
ıncı sına. 2& -170 
Bayram hamrlaJdan 

, - . r 
Cuma 25 Birinciteşri 11 1940 

el C01nhur iyet bayramı için hazırlddara 
e.,.anı edilmektedir. Tak.S•dekl dait11i 

tt'b 1 
in bayra111a kadar bltmif elaeak Ye 1 Balıtigarlığı, sel'rıet oe meflki 

temin et1nez. Onu temin eden; sevgi, 
merhamtd fle flictlan istirtılaatitlir • •tıırnige~t burada yapıl•caktır. C.lmha

tl1 et bayramı prol'ramı da bur'la kay-
1111•kaınla rın toplant ... ada teablt edil~ektlr M0STAKIL YEVMi GAZETE Telefon: ! O 5 2 O 

Telg. Tuvirieflir İstanbul 

AVEBURY 

.....__~---------------------..J 
(Şerhi 2 • el sahllemlıd~) 

AYIM NETiCESi • • 17,869,901 KiŞiViZ 
Geçen sayımda 
16,tss,oıs nüfus 
bulunduğuna 

nazara• 

~eş senede 
1,711,883 
kişi arttık 
----~--=--~--~---

/ A~kara, 24 ( A. A.) -· 
'!r.tıstik U. Müdürlü

lllladen tebliğ etli/.,iştin 
20 llkteşrin pazar gü

ltıi Yapılan umumi nü/us 
.. ,,,.., neticesinde tel
f'0fla alınan 11H1lıimo
..: il az a ,. a n T ürkig. 

19fu• 17,869,901 dir. 

16 '35 sen••i sagımıntla 
4-'' SB,O ll:J nüfus hulun· 
.de lo:na naz•ren beş u,... 
.1.:_ '!li/rıaamıu 1,711,883 
~-'1'1mııtır. Bu arl11 
-:--eve bintle on ulciz 
~tine t~kabiil ~tl•r. 
'- ;J,sb~ti tayin lıu$ııslln
'-· tılrı§ hariç tutulmuş-

if V;~dget itilHırile l•/si
~~ırkaç tün senra n~ş-

ilecelctir. 
J...ıP Vilay e tin in Nilfuau 

"'lıtııit. ~A ( Telefoııla l Bü-
"'' v'J• ~ 1 lt.Yf"lin nııfus ı li40.i71 o-
n le tcııbit cdihnl,üı. G~c:n ..-a. 
~1. 'nazaraı ı ·i'Ut27 klşılık bir 
~d l'fit vardıı. Ycııf sııyırncla 
llıı~ '11 llılkt~ t ı !! H 455, erkt'lc 
•9, bıtı "2ı.ı,.ı~ dh'. Ht·~ ııen~ı,, 
\ l'l'lle kııdm ııu(u,.unda eıke-

11lltaraı 12.!t fuzlıthk Tardıı. 

olmı7a11 

bir s6rüım• 

-- ltitler ;ıe General Franko 
~-...,.da bir ınülikat vuku
~ le ilatimali lı:imsenin hatırına 
~ hlrnemekte idi. Dilı:tatör 
~ teialerinin lı>encli milli hu
~ el h.ricine çalnnak pek idet· 
lı..:.~iildir. Çılı:arlana da ancak 
~-ribi d iktatörlükle idar/: S ...,....u bir memlekete ıi . 
~ le.-. Bu harpte Frantanın 
~ i):!libiyeti olma .. ydı, Al • 
~ l.t Reiaile, bpanya Hü-
~~ R~ ar~~~da . her~anıi 
~ve ıorutme amlı:anı O · 

Fakat Franaanuı akıl ve 
~•)'an majlubiyeti, Al· 
~}•panya arMındaki hu· 
Vll'I~ oldu. Çüakü 
~ AlmffW. 

> $imal denizinden lı -
'
1

• "•dar bütün sahillerini 
e1ı-.-teclirler. Bu suretle 
.'•dan ti İspanyaya kadar 
1-. bir muvatala hattı te

