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1 Antakya, 2 ( A.A.} - Bıı~veki
~ız Rofık Saydam. ı-efakııtinde 
il cıret Vekili Nazmı Topçuoğhı 
(llıısu~i Kalem .Müdiirü ve yaveri 
~utu halde şehrimizi leşı-if et· 

~ı~lerıJıı . Şehir methaliııden Be· 

1'dıl·eye kadar bütün yol meydaıı· 
~tını dolduran on binletce Ha-

Ylııurı co*un ve sevgi tezahti· 
ra.tı arasında rürii~·eıı Başvekili· 
bıı, .Belediye önfınde Hatllyhlara 

11llJ\ etnıi~ler ve demlelerdir ki: 
«Sıı.yın Hataylılar, 

Cümhurreisimiz ilk fırsatta 
Antakyayı teşrif buyuracak 

Rua gazeteleri b lllaa••• 
ltitaraflık aiyasetla i 
teltariis ettiriyorlar 

l\loskova, 2 (A.A.) - RculeL' a-
jansı bildiıiyor: 

Rıbbentı'opun Berllııden l\lo~kova· 
ya geldiği hakkında baberlcL' alın -
mıı olmakla beraber Alman Nazırı· 
mn Moekovada olduğu hakkında 
l\Io!kova ı·eami mahfillerinden hiç
bir malUmat ehııamaııııştır. 

Almanya ile müzakereler - lngiltereden 
mal geliyor - I skandinav memleket/erile 
anlaşma - Çekoslovakgaga mal satıyoruz 

~Ankaradan ayı·ılaca(:ım xaman 
•tız Alilli Şefımlz büyük Relııl
~llıhurunıuz Jnönu, size ınuhab· 
Ilı t ve selitmlannı bildirmiye beni 
lıl.enıur buyurdular ve en kısa bir 
ta nuında fırsat bulunca sizin •· 
1 nı2:dıı bulunacııklarını vııadetti· 
tı. Bunu i?.c ııe'1nele müjdell· 
Yorunı. 

e «Sayın HaUıylılar, hııkkımdıı 
d 'l lerdifciıılz evgi tczuhürntl!l· 
/tı dolayı şukı.uılıırımıı.ı arzeıle· 
ıııı .• 

, lıiutı: .. ı:ıtıeıı Vıliıyet konngırula 
<Jtr • " ll\Üddel 111Lirnhat. eden Daş· 
~kıliııııı: saıtt 20,.'10 da şerefini

~~· tertiıl edllen Tuı izm otelinde
~ lOo ki~ılık ziyafette bulunmuı:ı· 
lıatdıı. Bu z.İ)ofcti \'ali konagı 
111 hı:~ınde vcrılen bır kalıul rcs
rrıı lıtkırı clınıştlr. Hatay, hukO· 

·t rd lıııızı ıırala ıında gordiiğü u IJ Cerc bavıam \DJ)maktııdıı. 
er taraf • donıınu°ııştıı. Halk 

1 1" ı111y('t \e iıe~C'rnn i('indcdtr. 
t l 11d('rundarı Anuıknı~a kııdur 

1 U;ı:l'rıııdc cıvard.ıki kaıaluı \'(' 
0
1l<•r takl;ır ) ııpnıı laı \C yllz
tce nUı ve \ll\.ı halk. Ba \'Ckil-

.._,,;ı ht·vcroııla lk ,,faıııışlıırdıı. 

~~.~.~!! .. I.~~!~ 

Baıu.Jıilimiz t•tlıilr 

Antakyada tetkikat 

Geceyi Vilııyet konağında gcçi
reıı Eaşvckihmız Dr. Refik Say
dam. bu sııbuh dokuz buçukta vı. 
lay<'te gelmişlel'dır. Buıadu lıır 
muddl't \•ılııyct i:;ılerllc ıneşı:;ul o
hı n snyııı 13aş\·ekil, Hnta~·ııı ıklı
ısadi vaı.iyctı h:ıkkıııdn nlüknıfar· 
lıınlao ı7.alıat ıılını~l:ırdıı Ttı\'· 
carlann clileklcı ini ôinlemışlcr
dır. Topluııtı ikı snnt ı;urnı!ı,.tuı· . 

. .- . -~ 

Hyaltatlerir"len birind• 

,M üteaklben otonıobillcı le on ki
lomet ı e nıesafedekı Defne şelale· 
sinde bir gczıntı yııpmışlardır. 

E:ışvekıl Dr. kefık saydıım, fil:'
lc<lcıı Mnrn saat 17 de nıilzcyı 
gezmişler ve biliihuı c Halkevınde 
vcrılen cny ?.]~·afetini eeırilendıı
mişlcrdiı-. BıtŞ\'t'kilimiz buıııdn 
şehir, kaı::ı ve nahiye Pıııti tc kı
liitı ıncnsurlan. llalkcvı itzıtl:ıı ılc 
t.ııııışıııışl:ır \·e uzun ınuddcL lıus
lıilud etnnşlcıdlı. 

Ribbcntropun faaliyetine ve Sov
)'etler Bfrllğinin üç taraflı pakt kar
şısmıla muhtemel aksül!ımC"line dair 
olarak verilen haherleı e brclincc, şu
l4ası kaydedilmektedir ki. hiikumet 
gazete t olan Pravda ve İzvestla, her 
ikisi de Molotofun ı aihıstos nutkun· 
da söylediği gibi, Sovyctler Birliği
nin bugünkü harple bftnrnflığını il· 

hiren bilhasc:a kayt "e 1 aıet eyle
ıııi~lerdir. 

Af erinKastatnonuya 

10000 vatandaş 
Hava Kurumuna 

girdiler 
Aııkua, 2 (A.A) - Ha\'n Kullı· 

muııa iıa yaZllına'k. hususunda hal
kımızın göstermekte olduğu nliikn 
glttıkçe artmaktadır. Kustamoııu ''i· 
layeti içındeki köylerde yıllık taah
hüdcıtlu 1\ urumn iuı kaydedilmiş o• 

/
lan v;ıtnndaşlnrın sayısı on bini geç
nıiştıı. Bu arada yalnız llevrekii.ııl 

j ll.ıhıp:,si halkmdan Kurun•u İt7.ıı kay-

Biı- ıııücldetteııberi Ankarada hli
künıetimiıle 21 milyon liralık ticaret 
anlaşmasmın tediye ıekillel'i ve mü· 
badele edilecek maddelerin kıymetle
ı·i üzerinde müzakereler yapan üç 
kişilik Alınan ticaret heyeti dün An· 

.. ) 

kııradan şehrııniıe dönmüştür. 
!.'.;ide ettiğinılı. rnalOıııata göı e, ya· 

pılan müzakerelerde henıız bir netl· 
ce alınamamı~ıı·. Muzakereler bil· 
hassa Alınanyanın istilası altında 
bulunan memleketlere ait paralara 

t • 

verilecek kıymetler üzerinde olmuş. 
tur. Almanların marka göre tesbl
tini 1.;tedikleri kıyıntt bu paralann 
eskl kıymetlerinden çok düeüktür. 
Hükümetlmiı bu memleketlerlıı pa

(Devamı Myfa 3, aütun 2 de) 

~lllerikanıa 1 lilgiltere ve Amerikaya, 

dedilmiş olan vntnııılas :ı~ ısının iki 
hıııe vcııd ığıııı. bundan mııııd:ı bu 
ntdll\'C hnlkınııı iki v{1z lirnhk bil' 
telıcı riidc bu1unrlıığumı ka~·ıh•yh· -
ıııek, Ku ı unı:ı karşı göstcrilın<•kk o
lan yardım. alftka mııı ıleıe e"mİ 
ı::ii~tcrebilır. Suriyetl• bir Fr•n11s topçu ltıtas• 

va ziyet inde k i 

güçlilk 

A l'l'ıerikanın, Avrupa harbi I • 
~ ~lltııısında hcrşeye raimcn ,.. 
llıiİt ıtı11hafaza etmekte olduiu 
~ •reddit va-ıiyetinin sebeple -

el\ biri de Japonyadır. 
~ .a_Poıtya, Uzakşarkta zaten iki 
'~edir0 bildiği ıibi hareket 
•"' .lı.te, gerek Amerikanın, ge • 
~ 1" rilterenin Çinde ve •arki 
~-~- aenelerdenberi temin e l -
,,, siyasi ve iktısadi hakları 

111.t.. ~Ynıakta id i. H alli bidisatı 1 
~-- sib i ıörüp söstermekten 
~~ınek icap ederse. Jap?~ 
~ t11alcamları, yalnı:& bu ıkı 
llİıı lı Anglo • Sa!cson milletleri. 
' •klarını hiçe saymakla lıı:al
tbıtor, bunlara bazan açık, bazan 
~ ~~ kadar tecavüz etmelıı: 
~d lı11nse onu da revi ıörüyor-

ı. 

krom ihraç edeceğiz 

t~"~iieli bundan tam iki sene 1 

~l ('\' • nx - Çe) nehrinde ka· 
~ .. " • zifeaini yapmakta olan 
ı-,) ~İkan topçekerine, J apon 
~:'•eleri O.elen hücum ed ereL: 
ı_.: 1~i l>omhaladılar ve batardı- Gule•aıt ltrom moaniıulen ceulaerl•r 
>~1İı!e. bir hayli Amerika b ahri - lı•tnyonlarlo _,,lıeclilirlrea 
>tt •tıın dt' boğulmasına sebebi- Aııkaı·a, 2 (Telefoıılaı - Amerika pılııııştı. 

