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Şarki Karabiaarda kar batlad~ 

Şarki Karahiıar, 21 (A. A ) - Ayın 
18iıadenberi hafif olarak denm et

lllekte olan yağmurlar diin karla karı-

S ı · 22 Eirinciteşrin 1940 

;, ~a ·~ 'ar iyi ve kötü diye iki 
sımfa a ı,.udıkla ma göre, bunla
rm içind ? , iyil r ara'>ında tfagıl

mak, herhalde bir muvaffakı· 

L
tık yatmıya baflamıt Te kasabamız 
civarındaki tepeler karla örtülmü~tür. M0STAKİL YEVMi GAZETE Telefou · 2 O 5 2 O 

Telg. Tasviriefkar İstanbul 

gettiı•. Emeraon 
\ ~rrhl 2 net sahifc ml'lde ) 

llüYUNUUMUMiYE MECLiSi 
Bugünkü şartlar içinde vazife göremige
ceğinden hükümet, meclise mevdu vazife· 

leri anlaşmalar dairesinde ifa edecek 
....___ - - - - - --c .. 
···~!'ifo yazısı ... ··· ·· ......... . 

kim••Y• 

DB yinl er Vekili 
geri çağırıldı geçit olamaz 

b U:ndan bir hayli evvel, Ak-0 Ankara, 21 (A.A.) - J.1Dliye Ve· jansınm lsühbaratıDa nar.aran 1933 
li tam guetesi aabibi Bay kiıletindı•n tebliğ crlilmiştir: Türk borcu tahviller inin ekseriyetine 
~t-crnliddin Sa~ık. gizel bir ma· Eski o~ınanlı imparatorluğunun 1 sııhip olan Türk himillerinl ~mııilen 
'ıe e YllZmtı, bunda, «kimseye tııksıme uğl'ıyan dü3 unu hamillmfoi Türk hanlcalan münıc"silleri bu"6n 
~~dan okwnuyoruz, fakat kim· tenr31J eden Düyunu Umumiye mec- (21/10/1940) da Ankara Vali n 

ll'ı de İstildilimi:ze, toparklan· lidnin bul'tinkii ~ıırtlar t1;irııic vu:i- Rdc<llyc Rehinin nez.dinde fçt1mıı •·ı 
~an göıle bakmasına bile fe $\"Öt'mcsinc ve hiımnlcı i tcm!til et- dcrck aşağıdaki karan alnnşlardır: 
Çok rnül ed~meyiz» .. . ~ar~?'~~ nıesfn( iıııkiln kRlıuanıış olduğıtrııl.rn Dih-unu l.Tnıumive Mccllsi.ıin mu-

1 

Reuter'in muhabiri 
bildiriyor 

Tecavüze -
karşı 
----~ 

Türklerin 
kararı 

kuvvetle karşı 
kogmak(ır 

Anadoludan ge
çecek bir Alman 

akını hayal 
mahsulüdür 

Kahire, :! 1 (A.A.) - Reuter: rtıakul mütal~at yurutl\ıuştu. hilküıııetın Mt"Clise mevdu vaılfclcrl kııvel~lt'rle kendisi~e ven1miı olan 
tt '<aç gündür, Türkiyenin Sü • mevcut nnlaşmıılardaki esa lnr dııl ı. vazifl'lcri bugünkü şaı tlar içinde ifa 
~le kar41 yapılacak bir hareket llrııle ifayn ka rar verdıii ve hamille- ve hiıııilleıin hukukdııu temin ~e
~·~t ittihaz edileceği hakkın- rirı hukukunu tenmıen lfu:ını~lcıı mıye<"t'lt bir vazi!-ette buhmmaınna 
~ ı "Yaıi dedikoduları okuduk- her türlü tedbirlerin ı.ıhnmıı; !mluJ1. ve htikiimetçe ittihaz c.-..li1en mukar
tı_ ~ll'llnıza hep Akşam baımu· duğu ve mali ervl5in yine il) nı rt-rata tevfikar, Tü rl< hiı•inerinin 
1ft l'tiriııiıı bu makul yazısı ve on· müc.<;ı;escler marHetılc ayni ııurelle hukuku teminat altnı :.ı alınmış bu-

,,_Üne .,. ..... .. c•f• ~,,.,. ln•ili:s 6om••4ımon toyyore/erincle11 biri homb•i;:ru.ı 
6craltmc:ılt üur• B.,lin• dofru sidulten 

Yakında A lmanlar tarafındnn in
' dıri l ecck yeni darbelere dair m ih 
1 
ver prop:ıgnndasının çıkcırdığı a l
datıcı haberler. her ne ka d ar Yn
kınşarkıa b i.iyiik bir a la ka uyarı -

r dırmışsa d u. !\nadoluda~ geçere~ 
cenubu şarkıye yapılabıl~k bıı 
Alman akını gittikçe daha süphelı 
gözükmektt-di r. 

ltliy~ettiii mantıki mütalealar icnı cdile<>ctl ilan olunur. lunmasına binaen 1!):{3 Türk borcu 
z_ · tahvil lcri ıı in mühlr.1 ekseriyetini e-

ııı· • len, ikide b irde, memleketi- Dayfnler Vekili Çağırıldı ı linde bulunduran Türk himlller lnln 

t~lll vaziyetinin hariçte pr~p~· Ankara, 21 (A.A.) - Anadolu A· (Devamı 8<1hife 8. sütun 8 df) 
... : d• vesilesi ittihaz edilme~n bı· 

Hava r Harp vaziyeti harbi ----~çok kızdırmaktadır. Aktam r,,...,.,. ... ,,..,.,.,,.,,"'"''"''""'- "•ur•••-..... _., .. - ... --"""''' 

~b~~~:~~i~ ~~!i::y~ib~e~~=~ 1 .cümburiyet b3y_ram_ı J_aztrllklart ı,:!_ Be r 1 i n 
)ar " hatırımızdan bile geçmı· 
~ ' falcat ona mukabil toprakla· • 

~~~:=.~!~ .. ; .... ı •••. ,_ lstanbul lzcı·lerı· l geceyı 
Bir lngiliz 

kruvazörünün 
kahramanhğı 

( Yazan: ~ 

~ . ı ajansların, gazetelerin ve 1 := k 
t .bj fıllerin, başka i§ler i )Okmut ~ j Uy USU Z 
lıiy • lıcmen hcrgün ortaya, «T ür- -

~tn geçilir, bayır ge-;ilmez, ~ b 11 A k i I • d • 
E•kl Ordu Kumanda.nlarındaa 

Emekli General 

Ali İhsan Sabis 

tı~ll.R~~r:~ferd:~-::a~0~e~:I: 1 ugun n araya '= geçır 1 
~ l utlayenin hoşuna gıde(:ek • -------------
h~d~n degildir. • 1 d 1 ! 

Harp vaziyetinde oir ddbşikUk 
yoktur. Hava alonlnrı ikı taraf
tan a yni şiddetle devanı etmekte
dir. Yalnız hücumlaı dnha zıyu 
de şiddetlcıınıiş ve a rlctçc lislün· 
lük henür. Almımla1 du olduğun 
dan gündüz ve !!CCc a:.n blrlık· 
l ıl de\ ııılı hü( unılar v fJ l 
maktadır. .iııgilızlcr ')o·alııız gC'n 
lcri Almanyayn akııı .:di) ort .. r. 
Diğt'r tarnfuuı İngılt.cre ıçııı, lıu 
günlerde l\hsııclıı H Jo'ill tındc 
bulunun lınvn kuvveUerını takvı-

~ '-tkıyenin, bu yenı harp çJrlı İ • • ~ 
~"rl.ı. iayet dikkatli e ihtiyatlı 1 g 1 1 yor ar !;::' 
~ ~ ,.lgı, l>ilka i~ = ~ 
1"11\dınj müdafaa için elinden ge· J 
~lıer liirlü hazırlığı yaptığı her · 
1111 d nnılümudur. Herhalde bu
~ 0 sllar ne kadar biliyon~, 

--
"-. '"lklarırnızda gözü olanlar var
''ll; Otılar da o kadar bilir ler. Biz 
lt~e:·ll~ıp~rver b ir milletiz. Mcm- 1 ı 
dl 'bıı:r , son yarun asır ena.sm· 
~ t.iyade harp a.teı:fılc manu 
~ i\"e toprakça , insanca en U. 
1 ı ,~ ~Yiıt "rmiı olan bir mem
lıltıtı lır: UZUn tecrübeler, Harbi 
llİ)o··~ıde olduğu gibi iz'ansızca 
~11 ~ dıwalııra lum~ma1ann bi· 
lıı-ı.· •Çın ne mühlik alnbetlere ae
lit. ~et '\'erdiğini, bize göstermiş
~ • _eçcn dört harp senesinde 
~~İzde açılrnıt olan yaralar 1 
~ '1zlamaktadır, o harpten 
dOttt ~c.ca İmparatorJuiuınuzun 
~ t •çünü kaybetm~ olmamı· 
~l\j'aana da el'an unutmadık. 
~Ilı, dolayıdır, ki Lausanne 
'- '11 ed sindenbcri, yanlanmızı 
ti~\!. ~k, n1ernleketimizi maddeten 
'ııt~tı gibi, manen yükseltmek, 
!ttj tt~ ~~vam etmiı olan ihmal
~k ~~afı e tmek emellerinden 
1-t-.,~ luç bir emel beslemiyoruz. 
.ı_, l\l c, l<irnşenin topraklarında 
.,~faatlcrinde de kat'iyen 
~ ~t Yoldur. Bilakis, bütün 
il~ ..:; arını:zla iyi geçinmeyi yal
~Ot nfaatinıiz muktcuuı addet
~t h~' hundan aynca :zevk ve 

in, 1 ~ duyuyoruz. 
llı..tb aulhe bu kadar candan 
~ttı.. ~~lan bir milletin arazisin
L-~t •de birde geçileceğinden 
"'lı I» lllclc kadar kulağa aiır re
" l'~;ey tasavvur edilemez. 

'-•ili Ye toprakları, neden bat· 
~ d,ı: cUcrin ukeri plinlanna 

•Ce •tı • 
l.. _ " ı tiraslanna ilel ohun? 
·'."lla ~ 'h.tıra getirilmesi ve açık-
~· ~~ .&Ö~lenmesi bile Türkleri 
~iiy c rcndde edeceği dü~ü
~ ~r ınu? ToprakJ•runızdan 
~'"'-~bir devletb, beri1anri 
~ d tla geçmesini, !ıavsalası 
~~tı:.: et:ek bir Türle tasavvur 
~ ~· Bu vatanın öz evladı, 

~o.lu çocukları , o öz top-
~ ~~iklüiru kutiarmak •• 

• 
1rn olarak Y•tamak için 

h~ ~~hiDcle sayılı cihadla
t ,.~ı Yapmı!lar ve yokluk 
~~~er~ilderi blaraınanhk. 

luilutlen bir f{rap JIÔrÜyÜf lıalirJ• 

Cümhuriyet bayramında, Ankaradaki re•m.iıeçide İflİrak ede· 
cet iatanbul izcileri, buıiin 2,50 trenile tebrimizdren hareket ede 
celderdir 

Ankara Kız ve Gazi liseleri İ%cilere tahsia edilmittir. Gençler, 
İ!ttanbula dol.uz ıün ıonra döneceklerdir. 

-ı Diğer tnrııfttın mekteplerde Cüm· 
~-----------,...... huri~·d baynııııı haftası programı -

Bugün .................... 
3 üncü •ahifemizde 

Akdeniz 
bizim deniz 

1 

nın tatbikınn dünden itibaren başlan
m ıştır. Geçıd resrııin <: iştirak ed<'cek 
olnn ortam<'ktep ve liselerin Bııden 
terbiy<:Si m ua llimleri, dun saat 15 de 
İ si.aııbul Kız Liı;esindc Ma a rif M6-
du ı uııün riya etinde t.oplanmı~. ba y
rıım hazırlıklan etrafında görüşmüş 
le. rli r. Her mektepten ba~Tımı:ı 40 . 
50 talebenin İitiı'aki muvafık gi\ı•ül. 
11,iiştür. 

l.ı.._~ cıhanı hayretler için· 
fed~lardı. Böyle yetifil· 

~lıklar pabaıına ka -
0
•duiun"a Utiklilimizi, y •zan : ı lnsilterenla Belırad 

~L>'~n~n ibli.J edebile· Elçlai geliyor 
ti .._.._, l>ır banket ·· Muharrem Feyz• 1 ttiil, h c musa· Be eıad, 21 (A.A.) - D.N.B.: 

atta höyle bir teYİ L T O G AY 1 İngiltcı<'n in Bcl~ıııd Elçl ı;i Siı· 
~ •• ._;rASVIRi EFKAR Ron:ılıi Cııınpbell ıl ınl.ü Or~ ırnt e ·~· 

1 
tah!/c ı. 'Ut#ft .6 d.J ı ~---------·--' pre&iJe iııt.arıhtıla hu~lcrt. etml tir. 

/ngiliz l•ygareleri ilk 
defa olarak Şimali /tal· 
gaga kadu~ndılar, 
Almanlar da bilmukabele 
/ngilterege ve bilhassa 
Londraya taarruzda 
bulundular. 

