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Geçmifte u plecekte bütün Uluıal 

•.e Sosyal itlerin temeli nöfuıtur. Nüfuı 
ltyaıua da ancak aüfuıu tanımakla 
ktaralabilir. • asvırı ar Tarila tekerrür etmez. Tekerrür 

eden şeg, insanların ıc.f let w 
20 ILKTEŞRIN PAZAR rünü Genel 

N&fuı aayıma bize bu ıiraaanın yolunu 
1&.terecektir. 

M0STAKIL YEVMi GAZETE Telefon: 2 O 5 2 O 

Telg. Tasviriefkir İstanbul 

ihmalidir. • ~ 

(Şerbl ? ael Mhlfeıalıı fal 
&ı,11elıtilet l.tatiıti• Uı,uım MtJ6rllll 

E22-~.-.- ---====-

Esnaf Bankası 
Alacaklarını niçin bir türlü 

tahsil edemiyor? 
Bu1ıün tasfiye halinde olan 

Esnaf bankaıından alacaklı olan
ların baıında Belediye gelmekte
dir. Bundan bHka muhtelif esnaf 
teıekküllerinin ve birçok kimse
lerin de alacakları bulunmakta -
dır. 200 bin lira kadar alacağı O· 

lan a~ıediye de dahil olmak Ü -

zere en büyük alacaklılar tasfiye 
itile alakadar cörünmemektedir
ler. Yalnız muhtelif ıekillerde u-

(DıvaJıM ıah.ifı t . .ütıırt 4 de) 

DfJn İf baırnda ilıe11 mahtefil ... u.ıerıe 6anltoya lıolayctı 
lfle ltiilliyetli miktarda borçlananlar 6u,ün 6• p,,..olarc 
uermelt iıtemiyorlar. Tabii .hanlı. taJ;,. lıı•yeti para
ıızlılt yiizü11Jen ba alocalılan mahlteıne H icra yoli/e 
talaıil eJerneyince. lnçolı uatanda,Iarııt hulıalta ödene
miyor. 6 eenedenberi •ir yılan laikôye:i gibi uaayıp ,icle1t 

1 
6u m.,ele alelade bir ticaret Jauaır olmalttan f"m•f. 
cimm• ,,..nlaati oa memleltet lrrediıini alôlıatlar •der bir 

1 
İf olmuıtu:· Alacalrlorın.r talaıilJe~ öcis ola11lann ltulta• 
•ana laükumd •lbet taltıp •J•cektrr. 

"''"•n aelt.r/mni11 maholasa11n• •elıliltleri Rume11t.i11 m•ıluır petrel 

~============= 
lt•yaltırı 

HAZİN BİR YILDÖNÜMÜ 

Müverrih Ahmet 
Refik 3 yıl evvel ~ ......... . - ... ········ 

"'1arıa 
llal11aaebetlerlmi z 

sittikçe 

.-[Harp vaziyeti 
Amerika aedea 

mldafaa kayguauaa 
düıttl? 

Karşılıklı 
bombardıman 
şiddetle 

devam ediyor 
iyileıiyor il '1 OalrOVa Elçisi Ali Haydar !!!!!H!!!!!a~v!!!!!r~l!!!!!ı!!!!!"m~a!!!!!n!!!!!ı~t!!!!!a~n!!!!!ı!!!!!n~

~ ~ktay, bu defa vazifesi 1 mı11acak bir halde 

Yaıaa: -:ı 
( Eald Ord11 K•mandaıslanısdaıa , 

İngiltere 
Rumanyaile 
münasebatı 

kesiyor 
Emekli General ~~~~~~~~~~~ 

Ali Ihsan Sibis Macarlarla 
Rumenler arasında 

1 geçimsizlik başladı 

Bugün vefat etmişti kendisini sevenler 
kabrini ziyaret edecekler 

Bugün kıymctlı tarihçı Ahmet Re
fık Altına~·ın vefatının üçüncu yıl
dönümfiJur. Bu nıilnascbctle Türk 
Ulnı ve irfanına kıymeUı escrleı· ve
ren ve Ttirk tarihçıliğine yeni bir 
istlkanıet gosteren Ahmet Refik'in 
Büyükadadaki kabrı, kend isini seven 
!er tarafından ziyaret e<lılccektir. 

ınnktııdıl'. Tarihi, hall.'.ın isU!adesine 
arzeden, ve yığınlarla eser bıra1can 
bu kı~metli tarih mimarının. mem
leketin hafıınsında yasıyacafından 
cnı ıniı. 

~iti •,,det ederken gazetelere <.7 

9'~ ~Yanal 11rasında bir de tahrip edildi 
Mihver devletlerınin 27 eylülde 

akdettikleri askeri ittifak mua · 
hedesl mevcut vazıyete yeni bır 

şey lliive ctmenıiştır. Ancak bun
lar arasında biı tereddüt ve hod-

''- .~Ylemif tir: 
~'.:'"ü vaziyetin, kom,u luk : miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii; 
, ~ . tın, .. bir kat daha tevsi Be Al kamlık olduğunu zannedenlere 

karşı mıhverin vazlyetlerınl tav. 
tlh ve tahkım etınittir. Yeni Ber· 
tın muahedesi belki Rusyanın va. 
dyetini tavzihe yarıyacaktu. Bil
ha_sıı Rusyanın Tuna ve Balkan 
meselelerinde mihvere karşı mu· 
hnlif Yaziylt alması ihtimalini 
kaldıracak; veyahut büsbütün ra· 
<lıkal bir kararla, Almanyantn i: 

Alman 
kıtaları 

Yani ild11adr nbamın llaru· 
calan11ılan Dr. Funclt Peynircilerin 

talebi red 
edildi 

~1Yeıini müstelzim bulun· ır man 
ı.....~ kanaatim vardar.» ' 

Berlin 

görütmeleri 

Yalnız tarihçi değıl. ayni ~aman
da ince ve hassaıı biı· ıalr olan Ah· 
met Refik, tarihe intikal edişinin Ü· 
çüncO yıldönümünde. kendisini se
venlerin, kondısinden Tfırk tarlhınin 
büyüklOğünO öğrenen lcrın hafızıısm

da bütün neş'e ve ı:etnretile ~·aşa-

• 
~ iyettar ve mes'ul bir dip- motörbot filOSU 
~ ~iı:ından çıkan bu ıÖz· ı Fiyat Murakabe Komisyonu 

dün akşam toplanmıştır. Yarı top
tan peynir ıatıcılarının kendilerine 
kar nisbeti ayrılma•1 hakkındaki 
müracaatleri tetkik edilmiı. fakat 
bunun. peynir fiyatlarını arttıra
cak lüzumsuz bir teklif olduğu 
kabul edilerek reddedilmiıtir. 

.... ı... efkarı umumiyede iyi tesir- tahrıep edıeldıe 
t.~•kacağına tüphe yoktur. 
~ Yeni Türltiyenin en kı • 

Rumanyada Yeni 
nizamın 
içyUzU 

S ~ en samimi doıtıarı bu· Lon J.ra -'a Almanlar 
~. ""•yayı idare eden rical- Uı U4 zilmeslnl temin için Ruayanın ln. Rumen hükumeti lzmlrde bir ihtikar 

auçluau tevkif olunda 
l'Gt1ı 100 ,000 kitap 
'. ~·hareketi mili iyesi ba,la- mahvettı" 'er 

gıltere tarafına geçmesini intaç Al k / • • 
edecektır; fakat şimdilik bu lhti- man as er ermı 
mal uzaktır: Rus gazcteleı·i. eski karff:ı/111or İzmir. 10 (A.A.) - Kahve satı· 

tında ihtıkir ~·apruak ııuçilc adliye· 
ye tevdı olunan toptancı tüccardan 
Mehmet oğlu Nuri Beşikçioğlu , As
liye hlikımliğırıce tevkif edilmiı,tir. 

~· ıt bütün Avrupa bize düş- (ı 
~ ~ li_~rpten ıalip çıkmıt olan 
~ ol Yuk devletler ve onların 
~ f·*"•k kullandıkları bazı kü· 
~ •0~ezler Türkiyeyi mahvet· 
~"' ellerinden gelen her,eyi 
~ !Jt t1• f>.tlamıılardı. iıtanbul
L ~.orduları Türkün haysiyet 
~ l'rıefıini kırmak. onu ya • 
~e "~surlu kartıstnda küçük 
~ 'l1ı;e .. eıir haline getirmek 
~.. l'rıun. itisafın son haddine 

bitaraflık siyasctinın takibine Y 3 Diğer taraftan. toptancı pevnir 
tüccarlarının , komiıyonun tesbit 

(Dev•mı .. yfa 3, ıutun 4 de) 

~ ,,,'tn1tlardı. • 
~tt~. kadar müıkül ve acıldt 
\... '~ •iten bize ilk yardım eli
.._, bi 1~r Ruslar oldu. Bu yar
~çAupbesiz kısmen de, ser· 
~ "-r ,,..upa devlet ve millet
l. ,. "efr tı Yeni Ruıyada duyu· 
~ t~ et ,,e adavet bi.lerinden 
L::"d, ~lele idi. Fakat ayni za. 
;:"'..._. Ç•rltk Ruıyannı ortadan 
'- ':a muvaffak olan Lenin 
~ .__,-.. tlar1nın bize kart• ayn-
~ldc':1' hisler besledikleri de 
~ eı lcta, Çünkü bütiin lıtiklil 
~ ~ "••ında yardunlar o ka· 
'--~ -;:ıı surette yapılmıt, bizi 
~İit.ct ,,..upa kartmnda galip 
Li:' ._._/ • ıörmek arzusu o b
W,\ ,!Ei ~· surette izhar edilmit 
~el~ bu tezahürlerin kar°' ~hık hislerinden ileri gel
'-..~... fÜpbe olunamazdı. 
~ .. laarbi eanaımda Ruı 
~i ,, ""'azdan cördi.iiümüz bu 
\.:: 'tiiJ.~·tnanevi dostluk iıartnı, 
''"'•Yenin ricali hiçbir vakit 
\' '1 ~ardır. Ondaa dolayı
\-.._~ tenedenberidir, ara
~ ~İt baaı muhalif rüaaarla
~ d, 01rrıaıına raimen, Av· 
~Oetluiuna en ziyade e -
~İ) ,,erdiiimiz ve onu kay
ııı.::'.. ~be Ça.l1thiımaz delvetler· 
~. ~lkt birincisi Rusya ol
\,..,cl.._ da, her iki milletin de. 
'I..~ e,,.el Şarkla olmaımm 
~~bardır. Şarkltlar, ne de 
~ d ';; ıibi menfaatperest, 
~~tak di!ler'. onlarda bey
~· Çok hıılen daima daha 
~~le ~~fa ınünbaııran cö
' fect, •çın kendi menfaat • 
~ Nııi ederler. Biz, Ruslarda 
\ "'zı •• : rnah•uı bu hasletle· 
~iti atıl rın, ıördiiiümüz için
~ ~t" •ra kartı uzun bir ma
~ ~ .... ::;. ,,ak'alarına. hatta bii
~tt la~e .rafrnen. yine aa -

dıyor ve bealiyoruz. 
c~ASvuu EFKAR ...,. .. *"". •> 

L O A <levanı edileceğıni ilim edıyorlar. Londra, l O (A.A.) - Reuter 
ondra. 1 ( .A .) - Muha- Birleşik Amerika Devletleri ı. 1 

ripler arasında karııılıklı bombar- ı ajansının verdiği ma ulhata göre, -------------• çin bu ittifak yeni bir şey ıney. Al 1 k 1 h 1 h 
dımaniaıın durmadan devam et- dana koymamıştır. Amerika ote- mani eri ıla arının a en mu Milletf.,,lrooperetililttrıatıie· 

(Dev•"'' uyh a. aütun 7 de) (Oevalf.ı eayf• ı, ıll\un ı ille) 

1 

telif noktalarda Rumanyaya ve t•mİllİ ••bul etlere• miltfl.,Cİ 
------------- ______ ._ _____ _. ezcümle Banat ve Rumen Tran-

T V 
ı. 1 /.,.. a_yaealtl•.porolra milaoer 

. 1
• caret ekı·ıı·nı·n J ailvanyasına girdiJL erini gösteren deliller çoğalmaktadır. Muntazam paralarına e6r• tanzim edi· 

Kara denizde 
bir Yugoslav 

4000 tonluk 
şilebi battı Alman kıtaları timdi Tımşovar lecalı rnüeterr.lelre paylc.ır· 

civarında bulunmakta ve cuma localı, H ltiiçülı deu/atler 
günü mahdut miktarda motörlü milloercilere ltiamet edeccltler 

11 he b kıtaların muvaaalati beklenmek • mu im eyanatl tcdir Dün öğleden sonra Arad-

Tuna ya gitmek üzere pazar kurtaıılmıı. yalnı& bir kiti ağır 
günü Karadenıze hareket eden yaralanmıştır. 

---- Yugoslav bandıralı 4000 tonluk Vapur, Tunaya girecek ve için· 
dan gelen birçok Alman askeri 
Tımşovardan geçmiıtir. Gizli bir 
surette yapılan bu hulul Alman-

Berlın, 10 (A.A.) - İyi haber a· Vido vapurunun Solina limanı deki malları Yugosla\' gemılerine 
lan meın~alardan ôifr!!nıldiğlne gö.re, açıklarında battığı, dün limanı • boşalttıktan aonra tekrar geriye 
Bcrlını :ı:ıyaret eden ltalj:a Ka'!1bıyo mızdaki alakadarlara bildirilmiı- dönecekti . 

"Bugünkü vaziyeti, umumi refahın 
müjdecisi telakki edebiliriz,, 

lara has usul dahılinde yapılmak
tadır. 

(Deı•cıı.ıı 11ahıı, 3, ııuıu11 6 de) 

ve Dovız Nazırı Riccardı ıJe f unck ı . F k k b b" h kk V b 
aı-asındakı milzakereler bir hafta sü- tır. a at az~nın se e 1 8 tn- apurda ir miktar da kurfun 
recektır. Bu arada cenubu şarki Av- da he.nüz malumat alınamamııtır. ve çimento olduğu bildirilmekte
rupıuı iktıı.ıadiyatma ve nakdi ıılya-ı 55 kiıilik mürettebattan hepsi dir. 
set~ıe gümrüklere ait meııeleler fCÖ • h 

... oilu Ankaraya hareketinden ev
vel beyanatt~ bulunarak demıı • 
tir ki: 

Hearst 
Japonlarla 
anlaşmıya 
taraftar 

ntŞ~i~~:t;dl'nin bir makalesi Mu taç asker ailelerine 
l\lcsajero gazetesinde Nazır Ric. 

eartll, bir makalesinde ıtunları si.iy· 
llı;or: 1.080.000 lira dağılacak c- Sayın Baıvekilin refakatin· 

de Hatayda yaptığım seyahatte 
tüccar. köylü ve müstahsille te· 
maslarda bulundum. Bu seneki 
mahsul fiyatından herkes memnun 
görünmektedir. Memleketimizin 
iktısadi refahı ancak köylü ve 
müstahsil refahından doğabilece· 
ğine göre, bugünkü vaziyetı, u -

Japonlar " lnaUtere 
bize me:rdan okuyor!" 

diyorlar 

Avrupanın müstakbel tktısadiyatı 
sıyasi vuiyete uygun ve hiidını ola· 
caktır. Bu lktısadlyat Almanya ve 
İtalyanın kabul ettiği kooperatif lk- Muhtaç aıker ailelerine yardım yapılacaiını dünkü nüshamızda 
tısada uygun olarak tesiıı edılecek· yazmıthk. Şehrimiz Belediye hudutları dahilinde ıimdilik 2528 
tir. l\lilletler arasında bir mcratip muhtaç aile teıbit edilmittir. Bu miktarın birkaç cüne kadar da· 
silsile i vücude getırilccek ve mus • ba fazlalatacaiı. alakadarlarca kuvvetle tahmin edilmektedir. 
tenılekefer, Avl'upa milletlerinin zn- Bunlara yapılacak yardam nıiktan da bir milyon 80 bin liradar. 
rurctlerin~ göre yeniden tahim edi-
leceklerdir. Avrupanın oUırşlk siya- Mükelleflerin nasıl yardım yapacakları. birkaç süne kadar bel& 
ı;etı. Alman. ftalyan otarşisine isti- olacaktır. 

