ AŞAG/l A: 1 

Gl. Jekofun 
Almanya 

tırmıılan ilan olun..ır. 1 iElinlzdo bulunan - Beyaz. 
yasetını zahirde idare eden - - " \d mn - Bit· tarıkal. 3 -

d h k
"k .r•1NttHlllllll1fHIMflliUtll1Ut ........................ lllt1t; "- j 3 

1 Krnl Boris ise e a ·ı ntte §31 1 T • · fkA ~ !\it shıır bir kumrnc anın babaııı -
idare eden Boris'in peder' ~ sene ev ve asvırıe r ~ 8nbahları yenir 4 lrak millı S<'I'• 
eski Kral Ferdinanddır. Ferdi- ;..-"'""1

-'"'-
11
"'"

11
"""'""""

1111111
"'

11
""" ı>uı1u. fi Bir kız i mi - Sonı.:nn 

nand Serimde va ıyor. Fakat Bul- Avrupay.a tahsile git- (Y) gelirı;c. tefc~ım.t olu!· fı 

h t • • · d ı= · 1. k · • • ~ kk'lnı • \ cı go terme. ı Hı-Seya a ının g:r,ıııtBan an e ındı _as ad~e k·n~eflrnı,.. mek ıstıyenler ,:nC't cckıı - Huk 8 Bır nevi hnn 
og u orıse ver ıgı ıre tı er c D in <ı C.rıi nlınak içın 

h d B 1 "d k d' 10 Atu•to.: 1909 çer • " 1 
• • • t• • u gnrist.ını ı ar" etme le ır. __ v 

1 
ıl 1 """ ıo 611 cıı kuııınş ma ıye l ne ır Bu sebepledir kı n("slen Alman !\hktıU 1 ulı.)~·ıip n (Zlln ())Up ı.IC'· Ynk ıl:ıın kt. n ~n·lı. 

Ya.zan: Ethem Ruhi BALK 4.N olan ı;~rdıııund son günlere kadar ~ hı nıc ı... zİ)ld• ı t dam edılınck- "-'\ 
Bnlgamıtoını Alnı n perestııın tr bı..lt 1 bazı t'ftı dlkr makamı r B o R s A 1 1 

F..-ıki Bul ın ordusu ba kuman- den ayırm.ınııs. bugünleri haı:ır· adaı dl' müraı·autlc ikmali tahs.11 . Piyasaya 
g ş · ı B b 1 B ı· z nınındıı Avıupa)n azimet ıçın lrnd· 

dam General Jekofun Bı·rlıne gıt- ımı::;tır. u ıtı ara er ıne Se)a- l 1 1 d "" h' 1 8 940 k 
h J G 1 J k f 1 ıct l'rl o ınac ıgın na ıs c ornıı 1 9 - çı mıetır 

~iğini, Bay Hitlerc mısa fir ?ldu: ut e en eılt'ra_. e 0 un. ya nız halıLN·i kcııdılc>rin hukuııı<'lçc \l i- - ~ • 
gunu, <\imanların h rp ettıklerı Ba) Hıtlerf" dt'gıl. eskı eff'ndısı lıısc ut taı.,fını ı dnııklc nı.ınıf't i.undr:ı 10~ i;~~;n 1~::4 Her Eczanede Bulunur. G ırp c.ephesıni gezıp tetkik eyle- f'erdıncrncl.ı dn u\ rıca misafir ola- ulcceklcrınl Lc) 1111 ı. ı ti'laf <'d r - Ne,york 100 Frank 91••••••••••ılıııiııİlll•.; 

