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İzciler Anlraratla 1 -, Ankara (Ht:susi) Cümhuri7et baJ-

' ~fltanda yapılacak geçit rcımine İftirak 

l : he.ek İzı:-i erimizden mühim bir kıamt 
~ rııuiı~ i'e!miştir, Budar arasında 
iri tangu), Zonguldak, Hatay, Konya, Ea. 

iehi r, Kutahya, Erzurum, Samsun, Sı- İ 
\,:la. Malatya, Kayseri izc!lt>rı de vardır. 
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M0ST AKİL YEVlll GAZETE 

G•ınmazın, lcandegse gı1zü 
lcaradu. 

Tlrk Ata SözA 

( Şerltl 2 llCf ealalfemlzde ) 

Milli sanayiimiz ' 
1eıefOA; 2 • i z • 

Tele. Tanirielklr istaaw '"---------------------_) 
Hamburg 

işaf halinde • 
ın 

•• • 
uzerıne 

1000 bomba 
atıldı 

"f:'Qbrfkafarzmız hÜfÜn-Verim/eri/e ça/zşzrıor' • Dusseld~r/ civ~rınd•lci d ILf ~trol tazgı/c /abrılcasında 
ışardan hiçbir şege muhtaç olmıgacag"'ız 14 yangın çılcarıltlı, 

1 Almanlar L•tttlrt1 

1 

ı 
1 

Jıe, •a••t taı...ı•aı ... m •• d. ço··· t·"·' •• ~... ,-Juarp vaziveıG"""' .ı_ -~llıeU•ı 1 J 'L ' •· • b" 1 
,, d • Z, ~ uzuın u luUyaç- nayıımı~ tanı ıı· s:teıberllk halindej gece ve gilnduı: dumııulıı.ıı. çklı~mıya 

• 
lngiliz 

Amerikan 
ittifakına 

IKöglüge el tezgahı 
tevzi ediliyor 

. ---·-lııı' ~ld.eJu fabnkal1&r tara \"&lıimaktAdıı. Fabrıkalarımızda şım- uıışl:uııışlardır. 
\ıJblti t:uuıı ıçlı.ı WIDlgl°len butün diye kadar tatbik edilen hırcı· c.kı pfıl Bu Jııali\'Clıtl henüz kat'ı tcım·tcri 
tr:obt~~ı almıttıı. Hançten ıwaJ calıflllıt şekli takviye edilmııı vı• hazı g\lı ulnıcıııeklt• bcrubcı bılhıı a ~·ilıı-

Marne muhare
beai ve bugünkü 

vaziyet 
doğru Ankara ( l lu!!usi} - ktısat clır. Ceç,.n yılı:ı ııit h&rmanlar da 

j \'ekiileıı hıııı el ımııa> i mıntı:ıkn- 1 1\mb.ırlara kaldırılmış bulunmalt
IJ.ırırı.ı tez~.ilıla r gôndcrilmesine tadır. .... , 'Ye başladığı hu güute11lc sa- fabriluılar iki, ba:r.ıları da ne ckıple ( Df't·cmıı 1<11/ııf• J! sı•h•ıı ı d.ı) ····· ······· ' · ·· ı knrar v"rrnı• lıı Bu 1;1aksatla Sı - ' 

A J k • fl • ı · nop hcıvnl.sırıclc tt>tkıkaı )'<ıpnn . Son giinlcrde Çorlu \ 'C havali-
raaa l şar ar gı z 'f s IO;.ı\ 1 Umum Mudiıru ~ c 1 ctkik sımfo Zırant Bankası namına bug 

c~ ........................... -....................... -·-·······················-·············································· ~"~ ........ ~ q,azı.sı Yazan: ~ 
( Eakl Ordu Kumandanlarından Bulgaristan !Hitler- Franko '- .......... . 

tartlar la Emekli General l k •• •• ··ı •• Hey~tı Rcı<ıı Ankamya donrnlıŞ - duy mübnyaasma devarn ~dıl -1 o ara goruşu "ıuş ıiır. • mı<>tir. 

Nevyork. 2 3 l A.A ) - Ta · Bu mıntcıkad .. 1 ~ i h·tcn ) eLı" _ $ıındi> e kadar bu buğdaylar -
drpp ı1ow ta "gaıc n ı ı e de• cıtık ı..a yı nin ınkı~ dan tohumlul o.J.i;y- k yardım .İçıı\ 

aulla Ali Ehsan Sabis harp istemiyor mülakatı 
il Haııı vıtzı ctıncfc bir d gi ıklık Tnıst"iın \ a ın~ıon ınuhabıri s.lf l'tmd:ıt• oldu u görüldüğu için Kcprı, Uzunkopri.i ve Meriç çıft-yapılama• B 1 ·ıı ı· D 1 t R . l . \Oktuı. Havıı muh:ırcbclcıi nyrıı Dcnıı.\ dl'mı<:tir ki: ılk pırtı el tez ;ıhlaııııın bu ının- çilcrine 350 ton kadar tevzi edil-i U gar mi e 1 evıe eıs erl 1 1 

•
1 
mı tir. Yine Sultançiftlik ve F. -•~• J / h d Lnı·zdıı devııuı etnu:ktedıı. 'ı uln11. lngilii' • Amerikan isbirliği. iki tn~n;Ya g~nder1 .. ı ıcsİnt> k '!ar ~en I I I b k ..... Yanın, Mübadele ve Dö· ,erefl•I b·ır SUlhe Spunyo U udunda k r ı · ı j t S d 1 300 t h reg i yo u i c u miktar adar lp-

l · ~ıı N • b l , ~a o.1}ıı da gönderi mi tir. 
ı · ı taıa ın ay~are znyrntı ıızıı. ınerıılckeı deniz kurma} arınııı mıs ır. ım ı ı., e:tı.;a gon -

1 
I "it~ azarı Ricaırdi ismmde taraftardır U UŞacak/ar rnıştır. Artık ~i<ılı ve lıu:ı:lu ha- nıüııl< rek harek~tlerini. nıahn:m dcrilccektü. Köylüye bir ıni.~tar • ı.ı..:. '•« Mfüve• devletle.;nın L 1 """""' ,..,,.,. "''"''""" mam m•hoycu., a•k"d ,.tfüba,..lm mü· J nnkdi ya"''."' do Y"".''"'"'':'"· A· lxm;•d• ~~· lbeseleler hakkında tuta· ondr't. 

2 3 
( A .A.) - Tim es Mcıdrid. 23 ( A.A.) - Al- rılmıyu başlaılıkhırı rrnlıışılıyor baclelesını "e ny nı znmanda ıklı- 1 1ınncak ııct .celc:-rc gore dıver vı- . . . _ 

~· 1 Yolu kararlatbrmak üze· gazeıesınin Sofyaduki rııııhabırı man radyosu, Hitlerle Gene- ı:> lııı ını·ıtec:ı indı> 'sad i ve sivusi sa halarda sıkı bıı lıi\ e t ve kazalrırn c.Jrı bu tezgah • ı . l~mır .< l asvırı Ef~~r ~- -- Şeh-"''H~nlerde Berline •itmic. o· ra.ı:ıyor. /' ıl F'ı·ank ı· 1 biı- lıı<>ılı7. ıehlıgıııtıc, · b ı ··· · L • ı.l d' lnıdaıı •·ondcrilı.-cel tir rımı7dckı muhtaç koyluye tevzı ~ .. ... Bulııar Kralı birkar gun evv··I < onun spanyo - iŞ ır ıgını ıntıva etme:.. e ır. .., • J d"I '· 1 1 h ] L 

't, ~~· aeyahale çıkmadan ev- ., " ' Fra h d d d U2t'l lııc akm )'ilpıuı İngiliz tana· Denny' ... c göre, ~,ongre auıİntı Tnıkya l:öylüsüne l>Uaday be ~dmesı IK~9raır aştıdrı anBto_dum IUIL tıı..:. .__ b . Von T vardovskiyi kı:ıbul eınwı nsız u u un cı mülaki ı ... '" 1 .. t -
... ~bir llb ir ltaJyan mecmua- tir. Kr_al_. bu suret le i_k ı uun Zdr - olaeaklaı·ıı_ıı b_ildirmektndı"ı·.ı r(•lt•ıındcıı yalnız bııının "ıl\YI O· ı lngilız -Amerikan itııfak şartları- •eriliyor z~r; ft}B k _on _ur.bu~ aya,r 
.... , makale yazarak harpten "' ... dugu yıızılıdıı. Almuıı tny~ıudc- nm tdenuatını bilmemcktedirle ı . . • ı_rnnt a_n:ası lzı:ıur u ~~ı~: ~~.-9-ttı~ .\"rupanın banıi iktısadi fındd ıkı Alman şahsıyetını kabul l Devlet reıslenne Von Rib- ıırıiıı dC' ııı lıirıııcıwşrin J?ecc' • . . ·~· .. l ·.dırne (l lu:mfl) - Sonbahar mı:;tır. Vıla)et Zıraat Mudurlu~ü ~..._. libi lutulacaianı izah el· etmiş oluyor. Saraya yapılan bu ben trup ve S uner refakat e- ımlıaha kadar Londı·a VI! cıvaı ıno 1 Denııy nın tahmın ~ttıgıne gor~ rnevsımının gelmesi hasebile buğday tevzii için Ziraat Vekfilc 
S..ı.. . mu temadi . ka_bul istelderınırı ttr - decektır. I bombalar attıkl:ıı, vuı:ılmı • ve l iyi l~aber .. al.an ba~ı k~mselcı. A • fıakyanm her tarafınd., kı~Jık 2e- tinden emir beklenıel:.tcdir. Çifl-~~-~~~- bir İtalyan devlet kasında, hukumdarı manevı bita- fakat hıçbiı· Alınuıı ve!<.. lnr;iliı: ı merık~ hukumctını~ hı taraflı\~~- rt) cıta baslanmı~tır. ciler, sonbahar yağmurlarını miA-

-::"llllDclan çok açık surette raflık siyasetind,.n vaz.geı,;mıye Alman·Sovyet ticareti ltıyyıırc«ıniıı duştüı;u zıkıe<lılmc· nunu ıle Johnscn ·anununu .,u~- Mevsimin miisaiı gitmesinden teakıp hemen ekine başl ı)acak -
,~

1 

lllif olan bu ..,.ılara in- ın ru ı ır ta7yı · leşe İı· eı ın, ·• 1 
· •"' · - ·" • llJPn ı miştir. A~rıi tı:ırıhlı hlr Roma tt·b· " ·-· . . koylu. nadas rırını ha,.ıılama .ıa- ar ır. '"- ..... , • ıkna ı'ç" h" b' 'k bb 1 B 1 2? ı \ " ) o v R · \'elmevi mahrem olarak lngı tP· . I k 1 d 

•tı1... ""1'1e bir ·· ..__..rd. • •-· sü mevcuttur. Bulgar ınılletı, şc _ bıldırıyor: Saliıhıycttaı lıiı ckoııo. 1 • · d 
1 1 

reye vaarl etlıgı kanaatındedırleı 
....... • ıoa ı-ı ıiı vaaıt rı · b lh lj.."llle ~ure c ta yan tul ya\ clerl Bu ~uretle Amerika, lııgil teT('}"f' ~ ~- devletleri harpten re ı ır su ü evinçle kabul ede- ıııık kayrıaktaıı alılığıııııı mıılumııtıı duğu Akdcnızde bıı gı•ınr kdıJe. o 

Ltle _,.. milletleri hakikaten cektir. Zira hiilen sergiıze te atıl- gıın·. Sıwreı - Alman ticıııct ıııuna · sine n~fakat ~leıı lııırılı;: kıll\ıı· kr~dil~r açalJilecel: ve İn•~il1t·rcye 
~ •• kayttlara tibi mak taraftarı değildir. Bulgar or- sebetJeıi ıkı llirafı du nıcmnuıı ede- turlcrııw taaıruu.la lrnlıııın u~lar- 1ı~lı hazırda ordu ve don:mma ! 

~ .... ~""" vennİflerae, Avru· dusu, Alman malzemesine rağ • ~er.: lıır t:n-ul~ ınki~af ctıni~tıı. Gı<ln ılrı . hizmc-tindc bulunan harp ıa~·ya · 
ıı.._~--- teeqijg etmesinin men fena teçhil' edilmi tır . Bu maı'ldf' ıııe nıııkabıl f{u ya\'a nıııkinf' (Devamı aıııfa a. ıütun 

2 
de) re ve gernilerilc- sair harp levazı- 1 işaretler 1 

~ ~.tur. hüknııiinü ver· ( lJtt'QIM sııhiıe 3, mıt,w r, ele) 
1 ~•'Vkf'•lilı•<"ekt1 1 · nıı vert>bilecrktir. 

ll'ai..~diit ellnez. -- • ••-• •• ._ .. ,. , ·-- .... _ Amerikanm veni deniz üsleri 

~~ M. Riccardi, harp N f Ncvvork 23 (A.;\.) - Nev-~ ~ziyeti hakkında serdet- 0•• usumuz t voık ıicr ıld Tribunt" guetesinin 

Brenner doğuruyor! 

~~ rnütalealar arasında. a r 1 y o r tntip etmış olduğu bir to~lantı ~~luırpten sonra mihver da, Bnhri} e ~azır- !Çnox, Bırle,.il.; Arenııcr ·in ııe doğı.:r .. ~ağı ıı-~~ den ba,ka devletler ve Aıneril:anın Pasifik Okyanusun - zun 1 ..... ı. n anlaşılmı:ıdı. ilk t<>h .~ .\~llladi ve amai •azİyct - dn munzam üsler alnC"ağıııı bevan minlerin mevzuu İı:panya idi. 

~ r~~;,: ~:!~-;:·:;~~:. ~Qr 71lm nefl•Ce 1e _.,• el' Je edı•len eıııı~;r:.ı~~n~~~a;i~eıe, ıcsi ,. - ~~~;.~~~,~~:rserı7~r a~:~,j~dag~~~~ tı.ı.'4.' ~·~-para itlerinde esaı ,..,~ '.:I L~ 1 ı • u~ deceğiınizi. hadiseleıin inkişafı ~elen Suner'in ayak iıleri üıllii-
• '-' ~ ortadan lcaldmla ı k · ! ııe ı•gildiler. Bu i7Jer, nihayet ~~~ • lneınleketler kendi pa: 10 şeı~rı•mı•zı•n mukayeselı• ı tay~:s~f1;t:; iit~;~re malikiz Fakat ispanya Harici> esinin Nazır "ctık kendı' hudutları da k•,ltuC.unn kndar uzandı ve o -
> ~ " . daha başka üslere de ihtiyflcıınız .. ~="- 1 ullanabilec:ekler, hariçle ) ld d rada kaldı. Henüz nrtada, fs-•"-"d:" arı ticaret ve mübadele ••tı l b ld var ve bun llrı e e e ,.ceğiz. panyanın harbe gireceğine ve-~ ı....n ve italyan parası nu us a • e • Aılantik Okyanusunda ingilil- ya girmiyecc-ği.ıc ihtimal ve-s ~.lnec:bur olacaklar» .-i-, rını l ırı ııoruz ',ı~ırzidn-iık"sı'lekrue:;;ti1Pn1~;;nba~a\~u·l.'kbumdı'kC': renlrri yalrınct çıkaran bir sıı. -~· ~ SOyfeıneJdedir. '.::I ~ rahat yok. Brenner'in doğura-
•t, lia:~ Mazırının ,imdi resmi A k 2 3 (H ') N.. yasta arttırmaktndır. Bu kuvvr.t , c.aiı ımahlüklardan birirıin nıil -~ye ole k t'" tt · r .,_ n ara, .u"'~". - ·u • m~vcut gemilere ııı.timam ed~rek tirt·ti İspan)'ol nıu , def.il mi? ~~ ç a ı •ure e •· • '1935 1940 1 • .-ı ' W lus .sayımının netıcclcrı merkeze Atlan tik teki topraklarırnızr npte- H~nüz meçhul. ,. 

d bu fartlar evvelce ga. • Sene arı ar&Slnua geklı~i!' bu!.~~~aktkatblır . Umub~i dilemez bir ha le getirmektedir. Gözler Human.\'aya revrildi. 
.... e e birkaç defa meVZUU• 10 v•ııaA yet•ımı•zde nu••ı t • • ye UllU!1, gogSU il atlacak 1r • 1 • " ~ "ttıa. Falcat prtlar o ka. us ezayu- raddede olduğu ve 18 milyonu Amerika, laveç tanarc erme Telaşçılar hemen Ca)ırlıyı bat1-~ ok.dar akil ve mantık. dünü go·· sterir Cetvel kolayca bulacağı tahmin edilmek-ı vazıycd etti talar: «İ.te! Brcnneı"in doğur-