Londra, 21 (lA.A.) - lngiliz 
tayyareleri Berline ve şimali ital
yaya kadar ~amil olan vasi hare· 
kat yapmışlardır. Askeri hedef
leri ve istila limanları şiddetle 
bombardıman edilmiştir. 

ye mecburiyeti hasıl olımı tur. 
Balknnlnuln IJ.ir lıarekC't bnşla

yıncn ve İtalyanlar M1sırd11 şıın· 
dilik tevakkuf hıılıııd b•ılunıın 
taaıTuzlarına tekrıır ~çmc Jn. 
gllız!M- ıçin bü~ ük hnvn kuv..-cı.. 

leı·ıne ilıtıyuç hılBll olncaktır. Biç 
şüphe yok ki Balkımlardn ılk lıı-

·gılız yardımı ve mildahnle•ı mü· 
him hava kuvv<'t.lc1 ıle yapılacak· 
tır. Bırknç ny c\•vcl neşrettiğimiz 

(Devamı sayf• 3, ıUtun 2 de) 

Ncvyork. 21 (A.A. ) - İngil i z 
tayyareleri Seriinin m üd afa a hat
tını aşarak Berline. şimdiye ka d ar 
\'ukubulan hücumların en şid· 
cret.1isini yapmaşlardır. Bir kaç 
yangın cıkmış, taarruz c;ok uzun --------------
sürmüştür. Berlin halkı ııE'Cevi M Lupescu 
u ykusuz _geçirmiştir. . m. 

· Berl in, 2 1 ( A. A. ) - lngiliı ) 
tayyar<"leri yan gınlar çıkaran bom ih ti astan 
ba lar atmışlardır. T ayyarcler dal-

mazııun 
ga halinde hücum etmiş, nıüdnfaa 
hattım gcçrniye muva ffak olmuş
lard ır. iki düşman tayyart-si dü • 
şüriilmüştür. 

Alman hücumu Hükômet, •abık Kralın 1 
Londra, 21 ( A.A. ) - D ü - metreaile saray Na:ıırı

m an, Londraya hücum etmiş, sa- nrn iadesini isHyo 
( Dev•mı aııyfa 3, sütun 4 d,.) 

Vekiller 
Heyeti 
toplandı 
Ankara: 21 (A.A.) -

icra Vekilleri Heyeti bu· 
gün saat 11 de Başve
kalette Başuekil doktor 
Refik Saydam'ın riya· 
setinde toplanmış ue ruz
namesindeki meselelt1ri 
müzakere etmiştir. 

Baıu•kilin tetlıi'1eı i 

Ankara: 21 (A. A.) -
Başvekil doktor Refik ıı 
Saydam bugün öğleJerı , 
evvel istatistik Umum 
Müdürlüğüne ı ide re k 
umumi sayım i/11 alaka
dar iıleri tetkik etmiş
tir. 

Bükreş, 2 1 ( A.A.) - D . N. 
B. : Rumen makamları. f.Panyol 
makamlarından, sabık Kral Ka -
rol ile kaçmış olan aabık. Saray 
Mare~li Urdarcanu'nun iadesini 
istemiştir. Urdarcanu, ibtiliıs ve 
sahte evrak tanzimi ile itham edil-

Fransa ya 

hıtaben 

Churchill 
kuvvetli 
bir nutuk 
söyledi 

"Hitleri tekmil avenesile 
mahvedeceğimiz mırhak
kaklLf'. Sabah yakıııdır,, 
çok güzel bir sabaha 
kavuşacağmıza e m ı n 
olunuz,, 

! 
T ürkiycden gelen hab erler, 

böyle bir Alman akını hakkındak ı 
şüpheyı bü bütiin arttırmaktadır . 

lstanbuldan Surivcye ve Filis -
tin yolu ile Ka hireye bir eyahat 
yapan Reuteriıı muhabiri şu elik 
kate değer iki hadiseye işaret et
mcktcd ı r: 

1 - Emniyetine Lir tecavüz 
vukubulduğu takdirdt- Türikvenııı 
mukavemet C'!ı.ıek hak kında aldı
ğı kat"i karar. 

2 - Araz.i n:.ab ı, Anadoludan 
gcçnwnin, bilhassa kı ın hnkika
ten imk<lnsı:r o1masıd ı r. 

Atatürk, garp dt:vlctlerind n 
az motörlii cüzütam buhındurrna 
sı ihtimaline knrsı Türk orduııu 

ı ıçin stratejik yollar hı a ettirmı 
oyııi 2amanda bir dü~man ıl t r 

J hareketini kolayl.ı"tırocal: ~ollrıı 
1 ise, bıle hıle yapmamı«lır. 

1 
• Gazt"tte Egyptienne dh M 

ki: 
Almanlnı, T urkhcden geçmıı,t> 

J tesrbbfüı cderlersP., vollnrındel 
• petrol bulamıyacaklaıdır. Bun 

İııgıliz Eaş,tkılı l\!ısi<'r C:lıuıd il mukabil az yiyecek ve cephan(· 
dun nktmnı rııd~0<lıı Fırın 1 hrn 1 bulacaklardır. Halbuki, Almatt -
tap eden lıir ıue"njda hulıııınıtıştur. ; .ıdaıı l iyccek göndermek, be., r 
Hıtalıeyi ~a{:ı)o der. edıyoruz: kuvvetinin fevkinde bir hareket· 

IDr.ııı111 ııayfcı .T. 1111tu11 ~ d<') (l>• • ı> ı tın1ııf.c :1 ~ '11;1 ı d 

......,,..._ 

işaretler 

Bob stil neye derler? 

Peya ili SA FA 

Y azılarda ve ağızlarda bir «Bob stil» tabiri geziniyor. Bun·ın 
ne olduğunu İyice bilmiyordum. Bir d ostumn sordum. Şöyl

anlııttı : 

- Bob stil, g\ıya, şimdiki Amerikan gençliğinin kıluı ını ,.t" 
edasını ifade eden yeni bir üslühun adıd ır. H akikatte Beyo<;luı un 
açıkgöz bir Ermeni terzisi, moda enayisi gençleri avlamak içın , 
salonuna bir sürü Amerikan sin~ma a rtist lerinin N.'ııimlerini a:.mtf 
ve bunları Örnek diye gösterip )'eni bir kılık uyduımuş, para lt •rı· 
yor. Bob stil ıöyle bir ıey : Kolları ve etekleri uzun, bol bir cd~e ; 
kuzu kulağı gibi ufacık, dar yaka ; çoratlar m eydanda sırıte,...ak 
Ladar sivri dar paçah pantalon; enseyi ve kulakları kapatnn u-un 
saçlar; öne doğru düşük, yana çarpık bir baş ve kambu:-u çıkık bir 
gövde. İatanbul argosile bir konuıuı: «Sıkı mı be?», «Çattık ya• 
hu!», «Al voltayı pır!» 

Bob stil ister bir Amerikan icadı ol un, İı;ter bir Ermeni tf'r7.İ
sinin yalnıtırmuı. Aradaki Okyanu u taııran fark, bu üslübun, bir 
zevk ve seciye çarpılıtmı açıia TUl'mastna mini değil. Kılıi• ve 
tavra ait üslubun, yazıda olduğu gibi, insan nıhunu d..-nya sıa. 
dıran İfaretlerin terkibi oldağuna fÜphe yoktw. Amerika veya 
bir kısım btanbUI gençlijinİn cbfan ıörünütün• musallat olan bu 
çarpıklık, bu sarkıklık, bu çaiaaozvari )'iirüyÜf, 9'u uçan ve bıç.lm• 
söz söyleyİf ne ifade ediyor? Besbelli: idealsiz vıe istikamebİ& 
nıbJarm dokumumda Wr çüriiriif, aec:iyenin teyellerinde bir SÖ• 
külüı, dlfarıdan gelen her teaire brp mukavemet.sizliği; bir züm .. 
renin miif terek tabiati haline aobn phaiyet yoksulluğu. 

Ben, Onivenite ve yülaek taı.siJ pnÇliiimizcle, ekseriyeti baJt 
çocuklarile dolu lstanbul tarafı liHluimizcle Bol> itile teadül 
edilebilecefiae inanmam. O. Tlrk m&hallelerlmidn etrafını d .. 
bu biçim yabancı tesirleri seri tepen aöze ıöriinmea ltir an'ane d .. 
•an çevirmi,tir. Orada. pqinden virane çoculdanmn t.ykırdı ... 
lan Bob ıtilin adı hali, züppeden muhaffef, uüp!• dür. Bob d 
Beyoilu kaldımnlarında ve b elki Beyoğlu melctepl..a.de tirey-. 
O Beyoğlu ki, bili garptan şarka naklettiği kıymetleria en hi!Wır 
le en sahtesini biribirine karı§lınp milli =-evkimizi aoysuzla~hrmalll 
ta.ki an'anesini terketmiş değildir. Dünün Monşerleri yerine ~ 
nün Bobstillerini y eti,tirivor. Modf!11 .~rd f' vnlnız milliyet fa .... 
Dün Fransızdı, b ugün in;,.:!.::. ' 

tıtihaJesinin tarihine bakan;a-ıız. ;;: .. b stil, yeni Wr _..,m. .. 



TETKİKLER 
BASMA 
SATIŞI 

TAHDİT 
EDİLİYOR 

ayhk dış 
................................................................. 
Dokuz ticaretimiz l İTHALAT f..,~1111 .. t••········ ..... ··············· ···················· 

Paris ve Fransız 
hekimliği 

ihracatımız 82,114,15 7 ve BiRLiKL~R~ 
ithalatımız 54,182,935 Lira . ç~~;~1~6k ... !.:~~;f~:~].f :1~ 

Sümerbank yerli mc:.llar pazar· E /ı [ "h b / d 1 T V k 1 h d k etıniyorum. F a kat bu . u~Y~~. bir 
1 

n az a ı racatta u un ug"'umuz . i~aret . e a t:ti .. ş~ ri~i~ e i fani ajansının evvelkr ·~nl urkı•· 
arı, ba~ma satıslarını t ahdit e; • ı h ı- h t b 1 ki f - •• . l l ı t a at ve ı raca ır ı erının a - telgrafında anlattığı, hatta ~ • et 
mıye karar vermiştir. Buna, son memleket/erin başında ta/ya ve aliyetinden memnun olmamıştır. da olmadıiımızdan dolayı tı~aldy·r. 
günlerde basma satı larında göni· l 1 b' l'kl · t k'I" d ı 1 

A "k [ " yı ça ışamıyan ır ı erın eş ı a - ettiği, m ihver dünyası e g d .
11 

-1- len gayritabii fazlalık sebep ol . merı a ge ıgor d lb d d -· "kl"kl a tın a, yı aşın a egışı ı e r ra· M ihverin yeni olduğuna .. 
1 11 

muştur. Bilhassa bazı kadın muş· · - -- pılacaktır. Bu hususta tetkikler söylediği, galiba doğmadan o ek 
Parisin. işdal altına alındıg· ı zaman muhakkak ki terilerinin bırçok defalar gelerek ' k d - acıı · ,.., • Ankara. 2 1 (A. A. ) - Dı• farkla ı"thala·tımızı 5.075.068 ve yapı.ma ta ır. b ir ceninin akıbetine u_grıY. b"ıt 
Parıs universitesi ve bu meyanda bı'lhassa Tıp arka arkaya basma almıya kalkış· y • • f ı ticaretimize ait d okuz aylık resmi ıhracatımızı 7.372.935 lira ola- Türk· Rume n tıcareh Cünkü lnihve rin h ede ı yen 
Fak•;ltesı' Pasteur, Charcot gı"bı· m··ı·esseselerı'le en maları şüphe uyandırmış ve bun- d- k d -·ıd· o üny•· 

04 • lann. tüccarlar hesabına h areket rakamlara nazaran bu müddet i- rak tesbıt etmektedir. 19 39 un Türk - Rumen tıcaret anlaşma- Ünya yaratma egı ır. k 
sonra ak la geliyordu. Çünkü beşeriyet hayatına, ederek basma topladıkları zenne· çinde 82. J 14. 15 7 lira değerinde ayni ayına ait rakamlar ise yine sının bazı teferruatını tesbıt et- yı mihverin keyfine tabi kılnı•1• 
sıhhatine fle bunun kurucularına daima nankördür dılmiştir. Heride herh angi bir ih· yap ılmış o lan ihracata mukabıl ihracatımız lehinde 5.825.398 li- mek ıçin Bükreşe giden ticaret ve mihveri b eslemiye menıur erıi 

·k h k 1 menılel:etimize 54. 182.9 3S lira ralık bır farkla ihracatımızı 1 heyetımız bugün Rumanya vapu· mek, yani mihver emperyalız.flll! ... 
Yazan.. Dr. Raaı•m ADASAL tı a r are etine mani o mak için k k M"b ry• ~ • b 1 d b d değerinde ithalatta bulunulmuş. 11.219.085 ve ithalatımızı da rile şehrimize dönecektir. Gelen urma tır. ı ver em~.e da· 
·••••••••••••••t••••••••••••••••••••••••• •••• •• •••• •• •• ••••• asma satış arın a un an sonrn h b I k I -- · · k k · b .. tün dun•• 

E bedbl kd k
• iht ıyatlı hareket edilecektir. tur. 5.393.687 lira olarak göstermek- a er ere göre. mliza ere er mus· mını urma ıse, u . ·rrıı· 

n n ta ır urlnrı yanında! den okuyorlar, Beı~son'un bGtün Geçen senenin ayni devrelerine tedir. ı bet şekılde neticelenmış. malların ki hür İnr.anlık cereyanını b <;>g irı 
kuvvetli düşm~ıılannı. dahi hayrete felsefe kOllıyatını, Ru!l!o'nun Emile-' Oığer taraftan. pıyasndaki pa· ait rakamlar ise, ithalatımızı Ookul aylık dış ticaretimizin teslim şartları kararlasmıştır. ya bağlıdır. Eski empery~lı:ıl1111e 
du,uren ''e hala nazal'ı tefsırlerı de- nı, ıçleı!nı çekerek kaııştıranlar ol· muk iplıg·İ luhranı üzerinde ya- 99 432 263 ı· "h h • t k d"k' t tturamıyacagını " d F b · · ıra ve 1 racatımızı mu telıf memleketler arıı!!ındaki O T' t M"d"' ,..... ar 1 1 ış u uı· 
~m e en ·rnn ız ozgunu esnasın- mu tul'. pılan tetkikler neticesinde şehr'ı- dn 84.803.532 Jı'ra olarak tesbıt · k ış ıcare u ur ugu milletleri istismar etmek için 

