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" hif bir ldıu•J'• atlç Mr alkela.ftyet 
t.la•Ul•e ııelMp .a .. ,. ... 1ıtır. Hatta alfu 
9'Jaaııaıa .at.. kayıtlarUe, aafua c:lh...._• 
r1a. bile allkul ,..1ı:tur, T •Kh• p,.. fent. .. ..... ,..tı .......... ba ......... Pli ... 

._. raka• laallde altu-a HJ••un •• ••· 
llfl.rı• t .. bıt etmektir. aAŞVEKALET vırı fkcir 

Alcıllı otlamın tlili, alcl11ıın 
ardındadır, sözü düıünerelc söy
ler. Cclıilin alclı, dilinin ardın· 
dadır, •lzına geleni söyler • 

a .... 
laati•tilı u .. am MiiJ4rl•lf.J M0STAKiı. YEVMi GAZETE l'elefon: Z o 5 2 o C Şerltl 2 •el •ahlfemlıtde ı 

4.lm•nlorı11 i,..ı ettiltlerı 

Tele. Tasviriefkir istanbul 

Amerika ya 
zeytinyağı 
satacağız 

İzmir {Hususi) - Nc\•york Tıcıııc•I Atıı~lığimızden şehllınlzdeki 
alakadarlara gelen bir mektupta. Amerık:ıda Tilı kiye zeytın~·ağlarına 
fazla rnğtı<>t edilıliği bllciiı ılmeklcdır. 

H ıırp va~ıyetı dolayısllc A ım:rika Kıı leş ık 1 >evletleı ine t>skidcn olduğu 
glbı İtalya ·e. h~>anyacluıı zeythı·yıığı gondcrilcmemektcdir. 

Tıcaret Ataşemiz. Arnerıkıulakı tnnınmış ıthııl~t lııcırleriııin ııdrcsle
rını de bildır-erek ihracatçılarımızın bu ftl'nıalal'la temasa gcçmelerlnı 
isteınlttır. 
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~-!.!-tn ...... 1.•s .. .. ········ 
'"••ayanın 

iııaU meaeleai 

Rumanyaya 

Alman 
kıtaatı 
akın 

ediyor 

,.-fıarp vaziye~ 
ln11ili~ ı 
Matbuatında . 

TOrkiye 
hakkında 

iki şayanı 
dikkat gazı 

Suriyede 
Vaziyet 

etrafında 

it llrnanyanan Almanlar tara -
~'-dan it1alinin devam el • 
~ • olduju anlqılayor. Herıün 
~ 1•.'ıraflar, bu ifıal daireai· 
ı.... ~~l'llflediğini bildirmektedir -
...... "' •ıal ıarip ciheti ise, Ru
"t ~~umetini~ bu İffali biz
~ llınin arzu ettiiini resmen 
~lnıif olmuıdır. Filhakika 
'!'is ~~ntoneako, dün ne,ret· 
~ it ıu re.mi bir beyanname
ı..; ~nya ordu.unun Alman
~ andan teçhizi zaten eıki
"' ~.takarrür etmit olduğunu 
"lit ilinin de iktidar mevkiine 
)~ ~•ln:ıez bu kararı memnunİ· 
•-.. ~ntınsediiini ilin etmekte· ;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiii; 

~~al Antone*onun böyle 
~ )ftl.~rınameyi kendi rızam ile 
6i ~ ~ mecburen mi nqretti
"-.~a tabii kat'i bir ~y 
~~z. Yalnız dün ajansın 
~ ınembalardan alarak 
~~.bi_r habere nazaran, Ru
"iı İıı....~umeti, Rumanyayı yer 
~ .... eden Alman ukerinin 
~ \emin .- içia ıa 
~ tt_. lterlin tahaiı eylemiftir, 
~ il.. haber teeyyüt edecek 
~ •rtık RumanyaJılaran fırka 
Ntnleketi iıtila eden bu mi
~ ol" ıelitlerinden memnun 
~ )'' .~ -ıdıkları üzerinde müta · 

Biikreı üzerinde tayga· 
reler uçuyor, General 
Antonesko, Alman lıege
tine teşekkür zigaf etleri 
o•rigor, lnıilizler Ru· 
mangayı te,.lc •diyo,./ar 

. "'iriitrniye hacet kalmaz. 

Bükrı>.ş, 14 1 A A.) - Stcfanı 11 • 

jan!llır:dan: 

Rumanyada vazife halindr lıul un. 
makta olan Alınan kıtuutı he~cti, bu 
sabah Rumen meçhul asker Abıdesi· 
ne çelenkleı· ko)·muştur. Saat 14 de 
General Antoncsko, Bükr~ askeri 
mahfelinde Alman askeı ı hcyctı şe. 

refıııe bır dynfet verm.lşlır 
Bu -ılvawte Ahunn ve ltaıyıı.n ~ 

fırleri. ataşcnınıt ·ı leı·ı. Rumen er -
kanıharbiyesı ve Alman hevetınin 

yuksck rlitbclı ıabltlcı ı lştırak et • 
ınıştır. 

Rurnanyada yaıiyet 
Londıa 14 IAA.ı - Rcutcr ııjıııı • 

~ınıo c.llplomatik ıııuharrıı·ı yazıyoı: 

Alman kıtaatı Runıanvuva dogrıı 

akmakta vr. tayyareleri de Bukı·cş 

lizcrındt• uçntakta olduğuna göre, ıır
tık 'Runıanynnın fıilen Alman kon· 
trol üne gı ı ciığl suylcncbılır. 1 nl,'11ız 

(Devamı aayfa S, ıütun fi da) 

Rumanyadan 
Süveyfe 

Yaıan: 
Eıkl Ordıı Kumand•nlarında• 

Emekli General 

Ali Ihsan Sibis 

Rumaııyanın Alınanlar taı·n· 
fından işgalf nıüııascbctile bir
takım şayialar, nıütalealar orta· 
lıkta aldı yllrildil. Rumanya bir 
muhaıebeyle zapt Ye ııral edil· 
memiş oldugundan biz bu hare· 
keti mevzuunıu7. haricinde göre· 
rek dJplomat geçinenl!!riri tct -
kiklerlne bırakmıştık. 

Fakat işe askeri nıutalealar 
da karışını ya havladı: hatti Ti· 
mes gazetesinin askeri nıubani· 
rı bile 11esını duyul'Ju. italyayı 
Aı navutıuktan Seliniie. Alman· 
\•ayı Rumaııya ve Bulgarıstaıı· 
dan Trakyayıı ytiriıtmiye, Boğaz
lardan Aıındoluya geçerek. Su· 
rıyeye, ortıdau Fillstın tarafla
rına, oradan Tlch ahrnsını nea· 
rıık Süveyş kanalını• tıuırı·uz 
etttrmıye kadat Tardılaı 

Bel'lınde oturan Kal.,er Wıl
helm'in (Daıng nach Osten -
Şarka doğru tazyik) politikası· 
nın, Bağdat deınıryolu ımtlyar. 
H~ ınşu"<ının Efgaıııstanı ve Hın· 
clıstauı lethetnıek hulynlarının 
ım:ıı t•tlıldıği, onun etrafında sa· 
rleee ( Eınıcdcrsinlz. Haşmetme

ııb) dlyenlerın maı·ifetler eavur
dugu zannını, ıcuUımsi)•erek ha
ll rladım. 

( Drı·amı •«Jlf« ı, ıütıoı 1 dıJ 

~ ~~I, bir memle~etin, velev 
~ taijls. ve yardım nainlan al· 
~ • o1.., İfaalinin ne elim 
~. ~·~•rdiiini söatermiye ki
~- "lllanlar, Fransanm yarı -
ı-; ..._!•zl ... nı ifsal etmekte o -
~~lerinin itıal ve iskan 
' ~..,.. olarak Franaadan sün& 40o milyon frank para 
~ ~.ll'lar, Hatta Marqal Pe· t ,~eti, herıün peıin para 
~ "'il •Je mecbur olduğu bu 
~ 1onu ödiyebilmek için ıe 
~--- ~ Franaaz bankaımdan elli 
'~-Is. avam alm .. b. Fakat 
.~ tn bu terait altında ifgali 
!'it ta~ müddet devam ede -
~ '1; loriindüiüne nazaran ar
~ 1:' Petain hükumetinin 
~ •IJi ~kasından daha kaç 
~ tnılyar frank avan!' al • 
~ "'ec:buriyetinde kalacaıını 
'-' i:-lllek pç deiildir. Maa • 

