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Nııfuı aayımı, bir clevletln aıaırları içinde 

Y•t ·Y•n in:1anlana sadece azalıp çoialma• 
1111

' bllaıelı için detll, ayal umanda ileri, 
cloe 
11-aru ve hesaplı bir Y•tamaaıa lmklalarııu 
~ lilnaak ve taa:ılın etn\ek lçla yapılır. Bu 
1.•lu11aaan önllaü:ı.dekl PAZAR paiJ yapı· 
-.qk lllJtRl, clevletla daha ileri ıtlr yatam• 
-~IYeılne varıaaaı lçla alacaiı tedblrleria 
.. qa, çare ve yollarını röaterecektlr. 

l Baı.,•lıalet l.tati.tilı UMam MüJiırllıli 
.... 

Balkan 
vaziyeti 
muğlak 

Cuma 18 Birincitesriı 1940 
' - . 

svırı fkcir 
inanı insan eden sayısız me

zigetler vardır. Fakat bunların 
en lüzumlusu vw en mühimmi 
doiruluktur. Mailer 

M0STAKIL YEVMi GAZETE Tele-fon: z O S 2 O 

TeJı. Tarnriefkir İstanbul 
(Şerhi 2 acl tahlfeınl:ıdt ' 

... y -

• 

Tramvay biletçileri 
gümüş liraları 
neden kabul 
etmiyorlar? 

--
Halka parasız 
film göste~iliyor 

Ankaıa, 17 (Tr.lefonla) - Halk 
Part isi lıazı vcsilelrrle çekıh·diği 
filmleri, hulkıı paraeız gö>-tcrilrnek 
fızeıo mulıtt>lif vJlayetlere yollamıe· 
tır. Hu ııralık Çırnknıya göııdcrilı.ı iş 

FHrkaç gündenberi tramvay bilet. olıııı koıniıı· el'gi~ i. Cümhuı'iyct bay. 
çileri , yolcuların "eı·diklPı·i gü mü~ nııııındn sapıl:ın nıera~iuı ve Eı zin
bir liralıkları kabul etmemekte, kil· canın zelzele fölaketl filınl~tİ göste· 
ğıL ııam istemektedirler. rılıniyc ba~lanmıştır. 6 gün go~tcril· 

Vel'ilcn ınalilınata göre Traınvay l dikten sonra Kas tan1onu, Konya ve 
idaresi de hile~ilcııJen bu hl.r lira.

1 

dii'er dllyetlcriınize de gönderllr.t:ek· 
hklaı ı olınamaktadır. tir. Filmler alika ile seyredilın<'kte

Acaba baaau eMelt1 nedir! 

l [ Times yazıyor: J 

t Mihverin 
ı Atinadan 
1 istekleri 
Yunan aa,vekili 
bütün talepleri 

reddetti 
r Talepler: 

1 Alman 6orçlarının 
lcaldırılması 2 - Alman-
lara kagıtsı~ vize w· 
rilmesi J • Mihver tag
gareleri nin Yunanistan 
üzerinden ıeçmel•ri 4 -
Yunanistana bir a•keri 

heyet gönderilmesi 

1 işaretler l 

Fransada 
silah imali 

yasak edildi 

Muhalif hareket-
te bulunanlara 
ağır cezalar 
verilecek 

\'ıclıy, 17 (A.A.) - Havııs bildi· 
ı ıyor: Dunclcıı itfünı en, ınutıııckenin 
dcvoını nıu<ldvtincc, haıp mnlzenıesi 

i mıılı, itlrnlı ''e ihracı nıcnedilmi~tir. 
imııli menedilen lınrp ınalzcmcslnt, 

km n, deni?. ve ha,·a hnrbine yaı-ar 
sı liıhloı \'c mfıhıınmntı, muharebede 
kullanılmak üzere ~·apılan makine! 
lcı· 'ı, motorlcr, barut ve ınfılik 

mııdcleleri ~c nıulınıebt gnzlnn tef· 
kıl l'tnıektcdir. Mnıımnfih, Alınan ve 

Franıa çöktükten ionra, bu harple alakası ol!'un, olmuın, 
üatünde Fraıwz damgaıı tafıyan .herkıymet vözümde küçüldü: 
Eakidenberi dit hekimimin tavıiyeıile kull~ndıiım bir Franı.ız ma
cununun müdafaa hassasına emniyetim kalmadı: ağzımm içinde 
bir Flandr hezimetine sebep olacakmlf ıibi o dit pastasının tübü
ne elimi korka korka uzatıyordum. En töhretli imzayı btfıyan 
Franaızca bir ilim kitabı, içi gaflt"I, hali ve heZf'yan dolu bir eser 
ıibi, artık bende ıüpheden batk• bir altaülimeı- uyandırrtlllk 4an
ıından mahrumdu. Bir ·yerde meı;ela Lavoiıit!r'den bah .. edilı;e 

onun ya Fransız olduiuna inanmıyor, yahut kimyada Vf' fizikte 
yaptağı harikulade inkılibın ehemmiyetine kaıtı eski bayranlıiı

mın huıufa benzer bir istihale geçirdiğini hi11Sediyordum. Pasteur 
artık Fransız mı sayılacaktı? öyleyı.e onun kudu7 aıısına da pek 
emniyetim yoktu. Bu mülhit illeti önlemenin çaresini yakalamıt 
debilar yetittiren Fransa, Alman istilasına karşı bir korunma ted
biri bulmaktan nasıl aciz kalmı,tı ? Bu istila lrnduıdan daha mı 
zorluydu? · 

ölmiit veya Hi, ~ bayıldığtm Fran11z mubarri.rlerine kar•• 
~mele hayranlıktan merhamete n nihayet istihfafa doira tepe
afaiı hızla İnen bir alilı:a çôlı:ünlüııü hissediyordum. Sanki fU son 
Möz meydan muharebesini kaybeden Balzac'dı. Alman orduları 
Ornal • Noyon çizgistni yararken en dehalı Fransız muharriri Mar
cel prost niçin mezarından kalkmamıf, bir bombardıman tayya
reaıne atlayıp bütün istilayı olduğu vere mıhlamamıştı? Ne kötü 
muharrirmif 1 Hani vatanperver Barres? Alzas - Loren tekrar Al
man olurken meıannda horlamanın struı mıydı? 

Alman ifaali altındaki Par.isi sözümün (;nüne 1etiriyord1191: 
Ş.nzelize daralmıf, Eyfelin bofu lı:dalmıftı. Zafer takı adından 
utanarak yılulnuth. Opera lt.inuı &ir kulübe kadar küçülmiif, pen
ceresinde Cesairli bir Arap dilenciıi ıazel okuyordu. Yalnız Pari• 
deiil, ealıi uferlerile, datanlan1e, dehalarile ltütün Franaa, içinde 
kırk milyon cüzzamhnın uyutluiu ve kqındıiı kotkocaman bir 
miskinler tekkesi haline gelmiıti. Bu hiaıimin galat otduğunun fU· 
uru beni onun tesirinden kurtaramıyordu. 

Büyük ve bedbaht f ransanın hendeki teairi, .:ı çok bili ltöy
le bir bia daliletile kanıık. Bir millet mailüp olmı1aaör~iin: Bii
tün öz kıymetleri iiatündeki mülkiyet •• hiildimraftlık JaaJ&ı.n.. 
bJbetmit libi pre9tij öbialii6ae ujruıor. • ka,.ltllr ....._ 



Tarihten bir yaprak 

Traf alg ar 
Yazan : 

1805 - Teşrinievvel 

Samih Nafiz TANSU 
Geçen asrın bafında bütün kara Avrupasına bakim olan bir 

adam, İngiltereyi istilaya hazırlanıyordu. Avrupa sahillerin
de binlerce gemi, bu muazzam savaı için haftalardanberi yel
ken açmıya sabırsızlıkla muntazırdı. Fakat bir tek darbe, ani 
bir baskın, birkaç saat içinde bu ha.ıırlaCı Akdenizin garp 
kapasında, ( Trafalgar) da denizleı:ıe gömdü. 

Bu tarihi muharebenin şerefli kahramanı İngiliz Amirali 
Nelson, Türkler ve Barbaros için ,unlan söylemişti: (Şüphe 
yok ki, dünyanın en büyük ve 4erefli denizcileri Türklerdir. 
Yalnız Barbaros gibi bir Amirı\le malik olmıık, bunu ispata 
kafidir.) 

Ankara treni 
bir kadını 
parçaladı 

Peynir 
tesbit 

fiyatları 
edildi ı 

ı 

Demir ithali 
için tedbir 
alınıyor 16,S milyonluk bil' .,,il 

Amerik.ılalar da, harbe)~ 
Kazaya kadının aa- Kaymakamlar derhal pi!ıasa fsveçe giden heyet bu ::~"s!~~a~1::;:-:::.':::!t 
ğırbğı ve dikkataizliği husuata tetkik ve en birinci çarenin harbe ~ 

aebep oldu -'a kontrole başlıyor iar temaa'arda b ı mak olduğunu nihayet a .~ Uı Lı U uouyor ve geçmit senelerin bütün ~ 
Dün sabah Pendikte feci biı· tren - --- .'11c·mlckctimi7.c c!emfr ve demir eş-ilini telafi için harbe buwlsdri'* 

kazası olmuş, AnkaruıJnn gelmekte Fiyat Murakabe Komisyonu 1 kuruş civarında satılan peynirler ya teıııirıi içh Bulgaristan yolile .Mıı·ı koyuldular. Jil!. 
olan ekspres 80 yaşında bir kadını dün toplanmış, akşam geç vakte 90 kuruşa indırilmiştir. cnıistıına kadar giden Demir Birliği Amerika fabrikalan ha'!'~ 
altına almak surctile parçalamıştır. kadar çalışmıştır. Zücaciye eşya- Komisyon, Trakya ve bu nevi az.ıbırındnı~ miirekkep heyet Mnca- tay!a!~ yapıyor, çe,it .çetit ~ 

Bu kadın Pen<lıktc oturmaktadır. sının toptan ve perakende satıcı- yağlı beyaz peynirlere toptan 40• ı ıs tandan ı-ver,-:e ge\·ccektir. yetıştırayr>r ve Amerika 't/' 
Dün sabah hııt boyunda dolaşııken lan için tesbit edilecek kar nis - perakende 50, ikinci nevi yarı Heyet İııvcçte de~ılr snmıyi:ilerıle h:r .. tehlikeye. kartı sem-k 
trenin gcldığlnı gormemlş \'e sağır betleri üzerinde uzun müddetten- ya~lı beyaz peynirlere toptan tcınııs ecleı·ek Türkiycye demır E;el- butun kuvvehle ha7.lr~ .. 
oldu~u ıçln tren düduğun!i da işite- beri devam eden tetkikler dün 37.5, perakende 47,5, birinci ne- m!.'sini Lemin edecektir. Esasen Is- Bir tek gün içinde l~ 
memıştır. Makinist fren yapmış, fn. bitirilmiş ve hazırlanan listeler, vi yağlı kaşarlara. toptan 67,5, ıvcçten ~ukabilinde -~aşka mnd~elcr kitini'.'•. ıu.ker.li~ himıe:;, 
kat kadınla lokomotıf arasında me- tasdik için Ticaret Vekaletıne perakende 90. ıkinci nevi ketşar- nlnıak uzeı-e bu şekı.de denılr ıhıa- mak ~ın ısnum tescil • ti 
safcııın az oluşu freni tesıl'siı bı - gönderilmiştir. Geldikten sonra lara toptan 60, peral:ende 80, ü- cntı yııı~ılnbilcceği yoluı!da alfikadar- Am~rik~lılar ~fo~e t~~ 
rakarnk zavallı kadının parçalnn· ı tatbik edilecektir. çüncü nevi Kars ve mümasıli ku- l;ırn ımıt ~eııntlar vardır. lehlıkenın ebemrmyetinı -1111• 

• rnıık ııur~tıle olumune ııcbeblyet ver- Dünkü toplantıda perakende ru kaşarlara toptan 45, pcraken- • Heyet. Isv1.>çten başka :Norveç ve yan .bir ~i~s~ kalmadajd r-
Beş sene vardı ki. üç renkli cak o zaman imparator olduğu- mıştır. \. nkn mahııllınde keşif yupıJ. ve toptan peynir satıcıları de ye- de 60 kuruş satış fiyatı tcsbıl et- I• 111lnndıyad;ı <la temaıılar yapııeak- termıye kafidar. . ...:ti 

bayrak. Avrupanın bütün merkez. nu anlıyacaktı. • mış ve talıkıkııta başlanmıştır. niden dinlenmiş ve yaptıkları miştır. tır. Fakat hadisenin ifade tllflll!'-

lerine parlak zaferlerden sonra 1805 senesinde bol gtıneşlı, muhtelif şikayetler varit gôrülmi- Beyaz peynir satışlarında top- • mana bundan ibaret değildİf':_.; 
girmiş. dalgalanıyordu. Ordular ışıklı ve sakın geçen l.ıir Teşrın Sinemacıların ?'~rek beyaz ve kaşar pe} nirleri ı tancıların kar nisbeti aLalıılmış Italya ı·ıe Amel'il,alılaı-, bu hatta~ 
bir sel gibi akıyor, şehirler birıbi- sabahı. tarıhinin en karanlık ve ıçın toptan ve pearkende yeni sa- ve böylelikle perakenclecılerin takip etmekle demokrasileri a 
ri arkasından iskambil kağıtları· en tehlikclı zamanlarında buyük d•ı ki • tış fiyatları tesbit olunmuştur. Bu normal kazançları temın edılmiş- rumak, hür ya~amak, din~ 
gibi devriliyor, zaferin b~rus~. ı dcnızcıler, cmsa.li a~ bulunur k~~- J e eri arada perakende satıcıların evvel tir. Böylelikle halkın her tarafta ticaretimiz itibar ve nüfuzlarını koru.-~ 
muvaffakıyetin trampetelen bu- ramanlar yetıştırmış olan lngılız ce tesbit edilen azami satış fiya- peynir bulması ela mümkün bır 1 cap ederse diktatörlüklerle 
tün Avrupa merkı.;zlerinin sokak- donnnm:ısına, Amıral Nelson ku- Belediye Zabıtası talimatnamesi - tını, en f~na peynirlerin satısın - hale getırılrniştir. 1talya bize olan 8 milyon Ura kili- udran doğruya mücadele,e ~ 
larında muntazam yürüyüşle ge- manda etmekte idi. Haftalardan- nln sınemalaıa ait. kısmı bu devre- da da tatbik ettikleri göriılduğiın- Biıtiın Kaymakamlar, mıntakn- rırıg borl.'Uf)U mal gönd('rcrek ödemiş D}Ck azminde olduklarını ,.,.-. . 
çen Fransız ordularına tempo tu- beri, Atlas Okyanusunun sisli sa- de muzakrrc edilecektir. Bu hıı.,ustn den, bu defa ıyi ve fena peynır - !arı dahılınd<' bu fiyatlardan faz.- \C hatta bizden bir miktar da nln- mi~ oluyorlar. .M 
tu} ordu. hillerinden siıziılerek hasmını arı- şımdııkn ı11ncmn s:ıhiplerınin de fi- lere ayrı ayrı satış fiyatları kon- laya mal satılmamasını sıkı bir caldı vaziyete geçmiştir. Mister Roosevelt, bir~ . .§ 

