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~:S--a• eluiluit •• faduıt MJ••tnı 
~elr dnlet n alu1a kunetlni ve 
~~· artma çareleriaJ 6fretecektir. Bu 
~~ple 20 hktetrin Pazar fila6 yapı. 
;:alı: olan f9Del nüfus tayuaınlD çok 
L.!otru eonuçlar ••r•Hine çahtmak, bu 
;_"' aluql bir ödev saymak heplmiıia 

vırı fkci Cesar.t, telalilc•gİ /tor ıörmelc· 
te ılelil, onu lcuııltıg•rak gen• 
m~teılir. Avelnır7 

ı 

vorcuclur. BAŞVEKALET •OST Aldı. nvlll Telefon: z e 5 z O 
TeJı. Tuviriefkh istanbul fetoti.tilı. U111•m MUir/f 

.!.!~~!! .. 1~:!~.~ 
fl'inıea) in 

laaiihi1a bir yazıaı 

•• Mıaır taarruzu 

meaeleai 
1\ "-dolu ajanımın ( Reuter) 

t.\r·den ~aklen dün gazet~.'~~e 
~'t ~hnıı olduğu yazıyı butun 
~~rıo bizim gibi ehemmiyetle 
'-t, \it olduklarına fÜpbe yok • 

'-i lttuter diyor ki, Times ıaze • 
~rrıa ıiinkü nüııhasmdaki bir 
~ Orta,.rk vazi.yelini tetkik 
'- hl:..•• ı. .. vaziyeti ,öyle h1ı1li· 

Afrikada şiddetli 

muharebe oluyor -
İngilizler 

muvaffakıyetli 
akınlar 

yaptılar 

ltalyan zayiall ağır 
__ _......,. _ 

• 
!S!i 

lngiliz - Amerikan 

işbirliği -
Ambargonun 

yeniden 
genişletilmesi 

muhtemel 

Bazı Sovyet malları 
;~~or: 

~~?larıft Balkanlar bak • 
~ ~~ nıyetleri Berlinde yapılan 
~~. aydınlannnıtır. Bu be
~ it ıore daba büyük kuvvet· 
~ ... -..n,a limanlarına ve pet

Londra dün de 
Alman hücumun• 

maruz kaldı 

....... 0~ ....... ı.n,.u., · ....... -'•'•'•• '•• .,.,.,.. .. 1..,. ,,.,. •iltr..-. .... 0 •• 1•• Ambargoya 
fltfilari IHl.tliril,,...fetlir. R..,,Umea, R.,.... ....... , .. ,"" .. Mr ,,,.,., •"''' Kr•t rağmen serbest GI. Franko 

Kıweı'6n 6ntH•• • .,.,,.,. pet.,.,,..ld.Jir. 

L._~•talar1na dotru yoldadır. , Lorıdra. 12 c A.lı ı - Sııı, lnrlliz 
~ Yakında avcı taJyareleri 1 tav~· relerinm dQn gece Almanya Ü· 

\'i ecektif', . ~erinde faalıyette buluıımaln\ ına mA· 

"- ._ lleriinde söylendiiine ıö- <ıı olmuştur Cununla berab<'r Man· 
~aıı_da Bulıarütan ela itıal şın ıJu~mıin ışgali e.llınılaki lınmnlan 

ııll:....~ltr. nıeycıııında Alm11nyadakı aekeri he -
~....._ aakeri muharririmiz bu deflcre de tıddetli hücumlar :vıpıı. 
'etiaı An.doludan Mmra 

1 

ını~tıt. 
.... ..:.apalacak bir aakeri taarru- Almanlar lııgıllf'ıedc &f> dt-n !azla 
~ anııcı oh1p olmadaiı me· nahıyeyt hombı11dıman etrni~ferdır. 
tit • fipbeler ıöıtermekte- ı Tlüımıan tııyyuclert kısa .zamanda 
.. • ~ ileri harekatı, d~.ha zir•: fel;e uğrat.ılnııştır. Vııpılan hücum· 
lıtilıd Ya taarruzuna muzahereh l lar bilhassa Lonrlra mıntakasınn tcv-

i larJ vaziyeti 
Amerlkaaın · laplte

r•J'• kuWYetle ,.artlımı 
•••I elallllir ? 

r;- YHaa: 
Etki Orcl .. k•••atlaalar&•••• 

Emekli G.awal 

Ali Ihsan Sabia 
ı..A.~ et~İiine b~nzemekted!r· clh edilmıştiı· Ölen ve yaralaııanlıır 

'-~rı muhabır, makaleşmde vardır. 8 ıHişmun tayyııresı dlltilrül- Bugün gorülen hıı p vaziyetle· 
-S.. .•len ıürmektedir: mü~tür !' fııgıllt ıayynrcııı kayıptır. rine göre, Birleoik Ameıikanın 

-, f:iı:~•ye .~adaf' olan yol zor . 1'iınet1 gaıetesıne alt biııalar.a ~om- her teyden evvel kEındını nıüda· 
' ~-~ hucum etmek makaa· ı ıııılar diitmüşsc de. gar.ete mtıoarıı .!aa kaygusile, teknıil Amol'ika 
...:... 

1 'İrllıyeye lı:arıı taarruzd~ ı de\•a rrı elınlştır. ınciliz Bnvvckili kılasına ve Ok)•aııuıılardııkf müı· 
~ l&ııın ameli bir hareket <'lıurchıll. gatetl'ye bir telıri\c mek· tcmlekelcre bakım olmak fikrlle 

ııa_~· ıubu gönılerımşth. • meşgul oldufunu yazmıttık, 
~ ~ lar hududundaki Türk .._f i'- h bt !del tl • Diğer taraftan Amerikada bir 
~~ çok kuvvetlidir. latan• ~ r aa ar '' e enıror Churchill hükumeti kul'u\masın-
~ letreden Çatalca hallan iıe Kahire, 12 'A.A.• - lnıılliz hava dan bahsedenler dı varılır. Bu 
~" daha çok kuvvetlidir. ktl\'vctleri Binı!ar.ıcfeki aekcri hedef- iddiada, Cburchlll idaresi tar. 
lıı.,~etıio Aıya kıyılan ise kaya- lcrl bomhardımnn etmiş, hiı~·Ok ~·nn· ııııdn ııiddetli harp taraftarı bir 
'-ıt~ a,arınılmaz dailarl• meı • cınlar çıkarmışlardır Llnıırntlnl:i ge. hükumet mi, :voksa İna-iltere ve 
~' 't"ürlc ordu~unun cenıa • nıller!! de bombalıu atılmıştır. Tob- Amerikaııın gayet eıkı ltlıh'llti 

"aııfl ::ı. kt' '- d" ruk limanı tekrar \ıonıtını dınıun edil· ya1lma111, ıttıfak akdetnıeal ••· arı )'ualle ır ve .en ı 

S da bu ordu daha müthit mietil'. yahut birleşmeleri mi bahis 
'-='"·~"Un İçındir, ki asıl ileri 81 itrc lıııcuma \l~l'ıyan yerler ft• ıuevzuudur, bilinemez. Amerika· 
~in b d f 400 •··ı ıasındndır. Kenfadıı ltnlrantnı in bir da Cünıhuı reisi ıntilınbı muca-L.~ e e e aı ometre 
....._ -.ııql .._.hınan kuvwetler durur- çarpı,ma olmue. dlitm:rn ığır uy\ııt rleleleri ııerledikçe ortaya ntıla· 
~160o kilometre 1ürüyecek 11ermi~tır. enle fikMcı, belki dab~ ?.iyudc 
~ tarafından y•pılacaitn• Harbe de•am tçin yeft vnzll'Ctı a~·dınlatırlar. 

l"...._ IÜçtür.» tahılaat Şlnıdilık Amcnkanrn lum1ti 
• -...ıa ıa•ete•ı"nı'n aı'-erı" m" mOdafaıısı db11üncelerini ve en· 

• • '" a. •• Londra, 12 (A.A .> - Hııll.1111 lda· v S •ıkerlı'ie da'ır yaaılarında dışelerini nazan dikkate alnııya. ' oıcsl için yakındı• naı1aıneııtodan ye· ıw v etle İıaL -ı ·· l rme'·le ma ı ak fngiltel'e"e kuvvetle yardı--... uir ~ ıos e " • nı kredi talep olunAcaktır İçinde bu- ~ 
~ ..... l'nubarrirdir O cihetle hiç ma karaı· verdiğini csatı kabul 
ı.:..~ • hınd11(!umuı: malt ıcnı• ıçin mecmuu 

'
~>et•"'eydana çıkma, olan yeni biı· milyar 700 nıilyon inı;ı:lllz lirnaı edip bu yardımın nasıl olabllo-

oer -un·· a••Letı"le bu muha. cer.tnl tetkll< edelıııı•. 
"' •"

0 kredi talebi kabul edilıııı,ti. Mali ec. "' 
"ılt • ~dettiii mütaleaları biz de ııcnln bitmcl!ıne dııhn llftı ay nlduğu. Evvelli tunu eöylNııelt lilzıınrlı ı 
~"!d ıörmekteyiz. 118 göre yeni senııı lçlndt- harp millı ki Amerika, bu harpten cıı çok 

41ti ~ IJ~ kadar pek çok söylen- hesap pusulnııının Mgut ftç milyar ıstlfade edeee1c btr ılevlettır. Bll· 
' l.i,eçlü)e Türkjye çok sulhper. f ngillı fıı-ıısırıı bulacnğı ta hının edı· gUnkl.i tavrı d• bunu vazıh gos. 
Ilı.... ırıe-1 '- tt' b ıulh · tcrnıcktcdır. lngiltcr~. Aıııerika--""')-.ı •• ·•• e•e ır ve u • lıyor. Yekun ne oluııın ol~t•n lngil· 
........ ,•tın'ı f"'I kadar 11' rıın fiilen Yardımını kabul ıaru· ~ tt....:: 11 en onun · tere, sıonunıı 1<adnr hııt·bc devaın için -
L:~ batk 1 •- t p k az rctıııde kalır"a bu vaztyetııı ken-~L a mem eae e hiçbl• f Pdakirlıktan çekinınlyeccktiı'. 

~.... iDİii.,, (Devaw.ı aayfa 1, ıiHun t 4•) 

Rumenaslcerinedersf r:. . . -:'\ bırakıldı 

1 Siyasi VIZl'al h Va,lngton, 12 (A.A.} ~ Roo evelt 
Oereceli biltlirilen ,.. il Uzakearkta yapıııış oldutu uzun bır 

ispanyanın 
ita/gaga · • - se1•ahattcrn avdet eden Panamerkıtn 

A 1 T8rldJ'• Ye Y ••a•I•· air Wap!'I tlrketınııı iuaı e Mecll!!i m a n tan, k•tllierlal m8• Rei i Wlıltncy ıhı pi!t'~cmbe ~nü u
L- .. la zun bir ıroruşnıe yapmıştır. ZanRe· ıı 

k ·ı 1 •• ,_,,. -ar r r ılildijirıe göre, ıiıı-fışulen \l1eseı~ıer 
1 a a r 1 ,- Tlmee ~ arasında HolRııda Hlndt.taıoınifai.:I 

tesanüdünü 
bildirdi 

'MiltNrinB•llctın m•m• vaııiyet te mevzuubııhsolmut:tur. ı' Madııı.. J:! (A.~.) -
1 

Dl!ıı Gcııeıı.ıl 
Whitııfty "O"'el ·ı b d Fı·aıılo:oya Anunzıata talraıı ntıanı-

80 k ' 
'- ti • •le L .._ le "- .. h ecı eı·e e~anatm a _ • . . 

reşe e"e erını OP'KUunll gezmiu ulchığu büt.üo menıleketler-de ı nm bu)•uk l'\ltbesmııı tevdll nıunase-
İ•l•tlilini sögliigor herke. ııı Japon teh1tkcsiııi tımıuııen bctaıe .v•pılınıı oıarı ıneııı ını eı;11a-

müdrik tıuluıııluğunu soylemi!'ltır ~ıııda, Mnreş:ıl De Bono, Generah 

g • d • Londıa, 12 (A.A.} - Brennoı· ' • ltalyR Kralı namına selimlamıt Te 1 r 1 görüııııeııiııin muhtemel netlceJe· Japon ıiya1eti 1 Franko dıı kendi mt şu 11ôrltrle rna-
.. ri zaviyesindon mttoahede edilen Japonların heııilr. Çınlilerle. harp kııbcle etmıştiı: 

Balkan vaziyeti, İngiliz dikkatini hal.inde bul.undukl:ıı_ ı b!ı 111 a~a Bır-l •Faşist aı kadaşlarıııu"ır' Afrika 

O. N. 8. ajansına göre 

lngiliz Sefiri 
Rumangayı 

terkedigor 
Bükreş, t2 (A.A.) - O. N. 

8, ajansı bildiriyor: 
Rumanya hükumetinin talebı 

üzerine Rumen ordutttınun talim 
ve terbiyesine yardım edecek O• 

lan Alman askeri heyeti azası bu
gün öğle vakti Bükr~ muvasalat 
etmi§lcrdir. Car, Alman ve Ru • 
men bayraklarile ıüılenmiıti. Baı 
vekil muavini ve lejyoner hue • 
ketin \rnmandam Horia Sima ile 
Hariciye Nazın Sturdza. Genel • 
kurnıay Reiııi General Joniti ve 
birçok yüksel.: rütbeli ıubaylar 
ııarda hazır bulunmuşlardır. 

Alman tayyareleri Bükret 
üzerin ele 

Bi.ıkreı. 12 ( A.A.) - 1 .SO Al
man muharebe ve bombardıman 
tayyaresi dün akpma doğru biı 
grup halinde alçaktan uçarak Bük 
ret Üzerinden gcçmiılcrdir. 

(Devamı aayfa I, •Otun 4 da) 

çeknıcık ve Hitlerin i\Iussoliniye leşık Ameı ılı:a ile bır hıırbe gırıemek m~ınlcketlcl'lrıdl! ltıılvanııı kahra-
Boğazlan, Ortaasyayı ve Süvey· istemlyeceldcri tabiidir F nknt Biı le- •ı nııınlık an'nııeleunı t~kraı etmekte 
el vurmak için Balkanları askeri Vik Anıcııkıı ııuıkanıntı, Japonlııı Ilı bulunduklnıı bıı sırada askeılerlni· 
lfgıli altına almak niyetini bil- Uzakşaı k ıııcselelcrını mu:;llhane bır &c ve Duçenııe karoı hııı,.lyatı pek 
dirdiği hakkında Bıırlındc blta· tarzda halletmek rınusunda buluıı · coşkun bulunan nıilletıınızto ııizleı'e 
raf membalardan gelen t"llporlar, duklaıına dalr oltın lddıalaıııu dal-, kar('ı olan 'ltmı leımnfidünıı ıfııde et-
gazPtı-leı· tnrafından, Timesin {Dıva,.,ı tayfa 3, ıDtun t de) 1 mek i terıın . :. 
diploıııatık nıuhabıı·irıin apğıda· 

ki tef!lirile birlikl;e iktıbns olun-
maktıulıı. 

Timesin diplonıatık ınulıabnl· 
niıı tefslıi şudur: cBu tarzdakı 
a~keri sıı·lıır umumiyetle kolay. 
ca koJf olunanıaz. Bu gibi haboı -
lcrln ızmasıııı, başka ;planlan 
gizlemek için blzuıt Almımlurın 

yapmış olrunsı da muhtemeldir.> 
Şu cıhct kayda \!ayandır kt 

~mdıllk İtalyanın Yunanıstaıı 
lızeı ııw tazyiki fazlahıştınlnııı . 

nıı~tıı . 

111ı,•eı devlctleı mm hııttı ha
ıeketı ıkı türlll iz:ıh olunabilır: 

l - Cenubu şarkıye clo~ru i
lerl!!Yİll kara rlaştırılıııı~tır ve bu 
ileı-Jeyı§ haıırlık safhasındadır. 

2 - Hahıa mevzuu olıın Bal· 
kıın memleketlerane, billıa sa 
Tur kiye ve YumıııısUıııa karşı 

bır tchdıt ve koı kutma hareketi· 
dır. 

Dr.vaıııı Btılı1ft :J. ı: ıfuıı li de) 

Muharrem Feyzi 

Tasviri Efkarda 
Matbuahm111n en emeklt •e kendiıine hu meuularda e11 
kudretli ınuharrir)"rioden üıtat Muharrem Feyzi Toıar 
da gazetemiz yazı ailuine iltihak etmiı bulunuyor. Bır 
çolt A nupa lisanlarına vukufu, siyaai •e tarihi me"e
lelerde etraflı .e derin tetkikleri, bilhusa Tarkliik 

alemine ait geniı bilıa •e müıahedelerile temarüz. 
eden Muharrem Fersi Togay'ın yazılarını da hergüa 

T a1Yiri Efkir ıütunlarında m1ı1ataıanaan takip edecek
ainiı . Ayraca daha geni' çerçeve içindeki makale •e 
tetkikleri de yine guetemi-ıde inti,ar edecektir. Kıymetli 
arkadatımmn yazılarını yarından itibaren üçüncü sayfa

mızın birinci ıühınunda hergün istifade ile okuyllcakttnır.. 
Bulıarisfanda Alman s;~~~ .Türkiye, sulhperver ol· Sulh tarialara ____________ _, 

L..~ -O•r da istiklaline ve hu· l.oııdl'a, 12 ( A.A .) - ~on -ıaman. Mali ihtilaflar güzünden 
~ diitl&ündür. Bunlara do • lnrda Alınan matbuatında yakın bir 

aslc~1lt1ri olduğunu 

* • • 
Y akup ve ötekiler nıüeilifl 

'.~k töyle dul'9Un, halli zaman içinde kııt1 ~nft'rl? vnrahllmek G ) 
~ ~~bile bakılmaıına tabam lımltleı·ının sonmuş oldugunu göı;te- a atasaray 
~ ... ~z. Diier taraftan mü- ron enıaraL mevcuttur 

kl .. b.. b h f u u u a ta Alman ajansı 
la;" •zıyetimiz de. Timeı mu- Dığe[' uıraftan, St<ıkholnıdaıı. Vi- B • kt ı 
:"llit. .~ecliii ,;t.i.. çok kuvvet. şıden, ZDl'ihtcn ve !\tadı itten t•hia- eşJ aş a oynamıyacak k . d. 
\.ı. 