. ta, ki bunu o'-uyanlar d" dug~ u piç Runuın ... ·adA ! Yiirü -"•le· .. ' te ır. . . . . Va"İngton, 23 (A.A.) - I> ... ıt ciddiyetine bil ol - Tezay-t '"'J k d f ı " ~orl G~livorl» Fakat Rumam·a 
\r b U ıv er ;ez c, .~aımı ıı~ nf"tıce erı N. B. : Harici) e Nazırı Hull, I s • )°"~:"lan. nihayet Ol'· 1935 aayımı 1940 aayıtnı nııikdarı tarn~mı~nmak uzeredı_r.. veç hükumetine ait 11 O tayyare- hadise,.i bir. pehol davası ha -~ lıabilinden gH.C· Şımdıye kadar lstatıstık Uınum . usaderesine tar§l lsveç hı. - linde başladı ve şimdilik orilda 

. • h Ulu addetm~lerdi. İZMİR 170.410 184.362 13.958 Müdürlüğiine 59 vilayetin sayım 1117 n~an yapıl mı olan prote~tO\ n kaldı. Anton~cou'r,\ırı Roma )~ letelerin b8 yOldaki ADANA 76.306 89.990 13.684 neticeleri gelmiıtir. Gelen netice- ~k•. ı ota ile cevap vermiştir. ı;eyahati, bu hadi enin petrol 1~ ~ hiç de hayal mahıu· SIV AS lf"r Uınum Müdürlükçe tetkik c _ 1 1 n I b' . . • .. davasından daha geniş bir de-~ ~~.· bilikia mihver dev- 3:J.207 41.247 6.040 d "I ı h .. ı ·· Bu nota arın ırınde, mıllı mıı- si~·ıısi old uğunu tahmin ettire -
:-.... 1 K(lN\''A ·2 ·9 ı 56 ı::gıı• ~J.981! ı me.:te ve er turu ta .. nif ve in- d f . b ı d 1 · ı B" 1 k ., 

U ricalinin evvelden- 1 .1 •• ), -. ··' •• " v 1 1 ld ı. k •• a aa ıca a ı o ayıl!ı e ır e~ ı biliı; fakat Brcnncr"in do~ura-. E ·R ceemı::eryapı ıx.taıısonra . atı jA "k h"'k• .. b I 
• tatbiln rarelerini 

1 

ESKIŞ ,ffl 47.088 60.fH4 23.5:-J4 k ı ld d"I k 
1
. B merı a n umetının u tayya - cn~ı mahliilı:lıırdan hirinin mi -., e lı ..- ra anı ar e e e ı me tec ır . u 

1 
• . "h •. d . ., , H ~~tııı~ tarlların ıazete- MERSİN 26.919 30. rn:~ 3.274 sekil de elde edilen on vilayetimi- ı e. er ılçdın _ı rabç musaad·ı""sı kvı-rı.~e- liveti Rıırnt>rı nıi. değil mı? e-~ .a._'t luıb•rlerinden iba- GAZl. ANT .. ',p · •• 89? 57 314 6.42?.. · .. t. 1 b"l · ı ·. mı.~ o • ıı;ıı eyan e ı m,. ·tt-o ır . 

11
uz 

0 
da meçhul. 

.... ~- I • ,. ;,.,, , .. .. zın nu us arını ı uırıyorum: • "' I b 'k h. d" . d 
.... "':" an a,ılınaktaclır. ANTAK'"'A 28.127 Tasviri Efkir: On \'İla'-ct hak- Roo:ııevelt intihap miica- ~ime i u ' ·ı a ıscy ı e ~ d a!ilıkate fay&n ciheti, .. " bastıraıı bir y!"ni htıdisc önün-

• ~'ic._lerinin hu .-ilti fart- KASTAMONU 13.768 kıııdS elde ettiğir.ıiz rakamları delesini açıyor deyiz: Laval'in, l litler'le gö-
TA• •eaia YUrmakta BALIKESİR 29.059 ~93 1 ~ayımıncl~a elde edkilı-n ra: Filadelfı .. , 23 <A.A.ı - RoOiie~elı rlİRme.i. Bu hah~ri D. N. B. ve-~ -.,VIRI EFKAR am ara Y•!>tıgımaz mu ayeaeyı iotihaıı nıfüKılcleıuni bu akpm buın- rİ.) o.,. ''e 1 fava tr-krip etmİyOI'. 
' •dih 1, """' .ı th) ol..uyucularım~ yandaki cetvel - 'da anvfo~t-i&ı b r nutukla 8('3rılt'ft'' INınna•ya 1,. 1 u ~- Te .,. De-

dt-n takip f'debilirler. · • ı 

Peyami SAFA 

dilen ŞC), Almanyanın yıtnında 
Fransanın harb<" gireceği ri .. a 
yeti. Fakat bu iki adaın ne ko
nu;ımu olabilirler ! J lnhald,. 
Fransız muh;ıcirlerinin n •• klı 
veya Pariste eğlence yerleriııia 
saat kaC"a kudnr açık kalacaia 
meselesini değil. Besbelli kı bil' 
Alman - F1ansız. kokla~ma• 
var. Fran a ha rbe gırrıiye• c-k 
veya clonRnmasııu Alrnanynya 
veımiyeceksc bu koklaflmarıın 
Almanlara tem i ıı edf'l"~ii fay
da ne? 

T elr.zipler. baıan. vaktinrlea 
evvel sezilen hakikatlerin ü tiı
ne çekilen perdedir. Bu perde
yi bir ucundan kaldınnız · 'ı a
lan olduğu iddia edilt-n hıtki -
ikaı in arkaüstü boyl•ıbo .. una 
yatıığını görüreünii7. Biz el"mı
zi bu perdeye uzatacak mı-sa -
fede değiliz. Bilrniyoru.I', art 
•ıygasile komısıtııva tnt"f bınuz: 

Eğer, La\ al - lılıtler konuıı
ma ı, Alman) a ilr. Fransa ara
sında, iskender'lc Poriis öt!"a -
sandaki anlaşmayı hatırlatan lıır 
ittifakın başlangıcı ise. bilelım 
ki Brenner doiuru)or; caı \ u 
veya tosuncuk, bir acaip o - ı. ı, 
belki de ikiz doğuruyor. O za
man bu mahlulı:un karı~ık mil
liyetini timdiden tahmin edcbı
Jiriz: Muhakkak ki damarında 
FraMU ve f1panyol kanı Yar -
chr 



Milli sanayiimiz 
inkişaf halinde 

Fabrikalarımız bütün verimlerile 
çabpyor, dııarıdaa hiçbir ıeye 

muhtaç olmıyacaiız 

Mert.-cat lob,iltalonmı:sda malı .. ve ütü dairesi 

Pi.yasa 
kontrol 
ediliyor 

Fiyat Murakabe Komisyonları 
İfltikirla enıh mücadeleye h•t -
Jamak üzeredirler. Ticaret Veka· 
leti, vilayetlerdeki komisyonların 

1Fin ticaret heyeti
1 

dün Ankaraya gitti 

Denizlide 
ışık söndürme 

tecrübesi Yeni doatlukl~ 
Devrimizin bir sürü 1 ,..r 

teşk!lat ve kadrolarını hazula- ~ 
mıştır. lstanbul Fiyat Murakabe 
Komisyonu Bnşkontrolörlüğüne 
Mecdi Akasya ieminde biri tayiu 
edilmiftir. Bu zaı. buiÜn vazifesi
ne baılıyaca'iltır. 

FillatiiyaHI kiitt ve aıerikadaı da 
etemıi ıalzemesi ıeıecık 

Denizli, 23 (A.A.) - VilSyet içinde söze çarpan bir nevi 
merkezinde dün saat 20 de ısık lik de yeni dostluklardır! ......... 
söndürme ve gece taarruzlaıına E8'ri doetlukfar, Jtldts 1'ir• 
karşı pasif korunma tatbikatı ya- hğtndan baılıyarak menfaat • 
pılmı,tır. Verilen alarm işareti ü- Jiğifte kadar hirtekım esaslara_,-. 
zerine bütün ışıklar ııönmliıı ve iiç y~nır,. h~ ... ılara be~ 
dakikada halk sükllnet ve itidalle ıo&tt:rırdı. Milletler • Jl1' 
sığınaklarına girmiş cadde, so - ılos~luktann ezeli te .. eh 'a. 
kak ve meydanlar ' boplmış ve ı menfaat iftiraki, bir talmn ~ ...... 
evler zifiri bir karanlık içinde kal- n~vi m~hiretler nlır ve ~ ~~iıaİI' 

Tetltilitta çalı,acak kontrolör
let"İn İ8İınleri de bugünlerd~ bil
dirilecektir. T~kil edilecek kon· 
trol heyeti, komisyonun kararla
rını tatbik işile mükr.llcf olacak 
ve piyasayı daimi suretle kontrol 
edecektir. 

Katil Da•yel adliyeye 

Finlandiya dı~ ticaret dcıiresi iplik fabrikalarının İstanbulda mıı bulunuyordu. Tecrübe 45 da· vı m:ılnyetler, ~nfaat ~in,..... 
fefinin reisliğinde bir Fin ticaret sattıkları ipliklerin n.iktarı karşı- kika •Ürmiiş ve koru!1ma j,Jerin- !'-Jbol11111!~ ragınen, b .. 
heyeti dün Pireden şehrimize gel- laştırılacak ve piyasada bazı epe· de vazife almış bulunan ekipler ifMle e~?~· • .. _ .-i)ikterİ 
miş ve akşam Ankaraya gitmiş· külatörler elinde saklı mal bulu· kendilf':rin~ düsen ödevleri mü • Dewsmaı111 hir sımı. Y 'b' esa'" 
tir. nup bulunmadığı meydana Ç1h· l.emmel 1>ir ım;ettc yapmışlt.rdır. içinde:, menta&t iştiralu .!'ı 1 

. .. rt· 
Merkezi Avrupa ve Balkan ıılacaktır. A k k• A t l ların lıile karşılıkla ve mu~aVI .t..a.11 

memleketle: ini dol ... n heyet, Gümrükteki rMıUer se 1 - D a y a h dostluklann da ortadan kaıa....-
F"inlandiyaya lüzumlu malları te. Senelcrdenb.:ri güınr~lcrde A kde niz yolu oa tahit oluyoıu:ı:. • iki 
nıınc çnlışmakt~c!ır. An'karada da kalmış malların mıktarların~ .teı· ı Çi.!nkii ~faat.~iştirakı de."" 
bu yolda Ticaret Vekaletile te - bit :tnıek üzere yapıl~n tetkıkler- ı a Ç 1 l dl taraftan biranın dıg• .tarafa_., 
mdslaıda bulunacak ve memleke- de .nüşkulatla karşılaşılmış ve Akseki, 23 (A.A.) - Akseki ağır yükler yi~eme~tiJ,arlll' 

1 R · ı timizden alacağı bazı mallara mu· gl.İmrukte mevcut gö~terilen mal- kaLası halkının büyük bir sabır - beynelmilel hi\ysıyet v.~ ı -~· 1 O gün kadar C"liVC amıae k f k ıtPJ' ... 
S kabil, ihtiyacm.tz olan kf.ığıt ve ların <.;c kilmi<:ı olduğl.' görülroüş - st1:lıkla açılmasını beklediai Akse- alçaltacat. bir ta ım . aı v 

ye r :ldi 

Topçular mevkiinde metresi u- ~ • A -•--ot• 
b h dl ~cr maddeleri V<'.feL-ektır. l le- tlir. Bunun için gümrukte çekil - kı-Aıafya Akdeniz yolunun açıl- Jer takınmasına mana ouıı•-.. .. haines'i öldürdükten tonra n - "" ı __ .. ~ 

1 O 1 ~ette, Finlandiya kfığıt anayiı memiş malı bulu:ı. a.n herk_ csın be- ma ıôreni dün Antalya Valisi Ha-ı . H.'albuki. e_ıkiclen, do.u_ ... --JJll çeye gömen kati anya , dHn • B be t ..,,,,_ 

!
Adliyeye teslim olunmuştur. erbabı da vcırdır. yannamc v~rınesı ı~t,.nmışl•.~· e: şim ı~n tarafından yapılmı~tır. gıbı zava~ınne e "!"'ıy.e ,Jilll! 

Danyal. Müddeiumı.:milil.:tc ver Amerikadan otomobil laşliği yannamelcrın ~c~ılmc muddetı Torcnde Meb'wılarırr\' .. ı~ cıvar v~ dostlugun.ta~ mmn•ıle•..,; 
f d d . geliyor dun ak am bıtrnıştır .• Beyanname- kazalardan ı?elen heydlcr ve ka-1,~.• f.art .. w d•ll'eam •. de d. eva t_,,ı. diği i adcsin e e r.ıetrc~nin at d - - k L:..-ı, .,...-

) ld ·- •· .. k <l · Bugt-ınlerde Ameril·ad<m eJLr·ı- lcrdekı mık tarlar şımdıyc ka ar l labalık hır halk kütksi hazır bu- gını ıo. stenne •• IÇID. -~ çiftesi i e ö iıgunu ve en isinın n I edilird 
korkusuııdan gömduğünü söyle- mize mühim miktatrla otoınobıl l<•sbiı .• dılenlerlc karşılaşlırı acak 1 !unmakta idi. Kaza Kaymakamı fala r~.yet.. ı. • faik~ 
mlştir. lastıği \f' yedek aksamı yelecek· V<· katı mı!<tatlar meydana çıkn- ve onu takıbcn Antalya Valisi ile Bugunku clo.tlak iM, ~ 

Oan)·a!, <lötdüncü Sorgu Ha. tır. Bu."llardan ba:ıl~a Amı·rıkad.ın ıılacaktı~. .. • l Meb'uslarımızdan Rasih Kaplan, fm ~ir ~~i esaretini bl>e~ il' 
(1 inci Mhifeden dev•"'> doğruya luılka ve köylüye v~rilcc!!k· kimliğinin kanırile tevkif olun_ nıeııı1cketimi,..e gelmek <..izcrc hır- Gumruktekı kahveler lsôyledıkleri birer nutukla açılışı mahıy.eboı ~-•~:: ~ 

lu ve pamukla lmnlutının dfğrr sene- tır. Aı-ada lııçbir muta\nıu;ıt kull:ı.. •·ol: veııi partilc.:rın de yolu ı · ıka· Cüııuükte i 500 çuval kahve yapılan bu yolun, mıntakamız ı - esareh en ._ 
muştur. " J .. d ld 

IC'rc ni belle uçtc bir ni betınde ar- nılmıyucaktır. latanbal halkının rı:dığı haber alınmıştır. ~almıştır. Sahipleri maliyet fıyat· çin olduğu ke1daı civar vilayetler e er o ?- ·ıletia d qll 
tacağı muhakknk sayılmaktadır. Bn Hıızırlıkları yapılan leni fmlış frş. Pamuk ipliği meselesi !a rı noksan tesbit edildıği İçın için de olan büyuk. önemini bıl - Me~_a, ~- mr biirri,.t .ı 
Ul'f'tle goçeıı Umumi Huptc ~örii· kıliitı oııünıüzdekı ay kuı ulmuş oln- dilekleri ıkuı;at Vekaleti. parııuk ıplıği rn.ıllarını çekmemekıedırlcr. Tıca- hassa işaret eylemışlerdir. ~!l'_,~o~erdegı ,ey, ~ 

len ılc•ntıyn bugünkü harp günle - caktır. T~kilô.t faaliyrtc g~tikll'n İstanbul Mt:b'us!arı dün saat m<·sclesmi halletmıye kıtTdT v~r . ıet v~kaleti. alakadalara kahve- Aksekililcr bu bayr•m giin1e. ıst~laı~.ır. Ve yalnız • ~ 
rinde tcı;adüf c<1ilmiyeccği ıneydan- surırıı ~ünlrı ,,..r :pamuklu nıfıeı:sc,;r.IP.· 14,30 da Cümhuriyet Halk P;ır - m:ştir. Bunun için fobrikalctıın ıh· lt·rın maliyeııni arttıramıy;ıcağını rinde uııırlardanberi Towslann degil. d~şmanla~ı~ ~lııi fJ#' 
dadır. Esnscn bugunku vnziyctlı'r de rJn s:ıl ış salihiyellcı-i bıı tc~kılııtn tisi binJsın<la hir toplantı yapmış- tiy<:' çla rı ce~bit edilccı:ktır. ı .. ıan- ve t"ğcr bu mallar bır ıki gün içın· kayalıkluı ara~na sıkışmış ve bu- üygı gostcrmelerını ister'·~ 
bunu açıkça goslı•rmcktedir. [~n'>ri- de~·n dılccekti r. Teşkll.iıt. bllhıııı~:ı 