Beyaz bir atın üstünde aeni" yan_ .ve c:ınsızın bastırmak istiyen kıılerl alınmış ve dıleklerı not edıl- muştur. Bilhassa kaşar pcynırı fi- suıc:tte kontrol edeceklerdır. Fi- U T 1 önce Amerikanın diktatör~ 
.,,.pkalı gu··ımı'yen yüzü uzaklar~ lngılız donanması, Tıafalgarda mıştıı. Sıncmacılar, lııemnlnnn ge- yatlarında biıyiik tenzılat yapıl - > .ıtbı bugiınden ıtibarcn tdtbık ış icnret Dairesi talyayn ihra- r t 1 larak WI' 
.,.. ' ' b d •· - t 23 J k 23 30 ı mış, bugu"n perakende olnr~k l 20 ···dıl~cektır. cnt için Ji.,uııs vermektedir. Eski he- ay ı ayrı veya op u o -
d 1 .. I ·ı · h k ı· k u ümı ıne crışecegını ogrenmış- C!' "Da ı e npanm:ıyıp . < ıı " ~ ~ I .,. r: 

a mış goz erı e, sıya ce ·et ı, a- B . k d k saıılıırııı tasfive inden sonra iki şı aşmıya hazar olduğunu 1 
d f k 1 t 1 1 b t _ tı. uraya yelken açarak dümen <ırıanm:ılarına ve 12 ~aşın a ı ço- • ] ki •• ~ 

ı e ı o panta on u, eyaz oz- k k .. 1· . • ı ki 1 b ı ı .. 1 G • b memleket anısındaki ticari tema la· z_ı_r ı .. ~.". n.'. m.·.utemadiyen ....,. I ki b' d b"'t'" b" A ıran ı ·ı yuz parça lngı ız gemısı cu · aıın ıı:ınema ııra im u l nu, s ne-

1 

• h Ad • • d _ l ki b-
k
u ku ıra damh 1 ,u un ırd. vrura nihnyet kıiçiık bir lımanda has - ma sigortaları pahalılnştr{rı t~ın fi - a r l p l r a l s e n l n r•rı ı.:enişleıııc i için yakınıln yeniden lur ugunu soy eme e 
or u ve e set e seyre ıyorc u. d" · d k 1 K 1 b n,uz:ıkeı eler yaı>ıhtcu~ı haber veril- latmııtı. J11 mını ırı, ıri ya a amıştı. ısa yallnrııı ı n nrtnııısını ve nzı ~ıne- h ., _.,._ 
. Adına Na.poly~~. Bonapart de- bır hombaıdımanı mutecıkıp ingi- mutarn y<'nıden lüks nı"vkılcr ilave- mll ak • başlandı nıd:teıtır. itıılyadan ihtiyacımız olun Onun ~nlattığa diğer bİ': •'f#. 

nılen bu fııtıh, bu tur. itnlyayı: Is- l ız ve F ransı7 gemileri borda bor- ııını ıstemekt<'ılıı lt·ı" Slııcmncıların 1 ·eme S ln e ~ıı çok maddelerin Lemin edilebil ece- da, Amerıkanıı~, demokrasi1"_M 
p&nyayı, Avusturya - Macarısta- daya gclmış. boğaz boğaza kanlı ı.u dılckleı i ıctkık cdılecek ve onn ___ _ ğı ııaııılmaklııdır. dafaa eden ingıltereye de,..-
nı, Ren boylarını, Prusyayı, Po - bir muharebe başlanııstı. Fransız göre de tertibat ulınac ktır. K A k d b edeceği idi. .n;JI' 
) B 1 k D k arısııun şı ın an ir kaç defa pa~a sızd1ran o k onyayı, e çi ·a ve animar ayı, gemileri çok olm..ılarına r..ığmen Limanda tahmil ve eme ki, Amerika, 
Felemengi ortadan kaldırmış, Rus hir tiırliı bu çemberden çıkama- Samcıun Vali muavininin bir koca, mahkemede heaap veriyor makla iki hedefi takip ~ 
Çarlığının hudutlarına dayanmış- mış ve ingiliL gemılerini yarama- 'ı tahhye itleri Birincisi: Amerikanın aı • .-

ayrılışı Sam1Junluları -~- --~..,.. 
tı. mıştı. Buna mukabıl Amiral Nel- D k' · A - J lerini korumak ve Pasin.~ ,. 

y h 1 1 I müteessir etti ün, i ·mcı gırceLa ınahke- nun üzerine Ömer, kendısine 8 Armatciıler Birliği İstanbul Jimu- ziyetini sag-lamlamak. ikino!9~ alnız bu tari e gömü en mem sonun mül;emms idare ve ma- mesinde .garip bir hadisenin mu- lıra vermiş. fakat Narli bir iki gün nınc.la yuklcme ve lıoşaltma işlerinin er:, 
leketlerin başında bulunan İngıl- n_ev.rasile her taraftan. s_·arılmış ve. I Samsun (Hususi) _ Vali muavi- h k e ba•lanmı t ıdd k 1_, _ h kk d ,.1u .. nnkaıa·t giltereye yardım ederek A7..ııl////J h d h k b a ·eme~ın .. , ş ır . ıa sonra te ·rar gelmiş ve ayni teh- geç yapı uıgı a ır: n D Ok d • ~. 

bteu~teu:n eenneürzJ·ı·szı.ilne kea, rşıesnıntidzataı·dı.ı~. Öv~ gıltı çe u çember ıçınde nclesı ni Bay Orhan Sami Gı.ivenı;ın Diyar- olund __ uğun~ gore, davanın mev- ditlerı savurarak 7 lira daha al - \'ckiıletınc ı;ikiyette bulunmuştur. bır' ydaenvulseutnle akar~eılna:mve ~-1. • 
kısılarak. kanatları ULun bir çır- hakıı· vali muavırılıgıne ııakl~n ta"iıı 1 d 1 " '" an-

d b d 1 h "k" b 1 d ' " zuu şoy e ır: nıı g t · t' Dwer Uır:ıftan Limanlar İşletmesi ~ı ..... 8' te en eri eniz ere a ım u u - pınma an sonra hareketsi?. kal - edilmesi üzerine buradan nvrılışı u- B ·ı t l kund k' T·· ~. ·ı mış ır. "" Amerikanın bu maksau-: ~ 
nan bu ad~ların da hakkından F h T ( 1 ,, eşı: aşa, ura es · ıcı ıgı '.\ k N d b d f b Umum J\lüıiürlüt:ü crkfınındaıı biri P'! 

.. mış · ransı_z orozu.. ra a l!';ar.ı_n mumi bir teessurle kar"tlanmışt•ı·. yapan öıner adında birisi, dük- J. nca ·· ' a 1 u t: a, u para hakkuk ettirecek kuvvet •• fi' 
k k k 1 1 " ile ··ı d b ·0 b" h ı· · lımıımlakı i~lcriıı ılüı1:11ın gittiğini İ· 1 .• __.. oyu mavı ren te 1 su arına go- r.ay Oıhan Sami dôrt ~eneyi mule- kanına eski ayakkabıları tamire 0 e e erı e 11 ay 1 ıçmış. rette o duğu ,üphe götür..---.-wt' gelmek; Okyanuslardan onu de

fetmek ve bu adalara da esaret 
zincirlerini takmak zamanı gel -
mişti. Napolyon için lngiltere or
tadan kalkmadan dünya huzur 
ve sükuna kavuşamazdı. Hürriye-
tin temiz havası içinde ufuklara 
kadar uzanan Okyanulara hük -
meden bu lngiliz İmparatorluğu

nu yıkmak için, behemehal bu 
adalara asker çıkarmak lazımdı. 
Hummalı bir faaliyet başlamıştı. 
Birçok milletlerden askere alı -
nan gençler Fransız subaylarının 
nezareti altında talim ve terbıye 
ettirildiği gibi, en güzide Fransız 
fırkaları da Akdeniz şahillerin -
deki tecemmü noktalarında lop -
lanmıştı. 

Bir sene hazırlıktan sonra Na
polyon Bonapart, kırk bin asker 
ve üç yüz parça gemi ile bu isti
)iyı yapnııya karar vermişti. Na
polyon i..,in askerin adc:di değıl, 
luymeti mühimdi. 

Mecburi askerliğin ne olduğu
nu bilmiyen ingiltereyi bir hamle
de nıahvedebilirdi. Yeter ki o a
daların s:iliillerini bir tutabilsey
di. 

iki liman, irkap işleri için hazır
lanmıştı. Bunlar Akdenizin garp 
kapılarında sayılnbilirdi. Harp 
gemileri Septeden Atlantiğe çı -
kınca karşımıza çıkan küçük, fa
kat mahfuz bir limanda demirle
miılerdi. Bu küçük liman kim der 
di ki, tarihin en büyük deniz harp 

)erinden birine sahne olsun. Bu -
rada, birkaç saat içinde yalnız 
bütün bir Fransız do=ıanması de
ğil, İngiltereyi iııtili emelleri de 
Napolyon için ebediyen denizle
rin dibine gömülmüştü. 

(Trı:ıfalgar) ismini taşıyan bu 
limanda da faaliyet fazla idi. Di
ier bir limanda ( Biskaya) da, 
daha ziyade Napolyonun mütte
fiklerine ait vüz parçaya yakın 
gemi hazırlanmakta idi. Bu istila 
ile lngiliz inat ve ceberut:.ı çiğne
necek. fngiliz hakimiyeti ortadan 
kalktıktan sonı a diktatörlerin sa
)ihiyetlerine ve arzularına hiçbir 
mani kalmıyacaktı. Napolyon an-

1 Edebi Roman 

Rüya 
1 

.. , .. d D b 1 1 ' eoııra da kalkmış, Ömer·ın du"kka· _ lcr. ııurınc!<tc ve kenılilcrinc bu hu- . u-rJ mu uyor u. uman ve ateş u ut- cnviz bit· '.lamandıınbcri Sıımsuıırla getıren Halime adında bir kadın- nun scrvetı, kaynakları ve --"' 
!arının İçinde hal"' s 1 f t • • b nıııa gelerek kend isını· y~ral..ı1'11a. - sust;ı l.ııı· şıkiı;vet dahi yapılmamış nuslar arasındaka' mevkı·:_~bO .,-

' 

.. 

' 
.' d 

ad eds erb, ~rya - hulunmaktayı!ı ''e ı?eı·ck vazlfe in- la se,•ı .. m"ış ve ir gün diikkanının "' • ~ ., - -. tır · oldui'ı'unu ~ö;vlemektedir. 
ar, ını tı er, enız e e ogulma dekı lııışıırıları, ~eı »k eı IJabı mc::.ıılı· arkasındaki odada beraber bu - · kiin ona serbest serbest ~ 

ve hay~ır.~alar devam ederken,! he karşı göstcrıJlğı :ılfikn kendisine Iunurlarken, çırağı Mehmcl tara- Bunun Ü7.erıne yakalanan Nadi -·-• ·--- mak ve hazırlanmaİ< İ~ •:MI 
sık s~k ınfılak ede~, berhava olan karşı umunıi hır ııevgı ve teveccüh fından münasebetsiz bir vaziyette Bıl«en, haraç almak ve yaralamak Amele haatahaneai ettiği masuniyet, bati<~ 
ge~.1 .ı;ıarçaları: goklere uçarken, uyandırmıştı. Ruradnn avrılırken i"· görülmüşlerdir. suçlarından ikincı Ağırceza m.ıh- daha çok kısa bir zaman ..,.~ 
o gunun ,ereflı kahramanı da bir tasyonu ılnlduran kesıf k:ılnhalık bu Çırak Mehmet bu hadiseyi ö- keınl'!~İne verilmiş. diin yapılan Devlet Limonları İşletmesi Umum silahlanmasını ve hazıra.....-.-
infılak neticesi yanmakta olan büyük teveccüh ve revgl~cı en e'nnlı nüne gelene anlatma ve iş, l lali- muhake~sınde ıı1e, herşeyı ınkar l\luthlrhiğü liman :ımelelerl i\;ln Top· temin eder. ~ 
Amiral gemisinın içınde. kuman- bl ı·k t kil 1 1 T . . k N d. s·ı .. d etmıstır. . D•m•k kı'. o··num" u""zde ikİ 

a oprusun e. sene er enberı · k h ı · - 1 1. 1 ~ · · Bundı:.11 sonra çırak Mehmet · ' d Al A ~-J. d k .. - .. d I d . r V('S a eş· eı ıyoH 11. eşvı m<'- menın oca!lı ı a ı ı sen ın e 1 hııncdl!kı y<'nı antrepoda bir hastane .. .. , 
b . .. 'd ' . I _ _ • rn~ımı ı;o ıırııret ı ve samım ı o - ..;u agına gıtmıştır. h I k d I I . ö 

1
. tesrn l'lnwktedi r. Runıda bir ameli- ıçın e manyanm • tlt' 

ulun umı ını, var ıgını bagladıgı muştur ı Nad' b k b h d şa ıt o ara · ın enı mış. mcr c kurduğu askeri satvetin~llit 
bu büyu" k zafer-, go""rerek ve in - · . 1 u~a 1.zmı~ ve u 1 