SAYIM İÇ N 

~ l'llnaızlann batın• selen 
Ş f e teessüf edilmekle be • 
~~~~ tatmıya bacel yok
~ Q aalip memleketlerin, 
~ ~ ll'Iİlletlere karıı daima 
~i ~ külfetler tahmil ey
tııS:.:det olmuttur. 

Celal Aybarın 
bir konferansı 

istatistik U. Müdürü radyoda sayımın 
ehemmiyet ve hedeflerini anlattı 
20 Bırinciteşrın pazar günü ya. 

pıle1cak umumi nüfuı 1ayımma bir 
hazırlık olmak iizere fıtat11tik U. 
mum Müdürü Celil Aybar rad • 
yoda verdiii konferaeta ezcümle 
şunları ıöylemi,tir: 

«- Bugün memleketin her 
tarafından yekunu 150 bine yak· 
laşan sayım memuru ve daha bü
yük bir dinleyici kütlesi bir haf ta 
sonra yapılacak nüfus sayımı iti 
rçin toplanmış bulunuyouz. 

Hulasaten arzedeyim ki, aayı· 
mın gayesi, her mevkide, her ıe· 
hırde ve her sayım mıntakasında 
o gün şahsan ha2;ır bulunanları 
kaydetmektedir. Binaenaleyh heı 
sayım memuru, ' ziyaret ettiii bi· 
nada, o anda mevcut bulunan bü. 
tün insanları, yerli olsun, yabancı 
olsun. ecnebi ve misafir olıun bi
likaydüşart yazacaktır. 

(Dtvamı aa11/a 8, sıltun 1 de) 
atati•tilı Umam MiitMrt. 

Celdl A,6.,. 

İzmirde nefret uyandıran 
bir cinayet teşebbüsü oldu 

Tevkif at 
zorile 

ln/ial teskin 
edilebildi 

Bir le"' hafta et1oeline 
kader Hür Fra11sızl"' 

:aı.. De Mütevekkil Petain bükü- Hava Kalr.pelilı, dönelclilc w 
ihanetle dola bu karan• 
lılc tlüngada Türlcigenin 
lnıiltere ile .lan itti/a· 
k11 karşı sadakati 
bir ışık gi6i belirmiştir. 
istiklalini hiigülc hi,. oa· 

ı _ a u 11 e metine iayan ederek muka. b i 
U vemete reçen General De h 8 r 

,. Hür Fran111,, isminde- ile Çörçil Gaulle l'ltwide taraftar ka- dün hay-
lci gazetelerini ıizlice arasında sanmaktadır. Bu milnue- d 
dağıtabiligorlardı, şimdi betle iyi bir resmini oku· Iİ 'İ det• 
hunun önüne ıeçilmiş· kar,ıllkll yucular1m11a takdim edi- li o 1 d u, 

r karla teyit eden Tür
lcige, istikliline gapıl•· 
cd her tiirlii teeaWize 
mıılcaoemet edece/c lcad· 
rettedir. 

tir. ltalya11 lae9etinin telgraflarL'0
ruz. .J Lon d r a-

iza~arı h.alk ~ar'!~ından teati e d i 1 d i. da ölenler 
sewlmedikle,.ı ıçın ta· 
nın•amalc maluadile si- " A -;-·-1 j - ~ ·ı··~· · J 
•İl •l6iıe ıigmelcte w z 1 m e, yan n g 1 1 z e r 
dışarda Fransızc• ko· b 12 d 
nuıma_ktadırlar. . yana se at a ayı 

edeceğiz,, bombaladılar Londıa, 14 (A.A.) - Reuter: Kuh , 14 (A A.l ~ Reutcr ajan 
Tim es gazetesi, bugiinku başma • sının hu u i muhabiri btldıriyor: 

kalesuıae At ...... ı .. nn A pii.uın .. !.. ,,.,, ı.ıa' .. ınıotM ,151'. 5-a iypfle 
CO.vamı tayfa 1, aDtUI! 1 •> l (Dt-ııM;ı4 •Mi/• ı. •ıitJt~ 3 dl'} 

Dünya buhranı 

muoacelıesinde 

Yugoslavya 
• • 

sesını 

yükseltti 
aıvekil diyor kfı 
"Yuıoslavga, lıutlutlarıtU 
icabında ka11ile müdafaa• 
'" azmetmiş bu(unmalc-

tatlır ,, 

Alman- Yugoslav 
ticaret müzake
releri çıkmaza Dün miltim 6ir 11utrdı irall 

mrdi •'•n Yu•o•lar> Boıoelıili 
e- Zo.rltooiç 

Londıa, 14 (A.A.) - lngihz 
radyosuna göre Yugoslav Ba1J· karlıklar ılola1•111ıle de buwun d• 
vekili Tzvetkoviç, dün Üskllpte blzinıdir. 

Hava klübü tarafından teı·tip e- Arnavutlukla Bulgıırlatanın re· 
dilen bir toplantıda ııöyledfği nu- nup Vuıoslavyası üıerlndı-kl e-

tukta şöyle demiştir: mellerlnden bah11eden llıı "·kıl 
Bu toprakları kanımızla ka • demletir ki: 

zandık, bu topraklar mazide bl· Yuıroslav mıll• tı crnup \ 'ugos 
zim olmuıtur, tarihi sebepler do· l•vyası topıakl.:ıı ını. lıutün Yu· 

lnyısile ve katlan:,..ız-fedıiiİıııııiıa.·--·( Dilı.elıi111iiaiiin-'-.ıııii•iiiı"'iii'ıiiiı~...,:1.iııısiiııiüiıiıtıiliu"İıİııııiı6llııİdiiie-.J-.1 

Bir tekzip 
Bulgaristan 
ve Almanya 

Berlln, 14 ( A.A.) - Yarı resm1 
bir membadan bildtrilıyor: 

Bulgaristanda AJman kıtaları bu· 
lunduğuna ve bu hususla Alman • 
Bulgar görtıımeleri yapıldığına dalf 
İnglliz basınında fena nlyeUl haber
ler çıkmıştır. 

Bu mesele ile alakadar olan Berlln 
siyasi mahfillerinden öğrenildiğine 

göre, bu haberler, asılsızdır. Bunlar, 
hedefi çoktanberi malünı olan fena 
niyetli İngiliz haberleridir. Cenubu 
earkt Avrupaeında Alman ve lttıl • 

Maarif Vekaleti 
lüzumlu bir 

ıu11atin tabına 
karar verdi 

De Gaulle, Hür 
Frarısa namına 

bağlılığını bildirdi 

Japonya ancak sulhi 
temin etmek için 

pakta girmiş 
Duala, 14 (A.A.) -· Gecen hafta Beılln , 14 IA A.) - Alman teb-

Kameruııa gelmiş olan hilr Franııız. llğı 
(Devamı 14/ufe ı. ıütmı 5 de.) 

işaretler 

(l>ıııamı salıt/e fi, ıittuıı -' de} 

Cazbantsız memleket 
Peyami SAFA 

Y eryüziinde cazbantaız tek memleket Japonyadır. Birkaç Q' 

en-el bunu Fran11z ıazetelerinde okumuttum. Hariciye Ne
zaretinin emrile o zaman bütün Japonyada cezbant yasak edilmif. 
Bir FranllZ ınelesi, bu emrin Japon Hariciyesince verilmif olma
••na bakarak, hadiseye bir politika minaaı kondurmuttu: Cazbant 
Anılo • Sakıon aleminden dünyaya yayılan bir mu.iki nev'idit. 
Bu ilemle arası açılan Japonya, kendi topr•iında, oradan ıelew 
tesirlerin en masumunu bile hudutlarının dlfına atmak iıtemİf. 

Ben bu YHakta politika sebebinin kültüre ve ahlika ait endi
.. ıeri pek uzaktan takip ettiğini unıyorum. Japon siyaaetinin. 

· cazbandı susturmakla Anılo - s."kson teıirine kartı elde edecejl 
uferin ne olabileceiini anlamam; fakat harp sonr•sı devrinin se
fahet çrlıınlığmı temsil eden bir muıilııinin Japonyeda nihayet milli 
ahlik ve kültür an'ane.inin tiddetli m11lcavemetine çarpmıf olma
sını anlarım. 

Musiki nevileri içinde, bütün dünyayı çeviren tümulile en çok. 
batti bir tele beynelmilel .... cazbanthr: Şiraz bahçelerinde ıafa.. 
hen makamından ıuel aöyliyen ve ömründe bir kere bile Was
ner'i clinlememit lranlınrn yay ka,lı, çekik gözlü, ıüzgün eımer 
klZl, buıün nitanh11nın kolunda bir tangoya batlarken, ~vyork
ta, bir apartımanın otuz yedinci katında kolcteylini çektikten sonra 
tenis arkadaıile tangoya lcallcan sarıfın Amerikalı kızdan far1uıı-

' dar. Belki oynadıkları hava bile ayni havadar, çaldıkları plik bile 
ayni plalc . .Bizim Mo1tagürani gibi an'ane yuya11 mahallelerimizde 
Eairıeme Kurumunun sünnet ettirdiği fakir çocuklar da artık çifte 
telli değil, fokstrotla eileniyorlar ve bunların Antil adalarında 
ayni havayı dinlemelc için ıramofonun etrafını çeviren çocuklarla 
qlence musikileti mütterektir. 

Gece gündüz, mahallenizdeki radyolardan ftrlayıp tavantnız· 
dan, pencerenizden, duvarınızdan içeri dalan kederli ve çılııt1 
cazbant aesi ~dar, •eçen harp aonra11 clevrinin matemli sarhot
lufunu yic:fettnn bir batka ne var? Olabilir ki Japonya, cazbant 
yaaaiiJe, Tann11 Oionizoa, pt17Samberi Freud, imam libido haline 
aelen bir «İç bide pel aen devrini kapaması için polise emir 
vermek ihtiyacını duymuılur. 

~ l>. namı altında iual e • 
~: llaernleketten, itaal maı
~llttfit • ~l~~ması, ıaliba çokluk 
~· ~ lfıtılmit usullerden de
~ halde zavallı Ruman • 
~ 4oı hali, :yağmurdan kaçar
~ 'Plr)a tutulmuı olanların 
~t•t, ele benziyor. Bu millet, 
L;'I ct.?."rıın itıalirıdenberi, ken
~deaı büyük dertlerden, ıai. 
~· il lcurtarmak için pek çok 
~~e~~urdu. Gös ıöre göre 
f.... ~rıın Beaarabyadan bat
~ •11 . l.azı lu11mlannı daha 
~ 'ed~, lııülcümdannı bir ıe
b.....~: btndirip hudut haridne 
~ ~u~ldi idaresini deiiıtirip 
~""'-iu ~~z~ar denilen tqkili· 
~"'• ı;bı lfbaıına ıetirdi, Al
~ lle '1c ~lyaya siyaseten, ida
~ ~•td·" •r taviz vermek ka. S ~~ 1' ~unların mükifata ol
~. la..h• nıh~yet kendisine yar
~'t neaı altında, tekmil 
~' iat~eb! a!kerleri tara • 

.. .. edılm1t oluyor ve 
•tl ..:LZ! 

euıc .. olmak üzere de, 

yan gayretlerini tahrip mıık adılc, 
1zmlr (Tasviri Efkar) - Klll'ataı Yapılan tahkikata ıöre, müe ese bu habel'ler Bulgaristan uz:eıincl!' 

tnmvay caddesinde bir müessesede hademelerinden Aziz oğlu Şerafet- · Almanyanın batta tazyik ıcı·a cttı • 

Henüz bu lüzumsuz, deiilse mevsimsiz kararında Japonyanın 
peıinden ıiden hiçbir memleket yok. Sulh olunca yeni bir har1t 
aonraaı devresine gireceğiz. Eier ferdi ihtiraslar nizammda kala,... 
onun da hundan evvelki gibi çığıhktan,yaatan, harp İapazmozun
dan doima, klmbillr ne divanelikleri olacak" •unlann yanında 
camant, belki de kiliee m81İkiai b ..... •akar, - kadar .. , •• 

'"-. T ASVUU EFKAR 
1 ~ ... '°"'" 4 •> 

miiHsif bir yualama hidllfft ol - tin adında blrt, valııtıtı mtieasese. iinden dahi bahseylemektedır. Bu ı 
muetur. (DftHtfM -1MJ• ı, dt•• J tü) ı Uhv•••u &Qta 1, -'Hun 1 •> Jkatıllim Zi,e Saltan 

(Ya .... 3ael....,__.) llül kalacak! 
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-
GÜNÜN MEVZUU -
Harp ve medeniyet 

Medeniget tarihine bakacak olursak lıarp· 
lerin sallı zamanlarından daha çok ger 
tuttuğuna w medeni inkişafın ancak harpler 
içinde 11ukua geldiğini derhal görürüz. 

Yazan: Hilmi Ziya ÜLKEN 

Asker 
ailelerine 
yardım 

it Temenniler-----~ Şoförler. 

Dert bir değil'ki... ,~~ı~a;!~:i ::=:.~~ 
1 - cBeyoğhı ve c:ivuınm f lar zaten akşnm saat sekiz bu- hakkak ki, çirkin bir bare~ 

Parti Reiıi fatanbulun sayfiye ve mesiresi olan l\recidi- çuk, dokuzdan sonra seferlerini "Lastiklerializ harap Sigarayı yeTe atmak ızt~-~· 
hediyeleri etrafmda :veköyü daimi olarak dn kıılaba- tatil ederler. Gündüz lütfen işli- ~luyor, tamirat biti- kafan bir adamm, ona~~ 

iık bir sekencye maliktir. · yenlerin arası ise yirmi, yirmi meyi düşünmesi ve ~ 
izahat verdi Müteaddit defalar Bcle<liyenin beş dakikadır ki; in~an medeni rilmeli" diyorlar edep ve terbiye icalaed": tiJI' 

Asker ve aübaylaıımıza 'kıı he- naı:an dikkatini celbettiğimiz bir şehirde vapur veya treni bile Şoförler Cemiyeti Reisi Hakk.ı, ihmal edenler ve ,.anan bir fi//" 
diyesi vermek üzere Parti Vila - halde elin SIJU ile ldeciıliycköyü bu kadar bekliyemez. dün Vilayete müracaati.e buluna- rayı ortaya fırlatanlar, ~' 
yet idare heyetinin faaliyete geç- arasındaki yaya :yolu ikmal edil- Tramvay idaresine bu husus- rak, Takıim - Harbiye yolu in - b;,eaizce hareket etmit • ~ 
miş olduğunu yazmıştık. Bu hu -1 memiştlr. ta nl"diğimlz lstidaya cevap bile patının uzamasından ıi.kiyet et - üstelik bir teblike,.e ~ 
susta dün tekrar kendisile görü'Ş- Gerçi aroda asfalt bir cadde vermediler. Tekrar ve lifahen mi,tir. lamlf olurlar. ......1. 
tüğumüz Parti Reisi -!zmir Meb'u- ı •ardır. Fakat bu yatını: otoıno- müracaat ettiğimiz hareket tefi Cemiyet Reisi ıunları .öyle - Bunu iı..ml etmek, ~ 

Dünya Büyük Harpten o kadar sıtalarının rol 'bynadığı görülür. su Reşat Mimaroğlu ıunlan söy- bil ve otobfislero mahsus bir yol- bizi ideta tahkir eder gibi: mektedir: umumi aayılac.k IMr ..._. ıiti' 
yorgun çıktı ki, herkese uzun müddet Dıni bıırpler iki kısımdır: 1) Dini !emiştir: dur. Siiratle B6yükdr?reye gidip c- Mec:idiyelı:öyüne bu kadar 

1 
c- Liııtilt fiyatı çok pahıllı. A- yetini almqbr ve ba ,....... ,,,._. 

bir d1ıha harp yapılamıyacak gibi itiüUann sebep olduğu, fakat dinin c- Asker ve subaylarımıza kış gelmekte olnn yfizlerce otomobil bile çok!~ cevabını Yerdi. rabalarımı:r: Taitaim - Harbiye a- ra içenlenMD bil'çoldaı ... ~ 
reldl. Leibniz ve Kant'ın dH!ebbed müteeavız bir rol oynamadığı harp. hediyesi hazırlıklarilc meşgul olu- ve otobfis arasında buraclıın yü- Başka semUere on sekiz, yir- raaında harap oluyor. inşaat bir ralarmı sokak oıtu&Da 1,,_ 
aulh> projeleri, sulhperverlik rüya- ler: İptidai cemiyetlerden kadim ııi· yoruz. Vilayetle yaptığımız te • rümenin imkinı yoktur. Duna mu mi tramvay işlerken niçin bura- türlü ikmal edilemiyor. Hiç ol - lanna sak ask pbit olUJO"I'" ıl"" 
ları dünya tdeolojUerine b5kim ol· telere kadar bütün harpler bu man- ması bitirdik. Şimdi ordu ile te - vazı olan t<q>rak )'ol da o kndıır ya bukadar araba işliyor? Bunu mazsa iki yoldan birini açsınlar, ·.ayda· giderken tram~ 
mıya başladı. Hatti bu yüzden ııene- zar:ıyı gösterir. 2> Kendı dinini n~- mas halindeyiz. Sübaylara veri- bozuktur kl yazın yumuşak toz da anlıyamadık. Eğer müşteri biz de o yaldan hem gidip, hem sabanlı~da • durup. • ~ 
lerce müddet ıhtflilcı veya cldalc1 retmek arzurundan ~<>fan, yani din- Iecek hediye bir torba içinde bu- talıııkasındnn. kışın da balçık ça- ndedi azsa bu da herkesin bek- gelelim.> tellendırenlenn ellerini !'!9"'~ 
