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11 •c.ıuıı ...... ~ .... , ... 
k~ayadan 

nihayet 

bir ses 

Diln lnwili• ,..,, •• ı ... ı 
tc-r•lıttda11 6om6.,Jrm•" 
edil•n B•rlinJ•n man•lfJ'• ;ı Nakil vasıta arı 

ar eldi a llln•nya macerasının Rusya

~! d~ ~usule ııetireceii ( aluül- 1
1 

~ita~ 1 U~adeıile merakA eden 
t,1 ~ll·'l'lr!er olduŞ:u malumdur. 
'-lı~·'J•nıının dün vermİf olduğu 
~ t, bu merakı bir dereceye 
~. ~i teak~n edecek mahiyette : 
••ıı lhakıka Moskovanın resmı 
~ bu tebliğinde, Almanyanın ı 
~ 11hyı İ!ıal edeceiinden da-
~\'vel Rusyayı haberdar ettiii 1 
"'d lrıda bir Danimuka ıazete
~ 't çı,kan rivayeti tekzip eyle • 

edır 
acı leL. • ·ı R h"k. . • a-J fla . llZlp ı e us u umeh, lf· 
~ dıaesindenberi ilk defa nok
~larını ilan deiilse bile biç 

1 '- sa iluas eylemektedir. Al· 
,_), llı~erleri fırka fırka Ruman
~ ırıısafir olmıya batladıkları 
~i .:te .• Rus gazeteleri bu hidi. Hava 
~ 'ık Yültınekten çekinmişler ve __ 

-, er ıevkiyatınd0an maksadın Harbı• 
' ~h ordusunu ı~lah ve tan· 

1,.- Harp ·vaziyet~ 
~o d.~ğunu yazmayı daha mu· 
~ ıorrnüşlerdi. Rus gazetele- Berlin duea n Uzakşarkta 
"1;~~ Vakit bu tarzda lisan kul • 
"'ırıct. arının, i,gal macerasl kar- h ee \J d harp genişlerse 
~ • Moskova hükumetine dü- UCUIDa ugra il Yaı.an: -~ dtıı ~ek. vakit bırakmak emelin- ( 

.\ 
1 trı geldiği qikirdı. Eakl Ordu Kumaadaolarınciaa 

~~~~•n birkaç aün geçtikten Almanlar da bilmukabele • Emekli Gener~l • 
' .. •oskova hükumeti, bir ha- Ah ih 5- b ~ l'tek1ibini vesile ittihaz ede- Londraga hücum ettiler san a IS 
~lj-;ss ajansile nctrettirdiii bir ve Londramn üzerine Uzakşarkta harp ~cnışlerac ilk 
·~~ tk e, Balkanlardaki yeni va· • l ı?Öze carpacak sıyasi lıarckct, bit 
tt L.t arşısında e1Sovyetlerin 5ulh 200 ton mermı altı ar 

uı yandan ( lngılız - Amenkll) itti-
)a~. ararlık iyaı;elinden ayrılmı- • ...,.11 fakı, ıJığer taıuftnn (lnı;ılterc • 

~tas nı,, bildir~i. Londra, 16 (A.A.) - Hava Aıııcrıka • Çin) paktı olabılır: 
~ıı Yanın Rumanya macerası Nezareti, İngiliz bombardıman fukat lıu ittifaklar ve paktiaı· 
'-lı~ ~tıda -z.atcn ,imdilik böyle tayayrelcrinin 1S / l6 ılktcşrın <>lcılcrıbcı i mevcut vaziyete lıir 
~İ; !akin kalmayı tercih ede- gecesi şınıali Almaııyada ki'ıın ~!'.\' iliivc ctrııış olmazlar". Ancak 

ı-;'••· . ar.min eyliyenler olmuttu. .. a deniz inşM:lı tezgahların,ı, müna- harp hıuekctlerındc yeni hadi-
de Je.nsınm tebliği, bu tahmin- kalat yollarına. garbi ve merkezi selci' zuhur cdclıllir. 

llıiı L._ta1 ın isabet olduğunu göster- Almanyadaki alomiııyuın ve ben-
IL°"".'Undu 1 Japonya ite Amerika ve iııgil· 

~ .. • - 'R • zin fabıikalarına ve Maııfın işga tere :ırıısında haı p zuhur cdinco 
lli<U us hükümeh, Av - altında bulunan limanlarına hü-

b.. - • zo 1 k 1 l .lnpoııyanııı Tilrle~ık Anıerıka 
,'q r a çı arı mı$ o an mu • cu metmı"• oldu•-lannı bildirmck-
1..ı~Qa lıa ki ·· k- :r "' Devletleri aı azıslnc ve Anıerıks "'ile 1_ rışı ığa mum un mer- tedı"r. 

~aır k ·M· ı kıtnsına tanrıuzuııa ne lmkfın . şrna tan ..... ınap eye- Ber1inin tam mcrk~zine hücum 
lıı... ~. ~· O, yalnız. bu karqık • ve ne de sebep mevcuttur. Ame-
~ llbf d d k H b. U yapılmış, .askeri mıntakalara tam rlkn Bahriye N ıııı hrıyle b\t 

~•""IC!t L ~ .e e ere ar 1 mu- isabetler vaki olmuı:.tur. Büyük 
· ~cııdısınd .. J olan yer " harp zuhur edınce haı bı salıılle-iar en~ 1 mıı fabrikalara itina lie atılan bom -

"' 
1rdat ile iktifa etti. Bu yer- • b b' 

~ !'kis·ı ·b· R h d tl · • balar, agır hasara ae e ıyet ver-
ı"'l(f it rı ı us u u arı ıçıne . . 
ı..:;"Qı lan sonra artık Avrupa İf· ı mıştır. 
~ &eyir · k 1 k l · Son gelen raporlar, 18 Alman 
:"'Q" cı ama sırası ge mtf . . d"" ·· ··ı ·· ld -
ı.,· 1 flt, ilah k" A h tayvaresının uşuru muş o ugunu 
j' )•lnız Ausus, dı kvrlupa akr- haber vermektedir. 1 5 lngilız tay 
'ıı...._ vrupa a a mıyara , . · 1 
tı.:'"""Yan d h · l · ._ yareeı zayı o mu,tur. 
-"'ltd ın a arp •t erıne ~a· Alman hücumu 
A~ - lllaıı ·· ·· d d ,"'), Y.uzun en, nere .. ey&e Cayriresm1 bir membadan bil-

da ıırayet etmek uzere dirildi-ine öre 15/16 ilkteşrin ge 
or. Şa halde, Rusyanın . g g ·· · 200 b 

lw~tk h d l .. · d d cesı Londra uzerıne ton om 
L~li b ~ ut arı uz.erıı_\ e ke ba atılmıştır. Londra, bu suretle 
~ cl'-lrrııyu ~hnt1!uya. ve md u eAyal • en iddetli akına maruz kalmış -
-~ a ı ıyacı var ır. -· 250 ,.. . . 

~e it ı l J ·ı tır. ouşman tayyareın aynı • yan arın, aponya ı e . .. . . 
~ ları ittifakın hakiki mahi • zamanda hucum etmıştır. 

rımizden çok uzakta tutacağız, 

demiş ... Gayet tabıi olan bu hail, 
tekrarın hiçbir faıdcı:ıl yoktur. 
Buna mukabıl Amerika dahi Jn-
ııonya arazisine taarruz edemez. 
ı\ merlka filosunun aı ada sırada 
lJzakşark sularında yapacağı a
kınların veya miınferit teeebbilı· 
lcı m gôc:e çarpacak lıır eheıoml
yeti olamaz. 

,Jap-01ıların evvela Fıhpln ada· 
lnrına, Avustralyaya, Y eııi 7.e
landa veya Sıngapura tecavüzle
ri de pek muhtemel değıldır. 

Tayyarelerle yapılacak akınlar, 

ufak tefek deniz hareketler! müe-

• • 
ıçın ücretli 

• •• 
ış mu el efiyeti 

Koordinasyon Heyeti na/ ia inşaatının 
tesrii için ~u yolda bir karar verdi 

Ankara. 16 ( HU5usi) -
Nafıa Vekaletinin yol, köp • 
rüler, meydan ve iı:kele inıa· 
atına ki.fi miktarda nakil va
sıtası temini için canlı veya 
cansız muharrik kuvvetlerle 
müleharrik ve İn§aat için lü· 
zumlu malzeme ve eşya nak· 
line yarı:ran bilumum vesaite 
ücretli iş mükellefiyeti konul-

1 mas.ı hakkındaki Koordinaıı· sıtnlarıııın nevilerini viliyet-
yon Heyetinın kararı ayni lere bıldirecek, vilayetler de. 
günde Vekiller Heyetince de mahallin zirai, iktısadi ha}'&• 
kabul edilip meriyete konul - tını sekteye uğratmamak oar· 
muııtur. Nakil vasıtalarının 
mutad ücretleri Naha Veka- tile bu nakil vasıtaları, mez -
leti.1ce tayin olunacaktır. kür iş yerlerine ıevkedecek. .. 

Veri.en karara göre, evvel- Jerdir. Bu zaman zarfında ge• 
ce Nafıa Vekaleti mecburi ça- çen kiralar da, kiralıyan tara-Rumanyave 

Balkanlar 
lışmıya tabi tutacağı nakil va· fındnn temin olunacaktır. ,.. ................................................... . 

Antonesconun 
beyanatı -

Balkan paktının o• 
umumiyetle A t1 r u p a 
paktının modası geçmiş
tir, bu ıütem Rumanya 
tarafından 6ir daha •sla 

Macarlara göre 

Yunanistan 
henüz 

veçhesini 
tayin etmedi 

~a_n_ıı_m_. 'Y_.a_c_•_:_'"-·-·-· __ Macar gazeteleri 
"Y 1 . Bertın, 16 (A.A.) - D.N.B. ajan· UgOS 8VY8DID 

sı bılılirlyoı· : • le d • 
Volkiscbcı· Beobachter gazetesi, V8Ztye 1 e gayri• 

Rumen hükumet reisi General Aııto· muayyendir 
ncsko t11rafından Bllkreoh'ki muha· tt 
birine vorılen beyanatı nceretmekte- diyorlar 
dır: 

Eski rejime knreı tereddüt etnıc- Budapeş~e. l~ (A.A.) ~ ~nv~s a-
den çet.ın mucndelclerden . birine te- l jaıısıııııı hususı nıuhııblrı bıldın)'or: 1 
ve " UI etmek şerefi yeni nC31e nasip Macar matbuatı Avrupanın doğu 
olm ktadır. f.t .. 1' r. :r,.. e. he) cenubund. ki vnzi) etin inki,afın bü· 
tür!U engelleri kn·arak Rumen ce.ml- yük bh clıcmml~ct atfctmektediı·. 
yetınin tabii ve kat'i bünyesini yn. Gazeteler. Almanyanın diplonıutik 
ratıncıya ve cRumen> kelime inin hareketinin doğu cenup Avrupnınnı 
manası bir gerçek hallno gelinceye adeta bir cku antina cembcrl• içine 
kadar de\•am edecek oldu~um mücu- aldığım ve Alman • Rumen askeri 
nele bu mücadeledir. işb&rlitınln bu bölgede istih .. ıılat•n 

Miiteakıben yahudi mescleııine te· faıııle ve sekteye uğramamasını te. 
min edeceğini yazmaktaıhrlar. maa eden General vöyle demiştir: 

Şimdi artık gizil kuvvt'tler tara- Yanani•tanın vaziyeti 
fından devletlmizııı şefleri üzerine Yalnız Yunonistaıı henilz vatlye· 
yapılan o mq'um niifuıa nihayet ve. tini tayin etmemiştir. 
nlmlşti~ · · l . . Yugoslavynnın vazıyetın cgayrı 

General Antoıı ~ 1 mı şu BU· ı· ·ı ·r d bil 
mııayycn> kc ımesı " tavsı e en • 

ret.le bıtlrnuştir: 
kümetin nlşirl l\Jag~·arorzag gaze· 

Mihvere lltihakımıı, yeni bir ile- tesi, bo memleketin mihver devlet'c· 

~çilm•lc için 6ol bol eaad· 
l•r4• •ulunan Ruzuelti1t 

rait.ibi Vi.lıi 

ketlerle teşrıkf mesai etmiye mecbur 
kılmaktadır. 

M;acaristan mihverin kuar
larını bekliyor 

!Uacnrlstnııııı, mihver devletlerinin 
kararlarını tam bir itimatla bekle -
dlıii bir kere dıtha kaydedilmekte -
dir. Gazeteler, mihver devletlerinin 
hareket tarzlaı·ını müdrik bulunan 
Macnrhıtnnın, Vıyana hakem kararı. 
nın çizmiş olduğu esaslar dairesinde 
Avrupanııı bilyük nnlaıma ieine le
Ura'k edeceğıni ve yakın bir atide 

(Devamı aalılfe 8. ritun 8 dı) 

Anıerikada 

intihabat 

Wil~kie 
seçilebilmek 

• • 
ıçın çok 

ediyor vaad 
-·-

"Amerikayı harbe 
sürüklemiyeceğim, 
çocuklarımızın 

hayatını tehlikeye 
kogmıgacağım ,, 

Yeni orduya 
500000 kişi 
kaydoluyor 

Bu mGnasebetle 
Ruzvelt de mühim 
bir nutuk söyledi 

Ncvyork. 16 (A.A.) - Cüm• 
huriyet partisinin Reiıicümhur 
namzedi, Wendell Willti fU be -

(Deı.'CZnn Hlıtfı ı. ritun 8 dl'} ,_~it? Bu mahiyet, tabii it- (Deııami t1alr.ife 1, ritun 4 dı) 
~ tnenin ilan edilmit olan 
~ İic; l'll4ddelerinden anlaıılama:ı. 

~
~ ttrafh uyuımanın elbet gizli 

~ıı ve hesaplan da vardır. 
Rİ2li hesaplar az çok mey· 

~ vuracaiı zamana kadar 
~-~ı ~ole tedbirli. basireti~ ve 
~·' davranmak mecburıye • 
~~ ~· .Bundan dolayıdır, ki 
li).~~~~dıden csulh ve bitaranık 
' i.tj ını terketmiyeceğini» ilin-

lngiltere 
bir milyarlık 
harp tahsisatı 

kabul etti 

nıc Jltlhakınıızdır. rine karşı do tane olmıyan bir va -
tesnadır. General Antonesko, Rumanyanınl ziyat almıuı için hiçbir sebep mev· 

(Devamt ıa11fa ·'· ıiitıın '1 dı) Balkan Antantı karşısındaki vıızi~·eti cut nlmlldı~ıııı yazmaktadır. Zıra 
_____ ..,..________ (Devamı H)'fa 1, ıOtun 9 ta) coğrafi va:ı:iyeti kcndısini bu memle· işaretler 1 

~ ... C.I bile ıöstermittir. 
~)'·~.Rumanya macerası kar
~~ fulen t•kip edeceii siya
'-ı; lort ıuretle tesbit ve ilin ettik-
' ~ '• .. artık bu mesele hakkm
~ duşündüğünü söyle.menin 
S-~1• geldiğine bükmetmi~ o
~ ' ~ Tass ajan ile neşrettir • 
~e"ı teblii ile, Almanyanın, 
,._ ~ 11h İtıalinden Rusyayı da
>-ı~ "el haberdar eylediii riva· 
\. 8 tekzibe bile lüzum görmlif
~. lt 11 tekzip, herh~lde Rusya -
l"' b•llrnanya işinde ıimdilik fi. 
