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asvırı 
Birimiz de kamil insan değiliz. 

Fakat hepimizin hedefi, secigemi
zi de, /:er şeyimizi de lcem•le var· 
dırmak olmalıdır. 

* * 
(Şerhi 2 ne! sahifemide} 

Bulgaristan 
ve Balkanlar 

~ ıl·imes'in 
·ılmakalesi 

Bul gar hüklin~ti "iJer 
bir B11llc.a11 tlewetinin 
aleylainft müt(IVttc«lt bir 

harekete iştirak 
etmiyecekmiş 

Lo11dı a, 22 ( A.A.) - ~llterin 
Belgıadch.ıkl muhabiri Balkan l'n&I • 

yeti hakkında şunları va7.ıvor: 
Almaıılaı· lıütiın Rum~n yollarının 

kontroliinii iııteınektednleı. Almanla- ~ 
rın garpteki ordulal'ını, İnıdltcrnyi 

1 atıl bırakmak için muhafaza edecek-

' 

teri ve ablukayı kırnıak maksadıle, 
Basraya doğl'u Balkanlar iızcı incleo 
bir tazyikte bulunruları muhtenıel-
diı-. 

Bir Viyana hah<'rine göı·e, Macar
lıır ve Bulgarlar, Alman a~kerlcı ının 
kendi arazilcrındcn ~eçmelerlne mil
ııaade etmışlerdfr. 

Kıfın Tuna donduğu için, bih ıl\! .........__ So,. '6_n_ı_..,ı1_._1ı_t_a_ıy_o_"_ tayyMelerinin ralaata :.ı: ettiltleri Fıuton bir mana<ıh 
-----.. (Dert.um B<>lıiie 3. a •tun .f de / c.. Kahire ve r.; :ı 

~.~~!!. razrsı • Harp vaziyeti ı· ' D b 1 k . ... c~:~~~11•1a cıvarı 1 e o 8J 
d&nkü kuvvetli !~~~ ~:~:·ı::..:k~~= 1 

autku ftalyan hücumuna lerlnde de varlığını 1-
yolu ile 

M Cb•,cbill,Inailtc .. nmcon- uğradı, alarm ıö•t•r~iye .... ,ıadı Albaq Beck H . mal sevk 
ti ~lı ıiyaı;et adamlarından bi- yarım Saat SÜrdÜ ~eki Ordu K:~::~anları•da:ı .. arı c e 
~::la maruftur. Selefi M. Londra, 22 (A.A.ı - 21/22 geeetıi, Ecıekli General fevkıJ d 

1 
d td• ~ :~in ne kadar aakin, ne ha\8ıaıın tcna gitmesi do1ay1tne. Al. lh S • • e • l 

~~b::n:·~.b~.:~·::~:~: ::' :~~,"~~.:;;· ~::;:mh•~~.7.~nn-ı g.,',..,:::. hon~,~~~e- edildi e ı mesı men ı 
'-ı;~dur; fiddetlidir, heyecan· Almanlar Londraya hücum etmiş, 

' her 1 ı· b •. "'k ·· 1.. g1şıklık yoktur. Hava akınlal'ında -....,, en;c ı ve uyu soz u ~el>jrde bazı binalar yıkılmış, birknç 
~ ~lar C · • d dıkı.;atc Şhyan bir llal, her il.:ı ta-,ı..._, -1 sever. e11çlıiın e ga - kıı;ı olmuş ve yaralanınış{ır. 

-.:rırı ı. b ı · ı cıfırı tar.ı·are uıyıatıııın azalma. ~ . 11arp muha ir iiıni yap- Tıcaret nıües!!esderıııe isnbetler 
~ t-f \. d T ld sıılır. Bazaıı Ingılız ı·esnıi telıliğ-~ ınaııtan a, ransva a, \•ald olmuş ve uufusça zayıal olmuş· 
"-"..:..~~. lngiliz ordusu saflarında tlU'. İngilteı enin dl~l'ı şehıı kı ı iıze- lerlnıJe dahi c Yedi di.\şman tııy-
"""il L yare.ıı diışiirdiik; sekız ta~·yare. 
~. qarp de etmı',.tı". Harbı' U _ nııe de mutad hücumlar yapıleı·nk d 

,.. nıız 8\' et etınenıiştıu glbı ha -6ı... ~ıd bazı hıısarat ve telefat vcrdırilıniş-~ e evvela Bahriye Nazırlı· berler görtilmektcdir Soğuk lıa-
... 1~ulunnıu,, sonra Mühimmat tfr. v11lar. buz tutma hndiselcı i hava 

k:'~ ı Iııı:tilıı:: i!ltihbanıt seı visinirı bildıı · :~· rı etmİ4tir. Bu itibarla hucumlıırına tesire başlamıştır. 
ı lJ . "b . . •. ı!ıgıne gure. pazarı pazın teslnc bağlı- Hı:ıva akıııları yapan ta""llrü .. . , L_ ınumı tecru esını gore - · 

1 
i B '~ .. .. 

~ .~ harbi de idare etmek va- vnn g()ce. lngılız tayyare erın 11 er- detleri azalmıf; buna nıukııbil a· 
d~ı Üzerine alan galıba yegi· 1111 iiYerıııe y-aptıklnl'ı taarruz çok kın adetlerı çokla~mış \'C ıklaş-

" t d ,;ıddctli olmuş. şchrın nıuhtelıf nok-"!L- • amıdır. nıı~tır. 
~~i •• ._'- geç n harpte Nazırlık WiU rı.. 1 I t ...., A ıP!üı ~ hl.ıcun1ları•ıdıı 
'lıtıt" olması, bu harpte tabii çok nıü~lj.lr Yıne- ngrltt t.ayyareler"nln gozetılen eca~lı maksat, fngilız 
~ ıı.. ,._,.•maktadır. Tab~an çok ınmli ttn•\n uzeıını> ''RtH'kları hO- CabrtkRlarını daimi alarm halın. 
'd ;ıcı, çok kavgacı ve titiz bir cuı ıcln da, Turin ve Mılıtnodakı ınai de tuturak aMclerı sığınaklara 
l ılt olması yüzünden bazan fü. tesısatı boınbalanınak bıı çok yan- koştuı mak ve fnbdkalnı ın ıfle· 
'l:tctı .ınevkiinden uzaklaşmak rrmfaı cıkaı-ılmıştıı-. ıını aksatmaktır. 
lititr;rıyelinde kalmıştır. Son se- Kahire civarına yapılan ı Uzakşrır1'ta. J8 biı-inciteşrindc, 
~'" e kabinede kendisine hiç- hücumlu Biı·ınıın)•a yolu açıldığı zaman, 
~~i ~t~! verilmemekte idi. Hal- Kahire, 22 <" )~ 1 - Mı ır Mıllit Japon tayyal'elcrı bu J'<>lu boırı· 
~il- lltunkij ha"' çıktığı sıra • (Devamı sayfa a, ıi.ltun 2 de) (Devamı .. yfa I, eitım 2 de) .. ~ ~ . .. ~- ----..-.;......;.;..;.;,;,,;,;;,;,;..;.~..: ~-~ ondan bir iki 1<~ne ev'l.-el 

d111tlı·-~a l>ulunmUf olsaydı, ci. Ege havzasında .dd tı• 
"ıı. ~•.ne ve atılganlığına naza. . şı e 1 
t tı t• lıınat ki harbin mukadde-

liio ~~aşından itibaren büsbü • bı·r zelzele oldu 
~t &_ türlü olurdu. 

H • h .. d "ld' Ankwra, 22 <Hususi) - Tesisatı 1 ı'Ct Müd..ııliıkler!.le butrın ihıacat 
apıs aneg.e gon erı , I ı hUküıuetçe satın alınan bazı ecnebi bırliklerınnı bazı noktalara dikkat 

fle 1,5 mı/yon leglık 'irkctlcrinln hükiimetırnızlc akdet tık· etınclcı 1 llızumuna lmı aı ..-ermi_.tır 
rüŞtJeti de irat kaydedildi · lerı muka"cleler veya devlet dnırele· Ru knrnra goıe evvclü alükndaı· ıncı·. 

ı ıle yııı:ıılan malzcnıe nıukavelelcrı cill"le ''E'rilecck ihraç lısıınsıııııı üs -
ve de\•let 01>Ugasyonları taksitleı ı ve t ııııe <s<'ı lıcst do vız l dnmgası basıla

~ emııall gil:lı mukav<'lclcr ahklimınn cnktır. Lisans talcplerınde tedıye 
ı 1 ıı;liıc, m•·ıı l'k!'tiınızden nıal nılıbnyaa şartını yazmamış olan ıhrncntçılara 

.·,~· ·" ", __ .,. .,,! , edilerek ılıraç edılıııcsınc nıusa •• de c- it nııq vcı ilıı 1yecekur. Seıbest dö-
''""""'1'1'!ıı'··· i dılflli~tı. F:ı.kat bu l?•bı ecnebı şıı ket- vızll menılekctl<'rle mmızP.a heı lıan-

1 ıerının bugOııku ah\al ve şeııılt dahi· gl bır anln,rna bulunup ta ihınç edı-
1 ı lınde memleketınıiı<.: kullıl ctlı mık· ı lecek malın mukabıli serbc~t döv itle 
1 tarda dovız getıren kıymclli malları- gctırilcc"ği, talepnameln de kaT\lbıyo 
• mııı deb okaj ııı • \e ıh JtC et ııı> ı m~1 Lıl ı \un ele \ ızeslnin bulnımıa ı 

nııllı ekonomin 1z bakımından n·u'lla· ı rtt r Ou daİnga VE' ',ze bulunnıaz
!ılt göı ülnımıı,tlr. Bu ıtib:ıtla Tı a- sa gümnık ıdareleri malın ıhuıcına: 

ret \ ' k:ıletı İstanbul ve lznıır Tıca. muc;:ıad~ ctmıyc"eklerdıı. ı 

Tramvaylarda oturacak 
yerler azaltılıyor 

Malzeme buhranına karşı Tramvq 
idaresi bazı tedbirler aldı 

_...__ .. _ .. __ 
Türkiye giirbüz 

istiklalini muhafaza 
ettikçe mihverin 

i
l Grazianiye yardı
mına imkan yoktur 

Londı·a., 22 ( A.A.) - Times gaze
te i c BMlkMn ıılrat.cji ı> bl\~lıfı alt n-
dw yaz<lıgı baemakale.'lindı• dıyor ı.ı: 

Türk.iye gtırbil:ıı hıt.iklalıııl muha
faza ettikçe, Yunanistan sıkı dur -
dukça ve Suıiycdcki Fransızlnı·, l:o
mnnın taleplerine t.aım mutavaat gös

tern.ekten imtina c~ledıkçe Mih\e· 
rin, Mareşal Gru:ıanl'niıı çok geıı 
kalmış gurpten ilcrlcvlşinr., şimalden 
müe~~ır ~·a1 dımdıı bulunmasına im
L:iirı yoktul'. 

Yunan tanın bir ukcıi yanlını 

talep etmeı;ı tukdn mdc veyahut ha
len Rumımvanın nıuhnkkıık suıehe 

hısscttigı gibi, Yunanistanın da h.., 
rekct seı·be ti ındcn mahrum kala
enk dcı ecede bir tıızyıkıı tİıbi tutul -
nıak itzcrc bulunduğunun g<ırnlm,.,.i 

takdll'inde alınacak tedlıirler, bu su
retle en biiyiık chcmımıyett hııi7. hu
lunnıaktııdır. 

Şarki Al:denizde eseı'Clen müc .,ıre 
lntıkııl çok saıihtır \'C Mill\crin bu
gun Rumanyada takip etti •ı iya -

(Devamı sal ife 3. a ıtun .4 dl)) 

Antonesko 
İta lyaya 

gidiyor 

' eneral Antorı~ıiıo 
~ e eıı iktidar mevkiine gelme· 
~~ter;eı lnıilizce ve Fransızca 
ti ~ tefe muntazaman ne4retti
~ ltlm!elerde İngiliz aiyasetinin 

Sarsıntı Rumangada, Edirnede ve 
şehrimizde de hissedildi 

E•lti Polonya Harici.ve 
Na8. rr Becit (Yaııaı 3 de) 

Son vaziyetler dolayısile Av -ı ların şimdilik tamirleri gayrikabıl 
rupadan malzeme gelmediği icin olduğundan ve yolcu adedi de Bukıeş, 22 (A.A.) - Stefani •• 
birçok tramvay arabaları muattal arttığı için günden güne tramvay- 1 jaıısındaıı: Rumanya Devlı>t Reisi 
bir vaziyette kalmıştır. Bu araba- !arda ızdiham fazlalaşmaktadır. General Antonesl·o, Ducenin da'lletıııe 

~'" ~emelle idare edilmekte 
~. ~il 1 !~detle tenkid eylem~k
-~ltd lrıulayernet devam ettiği 
~t de felaketin önü alanmak 
~' llrıun. biJ&kis tacil edilmit 
~iırıı ıll'arla tekrarlayıp 
L~tcJı·~. İdi. Sonraki vukuat M. 
~1 i 'an bu iddialarında pek 
f.ıtiı~ dutunu göstermittir. 

~İtıita lı hnparatorluğunun ve mil-

~! tcliJ~~•t ve mematı eline tev
'iıı a...:;,'tiftdenberi ise, İngiltere,,l k kabiliyetinin ve muka • 
~ tiil>blldretinin arlm&J olduğuna 

t\is.d e Yoldur. Fransız cephesi i ~~ e, Yani bundan topu dört 
) t ~· ingilizler, harp üzerin
~e ır o_lacak miktarda tay. 
~~ ı ~•lik değildiler. Eier 
~ ll~ıltereden kalkıp Berline 
~lıde,. ve saatlerce Alman 
~ e;;:a. döven tayyareler o 
~ ı\lı ••nele bulunmut olsay
~ ~ "'-1tların Fransuı: cephesi 
ti&.~::' 0 

kadar sürat ve kat'İyet
k~lli~ıyacüları muhakkak 
~"'· Şa. dört ay zarfında mün
~~ ~. Cburcbill'in canla ça -
'iıı 'ilQ ~~fvilderi, harpten yıl
'-de ~ızz.t ıöstermesi saye
~ ~ ·ıaı·ı· artık lnıiliz adalan-
'~' 

1 
•Ya uiramak ihtimali 

it, ~en ortadan kalkımt. 
~ 
~ ~lltdaiJle'in dün ak,am İ· 
"ıı.~ na.tukta, Mlcikaten ho
l.;~ L· Yerler vardır. Meseli 

b lllQ' ... . d 
""'•~ .. erın e Alman De.. 

'e-: lutaben fU sözleri IÖy-

lil tr~•d 
~İne~ Her Hitlerin IMr yığm 

0 Yhlak iddiuında bu
, ... ~e .'•Ynrelerinin fG an

-.-.ıunan ettiji bu Loa . 
o~,., T ASVtRı EFKAR 

•rrıı .. yfı J, tOt1111 4 tk) 

~~-------------------------..... izdihamın önüne geçmek için hal- icnbctle ynkındn Ronıa)·a gldecektia. 

fzmfr. 22 (.Hususi) - Dün gccekiı !aşmışlardır. Şehrimizde zelzele ile-
zclzele çok şıddetlı olmuştur. Halk- ti bulunmadıg··ındaa zelzele k 

~ · 1 , ıncr ez 
lan çogu gcc.eyı ev erınde gcçirmiye üstünün t&)•ıni ıniiınkiin olnıamıotır. 
cesaret edtımıycırek me)·dnnl~ı·da do- (nevtonı sahife !!, ıriit- s da) 

Ramide feci bir 
cinayet işlendi 

Bedbaht bir adam metresini 
öl<l:ü~dükten · sonra gömdü 

DÜN OGbE~E~ SO~RA RAl\Jl CİVARINDAKİ BÜYÜK BA.D
ÇELERDE.N BlRJND~. DIR KAD~N CESEDİ BULUN:\IUŞTUR. VA
K~ MAHALLİNE G~NDERDIGJMİZ BİR ARKADAŞIMIZIN YAP· 
TIGI. TAnKİKATA GORE BU HEYRCANLI lfAD1SENİN MAfft
Y,ETI ŞlJDUR : 

Oiuayeiifl ft1endiği mahalle gltti
L-imiz zaman bütfiıı Ranıi balkı 3 nu-

• maralı evin önüne toplnnınış, bu es
rarengiz cinayPtlıı i-1cııdıği yeri ve 
kadının 10 gilıı gomfiHI 1.ııltlığı me
zarı görmek istiy.:ırlnı rlı. 