, "-~ir, itte bu .. yecleclir, 
d;-, arada yaMrıcı top

ıeçmek mahauruna 
L~lınadan İapaaya hudu
~r ilendi ve .. itile ıi .. e · 

~~· diktatörü General 
...: M. Hitlerin böyle ini 

• .... "tup ıröriifmeJerine re-
~ .hıülak•ttan, ispanyayı 

" IÜriiklemek için Alman
~ lcuvvetlerile çalıım•k 
~ti.n.de kaldılı:larından 

~dılık mi na çıkanlamaz. 
· Pek iyi hatırlar, ki bu 
~ ~~langıcında M. Hitler, 

• rr ferik aramıya Jö7um 
lltı •. ~lınan m illet \1 e or • 

"-ct fll"lftİgİ büyük İfi ııonu· 
~ Y~lnız b~ma ba,arar.a
~~~· hat ti (çelik ittifak) 

1 •ılceri ittifakla bağ • 
d, ol.turu ital,..ayı b;te o 111 • 

~'!cl.ınıa çaiwmıya Jür.urn 
er1t~tı. Çünkü o vakit Al • 
ılcı -.ııharhiyeai, fevkalade 

)'ıı:"• rüvewerek Avrupa. 
' ~~ ~rhımgi bir harb i 

\ 

.. 
• 

Alman • Fransız 
sulhüne doğru 

Petain 
Hitlerle 
görOştO 

1 /talgan gazeteleri "J,,.. 
6ilterenin ispanyadan 
elHdigen agrılacalını ,, 

gazıgorlar- · 

Fnınsada bir mahal, 24 (.'\.A.) -
f'ühıt!rlıı Fı·anı;ız Devlet ı·eisi Ma
l'e~al Pelain ıle görü~111eııi hı.kkında 
D.N. B. ajamıı, aşağıdıııki tafsilitı nl• 
mıııtıı : 

·---------- -------- -----
Berlin 

•• • 
uzerıne 

hücum 
1,-fiarp vaziye~ 

Bu llarbin Marae 
mulaareJN.1 ••ya 
tlönG• aolda•ı 

laaaglaitllr? 

Filhrnrlc ı:-rımstıt. devlet reisi 1 a
,:·e . a l Petaıhı aıı.ı ~ıııda, Fıanım: Na. 
zıdıu· .lfo~·eti l~is wwıvirıi J.aval vıı 
.A l nı ı.ııı Jfari<·ıl'C N!i:ı:ırı Voıı , Ri~h<·n

t.rı•v du hı.ızır hulıııuiu1'laı ı hıılde 

Ya111lım goı i ı şım., hagwrı ıı.kşaıoııı ıloı'; 

ru, ıııeşgııl l•'nuıstz tcıvraldannııı ku. 
çuk blı is tı.5ronuııdıı, Filhrerin ha· 

' sw•i t ı cıılnıJt• vukua ı:elrıu~tiı . 

ltalyan orcl•auaclald 
MUallmaalar Mımra 

karıı harp etmek İ•· · 
temiyorlar AfrJkada 
laıUizler ketlf taar-

'Mı•şgul l•'ranşa Uc gı.yı·iır1e~gul 
,. ; ı Frı.rıs:ı arwsırıcfaL:ı sınır hattında, 

_ O .. #' ~ Bııvuk F.lçl Abetı. tarafından kar.ıı· 
,.,..,.,.,_ '-ıl ~ !anan Petain, rol'a katintle Başvekil 
İS p muavıni Laı .,ııl olduiu haldl', nıül~ • 

.~.,..,_, Alman orduıtnıdan bir tabur, lo' ran-

Yaıan: ~ 
( Eaki Ordu Ku111aaclaalarıa4H 

Emekli General 
Bugüaila iki meıhur almaaı 

Fr•nlto Hitler 

razlan yapı)'orlar 

Berlirı, 24 ıA.A.) - Stefııııi 1111111-

smdı.ın: İ ııtilııı Layyıııı·lı-rı . dt•rı Ke · 

Ali Ihsan Sabi• 
Gı·ı;en Cılıuıı Hurhıııde biı dö· 

nuııı nok.tasnu le.şkıl etuıhi oları 

.'\fame 111 uharebt.os1 lııarbiıı ilk tı,ı. · 
l11rınıfo vuki olrııu~tı:ı. Huuuııla 
beraber Alıtııuıya onuna kudaı 
uıuza ffer kalm ış, her tarar.ftıo 
tluşnıa•ı arazıı<ı ıçindt• Juı rlx•lfe.ı·tık 
lııı· çnk muzaffe11)eller kazauıııı~ 
ve her hı.rafının ı.bluka (•dılmlş 

ve duemırnl:11 "arıtnıı" olıuıtsıırn 
ı ıı,;men ılort şene harbe taltıı.ın . 
mü.1 eliı'ı~ti. "Nı IU.yelte t~·SüdNI 
bozulnıuş ve henüz dnşmaıı ıua · 
zlsinde harbedeı keıı Wıhoıı'uıı 
ıliıı ettiği ı>ren ıııteı· belkl bu 
fıııde temin eder ımııdıll! mfüuıe
kl! ve "llllı lale-hin .. razı olınuı.ıtu. 

lb::~A~N~Y~A~~;ı;u kat maııaUiar otomobille gelmi~m. 

' "• •m•::· '· :·: ''''1·! Ja~on-Sovye.t 1 Roose_velt lapartJO il• Fran-.s it.ut/utlu
""" •arp Piı .... tlafl•ıncn 
6iı ltö,eeintle ılün ••r•rlı 6ir 1 muzakerelerı ·harbe gırmek 

ce, tterliıı İı 7.f'rİnl' kntlı• lıulırııle hü

cımılııırda lıulunıınık ~··tıı·ln muhlelıf 
n(lktıllarına yıtn,;ırı çık11ısıı plak .. lrırl' 
'"" yfiksek irıfılakh hım•h;olkı' atmı ~· 
lardır. 'Rıı?.ı buı.ılarrl ı ufak lı ıı ıırnt 

l lkıı edılmi~ ve ufak ttfok rnııımıl:ır 
~im r 'Rirbr .1r ı ~ ı\Ulanm. tır 

Alman tayyarelerinin faaliyeti 
f,öndra , !f (A .A . ~ - :mı ... ;ı N,.;ıa. 

H~Llnin tehliğiııd~. ı\ lınıt•ı tayunııe. 
rlnin T.u11ıha Vf' j ngilt.er• knntJuklıt rı ı 
fturine akınlar yAparak blrcrık yeı·
leıde birtnkıın f'vlı-ri v~ dılklcanlm ı 
h11ııaıa uğ-rattıkları hl1dlrılııı"ktedıı . 
Telıofıtt 1'ıiktan azdır. 

Aron•ı•a olJ• 

' lngilterenin Y'ugos-
) lav ya ve Bulgaristan 

sefir_ler.inin 

Hu dt'fıald yt'ııi Avrupa hıu 
hııııf<', dııhıı i,rı lınzıı·Jıoıını~ oldu
f,rıı gin İill"n Alnı aırıyM, )uıı bın ilk 

( Şehrimizde 
görüşmeleri 
neticelendi 

la.iliz tayyarelerinin Afrilıia· 1 :ırında Polonyayı mağlup ctıi. 
d k • fa il ti · Ondaıı ııon .. a acele etınıycı·ck bu-

11 a 
1 

a ye erı , 1 ı"m·· t1azete·ı· ı iııı kış hazıı landı v• J!t40 ılkba- ~..ıo 6 _.. 
K0ııhir~. 24 (A.A ı Dun 11keı.ın ı ha,.1111fıo l"VVf'J11 l\orvl'('i, l\onı'll Fe- B 

Til!~ttdile11 1n11.Uiz lıava kuvvt'tlE'ı i- ( 0.vaıt.ı .. yfa • • allt un 1 ••> alkanlar hakkında 
nin tehligi : ingillg Uönıhaıdıınırn uıy ~~~~~~~~~~~~~~ h ,, 

- 'mü im ir makal• yal'elerl, 22 uşıfnJc-..vc.kl.- Rughug'lı. lzmir atifua claireai ~ 
$Qlluıtt arasında lıİZlllet efrıHlilc ma• necretti 
tÖrlii nakJıyft VaJ:!ıla)&l"IJll bombıtıdı - ihtiyacı k•rfllamıyor Y 

marı etmiştir. İzmir (Tasviri Efk•r) - Seh - I.ondnı, 24 ( .\ .A,) - iııgiltetenin 
İııgi!iZ ~•el ta~~llrE'lf.'ri ayni rimi.ı: Nüfus Daire!tinde hergün Ttirkiy(! llüyiik Elçisi Sir Hııl(hcıı: • 

mıntakailll duşnıanın nRkli;.;e Cıtoıno· için iz.i'ih~m. eö~c ç~~pıııakıadır. i Kmıtctıhull Hugt> en, İstanhulda in., 
bil kollarına mltralyfü:lert.. YI! mu. Bu daııenın ışlerıle oı . akad.tr ola rı ı:-iltereııin Sofya ve Bd~raıl Ortael-ı 
vaffaldy .. lle h0L1.lllı etm~lerdir. Yıtli F uar Toksa l, sık ııık Nüfus ~ılcrile milllikattan sonra ıliın An. 
Habeşist.ırnd11. ne~ iede, 1 ıayyuc Dairesine ıelerek mürac;1at sahip- kal'ayıı hınckct ~tnıı§tir. 

me~·danına yapılan ıeee hlwrı'"u eıı- lerinin it lerinin aüra tle görülmHİ lhıgeı;serı ile son ı:ö rii~ıııesini Yıt· 
na ındll bir haııgara ve lll"wlaımı içiı~ tedbirle r aldırmaktadır. JtMll Belgnıd orta elçısi Siı· Ronald 1 
şimalinde bulunu bir kopıti~•t- tıun l znıiı Nü fus Müd ürlüiü kadro- Cımıpbell dt· dün akşfHı:ı Belgrada 
Jsabet olwuştur. 1'ana gölü keııaı ın· ııunuıı bu keeif nüfuslu şehir işleri- haıekt-t etmiştir. 
ıhı Bahaıı.dar'da depolar v~ ı ıhı ııutla ııi k o f,.yca ve vaktinde göremiye· Timeıin makalesi 
i l.if edilrııi~ ihtiyııtla r ll1~l'İnc bom· ceii arılasılmaktadır. Halbuki / 

· Londl'a, 24 (A.A.) - - Tiıııes ga-balat· atılmıştır. ba:jka yerlerd e o tura n ve İzmir . 
2ett-si bııt-ıııakalesınde Halkan ıııese· 

Hit/., • Franio rıtiilôlıatını 
hasırlıyan /epanye ff•iciye 

Nasırı S•ner 

Bitler 
Franko 
mülakatı 

2,5 stıot süren müliktıtta 
Alman ve / span.-1 Ha~ 

riciye Ntızll'lorı ile 
Alman askeri er· 
kinı dtı lı11zır 

bulundu ttaly.n Or .... usun...ıakı' Mu- slu" _ nüfusunda kayıtlı bulunanların 
a c; lesini ba his mevzuu ederek ezcümle 

•aalar M111rla harhetmek n üfus i;:leri d e fazla ve ayrıdır. şunları yazmaktadu·: :Uadıid, 2ıt ( A.A.J - .Reuler: 
· t • 1 Kadronun, ihtiyacı karııılıy:ıcak Almanlar, Kendilerine Ruıııeıı Jıa - B ııg'iirı MaıMdde verilen malfinıa· 18 

enuyor ar vaziyete konması irin ~likadar 
I d 

'> • ( • A ) B ~ ı · " iıılcı i t w raCnıılan te tim edilmi~ olan ta röre Hitlerlt- Geııeıal Pl'aııko a . • o• ra, _.. •"'· · atı Ço ıın· ınıakamıar nezd inde tesebbüsler • 
Rumanyadaki hakimiyetlerini takvi- rasmda dün yapılan görtiıme, öğle-(Dn•illı ••11/a ·'· •utmı 7 tiı) de bulunulmu~tur. ye etmekle meşgul buhmnıaktadırlar. den sonı:ı saat 3.80 da ba~lamtf ve 

lsveçle ticari 
münasebatımız iyi 
Yakında bol demir ve 
demir eşya gelecek 

Ticaret Vekaleti lsveç ve lsviçre ile mal 
mibadele$İ için mühim bir karar verdi, 

kalay ve çuval bollanıyor 

Alıııanyunın Yunani~unıa da ltıiida- iki buçuk saat sllrıniletür. Görü,nıe, 
hale etmesi, İtalyanın yapmakta ol· Fransanın işgıtl altında buluuan 
dugu tıızyikled takviyr etmek için· nııntakasıııda küçük bir hudut loı.ta .• 
dir. Türkiye ihtiyatkar ve :fakat a - yonunda Führerin treninde vukun 
zımli buluırnıaktadır. :Ruııra da Hıti. ge-1...-ıi~tiı'. 

( Devan. ı sayfa S, sütun i lla) ( Devamı sayfa ı, siitvn S te) 

• 
lzmir memleket hastanesi 
eczacı kalfası kokain 
sattığı için tevkif edildi 

İzmir ( ·ı asviri Efkar) - Oze
ı ind e morfin buJundurmak ve ko

l kain satmakla maznun, lzmir 
1 Memleket hastahanesi eczacı kal
fası Nuri oğlu İbrahim Girgin' in 
muhakemesine Asliye üçüncü Ce-1 

Binl•rce kariimizin ;;\ 
tirak ettiği mantıksızlık 
müsabakamızın t11snif i 

başlıyor istemiyor 
jBu hadise Londrada 
\h ayret uyandırmadı 

J.ondra, 24 {A.A.} )fo~kovadıt 

yt>ııi Japon t-lcisile So,~·et hükumeti 
ınn~ııırla baolıvncıtk olı<n miiUlkcıc

lcı· buı·acla l ı içlııı lıın ıet uyııııclırrııa. 

mı~tn. 

Daima sulh içi11 
çalışacağını söylüyor 

Philad1>!Phie, 24 (A.A.) 
velı, söyledi&i nutukta 
azaldıcına i~aıeı etnı.ş, 

şo,>le devam ctmi tiı· : 

Roose-

Japnnraııııı, içinde liultmdngu vıı- Siliıhlıınma!nızm ga~ csi, ne biı te.. 

7.İvet dolııyıı;ill", Sov.} etlerle ıııür.ııke· cıwiiz hal'bi yapınak, ne fütuhat.&a 
r~\'e varması beklcniyor<lu. bulunmıık \'t• ııe ıle bir yabancı ı.,.. 

:Japunyanm Sovyetlerle müzakere- be nıOdahale etmektir. Tek!'ar ediJıg.. 
vi kabnl etn1Mi vı ımanevt düşman· rum: Partinıizın programına ri.,e$ 
lı~ından \'azgeçmesi, Mihver devlet- et.mekteyiın. Yabancı llarbe işti~ 
lerlle ıtkdolunım anla"nuı.nnı normal 

et.nıiyeceğiz. Ordumuzu, donanmatn1• biı' neticesidir. 
sı ve hava kuvvetlerimiıi, taarl!Q 

Japonya - HoJanda Hindiıf aaı vukubulnıadıkca Amerikanın harieiıl 
•rasındaki •Üzakereler 

K de lıarbctmiye göndermiyeceğız. 8-Lorıdl'a, 24 (A.A.) - Avaın a • 
l Hin su1h için çalışmaktayım ve haya ... m:.rasındıı Japoııya De Hola nt • -

<tist.anı arasıııdıı, petrol mecdeşi i · llltn her günlinü sulh için çahtml)'a 
( Devam ı 119yfa 1, .Otun 4 de) hasredeceğim. 

1 işaretler 1 

Kavanoz· çocukları· için 
Peyami SAPA 

K avanol çocukla rı ic;in bu 
sütunda çıkan yazımın 

pe inden bazı mırıl tılar ve ho -
murtular yükseldi. Giiya Tür· 
kiyede sıhhi bir zaruret o lmak· 
suın çocuk alan tek ıuureuz 
hekim yokmu ; istisnasız her 
biri bir ş~ref ve namus ibidesi 
olmıya layık doktorlanmızın 
h aysiyetlerine tecavü;z: ettiiiı;n 
için aleyhime dava açılmış; hır 
gazete, ~u şuben in hekimlerile 
konuşmuş, ha,ka bir gazete is• 
ta nbul Müddeiumumiliğinin •· 
leyhimde t.P:k ibat yaptığını yaz .. 
mış, üçüncü biı gazete onu tdt· 
2İp etmi. 

yü:ısüz, pişkin mütehauıalaran• 
dan biri bu satırları okudukta.a 
ıonra yarın ortaya çık11bilir. 
ban": cTürk hekimlerine iftir• 
ed iyo reunuz, iddianızı iapAl c 
d iniz!:t diyebilir: ıazetelerle 
ortalıiı velveleye verd ikt• 
10nra, gidip cina)'et yuvası e • 
vinde veya hastahaneainde üt 
adet kürtaj daha yapabilir. 8q 
memnun, Bayan memnun 1 S.. 
çağı yiyen zavallı kavanoz ço .. 
cuğunun gık deıniye mecali 
yok. Buyurun da siz iapat edin 1 

"Doiruau bu davada kürtaj di .. 
hilcrinin kanuni vaziyetleri ol• 
dukça muhkemdir, itiraf ede • 
rim, Fak at bunlar aleyhine ka
nuni deliller toplamanın tanıa .. 
mile ir.1kaneız olduğuna da 
kani değilim. Hele ·bakalım. 
günün birinde yüz binlerce ka· 
vano7. çocuiunun canına kr • 
yanları de.ıuir parmakhk arka· 
ııında görecek miyiz, görmiye
cek miyiz~ AUahııı adaletin• 
den ümit kesilmez. 

~· •uratile iutaç edeceğin • 
~I~ bulunuyordu. Muhtelif 

!!it~ v.• rnuhteJif istikamet
tıı.t.,. fi harpl<!ri de hakika-

._ ıiiratile bitirmiye 

c'l' ASViRt EFKAR 

-~- - :ra mahhnıesinde başlanmıştır. 

1 
Ticaret Vekaleti tarafmd1ı1n İs- j miz bu maddenin yakında inem- Maznun, hastahane önünde ko 