- 1 b J .ı d 1 yııtlı·ın<' de bulunaehkl •o ki ı .1. d I _ .1• . k- Bay Orhan Sami Gü~ençın Sam- detle Ömcrın dukkanına gıderek Ha ımeyi ır o ana gör tiğtinü • . . • " 11
" ' ~ yn- Amerikada kurulacak, ~ 

gı ız a a arının ıstı asına ım an . _ k d ' b " h . . t'\hıl"l.'ektı r V .. ı tt t · t t · • "d f d k d 
1 1 - •• k ) .. <Jund:ın ınOfnrakntı mıına~ebetıle en ısıne ıı aylı tehdııler sa - sÖ) lemi~ ve mahkeme, dığcr şa- · ••,.;ıı c en eı>ısa ın a- sıya mu a aa \! ece , ~ 

o ma\;ıgını gosterere , yaş t goz- h . 1 I k l · · · f . ._ • t' • t • • 
1 • · r_ d son hafta ı<:ındc şcrefınc, muhtelif vurmuş ve nı ayet para vermll!, hıt erı din eme üzere muhake - mııın anma•ı ıcın 5000 lira daha tuh- nın aıKıye mı emınc ve fJI':• 
erını Kapıyor u. .. - .. 1 B b b - h"" · t' • k .1 k tcşekkOller tarafınıJıın ımılıtelıf zı· goz yumacagını soy emştır. u- meyi a ka ır güne bırakmıştır . sı~ııl istcır.ııi~tlr. gan urrıye ım orumı•• 
fn~ı t~re urtulm_uş. fakat büyük yafetler verilmiş \'e bu z lyrıfetlcrdc caldır. . ~ 

Amıralı Nelson, 1 rafalgarın sula- . - t ki t t' 11 stıı· ı D•m•k kı", d•moluaaı' ~· •• _1 .. •. B I samımı nu u · ar ea ı ec ı mı, · ""'"'"'"'""""" K o Ç o H A B E .. .. .. rına gomu muştu. u suret e ta - '""'"""'u""""""'"'"'" K R L E R ~~;::::~::::::;:::~:.., ......... kalmıyor ve karanhk bir • 
rihte: Akdenizde. Roma - Vene- Samsun spor klübü kongresi '"""""'""'""'" "''"""'""'-•• 

....................................... __ .................................... ..., ........................ doğru vürün1üyor. .~ 
dik -Fransız ihtira:ıları, bir ufuk- Samsun (Hususi) - Sıımsun spor B"l"k' d k • -~IJ!"'-

b Adli _. ı a as emo rası ce.---- -~ 
ta atan üç giineş gibi gurup et- tarihinde çok güzel başarılnrlle her yeae: Poliste: t Mütefef'ri'~: den RÜne kuvvetlenecek~..,...-
mişti. k't " t · l S sun k • · 1 1 ~ va ı temayuz e mış o an ıım * HIR"'IZ iını sağ am ıyacakhr. ~ 

B f t . h ,, .l..AR - Son zamanlar- l/ASLA''Dl * ŞARıtP GOL - Bu •enekı· u~. 1 u ııon ı:a er ıı;a ramanının, Spor klübu scnelık kongresi, g~n M * ., " - Beyoğlıı R'""T> • " demokrasinin ilk hami- ~ 
d . L d b ı ı da ereaıı yokuşu civarında bır hır- ~ wııı ıııah ulunun az olması dohıyı!>ile L_ıı........a ~, şım ı on r.ının en üyük mey- hafta toplanmış ve bir yılık nı:-~ gız tün'mio. ve: İlyas npartımanı kııpıcı~ı Mehıııcdm yon 500 bin asker .,___ 

d 1 1. f 1 'd h k d k•~ ·enı ı w ha,ı kımsı>ler şnrap fıyatlarında ih- k k , d ı·H...1:.. anı o an ra a gaı a mu teşem programı o un u ..... n sonrn ~ - .• bır ysışındaki o~Ju Yılmaz dun ak_ nun açı ve at. e •-· 
heykelinin altında "U cu··mıe ne dare he"et°L intıhabına ""'""ilmi~.tır. 1 . <- Jln.mal var, hamal. Hamal ıs- d .ı k. tıkar yapmıya başlamışlar ve hatta _.-"" .., " .,~, , 1 ş:ım o a«ıııua ı maııgalın etrnfındu t;OHA ~ 
büyük bir •eref rclengi aibi ser"ıl- Konorece reisll" e vilayet "'azetc«i tıyen » 'ı~·e dolaşarak bir lın~ lı kıın- k buhran olacağını duşünerek ellerin- - - A 

~ .. • ., ., oynar ·en mangal uzcı iıırle ka,·nıyan ~'f_. 
miş, ayakları alımda yazılı duru- başmuharriri Ba.v \'edad Örfi Benı.."U senın ba\·u. lunu ve Ali adında blı 1" 1- b " dekı şarapları bile ~aklamıya giriş - - · ·- - - · - ··- · . .. . .. ·• 
yor: d çor ayı üzerine dökmüş ve mııhtclıf ,_. 

ınlıhap olunmuştur. ~tnlüm oldu~u nln a evını soymuştur. mışlerdlr. Mektep lüt..p~ 
(Vatan, her fngilizden 

Nelson olma ını bekler.) 

· 1 "' h ypı·lf'rinılen haşianarnk vaıııhındığı • ....Jıı 
bir üzere Bay Ve<lad Orfi, lıir ıııüddet- .. ~ 1 ayet uz.un bir takipten sonra ı Halbuki İnhi~arlar İdaresi •arap ı CiCi'• 

l S d k ·~ n ÇoeuJc hastnne<1ine kalıiı rılmış _ v Maarif Vckfıleti 940 -94~ 
Ur Samsunda bulunmaktadır ve Hal- ele geçın en hırsıı.ın Mahmut ~ a 1 • •ıı·. fivııtl:ıı ının artmanıası ,·,.ı·n tedbir ı ,. .., 

Pek yakında 
············································ Erzurumdan, 

Erzincan dan, 
r rabzondan, 

Samsundan, 

Kandemir 
Güzel yazılarını 

gönderecek 

• - " bnşınıln ortanıektep ve r•-;,JJI 
kevi ıdarc heyetı. Türk Hava h'.ıııu- aılııııla lıir sabıkalı olduğu görülmuş aldığı gıbi , bir buhran da meyrlana kunaeak kitapların llstPsini ~·: 
mu idare heyeti üınlığında dn verim- ve Bıı inci Sulh Cl!Ul nıahkcmc~ı ta- * B,-t LA TTA Y A.VGJN - nun ı;elıııeml'si için tetkikleı· yapmakta- tarak alfikndarJara gönderınft-
li hizmetleri göıulmüştür. Samsun nıfınd:ın tl'v'kiflne karar vcrilmi tır. akş~m Balat, . Hızırı;avuş mahalle ln-1 dır. iııtatistiklere göre geçen sene- Fakııt bazı mekteplerde, 
spor kliıbü ubaşkanlığrna varidat Dundan btı şka Şek ip aılınıla hiı•M de. uç .. kattan ıb;ırc>t olun 77 nııırı.aı alı , dc•ıı kalan rtokla berabeı· •·cn·ı ı'slı'h- ktol' 

d n · ... k " .• üzerinde miidlifin ismi yo ~ .1 
Şefi Arıf, azalıklııra maliye tahak · e. eyaııt rıvnrıııcln oturnıı .rııtıım c'ın ust atında oturnn DııvHlın o- j ı·t t 1 d kt · 

1 
~ 

ııa a amam ıın ı an sonra ıneın e- prnr,Taıııa muvafık bulunan --· 
kuk mcmuı larındım Cemal Bilgin. adında lıır kadının knpısı nçık uııu- dasını~ıın YRngın çıkmış. ı•\· kısını>n J 1'eltc 10 milyon litre ıarap stoku o- taplan tnlchcyr. rntın aldırı!l~ 
hususi muhasebeden Necati, mal ıye- j ı ulun evıne gırmiş, lııı• \'Ok cşyrılar yıın~ıı.:ı .. h~~cle itru!ye tarafından r.ön- lncaktır. l\fomleketin bir senelik şn- dırlar. 
ılcn A"af Türkmen ve Adli ıntıhnp ı,;ulıp k:ı<:nıkeu yakalanmıştır. ılıırulmııştur. 

Ş k 1 k ıap • arfiyatı 8 milyon litredir. İh -olunmuşlardır. 
1 

e ııı le ikinci Sulh Cern mn ı c-
Ycni ıdııre heyctı, Samsun spor me;;i tarafından !} :ıy muıı.lı•tle ha- Belediyede ı rııeat için de iki milyon litre kal -

klubunun bundan bö~ le daha buyiik pis cezn ına mahkum cdılmı tır-. maktadır. Fakat dahilde bir buhran 
ır varlık "'ÖStcrmesi ıçln fımlıy~teı * l\AIUS/ı\'/ v "", L'.\ )'!\' A NAS/- * nuz 'fE~"'LE ~ı 1 olmRması iı:in şarabın ihracı mcncdi-

., r, n. . , ıı ·~ c:. :s Belediye lceektir. 
geçmiştır. Kuruldugu gı.indcnberı Nl noı JIIÜŞ - Kumkapııln oturan ile bır şırkct arasında yapılan buz 
muhtclıf şampiyonluklar kıızanan ve Vahrnm adında birisi, dun akşam e· muknvcl!.'Sİ 31 mayısta hitam bul -
memleketin en güzide ı;porcularını vıne geldığl zıımnn karısının, kayna- maktadır. Dün bu hu~usta Belediye 
azası arasına toplamış ve yetışlır - nası Haykınaıa mi afirlığc •ittığıni fleıs muavini Lütfi Aksoy un ı·i~ase
mlş bulunan Samsun spor klulıune gormO~. hiddetlenerek henı karısını, tinde İktısat .l\İüdüı ü ve Mezbııha 
bundan böyle de buyuk başnnlar di- hem de ka~·nanasını bır lıııyli nuid- l\luıJüni bulunduğu halde bir top -
lerlz. det dövmOştiir. l:ıntı yapılmış ve buzun Tieledlyc ta* NOFUS SA}'J 11 - Rugün oğ-1 Vahrnm gürültüye yetişenler tıııa- rafından mı, yokı;a yine başkası tıı
lcdeıı sonra Vnli ve Belediye Rel~i fındıın yakalanmış, Biı inci Sulh C<'- rafından mı inıal edilmesi hakkındıı 
Lütfi K mların riyasetinde bir top-ı za mahkemesine verilerek 3 gün hn-

1 
görQşülmiiştür. Bu hususta tetkikat 

ıantı yapılarak nüfus sayımı hak- pis, :12 lira 10 kuruş parn cezasına ynpılncak ve buna göre bir karar ve-

* KÖMİİR iHRACATI - Yuna
ııistnnn linyit köınüı·ü ihracatı fnzln
laşmaktadn·. Dün Je mühim ınikhr
tla mal gönderilınişt:r. 

m:ıhzur olmıırlıgını 

&llUlllUJ ffltlltfllllllllHllllllllltttUI • 

~ Vecizelerin Şarht 
t..... .. NHllUllllltHHH .. l ....... N 

Büyük Millet Meclisi 
Türk iradesinin 

kaynağıdır kında görüşülecektir. mahkum edilmiştir. ı rileceklir. 

* SA.VAY/ MÜDÜRÜ - Hir 
ıınidılettenberi şehrimizc!e bulunan 
Snna~·i Unıuın Müdürü keşad An -
knrayn dönmüştür. Şehrimizde Sü -
ıııerbank fabrikaları mamiilatının 

Lir elden satışı hakkında tetkikler 
yapmıştır. 

ln•anı in• 7n ed•n ~ 
•ı:ıı meziyetler vardır•-11 
icat bunların •n ıa-:;;.
nı v. en mühimmi tlı ite" 
la•tur. lfo _._ 

Tefrika : 32 1 

Gibi 
• 

Y aıan: M. 8. S. 1 

ya gördüm: Şimendifer kazasında ö
lüyorum. Yakında seyahate çıkncn
ğım. Başıma bir kaza gelebilir. Ne 
olur ne olmaz. Ablamı çok severim. 
Her işimi sağlama bağlamak ildetim
dir. 

- !\'için? diye sordu. 
- Çünkü ..• Onun lınyali de slı.ln-

le beraber ölecek. Artık o, sizin için 
hakikatten daha canlı bir ha>·nldir. 
Ôldürmiyc hnkkınıı var mı? 

- Onu öldürmek istemiyorum. 
- Fakat siz ôlüı-seniz o dn sizi 

takip edecek. 

Hemen cevap verdim: j - Nereye? Kaç gün? 
- Evet, bir çiçek gibi. - italyaya gideceğiz. Dört gfin 
- Fakat ... Söylediğiniz şeye ben- vapur. Oradan şinıenclift'rle yarım 

ziyorsam... Solarım. günde İsviçre. 
Durdum, ~özlerinin içine baktım, 

t.C>lkin dolu sıcıık bir tonla: 
- Bana itimat ediniz! dedim. 

- Orada ne yapacağız? 
- İsviçıede mi? Sizi bir 

yoma bırakacağım • 
- Siı.! 

sen o tor-

Bu güzel sözG söylly_eP ~ 
Muller'in kendisi bu sözunil 
ederek diyor ki: ~ 

cİnsnnı insan eden, ~ 

Evde biraz istirahat ettı, konuş· BugOn Senıyeyl gllremedim. 
tuk . Kocasının vaziyeti çok iyi tmlş.1 Bu satırları ablam yattıktan son. 
Buna memnun oldum. Bir felikete ra gece yazıyorüm. Bu defter onun 
mahkum ın anla ı ın muhitinde bu ellne geçene felikettiı·. Her an ka
kedeı ı arttıracak dığer imtller bu· pıdan ıçel'i gırecelc dıyc korkuyorum. 

- Çok şey, madem ki rüya)·a bu 
kadar inanıyorsunuz, seyahate ~ık
mayınız öyleyse. 

- Pek o kadar da inanmıyorum, 
ikisi ortası, seyahatten de vıızgeçe

nıeııı. İhtiyata nayeL için ... 

Seniye yüz!ime bnktı, gü!Gınsedl: 
- Oh ... dedi, siz yaınarı bir ... Psi

kologsunuz. 