• mumi refahın müjdecisi telakki 

nat eden•k ve dığer devletlerin ı;iya. ~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~!!" 
setleri de bu hale uydurulacaktır. 1 

edebiliriz. 
Toprak istihsalatımızı azami Vaşıngton. 10 (A.A.1 - Harbiye 

-
Ticaret Veltili Naaml 

haddine yakla t b'Jd·-· · . Nazırı Knoıc'a, Birleşık Amerikanın ' ıra ı ıgımız nıs- " _ f _. J . 
bette refah ·h d d I . J., gun zar ınua ııponya ıle harbe 

_ u u ~nu. ge~ış_ et"?ıf gırıııck ihtımallerınden bahseden ga-
olac~gımızdan. çıftçılerımız a - , ıell'ler hakkında ne düşundüğu eo
zamı gayretlerini ıarfetmekle. rulmuştur. 
kendi refahları kadar mukaddes Knox derhal <Hayın cevabını •er. 
bir vatan vazifesi ifa etmiı olduk- 1 mış ve bunu lumsenin bllebılecetlni 
larından emin bulunmalıdırlar. zannetmedığtnl ilive etmiştir. 

lliikım paralar. iki mihver devle
tinin paralnı ı olacaktır. Diğer dev- 1 

letlel'in paraları sırf kendi hudutları 
dahilıntfr. tili birer kıymeti haiz ola
caktır. Altın mfihim bir rol O\'T\amı. 
yocnktır. Şımoli \ "e cenubt Aincrlka 
ile yapılacak mubadele mal esasına 
istinat edecektir. 

ithalat •Hiyeti Hearahn mühim bir makalesi 
Topçaofl• Fransa inhidamını ve onu taki- Nevyork, 10 (A.A.) - Üç taraflı Değil mi 7 

• 1 ben it•lyanm harbe girmesinden- p11ktın imıa. edlldığindenberi böyle ...................... .. 
Adana (Hususı) - Hatay· b . Akd . t ' t il d bir noktaJ nazarı ilk defa olarak mO· E•ki hı•kaJ• 

d A k d .. k h . . erı enız ıcare yo arın a d f . 
1 

H a an n araya oner en ıe rımı- .. • . a aa etmış muharr r olan eanıt. 
ze uğrıyan ve bazı tetkikler yapan. vukubulan tebe~du_la~'. harbın Japonyanın Atyadakı gayelerıne kar Dünkü Tasvir'de Esnaf banka
Ticareı Vekilimiz Nazmi Topçu- başlangıcındanberı buyuk zorluk- tı sempatisini ifade eden ve Ameri- sının yürekler acısı halini okumuı-

la karşılaşmıı bulunan ithalat iti· kan hüküınetinln ... z.iyetine karşı sunuzdur. Bu i bu ketme· 
ni biraz daha ağırlaştırmıı bulun- muhalefet göstere. bir nıakale l·az. k f b l Y1~_1_ma. Satie maznunla B w • h 1• mıştır e • u yo suz ua manzara11 on 

Kandemir 
Erzincandan, 

Erzurumdan, 

Trabzondan, 

Samsundan 

Röportajlar 
yapacak 

• maktadır. . una ~agmen, ıt a at Heıı.rst. devlet adamlarının cCen- sene evvel de aazetelerimize ak-
rlftlft duru,ma- 1 eşyasındakı ~o~l~gumuz, komşu glveranet beyanatına Tağmen, A - setmişti. Fakat o zamanın Valisi 1 

m~mı.~~etlerın ıçınde çırpındıkl~rı nıcrika ve Jnponyanın dahıı. sıkı bir Muhiddin Oıtündai ağır bastı: B u g Ü z e 
sına yakında! 1 muşkulata nazaran fazla endışe anlnşnııya varmalarını lemin için, hatalar düzeltileceği ve meı'uller • 

başlanacak tevlit edecek bir halde değildir. her iki memlek~tln matbuatına mil· aranacağı yerde bilakis bazı aa- 1 
Dünyanın diğer aksamile müna· : lRCnRI etmcktedır. t • k d 1 ' Şeb' M ı· . yazı arı · A "k 11 ş h d ze ecı ar a at ar ır ec ısın-Satıe ınaznunlını hakkında Bırin ı sebetlerimizi temin eden bugünkü ı· mert a ı ar •nr ay •o d ._ ld 

1 
· • 

A• hk . f d I I en çıaarı ı, arzaye vermıye • k k cı .• gırceza .ma umesı tara ıu. an yolların nakliyat şartlarında bir ayrı ıyor ., mecbur bırakıldı ve mesele hemen bır aç güne adar 
veıılen karsı, Temyız mahl.::enıesıııco sürprizle karsılasmadığımız tak.: $anghay, 10 (A.A.) - Reuter: k t ld 1 

esastan bozu.lmuş~u. . . dirde, akınd~ I~ ilizlerle a a • j Şanghaydakl Amerikan Konsolosu· ap~ ı !: . • . ? j k k ' 
Dosya henöz nıüddeıumnmllığe ge1- - y g y p nun yakında resmi bı r tebllt neşre· Yıne oyle mı olur, dersınız. 0 uyaca SJDJZ 

n~eıniıtir. Bugfinlcrde gı:>lccek 'e De- cagı.ı:nız u~umi anlaşmadan aonra derok Şan~hay bölgesınde bulunan 1 Hiç •ıtnnetmiyor\az! Baı\ka o • 
nızbank erklnının muhakeme~lne ye- bueun azlıcın•n ıztırabını ~ekmek- '.300 AmeribllJ\ mibıtaccl ıılerı 1>1- banka, ilı.t 0 ilhıt aıDnUiı, Vali 0 ıuden baf)aaacaktır. ( D4stNı • • 
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Bütün tıb ileminin uğraşmasına rağmen deva11 buluna
mıyao müthiş bir dert M11ır~a tahribat yapıyor. 

Bu felaketin önüne geçilmek için kongreler 
toplanıyor; fakat berşey boş ! 

Mısırda Cüzzam 
Altınla tedavi edilen illet 

Bu yıl tütün 
mahsulü 
çok iyi 

Alman hGkGmeti tütiill 

r--Temenniler -----~ 
Nizipte Radyo hasreti 

Şu tövbekar 
hırsızın 

Nizip (Tasviri Eflir) - a.:-be-::-aıac~ak ve hoşça nkit ceçlre.- işı· n_ e bakın Fena alAmetfet' 
ziantebln 8000 nüfuslu mühim bir cek hiçbir vasıtası buTunmıyan Balkanlara aereden sira"tet!: 
kaza merkezi olan kasabanm., ne Nizip, bu suretle sabah ve öğle detl --~ 
ı:amandanberi radyo hasreti çekip nqriyatını takip edemediği için Sabıkalı Makbule, biz- tiği malüm. Fakat her_y~r~ 
dıırm-.ktadır. Bu, radyoııuzlııktan haJtlı bir teessür duymaktadır. • • eli"'• • ce Rumanyada ken~ı .. ~-
değildir. Bilakiıı 200 den fazla metçı gır gı evı llO)'ap ve burada alman ted'lhık_:-~ 

mübayaaaı için yeni radyo makinesi mevcut olduğu Belediyemize böyle bir zaman· aog" ana çevirdl karılan kanunlarla, bu f~ 

1 
halde, sırf Bcle.:N:rcmizin iktıırat da, böyle bir 1'de taııalTUf dötü- . k 1 d"ği hicretle,...~ 

bir karar vereli olsun diye günün bir çok Paatle· ni.ilcmiyeceğini anlatabilirseniz, Sabıkalılardan Makbule adında bır anun arın ver 1 d·~· nl~-
rinde eeı·e;ı.·anı namesi yüıUn- lıiltiln Niziplileri cidden ııeviudir· kadın son zanıanlal"Cla tövbekar ol - den güne kuvvetlen ıgı a ..... 

Bıı ıeneki ılltüıı mahsulüıııüzfin dendir. Zaten rad odan ba ka ha- mi olursunuz. muı ve nammsile para kaza.nmıya Daha tonra YagodayYa • .-Jİ" 
miktar itibad!e çok "\öe nefaset iti· karar \'ererek Sultanabmet oivann-1 manyaya 117d-. o da •Y"' _ _.ar-
barile de uzun seneler gvrulmeoıiş da oturlln Cemal adında birbinin e- yette tedbirler aldı •e ~ ~ 
bır yükseklikte oldutu hakkında ha- Esnaf Bankası vine hizn:e~ı olarak girmiştir. leri bir bayii ilerletti .... ;:.. 
beı·leı gelmektedir. Bılhnssa Ege Ancak a~dan üç gün geçtikten "'D bu vadide hem Ru ~ 
mıntakaıunda 25 aene~fü bu kadar sonra, bir gun ev yalnız. kalmıe ve L- y oda rehber ~ 

Ne garip tecel- lı me.vcut oldu· nefis tütun elde edilmedtfi bildfrll· :Makbule bir giin Cemalin karısı Di-~ • 0~ YJ'•)'a ~tiı 
lidir ki; tabiat. l YAZAN: J ğ~nu .bili_yoruz. nıektedir. Rekolte şimdiden 70 mil- Jovı:rnın yatak odasında gordü'rü mü- gama iddaa etmek, ~ 
ıcrvete gaıket- E.ier cid.d1 ted - yon kilo cıvarıncb tahmin edilmekte- Alacak 'arını nı·çı·n bı·r cevherlerle paraların cazibesine d:ı- bir yani"'* t~ etıae'2- ,,, 
miı oldı..'iu Mısa- // - - - _J ~ r 1 9.. birler ahnm!!zsa dir. (1 yanamamış. yatak odası kapısını kı- Bulgari.tan da. biç~ .. 
:ra, yine ancak ~,,v~ elbette dah~. ~a G~en senenin GO milyon küsurluk rarak blr çok altın bllezik, ytl:riilc, tedbirleri alamık p t" 

1 k butun rekoltesinılen 10 milyon kilo bir faz. tu··rtu·· tahsı·ı edemı·yor ? gerdanlık ve 500 lira parayı kaynana ~.:;.--ye lıı.ahldı Ye o da -ıaltınla tedavi e- yayı aca • · d' ı i E d k" ı _ _. - b' ·-- , _--Llııı&. z· b lahk var demektir. ın ınn şt r. v e ımse o muu?gl ır t - ~ 
dilebilir korkunç bir hastalık dal dünyayı tehdit edecc~ti~ •• ıra u, Tütün1crlrnizin ihracını temin için sırada sokağa cıkarsa apartıman ka- yap ıgım ya~ 
vermiştir. ekseriyetle kötü şeraıt açmde ya- şimdiden alakadarlar tnrafındnn tet- pıcısını kuşkulnndıracağını düşünen ~ 

Tarih; bu hastalığın, binlerce şıyan fakir insanlara musallat 0
: kiklcr yapılmaktadır. (1 '"•I ıahlf•d•n d9varn} kefaleti müteselsile ~ltlindedir. Makbule, hemen bir çare bulmuş ve Neyi lıasclettijimia .llttıtf/Ji /llf 

sene evvel Mmrda mevcut ol- lan bir illettir. Fakir ise; hangı tzmlr piya!nırı önümüzdeki ay, Ka· fak aervetlerini bankaya yatnmı$ Bu mesele hakkında eski Vali clıne bir kııp alarak aş:ığı inmiş, ita- anlatalm1t obıaıklır: Y~ 
duğunu, hatta Mısırlılara göre derdı için doktora koşar ki ~unun radeniz piyasası da yıl başına dOf,~ olan bazJ zavallılar 11lt sık tasfiye Muhiddin Ostündağ"a yemin tev- pıcıya: manLiı Ye trlli taafiJe ~ 

B . 1 a.. 1 em1 1 d h il k c- Ya~ alacağım, sen d:ıırcye göz BiJL---- _!:..1--Lı ~~ dünyanın ilk doktoru olan lmho· için başvursun oy ece sessız ....... - ııçı _al'_a ktır. Ecnebı ek.spe_rter m e- heyetinin bu un uğu anın mer· cıh ed" ece tir. - son a----:- ~ 
k 1 k k kulak ol!> demiş, kaçmıştn. t·' aflar •1..:-..ı... bu ---~; tep.İn 11d bu illeti tedavi ile u~ • dasız.. sinsı sinsi işini gören cuz - etimııe Ke ere muht.clıf ımnta a- divenlerini aşındırmaktadırlar. Hikmet Ostündağ'ın borcu Tahkikat sonomhı JIJakbulc y~ka- ıı:'gr '!ır ... "'"' __ L.-._.,..--__ 

raştığını yazıyor. zam yüriiyüp gider. /:~~~. şlmdıdcn tetkikle.re. ba,lamış· Kefalet paralan Muhıddın Üstündağ'ın kardeşi lanmış ve diln de mahkemeye veri· bırçok mülUm ve - • !lir r 
Mıstnn aarrlardanberi böyle bir - Durdurmak için çare~ Bunların ekserisi, vaktile Bele- Hikmct"ıen olan alacağın tahsili !erek muhakemesı sonund.ı 6 ay h~- tesadüf ediyoruz. _M~~:_.. fr 

derde .ahne Oluşunu ho,. göımi K · k Almanların yeni bir karan d de garip bir rıkmaza girmiştir. pi· Cl>zasın:ı m:ıhküm olunmuştur raftan RmnanJa biilıum~~ r ,.. • - ongre ıştc onu arıyaca ... dı")·e hizmetlerin e it almak irin -s 
ı · s·· 'k i-'· d r 1 k "" Hik t O t'"ndag· tasfiy- heyetı Makbule karardan sonra hemen tev- budaere -:.. ...:AJiklere ~ .. ~ yen er ı~e. onu. uyu .-.en e Bugüne kadar her mem eket en- Diğer tanıftn!1 öğrenıldıi:!ne gure, bankaya kefalet para~ yatırmış me s u • ~ - ~· ~. 

askerlen t?~afı?dan G~nJ k.ı:ıla- dine göre bazı yollardan gıtmışıir. Alman hü~Omctı ha!"'çten tutfın mü- l nlardır. işlerinden ayrıldıkları tarafından haciz konmuş olan o - kıf cdlJmlştlr. derek bunlan devlet malı~•• 
rından getırılmış taze bır bela sa- Bu sayede elbette birçok insan da bayaası lçın vem btr knrar vermış- 0 a k d I tomobilini satmıştır. Tasfıye he· na dair bir haberi fJ• 

l ı tir. Raym ma tcşekkulunden başka, halde ban a an para arını ala - yetı· mahcuz otomobı"li. icra vası- Burdur haberleri L--.ı,... Y·-oda~ ı-yıyor. ar. . . .. kurtarılmıctır. Gördüğünüz şeki • f d -.-__,. - _ı.-
K 1 1 v dığer fabrıkalar. doğrudan do(".'Tuya mamış ar ır. tası'le •"'ttırarak parayı tahs.ile buclilen -.la ....dd.-·_.., ım getırmış .0 

ursa ?. sunM, cuz· dek.i tecrit. vakıi\ buraya kapanan mubn~raatta bulunamıı·ııcakhı.r ve Al· Asıl garip bir nokta da alaka- .... Burdur (Hususi) - Meml ketı • • ., "":"' fllll"!::., 
zhamll'bdclnend fa,cıa.' dbugubn' d~suın insanı. dünya ıle. hatta çoluk ço- manyada bulunan Uıccnrlar veya ko- darların lasfiyc heyetini artık ta- kalktığı zaman otomobilin satıl - miı Cumhur.iyet alanı şese olarak zetinde._ •• ticaret • ~ ~ 

e ı :ışı ert erın en ın ır. • b b yııkınla mısyoncular vıı ıtasllc mnl ıılııbHe. nımam.ıya başlamalarıdır. Bu a _ dığını görmüştür. Bu hususta ce- .rapılmıştır. Bu sebeple ya:ı günlerı,menettı&~ her çept __ __. ti 
V b d d 1 dı k' b cugu, anaSJ n ası ve en · -•·ı rd A b rt ı Z"' mııhkem-ine müracaat edil - pek fazla toz olmaktadır. Memleke- hnacak Yahudileri mu-.J'ı-:--' 
1 ~I lubn. ?n. 0 

.. ayı r kı; ey: rile temastan menediyor. Fakat e~ c ır. ynca u 81.IJ:l şer ıı:ı_!ll- rada tasfiye kararı hukümlerine ... ~~ ......-_ 
<l.,. k d Id ı-~ b k ı ü • ı· l kt d tin gerek .en <riizel yeri olmak bak•·ın"ısbet da"ıre·=-de alnnf8 -~ ne mı e ırıncı cuzzam ongıesı, .. k'l . k l k ıçin ... imdiki ."e a_ ar o u6 .. _ gı ı ·ı o zenn· b"l r'ıa et edilmcmekted'ır. mesı azımge me c ır. ..- ..... ~ _ 

55 '11 . 41 7 • ·ı K hi d ote ı erı ur arma ... d d 1 b d 1 - d l ı e y r_L! B ) d" R . M . • mından \"C gerekse ı:ezı yen olm:ık d"•" • 1 ..... - 0.a...;,.tat: 
,..ı. ., caktır. Tasfıye eyetı şım ıye kadar N . . b itfbarnc,hı~ tozlu hnl cok fcnn olmnk· Bulgar hükumetinin ırki ; 

mı etın nzası e a re e halde ba .. •-a çare ••oktur. B"ır ha- en egı. e e ı uzerın en yapı a • . h . d" ~ e e aye eıs uavmı [ver ıgmı anı_.--

toplan~•· kımdan ise bu da muzırdır. zira ancak bir tek alacak davasını leh-1 M h'dd" urOını~ dor~u <l taxdı. \ ahmı1. ve Bcledıye ıeıpiıııız . • . ah" tt t dbirlel • 