<l \. her muncvveı· 1 eldi kult • ın ı~aır.ına gelınce. ıhracatta bu- tuıı· • '· uıune Butün bunlnr~ 1•~ı·ls111 tileldelı d k. s·· b k f b 'k 1 T t \' ka"leı· O ş Tı·caret J ı. b k bu 
(ili 

· "• .. mız e ı umer an a rı a arı e''lemekte ı'dı·. l d - I k I ıcare e 1 ı aşmaKtan n" a çare . •1 
' tcmay crıne gore başka başka Fadre) ıııfatıle eğlence duşkü. ıılerl- b 1 . d 420 b k'I k ; un ugumuz meme et er başın- U M"'d ... S 8 k , 1 ~ . tlerırı cı d eler iıha •t . t' l' 1 . şu e erın e ı n ı o sto mal Bu rakamlara göre, 19 39 un da 1 7. 5 28.948 lı'ra ıle ı· talya, .m. um u llru erveı.. er ın ıln 1 madığını anlıyarak son rıca ı'lı• 

_re mış 1• •lr zaman at ne; tabıat, ııanat, muze ve kılıse a· . . T k y 1 f b d d 111 
v roşları oııundc ""e Sen nehrlnın şıklarınıı hak verir ve acı teesslıı le· b~lundugu ~nl.aşılmıştır. Şclmmı- dokuz aylık ithalat ve ıhracat mik 1 1. 9 34.500 lira ile Amerika Bir- ur • ugos av a yon urosu e e yapmıya hazırlandığı sıra a • 
k prubaşhırında hüı rlyct ve vatan riııc istırak ederken lıu lıekıoı ıııfn· zın senelık ıhtıyacı 620 bin kilo· tarlarının ihracatımız aleyhınde leşik Devletleri gelmekte ve bun· gl"lığine . tayiin hakkındakı habUr l ver devletlerinin yeni bir errıP~r· 

kı lçın ~nrı~d haı plerı yap~ış o· tıle o emekılar bcldcııın hastanele dur Sıoklar buna göre tevzi edi- kaydeylemiş olduğu 14.628 7 31 ları 9. 7 7 5. 620 lıra ile Rumnnya, tahakkuk_ e.~mı~ı_i_r Dı~ }ıcaret .. yalizm ile .ortaya ç~~maları, :,1ıi 
laı ta_ı·ıhı Fıarı • butun maddı _ve rınden ve laborntuurlıırınrJım ınsan· llccektir. Diğer taraftan speküla- liraya mukabil 1940 ın ayni aylan 9.026. 146 lira ile lngıltt:re, mum Mudurlugunc kımın tayın cak bir nctıce verebılır. O da . 
n nevı vnr ıklarlle duşman kucagı· lık he abına cdın"n 1 tıfadclerl to""rler'ın el'ınde de saklı olarak k d . . h edilece<'ı heniız bdli deg-ildir 1· k ılan ve 11111. 

t 1 k <!Ü h 
._ ıçinde i ış tıcaretımız, i racatı. 6.806.896 Jı'ra ı'le Almanya, o · • empcryn ızme arşı aç . _ .. 

n a 1 ır ·en nyanın er tarafında me küt bırakmak bfıyuk bir haksız 120 b' k"I 1 ld - y-· va:ı dokenler çok olmuştur Çün- lık olacaktı. Çunkü Paarıs' bır Fran: d ' I . ın. ıl\o ma o ug~ tesbit mız lehinde 2 7.31.222 liralık bır 6.613.274 lıra ile Fransa takıp Berberler mektebi niçin vaffak 0
1
1.an mkücadelet"'51d1r, 

k ı ~ııl~rdan ve hatta bir knç çağ. sız şehrı olarak bütun sılühlarıle su· e ~ mış~ır. 1~~.tya f~brıkaaı da fark göslermektedir. eylemektedir. ' açılamıyormu,? emperya ızme arfı açıma r· 
d nberı bu şehır ılunyıı mikyasında kut ederken dunya <ılçusıle bır ılım ıplık g.onderdıgı takdırde isten - Aylık rakamlar İse. Eyliil ayı İthalata gelince, dokuz aylık Berberler Cemıyctı Reisi, dün Dünya milletleri, eski enıP~ıt· 
bır ı~ım ve sanat mt:'rkezıydı \'C _me· ve n.edeniyet kıılesı ve bu meyanda bulun ıhtıyacı tamamen karşılan- içindeki dış ticarctimızı ihracatı - ayni devrede memleketımıze İt· l\1ıntaka Ticaret Mudurlüğüne ça- yalizm ile mücadele eder~e~f de 
d nt)et bayrakdarları eskı ollmpıyat lıe,nolmılcl tababet ku"belerınden bi· mı!I. olacaktır. 1 h d 2 297 887 1 b h 1 b zandıkları tecru"belerden ıstı a .. 

J mız e ın e . . ıra ir a atta ulunmus olan memleket· g·ırıtmış, kendısınden. berberJe1 . ·ı ...,11· 
O) unlarındalcı ınc'}'ule taşıyıcıları rl bulunu"ordu iste bnn bugun de - .................. ~ ............ _ ... _ .;.;,;,;.;;;.,.. d k · lızrn 1 c , •. 

b b d ıd ki bil ı J • ~· o o ''"'''''''' lerin başında 8.975.097 lıra ı"le ınektebını"n arılmam"sı sebeplen e ere yenı emperya ııll ı 1 ura an 8 1 • arı gı erı son· ı onun bu şereflı rolunu tebaruz ettir- ,,.,,,;;;;;;;;;;;; K Ç K ff A BE R L E R " .. d 1 d ki h h ide 
0 

d ı meden ve nynl luırnrctle her tu· mek ıstl:;or ve bunu in~ani bir borç ""'" ',_ :!:~::::!""'' İtalya, 7. 764.61 7 lira ile Rum an- hakkında iuıhat ıstenmıştır. ca e e e ece er ve er a ki rdir· 
t fa yay~yorhırdı Ancak Descartes· la bılıyorum. ya, 7. 160.690 lira ıle Birlcşık A· Cemıyet Reısı, berberlerden daha kolaylıkla yenece e ·ıe 
hı, Hugo nun veyn l'astcuı 'un eski 1 1 Denizle rde•. Potı•ste •• merika gelmekte ve bunları toplanan 600 lıranın bankada ol· Bahusus, yeni emperyalizl11 lll 
Atına nlutefekklrlerl ••ıbı· ıçlnde ;; • _ınıın guı OltOIO nkl•ler Hren na· ·· adele eden mı'lletlerin ço " " , 6 .88 7. 120 lira ile Almanya dug"unu ve bu mıı.tarın, mektep muc · lıt" lemşümul ustatlık ynpınış oldukları z?rı ~e nmelı muleaddlt b_üyük ke • * DEN iZ YOLLAR 'MÜDÜRÜ C ' " T f b 1 d erı ka 
J,l'\IZcl Parls bir (Belde! fücire) mfı· şıflerı arasında, bııılercc ınsan ha· 1 _ ~ 1 * YARAMA:ZLI iN CEZA~/- 6.659 316 lira ile lngiltere takip açmıya kafı gelmedığını söylemış· ı ım ve en a umın an g d "oi eı 

. tın ku t n tnb b t 11 - Denı.zyollnrı Umum .1\luc.lunı lb.
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Haliç Feııerın·'e Karııııınhınet m.~. eylemektedı'r. l ı'ır. milletler değil, bil akİ!ı, ken •
1

• e" 
na!!lna alanların acıları muhakknk }a 1 r ar 11 8 e 111 c ı:ınşu. u " tıY kı bnşka manadadır. Tıno Ro sı'nin mul lıııluntulnrı çok tlalıa scssız o,;e rahJııı 1-..cnıal Baybora, h.aradenız lı- ı hııllesı 81 ~yılı ~vde oturan Cemalln mek ve istismar etmek ıs .. 1• 
'\larinella'sı, Chevalıer'in kahkaha mute~azidlr. Çiçek a~ısı mılyonlal'· manlarının ~pur ıhtlyacı üzennde bahçesıne gıren mahalle ı:ocukları 0 _ F" M milletlerden de daha üstün "ııı. 
v rıcl halk şansonlarile kubbeleri en insanı ölumden, Y'll. bıııleıce dil- tetkıkler yapmak üzere bugun lıma-ı rada duran bır otomobllın henzın 01'· ıyat urakabe Komisyonu toplandı türlü olan Avrupa millet leri orıa 
ç nlıyan meşhur l'aris gazınosunu, bcrlerı de çırkınlıkt<?n kur~rmı~tır. nımızdan hareket edecektir. posuna kihrıt ntıııışlardır. Bu suretle • dukları için bu mi.ıcadele, Jıı .,e 
1"olı llerJerdcn zenci rakknsesi Ba- ~albukı mucıclı olan Jcnncr ın ıı;mı, Umum i\lüdür, limanlnrdııkı acen- ıılev alan depo l\lehnıet ve Saım ı. o d f ı b ı • büyük süratle ne~ice ver~~ek·bO • 
~~l'ahut ta Sphynx ~e Dıana gibi huk~met t.ııklıpçl _ı lmdar hnl_kça ta ık te:kllitlarıle de meşgul olaenk· sınılerlndekı çocukların ynn:ırak ağır mı e er, u yenı a a t kl• keı'ın ihtiras kamçılayıcı dnnslnrını uçuncu derer.edı•n bir ,:.ır veya bır 1 u n 1 y a t 1 n 1 n t e s 1 t 1 ·ıı ti b t h kkurn 

8 
rı ve lüks batakhanelcrını nğızları mal'!nı dcğıldlr. llıs lptalı, amelıyn- tır. surette ynralanmasma sebebiyet ver- yunduruğunu daha kolaY 

1 

ulanarak c eflenenlerl bir tarafa tu tubı olan b~tun lıa.otalarn nmclı· * }S[{F:ı\'DERUN LiHANf _ mıştir. parçalıyacaklardır. 
bırakalım. Bıraz dah hayal t ye csnaısında !'lıgara bıle ıçmck im- B 1 Benzin ı;öndürülmfiş, yaramaz ço. ı• ş ı' t e h ı' r e d ı' I d ı "'"'"' fen rnederıİ· PEVCS k" dl" ı ı ı ki f b a1Jvekılln emrile akenderuna gıden 1 B' T"" ki · ve ince ruhlu olanlar belki ilkbahar· anını ver •. gı 18 c e, o:-o ormu u- cukhır hastanele kaldırılmışlardır. 12 

ur er, yenı 'k•terı ı L1 ter ı kimse bl mez Limanlar lşletmesı Umum l\Juılılrü · d d h kı .. da Vcrsalllcs bahçclcnnı, Boulogne an ' · * KIŞ KA7.~1LARI ANT/YOR- yetı oğ uğu zaman, a ...,1f 
k k h 

A ı el'ın Calhlee'ni Guten- RnuCi Manyns, bugün şchrımıze dö· d k ol•,.. orır.ıınının romanlı alJ sn nelerinı ış m · n, Son rrünlerde sıcak sudan haşlanan onun oğuşunu ço geç a k· 
ve belki de Concoıdc mc"'lanından bcıg'in \'Cya l\laıkoniııln keşıflrrı necektır. Umum l\ludOr, İskenderun " b ·· d b" h ı· zarar çe 

J· ve devrilen mangaldan yanan çoruk- ve u y uz en ır ay ı ii· 
N ıpolconun muhteşem takı zaferıne yauında veyahut ta biı Verdı, bır lımanının kısa blr ıamunda ı~lıılı ve S b b · b ı B ·· ,,ok f 

R lı b G h 
!arın ı:rıyısı ehemml~·etlı hir surette o a o rusu fı·yatları her gu··n mış u unuyoru z. ugun, .. . .... 

kadar Şanzclize lıulv11rının bütün u enıı 'cya ır oet e'nın sannt e· ınşası ıçın letkikler yapmış ve edin· k · b' · b · '"k doğ"• ımtldadınca ee•ll ne .. •e dalgaları ha· seıleı ile mukaY. eseıle tıb buluntuları artııırıktaılır. ür, hıç ır )'em ve i.ıy~d fırsat 
" v <lığı neticeyi <.11iniiştc Ankaı aya uı;· b• d h h ) k h n 

imde uzanan göz kıımn"tıııcı zarı! hep golgeılc ve hatta nisyan halin· Rır kaç gün evvel odada oynarken lf8Z 8 8 p8 8lll8ŞIY0r a n amıyaca::.t ya ut yenı ~ t.Jefe 
v rıyarak Başvekile blldirmıştlr k k · d - ·ı ı '"' ~ı anlar akıtoıııı duşiıııerek veya Pa- dedır. Acaba insan hayatının dalma devirdiğl mangaldan dökülen atP.ş. açıraca vazıyetle egı 1 