hareketlere muvuenesizhk ve vah· terin mutec:avız bır mefkure rolü OY· lunacak, ağzı mühürlenecektir. murundan yürümiye nıccbur o- !emekten y:ılarak, Şişliye kadar Bu müracaat tetkik edilmekte- matarak sipraJannı ıelifll....::;. 
ellik göz.ile bakanlar oldu: Harp ve nadığı harpler: Sıtclerin inkırazın- Yakında etraflı faaliyete geçece- Jnn ahali çok sıkıntı çekmekte- yayan yüriimesindendlr. dir. ' farlatmalal'.I. en idi ve eti ti'-" 
medeniyet blrıbırinın düşmanıdır, bi- dan sonra bütün garp ve şark orta· ğiz.» dır. 1stanbulun imaıı ılenilincc 3- Köyu~n en nıühim dertle- manzaralar arasmdadll'. Bil iıir 

ı 1. h ı Tamirat neden gecikiyor 1 • ~-rinin olduğu yerden öteki kaçar şek- çağ harpleri, en barız m sa 1 aç 1 muhakkıık Taksim veya Emınö- rlnden biri de: Sivrisinek bollu- ralan fırlatan ar, sagar • 
lındckı kanaatler ilk bakışta berke- sefcrleridır. Toptancı manifatura• nü gibi l'eılerin mi ıslahı liizıın- ğudur. En ücra köylerde bne Belediye Reisliği, Taksim-Har- kimseye zarar verip ve :,~. 
sın temayüllerıne de çok uygun gö- f ptldııilere göre dünya ölülerin cılardan şiklyet dır? bu meşhur ve hastalık bulaştın- biye yolu inşaatının gecikmesi nedense, akıllarına bile r;.: .... 
nınmektedir. ruhlarlle doludur. Harpte öknler rıı- ediliyor Köye grzmiye ve hava alınıya cı ııtııhlüklnrla mücnıicle edıhr- üzerine tramvay işletmesinden va yorlar. Bu, hayret edilecek • r' 

Bununla beraber medcI'iyct tnri- hata kavuşur ve cennete gıdcrter. gelenler bile pişman olarak ha- ken, fstanbul vlluyctlnin, !\leci· zıyeti tekrar sormuştur. işletme, maldir ve nefret edilecek bd' 
hine bakacak olursak tıarplerin sulh Din, lptıdaılcrln kolcktıf ı tihsal va- Perakendeci manifaturacılar, va ~·erine toz yutmaktan bunnlı- dıyekôyu halkı sivrisinekten kur- buna sebep olar:ık, müteahhidin biye noksanıdır. fi'" 
zamanlannda daha çok yer tuttuğu sıtnlnnnı arttırnbılmek l(-ın onları toptancılar tarafından modası geç vorlar. Bcledıye hiç olmaun bu Lulnmıyor. Parası olan her nk- malzeme azlığını ileri sürmüştur. Sigara içilmesi icap ede!' Ji/I' 
•e büUln ınhıraflanna ve meddü ce- ~ahst fcdakirlığ'a, fedaınef~e Et!V· miş çcşıtleri de satın almıva mec· buyük ve ona yolu dığer büyük şam lliiç kullanıyor. Fııklr halk lcrde si~ara i.çmek, aiı~·~~~ 
&ırlenne rağmen medeni ınkışafın keden bır ıdeahzm ~eldıdır. R~dn'- bur tutulmaktadır. Mesela kışlık caddderln artık taşlarlle olsun ise çoluk çocuk çıban çıkartmı~ Cümhuriyet bayramı katle içıp, dıkkatle ~ 
harpler tçlnde vukua geldığt derlıal !arda tyl olabılmek ıçln 'yabancı tıır bır mal ıstiyen bir perakendeci. yapamaz mı? bu mahlükun cısmklnrile> ıztı· haurbldarı gibi hallere kar~ı umum• bd' bil' 
gorulür. Vaşati olarak hır sene sul· kabıleye karşı harbe gıtml' olmalı- yazlık çeşitlerden almazsa top - rap çekmektedir. cadele açmak, hiç de Jüz~ r 
be mukabıl on üç harp senesi tcka- dır. Az.teklerde yalnız harp kahr::ı- tancı. istedığı malı vermemekte • 2 - Köyün lhmale u~rıyıın Cümhuriyet bayramı merasim ...,.y olmaz. Bilakis pek yeranu-

hl gü d 1 1 • tarıı.flanndan birı de: Tramvay Derdimizi söyliyecck ve dinle- progrnmını hazırlamak üzere Valı r-bül etmektcdır. Son (iç asır zarfında manlannın ru arı neşe gı er dır- A akadar ara bu vazıyet şı. !htıyncıdır. Eminönü ılc Mecı'cll· tccck makama tlclôlct için gnze· M .. Ab d . . 1·-· 1 d lur. 
Avrupada 286 harp olmuı1tur. Mılad- Harp kahramanlarına dualar edılır kayet edılmiştir. uavını me ın reıs ıgı atın a """'"' J:, 

b 1 b 1• hl uckliyü arasında topu topu altı tcnızden medet ummaktayız. k · ı d·ı k · f ı · t l d "' dan lince 1500 senesındcn, .MUiiddan ve yava~ yavaş un ar arp ı a an --- 1 o1 teş ı e ı en omısyon aa ıye e Anhşılan, tram'1ay ar •: ,~ 
l t fi l ııdet tramvay ışlcmektcdır. Bun- Jlurmetler.- lmzn nwhfıı:clıır. · t" B · 1 _ı_,. llfiP:. !I01lra 1860 a kadar 8000 den faua hallnl alır ar. nekç.iler •lit yat arını geçmış ır. u sene merasını ya - nel arabalar~n~a: oto~-~ 

sulh muahedesi ımzalanmış, fakat Din, başka yollardan da harbe ve- yükseltmişler nıı Taksimde olacak, geçit res - de rastgeldtğımız uıg~_. .. ti' 
bunlann vasati müddetleri 2 seneyi sılc olur. Bu vcsılelerdcn en mühımı Peyn·ır f'ı ti .d mine iştirnk edecek bütün birlik- yasak» lcvbalan olmaSN·"" 
geçmemiştir. Tabu, yani dokunması haram olan Sütçüler Cemiyeti idare heyeti ya arın 1 n yen 1 en ler Taksim civarında toplanacak, vesaitten istifade eden••~ ..... 

kt Y ba kab·ı a· zasındnn üç kişi dün Belediye lk- ·t ·~ı·n· mu· teakıp a· bı.deye nd L,.. Nüfus arttıkça ve tcknık inkişaf şeylere dokunma ır. a neı · 
1 1 

. M"d- 1 .. -.. .. t geçı re ..... 1 hmmız, adsm bqı aya';,~ 
ettıkçe harp daha bfiy(ik mikyasta lelerin Tabu sayılan bir takım glda tısa~ ıı _erık u h~rlu~?e "2.ur;.ca~ <;elenk konacaktır. likeyle ka1'llqacllidar, .. ~' 
lnsan kütlelerini l>nüne katmıştır. maddelerine dokunmalan harbe •e- etmış. '?.e aa ~perını~ aut ıya.- tanzı·mı· ka 1 f ld Cümhurıyet bayramında geçit za aavutturacaklar! Ve 7~ 
o, bir taraftan buyuk hailelcre ve za bcp olur. Pollnezyadıı başkn bir kav- )arını yuksehmış oldugundan. şı- ra r aş 1r1 1 resrnme iştırak etmek üzere An- lafllaD, bu levhalar, ~- ~ 
rarlara sebep olurken, diğeT taraf. mtn ölülerine hakaret harpl:ı nıhayet kayette bulunmuştFur. Bl\~ledı~e, karaya, şehrimızdcki yedı liseden yerde sigara içmemek 1---~ 
t.an yenı tariht devirler açmak, yeni bulur. lptidailerde harbin dığer bir Cemiyet azalarını ıyat ur~ ·a- kırk sel.iz talebe gidt:cektir. ğini öiretmiye kifayet e~ 
kıymetler yaratmak ve keşfiyatl bfi. sebebi de sihir ve büyüdOr. Başka- be Komisyonuna göndermi~hr. k lzcıler, ayın yirmi üçünde ha- için bu çqit levhaları Ç~ ;-
yuk mikyasta arttırmak ıtibarile ee- aına fenalık etmek isti.ven kımse. Pera endecilere 7,5 kr. tan reket edeceklerdir. icap edecek. Yokaa. eVV --~ 
miyetlerin kesafetini çoğaltmış, sa- onun eşyasından parçalar nlıp b!iyfi Ekaik derecell lapirto Heybelide vukub~n ve ~,.r 
hasını genıeletmlş ve bir çok Ucri yapabilir. BOyQ iki kabile arasında aabyormuş fıazla ka""'r bırakılacak Su auıiatimali çam aiaçlannsn kul ol..-~ 
hareketlere seb"n o'.lmucıtur. olduğu zamnn kolektif bir tccnvüz '· ticelenen facıiaya benzer f 

...... v Ak~ara~·da Yusufpuş:ı.du ... olonyn~ı bk•k İnsan tarihinin bu tahrip edici ve başlar ve harbe sebep olur. \'asli. 92 derece yerıne 84 derccelık ta 1 ala la lı:al'fılaf8cağız. , 
yaratıcı en mühim hadisesi neden 1- Görillüyor ki bütün cemiyetlerde ı~.p 1._.0 eatmnk surundnn ~·nknlnn . J Devlet Lımanları j.,letmeai U- O ye.;.kin 

0 
...iarbüz, O ,_...., 

" '• 

0 

• " " Fıvat Murakabe Komisyonu macıı hakkındaki tetkikler bitmek " .,. .. ., ' .. - a-o~ • leri geliyor? flk ilmil olarnk iptidai harp köklerini iktısndi imıllerden al· mış. adliyeye verllmi~tır. ,, mum Mü<lürli.iğündcki su suıiııti· ve ne,'e kaynağı olan ça~.:-iıll' 
cemivetlerdenberl aeçlm vıısıtalan. maktadır. t .. tıdai cemiyetlerdtn orta. . . - ,..__ h'· dün akşam üzeri toplanmıştır. Pe 'ı üzeredir. Paşabahçc cam fabrika- 1 hk k b M k 1· . .. ··nc1 __....-.A 

o1 • . "'. "" • 1 Vasıl Üçüncü Sulh '-'="' ma t':e· k d · · ı · 'k" ti · t f J -· d .1 d ma i ta ı ·atı ıtmiş. üna a at bir aıgara yuzu en, ,,. .-nın ele geçırllmesını görüyoruz. Fa- çağın nıüstevlı hnrplcrıne ka( ııt o, . , . . rn en e peynırc.ı crın şı aye erı sı ara ın an gon erı en rapor a- Vekaleti Mufettışi Hulusi, bu hu- tutmıya mahküm olmak, 
kat bu temel. fimıl ilkonce dıni, eonr:ı dini bir ideal tarafından teşvik edıl- mesınıle soıguya çekıldıkten so~ıa haklı görülerek, kendilerine kilo- ki nisbetler tüccarlar tarafından susta hazırladığı fezlekeyi Veka. ' , 
d:ı açıkça iktisadi tılr manzarayla mckte, fedakirlık ve fedaınefs a . evrnkı a~t olduğuddnı~hkcme.~l·e-, sevi de. da 7.5 kuruşlnn fazla kar bırakıl- istenilen kar nisbetlc:rinden azdır. lete göndermıştir. bir ,ey. bile fi/il' 
kendini göstermiştir. Eski harpleri leşini oradan alnıııktnılır. Bugün ise dilmek uzere mü eıumumı ıge n c macıı kararla.şmıştır. Bunun için Tüccarlar, bu eşyanın kırılmnk Facia, bir tek ağaca ihd-' *' 
r.ahirde hep dini harplerdlr. Fakat hu alt yapıyı besllycn mllliyetçilık, olunmuştur. toptancılar içın kabul edılcn 42.5 tehlikesiı:ıde olduğunu !'!Öyliyerek Evlenme sar etmi, olsaydı, onu~ .... ~ 

Luruş fı·yat "ındı"r'ılecek \'e bo"yle- yüzde 40 - SO kar ı'stem·ı~letd'ır· liübaliliğe kurban gmne--bunların da nlt yapısında geçim va. demoktui ve yeni ldeolojılerdır. ~ .., • • 
1 

d * KONFERANS Rıııitıimil likle perakendeciler daha ucuza Bu kar fa;ıda görülmektedir. Esbak Gumruk Nazırı Hacı Hasa- ıçimız sız ar ı. , ,p• 
llalkeı•inden: 16/10/1040 ç:ırşnmba alarak daha fazla kazanacaklar· Fotoğraf fılmleıinın fıyntları nın kızı Hacer Kamiyapla, Ankara Halbuki, Tasviri Efkar dl ,,.. 

isi R akşamı saat (21) de Cağnloğlundalu dır. üzerinde ıctkikler devam etmek- Halkcvlcn Sekrc~rı Alı Rıza İnan- lalı~na göre yanan ağaçl•~, 11111 

salonumuzda Halkevı nc.sı Ya\'UZ Bu hu~usta gefecck toplantıda tedir.' ·~·rıın oglu l\lersın Trcaret Borsası ~~I 8000 i .bul~yormu! ~~ii~ 
1 Abadıın tarafından bır konferans karar verii_ece.k!ir. ~~pİan fiyatın nomıserı Tevfik inanlının evlenme yuzden sekız bın kere u~d .,., • .,. 
verılecck ve Temsil şubemiz (Ateşl 40 kuru a ındmlecegı sanılmakta- Ha!van levaz~matının Anado- meras!mı dün Kadıkoy Beleaiye da. ~ ~~aç.!arın ~~! bır~~tıı• e ~ 

-22-
Mısırda garetelerin aatııı hayli yükıektlr. Bunun .ebebi 

fırka mücadelelerinin çok olmasından ve hal

kın bu dahili itlere taıla merak aarmlf 

olmasındandır 

Mısırda gazeteler 

ıııyesıni tenı!!ıl cdecekllr Gelmek is- dır. Kaşar peynırı fiyatları üzerin- ~uda ımııl yerlNı~de pahalılaşlı ·ıHcsıntle ikı toıafın akr:ıba ve yı ıordukçe uz.ul.eceıız. ~ar-"' 
de de ıelkl.kler yapılmaktadır. gı ve lsıanbuldakı satışların nor- dootları lıuzuııle icra cdilmiştır. Ta- bunların vebalını, yanık ııJ ..JJ'f' tlyenleria· davetlyclerinl büromuzdan ı ld - 1 1 ı· ı....-

ma 0 ugu an aşı mıştır. rnteyııe saadetll' r dılerıı:. ortaya fırlatan o liüba ı, 0 .Jr. almaları rıca olunur. Zücaciye eşyasına fıyat konul. yoksulu ,ahsa gaip yüklenecc-
............ ....... "'"'" - KOÇ OK 

Denizlerde ı 

HABERLER 
Maarifte ı 

0 .. UHllU ............... ............ Kayna nasm ı öf düren dokumacı c •• ~ bu •• :.::.a.!n ~ 
büyülr. Fakat yantk blf' ı ~ 

AI • ı d b k 1 d bu derece tahribat ,aP ? 8" * FIRTINADAN BALIK TU: * MEl\TEPLERDE ıllfJNllAIJ- 1 nı n u ruşmas 1 na a 1 1 müsaade etn1':k de reri 1111 ilJi1"_ 
TULAMIYOR - Bırkaç gündenberı Ll-:R - J.laarıf Vekilctınden İ ı>tan· ki rüzgin kuvvetli idi. Fa"8l ~ 
şiddetli bir fırtına dolayısıle balık· bul l\lıııırıf Miidürlüğune gelen bir gücü, alete de, rözgira d•. ".,;' 
eılık olmamaktadır. Bu sebepten do- tezkerede miilhakatta bulunan ilk· gelecek kuvvettedir. Yeter~ 
layı blr kaç gün evvel başlı)·an balık mekb:.'p mualllmlcrinden meşru ma- GeçımlP.ıde Aksa rayda kıskançlık' Fahıı olduğunu, C"lne iki günlük tinde yeti,sin ~.e miicade':,...t 

•• • • ihracatı da durmuştur., 
1 
zcrctlı olanlardan merkeze naklcdllc. yüzunden kaynanası AıJ)•eyı oldu - m~safır geldığı halde haftalarca kal. lan tam ve mükemmel O- ~ Lubnanhların elındedır PoUste: cekleruı bir llatesı ıııtenm1$Lır. Bun. r<>n. karıslJe kenıJısını aldattığın· <.lıgını. karı ının Fahnnın karşısına Şayet bu yolda bir n~, 
lnr mfinhaı vukuunda sıra ılc mer. dun şiıphe cttığı Fahrıyı ve karısı rlekolte çıkarak beraberce sinema. varsa, müstakbel sisar~.J 

lstanbula dön- aatmal.:tadır. Bu * YARALANDI_ Sirkeci nhtı- keze alınacaklardır. N.ıdlıf'yi Yaı-alıyan dokumacı Alınin larıı. gazinolara gittığ~nı. _nıhayct bep olacağı tehlikeleri ek ~ 

EkseriyeUe 

düğüm zaman, ( YAZAN: • 1 rakamı ballan mı na bağlı bulunan Sakarya vapo. fkh•at haberleri: muh&kcmesıne dun Bınncl Ağı~. Fahn'\'e ı.ıı tık evlne donnıesınl soy. den hesaplayarak bu n~ t1 
birçokları sor - bu gazeteye bağ runda makine lostromosu lsmaıl, ~ıı ınahkemesındc başlanmıştır. lcdıgı ıııman kaynanasının f'ahır. taraf etmek. herhalde İsa 