~ Güç halle kalab:ılıgı ~ ııı'lırnk içeri 
girebildik. : ' 

Merarın öniirde · • 
1 Şimdi bir in:;a •ı u ı.:ı Ju ka-

Eılmış genişcc bir l . ı ı önünde
yiz. lfo l.ıı ve heyecunJıııı yüzfi sap. 

' sarı kı niş bir adam, ııaşlun vaD· 
km yiı7.u .ıo bakıyor: 

1 
TUrk borcu tahvillerinin ekseriyetine sahip banka 
mUdDrleri veıltkadaramn verdikleri kararın sureti 

... 
ıt:ııc&.ıeuaır.ı. ll"'..t,_ a ~•l .,...lHa •l"4d1ltc -

llııPd ..... lıftlıUal•rı.- tntı.ıı:.. _. ~tel '""•11 .,~;. un Dl 
,_ Olııa~ .... ıı.1 WNl.M 'lUl'ttı:ı.,ı.ı. \fe1<U1.r;1 .. ,~ •• -~\yat-
lı -..ı.... ..... eUlıtrlala ........ Jaııal&r1 ..,.,,,. ,llııllk&l.N' a1-10-1~0 
,...,., ... c.ı.ıı •at .. aıou ~ .ı.-..... hl•Jt.f., ıı•t .. mıa t11Sıı
r.ıNte ~ıkl~• ~oıı ... tı4a ı 

~- llr.uaı.,e llHlidAla &Ua'ffl-rl• lr••AU•ln• -rıı
•lf oı. l'U1te1nı lııı&!lRldl t•rtlar 1t!W Ua n ll8si1lnlıı ~~ 
\ .. ta "••S,,,eeelt 1ilr "WUt,eıw 'o> a aı•,,. llalı6Mıto 1tıl.ıııat oU
ln ~a w.tı-. !llrtı: '-U1fftalıl ...... , .. iM\ aıtt- alsa
.. , ~ llS-. ım -.. ..,... ~•dala ııialıia oberııı.u .. 
ıaı •l..,. -..ı .. c.._ turır 111aıaıııertaı• utık ...ıt ... 1ilr ... u• '
.ıı HU..ebM U-~' eSMtı. ....u .. t ıı.t- \ıullla flbo~ :rı.
Jlııler Yeıtil!ftla •-1eleett _._.l t• ıı.ow.IM Uua ••l .. t•l;ı1'lf"" 
ua 1a111luaı1W1 "~f!letı. 1iq 1.W. uaalM....,. nnhler l'• ı,.. 
'ltıa r.uut~ hast.11,,. MıM .tattkdtr. 

.tıı.kaıa ı.l•41J• Rolwl t.u.-.rtEee ....._., a. f .~.%~t •·W 
ıı. hııdo.."aa °'fi' ~ o... :ı::ıa~r 

- --··· - ı.ı • .-ı ıı.ııt.u..r.., 

l,,,.__ ~ -~· ., 4~ı ~ ~ ""'..,, . I 
aıa.n.. J. SHMll lC. .. ı.atıeı.r )1, 'lı&Uk •• ~•a. 
Uaıa .ırıı .. .tr ""'- J.11Cl4r t.llıa ı.;.ıı Dı:'1lt Ll4117 ,.... ;:::::r c,,:ır~.~ ~

3

·;f ~ . t''~J-' 
TllR1.H h. "ht:i:4Z. !il~ 'ftcant lııılıaııı ı. JL\lk ~· ı. 

bıııııa lll;\ıı;ır a..... tr Y. .._ ._. 
'· :sı-Ca '· ..uın., ........... ,.,_ """-~· c..._ 

.. 

c- Ben bostanın eahibl avulrnı .... 
Nazminin vekiliyim. Çiftliği idare e- ' ....ıı 

j 

deı·, ineklere bakarım. İsmim Fehmi· 1 rlıkunıCl<tntbntt Dfiyımu Umumiycl borcu tııhvlllcrlnin ek8eriyetino 11a 

dir. l\l~li inin bug?nkü şartlar dahilinde bip 'l'tirk himillcrini tem~ilen Turk 
c- Bttı'8ıla11 ~di çıkarılaıt kadı- vnzıfo görmcs111e imkan kalmamış bankaları ı11ümesslllerinın ittihaz et-

nı tanır nnsın? olduğundan, hükünıetln Meclise mev-ıtikleri karaıı yazmıştık. Yukarıdaki 
c- Evet, Madam ·Suhaine1> dedi du '"azifeleri ifaya karıır verdıı,.'lnl klişe banka nıüdıil'lerinin ve alaka· 
(Dnıc11N urrl• 81 liNc" , ~•J • 1 duııku nü hanıızda bıltlırmlş ve Turk darlının aldıkları karar retıni gös-

kımızdan bazıları Belediyeye mü Bu ziyaretın )'apılacağını, İtal:an 
racaatta bulunarak. tramvay ara-ı gazeteleri muhabirlerine bizzat Ge. 

~Devamı .. yf• 3, sütun S te) nemi söyleml~tn. 

1 / şaret ler 1 

Yeni nizam 

ltalyan ajansının Bulgari&· 
tandan alıp etrafa yaydığı bir 
hükme göre, Türkiye ve Yuna
nistan, eski bir diinyanın yı • 
kıldığını ve yerine yenisinin 
doğduğunu henüz anlamamıt -
]ar. 

Ben, resmi fürkiyenin değil, 
yalnız telkin ve temsil salahi • 
yeti bu ııüt~un kadrosu içinde 
kalan bir Türk muharririnin 
yeni nizam davası önündeki fi. 
kirlerini hulasa edeceğim. Bu 
fikirler]e amme düşüncesinden 
ayrılmadığımı sanıyorum. 

Yeni nizam Versailles siste
mine isyan mıdır? Davanın bu 
zaviyesinde, Türk istiklal 1 ar
bini yapan bir milletin. on do
kuz sene sonra başkalarından, 
hele Bulgaistandan alacağı hiç 
bir ders yoktur. Veraailles ai.s
temine dahil bir muahedeye 
aüngusunu ille ııaplıyan millet 
Türklerdi. Komşumuz Bulgar
lar henüz bu isyanın nazari saf
hasında emeldiyorlar. 

Yeni nizam, dünyanın kapi
talist ve emperyalist ikbsadi 
sistemine isyan ı:rudır) İçeride 
otarşi ve dışarıda kliring mi İ• 
fade eder? Türk milli ekono• 
miai, garp kapitalizminin iıtie
mar hlzaiına ınillf terVetİni 

ve Türkiye 
Peyami SAFA 

kaptırmamak ıçin on scnedcn
berı planlaşmış ve kendi yaği· 
le kavrulmanın bütün çareleri· 
ne başvurmutlur. Dışarı ile a• 
lışverişinde de olmı:ran altınla• 
rına değil. alnının terine güve• 
niyordu. Yine de öyledir. 

Yeni nizam, milli birliği tem• 
sil eden tek partiyi ve tek cfi 
bir milletin yekpare çelik bir 
halka halinde kuşatması mıdır) 
Ti.ırkiye, Bulgaristan da, Al -
manyadan da, hatta ltalyadan 
<la evvel bu nızamın içindedir 
Ve onun müessisi ~lmak guru• 
runu taşır. 

Yeni nizam, milletlerin, mil
letleri istismııı sistemine isyan 
mıdır? Yeni TürJdyenın putün 
askeri ve siyasi tarıhi, bu isya• 
nın tarihinden ba kt\ bir ,ey 
_!le~ildir. 

Fakat yeni nızam, çoba~ 
milletlerin değneği altında ko
yun nıilletlerin, arkalıırmdan 
dürtüle dürtüle, evvela c:>\'ıra. 
!Onra ağıla, oradan da mc7br.
haya sürülmesi demekse. l:Sııl
gar komşularımızın :rolıı aı,..ı.lı: 
olsun, biz o aürüye dahi! deği
liz ve bizim o deinckt~n daha 
sağlam ve daha keskin bir mu
dafaa cihazımta vardır: Sünaü
muzl 



--- ZİRAİ BAHİSLER ---
Ağaç da insan gibi 
bakıma muhtaçtır! 
c~~n gün Boğaziçinin ağaçlandırılma~ı hak~ınJa 
başmuharririmizin yazdığı bir makaleden ıllaam 
alan Mersinli bir okuyucumuz aşağıdaki yazıyı 
göndermiştir: 

İhracat, 
İtha lat 
Birlkleri 

Son günlerde bazı gazeteler, 
lııtanbul ith:ılat ve ihracat birlik
lerinin Ticaret Odaa.ına bağlana
cağını yazmışlardır. Ankarııdan 
dönen Birlikler Umumi Katibi 
Salih ise bu haberleri tamamen 
tekzip ederek dün bir muhaniri
mize demiştir ki: 

c- Ankaraya, Takas Limited 
şirketinin işleri için gittim. Şirke
tin müddeti bu ayın 26 ınde biti
yordu. Müddet, Vekiller Heyeti
nin kararile 9-41 ııenesi sonuna 

El . b' · · ·- ·· b'' k ·· ·· ·· kadar ~zatıldı. ıme geçen ır ıstatıstıge. gore 1 oce goru~.u!l)r. M Birliklerin, Ticaret Odasına 
bir sene evvel yalnır. l\-1ersın ve Tarsus, !iılıfke, Anamur, . ut\ b -1 - h kk d bir karar 
köylerinde ( 10.249) dönüm a - ve Anaypaı:.an kazalarını ıhtıva 1 tg a;~ca~~. ~·· 'ı° :. tey mev
razi üzerinde (512.450) tane ı.-den Mersin vilayeti, merkezde 0 mba hıgıdgıhı.' 0

1 
Ye ırt ~ 

1 'f d b' t k z· aat zuu a s a ı o mamış ır. portakal ve limon ağacı o duğunu ıcrayı vazı e e en ır . e ır . o·- f U umi Katip 
.. - d' L[ d d"k . M_d .. .. 'l 'd d lmcktedır ıger tara tan m ogren ım. ı er sene e ı mıye ı u uru ı e ı are e ı · t f d A k d Vekalete 
h 1 d d ·ıd·- · · k h l'f 'f ara ın an n ara a araret e evam e ı ıgını en- Araba merkezde mu te ı vazı_ e- t d"k tt" ·ı birliklerin yeni 
d. .. .. b ' I" . "hd d "I as ı e ırı en 
ım goruyor ve ı ıyorum. lerde ıstı am e ı en narencıye k d b"'t teri dünden itiba-.. d .1 ') a ro ve u çe 

Bu arazi \'e ağqçl::u, elbette :nütehassısı con erı e~ez mı. ren tnıbika başlanmıştır. Birçok 
Vekaletın l"mri iızerine sayılmış lstatistiğın ve hnkıkatın gosterdı- memurların açıkta bırakıldığı ha
ve yazılmıştır. Acaba bu kadar ğı veçhıle narencıye. mühim mev- berleri de doğru değildir. Mecburi 
ağaçta herhangi Lir h~stalık var kı ıhraz eden ~ersıne mütehassıs- seheplerle yalnız bir odacı ve 
mıdır- Varsa lıangı cıns hasta - lar getırılmelıdır. Bahçeler. teker . h "ld k k I t 1 

.. 1 ı· d bır ta sı ar açı ta a mış ır. ş-lıklardır ve bunlar hakkında şim- teker gozden geçırı me ı ve er- b" l b' k I 
1 ki d b b lerı ır eşen ırço memur ar va-diye kad.ır ne ynpılmı tır, ne ya- hal hasta ı arın te avısı es a ı- "f 

1 
. d"I d"I k . 

· ı d ı ı · h 1 .. zı e erı ta ı e ı ere aynı para pılması l:ızımdır, dıye de sorul - na tevessu e ı me ı ve asta ıgın .
1 

k d 1 d k 1 1 d 
b b · · b" d h 1 ı e a ro ar a a mış ar ır. muş mudur'? '>C e ı neş elı ve ır a a ge me· 

Her sene Mersin sahasında rne,inın çaresı bahçe sahıbine öğ
nıernld.etmıızin dığcr nk~mına retilmelı ve ağaçlar nasıl ve ne ka 
nısbctle daha faz.la ağaç dıkıldiğı dar mesafe ve derınlikte dikilir 
nı ve oldukça fenne uygun olduğu ve nnsıl bakılır ve terbıye cdilır, 
nu, yfoe - alahıyetli ağızlardan bilfiıl oğretılmelıdır Bu uğurda 
duydum. bır mütehassıs kafi olmadığı gıbı, 

Maalesef mevcut bahçeler, sa- bırkaç tane ve seyyar olnıalıdır 
hibinin tdııarlnmasına ve her bah- Dahası var: Her sene mey\'a -
çıvan .. ın bccerebi!diğınc göre ya • lar ( Volk) adında hir ilaçla de
pıldıgmdan, dıkını ve bııkımıııın nfekte cdılirdi . Jkı mevsıındir, 
fen ve ilimle alakası olmayıp bi- ~:h ·eler bundan mahrumdur. 
ribiııne bcnzemiyen öksüz bahçe- Bel~i de meyvaların kurtlanma -
lcrden ibare_ttir. Aliikadarlarır# ındaki sebeplerden bırısı de 
portakal v~ lım~nu_ ~arşı~~e _pa · bundan ileri gelıyodur? 
zarl~rda go~mesı kafı_ degıldır. Ağaç da ınsan gibı bakıma ve 

Bırkaç .mısal ~ereyım: tedaviye muhtaçtır. Hatta natuk 
1 - Lımon agaçları, d_allarının olmadığından. daha gı.içtür Va

u~undan bnşlıyarak tedncen kö- ziyeti siyasiyeden bunlar da mü
kune kadnr kuruyor. teessir ve muztariptir. Aranılan 

2 - Limon ağaçları sakızlanı- ilaç ve sun'i gübre bulunmuyor! 
yor. Gönderilecek mütehassısların va-

3 -Portakal ağaçları meyva- zifcsinde bihakkin muvaffak ol -
ıını döküyor ve dökülen kısım ke

ması irin lazım olan ilaçların da ıildiğinde kabuğunu delip içine 
itliyen kurtlar görülüyor. temin edilmesi 9arttır. Şimdilik bu 

.f - Ağaçlarda pamuklanmış kadar. A. Rahmi Tunçbilek 

Öğretmenler 
tayin ve • 

genı 

3-

arasında 
nakiller 

Dahiliye Vekili Aaka
raya gitti 

Bırkaç gündenberi şehrimizde 

bulunan Dahıliye Vekili Faik Öz
ırak. dun akşamki Ankara eks -
pıt>~ile Ankaraya haı eket etmiş-
tır. 

Vekil. dün de şehrimizdeki tet
kıklerıne devam etmiş ve geç 
vakte kadar Belediyede meşgul 
olarak Vnlı ile gbriişmiiştür. 

Bol balık çıkıyor 
Epey bir zamandanberi hava

lnrın soğuk ve rüzgarlı gitmesin
den, balık tutulamıyordu. Son 
günlerde fırtına durdı..ğundan ba
lık ıutulmıya başlanmıştır. 

Dun 36 bin çift palamut ve l O 
bin çıft torik tutulmu,tur. Yuna
nistana ihracat yapılmıştır. 

lzmirin bir köyün
de cinayet 

İzmir (Tasviri Efkar) - Şeh
rimize bağlı Değirmendere nahi
yesinin Gönüdür köyünde Ali 
oğlu Kamil Kırlı, kavga ettiği Sü
leyman oğlu Ali Kızılı bıçakla kal 
binden yaralıyarak üldürmüıtür. 
Katil tutulmuş ve adliyeye teslim 

Türk -Rumen ticareti 
inkişa f ediyor 

Müzakereler müsbet netice 
verdi, heyetimiz döndü 
Zeytinyağı ihracına 
Kumanyadan petrol 

mukabil 
alıyoruz 

-~n J<uman)'adan ••len tico.ret heyetımız k•ndilerini 
lrarıı/ryonlar orcuır ela 

Bazı ticari görü,meler yapmak üzere Bükrefe eitmİf olan ti
caret heyetimiz dönmüıtür. Müzakereler, müsbet şekilde netice· 
lenmİf Türk - Rumen ticaret anlatmasının tatbikıne lüzumlu bü • 
tün teferruat tesbit edilmittir. Bu arada Rumenlerin, memleketi
mizden alacakları pamuklara ait bir de mukavele imzalanm"tır. 