• jt· ı Is aergıslnin Sen nehı 1 üstiııııleki dııha ıılcal nııdctını güden t.ahabet Verılecck emirl~re göre limanın ın. lerle kavrulan ;\leşrutıyet mahalle. F Stefani ajansının, b izi gafletlerll\jl 
el ııanma gecelerıııl cıınlandırnrnk diger ilımleıdcn ve samıtlcrdcn nşn· şasına başlancıcaktır. sınde Recep İlyas apartımanının kn· iyat Murakabe Komisyonu rağmen, odun ve kömür fiyatla· h a m etm esine hiç de tahafll d• 
fçt n tee sür duydular. Bir zamanlar gı bir kademede mluıı? . Bılhass:ı * GElllİGE t'Af'lJR /Sl(ElE· pıcısı Bayramın bir buçuk yaşındaki dün akşam !üzer i toplanmı~tır. Saç rının yeniden tetkiki gelecek top- edem eyiz. Stefaninin aklı ba~~ıı· 
g ccleri tntlı ve IJ::ı)gın elektrik hfiz. haynttakı müsbct ve nmelı mısnllerı I çocu<•u 'ı'ılmaz. dOn ç~uk lıastaııe· levha fiyat arı üzerinde görü•ül. ! anlıya bırakıl mı" ve Beledı'ye ta· ise, bu yen i dog· an dünyad a •••• 
rn 'en nltında Louvrc muzesinln Ve- itibarile buna kimse evet dıyemcz S YAP/Ul"OR - Devlet Limanları ,; .... •. ·ı v .. k' e , .. · muş Vf! toptancı ı e perakendeci· rafından odun ve ko-mu··r mınta· di alakadarlarının mev 1 v el/· 
ı heykeli veyn Jlndame Recamıer- 1edenıyel (veba) rnıkrobunu deha ı,ıctmesı Umum Müdürluğli, Gemlık sinoe yaralarının tcsirile ölmüştür. 1 k k rrı 

k 1 1 k f d 
· ı h ye bırakı aca ·ar nisbetleri teıı- kalarında tetkıkat yapmıya ao" n· ziyeti ile meşgul ol~un ve bu 'br..t 

n n tablo u gibi şaheııcrler nev'inden ıvı cımı e eş c en ı •mı. mc taı.ı lım:ınına 1 O bııı lıra sarfı le bir vıı. nundan başkn l\lerılıvenkoyündc o- B d .., r 
•··J ı tc "" k - ı g~elerı· ıde lı'rik bı' r kar nısr bit olunmuştur. un an sonra las- dcrı'len mu""tehassıs dı'nlenmemı· ş- ki ve vaziyeti, backalarına 1 

...... ıa arı maşn hme ten mııteve. ._.. ı ' • a ya· pur ıskclcııı yaıımı)'a karar vermış- turan 8 yaşında Hfiseyln ı mindckl I · d d 
7 

llt vccdu heyecana kapılanlar bom- znn _bır Musset'ten aşağı görduğü tir. Projeler bazırlandığıııdan bu. çocuk ta, dün oda itinde nynnrken tik tacır en avet e ilerek d in • tir. · olsun d iye tavzih etsin! • cJii"' 
ba )ıığmuru altınd:ı bir Paris şch· takdııdc ııankordOr ve guyr! ı ıtıba- günlerde in-aata b 1 kt 1 J k lenmiştir. Oig· er taraftan, geçen sene 2 5 Bize gelince, biz yeni bır k ·1yi 

i
l h kiki cd 1 d T.ildl • aş nnaca ır. 1 m::ıııga r ıı aynıynn tencereyi düşQr. rlnln tıısnvvurunn d&hi dayanama- r e a m en yet c.; r . Komisyonun ruznamesinde faı- • 30 kuruı! olan soba boruları son yanın d og·up doğmadığın ı ç·ok . ..,. 
.Ne garıp bır tcce ıclıl' kı bı r nıu- ıya•a : la iş o ugun an, top antı geç va- günlerde 100 kuruştan fazlaya biliyoruz ve bu yolda h iç ır 11 1

,,,r • • 11 . p · I nıüş vücudünün muhtelif yerlerin.. ld - d I · b ı•·· 
ki · b" d"b tı ı k ı den yanmıştır. Hüseyin baygın bır k d .. 

Ya bır fıkri snbıt hallncla sık sık !~Y:ı~~~r öl~~c; na~ı ~~~·k~l~~~ * AFYO.V İHRACATI _ Top. halde Numune hastanesine kaldırıl· ki tlere 8 ar surmüştür . Yalnız, yükselmiştir. Komisyonun, bu işe sed e n n asihat beklem iyorup 
E) fel kulcsınin en list katını.lan, ba- linde ve kitaplnrını.lıı sayPı ıle ba· rak 1\lahsullerı Ofisi, Fransız Hındi· mıştı r. havaların birdenbire soğumasına e lkoyarak tetkikler yapması bek- SOHA SA~ 
zan Noter Dume rr:ıı~edıniıı Casimo·'o .. ve kı• mevsiminin yak! 1 k d" u kadardır; ve öluın gfınüncle gazete- çinisine 8100 l ngıllz liralık afyon A"rıca Sirkecide Salkım,.rığilt ma- y aşmasına enme tc ır. Dahilı·ye Vekllı"a·ıo 
yu lcmsıl etlen lıe)bclli kulesinden ' -
ve dnha zıynde mutekit ve ii.bit ruh- lerdc diğer muztarlp sanatkarların göndermiştir. Ru ıhracattan elde et· hallesinde oturan Avramın 18 11ylık ô . 
lu oldukları anlarda dıt Sacre Coeur uzun nıerslyclerını okuyoruz: halbu- tlği takasları ıthalatçılaıımı7.a sata· çocuğu hak ta yemek tenceresin in ~""retmen 'er arasın -'a . _tetkiklerı DaL ı'liY'. 
kıl l l .. - dk' . di kı büyük hckım nrknı;ında ancak ha· kt d ·ı l d ı ı~ uj ş h d b 1 Jl . ı ıM:s n n onun e ı genı, mer ven- yatlarını kurtarmış olduğu binlrrce ca ır. evrı mcs sonunda yanmıe. tc av e rım ız c u unan h v ı 
den geniş bir ufuk zaviyesı altında insan makinesinılen, derhal unutan * SOl'l'ETC.,ER ııtÜBAYAATA altına alınmıştır. • t . nakı.ller Vekili Faik Öztrak, dün sabıtp,rtİ 
koca Parisi 8C)'retmesıni ev~ler ne genı ayın v• t· .. I d da · hinlerce candan baeka lıır •ey bırnk- HAŞlADnAR _ Sovyetler, piyasa- AclU•ede_ı v ayette, ov e en sonra ıuıı· yaptı:ar? .. lçınden ve dışından sey- ı ve Belediyede tetkiklerde bu 
rt-dildık1:e taUı )'erleri mOtema<.liyen mnz. mızdnn yapağı almıya başlamıelar- 2 
artan, (stnnbul, Atına, Roma ve Son zamanlarda tababetm muhte· dır. ~00 t-On kadar mObayaatta bu· * METRESiN/ YARALIYAN - - muştur. it'' 
Berlınden parça parça nhnelerle ta- llf ,ubelerinde göz lıımıştırıeı bu· ıuoacakları söylenmektedir. Bu vazi. ADAMIN MUHAKEMf:Sİ - Bır .. Sıva~ Erkek Öf. Ok. Resim · le O. Türkçe öt. Tayyar Afyon Lisesi Vekilin bugün AnkaraYa 

1 k b 1 d hı bl 1 luntuları ve tednvi usulleri olan bir haf•- kadar ı B ğl ·'a Ser Oiı Rıza t · T'Jk k ti · hı ld Dl&nı anııra un ar an ç r ne yet piyasayı harekete getirmiş, T rak· .... evve • eyo unu · .. ., zmır ı ilik O. O. Re!!lm Türkçe ÖğretmenHtlne, Trabzon Er- re e er ı mu eme ır. 
L"'tız~nıı'vcn ve Nev~·orkun mesut ı' I k:ıt Oıstad hekim, alim 111" 311 olrnüş- dar o·· nıer caJdesı'nde kı .. kançlık yO· O<•retm ı·-. G 

Asker aileİerla• y•P1
" 

lacak yardını Ki" 

'"' .. " " m · tu-r ve bunlar arasmdA dima~ nli•çü ya yapağıları 80 kuruşa yQkselmie· - .'? •• en ıgıne, azlantep Lisesı Ta· kek O. O. Türkçe Öf. Yusuf Eski· 
yonerlerıne dahi efsanevi bir cennet g ıünden ınetres· •t lf k k orta bııye OT. '"' ·ırlndekl urları maharetle •·ıkarmak tir. Son hafta içinde arpa rıvatla rı 1 "c oyu "0 a · .. •· .~azıma Samsun Lisesi Ta. şehir Llseııi Türkçe Öğretmentiı1oıne. 
şehı i cezbesini veren Pariste hnyat • ~ d b ki A 1 b o· ~ fırtınalı bir meddü cezirden ibaretU. ıımeliyesınin büyük üstadı Amcrıkn· 15 para, buğday fiyattan da 20 para ııın a ıça ·~·arak yaralıyan zm ıı~·e ~.retmenliğlne, Mardin O. O Giresun O. O. Tarih. Coğ. Öğ. Pa-
Bu meddu cezre kapılmış olmıyan blr lı Cuehing nihayet bir kaç tıb gaze· yükselmiştir. Turgut, dün Adliyeye te llm olun. Musı~i Oğ. Sabri Muğla O. O. Mu- kizc Kayseri Lisesi Tarih. Coğ. Öğ-
tek Paris seyircisi ve ziyaretçisi var tcsinin bir 11<1 eOtunum.ı ışgnl ederek LiMONLAR - Bazı ıııuş ve Birinci Sulh Ceza mahkeme- sıkı Oğretmenllğine, Pazar O. O. Ta. retmenllğine, İskenderun O. O. Ce-
ııııdır? .. lJütün gfin Quartıer La tın· göçmOştür. fnsaıılık, sıhhatini 1.pıu- * YEŞiL sinde ııorgusu yapıldıktan sonra tev· rıh. Coğ. Öğ . Naim Giresun O. O den Terbiyesi Ög·. Şerif Urfa O. O. 

d S h 1 • il b ld - ."an fıllnıleı·e ve teknın,•ı·nlnı•e t,·nrşı kimselerın harıçten getirdikleri ham kıf nd'ılmı'ştlr. "' h c . .. e ve en ne ı nın n ıayet u ugu • ~J " ~ 1 arı • og. Oğretmenlig· ine. Kllis O B d t b' · o·· - ıı · ı kıyısındııki eski ve yenı kütiıplıaııe- eski znmanlnrın, heccav !\tollerc \"e· limonları çabuk olgunıa,tırmak için Azmi Turgut: e en er ıyesı gretnıen g ne. 
lerde kitap karıştırıp tezlerini ha_ ya Montaigne gibi cdiblcri kndar gayri sıhhi bir usul kullandıkları lle- c- Melfo ile bı"ı lblı·ı'mlzi hir ba r · detle hapı·s hk ı zırlıyıın gozllikliı ınfitefekklrlerln olmamakla beraber viııe nankiiı· ve ri ~ürtilmektedlr. Bunlar ham limon- cezasına ma üm o un-

d B
. • il· h C tk d r · a ı bu h t da tanımıştık. Beni çok kıskanıyor muştur. opera a ızet in a i armen'I, bir unu an 1 • ne Y• ıı:ı ım, ayn tarın yeşıl renkleıinı bir ilaçla enjek 

l'afı ndan ne yerinden ağır surette 
yaralanmı şt ı r. Cerh aleti, her za
manki gibi, nasılsa ele geçırllen ve 
taşlara enrtillerck ucu sivriltilen bır 

demir parçasından ibarettir. 