dular: ~A !ılığını göstermek makıne clairesınde temlzlık yaparken * ISFiÇREYE 11/RACATIMIZ Katıl. f.Orgusuııda, c·ınııyet,.. sebep nııı hır yere gıtmıycccğını söyliycrek hareket olur. 

- Mısır gaze- , için kaydediyo. son derece ıncak olan islim ııuyu O· - fsvicrc.re ıhıacatıınıı: glııı wctil<. kaı mnın kanleşi ~ocu~u lıuluııaı. hndısıııc hakaret Ntığını, nlhayPt Ad 
tecili~ini nasıl rum. ıerıne dökülmüştür_ Bu suretle ba· çe nrtmnktadır. Dun yatııız 200 lıin kendlsinı kaybederek bıçağını ç·ktl· SOHA. S ~ 
buldun~ . j _Fak~t- halkın azami derecede caklarından hıışlanarnk ağır surette lırnlık susam ı:önıleıılmiştir. isviç- * Aıl/ElliKAn,1.rv Dl~'RI GE/,/. ğın, söylen•Jş: ~===============~~~ 

Hatta, Kabirede iken. bızzat 1 ragbetını kazanmıı olan bu ceri- yaralanıın İsmaıl, bcrııyl tedavi Cer· re musait. vazi.}cti dulıyı,.ıle l>ız. l'Ort - Anıerıkııdıın lıugıınlcıde mu- «- Ancak, deıııiştır, hayret l'tti. p 
kendileri. Mısır gazetecileri de denin sahibi Mısırlı değildir. Bu rahpaşa bastanesıne kaldırılmıştır. den atdıj'.;'1 mallan dığer Avıupn hlın mlktıırda uerl geleccgı halıcı ğını l>ır noktıı var: Büyük millet, biJI 
kaç defo benden ayni sualin ce - noktaya i aret ettığım zaman, * KAZA - Dün sabah aırabac~ mcmleketlerıne ıgondermcktcdır. vcrılmektcdir Pıy~sanın bınız fc • Bu çakı beı .. m tırnağımı zor kc- Jjf 
••bono iotem;ıle•d;. bo» M.,ulola" M, hmud un ld•re otUko <• fL h<,ygnh * j PLi K TEV z / A Ti _ Pamuk "hhya,.g, Om ot olu nnmklod". "d• Kayno na,.., mol oldOnlol b i RSQ n yet işf ~fll"-" 

Doğrusunu "isterseniz cMısır - Canım. derlerdı, hiçbir fey yük arabası Dabıiılıden Sırkcclyc ıpllğl ~vzıntı hakkındaki kar:ırın ne * l/Jf?ACAT l'E İTHALAT Mahkemede dıı.vaeı olaıak bulunan ~ 
matbuat ... . .. .. .. k f d k d k d k <kığru inerken beygirlerın ürkmcsı 81 "I ı'ı<l ,, . F h d 1 1 b lh ı .. nın ıçyuzunu eş e e- o a ar ııı o unup, ince elen _ şekilde talbık cdıleceğıni tesbıL et- n • ,,,Rı - ithalat ve lhracal · •1 n c. tenı ısını ı ııssa Alının il"""'""'"'"'-"''"·--· • b·ı k d - ı. l . 1 b" H ü•erınc 110 numıırnlı bakknl dükki· B 1 1 1 fi rl1İ ımc:, egme ii.Ua nasıp oa ı- mez. avaca ('")Cebrail Takla • mek üzere çalışan l{omlsyon rapo· ırıklenndc ıslahat yapılma 

1 
karar zora msa r tuttuğunu, karısı ile "' V - 1 • Şe 1 k . tl d d ··1 k A L"b 1 d nından "'eri gırmi• ve bazı hasareta 1 hl bl l"k tı 1 d ~ ecıze erın ece nıme er en egı • . . va ıa u nan ı ır amma, mia .... v runu hazırlıl•arak Jktlsat. Vckılıne oşmış~ Bırlıkler Umumi Kitıbı Su· ç r u :ı ası u unmn ığını, bunun l f 

inanmazsanız. geliniz, Mısır ga gibi Mısırlılaşmıştır. selıcblyct. vermiştir. vcı miştir. Şchrım1zdo bulunan Sa- llh ve Ofoı Müdürü Nun bu iş içın Alının vchmınden başka bir şey oJ. ,._,_,,.,...,,., .. , •" " .U.-
1 P k . d * DÜŞTÜ - Kasımpaşa iplikçi. d -

1 
h .ı H .,..-zetc erini şöyle Üstünkörü, birlik- - e ı, ıye sorardım, o tara- nayl Uınum Müdürü Rcşnd, dun bu Ankaraya çağırılnıışlardır. ınn ıgını ııoy emış, şa ıt olarak dın- Akıllı adamın aı , .., r fırın caddesi 131 sayılı evde oturan J ı 

1 
~ ~ 

te gözden geçirelim: ını bırakalım da, bu gazetenin hususta Mıntaka Tıcaret l\füduru / cnı en kntı in karısı Nııdırc de, cı. J .ı d •6,,,.. 
4 yıışındnki Semiha bahçelerinde bu· * NGll.İZlER lı!AL Al/YOR ı mn ar ınııa ır, :-.. ~ 

Mesela, bütün Mısırın en eski mesleğini tetkik edelim.. lunan 6 metre derınliğindeki kuyuya Avni ile giirüşmüştür. - ingflizlerın iı:mırdcn sonra .Mer- nayetın kıskançlık yüzünden olmıı· ıönerek aöyler. c~. 
ve en büyük _~·ani en çok ıatan (Deva"'ı aahife 4, ıDtun 1 de) yıp vaka ı;ııbnhı kocasının cebinden J~ 

_ dllşmüş ve muhtelif yerlerinden ya. * ALTIN YÜKSELil'OR - Al · ı>ın vp Adananadan da mal almıya zorla aldığı bır liradan dolnuı oldu- aklı. dilinin °'"' &a1:eteııi • EJehramf.. (•) V kt '/ lıi d Ç ,,_ il """"Uk baygın tın fi., t - J d fık 1 ek başladıkları haber verlJmnktedı·r. J lı'-
a • ı 11 z e ( orbacı) den- ralanmıştlr. -va 1 -..v~ ' .J'a 1 ı;on gun er c Y ı sc m • ~ (;unu ı:iiylemış va muhakenıe diğer Ol7.ına weleni .öy -:. 

1875 de kurulmuş olan bu 65 diğt gfbi lıınsti11antara (fluı•acu) olduğu halde Çocuk hastanesine kal- ı t.cdir. Dii11 de 60 kuruş bırden yük· Bu mübayaat memlcketımızın bu - şnhitlerln ı;ağırılması için başka bir HASA'" Yaşındaki gazete bu
0

Ün. 70 bı'n derlır. d 1 k t hk.knta bactl"nmıcıtır sclerck 2285 kuru'"' çıkını.,tır tu·n mın•-kalarına teşmıl edıleccktlr. 
1 

k 
• ırı ara a ı ., ' ' " · ..- " • ... gunc ıını ılnııştır. ·--

Akıllı adanı, akıl silı~eeı iP' 
geçirmediği soıu söylePlek .JJJlli" 
mez. Onun ılilı aklının ar rM" 
dır. Evvela düşünür, sorır~ ıı1' 
ler ve söylediğı sözlerin b~ 
meU olmasını, dürüst bl~ pili. 
yı ifade etmesini gozeti~ 
aklın ardına .koymak, il' 
değil, iradenın lıidir ve ı.er 
sanın elınde olan bir iıtir- _,a~ 

f Edebi Roman Tefrika : 29 1 

ı Rüya Gibi 
1 Yazaa: M. B. S. 1 

Sekize doğru mağuadan çıktım. ! gidip geldim. Hesap mese!esl ~aten 
Yanımda fnua para olmadığı içln o- sinirlcnmt ~·ormuştu. BOsbütun sı
tomobile de bln('Jlıedlm. Tramvaylar- kıldım. Ümidimi kestikten sonra eve 
da da çabuk yer bulamadım. Beyoğ- geldim, Nerede oturduğuna, nerede 
)una çıktığım zaman aant sekiz bu- çalıştığını, kim olduğunu bilmiyor· 
çuğu geçiyordu. Buluşrıcağımız yere duın. Ona nasıl hobcr gonderebilir· 
gıttım. Aradığım msan yoktu. Gar- dım? En biiyuk felôket bir daha o· 
sona tnr1! ettim. nun beni aı amama ıydı. Odama ka-

Bir saat bekleyıp gitmiş. A- pandım ve bu 1hümall düşiinerek 
caba gucendi mı? Ynrabbi!... Onu hungur hüngur ağladım. 
nerede bulabllfrdım? Caddeye çıktım. cArtık her rün, ht!r sabah evden 
~aşkın şıı~kın etrafıma bakıyordum. çıkarken madama sıkı sıkı temb1b e
Yoktu. Bır saatten fazla o kaldırı - diyordum: 

ikram et. o gün hasta olduğum IÇln Uu ıhlımalı clüşündukço t.ıtriyor- için koşuyordum. Gıttıkçe bana bir 
gelemediğimi söyle ve nksıımn dnvct dum. Hayır, beni arıyacalc, daha va- gıılntı rüyet irıı oldu. Yollarda her· 
et ! kıt var, diyordum; mühim bir işi kesi ona benzetiyordum. Uzakta, ti 

c Her akşam eve gclınco soruyor· çıkmıştır, belki hastalanmıştır, iyi knrşı kaldırımda, onun elbısestnin 
dum: olur, gellr dlyordam. Ümit ve korku rengınde esvap giymış bir genç gör. 

c- Geldi mi! i(ınde aylar ~irdim. Gelmedi: Ne sem, o olmadığını anlayıncıya kadar 
cOn beş gtin lıer sııbllh çıkarken kendisi, ne haberi .•. - Fakat bu ayları peşinden gıdiyardum. 

•e eve girerken madama hep ayni ve ondan sonrakileri nnsıl geç'lrdlm, n;,. gün başıma çirkin ve gulünç 
tembıbleri yapbm ve ayni ecyi sor· sitin karşının hasta,•fakat nnsıl sağ bir voka da geldi. Yine böyle blı lnın 
dum. Arbk Madam ben eve girerken çıktım, anlatamam, •anlatamam •· peşinden gidiyordum. Yakl11şlıın. Ar· 
sorgu suale meydan bırakmadan Her akşam, inanınız, her akşam. iş. kn taraftan yGzünün bil' kısmını 
knşlarını yukarı kaldırarak ümidimi den çıkınca dosdoğru o kahveye ge- ı:öı duın. Çok lıeıızettinı. Tıpkısıy<lı. 
kesiyordu. Fakııt belki l'ıfadam evde lıyor, camından içeriye bakıyordum. Nasıl bir sevinçle, deh gibı kcndım
vokken gelip dönmüştü. Belki ben- Belki onıda bir arkadaşılc oturur den geçerek yabancının üstüne atıl· 
den umıdini kesmişti. Belki de eve diye... Her akşam Galatasarnydan nıışım, kolunu tutmuşum. 
hıç utrramamış, benim içın daha fnz. Taksime. hazan da oından ~unele c- Siz! Siz! diye ba;;.ırmışım. 
la yorulmak lstememıştı. Hayır! Ha- kndor, yolculara. geçen otomobıllcre, cAdnm bano donünce nnladım ki 
yır! Bnna imkiln yoktu. O benden tramvaylara bakarak yürüyordum; o değil. Şaşırdım, kızıırdım. bozar· 
butun hayatında hıçblr gün yorulanı. eve gelince y~rgunluktan ve keder- dım, kekeledim: 
yacaktı. Buna o kadnr cmindım, o den baygın duşecck kadar yilrüyor- c- Affedersiniz. benzettim! de· 
kadar emindim ki hatırıma daha bü- dum. 'Yanımdan onun otomobilıne dlm. 

- Zıırarı )'Ok, ocdi, olur bazan .•• 
cTckıar oz.ur dileyip uz.aklaeıyor

dum. Pcşımdcn geldi. Yanıma sokul
du: 

c- Beni kime benzettiniz? 
merak edlyonım, dcdı. 

Çok 

c- Rica e.dcrim ... 
c Deıliın ve hızlı .rürudum. Peşimi 

bırakmıyordu: 

c- Madam ki ben ona benziyo -
ı·um, dcdı. birııı da bano iltifat celi· 
niz. 

c- Çckılınız, rica 

c- Fakat ya ben 
sem? dedi. 

ederim, dedim. 

onun kardcşiy. 

Bunu yapamıyan kiDJ!C'""'•r 
· ·ade mutlaka aklında, bUgısı "e'I" 

ya ıradcslnde bir aksaklılr 1>11" 
.. . ndell 

aııkatlık bulunması yuıu rnedl'it• 
nu ynp:ıınadıklarıno bük tlıl' 

Akıl, bilgı, il'ade ss~1~ 
ccehalet> kelimesinin şilın~.ıw 

cO zaman durdum ve yüzüne bak· il · dili a......-
dahildır ve ealıi crın ııl t r 

tım Andırıyordu biraz, fakat pek rının nıdınd.ı değildir • .BU~ 
az ... Belki de kardeşiydi. Oh ... O za- ğızlarına geleni söylerler. .-.: 
man ... O zamnn hiç olmazsa hcrg{ln ne soylcdıkJel'lni anlıyarak-
lçınıde yaşıyanın .kim olduğunu öğre. man olurlar. Fakat bu pil 

yük felikeüer sehyordu: Ölmlı ol- benzer bir tane geçerse nerede olur-
sam ola dlreksJ ondaki i ö ek 

neblllıdım. Yerinı, yurdunu, adını ta bir işe yaramu. Çtı 

••••••loltr.enebilırdhn. 1s1olrldlulml:••••••ibi 1 tekr eder 



Amerika ve iki asılsız haber 
r • • • , 

Okyanuslar Dün bir akşam gazetesinde ithallü: etra'1••• 

Rumanyanıa 

lısali m-ı..ı 

1\ - CGmharreioö F•ank • mallarını hükUmetirt bedelini vererek <B.......,..ın ...... ı . lin Roosevelt, söylediii ye-

lli bir k .,, . h kk J k. lıa d' lı kr bu ecnebi askerleri beslemek kül- akın ediyor ~ nutukla, bu büyük dnletin Çe ecegı a ınua l va lS e na l- feti de yine Rumanya hükümeti- u ınoı aahit•deıı devam) 

"- nı.& balinde ailahla da müda- gaffakİ ki'la11ef siz/ik hakkında Verdig""' i ne, yani Rumanyalılara tahmil e- go lav hudutlarını icabında ka- (Bimei ıtl.lttfed.nı cfnowt) 1 ı.... ede...-: ha•at ve emniyet sa· I 1 ~ h ı 

f Düny; buhranı~ 
muvacehesinde 

Rumanyaya 
Alman kıtaatı 

~ y -•• 
1 

k J / k • d" dilmi, bulunuyor. ıııle ıııuıJııfaayıı azmetm.ş u un- tebııasına Ruıııanynyı terkctmelerl 

Harp vaziyeti ı .............................. 
Rumanyadan 
Süveyşe 
(1 inel uhıfcden d•vam) 

J'-i . eni Dünya'nın karala~ına, havadisi a/a auar ar le Zıp e zgor Bir ıinema ıeridinden daha çok ınaktndır. Dahil<le barış, hariçte tavsiye eıfllmiş, İngrtiz memıfiinin ı.ı .kfllnali, orta ve cenuba A· - seri bir ıurette bir haftadanberi baı ış, siya~eliıııizin ana hattı- korunması fçln de bazı ıktı~ııdi tcd-
... ~ • k.ı•Ja.,na münh .. ., bulun- Dtin, Oğl•den oon<a ,.kan bi< d.,. dünyan•• boy,..t ve belkö de deh- doc. Yooi bi, nı.amon tomoll"'I b;,ı., ahnm"'"· ""''"' >0ap otti.-. -\'İloo beyan elmi9fa. ak,.m gazot .. i, Güm•tikte kalmoş Yine ayni gazetede, oah;IJ.,i • ı•t naza" önünd• mey•• etmek- kurnlurk<n bu >~nl n"amda ha- dikço, pok kat'i olacak başka tN - )'Un<n "'Ph<don ve doku•unea ••• ,J.°-.... • hem Atlao Okyanu- malla<dao dahilde Jazom olanla- mizdeki vopu< .,kmt,.,mn önüne te ol•n bu vukuat hakkmda bil· yatı kn~ctın;n kond~lno hah - biri" do ahnaoakı." Bu ı..ıb"I" onluuun Kano, ~•bri•, Tahnn, loı •,hen. de büyük Oky•nuıta "no htikllmelon, ocabmda bedelmi geçm•k iç;n ba,, kamla< almdo • .,.,;, daba fazla mütalea yÜ•Üt- "!tiki yeri •ldo od.,,.Jılno intl- m"nda yn>on bfr Atldo iki m""'fo- B•no..ıan, Ke•maoınb ümlnden ı..ı.ı., .... n.enfHtlerinin ve tim et ı.d iye •d mk .ıho I edmğm m I ğmdan bah..,den diğ., bi< ha va· miye bacet var mod" 1 HidUahn m edobilir. kot nra• mdokl do plomatok mün" , - ynpaoağo bl r çevlrmo hnreketae 

Zamıın :ı:amıın böyle eksantrik, 
yuvasındnn dışarı fırlamı~ beyin 
hamlelerine tesadüf olunur. Ci
han Hıırbinderken, banıı bir ı,. 
çuk milyon mıkya~lı Kıpcrt ha
rit.nsı ÜZ!!rinden Rıığdadı istirdat 
etmek tasavvurundan bııhsedl!ll, 

benim nltıncı ordu ıle niele bo-

..... nnon, Ame.iku.m kar8'on - duyulma" üminc ilhalôt tamle- do. va<fa ki, bu da tamamen a- bu ,.kli olmuondan, h.,lmten 1''<,,·ook, 14 IA.A.) - Routor botlorln muhı.mol olmk kosolmv" )'andan Bafdot dvanndoki in-, •likaları kadar mühim oldu- ki · · b ı d • d b'' b' R 11 j d tt kll-