1 
lardır. Meh ·uslar. şehrimiz halkı· b1JI vilayeti hud11tları u:indeki hü- dt· çekılrııeue, Zıraal Bankasına, nalmış olan kualarına. pek kıu yeni do5tluk, bunmı d~ tJt 

kalarımızın cger hurp çok ıızun ı:ti- nwııılt>kc>tlrı ılıtı.rııcını vııkıııılan ıct- nın dileklerini teshit <-ltii(ind~n. itin pamuk ipliği kullanan fabri - iıunları 1ıh11I müsaadesını verece· bu zamanda böyle bir voll11 bir,~~ v e dostun :V~d~a ..... ,.... 
•erse yalnı7. boyıı gibi l,tnıv~\i ~'nıı kik ı·ıl•'"ek ve fnbnkııların inııılütıl ?~ di~e~leri V11li ve• ncl.~diyt' .Re- kalın. 940 "t:nesı ' lk altı .tyınrla ~ıni bHdırmıştir. r;ok imkanları bağı,lıyan azi..ı ~ustemleke ailN Ktu;mara ~ 
maddeler \izertndc mfıçkufotıı ugrı~ bunn ~ön•, lf'!\•ııt olunar.nktır. Fnlır ı· ısı Lutfı Kırdarn da soylcmışler i !edikleri p:rnıuk ipl:!<lcıiııın nev- 1 Yeni gihnrüık kanunu Milli Şeflerine ve Cümhuriyet hü-, nıyor. A • ~ 
yaeağı ~hmin edilıno'kt~l~. Hallıukıl kaların mamulatı IJu te kılut vmııtn-1 ~c b~nları~ ~er.İne r.eıirilnıe!\İn~ ini. miktannı ve nıımaıal,.tını bu 1 

y.,.111 hBLırlarıt.ın gümrük kanu· kumetıne şiikıan ve minnetlerinin ı Me.eli :faik olm1J1&D fta ;Jtll' 
bugOn lçın uu madtlclt!nn stuklurı da ıs.ile Yl'rlı 1:ıilur l'ııY.arlaı ınu vcı ile- ıstcınışlerdır. \alı de halkın bu dı bcyamıarnt: ile 4 Teşrinisani pa - nunu1t Mec.:lis açılır .. çılmaz miı _ bildirılmesını Validen ve Meb·u&- toprakS.~b~ t.rll .,f ~ 
faSladır • .A)·ni &amanda haıiçll!n ge- cek ve TOrktycııiıı hır tarafına tak· !eklerini is'af cdec~ğini bildirmiş- .aırtcsi günü saat 12 ~ kadar zakcrt! c•dıleceğı Ankaradan ha - larımızdaıı dil<'nrndcrdır. !J'M'l)'llc:Alk bir 7•-~ • ti9 ,,,.. 
t•rtmck imknnlnrı da h"nuz kaybol- sım t.>dllt!r.ı·kllı. tir. Mıntak.• llkttsat Müdi~rlugiıne bil- ber alınmıştır. Miilünı olduğu İı· D b •U V k i f t• • ı· * taraf, lc•!l tarafın me kale ,J• 
mamtştır. Ancak ileride belki bu· l\lamulıUırı koylurıiin ~linc kadar dirmiye mecbur tutulmuslıırdır . <:f!re, yeni kanunla. eümrülc ınev- a 1 ye e e ıat• ve ita..nnı lMl'N kadar # 
gunkü kadar renkli kumıışlar yap • gıclebllmesı için Yıırlı Mallar ra-:ar- Türk • Japon ticaret Beyana•melerlc f•btıkaluın .watınde1 mi.ıhim değışiklikler O· ihaurladığı kanun nwdaıa «ODU ben .•• tecei~ 

_ ...... b
0

l ol t\Va alt ve mc.~lfı bea anla-·- . 1 J 1 Ankara, ..• Ulusu!<İ~ - D:ıhllıyc - ve ....... ...._ •cal -~ m ... ·•'\ 1 n .J c _., !arı l~kilitı da ~nışlr.tıleccktır. Bu y-•• hakiki ihtl\_;aç ~r.ı .•m.aşı •cağ~ gıhı ı lar.ak ve t_i.ıccarlara bırçok. kolay- I'- ~~ ~ .-
... -n·ne "-ı' V•"-'n bh· nmk tatbık Anka a • • (H sus'ı ) J o ya d k kt f k- ki \'ckaletının huZlrladıtı .t•ni vcr•ı Y.._. faik o~~ reft .. ı- '"" ...., ~ene rııhııyctın~ kadar Trabtl)n, ~aın- 1 • • u - 11 11 n b11nlar a ı mı ;;ır arın Yt unıle, , lı ·ar tcmın rdılecektir. .. _::r...-.ftt-"'1: 

edllecC'ktir. Dahn uzak bir ihtimalle sun, Dı)'nrlıakır ve Er1.urum şubP- ile yapıl:ıcak olan ticaret ıınlaşmıı· "P rı!Rınılerl lıııkknırlakı kenuıı pnı. tarafa .....,,.- bir ~···~ 
de soluk renkli imalii.t ytıpılac:ıktu. fori nçılnr.aktır. E~urum şuhc.<;i sının mütal;ı•relcııne devam cılılnıek. ö .., t l d esıııın ııım . telkıkl,.ri d.- tanumılını· ki sııhibi mi? Fııik taraf, c!. idi' 
Fakat netice itibarile giyecek sıkın· Cumhuriyet ba)·ıamında ıfı.ınliy,.ıı! tcdir. 'dTe men er QTQSln Q ınıştır l'rnJ•• 1'ııl{uıılerrlı· n ı urtıiı·.alu- icabı olara k saygı görm~. 
tısı katiycn mevzmıbnlıs değıldir. J.:-r.<;P.c<•klir. Öıılimımh•kı yıl başlnnı:;-ı- 6 • rı nlırırıııık 117.•'ıP :ıl:ıbılar Vcldilı·L· cd ,.n büt~n mukaddesata ., 

Seri halinde imalat cımlıı 011 muhtı-llf yı•rlrı<IP. w-nidr.n R Bir •anı,,ı.k nı tayin nakil''er tere görııh•tllf'f'tıklır. yor ve huralllftm itgaline 
.. _ . ~ t k"k be h ki 1 ye ve l~ ı.tanb-1 .... a serb- t büs ediyor. _:.. ııdısat Veki\lctının yaptı~ı t!l ı · şıı açılmnıı ı ıcın uım•Jı ar yrıpıl. E lk b k _ 

4 
_ - ft .,..... ıc:-L~•-rı·n -km" • o '-- ..-; ? 

· vv~ ·i gün ir aıa neticesin. • h 1 d ır.-.ııe .... 11111 ,~··· )erden ıtoııra verilen ıııiılıim karnrlur mıı.ktadır. Bıı ,u~!ıw 1-:.u.ı~ehlr, !<~- d f ·~· l F 'd tranatt a 1 epoau . ~il . kisi olllll 
arasınılıı, fnbrlkulıırımızm ince, yani c..lirnc. Elli.zığ, Aııtııkyıı, B:ılıl,csır, pe ve at ef~tkıgı ypazı an N erı . un · ' t ala e dilivor mm, yıne 1 erm e11 ~ 

d 1 • 1 Af k 1 . 8 z 1 asanın r :• ı ası remıcs evcıva- Ankara -'· c~ U . ~· Tıiı kce _O_ii. ııırnliğiıu•. Simav O. O Türkçe ö,.:. ı dostluğu bu mahiyettedir. t'JI 
pahalı imıılii.U.ıı.n ziyu e k:ı ııı, tıı wt yon urıı ıuuır, • ıv-.ı~ ve .ongıı · ı nın. berhayat olduğuı .u memnuni· Rcşaı Antalya Lıs~ı Eılebı\'at O~. Taliiı Nitrıfe O O Tlııkce Öğrt!l111eıı. Arıkıırn (Hw.ııııi) - (;unııiık \il! yenilik değ11, eskilik clejil, 
h:ılltın ihtiyacını temin ed~k şl!kıl- oııktu olucııktır. fiıı~•lcılıkle yı•rlı r:ıu- l h b ld k K • G o o T .. 1 ı 1 \ ' ı · ı t J b lc.J ı 1 

• . yele a ::r a ı . azaya ugrıyan nı'tmcnltğrn7. l t oz~pc • · a·ı tifııw, iskilıp O. O. Tarih . Cı~. öı: n ''"nı· :ıı ı· w e 1• ><Lan l1 a b r demek d aha doğru o ur. 
de imali.ttn ~ulu~ması da vardır. rıkula~ırı mamulatı hıçhır ~tH'kulaliı-ıPrcnses de-il oda hizmet isi Hu- ı ·ih-Coc. 01.f. NarJye. E~kl$ehtr Lı· lu~tnfa O. demi• O O. Tarih . <.;.,;:. ,...,, ... ,., ıran!'>ıl. halı ınahıılli teRıs tı· SOHA SAKIP ~ 

Boy'lelıkle ımal:ıt, kısımlarn ayrıl· nın elım• dclmı(?(lı•n, ıınlı" fıvatı nrt. . d " B lit ' I l • J ·· -~ . " .. ı ı h ' ·k ~ 
b . 1 • . t k f ... "" Tıı ki . t ., " r 1 rıye ır. u yan rş iKi uzıc.ıhr, sa· sesı Tarih - Coğ Ot17_tmenlığıne. Ögrf'tmenlığınc. Sinop O O Tııı ih 'ı ıııı:ıoıı "" ınd:ı hır k11rıuıı nro.i,..~1 İ • • L L-.. madan azı tıp er uzcrınc c sı t:uı- mnuan r VPnın ıcr tara ını a P .. . 1 d'I 1 M ıh t ıı~ıı·lııını"L•r \' k"I l 1 1 ı:mırde ıld m a ... 

Saım•un O. O. Amanca Oğ. ..cı ı ıt Cof.. ög·. Bcdı'n Ankara ıı uncu 0 0 • " .., •· :ı" yun unıuzl ıın 1 ..... eklir. Bu tiplerden fazla miktar- halka ı:ınlılacaktır. yın r;::nseae uzun omur er 1 e - "' ı ı .... k ı • t k rı 
H rız. Adana lkincl o. o. Almancıt. Oğrel- 1'orlh - Cıı? Ö""-tn1enlii;.'1ne, Aıık!ıra IHJJ!\ 1. 1!:1't"fl ..,ıır hıt ıl.arı 1('111 gum- mıve a r a ~ 
da imalat yapılabih•ccfrinden halkın Yerlı manıull\t ııatışlnıındn etınıh- 6 ' ~ ı iik tı k mın ı k ı ı ki l ı · " -

1 
il ·) Te 

3. cü O. O. Tüı kı.;o Suajlyer 1 Rrhln ıı ı ı aıı '' lll' ı ar ' v$ en· zınıı·, usıısı - '11-ft' 
lhtl~·ııcı tamamen karı;ılııııııcaklıı·. den lbazı trı1lılrler nlınınışlır. c:1.:rek ""11

""" K oç o K HABERLER -.-.::::...... ı •. , .. k hu lıraıctlıı ırıkl""fınıı karar Ulx:.\dcnin evinde kıııkıınçlık ~ıdO· """'., ... ,.,.. l'ılıl:\s O O Türk"e StaJiw•rU••trıı•. .,.... _ M . 'bt' rııhrıknlıı rın ı.ıclırtml7.Jı>ki ııwrkez!cri ""'"'".. '""""... • . . ~ ~ .. . kl o erıaO!I ı ıyaca G••ınlik 0 0 Tıırko,:P Öjt. Durıy" .\ıı •<·rıııiştlr. Şimdıyr kıular ıı.ırtlunan ıiı-n ~:ındıklılı Onwıl bıçn · a .-
. vr ~eı'f'kııo Yrrli l\lnllar Pazaı ları. ı ki d ,.... ı k ha •· ı c 1 Al . · -M-Bundan başka hariçten merınmı kııı'n 8. cu O . 0 Turk('e Oğı'ı>t rncn ı:uı; ıı <•ı oı hı an ka uıı ı a<"ıı ve • ren .ı\ahvcc cnıa ve ının . •" 

grlmcmeııi üzerine fıtbnkalnrımıza herhangi l;ııııSPYC (ıııla mııl veı·nıe-ı Aclliyede_r 1 ~cisı T~vlfilı Merıtin Lımıı~ Uciııllği ı . r· (' •17.ı· () o ·ru··rk o··· ı lıltırın J..alılırılnıa!ll, tartılnıa ~ı ve e- zud:ıkl rtıuhııkeıncleri ncticele11_d1• ..... 
kl " Kontı oloı uğune ,.. k ... - L ıgıııC'. zmn· " · · · ÇP ı: . _,,. -muhtaç oldukları iptldai maddeyi ııw euır. * MAlll\ÜM OLDU - Fntih . • •e ıı-..ag ıman . :-ı .. O . tıkl'llennı.,,.I u~ıılund,.n v;.:t"P.\·ılnıış. ıkısıııın 15 ŞCI' sene hapislerı-

tam:ınıcn dahildrn temin etmek mec· Çünkü lınk1>Rın luzıın•urnJan faıla FJelcdıyesinde t.nhı;ildar bulundugıı TR~ıı;ı KJ~~ı~I 8Marınorıı;c. Murman" Mütıdc Anl•ıtrıı : · r~ · O. 1,~•kce tır. l'ıoic. Hn~vf'kii'leto llPnlmıştır. ı:ır veıilıli. ,,,.••'' 
buriycti hnı;ıl olmuş ve lıu yolda clıı • 111rıu.la ıhtılas yuı>arak flıtlııcı Agıl'- . fk • O >ıt. ııılııı ııa ı ıınlıepo-ıu. ı~umı uk ba· mal ulnııya kalkıetıii:ı ıı:nru!ıııciıtcılır 1 . . . . _ ,ıman ...,ısı 11bı ı Tckııdıııcırı• !.il· Ofrıt•tıııı•nlıgııw. lzılllt O. O. 1urkçe l 1 . 
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Bursadaki Merinos fabrika. ı bu kıntısı mevzu~bnh!I dc,ğıldır. tlğı hıılde ikamet tezkeresi almıyan pılnııştır. Şh ketlerin dllı•ği l1>tkık c- Aı k · 1<' k k ~r ~ "rı>tmr.~ ı~~l'· ı mııılakalıı.nnıl11 ilk df•fıı. çalıştıı :lan nnlıışılnııı,, Liihkıkata batlallllPt* 
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tarını ııı"hıı ı:ımıyc 1J:ışl:ımıştır. Alı· 

)apılan kumaşlnr biraz parlak ve bırler alınmıştır. f~ce ıplı~ten zıya. Kadınlar, Bırıncı ve İkinci Sulh * fi'RANCA!,A, Y01<.SP.f,'F.rT.;T< 
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"_ cnız ıscsı ~ 1 ıye l nıın ınndımarıhırın ıyı olal'oJn ııanne-

eı1. olmakla bernber sat merino!la de kaim ve halkıı. luztımhı ıpllk ima- Ceza mahkemeleri tıırııfınduıı beşer - Br.1<'dıye İktısııl Miıdurlıığıı ynp 1 v; < .. ; 'ınnu ~ıı_ lcnaıt:ı O O. fahı . ılılmf!k!A'ılıı. Vı·lciılı·t. !'ğcı· ıHIC!dığı '--------------
kl d ~ ıı·ıı tatma bnşl:ınmıştır Rırnılan başka • t t"'k . ıvı• )~r<•tnwnlr.l!,'1ne. Hıılu O. O. Mu. 7apılnndan pek far ı eg ur. • · · !ıra para cez.asına mahkum olunmuş- tıgı c "' attan ııonrıı. f'rnnı·ııln rıyı:ıl· ı ·· nı·tırı·yl 11lırı:ıı hu nıııkiıll!lı•ı'l<•rı dn· 

el - m ler· ı· ,.ı· n olan ıpl ı"k ı· nınla"tı da 1 . b d 1. ı;ıkı Olt. A\"•e Ka"t.ıınıonu Kız 0 U N •tl'd f 1' t or e 
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' 1 d aı ının ıra7. aha vfık~l'lmc>ıırır ca· . ., hü fllılR "••l ırıh•ı ek A n:ıclolunun MI' aıı 1 e aa ıye azaltılacak ve kuvvC?t daha IOzumlu ar ır. M ki o · · "' 
1 •r t f b . * FASULYA "ALMl..,S - Tahta· ı·ıı r vermi~tir. Yanııc.Jan ıtıhıırrn , ıı~ı ı~rı·tnıPnh_i!lnt·. Kıı'<laınonu taıufırıa dıı"ılntt"a kanır vt•r111iı1,tır. Nazilli Pamuk u " cnsucn a ı·ı- olnn dokuma lpllklerln"ın lmal"tına \ 1\ () O ' k Y k "' _, 

.. k 1 1 Ah t ! d lı 1 . . aın fr,mcala 17.!i lcuruşt.ıın ıc:ıılılacnktır. 17 • "lll'<I 1 Oğ Sü .. l~ym:ın C' • 
knınnın inınliıtını yeniden :ırttınnak verilecektir. ·aece me aıııı a ır sının .. ,. * BAYUAM IJ.•'/fR/./Kl.AW. t:r Rolu O. O. Musıkı Oı'.\-relm<•nlıği· 
için tetkikler yapılmıştır. Elde edilen f llk . basından bir çuval f:ı!'lulyu çal:ııı .,, · 1 Ö He11of11'ı 1/rıl/(rV nrlP11: MemlC'lrnli· 

mızın maruf vf? nıuktı:diı· boksôrlt• -
ı ındcn Bııylık Kı•mal. Bvimizın boks 
mı•:ıllınıliğiııı fııhri ufarak kabul t•t· 
mck 1<urct1I<' bokıı "ponınıııı ınkişafı

ıın tnıkiin vernııştır. Keyfiyclı lıoks 

hevefllılerın<' ınüj<1elcr, taliplerin E· 
\'ıınizıı aı•cle mıırncaallu kııydolun

ınnlnrını ~ lc:ı e.Jenz.. 

