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Dünga barışı için en lehlikeli, 
en zehirli kaynak, kin ve kibirle 
beslenen milli ihtiras/ardır. 
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yunan hududunda (Davut ; 

•• Hoca) namında bir adam I 
Oldürülmüı. Bu, alelade bir hu - J 
~~t hadise.11inden, hatta belki de 
~ 2abıta vak'asmdan daha mü- 1 
'lllll addedilmemek lazımken i -
~~Yan matbuatı meseleye büyük 
..., ehemmiyet vermi~ gibi görü-
"iİYor. • 

İnönü'ye 
müjdeyi 

bütün köylü aynı 
verdi, (Mahsul bol) ·I 

taksiminde 
müessir olmak 

için bu işi 
büyütmektedir 

----

Milli Şef, her köylü ile 
oldu ve derdlerini 

alakadar 
dinledi 

İtalyan gazetelerinin bu yolda 
~riyatını ıörünce, bundan yedi 
~kiz sene evvel yine Arnavutluk ı 
• Yunan hududunda vukubulrnu~ 
diğer bir katil hadisesinden çı~an l 
bıiibim neticeleri hatırladık. O ta
tİlite Yunanistanla Arnavutluk Ankara, 14 <AA) - Orta Anadolu- lar. Komumn, Parti, Halkevl ve Bele
'-1ıduduna bir İtalyan generalinin da .Y~~tıklıırı kısa bır ~cyahatıen sonra diye erkanı olmak üzere bütün Ço. 
'tİ • • Reısıcumhur i met iııonu, bucun s:> mluların candan .. ev,gi tezahUrlerlle 
Yaıetı altında bır heyet memur 21 de hususf trcnlerılc şchrimıze el ırlanmışlardır. ' 

edilmişti. Bu heyet hududu çizer- müşlerdır. Milli Şef, hareketinden once Vitılyet 1 
Mo•lıorıa bü)'iiİ« elcım z 

Ali Haydar Aktay 

Yunan matbuatı da 
fiddetli nefriyata girişti 

Londra, 14 (A.A.) - Reuter :ıjansı 
bildiriyor: ı 
Arnavutluktnkı isyanlar hakkında B. 

Butler tnrn!ınclan Avam Kam:ıras:ınd:ı 
verllen izahatın az tafsilatlı olmasına 
ve vııziyetin henQz müphem bulunma
sına rağmen, mesele, İnglliz mntbuntı
ııın dikJ...-ntini <;ekmektedir. 

~en anlaıılan Yunanlılardan zi- Milli Şef, Ankara garında Duyuk •c Halkevlne şeref vermişler ,.c Hol
hd~ Arnavutları iltizam eylemiı Mıllet Meclıı;ı Reisi Abdulhnlık Rendn, l keviı~?~. Ço.~um ve civar kn.znlnr ~alkı 
oı. . . . . Baş,ekıl Doktor Refık Saydam, Mare- ıle goruşmuşlcr ve Halkcvı faalıyeti 

c:ak, kı heyehn reısı olan. gene- şal FeHi Çııkmok Vl'kıllcr, Cumhur!- etrMındn izahat ıılmı~l:ırdır. M o s K o v A 
~I, r..::t•eden geldiği anla.1ılamıyan yet Halk Partisi Genel Sekreteri, Parti y ozgadda 
lllO' kur,unla öldürülmüıtü. umumi idare heyeti fızaları, mcb'uslnr, 

Şimdilik anloşılan cihet, İtalyanın 
da Balkanların teskininde rolfinU l!ıı 
etmek ve bu hususta Yun:ınistana kaı-şı 
Arnavutluk meselesini kullanmak 1 te
diğldir. Gittikçe daha. barfa olarak gö
rülen clhctse, İtalya .ile Almanya tar:ı
!ından ihtiraslarının tatmini için bir 
ı;ik6r nddedilen Balkan memlekctJerı
nin istiktılllerini ve bu istikllli muh:ı
raw için mukovcmet azimlerini tevi
dc her znmandıın ziyııcle ıhtiyaı;ları ol· 
duliuclur 

Bu hadise italyada büyük bir Genel Kurmayla Mılli Mudafan Vekti-
~ h 1 · d" '"l'L.~ı h . letı erkanı, Veklıletlcr Mu teşar, e Mu-
.ver-? uıu e g~br a. ·u11 ya . ~ dırı Umumlleri, Ankara Vnlı ve Bele-
~eli de Yunanıstana gayet 'fi~ dı.)c Reısi, Merkez Komutanı, Emnıyet 
detli bir ültimatom verdi. Maa Mudtıriı ve kalnb:ılık bır h:ılk k1.&llesi 
tr\afih Yunanistan itidalini kay _ tarafından koı"ŞJlıınm ı şlardır. 

!>etmedi. Bu ültimatoll)u gelişigü- Çorumdan geçiş 
lel reddeylemiyerek esas itibarile Çorum, 14 (A.A.) - Reisicumhur 
İiltimatom üz.erinde İtalya ile mü- ismet lnônU bugun 10 25 de şehrımız
~kereyi kabul eyledi. Fakat Yu- den ayrılmışlar ve b:ışta vah. meb'us
t\anistanın bu suretle mutedil ve _ _.. - ·· - .. - ' _ .. , - ·- - - ' ... 

Yozgat, 14 <A. A) - Rdsiciımhur 
ismet İnonü, bugün Çorumdan Yozga. 
dı te~ir buyurmuşlar 'e Vali, Mcb -
uslar, nskeri ve sivil erkiın, Belediye 
\'C Parti Rcislerile fchrin kenarında 
toplanan halk kütleleri tarafından coş
kun tezahüratla karşılanmıştır. 

Mılli Şef, bir müddet Vali konıığında 
istirahat etmiş ve mutcakıbcn "aat 3 
cıe Yerkoye hareket buyurmuşlordır. 

( Devam ı sayfa 3, ıütun 2 de) 

- - - -----·- - - -
llıakul cevap vermesine rağtİıen 
hir İtalyan filosu Korfu adası ö
nüne gelerek ıehri topa tuttu, bir 
Layli mesken yıktı, hudut hadise
Iİnden belki haberi bile olmayan 
Lirçok masum insanları da öldür
dü ve ıehir, İtalyan aıkeri tara
fından i11al olundu. Şimdi hayli 
llnutulmuı olan bu hareket, Ak
'Vam Cemiyeti denilen mahut ge
~e:zelik ve tarafgirlik teşekkülüne 
ılk darbeyi vurmuf olan bir vak
lldır. Çünkü bu cemiyetin vazet
tiği ahkam mucibince İtalya ile 
~ unanistan arasında çıkmlf olan 
illtilaf, doğrudan doğruya cemi
htin huzuruna getirilerek orada 
~ynelmilel hukuk kıtideleri mu
cibince muhakeme ve halledil -
l'nek lazımgelirken, halya kendi 
haıına ve kendi kuvvetine güve
nerek davasını, tarif ettiğimiz 
fekli tecavüzkiranede halletmiıti. 
Yunanistan maruz kaldığı şiddet 1 
ltarıısında tabii mukabeleden a
ci:z olduğu için, nihayet İtalyanın 
hiitün taleplerini kabul ederek 
l<orfu adasını İtalyan iıgalinden 

"' ron•ilvanyanın altıb•tini tayin edecel« müzal«ue!enn 
c•reyan edeceli Rumanya kralının Sı , ayada ya%iık jOTayı 

kurtarabildi. 

Balkanlarda 1 

müzakereler 
Ş:mdi Yunan · Arnavutluk hu- --

dudunda çıkan hadise de bu geç - Heyetler arasın
mi, vak'aya ço1' bememektedir. 
lıunda Yqnanlıların kabahati var da doğrudan 
mıdır? Atina ajansının da kuv - d ., t 

l!!lyan ajansı 
Yugoslavya 

hariciye nazırının 
Romaya gidece
ğini tekzip ediyorr 

Stl'frıni ajan-
'Vetli bir tekziple verdiği izahata ogruya emas 
nazaran bunun çokluk ihtimali başlıyor Roma, l4 (.\.A.) 

sıııdan: 
:toktur. Yunanlıların , Avrupanın 
hu3 ünkü dağdağalı vaziyetinde, Buk1eş, 14 (A.A ) - l~eutl'ı' :ıJıııı- Yugoslııv devlet ııdaıolıııırıııı ltnl-

sı bıld trıyoı: y11~·1 ziyaret eclecekl0dıı c d::ıiı ı • 
Arnavutlukla, yani halyanlarla 
L Haber ıılındıgıııa ,.:oı c, Tr:ın lh·.ın rarla dol:ışaıı şayial.ıı· nıC'y'lnıwl ı 
11e1'h..,.i bit hudut hadisesi çı - va h:ıkk!ndakı Hunı<!n • l\tnrn ınii- Yugo lııv Haıiciyc N.ızırı Mıuı.o\l
l<.nnak istemelerini akıl kolay ~akcratı uu hafta '' ı ı l Cm ol' un vıız çin bugunlcrde Conk Cıııno il{' :w
kola y kabul etmez. Bilakis, Yu- hk saıayınııı lıulundu~u Smaı<t ~l'Y nısnıek üzere Ronı:ıl.ı r ler ı;i ıy
lıan BatTekili M. Metakaasın da kiımk başlıy:ıcııktır. \ ·,, ı şovııııPı "'a - lcnınektl'dir. 
teçenlerdeki nutkunda söylediği bık Mactı ı Elç ıs ı ve 1'ı·ansılvıınyn S:ıliıhiycttıır f{oıııa ınuhfilltrinık: 
\teçhile Yunanistan dünyanın bu işlerinin ekspeı ı buluıılaıı klloı~ 1111• ccııl'bi prnı>ngaııda i l• k:ıtııı lıııııfııı-
k caı' lıeyctınl' l'İy:ı!Wt l'f \'l'(' ·tır. "lkıı nlaıı lı ıı }j'ııbhıJc·ı· i',0 t1°\"•tl" tı•k· e~meketli vaziye tinde selameti, ' ' "' ~ ' 

Doğrudan doğruya t e mas zıp Nl ilınekte ve f t!l l~an • · Yuıroslııv 
•ncak sam:mi surette bitaraf kal - B k 1'4 (AA ) cStefaııi a- ıniırıaıı.eLetlerinin ııktcdikıı ıınlıı•nın· 
makta bulmaktadır. Bu yolda si- . u dıeş, . ' l ıır Vl' vaktill' Duçe tıırııfındaıı ç!? i-
"as t t kı

0

b· k e · ;ansın an> • l0 n ı · kt·rı d t ~ e a ıne arar v rmış ve H ükumet nıımınn söz ı;oylrmP!!'e ~ •. ı ın'. ı er a ı ıı ·~ ııdl' dl'\'ıını l'l· 

Onda da ıimdiye kadar muvaffak sal nlıiyettur bir zat, dun ııkşnm Ste· ı t ıgı teyıt olunnı:ıktad•ı'. 
olmuş ola nbir hükumetin, simdi fani ııj:ınsının mulıalıırinc bey.ınııt- - - ------ ------
durup dururken, Arnavutluk it- ta bulunnr:ık Bul~ıı ı lstnn. 1acarıs- Orta tedrisat kadro· 
!erindeki hassasiyeti malum olan t:ınlıı ;.-:ıp ıl ıııı miızakC'rclcrin memnu 
kuvvetli komıuıu İtalyayı ku:.ku- nİ)'Clc şayan bir Şt:kıldc dcvıı ııı ct~I · aunda değiıiklik 
1-ndıracak ve gücendirecek her- ğini ve bu iiç hukıimrtin mu~ ıı lıhas 
lı · b. h "d. ·k •. , t t heyetlerinin gelecek lıııftu dogrudıın A nknra, 14 ( Hususi ı Orta tcd-

Sefirimiz 
Ali Haydar 

Bi1 /taftadan beri karfılıltlı ve mütemadi laarıı: akınlarına 
•< hne olan mır talraların harito•ı 

- - ....... -
Eir rapor vermek 
üzere Ankaraya 

geliyor 

Yunan gazetelerinde 

Atina, 14 (A.A.) - Estlya gazetesi. 
bıı mnkalc;;ıinde Yunan gazetelerinin 
son seneler zarfında beynelmilel me
seleler hal<kında munakıışalar yııpmak
tan ıctinap ettıklerlııi ;ı. azmaktadır M:ı
kolede şoyle <lcnılmektcdir: 

Bazı nazık meselelerin aleni olıırak 1 
ınunokaşası \'e saliıhıyetli olmı) an kıın· 
selerın bunlara ınudahalesı 'ahım 1-a-

İngilizler 
Torino ve 

Milano'yu 
Bombaladılar 

-. -Bulgaristanın Ankara 
elçisi de bir rapor vermek 

üzere Sofgaga gitti 
1 arlar doğurabılır. Bu scbepled r kı 

Yunan matbuatı ınezkür meı.cleleıır Almanlar son Ut! 
!uzumu gıbi halledılmesını m llcttn T 

İstanbul, 14 (A.A.) _ D.N.B. n- tam_ ıu~adını haız bulunan Met. k a • günde 196 tay-
j b.ld' · ! hukumetıne bırııkmıştır 1 tınsı ı ıııyor: . 