1 
liukumet, icap eden her tile lngilt.e?"eye atfedilrn nıiıpheın 

~ ~l»iri ittihu ehnİftİr ve sulh t*bbüsleri taylalan gelme-kle· 
~ uu l db" ı d b kim dır. Bu ılhı ıayanı dikkflt. şaylalnr 
ı... it a& e ır er e, er • eacumla Madrittekl f ııgtliı ıefirinin 
~"İiı uraa olıun, herhangi bir 
~ ......::lnakaadile dejil, mllnlla- Suner. bet naflhtlr taşıyan bir ıalf 
~. ~"•dafaa maksadile alannut- tndi etmft oldutu rlbi tafsilatla 
~..:• r•imen, Jair taraftam tahty. edUmekWlr. 
~ ~ U bataramadajmclan do- (D•.-...ı N•/• ı, riC"ii 7' de) 

N••rf bu uta .... a..-.. 
~ı bı lha.im t~ 
~ "• "ırıakt İatiyenler ......... eder· 
' ~·1'llzl ...... lımder ....._ 
~-- "-dar cı ripaılala mi
~ 't ~1eeeiı nu1ı.t de J&JI • • 
~ ... " lllıı•. Bbı taM"t'ma ailra
..._~ •c "aJôt Tleler ppaltil~ 
~el ~iM Umumlcl_.._. 1., 
lı~ e a diinyayı ~ t. 
:ttt '-' fed.Jcartıldarla ...,_ eıbrlİf 
\;.. ~~tiı. Bunctu dulQrdn. ki 
'~ ~ ol.mı, tOiW Hm • 
~ i~f siyasetlerine lJet tiil • 
~ite ._•Yecelderin :,.. ~ 
~~ ıııt ~"'adan, herbanst ......,. 
-"tj ~e 1 "!•Y•caklarından laııi.tJ • , •rn., deiiliz. 
......... T ASVtRI EFKAR 

... ········ ""' ······ ..................... .. 
l~•Qd adalannua 
.._itila •rUktea tecridi 

".dald ltUfaa .. 
ı_~~ ......... .. 

'il... ov, 12 
.\ 

11ldarı.' (A.A.) - Reuter a-
•'4 ''•ııc1 . 
~İli, •dıtal'ının ubrl.ikt.n *9 

~·~l l' ltıUtea.ıhıc olan itlllfllame 
a~ J ' 

'' lo'ftılan' .•rıaının bir tel&'l'&fma 
" ıııd, i dıya 11e 8o"7ft Kwıya 
\. 'rot0l<ıttrııa ed!lmffttr. Bu telgraf. 
'~ ;n Sovyet :Rııaya ft Jıla. 
"2'iılla fnJandfya ~ PMlklıri
lııı. °" lldlya naa.111.a ._ ..._ 

ua...~ 

- - te zıp e ıyor 
_ Galatımuay klubıle Beşıktrı' klü·tıar ıııiııu eaha~ıı çıkmıyacaktıı·. Ga. 

bu a n• dn abnd k ı ı k Beri in, 12 ( A.A. ı - D.t\.B. bit. .-.... ın ... .ıı .. il ı ~ ırııı oıe!e- 1 t kl"bti ·htil"J" f "d · 
1 - d 1 . . ~ C n l\oıu ııy · u ı ıı ın aıı ı a ıı dırı ı.ror: 
esııı en do ayı, hır ıhtıla çıkmıt vel ~ 
on Jııkıkaya kadar ballohııı~manııe· ııebl'plerdeıı llef'i ııeldiğfoi iııbat için Bulgati~t.unda sanki Alımın kıtn-

tır. Galatasaray klubü, noktai na. oynanııylı mecbur <•lduğu takdiı de-. hnı bulunduğu hııkkııııhı bn ın ha
zarı kabul edUınedıtı takdıtJc, p:.· ahnya ikıııci talmmııı çıknracuktJr. bcı leı ı v~ şayiaları tekzip edilmek 

-------------------- tedlr. 

Rumanyanm 
Ankara Büyük 

Elçisi 
Cretzescu dün 

Başvekil tarafından 

kabul edildi 

Sefir veda etti 

Anw• 12 ( A. A.)
Baınldl Dr. Re/ile Sag• 
dam buıün saat 11 de 
Rumanga Biiglilc Elçisi 
Cretzesca' •" kabul et• 
miıtir. Rumanga Bügük 
Elçili S.,W11clli111be arzı 
wa el111iflu. 

Reı·lın tıiyasi mahfilleri u cllıııti 
tebartlz ettirmektedir kı hAlen Av · 
ı·upanın renubu şarki menılckctleı ı , 
yeniden 1 ngilız propaga nd.:ısma Lir 
merkez teşkil ctmı~tıı ve bıı pı OPll· 

gandanın lıe<lefı, cndışc yaratmak, 
cenubu oarki milletlerinin sulh i~ııı. 
deki mesaisine engel l\lmak ve Av. 
rupanın bu mıntakasında bnzı nıeın. 
leketıerde halen vukua gelmekte o
lan kalkınmaya nııınl teekıl cylcnwk
tir. 

Bulgnı istaııda sanki Alman kıta. 
lım bulunıluğu hakkındaki hnber, 
bu f ııgilıı harp propagandası çcırçe· 
vest içinde l'&pılnııetır. Aksi takdir
de, Bulgar kıtalnrıııın cenubi Dob· ' 
rucnya girmesi mfina ebet!IP. Alman 
fotoğraf ve sinemacılarının Bulga .1 
ristanda bulunmasını Londraııın bır 
asken tehdit telakki cttiğrne inan • 
mak lfmmgelecoktlr. 

Bulrar - Alman tkareti 
Sofyn, 12 (A.A.) - D.N.B.: 

Önumüı:dekl paıartesi l!iinb ncr -
lınde baelıya~ak olan Alman • Bulgıır 
ekonomik gön1şnıelerine flftirak e<fe 
cek olan Rulgaı- he~·etine, Bulgar Hıı
dc1 Tı~nret Dairesi Reisi Zenof rı· 

yn el edecektir. Bulgar heyeti. cu • 
ınarte.ııl gOnii Almanyaya hareket 
cyhyecektir. Görü,meler esnasında, 
1941 nisanına kadar yapılan mfıba

dele takip oJunactıktır. 

.............................................. ······ ... ' .. 

Celileddin · Ezine de 
etti gaze~emize intisap 

Y akup ve zaman Taıviri 
Ötekiler mü- Efkar •ütun-

ellifi arka- larında neşre-
dıatımıı Celi. deC'ektlr. 

leddtn Ezine de Türk un'at, 
Tasviri Efkar Hkir ve bilri 
yazı aile.ine aleminin en 
intİHp etmi, 1 ü k 8 ek k a-
bu l unu yor. 

temlerini kenAme r ikada 
di muhitinde 

yaptığı röpor-
tajlar ve Türk tophyab i 1 • n 

aabnesine ka- Taniri Efkir, 

zandır d ı t ı okuyucuları11-
eserlerle ede· dan gördüğü 
l:.lyatıouza gi· b at 1 ı 1 ı k ve 

ren hamle nıü- alikaya kar,ı 
e11iıi Celiled- v a z i f e ı i n i 
din E ı l n •ı yapmış bulun-
buıadan aonra, 
kitap, tiyatro maktadır. Ce-
tenl ı • er j ı e, lileddin Ezi-

i ç t i ııı a i v e • nenin aefiı bir 
edebi makale- 7azı11 ikinci 

Celôl.Otlin Esiıw 
lerini munta- ••yfamrıdadar. 

• • • 

Peyami Safa'nın ilk 
yazısı yarınki nüshanıızda 

Dlınlıü nüıhamı~J• meml•lt•tin •n lı.arıf)efli /ılır• 111alaor· 
ıiri cJip .,. mütefcltlı.ir orltotlaıır•ttz Pcyominin 6and11n 
eonra T oniri Elltard• ya&acaıını oltu.)'uculorı•u:o 
1nemnu11İ.,7ctl• bilJirmiflilt. P•ya,,.;, · illı. yı.sreınr J'••n 
..pdi,or. 



Her hafta .. 
1 Yen_!__~~vlun Fiyat kontrolü için Ticaret Vekili 

Tarife komisyonunun Nazmi Topçuoğlu diin 

tesbit ettiği yeni ücret t f tı• ş ka· drosunun şehr.~mize geldi, Şifre miftahı 
Gelin de 

sinirle_nmeyin! 
ay batında tatbik e bu gun Ankaraya tki devlet arasındaki nı~ 

olunacak dönüyor betler cerginleıti mi, ıifre ·~ 
hı, her zamanki eheınınl r:;ıtlıii 

Anknrada Münakalat Vekile- • e e k 1 ld Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğ- fazla ehemmiyet kazanır~cl· 
tinde toplanan tarife komisyonu tevsıı arar aştırı l lu dün sabah Ankaradan şehrimi- bu miftalıı, tam vaktinde d1lfl'!". 

Yazan : Celaleddin EZiNE yeni kömür navlun ücretlerini tes- ze gelmiştir. mek ve onun baSU11 eline • .-''' 
bit etmiştir. Nakliye ücretleri bi- Vekil dün ithalat ve ihracat mesini temin etmek.. ı.~~ii ttlJ' ···························································· 
raz fazlalaftmlmtttır. Ay bafm- birlikleri umumi katibi Salih ve Miftah, hasım eline dutl'!' if•d,. Şehir 

- ı -
Penceremden dııınnsını şeyrcdiyo

rum. Niçin mi! Sadece dışarısını 

eyretmek için. Karşıkı apartımıının 
cumb:mndan akça pakça blr hizmet
çi kız kilim silkiyor. 

Kilımden havalanan tozlar o ka· 
dar hafıf ki, yere değmeden etrafa 
yayılıyor. 

Kendi k"ndime düşünüyorum (1 
numanlı duş\ıncem): cAcaba eu ak
ça pakça kız, mikrop denilen göze 
gorünmcz, scsi duyulmaz, elle tutul
maz cicı bllmecenin ne olduı';;runu 

müdrik mi!> diye. 
l numarnh düşüncemin, nkça pnk

ça kızın beynındeki cnklı seliın> lıüc

ı ine kadar varamadığına eminım. 
('ünku hiilı'i kiUmini silkiyor. Faknt 
lı nım taklı clım~ im bir anız ço
l'tık gibi p şımi bırnkmıyor. 

YJne kcndı kendime düşünüyorum 
(2 numaralı duşüncem): cAcaba şu 
akça pı:ıkçıı kız, hızım parke döşeli 
ııoka ğı, Tak!llm cadde 1 mi sandı, 

)Ok n Balıkpazıın denilen mezbele 
yeri mi?. diye. 

Fakat akça pakça kız tozların ko· 
rı, ık tebe ilmlcrınl etrafn saç!Jlnk
ta berdevam. 

Tecl's tis ve merak içıme ikı kurd 
gibi girdi. Hemen arkasından da 3 
numaralı düşüncem beynimi kurcnıa. 
dı: cŞunıdnrı Belediye Reısinin oto· 
ınobilı dıiduğünü otturerek, cakalı 

cakalı geçiverse, yahut Belediye Reıs 
Mu:ı"1nı bir taksiye kurulup etrafı· 

na selamlar saçıırnk geçıverııe. ya· 
hut Belediye iiıasından biri bn"tontı· 
na dayanarak, pürazamet g~ivenc, 
~ahut bir polis memuru kollannı sal
lıyarak geçiverse .. O zaman sryrcyle 
sen güınbuı tuyu lx-nlm akça pakça 
kız.ım!> diye. 

Fakat Belediye Reısi cakıı.lı oto . 
mobllıle gf'çmcdl; Belediye Reis mu
ııvıni taksi ile geçmedi; Relcdiye li
r.ası bnstonile geçmedi... Ne, fakat, 
evet faknt tnm 4 numaralı düşüncem 

z.lhnime ycrleşP.Crğl sırada. kcşe bn
fında bir polis memuru göründü . 
Şık bir polis memuru. Rugntı çizme
leri de "·ar. ilk defa rugan çiz.mell 
polio; memuru göruyorum. f çim hop 
lıop atıyor. Scvınclmden dünyalar 
benim oldu. 4 numaralı düşüncem, 

tanare piyangosunun büyük lkra • 
mıycsı• ı kazanmış kadar. n~eden 
içi içine sığmıyor: cŞimdl ~eyreyle 

<.'n gumbürtüyü tx-nim akça pakça 
"kızım I> diye. 

Polis memuru başını yukarıvn kal
dırdı. 5 numaralı düşüncem Bay Hü
seyın Cahidin başmakalesinl yazdık
tan sonraki azametli hnli kadar kPıı
•lfnden m<'mnun: cHııh, şimdi, şimdi, 
ııC't edeysc bu iş olacak .. . > diyoı·. 

Polis memuru gülümsedi. Akça 
plıkça kız gülümsedi. 

Ye polis memuru geçti. Ne yaıık 
ki rugan dzmelerinde mahmuz yok
tu. Şıkırtlsını büıün mahalle l~ite · 
mcd;k. 

Fa'knt benim 6 numaralı düş!in

cem ... Hayıl', gelin de şu izzetinefis· 
cıiz G numaı alı düşünceme hili si
nlrlenmcyın ! 

Şehrin büyükleri 
- 2 -

Taksim bahçesinde bir gazino a
çılmış. Eş dost ısrnr ettiler: cBu ak· 
tam gidelim, keyfederlz.• di~·e. 

tesadüf ediyoı·du. Duvaıa 'akuli dan itibaren altı ay müddetle Toprak Ofisi Müdürü Nuri ile gö- dirde, ondan çok büyük ııt tıit• 
yaslandırılııeağınıı, yeı·c ufki vazc:- Zonguldaktan lıtanbula ton baıı- Fiyat Murakabe Komisyonunun * Havagazı fiyatlan - Kö • rüşmÜ§tÜr. Nazmi T opçuoğlu bu ler elde edilir, karıı tarafla 

11 
.,, 

dilmiş olsaydı: üzerinde knydırak na 250, Marmara limanlarına tesbit ettiği azami eatıt fiyatlara mür fiyatlarının artma11 üzerine akşam Ankaraya dönecektir. Bir- çok sırları bu sayede ~n~af~ ..... 
oynamak ıçin, is tan bul çocuklarına 2 75, Jzmire 290, Mersine 300 iyi kontrol görmediği için bazı a- havagazı tirke ti, gaz fiyatları- likler Umumi Katibi Salih ile O- bunlar da onun aleyhmG' elİ' 
bundan güzel saba bulunamazdı. kuruş nakliye parn11 alınacaktır. çıkgözler tarafından suiistimal nan da arttırılması için dün Bele- fis Müdürü Nura de kendisile be- nahr. Hiçbir kimse, diitf1•111" bl"' 
Eş dost ve ben kocaman aynaya Ankarada bulunan iıtanbul Li - edilmektedir. Bu huıusu Vali ve diyeye mür"acaat etmi§lerdir. Şir- raber Ankaraya gideceklerdir. ne bu kadar mühim bır ·-bili'• 

baktık; baktık. Baktıkça küçülıiük. j man Reiııi Refik yarın ıehrimize Belediye Reisi Luıfi Kırdar da ketin bu talebi tahkik edilecek ve Türkiye - Polonya ticareti bırakmak istemediği içın, k lıİt 
Ve birer s?ğantı gibi, ezilerek, buzii- dönecektir. göz önünde bulundurarak icap ona göre karar verilecektir. Bir müddettenberi Polonya tam vaktinde tahrip etın;_tilt' 
!erek içeıi)'ı? r,lrdık. blanbul - Mudanya seferleri eden tedbirlerin alınması için te- B Sefareti ile Hariciyt! Vekaletimi7. mesele te.,kil ediyor. Tarn~ 

1 * Gıda maddeleri - ütün .. _J Yalnız o bedbin kimse aynaya hak- lstanb1.I - Mudanya kıt vapur tcbbüslerde bu unmuıtur. gıda maddelerinden ıehrimiz _ ı.ırar.ında devam eden ticaret mü- de diyoruz, çünkii bir u ..... 
mndı. Bakmadık• için de küçülmedi. tarifesi bu ay sonunda tatbilca Şimdi Fiyat Murakabe komis • de ne kadar stok mal bulunduğu- zakereleri neticelenmiş ve yeni son dakikaya kadar vaz?'~'oid" 
Kollarını sallıya snllıyn içeriye gır- başlanacaktır. Yaz mevsiminde yonunun emri altında 20 müfettit- M l.m anla~ma imzalanmı:ştır. Bu an- tarmak için uğraıır ve tabi .,ı!I 
dl • ve b' r t d T." dost .. 1 . ı. 1 '-1 1 k ı.· ten mu .. re'-kep bı"r teftı't heyet"ı vu··. nu .. te .. ~b .. it için .Belediye lktısat ü- l .. P 1 h b' d - h··ı.- J h b eye ele , ı masnyn o ur u. ..~ş pazar gun erı &arşı '" ı o ara ittı- " _ ki aşmıya gore, o on ya ar ın en gu uıııoumet emu a er 
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be · ıı t"- d I I f I d .. 1 · d'' •· ··ı kt d' durlugu tedbır almıştır. Sto ar I b I k I .. d d M h b . ae pr-ve n yanına ı ş ıa.: şer e a yapı an se er er bire in- cu e getın mcaı uıunu me e ır. . . . b d' cvve u meme ete ma gon er- e er. u a erenın sonu • ,.....,, 
- Oh, declık, ne medeni, ne Avru- dirilecektir. Adi günlerin seferle- Bu teftiş heyetinin pek yakında tesbıt edı~dık~en 8?nr~ u gı u ıniş ve bedel mi alamamış tüccar-ı den miftahı imha edecek ~;.. 