"' ·ır f b .k b p tev'Ztah Niynıi adınıla bir ımbıkalı, dun . t - Bülbn kaymakanılar diin vılfıyPıte ""· F.drrtnlt O. O Tabiı:vn ğ. Jlık-
neticeyc gorc, nl\7.I 

1 n rı llSI as- y . k·ı· k ld k l meı B.ılıkn.cır l.ıı1n°1· ·ralııı~·n o·· .. '·ıel· 
k ı. " kü . b tte " te enı satış te:; ·ı ntı uı·u u tan kın,.; Sulh Cez" mahkemesi tarafın· bir t\lp antı y:ınanık Cunıhuı ıvı•t ~ .._, r. • ma ısmının uugun nıs e n uç .• • .... 

. f 1 1 b"t (;l 1 1 1,, sonrn dıgı•r nındılclerrle oldugu gibi dan 3 ,5 ay hapse mohküm olurımuıı· bayramı için bir ptogranı haY.ıı lnıııı ıncnli_giıır·. Eviip O. O. Tuı kı;e ?ğ· bıı aza Ş gor<' ı ('C" :rn aşı m .,- . . . , . Sc o· 
B l dl• f b ·k l nı· ıplık tevıınll da dnha dıkkntlı ola· tur. 1 ya ba~lamışlarclır. Pr~ram btı kaç • ı vc·ı l1.1111r Gazi O O. Tuı k~-c g. tır. u vaz ycttc KCr n n a .. 
. 1,. 1 kü 1, ,. ... kn rıık muhtaç ycrlcı·e vapılacaktır. Denı•zler...ae •. 1 güne kadar tesbıt edılerı•ktır. 1 retmPıılığınr. Nazıllı O. O. 1'arıh • duz ıma ut arını nıum n O t.;U6w w· • , U 

ı 1 ki b 11 Na "\ apılan tctkıkler de. bezı ıpek fab· ~- -.. Cog Oğ. ll:ıııhet Snrnııun O. O Tıı· 
dar faza aştırnca ar, u ma ar • "k 1 bil 11 1 ırı 1 k ı * BİR n·:Lf(E,\'/,f BA TTT ' s d k • F t ' h Coğ Öğ t ili!: Öd O 
zılli fabrika ının baıımn kı:nıındatn ~~71:~;;~~~ go:tco~·n~l,t~r.g B~y'::~crl:~ 26 tonluk Hiıd:ıverdı yelkenlisi l\lirl· a a a 1 1 1 r ~ ~nıılı. r..:~ Ö<'g_n N~'.:~e n:7.~şcı<lr · ·ı k h • imalat art •· vvı.; cccırı ere eın umumı • .1r f b- mnl "'erilmi)cccktir. İplik istihsali de ye civarında karaya dli~.erek parça· 1, Tarih • Got. Öiretmenlığını•. A· 
rılmış olacak ve hem de Nnzı .ı a çok fazlalaşacağı için yeni teşklliit lanmış, mürettebatı kurtarılmıştır. fataı•bıd Mııftıüiiğii..ıcleu: dana Kız Lıııesi Felı<efe Öğ. Rena ~~=~~~~======== 
rıkasınm bu ~ mın~an izamı ran- kuruldukttın sonra bu yoldnki sıkın- * DENİZCİLER - Denizcilerin En iui İyi Soıı E~kışehir L. Fef ... efc Ögretnıenllğiııe, 
d nıan elde cdılecektır. tının dn ortadan kalkacağı tahmin terfi imtihanları ıkincllcşdnin dor· K. K. K. Bur11a Kı:ı: Öğ. O. Tanh • Coğ. Öğ. 

Satıf işlerini ı•lah edilmektedir. dunde. Ortakoyrlekl Deniz Tıcıırct Mukı ime Ankara a. cll o. o. 'ra rlh-
Türk topraklarında, 

Türk sularında, 
Türk göklerinde 

Türk bayrağı. 

kt bl d b 1 1. Buğdaydan: 23 20 17 lklıımt Vckilcli fabrikahırımıza :ı- Netice olarak, sanayiimlz bugün rııe c n e aş ıyncft1'tır. Arpadan: 
34 27 

Coğ. Ö~retmenllgine, Tr11b7.11n Kız 
it maınulütm satı& işlerini de ıslah, ılahili ihtiyacımızı bizi ha1icc muh-- * LİMAN RE/S.LERI A~ASIN- Üıiımden: 40 

100 84 
o. o Taııh. Coğ. Öi'. Bıırııa lklııri 

etmek üıere mühim kararlar vermiş- taç etmeden temin için muvaffakı • DA - Mudan~a Lıman Reısl Cov· 117 o. o. Tarih. Coğ. ÖğreLmenlıi'ine. 
tir. 'Fabrikaların mamulatı doğrudan yetle.. çı.lıtmnktadıı·. det Bandırmaya, Bandırma Limıın 
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Rüya Gibi l 
1 

o 

Y aıaa: M. 8. 5. 1 
- Büyük bir keder, ıUyeceilm. cDn, geee «il'Hllı dftşünliyorom. 

len bir eeye sıkılıyorsun. :Suna emi· Demin)i ıröz yaşı buhranı yine 
nınt. Bımi fızmemek lçın de tılçbir teY yaklaıııyordu. Bu sefer kendimi ne 
90ylen1ck iııtf'miyarsu" blına. Fakat yapıp yapıp zkptetmem liızımdı. 
ben hissediyorum. Yoksa ablama her ,eyi itiraf ederek 

Yüzümü ablama göstermemek lçin onu çıldırtmı)I& mecbur olmak vardı. 
ayata kalktım ve dola,mıyıı bıııa. Ditlerimi 11ıkmıya baeladım. 

dun. Ablam devam etti: 

Devam ettı: - Sö7lemt7e eesaret e41emtyorunı. 
Ne olnbilh-? diye düşündüın. Fakat b&fka hır fey aklıma ı•liyor. 

Ha t ılık deiil. Çok ıükür. hastahai'ın Ne <90yhyecetlııl tahmin eder slbi 
• ı; m·::ı. StizülmUş:lün biraz amına cö· oldunı ve bununla onı.ı aldatn1a71 dü

ruyerom, 1ylaın maıallab Paraca da şündum. 
1ı r ıııkıntın olımaı. Ne kalıyor? Her - Soyle, .rıca ıdermı, de4i•. 

1 

Alçak ve ürkek bir sesle soıdu: sediyordum. Akşamları gddiı;iıı l.a·ı ~·ıırdu. Ablalaı kardeşlC!rınl, analar Yüzüme baktı. Kendi kendine IOl'-

- Kadın meselesi, değil mi? nıan dalgın6ın. Şımdi her şeyi anlı- oğullarını daima kiıçulr bir çocuk dutunu ııoylediti bu ııual1erl bana 
Tahminim dofru çıktı. Tasdike im· yorum. Denıek onu da beraber gotü. faızedcrlcr. knrşı da tekrar eı miıs oluyordu. 

rar vermiştim, tasdik ettim: receksin! Nthnyet bu endı~sını maharetle Cevap •erdim: 
- Öyle bır şey, dedim. - Evet. açığa vurdu: - Abla l İnsanların iki ifade va. 
Gözlerimin içıne bakıyor, artık bir - Bo kadını cok merak ediyorum. - Senın kalbın temııdlr. Nusret, 111taları ,·urdır. Bir tanesı dıllerldlr. 

şey aormıya cesaret edemiyordu. V11purda görürsün. dedi. lyıliğe fenalıktan 7.lyade !na· Ona inanmam. Hatta her suyleııılen 
Onu aldatmak için önüme cıkan - Biraz da ltonuomak isterdim. nıtsın. Fakı.!. budala değilsın. Senı feyın aksini hatırıma getirmek iide-

bu fırsattan b:tlfade etmem lilımdı. - Eğer fazla yorulmasından kork- aldatmak zorduT. Demem kı bu kadın tlmdır. Fakat bundan baıka, insan. 
Tereddüt etmedim: .masaydım, onu buraya da~et ederdik. seni bir tuıata dO~urecek. Onu gol'· Janrı hır de lisanıhalleri vardır. İşte 

- Kederimi o kadar mubaliia et.- Senin ora~~ gitmen de doğru ıieğll. medim, tanımıyorum. Olu ki anlat· bu yalan öylemi!z. Çılnkfi bu disanı. 
me. Beni bedbaht edecek bir sıkıntım - Delil 'tabit .. ,' tığın gibi temiz bir ruhu vnrdır. lıalıı insanın iradesine tibi olmıyaıı 
yok. Bir kadın meselesi IC'inde oldu· Sustuk. Ablamın yüzünde memnu- Ço ... k, böyleleri. Düışmüştür, kendini biı· dildir. Mes~la bir insan llÖ& ıö:v-
ğumu iyi anladın. Evet, hatta kalbe niyet ve endişe biribinne karııJıy01• muhafaza etmı,ur. Olur, olmaz de· lerken kaşlarlle, gözlerile, omuzlari
niıfuz etmiş bir macera. Sana bunu du. Memnuniyet; eünkü benim içimi l(ıl ... l!'ak:\t. bir de ak ini düşünmeli. le, ellt>rile, ayaklArile yaptığı bpr hn
anlatmak istiyordum. Ozülmeınen İ· yiyen kederin tehlikesi& bir hıs ı.ldıı·ı Sen diışunıııilşsündür tabii. Her şeyi reketin, bütün wfer ruabna kAdar 
çln lüıum eörmedlm. Madem kl bu tunu ümit ediyordu. Endlşe; ctinku incf'deıı inceye düşünmüş olduğuna farkında değildir. Kafları 1alan soy. 
bahsi timdi sen açtın, dinle. bu ümidin boşa çıkmasın•Jan l<orku· eminim. F'a'kat sen bunları unlalın· !ese gözleri lMıkikati ilin edftl; el· 

Seniye macerasını başından sonu- yordu. Bu kadın tehlikeli bir fottan,lca bir keı-e de ben düeünüyorum. hırl sahte bir haı·cket yap~a ayak-
na kadar anlattım. bir ifet, beni bile kandıracak lıir ı:ok Kc•ıırlinıi :ılamıyorum bundan. cNe !arı tekzip eder. İşte blr insanın hu 

Ablam, hayret içinde, dinledi. bilmiş olmasın? Ablamın onu gör • nıııium? diyorum, bu kadının soylc- iki l!snnı da biriblrine uyarH onun 
- Tevekkeli delil, dedi, her sin mek btemedndeki anın de bu teces- dıkleri doğru mu bakalım? Neyle doiru söylııııHğine hükmedileblllr. 

ıeni• bir 19re intisaala sltıltAni lue- ıllıtil. Belki şlmdl n bunu düşunli· sabit!• (Devamı ..,ar) 

rucantı. 

Flllı'1ı Aslaıltk Şubesiııde11: 

Şimdıyc kndar hiç askerltt 
nıie ve hcı hangı bir sebeple 
cclplcrtle bakny:ı ve geri kalntıl...AlmlllrJ);• 
334 (dahn) doğumlu (deniz) sı 
mensup erat nskere scvkedll 
dır. Bu ı;ınrfa mf'nsur erntm 
mifus cuzdnnlnnlc şubemize ... 
caalları. 
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lf arbin sıklet merkezini timdi 11alh C1 lntl .. hifttl•n devanı) mı verın su 
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Hamburg 
Üz -rine 1000 

• .M111r tetkil ediyor. Bütün M h b i malzemenin Bulprlara i'Öre de -h:~~ ınütaleaJar, mibvercilerin, arne mu are es Ve )'Apılamaz iil, AID'lan ordWl&Da söre yapıl- prtlart 
~11~ .kat'i neticmni Sinente b •• k•• • (Bn.•ma1uılı"11 dı1'Gm) dıit görülmektedir. Bulwamtan, 1 

bomba atıldı 
t h' "&atedikleri hwuauncla müt- ugun u vazıyet -.. resmen bitarafhjını iclame eyle - ( lrııi .... .,.._. ti.._) (Bfmd ••'-if.dn dıvcım) 
de ~ ıibidir. Son harp faaliyeti kat'& tereddüt' etmeme~ olma- mekte i~e de, bu ~setin uma_ Franllz mahfillerine göre.. den yangınlar çıltmı~tır. Coven-
t~ rnerltndedir. landr. Ortada -.üz aulh yok• mi ve an'anev; tem~li, Almanya- Vichy, 28 (A.A.)- Havas bildiri- try ve Birminghamda mühim mü-