Frnn ız tiyatro unda Flnubert'in kanunlarının bir tecellısiıllr. sıyon ederek sarartmakta ve derhal ve yolda takip edıyorriu. Vaka saba· Bundan başka, Sırkeci istasyonun. 
1\fadnm Bovnry'alni ikinci, OçüncO İşte koca F11ın a munzzam ordu· hcklelnıeden plya aya çıkaı maktadır· hı da pe,imden gelmemı:ısını söyle- dan beş adet boş çuval çalan Recep 
defa dinlemek ve görmek için on be, !arı, donanmnl~rı ve eehlrlerlle yı- lar. Bu hususla aliıkndarların tuhkı- dlm. Ka\'ga ettim. Bıçak kazara ap· adında bir amele de ayni mahkeme 
gun evvel paradi balkonlarında bir kılarken medenıyet ııamına duyulan landı.> demi•tir. tarafınd 3 k t 1 lı ki t ted .. an ay hapis Cczll!ına çar. 
bilet nlobllen bedii zevk ve ahenk a- beşeri endişe daha ziyade aanat, c· 8 yapma arı e · cnnıe' - ır. Oığer taraftan Beyoğlu hastane- pılmıştır. Ancak carlh Kör Haı;11n ışın t.ah· 

klkatı yapıldığı sırada mahkünıire· 

tini biUrmiş ve tahlıye olunmuştur. 
ş klarının on dört nğu tos gecesi ne debiyat ve hatta eğlence sahalaı·ı et- sine "ntırılan Melfonun yaraları teh· * T · I ~aptıklarını, Sarbonne'un miıtead. f d t 1 du Hatt" p . 1 b d bllh t b f k-lt ~ EVl<IF'HANE C NA YF:T/. ra ın a op anıyor . .. nrıs ve u meyan a a sn ı n u e- tikeli görülmektedir. v i rv • I 
dit kursulennde hukuk, iktısad ve çok sevdikleri sanılnn cgoi t Amen- sl beynelmılcl şölmıtteki a tndlnrı • ' "

1
U 11 AK EM ES - Geçenlerde Bütün aramalara rağmen buluna· 

ınadığından muhakemesine gıyaben 
bakılmış ve şlmdı ıyileşmiş bulunnn 
Huseyınin ıfndesi alınmıştır. Hü~e · 
yln vaknnın tarzı cereyanını anlat· 
mış, sonunda da Kör Hnsandan da· 
vacı olmadığını ııöylemiştir. 

ed bı)at ihtisaslarına ait derslerden kalılar bunlar aıasında daha zıyade ve Pasteur, Charcot gibi mOCSS"Se· * YALANCI HASTA - Hapis· levkıfhanede cereyan eden yeni bir 
v konferanslardan ilham almış o· Fransadakl paralarıııı, alncaklnrını terile en az akla goJlyordu. Çünkü hanede mahpus bulunan Nafi•. adın· yaralanın vakasının, dün Bırlncı 
!anların heyecan derecesini tasavvur duşfinüyorlardı. Paı isin bütun gece başına gelen harp gihı belalarla mü· da bir mahkfım, ha ta taklidi yapn· Sulh Ceza mahkemesinde muhakeme-

mi~oı um. taşıp dolan kabareleri, baş döndü • tenebblh olmıyan t'!)(Jtırlyet hayatı • rnk yatırıldığı tevkıfhane hMtane· ınne başlanmıştır. 
fuhtelıf gazctclennılzde bütün bu rücü ve Dorisos'un aşkını uyandıran na. sıhhııtine ve hunun kuruculı:ırı· sinin yatnklnrından bir tnnesınin pn- Okunan tahkıkal evrakına ııöre 

1 a suı )ere ve tahatturlaı a ait, az ş:ıraplnrı, birer tatlı şiir mısraı gl· na karşı daima ayni ez.eli tabıotlle ki b ı h · 1 ılı ol ::ı, bnzı kadirşinnslık yazıları bi aehll mümteni ile dı.ıdaklarda czı. nnııkördü:-. Sevglll karilerim bundan mu · arını oşaltmış ve pek ince 
0 

an aı ıse, Ynko adında bir eskici ya· 
ne~rcdılmlş; muazzep ruhları şade- len dilber kadınları dünyanın '1:?r ııonraki miisahabemdc, bilyiik Fran· koğuştaki kendi yatağının içine koy. hucliyi himaye yilzunden çıkmış ve 
dilsin dıye Lnnıartinln Graziella'sı· köşesinde fıhü cninlerc vesile teşkil s ız hekimlerinin beşeri hizmetlerini muştur. yahudıyl kızdırarak kıifürler eden Mahkeme, carlhin buldurulması İ· 
nı, Jlugo'nun (Sefiller) ini, Daudct- ediyordu. okuvacaksınız. Nnfi, verildığl Birinci Sulh Ceza Hüseyin adında bir mahküm, Kör çln polıse müzekkere yazılmasına ka. 
nın ,ocğirıneıı mektuplan> nı yeni- Muhakkak ki Parla universlteısi, . Dr. RASİM ADASAL mahkemesi tarafından dün 9 ay müıl- Hasan adında diğeı· bir mahküm ta· rar vernıışllr. 

I Edebi Roman 

Rüya 
- Tabıi. 
Kadın çok hayıct ettı. 1zalınt isti

yeı1 g(itlerle yur.Ome bakıyordu. 
Ne var? diye sordum. 

Kulağıma eğildi, alçak se le · 
Seniye siıınlc me res çıkııııya. 

cak mı? diye soıdu. 
- Hayır! dedim. 
Hayretle doğruldu: 

Hıı ! .. Demek nlkühln alacaksı· 
ruz" 

• 

Telrika . 35 1 . 
• 

Gibi 1 

.. 

Y aıaa: M. 8 . S. 1 
cfi ihtimalin ne ohıbıleccğlnl ben de 
pek vuzuhla layin edemiyordum. Uöy. 
le bir seyahate herkesin nnlıyablle· 

ceti bir mina vermekten kendım de 
iciz olduğum için, ev sahıbl kadının 
yüzüme Jikilen içi sorgu dolu gözle
rine cevap bulamadım. 

- Demek alttiği gıbl gelecek ı de· 
dl. 

Güldüm ve cevap vel'dinı: 
- Öyle! 

Ha) ır, dedim, nıkihla da almı- - Ah, diyordu, hakkınız vardır, 

Men;i, l\Jadam. silerek değil sökerek, ora}•a kentli altı gün sonra bu aziz insandan ebe· yıf. Şarkılar da üste geldi. Ne harl-
EvdC!n ayrıldıktan sonra, kendi cazibemi ycrleştırcbllccek miyim? dlyen ayrılacak mıyım? Bir daha bu kulfıde eeylerdi onlar ... 

kendime gülerek: cGlttığı gibi gele- Böyle bir lcaranm var mı! Hııyırl giiıel melek yüzü gi:inniyecek miyim? Ablam bir konferansa ba~lıyan 
cck> diyordum. Öyle mi olacaktı? Bunu düşünmüyorum; bayır! Seni· Bu şarkıları son defa mı duyuyo- radyoyu kapadı. Oturdu. Benim söy. 
Ben bu kadınla nihayet. on beş gün· yeye karşı alakamda en kuçOk bir rum ?, ledıklerime inanmadığını hissettiren 
lük bir müşterek hayata namzettim. nnu ve menfaat gölgcsınm bulun · 1 Bırdenbıre boğazıma kaskatı blr bir sükütu var<.lı. 1çiııi çektı. Anlı· 
Beraber bir vapurda, belki de bir masını istemiyorum. Eğer hayat ve hıçkırık tıkandı. Hungur hüngür ağ- yordum ki bana bir şeyler sormak 
kamarada yolculuğa çıkacağız: bir tabı at, benım kada'r onun lradesını lnmak ıstıyol', kendınıi zor tutuyor· için cesaretini topluyor. 
otelde, belki de bır odadn }"alacağız. de aşan bir müdahalede bul11nnıazsn, dum. Kıpkırmızı kesilmışinı. Ablam Onu bu uzOntiideıı kurtarmak için 
Ben hep onun yanında cığerlc.rinin emınim, Seniyeyi kazanmak için hiç- göı du ve )·erınden fırladı: bahsi ben açtım: 
şifasına çalışan bir hekin1, kalbınln bir teşebbüste bulunmıyacağım. - Ne oluyorsun, Nusret? diye ba- - Ameliyat sinirlerimi çok bozdu, 

şifasına çalışan bir dost halinde mi H Temmııı 1931 tııdı. dedım. 
kalacağım? Artık bu sahifelere itl· I b 

1 
Su getınnıye koşuyordu. Fakat O zaman ablam önüne bakarak de· 

raf edebilirim: Ben Seniyenln vücu- stan 1
' ben kendımi tutamadım ve ağlaınıya di ki : 

düne karşı da, ruhuna karşı da lil· Ablanı alaturka musıklye bayılıı·. başladım. - Yalnız ameliyat değil... Gcldi
kayt değilim. Bu kadının bütün hü- Onun kadar değil , fakat ben de se- Ablanı ümit ettiğim kadar hayrete ğ!m gilndcnberi dikkat cdiyol'um, sc
viyetine kartı içimde büyfik nrzular \'Crim. Bu akeam radyoyu açtık. düşmedi. Sanki İstanbula geldıği nin halinde ve bütün hayatında bir 
kımıldıyor. Onu seviyoı um, dıycmcro Rahıni Beyin şal'kılarını çnlıyodar- gilndcnberl bir 1Jeyler hissediyordu. değişiklik var, esaslı bir değişiklik. 
ıne inat!), fakat. aksini hiç ıddla e- <.lı. Ben tuttum, ablamla kaı şılıklı lkı Bana su ve kolonya getirdi. Hıçbır E•ki itiyatlarının bir çoğunu terket· 
demem. Ölümiııı kapısında o benim kadeh rakı içeyim, dedım. İki kadeh 

1 şey soylemedi. migsin. Hi~sediyorum ki senin içinde 

Asker ailelerine yardım 1,. 
bugün Belediyede bir ıoplarıtı şrı' 
pılacaktır. Mükelleflerin kıt~ J· 
~e bina vergileri esas tutulrrıa ali' 
zere yardımda bulunacakları 
kadarlarca söylenmektedir. ·rııdt 

Belediye hudutları dah 1ı 
1 

1.0e 
·ı er bulunan muhtaç asker aı e .,1rı· 

n.ıkdi, Belediye hududu ha.t1

0erı 
dı-kilere de ayniyat üı-:rırı 
yardım yapılacaktır.~ 

,,....r: 
~''"'''"'"""'"11uuuıı1Htnunı111ınnt1 1 ~"1 

r i Vecizelerin Şerhı i 
lt _.. ..... " 
.......... HHUllUHllUUltttt•'""uun ,. Jİ' 

lnıanlar iyi ve lıötıJ /tr 
y~ iki ırnıla ayrı/Jılı .. .,,,. 
rına göre, bunların 1

• , 

de, iyiler oraıırıda 1~. 
)lılmak, herhalde bir "' 
vc. ffaJuyettir. 

EMERSON 
ı· 

Bu gQzel sözun sahıbl oııııt .~ 
merson 'un kendu;i bu sözfcrlıtı 111r 
şekılde ızah ediyor: cİ1151111 gı;· 
ıyiye ve kötuye ayrıldıklarııt:etıll 
te, ısız oayet kotülerdeıt pi l•rl' 
hafızanızı turlü tüı ııı ıztırıı ıe 

ıef11 
yilklersiniz, hayatınızı ıuıı dlııl· 
doldurursunuz, dünyayı keJl bıt 
ze zindan edersiniz ve ölıılll~b"" 
dehşet olarak beklersiniz. ~ıı b0' 
iyilere katılırsanız, iş biltu~,,,ııfl 
t(in değişir. Siz bir tek ıı ·yi {ı' 
kafasına bir tek parlak ve ~.ııııfl 
kir katarsanız, bir tek a 11~1rı• 
bahtiyar bir tek saat yaşa~ or:ıd'I 
hizmet ederseniz, yer Y. ~ ıı•· 
bir meleğin yapabileceği ış 51,e 
ıarmıı olursunuz. ? halde1'•ııl• 
yaraşan iş, derhal ıyUere 1' ~· 
mak ve köUilerden uzaklao~erır:ı' 
malıdır.> Emerson'un bu sÖ oldl; 
bir tek söz katmıya uızunı 
gerektir. 

aldığı buyuk ıolden hiç haberi olmı- üçü, öç kadeh dordü buldu. Şarkıları Kendımi çabuk topladım: bilmediğim bir ~ey .•• 
yan yegane ruh arkadaşımdır. Fa· beni gittikçe derinden earıyordu. Bir - İçkı ... dedim, içki dokundu. A· Yüzüme bir baktı ve gözlerini be-
kat bu on bq g\ln ıçınde ben onun aralık ablama gozlerını takıldı ve mellyattanberi ağzıma bir damla koy- men öniıne indirerek ilave etti: Lı------------_.-

m: cNasıl'lM Ben oa mam11t1m. Cumlei aaa'bi...- bili sa- fl>netM "'" 

y cağım. ötekini unntmaı o .•• Fakat siz ne iyi 
'ÜçiJJel lıılr iJltimaJı a). ada .. IDIS. ... IİllİD slblılne nıtla-



f\lnıan - Yugoslav Türkiye 

anlaşması • 
S B• ı •ı• knıvazörfine 700 metreye kndar so-

on günlerde mihver devlet- ır ngı iZ kularak torpil atmışlar. Kruvazör 

"\' leri matbuata, bücumlannı k ise bu hücumu soğukkanlılıkla kar- ( Bafl'llakalednı devam) 

kimae~e 

geçit olamaz 

.<\ '2na~~ a tevcih etm4Jerdir. rU Vazörünün şılıyarak ~emen müdafaaya başla. kinue?in bir an ~üıünm~ olma-kdenuın fark havzasında yayıl- mış ' 'e ikı İtalyan torpitosum1 top sına bıle ta.hammul etmek ısteme-
j1lf olan adaları arasında ve bun- k h ı v nteşlle batırmıya muvaffak olnıue ; yiz. Yukarıda da dediğimiz: gibi, 
d~ın nı.a.hfuz ve em~ ·~~nlan_n· a raman ıgı üçünciisü çck'.lıııiş; vııkadan haber- yine. tekrar. edelim, ~i biz kirnaeyi 

lngıliz: harp gem ılerının sıgı- . . ı ıiar olan vı! bır kruvazörle dört des· tahrık etmıyoruz, kunseye mey-tıaJı.ı , (1 ıncl 1ah ıf(.fen devam) • d k h tt " b" · h --duk a Yakacak _ ve )'ıyecek. ~ul- lıir tPtkikte de tafsil ettıği ıııiz \'C'çhile troyerden mürekkep bi r ltalyan CiJo. an o umuyoruz, a a ızım ~-
ha larını ve muretlebatına ıstıra· tngilt"r"nin l ıak, :\l ısı r, F illeotin su muha rebe ınaha llirıe koşmuş ; bu sabımıza meydan okuma!ına da 
I! t ."erdiklerini iddia ederek Yu- 1 ınemlekı!llerintle ve Siiveyş kanalın. esnada York İngiliz kruvazörü de razı değiliz. Buna mukabil istikla
k~~t~~ı, mihver de.vletlerine daki lın.klarının ve nıeııfaatkdııin en ~ja~·~n. imdad ına yeti~miş ; akşam l~miz.e, .izzetinefsi.miz:e, •. milli hay
f" fıılen hasmanc vazıyet almıf kuvvetlı bekcı i ''e muhafız kale i uzeı ı ıkı taraf arasında yeniden baş. sıyehmıze tam ha hurmet tam 
ternıeJitedirler. T6rk memfohti ve T ürk hurlutları- lı~·an muharebede İ talyan destroyer- bir riayet İsteriz. ' 