Türkiycniıı !\lv,;ko\'a B üyilk Elçı· te:.~t.ıy:ı y:ızısına şöyl~ clevam etn l'k- yare kaybettiler 
&İ Ali Hnydnr Akt:ıy l'nporumı ver· , ı Ht•uteı: 
ıııek lizcı'C k ısa lı i r zivıll'et i ·in Hi Fakııt ~ırdenbın' Draçtıııı gelen 'c 1 .oııdı.. 14 {A. \ l 

• ç Stefaııı aJıınsı tarafındnn arıp bir e Hıı\!ı Numrcti tı:blig-i: 
:ığustostıı AııknnlJ.':l ~ lccektır. kılde bC'nımseneıı bit müı ıık ı, ır İııgılız h.ı\tı ı,u~vNleri bıi) uk Lonı 

Gnz<'tccillk ınııhflllerinclc :::cfiıınlş ısıııdıı l>ul unuyorıtz Buna şıındn lrn· bardmınıı tııyyaıu fıltsu dün gece 
Ankıı rayıı Tüı·kiyo ile Svvy<•tlcr Illı · dar tak ıtl t'lllaimlz lhtıyatlı h ı ckC'lı J ınl;\ ııd.ı n~kcıı lwıit·flu·e muvııffa. 
liı:-i tırasıııdıı dalın ivi müııtıııcbet J('r mu\'akkaten bır:ıkarak cc\!ıp \ cı Ol('k kıyüli lııı lnk um ~ nııınıştır. Geh:ıı 
i nıkıinıııı nıüznkl'ı'C ctı>'l•k üzcrı• \ .ı- mecburıyetindeyiz ılk ı aııoı lüı !\l ılnn• ı \ c Torinoda tıı) 
ğırıldığı bildirilmckll'<lı ı. Cnmorıa mc elesıl Da\.Ul Hoca 1 • • il' r bıık:ılarmın lıuyıik ha<:ıını 

Bu mahfıllC'rd<' b 111 rlijdı D" dı e ı h kkırd Atına aJ:ın n ı teb ll:tı ıı Jı 1111 ı.:;cı ter ıcktediı Jeı. Ronı • 
göre, karştlıklı munn elıetleı ın bu- lıgıne ıstın den mufassal malumat \!! - b:ııdım ııı tıı~Hın>l• umizın hepsi sn
gunkli vıızıyetinde Seflı ın bu "<·y.ı- dıkten ve Yun:ınıstanın itıdallc hareket limeıı u l<'ı ııtl' donnıu ll'rcliı. Sııhil -
hntiııc hu~usi bır ehemmiyet ııtfe • et tığını \'C hnttlı ncı fodaklırlıkl:ırn k t- leıımı.zc )•ukııı ) eni,. <teniz<> innwğe 
dilmek icap eder. Bııhusu ki Sıw • !andığını \C bunları, meseleler çıkar- nıecbuı ol:ııı btı t.ı~v:ııcıniz ınuıct-

tJ B li - • ı A 1 8 1 El mamıık ve A\ rupanın bu kı<mıncl:ı mıl. 
ye er ır gın n .n rorn uyu' • Jetlcrın sulh içinde ışbirlıği ynpmnla- tt'bııtı h:ıy:ıtt:ıdır 

r -, 
lFRANSA'daJ 
bir buhran 
çıkacakmış 

- --- --
Bir laviçre gazetesi 

Fransa Almanlardan 
bazı tavizler kopar· 
mağa mecburdur, 

diyor 
Zuı·ıch, 14 ( A.A.' 

nal Zdtung yıızıyur, 
Basler Natlv 

çısı Terentıcf de bıı· ~)danbc>ıi Tur- rını temın etmek için yaptıi!ını ı arcı Almanlar üç günde 196 
kı~ede degıldır. l'ttiktcn sonrn Estiyn diyor ki: tayyare kaybettiler 

Vlchy hliktıındi ı;on buhı·andmı <:\' 

H·I Almıınla1 dun uıvizleı· kopnrnınıı
dıgı tnkdlıdc Pransnd,ı dahili im 
bubrnndım sııkınıımk imkanı olını -
~uc:ıkUr. Fmn adan llalc'c ~kn lııı 
betler \'ıch) hukume nln galipleri 
herhnngi blı 1nfiz;ıkeı e te.şebbü ı\ -
nun bc.ı: hudeligini gittıkçc dalın i.ı: • 
ıınlamış olduğunu bildim1ektcdh-. 
l\lnhalli hükümet buyiik mik~·a ta 
ıslııhat iliın edildiği gılndenberi t:ım 
bir karışıklık içindedir. Umuıııhet 

Bulgar elçisi Sof yada Beynelmilel meselelere taalluk e -
1 itibarile munııktıle imkansızdır. Dl'

miryolu müntıktılatı hemen hemen 
Londrıı, 14 ( \. \ 1 Jlııva Neza- duı mu~tur ve hunun başlıca ı:;cbebl Sofya, 14 (A.A.) - D.N.ı:. aj ın- den hddisl'ler ve bunların içinde ,·crc-

sı lı ilıliri ~·or: yun ettifd şnrtlıı ı· hiçbir zaman bu ka 
nul gaı:ist:rnın Ankaıa Eki"i Kir~ıf dar basit, .açık \'e gayrıkabili ıcl olma· 

lıir r.ııp<ıl' \"enıwk uzerc Sofy:ı,pı ~el- ını~tır. 
nııştiı'. ( Devam ı sayfa 3. sUtul' 6 ela) 

ı·ctıııın 1 tıhbaıııt bıııo"u larnfın - iş~al edilen yerle1-dc IJmanlıır tıırn 
d:ın teblığ edılmiştir: fınrlıın nnkil vıı ıtalıınnıı muazzam 

Dun l ııg1ltcı·l'~C y.ıpıl:ın Alm:ın (Devam ı a• yfa 3, aOtun 5 te) 
lınvıı hiicumlıırı ıiç dalgarla takrıbt>n ---------------
500 kndııı tuyynıe t ımfıııdıın yapıl
ımştı r. Duşurulcıı Al ııı:ın toy ya rcle· 
ı hıııı .l2 1 lıomlı.ıı:dııntın tn) vnı e i. 
23 u bonıb ıl'dıma ı·<J\Cldır. Alnı:ın -
lnı· ]11giltcı1.. UZCl'İllC yaptıkları hü· 
cumlıırda c:on üç ~·tın zarfında 19G 
tııyyaı e ~ c l h,n:iı anda b:ışlııdıl.lııı ı 
kütle halinde huuıınlnrdıınbcı ı de 
523 ta~~·ll'<' knvbctnıi~lcrdir. l 

Somalide anudane muhar~
bele r oluyor 

Çindeki İngiliz 
kıtaları yerine 

Amerikan kıta
ları getiriliyor 

Ne }aponga, ne de Çin 
bundun memnun 

chı bir ıruılml. U ( A A. l -
(Devam ı sayfa 3, sOtun 4 te) 

r -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;,;; V ı ton 14 {A A) - Sun ter 
Well<'S, Bırlc ık Amerika hiıkümetinııı 

olmuyorlar 

1 Y A K U P l 
lııgılız kıtaatınııı geı ı çekilmesi uzc -

ı nne ortaya çıkmış olan mcsclcler· ıı 

K A D R I•' • h:ılli ıçın Şanghayclakı Amerikan man 1 n kaınııtının dir:ıyetine itimat ettığu.ı 

Münevver/erde kültür· 
süzlük iddiaları 

hakkında 

MAHMUD 
YESARi 

Ne düşüniiyor? 

bl'y:ın ctmıştır 

İngiliz mıııtakasıııda dc·vrı) e 'azı fe
si gorccek olan kıtaat hakkında yapı
lacak müzaker:ıta, Al\)'a fılosu kuman
donı Amıral Hort'ın da ıştirak etme ı 
muhtemel bulundugunu ıla"e ctmiş.ır 

B Wclle , butun mc clclerin Şang
hayda do t{ınc 'bır surette \ e hakkaııı
~et dairesındc hnlledıleccgı umicllnl de 
lzhor etmiştir. 

Amiral Hart Şanghayda 

:n~ı .~r k~ ııe .. ~.~ı~a cur e e - doğruya temusu grçcceklerini "öyle- rısat kadrosunda, lıu seııe hastıılıkl 
eBsı mumk' un muk ur . .. 1 1 miştir. . 1 i i >'i h . •" L R 

u va a, uza tan muta ea e - B 1 - R umen mlizakercleri ve ida n uzumı on gayr sebeplerle UllO•ıavya arıcıye nazırı ırıar"oviç, evrıa/ce omaya 
dildiği vakit, verilecek hüküm Krtı~o~=·~ıa cere\•a n cılecektir. dcğişl kl i k ynpıl ııııyacnl,tır. yaptılı bir Hyyahatte itt.lyon laaı iciye na.zırı Ciono ile 

Konuşan: Kandemir 
1 

Şanghny, 14 CA A ) - Cenubi Cinde 
8 ingtao'da bulunan Asya denızlcrın· 
deki cenubi Amerika donanması ku -
mandam Amiral Hort, bir denizaltı ge-

----·2-in•c•İ-••.h•l•fe•d•e-----• i mlsile nnsızın Ştınghaya gelmiştir 
(Devam ı u yf• 3, ıü\un ! 4e) 

hundan ibarettir. Vak'a hakkın-j M h ·f h k t tf """""'""'..,"'"'",..""""""""'11
""""'

11"'""""'-"''"'"'""-""""''""'"'"--""'"'"''"'-"""""*'"'"'""'"'""'" ___ .. ..,_ ................ ,..,_,11111,,.,,.. ______________ ,.___, ... ,..11.,_ •• , .. ,.., .. , ... .. 

~~a~!~r:!::n::~':!k~~"~:~";~: ı .~~:;~tc~~: ·(A:~ :_ : •. ~ .B. ~ ~ - ~-- S U S U H ! 'ı Ram an dag" ında petrol faalı·yetı· ret bulunacağı muhakkak gibidir. bılıclırıyor: 
Öyle olduğu halde italyan mat _ I Nıızırlar Heyeti, bugun Conte Tc-ı g t, 
h t d •• .. , ~ b l b lekl'nin :re!::;l iği nltıncl:ı toplnnmıştır. :: . ~ 

ua an a goru m ege aı ıyan u ( Devamı H yfa 3 süt un 7 de) =.. E 
feveran neden ileri geliyor? hal- ' .=:. ~ ' .. , 
)ada gazetelerin, ( topyekun) cu =- ~ ·~ = Yerı•n 
hütün devletlerde olduğu gibi hü- siyasetin mahiyeti nedir, ve tu - ~· A ~ kulağı 
1- • k • ı tulması muhtemel olan yeni yolda --- -•umetin at' i emr. a tında bulun- == 1 E 
duğu düıünülecek olursa: bu tarz- nereye kadar gidilecektir? Bu su- c:::=_ ~ c--;: 
da nqriyat kartasında halya hü- ~llerin cev.~bını, ancak Atina a - r= ~ C ........_ E 
lcümetinde timdi bir mesele çıkar- ,anımın dun. gazetel~rde çı~~ıf - ........ ::::-
ttıak temayülleri peyda oldut una 

1 
olan ku~~tlı v_e metın tekzıbıne ~ -· 

hükmetmek zarureti hasıl oluyor. 1 italya hükumetı tarafından y~pı
lialbuki İtalya ile Yunanistanın lacak mukabeleden anhyacagız. 
münasebetlerinde son :zamanlarda Herhalde durup dururken Bal • 
büyük bir samimiyet vardı. Hat- kanla.rın garp taraf~arında da t ıııt
ti arada Jc:omıuluk, dostluk mu· sız hır ba~a eımege .b~,lamışlır. 
lcavelesi gibi bazı (varaka) lar Öyle. gayrımunta:zır hadısatla do: 
da imzalanmıftı. öyle olduğu lu bır ~,.manda bulunuy?ru~, , kı 
faalde bu Davut Hoca mesel~si her yenı mesele, her yenı hadıse 
İtim edilecek olursa her'halde karıısında • endiıeye d!i.fmemek 
ltalyanın Balkanlarda yeni bir elden gelmıyor. " 
•İyaset takip etmek iıtedijine lbüz.riya ZU. 
..... blnuyacaktır. Acaha h u VF.T.tn 

var ••• 
Büyük Casus 

Romanı 

CUMA 
GONO 

OKUYUNUZ 
Yazan : CiM - MiM 

Boşv~ıutrmiz i\efilt. Saydam Raif an dol• 1 Raman dafı petrol hovsamısın ve cirıııı ı.'1• 
kuyu•unun verdili ilh pf:trolü ltoltlıcyor dairi d•mİryollaTının laorita•• 

f \ ııkıırn. 14 <Husuı:i) - ltnnuıııdn-ı bü~nk bh- gayretle devam edihneltte-j tarı anuıında bulunan petrol aahan.. 
1 ~ ı ı n'". ı; ıııla nrn<>tırınalın u dir. Dlyaı bakır \'e Mardin is t.uyon- (Devamı .ayt. 3, ıütun 7 de) 
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ve vver mese esı ................................................ ' ......................... ' ...................... . 
Yakup Kadrinin iddiaları hakkında 

2,S sene bapae 
mahkôm oldu 

Yeni Taksim 
gazinosu da 
kontrol edildi Çocuklar 

ve kahvelerle 

sinemalar 

Mahmut Yesari 
neler söylüyor? 

"Bir romancı, her tcYJen evvel halka cıe bilha .. a lröylü· 
y e ve köye yakın bulunmalıdır, re•mi ziyafetler dolayı· 
~il• gidi/mif olan köyleri Amerikalı HJ'yahlar 6ibi gez• 
miı olmak, vatanı yakından tanımak •oyılmaz, ,, 

Oç. senede memuriyet 
yapamıyacak 

Dış ticaretimiz içi 
Basra bir transit 
merkezi oluyor 

- --- ---
Suadiye gazinosu 

mahkemeye 
müracaat etti. 

Konuşan : KANDEMİR 
cTanmııı1f müııııkkidiıniz lsmall 

1Iabib ya .. dığı iki ·makale ;le Alman· 
caya tercumc '1dilcn l' aban TOmam 
11 ıwllifi Yalrub Kadri Karaoımıanoğ
lu ı bıı eserinde Tıu-k kö11lusunü 
11 cnf'i bir ruh ta~ır goıterıııcl;le it
ha 11 etmişti. Bıı defa memlekete do
n< ı mueUif ise (Yem Mecmua) va 
erdiği bir tı ılal:uıta bu cihete tc

, M ('d rek Yabaı 'ın şah. damarının 
b 1 ol nayıp, ko11l t ile 11ıunevver ara-
8 ı daki ururumu oı-stc.rmcsidir de-

i t•e bıı nokta n memleketimizde 
h ç kimac ta alından anla ılamayışı
ı ıı sebebini de ut ıı ıni kııltııı· nok
sanlıuında b ıld ıfj ı ı t ilave etmtı. 
tır. 

11u ı n.:iyvt kar rnında evı:cl4 mü· 
n"kkid lamail llabibfo cevabını alaıı 
{lrkadaınmı;: Kand ıı trtn dün de yı
ne a1111i mc11ele11c dair edib Peyami 
Safa üe 'J!Gptığı bir ?ı ılukatı neşret. 
1 • tik. 
Bugmı, cey11i mulcikf!t aeristnc Mah 
d Yesarinin bcyaııatilo dtwam c

d yorıız. 