~------------------

Dün Y enicamide--/ 
bir cinayet oldu 

-~--·-- - - - .. --
Seyyar satıcı, kendisini · aldatan 
nişanhsinın kerde,ini katletti 

Dün sabah Y enicami avlusun· I Seyfi bunu iyi kar~ılamamı;ı ve 
da b ir cinayet iılenmiş, bir seyyar mutlaka bu ailenin kendisini d o -
satıcı, bir seyyar daktiloyu 12 ye- !andırmak istediğini ileri sürerek: 
rinden yaralıyarak" öldiirmüştiır. «- Gel. ıeni benim kız karde
Bu feci hadisenin tafsilatı ~öyle - şim Servet" le evlendireyim I~ de-

j dir : mi"tir. 

Çenıberlitast'! Çukur·mektepte· Mehmet, Servet'ı görmiıs, be-
ki aile evind" oturan seyyar satıcı ğcnmis ve nisanlanmıştır. Bu a· 
Mehmet. bir müddet evvel Yeni- tada Mehmet. kıza 85 - 90 liraya 
cami avlusunun 1~ Bankuı köşe- yakın masraf etmi . fakat son 
sinde daktiloluk yapan Seyfi a • günlerde Yusuf adında bil gen
dında biri"ile tanısını ve laf ara· cin sık sık Seyfinin evint" gelerek 
sın da Ba!cırköyde Ali adında bi- Servet" i alıp gezmelere götürme· 
riainin kııile nİfanl&\nnıak iizere si üzerine İfin rengi değişmiştir. 
olduğunu söylemİ§tİr, 1 ( Devamı sayf• 1, siitu" & dı 1 

Bir aya kadar kendimiz 
imal edeceğiz • • ÇiVi ""erd iler. Bu tecavüz b-.ka ve İngiltereyc elli lıin 1tın kadar !140 seııesiııde i e ilıı .. ~aı. ıış:ı~ı 

~lll~rda vul<ua gel~ydi, Ja • krom u11tılnıası hl\kkında yakında yukarı ıhııntu': gılnydi. \'eni aııla~ 
L._~ı • ılc Amerika arasında b ir miiwkcı·ele!'İn hatılı~•ııt·:ığ·ı halıcr ve- ıııa ııetiı:elcııecek olut'sıı. lıu sen<' de " • • d 
.,., ı ı. ·ı n1emlekeı ınıız e çıvı imali lay >. e çabuk yapıl .. bilece;;inden. •-lcj tılunamasına imkin ola • ıilmcktedir. mem er'eco mu ııııı bıı· ıtoviz teınııı '-I .. 
•
04 ·b k • ) 11 • 1'1 · 1 J t )39 ı · için .Yapılan tetkiıı; er müsbet ne- bir · va k d d hild b ) b 1 · ~ ı. lia!buki Amerikalılar, b u Etı :ınk Ş:ır Krom arı ı atesınm eı ı ıııış o ııca' ır. l cııcsın< l' ılı· aJ a ar a e o 0 çı· 

~ •ııır·h k kl .. elinde, 9ö!l senesinden otuı. kiısm ıaç t>c!ilıııiş olaıı kıomdan ıu;21 . 112 tice vermi~tir. 8 milimetrelik CU· vı iın:tline baslanacaktıı. Bö) lece 
ı..\t•ı ~ 

1

1 ve ~~ ~~1 ~ ~cavuze bin toıı karlar bir ı;tok vardır. 

1 

liııılık serbc«t diwh: tcmlıı cdi.nıiştı. lrnk demirleri Çİ'l.'i yapacak şekil- artık bir çivi buhranı nıeselesİ 
-,:q0 il• .nı~ kacı.t u:zerın e pro • 93s ıte 208 .. rn;; t<ınhık bir lhruc11- Yeni aııl~~mıı, ~ıı5ati biı he'!ııpla lıir de kurulan >erli çivi fabriklllan kalmam ıs olacak ve ayni 7.aman
t~ e ıktıf& ettıler, Japonlar da ta mukub;I, ~31) ~ene indr hııqı va buçuk mılyon lırn>a yakın blı doı:iz kolaylıkla q • 12 milimetre ka- da C:İ\ j riatları da çok ucuzlıua _ 
~ hıtlı,Iılc o!du, kusura bak. :th·eti dolayt"ilc bu mlktuıın ylı7.d,, gı•tirccı-ktiı\ Çiiııkii kıom fiyatlı.m 1 1 ; d k' bukları d · · , caktıt. J 

t.ı, •n, Ölenlerin ailesine b ir m ik- ~el.iz eksiğile 191.G44 ton ihracat ya- yiihl'ktil'. ın ıgkın aklı çu k l k 8 ÇBl'~.1 .>
1 

a-

Suriyenin 
İtalya ya 

mukavemeti 
•• • 
uzerıne 

Mussolini beş 
murahhas Generali 

, düşNck geri çağırılmışlardır. Ce-
1erallcr Roınayıı dönmfüı;lerdir. 
Ôu generallerın yaptıkları talep
lerin hepsi ya a\·utma hareketleri 
veya kat·i red cevaplarile karşı
lasmı!llardır. 500 t )') arclik bır 
Fnıısız hava kuv\ etinin teslimini 
istedikleri zaman. bu tayyareler 
Orta~arkt,ı meçhul bir semte ha· 
reket etmis. sair tayyareler de 
Lübnan hiikiıınetine satılmı" bu
lunu) orlaı ciı. 

l lava iisleriııe gelince. Surİ} e 
Fran~ız Fe, kalitd" Koıniııeri 
Prauıt, bunların Liibnan arazisin-

aciz/ erinden ilolayı d~ bul~nduk.ta~ııll \ c manda hü -
kumlerı nıııcıbınce bunlara el atı-

gerİ çağırdı larnı} acağını bildirmiştir. 
Bunun Üzt'rine İtalyan general

leri ordunun harpten evvelki 

500 Fransız me•cudü.ıe. )ani 40 bin ki,i;e 
ircaı lıuı1usunda t!lrar etmislerse de 

t • Fransı7.ldr, hali lın7.ır \'87İvettc: or-a yyaresı ~u . m~\·cu.?iiııiin indiriımr" ' in 
_ _ Surı:, cyı mı.ıdnfua'lı:t bırakacaii:ını 

• h ) iddia etmişlerdir. 
Bir semtımeç u e Bu be11 generalin yerine lıal -
hava)anıp gittiler \a.nlar ~,.ni murahhaslar taYin ~t

mı lcrdır. Bunlar anı .. ıncla daha 
Londra. 2 ( A.A.) - Mihve- dırayetle müzakereleri idare eden 

tın planlarını yazısında bahis mev mul1telif siviller vardn. Son ital-
7.uu eden Time• ga~ctcııinin Ka - ~an talr.pl~ri. Fr:ın!lız ordusunu 
hiıe ınuhahıri diyoı ki: içinden hoı:ırıak w: nıih\ eriıı Ak-

Suriyeııın te:oılirn şaı tlarını mÜ· dt ııi ... siya~eti pliınlarıııııı inki af 
akere etmek lizere Mu-ı!!olininin t"dıobilmr., i idıı vakit kl'\zanmak 

ilk gondcrdiğı be;:ı general göıden ıiıere :ıahircn ı.ıdil edilnıi--lerdiı . . 

T erf ie müstahak 
olan hikimlerimiz 

ı.._. t•~n • • d ' 1 paca · s~ e ı-o u aca tır. oy e - Taıviri Efkar - Gazetemiz bu 
"il• unat ıtasına hazırızı> ıye Ü likle Karabük fabrikasmın imal ihtiyacı bircok kereler tebariiz et-
~ttı bir tarziye verm ekle iktifa çler Hava ettiği 9 - 12 milimetrelik demir tirmiş olduğu için bu haberi bü _ t\rıkıııa. 2 tTclcfon_lııı - A_dliycl lınkinı \ı nıııddeiumıınıilcrle hiıki .. 
~r "e mesele kapandı. Fakat ı b ki . l b'I kt' 1 "k b. . l \ Pkiıleti tcrfilt•ı-iı~l lıul<'n kazııı .ve sııııfııııı a~·rıluıılıınlan <'Yliıl J!l(G 
~.:' .' ~. Sonra hiçb ir Amerik.an Paktı harbı· çu ~1 ~r ış ene ~ece. _ır. yu ır ~e~n.nunıyet e okuyuculı.ı. ırı7.ıhati bir ıııunı olnıı\'an rttunvııı. tıırihinc kadıu· lcl'fi ınuddrtıııl bitı'· 
~~ d F abrıkalardakı tadılaı çok ko- rımııa bıldırıyoruz. tİteltı e (Yang - Çe) nehrıne ı cnlcıiıı s.ieil aırıı nunınrn 1 itihM· 
~'z <>~~u. Çünkü Jap~nların A • k h b o•• • b t b h d D .. "/ • ? 1 ı ile isimlcı iııi gösteı'ir liı;te~ 1 hazıı 
~ltodlı.vaıı~ı"f~jnlbıtalıhğaanegsetiı·ı-reçreı'nk.. merı a ar e un nıs e en Paşa a çe eki Kaymakamlar ... !.f..~ ... '!!-.~ ..... lıımı,tır. Kendilerıni lCl'fİC ŞU~an 
·ııe • .., .. ..... "' n yan _J gordıık!cri lıııldc hu lıstclrrdc isinı-
tıı_ıı ''altından yardım etmekte d .d. haf·f t• orsmo·· andu··ru··ıdgu~.nı arasınu a Hı mm !.. ıcrı ı.u1ıınmı.ranınr t.ıiı· ay içinde a-
~~ir:11ıerikaıaıar• korkutmak ve oğru gı ıyor ı geç 1 değişiklik var lllrıı:ı mecliı.iııe )nzılı olaı.ık ınuııı-
1"'- -~ı" kaçırtmaktı. Bunda da Çubuklu ile Paşabahce arasın- A k ) O h'I' <"uıt!C' ltmııda bııluıınbılccC'klt>ıdir. 
~ ... 1 n ·arcı, (Hususi - a 11• Amerikalarda tahsil gÖrmÜf, 5 iııd dC'rrttle tC'ıfı l'<knlcı: Kon-
' ~ ~uvaffak oldular. A l m Q n J 0 r /ngilterede da Polonez köyüne giden yolun ye Vekaleıi, kaymakamlıklar a. d 