Par is 
mekte bulunduğunu son gazete ha c.ığı, en zı_>.ıde I"eıdin,mddan di- lı•t'. Aııc: k heııuz '<'I slkııt lcrıı edil- Milııno 100 Liret 
b<"rl<'rındc okurken hattralarımın rek.tıf alcıcai:ı nıuhakknktır. n • ıl•l{ı rılwtll kını ıı 1, ıclıcı clııhıliıı Cenevr. 100 lsv. Fr. 
bırd<"nbır{' c.unlcındığını hissettım. 1 Iurhı Umurnıde Almaııl.ırla • · kimır hnr ınıl• kal ıcı.ıg.ı ııınlum Amster. rnn Florin 

Y k b 1 · T" k ·ı ·r k B 1 ulııı ıdıgıııdaıı mu :ıhcl••mııuıı sımdı Berlln 100 Rııylşm. 
a m ır t ırı ıııı canlı hatıralarıle \ e ur ·ı, <: ı I' ııtı ,ı · )1 npnn u - 1 k 1 1 ki b' 11 Bru"ksAI 10() Belga - .. • • • . ıı ıııu ·tıı o c u · n ı ı manı; sn ıt ne r t•· ~ 

mnhmul ol.m \aka) iden bir sahi- gar hukuıııetını. m luındur kı mu- clii<'mİH·ceğ-i ı.:ibl mlı tcd'ilı•ı in kndrv Atına 10 l Drahmi 
feyi, çok muhterem 1 nsviri l:..f- tt>vdfo Hadosl.n ofun kabinesi dnhıhı;dı knldıklııı ı r~ı ıııhııısn lııle Sofyn 1~~ ~ka Kr. 
k:ıra te\ diden kt"ndimi alamadım. leı1kil edıyorclu. Rcıdoslavof nıüte- muıuııclııtııı mıktnı ı\: mut<-ıınsip mc }i~d'ru lO!> l'eçet:ı. 
Herhalde biraz manalı görünen veffo lsı.ınbıılqfun Sİ\Osetini gü- ıııuı tefrik olundu 'll cihC'th humın var,ova 100 Zloti 
j bu seyahat haberıne matuf dik- den vt• lstaııbulofun kabinı-sinde 1 ıı;ıııclm lıazı:;ıııııı ~ llll ıncıııurl) etini Budupeş 100 Pengö 
kat nazarlarına Jekofun kiın ol- .dlıye nazırlıgı nıevkiini isgal ıııuh.ıfuuı t•lıııck ÜZ•'1~· Avrbpa~a a- Bükret 10) Ley 

d - · . .. . 1 ı· l il k. · iimı•tine bluııtıı •ı11.1vı1fn!Cat c<llll'mı- rsclgrarl 100 Dinar 
ugunu. tarıhtekı nıevkıını bu t'( < n ı >er.ı <•rın en es ı \"C en ,,. ib" l 1 k h' Yokoha. 100 Yen 

• , <'Cl'J.tı ı: za ı•rı J:C ece ı<ı~n<' u- l 
munasebetlc Bulgaristnııın iç \ e ıhtl\'arı hır drvlet adamıydı. Gc- kiıın<'tçe bıluııııtıh'1n şub;ıdı•tııaıncı;i Stokhol. 100 ıveçkr. 
dıs siytısetindekı durumunu göstcı ncral Jekof Hus taraftf\rlrırına mü- oluıı olmn<lıgınn h:ıkılıııı~aıak ıbrnı.ı Mo,kvn 100 Rub\f> 
mek, Türk münevverlerini tarihi temayı! bulunduğu için Radosla- ı•hlı~ct V<' ılıı.ızı mıisab:ık:ıt cıleıı 

29,52 

0,9975 
1,6515 

13,9.ı 

27,405') 
0,62;, 
3,25)0 

31,8150 
31,00) 

hakikatlerle kanııla tırmak isle- 'ofla .ıral,ırında hiı so~ukluk ve l!t'rıÇlc•J'dcıı yu7 ki Jııln Avrupaya 1 ESHAM VE TAHVİLA'f 
dlrn d l-1 d tt. izamı mııkarı l'I buluıuluı:und:ııı dıo-. mu.ırıza var ı. arp evanı e ı- . 

w• ""d] R d 1 f b 1la\'I htı J!ıloıl~H ''l'\alıı ll!il İtchl Ül· 
Jekof kimdir? gı m~ cetçe a. osa,·o ıın e)nz knl'ııır eınıısuı. 