p:ıi yeri Raksan çıftler, zurnalı, da· rinde esaslı değişiklik olmıyacak- faaliyete geçeceği bildirilmekte • I maddelenne azamı fıyat kona • lnrın paraları yarından itibaren belki r:e merkezi hükUın;!: ~ 
vullu sazendeler, alJnra. mavilere bo. tır. dir. caktır. Merkez Bankası tarafından tedi- daki ihtilafı bertaraf el . .Jef fi 
ynlı bn)·anlar. Bob<ıtll haylar, sağlı Sert buğday yükseldi yeye ba~lanacaktır. Yalnız tütün bulduğu son çareyi ihmal~ ,;P-
sollu l ~panyadnn ithal olunma rahu- Son günlerde sert buğday fi. eı•r CJ•nayet daVaSI ıiıccarlarımı:ıın 3 - 4 yüz bin lira bu yüzder hükumetinin .,, 
dlce kelımelcr .•. IlcpsJ mevcut! yatları yükselmiş ve 8 kuruş 30 alacnklnrı vardır. ni altüst etmiş olur. Bu da, tflll• 

Fakat bedbin kimse yıne rahatı- paraya çıkmıştır. Halbuki en iyi Türk · Rumen ticareti hın en son dakikaya kadar ıır 
mızı bozda: yumuşak buğdayın bile bu kadar l M '~ "k. b. .. r urk . Rumen lıcarel anlaş - hafazasmı icap ettirir. F.sı-& ~ 

- Burası neye benziyor, bılın bn· yükseldiği az görülmüştür. Bu va- Kati usta,a on l l sene ır gun mı.ısının tatbıki için l<lzım olan ba- l sım tarafm en büyük tasalar~ 
kayım? clıre sordu. 7.iyete, Anadoludan çok az mal hapse mahku"'m o/du z~ teferruatı tesbiı .•çı_n Bukre~.e biri de _b~ miftahı el~~ 
Eş dost nrasındn Avrupa görmüş gelmesi. ayrıca da makarna fab- gıden tıcaret heyctımızın salı gu· l olduğu açın bu son dakık•Jl-.:.J. 

olanlar vardı. Biri: rikalarının fazla taleplerde bulun- -- - nü şehrimize dönmesı beklen - etmek iti son derece ebeJlllll"i'-
- Pnrfste. diye başladı .. . malan '!ebep olmaktadır. ikinci Ağırceza mahkemesi dün 1 * 25 gün hapis - Küçükpa • ı mektedir. . kazanır. ~ 
Diğerı sözünü kc.,ti: bir katil hadisesınin muhakeme- zarda oturan Nazif ile arkadaşı Gelen ~aber~e~e gore. her i~~ Meseli, bu son harpte /.d;lrJ~ - Hayır, Londradakl tU me .... hur ... bır masaya • dışarıdaki ayna kadar 1 1 k t b b 1 1 
Bedbin kim e: kocaman tombul tombul baylar o· dd 1 1 1 Sinı bitirmiştir. Ahmet, bar meyhanade içmiş er, mem e ·e ın ırı ır erıne vere~egı lar, Danimarkayı iıga e~ 

Hadise birkaç ay evvel ecre - sonra kavgaya başlamışlardır. ma ... c e_rın tes ım şart arı ve cıns- e.arada, buradaki İngiltere""'.'~ - Hiçbin değil, dıyc bıcak gibi t1Jrmuş, yıyip lçıyorlımlı. 1 d b k k 1 t ~~ 
kcsıp nttı, burası bir şlmC'nclifer gn- Bız fnnllere tepemızden lı:ıktıklnn yan etmiş ve sarhoşluk yüzi.ınden 1 Kavga esnasında Nazıf, önün- erı uzcrın e .muta 1 • a ının~·t· ti .. in şifre miftahını ele . ~ 

1 •· ı -ı ı ı D ı ileri gelmiştir. ı deki rakı şİ>'esinı kaptıg·ı gabi Ah. Anlaşma yakında bılfııl tat 1 a için İngiliz Sefareti ü:ıerırte.:,, nnn benziyor. JÇ n uaş arını l'g yor nrı ı. ız on 111·1 ., b I kt re•• 
Eş dost ve ben ala}" cttık. Bedbin göı mek için kafalarımızı kaldırıyor. Katil MustaFa, bir gece arka - rnedin başına indirmiş, yarala • aş anaca ır · mü,le~. ~~Ka~ i~~iliz S~fa ~ 

d k dac:larından Süleyman ile ötede mıştır. cak bır ıkı gun once bır b • ..111• kimse omuzlarını silktı. u ·. v ı D v • •ı · b" t .,...... 
Bir nevı çepkene benzlyen, kuy. .l\ln~anın ş<'rer mc\kılııdl!ki iri ya· beride bir hayli içip sarhoş olduk- Nazif .dün üçüncü Sulhceza egırmeOCJ er başka bır ınaya ta,mmı ~ 

ruksuz frak gıymiş, ı;inek kaydı rı, kelh felll zat, yemiyor. içmiyordu tan sonra akıllarına eski mctresı mahkemesinde muhakeme olun- nuyormut, Almanlar .d.a ~ili' 
trıışlı bir garson Çf!lcbice bir reve- Elını şnka~ınn dayamış: kendınden, Sabriycnin evine gitmek gelmiş mu~ ve 2 5 gün hapis cezasına farkında olmadıkları ıçın ~ 
rıınstnn sonra listeyi uzattı. etraftan, dunyndnn, her şeyden mem- ve doğruca kızın evine yollanmış- mahkum edilmıştir. Fırsattan istifade, civar naya gitmi,ler, Sefaretin ;:- tıi' 

iki dl.lele ""Zılınıu • Tüık .. e ve nun, gülümsüyordu. Hayrıın hnyrıın lardır. • .. ~ "l A ti h l ğmt öğrenir öğrenmez de _... 
.,.. v ~ *Bır tantoz mah1'um oldu - '111 age ere pa a ı naya kotmuılar. Fakat b~~ :fl.,.nkçe. ıki laı a:flı keskin bıçak gi- şaheserini seyreden bir ressam gibi F akaı Sabriye. Süleymanla u· F b d S . 1 R 

'" k "f ı ransız le aasın an_ urıye 1 a_· un satıyorlar zarayı görenlerden biri, i ~-~ b" b' 11 t duvarlara. tnvnnn, rn an çı tere, zun zamandanberi kavgalıdır. 1 d d M k d b """"--
ı ır s c. -•- il 1 d 1 i k d h b h ld şe .. a ın a use~ı a ını, ır Son zamanlarda civar vila- re vaziyeti bildirdiği için, .,,. Eş do t nrnaında dn Eobstll birisi .... vu u, zurna 

1 
snzcn c ere, mus: v Bunları apı a, sar oş ır a e muddet evvel Surıyeden memle- Sef" • ifr miftahını iınba'9 

vardı. ı~renkçesini okumak ıstedi. vatanrJ~şlarn bakıyoı ve mutlak lçın . görünce içerı almamış. bunun ii- kctimize geçmiş. Anadolu şehır- yellerinden şehrimizdek_~ deği1r - ._.t ıbrı,1 ' ~ 
Fakat bedbin kimse, yıne muasır den: dşte Avrupa gibi oldu i stan- zerine iki kafadar, kapıya yasla- !erinde şarkılar söylemi~. kanto menlere çok fazla muracaat er 1 ıııoı u muf. ~ 
muaqeret üdahına \•fıkır olmndıirını bul, dıyordu, tıpkı Avrupa gibi .. > narak küfürler savurmıya başla • 1 "h t b }'apılmıya başlanmıştır. Buralar- Şimdi de ingilizlerle Ru ....io • 

.. ., ar oynamış ve nı aye uraya dk" d • . 1 ·h · k"f • et"•: ı ııbat ettı: E, dosttan biri: mışlardır. gelerek Beyoğlunda tegannıye alı d~~~rmden er,h ~ t_ıydacka' da ı ,lılar arasında m.ühim b~frt 'ı.ı fil" 
- Türkçes1nı oku, Tlirkcesini. dı- - Beledıyemizin ziynfcti var, bu Evde bulunan Yaşar adında b 1 t geme ıgın en, şe rımız e ı e- lik geçiyor ve tıfre mı a 1<1• 

•·c havkıı·clı, oku <in, !:•ak cJllı"mı· z ne gece, dedi. b •. l ·ı. ı· aş amış ır. . . . gırmenlerden ne fiyata olursa ol- büyük bir ehemmiyet kasa"' ,, ,, bir oenr, una sınır enmı~ ve e ın- F k t R 1 k ı t k •..., 
" i k il f ili t d • ru "' " a a aşe ın 1 ame ez ere!'!ı sun un ı"stemektedı"rler. . _...- ,,,. hale gclmi11, görl ~e rı yarı, e ı e zn a og d b · ı k k k .. F k t b d bır ,..,_. -' 

.. e ir sopa ı e apıya çı ·ara u- olmadığı görülerek yakalanmış İstanbul degvirmenlerinden ba- a a unu_n a. 1" jafP Eş lflıs t ve beıı Tuı kiyenın en bü- ıkl bükltim eğilerek knndllli bır se- zerlerine yürümüş. sopa ile Muıı- d'" b' · · S Ih hk lundu ve yenı mıftah ar, •-..r 
yük şelırl İstanbulun Bclcdıyıı gazi- lam verdi. tafanın kafasına vurmustur. Mus- ve . un ".ı,ncı k ub cel_za ma e - zıları da bu vaziyeti fırsat bilerek kolay tutu,ur gayet süratle ~~ 

f k Ilı r il . t ·rnne ve • mesıne verı ere eş ıra para ce- çok yu·'ksek fı'yatlarla buralara un ' 1 no· unclakl ıı·stıYle <>unlara okuduk: rı •arı. e e 1 ?.a 7.ıırı b v k · y ı dd 1 d pt ar ,.. 
' " ta fa da ıçagını çe mış ve aşarı zasına mahküm olunmuştur. .. d kt d' I vo ur ma e er en ya , _..,. 111" Patlıcan kızartma hafifçe başını l'ğdi ve yine kendi v 1 y h t ye . • . • . gon erme e ır er. O kadar '-ı' miftaha bir s.ıs•- -

kendine gUlümsemeslne devnm etti agır rara amış. aşar as ane ' * Bır ıhtılas davası - Zamme- Bu yüzden cıvar vilayetlerden ki v & ' kd' d .,abd' ':" 1-f b l k Mustafa da tevkifhaneye cönde- . d k ·· k.. ı · . k' 1 b I - . 
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ya aşhgınız ta ır e, :---~ u er a ı Biz de memnunduk. Yalnız bcdhın tıne o ·uz yuz ·usur ıra geçıre- ŞI ayet.er aş amıştır. lzmıtte 1 • d v•ı b lk' • yı ~ 
Bavaruaz kremalı pasta kimse dışlerınl gıcııdaltı. rilmiştir. rek tevkif olunan ve Asliye seki- Tckirdnğında 12 - 1 3 kuruşa ek- dnun e11 •. e 1 •• ıngb~~;111is-A k Y 58 ·· · · ı · · C hk · ·ı k ı k d e tututtugunu gore .... - ..... Karşımda bır ~··el vardı . Bir taht Gelin de şu bedbin kım~eye sinir· nca aşar gun sonra 0 • zıncı e7a ma emesıne verı en me satı ma ta ır. ol ,ı.....-

gibı orasını yukseltmışler. Kocaman lenmeyin! Celaleddin EZiNE müı ve böylece vak"a bir .cin.ayet Defterdarlık Muhakemnt şubesi Miftahm bu derece k. ·~ 
şeklini alarak Mu~lafa lk~n~ J::-· mutemedi Asımın muhakemesine Y enİden Sekiz tutufturulabilir ve tahrtP ti" 

ISIR 
-20-

Komşuruı, "Mısırlılar, Türkleri severler, fakat nedenıe 

Mıaıra mallaram121 sevke~erek tüccarlaramıza oraya 

ahştıramıyoraz, ortada bu it için ciddi 

ıebepler olmaıa gerek ... " 

Mısır ve Türk 
tütünleri 

ğırceza mahkemesıne verılmıştır . . dün de devam olunmuş, şahitler tarzda imal edilmesi, dıpl~ 
Mahkeme. Mustafanın 12 sene dinlenilmıştir. tane profesyonel rı büyük bir gaileden kurt 

l gün hapsine. arkadaşı ~üley - Muhakeme. bazı hususların d•I • k J d tar. elı i· 
manın haneye taarruz suc;undan tahkiki için ba~ka bir güne bıra • 1 encı ya 8 an 1 Fakat miftahı tahrip et~ ~ 
beraetine karar vermiştir. kılmıştır. Dün 2abıtamız yeniden sekiz tane cap ettiği inan tayini ınübitıl e/J' 

profesyonel dılencı yakalamıya mu- mesele teı1'i1 etmekte devadl 
'"'"""" KOÇOK HABERLER -........ ff k 1 t B 1 d be t • "'""'""""" ""'"'-""'" va a o muş ur. un ar an ş a- yor. .t..llf 
.......... Utlftttlltl B 'ki s 1 h • • ••)11:.J 

neııı eyazıtla, ı tanesı u tana • Çür.kü diplomuuun ,.-

1 

mette, bir tanesi de Galata Köprü- en miifkül anlarda bir ~~ 
Beletliyedeı 1 tatiqtik Umum Müdürü r.elfıl Ayba- sünde tutulmuşlardır. bu. lmak. , hadiselerin ~~ 
- rın nutkunu dinlemlşleıdıı·. d k · :::.ı_ı.a--:, 

Üzerlerinden yüz liraya ya km pa· dl§lera. ara.'>ın an ~=-~ * ŞEllZADTWA.')I f'AllKJ - Poliste: ra çıkmıştır. içlerinden birisinın a· berıeyı kurt.umak Ye çal'I""'. Şehzaılebaşıncla l\onst'rvatııar blııası ekti' 
yerine bir park ynpılacağını yazmış., * HAŞLANDJ _ Krı~ımpnş:ı, ynğı sakat zannedilmiş, fakat mü. candan ümidi kesmem "J. 

ı tık. !lGOO metre murabbaı tuUın bu lşJktar Çıkmazında ıo nunınrndıı 0 • dürıyette saknt olan aynğı çözülOnce Fennin icatlan sayesinde r1: 
ııaha şimdı park haline konmnk ıçın turan Snlahaddınln iki yaşındnki bunun da yalan olduğu anlaşılmış· t'ifre miftablannı ~ ~ 
çnlışılmıya başlanmı,tır. Dun Bclı•· oğlu İbrahim. annesi dı:;arı çıktığı tır. kint elde edildi. Fakat ~ ~ 
ıllye R• ·~ muavini Lütfi Aksoy. in· sırada odada kaynıyan tencere ile beynelmilel münaeebetleri ~ 
şııat mahalline giderek ınş.ı:ıu goz- oynamıy:ı knlkmış ve kaynıır su üze. lzmlrin bir aybk diden tereddiye eirildi,.... ~ 
den geçirmiştir. inşaat ?'l ni~nd.1 rine clokiileıek muhtelif ycı !erinden ihracatı ı lere ralebe çalıacalc çar~ 
hiterek ve o gün rıaı k nıeı 11!111nlc a- ha~l:ınmıştır. İbra hım Şişli Çocuk j bulam•dı. Bu tifrenin -:lf 
çılneaktır. haslnııesine kaldırılmıştır. ~mır, 12 (A.A.) - Eylül ayı için- 1'im bilir ne zaman ele~ 

ıle lzmır lımanında yapılan ihracatın Ad 

P.ahçeye girdik. Renk renk fıski

yeler, liich·et1.li, morlu ışıklnr. Do
nanma gecesi gibi: cPeh, peh, diye 
!IC\lndik, ne cicili bicıli şeyler!> 

Bir ıabah, Ka- ---------------. panyalarına ve 
hirenin bütün YAZAN : sigara fabrikala-

* l'İl.A°'YF:T Hİı\'ASIN/Jrl ı:,\. 
1.0 FF:Rİ/,f,'CET\ - Cünılıııı iyl't 
bayramı gunü Vatı ve nclf'dıye RP· 
isi l.i'ıtfi l\ııdar tıırnfıııdan vı•rllc
cek balo, Vilayet biıınsınd!I yap ıla -
caktır. Balo h:ızı ılıklnrı t("ln t>iıııdı· 
den :fnnliyete başlanmıştır. 

* !\AZA - Donıontl fahriknsın- kıymetı bır milyon yeJl yüz küsur SOHA s~ 
ela ralışan ameledl'n J\h•hmct, idare bın !ıraya baliğ olmuştur. Bu lhra. 
elliği vincin üzerinde uaşı dönerek catın en yüksek kısını Amerlkaya 
clüşnıii ş ve başından ağır surette ya- yapılmış bulunmaktadır. 

ıılllltlllttHIUIHHlll ... HHtM .. IHl .... IH ...... 

Fnkat <!ünyadn nankor insan da 
olmaz mıt Yer yüzünde bedbin yara
dılışlı adam da yok mudur? Nitekim. 
o gece bizim pe aramızda. neşemizi 
bozan boyle bir kimse vardı. itiraz 
etti : 

- Sanki ne dıyc ıkl ~·az bin lira
~·a burasını ın a cttıler. Ta avvur C· 

diniz, ikinin arkasında beş sıfır! Bu 
fnkir şehir için ne rakamdır bu! 
Sonra ı:rnzlno; kel bnşa •imşlr tarak. 
Yollaı ımııın haline bakın: Otomobil
leıde ne lastik kaldı, ne makas. İna
dına da liııtlkler yiı mi beş papelden 
)'iiz papele fırlamış. Hastaneler, a
yakları burgulnnlnrla dolu. Sonra ... 
Ha. hastane dedim de akııma geldi. 
Koca şehir, hnstancsiıllkten kıvra

ıııyor. Gebe kadınların dördü bir ya
takta doğuruyormuş. Sonra iki yiiı 

bin liraya gazino! 
Eş dost ve ben bu bedbin ve <"ahll 

kimseye medeni beldelerde bo~·le gn-
2inoların mübrem ihtiynç oldui;'llnn 
ve ilh ... gibi eu mnlüm beylik lfikır

c!ılan, bll içli bir eda ile tnslnclık. 

O dinlemedi. Şık mnğaz.aların vit
l inlerinde, hani ı.ıu: cİçeriyc buyu
run!> diye kafasını anğa sola bilken 
Jrnklarlar vnrdır ya; onlnr gibi baş1-
nı iki yana snllndı. Bu surntle bed
bin kim enin, cahil ve hed,.,..-i bir 
kimRr olduğunu da anlamış oldum. 