'' diye kadar italyanlar Mı- (Birim:i •alı.i/#.ft ~•vam) j Almanya miittetlk"imi?.dl •• onun tur. Hatta auU.üıa yakm oldquna nın a .. ğı Tunaya kadu inmmle J'~ı: Salahiyettar mahfiller, Von e..aderc ciddi iaabetler kayde -
du~ karıı gayretlerini Bingazi hu- Bel'lin •e Romayı ziyuet etnıio harbi kazanaca(ı :ıannediliyordu; del&Jet eden emareler de yoktur. ve Sovyetler Birliiinin bütül\ Bal- Ri~tropun hazır bulunducu Hl~ dilrnittir. 
il . Undan hazırladıkları ordunun olan İspanya Dahiliye Nnzırı Suna. altı hRftada Fransanın mağlüp edi- Bilakis, M•nt denizi ıeçı1emedi - kan meselelerinde gösterdiği ih _ ~er· Laval miili.katuıın mahiyetine Dün, dü1man tayyareleri Al -
~etı hareketine basretmitJerdi. ~o Suner bu defa Hariciye NanrJı . lcceği tahmin ve ümit olunuyordu. ğindenberi harbin mıyarak dört tiyat yüzünden ortadan kalkmı~- ışaret etllıenin lünnısuz olduğu ka· manya üzerinde uçmaml§lardtr. 
ır:;e~ı C..aziaai'nm kumanda • gını deruhte etmiotir. Bu değıılklik Biz o zaman bunu şüpheli görüyoı· etrafa sirayet etmesi ihtimalleri tır. Bununla beraber, Rumanya' _ naatinde<füJer. Bahis mırnuu olan iki Alman tayyueai kayıpttt. 
kld •k~ bu ordu, yüz kilometre hayll uıinalıdır. tspanyanın .\lihvere ve haTbe girmekte acelıı edilmemesi kUYvetlenmiJtir. Yini mibftr nın işgaline ait bazı vakıalar ma- Fı-ansanın istikbalidir ve bu müll. Afrikada ha!P 
ra .ar ılerledikten sonra Sidi Bar- iltihakı Amerikanın vaziyetile mu. fikrinde ıuaı· ediyorduk. Alnıanlar, devletleri, Lebistanda meıhur lômdur. Harbiye, Bahriye ve Ha- kat, mütaı t>kedon ıonrll cereyan •. Kahire, 2 3 (A.A.} - lngiliz 
;::;~ durmuftur. Bu tevakkufun ~·azi gitmektedir. Beiçik:ıdan ~eçcrek Fı·ansaya girdi· (yıldırım). harbine batlarken va Ne7.aretleri ortadan kaflcarak den hndiselerin en mühimnıldil'. hava kuvvetlerinin tebliği: 
Itri 1 ~.lduğuau itaJyan gazete - Almanların Rumtın}·ayı lşt?al hare- ler ve Parla ıstikanıetinde !liıratle umduklan (yıldırım) sulbünden yerlerine ordu, donanma, hava I.aval, müullu!releri mlite:ıkıp, ra- fociJiz tayyareleri pazar günü 
ltıt~ lrliidAfaaten dermeyan et- ketlerl devam etmektedir: fakat ilk ileı·iledıler. Bu esnada sağ cenahları- henüz çok uzak bulunmaktadır- ve iaşe Müste~arları kaim olmu§- porunu lfareşal Petain'e vermek Ü· Sollum ile Bugbug araınnda düt
let tedirlel'. Ve yine bu gazete· habeılcıin mübalağalı oldu~u ve Ru. nı ıhıııal ettiklerinden, ııarpten iki lar. Filhakika M. Hitler 'H rüfe- tur. ~r•, Parişten Vichy'yc hareket et- manın motörlü nakliye kollarile 
Cilde ~azaran ortada tek bir yol manyadaki Alman askerınin 16 bın r:er:e evvel Ludendorfun teşkılini ıs_ ı kasının yıldıran harbinden asıl Münakalat Ne1areti, Turnu!e - rniştlr. hizmet efradı üzerine, a1çak u -
ola ll&u ve bu yolun çok seyrek kişi kndar tahmin olunduğu ve bun - rarla teklif ettıği yeni kolordulann 1 maksat ve gayeleri, ayni uınan. verinden ıbrail ve Calaç'a kadar 1 .. Baudouin'in l.eyanatı çuşiar yaparak seri halinde hü -
li:dtı ıu kuvuları ile birlikte İngi- hmn 30 bin kişiye ç:kncakları 11öy.j ekslklığinden ve Alman imparatoru- , da bir de yıldırım sulha yapmak büyük bir yol in!lllsı ic;in italyan- Dıg"r taraftan F:rnnsır. Hariciye cumlarda bulunmuşlardır. Bir 
'hııı'r tarafmdan tahrip edihuif lenmektcdir. 150 kadar Alman tay.I ııun vehıııı ve telaş ııetıce3 i ısrarı lı· idi. Fakat ceçen Harbi Umumide larla bir mukav~le imzalamı~tır. :Kan~ı ~audouin, dün Amerikan ga- miktar askeri nakliye kamyona 
lik ll~~~ğuna, altı yüz kilometre- yaresinin Rurııany:ıya gddiği ve pet. ıerıne garp cephesinden alınarak , bir (Marn) nehri, her türlü inti- Yol, Yerköy, Bükreş ve Vacan- ıct.ecılerıne yaptığı beynnntta ~zctim· yakılarak imha edilmiş ve birço
~ Çolu, Graziani ordusunun an· ıol kuyularının hava hücumlarına şaı·ktaki Rus ·cephesine gönderıleııızar hilifında nasıl Alman ordu- dan geçecektir. le riemlştir ki: ğu da ciddi hasara uğratılm~r. 
tak ll'ıuo;:,-yen merhalelerde dura- karşı muhafazRları için ehemnııyetli Alman kolorclularının bıraktıkları farını durdurmUf idiyse, bu barp- Bir Bükreş gazetesi, yiyecek _ r:an~a, Alnı_anyoy~ karşı tam bir . Şap denizin~e bir düşman tor
li!ıt suyunu ve yiyeceğini temin et müdafaa tedbırlPrınin alınınaktn ol- boşluktan dolayı, Mareşal Jaffre'ın te de Manı denizi ayni orduları, maddeleri fiyatının yüzde yüz art ı.lul'ustlıık gösteı·nııye bortludur. p~do ~~uhribi fngiliı: tııyyareleri. 
te, e~. sonra kademe kademe ıe- ıluğu nnlaşılıyor. Evvelce ;va1dıf•ımız Pari~ uzerinden Alman sağ cenahına müthiş tayyare akınlarına Ye tah- tığını ve bu artışın et v~ fasulya Fransn ile Almıınya araııı~da bir nın hucumuna maruz kalmış ve 
fl•~~ Yazmaktadır. V<'<:hilo Rumanyadııkı vaziyetin ılk· )'nptığı mukabil taaı ,·uz kaı-şısında, ribatına raimen. yine durdurmuş için yüzde <fOO olduğunu yazmış· yaklaşma vukua ırclmelidlr. iki mcm- geminin arka kısmına bir tam isa-

haı ngılızler dahi, merhale mer -ı bahı.ıra kndnr bugünkü şcklıııı mu- Alanıaıılar Marne ınuhıııcbe:-ını kay. gibi görünmektedir. i4te bu dur- tır. Bu vaziyet, bugünkü Ruman- leket arasınıla böyle bir yaklaşmayı bet kayde~i!miştir. 
~et~ ~•pılacak bu ileri .h.arc_keti ha faza etmesi nıuhtemeldır. bederek bu nehrın ~erısınc çekıldilcı· 1 durma keyfiyeti ayni 2 amanda ya hakkında bir fikir vermekte_ ve ırnrnimi işbirliğin\ aııu etmemek, 35 yaşındaki erkekler asker 
t•n tırrnek ve bozmak ıçın ıtal- ı Hür Fransızların şefı General De ve taaııuz harekeılerınl durduınııya (Yıldırım) ıulhünü de tam mi· dir. Bulgaristanda da ayni hadi- minaıııı ve gülünç bir şeydıı. Loııdra, 23 (A.A.) - İş ve ı.um 
lill, ordu~unun Bingazi ile muva- Gaulle. kendisine iltihak etmi' olanl mecbur kaldılar. Ondan soıırll ılôrt nasile Manş sahillerinde suya dü- ~eler başgöstermektedir. Bulga _ • F~nsanın berri Av~upa ile mesai Hizmet ?\eımreti, 35 yaşındaki er-

sını ve b d k. b • 1 1 •• •· b -1. ed. S • b 0 b il d b 1 - d 1 •· 1 ilıiihittırn ur~w a 1 enzın ve nıerkcıi Afrika Fransız müstemleke-! s"ne zarfında aşağı 'Ukarı bu vazi·' şurmuşe enzem~t _ ır. .erı .• ır ristanda fiyatlar l 9 39 yılının ba- ıı gın e. u onmıya ama c Oması· .-ek eri 9 ve 1G tuşı'iııisanidc ııskerlik 
~tıl .. at ve dıgcr levaıım mer- lerınde dol:ı~mal<taıiır. F.vvelcı- bu yet deı{işnıedi ve nıhayet Almanlar sulbe Lıavutmak imkanı ıımdılık şındınıberi yüzde 40, Yugoslav- 1•11 n. ~elıcbı, yarım asır içinde liç defa için kayilolunmıyn davet etmi~..: 1 •• trını t h • k •• •• 1 •• • ı- vW ,d. a rıp etme uzere mu- h:ırekctlcrden ve General We,·gondın ~ulh talep eıtıleı·. 1914 ııene inrlckı boyle akamete d~r olduguna yeda i~e yüzde 100 artmıştır. 11 t~ ıı ·a uğ'.-amış ve bu ~arpler es· Bunlar, bir müddet evvel neşredi-
t;ıbd ıyen tayyarelerle bomba şimali Afrıkaya gitmiş olmasından ;\larııe muharebesi Alman taanuzu- göre, bilmeyiz ne akla, ne hik • y . . rıa~ııula <:ok ıztırap ı;ekmış olması - len kararnnnıc ile ılavetl dC'rpicı edi-

A.I a ır ar. ba hsedeı kerı bu taraflarda veni bir nun tevakkuf' vı: lınrbın d•• dıinunı mele binaen İtalyanın mes'ul bir ıı. u se epten o a~ ı l'ansa, adn· len sınıfa dahildirler. .. •tttıakt d 1 1 unanıstan ve mıbver d . B b d 1 , F .. 

~İııcfell'ıa~. kuvvetlerinin, çöl har- rephenın tC'essuq etmcslnı muhtemel noktası olmuştu • : Nazın, Avrupanın mihver devlet· Londra, 23 (A.A.) - Dıuly l lct e~asına müstıınıt bir sulhu şid -
L l . rnuınarese peyda etmek - ·· t-k c- ı D ı 1 0 1 · d h · b•"t•• d ı t T ele~raph gazetesinin Atinadaki cletlc aı'Zu eder. l 1 ı N. d oıa,llln .

1 
gormuş u . ,.,vve ce a.:ar t:ırrıfınd.ı ı.nman Almanlarla iıtifakıınıza erın en araç, u un eve ve cd ye Re1si , ıco ve mcsnl aılrndnş.. 

~~ e~ı e ıimal! ~frikadaki ita~· muvaffakı}•et.ıııılığe duçar olan De1 rağmen. Maıııe muharebesını l<aybe- milletleri için tam minasile iktı- hususi muhabiri yazıyor: Gazeteciler, Baudouin'dcn Fı·nn~a- lnrındnn bir çoğu lhtilulci hnl'eket-
lta1.,.0r .usuna ılııhak etmelerı, Gnullı"un şımdı merkezi Alı ikn:Jn l •lcn Almanlaı ın haı bi ka1anınal:nı 1 sadi bir esaretten başka mina İ· Jtalyan, Arnavut ve Bulgarla- nın Alsas • Loreni Alınan yaya verip lel'inden dolayı tevkif edilmişlerdir. 
~ın:r~~erin, 3üveytİ her ne pa: :ıyııi gaye ıçın çalışmakta olduğu! ıhtimali azalılı~ından, onların yanın. 1 fade etmiyen şartlan böyle kat'i- rın on aydır devam eden telaş vcrmiyeceğini sormuşlardıı" D.N.8.'ye gelen haberlel'C nazaran 
'4ıın· ursa olsun, elde etmeyı zannolunur. ılıı harb" ıtlrnıektcn tevakki etnıeklı- yetle ortaya ahyor? verici faaliyeti ve tehditleri, Yu - \'cnliğl cevapta Haudouin, ~Alman Lyon'da biiyük bir tasfiye hareketi 
be b:ktrniş bulunduklarına ,üp- .Jıırıonlnr blrinciteşrınin oıı ıkı~lrı· ğimiz lüıunııında yerıiılen ısrara baş- A_lmanya buıün A~rupada bir nanisıan efkarı umumiye inde, hukıimct.inln ne niyette olduğunu bil- yapılaca'ktır. 

~ilı rn~yor. . de Çin hükumetınin $ımdıkı merkezi ıamıştık haylı memleket ve mıllete tama- memleketin bütünlüğüne kar ı vu medığiııi~ söylemiştir. 
~ hercıler, Mısır hareketıne olun Çuıı - King'ın takriben 400 kılo- Sözüımizıi dınktmPk mümkün ol. mile hikim bulunmaktadır. Fakat Lub\ılacak taarruzlara mukavemet Wcygand'ın seyahati 
t-ııı.: eınmiyet verdiklerinden, metre şarkında "<' Şanghay'ın bin mndı . Harbe glrdık: ıouhalıf fikri - harp sayesinde ibra& edilmiş o - kararından hiçbir şey değiştirme- Fas, 23 (A.A.) - Havas: Geıırral 

Cbarchill'in nutku Franıaya 

beyanname halinde atılıyor 
Londra, 23 (A.A.) - Dafiy Tele-'lı~ı ordu hareketi ile iktifa et- kilometre garhındc olan ve yırnıı Çın mi7.den dolayı karaıJ?ahı umumiden lan bir hakimiyet, hiçbir vakit ınitlit. Bütün memleket General "\'\'eygancl, dün sabah tayyıııeylc Fas-

) t kalma M Akd · d 1 d Metakaasla mutabıktır. <>lile .. yı~ ısıra enız fıı kası taralınıJ:ın mudafııa edlleıı uıakla,tmldık : fakat llelicede Alman' tam ve evam ı bir bikimiyel e- tan Ceznyire gelmiştir. 
kCitfez~efsı lngıltereden ve Aden Çin m(!vı,ileriııf' tanrruz,\ ba~laınıq - !arla ooraber bız de harbi kavbettik. ğildir.Harp hakimiyetinin devamlı Mihverin Yunanistilna yaptığı Fransada Petain hükumetine 

grnph gazetesi, Churchnt'ln l!On nut
ktınun beyannamefor halinde atıl -
ıııak suretile, Fransanın işgal altm
da bulunan Vf' bulunmıy!ln kısımla -
rına dağıtılması için liiıımgelen ted
birlerin alınacağım yumattndır. 

~~ ~· -'de\'e. ~ab~lmende~ b?;azı lardı. Bu taarruz kısa fa•ılal~rla c~· Mnltada iken o zamanki kabıneıniz ve semereli bir hale getirilmesi tazyikten bahseden ve mihver 
muhalefet t... ""P nw yolıl• d Hındıst•n k k ı k lh Yunanistilm i-al ettig·i takdirde. .~ ~ e .. • •am ctmektedır; .Jarıonlıır Çın mev. erkiinllc ve parti lidel"lerile bu cih'?· anca ma u ve mantı i su yap- Y" 

lo ~- A-st 1 d ·· kk lnoili;rlerin de Yunan adalarını c 2<> A A ) D N B "llı;ıt .. ve ... ııra ya an zılcrini hlrer bırer :ıaptetmekte ol· tı goruşiirken cAıaba kırıldıktan mıya muteva ıftır. ,. enevre, ·> ( • • - • • a • 
1. · a tnutemadiye lm·'-t o M.b d ı l • 1 ışgal edeceklerini ve bu adaların J ğ d.ğ. L B "Ilı laJt . . n ce ese • duklnrını bılıJırivorlar. Diğer bır Ja. sonra yolu gösteren tok olun ceva. ı ver ev et erınin sene er· ansnıın o•ren ı ıne göıe, yon C· 

~lni "1!.•.~rilc ~rp ~ize- pon ordu!lu da daha cenupta Frnnıl'z olr.ı ~lmı,tım. denberi ~lıca ıi&ı;ayetleri (Ver- Rumanvanın bombardıman edil -
to 1'1 Olllinu kamıye luıum H" d 1 1 d k T 1 • ·ıı ) ıh·· .. b b mesı için mükemmel bireT üs ol - ~MU •••••••••••••••••••••••llııııı. 