Türk - Rumen anlaşması ma -ı mesini kabul etmemişler ve pik 
lum olduğu üzere. ay .b~şından. iti- demir !stemekt~ ısrar etmiş!er~ır. 
haren meriyete gırmıştır. Merıye- Vazıyet, Tıcaret Vekaletıne 
te girmediği ve bunun İçin tasdik 1 bildirilmi:jtir. Teklifleri hükume· 
edilmek lazımgeldiği gibi haber- 1 timizce kabul edildiği takdirde, 
!er doğru değildir. bir ay içinde Macaristandan mü-

Yeni anlaşmaya göre, iki taraf him mi~arda madeni eşya ve çi
biribirine mal göndermiye de vi ithali kabil olacaktır. 
başlamışlardır. R.ume_?ler, mem- Türk - İngiliz ticareti 
leketimizden zeytınyagı, palamut ı jngilizlerle Ankarada yapıl • 
almışlardır. Muntazaman p~trol makta olan ticari müzakerler müs 
ve milştakkatı da vermektedırler. bet bir şekilde neticelenmi~tir. İn
Bugünlerde Rumanyadan bazı gilizler yalnız incir ve üzümleri -
tüccarlar ve müessese mümessil - mizden 3 milyon liralık mal ala
leri şehrimize gelecekler ve mal caklardır. Mukabilinde bize güm-
mübayaasına girişeceklerdir. rükleriı:"'i~de . bulunan Hindistan 

• 4 menşelı bır mılyondan fazla çuva-
Macarıstand~ madenı etya lı da vereceklerdir. 

ıelebilecek Trabzon Kız O. O. Musiki Öğ. Sami- Denızli 1.i esı Edebıyat Oğ. Muam- d "l . t" 
me fnebolu O. O. Musiki Öğretmenllii mer 1'~dıme Lısest Edebıynt Öğret· e 

1 mış lır. k •• ıd •• Madeni e§ya tedariki için orta 
ne, Malatya Lisesi Kimya Öğ. Rcşi- menlığlne, Samsun o. o. Fransızc:ı Ha, anara o u Avrupaya giden heyetimiz dön -
de Balıkesir Lisesi Kimya Öğret- Öğ. Ihsan Bilecık O. O. Fransızca İzmir (Tasviri Efkar) - Al- mü~tür. Heyet, Bulgaristan ve 
mt>nliğinc, Antakya Kız Lisesi Türk- Öii:rctıııenlığıne, Sinop o. o. Tabii- sancak gar 

4
efi Şükrü Akdoğanın Yugoslavyada mal bulamamış, 

tl' Stajyeıi IHakbule Gemlik O. O. ye Öğ. Şadiye Dlvl'ik o. o. Tabııye küçük kızı Akay, mutfaktaki gaz fakat Mac:ariıtanda birçok teklif
TurkÇ<: ~~jyerliğinc, Edremit O ..• o. Öğı etmenllğtne, Kayseri Li•esl Ta- ocağını kurcalarken, üzerinde kay !erle kartılaomııtır. Macarlar elle
Tabliye Oğ. J;Iamide fzmlr Kız Ot. hiiye Öğ. Sall Mersin O. O. Tabiiye nıyan tencereyi devirmiş, zavallı rinde bulunan demir ve muhtelif 
Ok. :abliye Öğretmen!!tine, tzmlr/ ?,ğretnıcnliğine, tııilaı o. o. Tabiıye yavru, vücudünün muhtelif yer- madeni eıyaları memleketimize 
Tilkilık O. O. T6rkçe Oğ. _Cahlt, E- Oğ. Muzaffer Muğla o. o. Tabliye !erinden başlanmıştır. Yaralı ço- göndcrebileceldMini aöylemiıler
yup Erkek O. O. Türkçe Öğretmen· Öğretmenliğine, Afyon L. Tarih • cuk hastahaneye kaldırılmışsa da dir. Bu arada çivi ve çivi imaline 
lıtine tbecayif), Çorum O. O. Mate- Coğ. Öğ. Kerim Kastamonu Li•esi bir gün aonra ölmüştür. mahsus demir malzeme de vardır. 
matık1 Otö. Kenan ~msun O. O. M

0
a- Tarih. ~ot._ Öğretmenl~ğin~, Kasta· lzmlr te-1..iJitlaaclırma Yalnız Macarlar, bu mallar mu-

tcmat k tretmenlı •• ne, Bergama . monu Lıscııı Tarih. Cog. Ot Sadık ,_ .. kabilin~e_ bizden pile demir iste· 

İsviçre ile ticaretimiz 

Son günlerde isviçreye mühim 
miktarda ihracat yapmamız üze
rine bu memleketten l milyon 
Türk lirasından fcqla alacağımız 
birikmiştir. isviçreden ithalatımı
zın artarak muvazene temin edil
mesi için Ticaret Vekaleti tedbir 
almıştır. 

Bu yoldan olarak Takaa Limi· 
ted şirketi, isviçreden takas yoli
le yapılacak ithalat için akreditif 
açmıya başlamıştır. 

O. Matematik Öğ. Fe•ıl l1.nıir Buca Afyon Lisesi Tarih. coıı. Öğıetmen- Bat Koatr ol6rHlgll mektedırler. 
O. O. Matematik Öğretmenliğine, liğine, Balıkesir Nccatlbt>y Öi: Ok. 1ı.nı1r, 22 (Huıuei) _ h.nıirdekıl Mal bedellerinin dolarla öden-

.Bartın O O. Matematik Öğ. Ş«:-fik Matematik Öğ'. Hamdi Malatya Ll- TeşkiliUandıımıı. Bae Kontrollirliliü ~~~~====~======== 
lamir Tllkllik O. O. Matematik Öğ. sesi Matematik Ö~rctmenliğine, Baf- Tıcaret Vekaletlnin emri üzerine 
retmenlliine, Bafra O. O. Tarih-Col. nr O. O. Matematik Öğ. Lut!i Trab- llga edllmJştir. 
Üi. Necip Aydın O. O. Tarih • Coğ. ıon Erkt1k O. O. Matematik Öğret- 1 mi el k 
ot>·etmenllğfne. Çankırı O. O. Türk- nıenllğlne, Kaıı.tamonu Lisesi Fizik • & r e ma ara 
c;e Öt. l\lez.lyet Ankara 8. flncü O. Kimyo Stajyeri Salih Klitahya Li- muhtekir i 
O. Tthkçe Ütretmenliğlne, Ayvahk 11esi Fizik - Kimya Stajyeı-liğlne, Kır- İzmir, 22 (Hususi) - Yıl'ml be!J 
O O Tuı kçe Öğ. Sadberk Ralıkeı1ir ı,elılr O. O. Franııızca. Öğ. Halis Zile kurueluk makarayı yüz kuruıtan .a
J,j l'liİ Tüıkce Öğretmenliğine, Aydın O. Okul Fransızca ötretmenlltlne, tan iplikÇi Oımıan ismindeki ti.iccııı· 
O. O Almanca Öğ. SallhatUn Kay- Orrlu O. O. Fransızca Öğ'. Hikmet tevkif edilerek mahkemeye venldl. 
ı>ı ı Lıı:ıcsi Almanca Öğretıııenllğine, Kaqtanıoııu Kız O. O. Fı ansızca Öğ-

Fitre 11e zelcitını Tirle 
Hawı Karamana oer. 
Bu para (Hna, Kızılag, 
Çocukesirıeme) kurum• 
/arı tıl'asında ka,.deşçe 

p a g la ı ı l ı r. 

Şİm.I rnemleketlerile 

Ticaret Vekaleti tarafından ti -
cari temaslar için şimal memleket 
lerine gönderilen Halim Sabit, 
Stokholme varrmş ve alakadarla
ra bir rapor göndermi4tir. Ropor
da, Berlinde Alman hükumet a
damlarile yaptığı tamasların çok 
müsbet olduğı.., ve ~imal memle
ketlerinden alacağımız malları Al 
manya tarikile getirebileceğimiz 
bildirilmektedir. 

Muğla O O. n. Teı biye i Öğ. Rah- retmenliğine, Kırklareli O. O. Frnn
ml Bafra O. O. B. Terbiyesi ÖğL"ct- sızca Öğ. Salt Mu~la O. O. Fransız
mrnlığiııe, Manlsa O O. B. Terbi- ra Öğretmenliğine, Zonguldak Çelikel 
y~ ı Öğ. Kemal Gönen O O. B. Ter· Lisesi Tarih. Coi öt. Mahmut lne
bıyc.-ı Ogrctmenliğlne, llJ uğla O. O göl O. O. Tarih - Coğ. Öğrctmcnhği
Re im Öt Necmi Uşak O. O. Resim ne, Kırşehir O. O. Tarih - Coğ. Öğ, 
Ogrt>tmeııli;iııe, Muğla O. O. Musi- fzzct Trabzon Kız O. O. Tarih-Coğ. 
lo Og. Sadık Maraş O. O Musiki Öğretmenliğine, Trabr.on Kıı O. O. 
O •ı tmcnlıgiııe, lzmlı Kız Lisesi Tarih. Coğ. Öğ. Mellha fürşehir O. 
n ş · Bıçkl Öğ. Sab:ıhıı.t Gönen O. O. Tarih - Coğ. Öğretmenliğine. İz. 
O Dıkış Bıtkı Ögretmenliğlııe, mir Gazi O. O. Tarih - Coğ. Stajyeri 
n ı ce O. O Tnıib • Coğ. Öğ. Hnsan ! Mefharet Edirne O. O. Tarih- Coğ. 
Sınoıı O. O Tarih· Coğ Öğıetmen- 8tajyerliğine, İnebolu O. O. Türkçe 
1 •ınc, Rursa fkıncl O. O. Fraıısı.~ca 1 Öğ. Veysi Merzifon O. O. Türkçe Öğ-
0 \\rnl f ncg!il O O Fı aıı ızca Oğ-1 retmenliğlne, Denizli Lisesi Stajyeri 
ı tm nlıgınc, Kırşchır O O Tarih· Ahnıet Balıkesir Lisesi Stajyerliğl-j 

lizciler dün Ankaraya gittiler 

C'o·· Ö,.,. Mcbı ulıc 'uzillı O. O T:ı- ne, Maniııa o. o. Türkçe Öğ. Hasan 
rıh· Co" Öğrctmenllğınc, ı~_nguldak Turgutlu o. o. Tilrkçe Öğretmenli
(' lık 1 l,ıscııı Tnı1h · roğ Oğ: Fct- ğlnc, İzmir Kız Öğ. O. Tarih - Coğ. 
talı F.dıı ne O O Tarih· Coğ. Öğret- Stnjyeıi Seniha Trabzon Kız O. O. 
ı ı nlll'lne, Sanı un O. O. Tnrih·Coğ. Tnı;h. Coğ. Stajyerlığine, Adıma Er 

ı ı Bcdıa Duzce O. O. Tarih - kek I..isesl Felsefe Öğ. Fatma Ada· 
S n;~e ı lığınc, Nnzılll O. O. l\la- na Kız Lisesi Fcl efe Öğretmcnllği

t ma• k on-. Kuzım Ak chır O. O. ne, Tire O. O. Tarih - Coğ. Öğ. Ha
?.I tcnı tık Oğıctmcnliğiııc, l\luğla fizc Tilkllik O. O. Tarih - Coğ. Öğ-
0. O l\latcmatık Oğ Hicri Adana rctmenlığinc, Niğde O. O. Tarih -
1. lntl O. O. Mntcmatık Ögretmcn- Coğ. Öğ. Naciye Gönen O. O. Tarih -
1 ln Çanakkale O. O. Tnbiiye Öğ. Coğ. Ö.iretmenliğine, Mersin O. O. 
H mnı tın Tt>kıı dağ O. O. Tabliye Türkçe Oğ. Sahire Sıvas o. O. Türk
Oğr tınenJır.ıne, l\luğln O. O. Tabi· çe Öğretmenliğin~ Kütahy Lisesi 
ıyc Oğ l\lcdiha Admın İklııcı O. O. rizik. Kimya Stajyeri Semiha Erzu
Tabiiye Oğrctm<'nlıl\'lnc. Muğla O.O. ı um Lisesi Fizik - Kimyn Stajlyerli
Tuı kçC' Ög. Tahir Deııızll 1.1 esi !!'ine, 
'l'urkçc O •rctmcıılığıııe, Glr<.>sun O. 
O Tfırkç<.> Öğ. Sadi Manisa O. O. 
Tuıkte Ö~ıetmcııliğine, Dcnizlı Li
se Tüıkçe Öl\'. Abdü" amet SJnıav 
O O Turkçc Öieretmcnliğiııe, l\ler
r. n O. O. Tilrkçe Öğ'. Kadıi Ödc

O. O. Ttiı kçe Öğretmenliğine, 

İTİZAR 
Munderieatımızın çokluğundan 

.. Raya Gıbb romanımızı dercecle
medlk. Karilerhnlzden özüı· dile-
ı iz. 

Climhurlyet bayramında Ankaradaki resmigeçide iştirnk etmek ü:: re İ tanbul lzclleıindt>n 432 genç dün 
öğle trenile Ankaraya hareket etmişlerdir. izciler 9 gilıı soııra dor!eceklerdir. 
ıehrimlzdeld reamiııeçide iıth-ak edeceklerdir. 

Anka raya gitmiyen iıcıler 

Istanbul 
Mebusları ve 

dilekler 
Bundan bir müddet evvel la • 

tan bul Meb ·usları, halkımızın di -
!eklerini dinlemi~ler ve mühim 
olanların yerine getirileceklerine 
dair söz vermişlerdi. Bugün saat 
14,30 da bu husuata İstanbul 
Meb'usları, Parti binasında bir 
toplantı yapacaklardır. 

Vali ve Belediye Reisi de bu 
toplantıda bulunacak ve halkın 
dileklerinin nasıl yerine getirile -
bileceğine dair meb0uslarımıza ce 
vap verecektir. 

DUımanbjıa ea çirldtl 
En çirkin diifrnanhk, iki ~ 

iki kardet araauıda ."?~ cll
doatu ve iki kardeti biribirJDe ~ 
türen, ikisini de aleme reu1 .... 
00.iııi. de diif üren ve alçaltan. 
ha =•-=-:.. • d belki madd_.., yet 1&1audD e - öliiol" 
fakat muhakkak ki manen bkW 
lerine aebep olan d~, ~ 

D oatlar ve kard qler, aNrw-._;. 
rinin bütiin zayıf no_ldalanDI 
dıkları ve b u zayıf n~ 
bücum ettikleri iç_in,, sün~ ........ 
de diifman keaildild~ • _. 
hiçbir düpnanm verenuf~ 
ran verirler ve hiçbir d' _... 
akhndan seçiremiyeceii fe 

Ege havzasında ıarı yapmak imkinanı.bul~ı--.· .. 1ı11 
•dd ti• 1 I Bu yüzden, bu çe,ıt d~ ,. ~. ~ ~e ze e 1 hakikaten çirkindir - • Belki ... 

(Bıruıcı salnfıdrn. devam) manlığın en mütereddı ve ed 
Zelzelenin dört saniye sürdüğü an- sindirici tekli budur. 
laşılmıştır. Vali Fuat Tuksal zelze- .,.,,.,,. • 
leye dair bana şu beyanatta bulun- Bütün bunları aklımıza .ı~ 
muştur: hadise, Fransanın, tngılt - • 

- Gece snat 21,57 de şiddetli fıı. dütman kesilmek üzere oldlli" • 
kat süreksiz bir sıtt-sıntı olmuştur. na dair ortaya çıkan bir takılll.:, 
Bu sarsıntı Menemen, Foça, Kemal- yialardır. Bu şayiaların aıh 0-"' 

pnşa, Tor~ıılı. ve Kuşndaı;ı knzalaı·ııı- olmadığını bilmiyoruz. fak•~ 
da şıdıletlı, Tıre, Bayındır kazaların- varsa, içli dışlı iki doıt ve dl ... 
da orta deı·ecede, Bergama, Urla, fikin biribirine düşman olduk 
~efori_hisar, ~cşnı~, Knrnburun ve rını göreceğiz, demektir •• ~ 
Odemışte hnfıf hıssolunmuştur. sunu isterseniz, bu manzarafl 

Dikilide pek hissedilmemiştir. Ge· k d h - ·d·ır "ünkiİ .. 
1 meme a a ıyı • '· •• .ı:.r. rek zmlrde, gerek kauılarımızcla .