O 
O gdun hKınclahFınç kdolmuşf odlan böyle bir kampa kapatılacağın • Fraosadaki tütün alacakları te olarak neticelendirebilmiştir. u ı ın stuo 3g zamanın a bu hnlın ıslahını duşüııerek meyda· ~m aynı m ıye e e nllfl li1'" 

plera ba k ra daru .. tafra dın ~n dan korktug· u irın bırçok hastalar Fransamn i tllasından evvel mal 1 5 bin küsur liralık olan ve fa- Rt"lediye Reis Muavini olan Nu- nı usfalU:ıııuyn karar vcrnıışler Vl' ı makla meşgul o_Jarak ka ._il ,J/#' 
e .lira e erin .., · · d 5000 ı· 1 k kadar bı'r ı·-ıı1 --•nn m.'ıl•nmenı·n g"tiı-'lnıesı •· haları ha•ırl•dıgına rnutnı-açı an u ongre • 1 • 1 k d' O 1 t gönderen tuccarlarıml%1n bir mılyon ı'zı'le beraber 30 bin lirayı bulan rının e ıra ı ~ ""'~ ~ ... • .. .. 

k• b' h t 1 k d d j · gız enme ıc ır. n cırı araş ırıp k d' d B · d hk •·m lazım ... elen i~ "iri .. •m' .. olı1uklnrı yoruz. .-" 
dı, b~rl rah. a sı~ ık! kuy lum.b amhaın- bulmak dR, bugünkü vasıtaları. Tuı lc lınası kadarı bir alacakları a~· davada borrlular bu parayı tas- sene ı var ır. u ış c ma eme- ' b .,.. "' ..., A..--. 

e 1 e ır sogu u o an u s- h . . mış... u p nı ' s ~ • r· h . "'d hk~ e ır. ..... B a tmdıkı Fran ı• hu ~ d d' h:ılıer alınııııştır. Demek kı' Macarİstlllt, ~ 
1 k h 1 M d- ...•.... 1 mızla hemen emen gayn mum· kuınctı tarafından gonderılmiştir. ıye eyerıne o e~ıye. ma um Fakat bütün bu davaların ve + Merkez iiğretmc.nlerı m~sleki ya, Yugoslavya ve B~lı ~ 

t~ 1 

.,k eke ısır ak~ozukml u oy e- kündür. Fakat Türk !ırası •erir.e frank ola- olmuşlardır. Karar şımdı Tcmyız- d • r· . I . • b _ k tetkık mnksadıle Gönen köy eğıtmc>n nazı"st Almanyada ba!lg~. ~ ••ne or ·utmuştu ı, sı ·ı masam, . • 1 ıger tas ıye ış erının ugun artı . . . 
ıl ) rak ödenmlıtlr. Halbukı frank kıy- dedir. kursuna ve koy o~retmenı enstıtti· I ı. .:--l:kı 

yerimden fırlayıp dışarı kaçacak· - acı ok d- k ld ğu d tü takibine imkan kalmamış gibidir. siinc gitmic-lerdir. Burada lki saat bu mem e-.ette, 9"'..... ;ı..-. 
tim. - O da kat'i bir neticeye va- mctı ç uşo 0 

u n nn c:car- Muhiddin Oıtündağ ile Baytar Tasfiye heyeti parasızlık vüzün- k ı ı"ı.ı·kt ı rt topyekiın bir mahiyet alıan. :-...a 
M h l"f .. b I larımız yuzde 17 nisbeUnd~ bır u- Müdürünün münazaalı borçları J ar ar gez ııl en sonrn sıın ayn • d ~-

Hele ac;;ılıı nutukları. henüz ramamıştır. u te ı tccru e er rara uğramııktadırlıır. Tutun bedel- ·~ den eli kolu bağlı kalmıştır. Bir g(•çi\miş, iplik fabrikası ~ezilmiş ve sonra ltalyava lll'ayet e erı, .. iı09" 
mikorbu bile bulunamamış olan neticesınde bir takım formüller ıerinin Turk !ırası olarak ödenmesi Dıger davalardan, eskı Valt senet sahibini icraya verecek ka- halı tezgiibları görülmüş, şehir ve o- Alman.va derecesinde tev~ 
bu illetin vüs'atini ve fecaatinijbu. Junmu •. ştu.r am.ma. bunl_a~ın hiç ıçın müzakereler yapılmaktadır. Muhiddin Üstündağ ile o zamanki dar para bulamamaktadır. Netice kullar gezıldikten sonra akş:ıma kanını bulanuyan cereyanı ..MI• 

1- b v·r· B M""d" ~ ı h' 1 Burdura rlonülmüştür .. Maarif l\Iil. • b u-.... :-.... • nlatlrken tu.ylerı'm dıken dıken ı bırısı ıçın cışte cuzzamın ı acı u- ı ayet aytar u uru a ey ıne itibari e bu ic, artık resmi makam- ııemış ve u cereyana ı~ .. 
.. tluru l.utfullah "Crdcmln hıışknnlı · ~ oluyordu. durb diyemeyiz. Bir katilin deli olduğa olanı henüz neticelenmemiştir. ların müdahalesini icap ettırecek f•ında yapıları bu gcz.ı çok fnydnlı 01• Balkan devletleri için de ~ 

Fakat buna rağmen iki gün _ Ya altınla tedavi~ anlatıldı Bankadan kefaleti müteselsile ile. bir şekil almıştır. muştur. cereyanla alakadar olrnıY~ 
sonra, kongre azasile birlikte Ka- _ Evet, onu da yapıyorlar. 6000 lira alan bu iki zat mahke- Bu dedikodulu mevzuun lama- + Kinin ıııkıntısı ml'mleketlmiz- ancak Yunanistandır. Ve ifa,,_ 
hire civarındaki cüzzamlılar kö - Bir lokma ekmeğe muhtaç. fakir ~~~letk adı~dbal yaşlı bir ad!!~, bir mede bu parayı. iflas eden Süt men kapanması ve işin kökiinden <lf' f(Ünlin mev7.\lu olınuştur. Geı-ck devletleri içinde naziı:rn ~ 

·· .. · k d' · ) mu c evvc r ırece yarısı oean· ş· k · Idık! 'dd' f" d'I · · · b _ı b eeznnelcrde ve ~rekııe ııl•·asada ki. ,.:
2
me boyun eg-miyerek · ~ yunu zıvaretten en ımı a ama - bir hastaya cyemeklerden sonra mak Uz.ere olduğu knrısı MeHhayı, ır .etı na.mına a • ~rını ı ıa tas ıye e ı mesı •.ç.ın _unnıın aş· , y• lfr 

d 1 d S t Adi ık k B 1 1 ki 1 niıı lıulmıık imkfınsızl:ışnııştır. Pek gı"bı' hareket etmekte devafll ım. birer kahve kaşığı altın suyu içe- ı Nıışidin tiyatrosundan dönıişte yolu- etmış er ır. ene • ıye yan.er· a çare.yo t~r. oy e .' . esene er- az miktarda Kız.ılayın şekerli kinln-
Ne derseniz deyiniz. adem oğ- ceksınizb demek. tabiatin yalnız l llU keseıek bıı;nklnnıış, ağır surette nında yanmı~tır. Fakat tasfıye 1 denberı tasfıye heyetının kapısını lerı vıııdıı ~ıtması bol ol:ın menılc- de odur. 

lu merak denen cazibenin elinde ııbla değil. f•kat bütün insanlarla, ya:ralan_ııştı: heyeti, senedin kopyasını bulmuş- aşındıran zavallılar da bu vazi · ketimizde bunun halledilmesi bekle· ,,.,,.,,. it~ 
esirdir. b' · · 'h l 1 d . !kıncı Agıreeza mahkemesine ve. tur. Bundaki imzalar şahsan ve yetlen kurtarılmış olacaktır. nilmektedlr. Avrupnnın cenubu ,ar 1 et- dl' 

Bu köyde - heyhat - artık hiç ır garıp ıstı zaaı sayı ma ı ır. rılen Melek, duruşması esnasında • d . de faşiırne ..., 
Dolaşırken 26ya~ndaoldu~u- s~m~amış ~ mü~h~e ~n.t~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~n enaz~me • ~~ir 

de insana benziyen tarafları kal- 1 ki b k d"d" _ dl" ..... h ""''"Hl"''""'"" K Ü Ç O K ff A B E R L E R ""''""''"""''"" n11yarak hürriyet ve istik ~ _ _i 
b b nu söy edi · eri ir a ı ı goster- a ı müµh .. -ue anesfne yatırılmıştı. '"'"'""""'"'"'"""'""'" , .. ,,-,,,"",.,-,,,,'!,','w"',',',.'"'- ruyan memleket yalnız YllP"4.. mamıt ir sürü içare gördülc. dı"ler ve anlattılar: Meleğin muhakemesıne c:!iln de tle· "''" .. """"'"""' 1 r •• 

O ,._. d k" '-1 tan oldugwuna ve cereyan •• • ... n, on uıoı yaşın a ı çocuıı;. ar O I I vam olunmuş ve milşahedclıanenın ~ 
vardı ki. yüzleıine bakınca. biç - ç sene evve • c;ı gınca sc- raporuna göre cteıi otclutu anııı~ııan vu • tt Oniveraitede l llaarifte_ı nanistana girmediğine ,c;re."~ 
tereddüt etmeden cyetmiflık ih- viştikleri kibat ve :zengin bir ai - suçlu hakkında beract kararı ver ile- a7e e cereyanların diğer mernle • dıJ! 
tiyarlar .. > diyebilirdiniz. lenin kız.ile evlenmiştir. Bir müd- rek Bakırkoy hastanesine gönderil • + VALlNiN TETKiKLERi - + TALEBE KABULÜ Rektör + lt~AARIF' MÜDÜRÜNÜN girmesi yabancı tazyikin~~ 

Hele burunlarla kulaklar .• ve det mes"ut bir hayat ve bir gün miştır. Dun Vali ve Bclcdh·e Reisi Doktor dun, Ünh·ersıteye giren 136 ycnı la· TBT{(JKI - l\laıırı! Milılurü Tevfık Yoksa, yabancıya boş. ıo~; 
yüzün bütün çizgileri... birdenbire bir tıtreme, bir ateş Lütfi Kırdar, beraberinde Rom:ı 

0

Se- lcbcyı kıılıul ctmış. kendilerine ınu· Kut, dun Kartala (!,'lderck burada I\· ve onun nüfuzunu selarnl~ 
Bunlar, hastalıkları lteşfedilin- ve ağrılar... cGriptir.. ıeçer •• > firimiz Hüseyin Ragıp Baydur bu- vnf!akıyetlcr rliliyerek bazı vasııya- tılan y~nı ilkokullnrln rlığer mektep· İn ihti ar olunan bir battı ; 

d ı O b ·· - M •• b k lundug· u halde kar•ı sahile geçerek da bulunmuştur. len leftış etmlye ba•lamıştır. çk • 
7
Y F-"- t b • · 

0
1--a ~ ce evlerinden, ailelerinden uzak- er er. ç, eş gun sonra çagm- US8 8 8mJZ8 , . ·· ._ · · · · F 'f h I " et mı. -.a angısı !"::~ 

1 1 k b k b ık. d lan doktor ise, yüreği yana yana i • k d h.adıkoy ve UskGdarda ıstı mi ak cdı· + Hukuk akülleıu şı a i mtl. Poliste ·• sun, aradakı" fark, maddı ... aıtırı ara u ampa - e 1 e . . c·· v . ştıra e enlere len yerlerle açılan salınları, yeni hanları devam ctmektedır. d 
bütün bir ömür için - tıkılmış has- teşhı!!ı koyar: uzzam 1 e ışte tanzim ve imar hareketlerini te!tış ile manevi tazyik farkı il'· 
talardl. bu iki hecelı küçücük isimle kos- Mu-ıabakamaı.a ı'ttlraı. eden ve müteakıben Üsküdar - Beykoz + Ll.,an kunu imlihanlıırına gı- + ,\'URlJOSılfA,\1/l'EJDE ll/R- "'"'"' .... 

b 1 .. renlerın ımtihau evrakı tetkık edil- sı. il\ pır - Nasılsınız) diyorduk. koca ve mes'ut ir yuva yıkı ır. tafra okuvacularımıı.ın mek- yolunun inşaatını mahalJen tetkik • Z/, - Oiin gece sabaha kıırşı mub'tı.rci-ç k k h h - .. .. , l 1 dl u k 1 r nıektedir. Hukuk Fakültesi yazılı e- Nuruosmaniyeııln işlek cadtlesiıııı bir Yahudilerin bu 1 •• fi/-" - Hamdolsun •• iyiyiz! diyor- Ün Ü oca asta aneye goturu· etnı şer 1" evam etme t.c 0 an a- leme lmt!hanlaıı ayın 3 ünde bıt . • mah" elllli • 
'ardı. lu .. rken kadın bı"r bardak zehı"rle tuplarıoı iı.ami S Tetrioiev~ aliyetln çiıilmiş bulunan progronı da hır,ız şebekesı musallat olmuş ve üç raktıkları tesirın ryeu-_~ 

, mışse <le, kağıtlar, profesorler tnra- d-kk. t bb- · J k b' ~~ .. .. a•lde poıtaya v•rmı"t bu- hillntle ve tam bir intizam ıçinde in· _, u anı ııoynııya eşe us etmış er· kik etme , apayn ar • • Y d k. P · T C · t' goçer '""' "" fınuıın ıetkik edilmekte olduğundan, d . . L;,. anım a 1 arıs ıp emıye 1 •·• kişnfını görerek memnun kalmışlar. 11 • Biıim burada bahsınuz.~ 
ile Pastör Enstitüsünün murahha- Burada bir lahza susan Mısırlı luomaları lixımdır. Bu ta- ıılikadarlııra bu memnunl."etlcrlni 1• henüz neticeler belir detlldır. • 'd' s. 

.• 85 sayılı bakkal •e üitilncü duk- sısteDH ır ve onun L.t&_... 
111 Profesör Marchoux·ya sormU' .. doktor. iki adım ilerledikten son- rihten ıoora gönderilen fode ederek t-vıklerde bulunmuş • B-lecliyede •• k" k ı d" · k k ı ı Or d bu · ~ı· d ve ":'_J/f " ...,. .., anının ı ı mı ırmn suretı e • ta a ıahıa var il' ..:. 
tum: ra devam etti: müaabaka hal kijıtlan mu- tardır. çcrı gımı hırsızlıır. içinde 15 lira bu. tila dalgaları Bulgaristana ~:JI' 

- Bunların, günün birinde iyi - Ancak sanmayınız ki bu ka- teber deaildir. Kuranın çe- 8u tefliş e nasında Kuleli A ke~i + iSTiMLAK İŞLERi - lstım- lu!'an cckmcceyl nl~ı~ları gilıi bir lamı tır. Bulgarisbıım ~ 
olmaları ibtimalı" var mıdır? d ·· h' b f ı·k - u~e~ııne de giderek talebenin mesaı- liik işleı-1 hızla ilerlemektedir. Uoka- mıktnr .. ıgara paketını de aşırmış· ş . b" . l ın, mut ış "' e a ete ugrıyan kı"lecll"iıı' ıu·o bı"rka,. gu'"o• ısl111 ··c ı'ı"mnastı·k harekntlhı•ı'nl ta· ·ı v "k ba,.laması ıte aun e ~ O k d f b• ·· · k" k k d"· · · · -a T "" • ... " panı e • enı apı arasındakı yerlerin lardır. Sabahın erken ıoaatinde vnkn -s- .. ••• ,, 1~ .,.,-~ 
S - a ar zay1ı ır umıt 1

••• ocasını ço sev ıgı ıçın canına kadar bildirilecektir. kip ctmışlcr. ordumuzun lıu nıClstak· de lstımlakine başlanmıştır. Diger mnhalllne gelen rolislu tahkikat rcs- olrn•>:• aoz_ettıgme del~._. fl/1. 
onra da bu hasta ığa tutulan in- bymıstır. Hayır, zira: aon nefe- bel unsurlarının ideal bir şckılclc ve- tornftan Beyazıt meydan ile Kosku na!lmda tütüncü dükkanına karşı 

0
• Irkı tasfıye ve Y ~ha~~ 

un için - iyileşse bile - iyi oldu sinde, son sözü tu olmuştur: cYa tiştjklerlnl görel"(>k talim he~·etıni caddesindeki istimliık işl tamamlan. lnn !l4 numaralı kömiircli dükkiınile yik cereyanmao, nazunı ~ 
demiye dilimiz varamaz. Zira te- ben de tutulduysamL.:t Evet. ha- tebrik etmişlerdir. mıştır. $imdi meydanla yolun nsfnlt 92 num.aralı bastoncu ~lük~iınlarının bir mukaddem~ old~ ~ 
daviye devam edilmezse, daima kikat budur: Mısırda cüzzam. is- durmadan çalıyor ve Mısırın lap- Adliyede: ol:ııak y:ıpılmasına btişl:ınacnktır. dn nçık olduklarını e.-ormuşlerdlr. manya ve. ~canstanın.. • _,_ 
nükaeder. Ve her an nüksetmek minden bile korkulan bir illettir. tığı tek kadın, Ommü Gülsüm Tııksim<leki sabit tnb!inlerfn de in- Yapılan araştırmada 92. 94 sayılı teriyor. Bırı kahra, d .. ell-,_ 
tehlikesi gösteren bir hastalık İ· Ve burada öyle insanlar vardır cAşkl.. Aşkl • .> diye inliyordu. + ÇATAl.CA VOLUSDıt n/R şnsına devam etlilmektcdir. Rurnsı rlilkkfınlnrclıın hic;lıir şeyin eksik ol- ug·rıyarak nazizme ~~ 

d dü • d' b 1 B ·· 1 ı ·ı 1 •- .h"AZA - Necip og"•lu Ahmet udındıı da Cüınhuriyet bayranıınıı kadııl' bit· d w - ili ü 1 , h 1 .,... çin ete avi e . mıştir> ıye i - k.i: uzun bir zaman tedavi edilip u gun en er, eg enen er, aş11;s ııti" -•,.•aktır. mıı wı gor m ş ve za )l~a ıı-sız rı. bu 'ıki memleket, bnmio~ 
k l h b. l ·· birisi, iki gun evvel Çutakn yolunda .. w_... k ı nk ı ı·n t ıtı· ı ı t -·-mek mümkün olamaz. de. artık hiç bir zarar veremiye- oşan ar.. ep ıraz evve cuz - rı va ıı am ç et ır er a mış ır. • . til. • _.. ~ 