Ağıı· ağır tekrarladım: 
- Hann itimat euiııiz ! 
A ı :ımızdaki resmiyeti nzııltnn bit• 

do t Sl!Sile: 

- Parit1e gideceğim. 

vakfettiği işi başarma~ 
dıın eden meziyetler, ~ 
sayısız<lır. Fakat bir lll ,J,111 
vardır ki ondan mahrU~ ~ 
insan, inııan sayılamaz; t/t 
ondan mahrum olan insaJl~ 
yük lıir insan olmasına. ~ 
büyük bir iş başarmasd, 
kfın kalmaz. Bu da d.o~r:: .. ~ 
Eakikatcn büyük ve ıyı ff 
sanların hayatına bıa~ıa1S ~ 
bunlara niçin büyük ve ıyi 111' 
ğimi7.1 tetkik ediniz. a:;,:.; 
bebl, bunların kendi n~ 
karşı doğruluktan •Y_,..MJllll"l'' 

Junmaınalıdır. Hoş, varımı yoğumu ı ı 1''1ıunıtz 1937 
ablamn bırakacağım . Kocasının "'azi. Jstcınbııl 
retı fena bıle ol a sefalet çekmez. 
Seyahate çıkmadan evvel ondan ha
krsız. !bir vasiyetname hazırlamak 

1 üyorum. Yarın tanıdığını bir no
t rle konuıa-:atım. 

~ llıi ablaqı.a, otom~• ez-

Bugun noterle konuştum. Ona va
ziyeti anlatmak ıor oldu. 

- Genç adamsınız, böyle bır va
sıyete ne lüzum var? dıyordu. 

- Sız benim fen adamı oldutuma 
Mknıayınız, dedim. lııuralelere cok 

Bu izah noterı pek ikna edememie· 
ti. Tekrar görüşmek üzere ayrıldım. 

Senlyeye gittim. 
Yatağından kalkmış, koltukta otu· 

ruyor, Hişimın şılrlcrıni okuyordu. 
Ona bıraz .ablamdım bahsettim. 
Sonra, sabahtanbcrı kendisi hak

kında dü,undilğilm ,eylen hulasa 
etmek lstedım: 

Yanına gittim ve elinıi hafıfçc 
saçlarına dokunduıdum: 

- Dana hüviyet cüzdanınızı vcre
eeksinıı. dedim. 

- Niçin? 
- Pasaportunuz için lazım ... Va-

pur hır hafta sonra kalkıyoı·. 

Başucunda bır ınanyatlzör gibi du
ruyordum. 

- Sakın itiraz etmeyiniz., dedim. 
- Beni lat.anbaldan koparmak mı 

- Nasıl olacak bu? ıledı, oturunuz 
şuraya da, anlatınız bana. 

Bu, biı ınuvafııkat cevabına benzi. 
yordu. Fakat caynıa"ı ihtımalınden 

korkarak oturdum ve dedıın ki: 
- Buna hüvıyet eüzd11nıuızı vere-

eeksınız. 

- Anladım . 

- Pasaportunuz yapılacak. 
- Onu da anladım. 

- Önumücdekl hafta upura 

Giıliııııscdi ve kaşlarını kaldırdı: 

- Hayır, dedi, hoşuma ~itmedi 
bu progrnın. 
A yıığa knlktım: 

- Pekôliı ... Programı size bırakı
yorum, dedim. 

Omuzlarını kalılırıp indil'di: 
- Den oralarını bılmeııı ki. .. ıle

dl, siz dıılıa I~ 1 bilirsınız 
- O halde? 

Önüne baktı. isted.lği halde nAıla
nıror muycloT 

lal'I; oldukları gibi 
görilndükleri gibi olmak 
trnl aıöstermeleridir.> 

İJI insan olmanın 



Cebe üttarık 
ve ispanya 

Zafere. 

hikim olmak 

kaclreti 
l• ibver devletleri ile Balkan 
111 ve tbcrya yarımadaları a _ (Bqmakaledeıı devanı) 
rasınd 1 celderi yeni l>ir harpte, &'eçen 1 a sıkı ziyaretler ve temas ar 
ltv r laarpteki hatalan tekrarlamamaya 
b • 1 etnıektedir. llalyanın meı;· kendilerine pye ittihaz etmi~ler-
ı:::. Mar~ııli Bon'u, Madridi ve . . (1 inci sahih;;•~ devam> l\Iadrid, 17 ( A.A.) - S!efnni n - di. Geçen harpte A1man ordu -

Şeker fabrikaları faaliyette / 

Bu sene bol şeker 
isti/ısa/ ediliyor 

Sahife: 3 

ihtikara karsı 
venid_11 şi,detli 
tedkirler allndı 

•Ankara, (Hususi) - Ticnret Ye
kAJeti Fiyat :Murokubc teŞkil!Atma 
ynptığı :>ıcni bir tamimde bundan son 
rn yaıulacak kontrollerde fııturcln -
rın muhakkak ~örülr.ıeal lüzumunu 
hatırlatmıştır. «Satlcıdım fatura is
t~im, fakat vermedi> yoJun<lnki bir 
iddia katiyPn nnuırı itıLara nlınmı-

Pancar mübayaası neticesinde 
Trakya köylülerine bir milyon 

lira dağıtlldı 

"Ya dahili barbinde büyijk rın sıkt . bır kontrole t~bı t~tulma- jansından: General Fnınko, blıine- ları (Marn) da takılıp kaldılar. 
~ret bulan ( Alkazar) a ziyaret ' 1 ba~sıııde ısrar et~ışl~rdır. ıle tndil:1t yaparak Scrrano Suııer'i Bu talnlıp kalmayl telafi .için de 
~edikten sonra, arkasından Al- Mıh ver devletlerı. mıhver tay- .ruan Briglıeder AUenza'mn scı iııe laarbi ba,ka sabalara intikal etti
\r atı}'cnın maruf generallerinden yareleı.1ir:l ~' unan .. arazisi _üzeri_n- 1 Harıciye Nazırı tn~;n ve çekalen llıı- ı rerek, şimdi sayılması cüç olacak 
ı:: orı W eikersthal ile Almanyanrn den geçr.1esıne _musaade ~stcmış-ı ricıyc Xazınnn ~ımdiyf' kadar sar- kadar birçok yeni harp cıepbderi Alpullu şeker fabrikası 1940 kampanyasını 1 j 

Filtıniyeı Daı"resı" Gestapo'nun -.e. l~r ve ya:ı _rcsmı_ surc!te bır :ı_ske- r~tıııiş olduğu faalıyctten dol:ı~·ı t!!· de kurdular. A.lmanlaran. cephe· C.L 

1 yacnktır \'C dindeki mal için fatura 
gün l ibraz •dcmı}C'll t.acır derhal müddci-

evve unıumıl·ğe te.lım t'dfü·cektir. l\Iura
Bu müddet kalıc buıolnıı hlıınci deı-.cce satıcının 
30.000 ton fatura vermesi \'e alıcının bunu mu· 

"" h t d 1 b h d 1 l bitirm~tir. Bu seneki kaınpan) a. Jv g\in sürmüştü.r 
.' liiınrnler, ayni mahalleri ziya- rı .. eye gon erı ~es~. a . sın e ~el•klir etmiştir. len bu kadar çoialtma1arı i~ o 
•tl ed mutalealar ılerı .. surmuşlerdı_r. 1 Dnhıliye Nezaretini bizzat General cephelerin hepsinde, her vakit zarfında 75.000 ton pancar işlenrni~tir. Buna mukabil 

ecelderdir. Bu Alman nufıız usullerı pek l Franko ıdare edecek olup Jo e Li· ı calip cdmelerine ra-men nihayet şeker alınmıştır. 
t b~l?'anyanın Maarif Nazı:-a be- iyi ~alumdu~. Fakat Arnavutluk-: rentc'ı müsteş11r tayin etmiştir. Sa- mağlup olmaları.na sebebiyet ver· Pancar mübayaası neticesinde Trakya köylülerine dağıtılan 
~ .. (!rındc Alman Hariciye Nazırı ta_kı lta_lyan ı g .. al ordusunun teh- nayl ve Ticaret Nezaretinde Dcnıet· di. ı.te buaünkü Almanyanın da-

llrnessili bulundniru halde Sof- d ıl 1 1 f ı b" 1 ...... para, bir milyon liraya yakındır. Oığer fabrikalar da kampanya-
...... 1 crı 1 e mu era n: ır surette rıo CareJlcr, Alnseon dtı la Caslrııyıı ba işe başlarken bilhassa çalı$tıiı 

~aya gelrni ve Bulgar Ba~vekili yapılan tazyilt gittikçe daha zi - hnlef olmuştur. feY, bu bata7a bir dıılba düşme - !arına devam etmektedirler. Tc:ırini<ıani ve Kanunue"vel aymda 

'tarafından kaJ'fılanmışhr. Ayni yadcle§m~!:tedir. Alman polis müdürü lıı:panyaya mek idi. Ondan dolayıdır, ki or· bu fabrikaların da işletme faaliyeti bitecektir. 
~amanda Bulgaristan Ziraat Na- Yunanıstanın vaziyeti h~r gidiyor taya (yıldmm barbi), (topye - Elde edilen netice çok iyidir. Diğer üç fabrikamızdan da 

1 hafa.ıa etınesi miikellcfiyt'tine di'kknt 
c<lec<'ktir. 

Topra sız köylü
ye toprak tevzii 

hazırhkları ~;tı Ro~rianof, Romaya gelmiş ve zamandan m\htekar !\lııdriıl, 17 (A.A.) _ Stcfani a. kiın harp) denilen yeni usuller ayni verimli neticelerin alınncağı ümit edilmektedir. 
~ssolıni ile görüşmÜftÜr. Atina, 17 (AA.) - AUna ajansı jansın<lan: Alman polis müılütii \'on çıka_nlda. Bu.yeni usullerden ~ak- ----------------------------- Anknra, li (Hı.: usi) - Toprak 

l•klsp.anya ile temaslar, bu mem- hıldıriyor: Yu .. os lavva da ··ıl,an Vre· H ı •· ı ...r. "' b ı sat ıse, harbı uzatmamak, ıera ve B Jk ni:tindeki ü !erini mukavemet etme- köylü! re ha~İıK') C aıt eıdulcten dn-
~ t .. , y ımn l!r ın 6a 1 6 .. nu uı·aya ge - k ,. h '- 1 1 h ~I. •• b" a an ğıtılınası hakkındaki kııramamenin 

... ~ı.ıe .1n siyasi zihniyeti üzerinde me gazetes i, Yunanıstan vnzıyctinde · •·- ki · ı k'A" al 1 areıı;et er e arp Bl'ehnı ır den itıı l.va"n terkedecek olu~n. Tür-.. , lıi mesı uc enı ıne .... "ır. ı b' · ı. • Halb--'-' h- ~ tnhkikatı h.ıuı lıkla11 ıl ı l"mektcdir. 
ı_ rn tesirler yapmaktadır. Ya· bır tcbcddulün güya tahakkuk etmek an evve ıtınneHlı. wu a- ldycnln \'az.iyeli, bilha a Bulgarlar " 
llJrıf S b k K 1 d' t ld L b" • ti Bu mesele hakkında Ta pu, Rada tro ""l arda Berlini ve Romayı ziya. uzerc olduğuna daır hayalı bazı ha- ft 1 ata onya lSB ın cereyanı, yı ırım aar ıne vazıye da kendi memleketlerine Alman ns -
'" d dok .. t l k ta ki d Umum ;\fudüılu •tı l\Ialh·e Vckalctile 
~ ed.erek hafta1arca Führer ve berlcı· ncşrctmışUr. Reislcu""mhuru e, s .. n onu n ara a, keri kabul cttiklcri tnkdirde hayli ~ 

tte 800 kil t t temasa gl!çmiı. ve şimdi l i k ekiz t v-
1\ ~~. ale göriiJmüş olan ispanya Bu haberler! en kat'i suı ette tek. idam edildi ::~ere de ragm· or;;~, re y~~:n g•:çy:~ v ı A k ı,ruçll'mıiş olur. Tiıı kiyeyi t<.'h<llt e - zlı nr:ızi komi"Y0J1U km ulmnRına kn-
Ui.ıulıy N 5 b" d b. zıbc ve .l\tajes te Kralın ve mılli hü- mug a decek her tehlike ise Süven kanalı 
Lı•• "ıı::"ı e Nazın uner.• ıdr'len. a_re Rnı~elon, 17 (A.A.) - D. N . il : harpteki o.ekli almaktadır. Al- rar \:CJm i,.ıtir. Komi ~onlaıın ikisi 'l,., kumctin sevkuldareleri altında Yu - ., içın de bir tehlikedir. Çunku bir ta-
~· Ye nzm tayın e 1 m14tır. Katalonya muht.nrıvetçller llderı ve manlar '"" ........ defa (Marn) d• n· · t 1 ·ı d d • Adanndn, ikisi Aııkar.ıda. diğerlC'ri "''lrıd " nanistnn vazıyetlnin her v.:ıkıttcn da· ~ ... - ... -·· .. ( ınnc Bli ıı e en eı•amJ raftnn Turklyenin is tiklüli, bir ci _ 
ııi ... ~Ye kadar Hariciye Nezareti. ha mustaknr oldux.unu lıcy"ııa Alııı" uılıık Kntalonya muht:ır cun.lıurtyctı takılıp kaldıldan gibi. bu defa da betten i•e J.'ı"l ı"stı" ndc İn,...ı" lı"z kuvvet- de Hat:ıy, Trabzon, Ordu ve Bursn-

·~ıır•t Be" bed "d d" & " " • vcyn gcçırmek iizcre bulunu,·orlnr. ~ ., d k 1 kt A 1 .ı k " k ı """"d .. ay ıc; er ı are e ı - nJansı uı~•undur. ı cısı Comanys, .dıvamlıarp tarafın - ( Man") da takılıp kaim"' gibı ~ n uı u aca · ı r. n rnrn•ıa ·ı ·om s-
#'"'" u "" '" "' !erinin bulunma"'ıdır ki Suriyeyi 

· dıın ıdnm::ı malıküm erlılıııiş ve ev - gürünüyorlar. Şimdi bütün mese- Bulgaristan İ yon rei lığine Lutfi Can tal in edil-i K ) J · t htt f şlmdıye kadıır tam bir talyan tn -
.ı 'Panyanın mukadderatını elin· ra or JUn a an eragati vclkı ı;:-un Montjıochh hapıııhanesındc 1 l_e_ ( M_ anc) ı Wkeme. mi" Q. lmak E"'e deni~ınde Yun", n·ıst,"nr- n ı" t De- 1 '·'· miştir. I>ığer komisyonların da üza 
~ h d - d ğ"I T .. ., " " " .. ıa.-.;umü altına duşmektcn kurtar -

ulunduran General Franko, ogru e 1 ku~şun:ı dız.llmıştlr. ofkesıle geçen harbm halalarını l dcağaç Jımanını ele gcçırmek ıçın t D - f E 1 . . ve J·eisleri tamanıen belli olmuştur. 
ın~I ı. Ati 17 (AA 1 At · ı ki d mış ır. ıger tara tan gc < enızın- Komi•\'On reisleri, tevzii nrnzl tall-~ cl\etİn harici siyasetini Al - . na. . . . - - ına n1unsı Çı·n • Jnpoo harbı" aynen yapıp yapmıyac:D arın a· Nııı:ı l~bıı lı gıne um it bai°:"lı)' ~ın Bul- d k d 1 l lh b 1 1 1 • ...... 1 lcl '! t K e ·ı a a ar. ıı a ~ıı un arın ş nıa - \ hl lk h kk d t-
:ı n "e Jtalyan devlet ndamlan ıı ırı_yor : . ııJeS c ınl ./ur ııın A'·j T k, 17 (AA 1 D 1 • . dır. S<>n günlerin hadiıah, hare- ı!arl tnn . hır Alma n !en lı1>yetının •l•· lıulunnnlnrı Yunanistan, İnnfö~ mnfltmımel~ ve ta : l ntık <~ . ın ahel 
<ıt tes Veliahd l'aul lehin<? tnhlta f 

0 ~o. · - ımıc aıan 1 •t ld - "5tik ti !' ı ·-· ".' rn ı ma •nnat vcıı nıe uzere şe r • 
b ~un müddet temas ederek _ n ~- sına gelen bir telgrafta, ııııılıtelıf ı - ı ta ın a 1~1 1 .a ~~e er~ mes_e a kr.ııdı topı .ı •• ııı.ı 1! 1 ıncsine musaade mukn\"cmetınl talep ettıgı tııkdırde . d t 

11 
. 