~l't\iiıl~rdir ın ı<;ı~ sn ~l ı onk n vılayctınden Bu ;veni harpte 8İ)'&t;İ vazivet ve shaı._ esi ki sul udnunld laftan 1 aşa duğunu tebarü:z ettiren bir maka- , Ha'kkın en paılak ı.aferi ... Edcbiyatııı en büyük inkılabı .•. Sanatin 
qu _ L._: . . Yunnan a gıı en ve Çang-Kay.Çek nskeri durum busbutfın başka ·•I . a.sız ı ar a o uru mu, o ma· 1 

ııııı. .. - ... a""-"la Akdenızın orta - ı d il ı k 1 · d ·d· Filh ._.k b ıh·· le. Yunanistanda c;ok iyi ltar ı - en yüksek şerefi olnn .~ .,... h or u unun ger er ne aev eı en dcmır. 1 makla bt•rn\M>ı hu hartın de herhalde sın a 1 ı. aıu a u au un 
~ııl'J'ı, , ~~a evvel ltalya_n ~~- ~·olu boyunca llerılenıektedır. Yun- bir Marne nıuhıırebesl vnrdır. Acaba birçok hataları vardı. Nitekim bu. lanmı~tır. E M ı• L z o L A 
'"<> sı ıwnden çıkarak lngılız 1 J 1 f d t 1 ı ·· k .. h b' d • • d- ·· -ı k At inada, iyi malümat alan mah .ı lları... •

1 
• • nan apon oır tarn ın an zap o unur. hanl?'l!lidır ve nf!tlee ~c1,·en Cıhan gun u ar ın e ıyı uşunu ece 1 "~ " "•&lı e çarpıı .... ··•ı. Şımdı ç d B rı· , . 1 b bat".__ ·· ·· d fi !erin fikrine göre, mihver. bu ~ Qah .. I u:. .-a .. ın or uı;unun ırnıanya zeııo- Harbindeki ldarne ıuuharcbesınden o ursa, ep o ....-ın yutan en -t A.k~ rn~ndep!en Suveyte ka· den Hind denızılf! lrtıbatt tamamen sonraki neticeye benzıye<"ek mı? P.u çıkhjı derhal itiraf edilir. Alman bölgede bir h~ harbine aıılmak

~'tıtıd,. 2enııle 1:fınt Okyanusu a· ı kesilecektıı. .Japonlar bıı vola "C cıhctl tli•eı· blr yazı ıle tl"tkık l!tlccc- Devlet Reisi M. Hitlerin İse bir- tan ziyade, şimdiye kadar elde et- l 
., .. 200 k 1 t J " k d f · ıiği kuançları takvıye edecektir. ~~~ h· . ı ome ~e uzunu - Yunnıın ı,ıehrınıı hava taarruılal'l ya. ğıı. aç e a, Versailles muahedesı 
.~ ır ~orıdor teşkıl eden Şa~ pıyorlnr. Eı\cl Ordu Kumandanlarından batasın• dil4mekten kendiaini vi- Londra, 2 3 ( A.A.) - Tim es 

'

•, t .... P~ıe lt&lyan .bav~ k~vvetlen l Bug!iııkü Avrupa harbıle ~eçen Em•klı" G•neral kaye t.deceğ.ini söy_lediği.,m.alüm- gazeteııi ya;rıyor: 
ııı,,.,-• do bri ı lk d f ., ., d H lb k M R d Atinadııki Alman ve İtalyan 
1 "lil b·- mu P ~". ı e a Cıhan Harbının benzr.ıilğı b:ııı nok· ur •• a u ı .• ~~car ı nm m~- 1 
~~ ";",P c~m~ennın yolunu talar vaıı.lıı. Geçen Cıhan Tlarbinde Ali tHSA.N SABiS kalesınde babsethgı şartlarla bır ~efirlerinin General Metaksası Zİ· ı 
~'-rd ıçın ciddı olarak çarpıt· sulh yapmıya kalkqmak, Ver- yaret ederek bir sürü isteklerde 
' ltaı ır. sailleı muahedesini adeta rahmet- ~ulund.ukl.ır.ı hakkındaki haberi". 

tıılle tlnlar, Ortaşarkta günden le yadettirecek kadar fena ve a- rı!', mıhverın faydalanabileceği 
l'ltd121 Uvvetlenmekte olan lngiliz ğır bir sulh yapmak d~mektir. Bir bır tdaş havMı çıkarmak er'7u -

~ oı Unu, modern harplerin ru- L A y A L defada lSOO kilo sıkletinde bom- 1 sunda bulunan mahfillerden çık. -
~ •tı Petrolden mahum etmek ba atan tayvarelerin, 90 ton ce. tığı zannedilmektedir. 

'~F•)'et uıun ve tehiikeli hava BuRfinlerde Fran"anın siva~i mu· Hatta bu eıralaıda Ccnevredc sametinde tankların saldırması Yunanistan hadiseleri hakkın-
llu•rı dahi yapıyorlar. •i· ka~ısında fÜphesi& bazı milletler da daima iyi malumat alan Türk 

l ll'ı k I . I kaddcrntilr. aliıkadar mııhım bır rol l alılar ı aı.altma konferansı da ııçıJ. . hf'll · b .. 1 b. · ~relt ". sata Jtalyanlar, üssü - zebun olabilirler, nitekim olduk- ma ı ı-rı, oy e ır zıyaretin vu-
~'tclerınden binlerce kilometre ı.ynadığı aıılıışılaıı Laval, 1931 den· mıştı ve Lavııl da bütün bu işlerle 1 d . d.'k F k h kubulmadığı kanaatindedirler. 
~ t( aı h I beri Fran"anın en tanınmış rıcali a- mecı .. ul ol u•t arını a gör u • a at arp ze- B I b b 
"tılt U unan Basra l<örfe%inde• ..... m .. u. b ) ~ k d b'. !'.L 1 unun a era er, mihver, başka l q el' rasında mevki almıştır. un ugu ne a ar uyua o ursa 
lı~lıl "· adalarındaki petrol L11val, _Fıansn paılaıncııtMun..ı !114 olsun, devam edemez ve hı.çb:~ Balkan memleketleri üzerine da-r • .' ııır l,avııl. 1883 senesınde ıloğnıuş ol- .. k 1 
~:'ıL •na, depolarına ve tasfiye 1 de sosyalı tıt mebus olorak girdi. Pn- m"ıllet, d--amlı bir sulh namı al _ İma ta .• zyi te bulunmu tu_ r_. Tiı." rki·. j 
tı 'lll duğuna 1;öre elli yedi yaşlarında< ır. ... • d k k b 
~ "tııb ı 1931 ılc 27 ııonkiınıından başlıyııral• 1>• 1 k b... arı!'\a akın yaparak bunla- kat 1924 d~ muhaf:ızııkar mebus ola-, tında, lıarp ma~iıbiyetı.nden da- ye e · ı anaat. u tazyıkın şımdı 
~~i İr 11 amıflardır. Muııul vece-

1932 
ı<ene~ının 

16 
şubatına kadar rak tekrııı· !leçıldı. ha fena şerait içinde ya~amıya ra- arttın ~cağı mer ezindedir. 

~kltl ::: ha~zalanndan sonra Fıansada Başvckaletı işg:ıl ettiği Muhtclıf Fransız NeıarC'tleriııiıı zı da olamaz, tahammül de ede
~\'\'tlce i ~engınd'lpetrol menabii ı.nman, Avıupa siyaseti muhım buh· ba~ına ge<;en La\·al, 19'.;5 dPn c;oıını, mez. Bu, İnsanlardan ve milletler
} ld 1 ncı say 1 e mqbur olan ı bılha••a ın.,l•A>•.oyfe ı·tnl .•'nnın a-- den tabiat kanunları fevkinde bir "al. • llrd d B b d 1 ranlar gcçıı ınekte\"lti . o zaman A • 0~ l ... """'~ - n .... "' 

Yeni köy eğitmea 
kur a' arı m ezunla.n ...._ . a ır. a reyn a a arı .· 1111 bulnıalc ıçın '"'lışmakJ~ sıı"hı· t·t "ey istemek demektir. Ei7er mib-

1,. l•Yad A b. d nııınya, Avustıı rya ilr. gümrük itti- ~ ~· .. • Y .. 
"~ e ra ıstan yarıma a- d 1 ti · ·· t kb ı A A k ı 
't, }'akın bulu d - bald I h:ıdı yapmıyn teşebbüs ediyor. Al- bulmuş, daha wnr:ı ıktıdar mevkim· ver eve erı, • mus • e vru- n arn ( lusu iı - Yuıdumuzon 
tıdil - n ugu e rana ı ' k ı k "' ' pa nı·ıamını bo'·yte kurn,ayı halci nıtıhtelıf t k ı d ı ı er i T "1 • b d I ınanvaılıı Avusıuı vııda, n"ıllerecl<' cıeıı <;e ı nıış ve anra r ı ıtıı"<anın son, • • 1 ının a a nrın a açı an ~. 
~ili et~ele~~ı .'·i erınb .. k~ a ~ :~l ve Avı·u~anın dı~~r nıC'ınlcketleıın· harpte mağllıp olmn ı üzerinç l\lare· katen akıllanndan geçiriyorlarsa, ı şlnc ı devı c Köy Eğitmen kursları 
q~ ını ran u umetı ıç ld ·k . d. buhran huku~ 111 curü\·or· şnl Petaın"ın muavini olııınk F'ıan- o halde - sulhten evırela kendileri mcz.unlaıını bugün vaıınıştir. Bun-

l.t.k""lln tanıma ..h H u· b ' c ı tı sa ı o • • • l'd' 1 
·'<il i mı,.~.r. a • u 'd ı; ır. hukünıetinc ı~tırak etmlştır Ümıtlerını kesme 1 ar er. Vakıi lal' lll'rhangı bir sebeple öğretıneıı 
~-~ Petrollerin isletilmesi im- u. h ·a· k ( k kk ~ ltıı Arn .k : k . . T b mef ur ıimar ın uvvet ha a gondC'rılnıİ\'l'n koylenlc stajıycr ola. 
.. ),,. . erı an ,ır etının a • Yenı· mek.a.. epler 1 Edı·rnede 1 galiptir> düsturunu vazetmiş oı . ıak ktılll\nııacak ve teıcihan kendi 

İ " hıne lngilterenin himaye et- ,,_ ı· b. Qa duğunu bi ıyoruz ve ırçok za • koyleıınde çalıştırılaeaklıırı'ır. t;··ıt. 
. ltıı treyn feyhinden almıı ol- Ankara (Hususi) - Uşakta mezbaha işleri manlar da kuvvet hakikaten hak- nıenJc.ıın veı·ıldığı kollerd eğcı mcl< 

tı.' ran hükümeti protesto et- 5 k k ı· 'b' d ·· ·· ·· F k yapılan Akşam Kız anat me le· a ra ıp gı ı e gorunur. ·a at tep vok~a . \'l'nı bir mektep \'Dpıhncı . 
. ~ı.ııut b bi ile Kütahyadaki Kız Enstitiisü Edirne ( Hu!usi) - Şehirmiz er eeç yine galebe hat<tadır . Bu· vo kaılaı kuyun en elveıışli b•ııasının 

leltaı oru hattı ve bunun binalarının inşaatı bitmiştir. Her Bele~iye mezba~a ve .. buz .fab rı : n~n uıa_k ~~ya.kın .t:arihte bi~çok 1 nıektPp olnııık kullanılmasına krırar 
))•ret 

11
• Hayfa, sık sık italyan ikisi de Cümhuriyet bayramında kası ınşaatının bır an once ık malı 1 mısallerı gosterılebılır. Bu mısal · vl•rilmiştiı . Ru yıl yeuı a<;ılacak 0 • 

~ t, 0~rı tarafından bombalan· merasimle açılacaktır. iç.in Belediye Meclisi fevkalade l~ri. tamamile unutarak yine bildi- l lun kôy ı.ıektcplerınt! bu koyun ııo. 
i tı~ kp cenubi fran petrolleri Ka ndrada keten hır toplantı yapmış ve bazı karar- ğını okumıya kalkıtmak, daha kuz ve mı ynş arasındaki çoeukları 
lıııdı~ ta bulunduğundan, harp lar almıştır. Meclisin mutad top· itin başlanRıcında hu~rana mah- alınacaktır. Bir sınıfta 50 t:ılebedl'n 

~d.t~danberi Mısırda ve ci- siraatl lantılarına önümüzdeki ay iç inde kiımiyeti kabul etmek demektir. fnzla oldug.u t.nkdırıle 9 y şındakıl~r 
• İbtı' ingiliz ordusu ve donan İzmit (Hu usi) - Kandı-ada bu başlanacaktır. TASVtRi EFKAR de ıılııımıyacnktır. MPktepleı vaziyGo-
llı l!t .... lkYacını Bahreynden le - . k . li b 1 0 ti' aöı·<· 3 veya 5 sınıflı olnAuktır. ı._ -.. ,e t d. n·· .. b f ı· yıl keten ziraa ti ço verını ve o l .... ~ 
....,.e" e ır. ütun u aa ıyet k'l k h Gu·· Nu·· N C J\faıırlr \'C'kalcti köy eğitmt>n ve mek etler harbin fİmdilik Or- olmuştur. 8.600.000 ı o eten to ll· BULMA ASI 

t mu, ı.200.000 kilo keten lifi istihsııl teıılel'i lıakkınıta \·eni bh <;alışma 
t~r. etnerküz ettiğini ispat k.l rı·-"•ııınıı hazırl11maktadıı·. eı.lilmiştlr. Keten tohumunun ı osu _.,, 

Muharrem Ft1gzi 
t TOGAY 
~--it - ) te Cum huriyet 

'~ııııt "•1111 hazırhkları 
3tt. ~Irı.ı uai) - Şehrimizde •e 
tt bıı;v 'llt-Okaıruıaa büy{lk Ciimho
~u l'Jltnının en cin bir tczabü-

29 - 32 kuruştan, lifinin de 40 - 50 
kuruştan satıı nıuamelesl olınuş ve 
müstahsilin eline tnhıninen 1.700.000 
lira para girmiştir. Ziraat Vekalt>ti 
l\andrada ketc11 ziraattni teşvik et
mektedir. Burada (Keten tohumu 
deneme tarlası) tesis edilmi~tir. 

Tuiya na karşı 
tedbirler 
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FiTRE,ZEKAToUırak 

H ava Kurumuna verece
ji.ıniz para, /,;;t;;n gri 
lıarcadıklarımızm en ge
rinde olanıdır. 

PA t'L 'M ll.Nf'ııiıı 1'udı t'tilc ııınenın ta ıihiııin altın bir sahifesi oldu 

Bu ıabeeeri L ALE Sinemasında 

llüımctle seyrediniz 

Bu harika fılm birkaç gun daha ı;österileccktir. 

Mühım iliıve: Sınemacıhkta ~yanı hayret bir sürat .rekoru 

SON AKDENiZ MUHAREBESi (Türkçe) 
Bu hakıkt :hlm tııyyaıe ile gelmiştir. nu ak$am snnt 21 den 

ıtıbRı en gosterılmlyc başlannrnktır. Tel. 43595 

~-~~~~--~~~-~-~~~~~·~~~~~~~~~~-

Yunn matinelenlen ltib:ırcn 

'"SAKARYA Sinemasının 
Parlak lıaftalıırı Laşlıyur. 

:S ınıdı)·e kııdar yapılan TÜRKÇE SÖZIJÜ f'i!nılerin en gür. •llni gör
me«... Aşkın nelere kadir oldugunu anlamak... TatJı heyocanlar 

ıçınde yaşıııııak ıtterscnlı. •.. 
Beyaz pcı elenin en kU\"\'etli 2 büyuk yıldızı 

[ SILVtA SİDNEY 
Ve 

HENRY FONDA'nın ) 
Harikuliule bir kudrcıtle temsil ettıkJeri 

G ÜNAHSIZ KATiLLER -----· filııııni nıutlaka sc)'rcdıniz. 

lsta nbul Fiya t Murakabe 
Komisyonundan : 

28 numaı alı ilin - İstanbul viliyeti hududu dııhflinde pamuk lp
lığl kullanan bilctiııılc fabrika ve imalııtlıan"hin muamele \ergis.i iı:ım 
madde defteri ka)·dına gore ve bu '·erglye titbi olnııyanlnnn da tutmuş 
ııJdukları direr kayıtlara nunran 1940 aene 1 ilk nltı ayı z:ırfıncln işlc
ıliklen paıııuk ipliklerinin nevi, miktar \C numaralanr.ı nyn ayı·ı göıı
l(!rcn bir b<>yımnamenin rılhayct 4 fkincitcşrin 940 p:ıuırtesi günü snnt 
12 ye kadar Sirkcciılc r.inıan hanımla buhın:ın Mıntaka İktısnt Mtidür
lüğiıne makbuz nıukablliııdo tevdi etmeicrl lüzumu 29 No. lu .1illi Ko
runma kararnamesinin 6 ncı maddesindeki snlfıhiyete istinaden ilin 
olunur. (1025 ) 

İstanbul Belediyesi ilanları 1 
KapRlı~·nrşıdn Yarım Taşhan S>knğ'ında kiin 1 numaralı dlikktın bir 

r.cnc lnüddetlc kiraya verilmek ez.ere temdiden açık arttırmaya konul • 
muştur. Yıllık kira bl'deli rnuhamuıcni 12 lira V<' ilk tcminnb 90 kun:ış
~ur. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görlileecktir. 
ihale 5/ 11/940 salı iiJntl saat H de Daiınt Encümende )'Rp1lacaktır. Tn
liptcriıı ilk temin t rnnkbırı veya mektuplarlle ihnle lı'Ünü mnanen tıu-
attc Uaımi Eııciiıuend;ı bıılunuıalal'ı. (10250) 

d(: tanınası icln Vnlimizin reis
Jı.ı~ıll :~lanan heyet fnnliyetine 
~ ~, erını,ur. Bayramımız çok 

~e~11 rıe,e dolu hareketlerle te~lt 
r. 