11 k •• .. .. . d J giden bir otobiise atlamak istemiş, Jkb•at hab J f ....._ YA.VGI., _ u··sk!ldar .,_1:,ml· manevı ıs aya ugr -~....::. - Başka nerelerde vardır bu cek hale ael.Jikleri vakit, serbest zam ı ar oyunu zıyaret e en er- f k ..•. er er : _. · .v -= ~ B 1 · d k cı· · 2 
• \ol d a at muvaz.cne.s1ni kaybeder"" te . nll mahallesi Üziimkızı sokağında 2Ci u ıarıstan a, en ı.ru illet~ bırakılırlar amma, bunlar -kı' i... krrlekler arasına düamuatur. Ahmet ı·tf ·ı laoJ dan w 

"'" Y .. ·· .. d " b" f v '" + BALIK İHRACAT/ BA.Şl .. A. sayılı evin kiracısı Santuhi, ahşap u una nar o ar - ııır - Her yerde, hatta Parisin gö muhı"tlen"ne do-nemezler. Bız' • bu eryuzunun ort ır tara ın - otobüsiln altında bir müddet ı;Oruk· . • t d" a·· • .-
k 1 d Dl - Palamut ihracatı başfnmı,tır binanın üst odalarından birinde c;n- ıçın aynı vazıye e llf 7-beğinde bile. Tahminlere <>Öre şekı'lde hayata avdet etmı"•, f•Lat dan gelmiş a sakalı, saçları ö- lenmiş, ağır y:ıralanarak Cl!n'ııhpa· E clk k k t t ht t.1,, _ ~ 

d b 1 ° y • kül" •· 1 "k .. k "a hastanesine kaldırılnıış~ır. ~vv i gün 70 bin ve dun ao bin mıışır yı ar en sıçrıyan n eş. a a ıaaya ugruyor. • • • 
yeryüzün e eş mi yon insan cüz- ana. babaları tarafından bile ka- ' muıı. omuz arı ço muı, am • y • ı:lft palamut ihraç edılmiştır Yalnız kaplamnları t\ltU$turmu!ltur. Bu su- Bulgaristan. kendini ~ 
ııramlıdır. Medeniyetin yuvası sa- bul edilmemiş çocuklar biliriz. Bu burları çıkm.ıı sayın profesörler ••• se~h::ı~~yed~~k~~~a~f.~ =~~ ~=: fiyatla1 ço.k dilşuktur. Küçük ofan retle büyüvcn yangın, l'vın bir kıs· uğratıp uiratmaamakta ~_.a. 
yılan Amerikada binlerle ciizzam- biçareler hı"r tanınmadıkları yer- Nil sularını yararak ağır ağır bu lınlıklar ı;iftl 7. g kuruttan 63• mını yııktıkt:ın sonra itfaiye tarafın. F ka . • •---~ ...... fi//!!", 

... .1 I' ha t ba a d a rafından muayene edllcrelt morgn 1 dnn aöndurülmüştür. a t va.ureti • y~ , -·T"'"""'"'"""'"""'""'""""""":.·•·• lere gidip yaıamak. daha doğru- ı er ıyen, 1 an ş on nmı§ kaldırılmıştır. tı ınıştır Şımdilik yalnıı. Yunanıs· etmek ve azanu ~~· 1 
·,Rakamlar Konu~uyor .. = su sürünmek mecburı"yetı"ndedı'r - gemide bir kenara çekildim de, Kaza etrafında tahkikata başlan- tana gonderilmektedir. t e.k d b" • zif ~ 
ı T : kendi kendimden utandım. Sonra mıştır. Balıkçılar. nralnı ında Birllk kur- erm e ızını va e~~ 

........... Ş .................................... ler. mırıldandım: Denizler.de: muşlar ve vnzıyet ctoloyıslle tutulıı· AÇIK MUHABERE: SOHA ~ 
ehirlerlmiz Cuzzamlılar köyünden döndü- - Mısır bu ... Bir yanında hıç- cak balıklar, satılm81!a dahi deni?<? Bay Tıırgııt : MuallimUk talebinizi ''""''""'"_'"_"_ • 

Üçünc!l nüfus sayımına dokuz gün ğümüz ak"am, mehtaba bürünmüş kırık, bir yanında kahkaha ve + DÜNKÜ SiS _ Dun snbah lı- döklllnııyerek dahilde ıstlhlakinıı ça- neşretmckliğlmiz içın s:ırlh adresi· = V • f • Ş.-hi 
varken, bllLün tahmhder, eehirleri- Nil üstünde rpükellef bir ziyafete hepsinin üııtünde, ag~ırba•lı, yet - manımızda kesif bir !!İS olnıu~. Ro- lışmıya ve bh:ibirlerine vıırdınıa ka- nizi gôndernıenlı.1 rica ederiz. l--·-ecı .. z_e e .. " ... "--"~'"' 
mizln nüfuslarının köylere göre çok davetli idik. • l k .. ğudan ve Adalardan ilk vnpurlnl' rar ve.rıuişlerdir. ·-·--
)'akselditi merkezindedir. Sanayi te- mış i ihtiyarları çileden çıkaran b~ytik teahhurlarla Köprüye gelcbil-ı * _SÜMEflBA.VKl ,V l:iUZURUM- karar vermiş, bu i• için Beyoğlu 
ıialerl, bOyOk mnesseseler Te inıa Şampanya ıiıeleri patlıyor, or- bir havaf.. mışlerdfr. Sis, &llRt beşten dokuza DA ŞUBESi - Süınerbank Erzu - Yerli Mallnr Pazarı mGdClril Fahri Torilt l•Jı.ni°6 -• . ..J' 
faaliyetleri: bu neticeyi temin et- talık kahkahalarla çınlıyor, saz KANDEMiR kadar devam etmiştir. l'Uını1a Yerli .:ıtnllar Pazarı açmıya Erzuruma gonılerilmlştir. T.ltftrrür eden ,.y, ~: 
mettedlr. '!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ı!!!!!:~-....... --. ...... ~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~ I fl..t .,.,,....-Tecrübe sayımlarına ıröre. nüfusu ---- arın 6G O• 1 

1111 on birle on bet bln arasında 82 ıehir 1 Edebi Roman Tefrika: 26 felaketi unutmak icin en abes mcv- t.ın hasta viıcudil, bütün hummalı Yahut baloda enselerinden yan hcl· 
Tardır. Tllrkiyemwn en u nafusfu ı zular üstüne kapanmasını biliyor. yüzü ve manalı gözlerile bu kadın, !erine kadar a~ık rlekoltelerile, nıcç-
te.hri, Toayadır. Toeyanın •.673 er· R Gı•bı• Seniye bu bakımdan taıı1 zamanın- bu Scm:ye bu felik•· meleği, ölü. hul!ln maddeye kattığı eazib<!dcn 
kek; 5J17i kadın olmak mere nilfu-

0 
•• ya da onun imdadına y~uşti. Bu kadın mün cşi~inde bana çok yaraşan bir mahrum kalırlar. Velhasıl cBcn gü. 

•u 10.0'8 dir • ölümle benim aramda g(lzcl bir pa. arkndaş ! Bilmiyorum neden, on\I ta· zclım, ben pahalıyım, ben iyi biçil-
Nüfuau 15.000 ll• 20.000 aruında ravana hizmetini görüyor. Onun ha- nıdığım kadınların hepsinden (!aha dim, ben mahlr dlexden 1:ıkt110, ben 

~n bir; 20 bin ile 26 bin arasında yatını can kulağile dinledim vo bir güzel, daha asaletli ve manalı bulu· ııon ınodayım> diye avaz. avaz. bağı-
18; 2ö lle &O bin arasında 1'; nüfu- 1 1 lıuliisasını bu deftere geçirdim. A· yorum. Ben, burada veya Avnıpa· ran kıyafetlerle dikkatimizi zarfla 
eu &O blnle 100 bin arasında 4. nii- Yazan: M. 8. S. rada bir yazdığım aahüelere gös atı· da, jyJ okumuş bir kaç kız ve kadın mazruf ıu·asında ikiye bölerek, güzel-

' 
00 Ad b Ü ilklerinin t~~irini inkısama ve zaafa 111u l bbufen fula üç tehrimis Yolda garip hisler içindeydim. gibi oluyorum. Dort b~ cündenberi yoı·uın. cta ir roman! Hen ı. ta- tnnırım. l\lesela Şermin, meseli Re-

"fardır Ba ... " bir -npl..... rd B kal mamlle yuarunamı" olıluiu l"in so- van, mesela Nebile •• l<'akat he™"in- uğratırlar. Seniye bunlardan da dç-
9!7 ••1 ..... ..... 11 

.. °"'nl •a ı: a ım ~1lz sene yaşıyacak bir adam gibi -., '# .. ,.._ ğil. Sade ve temiz yatak kıyafetile 1 
e ...... 1a11mları uaaında en doğru mu ıl5ylüyordu bu kadın? deruni bir huıur fçfndeyim. Ölilmtl nuııu müellifinin bile iyi bilmediği, de bana batan bir hal vardır. Uka· onlann hepsinden dah:ı cazip. 

bil;rük •rbt lraJdedm tellrimis An- T Wr dü-"nmfiyorum. Bu yalancı SÜ· merakla beklediji bir roman 1 Hayır, liiltk diyemeın; münakaşa 11leti de-k.radır. A -L.-- ...... ......_m .. - 6 ımmuı 1937 ,. il" aı· baal Yahut bana 0·yıe -ı1·yor ...... ••• ,,_ ua l sonu m um, aonu t, ııona müt- ğil; tafrofGruşluk, yahut. ondan da •~ • 
t/4.163 nfl!usa lalaipd. IS& •71DllD· stanbul künun müthiş bir korku fırtınasilc hllf. Fakat 'buradan oraya gitmek f. bet!'T sinsi bir gurur da değ-il; fak11t Bugün ona tahmin ettiğim kalb 
da bu rakam 121.'111 oldu. Dokm Her gön, bir kaç defa, gilnlerl ıa- bozulması ihtimalfnden başkn eneli· çin hangi hadiselerden, bahgi ruhi tıırif edilemez bir hal ki, bıyık gibi maccraınnı söyletemedim. Vaziyet te 
ctın sonraki Oçöııcl A71mda IOO bin 71yorum. Ben, otuzdan sekiz çıkarsa •em yok. Neden bu klldar sukiniııı'! merhaleleraen geçecek? erkeğe yakıeabileceği halele kadında m!lsatt değildi. Röntgene gittik. Üç 
olacafı tahmin 41dDmektectir. Jirml iki kaldığını anlamak için par- Vücude ve ruha ait iki sebep tasav- Uu kndını kendimle beraber, mut· çirkin duruyor. işte bu hal Seniyede tilnı alındı. :Manzarayı pek beğen-

Çok d!ualu .. hlrlerim.lsdea 011 ta- maklarının delaletine muhtaç bir vur ediyorum: Midemdeki ağır toz- laka, mutlaka seyahate çıkarmak fs- yok. Sonra benim tanıdığım gQzel medim. Kavun tahmin ettiğim nok
tıe91 11raalle ıudur: İstanbul, İzmir, köylü defdlim. Fakat lıu sabah ta yik kalktı. Ameliyat beof kat'i bır t yorum. Artık bu EahlfeJero tevdi kızlar \'e kadınlar da vardır. Bunla- tada. Fakat ani attaklar ba:tımıza 
:ADkara, Adana, Buna, Konya, Ga- takvimın yıprajını koparırken, par- ılfa- de.receııinde hemen bütün uzvi ve tiııı! edilecek aı-zularını da var:ı rın budalaca giyiın düşkünlüğü gü. bir galopan telaşı çıkarabilir. fsvi~ 
siantep, F..ııkifehir, Iayaerl. Edime .•. maklarımı basa baıa, ayın sonuna rahatsızlıklarımdan kurtardı. Vücu- Ondan hoılanı~·orum. Belki ruhnmunl zeJliklerine hep nakisa verir. Meııe. reye gitmiye razı olsa ve bir pnömo-

Butan ıehirlerlmfs aruında kadın yfrnıl iki gün kaldığını hesapladım. düm bu iyiliğin geçici olduitınu bil· n zayıf ve ha 9 bir anında kareı· ıa. ne bıleylm, haıikulide güzel bir teraks yapılsa kurtulabilir. Kurtulıı-
tıtifıa alıılıeti, erkek alfunndaıı fu· Çünkü her parmatımı baaışımda ba-ı medlğl jçin, kendi kendine budalııcıı ::ı. ç k~it . için bu kadı~ bana bir boyunu runpr arjante ile kapatırlar; bilir değil, kurtulur. Bünye kunetli 
1a olanlar 14: erlıılk .afun fula 7•ttan bana kalan bu son yirmi iki bir &ağlık bayramı yapıyor. Rubu- aııkula ık ıııtıbaı vea·ıyor. Butun kurk manto altında vilcutleıinin plls- çünkil • 
.ıanlar 26 dır. İSTAT1STİKC1 stınü Adeta ellmJe tutar sibl, olqar ma sellnee, her K(ln yalda b ik ve faclalaala deh& itil· · 
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S• O" • J - Karfilıkll ~ ıyasi uşunce er cı. bombardıman 
fiddetle devam 

ılllil~ere Ilı ;weln1i Cbur~~ 
, .. banelİIMle Clıaıaberlaın m 

~ı iimerİlle J•pbiı mühim ta
~la laevlaiimi .qlamlafbr'd• -
~ ......... •uİJelİ laakkıncla 
~ i-=hatta b.ıan.ı... Alman
;; iatikıaf ve mukabele bilmi
~ ıa.ına.,, ie 8üyiiı Britanya a-

Amerika neden müdafaa 
kaygusuna düştü ? 

Son vaziyetler ve Uğ; ••• ı .... ~~ :ı-
malctadır, 

(Bapıakaledn cı.tıa!ll) k be 1 A h Londr.ıs,dan resmen bildirifdiği-

iyiletiyor 

Bu tabii dostluk hu ve rabıtala - 11 ne göre Alman hava hücumları. 
nnm kıymeti ise, bilhassa diİ•p- açı ır mu a aza bir kere daha Londra Yaroşlarma 
nı• böyle karmakarıfık olduju aot~.vncdihu"'ru·~ı~~mbai~tzıir.yaBn:andlaar, çdıkemrhı~I (t ın.; .Mifc...,_ tlev•m> olarak çıkmalarını ihtimalini ml ak- sıralarda biiıibütin a•latılıyor. _,, •. .,. 

denberl hem ,arlrta •e hem garpte, ima getiriyoı·? . Bü,ük R•l'Jt devlelleriaia IİyMd- Bu ayın başmdanberi asker! ~ bazı evler ve sanayi müesseseleri 

llı• Japhfclan büyük hava bö
~rı bqlıyalı bir ay oluyor. 
ij Chu.rchilJ, bu müddet zarfmda
lır •aııy~ti açık olarak anla~ 
ıl~.!'~ı umanda Afrikadalri ha 
~ Ye Uaıkpi'kta o&.p biten t de tenvir elmiftir. Heqey-
~ ....... adalannm ia-

iki cephede çıırpışmak ihtimııl1nı dü· DunlaT pak uzak bir istikbale aıt l • d b' . .. - · .. r· ve siyasi vaziyette dikkate de - , y A z A N: ha•ara ug·ramıştır. Birkaç ki•i öl-. - ··· (A r. f ih . d' F k t. bö l er:m e ıssın, )'weıpll, son UD ld 1 ·ı " " şünmekteydi. Bonu düşünıı:n:A - ço~ zayı umallcr ır. il il Ye h' · kt.. Onl .. .. · ğer değişiklikler o u. ngı te - Galı·p Kemalı· mii .. ve yaralanm•ctır. Bundan merikanln hudutları Rhln boyunda- ıhtinıaİıerl de dıişüneı·ek müdnfan 1~ yerı yo • . ar ganun ıca- · · ·ı· ı· h ·· dnC7 ...,. 
7 b ___,_ tin -LA----- renın ıstı ası p anının enuz -·- Sö 1 ~ maada, lngilterenin di;;er bazı .._._ dır) sözünü fiili;t,·at sahnsınıı geçir- tedbirlerini almak devlet adamları- 1• ve ua:rnaa m--- ı. "h ~ 1 "" y-

memfıti. Likin Amerikanrn taarru. nın yüksek basırctlcri iktızasmdıın- göre aömlek deiiftirir gibi kolay- rudan doğruya Karaya 1 raç su - y emezog u lıirlerinde de bir takım tahribat 
zu başka, kendlsinı ıniıdafnn zaru- dır. Hususile kara ve dcnfz genel- lıkla siJasetlerini deAtft'irlet', dün retilc başlamamaaı veya başlıya- • vukubulmuş ve birkaç kişi ölmüt-
reti ba,okadıT. kurmaylarının bunlan duşünmcleri bi111111111 dÜ§1n1m iken bagün dost mamasına mukabil, lngilterenin . . tür. Galles mıntakasına yapılan 

Birleşik Amerikanın bugünlerde ve bunlara g6re plii.nlar yapmaları ohrverirler bu daetWıtllll belde- .,enup k .. ıınlan ve bilhassa Lon- asırdanb~rı d~ha1 zıydad~ ki~lav te- taarruz bilhassa geniş olmuştur. 
aldrğı tedbirlerin kiffcal, evvelki ya· ı ve tedbirler olmaları laz.ımdır. fn- dikleri fa;d lan l · edince dra üzerine tayyare akınları daha sir ve mınnet8ı a1 ktın la dın ıAşa1f et- Diğer tara[tan, İngiliz tayyare-
zılarda tafsil olunduğu iızeı·e, hepj gilteıenin zorlu bir hnrple meşgul .a..ı.._ a ennn 1. zivade şiddetini arttudı. Birkaç mi« bulunan a an ar a, ınan I . d H b 'd b' t l _._ 

· • onu, s.._.. pOM.H kahDq ımon J " k crı e am urg a ır pe ro oc-kendislııi müdafaa kaygusuna daya· olcluj;"tı brr zamanda fırsattan ıstı· 'bi __ ._ b' dd'" .. "?Ündenberi de, İngiliz hava kuv- _ ftalyan hegemonyasının uvvet- H I d d r. .. .•
1 

. e ..... esine " ........ ........ 
~- .. ıu....mlfbr. 