1 
d" 1 ki ayritab•IU"" 

hamdolsun zayiat ve ha-'arat yoktur. çVeşı u!tmba~ 1 ldar, .. g ı"ç'ırı ha\fSI" 
. • . , e gayrı a •ıı o ugu ifrat• 

lstanbulda da hıssedıld1 lanın almıyacağı bir takırıı bel 
. i_stnnbul, 22., ( A.A.!_ -: Bu gece1 lan ıec~lli ettirir. Bu if~atlar~ 

bırı saat ~am 2w ıle, <lıgerı saat ~,18 biri, karşı tarafı azamı der otl1 
ıle iki hafıf ve bu sabah saat 8.32.l.i7 l lcötülcmek, korşı lrtrafm elle t _1r. 
de şidıletlı olmak üzere uç ~.clzcle .. b 1 k ·b· bir ..,..-
kaydedilıniştiı-. yeclrın_ı t-:: cfm~~.'.': . ~ı ~r11d• eti'" 

Zclzl'lelcrin merkez lı.tüniiıı. cP. sa ı ıs 1 a e ıgı ıçan dal• 
niyet, itimat, dostluk, a':"• k'" 

nup i•tıkaml'tımiı.e çok yakın ve Is- lık hesabına ahlaki, insanı ... 
taııbuldnn 31i0 kilometre ıııc,::ıtl•dc . l 

11
; 

bulunduğu tahmın edılıııekterlır. dar umdeler ve prensıp er 8' 
Üçünciintin tnhı ibat yapmış olınn- hepsi ayaklar altına ahnll'• ol-

sı ınuhtemeldır manzaraya \iahit olmaktansa• ltir 
Zelzele Rumanyada da ~amak ~~~a iyidir. insa~lak ~ 

hi!!sedildi 11, tereddınan b~ dereceaıWeriOİ" 
Biıkrcş 22 (A.A.) _ Stefani a. İsyan eder ve amanlık !1.;....

jansındaı:: Biri saat 8.38 de, ikın- bu derece dütkünlüğe ug 
cısı beş dakika soıııa olmak üzere i&temez. 

k 1• d 'loolı'.\'I ... ~ uç ııclzele olmuş ve hıı.I ı tc ıışn u- k. ··tteı..--
şüı mliştur. Bu ı.elzelelerin ıkiııcısı Şayet Fransa es ı mu 1tarlf' 
en şiddetlisı olmuş ve 25 sanıye de- ve sıkı fıkı dostuna kartı. t _._ 

· · k k ·a. · b' zıye ,_ vanı etmiştir. ıthra etme ıı ı ır va • ;..Jll' 
Btikı,,Qin .Jeo - Oinamık Enstıti.1- cak olursa, bunu arbk 111 __ .:.,.. 

.... d . . •f14sı ıı---
si.ıni.ın llk kayıtlarına gorc ı.el1.cle. ve me enıyetın tam ı • aı-· 
nin nıe>rkcz ü~tu bizznt Rumaııya<la sında telakki etmek hiç de.1~ -' 

'
·~ 1 O" en ı•· bulunmaktadır. Pllyitahtın bir çok aga o maz. unyanın ,ekild' 

nı:ıhallclerinde halk, panıge lutulmuş en medeni milletleri bu or19clt 
ve sokaklara fıı lamıştıı-. ~reket edet.ek olurlarsa brrı•• ffl 

Evlerin yôzü, tavanlar çatlamıış. hıç olmazsa Avrupa hesa. et -'' 
eşyalaı dcvı·ılnıiş, canılar kırılmış- insanlık var. ne medenıY 
tıı. Bıı çok mahalleleı de t~lefoıı nıu: demektir· d• ,tJ
habcı atJ kesilmiş, elektrik tellerı Bakalım, bu manzar•f! bit d • 

koıımuştur. Şelıı in merkezinde tl'1im- recek miyiz, yoksa ahlakı ' 
VtW scyı Üseferi yarım tıaal. durmuş- yanma, buna mani olacak ltll • 
tuı. SOHA s.ucıP _..., 

............ .................. 
HHllHau.a KÜÇÜK HA BERLE R 

lkh•at haberleri: ı Bele dl>:•d!!_ i)r * 17.MİR TEŞKILATf,ANDIR- * ÜSKiJDAIUN İMARI.- IJI• 
Mil T\O,\'TllOLÖRf,(j(;tJ - İ~tan- küdıırdaki Köı·bakkal taddesıle ·riJI' 
bulılan onı·11 hmiı·rlpkl Teııkiliitlan. lacııkt~kı iskele caddesinin_ uıdll gf" 
dırıııa Tiaş Kontrolörlüğü de Tiraret bıı,lanmıştıı'. Hcyetı fennıyeY~ ~ 
V~kakti tarafındnn lağve>dilmiştir. ı ılan 700 bin !ıra kılmilen )'ell ; * HİNDİS1'ANDı1N ÇUVAL hıra sarfrdildii'i gibi t.aınirat~si.-' 
(;f<:T,nl - İ1.minleki Çuval ve Ka- temadiye içın de ayı-ılAJ1 ta ş;ır 
ncviçe İthalat Blrtlği, Rindist:ından hemen hemen bitmek üzeı-cdlr'·. ~'f 
100 htn taııe çuval getirtmiştir. Bu ılı tekrar lııızı caddeledn ıaırılrı ~fo 
gilnlerde ihracatçılara taksim ede- 60 bin lirnya daha ihtiyaç •• # 
cektır. * AS1CF:R Al/,El,ERIN8 f -

·ne r Deaizler41a: DIM - Muhtııç a~ker aııeıe.rı '1'• 
- • . 1 k d . • I"" Daı111t * Sİ/,İVRİ .l!F::NDIREGI - l\tü- p~ aca yar ım ıçın <un, I ıcarttıl' 
nakali\t Vekfılf'tı tıul\fınılan inşa c· cıınıen V.all ınuavlnl Hada 'f9" 
dılmekte olan Sili,..-i limanındaki bü- banın ı·iyaıoetlnılt> toplAnmıştırktııı" 
yük menılirek tamamlanmıştır. Cüm lııntıcla yapılacak yardı_m ha. -~ 
hunyet bayramının ikinci ~ünü mc- bütün kaynıakRınlarııı fıkirleı~ıflı11t 
raııimle açılacaktır. Açılışı bizzat nıu~ıuı:: Bu hu~ust~ ~-aym;ı;yteıll"' 
;\lünakalai Vekıli Ali Çetinkaya ya- şi.lınullu cılal'nk flkıl'leııni a( ,-O 
pamaz><a, İstanbul \'ıılisı Llılfi Kır- diklt>ri için toplantı lıir k 
dar yapacaktır. ,. SOlll'tlYll hırakılmışt•r. . RI 
Adliyede.! * /1TDı\D oroun::1_Lf,fsı1-ı~r 

Sıhhi iınılaıl otoıuobillcı·ımn er>'· 

* AÇ Tl/RSIZ - Yersi1., yurtsuz 
1 

nı " 
tıı-ılnınsınn R<'kdlyecc ;ar vtf1 takımından Hay rettin aılııııla lıiı·isi, t6 

1 nılştir. Şimdi 30 hin liruyıı • evvelki gece, Unknpanı civarını a 
· 1 kam'-·onct alınacaktır. ~ !insanın nhırına girmiş, bıı- yorgana " ~ 

birkaç çuval çalarken ynkalanmıştır. ,..,.., 
• · ..!1lttU1t111111111111111111111111111•11111tttlllfl • 

c- Gece bir şey yeınemiştin .. Us- ·• h 
tumdeki eıtıiseıcr ııek inee ve sl)f;uk r·: Vecizelerin Şer ı .... l 
şiddetliydi. Gözleı iın karardı. BC'lki linmın11ıııuının•uunuuu11111u11•,...... JI" 
yıyec~k bh- şey bulurum ümidile a- Birimi% ele kamil i.n'."" "' 
hını glrıllm. Fnkat hiçbjı· şey bul:ı- iP 

madım. Hiç deiÇibe soğuktan don - tili:t:. Fallat hepi -nı:ıtt ,. 
nıamak için yorganın çuvalları al • defi, •ecİ,Y•nıizi d•, h•t ~ 
dım. Sabahleyin tekrar yerine gö • yimizi de kemale vordır 
tilrN·ektim. Fakat yakııtandım.> ı]P • olmalıdır. 

tevkifine knrnr ve-ıııişlir. flıı·sızın 

ıilıniştir * BiR KIZ KAÇIRMA ff,\nt · 
SESi - Bir müddet evvel Çntnlca
nın Anarşn köyünde cereyan eden bir 
kız kaçınna ''akac:ının muhakeme ine 
dün, İkinci Ağırc!'za mahkemesinde 
bn,1nnmıetır. 

_ faznun l\fehnıet adındaki genç, 
sevdiği Ahmet kızı Bedriyeyi, bir 
~ece Ayşe ndında bir komıusunun 
evine misafirliğe ~ttiği zaman kaçır
nınk istemiş, fakat evdekilerin mü -

. dnlıalesi üzerine muvaffak olama •

1 

nııştır. 

Mehmet bundan sonı·a dışarıda 
beklt>miş vt> kız sokağa çıkınca ku .. 
caklayıp tekrar kaçıı·mak istemietir. 

Şimdi mevkuf bulunan Mehmet, 
dün mahkemede kızın kendi rızasile 
kaçmak istediğini, yolda beklemesi 
için sözleotlğlnl söylemiıı, eahltlerln 
dinlenılmesl Jçin muhakeme başkR 
bir güne bıı·Rkılmıtttr. 

"' ,, ıd-
Eirııniz de krmil otduğtınu,oıtll 

ılın <>dcın<•z. r.rınkii kcınnl'. tıtt 
b. d' K"mıılın olmıynn ıl' gaye ır. '" 

1 
ti 

merhalesini, yeni bir ınerh• :eıetl 
kip eder ve bütün bu nıerh•.,, tr 

p91r 
tayyetmek hiçbir ferde :ı şdııfl" 
lamaz. Fnknt bu yolda ılerl dfvtfl 

~t J111l • lnr atmak, hu yolda mu e d .ltt .. ,, ~ 
yol almak, her insanın e.ı eydi'' 
Bılhasım, her insan, her_ f etti". 
en·el secivesini tekenınıül ı11ıtl 
mek için çalıeınalıdır. Tekeııı ~ 
eden bir sedye sayesinde hCıtr ,v 

·ı · dıın • da ve lıeı sahada ı erı ~ dıt• 
mak mümkündüı· ve lazıııı zdııt• 

• . h 1 1 . sonsll _..ı J'"cıııalııı ıııe>ı a e crı _1 .ııp 
• rb .. "' Fakat bunu, aneak bu nıc ..-"_ 

geçeııleı· bilirler. Yoksa bU ,_.
halelerin haricinde kalaııtarO ..,t
ne olduğunu anlıyamaıJar. 

1 
,, 

de her feyden evvel bu yo • 
mek gerektir. 



Sahife: 3 

Ptanaamn akıbeti 
~e İngiltere 

M. Churchill'ia 

diiDkü kuvvetli 

nutku 

, ............ 111 ht ,.,... k- ·k 1 f R .d f • .... :::: .... ıv1. u asar .1 et ı ı.er :::::::::::: amı e ecı 

l ... stı·mıaA k meselesı· bir"~!~~!~~, Ş illld. ita biiyük harpte mai. Artık lngiliz Diğer taraftan tngfüı balınyQs\. 
1 J\İn yiik!!ek kumandıı heyeti Nelson 

~ "l> olan Franumn iNii pek donanması harp ruhile aşılanmak için bir ı&lnh him· ve şöyle dcvllm etti: 
c:- Es.kıdenbcrl mahall~mizin en 'it '-dır. Mitareke akdeyleme- h k metine uğraJı. Amiral Farbes isti- (Baı~kaled•n devam) 

~ A~upadaki yerlerinin bir &re ~tler İn d 8 rahat~. çekilerek ~·erine Amiral Johne dra ıehrinde, insanlarımız iyi da-
d, bı. IJgalden masun kaldığı bal- de Y8 1 v •• Tove: ın anavahın filosu başkuman- yanıyorlar.ıt 
~ ~ .'tiirii kendine gelemiyor. r lglnt 905• danhgınft ve Aıniral Henı·y Har- Londra ıehri üzerine Almanla-
ı...._, ıbbarile topraklan •e müs- t • b d' d d 
1~f!lr..J _ _. k-.ı:..; L-- L-...!-! ermıye aşladı V~O ·-~n a .eniz kurma~ı l"l'İS nıua- rın bin, hatta bin Sekiz yÜz kiJo 

k 
gürültüciJ, en siniri! kodını olarak 

1 tanınırdı. Kocası Danyel i~e tama· anun arı mile aksı, ursal bir adamcağızdı.> 
Kiralık oda İ• ' eniyor ve 

~al...~ aııu_. ..._.,. 11111.-ııg • • . • v~nlıgıne taym edildikleı·ini Anadolu sikletinde muazzam ve müthit -t-~ 01ınasuıa rağmen bili harp (Bannct llO/ıı/""- U1ıontJ ı aıaım 18 biı"incHc:>şrin tıırlhindl! bil- bombalar salıverdikleri sırada 
ııı..ı.ı olnı,Utan ve tahribata balaını,ıardır. Jnpon hııva kuvvetleı·i dlrdi. yini koca tehir yer yer alet tu~ H. Basri Çantay iamindeki bir okuyucu-
tlııtt Lwunmaktan kurtulama - !ıi~bir müdafaa tedbirine raatgelme- Şimrliye k_adar ha\'a. ~il1<·um1:.ınna fanına tutuımU: gibi tarrakalarla muz bir çok vatandaşlan yakından aıilka-
~eı:; AJ'1li zamaııda denizden m.şlerdlr. karşı ])ek zıvadc kendısın. kol'llyan ld - b' d d b dar eden çok mühım bir mevzua el ko•-
ı~ li l\dan tecrit edi!mit ve mah- ı; birlncitcşrin günü .lllııne':tt! de İrıgiliz donan.ma~ı, ın-tık hareket ha· aan.ı l&'~ ~ .. a~ a, .;,.• yotn':;. ~ ' 

f:i ır haldedir. nlzinin gup tnraflarıııJa Liı.' deni~ !indeki harp gemilerine tayynrclcrln !::e~eçıp d"oy e ır n~ u ı~a mut bulunuyor. Biz de güzel bir çalıfma 
)-:-ns.a.. ne kadar feci .. ıi • hareketi olmuştur. Şımcliye kadar pek tesiı- gösteıeıııcdiklcl'iııe kanaat ma.k in~r '::,';::":~.mey ~ 0 u- m•hsulü olan bu tetkiki okuyucularıauzaa 
... ~ bulunduğunu anlamak için karakol ve cmnıyet hiunetlerile pek getirmiş gibi görünüyor. Diğer t.'l - sare:i bak~~nda :eı:ıı:ıar·az;: ~~ ~=: fatifade nazarlanna arzediyorua 
•-.a ~aki yerlerinin bugünkü rneşg?I 01nn ve kendisini çok koru- rn~ta~ Alman~ann \'~ İt~lyanlaTın sirler husule getirecek hareketler- Yazan : H. Basri Çantay 
~}'~ f()y1ece bir nazar at - ~·an lnglliz doııanmnsındn son gün_ pc ııyndl! ı-stıfn~e l1ttıkleı ı eri hü- dendir. İngüizJer, bafJarına geçi- ................................................. . 