1' ~taraf kalsa da, fikren bu 
~ fı laL:ayıt olınadığını ıös
'4;11t~~ kafidir. Zaten Rusvanın, 
~td. •rda cereyan eden bu de
~ e hayati hadiselere karşı 
~ İdcf~e fikren de karqmıyacağı. 
lıı)a 1• etmek doğru olamazdı. 
~ 

1
• Rumanyanın bugün (Al

~'~taııtisi) namı altında içine 
, llti b' olduğu elim va%İyetile, 
'iıtderı ızzat Ruınanya.nın kendi
'· lt de fazla alakadardır. Yal· 
~~t ~Yanın, bugünkü ahval ve 
~tt•çıııde bu alakasını fiilen de 
~:"'meyi ve hadisatın olıun· 
~llfıkı ~.eklemeyi ihtiyata daha 
~· tt1.1 Cordüiü de anla~ılmakta 
~... manya i11alinin ise, tatbilı.i 
~'teri mülakatında kararlaıh· 
~~111 \kn siyaıi veya askeri bir 
~b "1 1 adımlan olması jhti • 
~11~\tcuttur. Böyle bir ihtimal 
·~ k ' hadisatın cereyanına 

alabilmek, Rus~a için ne-

____ .,._.__ 

lnıiltere, .lıarpi çin günde 
gedi bııçulı milyon lngiliz 

lira•ı •ar/ediyor 
Londra, 16 (A.A.) - Bir santten 

ll7. süren müzakereden ııonra, Avam 
Kamarası, harp masraflarını lcnreı
lamak bzere bir milyaı stcılinllk 
munıam tahsi•atı lttıfnklıı kabul et.-

mıştir. 

Maliye Nazm Kinggleywood, <.'U • • 

mnı tcsi günü biten son dört hafta 
içıııde vasati masrafların haftada 
64 milyon sterline baliğ olduğunu, 

yani günde tahminen 9 milyon sar
fedildiğlni ve bunun ı!e temmuı a)'I· 
na nisbetle gundc bır buçuk milyon 
fuzl:ı olduğtınu izah etmiştir. 

Gündl •ycdı buçuk milyon sterlin 
muharebe ışlcı ı lçın sarfcdllınckte
dir. Temmuı ayma nnuırnn 3.6 nıll
)'On sterlin faıla vardır. 

Maliye Nazırı demiştir ki: 
Bu kadar az bir ıanmndn masra· 

fımızın iki misli ıırtınası harp gay. 
rcllerimizde gfüıtcrdiğimız terakki 
hakkında resa rl't verici bir delllıliı. 

(Devamı ıayfa 1, ıUtun 4 da) 

tice itibarile çok karh bir it ola
bilir. f4te buıüne kadar ıörüle -
bilen emarelerden, Rusyanın tim
diki Taziyeti hakkında verilebile· 
cek büküm bundan ibarettir. 

TASVtRi EFKAR 

Taggarecilerimiz kıta/arına., 
iltihak ediyorlar 

Genç yedek subaylar Ankarada akraba I 
ve dostları tarafından uğurlandılar 

Ankara, lb \Hu•u•İ) - Dünkü nüshamızda orduya iltihaıdarını bildirdiğimiz kahraınan 
tayyarecilerimi .. ,·an ak,am ye bu sabah muhtelif fırkalar halinde kıt'alarma iltihak etmek 

üzere Ankaradan hareket etmi,1erdir. Genç yedek subaylar, akrabaları, arkada~ları tara. 
fından hararetli bir •urette teşyi edilmililerdir .. . 

Reami.niz, subaylarımıza Hava Kurumu Ba,kanı Şükrü Koçak'ın etrafında goıterınektedır 

_ _.;;. ______ , 
Kavanoz çocukları 

Peyami SAFA 

H erıün, Türkiyenin büyük tehirlerinde, ıöze corunmiyen, 
seuiz •• mes'uliyetsiz bir cinayet İJ}enir: Yü:r.lenne beyas 

mHke, ellerine lislİk eldivenler aeçirmİf, beyaz gömlekli adamlar, 
biribirlerine !itince parolalar fısıldıyarak, içinde madeni parıltılar 
savrulan aydınlık bir odada met'um itlerini görürler. Yapılan itin 
teknik adı: e1kürtaj» dır, yini ameliyatla çocuk düıürmek; bu ci
nayeti yapanların meslek adı; "Doktor" dur, yiıni Türk ı;ailır:ınta 
bekçisi. 

Bu cinayetin metbur mütehas11sları vardır. Mahalle bekçisine 
sorunuz, onun evini, köıedeki eczabaneye sorunuz, onun muaye
nehanesini ai:ıe ıösterir. Bu cinayetin yeri ve tarifesi muayyendir. 
Oiyan heykeline eı, narin sedef vücudünün ince çizgilerini, gebe· 
lik halinde karnının davlumbu şiıkinliğile bozmak istemiyen, 
çıtıpıtı, :r.arif bayan, methur kürtaj mütehassısının muayenehane
sine gider, pey verir ve randevu alır, günü ve saati gelince tıpkı 
bir çürük diş çektirenlerin 1>oğukkan1ılığile, viicudünde teşekküle 
haılıyan canlı İnsan mukaddemesini aldırtır ve öldürtür. Maktul, 

yumuk yüzlü, şis karınlı ve ince bacaklı, serçe parmak kanar lcü
çümencik bir gafildir; doğmasile ölmesi biı- olnıutlur; Jiboratu· 
varın cam rafı üstünde duran içi alkol dolu kavanoı onun hem 
beşiği, hem tabutudur. 

istatistik Umum Müdürlüğü, memleketin senede böyle kaç bin 
veya kaç yüz bin kavanoz. çocuğu kaybettiğini bilmese gerektir. 
Fakat memleketin büyük fehirlerinde herkes, bu cinayetin hemen 
hergün itlendiğini, aleni itiraOarın 4ahidi sıfatile pek İyi bilir. Eier 
kürtaj adetinin vatana girdiği tarihtenberi dü~ürülen kavanoz ço
cuklan timdi ıai olsalardı, Üç ıün sonra yapılacak aayım belki 
bir iki milyon daha kabarırdı. 

Adaletin ve devletin gözü önünde iılenen bu kürtaj cinayetle
rinin. fen adamı geçinen ve herkesçe malüm faillerinden ciddi bir 
b"ıap soracağımız güne kadar, nüfus davuında. haysiyetli l>ir 
rr.esafe ölçi.isile kaydedilmiye liyık, büyük •• :r ı ·lım atmıt o1mıytt
cağlz. 



c 

Limanda tahmil, Yeni kömür 
-24-

Mmr bir iktisadi buhran geçiriyor. Bu buhranın ıebebi, 
Mısırın meşhur pamuğunun, aun'i ipekler 

te.irile ratbetten düşmeeidir. 

Cerrahi 
ô.lat 

Piyasada görülen 
sıkıntının izalesi 

için tedbirler 
abmyor 

navlunu 
tahliye işlerinden MünakaıUV.a.aıeti 

0
::! ::::•; •k A t d•ı• 7en·i fiyatlan tespit rından biri, tarihin babaJI ~ 

~ 1 aye e 1 ıyo r ederek alakadarlara anılan Herodot'un taribicfır. " 

Mısırın düşmanı 
Plya~ııda cerrahi ilüt ve edevat ü- '$ bildirdi çi bu eser, birçok masattan ~ 

- - saneleri ihtiva eder, fakat ~ 
urınde de sıkıntı "Vu·dır. Cerrahide Vapur sahfplel'l lstanbnl ıı·manın- bu . . . 1 bi k l\lünakaJat Vekaletinde toplanan da eserin kıymetini 2d'te 

ışı yapmıya talıp o an r ço k . f d b. ed'l • kullaınlan listik eldl~ler bile bu. dald tahmll, tahliye işleıinderı şildi- miiteahhitlcr de olduğunu ıli\-e et - omısy<>n tara ın an tes ıt. ı mış azaltmaz. ~ 
•u mftmaktadrr ·u 11 d t lı ı ı·n _,_. _ _,. 1 Ll · L. olan yeni kömür nav1unu ücretleri Bu eserde eski ir•.., • rı .. _ • .... arn a a a Je ı :ret etmcao.cuır er. maıı l""etmes.i ı~ı ı Sö 1-" ki • - e -· ""' 

• "" men.~ r er. y ı:uı enne gor , ,. 1 ..... · · ·den 15 nisana kadar :...&r •· en lüzumlu ilacı <0lan eterin de azal- Umum Müdiil'lüğünün bu işdeki teş. ·-~rmısanı luğunun tlrihi macerası ~ 
d - ·· l -•·t dl v l b" ·k l<l nıan İşletmesi, ibu :iş için :amele bne tatbik edilecektir. . b" . _

1 
_ .... ~ ~ı ~oy cnnı""" e r. • a nız ır mı ·- Jdlitı bozuk o uğuııdan vapurları _ nış ır yer •f&- cua-. ~ 

tar ltııJyan eteri vardır ki, bunua nm günlerce tahmil, tahliye ılçin bele- bulamamaktadır. Amelelere az para Yenı tanfeyle Zonguldaktan nak- Eski iranlılar, evveli M ki'" Ah şu yalancı ipekler yok mu? 4a ibtly:.ıcı pek lcısa bir zaman için lediğlni ve çok ~ralclt kaybedildiğini ayırdığından ameleler "ş!eı1ni bırak- !edilecek kömüılerden ton başına ls- tabidiler. Kunn bunlan .,,,,,. 
temin edcbi1cce~ haber verilmekte- ileri sürmektedirler. Aynca daha kı. maktadırlar. Umanda pek ıaz amele tanbula kadar 260, BandıTma, Er· tardı ve ba§larına geçere~~ 

lskenderiye - ... --------------. sun'i İpek ya - dır. D~er taraftan hıırlçten geleml· sa zamanda ve daha ucuz fiyatlarla kalmışbr. dek, ~ckirdağ, Çanakkale 275, 1ı.mlt, de gelirdfii ordu ile ~ 
Kahire yolu üze YAZAN: pan dünva 1936 yen bazı mü tahznrların yerlisi ya- Derince, Gölcük. .Mudanya, Gc.ınlfk baıı.dı. 1"" 
rindeki büyük , da 2 7 7 milyon • ~ ıpıtmaktadır. Ştilter hn talığındtı kul- ı• h • • ı A 

1 

2GS, Ayvalık, İzmır 29S, Karaburun iranlalar, Kurus'u en =..M• 
kasabalardan bi ~/ 1A luk yapmış. son fanılan Ensulinlerin yerlileri imal c- t 1 a s s a ç s a ç a, 280. Fethiye, lfanruuis 360, Sam - kahraman ve haliskir ~· 
ri olan Tanta·da • aenelerde ise bu- dılmıştir. ııtın. lrabzon, Antalya !00, Hopa onua her dediğini yaptW• tJ 
pamuk tarlılla- . nu 400 milyona da~ası başba~ 325. Mersin ve Jskcnderun için 355 terdiği her yolda yüriid~ rına gitmdı: için otobüs belderken çıkarmıştır. s d k • F t ., ~ ikuruş alınnenkbr. dırdığı her mem1eketi ı"'~~ ......ıııııı 
uzun llicivert cübbeli, beyaz sa - Bu rakamlar Mısırlının kula - a a aı 1 1 r Hu tarife u;o tondan ikilçük vcsa- için uğraştılar, Çünkü_f~. 
rıklı, yumurta sarısı papuçlu, el- ğında KÜ(.ıedir. Derin düşüncelere l K""tl Hil • • b B" lo k dil • ite şamil dfi"lldir Kok ltömlirü nak- her memleket lrana htz111e! ~~ 1 1 l a p ae7ınıa mu a- ır ana z en enne . · _ . k h l k t _.int,....... eri tesbihli, göğüsleri, bağırları dalan başını iki yanına aa lar sa - Uyntında tarıfoye yuzde yirmı zam ce , er mem e e serv .. ,. ~ 
açık saçık, on sdı:iz, yirmi y4şla- lar da, kendi kendine aorar: 1 kemulne yalanda Ağır- misafir gelen bir ıkadını 1 yapılacakttr. sunacak; her memleket ı ~ 
rındaki El Ezher Çömezlerinin - Hey Allahım hey ••• Nere-

1 
ceza mahkem--Jnd dövdüler K .. il I hünerini ve tecrübesini ı,.- ~ k ... e om r va par arı d k · ef h •..!-..le.,.. yü sek sesle dertlepnelerine ku - ye gidiyoruz~ L--' k Fatihte, Kıztaşı ııcmtindc otu- fC ece ve Jran r a ıpı-411!' 

lak misafiri olmuştum: Mısır yılda, yuvarlak hesap 35 ıuap&aaca Tan 45 yaşında Melek dün, kom- Limanımızdan 7..onguld~ğa ,'-ömür zecek, 'bu .refaha dayana,..k ,, 
- Bir zamanlar~ Japonlar is- milyon .sterlinlik - harice - mal Fatib :Mıılmüdürlüğünde ki1tipUk şusu 45 yaşındaki Haticenin evi- almıya giden vapurlar !çın \ cldller hahm genış1etecek, ten~ 41 

lamiyeti kabul edıyorlarmış. Al- satar. Bunun 28, 29 milyonu pa- 'lW d d 1 . ne misafir gitm.ıştir. !Bu esnada Hcy<'ti karan1e Büyükdcrede bir nü- zünden biribirine düşm~ -· h yaptı... l!lra a u ve V<ıtim maaşla- · '· b 1 edil • i b. "b" ·ı d·a· k aY!'~ la a şükür ki tahakkuk etmedi muktur. Hava 1cuvveUcrlm1ıJn yuksel· . • Hatice birini çekiştirirken Melek bet bekleme yerı ... a u mışt r. ırı ırı e ı ışmeme., _ ~11. 
hu... Gözünüzün onune getiriyor mcsi ve artması için her· tiirlü rınm ana def~nde tahrıfat yap· kızarak muhatabını paylamıştır. Vapurlar Büyükdereye muvasalaUa- manda ıan ve ıere~m~ ~uk7 

eden canım ... Fena mı o- musunuz: bizim para ile -ora rayi- yardnnın ya,pılması yurd borç- mak Gretile zımnıetine para geçır- Bunun üz.erine saçsaça gelen iki nna gorc sıraya girccc1'lerd~r. Sırası ?~un aSkeri kudretını •5!'8t~, 
lurdu, biraz daha çoğalırdık. cine göre - aşağı yukarı 200 mıl- lanmwn en ibü}ükleıinden ol- mekten maznun Hü eyin haltkmda ihtiyar !kadın bir .müddet dövüş. gcldıgi zaman hareket e~ı)·en va- ıçın arad~ seferler t.~ 

- Ya Ümmeti Muhamet arası- yon liralık pamuk satıyorlar de • duğu gibi bqgün bütün millet- Sor..,., bfık1mliğince ya ıl t hki _ tükten ııonra annesinin feryadına pur sıra hakkını kaybetmış olacak- cak ve milletler tedıp ~ sıl b . f-'- · V M b k b" ı· .. - P 
811 a beki b- - 1 l · b J fi • na .na ır ni u.a: gırerdi, !Uç dü- mektir. e ısırın aı a ıı ge ır Jerin de kendi vulıklarmı koru- '· t bitirllmlıı ve mevk f b k koşan 14 yaf!ndaki Sabahat, bir tır. Sıra eme utun vapur nr çın Kurus'un a e 

1
, gerçı ... 

