
• K6ltürlii Uluıların, ileri Cemiyetle-1 
;:. hepıdnde ntifu• İfi daima ilk pllnda 

ır. Fakat hiç bir memlekette nüfuı 
~eteleai Türkiyede olduğu kadar önem· 

detildir. 
Bu itibarla Duletin Düfuı sayımıua 

••ditl ehemmiyet, nüfus meaeleıinin 
•ıınnıiyeti nden dotmaktadır. 

!:ı-•lutlet l•tati.tilı u,,.am MltliJrlll~ 
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asvırı. ar r· 
Cumartesi 12 Birinciteşri11 1940 

Bildiğimiz, düşündülümüz , 
inandıiımız şe l~r değil, f ak at 
bunları ifade · eden fiil v• hare
ketlerimiz mühim dir tHJ herkes 
bunlara bakarak lıalclcımızda 
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hük üm verir. Rusk ia 
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Harbi 
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İagiltereye malzeme 
ile yardımı 

r;- Yaıan: -, 
Eıkl Ordu 1Ca111andanlarıadan 1 

Emekli General 

Ali İhsan Sibis 

ıııutnlc~lııı arıı· 
eında. Bırleşık A~ıcı ıkanın lıı 
gilteıe yanında harbe girnıesı. 
nln artık pek ynşlcışt1ğı ıddııt
ları çoktur. Biz bu fıklnJc değı· 
lı~. Bılakıs, Aıııcı·ikııda bır çok 
sesler Berlııı paktının ortaya 
ycnı bit şe.v koynıadığııır, ol!i. 
denl>e ı i nıevcuL hır vaıiyctı ıes· 
bite ve ta vzihe ya radıgın ı siiy. 
luyorla ı•. Evvelce de y11ııf ıiımız 
gibı , Bıı leşik Anıenka, ımcaı.: 
ıızak bıı nıtıkbaldc fRıdc ve te· 
ııırlerın ı gösteıebılı..>cck bııyük 
ha rp baz ı rhklaı ı yapmıya baş· 
lamııtır. Ne bu haıırlıklaı· ve 

Tobruk 
limanı 
döğUldU 

4 

lfte4:iıı J.,.ı~ Au.,11• 1:. ri Jun 
Jüıman if60li altında bulu· 
nan Cla•rbra6 /j ,, anını fid· 
d•tl• bombardıman ettiler, 
LondroJa yeniden birltaç 
ölü v• yaralı olJu, 4merilta 
l•ıJeçe lıazırlatlıifı 100 tay· 
yareyi ln6İlt•r•y• •eriyor 

Londra, ı l (A .A .) - Dün gece 
t ngiliz bombanlıman tayynrelt>riııin 

j Alıııııııyıı<la benzin ve petrol depola. 
1 •ile münakale yolla!'ına ve işgal al
' tında bulunan ıetı18 lıınanların11 hti
c:umı11r yaptığı rc~men blldu·ilnıelt
tedır. 

lnriliı tayyarelerinin 
bombardımanı 

1 

~ 
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Asılsız haber! 
----

Rumanyanın Tür ki yeye 
"" . 

vermıyecegı Petrol • 

ha vadisi doğru değil 
Ankara, 11 ( A.A.) - Rmnıın- tndılnıiş olan tıear<'l ıınln~masın-

)'8 hukllınctinin TOrkiyc ve :."u- dnn fevkıılndc memnun olduğu· 
Yunanıstan-. kaışı petrol ih. 

racatının mcoınui~·ctı bahsıne 

gelınce. bu da siyasi değıl, t.icarl 
bit suiltfrhhüm nctıt>e idlr, E. 

nanistarıa petrol ihrııcatını ınc· ııu ve buııun tttnı b!r ı::.urcttc tat-
neUPırıc dair bu snbah gclcıı lııkı ıçııı her turlu tedbirleri lt-
baberlcr tiwı·iııe Ankara nuıhu- tıhu7. eylı-mış bulunduğunu tas-
fili nezdinde yaptığıını:ı tahki. ı ıh ederek y11kıırıd11 mevzuubah· 
katın neticcsın. nazarnn Rumnn !<Olaıı hnberııı t ıınamcr. asılsız 
ya hi.ıkümcti Turkıyr. ilt• sun tık· • vldu~uıııı lıildırınıştir . 

...., __________________________ __ 

Liman idaresindeki 

Su Suiistimali 
Devlet limanları işletmesinde senelerden 
beri devam ettiği iddia edilen bu 

hadise tahkikat safhasında 
çıkartmı~tır. 

Suiıııtımalın 7 • 8 kişilik bir te· 

sasen bu suıteft.hhum dl' tama
men bert:ıı a{ cdUmı,tn·. 

r 
( Devamı Jayfa 3, sütun 3 tel 

ispanya ve 
Çin Elçileri 

DUn Cümhurrelaimi
•• ltimataamelerlni 

verdiler 

Başvekil Rus 
sefirini kabul etti 

beke tarnfından yapıldığı anlaşıl- Ankara, ı ı ı A A ) Yeni Js-
makıadır. Bunlar arasında. su panyıı F;lçısı Marki de Pıat de 
tanklarıııdıı çalışan kaplanlardan Nııntouillet, bugiııı ıwat JG da 
bazı ları ile bır ıııı tahakkuk me • Çunkıl\11 ko~kunc gldcıck itimat-
m uru, bir ııu tevz.ı memuru ve bi r n:ıınesiııı nıut:ıd meıa ·imle Rcı 
de mufetti bulunduğu habeı ve- "lcunıhur ismet inonune tevdl 
rilmektedir. etnıiştiı. 

S uiistimal nasıl yapılmı,? Kabul c!ınuınd Haı i,.i~e U-

Suiistimalın scnelcrdenberi de- mumi J\ilt~bı uman l\Ieneıneıı-
vam ettiği anlaşılmışıu Fakat cıoğlu hazır ! ulur nıuştut'. 
kat'i başlangıç ıarıhı henüz tcsbiı Ankara, 11 (AA.) 
cdilernemışlır ' .. illhurı~ • 1

' .k:ıtll Bl 
Şimdilık yalnız 9 35 senesındcn çısı ŞnnJ! Pl'ng • Ton llimata~-

beri bu yolsuzluğun devam ettiği mc irıı lıuı;ı.ın Sıtat 1? de Çanka· 
meydana çıkarılmı ıır. y:ı ko~kunde ınutad mera mleo 

Relııkumhur ismt'l İnönüııe tak Suiistınıalın. faıuralann kopya-
dım Nnıişlır. 

larında ıahrıfaı yapılmak ıuretile 
Kabul e~nıısında Hııı iciye Uişlendığı anla~ılmıştır. 

mumf KiıLılıı Numaıı • lcnenıeıı-

laiiatim•li müteaJJit merci
/ere ilabar etlen Melamet lı•ptan 

Genıilcre verilen ftu la rııı faıu • l'ioğlu hazır lıulunıııuştur 
rası ke!lilerck tam parası alınm19, Aııkaıa. 1 ı (A.A.) Bn~ve. 
fa kat ida re dosyalarına k o n ulan kH Dr. Refilc Sııydam, bugiin 
ik in ci faturalarda veirlen su mik- saat 1 ı dr yf'nl Sovyet Biıyuk 

Devlet Limanları İşletmesinin tarı ve bed eli u ıösterilerek a • Elçısı Vınıgradov'u Başvekilet-
au servisin d e yapıldığı ih bar edi- radaki fark, ,ebckeye kalmıştır. te kabul etmıştir. 
le n suiistiamlin tahkikatı netice · Suçlular bu yolda çok kurnazca !•-------------' 
lenmek i.izercdir. M ü na kala t V c- hareket etmitleı ve faalıyctlerini 
k a le ti Müfettiılerinden H ulüsi ve bilha H ecnebi vapurlar Üze rine 
lstanbu l M üddeiumum i M ua vin • teksif eylemi lerdır. Çünkü asıl 
lerind e n E dip tarafından ayrı ay- J paranın alındığı orijina l faturala~ 
rı yapılmakta olan tahkika t, ço k bu ~emilerm aıt o lduiu ecnebı 
d ikkate değer noktalar meyd ana (Dct'011ıt sa/11/1 t. siitım -' de) 

çocuklu ailelere Çok 
yardım arttırılacak 

Hür Fransa 
şefi De Gaulle 

Kamerunda 
Kıırnerun, lJ (A.A.) - Kaınıruıı

da karaya çıka n Hur l<'ransızlaruı 
RaşkCııııandaııı General lıt> Gaııll~. 
hıılkııı tezaburatı ars~ında aelim 
reeıııi ifa eden yerli kıtaat ve llnıu. 
mt Vali taı·afındaıı karşılnıınıışlır. 
De Gaulle hıılka hitaben dt>miştiı ki: 
<Kamerun milletin ve bu hın bin ta
rıhinde yeı tutacaktır.> 

Kamerun De Gaulle'e ilk iltıh11k 

eden müstemleke' olduını için P.11,L:ıt· 
mandanın bıı dyaret.ıntı husu ı ~ _ 
he.ınmiycL verllmektedır 

Memleketimizin kıymetli edıbı ve 
dil kuvvetli fıkıacısı Peyami Safanııı 
Tasviri Efkir yaz:ı a!leıılne kııtılnııt 
olduğunu okuyurularmıız.ıı bildiı ınt'k
le bilyük tıfr memnuniyet duyuyorın:. 

JCı1meUi muharrir ,.e nıilteft-kkir 
arkadatımızın, uzun zanıandıı· lııısre
tinl oU'tJtlnız yazılarıııı pek yakındııı 
p z:etemisde bulac11ksmıı. 

Her giin muntazam bir fıkra "e 
haftada bir kaç defa ed~biynta, klıl
türc ve içtimai davalıırn alt o.ıaka
leler yazacaktır. Bundan bııtl•a . 
Server Bediin her haft.a resimli ~·-

; ka sütunlarını ve gazetemiz içi'l ha
ıırlıyarağı ronıanlannı da )Rlnız 
Tasvıri Efkirda oL:uyRcaksını1h 

Gazetemiz, keudtı.ı ve okuyu u'nn 
namıDa temin ettiil bu bfi)•uk ka
anc.ı karileriıae bildirmekle b6•ulr 



:sanııe: ~ 

11 BIRINCITEŞRIN 1922 Liman idaresindeki lzmit Belediye G. Ef ganinin 
karısı 

• • 
reısı 

Modan.ya 
mütarekesi 

- SU suiistimali -- Kökü kınlacak 
Kemal Özlenin mu- Dolandırıcılık davasına dert! 
hakeme•İne dün dün başlandı bir 

ba 1 d (B . • • -L'/ d ,,_ ) k k 340 ·ı · P ı· B' .__ ·· ·· okuduıod• f an ı ırmc& lu.tw 11 ın .... ı:cım at a ar aya ton ıu ven mış .. emp:ı as oteli sahibi Misbah, bir U'1U1
0

Ç gun o?ce •• ~,. 
İz.mıtte Belediye tarafından yapı· memleketlerdeki merkezlerine olduğu halde ordinolara 220 'er mucldet evvel otelinJe bir ay <ıtara- Alta delıkanlı keyıf verıcı gttıdı• 

lan b::ızı hışaat ve bu arada rıhtıın gönderildiğinden, işin anlaşılması ton yazıldığı Mehmet Kaptanın ruk beş parn vermediği Iddiasilc Ye- rin birine dadanmış, fak~t l aıa· 
lnşaatın<la usulsüz snrflyat yapmak: daha tehlikesiz görülmüttür. iddiaları meyanındadır. menli tiiccar Galib Efganl aleyhine lan yolun çıkmaz ol~~ıunu kııt· 
suçundan Devlet Şurasınca hakkın- it nasıl meydana çıktı? Diğer taraftan Liman işletmesi Asliye Sekizinci Ceza mahkemesin- lıyarak bu :r.ehirin tesır~den l ıl• 
da muhakeme kararı verilen tzmit Yolsuzluk, su tanklarında çalı- Umum Müdürlüğündeki dosyalar de, Galib Efgani ile birlikte otelint!eltulmak için zabıtaya nıur~'.:;,,re 

Dün, bu tarihi günün yıldönümü idi. Türk 
me/ahirinde mühim bir dönüm noktası olan bu 
günü kari/erimize kısaca hatırlatmak istedik. 
Aradan 18 yıl geçmiş olmasına rağmen bu tarihi 
günleri hafızamızda hala dinç olarak yaşatıyoruz 

Belediye Heisi Kcmnl Özle'nin mu- şan Mehmet Kaptanın ala - da tetkikat için alınmış. ve bun- oturan karısı Meksikalı Anna. kar- mlşler ve hemen basta 
hakemeslne dün İkincı Ağırcezaıla kadarlara müracaati Üzerine !ardaki faturalarla harijten getiri- deşı Angela ve annesi Fıançcska a- ~derilm~ler. ··,,ce 
başlanmıştır. meüdana çıkmıştır. Meh - fenler karşılaştınlmıştır. leyhine ıle Asliye Altıncı Ccuı mah- Bundan bir bayii zam•" 

0 
bll 

İzmit Bclcdıye Reısı Kemal Özle, met Kaptan, tesadüfen bu işi öğ- Meydana çıkarılan mühim lt(!Jlle,.fnde birer dolandırıcılık dava- de bu mevzua temas etı:n~ ·~,. 
mahkemeye avukatllc beraber ı:el- renmiş, Vekalete ve Müdeiumu- bir nokta sı açmış, fak:ıt Galib Efgnni benıet çqit iptilalan yaymak ı~n od"l· 
mış. ve sorgusunda vnziyet etrnfın- nıiliğe ihbarlarda bulunmuş ve Gemilere su verme işinde kul- etmişti. tanların kökünü kırmak last 
da uzun boylu izahat vermış, hiçbır Umum Müdürün bir hareketinden )anılan tanklar üzerinde yapılan Galib Efganinın Meksıkalı kar1sı diğini anlatmqtım. ...liııİ 
suretle suçlu bulunmadığını, sarfcdı- çok müteessir olarak vazifesinden bir tetkikat, şebekenin yenı bir Annn ile kaynanası Françcska ve Çocuklanmmn yaln1% sıbakl'. 
len pnrıı.luın yerine gıttlğını, k(·n· de istifa etmiştir. dalaveresini daha meydana çıkar- bald':ı Angelanın muhakemelerine tahrip etmekle kalmlyar~ ~ Yazan: Samih Nafiz Tansu 

Bundan tam on sekiz sene ev
vel kükremiş aslanların safları, 
Eylülün birinci gunü Başkuman
danın (Ordular! ilk hedefiniz 
Akdenizdir, ileri!) emrini yerine 
gelirmiş olmak için taşan bir sel 
gibi mavi Akdcnizin sahillerine 
kavuşmuştu. Arkasında emsalsız 
bir müdafnn ve nadir görülen biı 
taarruz serisi bırakmış olan bu 
kahraman ordu, üç sene hasretini 
duyduğu güzel İzm.ri kucaklıyor. 
bağrına basıyor ve bit sürü şehir 
ve kasabalar, davul. zurna sesle
rılc kendi kurtulu~laıını da kutlu~ 
;>ordu. 

Denize dökülen, imha edilen 
eac!ecc bir tek düşman değil, bü
tün bir istilacı ve ıstismarcı alem
di. Türk milleti, ( lstıklal müca -
delesi) ndı altında emsalsiz bir 
eser, parlak bir varlık yaratmıştı. 
Asırların köhnemiş direkleri, pas
lanmış tunç kilitleri ve yıpranmış 
kalın zincirleri parçalanıp dağılır
ken, kahramanların saf bağladığı 
fırkalar, kendi şerefli sancakları
nın gölgesinde ve parlıyan süngü
lerinin altında vakur ve sakin a
ı:lımlarla boğazlara doğru yürü -
yordu. 