vece gönderilen Halim S&bitten leketimiu bol bol gelmesi temin ka in atarken zabıtaca alınan tl"?

g~len _nıali'im.~ta gÖTe,. 1s~.~ç .hü-1 edileoc,..ktir. Malum olduğu üzen tıbat s a.} esinde suçüstü tutulmıı ıı 
kumetı ~e muees~len, 1 ~.rkıye- ı Alrııarı}'a hükumeti de lsveçteıı \ ,. Meşhut Suçlar kanunuııa levfi
y~ demır ve demrr etY• .g?.nder- ı gdecek malların, topraklarından kan mahkeme) e sevkedilmiştiı . 
mıye ha;,ur olduklarını 1'ıldırnıış- geçmesini kab 1 t • r Maznun, mahlc ... mede şuııhttı 

neticelendi 

Kazananların 
listesini 

t Cümhuriyet bayrammda 
neşre baş:ıyacağız ..J 

Türkiyede sıhhi bir zaruret 
olmadan çocuk alan vicdansız 
hekim yok değil, çoktur. Bun• 
lardan bir kısmı aleyhine da~ 
valar da açıldı. Fakat piyasaıı 
1 O - 15 liraya kadar düten 
kürtaj ticaretinin clebaş1ları, 
cina~tlerini kitaba uydurma .. 
nın bütün çarelerine bafvur
duklan için, bugline kadar he· 
sap vermP-k mecburiyetinden 
yakayı eıyırabilmişlerdir. Kür• 
taj denilt:.n ameliye. Taksirrı 
me.>-d •. ı ıncln , Zafer abidesinin 
dibinde \ r herkeııin ~özü önün
de yapılarnıyacağı İçin tahidi 
\ 'oktur. Bu ameliyatı yaptıran 
kadın, euçun mes'uliyetine İş -
tirak ettiği için onun aleyhinde 
şahadete yanaşmaz. Böylece 
bütün delilleri ve !lllhitleri be.· 

Aleyhimde dava açıldığı l •
lan. Dün lstanbul Müddeiumu
miliği ikinci tetkik biiro9U, fi -
kirlerime ve maliönalıma n1ü .. 
racaat etmek suretite, bu mev
zuda ki hukukf ve milli ha ~ .. -
siyetini gösterdi. Yukarıdn \·n· 
dıklarımı tekrarladım. İstanbul 
Adliyeııinin göııterdıii alilr.•ya 
teşekkiıı ,.derim. Dava büyijk. 
Ortalıktaki telatıa Relince. kc;r
ku paikolo · ısinde bunlln ~ 

• .,.,,, 1, ıııt , , .; fi.) 

taraf edilen cına ctan 11;•~·iİıııiııııi1~······ııliıılİİiiıiıİim••lll 

lerdir. Böylelilcle harp batJadığın- u e ffil§ ıs. 1 söylemis tir: 

danberi en çel. eılunbeuıı çektii.j. lı't•VtMIN •slıi/ı ~. atu 4 • J J (Devalftı N)'fa a. ıiıtun 1 tle} 



::: TARİHİ HADİSELER=::: 
Feci bir 

deniz kazası 
oldu 

Bir kayık parçalaadı, 
beş kifi boğuldu 

Evvelki gece saat 2 l sıraların
da Kilyosta bir deniz kazası ol • 
muo, beş balıkçı boiulmuıtur. 

Bir çocuk tramvay 
altında parçalandı 
Küçükçekmecede de 
bir kamyon kazası 

feci 
oldu 

Saltanat peşinde 
koşanlar 

----·-------- On bir bahkçı, Sürmeneli Ke- r---- ·----

Vilgam Pitin kardeşinin kızı olan bu güzel kadın, 
/evkalô.de zeki idi. Kral bile kendisini takdir ederdi 

Napolyon Bonapart, Avrupa j Şüphesiz bu lngiliz kadını Bü-
kıtasını kılıcile istediği şekilde yük Britanya Kralının kızı değil
parçaladıktan sonra can düşmanı di. Bu kadın, Yedi Sene muhare
olan lngiltereye kat'i bir darbe beai esnasında lngili:ı. Krallığının 
indirmek istiyordu. Başvekaletinde bulunan Lord 

fogiltcrcnin servet ve şevket, (Kanam} ın hafidesi ve Fransa
membaı Hindistandı. İngiltereyi, ya karıı derin bir kin besliyen, 
ancalc Hindistandan mahrum et - Fransızların aleyhinde Avrupa 
melde istenilen darbe vurulabilir- devletler- ittifakını hazırlıyan ( Vil 
di. yam Pit) in kardeşi kızı idi. 

lngilizler ise, Napolyonun bu Bu nisbet kendisine prenseslik-
fikir ve siyasetini idrak etmiş ol- ten daha büyük bir nüfuz temin 
duklarından, ittihazı lazımgelen ediyordu. 
tedabiri almışlar, İran, Efganis- Bu kadın, Pit'in daimi ve sadık 

malettinin kayığile balık tutmıya 
çıkmıılar, fakat ini bir fırtınaya 1 
tutulmuşlardır. Kayık, Kilyos sa
hillerine düşerek kayalara çarpıp 
parçalanmış, balıkçılardan Sür
meneli Süleyman Balaban, T e
mel, Hüseyin Bıyık, Dursun Bal 
ve Yusuf isimlerinde beş kişi bo
ğulmuştur. Alakadarlar, kazanın j 
tahkikatına başlamışlardır. 

Bu hadise, şehrimizde büyük 
teessür uyandırmıştır. Balıkçılar, 
aralannda para toplıyarak kaza
zede arkadaşlarının ailelerine yar
dıma karar vermişlerdir. 

Bir facia 
tan, Bülucistan ile de akdi ittifak bir mesai şerıki idi. Hatta kral • 
e)lemişlcrdi. ingilizler, bu suretle bile bazan Pit'e kendisinden da- Bır adam aparbmanı- Jramvay laciaaının vukubuldafıı cadd•d• toplanar.lar 
Hindistan yollarının, düşmanları- ha iyi bir başvekile malik oldu- DlD penceresinden Diin akşam Galatada fecı bir ka'J Polis, 0 esnada kendisine düşen 
na kapatıldığına ve Hindistandaki ğunu, o da biraderinin kerimesi dilşerek öldü za olmuş, ıı yaşında bir çocuk tram- esas vazifeyi unutarak, kanuni ala-
hakimiyctlcrinin tahtı emniyete (Ledi Ester Stanhop) tan başka d ı k u f ı-• Dün sabah metresinin BeyoTrlu vay altın a parçn anara ölmüştür hiye erini aşmış, oto muhabirim "e 
alındığın kani idiler. kimse olmadığını söylerdi. 0 

1 · • k 
Napolyon için ise, olmaz, ol_ (Ledi Ester) i böyle bir ser_ Asmalımc çitteki apnrtımanına gidip . Vaka ~ahal~indc y~pt1t.,mız Uıh. ui;>Taşmış, kendısıne resim aldınnn 

d H · ·· k'' ·· ·· .. k"b" k d k bır muddet rakı içen Zafer çikolata kıkata gore hadise ~oyle olmuştur: istememiş ve fotoğnf rnekinesir.ın rnaz ı. erşeyı ınum un gorur - guzeşt ta ı ıne sev e en uvvet, . k ı k k 'bl i 
d .. h tt h' 1 d... l 1 k fabrıkasının arabacısı Nail apartı- ı Gnlnta Alipnşa mahallesi Değır ayış arını oparma gı ara P ve u. aya a ıssey e ıgı ya nız ı ve . _ . · • • · h k ti · ı t ı t 

Filhakika, dehasına pek ziyade elemdi. Zira Ledi Ester. 1806 da rı:nnın beşıncl katındakı bır pencere- men sokağında oturan Hüseyinin 11 yersız are e ere tevessu e m ş ır. 
" k k ... d k · k" · B h Buna rağmcrı foto muhabirimiz "azi-giivenirdi. Derhal tasar_ladığı pla- amcasını ve 1809 senesinin ayni ı yı ~~ara so a __ ~ı eyre er en ıç ın.ın yaşındakı oğlu ur an, dün Nl•catı-

te ıle b d ı d fesinı yapım~ kenılisini oradan uzak-nınm tatbikine giri§tİ. (Gaıdan) gününde Fransızlarla vukua gelen sıı- aşı onmuş "e ınuvazcncsın bey caddesin en geçen 76 numaralı 
adında bh adamını Tahrana muharebede kard .. •ıle nişanlısını kaybederek sokağa dlişmilştür. Fatıh - Bcşıktaş lramvııyıııın nı ka· ln.ştP nn ı>olısın ruh~ı bfıle duyblmadaıı 

' ...,. B ti d h 1 öl N il - ·· k ı k hnrfıseyı birkaç fotol{rıı la teq tc ıııu Malta şövalyelerinden {Lui - dö kaybetmİRti. ' u sure e er 8 en ' 8 mor· sındakı romor a at ama lstemlış, fa-:. . 
"' k il ı b t t hkık t b k \affak olmuştur. Zavallı yavrnnuıı • Laskaris) isminde birini e Bundan dolayıdır ki, zavallı ga 8 < ırı mış, ıa ı a n 8 a aş- kal ayağı kayam tekerleklerin al- ' 

Jamıştır. parça parça olmuş, fe<:i vücuduniin 
gi:ali bir vazife ile Suriyeye gön • kadın, şarkta yeni bir hayat te - tına gitmı~tır. fotoğrafı elımızde bulunuyor. Bu fe. 
derdi. min eylemek ümit ve hayalile Jn- \'atman Bekir çocuğun tekerlekler ci manzarayı okuyuculara göstermek 

(Şövalye Laskaris), Suriyede giltereye veda eylemişti. Duçar Ekmek 10 para altına yııvarlanılığını aynadan görüp istt:meılığımız için dercetmeılik. 1111 
Arap lisanını öğrenecek, bedevi- oiduıiu acıklı elem ve teessürleri- arttı derhal fren yapmışsa da, (Ocug-un 

nıımaıah polis memuruna hediye et. 
lerle münasebata girişerek Irak ne, kendi memleketinde taham - parça parça olarak ölmesine mani mek üzere sakladık. Emniyet mı.idu-
ve oradan Basra körfezine kadar mül edemiyeceğini anlıyarak ıark iSTANBL'L RELEDİYESIN • olamamıştır. Tahkikata devam edil- rü l\luıllffeı· Akalın, gaıetecıleıe da-
aşiret ''e kabileler arasında itti - ta kendisine yeni bir hayat uyan- DEN : mektcdir. 

ima kolııylık göstE'rıı ''e gazeteciler-
f~k h~ub~le getire~: ve hBab~iil~ - dırdarakb. Ara

1
bistanda_. vedya Suri - 25110/94\J sabahından ilıbarcn ek- Feci bir kamyon kaıaıu den de mukabH kolaylıklar bekler ve 

nın ta ııyet ve nu uzu arıcın e ye e ır sa tanat vucu e getir - meğin kilosuna konulan azami fiya- E \k' bah Kü '"k k · ı göı ürken, bir polis memurunun sn· 
müttehit bir heyet teşkil t!decek, mek hulyasına kapılmıştı. vve ı sa çu çe mcce ı e . . 
F b k j A b l tın on bir kuruş yirmi ııara olduğu n- _k k ce ar"sınd b k 1 liıhlyet ve vuifesınl bılmeden, orada 
ransanın üyü mparatoruna di ir ai e çocug-u, bir topru ilu"n olunur. uyu çe me " a ır aza o· . 

" ·· •· · avı. • tt 1 vazıfe yapan bır arkada ımıza fıılen Efganistan, Bülucistan ye Hindis· mülazimi, büyük bir imparator muş "'e uç .ışı .. ı .. ute e yarn an· . 
tan yo arını açı"' tutaca , ranıa olduktan sonra koskoca Pit'in bi- .1 nıış ar ır. tir Temennimiı. ııyni halln bir daha il 1. k F Et fi•atlan neden 1 d 1 teravüz etmın cıddcn garıp bir iŞ. 

bayrağı çöllerde şan ve zafer sa- raderzadesi için bu, neden gayri yUkseHyor? 2506 ııunıarnlı kamyon şof~r Is - tekernır etnıeme~idır. 
çarak geçecekti. mümkün olsun? _son günlc~·de et fiyatlarının b~r maılııı idaresinde. içiııd.e~i G ~~ele 1 Bu arada ufak bir tem~nn11le daha 

181 O senesi §ubatında Şövalye İşte böyle bir emel ve hulya mıktar arttıgı ve her gün de bır ı ıltı beraber İstanlıula gelıı ken bıı vl- bulunmak l~tivoruz: Po!ıs nıenıuı-lıı· 
Laıkariı, Suriyenin garbınc!a yer- ile Ledi Eıter, 1812 ıenesinin ilk miktar zam yapıldığı Belediye lktı- ra~da. devrilmiş. içlndekı nnıel~lcrdeıı 1 rı. vazifelerini. yapan gıızeterilcre ek
leımio olan (Şemer) aşiretinin en baharında, zarif bir maşl!ha bü- sat Müc.Jürlliğünün naı.arı dikkatini liçu ııgn- surett~ yaralanarak Cerrah-! serlyetle dürüşt muamele etmekte ve 
kuvvetli reisi olan lbni Şelan ile rünmüş ve beline murassa bir celbetmişUr. 1 paşa ha~tanesıne kaldırılınışlardır. ' yukarıdaki hidişeye benziyen vakn· 
anlaştı. hançer takmış olduiu halde mu- Şimdi et fiyatlarının, nakliye üc • TA.Sl'İRİ EFKAR - Diinku lar olmaktadır Bunun l~in nıeınur-

Şelan, zeki ve haris bir adam- tantan bir alayı vali ile Şama gir- reUerlnın arttığından mı. yoksa ka- tranıvav faciasını mahallınde foto(:· ıarımııı:ın nerede tmnıreti mnhafıızn 
dı. Bağdat Valisile daima çarpış- mi~ti. sapların bır tröst mü yaptıkları lk- rafla tesbit etmek i tıyen foto mu- ve nerede gazetecırl vazıfc!lıncll'n 
tıiından, Osmanlı hükumetine de Maiyetindeki adamların tarzı te- tısat l\lfidürluğünc:e telkık edilmekte- habırımiz 1111 numaralı polis me- menedebıleccklerını öğretm~k uzcı·c 
adavet ve husumeti vardı. lebbüs ve tavrı hareketlerin - dır. murunun lu:ı.umııu:ı. ve yel'llb. mfıda- Matbuat kanununun dn kenclllcrıne 

(Laskaris) e karşı ibni Şelan deki vakar ve edep, prenseııin d hnlcsllc karşı\Nmııtır. lamım cdılmesı h~rhıılde ıyl olur. 
müsait göründü. lbni Şelan, te - haşmetini bir kat daha arttırırdı. Tramvaylar a yapı• 
ıelckül edecek heyetin Teiıi ve Şehirleri, sahraları dolaşan ve lacak tadfllt 
Napolyonun müttefiki olacak, uzak, sisli iklimlerden aelen hris İsveçle . " 

tıcarı münasebatımız Hint seferinde imparatoru büyük tiyan, fakat, ıarldı görünen bu Tramvay arabalarındaki tek tııra
bir ordu ve nümayişle karşılıya- dilber kadını görmiye bütün halk rıın ızdihama mirnl olmak için kaldı-
cak.tı. can atıyordu. rılması hakkında Belediyeye yapı- (Biriıtoi ıaltffedm cUVHl) İptal edilen takaslar 

P lan milracaatten sonra tetkik edildi- B d b k T '- ş '- t" (Laskaris) le (ibni Şelan) mu- rensesin aeçeceği yollar. iine lsveçliler. gönderecekleri de· un an aş a, aııı;aı ıu.e ı, 
· d <rını yazmııtık Bu husustaki tetkl- ı 1- ·ı· t ı.. ı rak bun tabık kalınca, ıbni Şclan derhal atsan yere üıımez medlulüne ta- e mirlerin bedellerinin kısmen dö - evve ce ngı ız aııı;ası a a -