Eroin satarken 
yakalandılar 

Uzun z mand nberı eroın saucılığı 
yapan Nıy:ı 1 ile arkadaşı Ohnnnes 
dun Toph rede b<'rab('rce ('roır satar-
1 rkcn cUrmumcşhut h:ılındc yokalan
mışlardır Üz<'riı de 12 .k..ıçuk, 2 buyuk 
pnket eroin bulunan Nıyazı. bunlıırı 
Çemberlıtaşta oturan Tahsınden nldı
gını soylcmış, Tnhsm de ~ akalanarıık 
Uıh.kıkata başlanmıştır. 

Deniz harp sigortaları 
Karadeniz ve Jılurnıa ra deniz ile 

Akdenizde İzmiı-c kııd.ır olnn sefer
Jcrfn icrasında harp si~rtası rnev
zuubııhs degıldfr. Arcak lzmirden n
ş:ıi:"I Akd<.'niz lım:ınlatına <.'fer ya • 
pacak olan bu) uk ktiçuk gemi sahip
lerınin yalnız harp a.~ortn prımleri
ııi nav !un bedelinden hnriç olmak u
zerc hamule sahipkı ındcn nlmafurı 
.l\Iünaknlilt Vekiiletıııcc muvafık gö
rulmuştür. 

BiR FAkiR 
KIZIM J.ITKAYI;S~ 

evvl'.'l burnclnn gidı !im. iki kilçiığ-ii 
bernber alıl' ız, BP.hire ilanım da 
Maddeyle kalırlar, b<.'r:ıb<>r eşyayı 
toplarlar, birkaç ı•ün sonra dn gclır
ler, olmaz mı Behire Hanım? 

- Olur, efendim, iz yorulup Ü· 
zillmeyin, göç işınl ben üstüme alı
yorum. 

- Evet. bizim burnda daha :fazla Edebi Te/11ikt1 No . .!!!!. 
kalmllmızda !ayd:ı )Ok. Mevsim sonu 

Haftanın sonund:ı buradan nasıl gi- sayfı)e yederı insanı çok sıkıyor. 
dcccğlmizi dfişundiıkçe tüylerım ur- Bostancıdan hemen herke taşındı. 
perfyor. Hele ayaklarınızın etrnfın- Gazinoda kimseyi göremiyoruz. Şlm
da çocuklar dolaşırken eşyıı topla - diden ölü hayatı lıa~ladı. •Burada 
mak öyle sıkıcı bir iştir, ki .•. Behire kalmaktansa, Yakacığa gıdlp Ccla
Hanım, bu hususta Fız ne düşunü. lln yanında kalmayı bile wrcih ede
yorsunuz, ne )Bp:ıcııgız, nasıl hare- rim. Orada sanntoryomdn hiç olrnnz
ket edeceğiz? sa doktorlar vardıı·. D ktorlarla 

Yaşlı kadın, elinde bir yün 
örgfisil olarak liimbanın yanındaki 
koltuğa oturmuş, elindeki isi iyi gö
rebilmek için bıraz uzakta' tutarak 
uğraşıyor, ııyni zamanda Suadiye 
cglencclcrinden hatırında knlmış o
lun bir hoppa şarkıyı mırıldanıyor
du. Semahat ise elinde hlr kitap, 
ozde kanunu rnedenh:e çalışıyordu. 

Genç krıdııı, mnlüın olduğu flzcrc, 
hukuka devam etti"'i için, ikmale kal
m1ş olan derslerini hnzırlamnkln 
me uldu. 

Behire cevap V<.'rme~ kalmadan vakit gcçırmck de cğlcncdl olur Ç ın· 
Scmahnt başını kal lıı ll'lık dedi, ki: ku onların ek eri ı h ynt ı:;::l:ımıdırlar. 

- Eşyayı toplarıuk ıeini Bchm.' kadınlarla konuşmayı bıl.rl r bizim 
Jlanım:ı bırnkıı ı.ı;. Bura) a gcllrk<'n doktor gıbl somt rtk n ve iz de ıl-
dıı z .. ten, r ) n) ı o t -ıplamı , ko ku d rl r. 
d o tanzim c mi ti, şımdi yine aynı b ~ d "e 
~ z"f yı k ndi i y p bi ır , 1 

/Jay İsııtct .V. Ar.kara: 
l\frklıılıunuzdıı hah l!ttiğlniz derd

lc uğrnşıyoruz. :\lüı.bct netice nla -
rnğımızı ummaktay '· 

Tasviri Efkar 

, Nüshası (5) Kuruştur. 

annesinin kon~m::ısından, dalma şlkA-ı dur gorıUığilmüz yok. O bizi ınullak herkcsın bildiği bir ~ey ki ... 
yctlı olan sözlerinden hiç hoşlanma;,:. ıi!arel ederdi. Acaba nerelere gitti de Behıre .bu suale de kestirme bir cc· 
dı ve ekseriyetle o konuşmıya başla- ı:cuQ, m.ı~or? 1 v.:ıp vcrdı: 
yınca derhal kaçardı. . Nadide H:ınım. elindeki şişlerle yUn - Ben Vecihi Beyle evlenecek de. 

Nadtde Hanım, sozünde devamla: oreüsun ı rece,,ım diye u!J"aşıp dur- ğilim! 1 
- Ne acı b r gün gcçlrdık, ne karlıu- mnkta d vam cdıyordu. Fakat. ihtiyar Nıısıl, e\•lenecek değil misiniz? 

heyecana düştük. Halbuki bugün ne' ı:orunm mek ıçı'l gozlük tnkınadığı cı- Vecıhl Bey sızin desti izdivacınıza ta
çok işim de vardı. Bir kere Kndıko • tı"tlc orgüyil uzakta tutuyor ve şişleri lıp olmadı mı? 
yünde terziye gidip prova yaptıracak. de mutemadiyen \>3.J'maklarna batıra- B<'hıre, Phsıca .alt meselelerden 
tım. Terzi, bu.gün pro~n olmazsa .elbı- rak asablleşıyordLİ. Sem:ıhatln suali b:ıhscdılmesinl hiç sevmedıği için yine 
ı;cyl haftanın sonundan evvel lııtıre- ı uzcrıne başını kaldırdı ve mütecessi- kısaca: 
mlyeceğini söylcmışti. Sonra Sışlıdcn slıne özlcrile Behireyi suzerek: - Ben herhalde Vecihi Beye vartnı-
kım Kndıköyune kadar gelecek" Bu, Brhırc H:ınım herhald:: Vecihi yacağım. 
hep c('ııııın hastalı&ı .yüzund~ oldu. B<.'yln nerede olduğunu bızden iyi bl-ı - Ciddi mi soylüyorsunuz? Bu genç 
Ha t:ı olmanın sımdı sırası mıydı" lir. yaşınızda yalnız mı yaşamak fikrinde· 
Boylc her ışımizı altust etti. Zaten on- D('df. siniz? 
d::ın ne hayır beklenir? 1 Behlrl' bu sualdeki mAnidar imayı - Hayır. yalnız başıma yaşamak fik· 

Sorra birdenbire söıucü degişUrip anlamamış gibi görünerek sadece: ı rinde de değlltm, eskisi gibi çocukl:ırla 
Behircyc hıtapla: - Zannederim, Adanaya gıtıi. .)aşıy:ıcağım, o da b:ına kifayet ediyor. 

Ha. iyi hatırıma geldi. biz buglin Cevabını verdi. Bu soz Nadide Hanımı da. Semahati 
Kadıkoyünc •ıdeınemek)(' g.;lıba Ve- __ Ya .. Adan:ıya mı gitlı" Gitmeden de kızdırdı. ikisi de Behireye hain hıı-
c hl Beyi de k çırmış olduk. Ç k,1 o C'Vvcl bızc u •r:ıyıp <Allaha ısm:ırl:ıdık) Jıı b:ıkmakta.}dıl r . Genç kız da as:ıbt-
on zıımn'llarda hC'p ı l d degil mıydı" l\laama{ h ş.ıph _ le mı tı dıkı~<' başlam:ık üzere almış 

d 'am ld yordu İt-fm 1 k da i 1 bulmak için tekrnr oıdt ıı yuk •u parm:ıklarının ara ın-
bı ı or· da b ki mi tir. r C lı ~ sız onunla evi n - d ~ ' r.p d ruyC"rdıı . 1 

ıl Behırc H rum? Uu "1 H Y rı m tchzl l:oir ta-
c lmı n 

e 'vhO '!U· 
(Dcı.nmı \ Ur) 

Devleti Osmaniye 
Bulgaristan 

1909 

Dahiliye Nazırı Tnlüt Beyin Av• 
rupııdan hini nvdetlnde Filibcde ba
zı Ilulgnr erkan ve d:ftbirile görfişe
rck iki mücavir hükumetin yekdiğc· 
rinc kıırşı olnn mürınscbııtı dostanc
slndcn bahsettikten Eonrn J{rnl Fer
dlnandııı t tnnbulu ziyareti hnlinıl~ 
bu ınünasebntın bir knt daha kcsbı 
takviyet c.lcceğini söylediğini Prayc 
Prese ya:::ıyor. 

<lllllllUtllttlllllllllllUllllllllltlfUtt llHtlllllllltl~ 

rl Vecizelerin Şerhi ! 

1 
=iwut1•1NHNlllHllllU1 t•IUUH"'ıu" ....... u . ur 

Dünya barııı ıçın en 
teh .'ik eli, en zU.irli kay
nak, kin oe ki:ıirl• 
beslenen ihtiraılardır. 

* • 
Bu mllli ihtlrns, başkalarınırr 

yuıdıınn goz diken ihtirastır. 
Yoksa l<cııui milli hududu için
de en ileri, en mes'ut hayatı ya
şnmnyı gaye lıilcrl'.'k mUli ihti
rtısı lıu gayeye tevcih e•mck ka
dnr meşru bir hareket yoktur. 
Mütecaviz bir ihtiras tnŞlmak 
ve üstelik bunu kin ve kibirle 
beslemek ise ancak bir netice 
verl•bilir ve bu netice, harptir. 
Mütecaviz ihilrnslan tntrnln i
çin açılan harp, harplerin en 
merdududur. Çünkü hiçbir hak
ka dayanmaz ve hiçbir hakkı 
gozetmcz. Dünya barı~nı bu şe
kilde tehlikeye koymak, beşeri
yete karşı iı1lklip olunmuş bir 
clnaydtir ve bu cinayet muhak
kak ki boşa gitmez, belki lnli
kanu nlınrr, ve adalet yt'.!rinl bu
lur. 

Milli ihtirnslnrı, milli kalkın
ma, milli ilerleme ve yükselme 
için kullnnmnk, bu ihtlrnrunn 1 
tatmın erlcc<'k en m<'şru, en m:ı-
1 ul ve en vcıiı lı hattı haıcket· 
tır 
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~---------------------- köylü aynı 
(Mahsul bol) 

İngilizler 
Torino ve 

Milano 'yu 
Bombaladılar 

~~:~!.!~: ~~~.'f~ 
"Y • enı -~nde nizam" 

İtalya 
Yeni nizamın hedefi malum. 

A vrupa memleketlerini sanayi 
hayatından vazgeçirerek ziraat 
hayatına çevirmek, zirai mahsul
lerinin fazlasını Almanyaya scv
kettirerek Alman sanayiinin ihti
Yacını temin etmek ve Alman 
~ahsu latın ı Avrupnya istihlak e t
tırrnek . 

çı~B~~~~~~~aj liiilf!ii~nıf:,nıoTI:İ:Dl~1 hiı· mikyasta cl konm:ıı:.ıdır. lktısadi , 
vazı) etın de inhilal h.ılınde olduğu . _ 
b!ldlıılmek.teclir . .Normal olarak in-1 . '~~(;::·.... . .... ,. · ~ 
gıltereyc ıhracatta bul~nıın Nar- )':':;: ~·.-: .~!:::.::.-.::.'{.:.-:::-.:-;:.;ı l l I Milli Şef, her köylü ile alakadar 

verdi, 

oldu ve derdlerini dinledi ınandıe ve Ilı etagne'da çurüyen gıda ·:: ''·":·:··~ ... :·,:y .... :·=~ ~:-:=~~::;~ 
stokları mevcut olduğu halele diğer (i.:.' İ ·9 'İ;A·r~-;~.;~:~·~:;., 
bi ı· çok departmanlar açlık ıçindedı ı·. ı:;ı;~:\~~· :\::~~w~·::~\"~·:::·{:·,:! M 1S1 R 1.,. 

,1 ;,,.,; ıah!f~4•., d~·-·•ı \ ' · •· k k 'k' 1 Al ... \.,-:;,, \:,., .. , ..... ;.. . -
(1 inci ıahifeden devam) l - Bu s~ııe m~h.•lıl '-~Jcluı·. 1 1 azıyet "eza sı · sı . ~ad·ı 0 al n . - ;:.:,_".'.IJ:\~-'.::Y.:';;.!.1:~.'.°<~'::.'::·.·~.:..;:\, 1111 ~ 

• 1 ~ " "" ta ~·an oıduları umumi karargiı- nıaıı el koymaları yüzun en < c \a • ·~·-F·~-:~:~;\·'.:'ı:\• ';,;:·~.-~-~·.-... ~.::. • (Reisıcuıııhıııuıı scyalıat111f ıımı- Her koylilııun M1lli Şefe vercliği hının GG ııuııınralı tı.ılıllği: 
1 1 

. ..' ... ·: ••• , ... •.-... .~ · · :.·~ 
ııı rnrelt• takıp erlcıı arkaılaıJıım:-ı lıuyuk müjde lıudur. Artık htikÜ· Sonıalide \'e Adııdlch'ın şarkıncln hın eşnıcktedıı·. .. . :.:-~,':~~.~~;.;.:;~:;;_:·~:":~- -• ,. _, 

Bu yüzden bugünkü F ransaııın 
•~a rı: «toprağa avdet:t l:eliınclc
tıle h ulasa ediliyor. 

dan) - Peyk ıınhiyPsile Knnunnı;n- ınet, bu mahsulün satış işini düzen- anudane muharebelel' devanı etmek- P etain' in nutku -~:.::.:-;"~:(:'.;" • • '- ~ dG 
ra ~öyil, bende, 7.clz.,ıe ~chşcti.nı, e- lesin. İhracat muahedeleri, dfinya ledır. Kıtnlarımı:ı; knrşılaştıkları şld Vichy, 14 ( A.A.) - Havas ajanı:ı -..-

1 

.. J'.::._~•:r · " 

A lman İşgali altındaki diğer 
memleketlerin de ayni şiarı kulla 
rıarak ayni yolu tutacağı muhak
kak. 