1 
.:ı· R • 

1 1
,.. 

utr);_ R "b . • . • nı •ııl e<lecrgl hııkkındn bıı Amcrı. t k ti d 1 1 J k Rumanya ı~galı gıbı vak alar ıı;e, eden .) egane mcmkkl'ttır na ft•ıı he bu.• uk bır eh(•mnıı·vet kesL-decektı· ı. mızc a vc . eı • .m ı .~ rıı ı r. eıs er u· 
i.ı:. ... - oma mı vermın SJyası k k d k k b 1 ame er en 1 er ıyc n ııç npon o- ··f k" ı · · ·' uc ı ı kt fi l k tak 
,..il an ·aynagın an çı an. nz ı lspun. 1 d b h 1. 11 1 1 t maatteessu es 1 hata arın aynen yı 1, duh11 ıııuhım kuvvctlc ı ın oncu- , . k b 1 1 ' ·d d 1. .

1
. zımge en < ıre · ı erı a ara ının n-

ı:_ arnetini ogrenmi~ bulunan F 1 uııun uıı sa :ı ııı 111 e rı ,. cıııMı , . . ,..uıı ·u u aı a aı· o t ,,; ır c ngı ız . 1 d" y k d f 
~et'e l d' . ı- .. yol :;;; 1 runsı1: gazcı .. •• rı tnı afından ı tesıs Pdcl't'k 20 Çın fıı kasının ınuha- tekrar.anm.akta olduğu hıssinı und ~n başka bı r şc.ı; d~rıldır. kuvvetl<!ı I lçın buyuk kıymette bırcr ·~~na a~de~ etmıi er ır. ıı ın n a-
~ii. ol ev ı elmıye uzum gor- neşr •_en_ haber l:ım~mcn lıııyal s.ıııasrııı t:ımaml:ımııı oldııklıırı hılıll · ve~'"?ektedır. işte, Alman Delvel Yugoslavya üs ,azifr• ı ~orecektir. Ploestı'delti a ıycte aş anaca ·tır. 

-. Uyor. mahııuludur ve Atımı uıan s ı hu lııı· i · Reısınden beklenilen şey de bu 
M·L ,. , 1_. ı • !mı ktedır. 'Bu mulıııs.ı ra Anveı ve Yııgosl;wvıı 13aşvck ı lı srıyk•lltl bir pı•tıol kuyularının ,,.e Kiıstenccde ko· 

h·· •. ıqver devletleri, ispanyadan beri en knt ı şe'<ı ne tckzıbc ıneı.u.ı ÇC'kın~ viliıyetlcrı hı11luclunılan tak- batô.ya dü,memesidir. Ondan do· nutuktu ,;on mcvdlere kadar muka· l:ıylıkla t abı ibı kabil bir lıcık>f teş-
llYuk Yard f ti bulunmaktadır. Bu tıabürde fer:ıı,ratı layıdır, ki ihtiyar Mare .. al Petain-lh.ı ım ve men aa er um- ı ihcn .300 kılometn•lık lııı l'eıılıc ııze- T ıt ı ı ttl ,. ı ı kil e<lı>n JlC'lrol tnııklnrırıın bom bar -
·"""tadır C bel-ti k t ı"tılr.am ettığı zıkredilcıı 'i!"lıeıılcrıı, · "h t" · b" k · d \ eme· en ıa 1~" \C • ugo, av mı· 

· e u arı ın zap anı rınık lıcş gün dc\·nnı eden şıdd• tlı ııın nası da 1~~-' ,z pe Myerın el Pv~ ı letınırı mazbi Haşvekilin ,.eıd ı~ı 0 • dınıan cdılmcsl o vakit 1ngilız kuv-
)t f>oğ k l . l lın~tanlJaşn hayalı olduğunu kayda 1 zamanın a uuıuyoruz. are~ e ı 
h- .. azın apatı masını tspan - 1_ yoktur bir tazyık n netıcesıılır. . b .. 1 . "h . 

1 
._. ._ d" zu tut,ıcagının gıır:ıntısıdır vctlerı ıçın kıılııl hır ameliye olacak 

'"''l!l L b .. . uzum • . • taın u soz erı ı tıma •I aı;en ı lı 1 ,, 
ı~ ırıar e mudahalesınden bek· Domeı ııJRnııı, Çıtı kıtnıılının çıır-ı k ._ . . .. I . Yonani ta ve u ııuı ct e ı un::ını tana ve Tür-
"Yar'- Ed ,. M • b k k 1 "t){)() 1• , , _ vatanını urtarmaK açın soy cm14· s o k t 1 1 1 1 k \ 

~. . .. r •. s. üv .. ey• k.an_alını_n zaptına 

1 
~D ıa ısıra zıyaret şanı n ::ı şıımına a< :ıı " o u Hı· . Fak M H" 1 .. d"" .. " . b l)'C)e mua\"ene <:< ı e11 ece t r. 

~ "" d·- · 1 · ı · 1 k d tır. at . ıl er ıyı "'Une- ı un:ııııstan, unuan ıki ay e n el, .. d '-' l ıgın ı ave ey e ınr le ır ""' Tayınııı u-nzetesının Bel .. rad ınu -
~~d ~or uıuerı gun, spanyayı, Kohire, 17 (A.A.l - Rcutcr: · cek olursa (zafere hakim olmak) lııı ,\ıııavııL şakısi yuıunden İtal}a .. - " 

cıtız· "k" • k C L-l""t habırl. vazı~ etın gittikçe hi'ıd lıir şe· 

Uçan kaleler 
(Birinci srlhif cdcıı devam) 

reye yakındır. Ok ijen tertibatı ol -
mıl'an avcı ta\"yareleri bile bn irtl
!alaı n çıknıuamakt:ıdırlar. 

Londra bomhalandı t. • .- ~n 1 mcı apm • euc: u -, Mısır matbuatı, Edeı.'ln Mıs.rı 7:1· 1am:ırıılu lıwilterevle • f ISll ara,..ında nasihatile amil olmak demek, ka\"~a ili ndı~ı \'lıkıt uldığı azlınlı va-
~ bo ld t " o1 kil alnıasınıı rağml!n, Sovyct ı:ıksfilii-
lltt- . !!:azını e e c mıye ieY - yareti rnüıııı ·elı<.1.ilc. nıüttefiknıı ıuem ınüııakaliltın devam ettı"ıni gi3s t<!r- yalnız Fransayı deg·iı, onunla he- dyNı ıııuh:ıfıızad:ı devıını ,.dıyor. Londra, 17 (A.A.l - Alman tny-

-.. ~y1 "h d 1 ti · t " mellerinın pek ıhtıyatlı bir suı ette 
lh:.. mı ver eve erı as. rııınıvP.tlııı rılııır etmektedir. nıckte VC! İngiltcrımin bu mlinaka . raber Almanyayı ve dünyayı da Tuıkıy ... rırtınu hudutlarına doğ- ):arclerinin 16 17 ilkteşrin gecc"I, 
"'11'1 t teznhür ettiğine işaret etmektedır. 
t u'= i nıi, bulunuyorlar. Bu su- Bu k-ıd:ır ııazık hır uımands ya- lfıtı kontrol ettığini tekrar ishal et· kurtarmak demektir. Acaba bir ru ) ı.klııştığı derecede '118Zl}·etıni Bt-l ırra<lD ırelen bıızı rııporlaıa naz.n. yapmış oldukları a'kmların en '!:id -
A ngiltereye karşı İspanyayı flllnn bu :1.ıvnretiıı. lnı.-tlız hiiküıne· mı·ktcdir. senedir devam eden bunca siyasi kuvvetlenıliı meklcdır. detli i gene Londraya k"Strşı olmuş-
""rtı ran flukoviıı l'yalctındc mühını Sov. 
b.""Pa ve Afrikada kullanmayı tınln ve lrı gı .t<'re askeri malıfıllen Nihnyl'l hu 7.ıyaret lngılıı milncvi. muvaffakıyetler ve Hk~ri muzaf- Hu uç nıemle!ıPt lıiliyrır ki, mıka· l<'I kuvvı tlımııın harekatı nauırı tur. laıımarih bu akınlar, evvelki 
~~lardır. nın Mı!'lır ve bilhassa bıtümuın Ortu vııtının kuvvetli oldugııııu ve fogilıı: feriyetJerden sonra bir de dün - delt~ kııylıedcbıleeeklcri ,.eyın muta- dikkııtl <'tlbttnıı ~tır. Tuna nehrin1n geceki kadar şiddetli olmamıştır. 
ltL· ıger taraftan Amerika Müt _ şark takı n<!:IWri vaııyd<-• verdıklerı mllll'tının ele kat'ı ?..nfcH! kadar nırı· yayı yakılıp yılnlmaktan kurtar - vuutt.:ı kaybedeccklcı·ıııden daha faz. Prulh nehı ile biı leştiği mm takaya Rcşıni tebliğde ,öyle denlli)·or: 

ıııt th büyük clıı•mıııiyctl -gtıstl'rılığıııe ışa cadell'ye devam azminde lıuluntlu::-u. mak ve zaferin hakimi, sulhün la olmasına ıınkan yoktur. Bnzı nahiyelerde evler yıkt1mıştır. 
~. ırıukümetlerine kartı da orta da Hus tııkviye kıtaatı gönder11mış-
~ c .... b ret olunmaktadır. flu ziyaret, ayni ııu güstcı ım~klt'ıfir. hadimi olmak şerefini ihraz et • Sovyetler D B ır kaç olü \'c yaralı vaı·dı ... l.ondra 

"",,. ~·•u i Amerika da yine ıspan- tır. li!er la ı nfta n Rumanyııdıı n Bel-
''·•ııı mekten daha büyük başka zafer, n • mıntakasının diğer kısımlarında ge-L nüfuzundan ve kültür ra. ogrudun doğı uyn alakadar olan graıla t?<:le ıı lııt· nıüşahulın ıfadesine 
"lltl l>afka ~eref tasavvur edilebilir niş nıik:vnsta hasarat vukuuna dair 

'

b,.._,, .. •rından :~t·ıfade elm•y"ı du"" - Harp vazı·yetı• •• n11"? memleketler 1çinde esrarlı blı· V(lZI· gö ı e. RumPnler Alman nezareti a\-~ıq "" .. haber yoktur. Yalnız snııayi ırıüesse-
t~ ,!.?rlilr. Malümdur ki, Brezil· .......................................... TASViRİ EFKAR yet muhafazn eılen ye~anı: memle- tında Galac'do Tuna nehrine mayTI sclcıine ait b8%ı binalar mütt>P slr 

"''~t h h k"t Ruııvadır. Ru yanın g~cn !enekı drıkır.fışlC'r<lır. 
~ad e~·· cenubi ve orta A - Mihverin yeni arp amleler·ı ................................................ ıııyasetıııe, Alıııanyu ile ıııuharcbeye l R • t" olmu~tur. Birkaç yangın çıkmışsa da 
~l a ulunan bugünkü mös- 16 milyon tutuşmak kaygısı hakim ulınuştur. umanr:\nın vazıy" ı hep I de_ ha tınlmıı;tır. . 
1;1 . devletlerin cümlesi de vak- F k Al n - I Humanynda Deınirınuhnfııların fa Bu h!icumlaı- ccnasında duşmnnın 
~ ı Am •k 1 k a at manya .ogııı ara ıneeek o- . . h . .1 • 1 ~ ... , .. 'Panyanın birer müslemle • erı 8 1 as er 1 n f i ali\'etl (<ık ni•ır bir 'llaZİ)'et husule ıkı layyaresı tn rıp edı mışt r. 
-. tdi. (1 inci uıhifed•n devam) ~·ı haberdar etmiştir. Ne kadı:ır as- ursa U!lyanın men aatler ve em- ' 
c t1. Rumanyaılnkl ııiynsi rlt'~ı,ıklıklcı kcıı, ne ınııks:ıtlar ıçın ~ııııuerece - kaydedildi niy<'ti tehlikeye rlüşcl' İşte bu. Rus- ~(!tırnıektc ve kara li<>teye dııhil e~- A imanlar tayyare düşürmek 

~~tıer.ı Franko, bu ayan on sebebıle oımdi aynı sabotajın t.ckeı- ı.rınclcn haberdar etmemiş olııbilır. yayı vaziyetini tadile sevkcılecektır. hasa baz.an mü ell~h adamlar tara- için yeni usul bulmuş 
'ııı_,_ e Madritte li~in Amerika - ıuı ctmeme.-;ı ıc;lıı Almanların bu ha· llakikııte uy .. un olnııvan kıı;ımlar Johıı on, (Birind mifcdmı devrım) Hudı clerin Rusyayı pek yakında rından evlerinde ha kınlar yapıl - B(! lı"n 17 (AA) "' N B bı"ldi 