~"-•rın hnalapnasma rağ-

ı:ııyor. Acaba, Amerika neden milda- fnde tabilclfr. gı atr..-ta ıran tere üt aos- - . . I h-k ~ • posunu. o an a a aopru erı ve 
t 1 \;etlerinin Almanya ve Berfin Ü - lenıaesmı Sovyet er ~. umc:t~ ?~- mavnaları, Havr limanında hulu-faa ka••,,.uquna düştu? ı Heı·haWc An1eı·ikada bu ihtimal- erınez er. k ld kl k ıl l kk' d k 1 t 1 f 

,,.. !erine vanma ta o u an a ın- te fı ı e ece· ve uç er ı ı a ı- · ·ı · · G b 

İltif ALn•lmın, bihusus .aıten 
a..•de ederek lngiltere adalarına 
l'ıaı ç teıebbüsünde buh.macakla
) 

1 heldernek icap eyledifirıi nı 
~ milyon Aba• askerini i_n: 
~ere sahillerine atmıya kafa 
Old ri nakil vasıtaları hazırlamıf 
~larını •e binaenaleyh her . ~ -nn• lıııuluamak liz.ım
teldiiiai aöylıtmİflİr. 
~imanların İngiltere adalanna 
~ kullandıkları bombardı
.. tanarclerioden da~ f~~I~ 
d -. kuvTetleri sevkedilecegını 
~ beklemek la2J1111:eldiiini ve 
.\filterenin ancak bir sene sonra 
f~'!' tayyarelerine adeden te -
ıı· · Y1l1( davaaında lmlunabikceğib,. de ilave etma,tir. inıilterecle sı
~ftların çoğaldığını ve tekem
~ tıtliraıQijini ve bu yüzden si
iırı ~ Zllyİabma niabeti a:zaldı-
1.a' da ıöylemiıtir. 
~.ı 
~ 
~ Churcbill'in bu kadar :e IÖylemektk peı va etmeme

til.. .• batJıca sebep, sözlerinin, par
~ ve efkarı umumiyenin üze
laıı e fena ve yanlış tesirler yap -
~~C.iından emin bulunması -

~liİııkü Churchill1 artık yalnız 
~ fa:rakirfara değil, ayni zaS, aınele partisi ile amele 
~ i tqelır.ki.ilüue de dayan -
>, tadır. Şimdi aza adedi yecli
~~i edilen harp kabinesinde 
k..""'....._ it ••211' bulaaayor. 
~kabinesine son alınan nazır 
~ be, milyon azası bulunan 
~ ı. •ınele sendikaları birliği -
~dadır. Harp kabin~inde 
' ~ nemltrdan Morri'St ~ itleri n dahtli emniyet 
~ il ıibi en ..- 'ft en mühim 
~eıaretin başındadır. İngiliz 
~ esindeki son tadilatta Hari
~· ~•ıırı Lord Halifax mev -
Ç .. &ailamlaıtırmıştır. 

~11ı:'kü Lordlar Kamarasındaki 
~d faıakarlar grupu~un .li~e_ri 
~, Coldecote'ün yerme bır ıla
~·~ife olarak Lord Hatifax'a '"""'tip· Oçler ittifakı Te Da
ti ~~affakıyetaizliği gibi hari-
Iİ)~~ l.ord Halifa:ıı:'m hlıriri 
~ ~i tenkil eden&er iMi Tazi
"-' ~.- -ıp mecln• 

"tlardar, 

llıııı....ı' ~e suetea n 
~ ta..-p Welles, Lord Hall-
~kit edip azlini istiyenler 
~ b 1 