Almanyanın, Macaristan v e 
Rumanyndan, Yugoslavya ve 
Bulgaristandan ayni şekilde hare
keti istediği, bu memleketlerdeki 
~raat faaliyetini inkisaf ettirmek 
İç~ makine kuvvetinden de fı1.:a-
1ni olçüde istifadeyi t.ıvsiyc ettiği 
trıa lum. 

lncilizler, anla ı l an, mil:ıver 

bcdıyyım hnfızanıd.ııı sıldıı mıyecck ahvnlıni uıııuısnn1ı)•oı. K6ylfi ektiği- detli mukavemete ınğınen hnrckütn bildiriyor : 1 

izler bıraktı. ııi gayet bol olarak bıçnıcktcdir. O, devam etmektedirler Sab:ıhn karş1 Mareşal Petain dün akşam ı:ant 
Bir ah""Şnm evvel, ekinini biçmek, gayesme ermiştir. Alt tarafını baş- «aat birde fsvtçr"'dl·n gelen düşman 19.30 da radyoda &Ö.}leılıği bir mı., 

kışlık tezcğlni hazırlamak !çın uğ - kalnrmın duşunec~gını bıllr. tayyaı eleri şimal , üc!isine bir akın tukta hükumet tarafından Fransa-
ro .. mak, buğdayını. Ziraat Bankn~ı- Bfr tepeden iniy<>ruz. Bcvaz bada- yaparak bombalar ve ı isalelı'r atmış ya istikbalin kapılarını açmak için j f ' 
n!n alıcı . ~crkezl, ı mc «evketnı~k 1 - ııalr, iki katlı cvlcri!c yen;yeşll bir !ardır. l\lılan şehrinin evlerinin fizc- alınan kısa ve uzun v.'irlell tedbirler. 1 • \ 

çın 
1 
bcygınne lxıl gıd:ı ve_ı ı~eyı ta· kasaba görünüyor: Akdogan madeni. ı ine otuz kadar infll~k ,;c yııngın kaydetmiş, çok muslacel olan İaŞ•' l \ 

sar.runak ve ~onrn gozlerıııı açtığın Du kaza, köylcı·dcn, hattiı, hen uz: bombası atılmıştır. A~kcı i mahiyet- nıc ('!esile multecilerin yerlerine don FR.AH Sız :~~. 
zaman beygiı ınle b••rııber, geleC<.'k caddelerine arna,·ut knldın bile te hiçbir hedefe ic:abet vukubulma _ mesi, esirlerin fıkıbcti ve tcı hlı; edı- ı t 1 ' 1 ı ı - f 
kı~ iç.in, gelecek. cl::m mevsimi içın gıı mıyl il Yozgad \"ilkyı:tlndc:ı bıçak mışlır. Hepsi sivil olmak UZC'r(' 12 IC'ııleı e iş bulunması \'C gençliğin f\!; H ATT 1 üs T1ÜlVtASrl '1''-.... f,1 planlarını çlzdıgın ?ılc efı adının taş la kesilmiş gıbi, bir ayrılık ve bır ı.lu \"e 44 yaralı "ardır. Torlno lize- kılatlandırılma~ı ml!sclclcri uzeı·iı:d..! 
y~ğınlan nltııııJa ıı'ıı~unu bulmak ve! ıefnh ve lntizam manzaıası arzN ıne takılbeıı 15 bomba atılmışsa da ısıııl"la durmuştur. llarptcıı ve hezı-
yıne ynşumuk ve ~ C'nıdcn ha~ ata baş mektedir keıi tesisata ve eııdiistri fabrika- metten mütevellit iP1Lihanlnı la menı-
lamak içın ııefsındt• cürct goı erek , . · arımı hiçlıir isabet kıı.,dcdilınenıiş. balım memleketi fclsıl.etc se\'ketmiş 
orag"ının ve salı:ınıııın başına ""<."' _ Ke!;llen kurbanların boyunların · ,, 1 A 
mck. ., ·~ elan ılk k.:ın danı!aı;ı toprağa düştü- ir. Ihıı ada bir kişi olmiış, 8 kişi olan nyııi scbeplenlc ınlindemic m- 8ELÇ 1 K 

g-ıi znmnn, lnönıi de ka~abaııın llJ, ·aralanmıştır. Alessnr.drin ve Tor- tihnnlar nraımıda bir fark mevcut KOHG SU 
Peyk ve Kuı aııınğaı u halkı, bu tona da bombardıman <.'dilmiştir. olduı,-unu bildiren r.•areşal J>etaln, 

d evletleri arasına fesnt sokmak 
İçin, Almnnyanın, İtalyayı da zi
taate çevireceğini ve on u d a 
J:'rrnsaya benzeteceğini iddia e -
<liyor]ar. 

Cu·ı·etı nefsıncln ... ulıı~nk kndaı· me _ haıuleleı indl' ilk adımını ııtmış bulu- .
1 

d "' " ..... n- -k ~ ı •· ı b ı k k All!Ssandriada üçü vnzife bnşına ko- müesseselerin dei:'lşmesı e ortn ııı 
tin in anlardır. nnyor. uyu. o l' l\a n a ı ·, ırmızı k lk 1 • ki S ı. l J lr 1 . . ı l h b" ah 

b ki -ı · ı b "k h lk şan itfaiye efradındnn olmak \izerc . a maınış ola_n. bu ~ebep e. nn anca üveyf "'ana ı etrafın a i ngıuz · Jta yan c; r ıne a ne l\I illi Şefe birçok ricalarile bera-ı nyrafi ~nn go ges ne e, uyu 11 - k' ı ı · ı J d ı ı ı ğı 
çı şc nı candan lk 1 rt 9 ış 0 muş, ve hirkac kişi yara an- ııısa~ a:ın. egışmesl C:. znı ~nen - olan yer-:-er l• bitaraf memleketleı in hudutlarını ı;Ö•tmr h arita 

bcr şunu d;:ı soyledi!er: j r 
1~ ıyor ve gı • mışt.Jr. Siragozada Augusto üzerine nı bıldırmış, uzun muddet duşfinu -

M ih ver devletleri arasında e n 
•ıkı birlik ve beraberlik h ü küm 
•iirdüğü için belki de böyle b ir 
tey beklenemez. 

«- Zelzeleden rok havvnnınırz te- !aklarını yırtııl'('ıtSır.:\ haykırıyor: 1 k 1 db' 1 • ik '· 
" " I 4 bomba atılmışsa da insanca zayi- eı e n ınan te ır f·nn m taı, pe.- s •• k• ~ka· tın mukuddemc.~ini te_kil ctınek-lcf oldu. Arnbalarımızı Ziraat Ban- - \'aıol bu}iık nönü! k ı · J 1 b'll ı ı··· t ·~ · 

at ve hasar yoktur. Bahriyenin hn- ço o an ajan arın ;n 1 ycts z ıg;l uveyş e 1 tcdir. Fakat buyü!c haıekiıt:ı başla-
kasının buğday alıcı merkezlerıne İnonü, sade kul Hngi elbiseleri İ· va bntııryaları ta•nfından torpilli veya ihaneti yüzünden semere ver- madan evvel İngi!iz Somnfü:inin İ -
kadar sevk<'tmeıııı:: lınkônsızdır. "mele ve e,·ı;ıclıııa kosan bı'ı· b~ba b' d · b' cıı· · · ·ı· J · l' 

" • . " ır enız tayynrc"li diısürülmuş, ır me gını 1 ave <'Y emış :r h t.alyan .Afrikasında te~kil ettiği cebi 
Uankaı.-ıl:ınn buıada, koylNinıızde gıbi me,·eut forınalltelerin hiçbirine zabit ve bir neferdım ibaret olan mü Hüküınetin Parisc d:inmesl mcsc arp vazıyetı• ına setnıek icnp ec.\eıdi. İtalyan O?'· 
buğday mubayaa etmelerini lemin eti bağlı olmıyarak halkla doğruclan rettebatı esir edilmiştir. lc;;ine temas eden faıeşal, huku - duları bugün işte bu muhlm ameli-

Fakat Avrupaya bir tek sanayi 
trıem l eketi kafi gelecekse bu mev
ltii Almanyanın doldurmak isti -
Yeceği muhakkak rırl 

Paşam.> doğruya konuşuyar. onların ara ın- metin, mütareke mer'iyet\! girer gir- ye ile ıne~gul buhınm ... ktadır. 
Ana. baba. karı ve çocuk acılarına 1 da ilerliyor, kiıh biı inın sırtını, kah Somalide vaziyet ciddi mez, bu donnıeyi •emine çalıştıfını İngiliz Somallsi çok bü~ ük scvkul-

ı·a~ıen. bu koylerın. nhal~ 1, yıııe O· otcktnin yanağını okşuyor, bazan SU• Londra, 14 (A.A.) -- nu~ün, Lon söylemiş ı:e sözlerine ŞU suretle ele- Berbera aukut etse bile ceyşi ehemmiyeti haizdir. Çünkü Kı-
ragınııı ba.ındn ".l' cıuvenının ustun- al sortı .. or, ba•an ce\ ap vnn'"or. ı d s l'd k' · "k' - ''Um etmı'ştı' • ft 1 Kı l d • b ... • " ~ ~ " c ıa a, oma 1 e ı vııziletın, ı ·ı gun r. a ya ZI enıze a- r:ıldcnizin cenubu şarl-ile çıloş ka-
dedir. ı:evlcti burndan nlacağı bir Şehı-in ba-hçesind" tahtn bir iakem· süren hücııııı ve nıııknhil hücumlnr- 7 nğustosta, Alman lıiıkümeti. pılnnndnn biri olan Ilcrbcra bu ln-
avu~. bugclaydan mahrum (•tmek is·11eye oturun \.'(' Karanıağaralıl:ırla dan ı:.onrıı cidui teliıkki eclllnıck la - 1Hensi1l itibarile k:ı.bul hakkmdakı kim olamaz ve Hint giliz nıtistC'nılckesiııın meıkezldir • .... 

llister Hoover'in 
!_e,ebbüaü: 

tem_ı)or. . . . Pt•:yk nııhiyc•<:i halkının şikayetleri zınıgclt.liği :fakat vuhiın olmadığı iığ- kararını muhafaza etmekle bernlıeı·, yolu yine serbeat kalır Bu itibarla ltnlyanlar Zellayı al-
1\asıl kı ılcvlet ı-ei~ı. kendı~lnı~en ı h:ıkkıııda kıP'Tlıakamdan izahat al - ren ilmisth. bazı maddi şartlar tahakkuk clme- ı kta n b ı · 

b 1 b 1 lk n ku , . b ! be 1 1 l . k' •k 1 l ~. 1' ı n Mnra .er <.'ra~'l c e gcçırme-:rer. p~rça o ıuı u ı:ı ın. e . nıakta olan Mil li Şefin etrafında bü- İta lyanların yakıııcla bir netice al- dikçe u nakle tekn k se Jl Cll l'n tal~ıınııı ta ~P ct.mc le. o< Ue;u ta- ğe azmetmiş göı·ünüyorlar. Ajana 
çhuk ıhtlıynçl_aı ı~a ,.nkı1ncıya kadar,, tun kasnba hnlkı, se,·inç içinde do- nıak ·ümidile biitüıı kuv\'etlerile tn· ılolayJ muvafakat cdemiyeceğinl bil- biye gay.et sarıh _lıır vazıyet almış- , haberleri cereyan etmekte olan şid-

B üyük H arp sı rasında A vru- er şey erını vgı·ennıe. ıçın onun a- hışnıaktııdır. nnuz etmekte olıJuklan fişikardır. dirıniştir. Buna binaen intiznı 15 - tıı: Ingıltc~e Ilrıt.:nya ~dalannda, detli muharebelerin tafsilatını ver-
Pav1 arlı'-ta '- k · · b .. " k yağına kacln ı koşmuş, onun derclle- . . ". . · ingı'l ı'z kı•-1a1.1 nnu•lane mukavem"t zımdır. Fakat artık sadece bir muh- Alman tchdıdl altınd.a silah baş.ında, mek'-·l!r. İnml'ı-'er Iler'--ra..,., gay-. ,.,, " a; n a;oruma ıçın uyu rile dcrdlenml•, onun tekrar refahı ~l lllı. Şef, sade bır og. le_ ycmcğ.-ını ı ,.... • ~ ...... ... "" .,., ,, . 
bır t lc"l •t b A "' - k y ld il t k t d etmekte olup y"lnı~ bı'r noktada eski let meselesi mevzuu bahsolduğunu tetikte bulunurken ltalya, Afnkada -tlc müdafaa etmekte ve İt•l~anla-. eş ı a ın aııına geçen m e- için en isabetli kanırlnrı mahallin- mut.en ıp, ı 17.e . ıs l ·anı~ ın e .. ~ .. , • .. , 
r :L _L • c·· h il d .1 1 A~ vazlvcti iade edemedikleri ög7ttnil - temin edebilirim. a. zami gay.ret ve faaliyet göıotermek ra kapbrmak 1 temcmtktcdı'rl;,•, 111tanın c ... ı um urreisi Mister de vermiş bulunmaktadı r. Y'.' ?rına ev:ıın cuılc.r ıır. gaçsız ,, "'"' 
~oovcr, u e a d a Avrupaya Otomobille?' arndn bi?' duruyor. vıu 1 cr< en. ·e epe er en, çurum " Lı b d f 11 ı k ı t 1 d u mlştir. Sahilde kü .. ük bir kol Ber- Yüksek adalet divanı toplandı ıstem('ktcdır. • t Esasen Ilerbcra sukut etse de A-
ı:nd dd l kenaılnrından """"rrek bir dar- tepe bernnın 160 kilomctrc mesafesinde c~·ne·-e, 14 (A .A.) _ D.N.B. n- Dercetnıiş olduğumu1. haritaya bir den bfüük bir tchltkeyc marıız bu-,., a ma c eri göndererek bigü- lnön_ü, tarlalaıda çnlışıın en küçuk . ..~~ . p; - '~ ·• 1 • 

hl -O Sille Çıkı'-'oruz Kaı şıda bırka" oto- l..ukhaiyah mevkii ne varmıştı r. J'ansı bı'ld"ıı ·ıyor .• gtıZ atılın;a lal yanın işgali altında lunmaktan uzaktır. na arı açlıktan korumak le h inde bir grupla bile alakndıır oluyor. n- . ,, · • .,. 
b" bb laı ın ihtiyaçlarını tt'sbit ederek not mobıl du?'maktadıl'. 1 ozgacl hu<ludu 12 ağustos taanuzunn dnlr alınan Vichyden haber alındığına gvrc bulunan belli başlı iki mevkiin ehem l\hıamnfih şurasını dn kabul et • 
f~r teşe _ü:e girişti,_ f?kat bu d e- aldırıyorlar. Onun oto1ı1obıli her tar- buı ada taınıınılanınıştır. Sivas .~ali- daha mufassal habeder o günkü hü- Yük ek Adalet Şurası, dün oi,rleden nıiyetl derhal göze çarpar: Libya mck liız1mclır ki Bcıbcranın İtalyan-

tle§~bbusu boşa gıt.''· • . lanın önünde durdukça, bıtı,ik t.ar- sile Ordu k.unıaıı~anı ~ayın Kaz!~ cumların geniş blr cephe üzerinde sonra ikinci defa olarak Mion şeh Akdcnizin merkezinde bulunmakta - lara geçme:sinden sonrıı İngilizler, 
ngılıere gazetelerı , vazryct ı a- lalardaki kadınlar, erkekler, çocuk- Or~ay .. maıyet~erıle bırUkte ?ılıllı ve büyük bir ~iddctlc yapıldığını rinde toplanmıştır. De\ilcün cmni • ,. ... .,. Sı>rki Afrika İtalyan müstcnı- Kızıldeııizln çıkış k:ıpı~ına artık mat 