~ele h~dıse vukubulduğu tarih- JDpo11 matbuatı Rusya- sol tarafındaki Göztepc ormanın- rasında bazı değisiklikler yapmı- ~~e;;n~a~r;t~i~ü~;::::.e:r~; ::: ~~f~~~;e:ı~~}~t~,r;zlf,,~~·~;/,in,ctı.:;~ 
~i.' ~ınd}ki harp zulıur etme. dan stayişle bahsetmekte 20 hastahane bombar- d:ı evvelki akşam ba~lıyan yangın yı.ı karar verıni tir. Tahmin edil- kadqımız, dün, gazetesinde lise bul LiC'aıet nı.ıhkım (' 1 teı Kcmııl 
S'-lcı:ttaB. zuhur edeceği de ue aradaki münasebet- ılınian ettil• r, / ngilizler Beykoz Kaymakamı ile Jandar - diğine göre, 60 kadar kaymakam. talebelerine arap harfi, arabi ve J.;:o\'llcıoglıı, ı lncı ııııf Adin· mıi-
bı.: . d • ınaena)eyh, ingiJte • lerı·n ianzı"r.•ıı· lı·ı·zumunda Al . ·ı ma Kumandanının sevketıiklcri 1 ' d - 'kl'k 1 k B 1ıı:· ed fdtisl J~l.rrnı S:I\ lıını, G ncı ·d~ı .. cA-
~-'""' • d man ıstı d - 1 ·ı ıft:ta egışı a o aca ·ıır. u hu- farisi okutulmasını tel ın en. ,. • ' 

t ~ Amerikanın da elleri ısrar •tnıe!:tedı·r. Ame- e us en e aıııclcler \'C köylülerle üskiidar k .• k b ye terfi C'denlcır: Temyiz mıılıkeme i 
t..ı " L_ ~ "" / • k k 1 f susta at 1 arar u ay İrinde a· güzel ve doğru b ir makale net -':"! 1Q. e ueynelmilel vaziyetleri tren İ fısa no ta arına grupuııdan gelen bir tahrip mü - ~ ıııporUirü l\fuznffel'ettin Aakıııı 
~- de ""etli idi, öyle iken biri~- rikan gazeteleri şiddetli hücum ettiler . rezesi ve askeri orman kıtalarının lınacak ve dl;ıkadarlara av so - retti. «Güzel ve doğru» hükmünü Artvin hakiınl Tıılrir Seııreı· Kay~ 
~dit.· l!z~ktarkta Japonyaya neşriyat yapıyorlar ıııüternadi gayretleri sayesinde nunda tebliğ edilmi;ı bulunacak- verirken biraz korkuyor ve aağa, ııcri h~kt~k hfıkiıni Hilmi (iülteµc, 
j"lı.I\~ bıldırecek bir tetebbüste iiiiiiiiiiiimiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ clı.in sabah dokuza doğru söndü- tır . sola bakıyoruz. Çünkü, birkaç ay Tuneclı agucczıı reisi Hamdı llanıs-
~~;~1Ya cesaret edemed iler. rülebilmiştir. 

1
- --:-------------1 evvel ayni fikri telkin eden bir 01~hı, hteınyiz rıııını torü Zeki Tamay, 

~ ._rın b' l h Vaşington, 2 (A.t\.) - l\lih- Lcındı·a, :! (A.A.ı - Bugiın Loıı- B . d . ~-ı 1 K t• yazısından dolayı baıka bir ga. •lZC ukuk hakinıi Ali P.nhnNtııı 
iL"' teker •· ır ara ık emen her· d 1 1 · · J • ·ı b' 1 dradan V<'l'İleıı habl•ı ler<' gifrt> Al- u orman } angının a 5aıt 1' 0 1 lf •aa 1 Urnl, l\lalntl n eczn haklını F<·hmi 
.,.._ ı. rur eden bu t ca ··zıer ver ev et erınııı apoııya ı e ır- 1 . 't k sl k . 5 t • i ld utenin maruf muharriri aleyhine A b a,:;• bir e vu - l · \ 'k h b · · nı:ınlnı·, iııgilteıc uıeıindl' cıı az 20 aya aı t!. aııe. ocayeıııııı .,;e, e 1111a evve e ln ny, Kemııh hfıklmi Ali Arın, 
ı..'"!"orı rna~satları da, Anılo - eşmesı, ı merı ·ay ı ar e gırmı· ha"ta11t hombıu<lımaıı ctıııi!l!t'l'rlir. fundı:ılıklrırla kaplı 70 hektar ka-ı ,.. . . kıyametler kopup kalkmıttı. ?lforsln hukuk hiıkiml Lı'.itfi Çakır· 
~ • ınılletlerinin Uzalqark ye ;aklaştırmı;ı gibi gôriinmekıe- \imanlar düıı gcco lıilha. -;n İ,orıdııı dar ~erin yandığı anlaşılmıstn. 

1 
Al ıık1,nl'a .. :! ( \.A.ı -

1 
lcra Vekıl· Biz bu bahiste ,imdilik daha oğlu, fstııııbul kııc!astro hiıkirui llu-

rı ne:zdind-•-·1 n"u'fuz v• ı'· dir. lnfiraılcı mahfillerde bile ilk 1 ( lı. " .1 1. • y k . I er ıe~ı tınce .ılııııın :arar ınııei- ·ı . ·d • b k d l b" "'" ... ı c enu ı ıngı tcıcyc .u~u .l ctııuş- angının, ocayemış top nmı- b 5 ·bl 1 't . 1940 6 
b f ı erı gı emıvor, u ar a q arı ır lüsi Turan, Isparta reisi K<'nun A-

' nı lurrnak 1 b . A baharda A 'ka h b . . . . . . . . .ncc • r ncı t•~ı ın ı ıı n- d k. d • ta • B 1 d' h-kı Ziib "-iller •on arın ır ı- merı nın ar ,. gıre- lcrdırM Jng~lterenın şlmıılı gaıbısıııde ya gelen çocuklaıın yaktıkları a- dh ıfnc b:ı~lıyıın grce ant 24 ıll'n ereceye a ar tervıc yolund•. crgın, o vn ın ceza a ·mı ı -
ı olan J•ponya kar,ısın- ceği hakkındaki kanaatler km: - t~cııHı~c u::mrıın şdıirlC'~dcıı .. birinde ıe,ıen çıktığı tahmin edilmekte - ıtılıııreı ~az aatiı.e nlha~f't Vl'ıfü•. fakat u:zak~n baf sallamakla ik- ~ ~::::i:~.TuAneela~~·ac<'zhaukhuakkimh~'!;lmul-

TASVIRI EFKAR vetlenmektcdir. Star - Post Niııan bır takım eYleıle snnn\'ı ıllll' ~<"W- 1 dir. Tahkikatın neticesi bu~n rık 
1 
•ınıttiı 

8 
_ tif ! ~ ıuu 

' ta l • , • cf • 4 J~) (O•"amı 1Byfa 3, siitun 2 de Fadallü IJenol. AQıaa lnttmk ll&lııl-------
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SifU yıl evvel bugün Tevrat Hazreti Mu.aya naz.il 

dmuştu, bugün Mu!eviler bugünü aaıyorlar ..• 

Kandemir size Musao"ın yülcd41iti : 

TURU SİNA 
Dsf:ının menlabeierini anlatacak ve 

ile b~üıil makayese edecek 
dün 

Be.l}oğlunda 

ihtikar yapan 
bir firma 

Murakabe Komi•yonu · 
bu mağaza,.. atlliyey• 

•ermek üzeredir 
ılthaliit ve ihracat IHrlikleri l1 mu

mi KütipliğJ, Bl')'oğlundn hilyük bir 
ma~arnmn mnnifatun e~yalnrı üze
ı·ıncle ihtikar yaı>tığını lt~bit etmiş 
ı:e bu ~frma hnkkmda tetkikat ya
pılmuı talebile Fiyat lurakube Ko
misyonuna ıııliı·acaat etmiştir. Ko-

Bu gün l'evra-

1 
vannt•n Kitabı cnisyoıı, işi tetkikten S(lnra bu fif'-

tın (Turı Sı~a YAZAN: ı Mukaddesi açtım• mayı adliyeye ve.ı·ecektir. 
da hazrctı Mu•a- -ı:Rabbin celali 
}a narif olusu- Kcvs:~4 • ,•~ liürı Sina üze· 
nun s101 ncı ~ p_...,.217 .... ~ nnde saki.n olup Bugün Ramazan 
dönümü ımı . altı gün bu -

Bız:im nesilde l"un Sinayı gor- ' •ut onu C.:apfadJ v·c ~~diner günde 
nu. o'anl:ır çol:, heie oııcl.m u -J''Rab bulut ıçınclen Mu ayı çağır
~u:ı uzun b:ıhıı ~mı§ olanlar pek ·lı. Ve Musa bulut ıçınc gırıp da
<,chl!r. j ;:ı çıktı Kırk gun, kırk gece dağ-

G~çen Uumumi Harpte bu '.!:ı ka:dı. Ve n::ııı ısraıl. Mıısanın 
r ukuddes dağın eteklerınc.!e .ızl .-:!ağdan ınmcktt" grcıktığını ~ör -
ı ı can \erdik} dükte Harunun yanına toplanıp 

Ortalık diızelıncc, orası da es- ona, kalk bıze onumuı.ce gıdecck 
kı sulh ve suJ.una ı:ıvdet ettı '-'C •