Edirne (Husııai) - Meriç, Ar
da ve Tunca nehirlerinin taşma -
ıından, tuğyana maruz kalan 
(Boma.köy) ile civarındaki ara
zinin su istiJlııından kurtarılma11 
için üç sene evvel inşa ettirilen 
sed ~e mahmuzların tahkim ve ta
mir ameliyesine ba~lanmıı ve fa
aliyet hayli ilerlemi~tir. 
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ı BUGÜN SARAY ve İPEK SlllEMALIRINOA 

Kuruıtw. 
~---· TIUldye H .... 

.__ _ _. ifa 1J!!.... 

············ 
········· 

············ 

14-00 Kr. 2700 ltr. 
71;0 > UliO > 
°'°° , 800 , 
160 > yoktur. 

Geçen yıllardaki au baskınla -
rında çok faydası görülen bu top• 
rak tahkimatının takviyeainin ö -
nümüzdeki yıllarda da ayni ıonuc; 
lar vereceği şüphesizdir. 

. ,, 
[1 1 

- - ~ - - ı 

aaaaaaaaaaaaaaaao•••a••-•-1-h-k
lll-111 - ıı -<J"rl-•S- ttt-11-

Yukarıda bulunan harflerden 7 tane kelinıe yapacaksınız. Bunlar• 
dan biri soldan ::;ağa gidecek, diterlerl yukarıdan apğı yacılacak. Bu 
kelimeler: 1 sebze, 2 çerez, 2 semt, 1 kuş ve Arapça halnyık kelimeleri 
meydana gelsin. 

Halledilmit şekli : Gazeteyi baş &f&j't tutanuı : 
"BS1?l'8 J, -9 'uq 11lj11l{ 

- g 'eluıes - t 'u>tıı.na - g •uuınrn•ı· z •ercrcn - ı : iJllı9ofv 1ıvpı.1v~pı,{ 
·~~Jvsuıı:ıun : upos uopıos 

Şark edebiyatının ROMEO ve JULYET'l ıark /ilın.:1.Uiinln §Bbescri 

LEYLA ve· MECNUN 
Musiki Usbldı 

SADETTİN KAYNAK 
Leyliıun ~arkılan 

M0 ZEYYEN SENAR 
Mecnunun ıarkıları 

MÜNiR N U R E DDiN 
Filmin fev~Iade uzunluğundan sennslar: 2-4.16 -880 ve 9 dıı. 

1 



- - ., Sahife : 4 TASV 

Asipirol Necati Ağn, sızılarm. nezle, grip, römatizmanm , ilacıdır. Bahçekapı; Salih Necatı . .......... •ee1eı•••••••ltll•lellllltteetttttttttlttlltltttttlltlRlllllt - ~·011111tıt•lttttlllllt•ltltllllltlt•tttllttlttltll•tttt•ttttll•ttllllt ıteltltlllll•tlttııı•t•~tltlttll 

L(Taavirin' (y •k•• • t•J D.~J.fti~,,._ Hik•,••!J:.'- enı 0~0~!~.ı:~e ~ ~/Jr/"'-W 
--------Öğretmeyi bilenlerin eserleri: _______ ... 

Fraaaızcayı Almancayı · lagili:ıceyi 

24 llirincit•ırln Pcrıcmb• 

- 4 - 8.00 Proı:Tam ve ıncnılckct aaL ı 
Çabuk ve Ko~ay Ogretirim Çabuk ve Kolay Oğretirim Çabuk ve Kolay Oğretirim 

l\füdüı- Bey, dedi Bu hadi eyi 1 rısının hallcı;nden fÜJıhelendıı::im ı - ayarı, 8.0S J\lüzik: Hafif ıırogı-alll 
mevJ:ııı:t çıkaracuğını. :s iz. de, a!em çln onları takip 11ttin1. Eınirgiınduıı ı Pi.), 8.15 .4.jans habcrlcl'i, 8.~rn .\liı- ı 

Yazan: Muallim MONIR Yazan: Muallim ENVER Yazan : Mu~llim VAHDET 
368 Sayfa, bez ciltli : 160 kuruf net 208 Sayfa, bez ciltli : 10() kuruş net 336 Sayfa, bez ciltli : 155 kuruş net 

de, hatta ben <le netice meydana çı- bi r otomobile bindiler ve şoföre: 1ik: Programın devamı l Pl.ı, 8.50 • 
kınca hayret et.leceğiz. ~· nıdllik fazln - Rcşiktaea tek biıı, dl'dilıu· 9.00 Ev kndını • Konuşma (Çocuk· 
b ir şey ııöyle.ıniyeyim •. İçimdeki şfıp- - Bcşiktaşa çek k lnı dedı, ba!!ör- ları ınektebc kiıçük ıııii göncll·rnırli? > 

heleı beni bambaşka bir neticeye 'li3· tülu kadın mı, yoktta F. ın.Pnl kaı ısı l2.30 P rogram ve ıııenılekct saat 

Oyalanmak degil de, bu il.; yabancı dilden birini öğrenmek kararında iseniı, onun kita~ını, kolay ve çabuk öğr~nece
ğinize de inanarak, alabilirsiniı. Bu üç kitap Muallim Fuad Gücüyıener 'in <Anadolu Türk kitap Deposu) ndııı bu u~or. 
Yeri: Yeni Postane karşmnda Meydancık ham. (Bedeli peşin gönderilen taşra siparişleri, taahhütlü olarak ıönd~ 

-=====:====;:;::;::::::=:========:======~==========~~=================-~====-·~============ 
ucuıhmız hakkında biı· kanıı:ıte sü - mı? a.r:ın, 12.33 Müzik : Müşterek ı.ınrkı-
r ülduyor. - Başörtulü icadın. far 12.60 Ajan halJcrlcri, l!l.05 Alo-

Polis müdu Ci•ıün Remziye itimadı - Şivesini duyılun mu? tul'ka ntilzik, 13.20-14.00 • h\ıik: K • 
Yardı.. Buna nığmen: - Laz şivcsiydi. rıtıık progıanı ( P i.). 

Türkiye Cüınhuriyet 
AK T 1 F 

Merkez 

Lira 

Bankası 19 - 10 - 1940 
P A ·si F 

VAZiYETi 
~ 

Ur• 
- Fakat, ıiedi, Brijiktaş polisi ka - Remzinin yüzünde bi•· tcbc!o um be- lb.00 Pı-01,'Tam ve mcnılcket sunt Ka•a: 

tUlerı tevkii' etuıit bulur.uyor. Bun- lirdi: uyarı, 18.03 l\Iüılk : Rtulyo caz oı - Altın' Safi Ktlerıara 71,814,)36 
Jaı suçlannı fiil itiı·af etnıişler. Öyle - İ~ler yolunda gidivoı , dı~r •nı- k~strası (i b111 h inı Özgür idnıc• iıı • Banknot 
zannediyoıum ki tuhkikat sizin hu- rıldımdı . ıiı ı. li>.40 l\fuzik : Fasıl Heyeti, tH.15 Ufaklık 

dudunuzdr.n dışım çıku. O sırada telefon çnl<lı. ~1<·murn: l\luz"k: l ki planodan cıız pı:ırçalıııı Dahi/Jelıi Mulıalıirler : 
Remzinin bu e<:vaba biraz Ml111 sı- - Remzi Bcs. dedi ... Ru •iiıı Mu- (Pl.ı, 19~':0 ~h·nılt•ket ııuat uyun \'t' fürk Liraat 

kıldı : alli Hanımın telefonu dchMtli ış1 ·di. njnrs hul erleri, Hı.45 l\J!iı:ik: f?nclyo Hariçteki Muhabirler: 
- !llmıur Hey, derli, müımıade bu- - Mua\Lıı H anım, bltzat tek ö ın s::ıı. heyeti (~az eseı-kri), 20 lG ltod-l Altın : Safi Kllorra.. ~.n s 199 

yurun. H:ıldkıtt! mevdıına çıknr:ıca - çıkıya r nıuyctu? !-'" zıızell'. 1, 20. lll ~tür.ık : ICcnınıı o-' Altına tahvlll kabil ınbi'at 
tıııı Göıe.cl'ksiııi:ı ki lı ı<li"!'ler .. izin - f aLii cıcğil mi yn:'.. lıı Et•HI' Kıı ıwlıımıı, 21.tılJ \Juzh,: 1 dövizler. • • • 
tahmin etllğiııi:ı Şl'kıldcn \'Ok Laşka- - SC'.sindl'ıı ıııtitl'C«!lir hali nııluşı- !Jinleyid İt'l.ck!C'ri, 21.'Hl l{ıınusml\ Diğer dövizler ve 'borçlıı 
dıı. tıyor muydu! (Sıhhn l ııaatn, 2J.45 l\Hizık: ı:aılro l lıllrlnıı bakiyeleri 

'f\fiidür, t rlı-fo'ld bır tt:r'f'ridllt dev- - P.azıın prk nı(itrcs ı r tcıırünii • • oı kPı;;trası ( ~cf: H. Fl·ı·id ,\ ı . •ır ı, Hazine talıvilleri : 
ı·e ı geçirdl: yoıdu. Fakat bir ill'lıı>'ınılıı kahknhn 12?.!{(i l\fenıll'k•'t saat aycıı ı , ııjnıı hıı Deruhte edilen evr kı nak· 

Peki, ıJcdi . Sana bir hafta bile ""Ul'ılu. ı:eıı de hu~ rt>t N ını. 1 <'l'lcl'l; ziıant, esham • tah\ llııt, diye kuşıhğ• 
musR.nde "l'ı horuııı, bu biı' hafta - O muhavere~ 1 k

0

11linlı ~ ı ptı? ı kambi~'<• - nukut horsaııı (Pi\ ııt\ l(a nunun 6 _ 8 inci maddelerin r-
:ıa ı ııcla hf'r şc~ uyılınlan ın. Blı - - Bit Beyle... 2!?.'15 l\tiızlk: 11zbnııd (Pi.). 2lt25 - tev fikan HA'llne tarafındn , 
1tafta kııfi mi? - İ nıiııi hntıı lı\oı ın ı ı ı ıı? 2~.::o Ynrıııki ıırogı·.ım vc knıınııı,. ..aki tedlya t 

K ıf rlır efrndim. temure hlıu: dıı urıdü: Milli Senedot cüzcla ·•r: 
Rcıuzı ll ı ıni uı:uşturdu. On hiı·- - Sadi gıbi lılı C) dedi atletler Ticari :senf'tlcr 

lik f ....... ıı ı nı tellend rdi, karakolun Rcnı"'ı ,.cvlııçteıı dııdııkhı:-1111 ı~•r • Oıı Bııinei Rnlkıııı o~ uıılnrfnn ıı: h l 
,,.- .. E!t!ıam r.'e ta vi at cüzdanr : char nıl ıkı knh""dcn hır fıncan kalı- dı: tıı ·ık ı>den ınılli atletleı ııı cmmı ı: ı-

ve etlrttı Şupuı,latnrak içti. Tr ekklıı ed ıinı dedi .. mı nat 18 de Röl"l' ıııcrl.rzıııcle Or· t o .. ruhtc edılcn t\' rakı nıık· 
Ak aıııı dı•tıı ıplc çekti. Sağa "'<ı· Birıız soıırn onun ~nl ııı ::ırk• 1.ııı ı ınizns)oıı l\cınıltf.'Sinl' ıııuınenut <'l· A dl:s-enln kar~ılıtı eshanı ve 

ia rronder l gi ıneınuı lnı d.ııı ce~op ınua~ln F<'vıi yanına ~ırıııi .. 1: 1cleı i rica ohııımnktndıı'. l tahviVit { İtibari kıymetl e ı 
beki \ordu. Nıhu)et. ~aat !ıCkizr. (I· ı:-ı Fevzi, clc~tı. San~ lı~zı l'\ll'ı , 1 B +. Serbeıa esh a m H~ tah vila t • 
ru l\fmılla~ı •ozctlıycn sıvil nıcınıır o\'li~eceğiııı. <···ı· •ek 111 kı lıll z I• ~c:i erıverılar Avanslar : 
geldi: bıtu nwmuı u içfn lıu ı<oylİ'\ıN·e!':'.iın Altı" ve <löviı: üıerine avanı 

Eft:nlinı, dıdı , buguıı Mualla sözleı mııhıııı ipuçl:uıdıı . C'l'\'31' \el· * llEJ\J t ı: AU\'AC,\ /\ Toıı- l"ah ~illit üzerine a va nr. 
Hanım nk~am kadar dtAurı çıkma- bakalım bana: rak Mııh .. vllf'ıi OfM l muııı lüdür- k _, 

1 v v Hazineye ı~ll va .. c i ava ıı ., 
dı •. Ev arı kovanı gibi !şlcdl, mütc- _ Hıı uçlu, uçuıı.u ".alı .cnıcl~r.ı ıu t•ııde . mıı ıhal muhııııiplıkler içııı Uazine J " 385!> No lu k!itıuıu S: ~re 
madıycn bıı ııı nğ olsuna gelen kıı.· itiraİ eder e \r suçu ı .. lcdıuınc dıııı 'fl.,;c.(•I.; lı.:tı at ve Tıcu1< t 1.lQc 1 \C- açıl.m ıtltı n karşılık'• ll \'unıı 
dınlaı, C\0ln merdıvenlorinı aşındıı - ortadll boı .. ka dehi bulunma?. mııh· ' d ıı:eı 1 ırnıct 1,,iQdeı ı ınc ıunlııı ı 

... hiuedadaı llılar. zı itirafla onu mı&hkemc nıahk ım ulınncııktır. 1 
- Gclcıılerln kıın olduğunu te bit 

Klebildin mı? 
Muht~lif 

ı01.eıusıJ.S4 I 
8.124.854.S 

2.338.~48.8 1 

7 .l3~.S9.". 98 

2-ı.147.947.7<1 

·~· .......... , 
___ 1_tt.19 t .484 .011 

:!63.2>4.)79 ~1 

47.1)5~ ii 16.'H 

S.277.0.S7.S7 

S .'oS?.4 / 
7 808.722. ?0 
!i.433.tl{J(),•)(I 

1J l.475. 991.84 

ıs0.3Si .01oJ. 

~.33S.674 .S'J 

6 L.>ıS4. 926. 151 12.so.;.23 ı :n 
4.soo oon. -

1 ı ___ ı2_.6 l7 .186 61 

Yekun j~9.4ı 7.~tH , 1 

.!Hrmay': 
ihtiyat akçen: 

Adi v~ ff'vkalide 
Husu<ıl • • • • • 
Tedavüldeki Banknotlar: 

Oeruhdc edilen evrakı nakdiye 
K11nunun 6-8 inci maddelerine 
tf'vflkan Hazine tarafından 

~akl tedlyat 
Oerııhde edilen evrakt nak· 
d iy,. b akiyesi 
Karşılığı t:ıro:ı •n \"n altın olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen . 
Reeskont mukabili 1llveten te• 
da vUle vazedilen • 
Ha:ı:ine-ye yapılan allm k:\rtılıkh 
avans muk:ıblli 390'l No. it kanun 
mucl ince ilh eten t a d aviilo va· 
, edi?en 

MEVDUAT: 
Tiirk llraıu 
Altıı1· S:ıf l Klt.,graın S'l.l7? 

3SS!.l No .lu kanuna göre lıa:r i neyc 

açılan avans mukabili tevd\ o:u· 
nnn nlhnlar • 
Safi Klg. s~.S4t.911).-

Dö~ l7 taahhüdatı : 

lt ına tahvili kabil dövh ler 
Diğer diivlzler ve ala~akl • k il· 
r ing ha kiyele rl 
Muhteli f . . . 

6.188.66'. 15 
6.00<1.'lO'l.Oa, 

WJ 748.S6l . 1 

139.357.079,( 

li.000.00!). 

217 .000.000. 

7>.99a.S93.2 
125.7 ) 9.] 

78.1:14.167. 9 

3.SJ7.06 . 