Britanya imparatorluğunun her 
tarafındaki kıyamlar, Fransa cüm
huri;r.etinin müstemlekelerindeki 
gaileler, İtalya Krallığında süku
na muhtaç faşist rejimin taraftar
ları, Anadolu macerasına vere -
c;~k ne bir tek insan, ne bir pul 
para bulamıyacaklardı. 

} lakikat bütün bir ç.ıplaklığile 
bu görmiyen gözleri kamaştır -
mııtı. Akdenizde Türkün güneşi 
doğuyordu. O zaman, İzmir Kon
aoloslnrı. Başkumandana acele 
:nütareke teklif etmişlerdi. Türk 
Başkumandanı bu mütarekeyi an
cak kendi topraklarında kabul e
deceğini bildirmiş ve garp ordu
lannın şerefli ve muzaffer Ku
mandanı lsmet Pa§ayı da Mudan
yaya göndermişti. Güzel Marma
ra kıyılarının kenarında, zeytin 
ltorulanna sırtn ı dayaınış ve gü
:ı .. 1 evlerini bu sahile sıralamış kü
çük, fakal şirin Mudanya, bir ta
rih dönümüne phit oluyordu. O
rada bir Mondros imzalanar:ıazdı. 
Onur la Mudanya arasında ne de
rin farklar vardı. Bi: Yunan ada
sında ve bir lngiliz harp gemisi
nin cüvertesinde imparatorluğa 
imza ettirilen mütareke ile boğaz
lar teslim edilmiş, ordu dağılın ş. 
donanma terkolunmuş, memleke
tin en mühim yerine el atdmış ve 
güzel Anadolunua birçok yerleri 
iş~al olunmuıtu. 

Büyük Harbin galipleri, Ça
nalkaie gibi emsalsiz bir müdafa
adan, Galiçya gibi ilicenabiıne or
taya konmuş kahramanlıklardan 

utannıyarak, Türke, hiç layık ol
madığı hakareti bu mütareke ile 

yapmışlardı . T nnrının bile gücü
ne giden bu zilletin, Türk, altında 

kalamazdı. Mudanya onun bir 
mukabelesidir. 

Fakat ruhan asil, hissen alice
nap ve kahraman olan Türk, ora
da itilaf devletlerinin askeri mü
messillerine misafir muamelesi 
yapmıştı. Büyük Br;tanyayı ( Ge
neral Harington). Fransayı (Ge
neral Pelle), ltalya Krallıfu.nı ( Ge 
neral Monpelli) temsil ediyordu. 

Anadoluya layık olmadığı ha

kareti yapanlar bu müzakerelere 

iştirak ettirilmemiş, ICkesiz bir 
denizin üstünde kara bir nokta 

1 Edebi Roman 

Rüya 
t 

b
• d b d d dısınln hmit Belediye Reislığı vazi. Bu ihbar üzerine Müddeiumu- mıştır. Su tanklarının alıp verdik- d.e dun A l)ye Altıncı Ceza mahkeme- nnı da tahrip içın" bu ıP •. __..,. 

gı ı uran ve acasın an uman f ·ı·k V k.l t t f d 1 1 d ~ ._ 'd ·b k I 

1 

esını şehre mufıd •>lmak gnyecılle mı ı ve e n e ara ın an stan feri su miktarını tesbit eden a et· ı;ın e başlanmış, maznunlann sorgu- yaymıya çalıtan kaçakÇJ 1 ~- !.J:t. 
çııı;an gemı e ıra ı mıştı. 1 b 1 ·· d ·ı ·· f tt 1 d h ı ı 1 er-: G d I ff K cana başla ıfaya çalıştığını söyle - u a gon en en mu e ış er er a )erin bozuk olduğu görü müştiır. arı yapılmıştır. Bunlardan Angela na, idam c:ezaSJ verilse '!. el· 

ıırp or u arının m8u~a "kerH U· mıştir tahkikata başlamıştıır ve kısa bir Bunun. •ebeke efradı tarafın - hasta olduğundan Bı·ıstol ate:lnde çu-nku·· ı"ne• .. Jann aklını tahrıP Je 
mı:ındanı ismet Paşa, uyu ar- , d ' hb d - ld - .. ...... eti " 

b
. 

1
• I • A d I .. ı 1'eticede mnhkcme, lınzı huııuqla- zaman a ı arın ogru o ugu- dan yapıldığı anla~ılmaktadır alınan lf:ıdesı okunmuş, Anıın ilelmek, canlarına kasdetrneld. aıı 

ın ga ıp erme ve na o u mu - ı b' · l d' t r " . . -ı · k rın lahkıkl lçın muhakemeyi başkn nu tes ıt etmış er ır. Çünkü böylelıkle bir tankın ıevzi Fran<;eska da y~pılan. so~larındıı.l daha korkunç bir cinayet 
1 ~ı,rı· 

~a1~~sının !n~~ rp:anna ÇCM~a-, hır gun(' bırııkmışlır Bu arada. bu suiıstimal işi üze- yerinden aldığı. ve gemilere ver- Perapalas otelı.ıı hıçbır. tekılde ~o- ÇC§İt canilere ait olan kanuP',,ld• 
·u b'l ır ~art te. ~ e nııştı b. . ut~- 1 rinde evvelce de bazı tahkikat ya- diği. su miktarının tesbit edileme- hındırmış stı) ılamıyncall_ıaı'l~ı, r.ıra ı mızı ıiddetlendinnek ve b~ '/,._...,. 
~a 1 hur~etc ayanan ır ıstı:- . D"nku" yangınlar pıldığı ve SUÇ tesbit edildiği halde mest temın cdılnuş olrnakta~ır. ~alıh. Efga~lnln bor~u uzerıne nldı- l kaçakçılıga sülUk etmek 11t;.;,ı 
~) ve Turk olan ~eın_l)eketlerın 1 nedense suçlular bulunamıy rak Bundan başka tankların su bol - ~ gırıı •!erı r.urmüşlerdır. lcrin gözünü yıldırmak, ıO 
·ııyıtsız ve ııart9 ız ıa esı • tahkikatın da yüzüstü bMakıldığı mclerinde de garip bır vazıycte I .-:-:etıcede, duruşma kndırılaı-ın ~a: bir vaz.ifedir. 

Anadolu zaferınin galıpleri, 1 görülmüştür. rastlanmıştır kı, bu uretlc tank-, bıttaları olup olmadığının tnhkıkı , Ad' ye: 
hudutsuz ıhtırnslara kapılmıyor• Topkapıda bir ev Ecnebi memleketlerden getirilen tnki suyun her zaman ıçin yiızde ıc;ın bnşkc bir güne bırakılmıştır. Gel gelelnn asıl ha ıse iit""' 
boş emperyalizm peşınde de koş- yandı, üç yangın faturalar >İrmisıni çalmak kabil olabılmck-ı 1 Alh delikanlı zabıta>:• "'bird'" 
muyordu. "!"ürk vatanı son had başlangıcı oldu Hadisenin delillerile tesbiti için tedır. lktısat Vekilinin •at ~dcrck keyif vcricı se ı,r '" 
o~arak Merıçten - Arasa. Karode- Topkııpıda Cnmı sokağında 14 nu· ecnebi vapurlara muhtelif zaman- Lımanlar lşlctmesı Umum Mü-ı tetkikleri illalla~ .d.ediklerini anlatın.~f del'

1
" 

nızden -Akdenıze ~zanıyordu maralı uç katlı evin ust katınd n diln larda verilmiş sulara ait bazı ori- durlüğü. bu vazıyet karşısınd<ı Şehrımı.tde bulunan fktıs:ıt Vekı'ı I te~avı 1~ hastahanere~,. ~ 
T urk, atalarının yadıgurı olan bu yangın çıkmış. ev tan nmen :,anmı~· ıınal faturalar muhtelif memleket- tankları tamir cttırmiye ha lam•ş. 'ı Hu nu Çukır. dun Bakııkoy c;ımento mışlcr. Ş~p~e yo~ .ki ldı bO .~ 
yurdu kımseye terkeden_:ıez. her tır Derh ı yetışen ıtfıuye tamam n !erden. buradaki acenteler vasıta- tır. , fabı,bsını ge-.tmış ,.e tetkikler y:ıp- a~~ genem ıf~desı~ a rdiiİll' •. 
karışı ıçın kıyasıya dovuşecektı. ahşap olan bu cıvardakı evlerın de sıle getirilmiştir. Yalnız bölmelerde meydana çı- 1 mı tı hın bunlara kımlerın ve ·~ lı'f 

4 Bırıncite~rınden 11 incı gÜ· yer. rak yangının tır r liıket hııllni Bu suretle 27 /6/937 tarihinde karılan tesisat bozukluğunun bu ı· ş r. ___ _ ladı ve bu verenleri takı 
nü scıbahına kndur çetın muzake- alınas nın onune breçmlyP ıııu1rııffnk Kızkulesi açıklarında duran lspan tanktaki suyun yi.izde yirmisini Od J h l3dı. bit l'' 
reler de\'a~1 ettı .. Bır. arn. murah- olmu1tu r Tamamen y nun evd, Ta· rol bandralı Magnllenas vapuru- suiistimale yaradığına göre. fatu- 'ı una yen nar Demek ki, çok yakınd• "'""' 
haslar, saluhıyet ıddıasıle muza - kohl adında bın oturmakt:ıdır. Ya. na 7 2 S ton su verildiği halde ida- ra dalaveresi de ilave edildıği konacak kım kaçakçılann daha ya 
k. ereleri kısn. ı.)IT ınkı~tuı uğratarak 1 pıl<ın tahkıkııtn "OT<' ynngın mangal- redeki ikınci faturaya 420 ton ya- takdirde 1 O st!neden fa:ı:la bir za-I Odun fıyatlannın mahallinde bıh· ~ - h b 1 w • 

b 1 d ld 1 
"' • • 1 t.ıgını a er a acagız. ..A • 

lstan u a gı ıp ge 1 er. don sıçrıyaıı kıvılcııııdıın çıknııştır. 7ıldığı. 938 senesi birinci ayı ile mandanberı devam ettiği tahmin kıkı için Beledıyr ktısnt Mudul'luğu . I da bıı...-. 
Nıhnyet tarıhi bir gecenin sa - YEDiK ULEDE -- G11zlıc;eşnıede heşinci ayı arasında Alman ban- olunan bu yolsuzluğun mü hım bir fstırnnca ve Belgrad ormnnların:ı Fekat ~ b~ kadar 

8 
•• iııı,ı e. 

• • - w b - d B yecel:. Çunku bu zebırı Jıif 
bahını idrak eden dort asker, ev- Klreçhanc sokak ı c; numaralı ıki kat· I dralı Mil Voke vapuruna üç defa- mıktara balıg olacagı anlaşılmak- ı: ıııemıır ron eı·mıştır. u memur d k b k k la dıığılıı.11 ~ 
veli'ı bıribirlerıne. sonra da du - lı dcrı fabı ikasının balıçeslndekı kn. da 700. 600 ve 300 ton su veril- tadır. Bu miktarın yüz binlerce malıallındc odun fıyatlnrını tetkık er~.. u aça ~ ra farsettıl' 
vardakı saate bakmışlardı. Altıya liıbcde ıçlnde rugnn ısknrpın ) nğı diği halde bu miktarların ancak lırayı bulacağı tahmin cdilmekte-1 ~ecek ''" bilahare şehrınıizde odun !cşkua~ bulundugunu 
beş vardı. Tam altıda kendilerine bulunan kaznn kaynntılırken kulube yarılarının ikinc ifaturalara yazıl- dir. ı fiyauna narh konacaktır. Narhın o· ıcap e er. . . . lı~ıı 
verilen mühlet bitıyordu. Müta - yanmıştır. Ateş ctıafa sırayet etme- dığı, yine ı 613/938 tarihinde F k h- d . . f J numuıdekı pazartesi günü konması Altı delıkanh, zehın e IJll°' 

k h 1 f d 1 k 1 1 
a ·,cıt a ısenın en ganp tara ı. muhtemeldir. aldıklarını bildirdiklerine " ,,(jrtr 

re e azır anmış. para e e ı me · den ıwndürülmuştiır. büyük bir in yan seyyah vapuru- yolsu7.1uk daha evvelden de tcs-ı l d l ki d'ldiklerine ~ ,. 
üzere önlerine konmuştu. itilaf KlZlLTOPfü\KTA - İbıalıimln na beş defa yüzer ton su verildiği bit edılmiş olduğu halde su ser· ·- har h ald abp 1 edı n da bu~·~.~., 
d 1 ti . . k • hL 1 b h ld d' 1 . h·ı- 1 h 1 T• J• er a e un ar a ......... e\' e erının as en mu~a nas arı, evmın tar..ıçasıncln yangın a~l:ıııgıcı a c or ınoya atmış beşer ton vı~ınde a a ısa at yapı nıamış IffieS lfl 1 b ··• enıniye ıı•· rit' 
boyunlarını bukerek Turkün hak- olmuş. ateş dcıhal sondurulmilştur. yazıldığı, 20 / 3/ 938 tarihinde bir olması ve hiç olmaua suç i le· shıA ~er;' a~ı og~u· da ,eoçl~,... 
kını, ne yazık ki, verilen muhletin h ' uruna 600 · ·· · k'I d b l h • nsıı 0 

nca ve usu "w· 
d 

1 k 1 d L 1 S~lyd~.?. h"fadp d" 4l50Qn Sil Ve• kmıye lm':'saıt nlCV ı er be kU Unan m u•• 1 m dimae·ını zehirlemek için ~-it .:ııl 
son aıı..i a arını bekle uden son- stanbul posta rı ıgı a e or ınoyn ton ya- ımse erın zamanında aş ·a ser- fo t l' et .. ~erd,. 
ra, imza ettiler. 1 ld w G 'l K . . . 1 b'I ki d'I • l ran esa ve me an .. .ı • 

T f 
. 7ı ı o ugu. ı rı~t acentcsıne 1 vıs ere ı e na e ı memış o ma- k ı • t k k b nlar o• ;.ıı 

• Karşıları~da, .~ater.ler.imizde. ı elgra . iŞierinde ait bir İngiliz vapuruna üç defa sıdır. ffia a eSl f:ti~;~:~ç::i:,c; düş~cek ,,e l•F 
f:laket ve sevınç gunl~rımızde sa- bazı yenilikler Z . olduldaı·ı cezaya çarpacak· 1jııi 
kın, vakur duran bır ınsan vardı. 1 engin dilenciler ( flırı•ıd ~alnftden dcva.ııı) • "rıı.cıı' _..i 
Garp cephesinin bu şerefli ve kah lstnnbul Posta - Telgrpf Bıışmü· K•• ••k H b 1 · Alnııııılarııı Il:ılkaıılaı· hakkındaki Altı delıkanlının rnu ·diselı:o; 
raman kumandanı, üç generalin düılüğilncle halk iç!n yenıdcn kolııy- UÇU 8 er er • (Biri1tcf sr,Jıifni,..,. tl"rom) nıvetlen Bcı llııde ynpılıın bcyanutlaı takip edecek olan bu bi etclt~ 