·ı b k kat henüz bitmedıği ıçln bir karar 1 b - L_ ı d ı · ı harekete geçti. O civarda en bü - mamı e muta ı tı. vizle, kısmen de gıda maddclerı an mec urı seucp er o ayısı e 
Y 1 il . b b d verilememiıtir. Dlter taraftan tram· k ti 1 · t 1 t 1 ı · yük aıiret olan Gazze·lilcrc sal - anız e ı in e evi, mucize· göndermek suretile ödenmesini u anamıyan arın ıp a a ep erı-

d1rdı. kar bir maksatla oarptan gelen vay arabalarının, kağıt parçalarının · t · le d' D ·· · t kl ' f' ala"ka ni kabul etmiye başlamıştır . Ev-
• atılınası suretile kiı-lctllmemesi için ıs emili r ır. o vız e 1 1 

- • l l b · d b 1 lrakın en zengin ve feyizli bir bu kadını istikbale ıitap eylemiş- darlarca "İmdiden muvafık gö • velce ıpta ta e ın e u unanlar-
yerinde, Fırat vadilerinde sakin tı. ar ın meşhur olan mısafir - rülrnü,.tür. an ır ıuımı. sonra an ta as a-. Ş k haz.ulanan kutular, arabalıırın ön ve "" l d b - ı. d k 1 

aı ka ı:ahnnlıklarına konmwa başla- " k il ld--ı.ı d olan bu aıiretler, Şemer'lilerin e- perverliıiine haı bir hürmet ve sa- Yakında İsveçle mal mübade· rını u anmış o Wl ann an, ye-
L_ • ] k I d I mıştır. Şimdilik Şişli ve Tıiııel ora- "d · t 1 1 b' d b 1 1 Dedi düımanı idiler, ibni Şelan, mımiyet e arıı a ı ar. leıine ba .. lanac•öı tahmin edil - ı nı en ıp a ta. e ın e u unu maaı 

Ş V l sında işliyen arabalara kutulaı· kon- -. - '- l B - · k' Cazze'lileri mailup ve dairei it- am a iıi iltizamkirane ha - mektedir. ..arar aşmıştır. unun ıçın 1 ıncı· 
tifakına Kirmiye mecbur eyledi. reket ediyor, ulema ve Gazze a- .,m"!!u~ş~tu~r~·~~~~~~~~~~~~ Kala 1 teşrinin on birine kadar müddet 

Bu galibiyet ve muvaffakıyet tiretlerinin rew de, bu müstakbel ·~ y var • tdyin edilmiştir. Bu müddet için-
üzerine Şemer kabileleri de, kimi- çöl kraliçesinin imiline hizmete habilere karıı harp etmiye mec- . D~ger _la_~~ftan,_ madenı eşya de müracaat etmiyenlerin takas
ai kendi cıuvafakatlerile, bazıaı amade bulunuyordu. bur kaldılar. Bu hen~ime içinde ıthalat bırlıgı. Bagdatta ZO ton l ları kullanılmış addedilecek ve 
da cebir ve tazyik auretile lbni Şövalye Uakaris, Şama muva- biçare Ledi Ester, müthio bir kalay bulmuş ve satın almıştır. İptal talepleri kabul edilmiyecek-
Şelin'ın nüfuzu altına girdi. salat eder etmez, Ledi Ester, a - inkisarı hayale uğrıyarak Lübnan Mallar bugünlerde trenle şehrı - tir. Şırket. alacakları takasları di-

Bu suretle Suriye ve hakta bü- damlarını göndererek, onu bir dağlarına çekildi. Orada bir u~- mize gelecektir. Böylelikle killay ğer ithalatçılara devredecektir. 
tün aşiret ve kabileler de ittifaka kraliçe ııibi dairei itaate davet et- !eti mü_!}feile içinde 18 39 senesı- sıkıntısı azalacaktır. Sovyet mübayHh 
alınmış o!uyordu. miıti. ne kadar yaşadı ve nihayet sön· Mühim bir karar Sovyetler, piya,amızdan ya -

Artık Laıkariı, Napolyonun e- Şövalye, bu davete meyusane dü. Ticaret Vekileti, İsveç ve İs- pağı almıya devam etmektedirler. 
mir ve arzusunu yerine getirmiş inkıyada mecbur oldu . ibni Şelan, Şövalye Laskaris bir müddet viçre il~ olan ticari mübadelemizi 1 S gün içinde 6S ton yapağı gön
olduiundan dolayı meı'ut ve sözünde durmıyan Gazzclilerden daha oralarda kaldı, Jb_ni Şelan arttırmdk ve genişletmek ıçın derilmiştir. Bu miktarın 850 tonu 
bahtiyardı. intikam almak ve Şam v;lisini ile yeniden bir heyeti müttehide- mühim bir karar vermiştir. ihra- bulacağı söylenmektedir. Piyasa 

Fakat, ansızın alol ve hayale de arzu,una rameylemek üzere, nin esaslarını kurmıya uğraııtı. catçılarımı7. bu iki memlekete canlanmıştır. 
gelmiyen bir haber, Şövalye Las- her iki tarafa da ilinı harp eyle- Hatta. Vahabilerin hakımi olan gönderdikleri malların bedelleri- Çuvallar piyasaya çıkanlıyor 
karls'le müstakbel çöl hükümdarı miıti. Suud ile de bir ittifak muahedesi ni derhal Merkez Bankasından Hındistandan ~lerek son An-
fbni Sclin'ın keyfini kaçırdı. Suriye aahralarında, Fransa ile akdine muvaffak oldu. alabileceklerdir. Şımdiye kadar kara müzakerelerile İrgilizler tara 

lnailizler, her te§ebbüsün kar- İngilterenin nüfuzları bu tarzı ga- 1814 de istanbula geldi. Ma- olduğu gibi, ithalat bedellerinin fından memleketimize satılan bir 
şıaına, hiç umulmadık b ir ıırada ripte çarpışmakta iken üçüncü bir zinin efsaneleri arasına karışmıya Merkez Bankasına yatırılmasını milyon çuvalın gümrüklerden çı-

• nasıl hasımlarının karşısına çıkı- amil daha meydana çıktı. mahkum muvaffakıyetlerini o z.a· beldemıyeceklerdir. karılmasına hazırlanılmaktadır. 
yorlarıa, bu yakıcı kum sahrala- Bunlar, yeni bir itikad ve ima- man istanbulda Fransız Sefiri bu- Kararın tatbikine dünden ıti- Bu çuvallardan bir kısmı Tuz ln
rında da bir heykeli tehdit ııibi, nın verdiii kuvvetle Arabiıtanın lunan (Andre Ossi) ye bnnllan- haren başlanmış ve Takas Limi- hisarına ve lzmir Kuru Meyva Jh
hir fngiliz kadını, Şövalye Us - merkezinden kalkarak ve her ta- dua ballandıra anlatarak Hint ıed şırketi. takas hakları şirkete rncnt Birliğine tahsis edilmiştir. 
karis'in karşısına dikilmişti. rafa dehıet ıaçarak yüz elli bin yollarının, Fransa imparatoru !a ıatılmış olan malların bedellerini Bugünlr.rde gümrükten çekme işi 

Bu bir lngiliz prensesi idi. Su- muhariple ilerliyen Vahabilerdi. polyona açık olduğunu temine 1 ~er~ez Bankasından rcipor .!!ur_e-, ba~lıyacaktır. 
riy~ye gelmiıti. Hatta bu prense- Şemerliler ve bütün aşiretler, yelteniyordu. tıle ıhracatçılarımıza tedıye ettır- Dünkü ihracat 
ıin. kralın kızı olduiu bile riva - Osmanlı aıkerlerile birlikte Va- Şevki YEŞiM miye başlamıştır. Dün şehrimizden 222.SOO Ji -
yet olunuyordu. 

Zengin prenıesin müdebdeb 
bir maiyctle Suriyeyi dolaştığı ve 
Suriyenin her tarafında kendiai -
ne ımikellef ziyafetler verildiği, 
prensesin herk~e aiır hediyeler 
vermekte olduiu ve hatta Şam 
Papsının, prensese muavenette 
bulunduiu ıöyleniyordu. 

Az bir zaman zarfında prense· 
ain, Gaue·lileri de, Şemer.lileri 
de dairei ittifaktan çıkardığı gö
rüldü. Bu hal ve vaziyet, Şöval -
ye Liskaris'in ve ibni Sclan'ın 
bütün ümit ve planlarını ahüat 
eylemi ti. Bunun üzerine Şövalye 
ile ınüıtakbeJ çöl hükümdarı der
hal Suriyeye müteveccihen yola 
çaktılar. 

Büyük bir hayret ve endişe ile 
bu havadislerin doğru olduğunu 
anladılar. 

Britanyanın aoiuk ve ıisJi ikli
mind«a bu iteıin çöllere gelen 

1 Edebi Roman Tefrika : 37 1 

Rüya Gibi ı • 
Yazan: M. B. S. 1 

- Fakat Nu ret, öyle sanatkar f Şıiphe yok. Fakut Seniye be· 
insanlar, ynlan aanatkurları varilıt· nim karşımda başka imtihanlar ele 
ki, lisanı hallcrlle de miikeınmel ya- geçirdi. Meseli, seyahat teklifimi bir 
lan söylerleJ'. Tıpkı bir artist gibi, çok defalar reddetti. Üstüne çok dliş
aktör gil.ı1. llele kadınlar... Değil tüm. 
mi? Bunu sen benden claha iyi bilir- - Bu da bir marifet olmasın! Se-
sin. nin itimadını kazanmak için. 

- Bu marifeti mübalağa etmeme- - Ama çok tehlikeli bir marifet 
liylz. Mükemmel bir aktris olmak değil mi? Ya o reddedince ben de 
kolay bir tcY değildir. Hattii... MU- vazgeçseydim? 
keınmel bir aktrisin bile aözlerile - O senin vazgeçmlyeceğini anla-
jestlerine dlkkaUe bakılsa, aralaı-ın- mııtır. 
da tezatlar bulunur. - Nasıl anlar? 

- Fakat - Teklifinin ıiddetfnden. 

Fakat ablnmın siizlerı benc.Je kuv. 
vetlı bir şuphe uyandırmıştı. Kendi 
kendime: c Evet. dedmı, Scıılyenfn 
ne maHim doğru söylcdı~ıh ve ıçımı 
derin bir hayret kapladı. Onun bu • 
tün anlattıkları ~·alan mıydı? Fnhı. 
şelerin kendilerini cemıyetin "cya 
talihin kurbanı gibi göstermek ıçın. 

yaşamadıkları bir hayat uydurduk· 
lannı bilirim. Aralarındn biraz doğ
ru söyllyenler de \'ardır. Fakat hepsi 
hadiselerin nıiuıasını kendi lehleri
ne yontarlar, yahut tn muhayyel fe
lfıket vakalım, masumlyet sahneleri 
uydururlar. Hemen hı.ıpsinin keıı<li 
hnyatlaı ıııdan bahııcclerken uz çok 
doğru ve az çok yalan söyledikleri 
muhakkaktır. Fakat hepsi de hikaye
lerinin yalan tarafını anlatırken be
cerlksiıdirlcr. Vakalar arasındaki 

mantıki ı:tlsileyi iyi tesis edemezler. 
Bana muvaffak olmak için ya hari
kulade bit- yalancı, yahut lyl bir ro· 

ımdır. Halbuki Se -

nıyenın bana anlat.tığı vakalarda 
gerçeklığinden şl.ıphe cdılebilecek biç 
bır noktaya dikkat etmedım. 

Ablam gozlerımlıı daldığını l'Orün
ce, beni üzmemek ıçJn: 

- Olabılır, dedi. 
16 Temmu.ı 1137 

istaııbııl 
Ablamın bende uyaııdıl'dığı şüphe 

üzerine, bu .sabah bitmesi liıımgclcn 
vasiyetname işini yarına tehir ettim. 
Bu şüphe beni Seniyenln evine koş
turnıuştu. Daha oda kapısından ic:erl 
giı cı· girmez haksız olduğumu anla
dıın ve ne yalan ısöyliyeyim, tıtım

dım. Sı•niye beni o katlar masum 
gcizlerle kaı·şıladı ki, bundan evvelki 
bakışlarının hepsinde yüzen samimi
yeti nasıl unutup ta böyle şüphelere 
dilştüğilme şaştım. Hayır! Bu kadın 
bir düzenbaz değildi, olamazdı, işte 

gözlel'inıle görüyordum: Baştan ba
ıa samimiyet ve ierapt ifade eden 

ilvi et kar 111nda ım. Ha ar al-

Köylü için 
basma tipi 
bulundu 

Bu mallar yalnız 
köylere •atılacak 

Asker ailelerin• 
yarclu• 

Asker ailelerine yardı~, :. 
minuile milli bir vuifedir· . · 
kerlik, memleket müdafaall ;.: 
her mükellef Türkün yap:-

Sümerbank Umum Müdürü vazife olduğuna göre, he! • ..-.w 
Bürhan Zihni Sanus dün Ankara- ailesine balc:rnak ve bu ail.....-;
dan tehrimize gelmiş, yeni kuru- birinin de yoksulluk çek~ 
lacak ıatıı teşkili.ta hakkında tet- yoksulluk yüzünden düse ~ 
kiklere başlamııtır. Bürhan Zihni bozulmasına imkin venne~ir· 
öğleden sonra yünlü müesseseler bütün millete düşen bir vazif ifo 
merkezine giderek Yerli Mallar Asker ailelerine yardını ebiJir 
Pazarı Müdürü Ahmet ile yünlü türlü türlü çareler düşü~.ü~ 
ve pamuklu fabrikalar Müdürü Fakat bu çarelerin en mue elı• 
Ömer'i kabul etmiş ve kendilerile ve en kAt'isine başvurmak ger 
yeni teşkilat hazırlıkları etrafında tir. a• 
görüşmüştür. Onun için bu işin hesabını~,. 

Sümerbank, köylü için nıctreıi 1 pal'ak bu p~rayı millet!~nkii b" 
23 kuruşa bir basma tipi tesbit mek çok dogru olur. Çun .ı-ra· 
etmiştir. - sayede rnesde kökünden b il" 

F b 'k 1 d b t" · · t ·· mİf ve milli vazifesini yapa•:... 

b 1 
a rı al ar ka u ıp Bıçın elclru- Türk, çoluk çocuklannın ..,_.,.... 

e er yapıma tadır. u ma ar, t' d • 1 ı 
ı L·· 1.. ·ı k · ın en emın o mıq o ur. L• .. 

ya nız .. oy uye ven ece tır. B l · h 1 • · daha _. u meııt- eyı a ıçın b" 
ka çareler efe d~ünmek. ~ 11'1' 

Od ./ • t mes<'leyi baıkalarımn jbtıY• un J l ya ı tcrketmek de mümkündür. • ... 
--- Fakat çarelerin en mü~~--· 

Eski fiyat ipka edildi, en kat'iai herhalde daba ıyı fıt 
kömUr için karar Bizim emin olduğumUS ~ 

nokta, bütün memleketin -:-....k 
bugiln ailelerine yardım için ~· 

FJyat Murakabe Komisyonu dün tahsisatı aeve seve ver tll' 
akşam ı.izerl toplanmış Beledıye ta· Türkiyede, hiçbir 7.aman, I~ 
rafından odun ve kön;ür sahaların· miidll~aası iti bu kadar ,uurdeİt" 
da tetkikata gönderilen memuru dın-I ve mıllet tarafından bu 
ledıktcn sonra orlun fiyatlarını eskı 1 br.:nim~nme.mi~tir. .. ,_ 
şcklind" ipka e.tnııştir. Bugün fcvkn· Cen:ı eıkıden de, Turk f/I' 
liıdc bir toplantı , apılarak kömür fı. aşkerlerini tebcil ediyordu ~ -

• k 1 • • ·ı 1 . . b kJDSY' ·~t vntları uzerinde bir karıır verlltcek- er erının aı e ermı a f". ..-
tir. birinci vaıife tanıyordu. • !J.t 