General Jekof. geçen Harlı dedwrne Jekof sıyah der. Jekofun ,- .:.:.:...:.;;;.::;.::..;;;..;.;... ______ I 
lirnumide Bulgar ordusu basku- rmıamelderint• karsı da H.adosln- ı' A " t • Cumartesi 
mandanıydı Hiç üphe yok ki vof cı. ve soğuk mukabdderdc gus OS 

Receı• 
harbindeki Bulgar ordurunu vü- id.ırt'! ederdı. lııte. Bulgar haşku- 5 Tcmmu' 

-----:------~ 19'i8 " 0 S ikramiyeli 
Sivas Erzurum 'l 

3 
s 

. " ' Erg mi 

1 

M,..rk.cz Banka <pe,ın 

Türk Borcu 
Dı, Tıcaret Hiıs~ 9eoedl 

19,10 
20, 
19,9ô 
19,96 
19,96 
19,38 

ı 02,so 
18,10 

Kiralık Ev 
BEYO~LVNUN RY ~~Eh 

l'ERİNDR 
3 od:ı mobıl~ alı, kıılorıfcı, banyo, 

hınagazı \C heı tuı lu modern kon-
roı u hıtl;\ lıİı' ııpnrtıınıııı musaıt fi. 
yatla kiı·ııyn vcnlecel.tır. l\luraf'aat 
Tele.fon: ı 131lô. 
tflfllllllllfllltlllllllllltlllllflfttllHllllllftllfhllft"ttllllftttl 

Tasvir i Efkar 

Nüshası (5) Kuruştur. 

Ş .. ı Türkiye Harlt 
Abone eraıh için ~ 

!senelik ............ 1400 Kr. :.!700 Kı. 
Altı aylık ... ...... 7ı:i0 > 
Üt aylık ............ 400 > 800 > 
Bir aylık ....••... .. J 60 yoktur. "·····························-· ............ . aa ıbı: Z. T. ESU ZIVA 

N4t,rıyat Müdürü • C. BABAN 
Basıldığı yer: MATBAA! ~BUZZIYA 

)•üksek bir crk<lnıhnrp zabitidir. bulunur<hı. Kral Fertlinand ise 13s9 H o 1.b6 
Fakat u muhakkak ki Balkan gizli e lıt'r iki taıafı okşar, onları ' 1 Ruıal 

cude getiren nıe hur Genrral .Su- maııdanlıt:ı ile Radoslavof hükii- 28 

d k h d d H"" 97 
A. tertih; 0,74 

---""'----------.......;'----' ················································ vof&a onun crkfınıhnrbiy..,sı reisi nıetı arasın ·• ı ıı erin müca t -

müteveffa Gener Fice.f derece- ledır kı niha.> t"l Makedonya \'e ',T • u 
aindc miisteıına bir {kapasite mi- Balkanlar cephesini tutan Bııl_gnr E.u nl V.autl ~-...... ~-., 
lıter) askcıi varlık değildir. Hc1t- ordusunu inhilale uğrattı ( Bobr- Valrit lcr f' 
ta Lüleburgaz. Pınarhisar ıııuh. - polr.) deki ordu ihtil:ılıııi dof:ur- ------,1~ D49. ~ no.s 1 Plaj· Gazino ve Lokantası 1 
rebesini yapan. müteveffa Gene- du. Bulgar ordu u kuınandanları- Glin,.. 'Ya""'"' "' o 
ral Ratko Dimiıriyef derecesinde 11111 siyasi (ırkalaı.ı intisapları ve Ô~le es 04, ı 19 IBiiyük fedakarlıkla tem\n edilen Viyana vel 
enerji sahibi de değildir. Bu ılk yekdiğerilc ihtiliıfları. nıhayet ~t.iuJl ~~ ~~!~', 11·~• Türk san'atkirlarından 10 kicilik 
buyük kumandanlardan sonra > e- Bulgar ctıchı.,urıclaki anorşi) c se- A " t"m 1 ':I' 