-,;;;;:;;;;;;;;;;:;;;;..._..;;;;;;;;;;;;;;~-;. . •t 1 • . h .. gıı:ı: t~ değil, bütün bır Avrupanın ve !ıklar yapılmıştır. Bılhassa telgraf • ten sonra yine eski ınesl<>klerine av. nydınlaıımıştu. Ilu bey::ınatıı göre, mu a ea ıçın. e~gun Gıı>~. 
husumet nlcmınin karşısında dim- servısınde daba gt!niı,ı nısbette siint Poliste: det edeıler. Bunlaılıı daha fazla uğ- clahıı lıilyük kuvvrtlı>r Runıan~·a li. merakla takıp edıyoruz. eti jJı 
dik duruyor. elile Marmarayı ve temin edılmiştir. Havale ~~derinin rnşmak nıecburh·etı \'Dr. Çünkü lıir ın n ların:ı "e petrol havzalarına doğ :tabıtamız~ bu muvaffakz.r ti!' 
orada bacasından duman çıkan ade:I: arttırılmış, tediyr. Y,1şesi de * AGIR YARAL/ _ Yedilnıle dl'frı yakalanan dilenci artık me~ıe-ı ru yold:ıdır. Buıalaıa yakında avcı raz edecegınden zerre ka "jf" 
Lir gemiyi gösteriyordu. ikiden be'e çıknnlmıştır. Bu sayede Oenıiryohı ınınll'ıthanesiııdc ,.agon tlnın erb~b~ oluyor. Bunlar yebşnıi-I tayynrclerı gonderıleccktir. he et~iğimizden: bu ı;ıııJ yı dt' 

Büyük Harbin galıplerine di _ halk faz.hl b klemeden i..,ını gormıye tamı~lsi Yaşal', dün ııabah imalat - vormuş gıbı bazı fakır mahalle çer! Yine Rerlınde .. öylenildiğine göre kıyete aü haberlerı okuına- )"jj. 
yordu ki: im kin bulmaktadır. haneye sokmak f tedıil'I bir agonu t'ııkl rı da l'.aml avlulıırındıı şunun,[ ynkında Bul~:ıri .. tan da iş :ı.l edile- rin bir iftiyıJJa bekleınektecP.,,-

- Döldılen kanların, Anadolu Adllyenın de ayni yerde bulunma- ıdare ederken dikkat iıliği :\'Üzün _ hunun_ peşine takılarak dilt>niyorlıır. rektir. Çünkü bu zehire d•~ 
sı ve binanın yarısından c;oguııu iş. den sağ ayak pamınklarını tekerlek- Son J?Unlerde bunları da yakahyarnk Biılnı nc:keri muharrirımiz, bu ..... nçleri yalnu hastahane lı. : .. te: 

mücadeleııi için sartedilmiş e - b .. - ehi' ... 
ki 

• I gal :tmesi Poııta - Telgraf servisle- lerP kaptırmış ve ağır surette yara- l' eveyn.lerıni l'nalandırıyoruz. hareketin Anadoludnn Mısıra do(:'ru ma:z. Bu çocuklar yartn :ı: • _,.,1' 
me · erin mes u !eri orada değil, --•ıaıı-

1 
rinde )apılnuısı dfişunülen d::ıha bir landıg"ından Cerrnhpaşa hastuncıııııc - Sızce bu profesyonel rlllencile- yııpılncak bir a~kert tannmın baş· sirindm kurtularak b.- t ti 

maa esef burada, içimi.lde, kar - 1 l f~ 
d 

çok yenıliklerin meydana getirilmesi- kaldırılmıştır. rin faaliyetine bir nıhayet vermek. lnngıcı olup olmadığı tm'selesfnde terkettik eri :zaman, bu -. .J şımız adır. ııs&'~ ne ımkiın bırakmamaktadır. Adliye, * KAZA - Yenıköy iskC'le cad· !çın ne ı?ibi tedbirler nlmnlı? ~iipheler gostermekteclır. Bu ileri hR- mel'anet tebekeıinin P ıtı t': 
Oç general pencerelerden, lco- başkn yeıc nakledildikten sonnı bfı- desinde 8 numaralı bakkal çırıığ ı - B'.zi dilencilerle uğrn~ıyor zan- reketj ılaha aiv:ıde Libya taarruzur.ı bir daha d\ifmeıncli! ~~.tar~ 

yu gölgeler düşmüş denize, kıza- tün bu yeniliklerin de ıcı a;ı,ına iml:ün Pandcll, dün akşam diikkiinı tenıi1 .• ıwtmeyın. Bız en f:nla I staııbulun ıııuz:theı-.ti istihrlııf ettiğine bcnıe- ıusuna dü,memenin bırı~ ~~ 
ran ufuklara bakarak 1 1 Bırinci- hasıl olacaktır. )erken dikkatsizliği yiiıilnıl<'n içi kon meı·haıııetli .in. sanlarile uğnışınz nıektcılı r. \,u pusuyu imha etmelcllf·, ~,tol 
te .. rin cuma sabahının onlara an- ı :'I B 1 1 1 k b !d ,;.. ~il": ,. serva dolu büyük bir ı·aıne' nı dıı· ~nce. < ı encı ı ır ıınç o ıı;;unn A•keri muhohir maknlPıOlnde şu bu pusuyu kuranlar bin -
latmak istediüi hakıkati düşünü - 1 k lelerd k. ı · b ı ı .. ı • s e e 1 şürmü~tür. Bu sureUe Pande inın Ü· '(Ore. un anı. para Vf'Tl'_n ı>r ne on ti· ı tezi ilen surmektedir: çaresi bulurlar ve bu ·" 
yorlardı. ki 1 E • -~ 

il ki
• unne yıkılan camlı dolap eoc-ı.ığu ba- "lll suç orta :ırı~ ır. ,ger ışe bunı· • Suriyeyc kadar olan yol tor ve tekrar avlarlar. Hiç oırnas 

Sabahın tazeliğini ve ıeıinliği- ma arın na 1 şından ağır IU!'t!tte yarnladığı gibı ı:lan ba$.lu, .vef('nı de ttulandı~ıntak.ı Fıli tiı:ıc hiiC\lm etmek mnksadıle mak için ufratırlar ve bCI 
ni içinde duyan o cünk.ü muzaffer temin edildi UJn knıntılan da bakkal flrağının emin olun, lııtanbul bu bnş belaların- Türkıyeve karşı taarruxda bulun - lar üzerinde tesir bırakırı.r· .. _MI 
Kumandan. bugünkü Milli Şef is- kan damarlarını kestij:',-inden Beyoğlu d:ın tamamım kurtulur. ınak kı$!n am li bir hafC'ket d•ğlldir. On • . 1 · k~,,.ı 

t P d l 
- t Karadeniz hmanlaı ında nakledile - - -·- un ıçın mese eyı · 

me aşa a, saç annı agar mış miyerek birıken malları almak üze- has.tanesine kaldırıhnıştlr. Bulgar hududundaki Tiirk müdafıı- h Jle k b klart"~ 
olan o beyaz sahifelere tarihte '·'A" E lk Taksı·mde ı·kı· alan eok kuv\·etlıdir. 1stanbulu set- a tme ve u çocu 

re \'atan \'apuru Trabzona iliive pos- * n •,-AKÇILAR - vve 1 ge- kırı~ Türk için bir dönüm noktası olan ı -den Çntnlc~ hııtlnrı ise bundnn da edilmelerine imkin bll'• ı... 
tası olarak gönderılıniştlr. Vapur ce ı."Ümrilk muhafaza memur arı ta- f r 1 '~ b '"' 

ferdli imzasını atıyordu. . L. k amvay çarpış 1 da'-- ,.,,k kuvvetlidir. Türki.venin lizunc:IU'. Bu da ancak_ u ...,. .. -1. Trabzondnn koyun ve Samsundan rafından takip edılen bır ... ac;n ·çı şe. · '"' '"' ... ~ 
Aradan tam 18 sene geçti. A- ıhracnt eşyası yükleyecektlr. Bunılnn bekesi Maslak yolu boyunca kaçar . Dün akşam sıınt 19 sulal'llıda Tıık- Asya kıyılan ise kayalık ve bı-.rmıl- kökünü lurmak sayesi:Pde .~ 

11rların büyük yolunda kahraman- sonrn lskenderun hattında olduğ•J !arken yakalanarak adllyeve teslim <ıimtle 144 numnrah tramvay araba- nıaz dağl:.ı-la n1estıırdur. Türk ordu- lı:ün olur. Bi::ıim de ittedi 
ca 

1
yür

1
üyen bir milletin ve şerefle gibi Karadeniz hattına do lö günde edilnıişlerdır. Takip esnasında bır sı le 51 numaralı tramvay ar:ıbası sunun cengaverlik vıı.,rfla1·ı yilk!!ek· ve beklediğimiz budur. 

da ga anmasını bilmiş bir hayra- biı- ılii.ve şılep seferlerı yapılacaktır. kaçakçı hafif surette ~nrcılanmışsa K ı·istal ırazinosunun onürıdeki kavis- tır Vl' kendi dağlarında bu ordu da- lJ.ıA. s>J'lf' ~ 
ğın temsil ettiği genç Türkiye, Dumlupınar ve Sakarya şilo?plcri da yarası ehcmıııiyetcızdır. te çarpı~mışlardır. hn m6thiş olur. Bunun içindir ki tı"ıl 5~~ 
saçları fazilet ve zafer yollarında İskenderun hattınılakı lıınanln rı!.ı * J\ A l'GA Çıçekııaznrıııtla Ilu ı;n ı pışnıa şicldctli olmuş. insan. ılen hareketin hedefe erişn.ck için 1111,~ı )'f· 1 
akıa"-mı" Mill"ı Şef lno·· nu-'nl·ı· )'ı·ne \' cıı za 1 L 1 " t~. k"nclnı·ı· .. ~ıen •oo k'ılometr~ uzak- -"-'"
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J •1 / 
.. Y biriken ticare-t eşyalarını ıaşıını)'n gönılekçılik yııpnn Ne iııı \'e uıla · Y n o mamıştır. ul nuınumlı a. ~ r " ·~ .. ~ ş l s 

önünde ve başında görüyor. o. kafi geımedıkıcrindcn 6000 tonluk ortaklar <lun sabah dükkiinlarında rnba hny1ı basanı ııgranı•ştır. ııı bulunan kuvveucr dururken lllııol rj Vecizelerin er ,,,,J 
tıpkı on sekiz sene evvel serin bir Deınir şılebı ele bır defaya mahsus gonılck ütülerlerken ~elen nrkudaş. Aleni teşekkür kilometre vürüyttek kuvvetler tara- -"'"-'""""' __ ,,.,,.,...... 8-
sonbahar Silbahının kuş cıvıltıla- olmak üzere lskendenına gonderıl - lan Ohanes ile kavgııya tutuşmuş Henı çektı"nnı ıztıraptan lrurtaraıı fından yapılacai;ına innnmnk biı'az Bilditimi:, Jü1iırıJilt,ef 
rı ve bülbül seslerile uyandırdığı miştır. Bütün lımanlardakı blnkmiş lar, Ohanes te kızgın utuyiı kapıp ve> heııım gıbı bütün memleketin mln- güçtiır. mü%, inandığım ~ l~fı~

0

11 
yeşil yurdunun tarihi gür.ünde ol- nlalları alıp "etlrecektlr. lkı ortağın iiıerine fırlatmıştır Bu t k Muhabir. şunu da ilfıv" ediyor: d / r 1 .,P' ., ne ve şiı ranını kazanmış olıın Dok- k d cx.<· rıaL 1t bıınfarı · 
duğu gibi yine dimdik, sakin ve suretle yaralanan aiıkkiın :t:ıhıplerı Eirer Turkiye azim iir :lvranırsa, 6 

• R~ • ıl 
M ""b dil malla tor Muzaffeı Tokatlığilc bütun Is- J_ r·· h k t/erıf11 vakur, bütün bir cihanın önünde U a rının hastaneye goturulmüşler, uçlu yn. uzun m<' .. afelerden ) ap lacak hnva euen 1.ıı l.IC are e ._.nı· 

f ki ı·car bedellerı" parta med ·undur. ı h ı · d h' b. d h' ..ı · h k ,,.. duruyor, şu ar a ki, on sekiz se- kalanmıştır. Kıynıetlı doktor ha . r - 1 taarruz ıırı ar cm c ıç ır şey en mü rmaır U• el ~ Jı 
ne evvel durduğu nokta ile bugün Ankara, il (Husus·ı) - Tam . yıısever ıgı e endışesi olmamak lfız.ımdır. /ara bokarcalt hak•ını'~.ı.. Belediyede ı t:ınınmış t>ır şahsıyettır ve fukara ..... 
arasındn başlıba ına bir iılem, bü- mülkiyeti hazineye geçmiş olan ab:ısıdır. Kendısine ondan ıyllik -----~·---- hüküm f1erir Rtı' d:lıf 
yük bir devrim sığını tır. Bunu bazı mübadil mallarına ait emla- * REÇELCilEI~ ·- Bazı şeker- gormuş olanların kaffesi naınınn ve AÇlK MUHABERE: Siz çok geniş bilgili bil'~ j.·· 

anlamak için, harp sonu Türkjye- kı lüzumsuz yere İşgal et~, o • cılerin yaptıkları !'eçellerin bozuk ol. şahsan teşekkiirlennıl ibliiğ etnıenı- Bay M Koçak. Rıışikt~: olnbillrsiniz. Eseriniz bunl'tl .. r. 
•inin, bu büyük mucizenin haki- !anlara tahakkuk ettirılmış ve et- duğu Belediyeye yııpılan ı,ıkiiyettcP zı Tasvırı Efkiırdıın rica. eclerinı. Sualınızi alikadarlara sorduk. Ce- bnt etmedikçe, bir kimsek "''" 
katini çok yakın~n tanımak la- tirilecek olan icar bedellerinin a· nnlaşılnııştır. Bu şekerciler hakkın - Bıırdurda Po tacı \'llP ıızuncadır. Mufassal adresinizi ' farlnnn varmaz. Yahut ~o 'oll' 
zımdır. lınmıımasına kıırar verilmiştir. da tukibnt yaııılacııktır. HÜSL'YI'N ATAK sek düşünceli bir insaP d~ 1" 

Tefrika: 27 1 

Gibi 1 
Y aı.aa: M. 8. S. 1 

"' !"iııdt'rın iı. billrsinlz. J.'akat bu dıı anc >'iıtıl' 
düşünceleri yaymak ~Y,~ii~ 
belli olur. Bllı,,riniz ve d~ tJl ı· 
nizin, size bir takım sJ!ğ 11 ıııııb 
nançlıır vemıiş olması d!L >°'. 
temeldir. Fnkat hu jnançlıı\ıııı· 
pmadıkça ve yıışatn1nd11'(9 \'' 

lnrın da bir kıymeti yoktur· şr~· 

- Fakat ... Bu ... Bu ... !llıısınf! - B::ıkı.ılım, clıye nıırıldnrıdıın kaındıırı gelen bıı tramvayla önunı1> Bt•n sebep olıluııı ... Buvıırunuz oto-
- Ne ması:afı olacak'! dcdı, ıliıç- Ve duşıiııcc ıçindc eve gcldlm. diı- çıknn bır otomobil nrasında enşır - mobılime ... Sizi evinb;e · kadu gtltii-

lannı siz gettrıyorsunuz; tereyaf.rı· şun,ce !~inde bu eatırları \'tlzıyorum. dını. Kabahat bende, emin olunuz reyim. 
nı, pırınclnl. makarnasını, her şeyını Nedir bu gonfıl mııC'era,ı? bende. Yanlış. bir hareket vnptını • 
nuığnza sahibı ,\'olluyor. Sizden ıyi Ben eskıden bu devırde knın sev. sola doğru kaçacağım yerde sağ; lıir~~~sa ~iı; teı~ddütten 5~~{'8 • h_lç-