il ;lanl•. Harp 
)~ıı.ı lllda kabinede değiıiklikler 
~ 'ti.f &ıı, Almanlar tarafından 
~ ._,i olarak tel&kki edil -
~--....~ ~· buna bir misal olarak, 
~İtt-.... Larbi idare eden Dala
~~~l ~ aöıterilmektedir. 
'~rilterecle ah~aı Ye tenıit 
~i'-tt '-flaa olduğundan. son 
~~•n sonra Churchill'in açık 
~~-· da anl•flldıiı veç -'d· lr.bınede ....tôini kuvvet -

---.tir. 

~ M.ALTAY 

)~•ret Vekilinin 
beyanatı 

~ ~ .. (1 inci Mhifeden deva"') 

.. tıda.~11ı~uı: bazı ithalat malla
~:;.;" .. a hır geniılik husule gele~ u. 

lllit etmekteyim. 

B1rleşlk Amerika Devletlerinin lerın dıişunüldulTu muhakkaktn·. Pa- Bu kadar karrpk ve oynak si- J ... 5 l nan tıc:aret gemı erını, rem erg, 
:1eflerl pel uıak bir istiklıııli, fovka- nııma kanalının şarktan gelecek bit' yaset takip edenler arasında. bir 0 Al ...., ~' 

6 

ar da "öze çarpacak derecede le kendisini bir çember ,ıhma a -, Cofogne, Du••cfclorf, '"''essel ve 
Iide ~i1: ba.~i~:et. ve ihtiyatla duşunu· tehlikeye karşı mudııfaası ted_biıled 1 İş aörebilme~ l&tiluarlı bir yol bir şiddet ve müessir olmak eser- mış bulunan! dost. manyaya Bı ükselde demiryollarile emtia 
yor. ~ıbı gorunuyorlar. . A ıııeri~n~ıın bu fikre dayıının;ıktadır. ~ıı· kaç tutabilmek için, biribirlenle sa _ eri kaydedilmiye baıladı. üçler kaı şı, nasıl bir vaz u tavır_ ala - depolarını, Essende de krupp fab 
Pasıfık Okynnusundakı endış~ - hafta c"velki Anadolu AJnnsınııı • • tt nl bil __ ı. 1 . . Jaktının imzasından sonra da caki Ve an'ancvi Balkan sıyase- rikalarını hombalamıcılardır. · · ı k r d u k ·kt • . mm11 sure e a •ta eÇCK erı yır- "' smı an :;.ma ko ny ır. zıı ş:ıı an tebl•!l·lerıncle yazılı ve bazı Aıııen- • ı·ı. .. harp hareketleri Afrikada ve Ak- tile bu dostluk rabıtasını ne su - İngiliz tavvareleri "imali Afri-•ekilen fngllız kuvvetlen karşısında kı:ı'ılaı· ta•·afından bir 1n"'ı'liı diplo- mı ıene 1."' tecruhe ile artık taba.k. • f ı b ı k ... J.1 " 

" • .. k·-'•- I l L-- deniz lı:ıyılnrında daha aa ir retle telif edebi ece tirr kada da faaliyette bulunmu .. lar, Jaııonya serbest kalmıştır. Bil' yıın· malına tevcih edilmiş olan şu sual ua etmış o an arın beraucr ya - h d dikk ., 
dıın Ilındı.çiniye. diğC'J" tnraftıın İn· bunun cllğer bır dclllidlr: cİngiltc- rümelerinden başka çare yoktur. hale geldi. Suriyede pelı: mu te- Görülüyor ki, üzerin e at- Bardia, Sollum ve Assab' da tay-
giliz ve Anıeı·ıkan nıUsteııılekclerıne ı·enin istıliisı hıılinde, İngiliz clonıın· Zah!n hadisatın cereyanı iki tarafı mel bir milli hareket emarelen le işlenecek ve sayısız meçhulden yare meydanını, kı lalnrı bomba-
aldırııbıliı·. Ameııkn iki ceph_edeı m:ısı duşmıımı tesllm olunncnk mı· zorla bu yola sevketmektedir. Şu issolunmaaile. evvelce oraJia git- çıkurılması elzem olduğu kadar lamışlardır. 

çarp acak kudıete ıaalık olmak ıçın dır'> Bu suale verilen ve verilecek R • • · 'k' d - d' niş bulunan ltalyan heyetinin bir- müstacel <malum> tar pek çok - ftafyan tavyareleri de bilmuka-. B · • . umanya JfU11n ı ı ay r geçır •- d k ~• h " daha çok o;eneler J-ter. unun ıçın ce\•ııp, şuphesız, kuwetlı bir cHn- ~· fhaJ k, d 'b . • denbire geri çagırılması arasın n tur! Siyaset ibresi o ansu assas bele Aden, Bugora, Wajire üze-
Uzak~aTktakt Japonların vaziyetı, yır> dan ıbarettlr. gı s~ ar. 

0 ~ ar 
1 

ret ve~ıcı t.lİr rabıta gönnemek de mümkün ve miıtchavı. ıl, karşıl.klı oynanan rinde faaliyet göstermişlerdir. Amerıkanın ingili;t donunyoıılal'lle 1- .11 d ılü t mahıyettedır, ki yalnız bu bı1e, I M Ch h 
11

. . I k k k l 
ng'ı z onanmasının şmnna e · • • fm •• . , amaz. ister urc i in ita ya ve dünyayı ·asıp ·a\•uran anı Bir motörbot fi:osu imha edildi 

esmne _çalı .. tığı munascbetl~r \'e 
0 

lim olabilmesi için fngilterl'nfn tıl- ıkı tanı tabn menfaatlen ar~- ıakkında da söylediği tehdııle O}un da o derece ka)ılsızfıkla do- Londra, tO (A.A.) _ Nev -taraftakJ ıhtıyatlı haıeketlerı kolay- mamen istila edllme~i ve harpten sında ne kadar mukarenet 'Ve mu-

cn _anla~ılır_. .{a!X'nyanın ~k fazla vaz .. eçerek sulh akdine rn"ı'I olmnsı şabehet olduğunu ispata kafidir. dolu sözlerin, öyle uluorta ağız- lu ve .her an miitebeddil bul~n~- york Times gazetesinin Lizbon 
ilerı gıtıncsı halındr Aınerıkan n. ~-ı liı.zmıd•r. Boyle bir halde bile lngiliz O cihetle Elçi Ali Haydarın yu _ dan çıkmış boş lakırdılardan iba- y?r .kı, .vukuundan ev~el luçb!r muhabiri şunları yazmaktadır: 
zak~arkta bn harhc gtrlşmesı ıhtı· donanmasının Kanndnya gideceği ta· k d ki t•=·· . .. I . b' • et ~lacnğınn ihtimal vennek de ha. dıseyı c_v_".·el_den. kestır-~e~, hıç Bir telgraf, Touquet ve Bolog-mal ·ı vard·ı· Bundan dolayı •ımdılik .. . , . .. arı a na e ugımız soz erı ızı b l R d - b b b d k d ld 

b ·a h 1 l.. A 1 bııdır. C.eçcn Cıhan llnrbınrie boylt' cidden memnun etmİftir Bu söz- a es o ur. umanya a, son gun- ır a yıgı ın ·arı egı ır. ne civarında Cres nehrinin man -Avı tıpa har ıne nıu a a ecen, v - bir mı.lstemlekeve çekilmeleri mum- • • ·~· .. • . . • erde hasıl olan ıecri dt"ğı~iklik, .. Yı:ılnız: heıkesin - hatta i_ki_ bü- •abında toplanmış olan motorbot ıupaya karn. drnız \'e hava kuvvet-! k.. 1 Al 1 b"I .J nn lenn teb~ır etlıgı fulı netıcelt>rı b Al ı. • I h f d f k 
0 k k 1 ..... h 1 un o mrvan man ar ı e uon - 'd k k b •• h • • • d h ve bılhassa dört in ınan a!IKerı .> u' mu asım tara ın a - ıth a ·ı flo unun tomnmen imha edilmi• leı ı g"onderml' tC'n çe ın yor .. •••ı ver, nıalannı. ·mütareke !':!lrtlarınn gor<' ı ra etme , ta ıı epımızı a a h kk d k' h ~ • 'l b L ld ~ b" k ı s , d 1 ti J 

"" k d ı ı ~ d d k . ..önderileceği a ın a ı ava- aıa ı e n_1uta IK. o ugu ır n.o ta oldug·unu ve ı'nsanca bu-yu-k zayı'-ev e erı apo .. vcıyı en ı crıne l'e ., tcslım edecek ıı:lbi gö1'iınenık Scapa ziya e memnun e ece hr. • - b k k d Şu h b 
betınekle buyuk bir falde temın et- Flow İngiliz harp liman n:ı getlrmi - TASVlRi EFKAR irs ise, btishutun dikkat ve uyü \ardır ı. o a: ce ennemı a- at olduğunu bildirmektedir. Hav-
mışlerdir. 1-'ransız ve ~n·~lız müs- ler ve orııda demir ataı·ken kendi el- ':>ir ehemmiyetle reıkik ve takip direnin bi~. an e~el hitme~dirf re limanı 

0 
kadar büyük hasara 

teınlckelerıııl ele ~eçı~·ebılnıek ıluşu~· !erile kendi gemikriııi batırmışl:ır I I dilecek bir hadisedir. Yugoslav- Ta~yare hucumlarıle ne lngıltc - uğramıştır ki, limanı tekrar inıa 
cesl de Japonyayı mılıver clevl~tlerı- ve İngilizlere tcslfm etmemişlerdi. Hearst Japon ar 2 ı;anın pek Cl\:Clek bir aİ)aset ta- renın, ne de Almanyanın yıkıl - ermek senelere muhtaç bulun -
ne ta~men ıltıhaka !ıevketmıştlr. Amerikanın bu endişesi hiç varld de- anlaşmıya <ıp ederek şımdıye kadar kendi- masa imkan ve ihtimalini. t~savvur maktadır. Amerıkanın bunları gozonuıı~ ı:re- ğlldir. Ancak Almanların lngilteıeyi mi hasardan koruyabılmiş hulun· ve kabul etmek pek hafıflık olur. Sahil bombardımanı tırerek P~ ıfık Okya~u:runda, Uzak- istila edebileceklerini Aıneı:ila\da taraftar onası, dıg· er Balkan devletlerı için Ortada, daha üç ay evvel şa -şarkt;a mudalaa tcdbırle.1"1 alma.sı ve ciddi olarnk düşunenlcr ve kabul e- h~ 

1
A I..ondra, 10 (A.A.) - Reuter: 

[ııgılız ~~stcmlekelcrınd~n. kmd~ nıu- deııler az clc.'.:'ildir. Amerika Bahriye (IJiriıu:i sahı/ıdn duam) ~dunnıyatı iyıden iyi kurcala na- hidi olduğumuz ve wa sırrına Frıınsız sahilindeki uzun mcnzntf 
dafıınsı ıçııı ı<:tlfadeyl duşunmesı doğ Nnzırı Albay Knox'un ingiltcrcnin madığı takclırde Çıııden ayrılmıya ak bır muamma olmaktan kurtu- tam olarak vakıf olamadığ1m12 Alman topları, gün batarken Kaw
rudur. Fakat şark .ta~afından, muvaffnkiyet ihtimnlinln bir ay ev- clavet edeceği blldirilmektedır. lamaz. hır Fransız çöküntÜ3Ü vardır. ı:ın bir tarafına yanm saat •tef et. 
Atlas Okyımusund~n ~enıd ıne gele- vel yüzde elliden az olduğunu söyle· lngilterenin meydan okamaSt ı Cu~ geçt_ikçe kendısinden e - Churchill'in, pek de hesao~ız ol- ınişlerdir. Hiçbir hasar ve hiçbir öli 
c~k ne tehlıke var: l\lıhver devletle- miş olması dn buna delalet edeı-. Roma, 10 (A.A.) _ Stefani ajan· mm bı,: "azıyet almakt~ buluna~ madığını tahmin eylediğimiz teh- ve yaralı yoktur. 
rıle . harbe tutuştugu ıaman Alm~n Hnlbuki, bu miimkfin olsa ve Bü- sının di-nloınatik muharriri dıyor kı: Bulgnrıstan, meşhur fogılız meselı dıdi tahakkuk eder de, b0Aınlbmaradnımaunzıunndamı1 cbıailir·a~ sotnorpalanİnn~ ve Ital~'an donann~nlıırının. ~n~erı - yiık Ilı·itnııya nd:ılan Alrıınnlnı1n bi- '' k b • 1 d -· .... •• k 

•ft ed m yec"kl n k" Hnnoi ve d!i!rr Hinıllçinı üsh•rlııin mucibınce, İştıha ile gözlerını mı ltalyayo. arşı, o te şır ey e ıgı 1
1
•• ha"a kuvvetlcı·ı'ııe mensup bn.,,.,. ll}'ll .... nı ruz e ı, " e aşı ur- rer vilayl.'ti hallne gelııeleı- bile bun- . . ~ . ,. • U.Ju• 

riır Deniz ~erillasmdan, dt>nlzaltı ve d · Al . 1 ' - ış nlıle Japon kuvveUerı Cankayşek- açacak, yoksa mide fesadına uğ- criiyada görülmemiş felakel:i> ha- filolar, bu top mevzileri üzerine ma-ha~a kuvvetlel'İııın tasallutunclnn a~ sontı:a ~mi ahn~·alinkın b~·enılı Mı vu. ı çllcrin silah \"C miihtmmnt tedarik c- raınnk cndı~esine tebean, mıite- kikaten vaki olursa, İn ... ilterenin azzıım bir hücum ynparak bu meni-
, h 1 k cu & ge ıreccg uv ı ır 'onnnmn 1 lıll ki . 11 h .. abh kıı . b f l • b lı ğm 1 rd biıyuk bir endışeye de ııuı .a yo ·tur. De Amerikanın k~rşısıııa dıkllmesi • e ece en yo arın epsın_ı 1 

• bassırane davranarak kemerıni mi 

/ 

düşmüş olduğu vazıyete u se er erı om a ya uruna tutmuşa ır. 
Zarar başka, korku ve ,tehlıke haşka- çok uzun bir zamana muhtaçtır. Bu- altına alını~ bulunmaktadır. Hattı. f{ısacak? Almanya uğramış bulunacağın- Ayni zamanda Calais üzerine de bir 
dır. nunla beraber pek uzağı ı;oı·cn ve bir ıııiıdd<"ttır Bınnanya ~ududu da Ne de olsa. en ssmimi dostu- dan , o uman başta Amerika o - hücum yapılmıştJr. 
k f~g~lter~y~e 1 do~t ol~~lkta~t fl~n;: düşünen Amerika devlet ~.damlan_ ve ~~~~:~~;nd:a~:;d ~ıı:ı~~;~ııda ~;~.:;~ muz Yunanistamn, çok basıret ve larnk, harbe fiill'n kanşmamış o- Londracla 100,000 kitap 01 

.uk aca fen 1z uv;-e bılyo u\ - geııelkuı·~ua~la_rı bun~ gorc bugun- lar Kamarası'nda yakındn bu hudut- ıızim ve iman fa idaresinı ellerın- lan d vletlerin dostiıne ve insani- mah.-oldn 
mert a ya, ngı terenın r gun en- den tedbır ıttiluız edıyorlar ve fır- b ld" · 1 11 1 k h k 1 Londra, 10 (A.A.) - Bildlnldiii-dı ıne duşman olmas_ ı ihtim. alini dü- satı kaçırmıyoılaı·. lkrhalde Ame- lııı·ın . ıı~ılacağını .ı . ınnış ekrı Jr. nn: de tutan şimdi ı Ü iimet, mane- ) ctkariıne tavassutlarile barı~ yo u 
•unu~·or· vabnt İngılterenın Alman- "k b - k- d .·· d gllteıenın bu ka1nıı anca apo vi nüfuzuna meclup bulunduğu açılmı olur kanaatindeyiz. Her- ne göre, son ha'a hücumlarından bi-
.,. q ' • • • • rı a ugun u onanma!lmı ~uz e • , karı bir meydan okuma olarak ıindc Londrnnın meıkezmde bulunan 
)"O tıırafmdan kamılen ıstıln!lını ve yetmiş nisbetinde nrtt.ırmak netice- ~a~~ ş 1 i Almanyanın tesirile İtalyan ıaz - halde. biz tuttuğumuz doğru yol- Unhersity Coll<'ge'in büyük mera • 
bu sebeple uslel'lnden, tersanelerin- sinde teknıil deniderıJ t:rmıımcn hll· tefsır edileb 1 r. yikinden şimdilık kurtulmuşsa da, j dan şaşmayız. Görelim Mevla sim 

11
alonunun tam ortastııa dtlten 

den, harp limanlarından mahrum kn- kim en kuvvetli donanmaya maliki p • ·ı • Balkanlardaki köprünün iki aya- neyler, neylerse Rüz.el eyler. bir 1.ıomba !!alonı:ı tahrip etmlftir. 
laeak fngil z donanma ının Alman- olac.ııktu-. Bugünkü harbe girerek eynlrCI erin ğını tutan iki komşusunun bir,, E.akı Moskova Sefiri Ynngın bombalan da aynı kolejbı !arın clıne ıı-eçebllmesfoi ve bu der zayiata maruz kalmazsa bu hnrpten't I b• dd d·ıd· muhtemel anda ne gibi teklifat Calip Kemali klltüphanelerine ateş vcrere'k Alnuuı-
nanma ile Aln~n~~r~n Aınel'ikayn en çok istifade eden ve edecek olan i 8 e 1 re e 1 ! ca kitaplar da dahil 100.000 cild ki-
saldırmalarını duşunuyor; veyahut Birleşik Amerikadır Çlinkii bütün ·s· . . hif ~- d ) veya icraatile karıılaşacakıır~ Bır Söylemezoğla tabı tnhrlp etnıiQler ve"a hasara .. ı1o_ ·r ·1 ı Al . b • . k • • ( ırmcı so eu.cm evo111 ~ .. ... ngı tereye nıan:, anın aı ışaı a şlınah ve c:enubt Amerıknya ve Ok- . - . . .. il ratmışlarılır.. Unlversity Colleıe1 kendi aleyhıne ittifak e•~ebllmcleri yanuslardaki müstemlekelere hakim cıtıgı fıyatı. az gorerek ma arını lngiltere !eki de bu sözleri teyit ederek, Londrn Üniversitesine hairh kolej -
ihtimalini . düşörıüyor. Acaba, Al- olmak ihtimali vardır. sakladıkları ve satıt yapmadıkları şımdıye kadar sabırla hekliyen k!J'den biridir ve 1926 da ac:ılmıe o-manlarııı Jn~iltereyl zapteclı•rf'k o- 0 hakkında şikayetler ileri sürülmek Rumanya ·ıe M .

11 
. . b L • lan bü·""k alonu pa-"tahtın en gü-ııun yeııne g<'çnıeleı-i; ycmıclcn ya- Eıki rdu Kumandanlarından tedir. Bu husutıta Murakabe Ko- 1 acar mı etının sa n tüaenmıye zcl saı~:ıarmdan biridir. 

pacakları hüvuk bır r!onnnnıa ile A:- E. ki" G I . 
0 

u azalarından Belediye Jk- -· b t baJfadığını söyliyerek. bu meza-
las Okyanu una vesalr denızlere ha- me 

1 •neıa mıay ,,_n1 .. d .... Saffet bir muharri- mUn859 8 1 lime nihayet verilmedıği takdirde Ajakı denizaltısı battı 
kim olmalan ve bu suretle Aınerıka- Al• lh hat 

1
" u uru • . . k • bundan çok vahim neticeler çıka- Cenevre, 10 (A.A.) - D.N.B. a • nın karşısına kuvvetli bir dlifman 1 tl8ft S&bi& rimize tunlaıı •Öylemıştır: . esıyor bileceğini ilave etmiştir. jansına göre, Fransız Bahriye Ne-

«- Fiyat Murakabe Ko!11ısyo- 1 D f D N B · d zarctl tarafından neşredilen bir ~ 
-- - k d . (Birinci auifıd.-t& d.aıGm) iğer tara tan . . • nın e li'•de denilivor ki: 

1 ! ~~ ~........, ! ~~ 3 !.1 ~ ~ - f 1 bit d lt k · M h ..L. Al --Y- Bir kaç g(indür cAJ0 aX> denizalb-Dl • nu, toptan ve pera en e peynır . . . . Bukr .. c•en verdig~i bir habere gö- 6 .. 

1 • 1 ·ı ıyal arını tes e er en ço ınce acar a1ansı ısc, • ı._.uır man re. Başvekil Muavini Horia Sima, sından haber alınamamaktadır. İn -~ 'h ~ a 6 'h tetkikler yapmıt ve neticede koy- lı:ıtası?.ın. Ma~ar arazı11nd.en geç -ı Brozov'da irad ettiği bir nutukta, giltereden verilen haberlere cöre tn-l•••••lı ll•lll••-111• - ı • • ı - - - - - - •- duğu fiyatlaıla gerek tuptancıla- meaıgını ıda " etmek•edır. ~1 1 Tıans"lvanyadaki Ru- giliz deniz kuvvetleri garbi Afrika-ra ve gere:kıı~ pcıakendecıle•e y· R •· d -· d·~ "acar arın 1 

1 
. ıne e"t.er ın ver ıgı ıger menlere gayrı ınsani muamele da Guinee körfezinde bu denizaltıyı Mareşal Rumanya kafi kazan-; bıraktı~ına kanaa• b~r. habere gore, Ru~manyanın in- yaptıklarını söylemiştir. batumıılardıı·. 

getirmıştir. Onun İçin bütün gü - 5ılız notasına verdıgı cevap. in - Ajax mlirettebatının klimilen kur-p • t• rültüler boşunadır. Kanaatimiz giliz resmi ınahfillerınde pek cka j Rumanya Alman i~galini tanldığı ve Rutown'a ihraç edlldik-etaın in Petrol' 1erı• kat"idir. Ve hiçbir şey, tesbiı et- ~amaklı ve mübhem» telakki e - naetl karşılıyor? lcıi söylenmektedir. 
l 1 Ajax 1500 tonluk ve Dakarda İa-tığimiz fiyatları değiştirtemiye- ...lılmekte ve Rumanyanın kendi •, Bııkıeş, 10 (A.A.) - General An-k gllizler tarllfındıın batınlan Persee Dut U cektir. Tüccarların telişının ae - arzusile Alman işgali altına gir- 1 toncjCu ve Gcnel~urmay Başkanı, bu sınıfında biı· rlr·nizaltıdır. 

Türkiyeye ihraç edll- bebi malümdur. Onlar, bugünkii mesi keyfıyeti lngılter~ ıle Ru - . gun Hunıen Mıllı llludafııa Nazırla-
Vişi lıükunıetinin icraatı 
hakkında izaf.al ve ... Ji 

vaıiyettc istifade ile vurgun dere- • 1anya araaında siyasi münaseba-ı rının ,>ııptıgı içUmaa ıştırnk etmiş- Yunani•tanda bir ih-
miyecejf hakkındaki cesinde kazanmak istemektedir- ın inkıtaını mü~klin" kılmakta - lcı~ır. cd 1 b" 1 ,.. tiyat uaıfa terlü• 

ler. Buna müsaade etmıyeceğiz. d e r 1 en ır te J lge göre, ordu- dili haber aaıwzdır ır. . . nun ~eıııden t.anzımi ve tcslihi için e yor 
l ler yerde beyaz peynir ıoplan Diğer taraftan lngiltere E.lçı•~ mutcmnıim yeni tedbirler alınmuıtır. Atina, ıo (A.A.) - Talim görmek \'işi, 10 (A.A.) - Havas bildi- Bukıl'ş, 10 (A.A.) _ Reuter: 42.5 ve perakende 50 kuruşa sa- }ıt.lnız petrol sanayiile munasebetı Knııırlaşuıılan tedbirler arası~a, fizeıe evvelce •ilib altlna davet edıl-

1 iyor: Dün Mareşal Petain bir nu- Yunan Elçı!i, Yunanistana petrol tılacaktır. ..ılan ingilız tebaasını Rumanyayı buyuk mıktnrdıı Almanyadan gelmek miş olan 1033 sınıfı ihtiynUan, ba 
tuk vererek hukumetinin şimdiye ka- ihracının menedılmesi ınfinnsebetılc Bütün istanbul buzhanelerinde terke davet etmiş olmakla bcra- le olan harp mnlzeınesi için yeni de- günden itibaren terhis cdllecektir. 
dar yapmış olduğu işleri gözden ge- 18 70 ton oıbi büyük bir beyaz ber, dı'g-er b'ırçok fngılizler de polur in_ş:ıs1 ve ha.\•n hficumlarm_a 11-rif V ekilinın çirmiştir. Rumen hukümetl nezdinde teşebbüs· .. k R 

te bulunmuştur. Bu teşebbus üzeri· peynir stoku vardır. Bunlar lcurt- aayri mes'ul bazı unsurların teh- arşı ukreşte yem sığınaklar vu- Anlal•ada tetkikl·--1 .Mnrt!şal ezcümle demiştir ki: ., k cude getiril · v d ı ..-ı 
ne, Rumen hukümetılc aktedilerek 6 landırılaeak değildir ya. clidi kar•ısında hareket etme te- mest ar ır. Antalya, 10 (A.A.) _ Maarif v .. Üç milyon mülteci ve iki mUyon . " 1914 aınıfının, antrenman ıçın, teşrinievvele kadar tnsdik edil mi• O· B ·· b lkı· n1aksatları d d 1 kı"ll Hasa A-l" 1'ü ı dfi ı· l _,_ terhis cdılmiş cfrad yurdlaTına dön- " ugun e · n a mu ır er. .. normal olarak J941 de silah altına n ı ce' n ıse.r, ._ 

müştür. Tahrip edilen koprulerin bü- lnn bütün ihraç mukaveleleri tatbik vaffak olmak ümidile bunları sak Macar • Rumen man•sebah çıığırılacakken 
20 

teşrinisanlde çağı- şam sanat okullnrıııı teftiş ettikta 
il f 1 edilecek, fakat bu taıiht<.'n sonra hiç lıyanlar yarın, hatta kendı kendi- yeniden bo:ıulacak mı? nlması lrararlqtınlmıştlr. sonnı. yeni yapılacak olan İnönft kıs yük bir kısını seyr se ere açı mıştır. lıir mukavele ı·~atanmıyacaktır nu d' eı t"tü ü ü t eli · t t N kil t l h t ıh .... · v !erine piyasaya rıkaracaklardır.> Macar :aı•- .. ının ver ıği bir Askeri sahalarda, bilhassa hnva- ıs ı B ıı n em nı a mıı ır. a vası a arı emen tımamen • k , . ... H An Yti ı b - d Aks 

ya edilmıştir. Altı hartadan ıız biri arar, 'Y unanıstana teşrınicvvel, ni • jktı .. t Vekilinin tetkikleri haber· gPre, l\~·.b' uslar Meclisin- cılıktn sabotajın onüne geçmek için asan ce • ugun e U• 

• . h k" ı lıayetıne kadar kifı ınıktardn petrol ı·ktı•at Vekili Hüsnü Çakır dün de so'"z alan hükumet partisi aza - de t.edblrle.ı· alınmııtıı-. dakl köy enstitüsüne giderek ensti-mücldet zarfında hıçbır u ~1,?:ICI .n ithali inıkiınıııı verccektlı-. ~ tünün yapılmış olan binalarile yapı • 
teşebbüsüne cesaıet edeınedıgı lu- R Süme,bankta meşgul olmuş, öğ- sından Cselenyi, Transilvanya Tunadan geçen Alman lııcak olan diğeı· blnalann yerlerini umanyanın, Alınnnyanın teşviki. k d - · · d M l k ki 
zumlu bütün kıınunlaı ı lanzıııı et - le ftalva ve Al h . 1 k leden sonra An ara an ~ehrımıze köylerin e acar ara arşı yapı-' askeri yü 6 yapurlar görmOı ve eğitmenler tarafından T• 
mekten ibaret bulun'ın ıııuazzııın bir ' • manya arıç 0 

ma l · 1 Sü" b le U J f' den d l R rilen müsamerede hazır bulunmn• • " üzere biltün yabancı memleketlere ge m•e o an mer an mum an mez~ ım o ayı umen Nevyork, 10 (A.A.) - Bclgrad - _. t-ı._.O•a pam•k ve 
luabuLat itleri 

~:~'0va pamuklannın müs
~~ 1.,. oruyucu bir fiyatla satıl -
· ... te · 

vazife başaı ılmıştıı·. petrol ihı·acını menetmek uzere oldu. Müdürü Bürhan Zihni Sanuau hükumetine ve Rumen ınilletine dan gelen haberlere göre, altı Alman tur. 
Sözlt!l·ine nihayet Vl'Tirkcn l\Jtıre- ğuna dair şayialnr clolaşmaktaysa kabul ederek kendisinden bazı i- şiddetle h~cum etmiş ve bunu vııpunı, bugün Bclgraddnn geçerek Bulgarl•taaıa bir 

ıal Petain, Fransızlardan kalkınma da, siyasi mahfillerde boyle bir ted- zahat almııtır. mütealı:ıp soz alan Batvelcil Te - şarka doğru yoluna devam etmiştir. teksibi 
hareketine iştirak etmek için bırlcş- birin Tüı·kiye ile aktedilm ticıırct -- Bu vapurların nehrin oı·talannda Sofya, 10 (A.A.} - Reuter: 
::~~:!ı~cri~~ ~~~kpba~!:f ~~:~ şüphe an~aşmnsının d.a feshine ııel;>ep ola· • t! !'f ! f ,· 11 ~ il 01~1-j 1 ;t il( ı] :! =! I)? ~. seyretınesine rağmen, Tunanın Ud Bulgar ordusunda Alman zabftJe-lt 1 ının etmiş olmanın, mu-

t~r1:1it:'Vlit ctnüı olduKu neş' eyi 
'1:,iiınden dolayı fevkalade 
i"rn. 