Gnzinodnıı içeriye girdik. 
Gnıdroba yaklaşınc~n. dört !,işi yn

~ ı dan fıı lnmış r.:ibl bizi ist ikhal et
ti Şapkalarımızı p:ırı1 ""I rimlzi al
clıl r. Kaı ıroı'Za kocaman bir ayna 

caddeleri, köşe rına meydan o • 
baıları, göze gö- // - · · .1 .•.. kuyan bu hoş va 
~,,f,,rç • 1 

rünür yerleri, si adli ve tat ı soz-
garalanmızı rek lü güzel resimleri 

lam eden adam boyunda ve cid- ancak bir sanat aşıkının şaheser 
den zarif afişlerle dolmuştu: cAr- bir tablo karşısırıEln duyabileceği 
tık mütevassıt yok. Bundnn son- vecd ve hayrarılıkla, uzun uzun 
ra Türk sigarasını, size doğrudan durarak seyrettim. ve o satırları 
doğruya Türk inhisarı sunuyorl:t keyfim arta arta, tekrar tekrar o-

Mısırdaki çqit çeşit tütün kum kudum. (Deoamı Saltife 4 Je) 

raln11dığ1 gıbi sol koJu ela kırıln11ş- --
• •r. Yaralı, Beyoğlu hastanesine kııl- Vefat 
dııılnııştır 

* l\"ÜFUS SAl'IJ11 HA7,ll:Lll: ~~~~~~==~~~=~ 
LARI - NC.Cus sayımı ıçl'l teh"' · ~ 
edilen sanm memur \'e kontrollcrı, ı; 
d 'lıı kn;:a ve nahiyelr rde ayı ılan Lu- V af anımızın mİl/ef çe 
su i yerlerde sant J 6,45 t • toplana
rak Ankara radyosundıııı \'eı ilen Is· korucusuguz 

Şehıımiz avukntlnrınclan Hilmi 1 
Ziya Cöner'in hüyük oğlu Nejad 
Coner, henüz pek genç yaşındayken' 
girift.ar olduğu hastalıktnn kurtula
mıynrak dün gece vefat etmiııtir. 
Ccnnbıhak kcderdıde ailesine sabrı 
cemil ıhsan eyle~ın. 

: Vecizelerin ŞerhiJ L ... 111 .. _., ....... llllMllUI ......... 

c .. aret, tehlilreyi ,.~ 
,örmekte defi/, ofl 
lıorfıloyarolı ye11,,. .. ,, 
Jir. AVEBURY , 

insanın, insan aayllması er 
cesur olması gerektir. Fa~ il' 
sarct, biliı- bilmez atılınak, 

==-=s ğlldir. Bu ancak, wuurı::UZ - .. 1 .. 1 Edebi Roman Tefrika 1 28 1 mecburdur. Sız.e biraz ruıva aldırır, bii, bestesini sevdiğiniz şarkılar ..• tramvaya atlıyaeaktım. O benim bir dayılık sayılabilir. Sonra ıe; 

1 

dıye dilşündöm. Her pnrrasıııdan, her nağn e!lınden vezııede çalıştığımı bilmiyordu. Her keyi hor görmek tc, ce~ ~ 

1 R Gl.bı• •- Pek güzel. ·edim. ı hoşlaılll'sınız. İşte bu çocuk ta be - akşam saat yediye gelmeden mağazn ğildir. Tehlikeyi Jıor C JP 

U
•• ya «Otomobilde bu sefcı yııııınn ııı·- nim için bır şarkıy~ı. Her hareketi sahibine hesapları veririm, sonra çı- tehlikeyi büyütmekten b.,ka,. 

dum. Caddeye çıkıncıyıı k 
111

"' hıçblr hoşıımn gidıyordu. Ahenkslı ve sc- knrım. O akşam da heı;ap veriyor- netice vermez. Tehlikeyi hot, 

1 
şey konuşınndık. Cuddcdr oıdu: ' vınıslz hiçbir halini görmedim. Az clum. Aksilik, fena bir aksilik ... Elli mek, tehlike kaı·şısında yıl t 

... c B v ı 1 • · ,, 1 konıışuyorıl.ı, fakat bir şey söylediği lira eksik çıktı. Paraları tekrar tek- kadar ıararlıdır ve bunlat~lıl" 1 Y M B S 1 - .ogaz ç , .sever mısınız. ı _.,. ...-
azan: • • • 1 c - Çok el d" zaman anlıyordum ki boşuna susma- rar saydım, C'lli ika eksik ... Nıı11.ıl kisi de tehlikeyi büyütın~ <»" 

Yırtılan robumun rengıııde, fakat ıonu aşağı ki yemek odnsıııa nlıııış. c Brntle;e :a~;:;. gittik 0 ~Un. mış. Sıze onu_ ~nııf edemcn~ .. Tarı~ olabilir? Dalgınlıkl.a. birinden yanlış mındıın ayni neticeyi ~ 
hankulade bir kumnş. Üç çift Bir pazar glinüydü. Hemen yeni ı"lhl- Seniye durdu. Kendi kendine ve cttıkçe onu kuçultmekten, ıçımclekı para mı aldım, bırıne yanlı~ para sııret, tehlikeyi soğu· Sf" 
gayet ıyi cins çorap. Bır de ... ıselerimi giydim ve yanına gittim: . içınııı dilıle konuşuyormuş ribi. ne-' hnynlhu bozmıı~Uın korkuyoı um. Yal mı verdim? Mağaza sahibi benim ah- karşılamak, onu yılmadaaı '!,,.-
Bir de ... Enfes bir çnnta ... Bu ka- ~- Size böyle teşekküı· etnwyı fes halinde hır sesle tckrnılndı : nı~, olnn ~ıtenı anla~.yım. Daha liıkımdan emindi, fakat hafızamdan lilşa dütmeden kavramak, ~ 
dannı tahmın etmiyor<lum. Sevindim munaslp buldum, dedım. _ 0 ,- dogı u u, bır başkası ıçın nramızd:ı şfipheye düşmüştü. hududunu çizmek, ona e& .. 
ve utandım. lla.. . Unutuyordum. <Tekrar tekrar oziır diledi \'C ba- gun.. . geçen hıçbir şey rlef,rildlr. Dört defa c- Birine mi sevdalandınız! dbe sarfolunacak gayı·eti tayiP_t.dt 
Mektubun nltındn ıkl antır: Beyoğ- nn hnyrnn hnyran bakı.yoıdu. Ben de l Gözleri yarı knpnlı, ~ustu. buluştuk ve gezdik. Rir akşam bera- sordu. mek ve bu gayreti sade~ 
tunda IOk bir terıı ndrcsi ven~or, t_e_krnr !tedly~lerc ... e ~ıçeklere ~. şeekk: Sonı a önüne bakarak dedi ki. ber yemek yedik. Hepsi 'bu. Benden, B kilde h k t edenlel'• 
emı·ıniıc rımndedlr d iyor O terzıdc kur ettım. Bır otomobıl gezme t -- Yakışıklı, güzel bh genç. 110 - k 1 1 ğ d h' b' 1 d t cKıpkırmızı kesildim. Veznenin lı'~eyşel mutJakaareyeenerler # ~ 

. • • . · . • lif etti. aı ın ı ım an ıç rr şey a ma ı. s- ö 
0 

ü i , kiıc..tı a .,. elbıscml yaptırdım. Bılemc:ısınlz ne K b". kaktn tnnıdığı Lıır kadını otomobtlf' temcdı çünkü. Fakat isteseydi her g z n yıce araştırıyor, ıs• arı kl>den kurtulurlar. Tebifk• -
kadar yn111ştı bıınn .. Nıısıl bambaş- c ısa 11 tercddut geçirdim. ntar ela İstnııbolun en ııznk uir ko- kaldırıyor, ıarlların içini karaıtın- na r 
ka bl·r kadın oldum ... Tesckkür d- cDu tereddüdümü goıiince h<"YC- . k d h şeyım onun olacaktı . . Yanında. o ka· yor, bulamıyordum. Mag"az•nın ke- kadar ani olursa olsun~·'!. • .,~ 

• 1 r.. k Ik şesıne götürürse nıa ·s:ıclın nıı şup e 1 d i d B k .. · "d 1 a-
mek için o adamı lıckliyorduın. l\lek- cnn n nyaı,;a a. ~ı: . . . rıı • . ., b 1 ' ııı· kendını en geç yor um. ır cı·e pcnklerlni indirmiştik. Yarım saat-' !ebe çalmak için ıtı a ı 1 ~ 
tubunda geleceğini yazmıştı. Gelme- c:- Affcdersmız, dcdı, . tcklıfı~d c~ 1 r. degıl nıt. Bu çocu~ :ına .e_ı~ı hile bana adımı sormadı . Kimin nesi nıenıek gerektir. İtidali.O ki ..... 
dı, ı:-örünmedl. Ona te~ekkür l'debil- gerı alıyorum, fl.:ıın tclfıkkı ctıncnız- 1 bı~e dokundurmadı. O gun hlrıbırı- nlduğumlı hiç, hiç öğrenmek isteme- ten fazla knldık. Nihayet, para aya- betmcruiye muvaffak olan _,a,. 

mek için gazetelere ilin veı mek gi- den korkuyorum. 1 mmlcn de hiç bııhsl'tnıedık. O ban:ı <lı. Ben de ona sormadım. Onun, o- ğınıı koyduğum paspasın ker.annda telılike dlkenlikleri içinden ~ 
bl çocukça düşilnccler bile hatmm - cUtnn<lım: hfıviyellme aıt hiçbir eey sorııındı. nuıı kendisi vnnında ismin rneıııle - bulundu. Fakat patron bana makine- met ve emniyet çlçekleıin~:~·.,.ı 
dan g~iyorclu. Nihayet.. . J{azndıın c - Hnyır, dL'<lim, eslnğfunıllnh.. . Ben de ona sormadım . İkimiz de hı- • . k. . • h 

1 
t.' d ., de iki de mektup yıızdırdı. Acele ol- t .. ~ 

1 · n BI b h k n·ı-ki s· · b k d külf •~ gın, mev ım ne e emm y@ ı var ı. mıya muvaffak olur. -~ ... r.t 
y rmı ~n sonra... r sn n , npı- '. a s... • ızı u n nr c..., ve 1 iblrimizln adını bilmiyorduk. l•'akat v . masaydı bırakıp çıkacaktım. Fakat kaybeden kimse ise dikeııP--~~ 
mızın on ünde yine o açık yeşil sporl ezıyete sokmaktıın çekiniyorum. b . b 1 il t" d ki t 

1
• 1 . ı c Reyoglunda bır ak,am saat yedi mektupların ertesi sabah erkenden 

bil d d K E · · 1 J " d d" • · u msanın en m s um e cı:: r nı •-ı d kal r ve bunların otomo ur u. ııpıyı madam nçt1. c- zıyet nıç n o ~n, e ı, sı~ı . 1 ta . . H 1 k ·d. •I . buçukta buluşmak için söz~e~mi~tik. ostaya verilmesi lazımdı. "' ıı e ı 
O, dındc hır d nıl't ç çek, benf gor- ben aradım. Zulmune ugrnclığınıı. bır ıze rın a Y ım · en pe SC'li ıg nız . 1 P çıknnya imkan bulamas. 
mek iııtcdığlni s ;'Jlemlş. Madam dalaraba ıize ıyillklerinı go termiye de eaıkılaı· vardır. Gurte~ini değıl ta· Ben mağazadan yedıde çıkacak ve {Oevnmı var) j\.:.:ı;~~:..:.:;:;.;.;--iiiii-""'.~ 
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- - -~........... J Jngiliz - Amerikan Hint müslüman-
~ nı aD Ya V_! işbirliği 18rlnln kar&rl 
~ a D D Ü f U zıg (Birind 'ttClfrifed.-n detııım) Eonıbay, 12 (A.A.) - Hind Bir-

a .. . . ma ilıtiyntla karşı1am1ya meyyal bu- !iği ::\Jfoliiman Cemiyeti Reisi Jin-
Rumaaya dahili reıımını, lunmaktadırlar. nab tarnfımlan ncşn!dilen bir be-
barici siyasetini ve istikbale A b yannamedc Hinılistıının bütün müd-

•it m argo 1 :u- 1-ıı. ıtazarmı Almanyanm arzu~an- .İlk tezahürü Ilirnıwy.ıı >"Olunun lümaııları ı iki~clte~ı _uılc ~. us _u- Birkaç gündenberidir ajanslar eğmiş, yahut o nüfuzdan mOedet 
tnınamile uydurmu, oldugun- , __ . il. u· A "· . mıın memleketlerın lıukııı\lyet ve ıs- yı'nc o~talıgwı velveleye verdiler. bekler vaziyete düıımüştür. nun .ı._ b'lf"l açıawr,.:;1 o an ng 11 - nıcı· ..... ıu:ı ış- .. lü t • k h k. 

SiYASi GÖRÜŞLER f-
Rumanya f Yazu: 

Alma'!ya 'ı Galip Kemali 
ve Bı z .. __ s_o .. r.•e_m_e_z_o_ğ_•u .. 

Milli atletlerimiz şerefine 
Parkotelde bir ziyafet verildi 

Genel Direktör Cemil Taner at!etfere "Benim 
hakiki arkadatlarım yapılan menfi netriyat

tan mtiteeaair olmasınlar " demiılir. 
-n, Alman hayal sahımn• 1 il . .•. .ct.ınek r Anıeı·ka tiklallcı'ine yapılacak her tur n- 4500 Alman askerinin Ru - için oralaTda as eri awre ~t _YUP-
d•hil olmı"-tur Zahirde Rumen I bırlı~ı ı~c.vaın . . , ~ıe.h _ır. \' .

1 
' - arı~ k.nşı Hiıııl J\TüslOıııaıılarının ma•ına ı'htiyaç olmaaıgı gıbı ha-

Ord -~ • • b 1 nın lugılız sefıı:.ı .......,1 uııı, .aşıng- _ • .. k 1 . d . manyaya gelmesini hemen bir is- " h d f 11 incl Balkan oyunlarında büyükl 1KiN_Cİ '.\IAÇ: Halit (Ankara) ile 
!be Ualukn~ 1Slahı ~e hakık~tte .1.u tonla sıkı tem.asta kalabilnıek için, dıger ~lus~uıııı~n ıııemlc .. et eıe 1:1~~ tila şeklinde göstermek için elde cet de yoktur. Çünkü .e e m~v- muvnffakıyet knzanıın milli atletle- Ahdi (lstanbul) anısında döı t raunt 

rn e etin si...--.ı garanb,.e ı a· l·' :r. Lo ı:erupatı hı slcı me tcrcumnn o ı mu"'sbet ve makul delı'ller olmadı- cut degw ildir. Mısır üı:erıne yapı a- . . fi • d 1 Abd" k - tO .. t ~ -w ~v,·-
1

~ kn ı ar.1 nah•·mı~ ıı uu~u n· . b"I k 1·ımu: ŞPre ne Reden Terbi vesi Gc- üzerın e yapı mı~ ve ı ço U" n •e en askeri emniveti için Alman " ;c,,,., -·•-~ r{ . trni ı üzere> tczahtiı'at teıtip cılllnıe"ı 1 - caı. bir harekete, asker olmama - " 

- --
cır~ " .. f dra .seyah~n .sa ııınzaı c: ş - ğını bugün tekziplerin başlaması ~ l . . ne) Dlrektöı-lüğü tarnfından dün ak- bir dovüşten sonra snyı lle gnlip gel. 
, Uau imaları Transilnnya uze- . ı dirilmektedir. "ıspala ka' fı'dı'r, Bu meselede pek la beraber, Almanların bilfii t!'.lı- ""m p k t ld b. 