1iihlar )'ap, zır şu bızı Mısır dı-

Bugün Rrma:zandır. Bu 
münasebet'e alçşaıa ·.e 
imsak vakitlcT"inde Kandilli 
Rasathanesinin ihbarile Gala
ta kulesindeki projektör ve 
Beyazıt kuleıindeki yangın 
fcnerJeri yakılacak ve ber
mutad top da atllacaktır. 

bı r;a~uett:nh olarak kaldı. :)Ar:ından ~karan Mu ya ne ol- Meşhur eroin kaçak-
~1ı ıra gttt'iğim zaman. artık du bılmeyız. dediler.~ -wl- da 

'\1ı ır v.ırnnının bır cuz"ü olan bu T epemızde berr.& bır gök ve ;rın D biri paketle-
d -, da görmek istcdım. u(u!.ta yangın 'lliıı. Cuncş arzın rile beraber yakalandı 

Canptir lcı. h uetı Musamn bagnn~an fı~ır n bır alev t;ıbı ı Gumruk 1uhnfauı memurlan Ka
d -;,muş olduğu Mısırda. bırçok \ ul:sclıyoa-. \ c a~S:!anmm altm-

1 
ımpaşa •"kele nde dola ırlarkcn 

a;cbeplerlc \' ahudı}c kaa-ş:ı besle- d;ılı mua zam ıanıt kulçcnın e- ·aH\,hur sabıkalı eroin kaçakçıların-
ı.· · tı"k k tek~cnnı opcıek atabıldtğınc uza- dan l'n:ı:.ıta 1astlnmışlardır. Faz.ıl, nen 'tan, gun geç çe artmış, ı ı .. fi 1 - b nıp. yayılıp :gtd n bombo , scssız tnemuı-.arı orunce elınde bulunan 

tara ı gayret ere ragmen ır tur- b" _1 tın kaç buyük paketi yere atprnk 
lü teskin edtlemı}crek had şe • ır n~k · · h b k b kaçmıva başlamış. fakat memurlaı 
killer almıştır. I ~ a ıç ır c: yo ·: ne u • yetı~rck rakalamışlnrdır. U:ı:.crınde 

Hele Mısırın bir milyon kıptısı, ut •. ne '.esuJ. ne ılah. ne ıbad .. • de :!5 p:ıket eroın bulunmuştur. 
Mısırın bir avuç ':ı'ahudısine mü- Üç bın yıl cv'llcl urulerı 1.•e Faz.ıl, sorguya çekildiği zaman, 
ltmadiyen dış bilemekten kendı- denklenle 1ısırdan göç cdıp ço· şımdı h:ıpı hanede hulunan maruf 

· la k d luk çocuklarile bu dağın etrafını kaçakçılardan Haydarın eroinlerını 
nı a mama ta ır. t kt Jd · ı ti s , • · , • kaplamış olan Benı 1 rail kalaba- ~ ma a 0 ugunu 0 .v emış r • U(· 

Kahırcde Kıptı mahallesinin I _ ha . d ? ıu. dun nkşam e~·rakıle benıber Em· 
göbeğinde kurulmu olan Mısuın ıgıAmnı, nere ed k b"l nl)et füduıluğüne teslım cdılmlştır 
·u: . bil y h dil ı ma. nere en çı tı ı mcm. 

Kı _ ~I nagogu d 1 Le· _ a
1
_ 0 yfer e kara kiilahından ta~n saçlarını 

ıptı er arasın a oır turu pa a- "nd d ·-- 1 
1 b. bedd' k" b enscsı c ugum cmış. upuzun 

şı amıyan ır ma ır ı, u e- h -LL-ı· k L il k 
d • "b ·ı·ı b ·1.· •11 Stya cuuvc ı, ır saı.:a ı, sıca 

z ı • tı a mevzuu u uı;ı mı et b k _.. b" •- b ı· d -
ı. b' .. 1• f a ·ı~ı ır .-cşış, ır e m e asa, 

arasını açmaıda en uyuat ro oy- .. b .. ·· ~ b" k.. · · 1. k ·· 
·ı-1 d b "d" ç·· k- o urur.uc ır uçucu,; ıtap, gu-

nıyan v~ c:.ıcr en ın ır. un u 1.. · -'- b d - 1· 
L- • M M d 1 urr..sıycrc:A ana ogru ge ıyor .. 
-zretı usanın ısır an ayn a- ıı· L, •• • 'I - d f d ·-· b' ı aıu ••• ıuusa, senı mı arıyor, 
cagı gece.. on c a ua cttıgı ır M - ı- k d b I" 
kaya parçası etrafına kurulmuş _ cdgekr. ur çe cd 1 ıyormuş, 

ı b h 
. aşagı a 1 manastır anmış .• 

o an u mu teşem mabcd. aynı 1 ta b ld A d d k d 
d il . JJd 00 - s n u a, a a o u um. 

zaman a mı aa an 6 sene ev- o d' b d s· 
1 K d - k" s· 1 b d" tuz s:::ne ır ura ııyım... tr 

ve u uste ·ı • u eyman ma e ı .. b'I b" h · ·· 1 d. · 
k ıd - d k gun ı c ır şe rı oz eme ım, gı-

yı ·ı ıgı zaman, or~' nn ·açan d" · ·· ek · t d" 
Yahudilerin, nasılım kurtarabil - '.~· gezıp gorm ':' e.mc ım. 
d 'kl · k" T d • Çol yorrnaz, sıkmaz, ıhtıyarlat -

ı • erı en es ı evratı a ~ne - . S L _ "k • 
· d ki kt d K ·ı . maz ınsanı. af ıMıVa, su un ve 

•n e sa ama a ır. ıptı er ıse, inziva. 
tarihe dayanarak bu mabedin _ Fakat her kulun kolay ko-
kendi öz mallan olduğunu iddia 
etmektedirler. lay katlanamryacağı bir hayat. 

- Acaba? Alııtmak. hele ken-
Fakat nemize lüzım: onları dini Allaha verebilmek meselesi. 

kavgalnrile bnşba~a bırakalım da, Ancak, itiraf ederim ki, son za
tu dakikada bütlin dünya Yahu- manlarda rahatımız kaçtı bizim 
dıleri tarafından gökten inişinin de. insanlar çok fena oldular. 
5701 inci !ı}donli~ü k_uıla~an Dünyadan elini çekmiş, kuş uç • 
Tevr~tın nazı! oldugu Turı Sına r:paz, kervan geçmez bir çöl kö
tep.esme çıknlım... ! şcsine çekilip ~ınmıı bizleri bile 

Oç hin grcınit basamağı ağır a- taciz t'diyorlar artık. Baksanıza .•. 
ğır. soluk soluğa. mola vere vere Parmağını uzatmış, ötede, 
tırmanıp da Turı Sina t':pesine (Dev•mı salıife 4, sütun 1 de) 

TiV~ 
Şehir Of // 

Tiyatrosun_da e 0 
Yazan : SE YIR et 

Dun gece İ tnnbul Ş~hir Tıyntrosu 1 mış olan bu meşhuı trnjed! muhnr
Sh ıkc ıwaı,_.'in Otcllo udlı faciasını riri, Otello adlı (."Serinde ıı znmankı 
" h•ıt~e koydu. lG ncı u ırda yaşa- \7('ıJt>d,ğı lelklk ''e tahlil etmıştir. 
••••:•••••••••••• ••••• ••' ' ' ' ' ••••••••' •••••; •• • • Senato .il.zalaı·ının ileri gelenleıin-

E Rakamlar Konu~uyon den biri olun Scn_\'Or (llıcb rıaiyo}-
1 ;' : nun çok dılber kızı (Dc>zdcnınııaJ bir 

...................... .................... ..... ~lnğı-1biyc üşıkt1r. (Otello) adını a-

S_tı,lar, a!ıılar lan uzun boylu, geniş omuzlu, güç
lü, kuvvetli ve ıırehab<•tli siyahi, rcn
gile değil, hösnü ıle de değH, fakat, 
cesaret ve gu tcrişile, ataklıtı ve 
kahramanlığilc Vencd!k giızelinin 
nıhuau ooczbetmiştir. Fnkat babası 
hiçbir zaman 'boyll' d sifnmüyor. Her 
zaman c11)erine dav edilen, heye
canlı ve korkulu deniz savnşlnrı an
latan hu Mağrıbiyi o da takdir edi
yor, fakat kızına bir zevç -0lar~k as
lıı dfişilnmüsoı·. 

Hugun l nkamlar ut:unumuzda, 
,ek az. ra ladığınız bir mevzun d::ıır 
enteresan adetler vereceğiz. Tflrki
ycdc, blr sene içinde kaç gayrimc>n
kul satılır, bunları kimler alır, knc 
ıı:ı ı aya ,.atılır? Tabii gayrimenkul 
dt•rken, tarla, anıa, ev, düld.iin, n
pnrtıman ve kısacası, medeni knnu
mımuzun gayrin;ıenkul tarifi içme 
gıren bfitiln ~~·lerl kasdcdiyoruz. 