Ç.ıkça anla tarak diyorlar ki: A - Jar oraklarıııı fırlatarak ona doğru Şefı istıkbal edıyorlar. göst.cnııektcdir. İtalyan pi)·adcsi yetine kıı..rşı suikast cürmüne mlite- Jekclerl l{ızıldcniz, Aden körfezi ve lak biı surette hakim olanııyac:ıklBT-
trıerilta Avrupaya gıda maddeleri 1 koşuyorlar. Erdufrul Şevket tanklarla takviye edilmiş olarak lıii- dah· iddlanıı.me okunmuştur. .. .... •K~aııusu ile ihata edilmiştir. dır. İşte bu sebepten İngilWer her 
0

" d · A l j cuma geçmiş ve <inden g iden tayya- l\ı u-ıldeı'umum·ı, "'a:zıı·ların, s.~bık l\1ısır, Sudan ve ı~en~·a da bu İtal- ne kad."r haı p csııa ıııcla Afrika'" ~on crı rse. manyaya yardım .. . ........ .... _ ...... _ · - . ... - . _ ..... ... - .. . .... . .... . .... . . .... . " .. ... . .. . . , • . , .• , .. _ " .ı. ... n ~ •• J • 

1 eler alçaktan uçarak mitralyöz ve Nnzı rlıırın ve bunların hemen cnııi yan müstemlekeleri ıırasıncladır. dolıışıın el niz yolunu ku!Janmnyı iti-etıniş o lur. H albuki Amcrıkanın ç· d k• •. ·•· ş•dd ti• b• 1 1 b b ı 1 t • · k t 1 h lft 8 1 ngl iZ 1 e 1 ır ze ze e om a ara aarruz.'l ıştıra c 111 ş - al tında bulunan mt"murhınn, Frnn· İtalya ordusu cvvcHi, ceııubu şur- yat ı•dinıııişlersc de Hincllstana gl-
.edefi, l nı:; iltereyc yardım et m ek - İstanbul, 14 ( A.A.) _ K andilli ler di r . Cereyan eden ınuhard>eyl suyı ımlh hnlinılen harp h ılıııe sev- kide nlıiutma ve oyıılama harekiit.ı- <len en kısa deniz yolu üzerindeki 

tır ve onun için in.-.iltcr eye sila h kıtaları yerı·ne n dh · ı tanı bir sıı rnhatle t nsvlr <'tmt•k hı•- ketın.ck.tc ve.bunun .n~nkiLinde, v:ı;:.-i- 118 giri•mistir. Bu harekat, ingı'liz tam hakiıni~etJCJini idame ebnck 1-., nasa ancsını en: , · - k ıd- D · · ·• '" ~ " 
:Yetişt irmektedir. Amerika, İngil- •k k t Dün )"az saatıle 18 1 48 dakika 80 nuz mu~ u ~r. uşnınııı~ı. n~c~zıı. felerını can ıyane bıı· surct.te st.ıfs- ıırazlsinin ltalyan topraklarında tcş- çin çok buyük ga~ret sarfedccekler 1~reye silah ve A l manyaya gıda Amerı an 1 a- ~aıııyc geçe meı k1>z Üı<SU ıstanbuı -1 b~~ nıuvaffakıyelt ehle e ttlgı. bı.rı,ncı tlınal etmiş olduklarına dııiı: '\'r,ı;aik kll ettığı çıkıntının ortadan kalkma- ve üznnıi fcdııkaı·lıkta bulunacakla?' 
Veriı,'IC, harbi uza tmaktan başka 1 t• · ı· dan 8i00 kilometre uzakta şiddetlı h~ı~un~ esnasınc .a nılıfı ezclerımtz( .en ve air deliıilin mevcut olıluı;-unu be- sına müncer olmuş•ur ve İt.nlynnlar ve bulunmaktadırlar. Şimdilik hare-
b. afi ge lı•I ıyor b 1 J k d d"I · t" bırı ~nadan sıkıştııılınış ve çekil- ~an etmiştir. "'"envn içerilerine Nairobi ve Viktor- kntın inki~nfınn intizar etmek icap ır şey yapmış olmaz. ır ze ze e ay c• ı mış ır. ıneğe mecbur kalmıştır. " n. ,,.. ... 

Neticede Amerikanın Avrupa- (1 inci uhifeden devam) Bilahare yapılan diğer hücumlar Nazulu toplantısı ya !{ölü istikametinde ilerleyişlerine ediyor. Hiç umulmadık bir zamanda 
Nankl· n hu~ k u· metı' , Amer"ıkan Amıral Suetsugu'nun rıyasetinde bu - . de\•am edecekleri '.\terde Sudann şid- harp tnliinin dcğtştiği tarihtc ~ok 

~a gıda maddeleri gönd~rmesine kıtalarının da rekilmesini istedi tı.-•P Asya birlığince tasdik cdılen başlangıçta bir ımıvaffakiyct temin b l~:c~y, 14 (A.A.) - Havas aJaıısı detli bir darbe indirnıdğe kalkışmış- görfılmüştür. llu itib:ırla bugünden, 
ı rnltiin kalmamıştır. '" bıi" <-..:-i neşretmektcdlr. Bu takrır- ed<'r gibi görünmuşse de neticede ı ırıyor: J d İngiliz Somalisinde cereyan eden 

Sanghay. l4 <AA) - D. N B . ajan- de başvekil Konoyenın betaeti tenkit her tarafta püskürtülmüştür. Nazırlar Hey~tinin toplnntısını a~~:nn bunlar ~nmmıza. göre gi- muharebenin ncticı:-si hakkında, kati 
sı bıldırıyor: olunmakta ve kabinede harici siyaset- Düşman yalnız bir tarafta iyice müteakip Dahili.y

1
e ::'nzırı ~_:ırqud, rlşilC<"ck olan büyük mikynstaki ha- bir ~Y söylemek ir.ıkiınsızdır. 

Nankın hükumeti, sefıri vasıtasıle, te deıgşıklık yapılmasına muhalif na- derin nüfuz etmiş ,.e iki top znptet- matbuat müme~sıl erıne şu .u.:ynııatı 
••• 

Eşkiya mı, va-
Nltl lHlllllllllStıııu .. HHHHt ......... H .......... nııtHttNttl""""'""'"" .......... ............. H INHMilllHHlll ..... .... Amerikan kıUıalının Cıııden çekılmesı- zırların bulunmasından dolayı teessür mlştir. Bugün mC7.kÜr derinliğin kıs okumuştur: 

nl talep ctmıştır Bunların S<ınghayda- izhar edılmektedır. men azaltıldığı zanncdılmektedir. Ya Saat 18 de l\!a.eşal Petain'in ri- ı• t ı y 1 8 Ik J d 
kı mevcudiyetı. lngılız kıt::ıatının mev- İngiliz kıtaları çekilmeğe ziyetin ı slııh edilemediği yegane nok yasctl altında Nnzıı laı· Heyeti top- a yan - u- a an ar a 

lıa lyanlar vatanperver. Yunan- et uddıyetı kadar gayrıkanunl bulunm:ık- b 1 d tıı Lıurasıdır. Janınıştıır. Nazırlar H('yeti Yüksek 

t lnperver mi? 

I l ı k 1 b. ş1c· 1 b" D ı .a ır. aşa ı ı . •ht•ıA f •• k J a - Şimdiye kadar muh:ırıp e\' et er ı Pekin, 14 CA.A.) - ngıliz Sefareti- " a r an ı ır e ıya o an ır d 1 1 k t J'ngı'lı' z tayyaTeler"ını'n l
0

talyaya Adıılet Divanının icrn"İ faal yctı, nan } } a } muza ere er 
Vut H ocadan bah sediyor ve bu ta:ılının geri çekılınesıni talep etmekle ni muhafaza eden ve sur\'ey ıılııyına attıkları b eyannameler • gizli cemiyetlerin l!i[,vı ve ecnt'bi 
ac.lamın katli yüzün den İ t a lya n lktıfa ctmış olıın .Japon meUılıl.ıatıııın mensup otuz kişiden mıirekkep bulu- · ana ~alı<ıılcııı ıloğıırnş olan .memurla- (1 inci sahifeden devam) 
Ve y . h 1 1 . fevkinde olması dolayısı le Nnnkinin nan bır kıta bugün meçhul bır istika- Jtalyada bil' mahal, 14 ( A.A.) - rn ıııuteılalı: cvveke ııc•şrctlılmlş ~in~ Hukumctin hareketi, pek nadiren bu 
trı"h· unabı~ aıa .. s akrı ve gazete erı !bu son metalibcsi buyuk bir tesir yap- mcte hareket etmiştir. Bu muhafız kı- Duşıııan tayyareleri laı afından ev - kanunu tad ı!. eden yeni kanun layı- k:ıdıır kusursuz. dikkatli ve hnttô dos-

u ım ır muna ·aşaya gi r işmiş mıştır.' tasının Hongkong"a gıtmesi muhtemel- \'clki akşam )lilano \'c Torino şehir- balarını vesaır kanunları kabul et- Uine olmuştur. Bunun içindir ki Elen 
b ulun uyor1ar. Japon siyasetinde değifiklik dir Bırçok Fransız ve Aınerlk:ın sü. lerl üzerine ııtılnn ve bütün memlc- mişür. milleti, Avrupa fhtilôfının başındaııberl 

. Y unan kaynakları, bu adamın Tokyo 14 <A. A.> _ D. N. B. ajansı lxıylarıle .hususi dostları kıtayı garda kette radyo ile neşredildiği gibi bü· Nazırlar Heyeti, billıhare Uzak- hükOmetin takip ettiği kat'I bitaraflık 
bır sürü cürümlerden takip o - bıldırıydr: teşyı etmıstir. tun gazeteler tarafından aynen iktı· şark işleri lıakkmdı. bir rapO'f'. mü- ve samimi dostluk siyasetini t.amamile 
1 d - • 1 d d · Ç i nliler bir lngiliz vapu?'una bas edilmi~ bulunan ııropaganda kiı- zakere etmistir. t:ısvip etmiştir. Fakat bu siyasetin. mil-
un ugunu, yırmi sene evve e Domd ajansının b.lıJir lime göre, 1 ğıtlarının metinleri şunlardır: il şerefin huduUarı içinde kalması U-
bnşını getirene mükiıfat vadedil- bu akşam Harıciye Nazırı Matsuoka, taarruz etti er l\lllanoyn atılan kfığıtlarda şöyle rln kuvvetini arttırmak ve onun zımdır. Bu sebepledir ki, Elen mılktl. 
diğin i, ~ina~nale~h b~ adamın ~::!~Y~!~~ı!ı a~~Jn°:~ ç~~ ~~;:ı~:~ Şanghay, 14 (A.A.) - Hnbcr ~ılın deniliyor: kendi harbi için s1zi istlsnııır etme- bah ı geçen münakaşadan dolayı ı.-an 
•. ayagı ır a ı o ugunu, onu yetil bir goruşme yapılacaktır. le mücehhez haydutlnr motorbotlıırla " , . " 1 b' h t . diye k:ıdnr va b asb b k t 1 ld - dığına gore, 7 Ağj,ıstostn mıtralyozler- «İtnlvnnlar 1talyıının hfirrivet vel sine medar olmnk için harbe gfrmi, sıkıcı bir hayret hissi duymuştur. U-
o ldu" n l • d Y ) d ~-ı Aynı· ~·a b'ldi d ğt na·~r~n i liklfılini elde etmek irin ecdadınız bulunuyorsunuz.> kin böyle ır ayre • şım 

1 
tl re erın e unan ı egı • " 1 nsın ı r 1 ne ~ " • Fukien sahili ıırıklarında bulun.an • ı · k' f -1 kln bır emn ye e 

f k ku k 1 A d k" " ellerinrle silôh zalime karşı js,·an et- Torino~·a atılan hôğıtların metni: zıyet n ın ısa ını "" .11 tiııı'n nefsine a at Arnavut olduklarını ve mez r mu:ı:a ere er, vrupa a 1 va- 1460 tonluk Shenhva ısmlndcki lnglliz " J t ki de Yunan mı e 
b Yet dolayısıle Japo h 1 tilnr. istememiş olrlughınuz burrüııkü citalyıınlıır, 

1
.at. pde nsl" a·~ıt.am:ı• Bı'l"kı's Yıı-unla ın h .t l k f b 1 v nyanın anc po- v:ıpuruna taarruz C'derck vapurun '- eo 1 1 n " _ ~ " • 

r a e n mev u u un • litıkasında yapılma ı muhtemel olan harpte İtaJ,·a llitlcrin emiılerinc Sizi bu hıırbe kim ııttı! rsi düş- 1 ıml:ıtaın utl~k h~kın~I olan itimadı d ki 1 t 14000 İngiliz lirası kıynıeUndekl hn· • . J • 