·· ·· ., k d k ku "a -; u en mu a e- 1 b • t t 1 t • b. · 'd" F k b d· .. "'"' ıunmuyor musunr aynağı a yo tur. mak ipo durnıakswn hava v- . . gaz tenekesini alatak Meleğin ba- mec urı u umuş ur. nın ıra ı ı. a at un - ~ ~ A d h Ç .. k "" kta 1 k L 1 d k mesı yapılmak fizerc Dırlılcl Ağırce k d o· ı·-· . 1..."'t••n ~ - mma a yaptın ya u... un u pamu n ;sonra ge en veUerini arttırma ta ıuu un u - . .. • şına indirmiştir. Biraz sonra zabı- ar ı. ıvane ıgının ou u fl'/P;_ 
- Vallahi dinda,lar biribirinc pırınç. pek o kadar aranıp soru - fan göıiilmcl.'"tc old~ndan bu za mabkemesıne coııde.rilmiştir. ı ta, hadiseye vazıyed etmiş, yaralı Kaatamonuda bir un mağliı~ • mill~tlere .dokun~ 

girer, 'küffara eğlence seımayesi lan mata değildir. Her yerde bol hususta Diyanet felcri Yüksek Hüseyinln muhakemesine yakın<ln Meleği hastahaneye göndererek tüccarı mahkemeye ve m~g.lup mılletlerın vaz..ı..tt O': 
olurduk. bol bulunur. Reisiiğitıden verllmi& olan :fetva başlanacaktır. ana ve ıkız hakkında taltibata baş- verı·tdl den bırı ~e bunları çekm_.ılo .-it 

- Bilakis, din düşmanlarını Şeker kamışı mı} Adam sen mucibince sallnkni fıtıı- vr zc'kiıt famıştır. lar çekmıyecekler de lran ~a.lr 
ürkütürdük. de, fellahın kemirip durduğu bu ile mükellef olanlnrın Türk IIa- Kastamonu, 16 (A.A.) -:-• Fiyat mi çeke~e~ti? ira!' ~illeti,~ 

- Öyle mi sandın ya ahi? .. ballı :x>padan hayır mı beklenir? va Kunımu11a yardımlnn :ıre bıı ""'"'"" K o Ç ÜK ff ABER """""" Murakabe Komisyonunca ihtıkar ynp rın yeryuzunde bakım oıdaj!.., 
Müslüman olsalardı bapmıza bu Portakal, muz, turfanda ecbze suretle anayurdumuza hizmette 1 '""':;:::::::= LE R !:'.!::::::"'"' tıklnrı tesbit edilen un fabrikatöni yarattığı bir milletti. O da I' 
belayı getirmezlerdi mi acaba? mi'? Görmüyor musunuz. va1ı:tüe bulunmnlan lüzumu ehemmiyetle Kocaoğlu Tahir ve oğullaril:_ şe~lk- z}f~sini ~akkil4: ~-apı~or ~ .;,,M 

- Hangi beladan bahsediyor- bu sahada en büyük müıterımiz iliin olunur. Belediyede: J Oniversitede 1eri adliyeye verilmiş ve muddcıu - rının mamuresı uzerınde_~r 
sun) Çine saldır.ıılan mı. bize ne? olan Türkiye bile ıımdı portaka- mumUikçe tevkif edilerek mevkufen sürü~or, onun her parç~ 1' 

- Çin, min umurumda mı be- lını da, muzunu da, turfanda scb- Aaker aileierine * BELEDil'E MAL1 BÜTÇESi * ÜNiVERSiTEYE 1<AYDO- muhakemelerine başlanmışbr. lacaıını alıyor, herhanı• !'!.MI• 
nim? Şu .un'i ipek salgınını aöy- zeııini de kcndı yetıştırıyorf.. yardım - fstnnbul Belediyesi 941 mali büt- LANLAR PAZT,A _ Bu sene Unı- de batgö~teren İsyanları ~JıJ' 
lemek iatiyorum. Bu derdi onlar Ost tarafı~.. . . (esi 15 ikincıteşrinc kadu !ikmnl e- ,,.ersitcye yeni lmydolunanların ncledl Develide poata itleri yor ve isyana cüret ecleo1erill d w ı b"" .. .. 1 M c1· . • t fab Asker aılclennc yardım_ yapıl - au .... ektlr. Du lle"""''W b"•~n -a•n. k f . d ogurup, on aT uyutup, on ar ısır, g ırını, ıerve ve re ._._..,1 .J ~... ıu ...... ıu u..,~ ..... ... ~ pe fazladır. Kayıtlar ayın sonuna D umı ezıyor u. 
yaymadılar mı dünyaya? kaynailnı tehdıt eden bu muaz - maaı. hususunc)~ ~~e,.l'>u eaen ran hiçbir memur alınmıyacnğı gibi kadar rlevam edecektir. Develi (Hususi) - Kayseri • e· ••• ti' 

hl·ı. ı._ d komısyon faalıyelme devam et • 1 k V'·li postasını her gün ve muntaza- E k. d'" _... • __ .... Ve, ilerideki ambarların önün- zam te IJı;e ~rıısm a ne yapa - . . .. zam da yapı mıyııca tır. Ayrıca alti- • hhü s 
1 

unyamn ea1u ~ ~ 
de dag~lar gibi '"gwılmı• pamuk cağını S&§lrrnıştır. ı:ıektedır. Komısyon, mukellefle- tkadarlarca :tabstsattan tenzılit ya - Poli•te: ma~ gcUnneyi ~clediyemiz ta~ t mahiyette idi. Ve eski diirl,, 

.. ,. .. H f h 1 d :ım ne şc'k'ilde vardım yapacakla etmı• ve bunun ıçln de posta ıılare· h f t"h •
11 

t" b ·,---balyalarını göatererek mınldandı: er tara a eyet er gön erip, " • pılacağı da .SÖ)•lcumc.ktcdJr. . .., . er a 
1 

mı e ı u n __. 
F b ·ı. f ) d" 1 rını te!!bit ederek daimi encümc-

1fk * CO,Cllli.LUK Kas.ınıpaşa, sile .Belediye arasında. hır m. ukavele mutlu. , - Bunlar böyle mü«teri bek- a nJl;a ar a tema• e ıp ya nız &..- t haberleri ı ..., 
.. M • k il h b ne bildirmİftir. Ayrıca ya1dım uaa Hncı Hüsı·cv mahalle.sinde oturan aktedilmiştir. Iluna bınnen, ıki gün· . . b .. ......:llr.~ ler miydi, 1Un°i ipek belisı olma- ıııır pamugu u anırsa er a - Bu zamın mesnedı, .,-.JW 

saydı} lumdan çok mükemmel randıman görecekler için Bdediye yeni .mak * TÜRK _ AUT AN A~'f,AŞ.t!A- Yaşar isminde bir ~ocuk dün Babalı de bir gelen posta otomobili bundan .nı. nua ~-
1 'b·ı • · · ç buzlar tabettirmiye baslamıştır. Si _ ""'ıı·k _ Alman anlacma, sının arkııılıışlarile bahçedeki inclr ıığacı- böyle her gün muntazaman sefer yn- ~rdu İ<lı; .Vekal'flbu ~~--k ~~ Öteki, biraz aeç anlamı, olma- a ına 1 ece.gını ispat etmııtır. e- • " " keod aane ·~ ~ 0 

ki l ıL Bu makbuzlara, yardım ıistiydne- bile ıo· · · ı l 5 na tıkmı~lnr, fakat Mehmet ismin - pacaktır. sı, 
1
1 k 

1
a: • ·-- _......k ,,. nın verdiği hicapla tasdik etti: fit ÇC§İt re iim arla, natta ltonfe- fıllen tnt ı nıev ıne gırmesı ş 1 d k" b'. ı. " l ! ı]""l l yette o an uvvet erı ~ -

_ Sahih, sahih ya ahi .. timdi ranslar, filmlerle Mısır pamuğu- rin nüfus tezkereleri sureti ve se- teşrinisaniye telıir edilmiştir. O za- e 1 11 çocut\, •aşarın > n ıg <alı Kayseriden Develi}'e, Develiden mailup milletleri, rralip ...alll ~ 
di• bilediklerimiz }Ur olmazsa ınu yaymak istemiştir. Her çareye nevi gelirlerile iayrimcn'ltulleri o- mnnn 'kadıır bnzı formnlfteler flze - çekmiş ve kopa~·mış~ır. Ru suretle Kayseriye her gün gidip gelmek im- ıabımı Utiamar etmek_ ti. ~ 

Y " b h - - fup olmadıgwı yazılacaktır. · d k" Ü k 1 1 J ı Y lil ·· - tc lı l -• t müs1üman değil.. aşvurmuıtur amma, enuz mus- rın e ·ı m za ere er n netıce enm ş oşnr yere c şup ıurır .suret ya - kitnı aSt mınuş ar. Bu nizam eski dün,.da !"'~ 
Evet, Mısırlılar, büyük küçük, bet bir netice alamamıştır. Alau- Bu h1.1Susta mütemmim malu - olncağı tahm1n edılmektedir. ralnnmış. suclu }'ak~lanarnk yaralı Poııta seferleri, İstanbul gazetele- hüküm sürdü. Fakat bd~..-; 

,_adın erJc..L h'"psi, sun 1 ..._gw e ğı da JÜphelidır. mat, bırkaç güne kadar verilecek- * Al.Jl!Ai\Tl' ADAN BOYA GE~ Şlşlı Çocuk haııtancsıne kaldırılmış. ri intiear tarihinden bir gftn &onrn • b" 
1
• millet" ort.d9 

düftllandırlar. Hem de bu ipek. rada bu illerle uiraşanlar tu ır. Dı - Almanyadan mü'lıim miktarda " ~ '" .. ... . ,,_ ığnu Te e.aı g ıp m ııcu ,~ ~ .... ·..- O t" '
1 tır. '"a~ııda o'-un,.b1"lece'" bir -kilde tan· yl !."' ır ~~.~- al' ıailı--: ~ 

ten mamul hC,rfey.i _ucuz olduğu fikirdedirler: cSun't ipeği tercih Vallnl- tetkı.kler.ı· boya gelmıştlr. ~unun mühim kısmı * YANGIN - Dün gece. Çakmak zım <'dilmiş olduğu gıbl, bu şekil, rek onan mevkiini aldığd 
için. bol bo] !kullandıkları ıhalde edenler er geç bu dayanıksız mal- uı sannyie lazım olan mallardır. Yeni rılnrda bir yangın tıkmış ve kan- devalri resnıiyenin günlük muhabe- ••• r 
düımaı.dırlar. Zira icterler ki, bu <Jan vazgeçeceJC!el'Cfir. Bütün Ü - Va1i ve Belediye ReiSı Doktor partilerin de geleceği haber verllmek . • Tatı ve işleri üıerlnde de müetıslr ol- k. • I' ~ 
ucuz malları yalnız kendileri gi - '1lidimiz buna bağlıdır. Öyle iken tedir. çuk ımalathaneslnin bir kısmı yan- muştur. barEeıtti'ı vneızabmu ınn~aememın' •·;:,:J 

!bet•- .ı... il d . • d bo Lutfi Kndar, tehir dahilindeki * KETEN TOHUl'ıJU-SUSAM dıktnn sonra söndürillmüştür. ... •JnY 
yinip kuşanaın1ar. lakat bütün oe ""'IO anmazı eVftnp e 1 teFtiı ve kontrollerine devam et- ' - . . Samıun Halkevi temsilleri lan zamanımıza kadar ı - .M 
dünya, Mısırın pamuğile yapılmıı durmuyoruz. Ancak çok müşkül mektedir. Dün Eyüp mıntakasın- 24.5 kuruşa kndar çıkmış olan su-, * CESIW/,V flÜlltYE:TI AN. k ff k l td• F k t ı, artıkla.- ~ 
nellnelerı. satın alsın! bir İl kar1t9ında bulundujumuzu sam ve keten tohumu fiyatları tek. l.A t:::lf.DI _ 'E•velki gün Tiaydar"a· ço muva a 0 uyor ıbee d1; a • I ul _

1 
___ ~ _ı 7 , daki ııay1m işlerini gözden geçir - . ·• · •· . e ıyen ma om- u..en ":"'JJll 

Sun'• · le 1 ,ı d Qa eizlemiye lüzum yoktur . .Ura dikten sonra, beraberlerinde He- rar 21,5- 22 kuruşa duşmliştftr. pcla t:ren depoları clvımnıla hula. Samsun ( Huıru~t) - Halkevımfdn lurk b I ~~~ 
J 

1 

~ iya ~lız ,adponjyal admı ıpamuk, prop• 0 andaya mu"'teham- * TIAl'VAN BORSAS!r>.'DA ed · · 1 lı h" "dd il 1 b' t umu en, 1111 annn 
... t t -. yetı" f-. .. 1·v ... Mu"'du""ru·· olduöu hal- ~ ' -, nan ces ıçın Yallı an ta kikat M· mu ıtte cı en g ze ır eana var- b ... L-d 

1 
vt yapı ıyorr ngı ere e, aya a, ') b" d W'ld" B" ........ "'" - t 1 d(i • ı aıu ı.>a eme l1l'T1ftll -;-..J 

Amerilc c!I daha ba ka l d mı ır mata egı ır. ır zaman- de Maltepe-Cümü.,suyu ve Edir- Hayvan Borsnsı dare Heyet n nunda bunun Ahmet adında bir 11.- lığı yaratmakta olan temsil şubeıı • ld ~ .... ld'" nİ ~ 
de h Jaha •• I t t 

1 
d 'J'ekrder .ke lar filıı·n memleket r•yıoı, falan "' to 1 B bt sının Yanına b "t Jd • ı ı h ft • · d d" · te ·ı ver 0 agu goru u Ye eye ,.... kapı, Otakçılar, Defterdar ve E- P anmış, orea na .. ra acıyn aı o ugu an aşı mıetır. son a a ıçın e ye ı yenı msı d·ı b •. k'" d- a 

111 ar an , op op, en en ide t . k' • . .. k . . 1 b k . f b" . 
2

r.