Diğer <&araltan Osmanlı donanma
sı ı?adosa ıniileveccfücn hareket et
miş, Kıbrısa gideceği de şayi olmuş
tur. Senato bu heyccandaykı•n Mağ
ribi biı· emrivaklle kızı k~ınp evle-

İzmlrde bir adam ka
naıaı 23 yeriac:lea 
vurarak ölclürcffl 

--------------· Evlenme Belediye.le: 1 * tJEJ.lWİYE P.EİSINIS n:F- D nıı.11" TIŞJ~t.:RI - \'ali ve Befodiye Heisi Snbık İı;tanbul l\Ielıu~u ,.e oşef•~ 
Evvt.>lkı "ece '7•6pte knnh lıir 1 Osman hemen ve tekrar Cerrahpn- _.__ <'L''JT PAZAR'ARI Q''r\_.I mn ('t•nıiyeti ı:l'i,i Yni•cızade ,.ı .. .., ._. ~r •• • • .., VVn •• 1.i'ıtfl Kırıiar t••t'ktk ve kontrollerini "' .... 

kavga olmuş. Tahsın ndında bıı isi, şa hac:tnnesıne gönderilmiş, :fakat Ti LACAK - Talımhanede Altınte. I dün Ü;;küdur cihetinde yapmıştır. ney wruııu ve e bnk Hnrici~e ~1f,.S 
arkadnşbrı Halıcıoğlulu Osman ve hastaneye yattıktaJı bka:r. sonra ol- ııe denılen .}l'rde çnr~amba ve cunmı·· Vali, Uitun depol:ırını da kontrolden zın ve Lon.lrn sefiri kcblrı 'k ıcr 
Sıırnçhancli Hamdı lle snbabn kadar muştUr. tesı günleri açılan pnuı.r, cr.a halkını ge(İrml tir. Paşanın yc>ı:"Cni Day Sıuııi şd•.1 jll 
ıçtlkten sonrn knvgn etmiş ı:e her EyCip müddei umumiliği bir cfnn- çok memnun ctmıştir. Beledıye bu , , • . , , . , rimesi P.ayan Serııha ~.~cuf~ ,., 
ıkısını de muhtelif yerlerinden bı· }'l't mahıyetinı alan vaknnın tnhkika- ııauır )'erlerini ('<lğaltmayı .duşun- + Pf. l ı\ 1R l E YA G f H .ATf.A- mülga $fıra~ ı Askeri ınubın111 ·w 
çakln yııralamıştır. tına başlamış ve Osmanın ceseuı •ktedır lU Bazı gıda maddclerlnın son munrıwlut milmeyyizliğınden Su ıııı 

Tahsin yakalanmış ve ikı yaralı morgu katdınlmıştır. me • • • • • , . • günler -ınrfında ~bepsiz yere fil'at-ı Jrnlt değerli ediplerimizden :, • 
Cerrah paşa hastnnes1ne göndPı ilmış- hen süri.ılcıı bir iclıliaya göre, Os- , + '!~O!ll}::;~ER. l ~,.; E ŞIŞJ/A- tarının ~rtt~ğı görulmüşlür. ~il has- Snlın Uııarın mahdumu Ha.:;eki ,4h 
Ur. Aneak hastane yamluı ağu o- mau, tıastaneye ~lınmıyarıık fazla ,\EDE!\ G1!.ÇECE1\l, f.R_ - Son sa P<?)"tlır fıyatlnrı anoımal bır vn- tanesi dahiliye milteha,.ı:ıı;;ı Dr-. ret• 
lan Osıııamn yarasını snrdık"tan $On- kan 7.ıyamrlen olmüştiır. Bu cihet günlerde ot?büsler, Reyoglu~dan !!'v- :ı:.iycttedir. HalPn peynir, tt>ncke ba- Jııılvaıı t•nar'ın evlenme rerıı1~111, 
ra kendısını yntırmamış, s<?ı b<?st lıı- ııncak morg ı aporu alınclıktarı sonrn ılette Men·1t yokuşundan Karakoye şınn 165 kuruş fazlalaşmışt1r. pıı:r.nrteııi günu Tokaui;o.·ıuı .;,ıl0 b'" 
rakmıştır. O ııınn bu v;ıziyet uzcn- belli olacaktır. Eğer vazıyet. bu ıııeı • iı~.mekteydı~er. Fakat ya~ılan ~u t~c- Belediye İktısat Müdüdüğö gerek l'ın«ln icra c•dilmiştir. Tarafl')·nc e 
ne do[.rı·uca Eyfıp nıürldciunıumısı kez<le~·se, vaka gecesi C.errnhpaşn ıubc ıyı ıandıman . veı medığı ıçı~, pe) nlr ve gnek ynğ :fiyatları üze. di sıındetlı r dılcıiz. ~ 
I) r· ed k f • el "'"' • b 1 1 h 'k 1 .. bi.ıs.leı in pazartesi vfiııun<lcn itı- . . • e ık'e müracaat ere enn oldu· tıastnneı:ın e ııoue!lçı tı tınan ar a • o ... , . "', ı ıııde kontı•ollerını arttırmış ve pcy-
ğunu, kendisinin hnstanc;•-0 yatırı!- kmrla olüme sebcl.ıh-et 5uçundan ta- haren tekraı Şışhane )olunu takıp ni • · f. t M 'i fht"k" 
ma~ını O'-.ı~,...ür. k"hat yanılacali:•·r • etıncleri rou\•afıl: görülmfiştür. nn a1.amı ıya ını en ı ·ur AÇIK MUt;I,,AllERE: •. 

" .iı~...... ı •· ... · __ Komisyonuna bildirmiştir. Yağ fı- _ ... ~ 

niyor. o zaman Senato, harıci mesc·t ğmı öğretiyor. ı şahsiyeti, konuşu.şu clddeıı dilber ve ,.YntJarı da tetkık edılmektedir. Anknra, il irim npartmınnı r-1°ji 
leleri halletmiye ralışıı·ken bu a".k u• mn um \'euedikliyı_canlandırdı. Yal- Ka•alar .• Bay S. luıkkındıı alakadarlar n~:oı•· 

·• .__,, 1 1 b el d .. de· teşebbüste bulunmamız j01kıı dnvasfle meşgul oluyor. Nihayet O· Şehir byatrosu arti Uerl. ılk tem- nız uv-.,ru ına \'C o um sn n erın e -----
tcllodan beldencn büyük işe i Dezde- ı;ıl gecesınde fazla be)·ecanlı ve bı- bırnz ~aha çalı~m,:ı~ \'C heyecanlı el- + ASMADAN ÜZÜM TOPLA il- dır. ~ 
mana) feda ediliyor. Babası kız.ı ter· raz teliışlıydılar Herılıalde uzun bir mnk la:ı:.ımdıı·. ) ago nun kansı (Ner- KE·N n kta ta Ç """' dd lkt t h b , ri • 
kedi;·or. Kız. da Otclloyu tercih cdı- i.'>tıraluıtı takıp 

0

edcn bu Hk temsil ının) de he;·kel gibi sakit durmnla- d ~ eşı ıa ş 1~6 
.. n8 _ca e- Uia a erıe • f. 

ı;ecesı onları biıaz hnı.ırlıksız ynka· ıından biı-n:ı:. va2':'eçet'1;e, biraz. daha sı~ ~ 0 
uran · ~aü§ınd ~. ure~d·ya, + ÇUVAi DA\' TA A t<lll f 1 

yor· So 1 dnh h k 1 bu cvıııın penecrcsı on n cıu asma an . ' · • 0 n 
Bir nıfiddet sonra güuıl. sarışın, lamıı;ıtı. Fakat gittikçe açıldılar. n can 1' n ı·u a ya ın ° uı:a, ilz.üm koparırken mm·a:ı:.enesini kny-ı ÇIN Ç.rlUf:LEU AU.L\ il' " çır 

bir peri kAdar snf ve tcmız Venedık sahneleri cidden guzcl oynııdılar. rolde muvaffak olacaktır. Dıger ar- bederek 9 t i tıf· d k caret YekiılPti W:ızı maddelerın 
. . tıstler de kusursuzdular. _ mc re r :un an 80 aga . ı ı k 'h .. ·d r ·dilt.111 ) 

dilberi, bu aıynhi kahramanın kolla· J3u cscrm teıns.ilınde ı:.ntcıı en ınü- düıımuştur. Uel ve başından nğır su· rn sız o uıu 1 ı1ç e 1 ıp c 11 ı~
1 

rı .ıırnsınn atılıyor. Ktbnsta yaşıyor- hım ı·ol ( Y~go lnunrlu. 1'aliH ATtemel - Velhasıl . o_tello, ahnemizde <l~hn rette yaralaıuın Süreyya, $işli Ço- l'e~i hakkında ~ct~ikl;ı·. ~·apı:;~ıııld' 
lm·. Osmnnlı tehlıkesl lıalt' edılnıiş- cıdden üstadaııe hir kudıetle bu şııh- kalabalık fıı,'llran, daha güzel dekor- cuk hastanesine kaldırılmıştır ıılaknılarl:ırn hıldmnıştıı. t>d 
ıtır. l"nkat gfın gc·çtikçe Otellonun en slyetı canlandııılı. nılhası;a son ilah- hırla vnz'ı sahne edilmiş o~8ayı1ı, da· . , . , , . • • • ') , : • . çuvnla fnzln ihtiyaç o1 rluğundn;~· ıı• 
nıuteıned adamı ( \"ago ı, Ötelloııun nelerde fevk:ılndevdi. Otl'lloda Hadi, ha lllll\ af fak olurdu. , ~ .l/ J.,J, {)/ 1 ı~.\ Dl~.\ nı ŞJ:;S il/ su retle çııvnlların memleket \ ş,ı:ı' 
1-talhlne şüphenin bıçağını saplıyor. şekil. makyaj itibarile mükeııınıcldı. lh•korlar, · pt>k acl'leye gc1ıııiş, çır- J /} A!! - Be:r:uıt~ otur~ıı ıl:.! Y~- çıkaUlsınu ınuııi • hınacaktır. " 