f:',.:fidir: terde bir ba!il:a zi~ı.i.ret, ruh goı iil-ı ~~~~bot~~nn~an ln~llz babı iyesi de rerek mukadderatlarını eline tes- İ stımlaklcı de tatbik edilen nıuhtc- nunun tarihi (3 mayıs 1841) idi ki 
'1tı • ~ntn. üçte iki!İ Almanla· miye başlanıı~tır. lns:ilız donanm~ı n 1 mı tar a tedaıık ederek kullan- lim ettikleri adaman. bu kadar lif kanunların tevhidi, ic;.timlak i,- bizım ondan (381 yıl sonra t.eıJvln 
k~ lfgalı altındadır. Memleketin art_ık kendi \'artığını harp hareket- mıra ~lııdı. . pervasız hareket ettiğine ve neti- lerhıdeki meı·asimln kısa:tıhnıısı ettigimiz (24 tcş-inısanı 1:..>g;;.1879J 
otan e;ııl Petain hükümetine tabi Jerındc de göstcl'lıılyc aktif v" dına 13 biruı.citesıın fabahı Akdcnlzde ceden bu k d • ti b h maksadile Belediye hukuk müşavır· tanhll c:1stimli\k kararnamesı>, haylı 

kısrnı b •• t.. ··nı 14 · ' ' · 'l.f it · d k' h b d · · · a ar emnıye e a • ı 1 • • 1 • .. k ı r kl J d ... k d ltıij nın a un nu su mık harı> kahramanlıkları yııpnııyıı •·. a ~ cıYamı ~ ·ı mu are e e ~-ngı - seylediğine ~ahit oldukça, ye'se erı ıı rasıııc a ıptıı 11ı _muza ere er ya- nr ara, işte o nnr 1'1C 11'\un an 
~~dur. Almanların i~gali al- koyulmuştur. Ruııu takıl il' etnwıııek, lı;,; kı uvıızorlerınc doı t ~aat. hucum düşmeyi tabii hatırlarına bile ge- pılıııııkta olduğunu Ist:ıııbul ır::zcte-j ıktibas edilmiştir. 
11\U 1 

araz.inin nüfusu ise 28 tebarüz ettiı-nı"'mek aslu raiz değıl- ~den. ft..ılyan tayyaru1crı Lıverpool tirmezler. !erinde okurluııı ve bu milnııscbt.'tlc Maıınıafıh, bizde nı~5redilen ilk ıs-
"·-'1~~.ur. Zirai İstihsal sahası- dir. Jngılız kıu\•azörünü hnsaıa uğrat. M Ch . • . lıeıı de bir kııç satır yazı yazm::k tiııılük ııizııııınnmesi (4 recep 12~2 -
. ..,.. "41 ·ı.~- urchıll nutk bır dı ıslcdinı. 1856 ) larihlıdır kı o, k:ıramauıcye de.ı: Uçte ıKiııi Almanların elin- mrnlıır rlr. kendileri de altı tn\'\'a- • • unun • 

..,.. il• 1 rn::l9 senesi birinclkl\nun ıı.vında 1 e ~k-,;•bctmı· .• ıerdı·ı·. · • g-er yerinde de yine M. Hitlere F.vvcli'ı şunu söyliycyim ki: nazımın p(k iptidaidlı-. 
ti. L·: .".'ı ern eketin payitahtı Pa · .. • 12ns11879 ı d .. __ . T- k' · li-'1-1'-
.. , Qut Cenubi Anıenkndn Montevideo'da h tabe k t d " yı ın anu=ı ur ıyenın · t•.,.._1un. zenginliği ve sanayi mıi· Btrinciteşl'inin ikinci haftasında 1 n «ÇO zaman evve vaa her yerinde ve hemen her '!'ürkün 1 · l"k · 
... ~ I iman cep zırlılt!ımın kendisini ba- lunmuı v k k t k d'1 • stıın ıı ııızıımııame.~inın uzııtıl· "'~- . etı ve Fran~anın baflıca Clıeıhouı·g limanını bombardıman e- 0 

••• e sı s~ e rar ~ 1 mıı ağzında resmen dola~mııkta olan o mıı; serlevhllsı şoylcdıı: cSaltanlltı 
. -...)l - d '- tırnıasllc nttıcelcnen deniz ınulıare- · olan ıstaJayı be'-lıyor d or ·ı · ı ı · · ,\L- "e nıa en mıntaka .. n hep d ıı In.,.zliz anııvaton rnosu pnrçalım . 11 uzıt ıy · ı ıtıyar c stimlak> kelimcs nın ~ rrı- :=:<'ni) enin menııfii unıunılyeye dair 
'-~nların İşgali altandndır. Fran besinden başka bu harpte hiçbir can- blı kaç .. gfin sonra Boulogııc ve dnhıı Bu~~-• lngiliz Baıvekilinin yer- ne - o kadar yayılmış ve Tiırkl~miş şeylerin t.nnıimi halınde luzllınu o· 
~ •• «ıu~.üıneti, memleketin elinc!e h deniz hareketi olmamıştı. Geç,:>n sonra, 16 birinciteşrin gecesi de Dun- d~ ~.oge kadar bakk1 •':ardır. olmasına rıı~rnıen - diğer tatlı ve mu- lup 1-.ıymeti lôyıkacıilc ııahıplerındt:"tı 
~ gün 12 birincllc~ılnde Akdcnizde Cunlcu Alman Devı-t Re•'"ı bun nts bir kelimenin kabulüne çok ihti- nıubavaa cdcceg·i ar."zı· vesaıre hnk· '' Uçte b' · d k' · • · tih v kerque'i bombardıman etmişlerdir. ' • • 1e - • ~ ıt.t il bur arın e J zıraı ıs sa- Montevideo muharebesinin kahra- . . . . _ dan takrıben biı· ay kadar evvel ynç var. kında nizanınıınıedır.> 

c- Ne vnkıt evlendiler acııba? 
c- Niküh~ız yaşıyoılardı. YPdi, 

sekiz sene cvveJ Suhaincs, bahAsın
dan ltnlan 9000 lırayı Danyele vcr
dı. O -ıamon çok ~alışkan olan Dan
yel rıarn), alınca lleyoğlundıı bir ma
nn dükkanı açtı Fokllt bir r:ok kız
larla tanıştı ve dolııyıslle elindeki 
paralllnfnn yalnız 500 :ıra olduğu 

tıalde, üç D)' ynlnız bıraklll,., kansı
nı~ yenın:ı dondü ve bundan doM sc-
ne evvel hır nraba atın alnrak E -
dlrnekapı - Ramı arasınu11 işleınlye 
başlııdı . 

Her ııkşam ka,·ga eden Dllııyellc 
Suhaınes. bana gelerek oda kırnla
mak lstedıler Kavga etnıcmeleıi 
şartılo kabul ettım. 

Kadın yok 
Evvel5 lvi Jı"eçınır i?Oruniivor1ar

dı. Onl.ırdan meıııırnndurr.. Bundan 
on beş rrün eVVt:I hmıte glttım. Gcl
d:;rıııı ıaınnn Danyel evde ynlnızdı • 

c-· illııdam neıede Dnnycl? diye 
c.ı dum 
~- Bey.,ğ)unda bır C\'C bizmetçf 

olarnk gıttı Cevabını \'Cfdi. 

~'fite asanın yerli nüfusundan mantarından İngiliz Ajax kruvazö- 17 bın~cı~şı-ın sabahı do~ Alman ı;Öylediği nutukta, in_rilizlere eme- Taı-ihiınizrle haksız ve keyfi birçok Bu nizamnameye gore: clllenalll 
tic; l, hA.-p dolayısile cenuba il- rünün ikinci bir kahranı:ınlığına şa- des.troye __ rı 1• ransanııı ~atı şınınl ko· rak etmeyin, eeleceiFtz!ıt demicti. harckı.;tlerin revllç ve wrviclne vesile umuma ~amil olan demlı:;ol ve ced· Nıhayet dun abah bfzım çoban 
. eden h .. ti şcsındekı B t h 1 d ' • o· -Y olmuş olan o kelime bizde iyi intıb:ı vcl ve lmrnri enhar ve tC\'Sıı turuk lOı.cl . ve enuz yur arına hit olduk. Bu iki vaka bize göstcı·i- . re:ı , arp ım~nın an rıa- M. Hitlerin bu çok açık ve kat'i Alı, behcede bır ıncır ağacının altın-

ipucu 

la.! -.erılerniycn milyonlarca mül- ı ckctle e~ vela gnrbc dogru yol nl ve teveccühe mazhar olamamıştır. ve tezyin ve tathiri belde gıbi ,e_y. d 
1 -~ yor ki Jııgiliz babı iyesiniıı genç un- . . . • tehdidine mukabil timdi M Sayılan_ (Müstcmll~) v~ (l\füstc~.e- leıi sn:u.ınatı senıyc tdımm ve kü • a otururk('n, yeni kazı rnış bir yer 

~ ".e ecnebiyi de İaşe etmek sorlannda Trafolgar kabrnmanı A· ~ıı~la~·; bu crna'.~a bır ~ng.'lnı tay~ ChurcbiJl'in de ciatiİiyı hili bek: ke) kclımelerl d<:_ Uôylc~ır. <;>nun ıçın. ımıl ve tesviye c»ledığı halde alın· gormuş, b:ına gclcıck: 
ı:-.. tırıyetindedir. ıııiıal Nelı.on'un kanı kaynıımaktnılır. )aıesı bunları gorerek fılo)a habeı r ta d d k bu perlli_ ve t>:1alı ~ehm.e~ın rlerha!I ması icr.ıı cdccrk nıazi ve tarhı \/e ·- İndrın )nnınclakı )'eri sen mi 

Ut • ~ın elinde kalan yerleri vermiş. Civardaki kıuvazör ve:> des- ıyoruzıt • rzın • mey ~n ° ~ - nilcsl evıne gonderılmesını temcnnı tıııne vc eml .. ki saıre •.. Dersaadetle knulııı'' dedi. 
~-.! •lhndaki toprakları ara- 1.ondrada, Tınfalgar meydanında b:ıverlerı!en mürekkep bir İngiliz fi- ması, bakı~aten ~~ yerındedı_r: <•derim. ise Şehir Meclisi ve Tıeaıet Neza- liiıdenbtte şaşırdım. Çünku hah· 
lı.L muvasala kesilmittir. Mu • yiıkselıııckte olıın A nıiı al Nelson hey- !osu hemen haıekctll1 bunlara doğru . Maamafılı, lngilız Başvekıla, •** rcti turllflarındaıı ve tarafı şer'ı şe. çcvı )'ıı \'ob:ın kazar, y:ı ben ... Bun-
~re hile açık ve muayyen kelin~n llltınd:ı yazılı olan (Vatan yol almıya başlamış. Öglcdcn sonra bır taraftan basmma böyle mey. Hususi menfaatlerin iimmc meııa- riftcn ve vakıf duhılınde olduğu elan dolayı hayret ettim ''C hemen 
l\~o •lı.ra baaredilmit bulu- her Ingilizdcn bir Nelson olmasını Alman ılestroyerleıi batı şiıııııle doğ- dan ok~akla bera~r, .diğer ta- fiine tibiiyet.l keyfiyetinin bir tat- halde cnnibi tcftişı evkafı hu- toprak .. ,;,ını vanına ""ittim. 
~ r. bekler) cümlesi 1805 scncslndcnberi nı istikamet tebdil ederek BQvük raftan ıhtıyah da baç el!nden bı- bikı demek olan istimlak, eski devir- mayundan birer kımse mevla oln - " "' ... 
rra b"k b " kmamakt •--·r ·ıı f · lerdenbcri fillen mevcuttu. l"akat rnk ınelT'ur ve tayin olunarak, anlıır Kaımava tah1an ~ar,af ~ ... drısa, iafesi için İfga1 mınta- t.ııt 1 ma alli bulamamıştı. Ne ı:?e- Bl"itanyıı adasının bat.l cenup koşe- ra a ve u._! az mı e ını, kanunla"ması, bir kaide albna alın- 'f uı h 

1 q' il L!. çen Cihan Harbinde ve rıe de l>u se- 0.indck"ı I..and'~ End '-umunun gnrp istila teb.!i_ke. sin •• in. henüz büs.·· bütün " rnaı'l e c mc a a o uı.uı> mahal v(' ~ rı UV' fe7 alamıyor. Zaten ~ u .. ~ - I mıya başlanması, bilhassa Fransa- mevkice 1nymctı liiyıkaırı ne ı se er-
Lıı ~ut 28 milyon nüfuı üzerine ferki Avrupa harbinde Nelsonvaı-1 taraflanna doğru ilerilemi)·e başla- ge., .. :":-" 1gım soy ıyerek, ıkazd_an da, hulnıku beşer b<>yannıımc~lııin~ bnbı vukuftan ve bigaraz kımı1cler-
~}' ırıtaka, Almanların mevcudu hiçbir bareket görülmemişti. Hnttiı mışlar; lngiliz filosu, Alman dcstTo- d~. halı. kalma_?l~ktadır. Zaten in- 117891 ncşnltı başlamıştır. den tahki:.- ıle işbu mevla tarafından 
lıı~rılara balii İ§gal ordusu ile geçen harbin Skngcr:rak m\lharebc:si yerlerine öğleden sonra saat dört gilızlerın en buyuk kuvvet ve kud- Ondan evvelki istinıllikler hususi ol mnhnllln mcsahası ve şeklü hali 
'''1e~· • ·ı· · · F ı· bile bu tanda bir muharebe değil. raddelerinde bu burnun uQz mı·ı "a· retlerinden birini de, milletle. bu emir ve irııdelerlc, gayri muttarid ve katoluııan paha"' tasrıhile bir ~ili ı ıstı a ıçın ransız ı - d' n l .. "' tl ·'- ı. k ll t \'c• gııyri muhik <;Urctlerde, icra olu- bata 1 1 . h' 1 ı,•rırıda cemed.ılerek hazır bu· ır. lu05 sene">inde Japon nı ın yap- dar batı cenubunda rastgelm'ışlcr ve sure .e a.ç1& ".onuıma ve mı e .• mar. yapı ıp, cum esı aa ı t.eY 

b b kl nurôu. Çünkü mülk hakikatte fer- ·ı tasd"k ı b d b T 1 1'1l.. ı.. k b mış olduklan Tcbuşima muharebesi, Almanların ı'ddialnnna go-re, Alman ten ıç ar ıe. yı sa amamak teşkil ı e ı o unup, a e u ıcarct ttı.ı .. ı. n nare et ordusunu es- u le kted ılln değil, de,·letindi. Ratti l timla- Nezareti taıafıııdan ba takriri Sabı· 
ı.:" flla b · t' d d' daha knhraınnncıı. ılaha nktif ve dl- ı t 1 · 1 ·ıtz il · h- ey me u k d d f · · -~.. "c uraye an e ır. c es royer erı ngı gem erınc u - ~ • . ,. . ·in n ına a emen antı umumıye ı- iiliye tllkılıııı ile biili'ısına buyurultu 

~i ~ llibnda buhmmıyan cenu- namik bir denlz muhım:l>esldir. cum ederek gil~·a bir İngiliz harp Hulasa, M. Churchıll ın bılhas· çin i~tirdadı mab denilirdi. ve snlıhı iili tnstır vo keşıde olun· 
~t~ egkiden yiyeceğinin ek- Yeni Avrupa harbınde, Norveç se. gemisine bir torpil isabet ettirmiş- sa Fransızlara hitaben ve onları Ilu vaziyelteıı ı.anıan zaman cdi • dukt.a iktızaı<ı icra, yani pahası ıta 
ltllııııL~llı garbi Afrikadaki müs - fcrinde, f ngilız dl•nnııınııı;ı kcııılısin- terdir. Hava karardıktan sonra Jngi- c~!P ~e cezp için sö~lemiş ~ldu~u len şika~:c~lt·ı· uı~unıi bil' ı~ıahiyet ile i kntı mulkıyeti .. urctı ifa kılına-
1...~'!linden tamamlardı. Sıkı den beklemekte tııaklı olduğumuz lizle. k dt h'll .- Al d dunku nutku, heyetı umumıyesıle aldı \'il l.ı.\ nnıctleı k·•ptu. Fı ansudıı caktır. Tnşı ulanla olduğu ı:urette 

l\lezarn beıızlyen bir vaziyette ka
tılmış olan bura mı :ıçmıya b::u;la -
dık Rirdenbire başım dllndii. Çı1nkü 
kııznııı\•ıı takılan beyaz bir yatak çar
şafı nıe~·dana r:ıkmıstı. Derhnl jan
darma karnkoluna giderek tneseleyl 
anl:ıttıın Y:ınıında ıki jandanna 
ılc eve ~cldlğlm 7.nnıan. Danyel de 
kapıdan içeri girıyordu. Hızi görünce 
sapsarı kcsıldı. ()üşmemek için du· 
vara daynndığı ~ııruluyorilu. 

Katil kim? L~~ "'bl 
1 

en 
118 1 eı ıne, man es- d' I' 1 k 1 .. • l 21i ıığuı;tos 178!J tarihli lıcynnııamı>· ılnlıi ...... mıılıallerındc mccllsl ıııcm-.._.ı. .. ukası dolavocile bu mem l'\elsonvar& lıır varJ ık giistereınrdı; troyerlerl dE! Brest limanına "ekil. ın ıyen er ve o uyan ar uzerın- . 