ni neslin bMında gÖLÜkcn. dahc dhe~k) oblduk. Mesedlı1 Balkahn "ca.rbin- --~--·_·._·~-·..;Y_•_r_•n_1t_ı_ı _J_,;_~~ ~ ::o,. -Baya n Lebı·be Caz orkestrası-
ziyade siyasi teşekküllerle ıııkı te- t' ı .ı~ uııı.ıı1 .ırı mcs ur eııe-

masları olan, ve bu sayede ınüm- nıl Sav of 'e erkiinıharbi) c rei"ı 
taz bir mcvk.ie yükselmiş bir 1;1ah- Geııeıal r içd ist.ınbulofurı dost· 
siyettir. Hulbuki bu neslin, yani ular. Son b.ıoıkumand.ııı J ekof 

kmhaıılnı ı.·erjyorlardı. 

Umumi Harpte Bulgari.'anı 
General Jekof neslinin başında se Hu:. t.ırcıh .rl,1rııuı. \ n• bo:gund an Bulgar Türl.Lı·i 
duran en yüksek zekiı en nıüte- '\l,ırodncı (Mılli Parti) par k t t 

bb. b. b • l' ·ı · .J k 1 ur arınış ı r fe ıs ır ta yecı ı. e po ıtı :.ıcı ı}t' "ı: •11•1110 • r.ıt a '" nırn - IJ. _L! lJ · I J [) b . • -mcot ıııum son arıııua o r-
Hnrbi Umumıde baııkunıandıın ~uptu. Bıı fırkular erkanı ısc I d d 'h ·ı·ı· d 
C 1 J k f k • h b" · n d 1 f k ı . d . . k po e e or unun ı tı a ın cı 

tancln çırçilerle konıiiııistlcr çok 
1 

D o b ruca meselesi 

iın alınıs. General Jekof \'e riife-' Şimdi Alman ve İngili~ harbi-
kusı ı;ci~drıı dii,,müs, birer köse.}• ııin son günlerindl", Frensadaki 
"· nıslcrdi. Kral Ferdiuıtnd dct he:'.inıetlerden sonr.ı Bulgaristan-, 

deri 1 B J. k 11 Arndan ela, Dobruca Dobruca, diye oliıi-
ı.ı er ıne ·açınıs . k 

k 
• "<t yapmağ" çalı:;anlar, asıl Bul-

~ -
1940 SENESİ 

• ViYA ~A 
SON BAHAR FUARI 
1 - 8 E Y L 0 L 1940 
Her sene olduğu gibi bu sene de bütün 

mükemmeliyetile açılacaktır. Mümessil: K. A. MÜLLER 

ve ŞERiKİ, Telefon: 40090, P. K. 1090, Telgraf "TRANSPORT" 

Adres: Minerva Han Galata - İstanbul 

ÖKSÜRENLERE KATRAN 11aKKr EKREM ·--------· t . GENÇLİK 
2. GÜZELLİK 
3. SIHHAT 
işte yüksek bir krem 
de aranan bıı ıned 
yt-tlerln hcpıılnl size 

Krem Pertev 
temin edeblllr. 