. ııcr .ı 
nl sb.ln içınizde ynşıyan ııd•ll' 

Bunu kendısine anlııtamadım. Da· zırladığım blr ıarf uzatarak dedim 
lıa evvel, onu bu kadar bedbin eden ki: 

olnıasın: o da vicdanlı adam. Oıı ıki dalara falan inanmazdım amma şim. ı:ntınişim. Otomobil üstüme geldi. Ye- d' J.d ı1oy e~e en. otomo ~ ~ . bın. 
llnı odn klrnsı içın sıılanacnk bir dı mahdut muhltime göre verdiğim ıc ) uvarlnndım. Allalıtnn şoför tnm 

11!1; . reslmı verdım . Kendısı •.dar~ 
ben mi kaldım? Senıyeyı hıç sıkıştı· hükumlerın yanlış oldu{;unu nnlıyo- znmanında fren ynpmıştı. Otomobil edı)oıdu. Tekrar tekraı· özur dıledı. 
rır mıyım? Evlidım gibi aeverim o- rum. Bıraz da içınıde bu ınec;hul nıa· hiçbir yerime değmedi. Fnknt korku <- Hayır, dedim, kabahat bende ... 
nu. bakarım onn ..• Ben oyle melek ccraya _karşı bir küskünlük ... Btr ... ıle acele yerden kalkarken eteğim 8 • Sola kaçmalıydım. 
kadın görmemişim ömrumde... Ben Bir ... Adeta bir kıqkançlık ta var. rnbanın çamul'luğuna takıldı ve boy- cO bunu kabul etmiyordu. Beni 
de efendi evladıyım. Fakunda çok Senıye:,'I teshir etmış olması lazım· dıın boya yırtıldı. Çorabımın biri de eve getirdi. O zaman buraya yeni 
gün görmOşüz ..• Şımdikı halime ne g~lcn meçhul adıımı kıskanıyorum. ayrılmıştı. Kazayı atlattığıma sevi· gelmiştim. Adam beni otoınobilden 
bakarsın? Yine çok şükür, )'Ukarıki h'.•~ıdır. ne bıçinı mııhlüktur? Sabn nlrkcn bunu görünce çok fcnn oldum. indirdi, elimi öµUl ve rolıunıa göste-

fiil ve hareket olarak ":11~-ıJf 
gllstcl'medlkçe ve hayntıı ~il),. 
madıkça, bir kıymeti hB1' 
lamnz. d~~ gönül facin!ını öf'renmeliyim. Sonra - Bunu al. Seniye Hanımın mas

o budalaya nnlntmalıyım ki hayat rafıdır. Fakat ııenden bir ricam var. 
t"6zeld!r ve ondan daha güael şey Bundan sonra Seniye Hanımdan on 
yoktur._ <Yaşa! YaJ.8mı~a bak! Bu- para almıyacaksın. Masraflarını ben 
druıı. guzel ~dm! Öl6m seni cidden I veririm. Ona hiçbir ıey söylemiye
tchdıt ettlğı gün bunun manasını cek in. Ona diyeceksın ki : cSenln bu 

, ıınlnrsın !> dem.ellyi~1. Fakat olürn halinde senden ben on para almam. 
onu biraz tehdıt edıyor ve hiç kor- İyi ol, çalış, sonra ödemn.> dlyccek
katmuyor. Belki bendeki eesnret bi- ain. 
raz da ondan sirayet etti. Kadın uzattığım zarfı almadan e-

Röntgen döııüıı6 onu odasına götü- linl çekti, baaını iki yana salladı: 
rfip )'ntırdım. Yarın erken geleceti- - Beyi dedi, siz onu da, beni de 
ını vaadcttim 1anhı tanıyorsunuz. 

Sokak kapısından çıkarken ıırkıım· Hayretle bakakaldım ve kekele· 
da duran ev aahıbıne, evvelden ba- elim: 

odndan aldığım paraya muhtaç de- gıbı meczubun biri olınaı;ın? Robumu dnhn yeni yaptırmıştım ve rerek sordu: 
ğilım. Evin içinde bir can yoldaşı ol- g Ttmmut 19$7 çok seviyordum. Hem de bu kılıkla c- Bu rengi çok mu seversiniz? 
sun ılıye o odayı kırayıı veriyorum. lsta.ııbu( eve nasıl gidecektim! Yanıınd:ı bir c- Evet d d' 
Allnb sizden razı ol un, böyle zaman· Hayır meczubun biri dc~ilmiş otomobile binecek kadar da para B ' e un. .. 
da si&ia gibı adam bulunmaı. Velit- Bugü~ Seni ·e kendisine lın. ntı yoklu. Çok müteessir \'e şaşkın bir <- ana ~·~r~n snb~ha kadar mu-
kin beyhude uğ:aeırsmız &iz. Bu. ka- ~·aşanmıya deirn'ez bir kalfet ha~inc halde yaya kalılırımına çıktım. Ar- saa~c ed~cek:ınıı, ~edı ve ayrıldı: 
dıncağızm elerdi başkadır. Dc.r<,lı el- sokan macenıyı anlattı. kamdan biri koşuyordu. Piindüm, / d rte~ sa ah, hır. de ne glireöyım: 
ğerinde değil, y~reğ'fndedir. Şifası . . · . baktım: Bir genç ... Gilzel bir adanı e ~ 11 e lıır paketle bır uşak... tekı 
da yoktur. Anlntmndı mı size? - Bır ılkbahar g{ln!i, dıyc başla- Sade ve şık ... Ne ilahi gözler' v elıııde de bir mektup ... Paketten ev-

- Anlatncnk, dedim. dı, Ka:aköyde, _ Bnnkalnr yol.una ıın- Nasıl mahcup... Her halile ;al::;;: ~el ınektu~u aı;tını. Yine özürler dl· 
, pan dortyol agzındaydım. Karşı~an yor... Dili tutul mu 'bl: lıyo: ve bızzat gelerek kenclislni af-

- Hece •.. _Derd işte oradadır., He- karşıya geçiyordum. O zaman, ıım- ş gı f P.ttıreceğini de yazıyor. Sonra pa-
kim onun ilacını bılmez. diki gibi iıaret memuru yoktu. Ar- «- Af:federsinlz... dedi, ben •.• keti açtım. (Dtv4mı vcır) 

Fiil ve hare.ket, bilgı1ere• ~·erit 
ccle.re ve inançlara ı:n~0:ııt~ 
onlann kafa ve kıılbdeıl ştııııtıı~ 
güneşe ve hnvnya kaVl.l Jıllf' ı 
nı temin eder. Banla~ ıı•t' 
kavuştuktan sonra bır lcı}·Jflı' 
hakkı ka:ıann·lar ve bir ~· 
ifade ederler. Yab~~ bil )f~~ 
kazanamazlar ve öluı !er· eııtı' 
budur ve böyle olmak ~ııı•"" 
Bilgi namına, fazilet 111ti1',,. 
meziyet namına neyek~1ı;! 
niı, onu yaşatmıya bn ı 

' .. 

' .. 
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AKiSLERi 

1 Asılsız haber 

=== 

Rumaaya iatll&aı 

karııaıada 

Ruayaaıa mlıkll 

_, iKTiSADi MESELELER 

Fındık mahsulü 

Sahife : 3 -- -

Amerika 
hazırlanıyor 

(1 incıl ....... ._ ,.,,.,,., 

~erika har

~ lirecek mi ? 

Rumanyada 
hotnutsuzluk 

(t IMJ Ahifeden deve111) vasiyeti 

A (1 inci uhifc:ten devam> ineç ile tlearf temaslar (B L_, _ _. .ı .\ ve müstahsili 
Reisicümbur, bu konfenuıatan son

ra, Çin milli hilkOmetine teessiiailnlln 
29 uncu yıldönümü münasebeUe bir 
tebrik telgrafı çekmiştir. 

lllerika harbe ıirecelıı: midir? Bükreş, ıı (A.A.) - Alman kıta- Gf1r10111 .. -•n creoom., 
1• t b .. B . İe•eç. le ticari temaslara batlanmış- dan hı'ç farkı •-almamıttar. Zaten ..., ıua ı timdi bütün dün1ayı a ı ugun raşov'<la beklenmckteılır. • 

._e .hilauıuı Amerikalıların kendi- Alman ekalliyeti bunları karşılamıya tıı" Iaveçten kadın ve erkek yünlü Almanlar, Rumanyayı, harp et • 
~rıııd' i ıon derecede me11ul etmek- hazırlanmaktadır. kumaşları, kağıt, karton, demir, ma- mekıizin, kan akıtmaksızın, fazla 
...,' ır. lnıiltere, ne kadar süreceği Bütün gazeteler, Rumen ordusuna k'.ne aksamı alınacağı ve pamuk çe- dağdaiaya meydan vermeksizin 
.: .sonu ne olacaiı belli olmıyan talim ve terbiye maksncllle Alman kı- kırdeği, kuru üzüm, incir ve diğer bu hale getirmek için, vaktile Çe
t_,llrıParatorlujunun her tarafına talannın Rumanyaya geleceği hak. maddelerden gönderilebileceği anla - ko - Slovakya itinde oynadıkları 
~ •tan harpte yalnız kalmamak kında Alman resmi ajansının telgra- şılmıştır. Bu maddelerden dün bir oyunu yine oynamıılar ve tedri -
!Çin Aıperikanın harbe girmekle 1 fını neşretınektedirleı·. Bir gazete, çok nümuneler f sveçe gönderilmittir. cen tatbik ettikleri aiyui tedbir
~· yardım ne olursa olsun, istikbalde, Londrada Rumanya Elçi· Ayrıca lsveçte blr ticaret ataşellği terle gayelerine vud olmutlardar. 
ı........:-İainin yan&Oaf1Dda inıilizce si Tiler'in riyasetinde bir Rumen hu. de ihdas edilmiş, Tıcaret Vekaletin- Rumanya Kralı taht ve tacını 
~Yeni Dünyanm muazzam kümetiniıı teşkılinin imkansız olnıa- den Sclım Sabit, bu vazifeye tayin terketmiye mecbur olduğu vakit, 

Vaşingt<m, 11 (A.A.) - D.N.B. t 

ajansı muhabirinin blldirdiğine göre, 
Roose•elt, bugOn Ohio ve Pensilvan
yada lki gUn devam edecek olan bir 
teftiş seyahatine çıkacaktır. Reisi -
cünıhur buralardaki müdafaa tesısa
tını zıyaret edecektir. 

Fındık ·mahsulii Karadeniz sahillerimizin bi· 
ricik ihraç maddesidir. Fındığın da dünya va• 
:ziyetinden şikayetleri vardır, müteaddit ıztı· 
raplar çekiyor. Aşağıdaki yazıda 6u ıztı· 
rapların mahiyetini göreceksiniz. 

Yazan : Say il 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••• 

Arif 

Amerikanın Roma Elçin 
.azifeafne gidemiyor 

letinj aörmek İster. dıitını yazmaktadır. edilerek yola ~ıkmıştır. biz bu sütunlarda «yorgan git-
ar; Amerikalılar ise, bu meselede Rumanyadaki ingillzlcr harekete Finlandiya ile de temaılar mekle davanın bitmiyeceğiıt yo • 

Eski Trabzon mebuau 

Roma, 11 (A.A.) - fyi malıimat 
alan nıahfillcrdC'n öğrenildiğine gö
re, Amerikanın Roma Büyülı: Elçiııi 

Phllıpps'ln sıhhi vaı.lyeti doiayısile, 
dalın uzun müddet vazifesi başına 

le ~.e •Yrılmıılardar. Bu memleket- hazır bulunmıya davet edilmişlerdir başlıyor lunda qıütalea yürütmiiftük. fil -
dir 0te.den~i ~~i parti .~s~lü cari- i~umenleri~. vasayet haklarının bir Diğer taraftan Finlandiya Jle de hakika,. ancak k~t'.~ zaruretler ve 

Ordu, Giresun ve Trabzon vi-ı do nüm hasılatı geçmiş senelerin gelemiyeceği resmen İtalyan hükU-
layetlerinin başlıca mahsulünü vasatisini irae ctmektedır. Yoksa metine bildırllmiştlr. Bu haber, Ro
teşkil eden ve heyeti umumiyt~ıi bu senenın rekoltesi olan yirmi manın siyasi mahfillerinde hiç bir 
ıtibarile, memleket ihracatının t•n milyon kıl o üzerınden hesap ya- hayret uyandırmamıştır. Çünkü A. 
mühim maddelerinden biri olan pılırsa karşılaşacağımız netice da- merika Büyük Elçisinin uzun za • 
fındığın vazıyetini tetkik ve mü- ha ağırdır. Zıra bu sene birçok man<lanberi sıhhi vaziyetinden şiki
talea etmek. günün zaruretlerin - bahçelerden hasılat alınamamı§ • ~etçi olduihı biliniyordu. 

• Şınıdılu Cümburreısmm men- hıc; muknbılınde Almanlara satıldı- ticari temaslara girışllmlştir. Fin- ~ecburıy~.tl~r yuzunde? so~. d.a
~ bulunduiu demokratlarla ieını> bıldıren propaganda kağıtları ıandiya konsolosluğu İstanbul itha- kıkada hukumet ıeklı degııbr
'- dan evvelki Cümhurreisini~ dolaşmıya başlamıştır. Yaşlı bir a- lüt ve İhracat Birliklerine müracaat mekle Rumanyanın artık huzur 'Ve 

le tnıup bulunduiu cümburiyetçi- dam, Almanların, çekh-gelerln tıııla- C'derck, ıhracat tüccarlarımızın isim- selamete nail olacağım ümit et • 
1.{.~dar mevkiinde daima biri- ları istila ettiği gibi Rumanyanın Ü· ferini istemiştir. mek, biraz safdillik olurdu. Kralı 

tırı.i istihlaf ederler. · zerine gC'ldığini s\ıyleıııişt ir. I k .1 t" • _ b t alelacele memleketten kaçmıya 
Ş ra ı e ıcarı munaıe e - · b d ı · ı b t db. D_.1rndiki Cümhurreisi Franklin Trarsilvanyada Alman I . . . . ıc ar e en erın ya nu: u e ır 

d"'Olevelt •e fÜphesiz partisi de Belediye reisleri erımız genışlıyecek ile, vaziyetin düzeleceğini zannet-
il 'lbokratlann mühim bir kısmı Berlin, 11 (AA.) _ Stc!nni ajan· Şcbrimızdeki aliıka~larlarn gelen meleri herhalde gaflet eseri idi. 
rtıe ~likte Amerikanın harbe gir- sından: Transllvanyanın ckscrln't malümata göre, Irak lktısııt Vezlrı, Nitekim General Antonesko ve ar 
lf esıne taraftar bulunmakt .. dır. Alman olan şehırleıınin Bekdıye ı e- Bağrlat tıcaret atn~emızi knlıul etmış kadaşlara şimdi bu gafletlerinin 
Le atbe girinciye kadar lngiltereye ısı, Alman ırkından tayın t dilecek . \ e kcndısile iki meımlcket arnsınclııkı kurbanı olmuı bulunuyorlar. -.t suretle ve hatta harp gemisi tir. ticaret munnsebetlerinin gcnişletll. - Rusyaya gelince, onun da, bu 
1>.ıj'-k suretile müessir yardımda Rumen-Macar gerginliği mesı fızcrindP. ı:orfışınilştür. Yezır, emrivakileri ıimdilik kabul etmiş 