1 1 
ti '11ıd ._ -r d d tır. 1 de ...- ar o c e ıı· çay veri miştiı". m r. ı_ Ren ll"eln:, A una an a •apur- An'nnC\'İ ,sü·ıı.w.tlerhıe sadık kal.an, Beyannamede 1ıiiislümnn mem. c - yakından alakadar bulunduğumuz rake kalkışacağını tasavvur e - &ıat 4,ij da Galatasıı.ray Lisesi bah· ÜÇÜNCÜ MAÇ: Hilmi (Ankara) 

1 urnanraya gelmekte "e !e!. - Biı·leşik Amerika evvelinden twJı - ketlerc bfr taarruz vukuu h:ılıncle için, hadisenin saiklerini ve muh- ı meyiz. Mısıra hücum için Alma~- çesindc toplanan etlet Te idareciler, ne Hüseyin (11'tanbul) arasında yaı(tnektedırler. Bu suretle b~tu.n hüllcı·c girişmemiştir. Fakat Ameri-1:\lüslüman Hindist.anın bu nıemleket- temel .seyirlerirıi dört değil, sekiz ya, bir yardımcıya muhtaçtır. Yu- iınlerinde Şehiı· bandosu olcluğu hal- pılmıştır. Çok im~e ve şuurlu bi .. bokrn.lltna~ya. Alma~yanın aSkerı hı- kanın umurrıi ı;öı·fi$il ve nl1UJŞ oldu., leıin yam başında ycı· almıya \ e gözle tetkik ve takip etmek mec- mi sene evvel 0 belayı bizi~ ~a- de Taksime gelerek Cümhuı·iyet ibi- sör olan flüqeyin farklı s3y1 ile Ta-fiıı·Yeaı altında ~r memleket ha-1 "'u ,·.aziyet maHim lwfonduğu cihetle, ounlara mumkun ol:ın Liıtün yaıdımı buriyetindeyiz. şımıza sarmı~tı ! Şimdi ~; ~ısla_- cle-;ine ~denk koymuşlardır. kibini mıığlüp etmiştir. ~ alıyOl', , ~aalı.hiitlere girişml.re li.iz.um da bı - 1 yapmıy_a mecbur kalacağı ilüvc cdıl· \'akı~. artık insanlar gibi dev- mm kılıcı>. olduğunu ılan etmış Pnrkotc'deki toplantıda ,.ali ve ))ÖR DÜNCÜ MAÇ: Şeref (Anka-
ransilvanya, Viyanada mıh - rakma.mııktndtn. İld :wıglosakscın dev mektedır. !etler de mantıkla hareket etme· bulunan Mussoliniyi buldu! Al - Bek<llyc Heisi Doktor Lütfi Kırdıır. rn) ile fsmnn (fstnnbul) nr:ı ında 

•er devletleri Hariciye Nazırları- Jetin işbirliği vnıırn.asmın yakııı neti- Bir Yunan torpido meyi adet edinmişlerse de, yine manya •. d?ğru?~n Cloğru.ya bu ha- Genernl Cemil TarıC'r, General İshak olmuştur. f mnil Tnkibine sayı ile lııtı hakem kararile ikiye ayuldığı celcri.ndcn biılnin ıambnrgo sh-aseli- her harekette kendine mahsus ve rekete ıştırak ıçın geçmıye teşeb-
1
\vni, Rrşnıl Mir.ıaro{•l..ı Merkez Ko- galip ı.~·lml,.tir. ~'tn•n, buradaki yarım milyon - nin .dalın h!liluı hıuııı malz.~etinı• muhribinde kaza şaşmaz bir mantık vardır. Alman büs edeceği yolların «pek sarın mutanı Genel rıırel; orfijk erkanı, BJ<;şf~Cİ l\IAÇ: Punt ( Anknnı) 

)=~fazla Alman unsuru Ru~an: teşmil eılilme:.i ol.a.c.ıığı tulınıin ealıl. Atina, 12 (A.A.) - D.N.B. njnn- ya artık maddi ve manevi tesir olduğunwu pekala ta~d.ir eder. Her f?lızrtf'!'11ler \'C ati tleriıniz hazır bu- ile ('cvdet {lstanhul) arasında ~a-
h •rafında bırakı1mıştı. _ $ımdı mektedir. BtınlUl manası nıubargooun ı;ınm hususi mııh:ıhiriııiıı hııbeı· 'er- ve nüfuzu altına girmiş bulunan şeye ragmen, kendısılc mevcut lurımu lardır. Ça\'dan evvel DLirlıan pılmııı ve her iki tıoksör de mfüıavi 
k Unla~ln Yaıadıl<'.ları yerlerm mer: benzin ve bakıra iliı. .tLşnııli olııl.ulir. dı"inc göı c, bir "!Hat tceııilın i es- Ruınanyaya böyle bir kııai aske- dostluk rabıtalarını muhafaz~ et- Felek te klli"ıtın baş nda bulundui;;"ll snyı alnı·ak hE>raberp knhnı· lnrdı r. ezlerı K t d ( Run1encesı "' · . ·· d _ı_ b · t"n" mek sı'yasetini "ayanı takdır ve t . . b- k İ b ronş a ve hurda dcınıı· İl%t>ı itıe kor .ılacak na nda Chios torpito n uhribınin ka- rı) t! gon ermc:A mec urıyc ı ı " .. . ılc\•ırlerdc yuk , k ı?:ll\ct etı ve uyu ALTI "('l MAC: Muz.:ıffer ( stan-c:ıov) Ye Hermanştad (Rumen nmb8.lgonuıı dalla &ki olması bekle· znnı ıpntlamıştn·. S ıle:ııız kuç ık :za- nC"den hissetti? Ve bundan ne t~bcil bir ~oğruluk ve açık .~zlu- zf'kiic:!Je 11 iııcl n, Jkıın oyunlnrının bu}) le l\ıımil (Anknrıı) nrasında 
iıtı1'ıSi?iu) !ehirleri Beled~ye R~- ııd~'ır- biti ö1ıı tış•ur. Boc:ka zaviat 'l:ı>kt.;ır. gibi fa;·dalar bekliyebilir? Burn- luklc lntbıkte devam etmek az - muvn(fakıyetfni t:az rlanıış olan Gc- ynnılmış ve • fuz.ııffcr çok fictün dö-
llıes· e~ı~~ bırer Alm~n ~layıBn··~dıl- Sovyetlere gö~derileC'ek Kral ' 'e llaşvckil Olule.ı in aildcrıı r sını, şimdiye kadar ayrılmadığı - minde bulunan ve can damarına ncı ııl Cemil Tan l 'c "ııorcu p:ençlik vü.,erek rakibini nbandonc etmiştir. 
ili" ı al(kında Ber1ın ı e u ıeş k" et be ... anı taz:vet • tıni•lerd"r. mız mantığımıza taıbikan bir mu d?kunul~rsa, _neler ya~mıya k~-j ıınm ı a te--ckkıır ctmi-tir. Bunu mü- YE01NC't MAÇ: C'afcr (Ankara) ._ında bir anlapna yapılmıştır. ma . ır er k 1 • • hakt>me edelim: dır oldugunu ıspat etmış olan! bır tdıkıp s z ahn Gmeıal Ccıo il Tnner, ile Hasan (İ.,tıınbul) arasında yapıl-lr.ansiJvanyanın Rum.ruıya ta - Va~ıngton. 12 (A.A.) - Bı lesı ı . . Bu bapta uzun boylu düşün - memlekk~ti clbetlte zorla ayak an-ıl ı.,Ltleıe hl cı lıatııa olmak uzcıe mııı ve çok tutsız bir mııçtan sonra, tı.fında kala k mındaki Macarı Amnriı:a hükıiınct.i, Sovyctler Bir- a.t ve m!!cmu harlmleıı 100 lıın t~n:ı miye lüzum bile yoktur. Bunu bi- dırmn ıstemez . ı - ,, Cafer sııyı ilt> Hn nnı mağ!Up etmiş-ıı-.... _a •onn ısılan muamele~er- llğıne :ılt olup ev11eke ambn~ ko- h:ılifr olan ı;arnı(.' ceınilC'ı inın_ de ~ov- zc L.z .. aı .Almanların ·-ozu·· deö"ıl, S d At l 918 m ıJ ly laı v t< ktl'n ı;onrn şo).e ~---· • ya,p '

1 

1 1 01 ~ ,..... ~ "' b onrla - a, ~ıanyanın dem· tiı·: Crlı ın mızın cemcrc ini, tir. 
den §İkayet edeu Macaristan, 1 nulan yedi mılymı ı.'lrıl:ır kı}' meHnde· ,.,.t P.u•yn tarafında~ teı:h~z ~d~~- bu kararlannın tarzı tatbiki gös- ozgun uguna . ugram?:ı~ın en lıu ı m 1 •I 'r • "I • lıl<' ctmC''kle ı.ıör- Son olnrtık ıı.ğır sıklrt Nllri ne İl-llıi.'h'Ver devletlerı·na·n hakeml"ıg-İne kı mnkinc.leı i S<'r'h ·~ h. ııakmı~tır. ı re1t J:ulln_nılmnlıırınn r.ııız •om s. • terı"uor. Yoksa, 45 00 Alman as- miılıim aınillerınden bırısı d~ - o • ' ... 1 k ki 1 • 1. 1 
l· ı 1 l l .1 • • •• • d ır•ı~ uıı ıı, •ı oıu7. .... azı t•• anç ın· yac aınsında ıusuAı >ır maç yapı -;r daha müracaat el~tir •. iki 1 Bundan bıışk:ı. r.ı1qe<;ık i\menka1·a mınca mu aac c cc ı ıııış ır. ~<'rile k?cn_ Rumanya tabiid.'.r ~~ zamanlar ı . ın _!am gol:wk yerın e el r. k zım lıın bu buyuk ınuvııffıı. mış ve rıetirede Nuri üçüncü rnunt-
nsuru Yaiıttırnıak ü:ıere Alman- ışgal edılmış sayılamaz. Bugunku idim - tfı Baku lara k~d.ahT kol bbı~· 1 '< <.ti k ~: du~ıııınek ıçin menfi rla :ı}ını rlnne rtmlştir. l'lııın R T il n H • t• ._ b" h t ı ..J•· O ol dıık sarınıa, li\ma ve ı-ıtı asına ıı 

1 1 
k" 

Qlr 'iid · · • · l ••• 7 • b'" ·· h k• b" d t". ı·· h d çızenv•mıs o masıdıı ! · -.'{ l• ' uınen rans v.anyası 1 arp va""11.ne 1 • nar ın ru u; epe rouı llllf. - .. . . l lnl-ıl\. :ıı Y• pıyorlııı·. :u yaz.ı :ı- A",_eri liseler ara4'ında ı 
t rn elet :içın l<endı ıdaresı a - ............ ........ ........... ..... .... mayınca utun are at ır an a ııı u a . · . ·.. h , 

111 
ı ,ıı• ,ı ı ka+ •:ırı mutC'"~sir etti- ) . · 

•na alınaaı bekleniyor. •k ı• • ı k durur. Miittefikiıniz . Jngilıerenin l ladisaıı, ını~le ıımızc . as olan t'inı ıc:ııt r.ı. Bt'nl ıt :ırk:ıılaşlanm, ha. at etızm sampıyonası ,R.unıam-.ctayeni hükiamet, İn· Amerı anın ngı tereye uv- Akdenizde beklediğimiz biıyükı~iikünet v:.~a~ıretle_ıakıp nel;a·ıkıkı ııık:ıd 11111111, hu ırıbi ını.:nfi du- I.ılin 'Fcneıbahce sUıdında Askeri tıliz ıar.;ti&ini reddetmifti. Ru - . ? ve kat'i hareketleri sıra!'ındo, bir kadar tabıı ıse, ~agdan:. so an •ıı c ıl'ıu rı ın ıteı"~ıı olmn"ınlar. Li dcılrı ntletiz.ın şıımpiyonn ı ya• 
"1tnya, yukarııda izah edildiği vetle yardımı nasıl ola bilir • mühım hava kolunun petrol ku - koparılan yaygar~lara luzumuıkı- K:ız;ınılan 10 lıuyuk nıU\affa'kıvet _ pılmış ' '<' bu m6,.abaknların hepein· ~~Ç~ile tllınarnen Almanların as- yulanna saldırı~ yapması ihtimal- dan fazla ehemmıyet vermıyere • trn sonı .ı ~uı ur du\'aı-nk ralışmnmı- tle yeni rekorlar tesis edilmiştir. 
"'..-i ilontrol ve idaresine girdik- - - ----- ---- !erinin, Almanları, bu tedbiri al- .a maz ~arar ve .?'~lumuzda azım za aııı v •ııncn•clıyı7.., Bundan sonı-a 100 METRE: l) Halit (Deni& 
len le ·• • • k ı· ı nıyetle yurumekıc devam • . Haı ı> Okulu) l 1 saniye, 2) Şerif, 3) t_ •onra, l:A.ı defa da Aknaayanın ı (1 inci ahift--·len devanoıJ l rümeleri ve bu ernada Bclçıkn 'e mıya sev ettı~ıne ınanma. azım- ve em_. . .. h davC'llılt-• ı1.az •dı'mıştır. Turnn (Den'ız I •-~,,;), 1111İlt il ··-•" · • "k k b 1 edrccgımııde o derece şup c et- i . . ...,'=" t .ere e her üirau sıyau ve ı -ıdlsi lçın haum ~ı; fıktbetltt Hıdas Holnnda sııhıllerlnc de a"' eı ı r;ıcı ge ır. .. w· . k .. b 1 Ankara- ~tanbul tem-;ı~ı YÜKSF.K ATLAJ\JA: 1) Nadi ~dı rniinaıseba~~ da .k~ilme- tn1':'cindcn ılc t.orktıl.ablllr. Ame2·i- liız.nngcllı. lklçıka "'C Ho~anda ı>nhıl- . F..vvel~~ de soyledıgımı: v~ç ~ meme ısa E:~~ ~~~sko,·a Sefıri bokcı ma.-la"t (J{uleli) 1 75, 2) Ragıp (Deniz) 3) 
h 

1 

taleo edece;iı fllphesızd.ir. ı:-ı daha burnıııdcrı ın ... ılız. dominyıon- lcıi çok cluz w açık olıluguııdıın ilk· hıle. bugun B~~kanlar, asagı } u G r K r Dun nk anı ncyo/\olu llalkcvi "alo- Meh
0
met (Deniz). 

~ lal'ile muahedclcı akdınc ha laın1ş - ö~ burnlnra askeı· ıhı acı daha ırliı:· karı Alman nufuzuna ya boyun a ıp ema ı nundn 1 t:ınbul ile Ankanı. boksör!.!· GÜLLE ATMA: 1) Hayri (Kule-

"a tıı ; onların mtidııfnalın ını !bı!c de· tıiı·. Bununla beraber "a"ırtmn ha - k t 1 [ S • ... • t ı 1 M a ıııda temsili maçlar yııp:lmış li) 11.99 m. 2) Nadi (Kuleli), 3) ~lmanya nıhtc etmıştir. ingı1 ('l'('Vle Amel'İ· / 1cketlcri y~pılabilır. J~ğ-cr ~~anıma.~·- Al_m_ an 1 ~ a~ı .... !~.~.~.~.~~~~.~.. V{' netlcc.vl<• 1 tnnhul t.nkımı Anka:-ayı Necmi (Deniz). 
in . .. • • kıının ittıfakı ve beraber tnihvcr ka lıalkı gızlicc elde f'dılebı 11 

e, UÇ B k rdı T . k. y •l. 2 nıııı!lüp etmi~lir. 4X400: l) neniz Lillesi (Yaşar. led· ·~ıltere lıukumetı, bu~u bek- devlctleıine knrşı !\mrbrtmelt>ri aca.1 t:ırafınılan Jeııiz kuvvet.lcrıle "ntıı- U reşe 91 ı Ur 1ye Ve Un8- 11.K MAÇ: Emin (Anknra) l!o Halit - Şeıif - Mchnı<>t) 3.44.8, 2) &tıı ıgSındea,, Ruıııanyadalu tebaa- t a b r < A ııclo - Satt<ınn \ hlrlı~nc mi 1 r;ık rırayıı dıı ihrııç h:ıı·i'keti yrqımak (1 it'ci sahıfed•n devam) • k d ·ı • • Pusnıı ( İ«tıınbul ı nr:ısındıı 2 ıııer <in· Kuleli, 3) Multcpc. 1
• efar t K solos.luk n-e- ı 1 

- · •· il d RISt&n en 1 erini ' · "1urı e v_e ~on . . · · ıııünC'Cr olur, yoks:ı Loııılrıın•n rli ~rcr ıııtınlkıııııluı·. , Oıplomatik mahfi er e zanne- kıklldon dort rnunt ıızerındc yıırııl. !\lu ab:ıknlııra bugfin de drvam e-
l\·· 11.rınıu bırçogum. ıımdıden 1 • l "h" \'ac.ınrtona tabi f'l"allC.Srla bli~·lc biı· ıhrnç haı·ekctı dildığine göre, bu ha.v_a geçıd_ ı lı_ı- I mu·· da fa a ya mış vı• Emin sayı ile galip j!elıniştir. dllecektlr. ~lence tarikik memleket bari- 'omınyon nr gtı 1 

.. ., "tı ı·n•ı döp. ıçin en ıııli ... olt yerler, va Cıılaı .. rı· k 1 
~ k aha nlınao;ını mı ııı :ıç ,.,,,.,. " ~ .. - · gilızleri korkutma ıçın nazı erııı 

~·t ~~k~adli ır. DL . dso;r~! helidit·. Rıınrları evvelki tclkikle1imiz- .... .rları \'C\·ahut C.herbkoıırg ve Bre~t ılhamıle tertip edilmiştır. hazırdırlar 1 IP),~00 l OD - rre lG ~/! f ~! ~ 1 ~:11:11 CIU uıgı z ve on ra a ı de Amerikanın buı:-tın knbttl <.>tmlş lıman'ı~rının bulundu lıırı ynrımn- Bu tayyareler içinde Almanya- (1 inci tahlfed•ın dev~m} ll Ll ~ ~ Sefirleri .nuaporllanr.ı a- k '1 1 1 .ı~b.r<lıı·. İrı~ill7. 11e Am<.>rıkan donan- dan j'enı· gelenler mevcutlur. .
1 

d ı. ~ r olduf'ıı m<.>chuıi , c. Pı ı { rnnunu sn- Çıırpı~masız avantaj ar el " Ptıne" tt_~rdw. Aoıer.ika, ıi;d.i~~n vasindP. 1943 !"t' e!:'indc ıınenk vüz maları hu yı.uımııd.ııları ıki ıaıafm. Alman askerlerinden mürel... için bir tehdit vc kol'kutma haıeke· 
11\i Yayı, r:ıorv~ç ve. eıçı a fıı k •tk bır h11.-o nrd hU viicude ~e- elan ku-;ntaı·ak tay\·arderın ılc :.·ar- kep bir grup, büyük bir Alma.\ tinin bahi:s mevzuu olııbileceğı lclılnt> • ı.ı:· -~llllllny.a ile birlcşın11 mcm- clımllc ıhrrıç hnrekrtl1>1·ınl kolaylaş- naklıye la~·varesi ırinde askı!rİ _ 

1 
ki ... _ 

1 
Rızede çay ~~rden d w ından Ru - tirebı}C("('ğinl zıkrMm !ft•k. !Ru kuv- 1 lk "h h .,_ " B . • aşagu a SCIJl'.p er mevcuttur: ~ .. • ~ay ~ ... . ' vetle ve Aıııeı·lkımın tlıı{er hava ve tırabıliılcr. lhı ~uret e 1 1 rnç ıı- ha\"a meydanı olan anersa Yil , • 

L ~ bukiunetınc aıt Amerıkan ket'! i muvaffnk olduktan ı;oııra I t • t. f,nJkan tnıırruzunun ıı ıhnı hedefı h • ~~-larandaki altın ve nukuda denı7. kuvvetlerile tnMlte~·e ne ~u- ~e la ~ırn himııvcsınde d:ıh:ı müsaı~ mınasal atnlae mdış ırK ... t Süvry olduğuna göre, en t"ıhct kny. e emmıyet 
.._.... . • retle ~·ardım ed·lebHır? un ı ita ya r a os enceye d ... , bil" ki b h d f kt b 