1 
ô - d b I nan . ııın m " .. • 

u arını an a ıyor. tadılat üzerine cereyan edcı.-ektır. .._ mutı bır devlettir. :NedPn dolıı.yı harp manınız '.~ many.anın n.~n _ e oy.un. "e me s'ul lıüki\met tarafından lidilane 
Münakacn bu kadarla 1·al ırsa, J a ponlaT, Bacvekili t enkit mulesini gasudmlşler ve yolcuları n- ı i i ' G· · ü • 

h 
..- K Y rusında bulun:ın birk:ıç Çinliyi alıp 'lıallndc bulunuy_orsunuz? htımal da rğ<'cck esıılcr mıs n z. ozunuz ~}·ı bir surette tenvir cdılen ~emleket iş-

akikat de ergeç anlaşılır ve D a- e diyoTlar gotürmüşlerdır. Vapur şimdi Şang- 'a büyük bir ltal~:ı vilcude getir- açınız, çünkii harp butun clchşctıle lerl Elen mllletınl daha sogukkanlı ol-
Vu t H oca meselesi ko laylıkla t as- Tokyo, 14 CA A) - Japon matbuatı hayda bulunmakt:ıdır. mck için öyle mi? Asla. Siz, ll itlc- kap1ları nız.a dayanmış bulunuyor.> mı;rr"scvketmektedir. Halk için sebep-
!iye edilir. Fakat münaka•a k ı zı- ' siz ortayu çıkarılnn bu hadisenin silr-

Y atle ve mantık dahilinde lıalledılcceği-Vırsa Davut Hoca meselesi solda ne kani olduğu gibi Yunanist::ının hak-
ıı fır kalı r ve daha ciddi meseleler ,.,. Hikaye Mu··ıaA kat Yapmak San'atı A rkadiy Averçenko'dan ===:,'"'\, kının \e dürfist hareketinin en sonun-
haşgösterebil ir. 1 f çevire n: l da tanınaı.:nğına da kani bulunmaktıı-

V aziyet in nlacağı şekil. iki 
1 

- BiT gaze tecinin n o t d e f terind e n - Mustafa Şerif dır. Zira Yunanistanın dürüst hareketi 
1. Avrupanın bu kısmında, sulhiln ida -
1tomşunun iyi geçinmek fikri nde Mülakat deyip geçmeyiniz. Bunun da ı· zusunda bulunduğumu soyleyioiz. 1ııkblhtir, değıl mi bay vekil? Vekil. tam bir diplomatça guı . ('k bu- mcslnde çok müessir olmuştur. 
olup olmadıklanna bağlıdır. Ni- kendine göre birçok hususiyetleri ,-ar- - Sız kimsiniz.? Elbe1te .. bu, tam mônasrıe vahşet- nun çok ciddi bir mesele olduğunu; 250 Yunan zabiti meseles i 
Yetleri iyi geçinmekse, bi r değil , dır. Daha doğrusu, mul!ikııt yapmak - Ben gaz.eteciyim. tir. şimdıden fikir dermeyan etmenın, ya. 
b in eşlciya dahi aralarını b oza _ da bir san'altlr. Bunda muvnffak ola- Bu iki kelımelık lstida karşısında Not defterine: rın erzu edilmiyen ihtiUitlıırıı sebep Atına, 14 CA.A.) - Atina ajansı bil-

bılmek için herşeyden e\'Vel mü!Akatı hususi kalem mudürlerl ses çıkaramaz- • Bay Vekil, parlamentoda muhalif- olabileceğini ve çok nazık bir zamanda diriyor: 
llıaz. Yoksa, Davut Hoca dava- yapacak mcslekd;:ışın bıraz .vurdum lnr. O anda •Nevyork llerald· 111 mu- lerln tuttukları bu yolu ~lddetle takbih yaşadığımızı söyliyerek bu suale ee- Torinoda çıkan Stampa gazetesinin 
•ını da ileri sürmeğe lüzum yok- duymaz• \'e bırnz da .yalancı. olması azzam binalarını; •Times• in büyük 1 eylemiş ı:e: Bunlar, parlamentarizm \'llP vermek lstemedıklerlni ve kmdi- Atina muhabirine atfen mezkur gaze
t ur. ve atlatmasını bilmesi şarttır. ve mllyonlarca gazete basan makinele- prensiplerini çiğnemişlerdir, dem~. !erini mazur görmckliğimizi rica etti- te tarafından neşredilerek bir yabancı 

Yahut, bunu başka turlu ifade ede- rini dti;.ünmeğe başlarlar. Halbuki ga- tır• !er.• ajans tarafından verilen ve guya 250 

Günün adamı: 
ylm: Meslekdaş. kendi hususi hayatın- zeteci, belki de, tek yoprakh ve pedal - Bir suııl daha: Musolini'nln JıA. Vekil artık ay:ığa kalkmıştır: Elen sübayının son gunlerde Metaksas 
da en dlirtist bir adam; en vefalı bir makiııesile bnsılan bir gazete namına dise ho~ebile hususi vazıyeti hakkında- - Yağmur ortık dinmiş, sanıyorum. hukumeUniıı dış siyasetini protesto i-
aile reisiı imtisale şayan bir vatandaş gelmiştir. ki kanaatiniz? - Evet, dııımiş .. çin bir harekette bulunduklarına dair 
olabilir. Fakat, m~ldkat yapmıya gl- Ve, bir dakika sonra Bay Vekille - Jılusolinı'nin bu işle ne alakası - O halde .. yine giıruşürüz. olan haber tekzibe bıle değmiyen bir 
derken yukarıda zikr~llen mahut hu- kıırşı karşıyasıııız: var? Bizzat kendi~i oldürmcdl ya? Not defterine masal teşkil ~·tmektt'dir. Miater Hoover 

............................ 

(1 inci ı•hifeden dev• m) 
Heyet, caıi m~clclerdcn başka ya
kında yupılnenk .Mucar - Rumen mü
z.-ı~ercleıi hnkkında da görüşmüştür. 

içtimaı miıtenkip Ilaşvckil ve Ha
riciye Nazın Turn • Severin'de mü
zakerelere iştirak edecek olan Macar 
dclegaslonu iızalarını kabul etmiş -
!erdir. , 

Budapeşte, 14 (A.A.) - D.N.B. 
bilidhiyor: 

Hükumeti tarafından Rumen • Ma 
car müzakerelerini idare etmeğe ıne
ınur edilen Macnl.' delegasyonu bu 
ukşam vapurla Ruen - Severin'<' ha
reket edecektir. Yüksek rütbede kur
maylardan ve Hıu i<'ıye • 'czareti er
kanından nıurekkep delegasyona tam 
snliihlyetli Sefir Hory riyaset ede -
ecktil' .• 

Ram an 
petrol 

dağında 
faaliyeti 

(1 inci sahifeden devam) 
nı demlryolile bu i tasyonlara bağ
lamak hususunda lJcvlet Dcmiryol
lan ihzari etüdlerde bulunmnğa ba1-
lanııştır. 

T. E. - Yapılnn arnştırmalann 
verdiği neticeler Ramandağının mft
him bir petrol mmtakası olacab"lnt 
göstermiştir. İktncı petrol kuyıısu 
nçılmağn başlanmıştır. Bunlann a
dedi arttırılarak mıntakanın verlm 
kabiliyeti tcsbit edilecekti?'. Bu ame
liyelerin nctiresl bir buçuk seneye 
kadnr clrle edllcccktir. 

susiyctler.i .Jşb:ışına• çağırmak ve - Buyurun, bir arzunuz mu var? - Evet; h:ıklısınız. Buııu hatırlıya- ·Deynclmilel siyasi durumu bir hayli Dort scnedcnberl hiçbir sübay siyasi içinde bulunan Yunan ordusu kralına 
Amerikanın eski bunlardan istifade etmek mecburiye- Not defterinizi :ıçıyorsunuz. Bu det- mamı§l.ını. lzııh eden muhterem Vekille karşılıklı mesele hakkında, ne herhangi bir tc- ve hükOmetine tam bağlılık ve itlmat-

<: limhu?'ı'Cis! Mis- tindedir. tere ilk yazdığınız satırlar şunlardır: Not defterine: olarak hır milddel daha gôrüştukten zııhürde bulunmuş, ne de tamamen as- la hizmet etmekte ,.c butün millet, hil-
t cr l loover, geçen Birçok cellfıtlarm da hususi hayat- ·Bay Vekil, arkadaşımızı büyük bir •Bay Vekile görı>, Musolinı'nln va- sonra büyük bir nezaketle scllımetlc- kerl ol:ın vazıfesinden başka birşeyle kOrnetinin siyasetin! tamamen taS\'ip 
:Ui.ıyük Harp sıra- larında dilrüst ve temiz birer insan o- nezaketle kabul ederek .. • zlyetl s:ırsılmamışlır. ÇUnkü; İtalyayı mek h'.ıtfunda bulundular.• meşgul olmuştur. Tam bir müs:ılemet eylemektedir. 
•ında Avrupada larak yaşadıklarını işitmişsinizdir. Bu- - Şey .. şu l\Iateoti cinayeti hakkın- büyük bir de,·ll't haline sokmak husu- İşte mu\'afl:ık olmak için lfızım o. • .................. ...................................... ...................................... . 
kurduğu yardım nunln beraber, bu adamlar .vazife ba· dakl fikirleriniz?. sundaki düşünceleri, en şiddetli mu - lan budur. w ~ ~ ~P!!lll 
teşkiliitilc şöhret şında· ins:ın kellelerini birer llıhna - Bilecek; anlıyacak ne var .. einn- hnliflcri tarafından bile hürmetle kar- ıı<~• • • ~ t ·~ • 
lı.ıJmuştu. başı gibi uçurmuşlar ve bunu büyük yet .. bu da biıtün diğer cinayetler gibi. şılanmaktadır.• Baznn meslekdaşımız uzun müddet 1 

Onun bu defa bir itidalle yapmışlardır. Bay Vekilin bu sozlcri not defterine - Ya, şu Amendol'ün p:ırlamcnto· hususi kalem ml.idilrüniln odasında ~ .... 
d 1f.41f. şöyle geçer: daki şiddetli hücumlarına ne dersiniz? beklemek mecburiyetinde kalmakta ve 
b 11 

ayni işe teşeb- Mülfıkat için mevzu aramıya lüzum • Yüksek muhatabımız. bu cinayet - o da kim oluyor? hatttı içeriden Vekilin: 
us ederek Avru • yoktur. Çünkü; bu, o kadar mühim dolayısile teessür ve teessüflerini iz- - Hiç .. liciz herifin biri, Bay Vekil. - Kim? Gazeteci mi? Şu herifi der-

Jlanın açlıktan kınJmasma mey • değildir: Japonynda zelzele; Bilkrcşte har buyurarak bu medeniyet asrında hakkınız ı:ar.. hal dışarı atınız! 
dan vermek lst.emcdiği anlaşılıyor. paUıyan bir bomba; şu veya bu par- insanların haUI bu şekilde hııreketleri Not defterine: Diye bağırdığını işitmektedir. Fakat Harbın Afrikaya yııyılması üzeri-

Kenya 

Mlster, Hoover mcslekçe madım lamentoda vukuagelen ·düello•: ko- hakikaten mucibi teessüftür, dedıl•"'·• ·Muhalefet lideri meb'us Amendola- buna rağmen o. \-azifesinl sadıkane ne İngilız ve 1tal)an resmi tcbllğle-
lnühendisidir ve maden mühendisi münlst tahrlkfıtı; Mateotl einııyetl .. ve, - Muhterem Bay Vekil, ı:u cinayet- nın parlamentodıı1!:i hücuml:ırına {le - yapmakta ve merdlvenlerJ inerken not rinde Kenyadan sık sık bahsedilir 
olarak Amerika, Avustralya, Çin ve buna benzer daha bir sürCl hAdiseler .• ten sonra :faşist hilkümetbin mevhii lince. muhterem Vekil, halk tabakala- defterine şunları yazmaktadır: oldu. Burasına eskıden İngiliz Şar
İngilterede çalışarak büyiik bir ser- Mevzu olduğu kadar mültıknt yapı- sarf:ılacağını zannediyor musunuz" rınca henüz adı bile işitilmemiş olan ·Arnavutluk meselesi ~a~kında so- ki Afrikası denilirdi. İtalyan Soma
'Vct kazanmış, :fakııt şohretini, geçen locak za~ da haizi ehemmiyet d~ğildir: - Belki de samlııcaktır . .I-'akat belki bu meb'usun muvaffak olamıyacağını r~lan suale muhterem \ ekıl, devlete ll'<i, Ognndn, Jlnbe~ıslan ve Tnnga-
lluyük Harpte kuı·duğu buyük yar- Herhangı Wr n?zır; mnru~ bır ıllm a- de sarsılmaz... söylediler .. • aıt mühim sebepler haseblle bu husus- nıka arasındadır. 221 ,0g9 murabba 
dım te•kilab enyc inde ihraz etmı' _ damı; büyük bır muharrır; bir opera Hu sözler, not clc!terlnc> ~1iyle reccr: - Acaba bu cinayetin rlcmokrnt ta beyanatta bulunamıyacağını söyle· . d il n"f S 'l 
t• l\ · '" .,.. kil· ş veya operet artisti... B. Y Vekil, tnhad'1Us ccleıı vaziyeti mı.-'lllekctlcrı.-e yapılan prote toyu ınlı-. mlş ve mazur g6nilmesinl rica elmiş- ınil geıılşlıgın e< r. "u usu mı yon 
~· hstcr Hoover bu teş at saye- Bütün bu lşde en mühim olan cihet. ~<.ıı:he'i bulmakta "" h::ıll.ın ınıl<:üıı ır J tcakıp baz.ı ihtıllltların doğ'T':ı ı lhtl . t r.• 21 bin 910 dur. Bunların 17,2 5 i 
sınuc Avrup.ıda ya ıyan 200,000 A- meslckdaşın ·kabul edilme ı. dir. l\la- lı·rıacak hiidi eleı·lıı zuhııı ura meydan malı mC'vcut değıl midır" Bu hu u tııki :f.'f.'f. Avrupalı, 39,900 Ü Asyalı ve 12100 fi 
ınerikalıyı Amcrıl.aya iade ctmiıı, ahaza mulAk tı yapan arkadaş C'kscri- \•eı·;ı.ııiyecegıni; bunun! ı b r.11;,er b , 1 fıkrinızı Hitfcdcr mi iniz? Araptır. Nnirobl, Kı nyanın merke-
daha sonra U lçıkıı ve Pran adn ya ·kabul cdılmeden• de 'azıf nı ıh.ı. tıarın hu :.ıl<> gelme ! b ki ne ,. Af bızyurun do tt m,·bcn p ) zıdır. ( 'i2,0C)) nufu lu bir şehirdir. 
~aTp fclıık<'t d lcı iı.d n mil) onlarca bcccrc.bilmek~d r . ı ccgıııi oyledıler • ber de ılın: Eı b lı ba lı lin n Momba ;.ı'rlır. 
Ki lııin ~nını k arın ga muvaffak :f.~4 - B m nla b r her p rl "' ntoda Not d er ne: E h ı 1 • i k hve, bu d 
olmuştu. - Bay Yckıle kc. dLilni g rmek ar- bu k .. b 1 h:ırekc.tler • ce de • yanı ·Bu m C'le konu ulurken muht r l ker 

Altın ve mcnl}er en mühim maden -
ler1 arasındadır. Kenya - Oganda 
dcmiryolunun 1000 kadar mili Ken
yadan geçer. 