·•• t .. J rndyo ile neşredılen bir k ,., 1 mnktadır Ru gibi hasılıın ev sahip- r • · · - !LI. • • -

tdtı\ ı_~Panyaya bağhhğıne İspat rekeU ynptıklım r.oylcnlyor. Fakat bclkı buıılardıı. Son haberlere göre nutkunda e•~umle ..nuıe dcnıı~tır: atı lıır vnz yet almıya mecbur ey- . . • - - riyor: Dün gece, şimdiye kadıır tat-
•ıtap ha "t - 1 . b" db b .. """ vv.1 .. lenıcsi muhtemeldir. l lerı ıçln yegane f<clamet yolu. ~er 

•t til> ' na ve cın:e aan- zuhiıen ıanııı _ır le ır gı ı gorü· ı:uı_ıı:ınvaya gelmekte olan Alman as- Harekete geçmek lfln hazırlıksı~ i t b d d 1 R vana e~·ııı •li!;...,.,r biı kapısından ka bik edılmİ)"en usullerle llofonda tıze-
)j k~ ı eserleri muhtevi bir ser&'İ- nen bu hareketın arkasında başka kerı on rııkayıı tııılığ olacııkmış .. •k-gılı7. 'J't"slıhatı mttırmak meselesl· ş e un ıın o ayı usyanın du· çahılmektir. nu kara listedeki şahıs· rinde uçan bir İn~illz bombardıman 
ı, ~l etrniı ve bu merasime or- maksatların gizli bulunduğuna du Heı hnlıle Almanyıı.nın güya dostane ne gellnl-e. Almaııyanın 70 smıcde ya. r'.ımu T(lrkıye tarniından. bDy{lk bir laıdan bazılaıı da cdeıinde te•·kif c- tnyynresi duşuı·ülmüştür. 
"":İ cenubi Amerika devletleri şüııhe rdilem~. ~luhtclif haberlcı 1 bır hareketle ve Rurnonya huküme· ıııımıyııcağınılan fazlaHını bız ikı sc- dı~kıı:ıe taki~ edılnıekte~ıı·. . . dilerek dışan götürülmekte ve dayak Sözüne inanılır bır memb:ıdan ve
''ıiınt!tİnj davet etmiftir. Bu me- ııı a ında Kala ın Almanlar tarafın- tinin dııvetı iizerıne Ruınıuı)·aya eh· ne ıı;ınde yapabılmz. Şavel -farzı· lrıgılız denız. kud.rctlnın gcnışlığı altınıla nğır ınuame!Pleır. ınaru7. tu · rilcn malümata. göre, yeni ıcat cdi
~ ... de Suner dahi hazu bulun- dan askeri bıı merkez ıttı_haz ı•dildi- ııı ve pençe~ını koymu~ olôuğıınu kr-ı- muhal olarak ııöylOyoruııı: İngiltere ve Ortaşarkta lngılız ka~a ve ~u.va lulmakt.ndır. Rnmanyada jnrnalcıhk len projektörlerle tecrübeler yapıl -
~"'lir Is h .. kü ti b.;, üç .fırka kadar motorlu ve zırhlı bul etmek laı.ımdır. Borte hareketler ve donanması düşman ene d k mudafaasının artması, egcr mı "er ve imzasız mektup devri başlamıştır. ıııaktadıl'. Bu projektörlerin fcvka
ıı~ıı"tıt~k ~~ri;en u "ta~eyen~a:•: ııskerln gelmekte cılduil,u. hatta par- tarihte pek çoktur. olursa ı;ok tehHkeli bir rlı;:ua u~~şı devletleri Şarkta bir scrl!iizcşte atıl- Yaptığı bütiln vaaıllüri birer birer l~de kuvvetli o~an ı.iya huz~~ şim-

~- ça halinde bırkaç denwıltı 11eflnesı· Mıhvere uyımıkla kendisini kurtar. karşıya kalrnı~ ııhıcağı7,. mak fikl'indeyseler. kcn<lılcrine kar- ihl~I eden lılikunıetin hı:ırC'katı, nhnli- dıye kadar bllıncnleıden ustundür. 
~ . Rlrt cenubi Amerikadaki es- nııı Kala.ı:a "'ı•t.ıı·ılnrLk cıı-ad" ıııo11ta1·. şı şıdıldli bir mukavemet hazıı-la • i ·ı · . k d k u-I ''hsi k'"l .. "f . b ... " ~ • nııyu (:alışmış olan Ruınanya µc·k re- .Johnson, ilave ctnııştlr: k 1 de nefret hisleri uyandırmaktadır. ngı iZ ta~·yarcsı o a nr uvvc ı 
1hc - ve u tbl' vazı esuıe 8'- !arının len edilc<:Pi:ri, Köstence li - na bir misaldir. '.\tacal'is1an ve flul- Amrrılcanın tıı.vvaıclr.rt, dıınyanın ma ·taı ır. Hillı:Omet, hııtli valide kraliçeye bile, bfr tı: ir altında kalmıştır ki. kendi· 
~- :. •ıını Lab • t• p l b lı - h " 1 - • A '"11İ mC\"ZU etrafında News ('hro· . 1 d f " b 
~ll'i " er vermış ır. eru ınaııınc a 8 rı ır "· yupı :ırng • sı:ıristan alaeaklı vaziyette<liıler en nıukemmel tı:ıyyaıelcrldir. Tlıılı - ' av.leli için ileri surmüş olduğu şartı nı Aman tayyare a ı atnryasının 
Ilı~ ' litin Amerikasının ana Tuna ü:ıerırııle Alınan askeri yuklu Coğnıfyı:ı VP sıyaset vaziyctll'ı i. lıu· hıızıı ela ayda teçhlı.:ıtı nıukeınmt'l nl- nlclc gazeteııi de şöyle yazıyor: kabul etmi~kcn. bu ı;;özünü yerine ge. bulunduğu mevzi üzerine atmıştır. 
ı..~lek t ı ı k ı il i\I Yunanistıının hattı hareketi nzim- d :"lll'"I e r.pııınyaya kültür tabı- blr ("11 ne ıır g-eııı !'rıııın 1 mııııya- na ln7.ımııın cclL-cek nııkcri kudn·tk•r mıık ur.ere U6-0 a keri tayyare yepıl- tlrememi~ir. K1'1'lın memlr:ket ü?.e- Bir çok obüs isabet e en tayyare ya~ 
~ 1 e s ' - b ~ b 1 d d R .. doğ~u "'""mektP. ol l ıdiı· ve Tu ı kiye de nen.·k A \'rupıı. k d - -v7f • 11.u a&ıı u un uğunu an umanyııy.. " .. ~~ · ıttıfaklıu ın veyıı ıstınatlann e«asla· ınrıktıırlır. .. rinde hiçbir hiikınii yoktur. Başve. nam üşmuı,ıtur. 

'
'trııtt" A · M h. 1

d ~ - ak•···'ır A;'an ın gen>k Asvarlaki topraklarım muda- ~~~~~~~~~~~~~~~ " , ır. merıka ütte ıt ugu . goze çarpın ~u • rını teşkil ederler. Bu e'iaslara da- lkıncıkiınun ayında bu mıktar. !lY- • kil de hiıdiımtı 1nklp ve idareden aciz ;; 
h~ dt• ı fi 12 bl ıııcı faa etmek azim ve knrannı bır kere 

llıttı\"etleri Devleti, cenubi A- veı gı le gra ara gore r · yuııııııyan tertipler rnuvaffakıyetsız. flı:ı 12Tı0 yl! çıkacaktır. Amerıka. hll· bir haldedir. Polis kudretsiz, ordu 
~-\> • devletlerinden deniz ve tc•şrin öğle vaktı Rumıınya nrdıı s ıınu lil!e mahkfımdurlar. lılıazırrlııkı ihtilifa ınrmf'k tcı,ıebhil· daha t<•yıt etmiştir. lce müııfı:ıil olmasına rağmen hcr-
ıııı~• İ.ısleri istediği bir zamanda tensı~ edece~ "'P.. yetiştirecek ı:lman Almanların, Thınıaııyaya gırıııcle· ı:.ıınrle lıulunmıımıık ıçin her menıle- .. Yerıi bir anlaşma 1 hangi bir ak!lü\İi.ınelden aciz bir \•a-
'ı"ı "tt de 1 t • · askerı heyetı reısı General an~en rıle, Rumanyaıla ıktı:;ııt ~·e istih al kı•tten ıiya<lc gıl\'rc•t ı•tııllş lır Oyle goı.üki.ıyor iki Nnı.ileı Şıırkn ,.iyeltl•rllr. ;\temlcketi idare edl•nler 
'1t A ..... r·v et er_•_, bpa_n_y• .. vasıta- ile •-kriben lfiO rreneral ve 11ubaydan · ~- "··•" k "" "" hukııııınrlıuı yapacaklıın işler haıi- Bunun nellcesi 1Jzakş111 ktn Ame· do •ru lıuyuk ıleri hareketine gırış· Alman gcncrnlleri Hnnsen ve Spe-
~k ·1 • 1 an nufuzu onune geç- ınürckkcp maıyeti l'ükreşc "clerek ı ı S ti 1 nlıı.. · 

Çın 1 < b cınde, heıhalrle nskcıi maksatlıır \e ıikan ~ııtanılaşlaıınıı ıııt Pnılakın tııh mecen evve yn ovyc eı e u ' - rlen'dir. Tşte Rıımanvanın vaziyeti 
ça lfıyorlar demektir. istasyonda hnrareth bir surette kar- yeni lıaq> vaııyetleri için de (nlı a- ıibl \ ' I' Almam•anın flırleşik Amcrılm ma~·ı tazelemek, yııhut ta füısyn_nın hakkında müşııhldin ~·erdiği malü-
Muharrem Feyzi şılanmışlardır. Bundan başka bu he- rı:ıklan ş!lphcsı7.dır. ılı• Amerıku kıta ındakı tlıgcr k11rdeş askeri ku<lrı•tinı kırmnk mcclıurı:ıc- mat bunlı:ırdnn ibarettir. 

TOGAY yelin lıııvacılık kısmı da ayni ı;uu nıillctler arasında mevcut ıvi mu- ıııı- tınde knlac:ıklardıı. ı-;ı;rcr Ru va :ı. ·e· Ruı mı"h •r .. t•hlı"ke nu askeıi maksaUaı ııı ve harp va. J ya v... ... "" 
öğleden sonra Genernl Sııeldel ku- .. ehctlı:ri bııznıak tcoşcbbiısıinc kıyam 111 lıir anlaşınıcya varıııııvı. kcııdıne ' k"l d" 
mandasında tayynrelcrle Rukre~ el· zly<•tlerınin başında, esıı'!: olarak Jıu. etme<.! olmuştur. faydalı sorilr'!:e, hiç şüpheısız btı :ın- te4 ı e ıyor 

.. .. 
~~k - ·- ---- ·--- - ·- ·- · 

20 1LKTEŞRİN PAZAR gunü 
blitün vurtta umumt nüfus sn
yımı yapılacaktır. Milli Şef gcc n 
snyımda şöyle demişti: 
cSayım mnlfımatı uzerine mcın

lek~t dertlerini giiruı> anlamak ve 
tedbii:er nlınnk yolundayız.. Bu 
dn şüphesiz ve nncak dof,'Tll ista
tistiklerle mümkün olabilir.> 

Yeni sny:ım bize nüfusumuz 
hakkında doğru bilı:ller \'erecek-
ti~ BAŞVEKALET 

iBLatistik U. Jlludurlüğü vıırındaki naneasa tay~are mr.ydanı- manya kaynaklarından Alman hı?.· lıışm:ıyı yapac:ıktır. Anrak mihvl'r :!l:ev:ııoı·k. 17 (A.A.) -. A~soctat~d 
1 el • t _" ın e tııı e va r ı y n ca k, A 1 m a n u:;; u 1 Li n de k ı · p k • h i d vor '· ı · İİİİİİİİİİİİİİİİİmİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ;;iiiiiiiiiiiiiii nn gelııılşler ve on nr a aynı ar...,a J Rus • Japon devletlerinin Tokyo ile ıı < ettığı it- rcss'in as en mu anır '· " · 

ka1·şılanmışlnrdır. Ilu meyanda mil- yetiştırilmiş ve hazırlanmış bır ltu. tifak l\loskovava pek tehlikeli göıli- Londraya ve fnglltercyc knrşı 

bftradıı bir hububat 
•bçeai açılıyor 

_,~"kar • 
vtk·ıa. (Hu usı) -Zıra-

~İıtd 11 eti Ankara Orman çihlı· 
~ t b·· 
Cıı 11 lıyük bir hayvanat bah -

t~'ilıı ~~nktır. Bu maksatla. ya -
~ boıh e ısat ikmal odilmiotir. Es-
td"rı Çe~e mevcut olan hayvan

'ııtvcı.ı aşka. memleketimizde 
lıttitıl 1 bulunmıyan hayvanlar da 
~lııı g~cktir: Muhtelif cins may-
1%1't nderılmesi için Mısıra ya-B ır . 

b~ı "hçen· 
,~ rı'>tlcri ın, Avrupa hayvanat 
qoı'kt ayarında olmasına çalı

ır. 

him mikuwla Alman tan·:ıreleri rle ıncıı oıdusunu l<!şkil, tensik etmek münasebetleri kebllir. Çünku bu, Rusyanın kısmen bombardımanların dnlıa üç misli _ş:~-
guya petrol kuyularının muhafaza ve bunu yetıştırmck lşi gehr. Yenı- Londra, 17 (A.A.~ - .Japon Hıııl· çember ıçiııc nlmnıası demektir. Va- dctlendiıileccj(I . hakkında _ Bc~lını~ 
tertibatına ve müdafaasına işliı ak ılen <lıişiınülel:ek askeri maksntlar ve cıye Nuın MnL"1lokanın düşiincelerl kın üçlü paktta Rusyaya dostça tc- savurduğu tchdıllcr de gostcrır kı 
irin Rumanyaya gelmişlerdir. Alman ihdas edılccek harp vaziyetleri nn· :ırasında Ru~ - ,Japon munascbetlc- nılnat verilmiştir. Fakat Rusya u _ şimdiye kadar yapılmış olan hiir.um
hükümetlnin Sovyet nusyayı ve l - cak, ~lınan usulü~ıle yetlştirilınış rının ıyilcştlrilmesı de bulunduğuna nutmnmalıdır ki nyni iyi münarr.bet- lnı hedefe varmaktan çok U7.ak lml
talynyı lıu te~cbbıislerdcıı vnktile lıa- boylc bır orduya ıstınat eılecekllr. ılair haberler, İngllı7. ımıhfllle.riııde ıer Çekoslovakyanın taksimi zamn _ nııştır. Belki ıle Almanlar ıiahUde 
berdnr ettiği aıılaşılmaktııdır. Es~scn numanyanın mühım bir kimseyi hayrete düşürmenıektedır. nında Almanya ıle polon~a ara ında bir isyıın çıkmasından korktuklat·ı 