1\ 
Unrnıya çalapyorlar. Bukreş, ı 1 ( A.A.) - Rumen hiı- Tuı kıveden lraka ııe gıbi mallar gön· görünmeyi tercih eylediği, yuka-

- k" t 1\1 1• t t k d 1 derılcbilcccği hakkında malümat al- rıda zikrettiii.imiz telaraf haber-~erikada ra_r- ume ı, acar ~ ana er " 1 en .. .. 
_ ~ Transılvanyn aıazl inde Rumen hal- mıştır. !erinden sarahaten anlafılmakta-
~ll fi k_ ı r l e_r kına yapılan mcz.alım hnkkıntlu hıı· Illı mudılettC'nberı mcmleketımize dır. Yalnız henüz anlaşılmamıt O-

-----..:...: kem kararı talep ctmektediı . nu ta- ı;elmıyen lrak hurmaları yakıntlu lan nokta, Ruıyanm bütün bu it-
tiy Celecek Tqrinisanide Cümhur- lep, Almanya tarafınrlıın Tr:ııı~ıl- tekıar gelınıye başlıyacoktır. ferden evvelce haberdar edilip 
'ıak~etj İntihabında Ro.ose.ve!te vanyanrn işgaline yol nçacağı hıık- lngilizler kuru meyva muvafakati. alınıp alınmamıı ol· 
do·p olacak Wendell Wıllkıe lSe kında ıııiitnlenlarn sebe>ıl olmaktadır l •I duğudur. Eğer Rumanya İ~gali, 
ı_ Rrudan doaruya deg-ilse de do A ·k s-k ı ki . a ıyo. ~r. . . Rusyanın da muvafakatile yapıl-
~y •1 .. · mert a u reş a aca arını lngilızle. ı· nıemkkctııııız<len hır mıl· d h ld b b .... k • al 
;;._ 

111 ~ Amerikanın harbe girme- bloke etti ıysa, o a e u uyu ,ım 
-.... e ııdd l • von İngllız lırnlık kuru meyva nlmak d I t• · I d b • t k' riy t et e muhaliftır. Cümhu • \':t~ington, ı ı ı A A ı _ Roosevelı . . ev e ının asır ar an erı a ıp ey-

e cil . l'd •çın qpaı ı~ vermı lerdır. l\lallnrın 1 • ld - B lk . t• d en ı er ve namzedi bu Rumen ıılacnklarını Jn hloke etmek B 1 em~ o ugu a an sıyase ın e, . •1 lıazıılanmasına haşlunnııştır. un ar . dTk l d •. 'kl'k 1 ........_ - . lncı tereye yardım e- ı suretile Almanya veya Sovyet Rus- f .• k d ftm ı ı o sun eg"ı ı yap• ma· 
:"'llleı b • . .k. I arasınrla ıncır, uzum, ınuı var ır. h b • b' b t' . c1..._ ıne, atta tımdı ı ö çüden ya t.arafındoıı ışgal edılmış !J mcm· sını, er angı ır eıap ne ıceıın-
Jltl...._ ıenit olarak maavenetin ya- )!'ketin alac:ıkları flzenne konulan Amerikaya serbeıt dövizle de, menfaatine muvafık gördü -
. ~ taraftardır. • . blokajı, Rumanyaya da teşmil etmlş mili satılıyor ğüne hükmetmek lazımgelir. 
.... er~ın harbe ıırmemesme bulunmaktadır. Yarı re mi m:ıhfıl _ Amerıka mcmlckctımlzdcn serbe~t Fakat bu karııık iıde muvafa-
>•p bacıltereye o zaman yardım lerde bu ıoııretle bloke edılmiş olan dövizle mal almaktadır. Dün bu şe- kati olsun olmasın, Rusva. her
bıı'~k vaziyette bulunmıyaca - Rumen matlubatı 25 ınılyon Sterlin kılde mühim mıktarda haşhaş tohu- halde bayii güç vaıiyete düşmüş
.\ırıe l~stennelctedir. Binaenaleyh olarak tahmın cdılmcktt'dır. mu gonıJerılmiştir. tür. Çünkü Almanya, Rumanyaya 
'- {'kanın her ne pahasına olur. ----------------------------- kat'i surette yerleştiği günden i -
ilt~ •un harpten uzak kalmasını H . tibaren, cenuptaki iki tslav mem-
~~ etmektedir. tnıillereye ••••• ~.~P. ... !.~.~~.Y.!.!t.~ lekeli, yini Yugoslavya ve Bul· 
tıe., I> 1 Yardımı elzem ıörmelde • garistanla Rusya arasındaki rabı-
•dı a er Amerikayı harbe adım Amerı·kan 1 ·ıt talar kesilmiş olacaktır. Halbuki 
ıe.,~ ~.ürüklemekte bulunan Roo- 10 ngJ ereye Rusyadaki şekli idare ne olursa 
"'1~·t ın dlf ıiyasetini tiddetle 

1 
J olsun, Rus efkarı umumiyesi, ce-

lil :d ederek avakibinden mes- ma zeme i e yardımı nuptaki ırkda1larına karıı incizap 
~caiını da ihtar etmektedir. duymaktan ve onlara kal'fı daima 
~ 1llkie'ye göre Amerika Müt- --- - kuvvetle alaka göstermekten ken-
._ - liiiluimetleri Devleti herteY- 1 . • dilerini alamamıılardır. Hatta ıe· ~ n inci Hhlfeden devam) malzemeyle yardım edılmesı, fakat C'h H b' d d • d 
~ kendisinin müdafaasını rak eılec<>ğine delalet etmlyoralar. askerle katlyen müdahale edılmrmcsi çde~ 1 a'k ar 1 ;· b' ~gru ~n 
~ lda mqıul olmalıdır. Fakat Am<'rıkan lıderlerıııde harlı<! ıc:ıp ettığıni soylemıştı. 1917 ''e 1918 ogruya uksyanın h"ır ıs anıt. k-
~ Velt dahi, Amerikanın bir ıştir:ak ve İngiltereye fıılen yardım 1 d F' vu!luryaya arıı ımaye e me 

p k d L"- .ene erın e ıan"aya gonderılet<>k . . d k t ç·· k .. A 
'- lr •rşııın a, INİhuaus havada fiKrı yer tutmuşsa, bugün için Aıne .ı\lınanyaya kartı harbetmış olan A- ıstemesın env l~ıhmıFf ı. un UF • 

~arada zayıf kalacağını ve do- rlkanın mudafaası 1c>kliııde b:ışlıyıır . . . vuıturya, e ıa t ranıuva er-
:ı_, L-...ı nerıka askerlerının kumandanı bu- d' d k 1. d d 1 S b' )...._ •. . _. cep-• harp edemi- hareketler, bir müddet sonra demoJ:. b - ınan ın at ın en o ayı ır ıs-

~llni t kd' I . . d unan u tccrubelı generalın Plhette d" • • f b l'k T ~ a ır ey edıiın en, ha- ı a.sınin müdafaası proırng:ındalarııı:. ıir düşündilğil vardır. tanı te ıp ıçın se er er ı ı an e-
İle f>• ~•Pmak İçin ordu tec:hizah ''e nihayet harbe mütlnhalc lehlnıl r der etmez, Rusya. Avusturyaya 
d"- ırlıkte timdiye kadar kongre- tezahürlere yol açabilirler. A nıerika donıınmacının bu~ıin ıçln bir ültimatom vermif, seferber -
••"'-tt...0 n İki milyar dolar tahsisat 'k ,... kıymet 11neceğı harp 17enııleı·i, k:ıı· lı'kten vazgeçmesini İı;temis, aksi ,.. Anwrı a , ,unıhıırreısı Mister Roo. "' ""-t iri, bu miktar, Ameriluının ~evelt'in yerııtlcn lııılhaıı cdılirse, ev. şılıklı donnnmalıınn yapac,ıkl:nı rlc. takdirde kendisinin de harp ilim-
'-t -: biitçeıinin dört mitli tu - velce söylemış olıhı~u ~ôzlerı bır gün niz muharebelerinde işe yıırıyacak na mecbur olacaitnı aöylemitti. 
.ı...::ı arıaı milia olan mevcut or- 1 k · • 1 1 nıodeı n geınilel'dır. Bı,ınun ıçın e~kı I Şimdiki halde ise, Ruıyanın ar-.. _ .. le yer ne getırmc ı"tıyecegı tim t o u. 
11o...1 UVVetli bir istili Ye ihraç gemileri elmdı:n çıkarmak kendl~ı tık Balkanlarla olan bu an'anevi .~ıııı~ nıır; folcat l.ıunıın icr:ı t.urunın evvc. 
İıhL~ -· • mukavemet eylemesine lfı harp malz.enıesilc yardım, daha ıçın raiddidiı-. Bıına nıukabıl bu e kdsiyaaf''.inden vazgeçmek vaziye -
h~ bulunmadı~-.lan, ae)ecek geınıler, bugünkü hnrptc l!ıgıltcrenın tinde bulundu-·na fÜphe kalmı-
•oq ....... • sonra lüzum hasıl olur a donanma · · t ... 

~'-levıirnine kadar bir buçuk d d ·ı · ışınc yarat. Bugün ngiltere deniz - yor. fakat bu vaziyetin devamlı 
ve hava kuvvetlerlle yaı ım an ı erı 

1ııııı..._- • • uker vet:••irecektir. Bu. lerde ideta bir guerrilla yapıyor olacag·ına ve uzun ıürecepe de 
~ ' ~ ı:itmıyeceği de tahmin olunur. Kara 
ı_ - IÇIQ. de bir L...-..ı. mil•ar do- Boylc kiıçük harplerde, ufak tefek inanmak cloiru olmaz. Hergün -., faL ~ 1 ordularlle harbe iştirak hem çok 

.a usıı. edilmittir. mus:ıdemelerde, alıluka işlerınde, biraz daha kantalc ve bira:ı daha 

.,.~, masraflı. çok güç ve hem çok zayia-
"'~ ... .;-·.-uc anın bitün tavvare sa- dıişman denizaltılarını takip vıı ım· garip ıekiller arzetmekte olan si-..._,qll n tı mucıptlr. Birleşik Amerika l!JJS 
~ ta~ senevi imal kabiliyeti 17 de ! unun tadını tatııııştıı. General ha hareketlerinde, düıman tayyare - yasi vaziyetler hakiki mahiyetle-
~.:'VJ'lll'eclen fazla d_.ldir. A- lerınP. karşı müdafnaıl~. gemi kafile. rini ve kıvamlannı ancak içinde 
.~ h -·- Pershlng bunun Jçyuzünü pek iyi 
~!_ ukumetinin bu sene yap- bılir. !erini himayede, d!lşnıan gemı knfı- bulunduğumuz harpten sonra ·-
... ~ •

1 tayyarelerin miktarı da lelerine taarruzda hafıf kruv:ızoı- Jacaklardır. Binaenaleyh, timdilik 
...._._ I:'" (Oıılu ve Donanma ,J!azetesi ı ı 
taı. _ 1• o..ser Amerika harbe ıire- eı· e. destroyerler en ııııınasıp gcmı· yapılacak şey. basireti elden bı -

~.~ .,.,_ L_ The arny anıt ııavy journall namındıı 1 ı· t · ı h b -aa, -va filolaarmdaki bot- crı ır. ngı tert'n ın haı ın iptıılnc.ın .. rakmıyarak sa ar ve teenni ile iı-
1'1 .. ki fnglliz mecmuası fiO destroyerin ı 187 d (' ""'-1'"' l'llütemadi1en doldurmak 1 a, estroycrı vurılı. csıımctlcrı 'lerin encamını beklemektir. 

~~Yetinde kalacaktı. Gele - .\nıerikıulnn :ılınması meselr.sinden hın ile bin altı yllz ton ıırnsınd:ıydı. TASViRi EFKAR 
La ~~Y, Yeni Cümhurreisi İntiha- bahseden bir yazısında şunları neş- Ekseriyeti<' 12 santimetrelik toplarla ııııııııu:ıııuııııı:ı:ıa:ııı:ı:::ııııııı:ııı: 

del • retmiştir: ı Ihı hiiılise, Riiyük Brt- G ı o t ·ct k 11 Sıhhat müdu·· rleri 
~ •ınde baılaca rolü A- ve : orpı o ovan c nıücchhez-

L- L_ lnnva donanmasını tol:viye için gön• ct •J J. ·ıt lı 1 &SIDd 
lb-_ ~. .. ..... rQ9 ıirip .... ~.emesi ~ 1 er. ngı ere ll gem leı den mü - ar a 
-..... eaı O)'nıyacakıtr. deri! ıesine devam edilecek olan cin- hım hır kısmını harpte kaybettı. Ye- Ankara, l 1 (Hususi) - Sıh-
'-..._,_ M. ALTAY bn kudı·et'I gemilerle munzam tayyn- rinc yenıleı·lni ınıayıı başlamışsa da hat Müdürleri arasında bazı de -

re kuvve l·rinin anc.ak bir lıa~langı- lk il ı k 

li ·ma er ço. zamana muhtaçtır. A- g" ıqıklikler olmuştur. Denızlı Sıh-

h b• cıdır. Birleşik An eriknnın buyük n- rfk b h ı ., ava ar 1 me a a nyes tckmıl ılünyadn en hiye Müdürü Rıfat Bosut Vana. 
dımlaıla dün~a harbine iştirake glt- k d ık 

ço · estroyere nuı ı tır. Ancak bu Ordu Müdürü Afif Çankırıya. Ha-
"~ • <Birine! saJıifeden davam) mektc olduğunu görmıyenler ancak bahriye, lngılteN'ye lüzumu olan deG- kari Müduru Habip Burdura, Niğ-

ı ~ kör olaninrdır). · k d ' ı fi tq •ıılak b b troyerlerı, en ıs ni ıayı ıga duşür- de Mudürü Naci Erzmcana. Gü-

den biri haline gelmiştir. tır. Geçen sene satılamayıp da Ha b' N b r ıye azırın 1 ., ev,_ .. ,,f1 
Her sene 1 S - 20 milyon lira kısmen köylü ve kısmen satış bir- V i 

1 aş ngton, 11 (A.A.) - D . .N.R. a-
arasında azim bir meblağı harıç- iğı clırıde bulunan fındıkların fi- jnnsı bildıriyor: Harhiye Nazın 
ten memlekete <;eken ve binnctı- yatı ise 1 O - 1 1 kuruşa tenenül Stimson, Hawai garnizonunun, Kall
ce bu havali halkının en esaslı ge- etmıştir Şu hale nazaran fındık forniya milisinden müteşekkil ve ha
çını membaını teşkil eden bu kıy- fiyatlarının yükseJmesını temin j. \•a mudafaa topçu kuv\•etlerfnP. men
ınetli mahsulümüzün bır seneden- çin esaslı kararlar almak ve bu "llP bin k ılık blr müfreze ile blk
berı geçırınekte olduğu buhran . kararları alırken işın ehemmıyet \ ıve edılcccğin! bildirmiştir. 
hakikaten ağırdır. Üç vıla} et hal- ve şümulünü layık ile derpış ve Nazır, Brleşik Amerika hava kuv
kını çok derınden muztarıp ve mülahaza ederek çok hassas bu- vetlerı şer muavini- General Yount 
müteessır eden bu meseleye hiıku- lunmak gercktu. ıle Amc>rlku hav:ı müdafıııı kuvvetle
metın seri ve ameli b~r çare bul- Fın_dık ışını basıl bir me~.u ~i- 1 nne mensup ırenernl Chanuj VP. yüz
masının zamanı gelmış. halk da bı telakkı etmemek ve bu ışı bıl- başı Saviele'in hııvn müdafaa tertl
ıztırabını tahfif edebılecek bıı hnl mıyenlerın fıkır ve karar sahih~ batını tctkık etmek fızere fnl?'iltere
suretini her an hukümetten bek- olmasına müsaade etmemek key- ye ~ôndcrilcceklerlnl ilAve etmiştir. 
Jcmekte bulunmuştur. Fındığın fiyetını hukumetten rıca etmek Stlm"on, İngiltereıfen avdet etmiş 
değer fiyatıle ~atılamaması. bu bıL.ım ıçın hır borçtur .. Zira şim - olıııı Gencınl Stıong'un rl~·aseti al
hnvalıde_o kadar çok ~ert ve 1'! - dıye kadar bu kabil "imselerin, tındaki Amerika?J heyt'tinin vermiş 
!emler doğurur ki. iızerıncle muh- muhtelif sebep ve suretlerle karış- olclıığu rnpor fizcrine Birleşik Ame
telif bakımdan ehemmiyetle du- tığı ve serdettıklerı indi fikır ve rikıının yeraltı tan·aı·e rnevdanlan 
rı.rlması icap eder Bugünku mev- ınutalealarla gerek müstahsil ve ınşa cttırınek tasavvurunda· bulun • 
zuumuzda bu cıhetleri ıeıkık ve cerek pıyasaya buyük zararlar ika duğunu beyan etmiştir. 
tavzih edecek değılız. tlerıde lü- ettıkleri ve bu yüzden bir takım Amerika imal etti~ 
zum hasıl olursa bu no.kıaların da kuçük tüccar ve esnafın yıkılma- tayyarenin yarısınl İngiltereye 
teşrihine çalışacağız Şımdı fındık sına sebebiyet verdikleri, yalcın gönderiyor 
vaziyetini tetkik edelıın: mazıde teessüıle göülmüş haller- V 

1 
,.. 