00 

dd a ı e agun u unyay ·--_, 
.h I d I ? mem e vıa wnı aurme ıçın yüp arasındaki yolla, Eyüp_ Ra- bnyvıın nrı arındırma ıç n ır yer A k Ah e<li knd mi~ ve bu tem~ıllerden > yur aş ld Esk. • lnhc1. _....__. •zır anıp uru muyor mu rrellıima kuvvet verdiler. Netice ynpılma~ına karnr vermiştir. Bilhas- nc:ı lürül~-ğ-n neb•şe 1 e oldliğü fa•·dalanmı•tır. Bu temsiller de di- ~ u. 1 nrzkannn)L-' -----L. _.-... u._ 1 .ı dol ....- mi yolunu gözden g-irmi..Jel'dir. veya o c uu u w ıt ı ' .., '" topuzu a -n• zwua =~ 

. ~r 
1

• :,ıaponyayı a .... rır ne oldu; çay da. viaki de fazla -.,. .,. sn kış mevsiminde hayvanlar mezba- ed k ld 
1 

-0 unamamış, x.erleri gibi c;olc mnvaffak olmuştur. y""' • • • : top ., ··H.-.! ~ 
diline. f 1 d b la Birinci yol ~ 6 bin, ikinci yol da k .1• d ba ces morga a ın mı~ır. ıo ennmm tae, a, su•- , 

Ah h J sar o un u amma, u çay r, via- 25 bin liraya ihale edilmiştir. E- bnda ·esı ıncire kadar bura " nn- Bunları seyredenler, sahnede n>lle- • qiita ~~· 
- u aponya 1.. Ah fU kiler, o reklamı yapanlardan de- .. R · I d - k dırılacaktır. Tankik:ata devam olunmaktadır. yı"n1 cidden muvaffak bir •e'kilde ba· ~!.!.areaıb, par .-eı.• -"L-!..a.t_ J 1 I yup - amı yo u a muna •saya ~ LaA ru ve e:ınu 'lnllllı7~ -~ apoo ar •• iil de, bu mallar sürülüyor diye ltonmut ve 1 O bin liraya ihale e- şaran gençlerin sahne kıymetini tak- b 1 • ilihl ile ~ 
Çünkü •n'i ipek ortada yok - ortaya çıkan baıka çay, viski ye- dilccektir. El'pni tahnllerl ı dlr ve tebrikle karşılamaktan geri cek enn~ı 81d. ::::..: • ............ .-

ken, dünya ilem iç çamaşırına, tiştiren memleketlerden alındı. AÇIK MUHABERE: kalamamaktadırlar. ra 'l:::_' en_ ın ... k kendit'I f' 
çorabına, mendiline varıncıya Çünkü onlar daha ucuza sattılar. ikramiye keıide•I yenı ıs ... e CUTenere 
kadar herşeyi pamuktan yapılmış Biz ise pamuğun fiyatını indire - Baıkitip mahküm oldu Ku::uuncıık, '!! 'N. Ç. Temsil şubesi,• yeni devre çalışma ni nfahnı takmlfbr. _!...lıııı ti' 

il d . b d P Ankara, 16 (AA.) - lkramiyeli Mülıendis Mektebl profesörlerin- pro~ı-amını da çok zengin bir tarzda Fakat bu yenilik maske..-- ,,,. ~a a.r an seçmıye mec ur u. meyiz. amuğu ucuzlattığımız Sahtekarlık suretile ~ bin •~•sur lı 1 H d" U ~ .... 
!~ .. 1 pamuJI; an mamu çora .ın gün, yan ıiıınız gündür. Diğer ta- 11 ib il -L 

1 
u ... IY' • 

Ş d ı.t l b el v ..., yüzde 6 faizli 1933 Ergani isbkrazı den Bay Salih .:\hırada n1 u-ı~caat e· nzır nmıştır. er ay ye ı U>ms ve. kas• .. da eıkı'n·ın d:...:leri sı11D'J ..... _., 
Y b k b ı. ld ~•..!-. c..._ ( ra ı tı ı edercw. B r1ncl AtıTC<?ıa tahvillerinin bu...ı•n Malf"c Vekaleti, eliniz. Tilecc.kt.ir. Bu hafta Alfons Dodenin ooıcırdıyor. Hedef, Herodot ~ ~ uzune a an ayan ~a J mı 5H raıwn yalnız Mmr pamuğundan maldı:enesine verilen fkin~i Ticaret "" J 1 k • ~ -, 

E, böyle 
0

iderse bu iRin ıonu mamul eayayı alınız!) diye de ha- J\lerkez Bankası ve diT•c.ı· bankala!' "' (Şchırlı K1Z) piyes oynanaca tır. sır1arca evvel anlattığı _..,., ~ 0 

v v mahkemesi başkütıbi ZühuünOn dün " H ı e~erin dekorları yeniden vaptırıl -• p · 
neye varı.cak? gwıramayız·. Aldıg·ınız fan"ıla~nın, 1 ı d 1 k ' ı1 H lk . .

11 
. · d h. letl·r·ı, bir millet İçin i.llİ•..-:.~. muhakemesi bitirllıni•t1r. mümcssi !eri e noter huzurun a ya- p k k d t t ... 

b M v mn n ır. a evı emsı erın e sn - k b' .11 t" efab "":'....,.. Hoş, iş bu kadarla bitmiyor: çdora ın, örtünün ısır pamuğun- .. Mahkeme ZQhdilnün suçunu sabit ıpılan 15 inci ikraınlye keşlilesinıfe: e ya ın a nP tertibatındaki muvaffak teknik me tvek Jpahr mı e 1 bü~"tu .. n~lll"':" .... Baksanıza, karlı mahsuldür diye an mamul olduğunu naaıl anlı - . yaıa ma asma • 
b'I" . . Hul giirmüş ve 4 sene 1 ay müddetle Nmncıra /.ira ............................................ de bılhns<ıa ıılkışlıınmıya değer. I h t •• •• •• t rna ~_. dünyanın dört bucağında bahçe- ya ı ıraınız} isa, çok çetin lbir hapsine karar vermiştir. Erzurumdan, ere ra a yuzu sos e ~-

aini, bağını, bostanını pamuk tar- iştir bu. Allah yardımcımız ol. 73628 Numaralı tahvile 30.000 Samsun - Bafra şosesi Fakat tarihİ? ~erd~i en~-
lası yapan yapana. sun'• Sam.unda Tecim okuluna rağbet 152407 ~ > 15.000 Erzincandan, Samsun (Hususi) - Samsun - ders, bu çqıt ıkbalın klla 

Durun, cabası da var: Bazı Evet, yalnız pamuk işinde de- 34369 > > 3.000 Ilafra ıosesirıln tamir işleri için fim- ğüdür. d 1 ] d 1 h Stımsun (Hususi) - Açıldığı gün. 35043 J b d •Y et er, ı~arıdan gelecek mal- ği • er ı:ıüşkülünde Allah yar - > > 3.000 ra zon an, dilik 50.000 liralık bir vardım dnha l k 1 denberl Tecim Ortaokulunun genele- ..,,..,
12 

-
ara arşı gümrük kapılarını ıım- dımcın o sun dost ve karde;, . .,..., > > 3.000 temin edilmiştir. fktıs:ıdi bnkımdan 

M SO rımiz tarafından gordüğii refbet, 
343

,.,
1 

Sa d aıkı :kapayıp, yağlarile kavrulmak ısır. N " > > 909 mSUO an, büyük bir ehemmiyeti haiz olan bu f bilhassa şükrnnla yiidedilmıyc değer. 
3

A

367 yo unu tutmadılar mı? " > > 909 ŞO"enin bir an evvel tamamlanmasına Bu sene de mektebe karttı, ıgrnç erı· 862,.
0 

K d • 
fyi amma, Mıamn kavrulacak . f .. _ u > > 909 an emır gayret edilmektedir. Geçen sene, bu mız tara ınuun tam bir aliika gö te-

23 5 
909 

yağı hani, nerede? Varsa pamuk, Danı/an çöker. rflmclttcdir. Son bir kaç Bene içinde 
1
1
410

4.&
8 

> > şosenin hayli mühim bir kısmı tamir 
yoksa pamuk! O da satılırsa bir 6 Tecl Ok 1 h · ı • > 909 Gu .. zel yazılarını P.dllnılş ve münakalat eskisine nia • D b m u u, mo itine çok faydalı 

154966 
909 ıeye benzer. Yoksa yenir, yutu- aima ir, olmuş ve muntazam tedrtıı programı > > betle dııha muntazam bir şekle gtr. 

Jur şey değil iti.·· ve §iikranla arulmıya değer mesııtsl ee ayrıca 289 tahvile ı20 ter lira ik- gönderecek mişti. Bafralıların en büyOk derdi 
1926 da 1 O milyon sterlinlik daima toplu. ile umumi bir teveccüh kazanmıştır. ramiye ısabet etmiştir. 1 de. bu şosenin ikmalinden sonra or. 

tadan kalkınış olacaktır. !!!!!"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~--~~--~--~~------------------~--~~~~~ 
1 Edebi Roman T tJ/rika : 31 1 glldl Ben ihtiyari bir ölümfi daha de g(izel aek hlkiyesi üzerine hısle-/ Bir seneden beri kaç d f be dl / 

1 
ki d 

fena bir ruüme terclb ediyordum: rinize mCidahaJe etmek aklımdan geç. yalnız gittim biliyor m~: ~ B':ıe nyrı 1 

1 
aı :~ sonra kavuştuğumuz 

1 R Gl.bı• ' her iki halde de ölüm benim için bir mez. Size nlkbınllk telkin t.tmıyc co. ki Yirmi beİki otuz def nuzG.ld" • zOntmanb~lrl 1 e gözleri~ yaşarmazdı . 
•• • k 1 - f cd . . ' a... ıyo. omo ı < e. ona amelıyat olduğumu Uya zaruretti. Fakat o :yaşamıya mu tc- ışmıyacagım. sterseniz t avınızı rtırn, orada saatlerce kalıyoru 

0 
. k d b' b • 

d. ld .. ~ iıald -ı . . rd d b k m, - ~n ın a ır ııeya ate çıkacağımı an-ır o _.. e o fimtl ıstiyo u. e ıra ınm. nunla oturduğumuz ağacın altında ı tt T bf" h ı . 
Cidden istiyor muydu! Bundan pek Birdenbire Mizfimü kesti: tek bavıma saatlerce oturuyorum t~ı ımYü _a 1 hasta ığımı ~ızlc.mlş· --r------------------------..1..- · d ~-idi tik Fak ben" • m. z.ume avret ve cndışc Jçln 1 y 1 e?1m egı m. BeUd de rom~n - at 1 bı~kmayı~ız. - Fakat ylue f stanbula diinecek- de baktı: - . 

azan: M. B. S. hır hlıı1e, yahut bana aıkının şıdde- - Ben de onu aöylıyecckt1m: Fa- ainiı.. 
- Niçin mektupla bana haber ver. Rica ~derim, bu küstahça/ lamak için söylediklerini hatırlıya. 0.ıd anlatma~ ihtiyaci]e, ya kendisi- b! sizi bırakmak btenıcm. O bal- Seniye bir an sustu. Bu bana fi mit medin? diye sordu. 

.c>zümü affedınlz. Fakat ben hasta- rak dedim kJ. nı, yahut bent aldatıyordu. Ne olursa de ..•. O halde. •. Benimle beraber ge- ve . t' F k l\f k 
Jıfımı seviyorum. Beni ondan ayır- _ Bakınız · .,.0ze.ı bo 1 o1sun, onun kalb hilciyeslnl dinledik- lccekıdniz. Birlikte yola çıkacağız. _ksnnü ış ~- =-~it arkasından efddetle - ern edersin, üzülilrsün, de-

' ne .. , şa ıyol'Su.. F ka . 1 b <ı rmıye ..._adı Hemen kalktım dim, ne llizumu var? İşte, bak, gö-mayınız. Ben, fazla ızttrap vermeden, nuz. Demek onun "erı"oe doldurula_ ten sonra e.ak1 arzum kuvvet bulmuş- a t ~ız orada bir lıastaneye . ırak- ve iJa"cını ··erdı"m 
0
· rı 

J - • nu daha fa1.la ko- r ıyorsun ki çok iyiyim. Geçti, bir pnş yavaş, ağır atır beni söndü- cak ilmitleriniz' var tu. ŞimdJ onu benimle beraber yola mıyacagım. Hastalığınızı 1cendı mu- n şt k · k _ _ şey kalmadı. 
rec:eğJni bildiğim bu kurtarıcı bas - Ü ltl I d w.i1 b" '. çıkarmayı daha çok ıisUyordum. Da- kadder seyrine terkedeccğim. 0 uyrarta Y

1
orma dognı deglldl: 

· il k . - m er m egı , ır tek ünıı. h k 1 - a ınız. dedim. - Bit-az renkı>izsin. talığı scvıyorum, Ç n ü yaııamak d" Öl k 0 a ço . Bu fark neden cıldu• Şu sa- Yine derin derin içini çekti: 
k i t 1 Dotı • mı var: me . zaman lıuna ce- b l k d b"J . ğ Yastıklarını düzelttim, üstünü ört- - Hayır ... Seni görmenin heyeca-Joll_:"ıa yabşa~a j ~ cmk'!f~nıSm.'. - t- saretim yoktu. Şimdi arzu cdlyo- b r karıdyadzar _enk e ıb~nıyiior~~· E er - Oh ... dedi, çok teşc>kkür ede- (i nı ... Geçer, iyiyim, hiç üzlilme ... Sen 

U&"unuz enım çın ·ıı ı. ızı gor - ra 1 b u a ın an aşı ane ır mıclım var- ıim Fakat bllfyor musunuz? f stftn- t m ve ayı·ıldım. 
. m. nanınız ana: Arzu ediyorum b . . ··• • de iyisin, hiraz fişmanlamışsın. mek bann kuvvet vı>rıyor, yaşamıya B' . · sa, onun aşka birim bu kadar şıd. boldan niçin ayt'llmak istemiyorum? ıo Tenınuu JJJ17 

CJeğil, ölllme hazırlanma kuvveti ve- anl:~:b~~~ :n~ kendı vazlyet!ml detle sevdiğini öğrenJnce fimidimin Çünkü D, 1stanbulnn jçfnde ..• Dirisi istanbul - Evet, lheş kilo arttım. Üzülüyo. 
rıyOT. Çünkü benim hayatta yegiine • . Y c nı duydum ve :lçım- kesilmesi ve ondan blrnz soğumam vc~·a ölüsü burada... B"-" hl rum. Sen bana bir zayıflama rejimi 
emelim bu. den bu ıhtıyaçla mCicadelo ederek li:>.ım değll mi7 Bilakis ... Bill1ds... :_ Ne biliyorsunuz? "6"" a am geldi. Rıhtımda lcu- tarif et. Yeni usuller V11r mı? Anla-

sustunı. Aramızda bir kader benze- Dedim ki. caklaştığımız zaman ağ-ladım. O, tırsın. 
Sessiz, ağlıyordu. Biraz ewel ağ- yişi vardı, fakat arzularımız bir de- • b b ·ıc li- - Bence öyle. Ben onu burada bende hassasiyetin bu derecesini ilk - Hay bay. 

u arı u tanıdım. Bütün hatıraları burada... defa cörtiyordu. Eskiden daha uzun 

11111111""'"""""""'.""""'"""' 
j Vecizelerin Şerhi 
~-·-.. --Dotrulalıtan ayrıl,_,, 

••ndi vicdanını ay~ 
alhna almalı H UtMl1" 
lard•n lıorlımalıtu. 

PLUTARCJI 

İnsan, doğru yo1ılan ayrJl~: 
Ja, evveli, kendi vicdanını ~ 
lar altına alır. Her insan. 1:.wr 
vicdanını her ıeye üstün ~ 
ğurıu söyler ve her hare fr 
bu sözüna fabat etmek ister· )llt 
kat bir kere yalan soylenıek.; 
kere doğı uluktan aynlınak. ; 
bütiln bu iddialarını alt~ 
mlye kifi gelir. Belki ,,,
farkında olmaz. Fakat b~ orl 
sanın bunu hissetmesi ve tJ• 
bılmeıti, yetiımez ruJT . eJjJ# 

Kendi vicdanını. !kendı ,.ı• 
kurban eden adamdan hay~ 
mez. Onun zerre kadar tr 
olsaydı. kendine dokunardU· ,,. 
kat doğruluktan ayrtlnınıu:,._. 
zası bu kadaı-la da bitmez._.ı....a• 
ilk bu hareketin meydana ~& 
SJ ihtimali )1i&ündm JllÜ_........; 

bir korku .lçlade y....
vardır. Bu da ayrı bir SU 
insanı a altaıı bir 

1 



Almanya - Rusya 
l edi büyük devletten dördü 
la llnıbarip nzİ)'ettedir. Bun • 
..;: da Fransa mağlup olarak 
) ke akdetmiftir. Şimdilik 
it~ bııiltere ile Almanya ve 
c' Ya harp ediyorlar. Harp bari· 
Jı bulunan beıinci büyük devlet 
k aponya dahi, üçler misakile bil
A~:"e harbe ııirmiı bulunuyor. 