11 
,• 

nu yara ile karısınclnn şıiphcleııcn Fnkat şahsiyeti caıılaııdmıııındı. Bu ptştınlmıştı. \"enedik pek cansı~. ş,''.Hln~ı l\Iı•hıııet, dun .. 1:vının. m:ı~lı- ktı Ticıııct Mildürlliğti tiıcc-.u-lıı\ 11 ı 
Otello, lıir mendili bahane cdc•ı·ek Mnğnbinin hıdclct'i pek yaınıııı, aczı Ilı·le bc>ş on kişilik senato, Vcnediğın Hnleı ln<le.!1 avluya duşnıilş ve •1~ 11- ııında bu lıususta tı tk kl('ı ;ı.aı 
mniyctindc kt!ndısi için çrık fedııkir ılc pek haz.in <1lma1c Uız.ııudı. l\luhar- tııı ihi heybetinden mahrumılu. Kıh- l:rı .ktn~ı~ndrn Cerrnbpaş.a hasta- başlıırıııştır. 
bir genç zabit olan (Knsyo) vu kıs- rir, bu rolde iki psikolojiyı yaşat- rıs için güzel dekoı· lazımclı. F.scr<le ııesıne ·n ın mıştır. Adliyede : 
kanıyor. Nihayet lıu anlaşmıımazlık ınak istemişti. Çok kuclretll. çok atak uz.aktan gıtarn sesleri tluyulnrnk, gü- + l'ARAI,A,\'Ji.V Ji'MF;/,J;; _.__ MUKA \'FA }HT}J\.ıilll ,-;; 
bir taraftan Kasyo'nun, bır tnıafuın bir adamın aşk onündeki z.a''alhlığı, zcl Akdeniz, OtellÖnun snrayının rıen- 1'oplınnedt> oturan nnıele IHiseyiıı. .... dıı ...... 
Dc.>Zdemann'nın aleyhine neticclcni- Otcllodan ıstenen bu tc.z:ıddı. Hıidi <ıerelerindcn gözükcce'kti. Simsiyah K:nsııııpaşa iskelesinıic bağlı Ü!Tı:er Tnht.nkıılcdl', .Ali Kemııl adın ıı t' 
yor. Kasyo, blı· suikastte yaı·alnnı- başından sonuna kadar ne çok şedıt, perdelerden ve ı;alıncak gibi ortnyn vapurundıııı komür boşnltırkeıı kolu- ınuku'Vncı, muka~va fı~ atlaı"l (!' 

· riııcle ihtikar :rapıı ak suçundıın , : • 
yor. FnJ...-at Ynğo'nun ığvnatne kcıı- ne de çok zavallı olnmııclı. Kıısyo ro- konmuş bir kap;dnn bnşka bır şey na düşen vinç snpanile ağır surette r e " 
dinden geçen (Otello) 1mrısını elle· lüııde Suavi iyi idi. İyi kaluli. fed~- görmedik. Hele e:,el'İn tah1o1ar.n bile yarnlaıınıış, Beyo(:'lu hastanesine kal- çenlerde yakalanmış ve .\.» •) İ• · 
rile boğuyor. nu ölümden sonm ha- kir bir -znblti temsil etti. Eserde i - ilhanı ,·eı miş olan muazzam karyola- dırılmıştır. tmcı Oezn nuıhkı•ml•sin~ \'eriln~,1.,-
kikat Lütu··n f~ati"le nnl..'nılıyor. kiııcl derecede bı'r ro' o!n111klıı bcra- sı ,. 0 rine bı'r "eılir vardı ve bir iki j Dfin muhakemesine de"~"1 ~,.rfl 

w.. - ..._. '' ,,~ - + 'l'f:N CAMI AVLUSU,\"[),\ :J Al' K l' h t k'fıne ".~ Yağo l aknlanıp eczasını "'ürmi~·e ı.."1- ber liahınudon ~natka1·lığı ın:r.ı- gard rop perdesi rrözc çarpıyordu. Hu - ·· ·· 1 enıu ın emen ev 
1 İP'" ., " "' ili -k lJ.l)KKA.V ÇOKTU - Dün sabah verllmlş, muhakeme mütaleıı 

derken, Otcllo da cllle intihar edi - mnın edince birinci de.rcce)'C geçen noksaııl:ır ile böyle muazzam, k sı ····-•·,. ~ 
yor. JRodriğo ı·olü cidden mükemmel ve escl'lerin temsili büyük bir cesaret- Yl'ııicnıni avlu,,unda Hoca Hayrt>ttin bas.ka lılr güne bırakıl~ 

Eser, en temiz bir aşka da .şüphe muvaffak bir canlılıkla t.eınsil edildi. Ur. sokağıııılaki 24, 25, 26 numaralı üç ,.,.,,...,.,.,,.., .. ,, ........... w .. -•• .... "":- ı 
sokulabileceğini, ltuvvetli sevgının l\lnhmut, şahaıı~a münhasır. b~r tip Fakat biz zarfa değil armnufa eski dükkfııı, biı·dmbire yıkılmı~tır. r~ Vecizelerin Şerht ~ 
her -zamnn lnskanı;lıkla yaşadığını yarattı vı:_ eserı kuvveUendır<lı. . baktık. Yine bu gil:r.el eser! halka Runhırdan ikisi ~lir :ı;eneclenberi boş-ı ı; ~"""'"""""'"" .... "'"'"""""""'"''"""' 
ve nihayet onun ıuınnakları arasın- Senato iWlları, rolle.ı·iııi eı.hcl'lemış tn'k<l1minden. dol~.Y~. ~e~fr lıyatrosu- tu. 24 numaralısında çalışan bileyici hill 
ela boğulcluğunu bize anlatıyor ve olurlarsa daha iyi olacııklıırı.lır. nun kıymellı reJl~oı'l.ınu ve gayrl!tll d' k . . Bir devlet, be.lıi . LAi. 
sevginin kaynai;"tnın, gOzelliktcn r.i- "Kadınlara gclitı<.-e, Dezdemana artistieıini alkışladık. j Hanı 1 de tam va ·tınde <lı~an fııfa- ,Jd• lrurular. FOi"'" 

Bumda bulacağınız rakamlardan, 
AaltlJ kıymetleri, memlekette emlake 
costcrilen ragbeti, yani, dolay-ısile 
refllhı anlatıı·. Çünkü, nlım satım 
ııımımclcs.i u:r.un bo)•lu dc{;~rniyor: 
)lc> ela, 927 senesinde lGG~43 alım 
sat.ım muamelesi yapılmı~kcn, bu 
rakam, 938 de 155.156 olmuştur. Ya

ya de cesaret ve kahrnnlıt-ıı daynndı- snnki Cahide için yaıılııııııtı. Tipi, SF:Yf RC/ dıi;"l için insanca zayiat yoktur. bir •aattc yılrdatltilil• 

="!_~~~~~·~~~~~~~--~~~~----~----~-------~----~----- BYRO~ 1 Edebi Roman Tı f ika 79 1 scsıe som~• ne olacağımı da bil!DiYe-( tabii görünilyOT. Onn kafamın için-ı e~eıı ıey Seııiyenin garip hayatı. ~a- jj. 
ni arada bir eksiklik vardır. Fakat ., 
buna mukabn, 927 de satılan ve alı
nan bütün gayrimcnkullcrln kıymeti •• e:ık! Seni~~ ne yapncnk? Bu evde, oluyor, ondan hiç korkmusorum. Ba- kabul e<lPn bir hayat... bir hakikati ifade ediyor. esesi 

J

. _e_r __ ... :---~-- ccğiııı. Mesela sevgili nblnın Atıfeti ıle cesuı·etlc eviriyor, çeviriyor, mu- rıp •• hnzl.ıı, ko:kunç, rr.asum, kırli, Bü•·fik İngiliz şairinin bu sA!ııı 

R G 1 

nasıl y&Şlyacak, nıısıl ihtlyarlıya- ;ıymc ediyor, <IT1a tamamile hilkim ılenn, elım, guzel, acaip, her vasfı ' "' 

Uya ebe bu odadn kimler ot11racak, bflmiyc- zan onu tnmamile unutuyoru111. Ra- Hugiln yine anlattı. Evvela hnla- hakikat ynlnız devlet müt',.5
5 

.. ese 45 235. 6 lira iken, bu miktar, 938 
de 46.746.679 a )•ükselmiştir. 

Turldyedc on beş senedenberl, 
miktaı· itibanl<.', en az, :fakat mua
mele kıymeti itibarile en riiksck o
lan S<'ne !l32 dır: 932 de l:l9.199 gay
ı iıncııkul nlı°! satımı olmuş, fakat 
bunlann .)ekun kı~·meti 59.00!l.728 
liraya kadnı· liiksclmistir. 932 nin 
cihan buhı:ırnınn tckaddüın eden l"C

f, h ve bilhassa topı ak rıı~hsullerl
ı iı çol• yük ek f,yatlarln ııatıldıi;'l 
( ıc oldu!-! unu uı utmayınız. 