11 
(AA l A 'k 

d d . F d k l . aş n.,.on, . . - merı a 
Otuz senedenberı fındığın ge - en ır. ın ı mese esını. mem- t , f b .k 1 h-ı d 

1000 . . . fil' yare ıı rı a arı :ı en ay a 
Çirdiğı fiyat temevvuç ve ıahav - nunıyctı mucıp bır tckılde halle - t . 1 t kt b. ı..... 

ı b·ı k b. nyvare ıma c me c ve unun ~ 
vülatı, muhtelıf icap ve amılleı l ~e 1 me ' ınnetıce müstahsıli yü~(l f ngıltereye gönderilmektedir . 
nazarı itibara alındığı tnkdırde. ! tazyıkten kurtarma.k hususunda, Vaşington, ll (A.A.) _ Amerikan 
bugün fındığın kilosu as~ari otuz,, ,ımdıye .kada• .. ~~ ışle meşgul ol- lıahriyegine mensup 23 ihtiyat ta -
kuruşa satılabilırse. mustahsılın muş ve ışın gorunmez bııçok ın- hurn 'i te:şrlniı:anh·e kadar Atlas ve 
emeğini kısmen öder ve maışetın 1 celı~.lerıne vukuf pe!'~a eım.~ş Pasıfik !!ıthlllerl !!zerinde kendilerine 
teminine bit medar olabılır . ıecnıbı•lı kımselerııı. fı.kır ve ~~- tayin edılen noktalarda bulunmaları 

Geçen sene fındık rekoltesi. ıalealaıındaı.ı çok ~st~fade edılır ıçln emir \'t'rılmlştir. 
·· ·ıyon kıloya yaklatmış. ya- kanaatınd••vız Hukumetımızın. B 

yuz mı .. 1• k ld - h . 1 k irmanya yolu ve Japonya 
pılan bütün gayretlere rağmen. dışı avı ok.kugud e c:_~mdıyet e .'a. • Tokyo, 11 (A.A.) - Japon Harl-
b ıniktarın ancak nıafı ıhraç ve ır ve tel ı e ecegın en emınız. 1 N 

u ç-- k .. k f ' h b . k b c Y<' 'azıı-ı Matsuoka, dün neşredi-
dah.ılde istihlak edilebilmi .. ıır. Ye un u ey ıyet nı ayet ır aç in 

"' 1 k l<'n bir beyanııtındn. Churchill'in r; eeneye devredilen ellı mılyon ır. anın a.r ve zararı değil, yüz 
' b 1 h j nutkundan ve Birmanya yolunun ye-

kılova karip stok. bu senenın ın erce ınsanın ı tıyaç arına ta-
J il k k nıden açılması hakkındaki İngiliz ka-

inzimam eden yirmi milyon kılo- a u · etme tedir. 
ranndnn bahsetmiş ve demiştir ki: 

ıle halı hazırda müstahsil. koo- Meccauifik imtihanını Japonya Çınde sulhün mümkin ol· 
peratif ve tüccarın elinde yetmiş kazananlar duğ'u kadar çabuk olarak yeniden te-
mılyon kiloya yakın fındık var - ~l'" etme<;ıni samimi ııurette iat.e • 
d Ankara, ıı C Hususi) - LiseleT 

ır. nıektedir. Çin ile Japonya arasında 
rıaı ıısn yatılı lmtıhnnına girip te Geçen sene mahsulünden mii

hirn bir kısmı kooperatif tarafın
dan satın alınıp bedelinin yüzde 
sekseni ortaklara avans olarak 
verilmiş, bilahare ( 16) kuruş ü
zerinden kat'i hesap görülmüştür . 
Kooperatife dahil olmıyan müa • 
tahsillerin eline ise ancak 12 - 1 5 
kuruş arasında bir para geçebil -
miŞtir. Bu arada zaman, zaman 
6 ila 1 O kuruşa kilosu satılmış bir 
kısım fındığı da zikretmek icap 
eder. 

Bir kilo fındığa. bahçeden dev
şirilip depoya teslim edilinciye 
kadar vasati yedi kuru~ sarfedil
diğine, mevsimin muhtelif zaman
larındaki ufak tefek bakım meş
guliyetlerinin de iki kuruştan nok 
san yapılamıyacağına göre, fındı
ğın bugiinkü asgari maliyetinı 9 
kuruş kabul etmek lazımgelır. 

ııulhun yeniden tecsslisünü görmeyi 
kazanıııılıır . Cumhurıyct lıayramın-

J apon milletinden daha ziyade isti-
dıı ılin edılecektir. 

1 yen hiçbir millet yoktur. Fııkat Bir-
ngiaereye tizüm ve ınanyn yolunun yeniden açılması, ka 

incir ••thk tlycn muhasnınatı kesmiye yon.mı -
izmir, 1 1 (Hususi muhabiri - ya~aktır. Çunkli bu, Çinlileri teşvik 

mizden telefonla) - Ticarel an- neticesıııı verecektir. 
!aşmasına gore İngıltereye SOOO Londradaki Japon bankalan 
ton i.ızam ve SOQO ton ancir satıl- kapanıyor 
mııtır. Tokyo. 11 (A.A-) - D.N.B. ajan-

İzmirin Eylul ahıacau bir mil- sının muhabırl bildiriyor: Japoa 
yon yedi yüz bın liradan fazladır. matbuatının haber •eniiğine göre, 
ihracat, en fazla Amerikaya ya- hiikfımet. Londrada fUbeleri olaıı bö
pılmı,tır. tün Japon bankalarına ve diğer Ja
Urlada ıöçmea evleri pon müesseseıerine bu JUbeleıin ka-

izmir. 11 (Huausi) - Urlada patılmıısı içın emir vermi~tir. 
100 göçmen evi müteahhide iha- Tokyo Nichl Nichi gazetesi, Yoko
le edilmıştir. insaat süratle bitiri- hama Specle Bank'dan maada Lon
lecek ve göçmenlere tevzi edile _ dl'8da ,Japon ti:arethanesi kalnıı)'&-
cektir. cağını illive eylemektedir. 

Ka•tamonuda lngiltereye yardımlar· 
Nevyork, 11 (A.A.) - isv~ hü -

zeb:ele oldu kiimeti hesabına Amcrlkad:ı imal e-
Kastamonu, 1.1 (A.A.) - Bu dıl,.,ıı, olan 100 bombardıman tayya

sabah saat 3 32 de sehrimizde or- resinin lsveçe tesllm editmeyip ln~l
ta şiddette ve 8 saniye süren bir tereye devredılmeaine karar veril • 
yer sars :ıtı01 olml.ıştur. mıştir. 

~---------~~~-
l\fevsimın en fevkalade filmi ... BCitOn dün a alnenuıln-,. 

1 
nnın buyuk muvaffakıyetle gosterdıkleri Mr film •• 

Slnemıısının 2 gu:ı:el fı.ş•ğı 

h ıebebiycı om al~~ ~ttra~I hasara- Bu laflarla Misler Rooscvelt'in 11 meksızin, verebllır. Amerika donıın- miişhane Müdürü Muhlıs Orduya. 
tlerde bi k vermış cı r. \'ar şc eylulde söylediği fto söz arasında bfl- nıaııınd:ı 253 destroyer vardı. Bunun Burdur Müdürü Nazmı Mug" laya. 
~ft ı aç olıl ve yaralı var.lır. 
"V\IU yük bir fark vardır: ( Ecııebı 1T1emle- 156 ~·· açık deniz !ılolarının mu ha- Elazığ Müdürü Necmettin Oıyar-

Ott tank hazırlanıyor l•etler~eki muharebelere iştirak et- rebcsı bakımından, artık nıorlnsı geç. bakıra Erzincan Müdürü Reşit 
ti,~ır..,İ' 11 (A.A.) - 1\liıhımm:ıt mek ıstcmiyoıuz. Rize karşı bır tn- miş .ve miadını doldurmuş şeylerdır Elazığ~. Bingöl Müdürü Cemal 
~iıı ;~,ı'nglliz ve Knnadn lmvvetler; arruz hali nıü~te~nn olmak üzer<>! . ec- ~ııkı 97 tanesi ~on beş sene znı fında Niğdeye. Mardin Müdürü Remzi 
ııı111 ){ ı modelde 3000 hücum tan- nebi memlekctlel'dc döviişnıc>k u;ln ınşn edılml~ en modern ~emılerdlr., Denizliye, Çankırı Müdürü Atıf 

duıc1111 a~adada imal edılmekte ol- askeri kıtalar, deniz ve hnv.ı kuvvet- lüü emekllnın bir kısmı torpıl aranın Mardine. Van Müdürü Emin Gü-
11 Böylemiştlr. feri göndermek 11rzuııund11 deitıllL . ) gemisi haline ıfrağ cdilmış ve 60 ta. müşhaneye tayin edılmışlerdir. 

~ Deni:.. harbi Mister Roosevelt'in belki bugün nesi bu defa lngıltereye satılmıştır. Vekalet Müsteşar Muavini Sü-
ıı,ıı"ı dra, 11 (A.A.) -- f nt.rillz do. için politika yaptığı hatır:ı gelı>lıllir. B~nlar ı ~90 t~n hıı<'mlııdc. 32 : 85 leyman, Teftiş Heyeti Reisliğine. 
ııı,11 ;aırıa mensup kuvvetler, düş - l eride zuhur edecek bir fırsat, har- mıl ı;ıfiratınde ışc yarar gemilerdır. Teftiş Heyeti Reisi Osman Miis-
lı ... _ tı:ali al• d b 1 Ch Beherinde dört tane 10 santımlllı: ve M . 1· •• tayı·n olun '"lf ı· •IO a u unan e .. - lıe müdahnle ıçin bir vesile, ctaarru- teşar uavın ıgıne • 
el! 1 llıanın bo h rd ı ı bir tane 7.6 santimlik hava müdafaa I d 

t, 2rı . . ı nı a ıı.1an etm ş e- za uğradık> feryadını izhara sebep !!1!.:u~şEa:.:r~ı:.:.r.:..· ----------..... 1 gılız ha k ı · · d topu, 12 torpıdo kovanı vardır. Sahil ·qı e b va uvvct erının ı.·ar •- aı.:dolunabilir. Bunlar İngiliz dlplo· Ö O ) .. ı 0nıbard k ·ff k hareketlerinde, gueı·rllla muharebe- L il 

Bir dönüm fındıklığın vasati 
hasılatı da SO kilo olduğuna, fın
dıklık sahiplerınin de ekseriyetinin 
el inde on ıliı kırk dönümlük bah
çeleı bulunduğuna , Y"ni mahsul 
de bugün 1 4 kuruştan satıldığına 
nazaran. müstahsilin eline dönüm 
başında ( ikı buçuk) füa geçmek
tedir. Bu suretle on dönüm fın -
dıklığı olan bir köylünün elin.: 
( 2 S) lira. lmk dönümlük bir 
bahçeden ise ( 100) lira geçer. 

Geliri bu derece azalan halk 
ve köylünün iştira edeceği eşya 
fiyatları birkaç misli artmış, eşya 
mübadelesinde fındığı adeta kıy
metsiz bir mata haline getirmiş ! 1 
tir. Bu rakamlar, halk ve koylü
nün çekmekte olduğu 11kıntıyı 
tebarüz ettirmiye kafidir. Şurası 
da ayrıca şayanı kayıttır ki, bu 
vaziyelin tahtı tesir ve tazyikinde 
çırpınan müstahsil. ne tarlasına, 
ne bahçesine ve ne de efradı aile
sine hakkile bakacak bir vaziyet
te değildir. 