1 
- 11 1 b 1 rrl Kntilın D:ınycl olôuğunn anladım 

.._tı d J~ " d · · · b k k d nın nr.;;rım c um o nn se <'P c en h~:,ct \'e tarafı şeı ·ı şerıf ve vakıf 
)llt, ahi artık istifade edemi- Almanların ılenıtaı,ırı bir sefer yap· mışlerJir. Bu muharebe esnasında e ıyı tesır ıra an nutu lar an· biri de' ı~c 0 haksızlıklardı. dnhııtnJc ı. e ıuııcccllit müdih·ii tıı· V<' inn<lnı mayn söyllyPrı?k ynknlnt-
~ malarına mini olmadı. Gerek Nor- ikt tarnf lıahriyeı;ine mensup tayya- dar. fneiliz Baıvekili 8İbi çok ai- Bu hcynnnamc 1.( ı-:ylül 1191 Ka· rnfındnn hıı-er lılımc mevlii olıırok tJm Alıp karnkoln g{iturdiiler. 

' ~~tal Petain, parlamento· vcç ve gerek Dunkcrque muharebe· reler rl<' işe karışmışlardır. Holanda yas~t tecrübesi geçirmiı ve haddi numı ı-:sasisınin de mu~~demesı~i tayin olunup, mahallindr. mesahıı ve •- 1\atilm Mr ço•~ kndın1nrla ta-
aı.t.'. rransayı fe1iıketine sebep lcrincle Almıııı tayyarelcrı denız kuv. ıı:ıhillerine sokulan İngiliz seri mo·I zatın!_fe de natıkaperdaz olmakla te$kıl e~tı. 'MnsunlyeU _nıulkıycye ~ut lıigarıız cıbabı "'Ukııftan kıymeti ıa. nıştıi?ını stlylüyorsun. Acnba işin t
~~11 İddia olunan eski rejim - veUerinc mühim znrartar •errlırdi. törbotları, Alman sahil topçularının tearüf eylemi~ bir devlet adamı· ilk metın şu nıealJI'}~: • k 1 > ıkası t.:ıhkık olunarak, ışbu nM!\'la çındc bır nşk macera:sı filan olma-
~ııı. llrtarmak için yeni zamanın ler. Bu tec1 iibeler gösterdi ki İngılız atcşıne ıığrarııışlardır. nm ise, düşünüp lafmıp tertip ve cMadde, 17: Mulkiyel ha kı Uırllfınd.ııı ulınr.cıık mahallın ıncsn. sın? 
'" '"'• uyıun olmak üzere ka- harp gemilerinde ha\•a hiicumlanna Su te!ltisi ı:u yolunda kırılır. f ngi- irad ettiği bir nutukta bu suretle taarruzdan masun ve mukadd~- hu ve şeklil halı ve katolunan pa · c- . Zannedenm, bundan bir sene 
ıı.._, tsasiyi deö-io.tirmek üzere karşı müdafaa tedbirleri kafi değil- Ilı dnnıınmaı;ı afak tefek &a"iata e- muvaffakıyet cöstermesi de pek tir. Sureti meıruada lüzumu tahak hnsı ~ta- nhile birer ma?.bırta rapıhp CHcl Sütlfi,.edc Lnhveci Ha,.ig-in kı-1:':'1' •.. " t b'"d' kuk etmit bir menfutj umwniye- m<'\'la ııznı;ı \'<1 haber verenler taraf. ~ ~İ)tt lodan gayrimahdut sa - ı1ir. Bunun fizerıne inırılız donanması lıemmlyet •crmiyerek böyle aktif ve a ıı ar. TASViRf EFv •R ye müstenit olmadıkça ve pepP larmcı:ın lenıhiı \'C ı~zo ct.tiıilcrck, zı Anjel 'le ni~anlanm1ş1ardı. Ft1.ltat 
\tır Qlrnııtı. Fakat Hariciye lılrinciteşrin ayma gelıncc,yc ka<lnı ılınnmik rollere dl!vam eJersr, ınu- "-" hik zminat rihnedik mccltsı memlekete ita ıle oratla dalıı Suhaı'leıı meseleyi ıınlndı ve bir gün 

ttıı t..~ -•udouin tarafından ahi· karakol hizmetinden başka hıçbir ,·affakiyetlerini herk~ten evvel al· ................................................ v~ mu .• ~ ve . çe tnı1dik ohınrluf,'\I halde '!:eyli yazılıp Anjcll Sflfıhdarnğn köprüsünde ya· 
Liİlt~!' ediJdiii veçhile Fransa harp fanlıycti gô$1ermerlı. Ru nıüd- kışlıyacak olanlar Türk vatansever- T e kımae mülkunden mahrum edile- bndcbu valii memlck•t. tarafından kalıynrıık bl:tün !!nçlıınnı ~·oldu. za-
~ll" etı, fİmdiki gayritabii ah- det ımrfınde İnglliz harp gemilerin· !eridir. 1 mestin mez.ıt Riıbıiılıye Eman iş'ar ile Uırafı 88· vnllı !.adın, bu dnyaktnn sonra bas-
tr t ~rait • • d • F deki ha"a müôafaa tertibatı ıt1lah e- Bu esas 24 hazıraıı 1793 Fransız darcti uzmadaıı tastır ltuyunılncn:-~· ıçın e yem ransnı Eakl Ordıa Kumandanluındaa Kanunu Esas.isinin 09) uncu nıad •cnıirn:ımei :mıni üzerınde ·ıualıallın - taneye kald•ı ıldı.> 
"""' ın teıneli olacak yeni ka· <!ildi; yeni siıttem hava mildafu top- makalesı· desinde ılıılıa kuvvetli blr surette de iktızası ifa olunııcııktıı ... > \'ııka ıııuddeiumunıiliğc lıabeı· ve-
"'~ eı..ainin yapıJamıyacağı ka- lnrı ve nıakinelt tüfektcri koymıya Emekli General tekrar edilmiştir: fllnluın. Osmıınlı taıihınde Gülha- rtıınlş ve nöhc~i müdJeiumunıi mu• 
~İiltiıı.ı' ~•rınııtır: Marepl Petain mecburiyet haıoıl olitu. Alt IHSAN SABts C1 insi aahlfeden deva"') 24 Haziran 1793 nede okunan bil' c Hattı Hüına\•un ı. ll''ınle:·lnden }'c.rldun B11l'ana, vaka 
-ı ~i:· ıimdiki feliketten mes- ~etten dogrudan dogruya ıieğil~e bJ. «Madde, 19: Kanunen ve vazı- daıı l>ahsohınur. Bunun tarihi (26 :ycı ine gl 'erek tııhkik11t.ıı bıı.şlamıştır. 
~ bı.-~ rneydana çıkannak ve Pren•es Nevcivan' Bulgarı·sıan ve le, muhakkak !IUrette Süveyş kaıınlı- han müıbet umumi -&aruret olma' Şaban 1255. 1839 1 ılur 
lb:... ·~İlerin '-tkaid1MDalanna na do~rrudur. dıkça ve p••in tazminatı muhik- Huktıku Rt.~cr bcyannamc~ınin ili-~ 0~ B lk -T nındıın uım yarım asır sonra okunan Danyd, müddeiumumi muavini Fe· L,, . la megul olup daha kazaea yef at etti 8 8ftl8r ls"eç me~elesıni bır derece ınazur ka nrilmedikçe laiçbir kimle .,.._ o hatta ceıııniyetı <'an ve ıııahlu~i- ridı.ın Bağana tarafından jandarma 
,..aL.. · libneyi, su1bt"'D sonraya . . . . görelıllirdik. Fakat bu •. efer. h"dı•-- L:ı· f nda mu··11-u··nun·· en '-u··çu'"k · ı ı ı 

Danyel ne diyor? 

~ '" ., • .,.... a nı a ı aa 11 yetı ırz ve namus \'e ma ve tay n karakolunda sorgu)'O çekilmie, eun-):'~tır, Şişli, Osıııanbcy civarında olman . ( Bınneı salnftdat ıi•vaM) leı ),ıkarıda eösterilen tarzdan a1 bir parçasından bile mahrum e - viıgü kazlyyclerlnden> ,.e •cmni· lan !lÖylcmişt.fr: 
~ ~~~· mistemlekeleri- Feridun Pa~anın -ıc~i '10 ya~ında h~ı~y~stalti hareka~ın ilkbahara te • çok başka bir tanda dahi birlbiı lnı dilemez.• yeti mali knziyrestnın fıkdanı baı:n- c- Onu ben öldürmedim. On gün 
''il ~.:-""1nchn bir tirlü müste· Prense~ Nevcivan, dun odasındaki ın J<:ap etnıektedır. takip eylese, gafil avlaııınamız '-ln Hılahare iııtımlik usulü r.ıedeni de berkesin ne devlet ve no milletine 
... --~ "' lk bak kadar evvel beygiri tım:ır eaerke!l, ~ L.. .. ~.Yor. Marqal, kendisinin elektrik s;obasını _vaka1'1ten etekleri Times gazet~inin diplomatik mu- hiçbir sebep yoktur. Vazıyett, mi.ım· kanunlarına girdi. sonraları 1se be- ıs111amayıp ve ne ımarı mü e a-
"' "'1YQlr d G 1 h l <lı'"ı ··e •-yı·nt l'ıtiya,.lar da umumi ınavı. p daima ımaişe •e ıztırapum beygiT bir çifte attı ve kanmı öldlir· ~ıt...-d' yar ancısı enera tutıışnuış, biı ~k l'erlerlnıJen yan- ı arr ri de şunlan yazmaktadır: kiiıı bütün inkişaflarile takdir etmek • . ...,. ' " 

_.. Af •1- 1 menfııatlerden addoluııdu ve artık bili olmadıb'I ıııisllliı aksi takdirin- d5. Bundan (Qk korlttum. Sem uıman-ı, rı .. adaki müatem- dıktan &Olll'll yetitenleı· t.arafından Bulprlstanda Alman lntal11n nıev ve bu inkıpnardan berbirlne kaışı ı·k · lir k hususi istimlfık kanunları ne1redil- ıle, yani cmYal ve em a ınc.en cm. !arda karımla aram aı:ık olduğı.ındau ı • °"• urtarmıya memur etmiı- kurtarılımştıl'. c11t değildir. Bulgar hukiimeti. d1g"er koymak İ"in en iyi vasıtalar ü•eı"ın· ı eti ki · ı · • ı ğ ıı Jd d hl ~ 1 ~Yy ~ .. dl. n) mı ıısı o: u u a e a herkes beni katil t111nftcakh. 
t~~ ~:e i!e Ceuir müatemle· B•ygın bır halde Şişli Çoluk hııs· bir ~alkan dev~eti~iıı :ılr.yhine m.iltc· de kararlar almak için geni~ znma· J.'nkııt, bunlar da gerek lslimlnk ' hemen kendu i~I ile ve tevsii dairci Cesedi Gç gün khrlnr ahırda bn-ak. 
~~le erek buradaki vaziyeti t"nesina kaldırılau Nevcivan, biıeı: vec~ıh he~·h~ngı bır hareketi? ıştırak nıınız olmuştur. <'dilı•cc.k enıllkin tayi ııi ve gerek be- taayy(l~ile uğrn~ıp ~e kendu~rnnda tıın. Sonra bir gece kllranlıkta çıka-

'°rır eski bafkamandan, da - 01 .. tü etınıyeceğını ve Almanya ile İtalya- dellel"lniıı takdiri yalnız mülki ida- günbegün devlet vp mi'llct. gayreti 
~ .,,_il Tun•ıs Beyi ile aörÜf - sonra o muş r. 1 ııııı kendislni böyle b1; hnreket için Albay Beck 1"enin salalııyl•tiııe Lcvdi edil<li~i i . ve vatan muhnbbctl artıp ana göre rıp bahçeye gömdilın.> . 
ttt:ı ·..: F'-. ~ 1 d • d.J . il'k k t hk'k ,.ı· n •. ·ı ııc tııu'thl• ı"tı·razlar •·ı-ıksnlı·- hüsnü harek_cte çalıaac·a~- ı ıüpheden Jo'akat tahkikat sonunda elde edı- • ı.: lıtte ... 11 .,u hlnmı a zıyaret !\'d .. eıumum ı va anın n 1 ıı- tazyik etmiş olmadıklarını bildir • ~ ·' .. • •· ~ 
<ıt rı ıo D k • •- · -'-'·•~ E tevkı•f edı•(dı• ••ordu. Nı. hıı;.·et ıhtiliif vukuunıla azade> olclugtın. d_an b:ıhı!!lc_ cherkes leı; delillere göre kıı.clını Danyelln • nr .. { a ar) a gıtmiş- t•na el .. oymu;,. adlı ye uUt\""ru n· miştir. ~ k 

l"f ver Karan, eesedin defnıne 1 uhsat _ . mııhkenıenin hükınüne müracaat o· emval ve emlıı ıııe kt-mnlı serbesti öldürdilğü anlaeılmııtu-. 
lıi.. .. •rhirı ı . Bulgar bukumetı, Ege dc>ııizi isti· füıkreş, 22 (A.A. 1 - Sn bık Po. lunma111 kabul edildi. lle malik ve ınutıı arrıf ol anık ana Dığer taraftnn adliye doktoru Sa-ıı.~· •L •at'i n~lİcC'sini Akd€ • vermiştir. b' ta ft fd h ı ı ı 
,·'."CI ... -111a&c kıunetındc hiçbir iı!tek ileri sinme- Jonya Hariciye Nazırı Beck, dun 1-'rnnsada bu e;ıaslaııı göre taııziın ır ra an m 1 a a e o unmamn < Uh Hişim, cesedi muayene etınlş, 
L:""'-~ 1 lkasd11tda bulanan ınişttr. Zira böyle bir talebın, en l>Ü· Bükrcş civarındft Snagov'dıı tevkır 'e ill\n edilen istimliikl emlak kaııu- ve faraza bıriniıı töhmet ve kabahatı nıorga kııldırılmasınn karaı· vcrmif-
':"1 -ı .., et eri, ba laavza1a bi- Kahı•re • vukuundıı anın veresesi ol töhmet 
"'- ıL ... _" F Ve CIVBr 1 yük Jeniı: de11lctıııin ıızaııı olmadan cdılmıştir. Kendisinin, 1ö "Undenlıe- k bah tt b ·· ı I ki tir 

"'

"' •• ranaız müstemlekele. "' TramYa•larda ot•ra- ve ·a a en erııu mme o aca a- • 
latif d ıııuvaffıık olınaaına lınkin yoktur. rl kııçınıya hıtzırlanmaktn olduğu oğ. ı rındaıı anın malını müsadere tle ve- Cesedin üzerinde ufak bir )"ara bu-;._ • e etmeyi fÜphesiz (1 inci •l-tffeden devam} k 1 a albl r he ,j,,:•• etıniılerdir. Fransa lıükü· Ilundnn ba~ka, Bulgal'istan dahilin- renilmişti. n~k'in üzerinde bir In- ca yer er Z ıyo rcsesi hukuku irsıyclerinden mab- tunmuş, cinayetin neyle işlendiği • 