"1" ıncı büyük devlet Amerika 
t utt~hit Hükumetleri dahi İngil
~ı bütün kuvvetile iltizam et
) le olduğundan, harbe girmi
le~ı namzet demektir. Büyük dev· 

d
. erden ancak sonuncusu ve ye
ın · · ail cısı Sovyet Rusya. tam mina· 
~Üyük harbin haricinde ve bi-

kalanıı bulunuyor. 

de;:rn~i bütün dünya, , bu büyük 
trı etın, Moskovada bulunan zi. 
.,_akdarlarının bundan sonra har
tlı" .,,, alacağı vaziyetin ne ola
_.:•b• .. ~~rak etmektedir. Bilhassa 
d uyuk devlet, Rusyanın bun· 
..: ıonr• takip edeceği aiyasetle 
el ._:•kından alakadar olmaktat: · ÇWıkü bu siyasetin iki züm y·t ayrıJm" bulunan diğer bü -
ti u d devletlerin mukadderatı üze
; e_ mühim ve müessir rol oynı-

cagı hesap edilmektedir. 

li ~ailtere Hariciye Nazırı Lord 
"-a 1 •x, Rusyayı İngiltere tarafı· 
ita çekerek mihver devletlerine 
,.. ttı basım bir vaziyet alması i
~ın b"•·· &atf u,.un gayret ve maharetini 
ti ;~•Yor. Franklin Roosevelt'in 
tır' •Ye kadar, Amerikan milleti· 
"1 '\ v~ demokrasinin can dü§ma· 
terd~!~kki ettiği ve boykot gös • 
tit.ı 1~1 Bolıevik devletine kar,ı 
~1 sarnıçlı petrol vapurları ve 
~ nıalzemesi verecek kadar 
trı le adekirhk ve cemile ıöster
~ le o!masının gayesi de Sov • 
der1:k Bırliğini, bitaraflığı terke
.\a • Avrupada Almanyaya ve 
~ada Japonyaya kartı basmine 

Yet almıya sevketmektir. 

an~hnanya ile Rusya arasındaki 
... d~•rnayı ve ahengi bozabilec.ek 
letr ııeler, ~nılo - Sakson mem -
tad etlerinde ümitler uyandırmak
i4.,,ır •• Tuna nehrindeki teknik ve 
~ .. lerini yeniden tanzim için 
İiae nvanın eski nizamı bozmak 
~eni bir konferans topladığı 
So buna iıtirak etmek istiyen 
Lit "Yet hükUınetine, Alman yanın 
"-'-•ya yakın bir zamandanberi 
~d' cevap vermemiı oiması, bu 

Jselerden biridir. 

~UsYanm daimi diifmarn Ja -f"' Ya ile Almanyanm askeri itti
Iİcl ak~eylemesinin Moskovada 
~~etlı aksülimeller uyandıracağı 
l'111ı en?'itti. likin Rusya, bütün 
"- • lflerine müdahale etmek 
--::tında ısrar etmemittir. Oçler 
'kının akdinden evvel kendi
lla.. ~lman7a tarafından haber
ltt· edılmeaini ve üç büyük dev
~~ Sovyetler Birliji ile rnucut 
~ 11\a dokunmayacağına dair 
İttif ~ a bir kayıt kcnulması, üçler 
'dil 11\ın Rusya aleyhine tevcih 
tG.-. "'editini iıpata kifi ıörmüı-

~ll&lo - Sakaon memleketle -
l.id·• Yeni ümitler uyandıran son 
~ıae de Almanların hem siyasi, 
)a de askeri cihetten Rumanya
•• 1Rleıtikten baıka Karadeniz
~ llayanm 7anıbqında mevki 
~ &r1dır. Almanya, bu )'eni va 
\il a,.. kendi heaahma o kadar ta
~ hnuttur ki, Rumanyaya fer
~· hava kuvvetleri •önde· 
~ den evnlce Moskova bü
~ tin~ ~berdar e~ye lüzum 
~ ~ıthr. Nasıl kı Sovy~t bü
~ etı, Karadenizde ve Tunanın 
~da mühim s:ıvabıli bulunan 
"ıtı rabya eyaleti ile Rumanya -
"'-ı 8uidan, yini Molduvaya kes
)l .. ~tepesinde duran Bukovina
~ lflı olar.k iıpl ederken, Al -
--.':[.•Yı evvelce haberdar etme-

tıın~~İn timalinde ve Rusya°'- t•naaı kutbu denizine hikim 
h " levahili yanıbqında Alman
)ı ~~rle,tikten eonra Finlandiya
~rnan ordulan için bir ıeçit 
land. ıetirmiftir. Bu suretle Fin
"ıiif 'Ya, bilfiil Almanya askeri 

112
" altına ıirmit oluyor. 

~~llrnanyada ilerlemekte olan 
~an lrunretleri Pruth nehri bo
tl\i K kızılordu ile lral'ftlaıhklan 
cl11t' 

1 
aradenizde dahi hembu -

~rnuılardu. Bu suretle ıimali '°"' an Karadenlze kadar, yani 
"-a 'o.et Rusyanm Anpadald bü-

-
TOPYEKÜN MÜCADELE 

Sovget 
ordusunda 
zabturapt 

Amerika da 
intihabat 

( Birincı sahifeden devam) 

Memleketin muhtelif. 
yerlerinde cezaevleri 

yapılıyor 
Kadın ve Harp 

yanatta bulunmuştur: 
Jngiltere, hem demokrasi, hem 

MareŞaJ de kendi varlığı için harp etmek-
Timoçenko Kızıl tedir. İngiltere, harp içinde bile A . devlet adamlaını değiştirmeyi n.;ara, 16 (Hususi) - Ad- lara naklı:.dileceklerdir. Manisa, 
orduya yeni bir doğru ve hatta elzem görmüştür liye Vekaleti. yurdumuz.un muhte Denizli ve Balıkesirde de yapıla-

ch h·ıı 'k 'd k" lif mıntakabrındaki Cezaevlerini cak Cezaevlerinin insasına baş -
l·nzı·bat koydu urc 1 ve 1 tı ar ntev ııne ge· 1 . tirdiğı adamlar, bu karaırn ne ka- yeni eme programına devam et - lanmıştır. 

l\Ioskova, 16 IA.A. )- D.N.B. mu- dar yerinde olduğunu ispat et_ mektedir. Bu meyanda Çorumda Bolu, Sıvas, Erzurum. Ain. Bit-
habıri bıldırı)·or: mişlerdir. Memleketimizin ihti _ yapılan 300 kişilik c~zaevinin in- lis, konyadakilerin planları hazır· 

Kras.nya Svesda gazctesının yazdı- yaçları da hükumet makamatında şaatı bitmek üz.eredir. ıunmıştır. Yakında münakata)/ 

Bugün ve bundan sonraki günle,. içinde 
Çal'pışmasa dahi milletler arasındaki 

devam edecektir. Bu işte anaya düşen 
çok hiigüktür. 

Yazan ~ Hakkı Atıl 

Ol'du/t1r 
harpler 
vazife 

ğına goıc, llnrblyc Komıserı i\fııre- değ işik likl er yapılmasını icap et- Mahkur:ılar yakında yeni bina- çıkarılacaktır. 
şal Tımoşcnko, Kızılorduya )'cnı bir tirmektedir. . .... H ......................................................................................... - Xndının memleket mudafaası işle. eden ferdlcrın ruhlarını bir 1.uıa.. 
ınzibnt koymu_ştur. willkie, intihap edildiği ıak - ava harbi Antonesconun rıne karışması yeni bir hidıse dct1ı- mctc çevırmck evveın bır ı.aman ... 

Bundan bahseden Krasn)'I\ Svesda dırde harpten kaçınmak içın e - · dır. Bunun tarihi, harbin doğuşıle ttelc ldir .. Memleket mukııdderatnu 
gazet_ ı SO\'yetler ~irllğ!nln kapıta., lı~den geleni yapacağını vaad et- (t inci sahifeden dıvaınl beyanatı beraber başlamıştır. İlk insanların bağlı bulundu-·u bu ideal terbtJen 
hst alemle çevrılmış bulunduguna mıs, süzlerine şöyle n ihayet ver_ Lord Lloyd'un nutku (Birinci UAltif«ln uvom) vahşi hayvanlardan kendllerınl ko • yegine hocaları, ülkenın nnalandır. 
dıkkatı çekerek diyor ki: mişti r: Londra, 16 )A. A.) _Dün hakkında sorulan bir suale cevap ve. turnaları için yaptıkla;ı mücadele- Tubıatcn erkeğe nazaran daba 
. l\lllletlernrası vazıyettckl gergin • Amerikayı harbe sürükliyecek akşam radyoda söylemiş olduğu ı erek Balkan paktının ve umunııyetle Ierrlc, verımli toprnklaı mı huımlıı- hııs!\as olan bu kadınlar, bu terbi 
lık So\•yctler Ilıl'lığııı ı daıına hazıı· bir hareketle çocuklarınız.ın haya- bır nutukta Müstemleke Nazırı Avrupa pnktları sistemlnın modası rına kaptırmamak için basit Sllfıh- ye e,;as olacak propngaııdııları ko• 
bulunmıya mecbur ediyor. f.lugı.lnun tını tehlikeye koymıyacağım. Lord Lloyd, hava kuvvetlerine il- geçmış bir şer olduğuııu ve bu sis· larla yııpılan muharebelerde, nihayet laylıkla ve büytik bir surııtle yay 
en büytik knygusu Kızıloıduya konu- Memleketımizi alakada r etmiyen tıhak etmek üzere bazı mustcm- tc>mın Rumanya tarafından artık as- modern siliıh ve vasıtalarla donatı!. nııya ve yavrularına aşılamıya mü 
lan yenl lnzıbat hakiki bil' Sovyet as- işlere karışmıyacağım. Harbi tev· lekelerden rakında birçok cü z.Ü_ in kullnııılınıyaca.ğını lııldırn!ı!tlr. mış buyuk in!Dn kıitlelerının ça~ış- 1 teıliı'dh'Jcr. Bugunlın anaları. ya.,.. 
keı·i inzılıatıdır. liı edebıkcek sôzler kullanmıya _ tamların geleceğını bıldırmıştır. ı A!manlara zıyafet 9erıhyor ınalarındn, kadın çarpışan crkegın larıııı ılkokula göndeı ınceye kadar 

Sovyet askeri inzıbatı bayrağa ya- cağım Bir mityarlık kredi Bukreş, 16 < A A ) - D.N.B. : yanındıı hemen her :z:am:ın yer al - geçecek zaman içelislnde onlara ya-

pılıın yemınln icap cttırdığı tavru Roosevelt'in nutulclan Londra, 16 (A.A.) _ Reuter Almıınyanın Hukreş Elçlsl dun ak- mış9tır. şayış bllgllcrıni oğretmekle berüet 
hnrekctı aln11ya. nskerı hususatı ve Vaşington, 16 (A.A. ) _ Ste- bildıriyor: şnm Alman askeri heyctı şerefine l 14 de ba~lıyıın Bü,yUk Harpte mıllctlnı, vatanını, ordu~unu, tad~ 
büyuklerın cmırlerını ycrlnc getırmı- fani ajansından: Reisiciimhur Dün neşredilen bir tek sahıfe _ bir zıyafot vermıştır General Anto· kadın, harbin kendı orduları tnra - nı ve mılli ide:ılınl ogretmekl., ma 
ye, \'nzıfcyl \•lc:danla yapmıya, dev. Rooseveh' ın ıntıhabat münasebe- de.n mürekkep bir Be.yaz. kıtap, ncsko, Başvekil muavını ve lejyon- fından kazanılmasına buyuk yardım· ı vazzııftıı !ar. 
lete ve oıduya aıt sırlaı ı muhııfnzn tile üc;. nutuk irad ettıği haber ve- parlamentodan, harpten doğan cular haıc,keunın şefı Horııı Sıma, larda bulunmuştur. Buı!'Uniln romıın- Yavrıılar nna kucağından u 
ctmı)·e, dc,,.let ve ıısker eşyasını ıyı rılmektedir. masrafları karşılamak üzere bır Harıc:iye Nazın Sturdza ve Harbıyc Janndn acllarını ve e~•lz mııeeralnn- kalıncıı muhtelıf \nsıtalıırla ha 
kullanmıya mecbuı etmektedir. Bugün ilk defa olarak mecburi mılyar lngılİz lıralık munzam kre· mu~teşarı zıyafette hazır bulunmuş. m heyecanla okuduğumuz o fcdallcr, muzlr propngnndnhırılC' aşılanabO 

ltantsızlık, nlenı mukavemet ve askeri hızmeti ifaya davcı edılen di verılmesıni istemektedir. tuı kııdınlık iılemındc olduğ'u glbi harp !er. Bu muzir propagandaları fili 
inzibatın fena rııyetleı·l,. bozulması P,cnçlere hitap edecektir. W d T Zıyafetten sonra bfr reı;ml kabul tarıhı sahıfelerındc de ıdeal sahibi <:declk ve bır dahn bu gibi propa 

h 1 d 
·ı· h k D eygan unusta 1 b b k . • -a ın c umır sı a ullannııık ta da- iğer ikı nutku 23 ilkteşrin ve T yapı mış ve u kı:ıbul ~mlnde Ru • ırer ahıaman olarak yadedılmlş gnndnhıra ugram maları ve onlarl• 

hil olduğu hıılde her türlu tedlıırı 
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• 4 ıkinciteşrincle söyliyecektı r. G un us, l 6 (AA.) - Havas: men \'e Almaıı subny ve Alman ko· ve edılmektedırler. ccnkleş bılmeleı i için yavrularını 
labılecektir. Askere kaydolanlar C ener~I Weygand, ta->'.yare ıle lonısınden bır çok kış! bıuır bulun· Buyük Harpten Çlkıldığı z.:ınıan ne analar icap eden ısiliıhlarla 

Bir emrin yapılmııması, bir cına- Nevyork, 16 (A.A.) _ Amc· ezayırden buray3 gel mı tır. nıuştut·. galırı ve mağlüplar. galibıyct ve edeceklcıdir. 