CHARLES 
BOYER 

warnfından ynrııtılan 

BÜYÜK AŞK 
Fransızca nüshaın önllmüzdeld salı akşamı 

SÜMER SINEMASINDA 
G&\a suaresi olarak gösterilecektir. Eıletlcrinizl c\•veld•n a?dırtlbilil'----· .. sinb. Telef o•: 42851 

"l 1 ıman ço muva a ı- maıı:sinin muvaffakıyetine bağlıdır. 
l:~nllşttr. !erinde bu gemıler lngıltereye mü - izmlrde mühendis Aziz Arıev'in Her ne olursa olsun Amerika şlm- I At 1 him hizmetler yapabllırler. şte bu eşi Nigar Arşev'in ve merhum Hulıl 

l.oııcı eı düe1luıu dilik harp malzemesi satmakla ngll- neviden olarak Amerıka, bir miktar lsnıaıl 1rlşik'in ve tuccardan Methi 
ditil·o/a, 11 (A.A.) - Reuter bil- tereye yardım ediyor FakRt, tayya. daha destroyer, denizaltısı, belkı Bayar'ın büyük babaları, muhıtıııde 
1~i ta · Bu nkşom Manş denizinin reler müstesna olmak Uzere, bu yar- keııdl askeri tayyarclerlnden de ve- ~ukaraperverllği, hayır ve hasenatı 
llltı ~afından 1 ıı ılız ve Alman u - dıının bugünkü şekil kendi eskileri· . ıle t.anınmıt 
~ " 1enzm· 1 rerek Jngiltereye nıalz~meyle yardım j 

ııti "dil .ı toplc. ı arasında atea ni, moda ı ge~m!ş deniz vasıta arını .ı Halli Vehbi ritlk "' " eder. Amerika fabrikalarınnan ser-
be 8 nıııtır. İngiltereye vererek yerme kendisi besl satış da buna ilave olunursa e· aylardanberi müptela olduğ'u hastR· 
At ono Franko ile görüttü için en modern harp vasıtalaı·ı yap- peyce bir faıdedir. Şımdilik bu tarz· lıktan kurtulaınıyarak Alla.hın rah-

J•tı:d:lııd, 11 (A.A.) - D.N.B. a • maktır. da yardımdan başka bir fey bekle - meCtlne k8:vubşm~ştur. t 
14 

d p 
.li!~ - 1

• İriyor: Satılan 60 destrO)'erden başka mi- . . enazesı ugun saa e an-
h."...._. d mek fazla nıkbınllk olur. galtı Zaför sokagw ı Bereket aparlı -,-..,,1_n n bildirildliine göre, diln adını doldurmuş 88 denizaltısının a 

'
~ aon ı Eıki Ordu Kumandanlarından nıanından kaldırılarak namazı Tcş-
1 .,... ra General Franko, Ma _ verileceii neero unnıuştur. ·ı· d k 1 d k•-

L.: ., e E k . r: l ''İklve cıımit şerı ın e 1 ın 1 uın 
,.. ~ ono'l'u lıu mı1 surette ka- Son günlerde aeksenincl yaıı teb· me it 7ene~a "'""'- ıııı" ltan.-:ttanına defnoluna -

kendıaile uzun müddet rik edilen eski Amerika orduları Ali Ihsan 
bafkun andaaı GIMnJ Pel'llbiq de 

Yukarıda arzettijimiz elli kilo 

,,,. Bugiln eğlenmek, kahkaha ile, doya doya gülme~ l•tlyeaiu 

1 Sinemacılık aleminde bugüne kadar yapılan en komık film e 

ZORLA TA YY ARECI 
ŞAHESERLER 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
Nüshası 

i PEK 'te 

ŞAHESERiNDE n FRANSIZCA ORİJİNAL 

U M E L
0

sEsıK 'tc 
gormeUdirler. Çünkü bu bır kahkaha ka,.ırguı, ........ baıclır. 

••••••••••1ıtBu&'ln uat ı •• t.80 da tenzilatlı ıutilHıler ftl'dır .... •••••••• .. 



Asipirol Necati Ağrı, sızıların, nezle, grip, romatizmanın nacıdn. Bahçekapı; Salih Necati 
S P o · R 

Bugünkü Boks 
müsabakaları 
933 orta sıklet şampiyonu 

Nuriyi tekrar ringte göreceğiz 

12 Birincİt•frin CumartHİ 
8.00 Program ve memleket saat 

ayarı , 8.0:~ Mıızik: Hafif' ı>mgl'am 
(Pi.), 8 16 Ajoıı« ha.b<~ı·lcrı, !S.30 J\1u.

1 
zik : Hafif programın devamı '(Pi 1. 
IL50-IJ .tı0 Ev kadını • Yemek lı stcsl. 

13.30 Progı anı vıı memleket. ı:s aııı 
a:vaı·ı, 18.8:1 l1llzik : &luhtAılıf şarkı· 1 
1ar (Pi. ı. ı:-ı 50 AJan~ habcrlcrı . 
14.06 .l\1uzık: Rıyaııctıctlmhur bıınıfo. 
su (Şef : Ihsan Küııı;er} 14.4fi-15.3(1 
Konuşma ıhtatistık Umum Müdurü 
Celil A~:bar taı afındıın) 

18.00 Pıogranı ve memleket saat 
ayarı, 18.03 Muzık : · Rady!i ca z orkcs 
trnsı cfbrahim Özgllr ıdarcııındc). 
18.40 Alaturka müzik, 19.00 Konu~·· 
ma (Bibliografyal, 1D 16 Muzık: 1 
Halk ti.ırküleri , Jlı.30 J\teınlekel Sa· 
at ayarı ve ajans hnbeı·lcrı, 1U.4G 1 

1 Müzik: Fasıl heyetı, 20 16 Radyo ga. , 

Hu akşaııı saat 20 80 da 
on~LLO 

Komedı kısmında 
YALI UŞACl 

Her tarafa otobfis vardır. 
Şehir Tiyatrosu komedi 

kısmında 
Ü«tdd Muhh SabııhatUn'in 

2 büylık eııeı i 
11) Bırıncıt~şrln su lı gıınii akşamı 

I· - Kcı'('nt • A lı , ınuııkah büyük 
Şark nıa alı 

11 - Efcnın Aşkı, l\lılll operet 
4 perde 

SIBHATİNİ SEVI-:NLERE 

KAYSERiLl I 
APiKoGLU 

Ankaıadan gelen değerli boksöı1e· 
rımizin de iştiı akı le bu gcıcc Bcyoğ. 
lunda Halkevl ııalonundo yaııılauk 
olan bokıl nııi. ııbakalarıııın bir hayli 
he~ecanlı oJa~ağı tahmin ediliyor. 

Rizde ııon senelerde ehrmnıivetinı 
kı&~ beden t BokS> un tekrar c~nlı&n· 
mıya başladığı gorlilOyor. HenQı 

ıporun en aönük şubesi olınakt.a de
•am etmekle beı·aber gençlerimiz a
rasında sezilen alaka, memleketimiz. 
de boksun hiç değilse eski ehemnıl· 
Jetini elde cdecefinl cöstermcktcdlr. 

l
zetesl, 20 46 Müzık: Muhtelıf şarkı
lar, 21.15 Konu~ma (Gürıi.ııı mesele· 

., lcri ), l!l.~O Müzik:. Radyo salon or· ı 
ı kestra~ı ( Violonlst Necıp Aşkın ı· 

~ 
daresinde), 22.30 Memleket saat aya
rı. ajans haberleri: :ı:ıraat, es hanı · 1 

nun halııı koyun ve "ğır 
ctınden maınul namlı 

TÜRK Sucuklarmı 

Bu gece yapılacak mb abakalara, 
ilki boksorlerlnıizden Nuri Ertunge 
Dırı da iştı rnk edecef ini memnuniyet· 
te haber aldık. Nuri küçük yaşından· 
beı l heves etUti bu 111>0rla çok ut. 

nihayet 933 de İatanbul 
taıııplyonluğunıı elde et. 

Maalc et bu tarihten sonra NQI'İ· 

7i, bir dııha l'ingdc göıemedik. Hal· 
•uki kendiııınden lııUkbal için çok 
te:vler beklcneb11en bu genç, pek va. 
kitsh boksu terkctmekle hatanın er. 
~yfiğünü işlemişti. 

tahvillt, kambiyo - nukut borsası ı 

1 
(I<'iyat). 22.60 Konuşma (Ecııebı dil· 
lcrde - Yalnız kıııa dalga postasile 1, 

Heı· yeıtle arayınız. 
Taklitlerinden eakınınıı. 

1
22.50 l\füzlk: Cazband (Pi), (saat 
23.10 a kadar yalnız uzun dalga pos- iııtanbııl Aıh11e Btrirıcı llııkıık M-
ta,ilel, 23.26-23.30 \'arınkı program ' lı:unlığı11de?ı: _ _ 
ve kapanıe. lstanbul Gumı·uklerı Umum MO. 

duı lüğönc tznfelcn istanbul Malıye 
Dr Horhorunİ ] l\tuhııkenı~t l\luduı·lugiı tuafından 

• Galatnda lktısat hanında E. D Mtık· 
Ha~taları!lı akşaına kadar Sir: ray aleyhine açılan 600 liranın tah· 
kecıde Vıyana otcll yanındakı sılı tıılebınc ıniıt.edaır davanın gıya. 
muavenehanesınde tedavi erleı IJcn yapılmakta ulan nıuhakemcsiııde 

Telefon: 24131 & mlidde!aleyhin mallannın 932 senesı 
I ·ı l lcşrlnı<'Vvelınden 933 senesı lcnımuı 

İstanbul Üçimcü ""- Memm '1 • gayesine kadar gunwfık harici an • 
ğımdan.: . tıepolarda kaldığını ve bunun ıçın 

Paraya çevı·ılmeaine karar verıleıı memur ıııtıhdanı edildığınl ve lıu me· 
hane eayasının blrınol açık arttırma· mur maaşının mfiddealeyhin kabul 
sı 19/10/940 tarihine tesııdüf eden eyledığınl davacı vekili isbattaıı iz. 

t · ü ü at 9 80 dıı Bcvoa harı aciz ile müddealeyhe yemın tek. cumar esı ı; n ııa . ~ .,.. . • 
Y 1 ğ lıf etmış oldugundan mumaıleyhlıı 

1-GENÇLIK 
2-GÜZELLIK 

3-SIHHAT 
İşte vükseJc bır kremde a

ranan bu· mezivetlerın 
hepsinı size 

KREM PERJEV 
Temin ~debilir. 

Bu defa Nurinln tekrar ringe çı· 
bcağını haber alınca cham> oldu
funu umit ettiğimiz vücudile bune 
aasıl cesaret ettifine hayr~t &tuıit· 

tik Fakat Nuriııin mensup olduğu 

Alemdar spor klübil arkndaşlaı ından ( 
'*tendik kt; _genç boksor hoş durma
" ~· fırsat buldukça )'Umruklarını 
11kıı ı ak bi ı haylı Poııching-Bool paı·· 
plamış. Ru defa ağır sıklet olaı ak 
ılövuşmeyi goze alan N'urinın, rakibi 
kiı ı olul'!sa olsun, ht:m de kendını 
fazl11 yormadan ııakavt edeceğin -
~en bütiln klup arkadıtşllll'ı emııı go· 

lunda Tepebaşında enıçeı a ası so- muhakemeye gelıp mczküı bususat 
knğında 85 numaralı Yıldız apıırtı· hakkında yemm etınesı için yemin 
manının birincı katında yıı pılncak da Vl'tiycs i yazılmasına vf! ışbu da· 
ve kıyn1etıerinın f~75 lnı billmadığı 1 vetirenın de 25 ~un müddetle ılineıı ~ 

tt ·ki i çık aı'ttıı masının te!Jliğıııe ve muhnkemenın 8 T . sanı 
sure e 1 ne a 1 940 tarıhlne nıusadlf cuma gunü Sfl· 
24/10/940 tarihine tesadüf eden pel'· at 15 e talikına karı\T verlldığı 

1- KREM PERTEV: Bir 
tualet nıi.ıstahzarıdır 
İnce bir itına ve va
ı>ı lışındaki h ususivetı 
itıbarile vüzdeki cız2i 
ve buru:iukJukların te 
şckkülüne mani olur 
Derivı 2enç ve 2ergin 
tutar. 

2 - KREM PERTEV: Bır 
l!Üzellik vasıtasıdır . 

nu~ol'lar. 

Onu tekrar çalışnııyıı tcş\•Jk eden 
A mdarspornn futbol kaptanı Sıtkı 

B• tl•I• "'" ıılıl.ı oloralı 
ring• çıleacafı 1'11ber v•rilett 

hlııör Nuri Ertung., 

eembe günü ayni aaat ve mahııl:le teblığ ııınkıımına kaım olmak üzere 
yapılacağı ıliıı olunul'. ilin olunuı 

yunları, Galatasaray müdafaasını I zemdir. Aksi takdirde forvetin 
me§gul edebilir. Beşiktaışlıların .kaçı{.aca~ı. bütün topları ~eşiktaş 

ı ııe diyor kı: müdafaaları nisbeten zayıftır ınsaytlerının almalarına manı o -
- Nuri çok iyi çalıetı. Size di~·e· Haflar, forvetlerini güzel paıılaı- lunamıyacağı gibi. O~manın oy-

1.Jilırım ki bu boksoruııuiziın yumruk- la beslemekten uzak kaldıkları gi- namaması ile pek emnıyette olrnı
lnrına ufak tefek •anıpıyorıluklar az. • bi, kaleleri için de pek faydalı İş· yan kaleyi de bılhassa Hakkı ve 
dır ve Nuri, gore~cksın.ı, ıstikbalın ler görememektedirler. Dağınık Şerefin tehditlerinden kurtarmak 
<·n kuvvetli boksöl'lerınden bı!'i ola- ve tuursuz oyunları birçok falso- güç olacaktır. 
ttıktıı·. larını meydana vurduğundan, Forvetlere gelince: Salimin i-

-------··-- ------ Gündüzün bu hallerden istifade lcride oynamasile daha çok .kuv-

Beşiktaş - Galatasaray 
maçını kim kazanacak? 

ctmeai beklenebilir. Bek hattında v~t bulan Galatasaray forvetlNi 
ıbrahim yalnız oynamaktadır. Bcşıktaş kalesi için her an tehli • 

Beşiktaş haf hattının yarınki kelı olacaklardır. 
maçta muhakkak ıurette Gündüz, Merkez mı.,ıhacim Cündiiz'ün 
Boduri ve Salımi yakından mar- yapacağı mütemadi tarjlara ve 
ke etmeııı lazımdır. Daima atak Bodurinin açıkları oynatmak Ü· 
yapan Gündüz'le Salim VC': takı- ure vereceği uzun paslara mani 
mm nazımı olan Boduri ancak bu olmak için Beşikta, müdafaası 
suretle marke edilebilir. Aksi tak· daima temkinli oynamıya mecbur 
dirde Beşiktaı kaleıi için tehlike kalacaktır. 

- - ---
Galatasaray, Fenere tatbik ettiği 

oyunu oynarsa mağlup o labili r 

Pazar günü Şeref •tadında Ga
ata•arayla Beıiktaf, aralarında 
nevsimin en büyük maçlarından 
ııirini daha yapacaklardır. Bu 
naçta, sahadan ııalip ayrılan ta
amın önünde baıka mühim maçı 
;almadıiı için ilk devreyi birin -
:ilikle bitirmeai normal bır hadise 
tlacaktır. Beıiktaı bu oyunu da 
azanacak oluraa Galatasaray ve 
eııerbahçeden üç puvan yükse

çıkacalctır it, ilerideki maçlar-
,. bu hendikapı kapatmak, her 
ı takım için de güç olacaktır. 
Maç, Sarı - Kırmızı takımın le

ıne bittiii takdirde Galatasaray. 
Je,ikta9tan bir. Fener bahçeden 
e iki puvan ileride bulunacaktır, 
arınki oyunda her iki takımın 
a, puvan vaziyetlerini düzeltmek 
an çok ııkı bir maç çıkaracakları 
uhakkaktır. 

J.ıilclaf talcım!... 
Haber aldıiımıza göre, y;nın 

leıiktaılılar, gençleıtirdikleri ta
ımlarında, aai açıkta Sabriye 
e untrforda da Muıtafaya yer 

receklerdir. Şunu hemen aöyli· 
lim ki biz. eon günlerde Gala-
aaraydan ayrılan bu iki kardeıi 

e eaki klüplerine karıı oynatıl
aaaanı doiru bulmuyorua. Henüz 

k genç, tecrübesiz ve maç ka· 

biliyetleri noksan olan bu iki o -
yuncuyu aadece moralin rol oynı
yacaiı bu aibi 11lu ve ciddi maç
larda ve bilhassa eaki klüplerine 
karşı oynatmak ve neticede bun
lardan randıman beklemek ne 
derece doirudur, bir türlü akıl 
erdiremiyoruz. Fakat herıeyo rağ. 
men biz, Sabri ile Mustafanın bu 
maçta oynatılacaiına it\.timal ver
miyoruz. 