._ rınin telaşa düştü erını ve u sı sız ır. zıya e ta n ızzat umanya ı ar a nnsın nn: de mevcu ur. gfiiz ordusuna taaı ruz etme biı," .. bunlann .... unda •il~ yii•d•n, •on günleode l•lanbul Bu sazot•, İ•kend•rnndan, mütemi•dirle.. Fakot ne yapmah, Bolgmdd•n ""'"'~rk Tim"••· >hhveo· d"Joıı.,ınon n,ü.ınkbel gom" lu.,munu noı.tan A• a. ""'"ac•ğono bobu ve•moıtor. güm<ükbine venlen ith•liit be - Kmdonizm Tüd< "hoJI.,; münte ki onlu bir ke,. yanht hesapla.a •oto•lno golon bir tolgrafta Al- P"'ielod b" çok mütaloalara """· mon gon.,ntl"i ve "kUmha....-
"- Yelli nutuk, bugünkü Ame- yannameleri miktarının ve ithalat hasına kadar bütün iskelelerde yol kapılarak herreye mutavaatla manya ile Yugoslavya arasında- bıuet \'ermektedir. Faknt bu ınüta- leri karşısınc!a krlmış ve bUT1-

'
t1ırı, bir a11r evvel Amerika ı ~ ld - k · " 11 

muamelelerinın birdenbire ve ü- cu ve eşya faz alıgı o ııgunu ve herfeyi urtarabileceklerini zan - ki Ucarı müzakerelerin bir ~ık- leaların ekserisi, Yunanıstan ve Jnrln hayli çetin mücadc e er yap-.. daki hükumetlerin istiklal k 1 1 h k ı d • ı d. H Jb k. b · k.. ı ı ıd ~ h b 1 ·h t ~ 
ye ııım;.__ mıt edılmedık bir şekılde yü se - vapur arın i tiyacı arşı ıyama ı- netmış er ır. a u ı, ugün u maz.a g rm ş o ugu a er verıl- ;BulgıırıEtanı Ruınanyanın tutmuş ol- mıştım. Arni A mnıı zı n ycu 
.&. --...yi,ine.karJı Avrupa " .. e h 1 k O · il lJ · · · k d' Y 1 f H b. d B ır. 1 
""Ya d diğinı yazmıştır. Yaptığımız ta - ğı görü ere · enızyo arı mum vazıyet, yersız mutavaahn, yerın. mc te ır. ugos avyanın az.la 

1 
duğu yola sevketmek içın bir ~eşe~. bizi Cihan ar ın e oı;az arı 

tl,b 1 evleıJe,.nin muhtemel mu- kikata n"mn bu habe< tama - Mudüoünün ve f)lmtaka Liman de ve hakh mukavemetten bile bukda)' ,.,.;, hububatla mood•- bu•lo bulunul..,ğo mo<k,,ındod•c. \ • mudaf., ''nrlbind'" U•okl•,to-~ e ve tıırruzlarına silahla B R · A k h 1 · d 1 · 1 · • · 1 ih t ti k s ı F ı· · ü I d 
;""1118 men asılsızdır. Cumruk aşmü - cısının n ara seya ııt erın en zararı nelıce er vereceğını ıspat n n raca ını nıu a suıette ne hu mııtaleaları vürutenlere göre, l'arnk uı ye, •ı ıı;tın zer n en .ı.,. 111naat etme,.; tazammu.• / '. dfüü Methi bu hu•uota dün b;, oonia bu hu•uota mühim kamla< <lmiıti•. Rum•nyalol•nn bu vni- kooo.,ol otmek l•tiyeoo Alm•nl"'" pıojonin nıo içm d;,,,, ot•ookto ol- Tiob •ahm ına, Süvoyş konahna ~ .. t'-onroe kanununun çıı ığı muharrirımıze demıştir ki: verildiğıni, llizum görüldükçe bü- yetlerine, bütün dostları gibi bi- hu talepleri redı:ledılmiştlr. ıluğu şey, Süveyş kıınalınn doğru scvketmişti. Fakat Tich "ahra-11" .... rın dı.:ına çıkmış olduğu· C k ·· h 1 ·ı· 1 ı · d • • k k ı k t 

1

....: • ı b' 
.. " c- Son günlerde üınrü te- tun at ara ı ave posta arı yapı a- rım e samımı surette acıma la hır ileri hnreketı yapmaktan tbnret· sına ·nı ar ·a ett ,..mız nraı ı-
... ~-riyo,_ ko ithalat muameleleoi a.tmadoğo <ağom •• hatta tomi< ı,ı.,inin ça- olduğun.u•u oöylemôye tab;; ha- Gi. De Gau:l'e ile Çörçil tor. M"" ve Foh•tlndo ln.,ıı, ordu- "m kondi momlokotlml•<I; buna .. p;"•· hub; baıl•doktan ·~n- gob;. ve.ilen olholaı beyonnamele- buklaştnma" için tedb;,ı., alo- cet yoktur. arasında telgraflar •u ham b" vauyetto bulunmakta- '8İin>On porişan olmu•tuk. Şimdi ~f _\":,~~k~e k~::;•~üt.!:':.ı:,i nn de de hoçbi< f .,Jal ok yoktu<. n arn k bu yüzden v apu< da• hğona TAS V j R j EFKAR d". Tonkyndald ;:~ •k müdaraa .. no, 
... , ,, 1 'k k Muamelat normaldır. Esasen güm sebep olunmıyacağını yazmışıtr. ................................................ rBiri>tci •ahıfedeıı devam) Rumen lejyonerlerinin Çatalca \'e o ayır tRhkimntım, ~ ı ı •ns arında Amerı anın •· rükıe kalmış mallar ya kontenıan Halbuki kendısile görüştuğümüz Hava harbi lnnn şefi General De G:ıulle, Dua. nihayet Boğazlar ve Marmara 

....:: •n hududu m•lüm ol•n bey- ,. taka• b ottoğin den Veya hu ı da •a Den,,,. olla n Um um Müdü •Ü ıb - . • lada "'mı. n b" """'om "na.mdo, fikirle,; gibi mühim ta bil mandori g«e-~ilel kaidelerı'n hilifma olarak . . . k r· h k · d h K 1 B ·b b h C1 •ncı sahifeden devım) K d b 1 ik l b Bükrec 14 (AA ) D N B a - ı~k An".dolıı,·ıı ntlı~·ncak du-.,man sahıplerının ey ı are etın en ra ım ema a}' ora u usus· T a 1 1 İ .
1 1 

ameı un a u unan ı a aya ıı.- ... · · - · · ... .. ., .,. .. 
rce -ı·ı tev·ı· edı'lmif ve bu· . d . k. ayy re erım z ngı tere üzerım e • h • h b .. blld. 1 1 . A d 1 d d 1 

..._ '" • gümrüklerde kalmıştır. Formalıte ta emıştır ı: blrlblrl ardında d 1 1 11 
C! • :zat bayraklarını vermıştır. Jansının u~usı mu a ırı ır yor: kuvvetler nı na o u an o aşa-

._ .. ~~bilinde muharip devletle- k 1· .. . d k 1 1 1 B"t'' hatlard vapurları n a gn ıa n e uç- Bu merasım ilk defa olarak, hüı Gazetelcnn pazar günkfı nüsha. rak, Suriye ve Pillstinden 'VC nt-L .._.,faal' Le • d b 1 müş ü atı. yuzun c~. a .. m,. ış o ll.a1n a ı « ~h . u un a 1 1 k- muşlardır. Bu suretle muhtrlıf tnar-~ ıyet rın e u unma- rın ıthalı ıçin bu rnuşku atın ı~ ın- mız, ı tıyacımızı norma o ara uzlar ara d f 
1 1 

, Fransııya ilühnk etmJş olan kıtaatıa ları, Rumanyaya gonderilen Alman ha\'et Tich snhrnsındl\n geçerek 
1: ·"41 rnüıaade edı.lemiyeccg· İ i • .. - .. · k 1 B ·· · r sın a O!tl a ar o muştur. h k • h ti h kk ndn zun yazılar • l k d k h 1 ~ • taka Ticaret Müdurlugunc mura· temın etme· !('dır er. ugun ıçı!1 Tayyar leri . Lo <l d T , . uzun hır Feya atten !'onra Kamerun. a~ erı eye a ı tı Süvcyş kana ına sev e ece u -
fei.: edılrnifti. Amerika Cümhur- k h il k h. b. . k 1 d 1 y e mız n ra a, &\ mıs da kaı ııya çıkmış olnn kıtaları bır . ııeşretmcktedir. l'neılnr ancnk uykuda hareket e-1.i~ Yen· tk'I b h d d b.. caat edılere a ı ıcap etme ite - •bıçklırdı~.ehe kekyodcu b~ey~k~ş at nrhrının şımalııule Viktorya bahriye ~ 
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e u u u u US· dir Keyfi hareketle kalmış o an- e e ıgı a ın a ır şı aye tc:zgiıhlarında b ... k 
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k leştırmış bulunmaktadır. İki ~ene kapalı dıııduktan sonra den Somnanıbulc'ler olabilirler. tı"•L ıeni-'leterek bütün Okya- ' b b' ·· k T b '" k· 1 d • uyu yangın al' çı aı • Ch h·ıı ·ı D G il' d 1 1 f ı k ld R 1 l ndcn neler çık "-..r Y lar için de söyledığim gı ı 11 mu yo tur. a. ıı, şı ayet oma ıgına 1 1 L' 
1 11 1 

urc ı ı e e au e arasın a eıyoner erın gnz.etes o aııı yen en umanyanın şgn ı · 
•· a teımil etmiş oluyor .. ·· ı · ·· db 1 k b h mış nı c ır. ıveı poo manın( a ve c.~nerııl De (!aulle, 1 O ılkte,ılndc k b 1 C • t l Al mnk ımk!inı buluııdu .. unıı ayrıca 'Ylo ' I racaat yoktur Cumruk muaınc a. gore, te ır ama veya u u - ı·ıı fab ik 1 1 1 

h · ıd tll " • .,. çı mıya aş ıynn uıen u, man orl ., •ı't .. llroe kanununun kara ara. . k ı b' k , d ı ·· !lı a ' ı a al'lnc a c a a şu e D 1 d Ch h il' ,, d kt tel d VI d k l t 1 k k d •• '" ' tı eski nısbetinde devam etme - susta ır arar vermıye e uzum 1 k t ua n an , urc ı e ıı~llı:P ıı · u•unun yallil a arar aş ırı an tct , c eccgız. 
~ L• tedir :o yo · tur. amır ış erının ça u aş- G" 1 dü Al k grnfı gvndcrmıştıı: nı ~ e~ ış r ıı;ının a ıı ır ne eeı11 E•kl rdu uman an arın aa 
ın.·:..;"llı.ul dairesi, Amerikadakı ' 1 k T . . 1 . . b ki yangın aı· çı ınış ır. . . ü b • . lıl 1 ,. t b'" b ti ı O K d 1 d ~ .a1llı hükumetlere basredil - . . . . db' 1 • b'I unc uz şıııan, ne man toprıı ·. d b 1 1 k R d b 1 d T. E kt• G l 
... ,ti ş Ayni mesele için Mıntaka Tı- tırılması ıçın te ır a ındıgını ı - 1 a tıe <l : 1 lt d b 
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Düşıııı:ın kontrolu altın n u unmı· o ara umanya a u un uı,runu te- me ı enera L "f. İmdi yukarıda zikredilen 1 8 k 1 1 ı arın • e ışga a ın a u ıınnn - d b ril ttl kt R 

"O,, careı Müdürü Avni Sakman da mıyorurn. u şe ·ı de yalı an ıa- araziye tııarruz etmemiştir. yan bır Fran•ız toprngın nn ,.ıze ve n z e rme e ve umanyanın 1 ALI İHSAN SABiS ~'~nılarla Amerika kıtasın: demiştir ki: berler tamamen asılsızdır.> f . , . • İngiliz imparator1uğunun kahraman mıhvere lltıhnkile yalnız lktısat ve ıs.-------------.. ~ ..-upala devletlerin müs • «- Bazı formalite müşkülatı Ayrıca Liman Reisi Refik A - ngılız teblığı .. mılletlcı ine, nıh ı ~nfeıe ka(!ar mlll· kültür müna•ebetlerlni kuvvetlendır-\'~ ~lerine de teımil edilmiştir. yüzünden Gümrükte malları kal-1 yantur da, Ankaraya olan seya - l.ondrıı, 14 (AA) - n.uşm:ının teflklcıin yanı' 'da harbe devam mekle 'kalmayıp nyni cilçiıde ~ıkı blr Celal Aybarın bir ı.ı. tllndiki harbin neticesi ne • ) b . .. ~ · · k ·· .. ı ·r ı · dün gece bombardıman ettı1.ı nok- · -
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1 F' ı • v n"kerı· bağlı,lık yarattı ... ını :'."'it mış bazı ithalatçı ar ıze muraca-, nalının, omur nav un tarı e erı- ı; • <?tmıye ı:oz veıeıı 1 mı yon ransız s ya•ı e ~ • ı; k tı aa olsun incnltere Fransa ve · b. · · ·ı J"k d ld • talar arac:ınıfn apartımanlar umıımı F h d ı d kt ve ·bunu untıtmıvalım~ OnferanSI 'lo'-n ' ... ' at etmişlerdir. Fakat bunların a - nın tes ıtı ışı e a a a ar o ugu- . . • veya ran•ız ımaye ı aresı atın a yazma a ' . , ~e a da, Yeni Dünyadaki Gtiyan · .. d" k d d 1 nu ve vapur sıkıntısı hakkında bir 6lıwıaklar, bır takım evler vaı·dır. bulunanlıır namına tam ıtlınat ve demektedir. (1 inei uıh ifed•n devam) L. "ntıl d .b. •. dedı uç. ort a ar ır.~ 
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mu•lem • Gö<ülüyo< ki bu ga>otenin kam v.,;Jdiğind•n malümatı ol- ı.oodranm nahıyeomdc vo <Y• - "dok do tluğumun ofad,.,Jno tokdom, Tuno hav,.omda ••lhfin idamed Buna mukab;I ziymt edilen n ı...~:·eruıı Avrupala uahut Aıyalı . · .1 I d - .. 1 · • ıetlerde 26 mıntakaya bombalar düş-
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yazdığı havadıs tamamı e ası sız- ma ıgını soy emıştır. e< erıın. hakkındakı sarsı maz karar, ıktısıı- lerde, o aile efradından olup da 
J,,G; devlete •ulh muahede- moot0<. . Chu"hitı Gencral Do Goullo'c ou dl ,. .,,.,; müo.,ebetl.,in •ulh i -

0 
gün o<&da h0<h•ng: bi, ,.bepfe 

"'terkedemiyeceklerdir. Türkiye hakkında! Suriyede vaziyet Ölenlerın ve yarRlananların mık. cevabı vermlştır: l çlnde inkt~nf edemıyeceğini zanne- bulunmıyanlar asla kaydedilmi-
... ~ '"'•" anoak Am•dhlo bi• • • • ıı ;.,; "';'"'" dmml ıa:on• •''.'"'n tam ,..porla~ hen_?• Tel.,afmm büyük bi< ""'""' al· donlorn bi• oht"d". yeceklcodi<. Çünkti oayom, ayni ~ .. ~sahip olabilecek, yahut es- tkl cayaDI dıkkat .. k k 1 d 1 gc.memıştır. Maamnfıh oleııleı ın dım. Size ve mücadeleye sonuna ka· j • J • • gu'"nde her tarafta yapıldıg·ına ao-·· . --.t,· d A 'k ~ yu se memur ar arasın a yapı ınış kt fa I· l a 1 k k 1 Rumanyadakı ngılızler • 1tİ dtb. Ilı e kalacaktır. merı a, olan tevkıfnt ve tekaüde sevk i~lcrı. ını ıııının z a 

0 
m c:ıııı an °' 11 • dar blzlııılc dcvnm kararında bulu · ı i re, onlar da bulundukları yerler• ~••ilama bağlamak içôn yazı mu•akk.ı ., bolko do pok ,.gıam ol- moktodo" Düo iki ·"'""n ,.,,,,.,ı •an bOtGo F'"n"''"" •amtn•i ı.- .ıaobul yolundo d• tabinlole yazolmoo bulunacak• 1~., in, YeW Dünyadakô (1 '"'; Hhlf«•• d•••m> moyan bir mumono '"'"'' .,,,,. - tah,io odHmişU.. iki lngoh• toyya- m<'nnolonmi vollaum. "'""'"o" Hükre" 14 IA.A.ı - Stofanl ajan- la<du. k.:'il:I Cedit) b·u·yu'·k adası ile nubu tarklsıne yaptığı ılcrleylşten resi ka,·bolnıu0tur ı ı k d d 

~ mlştir. Zıra Fransız subay ve nıe- ~ " . hcpq aşı ıncıya ·ıı ar ve ava mızın ıından: Bazı sahalarda tek tük numa-~ lldd ve Bahama gibi Atl•ı bnhsederek dıyor kı: . • . murlıırının cksensı şımdılık siyasi Alrikada zafoı lnı bırlıkte idrak edeceğımız za. Daıly Mail Ncvs Chronicle Time~ b' b 1 b. 
L.: 'J -llllıunun ıimal yollarına bi- .Mlhverın takıp cttıtı plana aıt. U· Roma, 14 ( A.A.) - ftalvıın teblt. man11 kadar azımle yanyann sebat ve Daı"ly Ex,prosı:. gnzetelerı·n·ı·n mu~ j rkasız .11~ad ubun

1
ursa, ır mb.ınt1a • ~ol 1 d ul flkırlerıni söylememektedırler. ' l"." Ş ı· Af k d hl 1 ·1· .. M anın ıçın e u unursa o ına ar llt ı:ıı·· an rnüçtemi adaları 99 se· mumi hatlar şlmd mey ann vuı - Vit'hy hükumetinin müme!!sıll o- ~1 : ıma 1 rı a a zır 1 ogı ız 0 • edeceğiz. hııbırlerile lngiltere sefaretJ ataşe· • ı· 1 E- ·k· L-

di d llddetle isticar etmiıtir. Şim- ·muştur. Bu da şımalden bıı hücumla tomobilleıi Sidi Barraninin cenubu . 1 cctve ıne yazı ır. ger 