._ Vazehrııştır. llıuaıılnra ılahn sürııtle ihraçlar ya- l ki e .. ı c ır u e e uza ır ve u ~Utna-aıdaki Amerikan teba- Amerika hovlr bir karar vcrdıl!i 1 ltilı. 'd ge elce herb I .. hedde vnıınak için ılaha evvel A\•· -----~ ~ :L • -ı _ . '· rıı n ı. Galaç an ge en a er ere gore _ • _ 'li ") Ç I d hl'l d"l • b • .• 111tırnaı İngiliıtoe konUilUkları wnıan evvC'la deııız \"(' ha\'a ~rnv\·et- F kal boyle bir ihraç hareketi İ· ··b··· d I d . d" k" b" rııpa Tuıkıycsl, Bognzlar, Anndolu, Ankara. 12 ~ ususı - ay tuvar arın a ta ı e ı mı~ \'e u lçiıı t . . 1 ·• <l •·u· . ıı. , Danu un e tasın a şım ı t ı ın 1 . . . . . - . .. . h k d C S ı · f 

ziraatine 
veriliyor 

~• ngiliz "'anılarak fena mua - lerılc nc-ılteıevc v.ıır .. ım e ece" 
1

• • vı> \lınan orılularını bu ınırrtle Al k . b I _ Surıye ve nıhayet Fıll~tındekl lnaıı· ıstıhlakı yuzuııden er sene yurt mınta ·a n ava, ey an çay an-
-·-·z b)1nıalardır. Ru- 13.u vardım :ııtık A moııvaııııı .,uyu< w1 ~ e<lebilmek için takrıbeıı nç . d 24 Al lız kuvvetleri ~ı ı mua?.1.nm manııı · dışına c..ıkan ır rnı )On ıra ovı- na mua i çay yetışect:gı an aşı -,., 1 n - ··ı çın ' muntazam man as erı u ım . 'b' 1 b' 1 ı· d'" . d 1 . w• 1 ı 

1ba...... ••-• --:ır l - - n mag Ufl maktadır ve cıvar a mar, . . h-k• 
-~-..... Aa.erika ile de müna- Brıtany.n nrla ııı ııııı Lecuvuz.ıınu ta- -· f kalk mukemmcl ıuıker lazım· l K d . r- lnrlıt karşılaşmak latımdır. ze nıha) t•l veı ml'k ıçm u ·umet, mıştır. w.....:· ı ·· k- ı· ı kt E yuz " 1 1 vapuru ;;ayı mıştır. ara enız ı . • • . • 
--..a kewme1c ihtimali v.-rdıı-. manıcn ı;u_yı ruunı un .ı nm ır. ·- d Bu zamana kadar rlahili is ·an- l K"' · ··. 1 J- , Di/':C'I' tal"llflan zaınan, mihver memlekeıınıızde çay vetıştırnııye DiğeT taraftan, yurdumuzda 

b 1 1 \1 1 l ır. manı o an ostenceye yuz erce 1 , k 1 b" ~"-tlıt\llnyanın İngiliz ve Amc- :!ı>r 0 zamnııa mı uı· ' ııuııı nr ıu ltır manevi.,at bor.ukhığu, malzeme l 11 . l knı"syeniııin devlellı•ı·i için sıkışıktır. Kış yak- karar vt>rmiq ve bıı nııı sata ır yapılacak olan iki çay fabrikasın-' • l" 1 1 •I • • , ı ta .... an mua ım ve e . h 1 B k ~wadan -·L-rak lar.a- adalııl"ı ıstı :ı r.ı i'mf!nı ~cer vı \U o-ı ,·e en:ak kifayetsitlığilc Almıınlnr ,.. l . b ki ktedı"r Bu !aştıkça, havalar gittik<."e dahıı ziya. kanun a7ır amıştır. u anuna dan biri Rizenin Ferer, diğeri Gün ~ ,, ~ . . ı r k t h. muvasa atı e enme . z· \' k"I • . 
e "iman ._,.at sahasına zırrnı~ rııılan kovulmuşsa ar vı• n a ır '.\'lprnıımaınışsalnr ihroç edilecek bu I I l K .. 't cıvarındoki de fenalaşmaktadır. Umumıyetle pek dayanan _ıraat e a etı, çay zı- doğdu mahallerinde kurulacaktır. ~ına en ziyade alakadar ol- ıtıtılfıl, nçlık V('sairP ılolıryısilc sar- Jn;:lliz \'e AmC'rıkan kuvvellerine Al- .;; ya~ arh oıs ene~ ·1 deni ·• pı:ıtık olmıyan münakalat mesele•!, raatine elverhıli olnn Rize mınta- Fabriknlar 1943 ve 1946 da bit-
~ ~elen prktaki büyük "ılmıyamk Avrupanın kıırn mıntakıı- .manlııı· mukavemet edehllirler. Daha amaıa. -~v~ ~e~ anı e . a ~ sabotaj ihtiınallerile dnha 7.i\•ade kasında çay bahçeleri tesisine baş miş olacnktır. Ziraat Vekaletinin 
~ Sovvetler BirJi.ft \,.. ..,. .. _ ~ıhl Mwzijn'kü Vllİ\e.Uc.rini mu hata- "Z .. uvveU~l i$e 'kamllen tnrd<?debi- tayyadresı kulssudı:un ınşasına ne~ - ~leşmektedir. Va7.ivrtin lnk1$ııfln. lanı ıştır. bu fnbrikalar için lngilteTeden gc-.....,..a: ı ._.., .., "' ret e ece er ır. - • 

~u ıra itabii bulnnunakta ve r.uya mul.:'eôlı· olmuşlarsa, Alınnnyn- !itler. Harp için iyi hazırlanmış ve R _ _. L! . gil' I ._ rı karşısınr!a, Tiirkiycnln ve Yuna- Vekalet, bucüne kadar 1 O bın tirdiği mütehassıslar gelmiş, t!İm-bn - ] '"-- ---"- _. k · - .A rlb j · 1 k mnany .. a1U in 12 et" u- h · · d"k" • d'd • b 1 1 · d tiı....ı - Runaanyaya ec ete- ,., 
910

""' ırmEVUr !1:.Lllle ltÇm me . - hntıl içinde h·i pii$1TllŞ A man a er- bul r orlar nistamn hnttı lınreketi, sakin \'C a- dekarlık ~ay ba çcsının 1 ım ,_ • en ışe aş <ımış ar n. 
~ -~ fevblidefak ._ıör.me- nın "adece deniz vı• hava kuvvrtler~le lel'İ ve zabitleri, yeni ycti:;cn 1111.?lliz B""k tan 12 a(!e;:) _ R -zlmktıı· olarıık kalıyor. EsııSPn Tüı- .şini tamamlamış ve bunu kısa bir 

.. ~. Yai Sovyetler Birliji. ı.:nr~ınıı l<iı'fi tttllmivtt't?'ktır. ihtilal. ve Anıf'l'iknn kuvvetlerinin tnnrruz- _ u rb:l~d. . . . · · eıııer klw•ııiıı ve YunnnisUının vaz.iv<>tiııin , zamanda 30 bin dekara çılı:armı- Afrı·kada ş·ıddeUı• 
_..L!" • • 1 Al , . k ı 1 aJansı ı ırıyor. . . ·· .. ·· d k" ada~ mev..ıaı -a~lık vpc:nıı·c ı t' m:ın}:mın :.ı 1 

• laıını defetmekte gikliik ~ckrnE>Z er. R d b I ·ı· 1 nıPc.elô Runınnyanın vaz.iyctinden ıa. ya karar vcrmıştır. Onumuz c ı 
"h _..ı!ı~ .. • .. . ı~ k eanuuı umanya a u unan lngı ız e-

1 
h • · h 1 h b 1 ~ 4.._ •le,ohine tevcı eaz~ muı tı.ı.rah.ı.t ..,_a c;ı mııtSM o(l .Al anv:ı ve hnlyavı knı·ncla nınğ- . b' .. k b. k . te'.li ıııamile başka olduğu bir coğrafi ha- ilkbaharua to um ıçın azır anan mu Bre 8 0 UyOr 

,.., Ye hareket ıaymıy«. lman~'B}'I bnıt!"' ıvurmaicJ Jiir.ımgc- 1. nıJ-'· ~ıl,tııc>k ve. vc~i bir \\'nt<'l'l<lo rıkn uytKı .. ·ı ır eıdsmınkınlkpazakı b"r kıkatlir. Rumanya aşağı )'Ukıırı ı:eın- ara7i, 2000 dekar olacaktır. 
ai1:.1 • kt" · B 

0 l!İ \ llgllız ve UJl t•ı = - a ııamı OS ene en a ac:a 1 • • • , • • • ( [;frincf su/ıifl!dCH. deuam) l"..._~-..ua j~ ID8lbuatı; baıta lece n. '" un ııc n « ıı 1 ımızafferl~·eti kaz:ınııııık i~in lııgıl- . 1 i ·tan bula hareket etme"i bPr ıcınılc hulunurk<'n, Tıırklyenlıı Ziraat Vekaletı !Hmdıye kadar Reuterin di11lomatlk ınuhabiri, müt b~ ~ <Nn\llk iiaere Almaaların ı.Amerikan donıxlanıııi~~nrFırıııı vJP. ıavi.la tnı·enin daha başka ıııüttPiikler tc - vııphutrema elsdı"r Bu""kre•tek"ı Sef •r;l vı> Yıınnnistanın geniş ôr.niz h11dut- hu mıntakada 40 000 çiftçiye 
" .-:..ı...ta :a •n• "" • ı.aıuıa a m ' mu · " .. ' h f t<>fiklcı· lıakınıııırlaıı '"ıJk ümitbab• o-~. l rı1..ı. yerh,melerini. Bal- "'~ 1

,, n • ' • 1. A 1· ılııriki Hi?.ımrlır. k d tahdit edilecekse de he- lnrı vnrılır vp ıleniı. mı ver ılPvlet- 200.000 lira ııizsız para vermiş >- v 
"'"ar d - k · · k 1-..,·ıp bir kar ucı-c Jup;ı ız ve ıner - a rosu 1 . 1 "t f"k' 1 x.·ı r k t -'ü I k d 

50 
lan lıu ve l.ıuna benzer şayia ve tc-ıt, il ogru sarkma ıstıyece - _,, ' " ..,.1 1 • Esk'ı O•du Kumandanlarından •. d' lomaıik heyet'ın harf"ke-ti entı ıı m,ı te ı ·ı c <'ıd • :ı a ııt şma. ve ayrıcıı parasız o ara a 

'1! ..._ .ı~ "- ı ı nnın ıhıııç euı me crı ve • nuz ıp · · d · 
1 

S b mnyüllcr zikretmekte, müttciikler .\ı··• -.innıet sayınaktaclır. Fakat N<!l 
01

"' un 1• F wb hs de.:;ildir nıclır. <'iinkü Akdcnız e ln°1 iz kon- bin kilo çay, 1 in kilo fasulye, 
b ın ... ._ R d "b" orala:rıbm ±tib.araı !!vve a rans.ayı. Emekli General mevz a o • trolü hliküm ı::ürmektedir. 

1 
OOO k'I Y 

2000 
k"I tarafından bu )"olda bir güna tema-~~lg ... _ıdıı, Um_::ı? ~'-~ \1l kı, lıi,. ohııazsıı krnnen .istirdat ed•rı lll'l· ı 1 ingiliz Sefiri de Rumanyayı h 1 od~ ~otnca,t K 1

1
° mı9ır yülüıı mevcut olm:ıdıfını bilhassa 

..,. •sunu ua t5ıo .. oı:ıuece - ' do .. Alı· hsan Sa .... bı·s t k d" Sov.,•etler Birliğinin batb h:ıırk~ to umu agı mısır. uru an çay kn"de•·lcmck•-dı"r. ı.._, • · iJ h b l lko '1zerin(IE"n Almam•.ıw:ı •nı \'U· er e ıyor h I . d · d I o1 ,, • "" Scıf ""41AUUnda nqred en a er er ı: · · B " k I 2 ( A A ) _ l) N ti cok "uritı ılci:'ilse de, Rol.\'azlarrn ba çe erın en tam ran ıman a ı-~-cla tekzip edilıniıtir. B ~ı reş,b"ld" · ·. · · · mihver devlE"tlerf tarafındnn 'kontrol nınca, ihtiyacın ynrısı karşılanmış fngiJtereye ıatılan gemiler qul-..... . . . . a1ansı ı ırıyor. 1 k 12 (A ~ "SiQUtan, Yugosla:vya. gibı, Siyasi mahfillerden alınan malü .. dılm~ini mii.,ait bir tanda karşıla- o aca tır. Va~ington, .A.) - Anıeı·fka 
~ •z ntilJi 110Syalist rejiminm il"· t öre Bükrc teki lngiliz f.1- mıvnrağı "" Tüı·kiyenln. icap eder"" Geri kalan 18 bin dekarlık bah Birlc,.lk Devl"tlcri BnhTlye Komis-~»l°ensip1erine uymakla iktifa • K A M E R u N n~~ as g Re~inald Hoare işleri biı vnp:ı<."ni:ı mukavemette Sov~·etler tıı· çeler de iki, üç sene içinde bite; - ~·oııunun 4.610.000 dolar mukabllinde 

• .1~. k" ik çısı ır " ' '- l" k 1 · fnmlizlel'c 1ıılil1tan t~ı·ı"t edllm'ı!! 19 ~d· ""Yll". Şu kadar VZl1' '• - Maslahatgüzara bırakarak hare- rnfındıın mti""rı ata mııruz ıı mı:va - cektır. . .. .,. ..-.. . 
ltket~ ~~da, bu iki islav me.m· İugdter~ie Wılıktt! Almanlara kete hazırlanmaktadır. <':ti\°ı kolayca tahmin oluıuıbillr. . .'!~praklar, Yü~c:.~':'j.tbEns- ticaret gemisi sntmış olduğu bugt!n 
\itli·· 

1 

e Almanya arasında '' - ka &rbe denım ı:.'Clcıı Hor Fran- /: RANS I Z Sefaretin diğer erkan ile bir kı- Her ne !!Urclle olursa olsun Alınan- tıtusu ve Sıhhat e a etı 8 ora- bildirilmiştir. 
tr,t~ ~~tıyor. ~ofyada :v~. Bel- r.ız~ıtaJarı ıkı;mandnnı Geııeral De AFRİl<ASı Ç A D sım gazeteciler ve İngiliz tebaaı;ı \':ı tıir l<'hrilt ve korkutma hareke- --- ----------

1,,;,,; b" manya •le qya muba.d~- Gouıı.,, blı· yandnn ı•cı.ln """"'" ~ . da memleketi le<kcımek ü'"•""· ttn« bnlun•un veyohut Bolkanlanla Em••l•i• biı· hadka filmi olan ' ~irtı 1~~at daba artlrrmak 119n t.ioe sadık .kalan Fran ız ınilstc.ıı:le- ·-~·-'"'"'"' ·-- olu Sefirin, G~?:.ral An.toı:escu _ile hakiki hil" taarruza ı:rE>~nıek niyetini , 

~I h':l..• le mihver devl~~le~1...bh~r- taruft.nn ela, kc>ndisine ıllihnk eden _ı J>- .; \ vermemiştir. nnsıl karşı ko)'acaklarını bilmekte- , •• 
~İk t uzakereter ba~la~. kelerini a}'aı lnııyıı çalışırken, <lıger "l:n~ 0 F'! Ldmy yaptığı ııon goruşme hıc;bır neti ;e t.n ı!lm , TUrkive ve Yunnnistnn bunn ~ G 
~·--ayet verecek katı teu ır -1 1 ..., / ' D N B · ·· S / d" ı Bl · 1 kt r1~ .. nıive ara un eş ~·ı ._,.k 4 müstemlekeleri rlolaşmıya lıaş amış- Ç-. 0 •, . . . ajansına gore, e ır, ır er. rınc şı · n, oy\lnn u . -
dı1EÇa 8 t7 almıya muı:tar kalma- · tır. Ajans lın°b(!ıJeri GC"ncrnlın hiılen . ·'\ \ /..0~Maruo '•"': General Antonescu'nun bir sualı- cekler, ikinci <:ıkta Is<.>, kcndılPrınl 
~b"nd a ~anle·ın, Tu.!'anın ce - Karrrenında ba1unduğunu bıkhrmek- ~ \ <> I <iarvo : ne cevaben: «Sizin yerinizde ol- mlıdafnn edeceklerdir. 

~Un" ~n .ıtibarcn sükun ~.e h~ • tcdir. ' ı ', saydım, ben de ayni siyaseti ta- Mul.nsamatın lıidnvetincle Alman- Fransızca !'ıÖZlü şaheseri görfqoemiş bir muvaffııkıyetle ~tt"~ ilaliJ etmekten mwnkuıa Kıımerun, Afrıkan•n garp ''e çc- o Udi I l<u1td@"• kip ederdim:> demiştir. lar. fııgillz hükumetini Bıılkanlarda SARAY s 
,.kmacaklud"- nup ıo..., .. ,. '''''°"'fıi noktada. Gin• ı' 0 

•• Tevkif ed~en Amerikahla• bn"" "'"'"' at.,ı-"• ithnm· ,,ı;. inemasında 
'--.... M. ALTAY korfetlndedh-. 1914 hn1'binden evvel Kalobat-\ l<AM f R LJN ·._. Bükres, 12 (A.A.) - Birleşik yorlnrdı. ŞinııU, mihv<'r dcvlellvinin, 

M bu m65tenı1eke A1m:ın1ara sitti. mı~ ~ounde Ca°rnot:·::· Amerika~ın Bükreş Sefiri, Ame- hfılen o zaman fnıdltercyi tahtic et- de.ant ediyor. Baş röllet>de: 
a a r 1• f aa İngiliz - Fransız kıtnntl tarnfın- o rikan tebaasının tevkif edilmiş ve tlklC'ri "t'VI yaptıklaı mı söylemenin b nl G 

c!nn ZtiptcdiMi. l\Hll~ler Cemiyeti SPA.N.\ BonıQ.: haltlarında fena muamele yapıl- tıım ır::ımanıclır. • Spencer 'racy - Ric a reene 
V karanre 922 de garl>inde:n ufak bir Gutr. İ ... · . . mış olmasından dolayı Rumen Bunun S!!bebl de, İngiltere üzeri-
ekl•ıJ•Dl•D parçası jngfüereye, diğer kısımları ·-- • • •• • ~. ! Başvekil ve Adliye Nazırının ılı- ne yapılan hucumlar:ın muvaffakı _ Son gOnlerinden istifade ediniz ve gidip görünüz. 