~ ••ı "e t>üt·· • • . l\füdafatl 'eznretmın oun akşam de Rus laraftaı·larile Alman taraf. gilız pasapoı uı bulunmuştur. (1 inci nhif,-ian devalftl runı kılınmamıık> lüzumu ihtar c- nfiz llnlaeılamamıştn·. 
~ "erc·ı un Fransız mıllctını ne~rettiği teblığ: tıııJarı aınsında mücadele de,·am et- Beck, kııçmak içın luçbır teşPbbüs. balarında oturulacak sıraların dildiği gibi, bu esııs cEvaili cOmadel- Bir ihtimale göre, katil kans1ni 
L lltt ... 1 ı ere )'aranm-ı. •uretı'le ne kt d" te lı 1 - d . ~ . kaldırılmaSJnı teklı'f elmlf· • iihir 1272- 1856> tarihli dslahat ellerı'lc veya alnına bı'r yastık kap•-'"I! "'l ll'ı; Ul.. 20 ilktcşrlnde ıııuıt 20.30 ile sııat mc e ır. u unınıyacagına aır soz veı mı~- .,~ .-
ı. 'harı .. ,· ~. kardır, fehvAsınca h I ti B k Snag v'dan Bu- k I . I d ' S 1 k lk k 1 a J.'ermanı allsb ile dp teyld olunmuş t k boğ t ~il .. o ha 22 arasında ,ı,,; hava u<:~mu o muş' Yugoslav BatTekilinin . ec , o reşe ge mı- ~r ı~. ıra ar . a aca o urs ' \·e nihııyet (7 Zilhicce 1293 - 1876) orll muş ur. 
~~~'1ıtit .n: i rekette bulunmak- ve Kııhırc clvarındıı hıı· çiftliğe mü- b t ye ve burııdan da memleketi terket- hıç §Uphe yok kı, tramvay araba- tarihli t'Konunu Esnsl> nln (21) Netice, ccsed üzerinde moıgda ya-
lııt'lt'-tı11 ,~~1~ ngiliz Bqve.kili son tcaddit bomba düşwuşıur. Bunun . eyana 1 mıye teşebbüs suretile bu sozunii tut- lan daha fazla yolcu alabilecek-1 inci maddesinde cherkes usnlen mu- pılacnk otopsi sonunda aıılaşılacok-
"S::' t ........ 

0
>' emiı ve «bir deg·ilse j Belgı ad 22 {AA A ı · B-k 1 h d d " ı 1 d " B f"k. B 1 d. ye de t f ı..ı r... 1 · lk- d ~ ·""1 "' ııetic:esi, binsi kadın olıuak üzere 6 · , · . - \'D a llJan. nıamıştır. u reş u u a uaı; ıyan er ır. u ı ır, e e ıye asnm o uu.-u nııı ve mu un en tıı·. 

Ilı~ ı.," çalışmalarma engel kişi hafif ı;uı·ctte yaralıııımıştır. Dı· sı. bildiriyor: · Başvekil Tsvctkoviç, enternasyonal yolun baoladıi'ı nok- muvafık geldiğinden, incele - cnıiııdir. :ilf<'nnfii umumiye içiıı lü- şU K niJ I' Al\'Ell 
)y tir.lj b 

1
"

1 
•• Franırrlardan iıt~ - g·e .. bı"ı· kişı· ul·'ıT'I unı nJııı•:an olıııüc. Nışde parti konfernnsınrlıı sôyledil7i ladıı kendısinl bir otomobil bekle - . k . . Bu hu - zumu snlJit olmadıkça ve kanunu ınU· _______ ;...;.. __ ..,. .... ~~ 

h • .., L \,ou ıoı:.ler ve bütün vaı.i • u 
6 

., .. • - "' b. t kt 0 d ' mıye arar vermıotır. ciblııce değer pahası pesin verilme- derenin memnu olöuğu tasrih edildi. N.ı. 11:!1 : L - - • • tür. ll ı,..l1ı ı· nı!'ıhı· ııı hıısııı olıııanıı•. ır nu u · a ezcunıle deıııi"lir kı: nıekte~·di. Bcck, kı?tı ısıni getiren O· d• · ··d' • t' , 
1 

k 
-. tnı ' lJOguım F ' v " 

1 susta tramvay İ aresı mu ırıye 1 dikçe bir klmseııın ta~arrufunda o- Yannki nOshaınızda mevcut istim {ı 
~~~~ -:_Yrnettar a;rı;~i&i ~~~= tır. Hiilen, sarih bir enternasyonal va. :omo:ilde~·ı ke;dis'.~i kriıı·~~~k ~~ıın tetkiklerini yapacak ve birkaç gü- lan mülk alınamaz:. denmişti. kanunlarından bahsedeceğiz. 
t.)id td· ııavzaamda yapılAcağmı İtalyan tayyareleri Amerikan zlyet karşısında bulunuyoruz. Bugün ıu o omo ı .e ıneı en, cc ın _ P ıın- ne kadar raporunu verecektir. (24) unC'fi ınadrlesirn1e de mtisıı - H . flASRl ÇANTAY 
~ı •Yor A . \'azıyctimiz, o tarzdndıı· ki her lürliıl !arını seznıı~ olıın lejyoner polı l ta- Şimdilik yalnız bir sıranın kal • ,.. ~ 
!~ ~ ~l~İden,~=;:~ae ~~~ petrol tesisatını bombaladılar sergüzeştten ve sulhü ihlil edeb'l • rafından yakalanmıştır. Ileck, ev - dırılması muvafık olacağı alaka-
... d ... q - V:ı"ington, 22 (A.A . 1 - Calıfor- cek her ~l·den ı.<akınnıam I"- ıde 1 vcla, cBcn Bcck değılim, ingflizim> 1 .. 1 kt d ·r e,,ı 1

1•!>acaiından ve mih- v ız ıu.ım ır. . 1 . . !:d~a~r.:,:a!,!r:;!;ca;:..~so~y~e;.:.n;.:.m,;..;.;;e.;.;,;;e--.ı~. -~!!!"'-
ı:..· et erıle ı·ttı·fak a"d1'ne nia Stan<lıırd 011 Conıpaııy ve Te.ıms Bu sebepledır ki bütan kom .. uları • demiş ve sahte bır ngılız pnsnportu ka d 1 -
~ " v - • • F k ı b d ff k rıı, hazineye frat Y o unmuş \'C >1'°'-" ca-...daa Londrada Oil Comp:ıııy ~rkeUcrizıiıı mümessili ınızla iyi ve dostane münasebetler ·- gostormıştır. a a un a mu\ia ıı • 

•••• 
1 ı d ~ ·· - ce ı· ı '- 1· bu Bcck, Bükreş hapishanesine nakledll-te b Arabisuında bulurum Amerikan pet- danıesinc ehemmiyet vermekte d • o anın ıgını gorun po ıs ere 0 r -

ite... ..J. • ve unun önü • e k 11 1 t klü tn ·et' Blı Pil mi"tlr. ''l'<Q~ roi tesisatının İtlllv.an ta•·•·arele!'i Vllm cdıyoruz. çu m yon ey e e ıı,, ır. - " 
lltcnraektedir. 1 u 
lttı L tllrafından bombardıman edılıııcsını, 

Unar,.em F ,. ... ,· · · ··• · ı · d t b TOGA Y G.;y"' Hıırıcıye !~czarctı nezc ın e pr~ esto Eden A.akara•a 
( etmiş ve bombardımanın Aıııerıkalı·ı ı 

etiın lııra ait emllkl hu:ara uğnıtnıış o!. gelmiyor 
'l.:ıı.h maaşı duğunu ve Amerikalı k!ınsl.'lcıin hn-ı L d 22 (AA) R t · 
~q ki · · on ra, . . - eu er aJan· .\hı. ÇQCQ ar yatlarının tehlikeye gırmı) bulundu- dl I L'k h . . . ·ı;. 

~1 ·""ara, 
22 

b . . sının p oma ı mu nrrınnın oı;ren-
ııı 11la11 il ı. Cllust1$i) _ Yetim ay- ğunu eyan etmıştır. eliğine göre, İngiliz Harbiye Nazırı 

Jr. r>iek ,. ki K hl 22 ( A A ) 0 b h E 1 ,. h'A 1 1 k l k ı~ "• kıı: ~ocu aı ın maaşları- a re. · - nu a a ı en ırı mu ...,nıe o ara ge ece 
.~UkJa Çocuklarının da 25 yaşını hava bUcumlaı·ın:ı k:ıı şı ''erılcn a - hnftn veya yakın bir zamandıı. An-
~e Aıo.ı;ı Ctitıden iilbarwt kesll- laruı işareti , '' " •• "ııoı ı;:to.ır. k.ıı. )'il ı;ideceği hakkında Bertin rad. 
~. Ye Vek,leWnee karar \'e- Bıa alarm, ik H :!cıı }O u tarafıııılrııı verilen haberin ka-

- ii(tincü alarm,, lıyen esuı;ı )tıkıuı. 

TAKSİM Sinemasında 
Hiçbir filmde görülmemiş 6ir muvaffakıyet kazanıın 

ÇANAKKALE GEÇilMEZ 

---' 
film.inin scanslal'lna dikkat. 

Her gün aaat : 

l -2.30-.t . .'30·6.16 ve 9 da 

Senenin en fevkalade filmlerini elde etmeğe muvaffak olan l stan
bulun en bll)·uk einenıası 

~:~::; Ferah ve Çemberlitaş 
Bugün matinelerden itibaren 

Atlas Ekspresi <Tnrkç•] 

Azamet ve lhtışnınile başlan d6ndüren... He)•ccan ve helccnnlarile 
kalbltri durduran .•. Yığitlik tarihinin parlak efsaneei; 20.000 

!aııatkar, ıo oon ışiıncndifcrci ve 1.500.000 dolara ınal olan 
CECİL H. de MİLLE'ln şaheseri. 

- Ayrıca yine 2 si11emada ilaueten • 

Jutland Deni~crORKçE> Paramunt Ha~p (TORtcçE> 
Harbı Hanchslui 



frr.,~v~.rin~·(y •k•• • t•J 
Butiin dünyaya nam \"eren l:ı:.ı.}-uk • ., 11 I. Şekercı-ı l Hikiiye•J.. _ eni 0~0~!~.ı:~e ! 

3-

.a ~~peEJ trj ~ d ı~SKERLİK 1 
Saruhan o~ulları ve eserterıne daır vesıkalar ı~·nımomı l'erll As. Şıı. deıı: 1 
Yazan: ıW. Cofata~ llluçny Basan: Maniıa Halit.evi Aşağına adl~u-ı yazılı Yd. subııyla. 

ALI MUHID İN 

HACI BEKİR ı ın çok acele şuoemize müracaııtları. 
Baştanbaşa veSJknlar ve re imlel'le zarnanmda kavuşlU ve ·rnrkler oı.a Eıııinlıııu ş. P. 'l'gm. Rllyıl Oğ. 

dolu olan b•ı kıymetli eser. Turk ta- gereken mevkii verdıleı. Bundan do- Hikmet aı 5 (199) 

r!hile rneigul olanlurı herhalde ya- !ayıdır kı Saı·uhanlılaı buınyı Eı- 4/l~G6 Lv. Tgm. Ha~aıı Og. Oı· ~l·Caretbane)erJ" 
kıııdan alakadar eder. E;erı )nz:ın ı.anslılardan ahı alın:ız kcndileıinc hnıı Yeşılkiik 331 (46745) A• 

Çağatay Ulucay da memleket tarı- merkez, Oı:ıııanlılaı· dy Şdızade snrı- 4/18116 Lv. Tgm. Ali Oğ. lbrahim' Merkezi: Bahçekapı , Şubeleri : Beyoğlu, 
hine yaı·dını etmek uıuidilc bu vcsı- cağı yaptılıu.> Cı-liil Giresun 314 t:130!.l.l) Karak6y, Kadıköy 
kalan toplamak ve bıı a:-::ı)ıı. ı;etlı-1 Tarıh b:ıkıııııııdaıı l:ıu kıy.netı hnlı: 4/J 292 Lv. Tgın. J hrnhim Oğ. fJu.

1 

Siparişleri Ticarethanenin Merkezi olan Bahçeka pıd•ki 
mi.!k için çnlı~mıe ve çok dPt:eıh bir ol!lıı Manısııya ~ıt ol:ı.n ve•ıkalaıı eerhı Fehmı 312 '9597) •••••••••• mrığ:ıza kabul eder. -•a•lll~~ 
lıi ba~armı.,tır. toı:ıl~nıamn ehLmmıl•'t' ltcndiliğin- !l/3Gt 8 S. H~. :'ile. Sıılıri Bııhat-

Müellif Mani.ııadan bakımı na ıl den teharuz eder MOellif tc tıu uğuı- tin 312 (610 • 6) --- K -Rrb 
bahsedl}'or: «ManiıııA kııı·uhl.ugu gün-ı dıı hıçbıı· z:ılımcttcıı çckııı.uı rcrek bu 9J:ı61l 8. S. ifa. ı\(c. Tnhir Rıfkı ÖKSÖRENI...ERE ATRAH HAKKI EK [lftl 
domber1 muhtelif mUletlerm eline \ ı!Sıkal rı LoplanııŞ Vf' bu eserı tcllf TUrar 314 < 15!'!9) .-
d!lşttı. Muht~lif nıflletlerın e. cı lcrlııı otmıtUı , 4/1295 Lv. Tgm. Rıza Og. Mehnı"l 
sineslndo sakladı. Fakat hiçbıı mll- Mfıelllf· t >tık cdN ve l\lanl a 81" (145&) 
Jet Manisaya Ttirk flfbt lııznıet ct-ı H:ılkuvının bu C"Prı ııcşretn k yolun- ~ 11033 Nk. T:gm. O~nınn Oğ. Re· 
medi ve acvmc<lı. Manıım yn,uclığı dakı hlzmctiııi tııkdn· etmeyi bır vn- şir Tezel 827 < 45l0fi ı 1 t11nbul 
müddetçe.. saadete ancak Tiıı kler zifc tanırız. 1 « ~ 

- Yeı·li EmiııtrMi Asktrlık .5 •lıtııın 

S e Y h a n Ç O k C a n l ı b ·ı r de;·_ 816 ilii :ı iti rloı':'umlu yiık .. ek 
ehliyetnumelı kısa hizmetlilel' evkc-

1 dilcceklerindt>n toplanma )?inıii ohn 

S P O r g Ull n u" y a ş a d 1 81 Bfrbıcıte:Jıin !l4ıl perş~nıhe &"iiıııi 
• o :ı.:ı•u R<lrn:::.i, a•rarın anohtar1;.ı ÇD%r .. aftu 

O eıınôa Tnr•bya telefon merkc- f'akıyel daha kazan. Zaten terfı ta· 

zi. c yolladığı nlt'nJUt rl11 gelmışti. O manın d ı gcldı... Polis ınüdüı ü deı 
da şu h:ıb"rı r.-et mıiştı · seni çok sevıyor .. Muddeiumunıi 

Bugün Mııal.:. hnnım bır kaç yanlış yoldan tahkıkata girlştı ... I' 
te ~n nıu ıııbercsi y pmış (Malum- Hnwlı bakalım, kendini göster ... 
duı ki Tıırnbyn teldon nıcrke:ı:ı he
nuz oton" ık ğll ı \ · Y n.l.01 rle 
or \o b:ıı.. <lı ı ~. nt•·:ıldc menhıı' 

ha) n. m• h:ıvt!ı elcrle fn2l:ı l.'ikııda 
olınıımı • ! kat bu muh:ı\eıelcıden 

Daha o gun, arkadaşlaı ından bi
rıni ı:i\iıl vnpaıak, Muall3 Hanımı 
kontrole memur etmişti. . Eve glren
lcı le çıkr.nl:ın tetkik eıfecekti. 

Sııntraldekı memureden Muıı.lli ha ikı tar.· ı u .u te yupılmış ve bnıa a 
nınıla konuşacak ldmselcr hakkında r konu n bıı eı kı•k sesh m , .. ' 

sant !l da nOfus ciizdaıı ve U"keri 
vesiknlarile birlikıe şubedt bulunma-
),11'1. 

2 - Aı;kerliğlni tam bızmetlı oia
ı·ak yapmış olan ve bnkayada kalmış 
327, 828 ve 329 doğumlu nııttan bila
hare Ji e ''e daha yüksek mektep me
zunu olanlar da arni glinde sevkedi
lcceklerdir. 

Gclmiyenler hakkında a kerlık ka
nununun 89. nıadde~ı tntbık edıl<'cck
tir. 