Ajans haberleri butüıı bu işlerin nskerı kuvveti vardır. Runu tensik Zira Jaı>onya uçlu paktı imı.a et • do '"ardı. vevahut ta İngiltere muharebesinin 
Ruslnrın vcı ltalyanların muvafakat- edip yeni ~mık"ı:ıtlara ve ıhliyııçlara mckle Pasıfik denizinde Amenka ile Rusya acıe)eye mecburdur giılişi hakkında Alman halkında te· 
ıeıilc yapıldıklarında şuphe bıı·ak - göre yetiştirmek için bir Kii\" ay uğ- zıddiyeti arttırmış olduğu cıhctle, reclcliıtler uyandığı içindir ki bu teb-
mıvor. Gerçi Tas njansı 15 birinci- raşmnk kiıfi gelebilir. bunu telafi çıırclenni aramak mec- Almanya .il~ • Sovyetlcr arasında rlitlcri savunıyorlnr. Faknt fngilte· 

" b k . _ • . rapılan ycnı ıtılaf, Ru~yanın Knra-
teşriııde bir tek1Jp neşretti; fakat Bundan sonra u uvvetleı·i ica- lıurıyctınde<lır. Son hadıseler dola- de z B<ı. b- b- _k d let el' renin bu tehdiUcre aldınş etti6'1 yol<-

d .ıkknt edılirse bu tekzip bütün Ru- bınu göre şark veya cenup taı-nfta yısile girnıi• oldug" u mü~klil vıııi -
111 gazını ır uyu · "'" , ·: tur. Rusu!!\le ki Almnnyıı.nın dikkati 

- " . . k 1 h" ne bıı·akınamıık yolundaki nn anevı 
manya hiidiııeleri lçin Jeğil<lir. Da- kullanmak cihetleri diişuııülüı·. Ru • rette Japonya, sıyasetıne ay ırı ı a ı . . • Rumanyı:ıdaki zayıf cenahı üzerine 

1 k 1 · 1 R ,__ f d k' 1 k ••apa ~ıyasetının terkedılnıitı olmasını tc-nlmnrkalı Politıken gazetesinde c.Al- manyaya giren A man uvvet crı a- o sa, u:,yııya 1JU1rşı e 11 ar ı * · . . . çekilmiş bulunuyor ve Rusya da mih-
~-------... ---. nınn kıtalarınııı Rumanyaya gönderi- rasında mevcut olduğu öylenen ikl rnk bu devletle munasclıetlerinl iyi- :ıammun eder: IJıller, geC'ıkmış olen VCl" dc,•lctlcri için bir tehlike teşkil 

SkE • hl f k · h 1" 1 . . 1 k 1· t" ecekt"ır ve fakat hiçbır zaman sarfınazar c-

RLIK leceğlnden, Rumıınyrıya götürülen bu motörlü vo bir zır ı ıı- a ıse ay ı eştırınıye ça ı6ın• s ıy · . etmh·e devam eyliyor. 
k:•taların asker sayısından \"e mnk- mühim biı' kudrettir. Bu iırknlar, Matsuoknnın Çınde Ru ya ~in bir dllmemış bulunan l\le!n ]{ampf pro· R • d - -h· Nezaret 

/.' • ıı:ıaınındn Ukrnyııunın alınnıasımlan 1 omanya a.uç ~u .•m 
lttih sntlarmdnıı zamanında Rusyı:ının ha- yerli ku\•\•ctlerle işbirliği yapınca nüf.uz mıntakası tanımıyıı kadar var. Rusyn, ittihaz ettiği yol lağvedıldı 

,,tııı "l)A.a/,~rlik Şubuiıtden: berdar edildiği:ıı yazılını~_tı. Tas. a - kuvve•• • lr taarruz kudreti göste- mnsı ihtımali vardır. Fakat Ruı;;ya- bahseder. 
""~ * - ne olursa olsun, çnbuk hnrekct nıcc-), "ı Olup l'9uksck mekteplerden me· jansı sadece cbu haberın hnkıkate rebilıı fo,. nın bununla iktifa edeceğini ve Rus buri,·ctlndedir. Çünkü Alman lııırc. 
ı < a 40 a k ık ccl' • d ı d w be nn etnıekte Bu kudretin nasıl ve ne maksntla mutalebatının Japon fedakarlıkları- 3 

o.ı bıas1 s ·er 1 m ısın e uygun ° ına ıgını, y.. . • . w. • - katı ~on derece siirntıldlr. 
d~ı:ı11 ... 1 

.. 1~1 l'aptırmamış yüksek eh- dir. şu hnlde tekzip bütün işler ıçlıı kullanılabılecegım dlger bir yuzınıız- nı a~mıyacağını znnnl'tınek müşkül-
" \,. '' .. ıl 1 Diğer tnı nftan Taymis p.azcte.:i -
"' ı ...... k er n 1 lkincltc•rln 940 deg";ofldir. İhtimııl ki Almanya sadece da tetkik edeceğiz. dür. Japonyanın komünıst prcnsıp-
t-,ı, """ s b " nın askeri ınuhabiı i de ayni Bnlkan 
t, "Q'~t U ay Okulu fle GQlhane c.Rumanya ordusunu tensik iı;:in ıı~· Eı•·• ""-du KumaDdaaları•daa le.re çok muhalif olan an'anevi siya· 

.ı ıı:ıak~- 1 •• vr .. mesclcsile iştlgı:ıl etmektedir: 

Bukrcş, 17 (A.A.) - DS.B.: 
Havn ve Bahriye Neı.aretlerile Sl

liıhl:ınnıa Ncureti Hiğvcdilmiştir. 
Bunların ) erine Harbiye Ncznretlne 
tiıbi olmak üzere dört müateşarlı\: 
ihdas olunmn tur. nu müst~arlık· " ~dld wbine sevkedilmek üıe- ker1 bir heyet gönderllcceğinden ve I Emeklı· G•neral setini değıştirmesi, !iı;lü paktı imza 

'1-rı111 en. 'ubeye ınuracaatlc yokla· ~trol kuyularınııı nıuhafıızası için 

1 
,... etmekle giı-mlş olduğu vazıycun ne Türk iyenin vaziyeti 

l'aptırn1aları Uan olunur, tedbir ittihaz olunacagından, Rusya. AL1 iHSAN S.A.BjS derece tehi kelı olduğunu gosterJr. Şuphe yok ki Yunani tnn Eg• 

!ar, kara, hava, deniz ve teçhizat 
de· rnü teşaı lıklıu ırlır. 

Sadakai Fıtır 
/ı;tanbul Miiftülüğundcn: 

Buğdaydan: 

Arpadan: 
i)zümden: 

En iyi !yi Son 
K. K. K. 

23 
40 

117 

20 
34 

100 

1'1 
27 
84 

Hava kuv,·etleı lmlzln yükse). 
mesi ve nrtmı:ısı için her türlü 
yardımın yapılması yurd bo1·ç
lanmızın en büyüklerinden ol
d ul{u gibi hu gün bütün millet
lerin de kendi varlıklarını koru-
mak iı;ln durmaksızın havn kuv
vetlerini arttırmakta bulunduk
lnrı görülmekte olduğundan bn 
hususta Diynnet İşleri Yüksek 
Reisliğinden verllmtıı olan fetva 
mucibince sadakai fitır ve zekfl.t 
ile mükellef olanların Türk Hn
va Kurumuna yardımları ve bu 
suretle nnayurdumuzn hizmette 
bulunmaları lüzumu ehc.mmiyetlo 
ilin olunur. 



& s ıuazmss s m ın z an: m: ı x: a s ı L E t TA:SVIKI 

Pırlamııh ve clmnı;h Hat demek, im kelimi! il• stNGER SAA't'İ 1 
demekti\·. ÇOnkö: 

Pırlaııtulı ve eln,ıtslı ıuı.atlcrin bütiin hakiki evsafı nıeıhınu 
r:Jem olan Sİ~GER saatlerinde t-0,rlannııştn·. Bunun için: 

Sııııt nlncnj::rınız :ı:anıan, teredıiütsı.iz SlNG~R SA1'ti almalısınız 
ve aliıı uzeıindekı Si 'GE:H ınarka~ınıı nıüessesemi7.iıı adresine 
dıkkat etmeniz I· .._mıdır. 

mEVYJI ölü 
Jrtodayı takip eden Leı ıı~ri kadıu için kıymetli ta lat"ile ve ncfi .. 

lılemesile hııkıknten nnzarı dikkati celbeden b!iylc bir harikulade 

cSINGER> saatine sahip olmak iideta bir saadettir. 

SINGERNo. 82- A 18!> elmas ve 11 pırlantalı ~00 Lira 
- Emsalleri gibi 15 aene garantilıdir. 

1 Adres: SİN GE R SAAT Maguııları - fstttnbul Eminö nü No. 8 

• fil 

r AnadoUu bir Türk te e nternuyonal şöhret yapabili,. 
itte, H A. C 1 B E K l R meydanda~ 

LOKUMLARI bizde olduğu kadaı 
Avrupa •• Amerikada r.ağhet görtlyor 

ALI MUHİDDiN 

AC İR 
l\!cı l,t';ı:ı Cnh\ckı:ıpı, şuı.eıcıı: H ,nglu, h.ıı ukoy, Kacııl.oy. S.pn· 

t ı~lc i tiraı cthuuenın tnt"rl:ezı ol B:ıhçe!.apıdıı.kı ın.ıı;aıu knbu' c lcı 

--------------------
inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Mıı1ıammım B. 
f4tTcı K1. 

~ 7,6 temır.atı 
Lıra Kr. 

EkaUtmc 
Fekli 

14 200 M:~ Pazal"lık İİıl•••llillil•••••m••••lll••M•••••••mılli • Keıe ll' Ar.ı~i:aç cı pli le> 

--
Sayım 

Mınta ca 
No. 

Bina 
No. •ı 

3 - Eksiltm<> 21110 940 pauııtcsi güııiı Kab:ı.latlA Levazım ve Mu. 

------------·-----------,! tnğyirl ;;;iıı~ HiOll K~·· 15410 - 112.M Aı;ık ckpilfoıe ICi r-- •· •• 1 k ,...il lolıılva il kalem 3~8 - 2fl ıo Açık ek11lltme 16.ao 
Sayım gunu soru aca SUcı. er ·ı 1 Şnıtnam J .. ri \C nınbılya re•imlori mucıbıncc yııkarırlu cıııs ve 

· BAŞ V EK AL ET rnıl;t::ı ıln ıı yazılı .mu htelıf malzeme lıızalr.11nda gö~teri!('n usulleı le sn tın 
. . .. l ~ MU .. DÜRL\İGÜ .• ılı~ :ıktır. 
ISl A TIS f K UMUN 11 ~2 _ l\Juhamnıerı b"d<>lleı ı, muvnkknl tenıinııtları lıizalın ıı <111 ~·azı. 

1 9 4 o lıdıt. 
UMUMİ NÜFUS SAYIMI 

Her sahifeye yal nız bir ki11i yazılacaktır. b., ant şubeslndekı Alım Komı yoııunda varııtacnktır. 

F.i Sua' ler Ceva plar -
-

1 Viliye.!_!~~ 

f.- Nahiy.!_~~- 1 --
K öy (ı\İuhtar1 ı k) adı 

-=-=c...;.;=-===:=======:;===:.-.;.:~==::::;=~=..: .. ;7==:;;:-ıl 4 - Şnrtrıamclcr sozil ı::cçrıı ~ubcdcıı paıa'<tZ. ıılınabillr. 