KREM PERTEV• 
Bir tuvalet müıtahza· 
rıdır. ince bir itina '"c 
yapılışındaki hususiyet 
itibarile yüıdekl çiz
gi ve buruşuklukların 

teşekltülüne ın!ınl olur. 
Deriyi genç ve gergin 
tutar. 
7 KREM PERTEV · 
Bir (Ü7ellik vasıtasıdır. 
Genı,ıemlş ıncsamatı 

ııkıştınr:ı.k ciltteki 
pürtük ve kııbıırcıklan 
giderir. Çil ve lekeleri 
izale eder, Teni mat v~ 
,effaf bir hale getirir. 
3 - KRE .. PERTEV: 
Bir-dit deva.ıdır. Deri 
guddelerinin ifrazatını 
düzeltir. Sivilce ve •i· 

l\loılıı} ı ıakip rd"ıı lı<'r 11ctı· i kadın ı~ııı kı.} mc>tlı taşlnrilc ve 
rıdl" ışlcını•ı.;ıl~· lı::ıkikııt~n ıı:ıw ı ı ılıkknti celbeden bôyle bir haıi
kııl:ıclı· (Sli'\Cf<:Hı ~nıılı' sahip olmıık ndı•ta bir snndettiı. FC'vkıı!K
dı• ~ıııwl ve ııırif olı.rı bu (SİNt:t-:H) santleıi en müşkülpesentleri 
dahi hıtınm cch•lıılır ''t" butıın bu nıeziyetleriııden rnnncln sautkıi
mi)\iıı 1111 bPş sı•ııc'lfü bir müddt>t için velev müşterilerinin mes'uli
\l'lıııdl'n ol:;un hPı lııılu .ırı7.nlıı rın mücs~cmiz tıır:ıfından hiçbiı 

m·11 t ıılınm:ık~ııırı tamir cılunııcaldıırı gnrnııti ldilmiııtlr. enera e o un er anı ar ıyeı "a o" ,n o ·.ıuıııcııını u .. urrn<' · 1.. d I k 
• · b 1 l · · · · ·· d' d k" sonra c usman or u arına mu a-

umumıye reıııı u unan ve rntun <·ıııır mı•tt'ma ı\'«'11 or u rr ·unına, vcrnet ed.erek muntcı7.amun rical 
bırk,,. senı: geçer gcçnıt'Z as cı ı nar ·ıı t d ~ ·ı b k • ·· ., ını e ı egı , azı as erı unl"'· • 
hizb \"ine canlan.dı. Makedonya ra ilı• saraya mensup kimselerdir. SINGERNo 82-A 180 Elmas uc 11, Pırlantalı SOO harbi idare eden, nskeri ve dnhili "ıatta efr.:1J111 .. k.ıdar propcıganda-

eden General T odorof kıımnııcln-
inkılaplarda iımil olan. ve hattiı 'annı te mıl Pttıler. Onların bu sınclaki ikinci ordu. ancak Bul-
Bulgaristandn son hıikiimct takli yolsuz ve gayrİ'\alani hareketleri. ,...arıstaıı 1 urlderındeıı tcşekkul et
bini hazırlıyan ve ~npan askeri ıih.ıyet General Jekofu ve ordu- mı bir ordu}'du. O kahramanca 
hizbin dimağı il) ılan Genemi Lu- ,u dahi nıüskül mt"vkıdc bıraktı tlövü en ordu Gt~nernl Frun§ı 
koftur. ~·lıııkü bu hareketler. Bııll,{.ıriııtaıı- Despercııin lıatıratında takdirlf' 

General Jekof daha ziyade -in için iı,.in kcıynıvan dem.ıı::ojiyi. rrnıl.ııı bu ordu, Bulgaristanlı kah
K mi F crdinandın > ctistirmelerin- a\"ctınııı ·he.> ecunlarını. ılıııliıl ırrı- ram an Türk evladınd.ın ibart>ltİ 
den ve onun mutemedi. Bulgarıs- ı f ı d d k • ;;ıır .ırını can aııc ırmış, or u a i /a,nllı l"lirk milletinin bu tarıhi 
tan dahili siyusetinde Ru . taraf- BıılgM efradın yii:zcle doksuııı ih- vaziyetini 'e kahtamanlığıııı hiç 
tarı sayılan fırkalarla. bılhassa till'ıle «İrmiıı Sofyuya ve mcmle- bir Bulgar tarihinde ve resmi ı.·c
eabık dt'mok~at fırkası rebi rn~- kellerine kaçı} orlnrdı. Orduda 3ikalarındu _>azılmış. hiç olmn.t.sa 
teveffa Mcılınofla sıkı do t hır \alnız. Bulgarıstan Türklerinden hır takdirle olsun yiıdedilmis gör-