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ı mınta-
e Ok 

1 
ki lan General Fougererc tarafındnn . mılıteri "e hava ataşesı Ko"'tenceye arasında ise kontrol memuru mın-

...... ,Y•nu•I•" kendi•ine ma olmm '"' he<hann• bn ıa~·ı . ' yapolan tevkofat •o h" lO•lü faah- O•l'kt<hıc taonuu kalkoom.,ın"" d• Maarif Vekille ti Gltmok """' Büh.,ıon ay.,lmoşlor- takala odan bidnin cetveline ili. .. ~ le~,._ _ ""'" " SO••Y> kanahno katı h" yctln .,., bl< mottc kontrolü, haki- topçomuwn otoşilo pü,kdrtülmüol"- dH-. Ornda Rumon .,,,,.., •onaydndo etti•Ô• ~~erıka Müttehit Hükiimetlerı darbe lndlrmektır. k iki kattc çok yayılmış olan hür Fnınsa dlr. Üç Jıarp gemisi Sidi RP.rranlde- lüzumlu bir istıbdam edilmekte olan inglllz te • 
n.· Cu··rnhurı·yetı' esasen bu''yu··k Fakat bu planın tahakku ·una ki mevz1Jnı·ı·n1·ız·ı bombardımn ı etm'ıı Sayım bitmeden doğan c;oc:uk-
."11) lehındckı hareketleri şımdılık durdur- " ' · basından 30 kişile beraber 'lıapura ~lls11n ıark nısfına ha·k·ım engel vaı·dır~ 1 d . t h kt lu"gatı·n tabına lar yaz.ılır. Sayım bitmeden evvel muş gıbi gorünı.ıyor. erse e zayın ve asar yo ur, bıııerek istıınbula gideceklerdır. Yal. ıl. '"Jo....ıu. (Muted.ıl) namını Birıncısl, Türkıyenın kuvveti ve o·· T b k " t d t ölen kirrıscler. eğer yaZJlmışlar• 
... •Q Bir kaç hafta evvel hür Fıansız· uşnıan o ru uzer ne e ayya. karar verdı' nız yarı resmi İngıllz ajansı olan .... •- bu Mubı't denız' ın· ı·n zihniyetidir. TürkJ 11e YakınşarkUı 

1 
d · ü • ı isimleri silinir. 

· ..... ıc -· 
1 lııı· cHüı· Fransa> ismınclckı gaze- re 8 eşı açmışsa a rn esqır 0 ama- Reuteı'ın muhabiri henüz Bükreşte. ıı..· .. "' R•rp havzalarının budu· en kuvvetli askeri dcvlettır. İ stiklil- tır "' ı it Ed b. t H k k Bu" .::n vatandaşların bilmesi li-~.. telerını glzlıce dağıtabıllyoı-1.ndı. nıış · un vers e e ıya ve u u dır. •u ı,,_ ~~ yanmadu'"'" Sibir- lini bn,;;k '" vokao-la toytı odon Ştoodl bunun ônüno goçolmiŞtn. ili- Kmldonı.do Podn limon• '"'"'' F"filıoıo..ı tolob.,ioln "•"ç' olan Rumanyaya bahri bir heyet zımg~len bir noktayı ehemmiyetle ~: .Sru dizilerek uzanan ve Titrkive lstlkliıline yapılacak her len hüküm süren umumi durgunluk tayyarelerlmizin müteaddit taarru • oiiplıcleıfol halletmek ve umumiyetle tebarüz ettirmek iıterim: ~ tuafondon fevkalide tndü. ,;""'" m,,k,.omot '''"k •• do•ln "''" Fnn .. nm ha<pto ut- >una ui<am•o vo tam ı .. ı.eıı" ol - ""' """''"' Wkok """'"'°'" yol ırellyor Nüfuı ıayımınm h;çbfr mükel-

'O;i"' odôlen Aleni ada]a.,ndan kud""""''· duğu uman koydodllon faaliyoılo m"ıtu" gı;.ı.,mok mak•adH• bfri ''aoça .. n, Bükr.,, 14 (A.A.l - Renle" lofiyetle mm; veya gay•I mml 
....._.....,, _ .... doiru Havay Tü•klYo, Alman lhtimlanmn "" bilyük bfr '"'' took;I eın,.ktod". Düıman tayya,..Jed 12 adoda Le d,ğo,·i For"•den Tü,kçoyo lko lô· B;, Alm•n b•hdye hoyotonin "" hiçbir hyotl•, hiçbfr v.,ika ;Je, ~""•kodu vo.an mefru• hat '" olduğunu çoktan bHfr ve kondo· Şimdiye kadao iki ili dö.ı bon •• - '°' vo p.,ıolont0Y• da bombnnh - gat ha,.da•m"' .,..,.lf V•kiloton- ron b""ya ,.1m.,i h<klenmekted"· ntifuo cii•danlan ile, mahk•me ı.~~Odôyonı._ Bu bonodo ne •inô "taoat>na •eya k0<koya bptı- ker, Fmma g;tm•k ••e" Boyrnt- m•n otml,te<di•. 34 blfi, 20 ya•·•h don Roktö•lüğo b"al• ..ıolmlştl. Bu Bu heyotm gollıi, .. ruldoğona göre, J.,;Je, me~tum nüf., meodelerile, d 

•- aJ b. b .. "k - d lr hı.,,.b.ır alinıet gôster- d d 1 D -ır·· d F ı Kııradenlzde Kb!tence limanı eıva- k .. b. l"k k yıı.-.:. ne e ~1 ı ar uyu racagına a .. tan ayrılmıştır. Bir vapur da li • var ır. sıra a l'VVe ce aru unun a arıc: at ıyen ır a a a91 yo tur. .... ~· .... _ -=•--- d 1 · • k d. f h · Zi ş " rında bir deni7. iJssQ inıasUe alika- b d 1 IA ~ ~~·-- ev etııun mut- meme te ır. manda dönecek dığer ukerlerl bekle- ngillz ücurnları hocalığı eden muallım ya u .. un, u sayım a top anan ma umat. t.a._~· ı'yet..,.· -uter:• dNlildı'. Türkiye, bizzat kendi azim •e ira· kt 
1 

ld ğ Fa...,,.aıfan dar bulunmaktadır. h ·ıçb'ır r-m·ı v .. 'k k t -.~ ,,.. ... -.. mektedlr. Londra, 14 (A.A.) - Evvelki gc- va ı e yaz.mıı o u u ....... ...o ... sı a, ayı ve_,_ ~ ıı-..ıım ,.,,; nutkile d"'ll' kurtol.,•ktor. İtal1•n hoyetinin iulm, holkça ,. """" 6mine vopolan hüçum h•k Tü,kçoy• vo ili olltton müt.,ekkH Mamola'da bi< donl• tayya,.ı..rl muamele için eHa olamn. S.y.,.. 
"' •; büyük Okyanuoun cup Yugo•I• •ya, kond ini müda '" ot - """ medlkl"i için, tamnnoomok mok ko od• bohat veo·en H "• Nomoti _ F"hengi Z;yo odh bk !Ogati oldu- n .. n t"lol için ltalyan toyya "'' oo- da gaye, oadece nüluM1muzun k .. ~· !"• da hı.kim olmak iıte- mok kam" dothk bir """' " ,..,,,, •ivol •lbi" glymokl• ' ' do - nln i•tohbmt .,,..,,, lngili• ton~- funu V•kil•te b•be• venhğlnden ba,-l•n şlmdldon Rumanyay• gel - kişi olduğu ve ne kadar muhtel;f 

-,; -Pat etn.itt;,_ çetınlll>il• tantl•n onlu•u gy.,ındo '"' çoktoklo" ,.mao Frnnmon ko- .-ıoronln '" kaç ton >"füok lofllik \'ekilot kit•btn Şorkiyat En.ıot6•ü moılenlor. yaot• inNn evlô, beki.,, oku<, ya. ~ "'mtakomn ôçinde bulunan "mdly• kodor ho,.,.al•nmam"t". nuomaktadnlu. kudttlli bomba "' ""''"" ,1, yan_ ""''"'""' tarafmdan .. .,.,n gool· Bük,.oteki Alman mahfillnlne gö m veya muhtelif ••not • e.babt ~.;. d~, F'""'"• lngôlia ve Por- Yunanlat•n ;,. göotenloğl kov - Su'1yedo ş;md•don ben•in, ,,.ğ ve gon homb•" uttokla.,., ., buyllk ,nmulni l"emiofü. E'""' ibı;va .ı- ,.., pok yakonda on •im .. "'"'" bulunduğunu onlamokh<. Ş.luo 
l· ..:~!""at•rnlekelerı' u··zer'ınde da- vetli mukavemet sayesinde masun ·;;· lü 1 1 ilt dd't k d 1 d ··k 
"1 -..,q ... "' bazı yiyecek maddelerin yokluğu his- vangınlıır ~ıktığını bildirmektedir. tı6ı gat er n m ea ı nıan:zıım Rumanyada bulunaca tır. a ının aoru ması, sa ece mu er• ~, .._ eıtçe ticaret etmek hakkını kn!m11.h1~::ln ;\fısır ve Stivcyşe ait sedılmektedir. Fakat, buı?iinkü ıktı· Berlının göbeğ'indP kain aşkPı i mısallerle Is bat edilmiş ve bu naıını· Macarlar Almanlardan rer yazılma ihtimallerinin önüne llı~.'1"cut vaziyeti muhafaza ve " \ . sadi vaz.iycttn arzettiğı bir garabet hedeflere yapılan hünım bir ı:aatten ların lisanımızR çevrılmlş olma~ı geçmek içindir.:. 

.. a• d b ak "ıa-nına ikinci engel, Akden ıın ı;ıar- f ı 1 d kk t t k memnun değlller 1 H 
'" e ece

0
ine .. ıöpbe &r • ,.. varsa o da, Şamda vesait· yerleJ·de fazla au· rmü•tür. fno-iliı ta•n•aı·clerl pro esur er n nazarı ı a ve 8 • Sayım itleri - Be edive ari-f\.' • ..- kında gittikçe artan fngiltz kuvvet-. ~ .. "' ~J J 

"il)• .. • Yini Amerika, büyük k beheri takriben 45 şiline kadar ~atıl- hava dafi bataryalarının şiddetli dırleııni celbettığlnden ıhtıyacı ta· Budapeşte, 14 (A~.) - Reuter: ta Şubesi Müdürü Calip ve Mua• t~·•llat ı. d. lhrıdlr. Fransız • Alman miitarc esı · k 1 · t b'ının d d ı · hf'I z h h 
.•• a, Japonyanın aen ı " ... ı e makta olan Inğiliz altınlarının bol- mukavemetine maruz kalmışlarsa dn nıanıcn nrşı ıyacngını ve a Bu apeşte e gayr resmı ma ı • melat Müdürü .ü tü, sayım a. ~ I!. "apıldı•e-;.ındanberi insan ve ıııa zem k o · ı - b. la 

• ""'
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\te idaresi altında kur- ' 1 h luğudur. Zannedildığine göre bu al- son dakikaya kndar bulutların arka- pe nı nasıp o acagını ıı• rapoı terdeki kanııate gore, Rumanyanın zırlıklannı gözden geçirmek üze-lat d. 'ıtibarile f nglltcrenln Alcdcniıı e a· ı ı d 
• e ıı' i yenı· nizamı tanımı- ·k tınlar, vak tile Lawrens ta rafından sına gizlenıııı'plerdır. Vekalete b11dırm şer ır. jcgali. bu hafta içinde bı1yük mik • re dün kazalan dola•mı•lardır. il" va. karR ve deniz kuvvetleri glttı çe · •· ., y 

"" tirnd·d ·ı· tmi•tir Arabistanda dağıtılmış olan ve ıktı· Bıı· kere de Talim ve Terbıye He- yasta genişliyecektir. Ruman)•aya git )e • 
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en ı an e 
67 

• artmı•tır. Hazlrandanberl bu kuv - Japonya ııulhü temin için . z ~ "

1 

adırn, Amerikan ve Ja • .. sadi buhran dolayısile meydana çı· k i · yetince mOtalea edılen Feı hengı •1• mekte olan bir çok Alman kıtaları •-ıci 1'1Uazzam devletleri arasın· vetler daha evvelleri hiçbir zaman karılmış bulunan İngiliz :ıltınlıırı - pa ta g rmıt ya çok beğenlldığınden Vekaletçe kolları, cumnrtesi \'e pazar günleri, )~uLt b .• erişememil;l olduğu dereceyi bulmuş- d Tokyo. 14 ( A.A. ) - D.N.B. nin tab'ı kararlaştırılmı~tır. Unlveı·sıte l dl 
q emel harbi büs ütun ır. huauR·ı muhabın bıldlri•·or: v Buda peşle civarındıın gcçm şler r. tur. Bu kuvvetle.rin arttırılmıısına ~ - ~ 'b' k k b. · f müe .. ese 
'' oluyor. Lltince tedriaat b ı d H • gı 1 en yu se ır ır an - Maear matbuatı, çok ihtıyatkir aı devam edilmektedir. Dün yap•lan ır top antı :ı arı· mızın nıuhlm lhtlyaçlarınd:ın birini 
..... 1ıarrem Fegzi Eeonomô.t rnet .. önln başladı .. ,. """" Maı.uoka domlotı. '" ... •U•otlo bertanf etmiy• muvaffak dmanmakta d ... m ,,u,... ·ı 

........_ TOGA Y makaleai Latince tedrif'ata Maarif Vekaleti- Üçlü pakt hıçbir memleketın ııley- olarak mılli kütüphnnemıze ınuhalled Boradaki kanaate göre, Transı • 
• ~ nin gösterdığl mekteplerde cuma gü. hine müteveccih dcğildır ve hiçbtı bir eser bıı akan izmırli Ziya Şukunu vnnyanın geri knlan kısmının da l'llıııı Londra, 14 (A.A.) - Almanların nünden itibaren başlanılmıştır. Bu memlekete karşı tevcih edilmek için heı· veçhılc tcbrike layık görürıiz. mıhverln cnırile olmdıye kadar Ru-""'"'""irde Cinayet Balkanlar {iz.erinden Süveyş kanalı- · · · ı:i kt d 1 'afr Bu pakt bugün ta fından Macaristana ve. ••ı . dersler !htlsari olduğu içın ıstıyen e a e ı memı~ ı . . A•·ni :zamanda Maarıf Vekili de, Ji. manya re 

na karaı bir taarruz yapması ihtı - k ı· ı L" l<fı h b n genlşleme!lne mani olmak , rlleıı l<ısınn ilave olunacağı hakkın-~ ( ., talebeler iştiı·ak etme te( ır er. a - 1 11 1 sanınıız ve irfnııımız ıç!n ana kitap-

'htıd 
1 

ine! sahifeden deva"') mallerinden bahseden Econonıist ga- ·H · h 1 1 d Japon•'a Almanya ve İta\ da"·ı Macar ümitlerinin tekzibi, Al. ~ f ı tlnce dersleri u nıversıte oca arı yo un a ' ' · tanlan :ıddeılilmesi liizımgelcn böyle " , l'ıı"'e)·S ne 20 lira aylık verilmesi zetesi, şunları :'t"azmaktadır: · d b a ı b~Jedig-İ arzuyu karşıln,mak nnvanın l\lacaristana karşı olan 
• " it vermektedir. Vefa Lısesın e u ŞU· Y n n ...-~ • hlr IÜ"atın ehemmiyet ve kıymetınl mu ' .ttıııe dır en 16 lirn verildiğinden ve Bu plinın oyle kolaylıkla tabak- t d ., mahiyeti gayri saıih ve iki yüzl!i ·~ e b k beye 80 talebe ayrılmıştır. a ır. takdir ettığlnden ve tab'ına karar ,_il l'ııll&. aşka birisinin alındığın- kuk ettlrilebileceğindcn şuphe et~e Paktı imza edenlerin umumi ar· b hattı hareketini göstermektedir. 
l'l nıı .. ber olarnk r:dessese 11ekre- ıcın pek eok sebepler mevcuttur. in· miş> bir millet._hulacaklıırdır. Kah- zusu dünyada yeni bir nizam kur. verdiğinden dolayı cidden büyuk tAI~ Almanya ile 'Macaristan arasında -.ıııı. ·Le · ,, ı pelik, dnneklik ve ihanetle dolu bu rıklere layıktır. Vekil Hasan .. 1 .,, ı._ illan Zengerln yolunu bek- gilt.erenln kolayca ıstil .. sı, evve e • .. mak ve sulhu kabil olduğu kadar ça· b ı bo. son günlenle aktedilmiş olan ticaret ~ 'lll>ıd · h karanlık dünyada, Türkivcnin İn • Yücel Vekilete geldığınden eı • ~ • , ı l'ıı ı.. an çıkarken nnsızın elin. mirde hava kuvvetlenmlz.in ım a e- J buk yeniden tesis etmektir. Ilu tc • ' tt i ·e çok anlaşmasındaki şeı alt.in .ag· ırlığı. Ma-
•e 

11

'Bgl h tbi b la giltere ile olan ittıfakına knrşı sa- le esaslı eserler vucude ge rm > 
'"'' a Ucum ederek öldOrmi- dllmesine bağlı olduğu g • u P · şebbüslerl baltalıyncak her devlete . he gu·n "·eni carlnr için de bir sürpriz teıkü et· 

'-. VO!iıı f k h Q dakati bir ışık gıbı belırmiştlr. E • ehemmiyet vcıdiğlııı r . #. 

'"'l'Jı... etmişse de, sofukkanlı- mn da elzem olan ve a at en z karşı Jnponyanın mücadeleye gıre · t t ktedtr Ken miatır. Bu anlaııma aanıldığına göre 
·"Uhar ı b. rt "er mecbur edilecek olul'larsa Tilrk- ı bır ~şebb!lsle i!ba e me · • .. v 

Bir tekzip 
-·-

Bulgaristan 
ve Almanya 
(Birin el ııaJıif edeıı devam) 