yet teliıkkı edilecek ve keyfıyet dl· rikada 2 ı ila 36 yaşındakı 16 mil Kral, Churchill'i kabul etti İngiltere, Rumanya ile tic.ri mağlüblyeı sebepleı ini tetkik l'lınelc- Buı::unün modern harplerinde 
vıınıbarpçe muhakeme olunacaktır. yon 5 00 bin erkeğın kaydına bu- Londra, 16 ( A.A.) - Rcu _ Münasebetlerini kesti le beraber muftukbel hir harpte zamanda büyuk in,.nn kütlelerini 

jıaatsızlık veya ınzllıat cürumle. gün ba~lanacaktır. Bu iş içın ka· ter bilciıriyor: Kral, dün Buc- Londra. 16 (AA.) - Avam nııığlüp olmamak. nıııhııkkıık bir ga- man karşısına yığarak insanca 
rınde ıeap eden tedbırlerı almaktn yıt bürolarında bir milyon memur kıngham sarayında Churchill"i Knmnrasında. Rumanyanın Al- libıycı temın etmek ıçın millctı teş- tünlük knznnmıya çalışılmakta'1 
kusur eden Jrnmandıınlar da dı\•anı- ça lışacakt ır. Kaydcdılenler ı 1 su- kabul etmiş ve kendisini öğle ye- man tahakkümü altında bulun - kıl c>d~ıı fordlerın harpçılık "ahal\ın- Bu lşde muva!!ak olabilmek için 
harbe \'Cl ilccekUr. ale cevap verecek ve bunu müte- meğıne afıüoymuştur. mnsı dolayı sile İngilız hükumelı- dnkı duşüncelc>rıni ayni ıstlkamcte harp sahasının gerisindeki ülke 

Sovyet manevraları akıp !:.endilerine. daıma üzerle - Kral. aynı zamanda Hava Na- nin simdı Rumanya hükumetı ıle çevirmek ve kutleyl ayni jdealle _do- çıılarının müdafaasını ikinci de 
Moskova. I 6 (A.A.) _ T ass rinde taşıyacakları bir kart tevdı zırı Sıncl:m' j ve Amirallik birinci münasebetlerini keserek Ruman- nntmanın zafer lçın muhakkak lazım deki muhnriplcre terketmek m 

ajansı bildiriyor: edılecektir. lordu Alexandr'ı da kabul etmiş- yayı ablukaya ithal edip elmıyc- '>lduğu kıınaatınc varmışl.:ırdı. nyctl vardır. Ancak bu suretledir 
6 ila 8 birinciteşrınde 70 inci Roosevelt, bugün saat 14 de tir . Kral, Sinclaıre ile hava har _ ceği hakkında sorulan suale Ha- Harp nnatıle ilgilr müteha ... cııc;la- cephede üstiln kuvvet toplıya 

piyade fırkasının Leningrad as_ bu husus hakkında radyoda bir bınin en son inkışallarını görüş _ rıciye Nezareti Musteşarı Botler, rın yaptıkları bu ıncelemeler netice- imkanlnn elde etlilebillnir. 
keri mıntakasında yaptığı tabiye nutuk söyliyecektir. müşrür. ~u cevabı vermi tır: cıındc haıp bılgl~ının vücıat ve ,omulil Bılhassa nüfusu komşularına 
manevralarından bahseden Mü- Vaşington, 16 (A.A.) _ Reu- H' 1 M d ' d "d' Rumanya, son aylar içinde a- de çok derınleşnıış "il müstakbel uran uz olan devletler hu işe 

M 
ımd ~t elr,6 (Aa Arı )e gı ıHyo.r çıkra "e oı'ttı'kçe Alman nu· luz.u harplerde kııdınlaıdan gcnış mlkuas-dafaa Komiseri Mare~al Timo- ter: Milyonlarca Amerikalının bu- a rı .. • "' ,, çok önem vermek mecburiyetin 

k h k
•t k · .. k ı ·k k d 

1 
ı · "1 d. 'd -· _. _-d k_ımm- altıı a · d·-· d j ·ı· h "'k. ta lstifııdC' etmek esasları bu ııuretle lcr. 

çen o, are a ın ço çetın arazı gun as er ı ay ını:ı yapı ması erın ıv a rı c, onumuz e 1 cu _ 1 gır ıgın en, ngı ız u u -

h 1 d h· ı · d l .. b ·ı R 1 t• R ·ı b '• . tcsbll cdılınlştır. Kadının haı·p ba 1 asile 
ve ava şart an a ı ın e yapı • munase et ı e oosevc t ardyoda martesi veya pazar günü geleceği me ı umanya ı e ta ıı tıcaret şanı mış olduğunu beyan etmıştir. Ma- Amerikan milletine bir nutuk ıöy sanılmaktadır. münasebetlerini kesmi,tir. Bugun dunya liz.erınde cereyan et· lkınci sınıf bır muharip addedil 

1 b 
· · 1 1 d y 1 nınkte olan ve netıcesi kat'i olarak ve bu sııh d b J k il ı reşa • u şeraıtın ve manevra arın emış ve emiştır ki: Dunkerque r bo L- d o cu trenleri iflemİ)'Or ' n a un nrın u anı 

1 ld 
- h 1 · k d ' B ·· k " b . b ımanı muar ı- B k kc>ctırllenııyen harple ıstıkbalde doi•. nın temin' ·çın 1·cıı de t k'I yapı mış o ugu ava ının en ı- « uguil u mec urıyet ize dı- dild' Ü rcş, 16 ( A.A.) - Reu - .. ı 1 

P e n eş ı 
f b F 1 1 d 

. ki I man e ı ı B rnıısı nıutaşııvver harpler Almanların ı t tb'k ti 
sine, ayni ırkanın cyaz. ini ere şarı an yu et_i mektedir. Di.ınya- Lo d 

16 
A . . ter: irçoğu mühim hatlar üzerın- rın yapı ması ''e a ı a ar ya 

karşı yapmış olduğu k..ıhramana- yı hl'rple t ehdıt edenler topyekun rnlrk ~.r:', .. ( b1-J - Amı - de olmak üzere 65 yolcu treni, Totoh>ı krlng dedıklerı topyekün harp larak bu sınıfın da asıl muhari' 
~e mücadele şartlarını hııtırlattı- harbi v~. ?u is~i icat edenler, bi- ı ~ün aı;esının ~e ıgı: . . bu gece yarısından itibaren ay 80- ecııcına ve kısa zamanda netice al- nıf gıbi iş görebilecek bir hale 
gını ve fırkanın kııılordunun bir ze ve butun hur mılletlere topye- D k g ce ~enız kuvvetlerımız. nuna kadar işlemiyecektır. muk ı.:ayecıne ı~tınnt etmektedir. rilmesi muhakkak lazımdır. Ya 
kahraman kıtası olduğunu' ilave kün müdafaa için hazırlanmak un eıq~e. lımanını bombardı· . Bu tedbirin, bildirilen resmi Hnıbl göz!.' alan her mıllet ilk ola· !arını milli mefküreye göre Y 
etmiştir. zaruretini tahmil etmişlerdır. Biz, i man ~tmış~_ır. Yangınl~r çıkarılmı sebebi. demiryollarını, askeri te- rıık kc>ndı özundc bu e"a"ı aramak ve ren analar, ulke içinde alacaklan 

Mareşal Timoçenko, modern bugünun Amerikalıları, Tanrının oldugu muşa~~~~ edılmıştir. Bu kalif. dolayısi\e epey zamandan - dııha hazardan bu e!a"a göre terbiye vazifelerle de yavrularına blreı 
muharebelerden alınan tecrübe - yardımile yarının Amerikalılarına yang~nların buyuk hasarı mucip beri teahhura uğıı}·an iaşe naklı- edı1miş olmak mccburıyetindcdır. Bu kiki crnek olacaklaı·dır. Bugün 
lere göre kızılordunun tensiki v,. sulh davasına vefakar bir millet o~dugu muhakkak addedılmekte- yatını yapacak r.ıarşandiz lcatar- eşac: dııhıl!nde teclbıye edılnıemiş. ya- tanelerde hastabakıcılık yapan 
antrenmanı meselelerinden uzun bırakacağız, Amerika, bu mak - dır. larına serbest bırakmaktır. Yalnız hut verilen bu terbıyeyl kavrıyıım<ı- yapacı.k olan kadınlann, daha 
uzadıya bah~etmiş ve bu işin hü- satla silahlanmaktadır.> Eden Mısırda şu cihet kayda şayandır ki, bu mış milletlerln harp tarıhlnde 'Jugün diden nakllyat işlerinde, fabr 
kumet ve bizzat Stalin tarafın - ilk kaydedilenler arasında ta- Londra, lG (A.ı\.) - Haber alın- tedbir. Almanlann çok yüksek olduğ'ıı gibi yarın da nıağlübiyet ıa- rın idaresinde, hava korunnıal 
d 

ı k ld • J b d ı · ö ı· ·1 fere daima hakım o!ııcal<~ır. Zama· d taarruzla ında r l "tı ı 
an yapı.ma ta o ugunu söyle- nınmı:J sporcu ar ve u ara a Re- ( ıgına g re, ngı iz Harbiye Nazırı petrol taleplerile ve buna muka- a, gaz r ~a ı,. r 

miştir. isicümhurun oğlu John Rooııevelı, Eden, Mısıra gelmıştır. Ortaşark bil harp malzemesi irsalatı ile ay- nımızda bunn en canlı miı!Bl, en kısa için bir pliıııa göre tertiplen 

Memlekett
.... geçen liınumi Harpte Amerikan kuvvetleri başkumandanı Genımıl ııi zamana düşmektedir. bır znnııınıla mağlup olmakla nı~ğlü- ve bu i~ ehemmiyet verilmeai 
._-

0 
d ı B k d G Sir A h b 1·' \" 1 biyet rekoru elde eden Fransayı gös- etmektedir 

r u arı aş uman anı eneral re ı a u ,, avc ılc goriışecı•ğı Ara~armda birkaç Menerchi- • 
SOğU klar ba9Jad1 Pershinıt'in oğlu Warren Pershing zanııet.lilmektedi r. Eden, Ortaşarkto mitd de bulunmak üzere hafta ·, . tercbllırıt. Yabancı ml1letkrin de vard hul ı· · ı · "tt_,.,_ k Frnn a; ezclt hasını olan Alman bcmıniyet verdlğı bu meseleye 

A 6 
ır. unnn ııgı ır. ve mu ı.:.ıl" uvvet- çıııde gelmiş olan Alm•n t•vY•· nkara, l (Hususi} - Bu_ 

1 1 t iti _,, ktı r orduları kaı·şısında ve onlar kadar nı!lletl doıı..••n ....nnünden ... nl cı c IJ ..... ece· r. releri d ün gece Bükreş üzerinde l'>"v f;" .,.. 
raya gelen malumata göre, b irkaç Mac ) - tcknık malzeme ve vasıtalara malik Türk tarihinin hemen her yap 
gündenberi yurdumuzun her t:ı- ar ara gore 1 •ıt • uçmuşlardır. olduğu hıılde bir anda yok oluver- daki zaferde TOrk kadınının 
rafında havalar birdenbire soğu- (1 inci Mhlfc ..... ..__, ngı erenın harp Alman bahriye heyeti iızall da mlştir. Buna 11ebcp, Alman orduları- hissesi vardır. Türk kadını an• 
muştur. Bilhaua Ululr.ışla , Kay - Rumanya ile yeni Avrupa birlil{i e- tahsisatı Bükreşe gelmiştir. nın çok kuvvetli olması de~ll. Fran- da ordusu için çalışmış olmakla 
seri, Sıvasta hava sıcaklığı, ıııfırın ı;asları dahilinde teşrıkı nıcsal edebi- . . lngiliıler, Rumanyadan aynlıyor sız milletinin idealsiz kalmış olması nber icabında bir T ürk erketl 
altında 3 dereceye kadar düşmüş- leeeğlııi yazıyorlar. f Bırınct uıhifedcrı devam) Bükreş. 16 ( A. A . ) - Ruman ve mutasavver hlr harp için yetişti- dfişmanUe gö{.riis gi5ğilae harlwı.tm• 
t
·u·r j Bu nıa,,.nıflann daha da r. d k ' ı· ·ı· k 1 .. d O d . 1 d . Bu hafta zarfında :\tacar _ Rum~n .. t d' artac>aı:ını ya a ı ngı ız o onısın en 7 rılıne<:ınin ihmal e llmış oması ır. de bir şerd bilmlıtir. 

Yurdumuzda ilk kar Sarıkamı- mllzakerelerinin tekrar doğru,'ıını uınK'.. e 1ıyorom; kişı daha, varın Köstenceden Is- nugün ı·ı lı ıuıdıın sonraki giinfcr Tiirk ordusunu h~aplarken 
• K .ı. 1 ınrr!\ eywoou l!P b J şa ya~mıştır. ar, 4 santimetre doğruya Laşlıyac:ağı ümıt edılmekte- .,. • • . çen temmuzda ka- tan u a hareket edecektir. içfndc ordıılar rnrplJmasa dahi mil- erkekleri hesaba katıp şu 

kalınlıgındadır. dir. ~::rı~~~~e:ır!'rka~~ı;·arlyı~te~etag· ~nsıı at~·ne Bi~ .. k~tll·~;hk·Ö;··O•••l•d ... u .. l~~lın-kal ~asıTııdııkt 1ıar,pleı"· yfiıtı~ dcı•~ın asker çıkarabilir diyenler, Türle 
, • e,urcc · ır. acımı:: e ınt s ıyeıı n.tr dınlarını tanımamış insani 

Harp vaziyeti : 
şıındlki gıdişln tempostınu nn•aı·nıı iz · 1" ( H i) K 'il 1

· 'il tl d I T .... mır, " usus - a~ıyaka- mı t'I, nastın mı e ıt a ıa •azardan Türk milletinin kadını da, Tilrk 
yeni kabul edilen bir milv,"rlık tııh- el E 1 t k ıı.. d k k J • h · l k k · • •• n .nın ye so a,...n a ·ıs nııç ıktan maııevı cop e&nı yı ·ma 1rtn upm- keği gibi icabında harbetmesini 
sısatrn martın ilk günlenndcn sun- knrısı Nazireyi bıçakla 22 yerinden farııktır. Orrlııfann sildhlarım felce iyi bllir. 