ılıııl."ıl komiıesile biılikıc çifçı hti- Berlinc kadar giden zevat. bun., lira ·Emsalleri gibi 15 sene garantilidir. 
kuıııctırıi devirdıler. Komiinistleıı ların <rÜmrt'sidir. Bu arada Gene- Adres• dikkat : SINGF.R Sı\AT l'ıfağ:ıusı - lıtan'>UI Eminönü. 

ha}li ezdiler. Kral Bori~ dt" yaş.,ral Jekofun da sahnede gorünüşü !!!!!!!!!!!!!!~~!!~~!!~!!!!!!!!!~!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!J 
i.ındı. Tecrlib{'leri arttı. f·aktıt ll:l)anı hayret değildir. Fakat ben- 1 

ce bu göri.inü . ciddi ve askeri 1 İ 
o gün hugi.indur. Bul~aristanda. bir teşebhusün rıetıcesi olmak tun Devlet Demiryolları linları 
13alkoıı hıırbiııdt>n evvelki kıl\ vet. 

i'.İyadc siyasi bir tezahürdür. Et- ;.•••••••••••••••••••t•••••••••• 
li ordu disiplini bir daha teessüs rafa tesir yapma~ı memul bir gös-
edemedi. Bir derecede ki bugün terio;tir. Benim kanaatim şudur. 
hiıl;ı, Bulgaristaııda ekseri\' eti ıeş. Asıl, hakiki Bulgar rııilletini kola\' 

kil eden Hulgar ahııliııiıı orduva kola\• ate c sokmak, ne Fılof hü
sad.tkatle hi:mıet edeceğinden kiirnetinin ne de General Jekofuıı 

Huyda ı paşıı - ~;skışehır arası istu yoıılıırıncla verildiği tnkdh·clr , ıı.

goııtlrı. Adapazaı· istaı>:yonurıılıı verilirse. idaı'Ccc gostcı ilccek yC'rd<' tcs· 
liın cclilnwk şııı tile 4fi00 liı a muhammen lıcdelle <45000> adC't Jıaı k• 
taşı, im palı z:ıı f usulilc <'kslltııı<'p! çıkarılmıştır. 

i\lu\·akkat temlııotı 337 lira r.o kunıştur. zattır. 1 toplanan drad. o zavallı Türkler ıııeclim. 
Sabık Çann b ugünkü siyasette nevkilerıni muhafaza ediyor, Bugünkü B ulgar ordusunun rmiıı oltımaLlaı. Bunu. icap eder 

rolü Bulgar zabitlerinin kumandasında 
1 

kıvmeti ~c· \ csikular ve hadi .. eJ..,ılc ileride 

kııdıetinde olan bir ey değildir. 

Meğ~r ki hadiseler bir ihtilat va
par da, bu zümrenin meramını 

1-:ksiltmc> 12/8/94(1 tarihine rastlıyırn pazaı le i guııu 8aat 15 .. 