haberlel'in hedefi, sulhe mani ol • 
mak, efkarı kat'ıştırmak v" sabotaj 
hareketleri hazırlamaktır. 

Alman • Bulgar tiraret 

anlatmuı 
Berlin, 1' (A.A.) - D.N.B. ajan

sı bildiriyor: 

\ ~ h aza eden Bn. Lemnn, mil tahakkuk etmemiş bu unan ıı· eıı 1 
• eek vaziyette olması lazımdır. ştc 

1 
b k 1 'Macarlstıının önümuzdeki üç sene ı. 

t f '?tı b k' Akd . d ler, yollarını, dağlarını, yüksek yay- J . kaz.anan ata oynaı11ak içın dı~ının daha böy e ır ço e•cr er ı -. t en ir yumnık vurmuş vardıı ki, o da şnı ·ı enız 0 
• aponoea ff k · • d t "inde Almanya'·a ,.apacatı ihraca -~· ··.r• d k" 1 · · t k h tı d J neşrine muva a ıyetını can an e · ~ " , ıL t~e le e erek orada bulanan bir nanmamızın imha edilmesidir. lıılıııını, oy erı.nı ve e . ~ 1 c • değil, fakat yukaı ıda söylediğim se- tın miktarını tanzim etmektedir. tir. 

~ ~b açarken arknsını takip ~ Gemilerim~in Mısıra ~den sahil mirycllarını, mOdafna harbı ıç~n hlr be ~r dclayısile üçlil paktı ımzala· .m.~c~n_n_ı_e_d_e_rı_z_._~~~~-~~-~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 'e 811 a1fetuıı derhal makası vücu- yollarını bombardıman etmeleri, Ege harika haline koyınıyn ınuktedır bku. ını~tır. -

Sofyadn biı· Alman heyetile Bul
gar hükümeti arasında iktısadi nal
z.akereler cereyan etmiıtir. Bu mil -
zakerat iki memleket arasında yem 
bir tediye anlaşmasıle neticelenmlf-

'ıı P aralftır. denizinde devriye ge~meleri. veya lunmaktadırlar. Diğer taraftan ı- • T 1 1 1 
' . l.eın 1 taatını denizden nakletmek ihtiyarı Afrlkada lngı ız ta!yare er n n 't~a bu) an aldıtı yaıııların acuslle Trente ile Tobruk liman arı ara•ın· f li t 

"" u ki · "emile da Almanvanın elinde değıldir. aa f P. 1 k .,·•ı, \re nan bir kııhvcve l<endini da asker na iye ''eya ıaşe .., · · K h' 14 (A \ ) Dun a şam 
'' d ' ı Kü ük A Al anın hava hıvvetleri ba • a ıre, ·' · -.. ...,ten erhnl bayılınıştır. lf.4 dı'sc- rlnl batırmnları, bt ha!lsn ç s- many ' ı ı· ·ı· h tcblı'ğlcr·ıııde 
"' '

11 

" kımından Bnlknnlıırdakl fa iki yeti neşre<li en ngı ız. ava 1ttı~ tabı ta Şeı·nfcttlnı )akala· ya tnrlkile l·arıılacak olan bir ileri .. ı d ıı ektedır · 
~ · hareketinin tehlikeler\ni pek 7.iyııde şüphe!izdir. Fakat hava geri hizın"t- şoy e en m ·.. d'I b .. ~llfetu f k lerı· kadrosu benzin nakliyatı, t"ıııir l\luvnffakıyctle hucum . e ı en ıı ı t n lfadcslnde: arttırmaktari ır. Diğer tara tan ·ey- • İ 

1 
6 t b t ki 

"'~e .t,der ellınde bıçak olsaydı her fıyct, Bitlerin yolu {iz.erinde b. ulunan atelyeleri tesisi işlerinde husule ge- tal yan kış asına am ısa e va· 
" il 1 1 1 lecck tekn'ık müşkülat Alınanların olmuştur. El Edhenı'de .toplanmış O· . rtlrdnrn. meınleketleria mukavemet azım er n cl b b d 

" :n_ merkezi A vrupadaki üslerinden uzak- lan dıişm~n tayy~r. erı on.1 ar ı -..._ • "'VlW\lau yapılan Şera • de dyadeleştirecektir. . d ı ve muhım ba«aılar tev-, -..aa.ı ı..1tır edilmiıtfr. Mu- Türkiyede naailer, kendUerl gıbi laşmasile muazzam meeeleler ortaya nıan e ı mış -
ile 1akmda b8f)anacaktır. mllll lnkıliblle ctamamile yenlleı - çıkaracaktır. j Ut edilmiştir. 



Salih Necati EczaR1esi Balceka,,.a Vakıllıaı karııs11~a ıekerci lacı Bekir sokaiı •aııa~adır. Baıka yenle ııbrsi y ....................... ....................................................................................................... .. . ........ ... .. .. ···-········· · ······························· 
(~a .. t_urafı ~n-' ~cıhı"f~ını"d~J U M ( S ( R r_a ~ ft_JU O '•.ı.tena .. ~!~rl~~~~~!!rı dikkatine' 

"" ~- ~ "' • • ~ - " lıkları bunlardan ibarettir. Demek ~ / /( j · 
Gülerler ..-e ıöyle derlerdi: oluyor ki, M11ırın haftalık neşri - 15 a irincit•tritt s.Lc 
- Bizde o cihet fazla deşilmi- yatını Emil ve Şükrü Zeydan is

ye gcJmez. Amma öirenmek isti- mindeki bir Türk muhibbi kar
yollianız, ~öylıyelim: Bu gazete dcşler. bir nevi inhisar altına al -
il k umanlar lngiliz taraftarı idi. mış gibidirler. 
Şimdı Fransızlara meyyaldir. Son 

1 

Bilhassa 35 bin basan meşhur 
ra ne olacağıoı Allah bılir. E.lbusavvar, yalnız Mısırın değil, 

- Niı;in Fransız taraftaııdır) bütün Arap dünyasının biricik 
- Bu taraftarlık Umumi harp- haftalığıdır. 

ten sonra başladığına göıe, her - Bu kardeşlerle görüşürken, söz 
halde Fransızların Lübnana yer -J dönüp dolaşıp ( Mısırlılık) bahsi
Je;ımelerıle alakadar olsa gerek. ne gelmişti: 

- Hanı, bu zat için Lübnanlı- - Bız Lübnanlılar Arap deği • 
lıiını unuttu, mıs gıbı Mısırlılaştı lız .. diyorlardı. Şımdı birkaç se-
diyordunuz~ nedır Mısırlılar ve bilhassa MısH 

Cevap yoktur. gençlen de Araplığı kabul etme -
Bır ba ka suale geçerdim: diklı-rıni, yalnız / Mısırlı\ olduk-
- Dahili sıyasctte ne tarafa larını ııoylüyorlar. lş buraya varın-

meyyaldır) ca sorulabilir: Mısırlı kımdir} 

8.00 Program, 8,03 Müzik (Pi.) , 
8.15 Haberler, ~.30 Müzik (Pi.), 
8.50-9.00 Ev kadını. 

12.33 Şarkılar (Pi.), 12.50 Habeı·
lct". ta.05 Şllrkılar {Pi.), 13 20-t4.00 
1\rı.iılk (Pi.). 

18.03 Miizık (Pi.), 18.30 Konuşıuıı, 
18.45 Müzik. 19.00 .Müı.ik, 1!>.30 Hıı· 

berlel', 19.45 Fasıl heyeti, 20.15 Rad· 
yo gazetesi, 20.45 Küme sa.: ve ses 
heyetı, 21)10 Konuşma, 21.45 Orkes
tra, 22.30 Hııberler, Borsa, 22.45 
Orkestra. 23.00 Dans müı.ıği (Pi.). 

1 ASKERLİK j1 
bit harikulade 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırıklık ve biitün •inlanmsı 

derhal · keser. 
fcabında günde uç kaşe alınabılır. 1 nklltlennden ıakınııııs. 

- A ... Bakın, bu cephesı ga- Mademki Mısırlı cArap değılım. KADlKÖY ŞUBESJNE DAVET 1 
yet açıktır: Hangı fırka iş başına bunu kabul etmem 17> dıyor, o KaıJıkoy şubesinde kayıtlı (4:J05) 
selirse, onunla beraberdır. halde, lstanbuldan. Karadeniz yedek sekıı.inci sını[ hesap memuru 

SINGERN~. 8 2 · A 180 elmas ve 11 pırlantalı 500 lira 
Ernıaller l ribi 1 S "en~ garantilidir 

lstanbul Emniyet Sandığı Direklörlüğündeı 
9.,91l16/J ,)lil 
Emıııycl S<rndığu,ı:r bcıı·çfıı iıtiı l'f• ı•fıı 11arfslui"e i/ıin yo/ilfl t;. 
Pervın, Bakırkoy Cevıztik Hıuııaııı sokrık eskı 42 yeni 48 No. lı ıtJf 

Adre•~ SİNGER SAAT Ma gazalare. fıtanbut Emfoönü No 8 Belkı ıçinızde: ticaret gazı-tesi., kıyılarından. Surıyeden. traktan, Üsküdarlı :no doğumlu Hüsaıııettin 
d eyip dudak bukecekler bulunur. Arnavutluktan. Rumelıden. Ada- oğlu Mehmet Nurının pek kısa bir 

Vakıa her memlekette yalnı.t pa-ı lardan .. her taraftan gelıp Mısır- zanıaııda şubeye müı·acaatı ve taş- ~~·•••••••••••••••-••••••••••i 
ra kazanmak içın çıkan ga~eteler da yerleşenlerle onların buraya radıı ise sarih adresini şuheye bil- l ı b ı E • s bahçe ahşap haııcnın tamamını lıiı :ııcı <ll'ı eccılc ipntek go~tcı erek 61' 

11
,. 

tnnhıııde 22718268 hcs11p ıııımıırnsllc Sııııdığıınıııdan aldığı (2050!.,. 
borr.u 22/2/940 t111"ihıne krıdi\1' <ic.lcmeılığP1ılc11 fıııı.. komisyon 9e .., 
rifile beınber borç (2!l87) lira (9) kuruşn varmıştır Bu sebeP1:,_.
num11ralı kanun ınuc:lbiııce hakkında icra takibi başlnnıak üzere 111,. 

olunan ıhbnınanıe boıı;luının mukavelenamede gösterılığl ikııınetP ,ııl" 
gönderilmışsc de boıçlıı Peıviııın ~·uknnda ~·azılı ndıeste öldlliii # 
şılmış ve tebhg vapılamıımıştır. J\Jrzkür konunun 45 mel madd~sl, 
hıılınde teblıgatın ıliin suretılP vaııılmasıııı iimırclır. Rorçlu Pervııı ; 
cılıırı ışbu ıliin tarıhındcıı ıtibııı en bır buçuk ay içinde Sandığtnı1-:, rJ 
raraatla nıurblerının borcunu oılenıcleri v{yn kanunen kabule 08~ 
ıtııazları vaısa bıtdırnıdeıı lazııııdıı. !\Jirasçılnr ipoteği kıırta• ,,.f"' 
veyahut başlıyaıı taklbı usulü daıırsiııdc <lunlul'llıazlnıı;a irotcktl " 
menkul mezkür lrnnuna göle 8andık\·a ı;atılııl'aktır. Bu cihetler •h_.
rJnrlıırca bıl ınıp oııa göre hareket erlllnıek ve ~erbiı iııe nyıı ayr~) 
name tehlığl nıakıınımıı kaim olnınk iizcı c ke~·fıyet ilan olunur. ( 

mevcut olabilir Amma, bır mem· geldiklerı zaman karşılaşııkları in- ~:~::,s: ınükcı ıeren ılıin ve tebliğ s an u mnıyet andıg" 1 Direktörlüg" ünden: 
tek.etin en eskı ve en büyük gaze- SAnların evlat ve ahfadı .. işte Mı- tt-ıto• 

9!,0/l6R9 lesi yalnız (para kazanmak) sev- sırlı bunlardır Öyle değil mi) Fatih ılskvl'lik Şubcsindm: 
dasile pa7.ara çıkarsa. bu, herhal- - Evet, birçoklarından. hatta 
d e hayra alamet değildir. bu arada Parlamento Reisi, Dev- Emeklı )'Üı.başı Hüseyin Hüsnü 

Bu sözlerle. Mısırda biıtun ga- let Na:zırı gıbı mühıın şahsıyetler- Ertimln acele şubeye nıürncaatı. 
ııetelerin. böyle halis muhlıs eti- den de aynı sözlerı bızzat işıttım. 
caret mataı• olduğunu ıddia et- ( Bız. kat'iyen Arap değiliz!) ıd
mek ıstedığım akla gelmemelidir. dıası gunden güne her dıle yayı-

Fakat. neden bilmem, kendile- lan ve uınumilc en bir ccre~·an 
rini doludızgin partı vanşlarına h::ılını alıyor. 
kaptırarak ı;utunlıırını hücumlar, - Şiındı netıceye gclelıın, bu 
iftiralar, k furler. bir kelime ılc, vazıyeıte. ~·ıllarla evvel tıpkı Ar. 
iftiralar. kühırlcrle dolduran öte- na\ utluktan, Moradan vcsaır 
ki gazeteleı i de - gazetecılik ha • yerlerden gelenler gıbi. Lübnan
kımından - !ııç gözüm tutmadı. dan hıcrct ederek Mısıra yerle~ -

( Vefd) İn gazetesi olan El- miş olan bı:zler de - bu bakım
masri idarehanesınde otururken, dan • sutbe.,ut Mısırlı sayılmaz 
bu mesele.> e temas etmış ve dost- mıyız) 
ca şoyle dcmı tim: Pek yanlı bır mudafaa da de-

- Darılmayınız amma, sızın- ğıl hanı! .. 
kisi hiç de ı::azctec:iliğc benzemı- Ve zannedıyorum kı, bunun 
y o r. Me elit Kahırenin göbeğinde. aksı de doğrÜ olabılır Butun di
hatta, idarehancnizın karşısında- ğcr müdafcınlar da yanlış sa} ıla
ki sokakta mi.ıthiş bir aile facıası maz 
o lu r, kıyamet kopar. bunu siz an- Zıra. yukarıkı satırlardan anla
cak iki, uç gün sonra. lutfen ya - ~ılacağı veçhıle bugiınkü Mısırlı, 
zarsınız. Fakat memleketın en u- heııuz (ne) olduğunu bıle kat'i 
zak. en tenha ve en ehemmiyetsız ekılclc kestırebılmı., değıldır. 

Şehir Tiyatrosu 

ll
n Tepebaıı Dra m 

kısmında 

lr·~·: ~· Bu akşam saat 20.30 da 

OTELLO 

Şehir 
• • • 

Tiyat r osu komedi 
kısmında 

Bu ak9am 
Üstııd Muhlis Sabahııttin"iu 

2 büyük eseri 
- Keıem • Aslı, muzıkıılı buyuk 

Şark masalı 

il - Efenın Aşkı, Mıllt operet 
4 perde 

• • • 
RAŞiD RIZA T iYATROSU 

Halide Pişkin b erabe r 
bir nokt.ı ındı.ı ıkı kişi fırkacılık Nıce evlerde baba tben clham-

k 1 Beyoğlu Halk ~ınemnsındıt bu akşaııı hmıile ıki da ıka da aştı mı, onu dulıllilh Arubımh> dıye bıır bar 
••cağı ııcağırııı yetiştırebılınek ıcın bağırırken, ötekı odadaki oğlu (/i1 l RM A 1\ A lllSll\) 
ik inci tabı yaparsınız. Sonra, bazı cha iı. hôşiı.. ben Mısırlıyıml> Voövıl S {)erde 
meşhur ga:r.etecilerın macuncu fı- dıye ter ter tepınıyoı 1 • * • 
rıldağı gıhı oradan oraya donuş- Sonra da ben kalkmış, en bü - Beyoğlu Halk •İnemuı 
leri halk iu:crmde hıç de hoş bır vuk Mısır gazetesının Mısırlı ol - Bugün film ıoau 
tcair bırakmamıştır. Benım anla- mıyanların malı olusuna şa ıyo - 1 _ tJç ahbap çavuşlar haı•bc gı-
cfığıma göre Mısırlı. arı ık. elıne mm... dıyor 2 _ Mııhk(ımlnr kale ı. :J -
aldığı gazetenin kokusunu alabıl- Sa ılucak ey, asıl. bu benım l\lıkı. 

m ek ümidıni kaybetmı tır. Bugun "a!>ışım değil mı) --------------· 
aazetelcri, kimı: •Dıınyada ne Llitıfe bertaraf: dost ve kardeş 
var , ne vok. ıınlı\"cıyım .. • dıyc, Mısırın, siıküna kavuştuğu gün, 
itimi meraklı. cinai romanlar ta- kökundc:ı hıılletmıye mecbuı ola. 
itip edeyim .. > dıye, kimı cşu post cağı. nıce Arap saçına dönmüş 
kavgusındaki horoz dövüşünü sey mc elelerle yüzyiıze geleceğıni 
rederek oy la nayım~ diye oku - goruyorsunuı va ... 
yor. Fakat pek az kımse ( gaze - KA NDEMiR 
tcmdir .. ) diye sever~k alıyor. Ga- ~-

zetecı için en bedbaht vazıyetler- B-o-R s A ~ 
d en biri de işte budur. Ve ıtsıl fe
cii kurunun yanında yaş da yanı· 
}Ot 14-10-940 da m uamele gören 

- Haklısınız .. diyorlardı. hak
lı•ınız. amma, bizim ic;in, maale -
sef bu yoldan dönmiye imkan 
y o ktur. Parti kavgalarını ortadan 
kaldırdığınıı gün. gazetelerimiz 
yarı yarıya aıalır. 

- Neden? Satı mı duşer~ 
- Yooo ... Sahipleri tarafın -

d a n kapcıtılır. Bugün aramızda 
öyleleri var ki, yalnız rahat rahat 
kavga edebilmek için gazete çı
karıyor. Onun için gazetecilik sa