Fiyatlar yükseliyor 

Bayram ratınasebetile kum:ış, lıazır 

elbl c \'C tuhafıye eşyası fiyatları 

çok yuksPlmiştır. 

Kı, geldikçe gıdıı maddelerindeki 
pahalılık faıı:lalaşmalctadır. Pirinç 
4G lıuruşa kadar çıkmıştır. 

Türk milleti hiçbir vakit b~r"';. 
kadar müdafaa kuvveder',1'ill .... 
hemmiyetini idrıık etmentltt .... 
dafaa kuvvetlerinin vazife .. 
defini benimsemıemitti. d.-

Saltanat devri, macera fJllO"! 
idi. Ve Türk askerleri ta 'Y ~ 
lerde ve daha ha,ka yerle~fj,t 
rüyordu. Cümhuriyet deV!'1'. 1/1 
milletinin hakimiyet de~·. " 
Türk milletinin hakim~..,. 

Küçük Haberler istikıaıini koruyan en bü~....-. 
vct, Türk ordusudur. UTU~, 
hiçbir m~C'er11 ile alakası .~ 

lktı•at haberleri: Ve onun vazifeei, Türk IJ1lllP""" 
varlığını aıyanettir. ___, * SEBZE 1WOPERAT}1''1NDE Bütün Türk milleti, bu ııJ- • 

AÜLl.ER - Ynpılıın teftişler so - tin verdiği emniyet içind• ~ 
rıunıla yaş sebıe ve meyva kooperıı.- dığını ~ok iyi his için, on~ ~ 
tifleı 1 birliğınde mudür N ı".zım, n\U• ailelerini, en İyi fartlar İÇİi'.• ~ 
hnsebecı fü:r.a ve Nizanıcttinle diğer ,atmak üzere ihtiyar e~ 
ü,. memur ı,rlen çıkarılmışlardıı·. hiçbir fedakirlık yoktur. • fi' 

Bıılık mudürluğüne Giresun fın- Bu yüzden bu meae~., 
clık bhlıip ikıncı mildüru Talat Kıncı kat'i ve en tetirli tekiJde ~ 
ıretırilıniı,tır. BlrHk bu sene mil tah· mek, bütün Türk milletini 
slc.> 7& bin \ıra avamı verecektir. eder. 

SGHA sAICJJ' 
Den:zıerde: 

* DE~İZ M1'1.\IURI,Aftl - De· 
nız:iolları İdaresi, işlerinin çokluğu 
dolayısile memuı larııı günlük mesai 
eaatlerınl yarım -.aat fazlalaştınnış
tı r. Bundan sonra akşam tatili beş 
~erine beş buçukta olacaktır. 

Giimrüklerde : 
* l'ARIDAT AZ - Güml'ük va

ridatı bu ay ı,;ok a1.dır. Ay !!onunda 
bir aylık miktarın 1,5 milyon lirayı 

bulamıyacağı sanılmaktadır. Geı,;en 

a1• t mılyıın 300 bin liraydı. Aılık 
rekoı unu teşrı nıevvel a~'ı kırmı' ola
caktır. 

Belecllyed!.!_ 
* ASKER AİLELERİNE YAR

DIAJ - Dün toplanan Daimi Encil· 
nıencle yine askeı· ailelerine yapılacak 
vıudım mC11elesi görüşülmüştür. Bu 
hususta henua tam olarak kaymıı
kamların tetkikleri bitmedifl için bir 
karar verilememiştir. 

ralık ihracat olmuştur. Yunanis -
tana balık. Rumanyaya zeytin, 
kestane, fındık, İsviçreye darı, 
fındık, Yugoslavyaya hurda in -
cır, isveçe fasulye ve ltalyaya 
halı gönderilmiştir. 

inıiliz mübayaat tirketi mü
messili tehrimizde 

Ankarada, hiikumetimizle tica
ri müı:akereler yapan İngiliz mü
bayaı:ıt ıirketi mümessili Lord 
Glinkoner dün şehrimize gelmiş
tir. Birkaç gün kalarak tekrar An
karaya gidecektir. 

danıımum, nlrlanınıyıırum. 

Hazırlanmıştı. Beraber çıktık. O
na yolda ihtiyacı olan şeyleri aldım. 
Büyük paketlerle eve di:lndük. Şoför 
bunlan yukarı kata çıkararak ma
sanın üstüne yığdığı zaman, Seniye, 
odanın orta6ında durmuş, hayretten 
başka ifadesi olmıyan bir hareket -
sizlik içindeydi. Gl",z gö:ıe geldik. Biı· 
şey lioyliyecf'kti, söyllyemedi. O kıı

du saf ve sevimli bir gillüile cüldü 
kJ az daha boyununa sarılacaktım. 

Jt'akat hayır, kendime vaadim vaı-. 

16 Temmıız 1937 
İstaııbııl 

· Yolculuk faaliyetleri beni biraz 
yorduğu için hatıraları şimdilik kısa 
kesil oruın. Vapurda acısını çıkarı -
rım. Yalnız mOhim noktaları koydet
mcllylm: Bugün (sabahleyin) va i
yetname işi bitti. O andaki heyeca -
nımı ıimdi yazamıyacatım. 

BORSJ\ -,-24-10-940 da muamele ı0 

Londra 
Nevyorll 
c ..... ,. 
Atına 
Sofya 
Madrtt 
B-.e1apet. 
eo.ıa .. 
Belırrad 
Yok oba. 
StokMI. 

paralar 

1 Sterlin 
100 Dolar 
ıoo ta •• Fr. 
100 Drahmi 
lto Leva 
111 Peçete 
ı• Peasl 
ıı.o Le1 
100 Dlıuıı 
100 v-
189 ı .... kr. 

ikramiyeli ylaa S 1931 
Erpal 
Sana· En11N• .. .. 

,. . 

~HUllllttfMHNHNltlflt ........ IU-ftl • 

! Vecizelerin Şerli L_ ............ _ ......... _~ 
Bahtiyar/ I• .,.-(}il_ 

m•v•i temin •tm~S· _ --" 
temirı ec/•n; Ul18i• ,,..,,,.,
ve vicdan ittiralıatiJit• 

A•ebol~ 
Sevgi ve merhamet hisle1~ 

Uyarlık bakımından en fi 
kaynaklardır. Kalbi sev~ " 
mcl'hamet hissile çarpan ::_..,,. 
l!an, muhakkak ki ba~;dl 
göıılünil alınak, başkalarını .,. 
dirınek için biı· çare bulur 
sayede 1'iinlünü hoşnut e_.det• 

Vicdan istirahati ise, oııııl-! 
ki, E'n büyiik saadet k 
Vazifeyi yapmaktan, bir ~ 
haksızlık etmemekten'... bir ~ 
yi incitıncmektcn doııan 
istirahati, bir baht.iyarlık 
yaratır. i.ıeı1 

Sevıi ve merhamet b • 
aıüstsrih bir vicdanla b 
insana en geniş saadet uf 
açar. 



Brennerden 
sonra Pirene 
mülakatı 

ıue~~ı~t=~ 
TAS 

Hesapta 

olmı7aa 

lı\ ~anyayı italyadan ayıran 
'-de l'~ol aJpJerinin ıeçidı' Bren 

''Pıl Fubrer ile Duçe arumda 

Bu harbin Marne muharebesi 
• 

veya dönüm noktası 

bir görüıme 

(Bqmahleden clevcım) 
muvaffak oldu. Fakat bu harp 
muvaffakıyetleri Almanlar o ka
du istedikleri ve bekledikleri 
sulhe kavuıturamadı, hatti ka -

~ k' son mülakatın doğurduğu 
tıia~' ~t ve teıebbüslerin en ye -
lıııd ,P•nrayı Alman itıali al
ltfrt• Franıu: topraklaranda 
ttçid' eden Pirene dailannın bir 

hangisidir ? 
(Bfrlnel Hhifıdm devam) ve belki Rusya, Rumanya, Bulgaris· ':uşturmak ıöy~e. dur~un, ı.ün geç-

lenıenkle Belçıkayı silip ııliptıreı ek tan rol oynıyacak gibi görilnüyor. tık~e su!h p.erısı, ~lındekı ~aftan 
Fransaya döndil; bu defa hnkikaten dalıle, cılvelı ve ı,vebaz bır kız 

"inde yapılan mülakattır. 
'e . i ııt 1 .n.ı ıpanyanın mukadderatı-

F'r8:k!l.d~ bulunduran General 
Şefi ~ ıle Almanyanın Devlet 
~.l;ıt~Ltler, iki tarafın Hariciye 
de ik'arı hazır bulundukları hal
tİte N saat göriiJmü,terdir. Hari
~ ~larmdan başka, Alman
~~ ~rn~m ıkara, deniz ve hava 
~ V t erı Baıkumandanı Mare
~k 0n Keitel ile Alman ordusu 
8r81111n:ıandanı Mareşal Yon 
lql e~ıtsch dahi bu mülakatta 
~tdr 0ulunmu§lardır. Görüşme • 
tj ~ha, liitlerin, Frankodan aske
'• da yardımını istemiş ol • 
lıit~ rnu~temeldir. Böyle bir iş
lııau· nııhvercilerle İspanya için 
diti ~ ;:n!>aratorluğu mağlüp edil 
~ııl a dırde temin edecekleri 'n ıklı rnenlaatlerin tesbit edil
~ ha mümkündür. ispanya -
~•ııc rbe girmesi, beynelmilel 
"e a rnıntakaıını iııaJ etmesini 
'4~1 .~ebelüttarık müstahkem 
dtriı"1ıni de, imdadına ııön -
liııı, :~ek Alman kuvvetlerile bir
' 1ıncuını tazammun eder. E
tt, rn hPanya, Dcezire ile Septe
iıırı • ut ınuahedeler hilafına u
"t l:ao~tn:r.ilij toplar yeı-leştirmit 
lııi,tir l•ıan iki tarafını tahkim et-

beş hatta zarfında Fransayı mnğlüp Frn~sanın 1940 sencııi haziranın· gibi, boyun kırıtıp, &Öbek atıp Al-
cderek l!J40 hıızinınında mütareke da mutareke akdetmesi Fransızlara manlard•n büıbiitün uzaklaımak-
talcbinc mecbur <.>tti. Bu defa da karşı hal'be nihayet vermi~se de fn- tadır. 

~i Alınan kuvvetlerinin il
ı-;; ti e b!r kat daha büyijmü• od' ~alı Afrikadaki İtalyan or. 
' ~ ne pabasma olursa ol
~ ı,. __ c;,n~in tark kapısı Sü-

lame nehri boyunca muharebeler gll1z kuvvetleri Dunkcrque'den Bü· İıte, Almanların bütün iflermi 
oldu: faka • Almanlar burada hiçbir yuk Britanya adasınn geçerek İngil· bütün hesaplarını bozan böyl; 
duraklama gosterınlyerek Padsi iş- ter:~~e duru~orlar; ~lcnizJerin temin bir türlü sulhe kavupmamaktır. 
gal ettikten sonra Llyon ve Boı - ciUı;ı masunıyet ve Ingiliz donanma- Ondan dolayıdır ki Almanlar 
deaux'ra kadar ilerilediler ve ancak sının hakimiyeti snye inde Almanlar kimseye medyun' olmak5ızın yal: 
o zaman mütnrcke yııptılar. Bu de- f ngiltereyi istila C'demedller. Hava nız bati arına bitireceklerinden e
fakl l\Iame muharebesi. geçen Ci _ taarruzları da §lmdillk sonsuz tah-' min oldukları harp macerasına 
han Harbindeki lılarnc muharebesi- ıiplerıl.en başka bir neticeye vasıl ol- evvela italyey1 karıftırdılar. ttal
ne benzemedi. Esasen ne siyasi vazi- nıadı: Ingilteı·eyi sulhe mecbuı· etmek yanın Akdenizde ve Afrika cep
yet ve ne de askeri durum geçen Ci· için lııgiliz mukavemetini .Büyük IM- helerinde şimdiye kadar yaphğı 
han HarbindekilC're benzemiyor. Bu tanyn adasında, arslanın yuvasında müdahaleler, İngiliz kuvvetlerini 
defa İtalya, Japonya keııdisile be- kırmak liizımgellyor. Bunun için ha- sarsamamış, bmaenaleyh İtalya -
:raberdir. Rusya bitamf olmakln be· zıdannn Alman teşebbüsleri Maııche nın harbe İ§tirakinden beklenen 
raber kentlisine yaruımcıdır. Cenup- deııizl kenarında durmaktadır. netice de elde edilememiştir. j • 

ta Balkıınlardnn, şimıılde İsknndi- Şu halde bu harbin lki 1\farnc'ı talya yardımının da işe yaramıya
nnvya devletlerinden ve ara7.lsinden vardır. Iliri Marnc muharebesi ma- cağı bu suretle anlaıılınca, J"pon
istifade etmektedir. Rusynnın ve Ru- kınnınıla Fransa meydan muharebe- ya ile de U)'Ufmak mecburiyeti 
manyanın petrol membalnrından sidir. nu muharebede bu defa Al- hasıl olarak ona karıı büyük ta -
noksanlarım ikmale çalı§maktndır. mnnlnr gnlip çıkmışlnr ve Fransayı ahhüd~ta ~ildi ve aynca Ja -
İngiltere, kendi ndalarına çekilerek kamilen harp harici kı1mışlardır. p.o~ milletme .A~yada büyük sa -
orada müdafaa cdiyoı-. BlrJeşlk A- Fakat İngiltereye d~ndükleri zaman lahıyetJer verildı. Fakat aradan 
merika bitaraf olmnkln bcrabel', İn- Manche denizi önlerine çıktı; geçen üç, dört ha!ta geçtiği halde Ja • 
giltereye her nevi yardımı yapıyor. harpte Marnc nehrinin yaptıı;rı mfi- ponyanın, ta Uzakjarkta yapaca· 

Geçen Cihan Harbinde Almnnyn, ni vazifesini bu sefer l\lanche denizi iı iflerden de Avrupa sahnesin -
Fransa ve Rwıya anı7.lsinde e511slı yaptı. Bu hldiselere bakarak diyebi- deki harp itibarile şimdilik en u
çarpışmalar yapmakla beraber '.:\Iı. liriz ki bu harpte iki dönüm noktası fak bir fayda temin edilememiş-
61r ve Hindistan gibi f ngiliz impn- vardır. Birinci dönüm noktası Fran- tir. Japon ittifakının da dediğimiz 
ratorluğunun mühim kaynııklnrını sanın mağliıbiyetl ve mütareke tnle-I cibi, hiç. ?.lm~zsa şi~dili~, ~~ru
ayaklanı.lırmak ve ele geçirmek, Sil· bidir. Bu dönüm Almanlar lehine pa harbı uı.erınde brr tesır goııte
veyş kanalını kapamak çnı·p).>rlne ıııu1.afferiyete doğru bir dünıcn kır- rememesi, nihayet İspanyanın 
başvurmnktan da hail kalmamıştı. nıak olmUflur. fakat ikinci döniiııı muavenetini temine de ihtiyaç 
O zaman bu maksatları için Türki- noktası Mnııche kenarındaki duruş- his.ettirmiş &ibi görünüyor. Va
ycyi illet etmfiU. Hall.ıuki biz, o za- tur. Alman zafeıinin yolunu kesen imi, İspanya ile müzakerat, zaten 
manld müttefikimize en büyük hiz- bu mani 1941 senesin.de bertaraf e.,Japon ittifakı müza~eratile bera-

Hitler-F ranko ı Yunanistanda ihtikarla Berlin Üzerine 
mülakah n3Sil mücadele ediliyor? hücum 
(BiriıJei Mlıifednı deva.m) p h J f d-

Von Ribbcntrop ve Serrano Suner, a a 1 Sa BD 8 C1 lnol .. hifeden devanı> 
mülakatta hazır bulunduktan sonra, CezaJandırılıyor den Tııymis S'aT.etesine çekilen bir 
ftl'ıtlarıııda da görü~ıncler yapmı~ • telgrafta llfareenl Grnzlanlnin em • 
)ardır. alan da rindeki ııefcr kuvvetlerinin hilen bir 

Hitler, nazi üniforması taşımak
taydı. Genemi Frnnko ise askeri ü
niformasını giymişti. 

Akşam, Bitler, vagon salomınıfn 
Franko şerefine bir ziyafet verml; 
ve bu ziyafette Von Ribbentrop ve 
Suncrdcn başka Alman orduları bıtş
kumandnnı Mareşal Von Brııuehitsclı 
hazır bulunmuştur. 

Hitlerin treni, ı-andevuyıı öğleden 
ııonı'8 eaat 8.:rn da, Genemi Frnnko
nun treni de bil'az sonra gelmiştir. 
İstaıı)·on, İspanyol ve Alman bayrak