Kenya, Hindistanın Milli Lideri 
Gundinin ilk şöhret kazandığı yer
dir. Gancli her yerden evvel burada 
yerlilerle A vı·upalılnrın müsavatı i
çin çalı><mış \"e bu yüzden çıkan ih. 
tıl.ıflaı ela yerlilerin dm·asını ııerlet
mi U. nu hiidi e, Gr.ndiye Hindlile

lid rl'k edebilece!?-ini göstermiş, 

d t i her l erde bu işi üzerine 
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ı•- 8 _ 910 Meserret 

Londra 
Nevyork 
Parla 
Mllano 
Ceaevr. 
Amster. 
Berlin 
Brüksel 
Ati na 
Sof ya 
Prag 
Madrlt 
Var,ova 
Budape .. 
BGkret 
Belgrad 
Yokoha. 
Stok hol. 
Moıkva 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 frank 
100 Liret 
ıoo ltv. Fr. 
100 florin 
100 Rayı,m. 
100 Belga 
lOl Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kr. 
10'.> Peçe ta 
100 Zloti 

s.2-1 
134,-
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~~~~~~~~~ Faizli Ve Sekiz Sene Taksitli1 

19,52 Istanbulun en rahat ve Emlak Satışı 
temiz oteli oldu 

100 Pengö 
100 Ley 
ıoo Dinar 
100 Yen 
100 lıveç kr. 
100 Ruble 

0,99i5 
1,6425 

13,iO 

27,0525 
0,62:> 
3,23) 

31,40 
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ESHAM VE TAHVİL.\T 
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Merkez: Bankaaı p~ln 
Türk Borcu 2 

19, ll) 
20, -
19,9ö 
19,96 
19,96 
19,39 

Dıı T icaret H iısc senedi 
A . tertibi 

J 02,SO 
18, lO 

0,74 

_orsa harici auı;fi'yatla~ 
ffamldlye, Raıadl 1• 
kalıa Bati bir ilk 

~Ulç• altıa srr•mı 

Lira l\.r. 
21 8o 

90 00 
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............................................... 
Sayın Müşterilerime • • 

Uzun znııınn katibi bulunduğum Meserret oteli 
ni bu ~efıt kcndıın ı:ıtıeıu' cttım. 

Otelde gcnış dcgı :şıklı klcı "yapılmış, İstnntmlun cn 1·nhat , temiz 
\:e a 1111 icnp!arııııı u1gu11 lıi r ot elı lıalıııc getl rilını şti r. Bu Icda
~arltgu nıuknlııl fi\ at i atıla hıçbı r dcğışıkl.k yapılnının ıştı r. Evvelce 
1 ~ta ııhulu zı ı•a ı et ettıkçP teşrir etmek lutfu ıı ıf ıı bul uııd ıığuııuz otc
lı mızııı lıundan tıo~lc ı l <' her zam:ırı cııırın ızc amndc bulunduğunu 
11on uz huı mctlerımın kabulu rı cnEıle arzederım s-ıyın Bal'lln. 

Meserret otelinin eski Katibi 
ve yeni müateciri 

İSMAİL CANDAN 

Kayseri Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

Cinsi 
Jltulıcımmc11 

l:ıymetı 

.Kadıkbyunde İbrnhıııınğn mahalle- Iki kııttn altı odnlı iki 
sinde Küftuıı~uoğlu !'eni }~ atpaşa sofalı ve kuyuyu havi rıın
sok:ıgında cskı 15 ıııU. )'eni G/ l No. lırıbnhte ve tarla bir :ıhı;ap 

<'Vin tamamı {,\Tesnhı.ıi 
sathive>;İ 2225 metre ıııu
rabb~11lır). 

A rıadoluhıs:ırıncl:ı Gok•u ııınhulle- İ kl buçuk kaltıı beş oılnlı 
Sinde :\ışaı!taşı :arfde~ ııııJc CE ki 7 ıııaabafıçe ah~ap Ull' CVlll 

ıııu. ycn ı • u. t aJ 53, :;3 Xo. J ı tıınıanıı. 

EıOO 

350 

1 - Arttırma 28/8/940 tarihine ıluşcn p:ızartc<:i giıııu ııant 14 dt>n 
16 ya kndaı- yııpılucnk ve gayl'ınıenkul <'il çok lıetlcl veı enlcnn üstunde 
kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhnmmm kıymetin % 15 şi 111 bctın· 
de pey nkçe<ı t yatı• ınnk liizımdır. 

~ - A ~ttırnı:ı lıedelıııin dörtle biri peşııı, geıi kulanı sckız senede 
sekız moanvı tıık"lttc odenir. Taksitler '18.5 faize tabıdır. ı 

4 - Tak•ıtlcr <idenınce\•e kndar gayrııncrıkul sandığa bırlnct dere. 
cedc ipotekli kalır. · 

ö - Bına1arın fotoğrnflal'ı Sandık dahılındeki satış ı;alonunda leş· 
bir olunmnktııdır. Fnzlıı tııf ıliit alıııak iç ı ır ,alona mııracııat ed i lır. 

(72tJ7) 

Üniversite Rektö"lüğünden: 
l\ r" eı t Mcııılckct ha<:tanesının ıhtıyııcı olıın ı O ı knlcnı iılıitı cer

ı ahıye ıle 155 kııleııı nıuııll'('e ve cdc\•ntı tılıbıye«ı w:ık ~k .. iltnıcyc ('ıkıı-
rılınış ve zuhur edecek tali pler tarafından ynpılııcnk tenzilat harldı Ju. Tılı Fakü ltesinde c Üroloji 11 doçentliği :ıçıktıı. N:ı ınzctlerln vabaııcı ı 
yık gonılduğu tnkdırdl• 27/8/940 ııalı günu \'ılayct Dıunıi Encumeıııııı:c dil inıtıhıınla ı ı 2 blrincikıuıun rn40 rınzaı te~i t?'Üııu \",qJıl ııc:ıktır Jı:;tc•k· 
ıhnlı> ının lcrnsı mukarr~r bulunmuş olmakla tııliplerın l ı"terı gornıck Jileı ın s ı h~at ~npoı u, 5 fotoğraf, ııu fus tezkeresi 

01 
ııci:ı vr huvı\'cl ını 

\"C rı aıtl :ınlnmak uzer<· f ,.t:ıııbul ve Anka ı u Sıhhat ve lçtlmııi .i\lun \"C· ~o teren fışkrıle dişlcı· Tedrııı j şll"ı I kn lenıındeıı ısteııecektı r> 15 uıı ııı 
rıct mudurluklerlne muıacnatlerı ıliin olunur (G9G5) cıtcşıin 1940 nkşnmınıı kadar Rektorlüğc"murnca:ıtlaı 

1 
(72i2l 

lstanbul Sıhhi ~ilesseseler Art-~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~ 
tırma ve Eksiltme Komisyonu 
Riyasetinden : iZ 

Bakııkoy Aklı\;: V(' Asabıyc ha,tal:ı ıne'<ınin 100 000 ınctıc yeril 
amenkan bezi kopalı zarfla ck~ıltm~><· konulmuştur 

l - Ek ıltnı 16 8 9ıo cuma gunfi ı;aat 15 de C.ıg. lo • luııdn Sıh
lınt ı.·e İttınıuı l\lıı:ıven<'l mudurluğıl bıııasında kurulu konıııı)ondıı \npı-
lacnktır. · 

17 Ağustos Culnartesi akşamı üçe kadar 
2 lltuhanımf'n fı\'ııt. beher mrtıesı ö7 kuruştur. 
3 !\luvcıkkuL tenıınal 2775 liradır. 
_4 - İ!!teklıleı şurtnnmcyı }ıcr ı.:un J85 kuruş b<-dcl nı uknbılınclc 

kornısyondnn ıılahılıı <'r. 

5 İstekllleıın 1940 yılı Tıcarct Odası \'Csikus ı le 2490 ~:ıvılı kn-
nundn l azılı vcsıkal ır \C bu ışc ~·eter muvakkat tcrııınat vevn banka 
mcktubılc biılıkte t<'klıfi havı zarnarını ihale santırıdl•n IJır sunt evvel 
makbuz mukabılı koıııı vona \"Crmclerı. ı GG99) 

Ziraat Vekaletinden : 

Tepebaşı bahçesi alaturka kısmında 
ve büyük • 

saz hey' eti 

5 porsiyonluk bir komprime ile (Su \'e ate~ten ga~·ri 
hariçten hiçbir madde ilıhe etmeyi düşünmeksizin ) 
15 kuruş mukabilinde 15 dakika gibi kısa bir za
manda zengin , .e İ!?tİhalı bir sofra hazu·lı)·nbilirsiniz 
Maruf ve me:.-hur lokantalarımızda dohi bu derece nefıs 

bir corbayı her zaman bulamazsınız. 

Hüyuh yıııdıııı ve !:ı_v<f.ıcıı ftşıl>:tı olnn Nı b:ıl•I: ~elızc 
kooııırıın~leı imıziıı ~C'nelcıcr· uefıı•c·ı •·ı• tnzelığıni ıııu

hnfııza <.·llıgırıc şıtlıll <ılrnrık~ıııız.. 

ÇAPA MARKA 
MERCİMEK. BEZELYA. NOHUT vcsair hububat 
!\ebze ve c:orbalık komprimclerini kilcrinizde bulun

durma~·· ihmal etmeyiniz. 
Yedek erzak: Tasarruf edilmiş aervet gibi
dir. Bilhassa dar ve aıkışık bir zamanda 

kıymeti daha çok takdir edilir. 
Aıleler ıcin olduüu kadar volcular ve snorcular icin de 
her zaman ve her verde sıcak bıı 'emek tcminı kabildır. 
Bakkallannızdtin 50 graırtlı k bır koınpı ımevi 9, 100 gram-

l ı k bır komprımevı ı;ı ku ı ustan al;.ıbılırsinıı. 

Bcsikta~ : ÇAPAMARKA Tarihi tesisi :' 1915 

istanbul Belediyesi İlanları 1 
Ziraat \'eki'ıleti Veteriner işleri Umum l\ludOrlüğu ihtiyacı içın 35 

adet e))ar korum ve tedavı banyoları açık eksiltme usulılc satın alına
e11ktır. 

San'atkar ve arkad~şlar• l\Cljlf 

lırdrlı 

/il. 
t r11 fı otı 

1 

h~sıltme. 20 8 ü!IO Uırıhınc mfisndıf perşembe gilııu ant 15 de z1• 

raat \ ekaletı bınu ı lçınde toplanacak ~tmıılma komisyonunda yapıla
caktır. 

Akrobat yıldızı Paraskiva OJsen - Okuyucu Necdetin ilk gecesi _ Miç e Pençef C a m

baz ve Varyeteleri - Arap Rakkasesi Swetta - Naşit tarafından ( Kalaycı ) Kuvartct

tosu - Çalı Kuşu ve Mişel Varyeteleri - Naşit ve arkadaşları tarafından (Ağamı z eğle· 

Be\Oğlu Sart Unst..'llıklnr Mucadde ;:\leıkcı;i binasının 

Ban)olann l>clıE"riııln muhammen bedelı 145 lıra, umumunun fıyatı 
6075 liradır. 

Banyolara a ı t ~nrtnnme ve plin Levazım l\ludilrltiğundc mevcut 
0

• 
lup p~ırnsız olnı-ıık ~C'rilir. 

!.an ırı. 
!'"122,79 :19!1,21 Kudıkoyurıcle Kurbu •:ılııforeııln tathırl. 
l!G IG,r,o 19&,fiU Bc\'icı hcyrnılc va pcıı i kele ı yanında mendirek .,. 

rıhtııııın ııışa ve U•mırl 
!1lW2, l I lo'ılô, !ı;l \ cşılkovd<' Saadı>tlı. Gulıbrışim ve Güli«tan l':ıcldesirı• niyor) kahkahalı komedi orkc<ıtra ve diğer numaralar - Duhuliye serbestt ir. 

[~g~ı-ıru~_kuruşw~~ ( c7~ıos>~44ro>~l~-ll~Ç ~~~,,~.~A~R~L~O~N~~=~~ 
ı 2 3 4 s Saatlerinin ga t • 1 

ıo ı!l,.ı:! 

GGG,5!! 