d ect> dö\•Üşmek ve sövüşınekten 
ibarettir. 

Mısırda, dolaştığım matbaalar 
arıuınd ... bütiın bu ıhtiraslardan, 1 
pmatalardan uzak olanı Darül -
h ilil müesesesi idi. 

1692 de l:urulmu~ olan bu ya
rım asırlık muazzam neşriyat yur
d u da Lübnanlıların malı idi am
ma. bunların etliye. sütlüye filan 
karı~tıkları yoktu. Yazık kı bizde 
henüz benurleri bulunnuyan her 
türlü tabı makineleri ve teferruatı 
ile mücehht'!z olan b u büyiık tab ı 
m Üe5'esesinin öz malı S adet haf
talık mecmu:uıı vardır. 

F. .. l\!'en Mısmn bclliba!llt hafta-

Londra 
Ne.yerli 
Ceaen. 
A.tlıaa 
iofya 
Madrlt 
Bucıape., 
Bi1kreş 
Belırad 
Yokolıa, 
Stukbol. 

p ara la r 

1 Sterll• 
100 Dolu 
ı oo in Pr. 
1oıı Orah111I 
100 Leva 
100 Peçota 
100 Puıl 
Hı? Ley 
100 Din .. 
100 v •• 
JOO lneqlu . 

S.,24 
'12,20 
19,687S 

0,997S 
1,62H 

13,93 
26,SJ2S 
0,6?S 
3,17; 

Sl ,!37S 
1 1.0 DS 

ESHAM V E TAHViLAT 

TUr k Ttcuıt bankaaı ••m• 0,110 
Snaı • Eı-.ıurum.VI 20,21 
AnadoluO.mtryol11lveU pefln38.-

,. • 111 ]8.-
Umum tiyatro 32,75 
llerke• Baaka .. J>etl• 118, -
TUr k Berc11 1 petl• 11,90 

1958 .,, ~ "····· tab\Ptll so,so 
E?•~ ·~~ 

~oisa harici altınfiyaiii3 

Rot•dtya 
ICalıe 8otlblrHlı 

Kül~• albn sraaı 

Lira Kr. --
n '° " .. 2 7> 

- Büyilk Caaua Romanı 

SUSUN 

ı,çi arıyanlar 

+ tllE:MUH- Divanı ~.tuhasebata 
80 lha asli ınaaş Murakıp mua

vınlığı. ımtihan 15110/9411. Şıu t: 
Yıiksek meklCll m<r~unu veya 25 llra 
maaşta bır terfi muddeotı bulıınnıuş 

olmak. 

+ KİAl'iAGFJR- '.l'ccrübeli, nıe
talojlst kimyager veya milhendıs kim 
yager. Ücret: 3658 nuınaı alı kanun 
dahllınde 800 liraya kadar. 16/10/940 
a kadar Kaysen Ta;n•are 1-'abrıkıı· 
sına müracaat. 

Dr. Horhoruni 
Ha<:talannı ak,ama kadar Sıı -
kccidc Vıyana oteli yanındaki 
muayeneh:ınesindc tedavi c<ler 

Telefon: 24131 

Satılık Tay 
Babası 11af kıın lngıliı:. anası halis 

Arap, 1,6 yaşında bır erkek tay sa
tılıktır. Gormek ve ı:rorüemek isti 
yenler Uskiidarda AtpaznTında ar
pacı Bay Salım mnfcazasında Bay 
Halil Kuyaı,a ınilrıtcaııt. edebilirler. 
... lrtMftHtt H• tMHtftfll lWIHHll l .. llflllHllM•tfllUlllU ... tW 

TaaYiri Efkar 

Nü• h a u (S) Kuruıtur. 

1 1 Tlrkl1• H..tt Aboae Şeraiti it!• Jf!!_ 

le.nelik ............ 1400 Xr. 2700 Kr. 
Alt& aylık ......... '760 • 1460 > 
O"ç •Jlılr ..... ....... 400 • 800 • 
Bir aylık .. ... • .. .. .. lH • 7oktUI'. 

YERiN KULAGI VAR 

Gamlen ile Daladıer'nın ıçtiklcrı ulnı nyı ı 
R'itmiyor Gamlcn'ın ordunoı. baeında olma ı tı zıın 
ııımize gelıyor. ' 

Çünkü bızce Gamlen'in basit biı zckıı .ı 
hJbi olduğu ve bfiyük oıduları sevkuidaredcn fili/. 

bulunduğu mahlm. Weygand'ın merkeı.dcn siıtUI I' 

gönderilmiş olması. ve nüfuzunun kırılmış bulun 
ma11ı iolmize yaradı. O ihtiyar kumandanla Gamlen 
bıribtrlerinı çekemiyorlar. Üstelik Gamlen, menfa
atperest bır adam. Şahsi servet toplamak peşinde. 
Teftiılerlnde kcndislle beraber bulunan bir ajanı· 

mıı.ın anlattttına göre, bu adamcatız, ılyaet ba l· 

T~Jrikiı No. 53 

retten mahı unı, alelade bir burjııa imiş. . Asker
likle gayrrkabili telif oian birtakım disiplinsizlik 
h.ııekctlerı karşısında bile, büyük bir askeıden 
be ,)enen aksUliimel kendisinde görünm!lyorınuş •.. 

- Faaliyet olarak baeka nelet yaptınıı.? 

- BOtUn levazım aınbarlar111dakl stokJaı·ı tes. 
bit ettik ... 

Fransanın, topu topu, kaç tayyarcsı, kaç tüfeği, 
kaç tankı olduğunu biliyoruz. 

Garp cephesinde alay kumandanlarına kadar 
olaa b!lyiik tabıtlertn eecerelerıni tetkik ettik. Yine 

Emııi11et Smulı6ıncı borçlı• olu Ha11i{~ lllm·1.ott vaı isle,.ine ılıiıı yolıtc 
tebliğ : 

Hanife l\Jürvet, Şehzadcbaşı Hoşkııdenı oınhallesl Çıkmaz Tupıak 
sokak eskı 4, yeni G No. 1ı bır evm tamamını bırıncı derecede ıpolek 
göstererek 27/8/988 taııhıııde 496/15969 hesap numarasilc Sandığımız
dan ııldığı (350) lira borcu 1 t /4/940 tnrihıne kadnr odemeılığıııdcıı lııtz, 
komisyon ve musariiile beıaber boıç (43fi) lıra (281 kuruşıt \'ürmıştır. 
Bu sebeple 3202 nıımarnlı kanun mucibınee hnkkında icra tnkıbı baı;la· 
ınak iıı.ere tanzim olunan thharnnıı.e borçluııun ınuknvel<'tııınıedc guslı!I'· 
diğı ikametgahına göııöerılmiş~e de borçlu llanıfe Muı vetın yukamlıı ya. 
:zılı adreste öldüğü anlnşılnıış ve h•hliğ yapılamamıştır. !\Iczkür krıııunuıı 
45 mel nıaddesl vefat halinde teblıgntın ılan surctile ynpılıııasıııı aııııı·· 
dıı. Boıçlu ölü Hanıfe Müıvet mıı·asçılaı·ı işbu Uiiıı tarihındcn ıtıbııren 
bir bucuk ay içinde Sandığ-ınııza mOrac.-aatla mııı-islerınin borcunu öde· 
nwleı ı veya kanunen kabule şayan bir 1t1ı nzlıırı val'sa btldirmclerı liı· 
zınıdır i\tirn çılar ipoteği kurtaıınnı.laı· veyahut başlıyan taklhi usulü 
daırcsındc durdtıı ınaı.lnrsa ipotekli gnynmeııkul mezkur kanuna gore 
Sandıkça :ıtılııcaktır. Bu cihetle ullikadarlarca bıllnıp ona göıc haıeket 
edılmek \'e hcrbMııc ayrı ayrı lhbarnnme teblığl makamına kaim olmak 
üzerC' l:eyfıyct iliın olunur. (9850) 

inhisar lar u. Müdürlüğünden: 
l1111/ıanımc11 R. % 7.5 tcıımıatL Ehıit11•eni11 

.......:<:..:;:ı:.:.;ıı:.::;s:..ı _.....__.;:;Al:..ı;;.:k:;.la:..r::.:ı;..___;L:..ı;.;..r:..11...;l:..;:\:..r.;.._ __ __;L;.;.i...;,-,_rı:..ı: ı ...... __ Ş~e:..k,;.;lı Sa" ti 

81<l(m kapnğı 1000 adel; 8&Q. 
Yalılız muhtelıf 

Clll!l 455 Kg. 2189. 76 
i\tcktupluk 

63. 75 Açık eksıltıne 10 

164. > > 11 

zaıf 186000ıııkt GG4. 72 48. 35 > > \1,30 
1 .._ Şartnamesı \'e numuneleri muclbıncC' vukarıda cimı ve nıiktan 

yazılı 3 kal~m ınalzeıne açık cksıltme \1Su1ile satın alınaeakt.ıı. 

2 l\luhnınınen bcdelleı ı, muvakkat temınatlaı ı, ek11llt11111 ııantlerı 

hızalaı ında ~·azılıdır. 

3 - Eksiltnıe 28/10/!l40 pazaı tesi günü Kaba taşta Levaı.1111 ve 
l\Jübayaııt şubesınddd alım 1'omt yonundn yapıhıcııktır. 

4 - Şartnnınclcr özü geçen şubeden p:ııa ız alınabileceğı gibi ııcı. 

muneler de ı:öı ülebilır. 

fi - lstcklilcı in t·ksıltıııe içın tayin oluııaıı gün ve 11a11ttr % 7,6 gıı. 
veıınıe ııaralaı ill' blrlıkte mczküı koınısyona mürar.aatlıırı. ! (9718 ı 

Akyazı askeri kereste fabrikası 
Müdürlüğünden : 

Mudurnunun Dedeler ve Dereköyü ve Tekirler ve Ça)•koyü ve To· 

kurcun deı>olarında nıcvcut beş bin metrn mikap çam ve köknar küt!l
i{Gniln nakh~·atı kapnlı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

ıı - Eksiltme 25 Teşı ınıC>vvcl 940 cuma gunü saat on dörtte Ada
p:ızarında park karşısında Mkeri keı"cı;tc fabrıka .mırı yollama daıı·esin-

de vapılacaktır. 

2 - Beher metre nılkııhının muhammen nakliye iicı eti c&(jı;, ku-

ruştur. 

3 - l\luvakkat tenıırıatı ıkı lırn yiız v~tmiş uç lıl'aılır. Şaı tnaıııesinı 
ıtonııck ıstıyenlerın fabrika nı(ıdıirluğtınc ve Yollama Dairesine nıüra· 

<'n.ıtları ılao olunur. (97fili, 

Ankara Okulları Satmatma Komisyonundan : 
ı - Ankara okullaı ının 1940 mali yılı ihtiyacı olıırİ 4:J20 ton kok 

· kllnıiırü \'e 340 oon krıple könıüru alınacaktır. Muhunımen bedel, kok 
277~ Kr. krıple 1876 kuruştur 

2 - İhale kapalı zarf usulllc yapılacaktıı. 

3 - lsteklıler, tRhmin edilen bedcllt>ıden ıııdmııc yııpınllk suretllc 
teklıfte bulunacaklardıı 

4 - Eksıltnıc~·e giıccekleı. 2490 ~ayılı kanun hükıınılel'ine uygun 
belgelerlt! komisyona b:ışvuraraklnrrlır 

6 - İlk teminat, 7562 lira 76 kuruşt\lr. Teminatın eksiltme saatin
den daha önce Ankıun Okullar l.\Iuhasei><'cllığl veznesine yatırılması ge. 
tektir. 

8 - Ek.,ıltme, Aııkarndıı Okullar l\luhasebecıligiıııle 21110/940 pa. 
zaıtl'~i giınu saat ıo du vıırıılarnktıı. (617GI (94611) 

• l ls tan bul Va kıflar MUdUrl Ug U ilanıarı 

Bııbçekapııla Yeni Postane kurşısmds. \'alide hanının 
4 fincii katı G7 No. odu 

80 lir' 

Buhçekapıda Yeni Post.nne kaışısırıda Vallde hanının 
4 iincü kııtı No. 81 oda 

so ili" 
,_rlı~ 

Yuk:ırıda .vazıh odalıır 942 senesi mayıs •onunıı kadnı• J>:' il ,,; 
kit aya verilecı•i;rınden i~teklileı in 16 teşı inlev,·el 940 çarşamba gun ,..,r-
16 c kadar Çemberllta~ta İstanbul Vakıflaı Bnamüdürlüğü Vakıf 
laı knteıımıc gelmelerı. (9888)# 

lstanbul GUmrUkleri Başmüdürlüğünden: 
Tlıtrırı 

gıvanrn cmııi 

i11iktan 

Kilo 

~-----------------------------------------~--
4 köşe kurşun pul 
Yovarlak kuışun pul 

Tellı sicim 

260 00 
126 00 

500 
300 
600 950 00 

120 00 100 ıciın '°,, Yukaı'ıda cins ve ııııktarı g8steı ilen eşya numunesi veçhile 24 _,ti 
yılı kanunun hükümlcıı dahesinde 17/10/!140 tarihınde saat 10 d• 

oyı ı ııcık eksıltın<ı suretıle satın alınftl~aktır. 

isteklilenn % 7,5 pey ııkçesilc birlıkte Başmuduı liik 
ır 

Satınaıııı• 

nıJsyonuntı ıniiı ııcaalları ilfııı olunur. (9428)~ 

' Antalya Nafia MüdUrlüğündefl'• 
ı. - ihalesinin 26/91940 tarihinde yapılacağı Ulus gasetdio•, 

6, 10, 15 eylül ve Tasvirt Efkiı gaıeteslnin 5, 9 eylül ve \füna~ tl-
7.etninin 13, 17 eylül 940 tnı ıhli nilsbalarında lliin olanan cE~ 
kOınet konağı ikmali tıışaatı> işine tallp zobur etmediğlnden rıl' 

şartlıır ılaıreslnde yeniden kapalı' :ıarf usulile eksiltmeye koouıııııat 
2. - Bu inşaata ait şıırtnaıneler ve e,·rak ıunlsrdır : 

A. - Eksiltme- şaı tnnmcsi, 
B. - Mukavele pıojcsi. 

C. - Bayındırlık işleı i g<'nc1 şıu tnanıesl, 

O. - Husu"i şaı·tnanıe, 
E. - Keşif cetveli, 

F. - Pıoje. 

a. - Keşif bedeli c3055!h lıra c34> kuru~tur. 

lstiyenler evı akı keşfiye ve müstenidatını Nafia 

ıebıliı roı·. 

4. _ Eksiltme 22 Biıiııciteeıln !'140 sah günü saat ond• 
Nafia Müdurliığ\iııdeki eksıltme komisyonunca yapılacaktır. eA 

5. _ Eksiltme kapalı zarf usulılc ve vahidi f i)'at esası 

yapılacaktır. . . . A' 
il. - Eksıltmeye gırcbıhnek lcın •229h lıra c93> kurutluk 

kat t<'nıiııat vel'nıeleri, bundan baekr aşağıdaki vesikal arı baiı 
tirmcleı ı liiıımdır. ~ 

Nafia i\tildüı liığu Müteahbitllk Komisyonundan alınacak 

Tıeın et Odıısı vesika!ı, 

Muvakkot teminat akçesi makbuzu. ,iol ~ 
7. _ isteklilerin eksiltme vaktinden bir aaat anel teklifl~ 

!ilııde haı.ırlıyaıak komisyon l'iyuetinıı vermeleri fBl'ttır. < ~~,·•~:~ 

bunların hususi hayatlarını ofrreııdık ve zayıf ııok
talaı·ını tcsbit ettik. 

icaıı e<lcıı tedblıler! alalım. Ziıa göıünüyor ki va
ı.iyet. ciddidiı·. 

Blrlncf tetrln 

J.'raıı11anın hal'P sanayii i tıh al ı:ucuni.i ve 
nııklivat sanaylınin hncmırıi ogı enmış bulunu)•oroz. 

- Bu malümntın hcpqıni Alınnnyaya blldiıdi
niı mı ! 

- Biidırdik ... 

Arkadaşların veıdıklcıi ıakıımlnrrlıın anladım 

ki, Fıansa gaflet lçindcdır Elde edilen ıu malümnt. 
bır memleketi yıkmak Içln kiifıdiı·. Bunu da Fıan
sızlnr \•eıınlşlerdir. Hemen şurada hatırıma gel~n 

bir mülahazayı dn ıtavc cclrvim: cFııınsıı.lnr fcv
kıılnıle geveze bir millet olıııuşlaı l\lcnfılık ı ıılı

laı ına işlemiş... Herke" iktıdnt nıevkıını> ulıısabıl 

nıek için en kolıı) yolu ıeıı:ıh cdrvor Bıllı iniz ki 
bu yol yıı omaktnn z.i)•acle l'ıkmak, tenkit l'tmek \ •l· 

luduı·. Güı.cl söylemek uj?uı una Fı nn ıı., olmıyllt'ak 

şeyleri ağzıııdnn kaçırıv<'t1yor. 

Arkadaşlarıma: 

- Teşckktıı· cdeı im, dedını. Epo\ ıalüınat .sa
hibi oldı.ıın. Gelin şimdi sızınle H tç .. 1 ı ıd ı,ı hal
ledelim. Hc>ıncn bu akşam orn~a harek •t e.ı hm ve 

O ~ıbalı bu kadar konu~tuk ve öğleden sonra 
llC'lçlknya. hareket etnıekliibııı için (!\I. 21) lazım-. 

ı.wlcn tedbiı leri alncağıııı bildirdi. ( l\f. 22) de bana 
refakat edecekti Bu ie bittikten sonra bentm Fran-
ız istihbaratına girmekll(dm nıevzuubahso)acaktı. 

Öğleyin (?ıI. 21) dinde bir mektupla geldi. 
Bunda şu satırlaı vardı: 

c/11. ı:ı, Pat'is, 

( A rt'lı'di,.) 

Alııll!lll/(I 111 tık 8IO(ltı /,;.cıfiyedı; lıarbe uirnıiye 

laııtır L'l'•'ll>I lııılıı1111yor. ClıambP.,/a.in lı11kıô11 ctilrı 

o. rııı kııuı ııömırlıııı 11111 ılııııııaıı [)(lf(lllicı· lııil•it11111ti 

il /mıı11yrı1ııı1 lıayal sıılıcıloı wı !lını1JıcıT11r•kla ısraı 

rdııını·l,, ı-. f'iihı er J1 lmcnıycıytt vaudt;'tliüi lıuyuklil

!Jl' temin ede('('kfır. ılln aııyn, llelçfka ı•o Holandcı 
ilurindım Frcmscıy<ı ı r. /llaıış saJıillcrirıo bfı· taarruz 
yapacal.:tıı. Almaııyr11 m b ı tam·nı da muvaffak 
olab1/m~ııi içııı, l-'111n ıw ordıılarınm Betçikaya do/j-
111 ç.ıl.ıı a1ttrt ı:~ Fi<ıncler'd11 B1kıştırılnuılaı'1 lazımdır. 

(D11t•cı ı ı tar) 

1SS9 H. 

Gaa .. 
ötı· 
l.kıa.-