lel' kll~anistana, ~;ndisini düşm.an dır. Türkiye bu \"azlyetıni ve bu va- !erinden Artaglierle ismindeki 1620 Anadoludan geçip Süveyte 
,,.,; kı edere.k huc~m eden mıh- zifesin.i müdriktir; ,.e hiç naz etmek-1 tonluk, 3!l ~ıil sür<ıtiııde ve dör t ta. gitrniye kallnşmak, fÜphesiz bir 
tııaı~a~ctelerı ve bılhassa ltalya!' 1 sizin Ingıltereye elini uzatıp kucak-, ne 12 'imııtımetrelik topu h a,·i 193 hayaldir. Fakat, böyle bir teıeb
l'eti euat~ Yu_gosln~rayı ~a! vazı- !aşmıştır. Bunun içın Türk'il, bu va. d~· yn~ılnıış destroyer İngiliz kruvn- büs,baddi zatinde mümkünolı~n, 
ı.. ll"lnıyctsız ve şuphelı bır dev. zıie"ıni ifada kendi bnQırın bı rnkmn-ı zorleı ının top ateşi le hasara uğrnılı· olmasın, herhalde bizim toprak-~, telikk' k k 'h '· • i 
"' ı etme le ve artı mı - mak Yalnız rolün icabı der•ıı a~·ni gından talyan filosu lıu dcstroyC'ri larımız mevzuubabs olduk,.• onu te "il y 1 L t '" • ' 6 1 ' J 'X. • , t 
)aaer .rıı .ugos avyanın aa ı sı- ı.amandn pek mühim menfaatler, za. dıı,;er hır destl'oyerin yedeğinde çek· kendi emel ve hırslarına eeçit 
d~i ~ı tayın etmek ~amanı gel- rurctler icabıdır. tlrmek ~zere gc·celcyin muhaıdJl'Yi' yapmıya kalkışacaklar, tam bir 
ı_,,. 

111 

ıhtar etme~teydıler. Yugos- 19 birineite~rlnclc yazdığımız vcç- k~serek Italyaya doğru geri çekil • husranla karşılaımıya mahkum
!~ >'~ın, Yahudıler ve farmason· hile, lngiltcre Harl>iye Nazırı ;\lis- mı~ ; York hasara uğramamış; Ajax durlar. Bu, yalnız hükumetin ka
lat ~- ~tşı .. >:~pmış .ol.duğu kanun- ter Eden'ın şarkn gelmesi bu iftlerin cin muh inıee yarala r ve mü rcttchnt- ran değil, fakat bütün bir milletin 

V a.fı gQrulmcmııtı. daha büyük bir alaka ile tnnzımi i- tan yaralı ve ölü vardıı·. Bu kı uva-! kararıdır. Türk iıe bayat ve mev. 
't'u teme gaz~tc;_si, 2.6 . Ağus~osta çin ümit uyandıı maktad ı r. zöı·ü~ bir kaç sııat evvel uğrnclığı cudiyetine ait bir' m eselede kat'i 
le ~~s!av~~- huk.umetının Zagrep· Uzakşıı.rkta buytik .Tapon taarruzu Uırpıto hüeunıu~ u .tnkdi~c şayan bı.r karar verdiği vakit, daima hari
l:ıih ş ett ıgı bı~ beyanname. ıle devam etmektedir. Çınlilcr adım n. hareketle defedıp ıkl duşmnn torpı· k alar yaratmıştır. Bunun en yakın 
t;h. "er devletlerın kar,ı vazıye- (:lım u··d f cd k ..... rek"l ı' tosunu b:ıtırması ve ald ığı yaralara ve en canlı misalı"nı" ı·stiklal harbi-~·ı lasr"h • m a aa ere g .. n ~ ı yor- .. .. , , . . . . 
lldası İl ı etmış ve Balkan yarım lar. E-;.er Çin kuvvetleri mağlüp o- rn~nıen ~-7unc c~kllm~ycrek ) oı k ıl_c mız !eş~ıl eder. ~ cı~~tl-:., her
~eti A..ve Tuna h~vzas~.ın me.r. Jnrak geıi çekilir lerse bu defaki a- beınbcr ıkıncl bır musademeyc iştı· hangı bır bahane ıle bazı bıhuzur 
~ 1 rupanın bırer mutemmım kıbet iııbiliildiı· ; ve Çin faciasının nık etmesi "!'Jelson torunlarına yakı· etmeyi akıllarından geçirenler 
~ırıa~rı olup buralarda yaşıya~ sonudur. O zaman Ilırmanyn huclu-1 !'i~n bir ~ah,ra1?1anlıktır. fnrnliz . balı· - eğer ~v~rs~. • .. bare~ete geçmeden 
tıcinde n ort~ A.~upa sahası. ha dunun \"e yolunun açılmasından istl·ı rıyc i. AJax ı ıdare eden b:ıbrı~·clı. evvel ıyı duşunmelı ve maruz o · 
ttlti . . kcndılerını a~dcdemıye • fade edecek biı· le,ckktil kalınıyacak- lerle ıftihar cdeblllr. lacakları tehlikeleri iyi hesap et· 
.... . 'tını ve merkez:ı Avrupa da . " . . . l'd" 1 
"'tıkan ] k "d • k tır. Ertcsı gun, 13 bırlneıteşrın snLahı me ı ır er. 
lttini buun nra <ı f'fı cdı .e.mdıyc~eı · n- dur ... untur•u ka ak l İngıliz bahriye tayyareleri i tıkş:ıfa TASVtRi EFKAR tt . . ayın on ye ısın e ı a Dcniı:lerdekl "' ., ' r o k ki . b" . 1 

ltı!ftı. ve emniyet lıızmetlc·rınrıı doğıuduğu çı tı . aı ı zaman ı r duşnıan destro- Ber İn geceyi 
Fakat b · t y l v . yeknesaklığı son hnftıı zarfı nda ilılıl l ı yerınııı _yedekte çekilmekte olduğ-uııu 

d l'a karşı mihvcrci1erin göster . eden bazı deniz hareketleri olınıyn gornıuş er ; ~·emen AJax e 1 ıH < l'a. u neşrıya. ugos a .. .. 1 ı. . il ..... ı uykusuz geç·ırdı· 
llıİ1'leri itimatsızlığı bertaraf ede· başladı. 12 biriııcitcşrııı oğlerlcn son- buıılara ynkl nşını şlar ; bu hareket (B irinci sahifeden deı'aın) 

'llıİJti Y ı "h ra Akdenı zıJe karakol lılzıııet · yapan kaı şısında yedekçi İtalyan deslroye. b aha k ad a r olmak üzere uzun tO • ugos avyanın, mı ver· . · 1 ' 
1 

. . 
1 

. b . k . . 
b tre karşı Sovyctlcr Birliği ve lngiliı: kruvnzorleı ındcn Ajax ve 1 

• • ) : 1 a 1 dcstroyc.rı ıı a nı ak ken- müdde t d evam etmiştir. Birçok 
llntıtıla birlikte lngiltere ile te· York kruvazol'leı i, Malta adasilc Si- dısını :urt.armak za~·uretlnde knl: b ina la r ha sara uğ ramış, b irkaç ~ "e nıüzakerelcrde bulunmak- cilya adası arasındaki denizde ayrı mış; 5.'.ıı·nt'.nden istıfndeyle fngılız ya ngın çıkmıştır . Y edi düşman 

be Olduğuna dair çıkan ba. ayn ve fakat blribirlı;ıriJe muhabere kruv.aı.orl:rınden kurtulmuş; fa kat tayyare11i düşürülmüştür. 
cıl rl~rin Moskovada dahi sarih iı tibatını muhafaza ederek İ ta lyan makınelen sak~Uanmıl ~ . olan Aklrtag- ftalyanlara hücum 
\'arak tekzip edilmiş olması da gemilerini \"e abluka kaçaklarını ta- lıerle destroyeı· ı~ kenr ısı ne ya ~şan K ahire, 2 1 ( A. A.) -f ngiliz 
~.~Oılavyaya karşı m ihvercilerin rassut edeı lerken uç ltalyan torplto. tn.~hil ız kruvazdorlerl~in bverdıklhel~I tayyareleri Bingazide düşman ge
~etini değiıtinnedi. Bununla botıle Ajax kruvazörü temasa gel • mu let esnasın a 1~~r~t~ atı ta ı- mı l e rine ve a sk e ri h edeflere hü· 
~· ber, Yugoslavya ile bir iktı- mi~ler ; her tki taraf, takdire şayan siye sandallarına ın ı ·ten stoııı:la , cu m etmi~tır. S ollum civarına 
'''dı anlitfma yapmak Üzere bir bir hareketle hadiseyi nıemnunıyct İngllız kr uvazörlerinin top n eşı e bamba lar d i.işmüştür. Habeşistan -
' arıb · B b h d Jc k ı batırıl mıştır. B u hareketlerden ha- I ,_ )cı· erı clgrııtta Alman e - ıssc ere arşı amış. .. 

1 
. l da yangın a r çıKarılmıştır. 

'ra. 'ugo:;lav Harıcıye Nezaretı Ajnx knıvazorQ G085 ton eesame· .
1
. k _ 

1 1 4 1 
h'· t Kahıre, . . - ece, ıle" • • • berdar olan talyan tayyarelerı ıı - ı . 

2 
I (A A ) G 

"t~~da cereyan eden ınüzake • tinde 32 5 mil stlrati, 8 tane 16 son- gı_ ı z.J run\•azor erdne t 8~1~ kucunı .0 • K ah irede iki alarm işa reti veıil -
~rırı Al l • · mış er. u esna a ngı ız ı uvnzor- . d h' b " . . .. 

1 il),. • manyanın arzu uına Umetrelik 8 tane ıo sant ırnctrelık 1 1 .1 "h k t 
1 1 

:ı; il mışse e ıç ır tayya re sesı ışılı · tcı~ıUtı olarak neticelenmesi, Yu· topu ve b~rdasıncla iki tnyyareoi bu-1 keı ne .1 ~ 1 a ft el m ş 0

1 
anb l ı verııloo ınemiş, projoktörler kullanılma· 

"'a"'' . . 'b · ruvazoı u a :van )Om a arın < an B h f d b K h " ~tt .1·.:r.anın sıyasetıne karşı mı • lunan en "enl Jngiliz kruva:ı:örl crin- · ve l n,.ı" lı 7. mıştır. eş a ta a n eri a ıre-cı • 1 "' mühim ha...sa ra uğramıo ., . I t•ıt:.. crın. telakkilerini deği•tıre.- cle rl b·ı r"ı·•·ır. Ge,.en 1!>39 birlnclkanun de ilk defa a larm işareti vcrı -
'I( ~ a .. u ~ Amiı allik Dairesi, bu kruvazli r Cin· tİ)e N ılhassa Yugoslavya Harı- ayında Cenubi Aıııerı knda Alman niyetle mahfuz bi r liııı ıı nn gelince)•e miş tır. 
'Çk &_zı;ı ;-re eskj ~;~!in Sef~ri cep zırhlısı Gr:ı{ Von Sp~ ıle cesu- kadar v:ıkayı neerelmemiştir. İngiliz 
"tti ~vıçın ıktısadı goruşmelerın rene muharebe eden lngiliz ha rp ge- gemileri 6 itnlyan tayya ı esi dıişO r· 

K1brısta alarm 

~il fı' enmesi münasebetile YD.P· j mılerı arasındayd ı. müşlcr. Llverpool kru\·azörü 1!138 ı.le 
ltı.._. eYanat Almanyayı tamamı le ~ ı ·1 ü 

-:•ıtn ed k b " tt d" Ajııx'ın verdiği haber uzerine ona inşa cdılmış, 9300 ton uk, 33 mı s · 
~. ece ma ıye c ır. I . · 

2 
l5 t" t etik ve • ,,~ır y 1 h · yardıma koşan York ngıllz kruva· ratınde, 1 tane Ran ınıc r ,ıL _ ·· , ugoı avyanın arıce . · cl"k t fi 

h~dıf1 • • d it zörn de 8390 ton cesametıncle, 82,2 8 tane 10 !!antımetr ı opu ve ç 

~-.ıı~ Alıneıyanın yuz,_e ~-tmıoşılnı mll sürati, G tane 20 santimetrelik, tayyareyi havi yeni biı· kruvıızörılü r. 
•oyanın çeıuneö e • . 

L lınu ka d d k b ı 8 tane 10 santımetrelık topu ve bor- l ngllizlcr, son hnflıılarda Akdenı z. 'tt" y c ere , u m em e · 
1 Ilı Alın "kt d b • dasında bir tayyaresi bulunan en ye- deki denizaltı sremiler ini arttırmış · tıı.... anyaya ı ısa en ag- . 

1 
• . ı · 

I' ·•
1
•f hul d - 1 b ·· t nı Jngiliz kruvazorl erınden 11rn ır. lar ve bunlar yeni Ra vletlerinc baş· .._ · un uıunu e aruz e • . . 

''l'l1Jtit A jnx kruvazörüne raııtgelcn uç [. lamışl ard ı r. Son günlerde İ talya ııa· 
, .\ı~·ny ' l y la talyan torp itohotu Alrone ti pinde hlllcrınde bıri 8000, dıg-eri liOOO ve lrıd 1 a ı e ugos vya ara - r. • . 