~~~~mahsulleri ofisinin mü
t .kıy• aılamıı olmaailc hudu
~ oı~lerinin biraz daha art
Jı4tl'ııtıtııı · ınüatahail heaabına 

dİlcd· 1Yetle kaydolunacak bir 
~lııı ~ır, Fiyat düşkünlüğünün 
~I\ Ç11lr.l'lclcr JZtırahını çekmio o
~ ~lctİfti ltrovalU.ra, mazinin acı 
~~~ telrrıt~Utturacak refah gün
'~. ıt~r. Fevkalade ahval 
ı.;!l ietiltb 

1
;Y•t Ve aatıı bakımm

~liıı ~a c eınniyetle bakarak 
t &zaıni haddine çıkarıl -
eaaeanj ederim.:. 

.. cagı ve halbukı bu anlaşma ile Ru· - _;,!: ~ ~ • .•• ~ -> ~ __ . ·-__ ~::::?, _ ~ .! , sahninden, vapurlardaki Alman as - rinln muallim olarak bulunduklan 
Devlet reisi l\lareşııl P('tain, yeni nıanyanın pamuk gibi pek ziyade ıh· J kerlc.rlnirı üniformaları müşahede o- hakltmdaki haberler remıen tekzip 

nluım hakkında J.'ı ansnya hıt:ıbc.ıı D O M N y Q N lunmuştur. Bu askerlerin Rumanya- edilmektedir. neşrettiği mesajda, evvelii, Fı·ansa- ttyncı olan maddeler mukabilinde ya gitmekte olduğu sanılmaktadır. Moakovanua bir tekallll 
yr harbe sürilkliyen rejimi tenkit et- petrol vermeyi taahhüt etmiş bulun- R i l l 

duğu bilhassa kaydedilmektedir. umanya ş er Te miş ve yeni niıamın yabancı rejim
lerin bir kopyası olmıyncağını · ve 
hataların yeniden avdetine müsaade 
etmiyeceğinl bildirdikten sonra ha

Yugoslavya ve Bulgaristanla da Dilnkü ajans haberler:! İngiliz 1 v~iyeU bniz olan domlnyonlan, A- Sovyet Raıya 
buna benzer anlaşmalar mevcuttur. Hindistan müstem1ekesinin dominyon vustralya, Kanada, Hilr İrlanda, Ye- l\foskova, JO (A.A.) - Sovyet ga-
~~~~~~~~~~~~~::::z::z~~ olmak 6zere bulundutuna bildirmiş- ni Zelanda ve Cenubi Afrika Birli- zetelerinde çıkan haberlere ~C5re, yal-

tir. ğldlr. Hıııdislanın da bu vaziyeti al- mz Alman askeri müşavfrlen1e Al-lııglltere imparatorluğ'u içinde ken- ması beklenmektedir. .... da b'ır kaç n"'mune kı-
rici siyaset hakkında demiştir ki: debilir. 

Filhakika, Almanya, siliihlarımıza Tercih hakkı, evvelıi galibindir, fa. 
karşı kazandığı zaferden sonra, bir kat bunda mağlübun da teslri olabi
an'anevf tahakküm sulhü ile bir yep- lir. 
yeni işbhllği sulbü arasından birini Eğer bize bütün yollar kapanacak 
tercih edcbflir. llıızldeklne •benziyen olursa, beklemeyi ve ıztırap çekme-

yi bileceğiz. Eğer, bilakis, dlinya ü
yeni bir sulhün getireceği sefalete, zerinde bir ümit yükselirse, h:ıcalc-
kargaşalıklara, tc.nkillerc ve pek mu- tinıizc ve yaslarımıza hakim olmayı 
bakkak olarak anlaşmazlıklara, Al - bilccefiz. Zaferine hakim olmayı bi
manya, galip Jçln canlı ve herkes i- lecek galip karşısında, biz de mailü
çin refah yaratıcı bir aulb6 tercih • j biyetimin hlkfm olacafıs, 

dl h hü h b" . ı İ . . nınn oıuusun n u ne ına sus, r ve mu tar ı ı · ngıltz dominyon lan, Domınyonlar 
1 

Rumanynya gelmiştir. 
ilare tarzını haiz olan her memlekete l':ezal'etiııc bağlıdır ve bu Nezaret, ası 
dominyon deniliyor. Dominyonlnr, n- ılominyonlara alt iılerle meıgul o- ~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
navatanın, yani İngilterenin hiçbir lur 
müdahalesine uğramadan, anavatan İngiliz dominyonlarının en eskisi, 
tarafından kontrol edilmeden kendi Kanadadır. · Kanadayı teşkil eden 
kendilerini idare ederler. Bunlann vilayetler 1867 de bir federao:;yon VÜ· 
anavııtıınla irtibatlarını, fncflterenln cude getirmişler ve bı:ı federasyona 
her dominyoııa Kral naibi olarak dominyon denllmif, daha sonra ayni 
eöndeı-diği umumJ vali temfa eder. vaziyeti ibra& eden Ulkelere de •JJIİ 

tere hQu-..J 

Medeni hayat her 
şeyden evvel sıhhi 

hayattır 

Moelama, 10 (A.A.) - Tas ajan• 
bildiriyor: Yabancı matbuat Ye es
cOmle Dally Telegraph ve Mo.nıiq 
Post gazetelerile Unltcd Presı ajarı
sı ve Vradlni ismindeki Yunan P• 
zetesi, zaman zaman haberler ııep-e. 
deı·ek Sovyet HGk1lmetlnin Alnuın
yaya geçen elki Polonya lıalıelubııl 
Alman hükumetinden iatedJiini " 
bu hususta iki memleket arasında 
mfizakereler cereyan etmekte oldu. 
tunu yumaktadırlar. 

Tas ajarııı, bOUhı bu baherleria 
hakikate kat.iyen 11)'&1111 olmacbiııu. 
ve tahrik maksadile J•Pılnut. u,ıdu

Jeı ~Q 
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Asipirol Necati Ağn, sızilarm, nezle, grip, romatizmanm ilAC1d1r. Bahçekapı; Sallh Necati 
.S .· ... P , O.·'·'..,~ R 

• Ilı> • 

Balkan oyunlarındaki 
muvaffakıyetimiz ve 

menfi düşünceler 

Dünkü muvaffakıyetsizliklerin 
tecrübeleri olmasaydı bu defa 

bir zafere erişemezdik 
Ya.zan: Süleyman Tekil .............................................. 

Atletizm takımımız ~eçen Bent' 
Balkan oyunlarında birtakım Ü -

çüncülüğü ve üç de ferdi birinci
lik kazanarak döndü. Bunu Mı -

13-10-940 tarlblncle 
yapılacak Lig maçları 

eırda kazanılan altı birincilik ta- İstanbul futbol ajanhj'ından: 
kip etti. Mıaır müsabakalarına gi
dilirken atletlerden yalnız tenlcit 
için bahsedenler bu aeyahatin 
yersiz: olduğunu ve hezimetle ne
ticeleneceiini anlatmaya çalıttı · 
lar. 

· Mısır muvaffakıyetinden sonra 
herkes Türk çocuklarını alkııılar
kcn. bunun. bir muvaffakıyet ol
madığını yazan yine onlardı. 

Dört, beş gün evvel 11 incı 
Ballcan oyunlarında altı birıncilik, 
1 O ikincilik ve epeyce üçüncülük 
aldık. Şimdı ortaya yepyenı bır 
eiıtcm atılıyor ve deniyor ki Tür
kiye, şu kadar birincilik aldığı ı
t;in ikincıdir. 

Evvela, 1 1 inci Balkan O}'unla

Şeref Stadı· 

iet. Sı>or . Altıntuğ. saat 11 .. '30, 
Hakem: Hıisnu Savman, yan b:ı
kemlerı: l\luzııffcr - Şekip. 

Beyoğluspor - Vefa, ııaat 18.30, 
Hakem : Samih Duransoy, yan 
bakemlcri: Nejat - Nıhat. 

Galatasaray • Beşiktaf, tıaat 
15,30, Ha' cm: Ahmot Adem, ~·an 
hakemleri: Şazi Tezcan - Hnlit 
Ezgu 

Feııet·bcıh'e Srodı: 
Süleymanlyc - Topkapı, saat 

ı:t.~ O Hakem· Rcfık Top, yan 
lııık••nıleri: Münır - Fazıl. 

Jo'enerbahçe - ncykoz. saat lo.30 
Ha'<eın: Ferıdun Kılıç, yan ha
kemleri: Bahattin - Necdet. 

rmda takım tasnifi olmadığını ki.ırek çekmektir. Hem bu akıntı, 
Saiır Sultan bile duydu. kuvvetini devletten alan öyle bir 

Saniyen takım birincilikleri cereyandır ki, önünde kürek çek-
fimdiye kadar Balkan oyunların- rnek. gırdaba kapılmak demektir. 
da ne vakit ferdi birincilikler sa- Devlet, seçeceği adamı bilir ve 
7ılarak tesbit edildi ki, bu ıefer böyle muvaffak olur. Bundan son
de edilecclcti. ra seçilecek kimselerin de $imdi-

Balkan oyunları puvantajına ye kadar tecrübe edilmi' ve ran
söre resmi bir mahiyeti olmadan dıman vermemit cc;ok konuşan
yat>tığımız hesaplarla anl.ıyoruzl lar• olmıyacağı da muhakkaktır. 
ki .en çok sayı toplamış olan Tür- SOLEYMAN T-EKiL 
kiyedir. O halde neden yepyeni B O k a 
bir usul ortaya atılarak Ti.ırkiye- .. 
nin kuvveti aaklanmak isteniyod musabakaları 

Bu sualleri soranlar biz deği - lı:tcınbııl Bokı .-111111/ığındaıı: 
liz. Bunları, bu menfi iddiaları L - Ankara ıle lstunlıul boksör-
ortaya atanları iyi tanımıyanhu lcri nı ıısında 12/10/940 cuııııtrtcsı 
aoruyorlar. Biz soramayız, çünku günıı akşamı yupılnı:ık üzere temsili 

0 kimselerin yazdıklarına kendi- boks müsabakaları tertip edilnııştır. 
lerinin de İnanmadıklarına, sade- 2 - Mil ııbııkl\laı llC\'Oğlu Hnlkevi 

«alonundo \'& pılacak ve saat 20.80 
ce, efkarı umumiyeyi yanlış dü - Jn b:ışlıyacaktır. 
ti.indürmıye ve halkın, haklarındo 3 - Fıyntlar 25 ve &O kuruş ola· 
ecnıpati duyduğu. fakat kendile- rak tcsbıt edılmıetır. 

rinin şahıi bir takım davalarla se- General Cemil Taner 
vemedikleri ve anlaşamadıklan Edirne4e 
idarecileri köti.ılemek içın bu neş- Edırne (Hususi) _ Beden Terbi-
riyali yaptıklarını bilenle rdeniz. ~csı Genel Dırektörü Geneı·al Ccınıl 

Vaktile atletlerimiz. büyük bır Taner ,ehrımlze gelınış ve gençlik 
lllcaydinin kurbanı olarak Balkan klüplcı inı teftış etmıştlr 
oyunlarından dördüncü veya be- + DA Vf:T - Başvekalet Beden 
tinci dönerlerken, memlekette Terbıyesl Genel Dırcktörlilğü, XI ın
duyulan eaef ve yapılan tenkitleri ci Balkan Ovunlnl'ında bil}•ılk mu . 

vaffakı~·ct knznııun milli ııtlctizm to
bastırmak için Türk takımının kımınıı~ ve ~·ctiştırıcılerı şcrcfıne 
çok alkı,landığını ileri sürenler, 12/10/940 cuınartesı gunii saat 17.30 
pnatan, kaderden bahsedenler ;la Parkotelde \oıazırhıdığı çayı teşrif 
yine bunlardı. etmelerini ve bundan evvel ı·apılacıık 

Bunlardı, çünkü o vakit itin merasime iştirak etmek üzeıe saat 
içinde mekanizmada kendileri 16..ZO da Galatasaray Ll'!e ı bahçesin 
b 1 ' 1 d ele hazır bulunmalarını milli takım 

u u.~uyor ar 1• • atletlerinden. hakemlenntlen ve da. 
Böyle ayakta duramıyacak ıd- ı vetıyeleri kenılllerine gonderılmış o

dialarla adam lcötülemek akıntıya lan gazt'teeilcıden rica eder. 

1 latanbul Belediyesi llanlan 1 
Beyoqlu Ka11makam ııe 8. $. Miidiirlüğünden: 
Tulabaıı Keresteci So. 38 No. lu bina tahniti harap olduğundan 

Ye sahibi ndrcsi meçhul olmakla beraber vekilı, imzadan lstınkaf ettığtn
ılen mahzurun belediyece kaldırılması için 48 saat zarfında ihtarname 
aakamına kaim olmak üzere ilin olunur. (9742) 

tstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
ltletmeleri Umum Müdürlüğünden : 

İdaremiz müşteriler dairesi fen şubesi için Sanatler mektebi elektrik 
tubesi mezunlarından vera elektrik işlerinde uzun zaman çalışarak thti
ns kazanmış tecrübeli işçilerden 8 - 10 montor alınacak ve yapılacak 
ınOsabaka neticesinde muvaffak olanlara iyi yevmiye verilecektir. Talip-
lerin mektep diplomaları, hüviyet cüzdanları vı hizmet ~esikalarile bir
likte 14/10/940 tarihinde sant 10 da Metro hanında müşteriler dairesi 
rel lığine mbracaat etmeleri Ulzumu bildlıilir. (9691) 

Çocuklar1nıza 1flD,?\f1fJ 
S A F G 1 D A i 1 Birincit•ırin ~Cumı:-

8,00 Program ve memleket Enat 
ayarı, 8.03 Müzik: Hafif pl'ogram 
( Pl.), 8.15 Ajans haberlel'i, 8.30 MüYediriniz 

HASAN ÖZLÜ UNLARI 

s.-. 
Vitamin, Kalori, Kuvvet, Sıhhat 
Pirinç, Yulaf, irmik, Patata•, Mı•ır, TtlrlU, 
Mercimek, Bezelya, Çavdar özlil ualarının 
çocukların neıvilnema•ına, elit çıkarmala
rına, çabuk yilrümelerine tesiri katiclir. 
Hastahkların önüde geçer. 
Hasan öılü unlarının daima taze kalma11 için bu unlar 
rutubetli ye rilnetli yerlerde bırakılmamalıdır. Üzerindeki 
tarihten itibaren bir aene geçen yeya bozulan uDlar Haaan 
depoıu merkez Te ,ubelerinde değiştirilir Te taıesl 

paraaız verilir. 

VEFA BOZASI ÇIKTI 

inhisarlar u. Müdürlüğünden: 
Mııhammcıı 8. 'le 7,5 temi11atı Ekıiltmeııin 

Cuııi Miktarı Lira 1\-r. Lira Kr. Şekil Scıati 
__;:.:.:.:.:.:..~~..:;:,.;.;.;.:.:;.;...;.~...;;:~~.;...;_--~--.;._.;._ ____ __:;.._ 

Rıdon kapnğı 1000 adet 850. 
Yaldız muhtelif 

63. 75 Açık ekı;iltme ıo 

cins 465 Kg. 2189. '15 164. 11 
l\lektupluk 

zarf 185000 adet 664. 72 48. 35 > > 11,30 
1 - Şartnamesi ve nümuneleri nıucıbınce yukarıda cins ve miktarı 

yazılı 8 kalem nıalzrme açık eksiltme usulile !.'atın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedelleri, nıu\·akkot teminatları, eksiltme saatleri 
hizalarında yazılıdır. 

8 - Eksıltme 28/101940 pazaı·tesi günO Kaba taşta Levazım 98 
Mubayaat şubesındekl alım komisyonunda )'Rpılacaktır. 

4 - Şartnameler aözü ıceçen oubcden parasız ahnabilece§:l gibi nll
muneler de görülebilir. 