larilc siislcnmiş bulunuyordu. Üç 
Alman piyade böliiğü ihtiram ı·es • 
mini ifa etnıigtir. 

General Frıınko, Hitlerle samimi 
surette vedalaştıktan sonra, dün ak
şam Madridc dönmek üzcııcı randevu 
ınnhallindcn lıareket etmiştir. 

Amerika Fran~adan izahat 

istedi 
Vaşington, 24 (A.A.) - Stetani 

ajansından: Amerik;ı hükumeti, 
\'khy hükumetinden Avrupa lhtilii. 
fı kıırşısında vaziyeti ne olduğunu 
tasl'lh etmc!'ini istt-ml~tir. 

-- aydanberl bulunduklan Sidi-Barra-
Atfon, 24 (A.A.) _ D.N.B. a- nide durdukları bildirHmektedir. 

jan~ı bildiriyor: Gizli olarak Grazinn1nin karşısında mühim ıne-
yüksek fiyatla şeker satan 20 selcler ı;ardır: Libyalı kıtaat meae-
kişl sürülmüştür. Bu şekerleri lesJ, esir edilen firariler, S1df. Bar-
satın alanlar da sürülmüştür. ı·anl cephesini Libyada kaydedilen 
Bunlar nı·asında 80 drahmi fi- siyah askerlerin tutmakta olduğunu 
ya tin beş okka - bir okka takri- teyit etmişlerdir. Fnkalnrcfan biri 0 
hen 1288 grnmdır. şeker satın kadar yaşlı insanlardan mütl'şckldl-
alan üç vızete muharriri de mev- dlr ki, ayni alayda ibüyük b:ıba Jie 
cuttur. lorunun bulunduğu vııkfdir. Bu u. 

• keılcr, Sünusi aşiretine mensup ol-
lngiliz sefirleri I mak itibarile, Mısırdaki nıüsliiman 

C1 inci 1ahlfeden devam) kardeşlerine karşı muharebedPn im-
yatlı dıı vranmakta, fakat Bukovinya tlna etmektedirler. General Gallini, 
ve Besnı-nbyndıı askeri harekat ya- « Illz İngilizlere karşı muharebe edi-
pıldığı bildirilmektedir. yoruz, bir tek .MısırJıya dahi tesa-

Yunaniıtanın vaziyeti düf etmlyeccksinizı. diyerek bu kı-
Ege denizini ve Çanakkale yolla • taatı teşvike çalışmaktadır. 

rını kapamakta olan Yunanlstanın Keza 1tal~·nnlar n kc.rlere Rama
vnziyeti büsbOtün başkadıl'. İtalyan zanda. oru~ tutmalarına dn müsaade 
destroyer ve denizaltı gemilerinin etmcdıklcrındcn hoşnutsuzluk hami 
Ege denizinde seyrüsefer etmiye nıü: olmuştur. 
saadcleri olsaydı, Mihver devletleri- Bir ıenede lnsriltercye 743 
niıı şarki Akdenizdeki kuvvetleri art- tayyare gönderildi 
mış bulunurdu. Eger İtalya, Ege de- Vaşington, 24 (A.A.) - İngiltere, 

Amiral Muaelier idama 
mahkum e-!ildi 

Vichy, 24 (A.A.) - Toulon asJ,cri 
ınuhkemcsi Ililr Fransızlar den iz 
kuvveUel'iııiıı başkumandanı Amiral 
Musclicr'yi gıyaben idama malıkfıın 

<•tıniştlr. 

ııizlııdc Osler teşkil edecek olsa ve harbin ilk senesi içinde Amerikadan 
Alman kıtaatı da Rumanyadan Bul- 780 milyon dolarlık harp malzemesi 
gıırlstana gecse, Türkiye için vaziyet almıştır. 
dahi\ tehditkar olurdu. Yunanistanın 1 cy'IOI tnrlhinde Amerikanın fü. 
ııtratejik clıcnınıiyeti bununla da kal- racntıııın yilzde 86 sı İııgilteı-cyc ya
n~a'.tın~tıı<lır. Scliiııik, Vaı·dar vadi- pılmnktayrlı. 
sının ı<apısıııı tf'şkil r.tnıektcdil'. Var- Ayni sene içinde f ngiltereye 53 
dar varlisi!ıı rlcmlryolunu ihtiva edcıı ·ı mı yon dolıır kıynıetinde 743 tayyare 
<'enubi l\fokedonya ile St>ID.nik !ima- göııderilmiştfr. 
nıııa Bulgaristan göz dikmiştir. ----------------

'l'ürkiye, Alman hoyunduruğu al
Alman · Fransız trııa g~rrsc, Suriyedeki Frnnqızların 

şimdiki mukavemet polltikııır;ında de-
SUlhün e doğru vam crırhilf'cck1eri pek şüphelidir. 

(1 rnci uhifeden devam) Eğe1· Ege denizindeki adalar Mib-

8;:-ıını almıya çalıfı urken, 
~ lrun da, bu denizin garp 
~ lutınuı, mınvercilere son 
~ • kıymettar bir hizmet 
~ . edecektir. Böyle bir nzi -
~ ~ büyijk harbin netice-
~e müeuir olabilir. 
~ • . ı böyle bir İf ortaklı· 
t.,~~zden evvel mihverci
a:.~ •nchıi plip geldikleri tak 
~ ~ edeceği menfaatleri 
'-1 ~ ı&lemİf olmalıdır. Umu
~ -.ıca1c. bet kilometre mu
~~ Cebelüttank kayası, 
S ı... Pek pahalıya mal olacak 

mcti Boğazları sıkı tutup kapalı bı- dilip Alman kartalı, Ingiliz arslanı- her ba§lamışh. Berlın ve Roma
rakmakla yapmıştık. Ondan fazlası nın vuvasına saldıraınnzsa, veyahut da Japon ittifakı hazırlanırken, 
bizim takatimizin harlcindeydi. Bu İngiliz imparntorluğ'unun mühim kay İspanya Dahiliye Nazırı M. Suner 
sebeple Süveyş knııalına taan"UZ, nnklaı-ını teşkil eden Mısır, HinıUs- de Berlmde bulunuyor, onunla da 
İran ve Efganüıt.n üzerinden Hin- tan, Irak gibi yerleri İngiliz birliğin- mütemadiyen konuşmalar yapılı
dlstana el uzatmak fikirleri netice- elen, oommunewealth'ındnn ayırıp yordu. Yalnız o konuımalann o 
siz bir takım teşebbül!ler halinde kal- Düyük Britanyayı ihtiyaç içinde bı- tarihlerde mukaddeme teklinde 
mıştı. rnkal'ak aulhe yaııaştıramazsa l\lımo kaldığı ve müsbet neticeler ver -

Şimdi bu yeni harbin de o zaman- dönüm noktası geçen Cihan Harbin- mediği anlaşılmaktadır. Ondan 
ki Cihan Harbine benzer Yl'rleri vnr- ı.lekl 1\Iarne ı.lönüm noktasına benzi- dolayı olacak, ki bu defa M. Hit
dır. Düşmanın, İngiliz iınparatoılıı- yeıek İngiltercniıı zaferini kmın e- ler, b~z~at İspanya hududuna ka-
ğunun mfihim kaynakları olan :'Ilı. dcbil!r. dar gıdıp General Franko ile bu-

sız mareşaline selam reı:mini ifa t>t- ver de,•letlerinin tnzyikl altında bu
miştlr. İstasyonun methıılindc. Fnın lunacak yerde Bıitanya kuvvetleri 
sız devlet adamlarını, Almanya lln- için bfrcr lls ·teşkil ederse, Mih,·er 
rici~·e N' azıı·ı Von Ribheııtroııla ?ıI a- drvlı:ıtlerlnin Türk iyeye knrşı olan 
l'<'şal Kcitcl ve Pı otokol şefi Orta tehditlel'i mühim suı ette azalır ve 
Elçi Voıı Diirnberg karşılamış ve Britanvanın şarki Akdenizclekl vaıi. 
kl'ıı<lill·l'İne hususi trene kadar n~fıı- yeti kuvvetlenmiş olur. 

sır, Hindistan ve bu de.fu ycııl llavo luşmak külfetini ihtiyar etmiştir. 
olaıak Irak arndsinc tecavU:.: fikil." Eakl Ordu Kumandanlarından Bu buluşmada, Alman Başku-

' "6,!'.rbe iıtiraki için tapan· '°"'- bir mükifat olamaz. 

lerl hemen aynen mevcuttur. Yalnu: Emekli General mandam ile Erkinıharbiye Reisi 
bu vazifelerde eski müttefiki 'fQrkl. ALİ İHSAN SABtS de hazır olduklarına göre, yapı -
ye yerine yeni müttefikleri ltalya lan müzakeratın bitbaua askeri 

mahiyette olduğuna hükmetmek 

Benzin ve motörin fiyatla-
S lcob Ye Suner tarafından 
~~ e cyan edildiji veçbile is-
1.ı.~Yedi yüz sene fberya ya
~ ~İt tnda hüküm sürerek par
:"'111..r lnedeniyet yaratan Arap· rına 

~dan çıkard.ktan sonra, 
~.: lann Tunwa ve cenubi 

ufak zamlar yapıldı 

İcap eylemektedir. ispanya ile 
yapılacak ukeri herhangi bir an
latmanın ise baılıca hedefi Cebe
lüttank olabilir. Zaten İspanyanın 
Cebelüttarıka karşı bir hareket 
yaparak, iki yüz eJli senedenberi 
lspanyol topraklarma yerleşmİ§ 

.~ar kurduklan kısa ömür-
)ot •Corlujunu ihya •lmek 

~ lau ~erlerin sahihi Fran
i' ~t~nyayı tatmin için ıimali 
'f•t ilc.acLıa harbin aonunda, 
İtiıı qt;tt~ alac:ajı 1erleri 
.u e ıınıdıden temin etmek 
''ler B • . F . ectu.;_ .un_un ıçııı_ ranıamn 

lıt S\ılh eu ıa.....ell)'Ot'. Fran
t~· •lr4etmeciikç. ~• yeni 

' 0~ kayı~larmm hududunu 
~ ~. b.~ed.~çe ıimali Af. 

~yük musteınleke im -
~1-r "ilandan ispanyaya yağlı 
.\~ \>aad edemez. 
ll'tltlky~ Devlet Şefinin Gene-

0 ıle &ÖrÜfmezden evvel 
--~ S..vekil Muavini Laval 
~I • bir mülikat yapması
t1 •cı. .hilnrıeti hpanyaya ve

li( ....... 

~... 1 ~· uzerinde pazarlık ol-
~•alın MareıaJ Petain 
~ ek tekrar Parise ıidifi 
~ Franko ile yaptığı mü • 
~ •onra daha müsbet esaıı
~ ()ıa_ ~ müzakereye devam t' ftrektir. -

ile Abnanyanın. ıulh 
' •i.ı ~•fında anlagacakları 

lt:. el• liitlerle yaptığı n1üla ~ 
·:'ttl~ lnla,ılmaktadır. 
~l>~r.\ df:v)e~lerinin,. f::ıgiltere 
~ kdenızde netıcelendir. 
~- fedakarlığa hazır 

~llt r11:n .. ına yeni bir delil de 
~•katıdır. 

Af-llharrem Feyzi 
\ TOGAY 

........................................................................... 
Ankara, 24 (A.A.) - Ticaret Ve-ı rut, Motörin dökme kılosu 11.Bli ku- 1 i ·ı· 1 • ı· d Akd • . o an ngı ız erın e ın en enı-

kiiletinden: . nış, l\Iotörin çıft büyük teneke zin bu anahtannı İstirdada teteb-
1 - 28 haziran 1940 tnrllıınden- 427.90 kuru11. b" ed ki • 1 d b • .. 
l • t ı .. t ki r· 1 J . . r· 1 us ece en ay ar an erı soy. ber carı pe ro muş a an wat arı, 2 - Benzının izami satı11 ırat a- l · d kt 'd' y ı j .. . , enıp urma a ı ı. a nız span-

vukubulan tahavvul dolayııole, 2:! sa- n şunlardır: d d k t 'it . yanın uı up urur en nıı ere 
yılı milli korunn!Jl kaıarnam~lne 18- Litresi Ankarada 27.85 Kr. İıılan- ile bir ~yet memat harbine 1ıi -
tlnnden yeniden tesbit edllmıı ve .2: bulda 25.10 Kr. İzmirde 25.1~ Kı·. ri~mesi çok ıUç olduğu için ispan
b1rlnciteşrln çareamba g{inllnden ıtı- 3 - Ankara, İstanbul ve lzınirıle ya Devlet Reisi General franko
baren meriyet mevkiiııe konulmuş· tenekeli benzinin azami satış fiyat- nun bu hususta çok tereddüt ıös-
tur. iarJ ıunlardır: termekte olduğu anlaıılmakta 
Fiyatlan~a um yapılan mallar Çift büyük teneke Ankarada 1016, idi. ispanya, bir kere üç senelik 

ra~nıa. benı:ın ve mot5rln olu~ gaz- tatanbulda 925, bmirde 930 kuruş. korkunç bir dahili harpten çok 
yaJ."l fıyatlarında herhangi blı değ'i· H d h· ı . • t. in yorulmut ve çok yıpranmıtt r B" 
şik\1k yoktur. 4 - eı· yeı· e a en caıı. mo or t.. I k f b ı • u-

Buna nazaran benzin ve motörlnln azami satış fiyatlanna naklıyc ı~~as- • u.ndmde!11 ~· e d~ er ~~-alfı yara 
- · ı·aflarında ve mahalli istihlak rusu- ıcın e ır . ...,ım ı onun ..._. ıca va-

lstanbul, Izmir ve lskcnderun depol · fi · b l d · munda yapılan tadilat nıü tcsna : ızesı u yar~ arı sarıp te avı et-
e!!as fiyatları şunlardır: kf r 

Benzin dökme kllosu 81.28 kuruş, Dökme kilo başıııa 0.53 Kı·. Çift meS 
1

: . .. i . 
· · .. 5 no K ı · anıyen, ispanya ıçm ngıltere Benzin dökme lıtresı 22 83 kuruş, I büyuk teneke batına 1 ·" r. l ııve •

1 
k h .• 

' . ı e açı ça mu anmaya rırışmek 
Bensin çift büyük teneke 869.l O ku- <·dllnııştlr. k hl'k ı· b' · t' Ç" k" · 

lzmirde kokain satan eczacı kalfası 

ço te ı e ı ır lf ır. un u Is • 
panya da batlıca ihtiyacatını ha -
riçten g~tirtmek mecburiyetinde
dir. 

Bu sebeplere binaendir, ki biz 
(1 Lnol aahlft-len devam) J ne, şehrimiz ikinci Asliye Ceza İspanyanın mihver devletlerine 

_Hastahane başeczacısı bana l mahkemeıinde devam edilmiştir. karşı olan minnettarlığı;.a ve 
bir paket verdi, bunu dışarıda Geçen celsede, fazla kavrulan meylanına rağmen harbe İştirak 
bekliyen eski eczacı Mehmede kuru kahvenin yüzde 30 nie;be - edeceğine eskidenberi ihtimal 
vermemi söyledi. Ben de götürüp tinde fire verdiğine göre fiyatının vermemekte idik. Yalnız M. Su
verdim, mukabilinde aldığım 6 Ticaret Vekaletinin 180 kuruş o- nerin son Berlin ve Roma 
lirayı başeczacıya getirirken sivil !arak tesbi~ine rağmen 200 kuru· seyahatinin de büsbütün boş kal-
memurlar, etrafımı aldılar. Hnl - şa çıkarılmasının muvafık olup ol- mıyacag~ ını söyliyerek ond d 

'l · d ~ M k T' M " an a buki paraııın numara ve sera en mn ıgının ınta a ıcaret u - tahmin haricinde herhang· b . • 

knt clınişlerdir. 1 Ga . k I k yrımen u a~ı 
J·'iihn·ı-. '.\larcşal Pctain'i ' "agon u- arttı il"' ~ 

- 0 d 1 1 ~ rı rma anı 
ııun on n e mrşı amış ve gor ışml.. İstrrnbul Dördıuıcıi i cra 11/r.mıırlu-
lcr, Führedn vagon sıı.lonundn ya· 

üıındcın: 
pılnnşbl'. 

f staııbul Vakıflar İdare inden l•
Görfişmelerdeıı sonra, Führer, 1a- tiknız eyledikleri paı ayn mukabil 

rC>şnl Peta1n'i otomobiline kadar teş- Nemliıade Nazım, Zahıde, Behire, saati; Los Augelos ve Berlin olimpi