Za Şar a -arp genlşlerse 
· ,. yara ıyarıı u urtn ıanra ı akir 1ıgrrıtmo ı·e en r.ra o ay ıkla ttıııi!I Müstakbel bir harpte harekete 

·········································· 
U k kt h • rasına yetmiyeccği husu .. unda na·n· 1 k ")d" v 1 ş . " f . k r 1 

rı dıkkııtı c:elbctmi•tlr. T.I }' Ak • Ağ k • · t ı · ., 01; u ,agıp arsu nun •ırcezadn clıntı ıçın şar rvvc a haBm1n manc· çccck olan kadın muhariplerin 
Bub>iln k:ıbul edllen kafi bir meb- kı muhııkenıcsi bitmiş, 14 sene Say vi eeplıe&iıti VlkmakttT. tirUme ine ve hakiki tatbika 

(1 inci ıahlfeden devam) tanya d k ]~~ detldır. A~cak alelhe'!ap knbul hııpsc. 700 lirıı ölüm t.aımınatı alın- Harbin kazanılmasında yegane i- bunlardan alınacak randımanın 
Japonların asıl yapacııkları yeni ı derılm:st~~al UV\'et ve yardım gön- e ılen lr para ır. masına kaıar verllmıştır. mil olan manevi cephenin terbiyesi, trol ve kıymetlendirilmesine e 

blr hareket, Hindiçinl ve cenuti Çin uc cşır. l d!lnün olduğu gibi bug{inün de en yet vermek, bftyfik bir titizlikle 
arazisinde toplıyacaklatı ınühlm hır E~er Sovyet Rusyıı, Berlin paktı- mühim bir meselesidir. Bu iş ilk ba· sınıfın teçhizine gayret etmek, 
kara ordusllc Himalaya dağlarının nıı ıthal edilerek mihver devletleri kıştıı basit gt!rllnmekle beraber, as- ülkesinin mukadderatı icabatın ... 
cenubundan İngiliz llindıstan impa- yanında harbe girerse onun da Çinin sı·am ( Thaı·ıan ) lında oldukça zordur. Milleti teşkil dır. 
ratorluğuna taarruz etmeleri ve nır. gıırp tarnflarıncla Çin Türklsbınına 
manyayı istilaya tcJebbils etmeleri· taarruz ederek o tarafları istila et-
dir nıesi ve Çin nıudafaasını ,...h ı · E k' ı Si ı d' · . . .. .,uç eştır- ,5 Hen am, ş ın ı Thailnn a- ı cn mGhlm zırai ınahsulleridlr Cc 

Bı·rmanyanın Japonların nJı nıcsı mumkundür Rusyan T'' ki dil t l 1 k · · · . • " ne ceç- . · ııı uı- s- e ıını an menı e ctın, Hındlçınlye nubu şaıkt Asyanın bütün meyva. 
mcsi, onlara mühim faıdelcr temin dt~ndan ve Pamır taraflarından Hin. bitişikliği dolayı~ilc bir tııkını mace- ları da burada yetişiyor Siamın •ı 
e·'nbı'lı'r J p en ç k h•- ıstanı tehdit etnıcsı' de • ı ki ı ğ k .. · v • u~ • ıı onyanın o mu w•Ç bernbc . .. .. :or o nıa a ra nra u rama uzere olduğu anin- ınalınde çok kıymetli ağaçlar bulun· 
olduğu kalay, pamuk ve kauçuk Bir-

1 
r gayrımumkuıı dcgildir. Rus- şılıyor. Siam, Hindiç[ni yarımadası- maktııd ır 

manyaıla çoktur. Bengal körfeılle harı1n bu taraflara giden demiryolu ııın anrkıııdadır ve Fransız Hındıçl. ' 
H

• at arı Slbi d · 
1 

Sıamlılar kısa boyludurlar ve 
ımalaya dağları arasındaki dar 9a. • rya cnııryo una dayana- ıılsile Blrmıınya arasındadır Genia 

h ı rak ?.lan k 'd • ... renkleri Çinlilerin ı·en"'ınden daha 
a ve nehirler, ngilizlerln burada h k çu u a Japonlara tııarruz lıği 200.000 murabba mı! nufusu 12 " are ctı'n '-be • ko.vudur. Yüzleri enli, --·anak kemik· 

tutunabilmelerinl temin edcbllirler. 
1 

e n.,. tle, daha kolay ta- milyon kadardır. Memleketin mühlnı " 
K 

arruz ar ., leri çıkıktır. 
eza Japonlar da Birmanyayı isti· .,apmıya müsaittir. bir kısmı, sık ormanlBl'la doludur ve 

1
-d t e· 1 bi Slamlılar, mezhep,.., Budlsttlrler. 
a an sonra ayni dar sahada ngi • oy e r vaziyette Rusların Kaf- yalnız nehir boyları z.iraate elveriş· ..-

lizlerin Birmanyayı istirdat etmele- kasyadan ve İrandan Irak petrol sa- Jidir. fklımi sıcaktır. Memlt:ketln en Hındlçinl yarımadasında ondan 
rine mini olabilirler. hasına t~avü:ae teşebbüsleri de müm- mühim madeni, tcnckedır. Bundan başka müstakil bir memleket yoktur 

Bu,.ün matinelerden Ramazan maıterilerimizi m•mnaa 
itibaren etmek arauau ile .,. yalnız 6ir 

1 p E K ltaltaya mahıuı olmolı us.re 
ı Büyük Tilrkçe 

Slnemaaı film birden 

1 _ Zorla t · < ea,ak taıditu 1ıo. a yyareCl mecli Ti\rkçe aösll) 

2 - Lekeli kadın Türkçe 
aöıli .-. 
Arapça ıarkılı d111a11 ~dutları boyunca Alman or

ti ~ile lozalordu ve iki taraf bab
~ta~detleri kartı karı•>'• bulun· 

ırlar. 

Mulıarrem Fegzi 

Japonyanın bu hareketlerinde müt- kün olabilir. Şu halde Uzakşıırktıı başka altın, bakır, demir \'C kıyrul'tli ve bu memleket bugün meşrutiyet 
tefikl Siyam veya yeni ismlle Thai- Japondya ilhe Amerika ve lngiltere a- taşlar da bulunur. Plrını; ve mısır usulıle ldıırc olunmaktadır. 
land devletinin de kendilerine yardı- rasın a zu ur edecek bir harp Ame- ' 
mı muhtemeldir. Yine bu müttefikin l'ikadan ziyade İngiliz 1mparııtorlu- ............................................................................................... . 

Türk Maarif Cemiyetinin 
-....... TOGAY 

..................................... llllH"tfHtfflU 

......___TaaYlri Efkar 

~•haaı (S) Kuruttar. 

~ae Şeraiti ı Tliı'ldye ff-'t 
... - ifa ..!!!!.. 
4lta elik ............ 1'00 JCr. 2700 Kr. 
b, •Jlık ......... 750 > 14&0 > ':: ........... . 

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

yardımile Malaka yarımaduını İn- ğuna zarar vereblllr; Amerikanın Göklere yükHlen bir zafer abidesi gibi duran kale 

gilwerden alarak o zaman karadan Avrupa harbinde İngiltereye yardım- E M ı L z o L A 
Singapura taarruz da mümkündür. lannı zoı-laştırır. Amerikanın Uzak
Biltün bu harp hrırcketlcri esnasın- şark sularındaki Fillpin aclalarıııı, 
da Birleşik Amenka kuvvetlerinin İngiliz dominyonlarını ve Felemenk 
İngilizle.re ehemmiyetli bir yardımı müstemlekelerini müdafaa işler!le 
olamaz. fazla me.şgul olmasına sebebiyet ve-

Bona mukabil Hindistan lmpııra· rir. 
torloğı.ınun bOtfin membaları ve kuv. 
\•etler! Japonyanın bu tecay(lzOne kar 
şı koymıya tahsis edileceklerinden 

Hindistandan Mısıra ve Bdyük Bri-

Eakl Ordu Kumandanlar111dara 

Emekli General 
ALI IHSAN SABtS 

Filmini yaratan dahi < PAUL MUNI ) 
Bu akpmı Fevkalade milsamere olarak 

A 

LALE Sinemasında 
MÜHiM iLAVE En ıon gelen Türkçe Paramunt 

Jurnal Tel. 43595 

Eşya Piyangosu 
Çekiliş: 10/11/1940, Bir bilet 1 Ura 

1 5 4 o o 
Lira ikramiyesi wardar 

Biıtiln piyango bayilerile Cemiyet ıubclerinde ve İırtanbulr Enarım 
hanında T. M. C. Resmi ilan hleı i buro unda satılmaktadır. 
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Ö§retmeyi bilenlerin eserleri: 
Fra11aızcayı Almaaca)'I lnwiUzceyl Reklam 

modellerimiz 11 Birinciteırin Per~b• 

8.00 Program, müzik (Pi.), 8.15 
Haberler, 8.30 Müzik (Pi.). 8.50-9.00 
Ev kadını. 

Çabuk ve Kolag Öğretirim Çabuk ve Kolay Öğretirim Çabuk ve Kolay Öğretirim 
ince cep sııatini, ya 

Y aun : Muallim MONI R Yazan : Muallim ENVER Yazan : Muallim VAHDET 1 m!lstatil erkek kol saatini, veya 
1 m!lnatil kadın kol saatini 

12.30 Progı·am, 12.33 Tüı·kçe mü· 
sik, 12.50 Haberler, 18.05 1\flizik, 
13.20-14.00 l\Iilzık. 

368 Sayfa, bez ciltli : 160 kur Uf net 208 Sayfa, bez .ciltli : 100 kuraf net 336 Sayfa , bez ciltli : lSS kuruı aet 

Oyalanmak dej'ıl, bu üç yabancı dilden birini lStreamek kararında i1eniz, onun kitabını, kolay ve çabuk ötrenecetlniıe de 

inanarak, alabilirainiz. Bu ilç kitap Muallim Fuad Gücüyeaer'in (Anadolu Tarlı kitap Depoaa) nda bulanur. Yeri: Yeni 

Poatane kartı•ında Meydancık hanı No. 10, 11, 12 dedir. ( Bedeli peıln gönderilen taıra ıiparitlerl, taahhütlü 

12 Ura ile alabillralniz 
VILSON 

Saati eri 
18.00 Pıogram, 18.03 Caı, 18.40 olarak gönderilir ) • 

Tiırkte mfızik, 19.15 Müzik (Pi.), -----==--·---------------------------------------------------
19.80 Hubcrler, 19.45 Fasıl heyeti,.----------... --.. , 

makineleı·i çifte nınşalı ve 15 taş 
"zerinde işler mükemmel bir saat
ır. Bu fıl'ı;attan memleketimiz.in 

21.00 1\1 üzlk, 21.80 Konuşma, 21.45 
20.15 Hadyo gazetesi, 20.45 :>Iüzik, I ASKERLi• K. I 
Orkestra. 22.30 Haberler, borsa, 
12.45-23.25 Dans müzıği (Pi.). 

Beyogiu Yabancı Askerlik ŞubD. 
Bınden: 

cı· köşesinde bulunan muhterem 
müşterHcrlmiz dahi lstıfadeleri için 

istedikleri saatin bedelini peşinen po ta lle gönderdikleri takdirde 
Posta bedeli bize aıt olmak üzere derhal g6ndcrilir. Fıl'satı kaçırın• 

Tepe başı Dnm 
kısmında 

1 - Beşiktaş vo Beyoğlu knzalnrı 
dahllindc bulunup ta yabancılardan 
33G lıların 25 eylül 940 da sona eren 
son yoklamııları sırasında müracaat 

IJırlant alı ve ElnıasJı saatların 
Oürüst işliyen, iyi ve ucuz bir sante sahip olunuz. 

VİLSOX markasına dikkat, az para ile çok iı görülür. 
Taşrada aconte arnnıyor. 

Bu akşam saat 20.30 da etmiyen yüksek ehlıyctnamclılerın l 

OTELLO ıklnciteşrın 940 da sevkılm geri knl· 
mamak lçtn derhal şubcmıze mura

vfı.SO~ saatleri, İstanbul, Emlnönil 18 No. . k a palı ve . ~ ç '. ld ek ı 11 e,.., 

~C)!4 Satış ilanı • • • caat etmclc
0

rı. 

Şehir Tiyatrosu komedi 

k11mında 

Bu aktam saat 20,30 

YALI UŞAGI 

2 - Yıne bu bölgede oturan ya
bancı ihtll'at eı attan şlmdıye kadar 
yoklamalarını yaptırmamış olanlaı-ın 

da 3899 sayılı kanun mucibince ceza 
görmemeleri içın bu ay içınıle behe
mehal şubeye murncaat ederek yok
lamalarını yaptll'maları ilin olunur. 

0

SA TIŞ DEPOSU: Z. SAA TMAN Sultan hamam Camcı batı han 1 inci kat 

Satıt yerleri • fıtanbul, Bahçekapı Üç karde4ler eaat tfcaretbaneai 

Anka ... ada : Anafartalar caddesinde N. 2S A. Güngencl 

hmtrde : Balcılar cadd~ıi 22S M Fevzi Katla 

Osküdar icra Memurluğundan : 
Öıner tarafından Vakıf Paralar İdnı·esinclen 245!!2 ikraz nurnar•til' 

borç alınan paraya mukabil birlnd dcreocedc ipotek gö.tcrilmiş olUP ~~ 
cun ödenmemesinden dolayı satılnıosına karar verilen ve tamamınll ;:.ı. 
vukuf tarafından (3500) lira kıymet takdir cd!Tnıiş olan knrden K• b 
da Kasapoğlu Aya7.masında c ki 1755/8, yeni 1008/19, 1008/19/1 rJ~ ,_ 
ve yedi dönüm miktarında, şarkım Kızılgöz oğlu Hüseyin tarlası. şİJ11~ 

• • • 
RAŞiD RIZA TİY A TROSlJ 

Halide Pi,kin beraber 

Bu akşam, Kadıkoy Sürcyyada, 
cAKTOR KİN• Sezonun en buyuk 
.. erı. Pıycş 4 perde 1 tablo 

ı,çi arıyanlar 

+ ZABIT KATll'LiGJ VE KA
Tii' l'BK//,/.,}GJ - Aııkıırnda, 2 on 
Uralılt l un lıc:ş hı alık, Kızılcaha-j 
man1da bir on lınılık zabıt katıplık
len. Polatlıda hiı on lıralık, Anka
nda 4 tarıl:' 20 lırnlık katip vcklllı
ii. Muubakıı 18/10/940 da. Şart: 
Menıurın kımunu madde 4 17/10140 
a kadar Ankara Cümhuriyet Mfid· 
deJunıunııliğ'ine milracaat. 

.... HAl'AN ÖCRET!ıfE'(tı.' - An
kara Kcçıorcn Cocuk Eıılrı:eme Ku. 
t'umu Çocuk Yuvıı,.ına Umum Mer
lu,1.e müraeaat. 

Sultunahmeı Bırlm:l Sıtllı Hukuk 
Hô.!:n lığ111dt:n 

........................................ 
Hakıki TOrk tipi şeker, şekerleme ve lokum: 

Hakiki bir Ttırk olan HACI BEKİR'in eseridir. 

HACr BEKİR'ln torununun clınde bu dede yadıg~n sanat, ehııdı 
büUln dClnyanın hayranlığını kaı.anır bir hale geldı. 

ALI MUHİDDİN 

HACI BEKİR 
Ticarethaneleri 

Met kezi: Ramıdıye caddesi, Bahçckapı, İstanbul. 

Şubeleri: Beyoğlu, Karakuy, Kadıköy. 

Sıparışlcri ticarethnnenın merkezi kabul eder. 

Akyazı askeri kereste fabrikası 
Müdürlüğünden : 

?tludurnunuıı Dcdcleı ve Doreköyil ve 'l'ekiıler ve Çayköy!i ve To
kurcun depolurındtt lllC\"CUt beş bin metre mikiip çam ve köknar lcütü
ğfiniln nakliyatı kapalı zarfla eksiltmeye konallnu~tur. 

1 - Eksıltme 25 Tcşrınipvvel 940 cuma günü ı::aat on dortte Ada. 
pıızarında park ka rşıcınrla askeri kereste fabrikas_ının yollama dalrcsin
d11 )"apılncaktır. 

2 - Beher metre mlkabının muhammen ııakliye ıicreti c&66> ku. 
ı·u~tur. 

3 - Muvakkat tcmımıtı iki bııı yüz yetmış üç liradır. Şartnameırinı 
giıı·mek isUyeıılenn fabrika m!ldiırlüğüne "Ve Yollama Dairesine müra-
cantlnrı iliin olunur. (97651 

1 i~!N !!~m!!!HA!!!ı~!s{E 
SAGLAM DiŞLER veAGIZ BAKiMi MUTLAKA J 

DtSETLERiN EN OfRiH YERLfRiHE~EK ANTiSEPTiK TESi~IHI YAP4R 

Baıvekilet Meteoroloji lıleri 
Umum müdürlüğünden : 

1 - Oı·tamektep mezunlarlle Lise mezunlarından kendi guı upları 
arasında yapılacak müsabaka ile memul' alınacaktır. 