30.950. 497.4~ 

ıs.•·-" 
,....ı._tS 

12.18'·-

Yelıün lb:===-
Dırçoklarını tanıyoı um. Hepsi 

koylu. Yulıuz iki kadın nazarı dik
katimi cclbcttı. Rı ri ba~lirtulu, yüzu 
sözü kapalıvdı. Diğeri de bir Eı mc. 
niydı... A kljnm 4,6 tn İ tinyeden 
ıreldileı vr orı d kıkıı otuı up avdet 
ettllcı·. lstlııycden biı· ımnd.ıln hindi
leı ve karşıya 1'okmnk bunnına ge~·· 
tilf!ı .. . Bu kapalı kaılınlıı r:rml'ni ka· 

eder mı? 1 1 
Fe\'ıi du r.ındıı = Sinema-Tiyatro 
- Olmaz. oyle eey, ded ı . • Herıf ~-------------- 1 T emmuı. 1938 tarihinden itıaaren : iskonto haddi • 1 4, alhn üzerine ayan• "°I• 3 

buz gıbi beı not eder •• 

- Şu Riıelileı in ~uçu t< kabbul et
melcı inde bu ö~ledıiclm vuzl~ct.ı uy
gun bir Ş('kıl c:iııi.ı~ oı nnı .. un? 

Fevzi düşündı.ı . . 

T i YATRO! AR: 
Şehıı Tıııatmsıı: Tt·pcba~ı :fJ ı ın 

k ~mı: OT F.Ll.O. lqtll·l.ıl ı·ıuldl 1 
konıcclı kı<ımı: DA DI. 
hadıkoy Sır" 11va<la. 

-- Hele. hel,., dedi. Gır cylcı on- ~ul)!.esi . 
ı ılılıyor ... 

( LJe •aıııı ı·ar > 
--~~------·----------------------

Maliye Vekaletinden : 
G··müş yüz kuruşlukların tedavül

den kaldrrllması hakkında ilan 
Guırııis üz kuru lukl:ıı ın )CIİnıı ::nımut- l.ıır lır lıklrır d ırv "C' 1ııva-

11a a k fi nııktıırda tıkıınln ış olduırunduıı ı!umu" vuL 'kuı u lukla ı ın 31 
ıkiııcık 11 ıın I041 tıırihlncler sonra ted~nül<l<>rı 1, ıldıı ılııı ıı ı ka ıoıla tırıl
mı tıı. 

Gumuş y Ü't ku• u~lulclar 1 Şuh:ıt 1941 ln rıh.ııdrıı ltihnren ıırtık tC'da
., !ı l etnıh e <'k ve ancak yalnız ;\lal snııdıkl ı rllı t'uınhurı\'l't l\teı·kl!?. 

Banko ı ~ub<'leriııce kııbul Cfli!ebill'cektiı. Elinde gümüş ylız ku ı uşhık 

bul ııların lıuı.lıuı Mal sandıklarile Cıimhuı het Mcıkcz Bımkn ı şu-
ilıin olu ıı ur. (7026 !Oi!lln 

sir-;ı-::1 r\1.AJ:· ı st.ıııhul uhı•tı • 
, ı ıeıııdıu: ) f i teı• Mot ımun ıhtnı·ı. 

l'oıııpC'i n ı ıı Mn c:ilnleri. 
A ·nl • '\l cıkslnılı:ıı - Cina\'Cl a11r i. 
(" 1, ,•ı l ta~· Atlıı Ek prt' <ıl. 

p,. ıl Atıcı Ek prc"i 
~1 ır . ttı'tt 
T , a T• ııııı>111 I k u: • · l ı ha 

( (;:ttt'll'ı ı 'N ı il ı. 

BEYOCLU in ETi 
A >M i: Scfiilı•ı • l\onlt>" \', le\ J,a. 
/ pt'k: Le}hı •e J\1ıı.:nıııı 

/,.afr: Eınıl 7.nlo 
Afrlek. ~c:>Hıı I; dırı. 

Snray: l. \hı ~t l\IC'rıııııı. 

Suııırı. lhi\ uk :ı k 
Tali. ;,,, : ı .ınıık .ıılcı eçilnwz 

B. 'f O V E N 

NOKTALAMA 
YAZIDA KULLANILAN l~ARt::Tl.ER 

\l aııı if \ 'rkulcti tııı.ıfııııfıııı lıiıtün 
mckrcplere tuv~ı~c ,.dil ııııştıı. 

UÇÜNl lT 1' BI 
l!rrke'c liızıııı Hl kuı uş 

fSTANBUL-İK BAL KİTABf_VI 

1940 
Son 

senesinin 
fi, odelleri 

('ok ı ı ıt 'e n , " ı t lı, k ıılın 
eı kel. kol \t (' r 

ARLON 
it111tleri gclııııştlı. 

s.ıı ı~ d•·ı"•"ll: Z Sıırıtıııurı. Sııluııılııı
nıııın Camub<ııı lı,ın 1 ıııl'i kut 

1 fnhisarlar u. Müdürlü~ünden: -·- - - ' B o R s A ' ,~1ö•. z•d•eatn•i1ra•k•:Sol1Ba•n•ym:o!!·n·ü•l:ldleln•h•e•r•v1a.k1i1t 111i11r.a1k•orıllmlalzl.IHbıı. 

liktarı 

Mul . b~ddı 
f,frcı Kr. 

c?/; leı ıfnatı 
1Alf! f;." ı•, Şekli 

Eksiltmt' 
So.at.i 

2 111 ın lik 14 m-

bala) telı 

t stııııu 

1500 Kc. 
360 350 

Pazarlık 26/ L0/ 940 16 
26 2ö Açık el.:. ı;ı ı 1 940 1-4 

fevcut b tüpü nümune!<i ~ eçhıle yukıı ııda cin,. ve mık tarı ya
ul 2 kalem eşya hizalarında ı:östeıiJen usullerle satın alına,•aL:tır. 

il ÜstOpu muhıımnııın bed• li, muvakka t ten inafı hııa•ınıla yazı. 
lıd ır 

111 - 1':k 'liltıııe, par.arlık yakarıda yıı ıılı ı:un ve ııaıttlerdc K ıılı .. ta,tıı 
J,evazım ve Müba~•at ıube i ııdl'kı nlırn konıisyonuncfa yapı lıı l a kt ır. 

rv Numune ıôzfi geçen ~ubeı.le gorulebilır. 

\ - l ıLeklileıi!ı tayın oluna n ırün n uatleıdı 4>1' 7,6 c ti •·cnmf! pa ı ·a. 
laııle birlikte me7.kıir koıııi ~oııa miıraraatlıı rı. ( WO!iti ı 

Hatay Seyyar Jandarma Birlik
leri Levazım Müdürlüjünden : 

- Hata) jandat mıa biı !ikle ri ıçin (lSöOOO) k ilo un pazıı rl ık 1;u
retılt: .. atın ıılıııacaktır. 

2 Paıarhia 25 bıımcıt"orın 9·40 cuma guııü aat 14 de bıı::ılırnn-
caktır. 

'l Mul :ımıııen bedPli (ll0i>2iı)lııa, teıııımıtı 12289) liıa (38) ku-
nştor. 

4 Talıp olanların Tıraret Odaı;:ında ıı musaddak ve ikahı l'İll' hlr-
lıkte Antakya kışla!!ında nıfite,ekkil 11af111 alnı1t koıııisyoıı unıı ııııiı acaat
ları 

SUSUN 

23-10-940 da muamele gören 

Lonclra 
Ne..,.t& 
Cenen. 
Atlaa 
Sofya 
Madrtt 
Buctapet. 
Bük ret 
Belrrad 
Yukoha. 
Stokı..I. 

paralu 
1 Sterlin 

108 Dolar 
100 lav. Fr. 
101 ~ahral 
JIO Leva 
ıou Peçela 
100 Peqı~ 
ti.il Lev 
100 Dıu• 
100 v-
100 lheçkr 

S,'lf 
132,20 
n.6~n 
o.~7' 
ı U 'l'i 

J;i,90 
26,S].6 
o,ı.2s 
5,17. 

31, 117> 
~1 O<ı": 

ESHAM VE TAHVIL.\f 
--------------------·----ikramiyeli yiiıde 5 1931 19,3J 

Errael 19,45 
Sıv.ae • lrıuruıa 2 lO 

~ 3 ~.06 
.. .. 4 20 -

• ' 21l.ı1S 
it Bankası aıüeHI• 94.-
AnadoluO.mlryul ul vell l)etinl!S. -
Muke• Baakaaı pql• 108, -

!orsa harici albOfiy;uarı,j 

Retadiya 
Kalın B•tlbirllk 
Kili" altın •r••• 

Ura rv. 

2i 35 
99 so 
, 75 

YERiN KULACI VAR 

Tekıar kompartımana dond i.ı'k ..• ?t:elly bi ethPr 
lil ·e ı çıkudı ve ııen:aine kaeaı· çekti... ' 

Oh, ded ı, rahat ettim. Şıı belilı ııye alı§· 
tırn ıunıııa •.• ..Kokalndeıı de kuı·tuldum ... 

Kendi kendime, maoallalt, dedim. T am rnukenı· 
mel bir kuınpıınl"llnın içhıe ciüt miittük... lhclnot
da hayli uğraıacaktık. Gece oldu.. Daıarm zifiri 
.karanlıktı. A rka kompartimanlardıı ızınden domu 
aakerleı, ııubayhu vardı. Dural;ladığ nnz ista )'On 

lantan kilylDler, uzun eteklikli, ha~ları çnlkılı renç-
ıır karıla t~ue mlp b nıVQ hı• 81 1'1 

T•frilca No. 62 

mızı açmış, güzel BoıdeauA ıarnbile jambon ~·ıyor
d uk.. . Aman bizim cıuıus o1mıyıan aı kaıdaılaı n• 
kadar çok içiyol'la rdı. Hor Suza nne vıı Jımnettc .ıe 
az ı1eğildileı· Mı ry de beni m taha mmül edcnıiyP ... 
Jriın ka<laı kafayı çekiyord u. 

8E:ıı de içeı gibi göıüııü~oıdu ııı. Faka t l ı iı. iı;i
roı ıtlbl b-Örliı J P hemen hiç içmiyordu. Mcıy ııln 
ı:vkazı deı·hal e;ozle l'imd• eıınlıındı . Acabu , dc4lın1 • 
Acnbu cı da benim biı Alman ajanı oldutumıı bıli· 
or ınu~dı.ı? 

T ı po dP.llyor, 

Misal mi arıyorsunuı'? " İşte ,, : 

HACI BEKiR ŞEKERi 
Göılerinden irak olmasına rağmerı 

Amerikalılar, hali onun hasretini çekiyor. 

ALİ MUHİDDİN 

HAC.I BEKİR 
Ticarethanaleri: 

ili••• Bahçekapı, Karaköy, Beyoğlu, Kadıköy •••111 ----
KOK SATIŞLARI 

Ereğli kömürleri işletmesinden: 
Alıcılnı·a bıı kola~ lık olmak ıiıeı" Yc1lıkulc• Vl' Oolıuab;ıhçı' ~ıızlıaııe. 

lerıle Ha•"o' kok tııbııka l uııııdu H' "Urıt\t>,nıt' ı!q.1011ıııul. 1 ılu kok sıı 
tıthır ın:ı lw.~1,uııı ıştıı. 

IJolnıııbahı;e J!;llZ ... nııc ttıcfo b(·~ lorıı.ı knclar. 
Yed ıkulc ga?.h·ıı cı;inc!e ıkı toııa kndııı. 

Ha.,koy ı,ok fnlıııkıılaırnda im ton;ı kudıır 

sıılışl.ı ı )'apılmsktndıı. 

Gnl,ı t;ıct a vcnı yoh u sıı lonuııun ı ı\ i\ıa·ıı kr:trnıl:.ld ıduı e ıncı·kl"z ı nıız
de eskı - ı ı;ıhJ 1.ııluıııııın utışlıı l'll ve Kudıknyıııulr p:ızaı · ~olııııcl;ıkı de
ıırınııız l.f n llu l\ ıulı f,11) \t' A ııııdı • lıı y:•kn"ı sıı11şlıırın3 dl'\'nııı edı lı 11cktı· r lıı·. 

( I OL4 t> 

lo komotı t, t.ı:ıeas ı ııı.lau çıkuı ılıgı lıuhaı laq kı.ı;ıln bo
yıynrak, ıtiıgu ı a nıcydırn okuya oku~ ılc·ılıloı~iu. 

Srıb1Aha karşı Strnzbouıg'a \'ıııdık. ~tı:ızbourı:u 
hı\' bılmezdım ... ı.~ııkııt Allnh kıınseyc bo) lı lı ıı ,l'· 

bır tırnıtmasııı. ll ukunıl'l 1 lltuıı t>Ckcıı yi tahlıyc ct
n11ş ... Ölü biı §ehıı .•• Voli. rda kedılcı bılc ~ok .•• 
Donuk bır manzaıu .. \ nul:ı •ı aılıı sol, :ı klard:ı ı 1e
foı lcı gormc<eek, nıemlckdııı Pomııeı gibı t.ıırih<> rı· 
tıkal etmiş, ~ahu t veba, talın çıkmış ıı;ıbı boşnlıı ı;ı 
bır lliyıı r olduğuna hfıkmedeceğiz •. 

Bız de Stıa?.bouıg'da fıızlR kıılınadık. Fuk~t 
beıı butün bu esnada ınutcııındı)'en l rnı 'ı takıp eclı 
yoıdunı ... Tavrııırlıuı, harekut1ııda11 bi r ş<>ylo ç·ı
kaı nıak ıc;ıo ugraşıyorduın. Jl akl l; at.cıı esrıı ılı tıır 
kızd ı bu ... 

1\tcl'y de onu un anut l'clıyorıl u . l lııtrıi b ıı ıte
:fıı~ınıla: 

?\c olur a ol un, Mııaınot.'ya v.ııalını, şııııu 
ıhbar edcccğıın . denıışti ... 

Stı-az.bourg'cl ıo oı tnlıktıı. dnıııa ıı laı tu erk!'n. bı
rer sıc.ak çay ıçtık ve Alaginot'~a mıitı>vecciheıı iki 
ntoınohile taksim edıl~rek yola çıktı!c ... 

Betı, ıwıah Uli lris'm ltuıtliji otomobıle duıtii na. 

H iziııı uç ıltı\• ı· cıt. tı. n ı kndaıjla Neli)• l ıı ı 
ben, h is ve i\J aıth bir a ı .ılıuya binmiştik. 

Ownıulııllcrin caınhırını kalııı peı dclcı le k«-
Jl ıtnıı lıır 'o btı "\il etlP ~·hıe otrıı:fı \ e tahkimatı ~oı. 
nıcnwnıizı temin ctıııi~ lıulı ı ııyorln11lı. Şıofvı lı; aı ıınıız 
ıJnki cııııı dn ı;ıynlın boyıılı oldıı~u için, lıız bu ka
ranlık odada ın.ılıpus gıl.ııyclik • . 

r.eıı hıı vnzi.vı tteıı hiç uwmıııııı oinınrııışwm. 
i\elly ve lıeıı Fık ık sigara içiJ'" ıluk Ortıılığ'ı h r 
duııııı ıı kn ııla·oı ı.lu. Ara ıra durup k:tıııyı uçı~·or \'(' 
lııı vayı tuz,•liyorclıık. ll ıı znınandn da içerısini deh· 
etli bir kıu u cııfuk clonduru~·ordu. ı\ )•a klanmtlıı 

ıtll't' ,.oıııp "' inu• !.ılı· l•kaqıiıı vlrlu.ru içın fPvkala
ıfe uşii)'·ordıını. Buıı:ı ç:ı ı<'.. J>eı lıal k•·ııyıık içını>k 
nlılu ... 1 ı I• yiııı• iç nll'rlı .. 

Rıı ııcfcr, ıııulınvı•ıe) ı ıu;ıııak haıı.ı ılii~ıııllşıü: 

l riıı, dC'ıi ım. •enin gıılılı ıt ıı;kı ilf' bıt.,ııı pek 
ho:, degil! .. 

Nı\ n. içl}Otııın va:. 

- \'o •. Yo ... lluııdt>nlı 11 clıl.knt t•tu ııı •• 

- Hrn de eııın için ıı~ ııl fikri besli) orduıu. 

Birincite,rin 

Gün· 29 

Günet \Yarıakll 
Öilc 
lkiadl 
Akıaın 
Yatsı 

l..aak' l\'aranki1 