78.71 
l!ıı ,ıs7 

!i0,00 

ılı· \aptıı ılacnk. ıııakndıını şo e inşaatı. 
Rıı! ukııılıı ılkokııl bırıusınııı tuııııri. 
Beı lcı bı.•\" 1 2i rıcl okııl bi ıın~ınııı tamiri. 
O~kudıır 22 nr.i ılkokul lt ı mısı hodı ııın katı ı;u m<'crıı· 
la ı ıııda vnptırılucnk tndıliit 

175 l ,51i 1 ~ı ı.: :-; ü~kııd,ır .t8 ıncl ti kokul binasının lıımiı i. 
Kc ıf bı delk!rıi(' -llk lem inat miktaı lan yuk;ırıdıı ) azılı iıı ,ııat vc t.w 

llllr:ıt ışlt'ı I avı 1 ıwı ı ac;ık cl<sıltme\(' kcınulıuuştuı. Şıırtuaınelcr z~ıbıt 
v(' Muaı ıclat fürlıırlugıt kalemınde ırorülceeklır. i hale 219/940 pazar"' 
lesi ı::urıu .::ıııt 14 dt· Dalnıı Encunıendc yapılacaktır. Taliplcı in ilk tc· 
ınınııt ııı:ıkbuı: veya mektupları, ıhalc tıırı hınden sekiz {!'Ün evvel ( 1, 2, 
:l, •I tırıC'il kalemdeki ışleı ıçin Fen işlen ve dığerlerl için r.:arın .l\lu -
duı ltıı.ruıw) nıurncantla alııeııklıırı feıını chlı}et ve 940 yılınıı :ıit Ticaret 
Odıısı ~<' ıikatııı Ilı• lhalC' :?unu muay\•cıı smıtll· Daimi Encümende bulun· 

1 Herkes bilhassa çocuklar. tarafından -alınması gayet ye zengın 
kolay müessir bir müstahzardır;. 

. Barsak Solucanlanna 
karıı 2ayct ıesırlidı r. Barsak solucanların ın büyüklerde ve Küçuklcrde 
ubeb olacağı tehlikeler goı önüne alımı ro.k solucan ha~talıkl~rındı. b unu 

kullanmaları faydal ıdır. 

J'IRLANTAJ,I ... c .ELMASLI çeşıllerı gelmıstır 
SON YENi l\fOOBLU~H ÇOh, ZAHIFTIR . 

Fıy:ıtl:ırı fc .. ·kniüde uygundur. Bır defa gornıcnız ıııcııfııatıııız 
kııhıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Z.SAATMAN 
- İı;taııhul, Sultaıılrnmnın, C:ınıcılıaşı harı . AHLO.\l ılepo u ... 

lstanbul Belediyesinden: 
Kutusu 20 kuruş~;..er. 15 R/ lMO peış•'ıııhc ı;:unu ~:.ıb,ılıınılan itılıaıcn <'kım>i!'in kilo uıın on 

, • ... w ,,. • r t 

Y UKARIDAl\ AŞ~1GIYA: --~===-====='==k=· l:.:ır:....u..::ş="='ı=ız=::ıı,,,a.ıa_,iıc::.z;gg 1Y..!!._"'3Ztıl · l~.!_..!lıın olunur. 
1 - Celıeluttıırık Bogazınn go;ı; di- =============y=ıı:==1===y= t K E k k l<fldılwıı İkwcı Sulh Jlu lrn/; J/cı 

k b. d ı B atı ı - a ısız - ız - r e n ır ev et - e~az. 2 - :Bir ka- , ı.ımtııiıııcfrn. 
dın 1 

mi • Dair. 
3 
-- Acubo - Cilve. • • M ılllyet g:ızetes !ııin O ağu ıo" 9;:4 4 

Temas ederek yiırutcn bir şa- 1 t:ırıhlı nushasivlc hacrcdıldığı \C 

h ı (iki kelime). 0 - Aııadoluda er- kcndı ine kıırdeı; ı Hız1< Ycncrırı vn"ı k k keçiye denir. G Şımcrıdifer -
Bir sebze. 7 Cerahat - Bir Jıav~an . 2 la\ın <'dılrlı~I füın cdılcn Kadıkôyun 
8 Habeşi tanda kumandanlar~ de- Saraçhanebaşında Horhor caddesinde. T e lefon: ()S~() de· H ıısanp:ısa ııınhnlll'sindc Kurbn 
ni r - Goktc olur. !J - Goz rengi-va- A N A • j L K - O R T A - L 1 S E ırnlı cııdcleı<ırıd<' ~.o No. dn ınukım 
p11rlardnki odalnıd:m biri. 10 Ka- • • . d 1.1 .1 b b - t d k kayıtlarını \C halen Şlşlı Fransız ha tahan~ ııı E9 k' ta.ebenin eylu- ıu- n b"'•ıne ka ar ve ı erı e era e r muraca a e ere 

1 
cin t 1 1 1 h 

1 
._ t , oı t fabrikıılnrının oldugu şey. ..,. d a pı ır " ec :ıvı a tınc a ıı ı.ınıııı .. ı ın:ı ''" 

SOLDAN SACA : yenilemeJeriliizımdır. Eski ve yeni talebenin kayıtları h e rgün saat 10 - 17 ye ka ar .>:b • tı\cnlrı vası ının ~ a«lllk ıfatııııı ı 
1 Muharip devktlerdcn bııi. 2- Bütünlemelere 27 ağustosta başlanacaktır. Yabancı dille re ilk sınıflardan ıtı aren 14/ 8/ !!40 ıaııhıııdcn ıtilı. ıl•n cloıt 

Gunluk vakti bildiren ulet - Bır 1- başlanır. Son sınıfta fen şubesi de vardır. T c·n<' muılc1C't1<' tecrl d l'dıldıı.:I ııliıka-
~m. 3 lspan3a n~ Fransa ara ın- ~~~~~~~~~~~T~a~l!eb~e~m~e~k~t~e~b~i=n~h~u~s:u:si~o~t~o~b:ü~s~v~e~o~'~o~m~o~b~il~il~e~e~v;le~r~i~n:e~n~a~~r ~ rlnıla• a ıliıı oluııııı. (3RınıG\ daki bir dağ - Çalgı. 4 - Dundan : - --

aonrn söylenir. Tcıs bit· emirdir. T- k. c·· h . t Merkez Bankası 10 - 8 - 1940 VAZiYETI 5 - Toprnkta biten şeyleı· - :Miiski· Ur ıye Um Urıye 
rat. 6 Ediblerin uğraştığı saha. A K T I F p A S İ F 

Anadol u Ajan ı - Atmaktan is- J Lira 
m i fail. 8 Bir fiil - Bir cins vu-
pur. 9 - Rh isim Arapç:ı yok. Ka•a: 
10 Tavla oyununda )llpılır (iki Altın : Safi Kilog ram 71.721.48D 100.881 .998.SS 
kdime). Banknot 9.2S1 .86S S 

Geçen bulmacanın halli Ufaklık 1 .sı9.?3ı:n

11 
111.963.095.58 

}'lTKARIDA 1\'AŞAC/l" A · Dahildeki Muhahirler : 
ı Apls öküzü 2 Naşid - Ta. 2.2=>ı.14ı 2s 

3 ~lüftil. 4 - .\ytcn _ Erk. 5 _ Türk Llras1 • • • • 
Kot ra - İren. G 1~ ınnn • Nl. 7 _ Haricteki Muhabirler : 
Azrail. 8 - .Em - Taka. 9 Eken - Altın : S~fi Kilogram S.OOS.913 
Jtina. 10- Takıı - Nazar. Altına tahvlll kabtl ıerbeıt 

SOLDAN SAGA: 
1 - Antakya - lk 2 

Zckii. 3 - İşittirmek. 4 
N a. 5-öt - Naci. fı 
Ü tii - f n - İkiz. 9 
10 Mükni - Snı. 

Pa - Yo
Sıbir~a • 

Altın. 7 
Tren - Ana. 

döviz • • . • • • 
Diğer dövizler ve borçlu 
kllrlng bakiyeleri 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte e dilen evrakı nak· 

2.'291.741.'l5 

7.041.216.74 

38.821.tU 

19.98'1.204.20 27 .068.'241.04 

Sermaye: 
ihtiyat akçesi: 

Adi ve fevk alade 

. . 

. . 
Hususi • • • • • 
Tedavüldeki Banknotlar: 

D"ruhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6·8 incl maddelerine 
tevflka n Haı;ine tarafından 
vaki tedlyat • • 
Deruhde edilen evrakı n ak · 
diye bakiyesi • • • • • 
Karşılığı tamamen altın ola ra k 
ilavete n teda vüle vaı:edllen · 
Reeskont mukablll illive t c n te· . . . 

fi. t'l'l 66U~ 
,,_,., )'l.'lll1. 

158.7'18.S63.-

19.310.195.-

139.438.367. il 
17.00!>.00D. -

203.'iOO.fl O'I. • 

lS.OJ 1 000.0 1 

12. li8 666. I S 

3S9.93'1.:~67. 

ıııaları (7370) 

, 17 Ağustos Cumartesi Akşamı 

- ~ Büyükdere Beyaz Park'ta 
Neş'eli ve Eğlenceli bir gece 

Hamiyet Yüceses 
Be<ıt eka r Selahattin Pınar 

v e Suad Gün Konserleri 
Ro zc l kadın Orkeııt r aaı , dans müaabaka· 
ları Ma salarınızı evvelden tutabiliraini 

01.kkaf Pazar M il" ve Sad·ı ve arka-
• Günü 08 8 Kemini da~ları 

inhisarlar u. Mildilrlüğilnden: 

1 Elı'al li<tesi mucıbıııcl' 341 \l :l suııdıklık lıf'l"estc ile c130> adet 
koııl ı pi.ık pauırlıkln ,.atın ıılıııacnktıı . 

il Pm:aılık :!01 \' l ll/fl40 sıılı gbııu ı;ıınt IG da K&lıatııştıı l,e\·~-

zını ve Muhayaııt şulıc ınıl<'kı ıılım kumı yomıııda yapılacaktır. 
ı 11 Eb'ııl ıı"tesi sozu ı:c•çpıı şubeden parnsız nlınabilir. 
ı \' İstC'klıleı in pazaı tık ıçın tıırııı olunan gün ve saatte lcklıf 

ı·<h t•kk•ı ı fıy:ıt üzerıııdcıı ·~ 7,5 gll\enım: ııııınsılc lıırliktc mezk\ır (,o· 
ıııh•\r ıııı ınuıııcaııtlaıı. (7265) 

-

1 Traş bıçaklarının satışı ---, 
ı % 50 ye düşmil§ttilr. 

Çünkü: 

POKER TRAS BICAKLARI 
ite evvelce 10 defa traş olunabilirken son tekemmülü saye· 

<ıindc şimdi rahat rahat 20 defa traş olmak kabil oluyor. 

Ağustos Pertembe 
diye kıu~ılığı 

Kanunun 6 - 8 inci maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından 

vaki tediyat 

ı 58.748.563. - davülc va:ıcdllen • 

MEVDUAT .............. ~~~--! ......... 
1359 H. 
Rece p 

10 

G ün · 228 15 
135, 

Rumi 
Ağuatos 

2 
Hızır 102 

Vakitler Er.ant Vasatı 
S. D. S. O, 

GGne~ (Ya11nkl) 10 03 6 
Ôlle OS 09 l 

~=~ ı~ ~~.'~ 
Yataı Ol 42 ll 
lmalk CYannkl) 08 09 4 

·----•İT;.;;;f .. zA,_R ...... _ 

11 
18 
08 
08 
52 
17 

yüzün -

Senedat cüzdanı : 
T icari ııenetler 

Esham ve tahvilat cüzdanı: 

J 
Der uhte edtle n evrakı mık

A diyenin karşılığı esha m ve l tahvilat ( itibari kıymetler ) 
8 Serbest esha m ve ta hvllAt 

Avan•lar : 
Altın ve dövlı üıerlne avana 

Tahvillt üı:erlne avanş 
Ha:r.lneye kıaa vadeli avanş 

Haaineye 38SO No.lu kanuna göre 
açılan altın karıılıtı avans 

Hi .. edarlar : 
Mahtclil 

19.310.196.-

26rJ.187.S06 75 

47.841.S96.93 

8.277.057.57 

9.125.65. 
7.80!1.722.-
6.467.000 -

31.722.0DO.-

139.438.367.-

260.187.5~.7.S 

56.118.654.SO 

Türk liraın 
Altın: S a fi Kilogram 18.826.172.-

SSSO No.lu k a nuna gö re haı ineyc 
açılan avans mukabili t e vd i o:u
n a n ~!tınla r : 
Sifi K lg. 36.715.4SS. -
Oövlı t ı:ıah hüdııtı : 

Altına tahvili ka bil d övizle r 
Diğe r döviı l e r ve alacak l ı kll· 
r ing ba kiyele ri 
Muhte lif . . . 

62.021.84';. 'i3 

26.4q l .9H.681 

51.643.228.22 

3.359.77 

'18 327 011.39 

Yek ün 

8S.S02.78S '21 

51.613.228.22 

28.330.37 1.16 
IB.257 681.23 

668.86 l. l OD. 97 

1 .Devlet Demiryolları ilanları 1 
I~skışehn deıw una biı "ene znrfıııda gelecek olan Uıkrlb n 30.000 

ton komurun ., 8g:onlardaıı ~ re bc.şaltılması "ı.; uynl ııııkt:ır komüı uıı 
vl'rdeıı makine 'l' icabında vııgonlnrn yükleme işinin lmpalı znrf usalile 
:11 / 8/ fl40 tıırihlnc ıni.sadıf camnrtcsi giınu ımııt 11 de iL Pıışa gar tıı
ııası dahilinde ı ir.r.ı işletme komisyonu taı·nfındıın ihale i ynpılncnktır• 

Muhunımen bedel bh ton kömuruıı vagoııdıııı )Ct iııdlıilnıesi I~ 
kııruştuı. Blı ton l:omüriın yei·den mııkiı~c vey~ "ag~nu yüklctilnıl'~~ 
lçın idare elle mıHıhaırik vinç talı ıs t;ttığl takdııdc ı~. elektrikle nll 

tl'lıaı ı ik vınç , crdi~ı zaman l O \ 'C tahmil için ida rcmb: hiçbir vc,;nit 
'"cı ıııcclıgi tnkdirrlc 20 kuruştur. . •• ·~r: ti· 

Eksiltnıen• gll ııwk istivcnlcı· knııuııuıı ln~·ın cttlgı \'t nlk ve tim 
1 :ılıl. ıııuvakkut tcıııinn llaı:ile birliktC' ihale günü f Pklif mektuplaı ıııı 
,.3 at 10 n kııılar koıııısyon:ı Vümırlcri liız ııııdrr.. • 

Bu işe nit şnrtıınıne vı• mukn,·eleııamc proıelorı l,omlıı)•on ve Eski· 
ııehiı rlcpo~u tarafından parasız olaı·ak \'Cı·i!ir. (7131) 

S.hibi: z. T. EBÜZZIVA Ne,riyat Müdürü : C. BABAN 

Baatld•I• yer: MATBA"'i EBÜZZIVA 
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