Sizi saadete götüren 
malumat alacağı vaadini de alını~ı. Ac:ıbn o cı l;cgı lnılsak memure 

s~ ıııı tanıı· ın•'! Gıızeteler cı tc.;ı gtrııu cınayetı bu-
llıı keıc dinlhclım. Bl'lkı ta·ı1 viik JlUnto haı flerle blldıl'iı-or\ııır "' 

1 PUDRA 
11 RENGİNİZ nırım, dedi. hep ı bır agızdan ıent:iıı Annrlolulıı 

Ne konıı,tuklaı ını duymuş mu't 1 tiıccaı n paı asına tamaıın katledildı
- J<:ıkeğiıı, muhakkak gel. dediğı- finı ~azıvorlaıdı ... Daha cıteın gu. 

nl clu~mu ... Üst tarafını dınlcme ·ı ııu muddcıuıııumi neşıktaş semlınd(' 
n1 ş... fkı ki ı tevkif etnıi:şti . Bunlaı ın 

Hu ı' k c i, ncaha F1thri be- ıki 1 de Rtzdıydı ve her iki'"J de suç. • 

j ! Hangisidir ? 

yin sc ine benzıyor murmuş? )arını lür f etnıişlerdi • 
l\I mur bura ıııı sormamıştı. llcıtay 6Üreı talmttıno 7 • O 6alip 6•l•n S•J ho11 6ölr••i 

Murldelumunııııın bııııluı ı nasıl ya-
Şıındı. dcdı. cıvarda biı yerden kaladıgoını Remzi bir türJ anlama- 6Üreıçil•ri 

telefonla orup cevap getıı<>yim .. t R' te • hi t · · 5 h ( H ") D h S h 1-1 l f b J mış ı. ıv ye na .. aran, zme çının ey an ususı - a a ev- sonra ey an ve a ay ut o ta· 
Beş <lnkıka scnra: ynptığ-ı tanfe r.öre sanda! t~his e- ve! Jı.ararlawtırıldığı üzere Hatay kımlan karşılaomışlar ve çok zevk 
Telefon memure nln, Fahri beyin dılnıış ve bu suretle o iki kışi yaka- bölgesi atlet ve futbolcülori ~ehn- li bir oyundan sonra Seyhan 4-0 

se 'nl iyi tanıdı~ını ve telefon eden lanmıştı... mize gelmişler ve istasyonda A· galip gelmıştir. 
kını n n ele Jo lııl bey olm dı •ını Diğeı tnrufıan parnya tanııuııı dana Bölge B:ışkanı, sporcular, Tenis müsabakaları 
so lcdığıni bıldırdı. Fa hı ı Bevl oldiı ı duklcı ini iiylı~en Kaptan ve oyuncular tarafından Ten iste çok güzel bir netice a· 

Reınzı, hfı.di eııın bır kı<ıkaı çlıktan bu ikı şalısın \ı'tcııude he kıavat ığ· hararetli bir şekilde karşılanmış· lan Seyhan. el.scriyetle muvaffak 
t ~ llud ctlığı h:ıkkınd:ıkı kını ı ıııi n"sı. ııc altın yuzııkler. ne de pnnılnr !ardır. olmuı;>tuı. Ayni günde yapılan at-
~I vl c etti. bulunmıımıştı. llıı ıki adanı çaldık- Geçen cumartesi ve paıar gün- letızrn mı.isabakalarında h~men 

1 

Bir z sonra, muddeıumuıni Sadu laı ı e\lt•ıi korkulııı ından dı>nızc at.

1 
leri yapılan müsabakalar. binler-

hep ini Seyhan sporcuları kazan-1ıun tal(bıle ubıbi adli ~cldı, ufok tıklıırını sörlüyoılardı... ce meraklılar tarafından takıp e· mıştır. Yalnız yüksek atlama ile 
hı muu~cneden onıa ce <>dın def- Gazeteler, Sadunun re :n,Jcrlnı bn- dilmi , Valimiz Faik Üstun ve 5000 metrelik müsabakala~da 
nııı ı uh at verdi... <Jıvoı l·ır ve rnuvaffnkı)·ctmi tebı ik e- hükumet ileri gelenleri tribünde Hatay sporcuları ıyı neticelerle 

~n di~oılaıdı. ~:~1 ~1lr;1ıj:r~~ıl~u:~:~c~~ka~~~~ galip gelmi ı~rdir. 
KATİLİN izi ÜZERi!'\DE... Rem lnın aklı bu lş lıır turHi :va da 1 1 O metre manialı koşuda, tek Cüreı mli$abakaları 
Remzı, ak am kaıakola uoncluğu ını~ordu... adım atlama müsabakasında, 400 Ayni günde Hatay - Sevhan / 

saman kafıısınd;ı blnbir ı ıilham ışıı-ı Gıızetcdc bu hııvrıdi lrri okuduktan metre koşuda, çok meraklı olan güreşçileri araeında cercyun e 
retı vaıdı ... l\luhakcmelcrlndc hıssl sonra, pol"s mudurıyc~lne telefon et- 1500 metrelik koşuda. gülle atma den çok heyecanlı güreş mu· 
on 1 çok defo yaıdım etmıştl. Bu sc- tı... Tnhkıktıtın yanlış biı· yoldan miısabakalarında Seyhanlılar par- saba!<asınc!a 7 - O Seyhan 
fer de içinden ) tıka ·len hır ses: l uıunıüş oldu •unu söyledi ve: lak bir muvaffakıyet kazanmıw - güreşçileri galip gelrniııler ve 

R m:ı:ıl diyordu .• Bir rııuvaf. (Devamı 11ttr> !ardır. bu turetle müsabakalara son 

3000 metrelik mukavemet ko verilmis ve ayni günün ak -
- 1 şusun da, 4 X 100 bayr.ık koşusun- 1 şaını Hataylı eporcular şerefine r B o R s A da Serhan ekihi yeni bir rekor Seyhan Bölge binasınrla bir top· 

tesis etmiştir. Jantı yapılarak gayet samimi bir 

ı Atletizm müsabakalarından vakıt geçırılmi tir. ~Cirincite,rin Çarıamba 

1 
22-10-940 da muamele gören 

8.00 Progıanı ve memleket aat paralar 
a) ıı. 803 l\fuzık: Hafıf 1u:cık (Pi) 
8.lS Ajans haberleri, .;o hızık 

progrnınınııı dcvnmı (Pi.). S 50-9 00 
Ev kadını · Yemek lıstcsl. 

12 30 Pl'ogranı ve m .. mleket sn:ıt 

a} P.ı ı, 12,35 Alaturka muzık, 12 .50 
A · ı hnbeı lı>ı i, 13.05 Alatuı kn mu
&ık 13.20-J 1.00 .l\lüzik: nacı~·o salon 
orl< tıMı (\'ıolonıst Necip Aşkın 

idare ındC'). 

Londra 
Nevyork 
Ceııen. 
Atlaa 
Sof ya 
Madrlt 
8udape• 
Bilkret 
Uel~racl 
Yokoha. 
Stcıkhel. 

1 Sterllıı 
100 Dolar 
100 lav. ,r. 
JOil Drahıal 
lto Leva 
100 Peçeta 
100 Pcnıl 
1"1 Ley 
100 Dlrıw 
100 Yeıı 
100 lncçkr. 

5,24 
t32,ıo 
29,6875 

0,997S 
1,622S 

13,90 
J6,S.!2S 
0,62S 
.!,17i 
aı,un 
I0.00~ 

On 
fena renkte 
kullanıl' 

SON 

M O D A 

,. Bayramlık ve Hediyelik Şeker ve ŞekerlemeleriaİJ 

l ~~~.~~~~!.i~: ~.~~!~~~. ~~.~~~~~!~ 
Nafia Vekaletiııden: 

y, kıilcl içııı 20 adcl Hl· 12 tonluk t.ıulııırlı veya mazotlu oınıak _. 
re elc?tkı mC\'CU<la gore yol sllındıı ı t(•ıllıın ve~ 11 perakende olarak ..
alıııac·aktır. 

Sııtı~a imıııdc hazır sllıııdıı ı olnnlıırnı bunlııı 11• fcııııi evsafını b~ 
kntalo~ ve •:r. thnamt -ıle bıı lıl<t<: tekllfh:ı ını en kı ıı bıı zr.nıanda 
Jete gc,.ıderl'leleı ı !uzumu ıldn olunııı _ ~ 0~ 

1874 de te!is edilen şehrimizin tanınmış 

1 tıkla! cııcld~inde BakPr muğ. za ı ~anında 304 

SAPUNCAKİS 
Çiçek ticarethanesinin 

rıyasadn b"ıçuıı ş {)BE i lrn•.uınıııdığını V( SA f'U NCAK is 
laşıyıuı başka hıclııı çıçck tırıırcth;;ıııe~ılc a liikusı bulunnıadıit 

saym miı~ıerılerinc lıildlı met.le lı;,1>vlıltH.·ı ef c' leı. Telefon: 40tlf 

. Hatay Seyyar Jandarma Biride' 
feri Levazım Müdürlüğünden : 

ı - ll ata~ ja ndanııa bıı lıklPrı lçın ( 18{1000) kilo un pazaı Iı' 
rctile s11mı ıılınacaktır. ~ 

2 - Pazarlığa 2ü hıı ıncitcsı ııı !140 cıınıa ruı u sa&t 14 de 
caktır. 

8 -
... 

!uluımııı•n bedeli (:::0&2~)1ıı:ı, tenıfoaLı 0?2891 lira (88) 
nışlur. ..,. 

4 - Tnlıµ ,,i:ııılı:ırın Tıcıı.ıet Od ııdoıı ınusaddıık vP ;'Jcıılaril•, 
lıktr A ntak· •• kışlaı,;ında ıııutc eı.: ıl satın:ılıım k mi,yonı.1111 nı. ta 
lnrı . 

lstanbul Belediyesi ilanları 

la1rn i.ı 
lıcddt 

lC.60,00 

ı, ın ıat 

7S,?F. K11dıkol ~ı:lcrlı) eql hudu hı d h.lı ıdeki yolla dıı. 
., 

ı nılınııl. uııerc alınacak ~00 ıv t c mik:ıbı ı.un1,-. 
486ıt,40 36 l.8ü füıı::ckı, Ceı ı ahpa~ı:ı. Zuhrcvi hıı talı ki~~· basta ~ 

rıle :Zc.yncpkônııl drı •umc\·I, Iky(lfılu, l'skt1dar
3
t6" 

ha tıılıklaı nıuc:ıdelc rncı ke :i<'rı için alıııncllk 
kılo at pa ve 211.iOO kılo ıım:ııı. d tJ' 

T ı hmııı beddleı ile ıll. ll nıınnt ınikt,.,r),ı ı ı ) uknrıcla yazılı nıe~0 ~ 
tın ıılııı o, I{ ıızcrc 11} ı ı ayı ı teıııdıdcn ı•ı,:ık ('J,sıltıııeyc konulıııu~t~I · flı'll 
nnmı·lcrı Z:ıbıt ~e l\hınıneht :\lvtlııı luı:u ~:nlcnı.nJc gonilecckth· ~ 
4 1 ı 9411 pazıı ı te'i gıinu ısnııl 14 do Dıı imi ı-:ncürneııcfe yııpıl· c r,a 
Tııl iplel'ııı ılk ıcnılıı1.1t mulfüuı ve~ n ıııc\tuplııı·ı ve ~J40 yılınıı ait 1'~~ 
Oılıı•ı vd ıkal1&rıle ıhale gıınlı nıı ny\•eıı ı;anl'<' Dıuıııi Enı:füneııde 

• (10211~ ıııııl u rı 

inhisarlar u. MüdürlüğÖnden: ~ " 

Afolıam111~1 8. % 7,S teminatı Ekailt~ 
Cır ııi lllikturı lmı l\r. f,frıı Kr. Şekl~ __!.~!.-~~.:::.:.:::.:..:..~..::.:.:...::....:.:..:..:...~~_;;;,;,;..;;......;.;..;,.;;__.....;:;.=. . ıl 

68. 75 Açık eksıl~ Bidon kapn{':ı 1000 adet 850. 
Y!ild11. mııhtclıf 

r.in~ 465 K~. 2189. 76 164. , , 
l\ft•ktıırıluk 

ı:aıf 185000adct G44. 72 48. 8ll > 
ı - Şaı tnanıesı v(> niimunclcrı mucllılnce vukl\l'ıda cins 

yazılı 3 kıılc111 m:ılzenw ııçık eksıltıııc uııulilc satın alınncaktır. 

2 - Muhıunnı!!n bedellerı, muvakkat teminatları, ckQiltme ,., 

hiznlıH'ındıı yn1.ılıdır. . ıdl ft. 
ıı - F:ksiltme 2!1110/940 paznrtcı:i gtinfi l{ııbntaşta Levaı 

Mübayut şııhesııırk'·i nlım komisyonundı• yapılacaktır. • 
1 11 

4 - Şıırtnanıe1 cr sozü geçen şuhed<'rı paıasız alın:ıbilcceğl gıb 
muneler de görülebilir. 

6 - f steklılerın eksıltme lçın tayin olunıın ~n ve saatte CJ{J ' ',, 

veııme flc ınlari1e bll'liktc mczkür komıı;yona m6racnatlaı ı. : (~ 

Tasviri Efkar Dr. Hafı;-Ce, 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Miitehsstdl 
Dlv11,,volu 104 

M uııyeııe san Ueri: 

her ırfin 2,5 · , 

- Büyük Caaua Romanı iJi. Hele Nelly, pek yaman bir şcydı. Aıncrikaya 
gıtmı~, Afrika bnrlnı ını dolıışıııış, Sıngnpurda uğu
ı unn a/lıımlııt öldilı tmüetü. 

- Neden anladın? Blrinclteşrtn 

SUSUN 
YERiN KULACI VAR 

Nalcl\!d•n: Cill Mlll 

Dal n yola çıkııı ken bırıbldmize tanılmı9hk. 
Onun ıcın de doıdilmuz aıııınnda, uynj davanın yol
cusu ol1ı1aktnn ınute~cllıt bıı· yakınlık vardı. l>nhn 
trene lıiııcıkcn lılzi tcş)·le gelen CM. 22) dordıimll
z(I bldbhlnıfzo tanıştırmış vo bh kenara cckeıck: 

t~tc duı t aıkadaş, clele vcıırı, 9ahşın: de-

Tefrik.ı No. 61 

Sen tE-'k başına!':ın ! 
~vabıııı alnııııtmı.. 

Kendimden bahsctıııil•orum, fal.at dıg.ıı G uı._ 
!.acı , hakikaten çok enfes §eylerdi. En nıUşkıilııc
scnt erkek! rirı bilet bu yedı çiçeklik buket karşısın
da heyecana gelmenıclcıi mümkün değıldi. 

'M uhavcrelerl çok hoşunın gl<lıyoı du. U rbirl
ııin daf,-aı eıı:rında birkaç roman mevzuu Dınceraları 
vaıdı ve ildcta bhibiılcrilo )ntışn çıknııe gibi, bh-i· 
biı !erinden b:.uıkın olmak gn) retılc neler ıınıı ltmı
~ orlardı. İris, Atin dn, Fenılıın barında Mısırlı bir 
zengini na ıl kendine m clıip cttığıni vo adaır.ca~ 
ğızı nrı ti &O\ up li• vana çenıdığlrıl nnlııttıkçn, lrn
kı thıgun tibıyeleııhıo de hayı1111 ı•luyo dum. 

Bı nt'vı beyaz et tic:ıretınm aiınıı. ı lnı ı. anat· 
leı inin bulun ıncelikleı lııi oı tnya dokı \•oı 1 il ı clı. 

İ imlcrı kııı ıştıı mnmalarmı ol;u~ ıı ulıı rııorlan 
bilh:ısc:a rica r.dcı·im. Bell, ~oııi .Julıcttc, S\ızanno, 
Meı ~· w J annettct b11. ılordunıuz cıı u hık. his. 
l\Ioıih, ?\elly de san aıl' ~rıcı. 

Biı· nı alık. l\lcıy dı a ·ı çıktı ve bana dışaıı 
ç 1 ı ı r:ozılo bir ııaret yııptı. Beş dak kıı ı;on-

ı Jlıtkı oldun. 
J u·· t , d" il. kndınn 

\ u 1 • p}l( 

- Evvela lısnnınn bıık ••• Fevkalade iyi Fıan· 
sızca konuşan bır Alııınıı telaffuzu var. Sani~·en an· 
lotlığı ınaceralnra ılikkat et. Hemen geçen seneyi 
Berllnde g~ıı mıe. Ben de bir aralık Macar hüvi
yctile Berlin barlnı ınd bulundum .•• Fakat emin ol, 
Hıtler rejimi altıııda, bunun o aolattığı şeyleri Al· 
mnn bıırlnrındn tatblk ctmlyc imkan yoktur. Bizi 
fcv~alüdo sıkı altında tutarlardı. En muvaffakıyet· 
siz f~ilıbanıtı \icıı Bcrlınıkı yaptım. 

- Bu lrndıır delil, hir .1J1sRna bu daıugıt)'I vur
mak içın kilfl mi? 

J• nkat bu kadar şüphe bir insanı uıaktRR 

~üphc ile takip etmek için kfifı. 

- Dnt\'ı ıı un, .• Ru şüphcnden Suı:annc Vlil 

JaNıelt" ı lı ılı ttın mi? 

ı,. •1 L ı ı 

(1 

ıı ~ııznıın olılu. Onlarla 
içli. 
ikna 

t.!S9 H. 
Ra••••n 

zı 

Gü..Tnı 

GUaet 
Ôile 
ikindi 
Aktaıa 

Yatsı 

23 

lınrıal( !Yarınki! 

-
Sııhıhi: z. T. f:BvZZ 

Ncşrlynt Miıdüru: C. 84 