5 - lstelclJlerin eksiltme için tayin olunan glin ve saatte % 7,6 g0-
venme paralarile blrlıkte mezkOr komisyona müracaatları. I (9718> 

Denizcilere ilan 

zik: Hafif programın devamı (Pl.), 
8.&0-9.00 Ev kadını - Yemek liste l. 

12.30 Pı·ogram ve memleket saat 
ayarı, 12.33 Alaturka müzik, 12.60 

• Ajans habel'lcri, 13.0G Alaturka mü
zik, 13.20-14.00 Küzik: Karışık prog
ram (Pi.). 

18.00 Program ve memleket saat 
ayarı, 18.03 P.liiz-ik: Radyo cSwinıc, 
kuarteti (İbrahim Özgür ve Ateş 
Böceklesi), 18.30 Müzik: Fasıl He
yeti, ıv.oo Müzik: Muhtelif oarkı • 
lar, 19.80 Memleket saat ayarı ve 

'ajans haberleri, 19.45 Müzik: Rad~·o 
lncc~az heyeti, Kal'ciğar köçekçeleri, 
20.15 Rad~·o gazete8i, 20.45 Temsil. 
21.30 Konuoma (İktısat aaati), 21.46 
Müzik: Radyo sıılon oıkestrası (Vio· 

ı1 ıonist N ccip Aşkın idaı-esinde), 22.30 
Memleket saat ayarı. ajans haberle
ri: ziraat, esham - tahvllat, kambi-

1 

yo ·nukut borsası (Fiyat), 22.45 Mü
zik: Radyo salon orkestrası progl'ıı· 
mının devamı, 23.00 Müzik: Dans 

1 
müziği (Pi.), 23.25-23.30 Yarınki 
program 9e kapanıo .• 

ltçi arıyanlar 
1 + ZABIT KATiPLİGI VE KA-

1 
TIP VEKILLİGi - Ankarada, 2 on 
liralık 1 on beş liralık, Kızılcaha· 

1 
mamda bir on liralık zabıt katiplik
leri. Polatlıda bir on liralık, Anka· 
l'ada 4 tane 20 liralık katip vckıllı
ği. Mü!<abaka 18/L0/940 da. Şart: 
Memurin kanunu madde 4. 17/10/411 
a kadar Ankara Cumhuriyet Miiıl
deiunıumiliğine müracaat. 

+ BAYAN ÖCRETMEN - An
kBl'a Keçiören Çocuk EsJıgeme Ku -
rumu Çocuk Yuvaı1ına. Umum !\ter· 
keze müracaat. 

+ M1'.'MUR - Ankara Vi!Ayctl 
Nafia Mildül'lüğü Muhasebe ve aın· 
bar i~lerinde çalı~mıs ambar mcnıu· 
ru. Liyakat vesikası. Ayniyat talı . 
ınatnamesini bilmek eart. 12/10/940 a 
kadar miıracaat. 

+ TORNACI - Ankara Viliveti 
Nafia miıdürlüiü garaJı. Şart: 'tık
mektep me:r.unu, askerlik yapmış ih· 
tisas vesikaları. 12/ 10/940 a k~dar 
111uracaat. 

+ BANDO l'tlUit.Ll,İM/ - Ücıet 
7& lira. Bandırma Halkevt. · 

Şehir Tiyatrosu 
.. T epeba,ı Dram 

k11mında 

Hu ak,am saat 20.30 dn 
OTELLO 

Komedi kısmında 
YALI UŞA(;I 

Her tarafa otobüs vardır. 

RAŞİD RIZA TlY A TR OSU 
Bu akşam, Üsküdar, Hile sinema· 

sında cSÜRTÜK> Vodvil 3 perde 

lstanbul 
+ ZA Y I - Üsküdar üçüncü orta· 

okuldan aldığım 11/6/940 tarih ve 
Mıntaka Liman 260 No. hı tasdiknamemi ve nüfU!I 

R . ğ tezkeremi birlikte zayi ettim. Yeni· 
eısli inden: tlini alacağımdan eskisinin hükmii 

Kaptan, makinist 9e klav• kaptanlarından 1940 senesi ikinclteşrin yoktur. "IB t 
1 

b 
. . . " a e eleriııden 

terfii sınır tmtıhanına talıp olanların olbaptakı talımatname mucibince 2 54 Necdet Kanısı ıau 
birinclteşı·ın tarıhıne kadar müracaat etmeleri lazınıgellrken gerek bu ~ 1 

defa ve gerekse ikinci defa olarak ımtihana. gıreceklerden bir çokları Borsa harici altm fiyatla~ 
oimdıye kadar müracaat etmenılşlerdlr. _ ı 

Bu ayın on beşinci günü akşamına kadar iBtidalariTe rlyasetlmiz Llra l(ı. 

muamelat tubesine bizut gelmedıklcri surette bu devre imtihanına ka- R .. adlyı ıı 20 
bul edllemiyeceklerl ilin olunur. (9664) Kalı• Bıtlblrlllr 9S 

lstanbul Defterdarhğından : 
Bih:e:tn tııtacak mtktannın 

beher kiloıtıt 

Kvruı 

18 
20 

Askeri demil' karyola, portatif karyola, Avrupa kar-
yolası, makine sehpası. 
ı:ram\•ay rayı ve demiri. 
Ayak pedal makine ve teferruatı, ayak pcclal makine 
tekerleği, otomobil akis mili. 

Villlyet hUkOmet konaltının karşısında e~ki Şürayı Devlet binası 

bahçesinde mevcııt olup yapılan açık arttırmasında Uıllbl çıkmıynn cına 

ve nev'i }'Ukarıda yazılı hurda demir eşra ve edevat bllvezln hızalarında 
yazılı muhamınen bed~lleri Ozertnden toptan sutı,ının arttırmaları on gfin 
temtlit edilmiştir. Mflzayede 17/10/940 pertıembe gOnO saat 14 de Def· 
terdarlık Mrllt Emlak Müdüılüğünde toplanacak komisyonda yapılacak

tır. Taliplerin otuz liralık teminat makbuzlle muayyen gün ve saatta ko-
misyona müracaatlan. (9715> 

Klilçı albn wra•ı 1 6S 

-
Blrineitefrin Cuma 
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11 
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Ra•azaıa Rıaıal 
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:ıs 
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1k1a4I ut S!I ıs 
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Bas, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
NaYralji, Kınkbk va B8tit11 Ainlan ... 

Derhal Keser. 
icabında ~ndı Gç kaşe alınabilir. Taklitlerinden aalwıand. 

İLK MEKTEP 

•• 
Coğrafya 

Oğretmenlerine 
Maarif V eklletince ilk mekteplerin 4 ve S el 11nıfl~ 

kabul edilen Marath Kaı.ancıotlu Abdülkadir Sadlnin •v;; 
iLK COÖRAFY A ,. kitapları Milli Talim n Tarbiy• .,a 
yetinin son değiıikliklerile " SEMiH LÜTFi " kitap 
tarafından haritalar Te resimler yeniden yapalarak ~ 
•İz bir nefa.etle neırcdilmiftir. 4 cü aanıf 21, S et 30 ıs.
ruıtur. Toptan alanlara bilyük tenıilit yapılı~ 

Hatay Seyyar Jaıdarma Alayı Levalil 
Müdürlüğünden : 

1 - Hatay Seyyar Jandaı ma pıyade alayınca cin11 ve miktatl 111' 
tıda yazılı erzak kapalı ıarf usulile ıııübayaa edilecektir. 

2 - !bale lo Birinc!tcşnıı aalı giınil saat 16 da icra edUece~ 
3 - Buııo ait ~artname Ankarada Vllayet J. K. lstanbulda 

yet J. Konıı..tanh,;-ında, Antalcyada Levazım Müdurlağünde görill~ 
4 - Talıp olanların ihaleden nihayet bir aaal C\vellııe kadar T, 

Odaenıea ıııu!addnk vesikalarile ve 'Ycı 7,5 muvakkat teminat Ye ....... 
mektuplarile birlikte Antakyada kışla biııaaınc.la mütetekkll ıatA 
komisyonuna müracaatları. 

Mııt'lıkl.:at Muha111111M Miibavaa ıditıttt 
teuıinrı t kıy ı11et M ikt"rı orzııkııa eidİ 

Lira Kı·. Lfra Kr. Kilo ~ 
~--·--~--~----~~~----~~~~----

2289 38 30525 185000 Un ~ 
------------------------------------------~ 

Antalya Nafia Müdürlüğünd~"1ı. 
ı. - İhalesinin 26/9/940 tarihinde yapılacağı Ulus pıeteaı11•, 

5, 10, ı& eylOI ve Taavırl Efkar gaz.etesinin 6, 9 eylül ve Mfinak ... ~ 
ıetesinın 18, 17 eylul 940 tarihli nüshalarında ilan olunan cEl~ . .aallt 
kumet konağı ikmali inşaatı> işine talip zuhur etmediğinden ...._ 
şartlar daıre::inde yeniden kapalı zuf usulile eksiltmeye konullllUI 

2. - Bu ınşııata ait oartnameler ve ıvrak ıunlardır: 
A. - Eksiltme şartnamesi, 
8. - Mukavele projesi, 
C. - Bayındırlık işleri ırenel oartnamesl, 
D. - Hu!!lust ,artnnme, 
E. - Keşif cetveli, 
F. - Proje. 
8. - Keşif bedeli c30559> lira c34, kuruştur. 
lııtiyenler evrakı keşfiye ve müıtenidatını Nafia 

rebilirler. t;ıJt' 
4. - Eksiltme 22 Bfrinciteşrln 940 1alı gOnfl saat onda AJJ 

Nafıa Müdürlüğündeki ekeıltme komisyonunca yapılacaktır. ~ 

5. - Eksiltme kapalı zarf usuJıla ve vahidi fi:1at esası ...,.,..- · 

yapılacaktır. A[ 
6. - Eksiltmeye girebilmek için c229h lira c93> kuru~uk d t' 

kat teminat vermt>leri, bundan baıka •takıdaki vesikaları haas ol 
tlrnıeleri lizınıdır. 

Nafia Müürlüi~ Müteahbi\lik KcınisyonGU&n alınacak ~-
Ticaret Odası vesikuı, 

Mu9akk11t teminat akçesi makbuzu. • . nl 1iJlllı 
7. _ 1stt>klilerın eksiltme vaktinden bır ııaat evvel teklıflerl ) 

itinde hazırlıyarak komiıyon ı·iyaııetine vermeleri prttır. <!!!!Y 

Satllık Tay 
Babası snf kan İngiliz. ıınası halis 

A ı·ııp, 1,6 yaşında bır erkek tay sa
tılıktır. Görmek ve gorii~mek istl
venler Ü kiıdaıda Atpazarıııda ar
ııa cı Boy Salim moğazıı:ııınıln Ray 
Halı! Ku~·aş11 ıııüracaat edebilirler. 

BORSJ' 
10-10-940 da muamele ıffl' 

paralar 

1 Steril• 
100 J)olar 
100 in.''· ltn Dralııal 

2X!2 ==-

Lo•dra 
Hevyork 
Ceun. 
Attcaa 
Sofya 
Madrtt 
Budape" 
Bllkret 
Bolırad 
Yokoha. 
StoklML 

llO Len 
lto Peçeta 
100 Peaıl 
100 ı.., Bilytlk Ca•a• Romanı 

SUSUN 
YERiN KULAÖI VAR 

Artık yeni bir maceraya atılıyordum. Evimle, 
aılemle allkamı tamamile ltesmif oldutum ioln, bu 
aaceranın lkıbetinden de korkmuyordum. Nibaye$ 
lıir canım vardı. Onu da Fransızlar alabilirlerdi ... 

Dotrusu.u isteraeniz, Franııalardan hiç çeklıl
miyordum. Daha Almaayada iken, Franııadaki da· ' 
.Ui vaziyetin berbaUıiı lıakkında bayii malümat 
edinmiıtim. Evveli Fhont PopulaJre hükumetinin 
Ye ıosyallstlerfn yaptıkları icraat, halkı hükunıet
'8n tamamile sofutmuıtu. 

Franıa dahili dertleı·lle o kadar mctguldti kJ, 
Almanyanın hazırlıklarını bile takip edememlıtl. 

Yine Alıaanyada chıymQftum. Bitler, Rubr'u 
ip ettiji zaman, ordusuna cövenemiyıır .. bir 
J'ranııs abülimellnden korkuyormuı. Onun içla 
Wlll ln&netlori kumandanbtına, mukaw .. .ı ,Or· 

vermiı Fakat bir de bakmış, Fransızlar gcıi çekllip 
Ruhr'u teslim ediyorlar ve hududa kotacaklarıııa 
Jngiltereden medet umuyorlar. 

Tabii bu vaziyet ilzertne BiUır'e cesaret reli
yor ve teşebbüslerini büyütiiyor. FranBızların sağ 

cenah gazeteleri, o zaman fcr}·adı basıyorlar, fakat 
bütün sosyalist Fransa bu gür sesi susturuyor. 

Tabii bunun neticeleri, bir Alman gözile Fı·ıuı
H Jçin acı oluyor. İçinden çürüyen blı· millet ... Ve 
bunu Almanya pe.kili biliyoı·. 

Almanya bUiyor ki: Fnnea ıd)·a i rıcali biltıln 

Ml'VeUeıllni Amerikaya kaçırmakla mctguldüı ler. 
Berblrlnln müteaddit tfrketlerde, nıuteaddft işleri 
•ar •• , Herbirl kendi huııuai adamlanııı su ba~ları
na yerleıtirmlılerdir. Tahıılsatı me.~t.u~. fırka n;u
cadeleleri )çın sarfedillyor. 

sız diye blı ırk, bh· millt>t tanımıyorlar. Parlamento 
usulleri o kadar tereddı etmiş ki ... i\lebu lar gü·,el 
ve parlak birkaç cümle için, memleket nıeııefiinı, 
ayaklar altına alabiliroılar. 

Fuhş artıııış, Fransız kadını doğuı ınuyor, Her
keste, biı sefahat sofrası ıonuııwn ge\'IJekli~i "ar ... 

Fransada kaldığına m!iddet eı;nasıntla yukarıd:ı 
tarif ettiğim vaziyeti yine ehven buldum \'e anla
dım ki, müstakbel bir harpte Fransa çatıı ~·atır 
yıkılacaktır. 

lıtaayonda 
Elinıde valizler tı~ndeıı inince, yakıua kıtll:ık 

ıarııın biı· adam yanıma sokuldu: 
- Etek arısı! 
Ben parolanın bu acuip keli!TM!lerdeıı mill'ekkerı 

olduğunu blrdenbil'e unutnnıttnıu. O, tekı~ı· etti: 

- Eşek ansı! 
Döndiım ve giılüııısediın: 
- Bent kaı'fılanııyn ını geldiııi7.? 

- E\·et. 
- Nereye gideceğiz? 

- Otomobil bekliyc11. Sizin i~in Rue Waııgiraıi-
da biı dehe tuttuk. 

- Pekala. 

yeıı ı aını ı tı 111 • n nıa gı>l

pa roıa .. uc ) anınııı ııvkul:.n ~a-

Şııııdılık buıad11 otuı acııksınız Fı eulein, 
d('ıll. 

İsııılnız? 
C\J. 21) 

- Glızı•I .. 

Suhny t:rich'in haııa verdlfd not defterini aç
tıın . Ol. 21 ı ... Kıırşısınc.la Etienne ı•nıi vardı. 

Fı•tı n!llZ mısınız? 

- Alzaslıyıııı, fnknt :uıııem Alınan ... 
1''111nsız l«tihb:n atııırlıı çaılışı~orsıınuz de~ıl 

nıi T 

riaı 

F.vet, bir arkednşımla bcrabeı ... 
Öyleyse sizde hayli nıaliiınııt olacak! 
Görecek iniz vnr ... 
Diğer arkadııqınız ne.t ede? 

- Oı dakika soııra gelecek ... 
Filhııkilrn on riakikıı smırn, kıı k ya~lııı·ıııdıı 

lıiı fı ansız f!C'l<li. 1\ı•ııdiıılııi takdinı etti: 
( !\! 22). 

ka-

[>"f'lt>ıde ı•miııl bıılıluııı· Hı>nı i nıırnı>r .. Aaleıı 
Fı :ıno:;ız Yıılıuıli~l.. . 

B ı ııı{iddct şuı ndırn lııı• nıhın knııuFhık. Alınan

yıııııı• Poloma hzrr·ne 1 i.<'ıını cim" iniıı t-ınrivikl 

olıh l!llıı • ı ' 

nıu tı 

ı 1 11 OJHl''Hlıııı. Aı~u~toc;ıııı ~il sı ol-

il lh ' <;t>~· olma"'•· 
A 1<1111 şıılı dıı a •nl 

100 Dl•• 
100 Yea 
100 ı.y .. lu. 

ESHAM VE TAHV~ 
TUrk Ticaret baakUI .... ,:: 
Sıy .. • Enurumı 1 ..... 

" • 1 ........ 
" • ' ,,,11 

U•u• t11atre .......... 
llerkeı Baü .. pefl• 1.,. 
Tlrk Bern 1 pati• ~ 
19SI 'it S Hulae talıı.tll 
Er ani 

Altı a1hk ....... .. 
Oç a1lık ........... . 
Bir aJbk .......... .. 