LI llıı:j 1• b" l"w• 'kt d " I ki 679 tonluk. 80 mıl silrulınde, uç tane iklsı uçcr bin lonluk dört naklıye ge. 'il b.~ ş ır arı ı ısa ı o ma a . 
t "'il)'ıp • • • b" rw• d h" on santimetrelik lopu ha vı 1935 se- misl batırmı el ardır. 
'rı:t. ol<fu...' sayası 'I ır ıgı a ~ mev nesinde yap ılmıı yeni gemilerdir. Eakl Ordu Kumandanlarından 
.ı_uao.ı, &un~ . ve lbbununh mana&

1
•• İtalyan torpi to l n ı· ı tesııdufü nimet 

-qııt "Ya ıçm ıu ve azur o • ·r Emekli General ~~ 'llııu d ·ı · . . • telakki ederek hemen hucum vazı l'· 
İtiit· . a ı a\·e etmtf ve sıyası !erini yapmışlar ve J ııgıliz Ajax ALi tHSAN SABiS 

'lıtıır tnın, iki tarafın karıılıkb 
' '-Herine uygun bulunduğun
~~evaın edeceiini de temin 
, 1 .ır. Almanya, Belgrat anla,. 
~~ ibl~ lcendi harp sanayii· için 
~r lıhcı bulunduiu kurıun, 
~d "e bauxiti ve diğer ham 
~fi delerle meıbaha b.yvanatını 

erecede temin edecektir. 

Muharrem Fegzi 
"---.. TOGAY 

~ 'f ecavüze 
<ltşı Türklerin 
kararı 

İngiltere ve 
Amerikanın 

kararı 

Tas'ın bir 
tekzibi daha 

Lefkoşa 21 (A.A .) - R esmen 
bildirildığine göre, Kıbrısta g eçen 
perşembe g ünü v e cuma "günü de 
iki hava tehlikesi işareti verilmiş
tir. Bomba atılmamış, tayyare d a
fi bataryaları da ateş açmıımıştır. 
Hüv iyetl e ri anlaşılmıyan tayyare
ler çok y üksekten uçmu~lardır. 
Cuma günü saat 19 da verilen a
larm işa re tı g ece v e rilen ilk alarm 
i~aret idir. 

Eden, Maverayı Erdün Emiri 
ile j"Örü9tü 

Beyrut, 21 (A.A.) - D. N. 
B. ajansı muhabirinin öğrendiğine 
göre, Jngiliz Harbiye Nazırı Ed en 
Kudü~ yo!ile Erdüne gelmiştir. 
Kendisine. lngilt~ren in Ortaşark 
Kumandanı General Wavel refa
kat etmektedir. Eden, bu ıeya -
hati esnasında Erdün Emiri Ab -
dullahı Zİ}'aret eylemiştir. 

lng ilte re Harbıye Nazırı tekrar 
Kahireye gitmıştir. 

• • . . . 
_, : CEZAvtR .. , .. -~ ,_ 

Ak.deni~ hcaozcuı 

Sahife: 3 

Churchill 
kuvvetli bir 

nutuk söyledi 

Bir senelik harp. 
ten sonra, harbin 
ı;ıklet merkezi Ak- Akdeniz 
deniz havzasına 
intikal etmıştir. 
~imdi Mihver de\"
lcUcri bıitün a ske-
ı·i, bahri ve ba. 
va gayretlerini \"e 
bilhassa siyasi fa. 
nliyetlerini Akde . 
niz havzasına has-

"Bizim 
Deniz,, 
Davası ederek mevcudıye

tini kurtarmasına, 

ancak Akdeniz -

Yazan: Muharrem Feyzi Togay 
.............................................. .;:;;;...;.. 

Mumhane 
değirmeni 

:'tlevsimin fevkal iıde muvaffak1yctl olan 

CHARLES BOYER ve IRENE DUNNE'un 
Şahane temsilleri 

BÜYÜK AŞK 
Senenin F RA?;SIZCA sözlG en büyfik AŞK FİLMİNİN 

lh:inci zafer haftasına başhyor 
Henüz görememiş olanla rla, tekrar görmek lstiyenler 

lı••• bu :fırsattan istifade etsinler. Telefon : 42Sbl ••••I 



Salih Necati Eczabaıesi Ba-çekaJıda Yakıfllaı karsısıı~a sekerci HaCI Bekir sakağı basııdad1r. Baska yerde subesi yoktur 
.. ' ••••••••••••••••••• ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' ••••• ····••o•••••••lllOIOlll l OllllOO:O .,,,,ar 5 .~ 

22 Birineite,.-in Sala 
8.00 Pmı;rum ve mcınlckct saat 

a~ un, 8.0~ M üz ık: Hafi! program 
(Pi.), 8.15 Ajaııs babcl'lori, 8.80 Mü
aik pıogramının devamı (Pi,), 8.GO -
9.00 Ev kadıııı - yemok llt<tesi. 

12..30 Program ve memleket !'lllnt 

ayaı ı, 12.33 Müzık: Muhtclir şarkı
lar (Pl.), 12.60 Ajanı; habcrlcı·i, 13.05 
lılüzik: ! uhtc:hf arkıl.ıır programı

IWl dcvanu, ı, .20-14.00 Müzik: Ka
ntık program (Pi.). 

18.00 Pıogram ve memleket aat 
ayarı, 18.03 Muzik: Cazb .. nd (Pi.), 
18.30 Konutınıa ( ÇiftçJnin saati ı. 
18,45 Müzik: Çiftçınin sıuıti), 19.00 
M üzik: Ha)dn kuarteti, 19.-ıo Mem
leket ııaat a)'an \'O ajans h11bcrlerı, 

19.45 lU u7.lk: Fasıl heyeti, 20.15 
Radyo gazetesi. 20.45 Mu:tik: Sa'I. 
eaer leri - muhtelif ı.ııı rkılar ve tür. 
k iller, 21.30 Konuşma, 21.41i Miızık ~ 
Radyo salon orkestrası ( \' ıolonisl 
N ecjp A kın Jıfarc•ındc), 22.!!0 l\Iem· 
leket saat ayarı, ajans hauerlerl; 
mraat, esham - tııh\ilat, kambiyo . 
n ukut borsası (F'ı~ :ıt), 22.46 M üzık: 
ltadyo salon orkl trns1 programının 

• va mı, 23.00 tuzık: Dan m6ziği 

(Pi.), 2..~.2G-23.30 Yarınki prcıgrnm 

Te kapanış. 

Şehir Tiyatrosu 
Tepcbaşı Dram 

kısmanda 

Bu akşam sıı.a\ 20.30 da 

OTELLO 
lıtikli1 caddesinde 

komedi kıırnanda 
Bu alc ııııı suut 20.30 da 

tlstad Muhlıe Snb:ıhattının 
İkı baylik cserı 

1 Kerem - Aslı, luzlkli şark 

~sah, 2 - Efenin nşkı, mılli operet 
4 perde 

- Ölmez eeer1erden : ., 

1 Muallim Fuad 
Gücöyener'ia 

SİNA ÇÖLÜNDE 

TURK ORDUSU 
Okumıra bnoladıktan aonra bl
tlrıııederı bırııkmanın imkanı 

olmıyan hn kitap ikinci defa 
olarak 8000 tane daha hasıl· 

rnıştır. 2'0 sahife, fıyatı 100, 
bes cıltlfsl 125 kuru~ netth. 

(Anadolu Türk Kıtap depo a) 

BeyosJlu Birlııci Sulh lltıkııl; Ha· 
kimliğinde11: 

Hazlncnın Beyoğlu Hu eyın ağa 
m:ıhallesı Ferıdlye sokak 48 yr.nı 5:! 
numarada Vırjın Gumüşyan alcyhıne 
açtığı davanın muhakemesi sonu!1da 
yinni altı Urırnın 5/2/940 tarılıındcn 
itibaren yüzde boş fatz ve yuzde on 
avukatı ık ücrctı tahsilınu ıl:ıi r veri· 
len 9/9/IMO turlhli kıırarın nıı.iddcı· 

aleyhin ikıımeLvahırıın nıeçlıulıyetı 

lıascbilo jlprıen tebllğıne ~şrıır verıl

mış olduğundan muddetı kanuni~·csı 

zarfında ıtıraz veya t.cmyız etmerıı7. 

hulisRı huküm makamına kaim ol
mak ÜM!rc ilim olunur. 

(940-1156) 

• 
lngilizceyi 
Çabuk, kolay ötr~tirim 

Yoza11: VahJd Gü.tckin 

f ıı;rllııce ötnınınck ıstı~ cnlcriıı 

ıtımaUa alabılecc:klerı yegiine 

sun metot. :~a6 Bahlfe. hez clltlı 

151} kuruş nrttlr. 

(Anııdolu 'l'urk kıtııp deposu) 

A~nı metodun Almanca 

- r'rnn ııcnsı da vardır. 

ReyoJ}lıı llırrncı Sul/ı l/ııkl!k flô.-

RESiMLi • iKTiSADi ·---.... 

Türkiye Cümhuriyeti Haritası 
flaydarpa§u lisesı Mııaltımlıırındtn: Ad. Deııı·ımcı • Ccınal \'cııar. 

Coğrafya tcdrlsıı.tını kolaylaştıran ve nıcınlcketiınizın nı11hsul 
fabrikalıırını ıııalüınat ve iııtatistikler!e rcsımli ve renkli göstol'en 
haritadır. l<'iyatı (50) kuruştur. 

Satış verı: Almıed Halit Kitabın•i. Ankara ca<lde.,i, istunbııl 

Toprak mahsulleri ofisi lstan
bul tubesinden : 

Fransız Hındıçın!slnc snttıfıınız ttf~·ona mukabil tahakkuk eden 
8186,1314 sterllnllk takas hakkıın•zı l!atacaiCınnzdan talip olarıların Sir
kecı Liman han ilst katta Ofısimlze 25/10/9i0 cumıı. günü nkşamı saat 
17 ye kadar müracaatlıw IOzunıu ilan olunur. (100761 

'$:erin yib:ilnil aiartan hiç ıilphealz büyilk 

Türk Şekercisi HACI BEKiRDiR. 

ALI MUHİDDiN 

HACI BEKİR 
Ticarethaneleri 

Bahçekapı, Beyoilu, Karaköy, Kadıköy 
Ticarethanenin Merkezi olan Bahçekapadakl 

mağaza kabul eder. -----ı 

lstanbul Defterdarhğından : 
Defterdarlık merkez daire ile nıillhak müdüriyet ve ıunbatı için mD· 

bayım edll!!cek olan 221 çeki sobalık kuru •urg(;n oduqunun mahallerıne 
teslım vartile beher çıkısı 390 kuruş muhammen bedelle açık ekslltm ye 

korıulmuştuı. , 
Eksiltme '1 ~11/!l-10 pcrvcmbo günfi saat on döl'ttc 'Milli J..~nılfık Mu

dürluğCindo toplanacak komls.vond<ı ynpılacnk ır. ~ı uvakkat tcnıınat 65 
liradır 1'alıplerhı teminat mnkbu:ı:lnrilo muavyen gOn ve 1:1aattc komis· 
vona mürncantlnrı. (1flJ 4Fl) 

inhisarlar U. Müdürlü~ünden: 

Mulı. bedeli <"'c?,5 teminatı Ekslltml: 

·Emlakiş~ 1.-ıtnlığuıdrn: Cııısi llliktarı Ltıa l\r. l.ır11 Kr. Şcklı Gımu Saatt 

Satışa arzettlği em
iikin resimlerini gös
t eren bir Albüm ha-

Haıınenın Ileyo~lunda Paııgalt.da 

Çınıen ııokagında eski 23 )"eni 33 nu-ı 2 nı.m ilk nm· 
maralı hanede Ferdınnnd ııle\•hıne balııj teli 1600 Ka. 
açtığı duvanın nıuhıık<.'rııc<ı.i !IOnıın<!n Üstupü 360 3&0 

Paznrlık 26/10/940 16 
25 Açık ek. 6/11/1140 1' 

urlıyor. 

ADR ES : Galatasaray Ji
ıeıi karşı sında 184 No. 
Emlikiş Telefon : 49J10 

yuz kırk bir lıra dokuz kuruşun 

6/31~40 taııhındcn ıtıb,ırcn yu~de 

ucş fııiz ve avut.atlık fıc ı ctıle h•ı lık· 

te ıııh ılınc d:ıı r \"Crllcıı 9 9 '040 tu· 
rıhlı hukmiln nıuddcı tle\ hın ıkamet

giıhının nıeçhullyctınc mebni iliineıı 

tcb!ıglııe kaııır 'eı·ılmış oldu •ııııd •ı 

gl ı Bfrhu:ı Sıılh Hı•ı ık- Hr.- müddctı kıınunıyeııi ıaıfındn ltırnz 
ğ den: vcyr. temyiz ehncnız huliiı:ıaı huküın 

Hazıncnın Tophnnede K ıalınş ma. nıak •nın.1 kaırr. <ılmak üzere ılıın 

laal ınde Çeşme okağmdıı , rıurna· lunuı (940 13 2l 
Sfile1 ınan Ynlçrnknya alcyhıne 

açtıg dınanın muhıılıcnı~I onıındıı 

115 lını kırk beş kuıuşun ~uzdc beş 
h lz ve yüzde be~ avukııthk licn!tl· 
Dın t h ılınc dııır vcrılen sı lOl!JıSO 

ta ıh ı kararın nıüddcıalc~ hln ıka -
nıt- ahının meçhullyetine mebl\I mah 
k<'nı c ılımcn teblığlnc karar veril·• 
dıg ıl n olunur. (940 -4t0ı 

ITl7.Al< '"Yeniköy dn-ıyetl,. uıun 

r:':tma Fu~t Gücüyener'in 

Kolay Yemek 
KfTABI 

Bütün ev lrndınhrmın takdır

lerlne mazhaı olan bu kitap 
\redınci defo olarak 5000 tane 
daha basılmıştır. 192 sahife, 
fıyatı: 32, ciltllıl 50 kııruo 

ıı: '\ hik yemiz münclc.rlca tı mı :rı n 
ç k'ı. •u dolayıslle burün d•rcrdl · ııcttır. 