Jlaydaı pıışuda gar binıısıncla birinci fşlctınc komisyonunca yapılacaktır. 
İsteklil<'r rnuvnkkaı lC'miıınt ve 2490 sayılı kamııı ahkamıruı tevfikan 
teklif ml•ktuplarJnı ve iki 11limuneyi eksiltme gürıfi saat 14 c knclnr ko
ınls) on reisliğine VC'rmiş bulunmalı dırlar. Bu işe ait şartname ve mu 
kavef('lıume projesı pn rn ız olıırnk Hıı) dıırpaşada yol bas rnufcttlşlıı.'in· 

Bugünkü Bulgaristanııı si 1sadaknt1e \'azifclerini ifa edıyor, Bu tclakett~n sonr.ı Bulg. ris· i::ıpcıt edebiliri?.. tervicc fırsat düşüre. ı 

N o: ·88 mislerdı. Fakat General Mençi •

1 kof on bin süvari ııe hareket et- inhisarlar U. Müdürıu··g"' 0··nden •• I 
,..,..,..,_.__ mişti. Bu süvariler atların terki. 

sine birer kazak da bindirmişler- ıiiılm••••••••ııııı:1111•••••••••••••••••.ı= 

Yazan : S. N. Tanau 
di. Bu suretle on bin tltın üzerin
de yirmi bin kişilik çifte sıivarili 
bir kuvvet, Baristene çayı üze -
rinde dörtnala gıdiyordu. 

Bu sabah Çar, Poltavada e- edilmiş ve Çara getirmişti. M k 
eir generalJ_ .. rle beraber o sabah O d' '- 1 • · ençi ·or, ölen. yollarda ka-, 

t k
.b geeke ud man :KluvÇavet e~'.nı lan lsveç askerlerinin leşlerinden 

harp meydanını dolaşıyor; Rus- a ı e çı ma an evve rı gor- .. . 
lardan, lsveçlilerden ölenlerin te miye gelen Mençikofu Çar, yn- kr~lın ızını, muke.mmele.n IE:kıp 
hisinde bulunuyordu. Meydan nakarındaıı f*pmüs, defolarla ku- .:dıyordu Kralın l>ılkın Lır halde 
bir auru cesetlerle doluydu. Leş- caklıynrak : oldugunu. bır ambada nakledıl-
ler tefeuuh etmişti. Batmış top _ Aferin Mençikof, Poltn\'a- dığinı, etrafıııda nncak l>coı yü 
ar8''>aları, P• rçalanmı beygirler, > 1 urıutmıyacnğım. bu her eyden üvnri. bir o l-adıır } aya a kcr 
ustiisle yığılmış insnnlar feci bir evvel senin eserindir. bıılundıığunu. hepsinin ümıtleri-
maıızara teşkil c.-di}ordu. Çar, - revazu buyuruyorsunuz nın kalmadığını du geçtiğı mııı -
yanındakilere : haşmetpenah, biz hepimiz sizin tnkalardnki köyll'rden ve köylü-

- Jstemezdim. Bu k ıdar in- mektcbinizden yetiştik. Bu ordu leıdcıı tahkik etıııiştı. Yanındı:ıkı-
s na mal olan bu znfen is- burada değil, küçük Preobra- lere: 1 
tf'mezdim amma, biraderim Şarl yensko·da hazırlandı, Hatırlarsı- - Onları Türk hudutlarına 
böyle anu etti .• diyordu. nız yal varmadan ) akalamalı.> ız. ı veç 

Ruslann elıne sayısız araba,/ - Ostat1 rımm ycndık değıl Kralı bu kad r f i bir boz 
Pe>gır, ve para geçmi ti. 6 mil- mi MençikoH Gdın dostlarım i- dan ktrtulın ımalıc'ır do tların> 

1 ltınını muhte'\i i l·a a- çelim 1 dıye b ordu · 
n d 1 ide ( r \ m ı 

d• lJOKll,ı. ••-
1• •V • tedbirlerle 

· ihaz ettı 
1 

••lllMIJ~~!!!~ 

h.cşır illın \ rtnaınc ı nım·ılılııcı lclıırcıolziıı 1' .. şab:ıhçı• 
mlı-kıı ııL fıılıı ıka ıııd., ·' nptıı·ucıı;•ı paıç,·ı cnııııvctlı k ki .., J ıgınıı · ın ııatı ııçı 
t'k!<ıltnwyr konnıu,tur. 