Frnnsaya mnnda olanııt (muvakka- ~ A 8 O N •• zar etmiş olduklarını ve bundan yetsiz.Jir.e uğramıl} bulunma!lıdır. iıı•••••• Bugün sııat 10.45 de tenzililtlı matine ••••••ili 
t k ten) bırakılmıştır. Fıansanın elinde böyle bu gibi hadiselerin tt-ker - ~·iveyş kanalını istihdaf eden pliiıı et ikleri IJuJunan amzi 431 bin ktloıııetre nıu-1 İngiltere tieareli Kap yolunu tut- rür elmiyeceğini bildirdiklerİ:lİ f'clıcHittank cihctinılcn bir nazJrinl 

.\ty0 k rabbr.1, rıtifusu a mtlyon, merkezi tuğıındnnberi, bu sahillerin tnmnmcn eöylemiştir. itıtivn Ptmezsc tanı olamnz. Fakat 
'l1t v ~ nnhlsar, 12 (A.A.) - ~fa- Yaounde'dir. 7A?ncfieıfo meskiiııdur. kendi elincJcı bulunmasına çalışmak- Macar - Rumen gerginliği fnı:dl•ere. dikkatini her iki cihete de •11tıı b<! nı 'Hasan Au Yücel dün ak- Hattı fıst\iva llilimlnin her türlü ne- tadır. artıyor te,·cih etmiş bulunmaktadır. \'ıceı ~a~a celınişUr. Hıısan Ali bat ve meyvnları bulunur. Uilhnssa Aynca De Gnulle, bu müstemleke- Budapeotc, 12 (A.A.) -
~' ~eledlye tarııtından şe•cfiııe Şimalin hububat, araşit, kauçu'k, pi- lerln yerlilerinden asker de toplıya- Oniveraite gençliği, Macarlara 
4. dar ,.1ı{•fettaı eonra geç vakte rinç, tütün mahsulleri pek bereket- bilecektir. Buralarda yapacağı pro- karıı yapılan mezalimi protesto 
~etin :ınıuı.rif lflerj üz.erin· ildir. Müstemleı<edc şima'* giden 850, pnganda gezileri, kendisine iltihak için büyük biT nümayi§ tertip et
~ laı· ve öiretmenleıle gö- Km. clenıir7oh, 1600 Km. mwıtazam etnıiyen Dakar müstemlckesine de miıtir. Talebe, Alman, !talyan ~1-

bulıuaa.•ttw. fOSe vardır. müsait tellir icra edebilir. • ilıderi önünden erek wv ile-

ı ini izhar etmişlerdir. 
Mncar ojonsı, Rumanyada bu

lunan Macnr gazete ve mecmua-, 
)arının ydsak edildiğini bildirmek· 
t • ' 



İLK MEKTEP Şehir Tlyetroau lstanbul Defterdarlığından ı Bugünkü 
Mısır 

Coğrafya a Tepebafl Dram 
luımıada 

Burüa ıündib lS,30 
Te 

Jı,&. K. 8 . C· 
L . K. L. T<.. L:_! 

(Baş'cmıb t ııci aahife. uıi?trı) 

Bu alakam ve ıcvıncim m~na
eaz deiildi. Zira, dünyanın en ne
ftı tütününü yctittiren bir memle
ket. dünyanın en eigara dü~künü 
ve en zengin memleketlerinden 
'bir ine, hem de kom§U olduğu hal
de, sigarasını satamıyordu. 

Demek ki, bira geç de olsa, 
hata keşfedildi ve artık işler yo
lunda gidecek ... 

Bir de gazeteleri açtım ki, on
larda da sütun sütun, eahife sahi
fe ayni mealde ilanlar ... 

Oooh ••• Büsbütün geniı bir ne
fes aldım. 

insan, aıurbette, yurduna ve 
milletine ait en küçük bir müjde 
ile bile bir başk& türlü seviniyor. 

Ve karar verdım, ben de bu 
İfo gücümün yettiği kadar çalışı.
cak, rastgeldığım dostu, i inayı, 
ahbabı, hatti uzaktan merhabalı 
ları bu yolda ikı:tz ve te~vik ede
cekt im. 

Ettim de. 
Fakat... D•ha ilk teklifte su 

~cvabı aldım: 
-Türk 11gar,.11 mı/ Bırak Al

lahı KVersen ••• 
- Neden~ Var mı biıim ıtiga• 

1aJıuın Üstiint- aıKara ~ 
- Tadını tad .. mı' oru;ı lı.i bile

lim ••• 
- T uhal se}'• .. Al bir paket 

tüttür dumanını... Hem piıhiılh 
da dciil ki ... 

- iyi amııı11 .• lı.ıni nereden a
l•caiız? 

Ve tam o •ırad• kıueımıza çı· 
kan •İgaracı}'a ııc11lendi: 

- Bir p1tket Türk •ıgarası ve· 
ıtr mısinl 

-Yok. 
Aksiye bak ... Fal:at olur a ... 

Bir ba,kaııına bakalım. Ve yÜrÜ· ı' 
dük, o başka!lını bulduk, ond~n 

1 
da ayni cevabı aldık. yok t Biı ü
çüncü. dördüncü, beıinci ••• yok, 
yok. yokl 

Ooıt, birdenbir• mıhlanmıt ıi· 
'bi durdu, bana dondü ve •eri bir 
aule çıkı,tı: 

- Böyle tt~ar~ ııatılmazl 
Farkındaydım : Böyle sade ıi -

ıara değil. ekmek bile ıatılmaıl 
Meğer bizim lnhi:ıar idıuf'~İ 

•• 

Oğretmenlerine 
Maarif Vekiletince ilk mekteplerin 4 n S ci •ınıflarsna 

kabul edilen Marath Kaı.ancıotlu Abdülkadir Sadinin "YENl 
İLK CO C'iRAFY A .. kitapları Milli Talim n Terbiye He-
ye tinin ıon degişikliklerile " SEMlH LÜTFİ " kitap ni 
taraf1ndan haritalar v~ re•imler yeniden yapılarn em1&l

ıiı bir nefasetle ne,redilmiştir. 4 cü ıınıf 21, S ci 30 k u· 
ruıtur. Toptan alanlara büyük tenzilat yapılır. 

TAMÜLAYAR 
iYi CiNS 

DAYANIKLI 

' Bu aktam ıaat 20.SO da 
OTELLO 

lıtlklil catıl . komedi k11mında 
Gündüı ıaat lS.30 n rece 

saat 20.30 da YA L 1 U Ş A G 1 
Her tarafa otobuıı "ardu·. 

-~.\< 

Şehir Tiyatroıu komedi 
k11mında 

Üstad Muhlis Sabahattın'ırl 
2 biiyük eseri .. 

15 Cıı ınciteşrln 11alı gunü akşamı 
1 Kerem - A .. lı. nıuzikah büyiik 

11 
Şıırk masalı 

Efenin Aşkı, Millt operet 
4 perde . ., 

RAŞiD RIZA TlY A TROSU 
Halide Pitkin beraber 

Bu akşam ve yarın akşarıı Reyoğ. 

1 tunclo Halk sinemasında : c 1\cırma-
Genel Acentalığı: İstanbul Kutlu 1.·anfık> Vvdvll :; peıde. .. . 

Han l/4. Satış magaıaları: Nak~e lk Beyotlu Ha ıinemast 
vanopulo Bıradcrler: Sirkeci - A Buı:ün 11 da: 1-Uç ahbap ça. 
C11roççı· Sultanhamam - Pancırııı , vuşlar harbe gidiyor. 2 - Mahl:lım· 
ve &ıvaldls Galatı& Karaki>1 - Al· ı lar kalesi, :ı - Mlkı. P;ı7.arteaı, aah 
beıto A.~nte : istiklal cadde91. 

1 
geceleri Raıit r.ııa tlyatro,u. 

~ ............................. .. 
lstanbul Fiyat Murakabe Evrıv ~~:~~~1:,,~~:~~~e~ıe~'n . 

Komisyonundan : dt.ı: 
f . . Evııı> Sulh Rıık•Jk Ahlt~ını Sııh~l\'e 

26 nunıılralı llii.n - stanbul ~aıetelerınııı 7 • 8 Bıl'incıteorın 1940 · · 
ı H iıkınılle'ınileıı: 

tuıhll nu~halarında münteşir ıııar.ıf;ıtura flyatlurma nlliteallık (2 .. ı 1 . .. 
ııumauh ılanımııdakı • ıuhteltl elleıde lıulunmuş olan nııınıfatuıa eş., ldiClik ~luı;tafapa~ad:ı Cıbalı Ka-
yasıııın• ıbııre · • cıtlıalitt-;ıl;ırdan mıuııla l'lleıde bulunan ıııu11ıfatura e~·ı ıutıııe nınhıallc lnde eski Kobm Rı-li 
l'ai'IOIO) eckliıld(' ta~hi h ed ılıı. yeni Abdı Subıeı mıhılle.tıı; tncHıcl 

Ou malleı JtlıahitçılP ı tlınc11' b•ıluııdııı::u takılırılc ı / lOtf\40 torlhlı l l'adılesı, venı 6 No. lu eski i. tvvel
Re~mti G111et,.yle M~ıe;Hlmış oı,ııı 'fıcnreı Vt•l•aletı teolıgmın döı düncli ce ev (biıleli nısa t de oturmaktayken 
madde 1 lıükmu dalıılrnde te tııı ohınıırak Jl2flmİ l<kr YtlZfll'lerın in f!İt\e. : 9:;0 tarihinde nktl ha~ta ııe"tıUle olen 
aıle ııalıJnbilet'C ur. (U8lliı 

----·-' ft11yriye~·c bor~?ıı olAnlanrı ve :\lncak 

Leyli y • K 1 •Nehari 
Erkek enı O e J Kı• 
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/lludııri; : t'ıh Şf,lr fe.o.ı.ı.·ı Dı~el.·tM·ıi 1-1. Alı Hoqtııet Ktrcıı. 

Husust)etleıı : \'ABANCI DlLl. f:ff O(;fn'Tll\llNE ehemmıyet ver-

l ııtdıs edenlerııı tııılhl iliindnn ıtıbn. 
ren hıı a.11 zarfındıı mnhkl'oıcyr nıü· 

! rncrıııı eı1Prel: ala r.ıık VI' borçlın mı 

ırp 1111 huıııı11t11 açılarak ılefl~ı e kayıt 

, \'C te .. blt ett ırilmelerı \le knııuni ml-

ra~çılnrın drı kP.ıa tJıl'İhi iliinılan iti· 

tıaıeıı uç 11y ıarfındo ınuıacant eyle-
mek, talebesınfn tU hbnl Vt llJZ.•bllllle vakından ıtlflkaıfar Olanaktır • k • ( d 

4 mclerı \'C anunı ın ı ıiet ınrfmcln 
TEl.1-:FON : 41 l59 •••••••••• ı••••••••mıll ı miirncRal l'tıniyenler hııkkında Kn. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
- haııa Miidurü Umıımiaı biaaı 
Mııııra gelerek. bır fabrika kur- intıı ııılıırdakı ınenıuı lmtıhanııı a ırirmck ıçln num;ııalı kprt alanlar-
ınuıı, lstanhuldan bol bol tütün dun 1 • 150 numııra~a ı:adar \4110/940 pazarte ı günu ve 150 den vu· 

! nunu .11'denlııitı i 18t, li84. 5C1 ve 

! 5G4 fin!'ii ve bunıı nıütefl'rtl madde

leri nhk~ırıı tathik olunacağı ilan o· 

lunuı'. (940-181 

sctırtmiş. avııç dolusu paralı:ıı sar- t>ı:ırısının da t{i / 1019-40 ıalı guııO snat J:{ Le 8ırkecıdo !\Umıu Vedaı 
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H. K . M. 
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K. M. P. 
K. O. H. 
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K. M. P. 
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K. l\1. P. 
K . M. P. 
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H . K . M. 
K . H. H . 
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K. M. P. 
Jt . D. H. 
A. S. 8 . 
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• 
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65 
91 
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12 
88 
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47/2 
711 
88 
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Adı 

M:ehınet. 

Mehme• 
Halit 

lıt 

1'ah•ecl 
Kunduracı 

Bakkal 
Mehmft Mana• 
Fevzi Sebzeci 
Hatice Kömürcü 
Salih Manu 
L . Eskina'li Demirel 
Fikri Sobacı 

Bekir Yufkacı 

l\Ichmel. 
Ahmet 
Bekir 
H a n 
Fikri 

l\fıınav 

Yorgancı 

Yufkacı 

Kilnk imali 
Sobacı 

Zeki 1'oprak imali 
Zekeriya Manav 
Abd ih rahim Fırıncı 
K . İğe Sı•ç işf 
Mehmet l\Tnrangnz 
Tufan Kerestcei 
Nurt Ekmekçi 
Fatma Ebe 
Mustafa Hallaç 
İbrahim MnrnngOt: 
Mehmet Mırnav 

HüRoyi n Kahveci 
Hayı i Aml'Antçı 

Cafer Doğramacı 

Nuıi Manu 
YorıJI Sütçü 
Nuri Manav 
Hıyrelthı A11çı 

Yalm Aeçı 

Akı le )1anav 
ALdullah AK• 
Rütlfl ı-·ı rıtl('I 

Nuıı f\'1aı·anı:coıı 

Han rı I.evl l.nbireci 
,\lııııet. M. J(undvıRct 

H. l"lkı·i Sobacı 

'l'ıılıııln Rakkal 
Afoti 
Nivn:u 
H iiı;cyiıı 
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Suıni Polan.ıv 

Sııliıhııt.tin Knhvl'ci 
füfnt Tcrnzlcı 

Alt•ko 
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K üfteci 
Ahıliilkeı iııı KJJnılııracı 
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&•yfı 
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87/18 
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46124 
41/4~ 

47/ lt 
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4fl /3G 
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1 / 44 
114T 
1/46 
1/49 
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1 /40 

43/ 18 
47/15 
45f1R 
41l /21 
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46/!?R 
4M39 
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4!l/l!l 
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41lf42 
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12 40 
ıt 70 
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'1 94 

18 81 
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12 iıf~ 
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o 00 
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o 04 
O RO 
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o 81 
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O Ot4 
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' 36 o 87 
4 44 
2 26 
o 81 
2 78 
6 67 
o 86 
2 70 
o 44 
2 01 
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ı ~· 
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14 2tt 

1 12 
1 91\ 
1 87 

14 79 
2 7!'i 
o 69 
e 5P 
1 27 
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2 70 
l 20 
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Scyfı 

Scyfı 

ft-derek 0 bo} boy 0 fişlerı dr. ct'l· ı cııdde .. ınde 1 nhısıı ı lııı 1'eflı~ brnasınd11 hazı!' bulunmaları. ( 9753) -~ııltoııcılımcf. ilv•ııcıı Sııllı Tl ııkıık 
tırmış Rmma. .. Piyasaya la"m - -~- - l/Ql,'1mlıliıııdcn: 
nlJuğu kadıu ıııgı.ra yctı ıır~mı. .Eskiıehir Daimi Encümeninden: O ;tVll('I r suuıhul \'akıflaı P.ıışmfi- 7fi ) ~ 4G !ıMımct Ut>ılı('I" • 44 121 tt 7P. z :ır. 
)oınııışl.. <HırluğO avukatı P.ıfat Arsen tmn· 1:!4 .. , ıoo Cemli!' Aşçı • 14122 tt 68 2 34 

Sebep} U'lı.t.u azını!! dü. işc;ı- ~~ .. kişchiı temlcket hıı•tanesme. ha tane tesllını D. R. U. nunınıa 4 fııı.Jnn Bevo~lu fstiklG.1 caddesi S:ı- 45 Kt1tiıtrı G 77 1'urı Muameleci 938 48121 2 83 O 67 
ler kaçmış dk, v~".ııt kılını,.. da. . . lıpındc sabıt ıkı bın l!rıı mahıımmcn l>cd Ilı bır ttuv makıne hun m(ıba- ın\' ıııtnem aeı üzerinde Doktoı Krnnn ~R • • 77 Nuıı l\lu11 nıetl'cf ~~8 4fll20 15 ;>!l S 12 

t 1• 

yini: lafl 1 l"'Jıts ı ıı;ln R/lll !)40 tııııhırıcle yıı pılaıl ek ıltnıede talıı> zuhıw etırıedı- t1<'%dtn•lc 1\1{•\ıınet •ari 1 ll.ıtlce nlev· ll7 , • 3 l\l••lmı~ı 'ohacı 911 49'17 l 40 O 2R 
Sonra bir ıkınca ll\t'.Sclr. dahaı ! fındcn m&kiır ctüvüıı nı•ıbnaa 1 ıçln cluılltıııe müddeti on g(ın ılfıh11 ltıt\P ' 40/\697 •0 1ı dosvn llc ı.:ı· r.ı; '> t $t Asını Klli!('ÇI 9'l7 uırn o 5!'1 o 12 o,, 

var:sigaralarımızı bulup doe ı<;cn uzntılnıı tır. lıoıı ııızleı şüyuu dtl\'a;ıınııı 1•npılnııık- 1.54 K M r 1&4 Alı Koçan F.kınd:~·I • •r. ı:.?R O 03 O 01 
leı ct1yni markanın beş 011 ıonra Talırılcıtıı ıhale ı:tınıı oları 18/10/940 tarıhiııc müsadıf cuma gunu l ta olan nıahkcme~ınne: 18 Tııhta :\liıııııe R i.mıt P.crlıer .. :uı11r. O l:t O O:'J 
çe"nisini kavbcttığırıdcn~ ,ikayc· uat 14 :ıo tla \'ılııyl'tll ı;ıut"':ı"k~il Onınıi Enciiılll!n<' ımiracanı eyleme· ~l fü lılı>ialcyh~ı Haticenin tknınC't~ii· g ll •zır Çnvuş 51 P.ımshon Kııtwecı 938 3414R O 11 O O~ 
tr başladılar. lerı ıliııı ,,:ı.ııur. (97&:.?ı hının meçhul olma!lına blnncn yiıml ııs Hızıı· Çavu 141 .\lı Tokmak 1\nhv<'{'İ , 34149 O 11 O ('12 