26 

Hatay Seyyar Jandarma Bir lik
leri Levazım Müdürlüğünden : 

1 - Ilatn~· jandarma biı lıklcri içlıı (l SO 0) kılo un pazaı lık au
retne satın nlınacnktır. 

2 - Pnzaı·lıgıı. 26 birıncltcşrln oıo cuma gunü saat 14 de lırı.şlnna
caktır. 

8 - :\luhanınıetı beılell (!l0525ilir:ı, teminatı (2289) Hm (88} 
1 ru~tur. l 4 - Talıp olnnlaı ın 
lıkte Antakyı:ı kışla ındıı 

kıı-

!arı. 

Ticnrct Od l ından musaddnk vesik11larile blr
mfitcşcltkıl sntmnlm:ı konıisyonunıı nıuracııııt-

lemrn>l.,.tlr. Okuyucularımızdan (Anadolu 'I\lık Kıtnp deposu) '.:: '""''" • 1 i•tanbul Ilelediyes· İlanları 1 
[lstaı bul Vakd lar M Udürl ug u i lan ı ar ı ; , .. ________________ _ 

1 Karangaç buz fııbı lkusı ve soğuk hava mahzenler tcsısatı i~ııı ın-
Gı M 1.-tnrı Jtk t~ı inat zuınu olan 1500 kilo amonyak, 2 rno numaı alı kıınuııun 40 mcı madde-

---·- 21 OOO . Kılo 651 1" 26-K sinin son fıkı ıı ınn göre pauırlıkla satın alınacaktıı·. Tahmin tıedl'li 
• ıra r. GirıO lira \e ılk teminatı 50li lira 25 kuruştur. Şnrtıııımc Zııbıt ve Mun-

Gı e 13 Haııt:ıııOl'ilc hııarctlere luzumu olan ) uk ı ıdu crns ve nıık· ınelôt 1ıfudı1rluğu kall'miııdc göı ille.ektir. fh:ılc 31/10/940 pcı şcnıhc gü
t.ı ' zıh pırıııce kapalı zarfla yapılnn eksltıııeslndc istcklı ~ıkm:ıdı- nu saut 14 lle Daiıııt Enı:ünıendc yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
i ndn ırnznı lıkhı alınacıılrtır. makbuz ve) n mektupları V<' 9 lı) yılımı it Til·nrct Odnsı vesiknlıırllc 

Paz rlıgı 24 10/U40 tnrlhıno mu adıf pcrvcmbc günQ ııaat on beşte lhulc gunü mmıyyeıı ıııılh• Daimi Eı.cuıneııdc bulunnıalal'I. ( 10175) 
İ r ı ııbul Vukıflar B:ışınucluı lllii;ü bınıısında topfnnnn komı yond:ı yapı- --

Şaıtn. nıesi hıır ıı!in Le\"aılm Mıldilılüğunde ırörülür. (10151i) - KOK SATIŞLARI 
Ereğli kömürleri işletmesinden: 

Ahcılaıa biı kolaylık olmak dıere Yedıkule \'"e Dolmabahçe gnzhane
lerılc Ha köy kok fnlınkalıırında ve Kuruçcşme dcpcmı '"da da kok sa· 
b o na başlanmıştır 

Dolmabahçe gnr.lınncsınde beş tonn kadar. 
Yedikule .rnzhaneslndc iki tona kadaı. 

Ha köy kok fnbnkalannda bir tona kadar 
lııı yapılmaktadır. 

Galatad11 yeni yolcu !'ı.ılonunun llçüncü katındaki idare merkll%lmız
esklıl gıbl bilOnıunı satışlara ve Kadıköylinde pazar yolunılalci de

poıııuzda dı.ı Kııdıkdy ve Anadolu )'akaeı ııatıolarıoa devam edilmekt.cdir. 
(10140 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırıkbk ve büt~n ağrılarınızı 

derhal keser. 
fcabında günde Qç kate alınabilir. Tııklitlerinden sakınınıs. 

Her yerde pullu kutu l:ırı ısrarla isteyinız. 

.. 
. : .... ~:"ffi~\:~:~·)(:{.::.~:;; ~= =~-/:·,· 

inci Te~rin 
CVMHVRİYE T hdyrtJm,,, 

mahsv.s fevka/ad~ 
PİYANGO PLAN/ 
lkramıyo I ,le ramİ)'e /hramıy#! 
adedı "? I .t I a rı l u/.:J/'l ı 

~ ,çıt t./RA 
t 6 0. 000 60.000 
1 20, 0 0 0 20,000 

, 

~ 10,000 ,l,() OtJO 
4 .5. oo,.., 2v.OOO 

80 1~ (}(Ji) 80.00;J 
80 5 ()0 4 0.000 

4 0 0 100 1-0.000 
4 OOJ ı o 4 (), 1)00 

4Q OOJL 2 100.000 
84,56 8 480,JOO 

'E>r"I ""ti~ ı;,.4,, 
48 2~0 12.,1dıJ 

84. ô ı 6 Yf'<ÜIV -l~:~PvcJ 

' •••• ______ ....... 
--~~~~~~~~~~~~~~~~ _____ ., rn · i ' BORSA 

Oğle ve akşam yemeklerinizi 21.10-940 da muamele gört" 
paralar 

BUKET-'te 
• • • 

yıyınız. 

Öğleleri Tablidot 75 kuruştur. 

Ak~am çayları 5,30 da Müzikle başlar. 

Geceleri ıin emadan sonra BUKETTE ç a y toplantıları 
büyük rağbet görmüştür. 

Beyoğlu Fransız Tiyatrosu karsısında 

Lonıfra 
Nevyonı 
c ,,nen . 
Atine 
Sof ya 
MRdrlt 
Buoapc, . 
HU kreş 
Rclırr ut 
Yokoha. 
Stokhol. 

1 st~rlln 
100 Dolar 
10() in. f'r. 
ıoı Drahmi 
ıoo Leva 
100 Pcçel• 
100 .PenıriS 
Jtı!) Ley 
JOQ Dlnı.ı 
100 Yen 
100 ls..-eçkr. 

ESHAM VE TAHVl~ 
1'·" lkr tmlyell yllıde 5 1938 
19

,,s 
Ergani tll 
Sıvn - l:::r.ı.uruna 2 lf.al. 

" 3 " " .. • ,o; 

' .. .. .. . ,.. 
it Bankuı mue.Hı• • ,,_ 
AnadoluDe mlr yolufverl pe.t•~OS! 
Merkez Bankaaı pet l• ~ 

------.... ~-----.... r:::=B h . . 1 Tadat 1 t b 1 P T T 
.. d .. 

1 
.. ., .. d ııuorsa arıcı atın ~L 

s an u • • • mu ur ugun en: ~ a..ıo ~ 

16110/940 çıırşambn gunü saat 14 de B. Postahane bınası karşıBın· -;; ~ 
d V 1 Rf'.!!" lly• ıl 

a a ıde hanının ıkın<'i kutındn 1tlıırcnıb; uınuıni depo ınuhasıplHi:i oda- ıoı 
sında toplunacak mudtirluk ı:ıhnı s:ıtım komi yonunda açık ekı<lltınesinin Kalın BıtlblrlUr. 'l .,S 
ynpılııca h iliin ediln1iş olıın idaremiz ihtiyacı ıçin alınacak 35 metro 830 l~ul. • altın rr•N• 
desimetre mikabı anbalaj tahtası hakkıııda toplıınan komisyona herhangi 
bir tahp milrncant ctnıcdi(tinden ek iltmo 2G/J O/!l40 cumartesi saat on 
birde yapılmak üzere uzatılmıştır. Muhaınıncn bc<lel ısın lira 25 kuruş, 
nıuvnkkat teminat 137 lira 40 kuruştur. isteklilcrın olbaptakı şartname· 
lcrini görmek ve muvakkat tcıııiııatınrıııı yatıı mnk bzere çalışma gün
leı inıle B. Postalıanedo mezkur mfiılür!Cik lılıui kal~m levazım kumıınn 
eksiltme giin ve suatinde de 940 scncsı icin muteber Ticaret Odıısı ve
slkuı;ı ve rııuvakkııt teminat makbuzııe komisyona mfiı·aeaatları. 

(10150) 

zaa::::::c 

Birlnciteşrln Sah 

U S9 H.:ı 22 
:::~j 

Romanı 

SUSUN 
YERiN KUL·A~I· VAR 

Kendi kendime gülümsedim. Düşündilnı, knrşıın· 
daki bir erkiinıhnrp nlbayı idi, Fransa istihbarat 
işlerinin beyti umumiyesinl tedvir ediyordu. Maiye
tlndıı binloı·cc adam, emrinde milyonlar vardı ... Fla· 
kat, bu ihtiyar kurd lı:arşısına bir Alman ajanının 
çıkmasına mMni olamadığı gibi, kendisi bizzat: 

Elimi koparacakmıe gibi sıktı ... Avucumu bı. 

rakıııadı. 

- Vazifemi en iyl hır şekılde yapacağım ku
maııdıınıın ! . 

O, bu sozden memnun göründü ..• 

Frnnsız, liilibalidlr, fırsatçıdır. Askeri, erkanı
harbi, lst1hbarat şefi bile ••• Raşlnnna feliketler 

gelmesinin bir sebebi de budur. 

Vditler 

GUaeı WarınkV 

Öi le 
ikindi 
Akt a m 

- Trupun içindeki bayanlar da iıtıhbarat bil·• 
r osunn meı but mu? 

- içleıınden flo tanesi evıt. 
- Onlarla temasa geçecek miyim! 
- Tabii ... 
- Beraber talııacağız... Beni 1fta etmezler mi! 
İhtiyar, baoını salladı : 
- Onlar iııden daha tecrübeli kimııelerdlr. 

dedi. 

ederim. Bu sefer disiplin mahvolur. Bütün temasla
rınızı fevkalôde mahremmiş gibi idare edeceksiniz. 

- Orada kaç gün kalacatılT 

- Siz, evvela varyete beyıtile aldeeeksinlz. 
Aonra içinizde munffak olanlan bill oradaki asker 
kıı.ntlnlerine aatıcı olarak oturtur lll. 

İhtiyar Albay, aeı·t çehresini biru yumuıattu 

- Kıaım, dedi, Tatan hizmeti 7apıyonunuz, 
eiM ıu kadar 9iyli19ylm, FraMa hianıetinize mula· 
~tır. Ordanan ~ine 80kalaa feaat tolaualan, .. m. 

- Size eu kadar söyliyeyim ki, Fransa btzrne
tlnlze muhtnçtır. Ordunun içinn sokulan fesat to· 
humlan, memleketin bün~·cslni yıkmaktadır. demioti. 

Billt' mi.slnlz, karilerim, salahiyettar bir .ağız. 
dan bu sözleri duymak bir casus için mı kadar mü· 
blmdlr. 

Kıssadan hisse: l'rlcmleketiniz hakkında besledi· 
tiniz fik irleri hkblr yerde, hiçbir zaman sö~ ll'ınE!
yin ••• Yerin kulağı vudır, Susun ... 

İhtiyar albay, yerinden kalktı. Otoriteı bir sesle 
kumanda eder glbi: 

- Askcı·lerin içindeki müfsitlerl çıkarıp, sabo
taj yapan müşevvikleri bize bildireceksiniz, dedi ••• 
İsminiz J uliette'di r. ı.taglnot'dald erkek ajanlarımız... 
dan blri sizinle temas e4lecektir. Malumatı ona v• 

rlralbla. ... '9ul.-

Fırsattan istifade etmek istedi... İhtiyarlığına 
bakmadan beni kendisine dnğru çekti, biç olmazsa, 
alnımdan öpmesini beklerken, ynnağlma adeta mrır 
gibi emdi ... Tabii hiç ses çıkarmadım. 

••• 
Yedi tane genç güıel kadııı, bir kompartımanda 

şark hududuna, yini l\laginot'ya doğru gldiyorduk, 
Kompartimanın her önünden gc~en, içeri bakmrtktan 
kendini alamıyordu... Yedi kişilik kafilenin içinde 
dördünıfiziln casuı olduğunu resmen biliyordum, 
Diğer iiçll de belki baeka baıka nıllletlerin a janla• 
l'J)'dı... Ben. Meıy, Sıızanne ve J anette •••• 

Yatsı 
lmıak IYarınkU 

TaaYirl Efk_.V 

Nlıhaaı (S) KuruJ~"';.,,.. 

1 TilJ'klt• t.dl~ 
J Aboae Şeraiti ~ ~ .. " 

2100 
Senelik ............ 1400 1'r· ~ ' 
Altı aylık ... ...... 750 ' l S0o ' 

IC1: aylık ............ 400 ' ~ 
Bir aylık ............ ı&o ~ 

Sahibi: z. T. gs(J,zl~~/I 
Nqrlyat Jılüdliril: C. sA:I 

yer: Matlxuıi EB 