Beıiktaoın yeni ırenç ta.kımı F e
ncrbahçeyi mağlup ettikten 10nra 
daha çok kuvvet bulmuı ve yük
sek bir maneviyata sahip olmuş
tur. Bu ıuretle yarın Galatasara
yın kaflı•ına maneviyatı takviye 
edilmit bir ıekilde çıkacaktır. Ta-
1..:ımın en kuvvetli tarafı ıüpheıiz 
ki. forvetlerdir. Sai açıkta Fener· 
bahçeye kartı muvaffakıyetli bir 
oyun çıkaran Şakir'e yer venle -
cek olursa Galataaaray ıol tarafı
na İt düıecektir. Hakkının idaresi 
altında oynıyan bu oyuncu, bil -
ha11a her dakika deiitik oyunlar 
tatbik ederek, takımı için faydalı 
isler görmektedir. • 

Hakkı ve Şeref, bilııili ve gü -
zel oyunlarile forveti sürükle -
mektedirler. Santrfor Memduh ile 

ıol açılı: T arılı: henilz piımio oyun
cular olmamakla beraber 1eri O• 

her an mevcuttur. Maçı /ıanıi takım 

Galatasaray takımı k 11 z a n a c 11 le? 
Sarı - Kırmızılıların yarın •a - Galatasarayın maçı kazanabil-

haya O.mandan mahrum olarak meei için muhakkak aurette for· 
çıkmaları ih.!i...mali mevcuttur. E- vetlerinin ııüzel bir oyun çıkar -
!inden rahatıız bulunan kaleci O. maları lazımdır. Bu da Salim, 
manın yerine Hızır veya Muvah· Gündüz ve Bodurinın verecekleri 
hit oynıyacaktır. lıhtiiimiz bu yüksek randımanla kabil olacak
haber doiru çıkacak olursa Hızır tır. 
veya Muvahhit, Galatuaray ka- Beıiktaşın galip selebilmesi, 
leııinde Oemanın yerini kat'iyen haf hatlarının Calata1aray forları 
dolduramıyacaklardır. GeQen haf- karoısında muv\ffakıyetli bir o -
ta lzmirden selen Adnanın da yun çıkarmalarit\? mümkün ola -
bek hattında yer alacaiı ıöylen· calttır. 
mektedir. Neticede, Calatasara, aon 

Bu auretle Adnan, Faruktan zamanlarda kııır oy ... nunu tatbik 
teşkil edilecek olan bek hattı eıtiii takdirde maçın, Betiktaşlt
kuvvetli bir manzara arzetmek - lar tarafından kazamlması muh -
tcdir. Bu hattın öniinde oynıyan temeldir. Selim Nafiz 
üç hafın henüz formlarında ol - Bölsenin atletlere çayı 
mamaaı, iki beke yİM büyük İ•· Bu akşam Parkotelde İstanbul 
ler bırakacaktır. Bölaıeai tarafından 11 inci Bal -

Musa. E.nver. f.tfaktan müte - kan oyunlarında parlak neticeler 
ıelı:.kil hafbeklerin Beşiktaı forlatı alan millt atletlerimizin terefine 
nı çok yakından marke etmeleri bir çay ziyafeti verilecektir. 
lizımdır. BilhHaa iki yan haflar * Bobörleri dtıvet _ lstan
Hakkı ve Şerefi iyi marke edecek 1 bul bokı ajanlığından: 
olurlaru, takıml~rının daha ra· Ankara boksörlerile karıılaı -
hat oynamalarına ve dolayısile mak üzere yapılan ıeçmelere it
neticenin lehlerine çevrilmeıine tirak eden bütün boksörlerin tar
yardım edeceklerdir. Santrhafın tılmak üzere 12/ ı 0/940 cumar
Betiktaf ortasını iyi kollamaaı ve teıi günü saat 1 3 den ı 4 e kadar 
hücum anlarında yan haflarile be- Bölge merkezine celmeleri rica 
raber forvetleri takip etmesi el - 1 olunur. 

Gcnişlemış mesamatı sı· 

kıstırarak ciltteki oür 
tı.ik ve kabarcı.kları 
~iderir. Cil ve lekeleri 
izale eder. Tenı mat 
ve şeffaf bir hale 2e
tirir. 

3-KREM PERTEV: Bir 
cilt devasıdu· Deri 
ı?tıddelerınin ıfrazatını 
düzeltir Sivilce ve !iİ· 
vah noktaların teza -
htirüne mani olur. 

Cilt adale1lni beııllye. 

rek kuvvetlendırir Ku 
ru cildler icin vaklı. 
ve yağlı ciltler ıc;ın 
va0u hususi tüp ve 
vazoları vardır. 

B. T OV EN 

N O KT A L AllA 
Y A.110.\ KULLAN iLAN 1$ARITLl!R 

Maarif Vekaleti tarafından butüo 
nıekteplere tavıi,ve edilınıştır. 

ÜÇÜNCÜ TABI 
Herkc=ııe iiı.ını 10 kurut 

ISTANBUL-IKBAL KiTABEVi 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HIKlll 

Dahiliy~ Mütehassısa 
Dh•nvolu 104 

Muayene ıaaUeri: Pazar harlt 

her cün 2,6 • • Tel : 22398 

Blrlneitetrln Cumarte11 l 
•::a!!:n 1 2 ~::!ı ı 1t ., ... 

29 

..... 

•• 

Oğretmenleri~e 
Maarif Vekaletince İlk mektepleri': 4 v~ S ci . ~ın'!'"~~ 

kabul edilen Maraşh Kazancıoğlu Abdulkadır Sadının. 'Y tir 
iLK COGRAFYA" kitapları Milli Talim n Terbıye fi 
yetinin ıon değişikliklerile " SEMİH LÜTFi " kitap e \. 
tarafından haritalar ve- resimler yeniden yapılarak e
ıh. bir nefasetle neırediJmiştir. 4 cü 11nıf 21. S ei 30 itli" 

Toptan alanlara büyük tenzilat yapılır. 

içkinizi, Kokteyinizi Bukette içiniz. 
iSTİKLAL CADDESi 2 o 9 

ÖKSORENLERE KATRAN HAKKI EKREM 

Denizcilere ilan 
lstanbul Mıntaka Liman 

ReisliOinden: t1 
Kaplan, makınist ve klavuz kaptanlat•ından 1940 ııeneıi ilrnıdtef I 

t.eı fıı sınıf imtihanına talip olanların olbaptakı talimatname mucibiııel" 
biı ıncileerin tarihine kadar muracaal etmeleri lhınıgellrken _ce~ldl 
defa ve geıekscı ikinci defa olarak inıUhııııa a-iı'eceklerdeıı bır ~· 
tinıdıye kadar müracaat etınemlşlerdir. . . ııııJll 

Bu aym on beşinci günü akşamına kadar ııılldalar~le . rly.-: JıJ" 
nıuamclit fUbeaıne bizzat &-elmedıkleri ıurette bu devre ımtıhanın 

bul cdılemiı:ccekleri ilan olunur. (9650 ~ 

latanbul Belediyesi IIA.nları 
- - d•i-' istanbulun muhtelif semtlerinde kok komürü satmak uzere ~ 

cncumence kabul edilen bayileı·in isim ve adresleri apiıya de 
nıiştır. 
Mustafa Atasayan Beyoğlu, Kasımpaşa Havuzkapıeı S. N. 88-40 
Sabrı Akııı Eminonü Tekitdağ iskelesi 
Halil Haydiit' Eminônu 'Beyazıt Yeniçeriler C. N. 130 
Osıııan Eminönü Ahırka pı 
fbıahlm Toıanıan Kadıköy, Kızıltopl'ak Batdat C. N. 121 

5 Abıt Gi.ııan Fatih Şehzaucbaııı Atatürk C. N. Eslitf S. N. 
Salim Reıs Adalar. Heybeliada Ayyıldız C. N. 10!1 
Onıer Başkat Bakırköy 
Siıleyınıın Mazr Beşikta,, Dikilllııı,. Emiı han C. N. 168 
Hiı~eyln Şen hık Ü;;kudaı', Beylerucyı Abdullahağa C. N. 36 
lsnıait Ayar Üsküdar Kısıklı Bulgurlu C. N. 6 pAI 

Keyfiyet alakadar bayilerin ve sayın hnlkmıızın ıttılaına arz '' 
Ql~ııııı· (9773) 

.. . . 
Oğle ve Ak,am yemeklerinızı 

BUKETTE Yiyiniz. 
fstiklil caddeıi 209 

Devlet Limanları lıletme Umıılll 
Müdürlüğünden : 
Mt. Net•'i Jllı•hammın 

fHdtli 
Mtıı·akk01 

teıııi1«11 

~ 
66 Meşe koğuşı_ı_v_e_y_o_ll_a_m_a_sı-----,-0-75----~806 8! 

6fl Çam koğu11u 8300 247 &O .,-
Atelye ihtiyacı için lüzumu olan cins ve mUı:~a~ ve muhamın: ,,~ 

delleı ile nıuvakkaı teminatluı :vuk arıda yazılı ıkı kalem 'kere! 
us o ide ayrı ayrı eksiltmeye konulm uttur. ıf il 

isteklilerin 14/ l0/U40 tarihine rastlıyan pazartesi cünii saat ;ıı; 
Gslutıı ı ıhtımındakl umum müdürlük blnuında toplanacak olan .. 
mil komısyoııuna müracaat elıneleri. . . . esııt 

Şartname her gün sözü geçen komisyonda görülebılır. ( ~ 

Toprak mahsulleri ofiai lataabol 
ıubesinden: ; 

<:>tisımiı nanıına Anadol.uda~ . ~endiğe eelecek buiday vaeon:tl ,,t: 
Pendıkteki hangarınıııa tahlıyeııı ı'ı karııhklı pazarlık auretile b G ;.ti_ 
teahhide devıedilecektir. TaUp olanluın 14/10/940 pazartesi sil~> 
on beşte eubemiı binasında buluıım aları. <.:.:.----

Satılık Tay 
- --1 

BORS" 
11-10-940 d• muamele 16rfl' 

Loadra 
Na.yen 
Ceaen. 
Atlaa 
hfya 
Madrtt 
Bue1a ,_.. 
Blkr .. 
Bel ... ad 
Yokoha, 
Stoklaol. 

paralar 

1 Steril• 
111 J)elar 
IOI in. Pr. 
1111 Drall.a 
llO a.. ... 
181 Peteta ... , .... 
14'0 Ley 
... Dl•• ... v-
118 ı. ... kr. 

- Bll~Bk Caaua Romaaı -

S U .. S'UfN.'' 

Alınanranın bir daha dirılmemek iıZel'e yıkılmasını 
ıstiyenler, burfin Almanlardan korkuyorlar, 

Maamafih ıiı de bilırsınl~, Fransızlu hayli ro
trıantık insanlardır. Benın1 apartımanımın kapıcı'!ı: 

Maıclııot bıltından iılnli dön!'rı bıı· nefer tram
vayda a ı·kadaşına şu sözleri aliylüyordu : 

ESHAM VE TAHVI~ 
Tlrk Ticaret Nakuı .... tt ft 
5ayaı • lrs11r11• VI a!JI-"'" 
Audolul>a•ITyolulveH petl *~ 

YERiN KUtAöı •VAR·~ 
NalcllHl.n: CI• MiM 

- Bugiln blraa lıtirabat edinia Matmazsl Liza 
iter. Yann Pariıte 1ö7le blı· dolaşınız. Harbi i•• 

miyen, fakat kurbanlık koyunla!' &ibl atete ıilrük-
enen biı mtlletln halet! rublyeainl ıörecekalniı ... 

Sizi yarın defli öblir gtin tabahleyln buradaa 

lacajıı ve işler üzerinde konuıacatız, Şlmdilılr 

Allahaıamarladık. 

( 11. 21) ve ( M. 22) apaı tımarıı terkettıler. 
Ben banyoya cırdlm. Vücudwniln yorcunlutunu ılık 
suyun içinde ıl4erdim Ye derhal yattım. Fnkalicie 
'°ruJauttıı.. 

Tefrika No. SO 

27 Atut• Parf• 

Ertesi gün, yani 27 ağustosta ıehri yalnız ba
tı~a dola,tım. Akpm, Bimmler'• trönderilmek ÜZl

re hazırladıiım raporda ıu ıatırJarı yazıvordunı: 

c...... Jt'ı·anıızlaı'Cfa kuvve! maneviye sıfır. Bu· 
tün Puiı bir haı·p baıırlıiı içinde... Halkın yiızi 
t:ülmüyor. Komünistler bu vaziyetten istifade ede· 
l'ek ortaya çefit çeı,lt propagandalar yayıyorlaı·. 

Sat taı"af mensuplaı·ı bupn haı be aleyhtar 
Fiihıw'ln Jktıdar mevlUina aelditl 

- Üzeriınizde bir Alman klbu o var. Hükil • 
met korkaklığile bu kibusu baeımııa bir feJilke~ 
lıaline «etirdi. Ne olacaksa olsun .•. Bir kere daha 
ou harbe girelim dı Almanlara boylannın olçlisfınii 
nrelım, diyor. 

Fransızlar ltarbf istememekle beraber Alman· 
yanın Fransa ile başa çıkamıyacağına kaııaatlı>rl 
vu. Mııgino• için aıılmaz bir miniadır diyorlar. 

Biı· taraftan uydıırulnıuf ufak bir habı>ı der~ 
hal •ohıe yayılıyor. 

Rfitün elektrik lıimbalal'I değişmiş... Halkın 
ı;ığınaklaıa iltica edehllmesi için tedbiı'lcr alınıyor. 
Parlstc ecnebi, yine bermutad çok. Folic Beı~ir., 
Sphinıı: gibi yerler yine dolu ... Bir hal'l> tchlikeııin
den korkan halk, eğlencesini de ihmal etmiyor. 

Bwılar umumi mahiyette gBrdilğüm fCyleı· ... 
ajanı olarak elde ettiğint 

- Murdar herıfler, bızi oı üzel'inde yatırıyor· 
lar. DOşün, daha sefeı berllğiıı içine girmeden, ya
tak kılıfı buhranı çekiyoı uz. 

Zabitler, otomobillerin ~nzin istihkakından ça
lualc keklik avına gidiyorlaı. 

Acenu efradın ıılıvması ıçın ancak on mernıi 
F•kıyoruı. 

Maamafib acemı ejrnd dcdiın ıl• hatırıma gel· 
di. Bonlaı ne bttrbad beı ıflel'. Cenup tal'afından 
ııevkedilcnleı· bil' antika, dısipline, lafa gelmez 
herifler, tinıalden gelenler inatçı, bir de aralarına 
komünist. amele @ıkışmış .. . Yapmadıkları ı·ezale\ 
kılnıı.voı. 

lıinlı askeı iıı aı·kıı.duşı ıta kafasını ıuıllıyııl'ıık 
oııun "OZlerini tasdik ecliyoı·: 

Bızde de ıiyleydi, dıyol'. Duıeltenıedner 111 
i,lcti. .. 

Ru miıkilemeden ordunun bir çok yel'lerde iyi 
disiplinli olmadığı kanaatini iıstihraç etnılo bulunu
rorum. 

• • nı ,,, 
Uaıaa tiyatro ... _.,,. 

M.U.Bukua,..a• ~ Tiril .. ,_ 1 .,.... ~ 

ltsl "• s Har.l.. taltdl ... 
Taamı Efki!__/ 

Nfi•hası (5) Kuruıtur;..,w 

1 Aboae Şeraiti 1 Ti,!'t Jtt. 
Senelik ............ 1400 ır;r. a'lı>i ' 

A.(Jitı a11ıkhlr ......... : : 
1~ 

ça7 ............ ~~ 

Bır a7bk ............ 111 t =--' 
~:z 