2 - Talip olanlar, mezun olduklan mektep "'e mczuniı,·et tat ihı. iki 
adet vcsıkalık imzalı fotoğraflu ını istidalarile birlıkte Ankara Posta 
kutusu 401 adreslle Umum Müdürlilğünıüze göndermeleri. 

8 - .Müsabaka eekıl ve şeraiti ayrıca kendilerine yazı ile blldlı ıLe· 
ceğl cihetle lstldalarına açık odrcslerlnt yazmaları lüzumu iliin olunur. 

(9570) (64fi9) 

ODEON 
Yeni Çıkan Lüks Plaklar 

Müzeyyen Senar 
No. 270385 
No. 270386 
No. 270392 
No. 270391 

ALAMAM DOÔRUSU DESTi EMELE 
OERDİ:l-Iİ UM:l-1ANA DÖKTÜM 
H~sto: Şerif içlJ. 

BLA GÖZLÜM: Çanakkale filmincıen 
HOY BENİ - Müzik: Sadettin Kavnak 

SUN DA lÇSİN - Beste./ 
HALELJ GÖZLER - Biınen Şen 

TURNAl,AR - Beste. 
GÜL r>ERI.EH - Sadettin Kaynak. 

Andiı1yos tarlası, gnrben Ali Reıs tarlası, ceııubcn tal'ik ile mahdut 
ve bahçe. kiirgir evin cvsnf ve mesahası aşağıda yazılıdır: t 

·ıııı On ayak merdivenden çıkıldıkta etrnfı demir pannaklıkla ce\l'tı ııı1J 
zıınıinl J.:ıııesimnn döşeli ve altında snrnıcı bulunnn bir balkondan c~Jı 
bir kapı ile ııirillr. Zemini karcsiman döşeli bir antre üzerinde dört ,. 
ve zemmi kareo~imnn döşeli bir mutfnk ve yanında alaturka bir beli ;;ı. 
dır. Bu katııı tavanları ç11tı nrıısının cl11şeınesidir. Çntı bağlama ~· IO' 
ya klremitlıdiı·. Rıı katın aı kn tıu nfıncln ve oı adan acılnn kapı ile (iti' 

lan zanııni knresinıan döşelı bıı bnlkon mevcut olup halen ön ve ysn ı11r· 
nıflaı ı kii.rgir duvarla çcvrilmlştır. Altı kilmcı< olarnk kullanılnıakt• _11 • u~J11" lşl.111 bnlkoııa ııçılan odaların kapıları dcmh kepenkli \"P lıu katın 

11
• 

pcn<'errlcl'i deıniı· parnıııklıklıdıı. Altında bir ahıı. Jki oda, bir saJ111 e 

lık . biı hela ve bir kü<:ük ıımbnı nıcvrııttur. Rnlu;ede kiırgh· bir .fır~ 
bir kuyu, zeytin, badem vesniı eşçarı mOsnııre vardır. Bağ hozuıınu~ 01 

clyevm tarla halinclcdlr. ""' 
Umumi 1-:vsafı: Bina kiirl.!'hchr. Enhçe ve binada mebzul su ., 

Kartal ile Maltepe aıa!!mdadır. -

Mesahnsı: TaJ!lamı 630S met1 e nıuıııbb:ıı olup 124 metı e nıurJ 
füerinc kısmen bina inşa edilmiştir. 

Yukarıcln hudut, evsaf ve mecah11•1 yozılı gayrimenkulün taftllll" 
e~ık ıırttınnaya konmuştur. nılf' 

1 - 1şbu gnydmcnltulün nrttnnıa şartnıımeı.ıi 16/10,1940 tart-' 
den ltıbıırcn !137/5062 No. ile '(j .. J.:iıdaı· lcı·n dairesinin muayyen nal* 
rllsında herkesin görebilme"i için ııçıktır. İU'ında ~·azılı olanlardan f9 tr 
ııınlümat almak i::tiyenlcr. işbu şnrtnameye ve 937/6062 dosya nunı• 
ııılc mcmurh·rtimlze mChnrnat etmelırlir. I' 

2 - A;ttırmnyn lştırnk için yukarıda yazılı kıymetin ~üzde 'f,I eli' 
nishMiııde llCy akçesi \'eyn ıııflli lılr baııkanııı teminat mektubu tevdi 
lel'ektır. (!\tııılrle 124). !111' 8 - 1p~tek sahıhi ıılncaklılarla dığcr rıli\kııdntlnrın ve irtifak h:.. 
ııtıhiplcrinin gayrimenkul üıerinrfekı hııklaı ını, hususllc fniz ve nı•9 ti' 
dair olan iddınlarını işbu iliin tnrlhlnden itibaren on beş gün tçfnct-~ 
rakı. müqhitclerıle lılrllktc memuriyetim ize- bildimıcleri icap eder. _,, 
halde hakları tapa ıılcilllle ııablt olmndıkça satış bcddinln paylaşnı 
d:ın hariç kalırlar. 

Davacı f:nııııc tarafından mfiddca. 
aJeyhhır Ko:oıtımıln, İRt<•fıırı, Rct·cp. 
Sabrı, Makbule Nucıyı• ulııyhlnt• açı
lan ıııu~tnekcn mutıısa rı-ıf ı•lduklıırı 
Çıu !$1\"lkebir Kalpak~·ılıuLaşı 70 No. 
lı diıkkinın iımleı şuyu ıluva~ırıın ce
re~ an eden mulıııkenıı•sıı•ıfo · Dııvucı
laıd.ın fakbıılt• Nucıycye mezkur 
diıkkııııu gnnrlcı llr.n dııvıı ul'7:uhııllnııı 
bulunıımanıaıı yClzünden bılı'iteblığ 
iade cdllmış \"e duvııcınııı tulı•bıle 
mahkemece 15 gün muıldctlc ilanen 
teblıJ:at icrııııınn ka rıır verilmiş ol
anakla ınuhMkcmımııı munllıik bulun
duğu 511 l/940 taııhıııeo mfi.,adıt Hah 

cunu aut 10.30 da nıahkeınııye b17:
•t ~dmez v<ıv.ı tusdıklı bır vekilet
name ill" vekil bulundurmazsa gıya
•ında muhııkcınenın devam edec,.ği 
teblığ ınakımııııu kaim olmak [lzere 
füln ı•fuı11ır. 

Türkiye Cümhuriyet 
AK T 1 P 

Merkez 

Lira 

Bankası 12 • 10 - 1940 
PAS 1 P 

VAZiYETi 

........... j Lira 

4 - Gösterilen gunde nrttın11nya iıtlrak edenler arttırma ta~ 
mesinı okumuş ve Hlıumlu malümatı ıılmış ve bunlıırı taınanıen 
etmit nd '-'e iUbar olunur. 1' 

1> -:- Gnyrlm_enkul 8/1111940 tarihinde cuma ırünil ıuıat U den 1•,,. 
kıııfar t}~kllılar Jcrn ıneınurluğunda üç defa bağırıldıktan sonra •;,... 
rırttırana 1hale l'dilir. Ancak 11rttırma bedeli muhammen kıymetin ~ 

71'ı ln1 bulmaı veya satış istivenin nlııcaR'ınıı l'ilçhanı olan diğer al• ; 
lılar bulunup ta bedel buııların hu gıı~rimeııkulle temin edilmiş al•:,.. 
larının mccmuundan fa7.laya çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdB ır 
klllmak !l:ı:ctl! arttırma 10 gfin daha temdit ('ıtilcıek 18/tl/1940 ıar':,
de pazutesl giinfi 11ent 14 rlı:on lG ya knclnr Üsküdar İcra meınu~ 
odasıııda . aı ttımıa hcdeli satış lstfycnin alacağına rilçhanı oları ,J/11 
alııcakhların bu gayrimenkulle temin edilmiş alacakları mecmuu .
faılava çıkmak prtilc, eon çok ıırttırana ihale edilir. Böyle blı· bedel 

BORSA' 
16-10-940 d• muamele l'Örea 

Loadra 
llevyork c.-..,. 
Atl
S.fya 
lhdrlt 
a .. u • ., ... 
BBlo..rq 
Belırrad 
Y..,koha. 
lt .. ı.ı..ı. 

paralar 

• Sterll• 
ıoo Dolat 
ıoo 1..-. Pr. 
101 Dralıı.ı 
110 ı.. .... 
100 Peçe'9 
100 Penıl 
100 Ley 
ıeo 01..-
100 v •• 
J4M1 lHet lu. 

5,2375 
ısı,20 
~.,ıs 

0,'97S 
1 ,622~ 

13,8925 
26,S2 
0,6237S 
5,17• 

31, t22S 
S0.99 

FSHAM VE T AHVILA'f 

Tlrk Tlcuat INınlr•·• aaıa7~ 
• ., .. • &ıur .... U 20.27 

• ~ v 2t.27 
A•adoluDanılryolulvell P•tla38.-
U•u• tlya:ro 52,~ 
llerkn 8-U.. P8ff• Hl,-
hrk ..... 1 ...... 11,90 = ,., J Ha.ı ... tahvlll S0,50 

... . 19,56 

!ôf"! harici allan fiyatları 
Lira Kr. 

letadlye --JJ 25 
lalaa ... lblrllk 111 .. 
ıtüı ... •ltıa ıra .. 1 

Alhn" Sarı Kllorram 71.114.SS. 
B•nkn•t 
Ufaklık 
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Belçllıada 
Hen1en ıunu ıöyliyeyiın ki Belçikadaki arka

claflarımız . da fevkalide hazırlıklar yapınışludı. 
Namur, Lı~ge mfistahkeın mevkilerini dolaımıılar 
hasla Belçika milletinin tazünü Alman parasile d~ 
yurnıuılar, matbuata Almanların korku saçan hi· 
kiyelerinJ sokuıturarak halkı tedhlı etmiılerdi. 

Doğru Brilksele geldik. Qradaki merkezimizle 
temasa girdik. Ben oradaki ıefe vazifemi anlattım. 
Kendiıl de bana yardım edeceğini bildirdi. 

- Şıı ~ide, dedi, Alman hududundan l!ahıle 

kadar bJrkaç seyahat yapacağız. Güzergahtaki şe· 
birleri, n!lfusu, bu yoldan geçen vesaiti, ordunun 

• nakliyatını, ord\)nun mevcudün!I 'tözden geçirerek bu 
yoldaki nakliyat hacmini hesaplıyacağız. Tabii bu 
arada eoselel'fn enini boyunu ölçmek vazifesi de 
var. 

- Mesafeyi ölçmek kolay, dedim. Otomobilin 
kilometre saaU onu bize cösterir. Yolların enlerini 
de kolayca tesblt ederiz. Yalnız Belçika demiryol
laı,nın nakliyat hacmini öğrenmek için demlryolla
nndııki va&'onların miktarını da teabit etmek lazım. 

Bclçikadaki şef : 

- Bakın, dedi, bu son kısmı hiç dü~ünnıeınlş· 
tık . Bu ·.:ıalümatı iki ~ne kııdar size temin etmiye 
çalışırım. P 1• burada daha ziyade balkın manevi • 
)'atı üzerinde çalıııyoruz. 

Sonra biraz gilllimscdi: 

- Biz, dedi, çoktan Belçikayı Almanyaya il
hak ettik bile ... 

- Almanya acaba ciddi olarak böyle biı· ilhakı 
ta avvur ediyor mu? 

Muhatabım kahkahayı bastırdı: 
- Manş uhillerlnc başka türlü nasıl çıkııca

iız? Burada ne ölçtüğünüz!i biliyor musunuz? 
- Tahmin ediyorum ki ... 

- Durun, ben ııhıe söyliyeyim. Almanya, bir 
yıldırım harbile Belçikanın nasıl altından girer, ii11-
tüııden çıkarım diye tasarlıyor. Buraya ne kadar 
asker ıevkedeceği ve ne kadar günde sahile çıka
cağını hesaplamak iBtiyor. Öyleya, muhacir kafile· 
lerl yo1Jarı doldururlarsa, asker b!lt!ln kuvvetine 
rağnıen belki sah111 bulmakta müıkülat çeker. 

- Ne ince, ne ince hesaplar Yarabbi? 
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6 - Gııyrlmcnkul kendi~lne lhıılt• olunan klnıse derhal veya ye~ 
mühlet içinde pıırn~·ı vem1czse ihale karnrı fesholunarftk kendiı· lfl 
evvel en yük<1ek teklifte bulunan lıimse arzetmiş olduğu bedelle •~ 
tftZı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi gün mi 411' 
arttırmaya çıkarılıp en çok ıırttırann ihale cdllır. İki ihale arası• ,, 

fark ve gcçı-n günler için ~·fızde 5 den hesap olunacak faiz Vf' dijet w' 
rarlar ayrıca htlkıne haı•et kalnıakqııın nıcmuriyetimizce alıcıdan ta 
olunur. (l\.faclılt• ta3) ~ 

7 - Alıcı arttırma bedeli hnric:ııule olarak yalnız tapu ferai ,...ıı' 
cını, yirnıt ı;enelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını •e 
mecburdur. ; 

Milteıaklnı vergiler. tenvirat ve t:ın7.ifat ve te)lallye resnıindeD fil 
1eveJllt BPlcrli}f' rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya alt olnıl 
arttırma bedelinden ten7.11 olunur. -· ,,r 

ltbu ga~'Timenkulfin yukarıda ı?Österllen tarihte U11küda.r ·~:..,... 
nıurlutu odasında işbu ilan v• göstnllen arttırma şartnameııı daı 
satılacn~ı ilôn olunur. (995~ 

Teknik okulu müdürlüğünden s 
Okul 4/111940 pazartesi ıunii açılacaktır. Yeni vP eski tal~ 

o gün ıaat 8,30 da okulda bulunmaları. 
Bu tarihten evvel vaki olacak nıüracaatlar te'af edllmiyecektfr. 

t9939> 

(M. 22) aabıı·eızlanı}•ordu. Bizim şefi de yanı. 
mıza alarak nıeı keze bağlı bir otomobile bindik ve 
Briikseldcn sahile uzanan asfalt şosede arabamızı 
koşturmıya başladık. Yoldaki köprü menfezleri, 
BrOkselc olan me afclerllc tesbit ediyorduk. Dogru
su bu zor bir iş değildir. Yolda herhangi bir aksi· 
likten, tanınmaktan korkmuyorduk. Resmf evrakı· 
mız mukcmmel bir surette yanımızdaydı. Gestapo 
bun18J'ı o lcndıır mahirane taklit ediyordu ki... İçi
mize şüphe ve tcı·eddüt dahi girmiyordu. O sıra· 
larda bereket versin, gazete filiin da okumuyorduk. 
(M. 22) ba!!it bir adam olduğu için, dünya ile pek 
alakadar değildi. Riı istihbarat ajanı olmaktan zi· 
yııde bir komita<'ıya benziyoı du. 
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Brliksele döndliğüıııüz zaman ortalığı telaş içinde 
bulduk. Almanyo, l.ehistana hücum etmiş, Fran11a 
ve İngiltere de Almanyaya ilinı harbetm1flerdi. 

Bütan Bıiiksel mateme bürilnmüş gibiydi. Ya· 
kında Belçikanın içinde bh· harp fırtınasının uece
tl kanaati herkeste vardı. 
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