yi etmiş ve M~reşalin .hareketi esna- Hafize Sıdıka ve Süreyya tarafla- yadlarında resmi kontör olarak inti
sında da askcı ı meraaım yapılmı tır. 1ından birinci derecede ipotek tesis hap edilen yegane saattir. 
İngiltere İspanyadan ebediyen olunan ve tapu kaydına göre Hoca. Umumi Accntalığı: 

tardedilecekmiş paşa mahnlleslnin Demirkapı nrka İstanbul, Kutlu Han 1/4 
Roma, 24 (A.A.) _ Stefani ajansı sokağında G ada 12 paıselde eski 2, Satış illağa:alcın: 

bildiriyor: 1talyan gazı>teleri Hltl cr- 37 miikencr 37 mükerrer 85 yeni 11, ANADOLU PAZARI, Sirkeci. 
Franko görüşmesini tebarüz ettir _ 1:1, 47, 49, 51, 51/l No. lı ve tanın· ZAFER Ticarethanesi, Eminönü. 
mekte ve bu mühim hadise kareısın- mına üç yeminli ehlivukuf tarafın • A. naroççi, Sultanhamam. 
da i tnlyaııııı bütün sn mimi menuıu- dan (2981) lira kıymet tııkdir edilen Panclrls ve Savaidis, Karakiiy. 
niyetine tercüman olmaktadnlar. altında dükkanlnn mevcut hanenin Alberto ASSANTE, İstikliil caddesl 

I..aveı·o Fascfsta diyor ki: 

Ru mülikajt, Falanjist İspanya 

!le Mihver devletleri arasıııda sıkı 

dostluk ve işbh-llğini knt'i surette 
teyit etmekle kalmamış, fakat, ayni 
zamanda, İngiltercnin İspanyada e
sasen yarı karbolmuş mevzilerini 
muhafaza edebilmek hu ·usundak! 
son iimitlcriııe ıle büyiik bir darbe 
tC'şkil etmiştir. İngilterenin C>bediycn 
ispnnyadnıı tardc·dilercğl gün geC>ik
miyccektir. 

/" Takıim ıinemasında ' 

1 :\!illi kahranı:ııılığııııızın canlı 1 
bfr dcstunı olan... Alkışlar a· 
rıısıııda beş giinde 50.000 kişi 

tnrafmdan görülen 

CANAKKALE 
GEÇİLMEZ 

Türk~e sözlü ve şıırkılı milli 
film muvaffnkı~·etle devam edl· 
yor. Bütün şehrimiz ahalisi bu 
filmi görmek ve büyüklerini ve 
mılli zaferini alkıtlamak üzere 
Beyoğlunda TAKSİM SİNE-
1\!ASINA koşnıııktndır. 
Herkesin gorebllmesi için fil. 
ıııiıı lı•nf'si bir hafta daha uza
tılmıştır. Suareden sonra her 
tarafa traınvny ve otobGs temin 
t'dilınlştir. 

Seanslu: 1- 2.30 • 4.30 • 6.80 

• ve 9 da 

1 ikiyilz eksen beş milyon iki bin beş Taşra !cin accnta aranıyor. 
yiiz C'lli hl se itilıal'ile yüz doksan iki ~-~-=--=~;;,;,;,,;;..~;;;;;;;;~~~!!! 

ad ve ltib:ır olunurlar. milyon dört yüz yirmi yedi bin alt-
mıe bt.>ş hissesi 2280 No. lı kanuna 5 - Gayrimenkul 15/l 1/940 tarl
görc açık arttırma ile sııtılınasına hinde c~ma günü saat 14 den 16 ya 
kıı rar verilmiştir. kadar lstnnbul Dördüncü İcra me

na11rim enktılfın cıısafı: Halen 47, murluğunda üç de.fa bağınldıktaa 
49, 51, 5:1 taj numarasını tasıyan bir sonra en çok arttırana ihale edilir. 
bina olup altında dükkanı' bulunan Ancak arttırma bedeli muhammen 
h I'. kı)·metin % 75 fnl bulıncz veya sa-anec ıı. t • t' t 

49 No. lı dükkin önG nhş:ı.p ke. 1
,1 ıs ıycn 11 alacağına T(lçhanı olan 

pC'nkli olup 51 No. lı dllkkCinla biıle- dığcr alacaklılar bulunup ta bedel 
şik ve halen kahvehane olarak kulla- bunların bu gayrimenkulle temin e
nılmaktadır. dilmiş alacnklannın meC>ınuundan 

53 No. lı dilkkin olup zemini çl- fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın 
mcnto kaplı iki kı sıııı havidir. taahhildil baki kalmak üzere arttır-

47 No. lı hane olup zcmıtni çimento ma 10 gün. daha tcındit edilerek 
snınanlıkh bir ocla ve tavanlı aralığı 25/11/9-10 tarihinde pazartesi günü 
hııvldir. saat 14 dC'n 16 ya kadar İstanbul 

Bidnci kat: Bir sora ilzerinde bir Dördüncü İcra memurluğu odasında 
oda, bir lwlii, bir tarasa olup Serdar ~rttmna bedeU satış istiycnin alaca
sokağından 23, 25 No. lı kapıdan gi- gına riiçhanı olan diğ~r nlaeaklıların 
rilincc zenıinl toprak bir ııralık, bir bu gayrimenkulle temın edilmiş ala· 
sofa İl" oda va ·d n· h tı cakları mccmuundan '1'nzlaya çıkmak • ... ı ır. ına arap r. . 
Beden duvarları kürglr, diğer ak!!a· ve muhammen kıymetın ~75 ini tut
mı ahşapt mak Ş&l'tlle en çok arttırana ihale 

Sahası: ı;jmumu 182 metre murab- ~diliı'. Böyle bir bedel elde edilmezse 
baı olup 27 buçuk metre murabbaı ıhale yapılmaz ve satış 2280 No. b 
aralık, m!iteba;.ıst binadır. Çapı ıart- kanuna tevfikan geri bırakılır. 
nnıııcye eklC'nmiştir. 6 - Gayrimenkul kendisine ihale 

ı - l şlıu gnyrimenkulüıı nrttır - olunnn kimse derhal veya verilen 
ına ş:ırtııanıesf 31/10/940 tarihinden mühlet içinde parayı vermezse ihale 
itibaren !) No. ile İstnnlıul Dördfin- kararı fesholunarak kendisinden ev. 
l'Ü İcrıı dnirf'slnin muayyen numarl\- vel en yüksC'k teklifte bulunan klm
sında hcrkf'.1ıin görebnmesi için açık- se arzctmiş olduğ'u bedelle alrrııya 
tır. İlfinda yazılı olanlardan fazla razı olursa ona, razı olmaz veya bn. 
malumat nlmak istlyenler, işbu t••'t- Junmaua hemen 7 gün müddetle art. 
nnme)·e ve 934/4265 dosya No. aile tırmayn çıkarılıp en çok nrttırana 
memuriyetimiıe müracaat etmelidir. ihale cdiliı'. iki ihale arasındaki farll 

zabıtaca tesbit edi~miş i~if • . Pa - dür!üğ~n.den sorulmasına ka~~r f tice çıkmasını beldeme~te ~d~~. 
kette kokain eld_uı;:unu bılmıyo~- verılınıtt_ı: ~u .. ~~.ale Mıntaka 1 ı - Şimdi M. Hitlerin ta İspanya bu
dum. Hem. hiçbır sureti: ko~aı- ı care.t ~u~.urlugunden gelen ce - duduna kadar gitmiı olması ve 
nin benim elime geçmes_ı.ne .!m - vap dun~u celsede okunmuşt.ur. bunun da ilan edilmiş bulunması 
kan ve ihtimal yoktur. Çunku bu Bunda, Fıyat Murakabe Komıs - - çünkü istenseydi bu mülakat 
gibi şeyler daima ba_!cczacının yonunun toplanarak sorulan sual- gizli de tutulabilirdi • herhalde bu 
muhafazası altında durur. Esasen , lere cevap vereceği ve bunun günlerde İspanya taraflarından 
baıeczacı zaman zaman gizlice ~~hkemeye bildirileceği yazılı da mühim bir takım hadisata in
kokain satmaktaydı. Hadise günü ıdı. . tizar etmek icap eylediğine deli
üzerimde bulunan morfini, bazı Galıp Sezerin vekilleri avukat let eder. Görülüyor ki Almanlar 
haatalann ilaçlarına katılmak Ü - Ahmet Şükrü Sayar ve Ekrem O- giriıtikleri iti bata;abilmek için' 
zere baıecza.cı b~na vermişti. Öğ- r~n, hadisede su~ olın~d_ığını söy- Harbi Umumide olduğu gibi: 
le paydosu oldugundan, bunu ce- lıyerek, mevkufıyetlerının deva - harbi mütemadiyen dağıtmak ha
bime koymuştum. mında mağdur olacaklarını f.Öy - tasına berıün biraz daha diif· 

Mahkeme, maznunun tevkifi- lemi~, tahliyesini iııtemil§erdir. mektedirler. Bunun vereceği ne
ne, şahitlerin celbine ve alfıka - Hakim, her iki maznunun da tah- ticeyi ise, bütün dünya tabii bü
darlar hakkında tahkikat yapıl - liyesine ve muhakemelerinin gay- yük merak içinde beklemektedir. 'Mumhane 

2 - Arttırmaya iştirak için yu - ve geçen günler lç1n <;'o 6 den hesap 
karıda yazılı kıymetin % 7,5 u nis- olunacak faiz ve diğer zararlar ay. 
betinde pey veya milli bir bankanın nen bOkme hacet kalmaksızın me. 
teminat mektubu tevdi edllecektir. muriyetimizcc alıcıdan tahsil olunur. 
(Madde 124). (Madde 133). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla di- 7 - Alıcı arttımın bedeli haricin. 
ğer aliıkadarlnrın ve irtifak haklıı de olarak yalnız tnpu ferağ harcını, 
sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki yirmi senelik vakıf tavlz bedelini ve 
haklarını, huııuslle :faiz ve mn!<rafa ihale kıırar pullannı vermive mec• 
ılair olan iddialarını işbu ilin tari- burdur. Müterakim vergiler: t.eııvl • 
hinden itibaren on beş gün içinde rat ve tanzifat ve tellaliye reamin. 
evrakı müsbitelerile birlikle memu • den ınütevcllit Belediye rıisumu ve 
ıi\·etimiz.e bildirmeleri icap eder. Ak- mOterakim vakıf icaresi alıcıya a~ 
si. halde hakl:ırı tapu skillile sabit olmayıp arttırma bedelinden tenzil 
olmndıkçn satış bedelinin ııaylaşma- olunur. 

mak üzere maznunun ifadesi su- rimevkuf olarak devamına karar TASVİRİ EFKAR 
retinin Müddeiumumili2'e veril - ":ererek muhakemeyi talik etmiş- Japon - Soy t 
mesine karar vcrmi~ ve duruşma- tır. •• k ye 
yı başka bir aüne bırakmı:ıtır. muza ereleri 

Kahve ihtiklrı . (1 inci ıahifeden devam) 
Hava tehlikesini önlemek çın cereyan eden mfizakereler hıtk· 

için havada kuvvetli olmak kında ııorulan bir ııuale cevap veren 
lazımdır. Fitre ve zekatınızı Hariciye Müsteşarı Butter, şöyle tle
Hava Kurumuna vermekle bu ıniştir: 

cMiizakerelerin cereyan tat'zından 
tehlikeye karşi,oymuş olacak- tamamile haberdar edilmekte olan 
ıını:z:. İnı:iltere ve Amerika vaziyetin e -

hemmiyetlni müdriktirler.> 

de g i rmeni 
1ıılenıiye baıılamıştır. Sarın müş
terilerinin un ve irmik ~ipariş
lerinl bckleı· ve kolaylıklar temin 
euer. 

Adres: Galata, Mum hane c:ıd. 
No. 66/74 ADİJ, GÜREL 
Telgraf: Galata Ezineli 
Telefon: 4U19 

sındaıı hariç kalırlar. işbu gayrimenkulün yuknnda aös-
4 - Gö terilen gQnde arttırmaya ternen tuihtc İstanbul Dördllnc\i 

i11tirak edClller arttırma şartnamesi- icrn memurluğu odasında ifbu ilin 
ni okumuş ve lüzumlu malümatı al- Ya göat.erilen arttırma oartllameal 
mı ve bunları tan.amen kabul etm1e dalrealnde aatılacaiı illn ohmar. 
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1 Sinema-Tiyatro IJ ----~~--Öğretmeyi bilenlerin eserleri: __ llilil ____ _ 

Fraaaızca71 Almancayı lngilizceyi 
TİYATROLAR: 
Şıltir 7"i11aırosu: Tepeb:ıgı Dram 

kısmı: OT ELLO. İstlklill cadclesi 
komedi kısmı: DADI. 

Çabuk ve Kolay Oğretirim Çabuk ve Kolay Oğretirim Çabuk ve Kolay Ogretirim 
Yazan : Muallim MÜNiR Yazan: Muallim ENVER Yaıan : Muallim V AHDET 

Bu akgam Ü kOdar cHile> sine
masında cKendisiııin Gölgısb Ko
medi 3 perde. 

368 Sayfa, bez ciltli : 160 kurut net 208 Sayfa, bez: ciltli : 10() kuruş net • 1 336 Sayfa, bez ciltli : 155 kuruş net 

Oyalanmak değil de, bu üç yabancı dilden bi~ini ötrenmek kararında iseniz, onun kitabını, kolay ve çabuk öğrenece• 
ğinize de inanarak, alabilirsiniz. Bu üç kitap Muallim Fuad Gücüyener'in f Anadolu Türk kita p Deposu) nda hul~~ur· 
Yeri: Yeni Postane karşmnda Meydancık ha na. (Bedeli peşin g ö nder ilen taşra si parişleri, taa hhütlü olar ak gönder~ 

A!EUEIC 
ni/Js hır:L ljemen 

~ir komprime ha yat karşılığıdır 
En sıkışık zamanda sıze en büyuk yardımcıdır Kal<m, 11;1dil 

lezzet ve nefaset bakımından tatmın edıcı mahıvetı ve vuk
aek evsafı haiz.dır. Mercımek. bezelya, buğda'ı vesaır çorbalık 

Kom~rimelerımizı her yerde bulabılirsınız. 

ÇAPAMARKA M0ST AHZARATI 
Kııruluş tarihi: 1915 

SİNEMALAR: İstanbul ciheti: 
A/emdrır: .Mister :ıiotonun ihturı • 

Ponıpcinin son günleri. 
Aıok: :'llakslmbar ·Cinayet snıtli. 

Çr.mbr.ı·litaş: Atlus ı-:ksprcsl. 

Feroh: Atin~ Ekspresi. 
111arnıara: Kanatlı kııdınlar. 

Tınan: Panamalı kız - Neşeli aha 
(geceleri Nnş1t). 

BEYOCLU CtHETİ: 
Asıi: Sefiller - Kontes Valevııka. 
İpek: Lcyliı ve 'Mecnun 
Melek: Seven kadın. 
Saray: I.eylft Ye l\Jecnun. 
Sümer: Büyilk aşk 
Tak ım: Çanakkale geçilmez. 

Sağır ve Dilsizler 
Ce miyetinin daveti 

Öniımi.ızdeki 271101\.140 pllzar gil -
nü saat 14 rlc cc1ı1iyclinıizin lwycti 
umumiye•i içtimaı Coğuloğhı Halke· 
vi salonuııdıı yapıt.ıcaktır. Bıluqıuın 
arkadaşların . teşrifleri ılan olunur. 

RUZ.VAllfE: 
ı - Cemiyet unvanının değiştiril· 

mesi. 
2 _ ::\'izamnanıenln yeni bııştan 

tadili. 

Satış ilanı 
lstanbul dördüncü icra 

memurluğundan : 
Agoıı ve Dikıau tnl'ufmdaıı \'nkıf Partılııı !darcsıııden (26184) ik ı•az 

ııumorn. ıle bor~ nlımm paraya mukabil biriııcı ılı.>ıccedc ipotek gustcrıl· 
miş c;Jup borcun ôrlenıneme inden dolayı satılmm;ma karar verılcn ve ta· 

mamınR ehlıvukuf uıı dındırn GS50 ltı a kıymet takdir edllmiş olan Be