1 

Bu ı..utunil 1 5 - IRteklıl<>rııı eksıltmc H pnım !ık için tayin olunan gıııı ve :ın-
hlç bir t CY 
yaı-ılnu· ıtlerdc % 7,f> gu\•rıııııo pnrııltıılle hirlıktc ıııczkuı 1,omleyona m(ir,ennt· 
ya~ ıı laıı (!1522) 

~~~------------+-~----~~------

r-----ı·/, ! i ~'.~,~~~" ~ı1~~~k=,!.:C~~~'., ~"Ü~~.~f ~~~~~:." .. '. aobopk 

hayr'1mın 

mahsus fevRa/4(;{g 
PİYANGO PLAN! 
i1t. r" ,,. ,-,,,. /it rami'~ i11ra''"Y• 
Bde d t'. "! ut I <1 Pı fu f 81'' , 

L i liA t.İRı4 
f 60000 60.""" 
I • 2..0, 000 20,000 
.2 10.000 ı,o. ooo 
4 5 .000 20.000 

80 1,, (}00 8~000 so 500 40.000 
40 0 tOO 10.000 

4 000 10 4 (J,()()0 

8,Q . tJOiJ 2 /tf(J. ()(J(J 

84 . .568 480.000 
48 

T•>~uı tv11İ1ıJ,:4rı 

~50 12,(J()d 
84. 6 16 'fl ot ÜN 4gz,1J&JO 

RGJNJil 
Vekalet için 20 ud9t 10-12 tonluk lmhurlı vcy:ı mazotlu olınol: ıızn-, B". . . 

Nafia Vekaletinden : 
ı • Adı ve soyadı ------ı---------ı-----il'loluı :ı oLun çckılmcmış hulunnn vedcı)(J, tmtıcpo ve amlıaılnııla belıJı. 
, ı·-Erkek mi"! kadı;;ıı? l:ırı:n htr cin!i ,e no"ı mnlııı csah lıı, komı<;yoncusu ve mumessill> gılıi 
ı- - -- -- - alik.ufnt ları tara!Jnchın, A. r.ın~ ve nPviııın, B> ınıktarının, c;, ıu~ 'ka _J(cı.ii ya:ıındadır'ı' 

2 - --- --------ı-----ııı ve: nur aı ınıu, Dt kı) ınctının, l~> vuı ud t.nı ıhıniıı, Ft ıneıışcmin, (;> iiir yaı.ı c.an kü ·ük i:ıe ka ç 
ı unıd \ll ıtıı ın'fl meıı up oldugu nccııtn 1 nıılc biı lıkll.', Ib l>:ınka He ilayla ctıri' 

ll--.f...;:.L:::.:.:.:;.;...:.. ________ _ I _ _ ___ - -----ıı~ ,,. r oldu !ti tululırdt.: u ınku tsmıııın i<>uıııbulda uuland11ğu dcııo, nntı(,po, · dl ı k 1 ol· k t 18 ınncıt•ırıt1 Cum_o _4 uı 1 lrlckı meo\·cudn ıror" .rol ılın ı toııtıın \'ClR peıa ene c ara ım ın V 

3 Bekarın., e-.rlı mi, dul mu • ı 
•ı • l nmbar l"mıı ın <·n ~r~ 2:{/ 10 !i40 çnr~.ımlıa günü ukşnmınn kndnı 4 

botanmışn1ı?:,_ ___ ~~~~~·ı-~~-------ı----~ 
rılmncaktıı. 8.00 rıogıom, ?ıHizik (Pi.),!. ~ 

~atışa fıınndc hazır slhndm olan lnrııı hunlnrın fenni ev::.afıın bıldiı ~r Jlıılıcrlcı, 8.:JO luzik, S.60-9,.,.. 
- -- - - uncu \'nkıf harımın 4 ıın<'u lcııtında J<:taııl>ul )lınwkıı Ticnrct l\Iiıdııılü. Yeı.i harflerle okumak bili- lmtalog ''e ıznhnnnıc ılc bir lıktc tekli fJerinı en kısa l>ir zumnııdn \ ckn· 

4 
yor mu 'f-----·-----ı------·• 

IPtı· gonı!P.ı mclcri luzunıu ilLın eıhınuı. (0968) 
--------1 gcınc bit er lıeynıınamc •crcrc k l.ildıı ılınesı hizumu 2/14~09 sn~·ılı ltnrnı-

Yeııı harflerle yazmak b ili-- - - -------.-~ 

p Sıhhatini •evenlere 
ı nan""'" lalınıııtnııırıC' ine tedıktt•l ılım olunuı. (9'Jtı!}) 

1 
Şehir Tiyatrosu S 1 

Y"'r ıno 't ------11----- --1- - , 1 -- . ----·--· 
Ncr"ıl. rlolC nrı:.,lı.ı r? O:cnclıi ıuc ıı ı 

6 l<'kctl rd thgaıılıır ıçin ı:emı ı- · 
~I kel, l'ürkiy •J. d lj'an.ar içın l.aı a \ 

•-= vll .. y"' t iırnı\ yaııhc:ı ktı r.ı 
ı- --ı 

7 1 Gı:.rünUr ~r.rul ı<a k11ı lı gı var ııııdı r --- ı ı·I 
ı----\ı_:~~:_::n~e~d:ir~?:._ ___________ 1~---1 An , .ım ncd.r ·/ (An;a dUinılcn 

8 1 m'\ks.t ali.- ve ev l<;iııdc konu· , 

f 1 n dildir. ---- ·---- 1 
-- -;;;;diİı~de-;batka h angl dlll 
9 

konufmaısıaı hl1ir? 
ıı--i~-~--~~-----~i-------·-----

10 Hoon, I d i nd en lir·> 

ıı Ha ı"i d evlet leL;ıı.autı r? . ---~-·------·----ı-~~ 
Mu ily,e n bir mulcfl, va:ıtfc•i 

12 veya aan 'atı '\lar andır, v trlil 
acdir, y •ksa n e ıle ıc.r.çin.:..:1:.:.r.:..? ___ 

1 
_________ -t---·---11 r- \..:'iıştııc nıüeuueni; -mah yetl ,. 

13 nedir? (Mahlyc'ttcn nukut mu~•· 

1 

s !le ı i ıa yaptığl lıttlr . t 
ıı--~--~----'--------~ı~~~~~--ıı--~--ı 

Mu1~i i bir aaıtayl. draat Ycya 
ticar e t meııhii la.. Patron (mal 
•ahlbll mi, ı,çi m 1, uata !kalfa l 
•••• ııı üdür rııli , mGhendle mi, 
ıaemur mudur? ( 8uı1lardanı hanrtal 

14 

lac •••• ad ı ce••P olarak yau• 
lacaktır.t 

•ayım ıünı m•marllU'ıte •oı acolr/arı 

bir y•nlıılılo meyJ•ıt vermerr:•lr 

olruy•nuz 11• c•IJtıl'l•ı ını ıimtlitlen 

YrıltorJalu cduelJe 

eudl•r •artltr. O ıün 
için ~" •ualleri Jiltluıtle 

llosırloyı" • · 
wwwse _ em IA ıs m i 2 LC _S .W _,_ 

Sahibi: Z. T. EBÜZZ IVA Neı.-iyat MUdl.lrQ : C. BABAN 

Basıldıt ı yer: MAT8AAI EBÜZZlYA 

- ı.ü 7iik Ca•u• Romaaı 

SUSUN 

POKER-PLAY 
bıçakları geıaı . Her lf8rd• 
bulunur , markaya dikkat 

edln l2 ,_OKE'." • 19L.AY 

Deposu : 
JAK DllKAL.0 ve •O". 

ISTANBU L Tahtakale No. &1 

YERiN KULAGI VAR 

Dob'I"Usu bu çahikan Belç ıl.:alıların iki biıyflk • 
devlet zıddiyeti yüzfmdeıı utra<lık.ları talihiızlii• 
acıyoıduııı. 

.İçlı ııi bir de cııdııe alııııljtı. HıUtır, buyük ve 
muazzam hır davanın içine ıiriyordu. Gerçi kısa 
~ır tetkikten sonra, .lı'ramanm Alman bücuruları 
lunııı;ında pek duraınıyaeağını anlamııtık a mma ... 
Ne de olaa, rfizde yüz emniyeti• karar • ermeni• 
imkinı olmuyordu. 

O s-cc aabaha kadaı 

hakkında 

vımhk... Yolların adedini, genl~lığini, mukaveme
tıııı, cirısını, demiryollı&rının miktarım, vagonların 

adedinı... ilh... Birinci vazifem bitını~ti. Artık ~la
ginot'ııun içine ı;okulmanın zaman ı gclnıi~ti. 

2 EylOJ &;'Ünü ... Ga1.ctcler, Alman ileri tıarclrn· 
tının dchıetınl, halkı tedhi' eden başlıklaı la ve ma· 
nevira tt bozarak ilin edeı1erkcn, biı. yeni bir nıa· 
coraya otılnıak iiır.ere kor kmui " e maddeten yıkıl· 

maktan siyade, daha o uman manen Almanlann 
pençesine düıe• biça re İsviçreyi arkamızda bırakm ış 
Parı o doğru yollanıyorduk. 

Y-' wui,.._ 

Kayeerill 
Fıısıl 

A P i K O G L U'nun 
Tepebatı Oram 

kısmmda ııı.::o 
Bu akşam saat 20.:\0 '1a 211.ır. 

DÜNYANIN 
EN İYİ 
TRAŞ 

BIÇAKLARIOIR 

na gittik ... 

U:ılls koyuıı ve sığı ı• ctıntlcn 
ıııamül namlı 

Türk sucuklarını 
Her yet"dc aı·:ıyıııız. 

- 1'aklitleriıııleıı sakınınız. 

iıııroıbı•I ı foe.i ic,.,. 'illıföıt•rTııu1ı1ı
dan: 

Bır boıçt:m dohyı nıclı('uz W! •a
tılnıa~ı tııkı\l'rüı· E"<len ~'l'(Iİ arlct ımıh
tclif cb'atta Ispartrı lıuhlal'I 2 l birin·
citeşrin 940 günü saat 14 ılc l\apalı
(':nşula Takkeclleı de Rii nııın:ı .. alı 
diıl:kıiıı iiniıııck.' 1<çıl< ıırttınnıı ilı• U• 

tılacnktıı·. 

YM mii rne7.künla saıul:ıcıık lıirind 
a ı ttıı ıııadn en f:ula teki i f cdılı·rı be. 
deli ınulınnımcn kıyıııotlcrnıitı r; ;rı I 
iııı hulnınılı~ı tııkdiııl,. ıkmci artlır
nııı 23/10/!140 ~ıimi :ı~·ni nııılıalıJe ''e 
ııyııi ımoltc yapılacafrınıJnn alınuk İH· 
tı~·cıılı ı ııı l'C\'m \'C ı:rırıt i ınC'zku rda 
malı:ıllıııılc hıılunııcak ıneoıura ıııil· 
racnallaıı il1in oluııut. 

(9.t0-1204) 

* Zı\ i' İ - l!.13ft/ .ıo scm~si Pcı tcv
ıııyal L1se~lııılcıı 11lılığım 1458 ııu • 
mıırıılı tasıliknamcıııı zıı\'i ettiııı. '\'e. 
ııi ıni ahı<·ııgıımtan eskısıııııı hükmü 
Y<•ktur. 

- it:ltıı· fena, <lcdi... Pıırısın renı:ı. şeklı bır
ucnbire d<'ğişk<?rui. Hnlkııı ıçınc l>ıı Alımın koı ku
eurlur çöktü. 

Lchistandu yııpıluıı "ııhşeti balkı koı kutmak i· 
çın bire hcş katarnk ya) ıyoruz. Almanlaı ı b,ırbnr 
gıhi gôı üyoı laı, tıuncinn da kC1ı·kınuyol'uı. Bıze· 

- Zulüm t• ikin cdıııız. dehşet saçınız. Kaleler 
kcmdilığiudcıı fethedilir, ıllyorinı. 

Fabı ikıılarda snbotaj ba~lndı: l\leı·ııuleı·in lçıne 
b:ıı ut ~·erıne kum ılolıluruyoılaı. :\lilkcııımel, l\lııt
mnzol Lizn, mukemmel ... 

OTELLO 
• • • 

Şehir Tiyatro!lu komedi 
k11mında 

nu akşam saat 20.30 da 

YALI UŞAGI 
• • • 

RAŞiD RlZA TIY ATROSU 
Halide Pişkin berabe r 

Bu nkşıı.ın Üsküdat· Hıtle ~ııwnm· 
1;111da (A Jı'ACA::-.n Vo.Jvil 4 peni!' 

' 
Blrincitetria Cuma 

1'~9 i t 

18 
\ h') 

ft•••:&&Q )(,, .. 
l .citc,rl• 

1' ~ 

GUn: °Jt• Hıı:t l": 16' 
-

VaAft/ r··•r••*" ' ., S. D. S. O, 

c;ı ... \1 ....... ,, iiS&l. 
Otı· °' 34 11 J9 
lkı..1 ot 3' ı s Ol 
Akı•• l'J ijt) 17 2~ 
Yatsı Ol 31 18 56 
imsak (Yanıakll ll 12 04 .J8 

:!l.''Hl 
:!2.:Hı 

Satıbk TaY~ 
• · · na•1 ·-41 Babıliıı ııa( kalı lngılız. a ~'/ il"'. · 

t\ ı nıı, ) ,ı; yuşnııla bir erkek 1' ~ 
tılıktır. Göı•ın<ık ve görüşnıd• !:ı 
yeııler Üskfidaıda Alpazarıda ..,.. 
pacı Bay Salim mağazasınbtli,..,. 
IInlıl Kuyaşa nıurncaat ed~ 

" . ,... * 7.A l' ı - a72 27 nunı• 
1011011330 taı ihli tekaüdiY~eıı 
ı>nedi ı csmislııi. z:1Yİ et.tllll· ~ 

ıılacağımd:ın cskısınln bütnıii 

Gazetelerde ncşı iyııt hı yoluııtla, sureti lıal\tan 
goriıııeı ek mhkeınnıel yıkıcılık lll'op11~onılnsı yapı • 
)'Or\lz. 

""ı·ıııcb içııı. l<'ınnt;ıZ oı du unnn ltu\·vcti lıakkıııdn 

müthış propaganda ynpıyoı lnr. na pıopagandanm 

uyutucu tc ırıni unutuyoı lnı. Y ıne biitfiıı gnzctclcı· 

Almnn h lkının llltler rı•jinııııılcıı ıııcmııuıı olmadık· 

tarını \'azauık, Alınanlaı ııı nınnC'\'i kıı~ vellcı inin 
pek yakında sıfıra muııtı·lıi olı:u•n.-ını lıildirıyorl:n. 

Ahnınklur bılınıyoı·lar kı, l<'ruıısız oı<lusu ıııımü he· 
Babına ııroırnı:-nnrlıı ';;ıpulım deı·kcn, ha,tn askerler 
"imek ft7.c11• lıütün milllıtl u~·utuyorlıır. Yine gaıo
tclcı v.ısıtnsıl Ilolanıia ı·e Bc•!çikaya kııreı Fl'l\nsı.z 

ımllctinııı M rııpntı inı urtt•rnııya çalı:;ıyoı ıız. Bıı 

ne:d ChC!\'Ulfrt~quı> hlsleı ıcttt. eu ' ırk, h!ittin glıZC· 
telcıe ! 

- Ne dcnıck ... Bıı: vnrkC>ıı llc:lı;ilô:ı ıııı;iıı koık· 

ı;un, dcdıı tıyonıı. {;ldeı, dıışınaııı Gf'l\·ilrnııın hııı·ı· 
ııııııde boğnrız 

Alay hesap me-murltt~ 
tekcıit tUf-59 Hristtr"' git' 
ı1hmtt /lamdi A~ 

- ......... unıuıu~ıttUUHIOHIUl•UUIHIHll 

Bize ve size veı ılcn dırckııflt r ıııallını. Bunlıu ııı 
l>ir kısmını eimdidcn mevkii lcıayn koyduk... !\lc-
ela Alınan ordusunun T.ehi~tando yüı·iiıııc;k isteme· 

dlğlr.i, rıynkkahıl:ırııı içine dcrlınl ııuyuıı geçtiğini 
ve a~·nkkabılunn dal!flldığını, Alm:ın n kerınm iso 
yı;lııuıyak ~ ürUycrniyeccğini. l.Eı Tcmp"' gıızetesııı
deıı tutun da "lliy"t gazetelerin" kadar h<'pııı vmı.
ctılar: 

- Bunlıırııı heıısi ı::u~ı. ıleJ!nı. Şını•h ıJaha 
ıaal bır 1\: ynpnlını. Beni ıttıhlınr:n Jkıııı.:ı şubeye 

bir F•nnsız ajanı olıııak uııııtııı 'C IX'ıı 1\lngınot'ya 
l!"ırı•bılcvını. 

Ben orad .. çalışırken, işler duı ınıız .Hı •.• l;-nıı.ll
,\·etc de,·nnı t-dN l:r.. Ihı taraftan lıf!:ınıgeleıı ınopa

ıttııtdaıara Qbemm•yet. verhlı. 