R zim mrınl<'ketımizdc bu alım sa
' ı ın bfü uk kısım. Turk :vatan

ıııdn otınnktndır. Meseli, 

· 1 1 ceğim. Di>bşet! iııte olındi bana bir zan da o bana hikim oluyor. benden sının evinde.ki bayatı .•• O müthiıı ve hakkıııdıı değil, her ırıu~ rıfl 
üşüme,, bir titreme geldi. Yazımdan intikam alıyor, zayıf bir fınımdıı şu- ı.raı·ip nuıhlıik: Sauri! .. O tezad fır- hakkında doğrudur. .A~ır ~ıll· 

-o:ı--------------------------::.-.. da belli. Kelimeleıiıı kimini kilçük, uruma hn kın yapcyor, ben\ lınzır- tıııası. o afet, o bela, O, o... mııhsuHi olan herhangi bkır i~ 
Y s. 1 ~sseseyi ibir saatte yı1cına. bit 

ar.aa: M. B. kimini de büyük ~·nımııyn başladım. !ık ız. )'nkahyor, en naıı:ik hislerlmc Nasıl hulasa edeyiıu? Bneındo.ıı ııe 
"'-t ı 1 1 ,, .. h" ] b 1 1 değildir. Fakat onun ~·erı J ..... ,,.. ıı: ar _çarpı ı~·or. Saıık ilıiinı, u~- ucum et iyor, • en ımrsıvo~·· ıırpa- lıatırlamıya çalışıyorum: Seniye ha- yenisini kurmak yjne .asır!:ı; 

IDehı;ıetı Butiın bu odııdan, bu r rindcn ayrılınıyn başlıyacnk ... l\lilte- h~ şımdı~en, şuurumda korktmç f1- lıyor, serscm1ctıy-01·, :lrademı yerde~ lıısıııııı evine gittiği zaıııan, bir haf- d ~ 
eşyadan, bu sokaktan, bu ;nsan- maı1i bır çozulml'. bir nyı·ılııı uzak- kıder balınde tecelli rderek önüıncle- yere vm uyor, uykumu yııı,:n':ı cılı- tn, on gün "eni Jıa•·atmı vadırgnnı•ıı. sürecek mesaiye batlı ır. ve yı· 
ı d btı h k 1 rd b 1 ki '·" " J • -v ihu mesai de kifayet etnıet: . ..a'f 
ar an, are ete en, u renk- fl§ma •• Dnrmadnı,'1n olacnğım. Cü- ıuıl,'lda ııksedlyor. Devanı edemi- yor, nihnyl!t. .. Hüngür hilııgilt· ağla- '1·,.y:r.es!niıı iııtizıınılı, titiz evi yerine ıkılan müessesenin yerine wr ;Je-

!erden, b~ı seslerden,. ~u ışıklar- ı m.in lıir~nde 7.Hn•nı k:ılııııyn .. nk. Fn- ycc<'ı:>iın. tıyor. Dehşet! lıu evin kirliliği, pasaklılığı onu ııa- ıkoııo.mn:r.. Dcv'let ise mrıesseserr' 
da11, bu hısler<lcn, bu !ıkırlcrdcu, ıl.ıu knt o .gun yine giirı~ ıiC•b"llCuk. insnrı- ı Trıııınttr 1981 Hallıııki şimdi. bu l'alıı-ları yazar- şırtıııış. Bir yandan Seniye toplar, rin en hassas ve ihmale, ı dıf· 
ii~itlerdcn, bıı l.oı l.ularclan, lıu ev- lar yine yaşıyııcak, yine bu hayııt lstunbııl kr.n dlln g-c>eeki buhranlarımılan eser <itn vnntlan ana og~ ul, ikisi ·'e k d h ülil 1mıyıuıı · 
(;"ılf'rden, hu tcmrnnılcı·den, bu ibti-, \C hudisc> alc>nıİ ezeli ~cyrini takllıc ı. 1 1 I u ·ıı ar ta anım o ~)ıl 
- 1 d L d 1 k Hün "'""""yı" "nnn g..,..;ı . ..Jı'nı. Jıı·ç "· yol\. nu .. _ıütü_n b_aııka_~Pylcr ' ii.ş. ünü- hıı ıbirinden pa"aklı, oı·ta)ıj';ı dn1'ı- Belki bir saatlik bir ihmal. t L.lt 4 ı:s ar nn, uer cy en nyn acaf,.-ım; OŞ"Cak, kimbilır ne büyük tnlıavviil- .,.,.,.., !L -··" w "" "' <> be}Jc P 
bır daha biçblrim gormivee<>trım, ı _ er, klşifler iı.:ntlnr yenilikler bin- yuyamadım, dıy<'.bılirim. Sııbnha knr- yonım. "'ı imıı dort gun sonra olmc>k 4 tır'larmıe. Sonra güneş görmiyeıı, lhir fırsatın kaçırılması, ııeti' 
şlbul:ı;ccc,;lm, du~m \acnf: ;ıı tatmı- Jrrcn ~;ız b'lnl ' 'ki şı aglııdım. llüt.iin gece sinirlerim ba_nn o _kndnr kork

1
·un_ç ve gny. ritnbiil ı·utubctli, her tarafı harap bir ev... hata, koca bir devletin teıııe il" 

~ • • • ., ., u cı·ce seni! sonra m- k ·ı 1 t" 0·· 1.. :f'k • . h ü - B f k t ı h ı un inhidaroırıl Yncnırım iKo u, •·f r· dl . ı..·+~ b"I' h.: k ço gcrı m ş ı unı ı ·rını azmct- ~or nmuyo. r_. u • rı nmanıı e nz-. _ Yalnız, diyor Seniye, halamın n s.arsnr ve on ı.1ııı-
• • "' ' ~ 1, iZ., \ ' wm:Z tr ne .rı ulauclikler zuhur ede- k · · b •h k ' b n} rd ll Sll"' 

yu rıız 202 51 .-11• tükenmez bi. kara !ık. . c;:, uuıu~ . . . i mc · ıçın.sn a a adnr yaptır.101 mil- mrtml!I gıbıyim. Faknt ynrın aynı •. n k d ü f'k . b' zırlar. Hüner, u a a ,h•· " -· cek brn b ~" 1 h L" ı> f'k . h _ h' 1 l un n o a ar m ş ı , ınce ır mua- k d ... • h tını en ı--• c vıın ctm fUr ht' il 1 k \c ını ı\'4-'ııuHen n~nm ol· cadcle bır goz\11şı tufanile niha~ct ı ·rın nı umn mut ış sancı ar vere- melesi va d ki h • tt ma , ve evıetın aya • 
/sr

1
Tl 'l'ih.Ç} ıiçi:lc'.11,~~t~< 11 ıa,dt.oJ1ral!b~ mr..ucak. Bınlt e. )UZ binlerce sc- lı:Jdu. N<.' garİp haleti nıhiyr! j~R- bilCC'l'ğini anlıyorum. )"ordu. r 

1 
er feyı unu uru- ~t;:;a~lı~it:i:i:.:n~a..iinme•k•o•rliuiimiilaiii'kttliıiiiiriııı. __ 

· 
1 a ıı 1 bı aluı~ m. Huı dan iki a'~ ıki n bu fıklr, olum fikri b na "' , ll ~ d k k d L ! k l 1 ~ ,.. ,, .,.u a , a en «n ço meşgu (Devamı 'tlO.r) 

~~--'.!m---
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~::::: AKJSiERI,, ticaret anlaşmaları Ame~~!;~adeı.ı 
Öçler pakta 

Amerika harbe 
doğru gidiyor 

....... ..!_et R .. ya -- -·-- aüçlük •e ..... ı t Bıı-iııc:i ıahıftden det"cım) tere bazı maddeler üzerindeki itba-f o (Birinci ırdt.ifıda. dfluavı) 
--~er pakla ralaı ıııı cskı kıyınetleı·i uzerınden lat sıkıntımızı tamamen gidnetek- (BalflUl}caltim dttıfttfl.) ayını bile .zikretmiftir. Bu gazete 
A ı hcsaplanıay~ teklif Ptmiştır. Çüokıi tir. Diit>r t~raftan Aııkarıwlıı ynpı- da eiilmi7e mecl»ur olacaklarun ayni zamanda: <ıVakayi kaıpısın-
l'\ llbaaya. J&p<>nya ve ltalya • .\imarı tc~lıfı hı-.saplarda aleyhımıze lan Türk - lng-ili~ müzakeıelet"i ne- 1 iıpat etmetiti. da gözlerimizi kırpııtırmaktan hiç 
.._ ~asında Bcrlinde imzalanan ola~ak l,:.ı ıııılyon liralık bir fark ticelennıiş, yalnız. bazı tediye mesele-I Amerikanın o zaman bu tec:a- b·ir fayda elde edilmez. Hazırlığı-
1...ı~ı Üçler ittifak muahedesi nıe)~ana gt!t l rmektedlr. l lerf kalmıştır. Bu arada fn .. ilizleı· .. h .__ ti b '' .. ,_ b" - h d d .. 
"'''WllU•d b Dıırer taraftan bir çok Alman mti· gijmrüklerimi:ıde bulunan IJlr 7nilvon vu~ ve ·~": ~re. uyua ır ·~ mız, arp için iu emı~ır. 
r-. tfkn~ idayette mütalea be - esseselen tacırleriıııizr. ıniiracaat c- 'uval bed~inin Türkiy~·de Tiirk ·pa- bır a, .batta p~lıld~ tahamm~ Almanların, Japonla~la Allla,. 
bu.t . tyen Sovyet Ruıya mat- ı.lel'ek muhı_ın ı_ıı ıktar_da tütün almak rası olaı-ak ödenıne..-ini i5tenıi~ler ve e_tmesı, J~pon!a .~le hır. ha~be ~.., ması şu üç sebebe atfolunabilir: 
~ 1 

!lrndi fikrini beyan etmek· ıstc<lıklerıııı oılılı!nıısleı<llr. F:.ıkııt, hu paralan memlf'ketimfukkl mas- rışmektekı güçlükt.en ılerı geh • 1 - Almanya, harbin uzun 
Plt•:•. tik aluak Ruıya komünist bu __ ta~t·µlı·'. ı ~crıne getıı-nıek kabı! raflarına saı·fedcceklerlni wı harice yordu. Filhakika Amerika, Ja- eüreceğini takdir etmiştir. 
'l\ıı:1' 1 ~ vautuı ( Pravda). ılcıoldır. C. uııku A_lnıanya ıle yapıl- ç~karnııyacaklannı da bildirmişler - ponyadan on bin kilometre u - 2 - Almanya, Roosevelti-n ik· 