2 l\c~ıf bedeli 1·~:7u,~o lll'tı, nıu' nkknt teın11u1t1 U93,4fı lhtuhr. 

v f:k illmf' 16 F 940 1.:umn günü aat 1ı;,ırn dn l<a!Jatııştn [,eva-ı 
.r.1111 \e Mıibııyıınt ;ıubc iııdckı alını koınlsyoııurı<lıı ;ı.apıhıenktır. 

4 Şnrtıınm ozu J?'fÇ n Ll'v. zıın şubcsı vı•zıı ·sinll<'ıı 47 kuruş 
nıllk.ıbılıncl alıııabJI • .. 

u 1 t klılcı n ı-lr ıltı•.e c r. 
•11 n ıı 1 . fıkı a ııı<l;ı ~ ıızrlı ve ali 
mezkur konu \ona ıııı ı l ati ı ı, , 

t 1 

ta\ ın oluıınıı ı::-ıııı 't aatıc ~ ıı tnıı· 

\'e r, 7,5 gı.ıvcrımc rı:ıı. !aıik lıiı likt... 
(&474) 

deı ıılınobillr. (6484) 

• * * 
l\I ııhamıncn bedelı ( 66 Hi> lira ( 50) l.uruş olnıı k.ıyııak lı1lcri ıcııı 

ultı kıılcın<l••n ibaı et ıııubtclif şekil ve clı'ntt., ( 4700) ndet hu u ı for· 
nıa kcınıüıü (2/911!140) pazartc i güıılı saat (16) -0n bc:tP Haydurpaı;adıı 

gar hirııı ı ılahlliııd"ki k<•rniııroı ta rafından kapalı z:,rf u ulıle ııtın 
n lı n :ıcn kt ı r. 

Bu ışc gıı·ıııel-.. i tiycıılcl'İı , 496 lırn 24 kuıuşluk muvakkat tcınirıllt 
\'C kııııunuıı Ul) in <>UIJ:..; \C'Sikalıırla tekliflerim füuhtc\•i zıırflnı·ınr oyııi 
gıın .ı.ıt (14) oıı elemle k:ıdl\l honıisyoıı l'eisliğinc v<>nne:,•rı k•zl'n<lıı. 

Bu ışc alt şıııtnaınclcı komisyondıuı parasız olaıak dağıtılmakta ... 
dıı. (7010) 

• • • 
F k şehıı dcııosuııa biı sene zaı·fıııda gelecek olan takl'ihcrı ~0.000 

ton 1 <inıuı'\in vagon!nrdıırı yere boşaltılması ve lll rıi nııktal' kömüııın 
) erden ınakınc \ c lc.ıbında vagonlaın yükll'me işi kopalı zarf mmllle 
:11 /8/MO tnı·ihiııe ınG'lndif cumortcııi guııü sııat 11 de H. Paşa gar bi· 
nası clnhilıııdc l it:<'ı ı>ılctrııc komb)oıou taıafıııdıın ihale ı )aııılacakt r. 

l\l ııhanıınc n bcdd hi ı ton komü ı i.ın vagondan ycl'c iııdlrilıııcsı 10 
kuru,tur. Bir ton kunüı:Un ~ercim makine \'cya \agonn yüklotılm i 
için ldııı ellı ınutc hnıTık vinç tnhsıs cttıgi takdirde l i. clektı lklc ınu• 
tehıınlk vırıı; H rdii•ı zaman 10 ve tahmil içın idar ıniz hiçbiı ve ılt 
veı nı dl " •:ıkdıı ıle .!O kıı ruştuı. 

Fk 1 ıı ., •ını ı, ı l)uılcr (,ıınunmı tnyın etti •ı ,, aik 
1 t ir tlaı 1 biılıkt ıh 1 mu t lıf ın 
k 1 lfü ı 1 

\ 