Hulasa; göılerımle gordum ki. -- - -- -:--- - - - - gun müddetle ılanen tebli~aı icrııcıı- 167 Tnhtu Miıııııe 110 P.oınnlıvıı Terıd • R7! r; O 04 O 01 
Mısırda yüz bini~ rle müşıerısi ha· ı • 1 1 • I nıı ve rnuhııkcıncmin _. /1 0 /940 laı ihi- 3 İ slfunb<.'y !11 H alı! Kııhvcrı 9~7 41 /~7 3 ll6 O 71 rtl• 
71f ve na:ıır oldu~u halde sigaııı· ASKERLiK ,çı arıyan ar ne nıüsadıf cunla günO ızııat on dört- Evtıp '.\lali ~·c Şubesi mükc·llcfl<'rindt'n vulc-?ııiD adı işi Ye tlcııretırah adre!i ynzılı şalııı:lnr terki tıcnr 111· 
!arımızı satmayı becerrmcdılt ı _ ıeki duruşmııdıı gelmediğinden hnk • \'<'n• ndıe lerini bılılirnıemi$ ve tebellül?v ı,aliihiyetll hiı kiııı c göııtcl'lncı~ıiş ve Vdpılıın ıırnşlırmaıJa dn bP ı 

V b k d ı' * M f:M UR - De,·lct l\letcorolo- l>ında ı:ıyııp karan \'Cl'ilıniş olılııli;tın· nrınınıııış ol<luklnı·ınrlan hiz:ıinrınıfa ~osteıı!en vıllonı nit kıızım"' ,.e bu hı an vm "llt>ı·in\n ve znınlarmı hB' 
c u. 0 ıengııı om ll a ıat- ı·ı ı'şlcrıne. Orta ve lıse ıı1eıunlaıı. h ı· 1 .. # ' " nı;uıını becercmedıöımiz tek neı;ne ı Fatılı A skeılık Şul>es111dım: dnn lnrı ı 1 anı rm ltih:ıreıı he eun ihbaı ıınmelerin lıh:znt keııdileı ine tebliği ıııümkfüı ol:ımamıştıı 

o 1 Fologrnf, vesıkn ııuretlcrı. İstiıla ile znı fıntla ıtırnı etınedı,.·ı· vA muııL·.,·en ı· olP' 
de; değildir. Top Astegmefl l\lehıııct Toı;o Ankara po ta kutusu 401 u müra- ı; " " Kıwfi,·ct :!tl!l!! ayılı konunun ıo Vt> ı ı inci nı:ırldeleı ine tcvfıkıın tebliğ yeı ınc gccmck iitcrc ı 1111 

0111 11 ~6/101~40 ·ıat ond.ı gl'linıneılı~ı (fi786ı· 
Malüm ya, Mısırda ıyı su ~ok. (4G5-0G) nun ııccle tubey1.: ınuıacııatı cııat. i:\liı sabakıı ,ckillerı talııılcre mır. · 

• 1ur. Bu ıcbeple de ın.u!~n sularına )ıııı ile lııld ırilccck. takılırıl e karııı veııle<'e~I. ı.:ıynp ka- ___,.,, 
nırı nıakanıııııı k1ı1iııı olnınk İ.İ7•'1'<' 1· ;j 

' ıtıbar çoktur. Mahalle bakk.allıt- takım • aklımllln crnıt!diği - cıddi + MEllll 1:- Dıvanı l\Juhnschntıı J b ) El k k ı 
rına varınc•)a k1ıdı., her )~rde !lr.bepter d·· vardır. :ıo ıı.a asli maae l\lıırakıp nıua- ı:1ıı,·n t('bli" 

01umır stan u e tri ,.Tramvay ve Tünel Halkevlerinde 
ttah•nn ve Yunan mad~n ı:ıulc1tı Fakat gozumle goıdu~um ıçın vınlığı, ımtıhıın lô / l0/940. Şaıt.. ' B o R s Al 1 1 t 1 • U M d ).. d · ~ 
bol bol bulunur. .ddımın el. crdı~ı bir basku mıeal Yuksek mektep mc:ı:uııu vevn 25 lırn f e me ert mum Ü Ür UğÜD en : . . il lk • d . f;\'ifl'ııv 

Bızde de ıyı ıııadcıı uyıı bıı - ~ıkredcyım: olmak. lıl:ıı r.ııııı Sışll otonıohıl J!'&l'afı i~·in ılç otomohil tıııııiıl'ISile ıkı bolu. de hlmenca kuı-slorma 14 B 'ıııt' 
nınnetıı lııı· ıeı fı nıuıldl'tı hulunnııışl * ~mtııtı1ıu a ın•rn en. 1 trıe• 

1 _ı w ...ı l • 1 S 1 d L ıı.:t d 1 12- \Q.94() da m uam el e a örron 1 1 te~ı nı rıcı zrırtmıi. Prnnsızcıı ku"'ıı·ı~' 
unnu~unu nuyıoı 0<11.ı lat·ır er eıı~ er enueı ı ıv ı'ır a ) er e!I• + ıd.ll r G f,'f( _ Tccı ubelı. nw- ,,. niırr ı ıt yn(· v:ıı dıı. na 15 lln'lııcitevrın salı \'C frıg il' 
ııı,.kıup üzerine mektup }Ağdıra- nıı~ münc\ ver bır T urk. Kahıre- laloııst kimyager \ll')'B nıuhcndıs ı.:ını p a r ala r Tnlıpl(lrin nüfıı. huvıvet cuı:<laıılııı ı v,. şııııılı~t' lrndaı calı ıuış ol- kurslarına 7 İldncitcşrin perŞ4'!ıt1 
rak ""e aylarJıı iıın peşını bırnkmı- nin butün bü.> i.ık otcllerılc anhı1ıi1· yugur. Ücret: ::G5G ııunuıralı kanun ı.ondrıı 1 Sterlin ~ 2:1 ılııklatı wrlenll'n nldıklnrı miiritlctl lıırnıct ,,~şikıılıınlı• httilk~ 21110/40 günil faal (18\ Je başlanacaktı~~1 ıP 
Yarak (su) ıstrıııislcı. rak, bunl, ıa yiizlcrce. hattit belki dahılııııtc :JOO lırava knd 111· 15/ 10/ !140 Ne vyol'lc 101'1 Dol ar n2'.20 t · l'ıı kıı-lara -zılnınk j,:ııjycn ... " " 1 I ıııızııılrsi l!ıınıı ı:;ınl 14 d<ı dııl'cnın l\1 ctın lıaııındıı 7.ııı işler• Miıdiirlu- > '" ~- ,.." 

E. ne cevap aldınız / oınlerce n:~tre murabbaı halı sat- ıı kadar lCayscıı Tayy~ı c Fabrıkıı· Ce• • n . 00 n Fr. 'l'l,66 ik:•eı vesika fotoğl'8filt> bfırorıı ... · il Atına 101 Duhıal o 91\D ı!iiıw nıııı:ıt•a:ıl Plmelcri lııztıınLI hilıllrilıı (977G> v •ııe ,... 
- Li cevap ve İa ııeyl mak ışını ü:ı:erinc almı~ ve derhctl ınn m rııcaat. M>fya 190 ı.e.,. ' nıcaatları ve ı:-ilnüııdr. ılk der .. 
Mııııra ti Kalifornıyadırn elma ıncmlekctımızdeki buyuk halı lir· + ZABIT KA T/Pf,İGİ VK K A- Mad rlt 100 Peçeta 1~::!~ 1 • z:r bulunmııları ılcıt olunuı~ 

ve ta bilmem nerelerden el, ce- malarile temas ederek uyu mu • Ti/' \'f..'KİllİGi - Ankuı·adll. :! on Buct•~• too Paaal 26,4 ı Bey o ~ 1 u Vak 1 fi ar Mudur 1 u "'g Ü il an ' ar 1 1 

• • mur • • • ıs ı u- nıamclıı bıı on lırnlık zabit. katlplık· Belırrad OfJ Dinar J,'\ 'h liralık 1 on be.;; lıralık, Kızılcnha· BDkreo l llO ley o 62~ ~f s t 1 k T y 
VJZ konserve ko • F t k .. aıparişlerını de vermıştir. 1 , İİll••'••························ a 1 1 a zlime kadar herfcy g elir ve caytt Filan tanhte, şu cİn!lten, şu lcrı Polatlıdn tııı on liralık, Aııkn- Yokoha. 100 Ye• 31,0~H 1 
cayır satılır. boyda. şu ende. şu kadar metıc roda 4 ıone 20 liralık kiitlµ vekılli- Stokhol. ıoo larn;lcr S0.98 Pazarlıkla Satılık Bahçeli Konak b,ıı~ 

Bız i<Je, 914 ıtenc5ıııe kttdilr l\lı- lıalı teslim etmeyi taahhut eden gl l\tüsnhaka 18/IO'!l40 da. Şıııt : ı Babası Nıf kıın l ngıliı, nnası 51· · 
1\ı • k dd .. l7/ l0/ 40 Mıılıanımrıı l-t mıefi 1\at'i temiıl(lt ıllr.salıaıı d · k k t•Y .ı • aırııı bırinci tutuıı ~;ıııcı~ı olduğu- Lu firmulardan hic;bıri ıöLi.ınde cmurın anunu nıa c " ' Arıtp, 1,5 yaıın a bu er e · !•.,· 

1 h ld c1·· 1 b • d clurnıamıştır 1 Bir haylı geç gelen a kııdaı Aııkn ı a Cümhuııyet Mud· ESHAM VE TAHViL ~ T U. /\ r. l.i lfr Mı.tfe ııamıb. 1 tılıktır ... Görnıclc Ye ı:ödişnıek ,,, · °'117 8 e , or cı; sen~ açın e delunrnnıiliğjne ımirncaat - -- - "tnlcr U11küdarda Alpazıı rındıı at/ 
} erimizi Yuııttnı!ıt;uılıı Japonva) a mallar ise, nf' çİıııılerılc. ne boy- Tli k Ti I " d .,. 

1 
+ BAJ.A iV OGTlETMF,.V An- r caret b .. k .. ı •a ma O,IO ~OOO 00 1200 00 sr.a,r.g pacı Ray Salim mnğazıı!<ın.~ ıet 

l kaptırmış bulunuyoruz. tarı boslarılc veri en tııparise uy- karıı K(!(iörcıı Çocuk Eo;sirgeme Ku - ~lVH - LrıurJıa vı 20,21 ı nıılil !Kuyaşn müı ııraat r.ıll'hll~ 
Bu pa ka rakam d.ıha vere - ınanıı tır. ıuııııı Çocuk Yııvasına. \!mum .'.\[er· AnadoluDemlryolul Ye ll petln38.- OıUıkoyde l'alnngıı Rı•kıı~ııııiu t•~ki ıt::ı \l vı>ııı (19l (2lı No lu • - 1111111 

yiın: 928 ııenesincle l\lısıra 1 mil- Evet, Mısıra ceviz bile dıtarı- keze mürecııot. 11 • 111 38.- evin kapalı Zat'flıı olan aıttırnı:ı ının mı.ıa\•\en saatte bır i!ltekli çıkarak Tasviri Efkar__.,,,,. 
yon 1 ~2 bin liralık mal salmış ol- dan gelır. Amma, her CC\'İZın Ü&- Umum hyatro 32,7' \•crdı •ı tekli! mc•klubu kıınuııa uygun olınndııı;ınusn 11110/940 ı:ı-ünün-

4 duğumuz. haHc son enderde bu, tiinde sağlamlığını tekeffül eden MTUerkkeBı Baıakaıı pe,ıa JOS, - den ıtıbnı('ıı bir o~· içlrıdı• ııaımrlı••a hırnkılıııış •·ı :?l/10/fl40 nataııcsı Nüshası (5) Kuruşturtl. _.,u 

E b •• ••k • • r orcıı 1 P•tl• 18,90 ., ,... .~ 
1 dörttt: birine. yanı 300 bin liraya bu de damga vardır. Ve mal, İş· n ugu eserımız 19J8 .,. s Hazine lehYtll SO,SG gunu saat (15) de paznrlık )'apılına~ı knr:ıılaştırılmış olmaklıt !<:tekli 1 Ab ş 't' I T6.rkl1• ıçt• 

kadar dü miıcctür. 
1 
ıc böyle satılır. C h • • • d • Erıanl ı-ı.sı; (l l nııl:ınn o gün Be~oğlu Vııkıflnr i\Iud{lrlüğ(i İhale Komiııyonundo ~·a-' o n c e rat 

1 
içla ~· 

Belki bu netıcevı doğuran bır KANOEMtR Üm Urlgefımız lT. pılncnk ıııııarlığo pey ııkçclerilc birliktr mürncaııtl:ırı. t97!H ı 1 Senelik ......... _. 1400 Kr. 21oo 

- Büyük Casua Romaaı 

SUSUN 

1 
ı460 , 

-~---------~---~ .... ~----------------------- Altı aylık ......... 760 , sOO , 
ı uc aylık ........ .... 400 • yoıctıı'' 

riınuyoıdu. Bızı ~nkoladıkları takdırde nefe ııldır
nı.ıclan idam edecckleı ı ıuulıııkkaktı. 

CM . 21): 

Y<IJ'... 00,ıınUııuz bir lwı f'... Magtnot'dn ııırtilstü 

be•ide yatıllı cfrad ııııııınvcbt' ile her hafta ızın ıılı
vor. H~r akşam, vıı 11iııemo, yıı tivntı o. va vaı yete 
var. 

ı Bir aylık ............ 160 , 

1 
Blrinciteşrin Paıar 

YERiN KULAGI VAR 
Bıınlaı ın karılaı 10111 • lagiııot'nun kenar semt· 

lcıınc kudaı ımkulmalııı·ııın müsnaılc ediliyor, tııbıi 

bu sıkı fıkı tenıasuı l~·ı ncticeleı vt'ı miyeceği hı 

kardır. 13 
Glhs: 217 

1 - Evvela orduda a ker d ııu plınsb. 

Tef rika No. 51 

Yarın l\J. 21 ve M. 22 lle vel'ılcn diı'Cktıflerln 

ne ckıldc yapılması mi.lmkiın olacağını tetkik ede· 

- Frnuteın Lıza, dcdı. Sızl Fran:;ız. 1 tıhlınrnt 
ıııekırnızmasının içınc ıthal etmeden ~·apacağımız ış
ı,.ı var. Ev11cla Belçıkadakı vnzıyetı bir tetkik etle
llın. Alman hududllc Belçıka ı.ıı hıllcı l arasındaki 
yollnrın naklı,vnt ve :fOlculuk hacnılnı istıyorlardı. 
Bıınu kolayca elde cdebilırlz. Bu vnzıfc bıttıktcıı 
sonı a, Fransaya dönüp Fransız ıstıhbn ratınıı git e
bıllr~lniı.. Bu yol daha doğı u olur. Şimdiden Frnn· 
sızların arnsınn karışınıanız, korkarım ki alacağı. 
nız \•azıfoler, bllııhııre P.clçikaya gitmenize ıni.nı 

olacaktır. 

Stıa21Jo11ıg'dn R~kf'ı lch! mah~uıı uıııuınhanelcı· 

açıldı. Buımlııkl kadınların çoğu en ustu ... Hem na· 
ıl casu!I, blllyoı musunuz? . .• Bir knınıı Almsnlnra, 

biı kısmı l•'ramıızlara hizmet E'flivor. Hrı ikı torıı f 
için çıılışanlnı· da 11aı ... 

P-===========:=~ 
., ~v .. atf 

2 - Acker, esraıı fae ctmi\•ocek kadttr bıle' 
1etl1meml1. 

3 - Komunı tleı . orduda duzen11ızlık yapıyor-
Jar. • 

• • • 
Yine kı~a bir gun ıarfında yaptıtım tetkıkat 

neticesinde: I<'ranınz milletiııın fevkalade çok içti
tını ve halkın ıiyaectle haddinden fazla metC"Ul oı. 
duğunu sördüna. Sokaklarda kendilerine birer P• 
elci eı anyan ıenc kızlar nazarıdikkati c.U:edeciik 
kadar (ula, Parı• ~kaklarıncla çok aabft \lar ... a 

• 

ceğız.ı ( M. 23) 
Erlcsı gun daha abah 11at 7 de l\1. 21 ve 

.l\1. 22 apartımana geldıler. 

!8 Ağustos 
Hep berabcı bıı masanın etrafına otul'duk. Ren 

onlara kendi clımle hazırladığım çayı ıkram cttım. 

01. 21> ve (M . 221 heyecanlı görünüyorlatdı. Een 
ı e sotnkkaıılıh(rımı muhafaza ediyordum. 

l'rallSA hut«a Mafıııa ratJı.en, Holanü Vt! 
JUıtaaJa •lika,.ae echlauy~ luMlar lrvvvetl.ı 

M 22 de &)·nı Iikıi mfidnfau cttı: 

- .!' rn ıı ız teekıli1tıı111 
degildir. dh ilave etti. 

aokulm.ınız işden bıle 

Fran ız n11k,.,.I arasmda menfi Celcyanlnr cok 
hıvvetli hük~nuıt, awri 'ın~mııun .ıtıııek lçın .;ok 
utrıışıyor. Fııkat ki5yla ve teçı ara ında koınunıst

llk fevkalade yayılmıı "' askerlcrın de cko;eı ıyetı 
koyJG ve ıeçi oldııkları içın, hi.ıkuınct fovkulııde kor· 
ı.11,0i:. 0Dl&rı aıık ılığe yakıtmıvacaıc tu~da bo9ll· 

Ben bu tafsilôtı alôka verici bnlmu~ olmakla 
bl'rabcı. ııc:ıl ıııerıık cttiğıııı şeyleri öğı•cncıncdiğin1 

ıçın sabırııı:ı.lıınıyol'dum. Nlhııyt•t { M. 22) 11in ne· 
fe.cı almak ıçin bh aı alık durma mı ~aninıet itUhaz 
ederek sordum: 

- Fı ansııd~ lıiıim tf'şkilata nwn"llP kaı: kişi 

'""? 
l\luhntubıın : 

do~ıudan 

o:.za n _ O. 
s. o. s. ~ ·--------·-- ,, aa ... (Yaıuı"'ı 12 3 ' fi Ot•· °' 27 u 07 

bd..I u9 34 15 ,, 
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