voğlu Pangaltı nuıh.ılle-inın Çınıen sokıığındll eski ü& ~·enı l42, 144 kapı 
No Jı ~ağ tnrafı Kemıılcttin ticınE.' ve bahçe 1. ohı 8 harita No Jı 
nı kıısı Ya nnko, Lazari nr.,ası, Ct'phe~ı Çimen c:oknğı ile nıııhdut kiırgır 
npaıtım:ıııın evsaf \'C meıınhası 11şıığıdt1 yazılıılır: 

Ga)•ı ımeııkul Çimen sokuğıııdtı 146 tnj No. sını taşımakta, bodrum 

ırntıle beırıber (iç kntlı npaı tınuııı oluıı C!!phr"1c•ı çift kanatlı cnmekirnh 

dcmtı· kapıdan gırıhr. 7.cmlnı mowık r1 1ı~cl 1 tııı aııtre liıeriııdı• 1 Yr 2 

No il kııı·şılıklı ikı daire nıcYcuttuı. !\Icilkııı ııntınlcıı mo7.ıılk meıılıvı•ıı· 

lci le bodnrnı katn Jnılıı. 
RODRUM KAT: Zeııı.lnı çımeııto şaplı im kurtelıır ın:eıiııılf• 0<1t 

mla, bıı mutllık lıir ç-amafjlrlık, Lir lwlii ve lJee Ji:oııı11rliiktcn ıb:nt;llr.t 
ZE'.\llN K.<\ 'l': ı vr ~ No. h •lnıı l!leı ı ilıtıvıı eıtıp l No. !ı da ırr l ı ır 

korıdor uzcıhıc tıirı rlemıı p:ıı m11t.lık koı ktılukhı r.ııll<orılu üç o.hı h ır 
mut falı, bır heladan ibarettir 

":! N(I lı dall't! 1 No lı dalıeııın nvnıdır. 

BIHl~Cİ KAT· Karşılılclı 'l vr 4 No lı dıwelı>ıı Jlllllıtevı<liı 8 No.lı 
dıııre tur kondor uzerınc im demıı paı ın .. klık ı.oı kııluklıı bolkoıılu uç 

oda, hır mutfıık, bh hcllldan ıbaretttr. 

4 No. ıı daırc 3 No. ıı daırenın :-ynırtiı. 
UMUMl F:VSA l' l Oayrımrnkut kur~ır anl-\c ·e kat tınıı!ınılntti 

nıcrclıvcnlı•r rııozaık olıluğu ~lbl ~enııııı vı lJlı ıııcı kıtU;;ıkİ dalıeJcı in 11d:n 

ıoraflıırımlukı oılıılııı hall<oııllldllı. reı krı~ .,,. rlektrik lr"l!\ııtı nwvruttur. 

r 
P. ınn 'enıılır. 

TEZGA" HTAR A S HA81: Tanııuııı l<Hififl nt('tı,. ııııııalılıJı olıı~ 12!t!'io mctıt mu 

ranı yor 1 ıabbaı hlnıı ve 111utcbııkı•i ıtııtlıktıı 
Erzurumcla te•I• edilen Stimerbank Yer- Yuka11tla lıuılııt, C\''"Of ve ı\lCStıhn~ı yazılı C:ll}'l lllıl'Hkulıııı tanı:ırııı 

li Mallar Pazarı için pam"uklu ve .}'Ünlü ııcıı.: :ıııtıınıayu konrııu~tuı. 
emtiadan •nhyaa tecriibeU iki TEZGAH- lsbu gn} rııııcnkuhııı arttırııı:ı şaıtrıanıe·i ıoıı 111t1 ıo taı ih i ıı· 
TARA ihtiyaç vardır. ılı.'11 ıtılı:ııtn ~'>,!J/22Gi! :\o. ile i tonbııl " uncü "1 o ılıuıcsının mllA\'Yl'll 

ı nuımııa-uı<lıı hcrkt"•ın J!:Oıebılnı<'•I ıı;ııı ııcıl:tıı İliıııdıı \azılı olıı nlıır<lıııı Taliplerin ataabulda Birinci Vakıf ha· 
fuzhı 111uıuıntıl ulmak ı~tıyenlcı, 1ı1 ı 1u ~aıtname\•e ve !I :cı 2262 clown 11\l 

nında Asma katta Sümerbaak Yerli Mal-
ına ı a !it ıııenıurlyetlnıııe muı acaııt ı-tınelldlı· 

lar Pasarları miiasaeaeaı mUdilriyetiae 1 ~ Aı1:tırmava ıştırıık içın .._. 11knrıdrı ya?.ıl kı\ ııı ·tın vC•td{' 7 r. ·u 
mtlracaatlar1. .................... nıshe.tıııdc pev akç 1 vcva mılh bil hıi!lknoın trmınot tt>f'ltt\ı\ııı te~tlı rdı· 

Hatay Seyyar Jandarma Birlik
leri Levazım Müdürlüğünden : 

ı - Hatay jaudıırma bırhklen için (1850llOJ kilo ıın pliııırlık ırn· 
reli!- satın ahnııeaklır. 

2 - Paıa ıiığa 26 biıinclte4ı·ın !~40 cuıııa gunll ııı.ıııt 14 <le başlırna
cı;kur. 

3 - )Juhaınmen bcdelı (;rn5~6 ) lıra, tvmlnatı (:!28!*1 liıa (88) ku

"'tllr. 

4 - l'ultp olanlıırın Tıcaret Oum•ından musaddak veı11kıılarile bir
llite Antakya kı,la!ında mülelckkıl satınalma komı'lyvnuıın ıııüı·acaı.t
lar&. 

Bayramda yalnız 

Kızılay Gazetesi 
Çıkacaktır. 

lı&alarıaızı Yerm•kle h•• kendlnlae ve 
hem d• Kazılara yarclım etmfı olacakaıaız. 

1 LAN 
FIATLARI 

santimi 50 Kuruı han •ahife.inde 
Sondaa evvelki 
2 nci .. hifede 
1 inci sahifede 

sahifede " 100 ,. 
• 2SO ,. 
.. 500 .. 

Milracaat y•rl: 

lf'CC'ktll. ( fadd• J • .0. 
~ ipotek o;;ııhlhl 1ılııcaldılarl:ı rli~t>r alılkadaı lnıın vr lrlıfıık tınkkı 

sahtplPı ının l!'nyıınıenkul u-ıerıncll'kı hakl:ıı mı, h11!\11Rıle fıılz ve ııı:ı,.rnfn 
1 .ıaıı· cılnıı ııMI ıl 11111 ı"bıı ilan uırı!ııı ıüt•ıı ıtıbıırcn yırıııl ı:-lin içıncle {•\ ıflkı 
mo-bııeJerile lııılıktı• 1ııı•m11rı~ltııııl7.f' hlldıııııell'Iİ ıcııJl l·deı. Akcıi hnlffı· 
l•:ıklııı ı ltt[•U skillılı.; .ıhıt vlıııarlıl;;ç'l atı .. bcdelıniıı 11a •laşımı ınıinıı 
lııırn• kıtlırl·ır, 

~ C:o teıilcm "llll•lc ıtıtıııın.ı \a i .. ıiı·uk erlrnlı't' arttııııııı şıntıııı-

1 
m»~İrıi olrnmu ve lu7.ıııııhı mı,lıııııatı ıtln ı ı~ ve bunl.ıı ı tamantl'n kııbııl 
etıııı~ ı.d Vl' ltılınr olurıurl r. 

5 • Gayıinıenkul 22/1 l/l<l4(ı tıırıhındc C'llnuı ••uııQ ~ıı11l 14 ılı:ııı ır. 

'Va kadar İ,;tarıhul 4 uncıı l"rn nıenıurhığıınıhı u« defa bngırılılıktrııı 
~onı-a en ı;:ok ıoıttıranu ıhtılc loClıllr \neak ıırttırmıt ucdf'fı ıınıh mnıcrı 
kı~ metın yıııde 7fi lnı tıulınar. ı·cyıı ,;ntı~ lştıvetıın alııcıığıno rCic;hııııı olıın 

dığeı· olacakiılnr bulunup ta bedri htırılaı ın lı11 ı!tı\•rımrnkull>' temin rılil· 
mış ıılııcaklııı ının mct·muundıın I:ızluv·ı cıkınıız~a eıı ,.0 1, aı ttırnııııı Lnolı· 
hudu bakı kolnı.ık Cız.ert- ıııttnnı;ı ır. ~un ılahıt ıcnıdıı edılcrek 2 1:'.?'IMO 

taıihiııde ııtızıu tcsi guııu ı1ıtııt 1'4 dt•ıı 16 vn knclar ı tıınlıul 4 üncu lc.ı 1' 
mcoıuı ıuğıı <Jtlıısındıı, 111 ltıı•mtı urdelı :;ı~tış t!ltı\•('11111 rılnuııtınn ruçhıını 
olan dıieı ıılacııklılıııın bu gııvılm'-nkul ılı• lrnıııı t•dılml~ :ılııC'ıtklıırı 
ınecnıuuııdıııı faıl \'ft <:ıkmr<k illrtllc. en ~ol< .ırttıınıııı ıhnlı• ('(ltl:ı. BO\·lr 

hir bedel elde ı:rlılıııC!z"~' lh:ılr ı'iı pılıııaı w satı• ıalehı •il• l''· 

6 - C:ayı ını<•nkııl ıu nrtı .. ınt• ıhı<lt olıın;ııı kııııc; ıfo ı lıı<I 'l'l'YJ vc·ı llı•ıı 

ıııilhl~ lçinıle paı ıırı vcrıııeı l! ilrnlt· kııırı rı fP .. lıcl unaı ıık krnclı~ ı ıııleıı 

cv~·el en ylık•ek tPklı l L•' lıulurırıtı lclıııl'f' m zetıı:ı" oldııı: u hc-ılPitı• alıııı\ n ro 
EI olursa ona. ı nzı olnıD7. ve\ ı;ı htıluıımll?.!la lıPm«ıı on lıl'" ı:ıııı nnıdılt•ll• 
aıttırmu:ı çıkıuıl ııl rıı çok ıııttıroııııı ıhnlf' c·tlllır. ıı, ı ıholr :ıı·asııııl ıkı 
fark ve A"f?\en gtin!C!ı ıc;in vıııı:dfl 6 den hc"''rı ı > oltınııcak fuıı. VI" ılıe-••ı , •• 
rarlnr ayı ıca huknw hııret kı.lmıtl<•ızın ın<'mun~ctıınıtlC rılıcıılıııı talıqll 
olıııım. ( !adde 1:18). 

, 

1 oci Te~rin 
• 

CVMHVRIYET hayr.:tn11 

mahs u.s fe.vllaldd~ 

PİYANGO PLAN! 
111. r dm,-,,~ /1tram 1,.~c İllrcımlj-~ 
adeclı : mı,.fd Pı · tutan 

" ıN4 Lt1V4 

I 60000 60.000 
1 20.000 20,000 
.2 10.000 zo.ooo 
4 5 , 000 ~o.ooo 

80 1, ()00 so., ooo_ 
80 5()0 4 0 .000 

400 100 ,o.ooo 
4 . Q()/} 10 4 (J.()()(I 

aQ O~tJ 2 /4,,0.0QO 
8i,J68 180,00() 

1'Jfl {I M1İ1ı.ıfr41 , 
48 250 12,0QO 

8./ 616 YI 4' fİ N ./~l,1700 

Muallim Fuad •• d 
Gücnyener'in Sina Çölünde Turk Or USU l.taabulda Postahene Kartıtıada Kmlay Satı, Bürosu 

Teh 226S3 lstanbul, Po•tabane arka•ında ilancılık Şirketi 

TELEFON : 2009!_- 9_5 •----.. 

7 - Alıcı aıttırmn bedeli ha.iciııilc olaıak yalnız taı•u tcıv~ har· 
nnı, yh mi sendik vukıf lııvi:r. bedelini "" ilıalc knıaı· J>ıılloı·ırıı vcı ıııı~·e 
mccburduı·. 

000 ~-IH.ııma\"tl bıışbl\ı)l tıı bıtıınıı•ılı•ıı hıı~kıııarıın inılrnnı ol ııııvnn Lu milli Cl'<t:, ılrnıcı def11 ı>la1"1k,:J pae•>' 
dıılıa bıısıln11ştır. fo'ı\ntı: Jııo. lıeıı: cilllHıı 12!i lrnru~ llPtlİı'. Sutış y<•ıi: ( ı nılolu 1iirk l\ltl\p ı•e 

Üniversite rektörlüğünden : 
_, 

Orta liiretim nıfıcs eselerine yabancı dil l.lğıctıncnl yctlştiı mek mak~ 
eadile lıtıınbul ihııvcnıitı.ıeuıde açılnıış olan :Fı·ımsızcn, fıı{.>ilizt'<' ve .Al· 

ın.ı ı a ku 1'f;llll'lllh n~agıda ).'azıh şaı thır dahilinde yeniılt•ıı tııl~be oJınu .. 
caktır. 

Bu tulchc bıı yıl İsttmbul Ünlwııııileslnt.lt>.ki yabancı dil kuı lanna 
d evam ed(lcok, bıı müddet zarfında herbirlnc. ayda 80 ar lhu hıı~lık ve

rilecektir. Bu bir yıllık tedı isatta uıuvııffok ola11lur iynsi vazi~·et nor

malle tiğl takdirde hıhaJllorini takviye etmek ilzero, bir yıl dn dilini öğ

ren•ıiklerl lnemlekctc gönderileceklerdir. 7 - 8 ikinclteşl'inde eleme mahi. 

yetıııde )•npılacak namzetlik sınavında muvaffak' olnn talchc Enstitüye 

lth ay d€Yarıı cttıktcn sonra aynca bir oçim sınavına Uibl tutulacaktır. 
Sınava iştiı ak edebilmek için: 
l - 'l'urk olnııık, 

2 - Yeti vcyn ynbancı bir kolej veya Ji eden vt>y hu~ bu öğret

m n okulundan mezun olnınk colgunlu1' fart değildin. 
3 - Ünivor itede 6 ikinclteırin 1940 da te~kil edılecuk glık ko-

misyonunca muayene edılerek tahsile mini bir hnli bulunmadığını bil

dhcrı blı rupor almış bulunmak, 5 ile 7 biı-inclteşrindo yapılım miisaba

krıılua i9Uruk etnıenıış bulunmak, 30 yaeını aşmış bulunmamak şarttır. 

Tedrl :ıt heı giln Üniversıtede sabahtan akşama kadur devnm ede
cektir. Kuı·e talebe inin hariçte bir işle meşgul olmamnııı e.nrttır. Sınava 

&'ll"llıiyc tahp olonJarın cm geç 5 ikincıteerln akşamına kadar İ tanbul 
Ünivcrslte•l Rektlirlütfine tah il vesikaları ve 6 fotoğrafla blı ilkle mU· 

aacaat elmekrı Ilzıındır. ( 10259) 
zuamz & t-LJ! Sil U-5 i L & ES& L 

hhlbl: z. T. g80 ZZIYA Netf'lyat MUdUrU : C. BASAN 
maıı ldılı yer: MATIAAI E80ZZIVA 

Yeııı l'o,tanc knr•ı ıııd:ı \l eydı111< ık lı.ıııırıcl.ı !\: lll. 11. l !. ıh•. Muteı·ukim veıgilı•ı•, tenvirat vr taıı?.ifnt ve telli'ili~" 1 eqmiı11foıı ınfi· 

te,·ellit Relediye riisunııı ve nılitcl'nkiın vakıi icarpı;j alıcı~·n .ııt ıılnııı\'ırı 

11rttırnın lıcd€'liııdcn tenzil olıınuı. 

İşbu gayılnwnkulün yukaııdu gi\ terilen t~rilıt" J ımıııhııl ıt ıınciı İcı;ı 
ırıemurluğu oılnsuıda i hu ilİin vı• giistPı ilen art.tımrn ı;ıııı tıırııııtı:i dııiıe

a.B ki • • Ayni müellifin rBÜYÜK HARPTE TANIDICIM 1 

' e eyJfl)Z! KAHRAMANLA!{ ) adlı e'Jeri de basılmakt :1 d1r ---· 

1 sinde .-ııtılacagı iliiıı olunur. (] O.!IJ 1) 

·----
Matbuat Umum Müdürlüğünden: 
Türkiye Rnd~oJıfih.yon Pfl..,tolnrıııın 7uı k !'llu ıkl Ht•H·t•ııin kad· 

rosu yeııiden tanzim cdifoceginclen bu heyet. glı mek ist1) en ııa7. n es 

anatkuılaı ının te ı inı~nlııtn 8 iner cuma günıı Aııkauuln Rn \ cl.iılct 
l\Iatbuut l mum l\ludüılilğu Rud~odifu;ı..\on :)lfıdüıhıgündt teşekkül cclc
cck müteh.ı ı kom is~ oıı lıuuzı und. :ı t J O da yapılncuk olan imlihnnrı 

gn ebilıııek uıere rış:ıgıda ~ ıızıh ve alklc tcşııııiQanlrıin c; ııcı gıınuııı ka 

dar l'ıl:ıtbu..ıt Umum l\lüdurliıguııc müracant etmele i ıl&n ohırıur. 

ı -- istidu. Ttnk müzik hoyet•nd< nlmak istediği vnzifcı ın vnı lian 

beyan f'dilnıe ı lazımdır. 

2 - Ntifııs tczkPrcsi \'C!~ n t.n dikit lıiı stııt>ti. 

, HACI BEKlR--11111 
Şeker, Şekerleme ve Reçelle1"İ 

He1" mevsimin yemiştdir. 

Size kış ortasında ÇiLEK, 
yaz ortasında olgun PORTAKAL 

Yedirir. 

ALİ MUHİDDİN 

HACI BEKİR 
•••• Bahçekapı , Karaköy, Beyoğlıı, Kadıki)y •••• 

: -: ~;~~nr~:a1tıı;ıı~;:~:sı;ınlpttla olmarlıgıııa ve vuzlfr ini nııınlnza • .,.. Sınai Müess·eselere • 
mnn ifaya IOIİlli O}tıbile<"ek bt•clcııt \'C aklı lll'IZ:\ VI! lıaF:ta!ıklnr!a nınlul hU• r 
lunmadıgına dıın· hcs eti sıhhiye raporu. l\lumııde ve in aliıt ddtcı lt•L ıııiıı l'll\mllım F mt G,,, ~tJıcı 'ın 

5 Tcrcünıclhnl ~ıı.ı·akıısı Tnh il dcıPCC!.ılt ell'veke bulunrl gu hız. (Anlılolu Tuık K Uıp Ilı ı ,, u ııılan. ıılımıl.., h r lı:A rnJ .. ıı 17.in ıcııı 

metler kısa en Hı .hiılcıı ne gıbı biı V'nzıfc>ylc ictiı,-al ctı igı yazılııcnktı ı. 1 
6 G 9 cb'adında, uçık basla çıkarılmııı ve iytih paı lı.ık k.ıgıcl:ı 

lıastlnuı 6 a det fotoııraf. 

fıı~dalıdır. Y j; ) ı ni I', ·ııu kur ıı ılu • ıc,.·dr.'1 ı. haıım11ıı 

ıpııı ı ı .. ı l dı• llcılıul vônd rılır 

Birincite,rin 

Gün et 
Ötle 
ikindi 
Ak,anı 
Yatsı Ol 
lınsak IYar ıııkl l l l 