, __ 
İçtimai bahisler 1-

Yarına bir bakış 
Yarını mes'ut görmek için neler gapılnıası 

laıınııeldiii hale.kında alaka verici 
fikirleri aşağıki makaletk 

okugunuz 
.\1 Y•1a bakim hulun.an fırkanan mış ~la~ •t•~ 21 ttıılyon l~rulık anlaş- ıl!r. Bu tekl if ma'kul görülnıliştül'. zunluğunda koca Okyanusla •Y· tidar mevkiine •eleet><Tini ania. l' 
... lll~tı • Japon • Jtalyan ittifakı· ımın.n • ııııl yon !ırası t utune ayrıl- ı alrıız mevwat buna mO ait değil-• lmakt.ad J k ,. b ' • o :411·rnı mes~t ;öra1ek ülküsü ~r·ı mmt ava, ve Türk inkılabının ver-
~ •ıt tdikkis ~rnştır. Fukal Alman h iıküıııet i an- dir. Buna bir eare bulunması i in• rı . '!· a~yaya ~t 1 ar mııtır. şısı~da_ b;,Pıron:t!e bır~k oJdı.ığ~ gö- <lıği hakların netıcesindc yepyeTti b1r 
tı.r. . İne tercüman olmuı ca.k 1 kiır_ıunu~ııni 940 tarihine ka- müzakereler clenm etmektedir. ~ · darbe ındırmek ı~m .• Am.erıka do· 3 - Japonyanın mihver de\'~ nıhı)oı .. 1 akat lrn fi!ku_y1:: hı:ıngı yol- cemJ}etin :c.eşekkiil etmekte oldtıb"Wlll 

lf , . daı· Turkıyc)e <;ipaıi,te bulunmuş j nanma1111m l&eudı uslerınden bu !etlerine ıltihak etmc~inin Birlc:şık hırdan 'e bangt şekıl "Ve tarzda '.)-fi · ~rôrilJorm. 
~~Ydcn evvel bu ıttifakw olan Alımın mue!l"'eceledııın mn!Jau- skandia~y meml'!ketlerile kadar uzakt. olan bir dü,manla Amerikayı, Avrupa haYbinden u- riirsek muvaffak olacağız! Bunun Son a r'J.ar.da ı;.upt.e gördüğümüz 
)ttı ~'1!r Birliği tçin beklenmi • na Jthaliı t hakkı veı rıv·l:t .. dlı-. Esa- olan m :inasebatımız deni% barbine ciritine muvaffaka· za1dııştır.acag· ı kanaati. ~çın d~ Avnıp~ın kıeaı:a tıırib1 ~e rııeıkni hirikıılııı ve bunun nctice-

oır -y ı d - t-L ·· 1 sen tıu tnnhe katlar Alman m · ld ıçt.ımaı ıbunyesı.nı Jtendı tanbi "'e ...._ '"'in.ı,, tııtu an tcl:n'ık h"""'l "'i\;'ırleı:ı·-
ttt:..._ T- oma tg11\I cuaruz ııessc- Ankara,~ (Hususi\ _ t6knndlnav yeti g_üç e e edece;1ni herkes Diğ_er t:ıraftan Japon matbuatı ...,.- ., "' · Mru ... ~-"'ltl~ir. 1939 Ag~ ustosu IOllUrt· elu ı taı afnıdnn yapılmış C>fan "lıpıı· , t b d R tima~ ıliuyenıızle kar;ıılıı;ıtırnıal~yız mb.c bir nydınhk. btr intibah vcr:di. 
-.. A.t 11 lerın nıiktaı 1 ~ ı h 11 memlr.ketlcı ile tknri nı[inn ·ebcUeri- a mm e er. uııyadan da Nta)·işkar bır li an- Ye b!Zdt• bı.ı ı;a)'enıu t_abakkuku ırin Ktc-ndi "cndimi~i dli.,.undu-lu" ve .... _ 
•· manya ile Sovyetler Bi: liö-i ~ . ' mı yonu u 1 ugun. m'-' arttıı ınak u"zern Tı'caı~t ''eka" -ı A~ri'-- d--·-... •eı. vakıa· 1 b h k d k --' "' ... :"~tıda akdol la d ... dan )'erıı 'ıırnnş kabul cdılnıe ıoc .-u " "' •• -. .... ---·- a a setme te ve ara a i müna- r_nlı;an muc 1?1ıeleıı goı.uen g(!(ırme- z.if miıi pek açık ITK'Ş'ur olanılt an-
ilı.i ta uaan an tma a ımkiıı voktur. !eti yeni kararlar almıştır. Ru hu - kuvvet ve adet itibarile Japon do- ebetlerin tanzimı lüzumunu ilcr• lıyız. f bttı. Bu surelle lbir itikat, bir ~ıınnr 

taf L , __ 'b' • t lf " k _ ..J • • ' ~ •• J f b 1 k .. ;. • • .., ~\'af • YU"I ırme aa u euen Dıger tnınftaıı bııştn lzınir mın- ı;ııı;..,. . ... mas ana .. 11 ~nnıa ~zere nanmasma f.iktir. batta iki üç ürmektedir. A - Bugurıkü Avrupanın m(l(fo · doğ<lu ve Tüıit milletini tt!k inı;an 
dJi . ~e kararlarda evvelce yek- taka ı ulınak ıızere btitun tu ttln mm- ~-ış Tı1caı et rhapcı~~~urlerıııı~eı~ Natuk 5ene evvelki nisbet muhafaza e _ Mühinı bir karar rıiyetc criş,..rck dünyaya 'hakimiyet tu:ıline !toydu. ŞimJi demirci ürsc \ 'U• 

de b°1'1' haberdar ederelı: i.stipre· takalaı ınua !J3_8 ene ındcn ktdnuş ,ıyn, sveçe ~ll'L"l\et etını~tı~·· • .dilirona. fai_kiyeti beıin üçe nia- Dun Ayan Meclıs: hükumete., ıddlasıııdıı 'bul~nncn\c bdaı· \len gil- rnıken, kti}·lu t.aıla ını ekerken, mek-
)ıt ulunmaJarı hakkında bir lc:a- olnn ınuhıırı nııkta ı <tn stoklarn 03!1 Rumanya ıle akdettığımı:ı betı derecesındedir. Fa'-at buna J f d 1 ıııe<iıııııı oıe'lıeplcrf o11e1erdir? terli dcısk rlnl h:ızu·laıken, hep ayni 
~· bulunduğundan A1m~nya hü- ' rekolte ı ıle ılavp oluıııııuştur. nu a- & aponya tara ın an satın a ınmı Heı> lııldighniz ~ibı on beşinci ns- heyecanı, iıııanı 'biırien tek bir insan 
. liıt\etj J .'I kd d -· ı r.ııla yalnız Alıııanyavn ve lnnıJtcı·e· ticaret anlaşması • mukabil Amerika, Japonyalılar· ve ~e~üz g.ıtmerniş iıarp malze - rın sonlnnnda ilt.alyada dogmıya ı.,..-ttıl duvuyor, vüclıUerdek; knn ayni 
ıttifa)( haı:onyn 1 e . a e ece~ı ye bıı nııktnı tuttın ı,roııdcrıhnıftlr. Ankara, 2 ( Hususi) _ Runıanya la b": ~~:harbine siri,rne~ ~i.'! mesının.v~ıılmemeşı ~akkın~a bır j lı_ıışlıynn .ı:ö.nesana ,ıareketi nctıcc ·ı ht•yccaıı~a hep birden kaynıyor. kalb-
"e tlhiat'I ı~d? mnedlumbat

1 
vermı, Rıı ~uz.dl!n tut~n <l••ı>olurıııdıı yer fü· ı.ınımızdıı nktcdilmiş olnn ticaretl kendı w.lerınden e"vel on hın kı- kanun layıhasını tasvıp etmıştır. sıııdc olnıuşt.uı·. llu ıönc:.an rn bazı Jer :J)'n! hcy~>cnnla bep birden çar-

~. 1 e ısltfoBr e u unmuş- 1,ıılmamıştı r. Tiıtun t.neırlcrı ve şir- :ııılaşması tn~dika evkedilmışti r. lometre uzaklaşmıya mecburdur- italya ve Amerika şıı ı llar içinde meydana ~cldiğıni de ı1ıvor · lştP bu itikat. inanç bize ça-
fltı kctlerı nw tııh ılden ıılncııkluı tu - Ticaret Vekaleti tn dikten onra lar, uıniyen. Japon denizlerinde, Roma, 2 (A. A.) _ ltalyan bilıyoruz. Şimdi bizre 1'1ıenımiyetlı hşmak. fedakarca ~hşınak, şabsi 

lııeil sur':_tlc Alman~~· kendisinin tuıılerı ko acak' yeı buJıımaıııııktadıı- tatbık edilecek bususat ve tcft:ı runt ı ancak Japon bahriye erkanıhar- gazetelerinde çıkan bir notta üç- olnn şnr.tl_ann lıaşlı;:aları iktısat, li- ırnyrlcrin tifltündc ııçafnk, yüksclert•k 

d
tere de harbi bıtırmek husu- •aı Bu "'ıızıy<.>tın mu t:ılısıldcn olıın hakkında kaı·arlar ittihaz .etmekle-_ binin intihap edeceö-i yerde ve l d I .1 A .k h' ımn ve ıtıkattır. Bun1aı·ı ıg<.izonunde çalışmak. uıedcni filenıe yetişmek \C 

ıı.;:,, ki karuınm Amttikanın nıubayaatı da 1,'tl<; l eştırınes ı ınuhte- dır. Alınacak karaılar tnsdık ke;,fı- t 'ht b ed bir r .. d 1~:. pakt~ o kayıdsı ~ merı.,a AU• tutnrak telkiktnıize devam edclıoı. ~~·mdt inııı cıdır. Hakikaten duymalı: 
:"tlafıales[I ••t ' • ld • mel gorulnıektedır. !Junuıı ıçln alii- .}eUnin t.el:emmülil!! beıabcr a lı'iluı- arı e arp. ~ ~r er., sa ı.sen e roumetının ta · ın ıgı tavır 1 e - Ortauımaularda kili c hakim ol- ve ln.ınınak tı" kadar muhimdi;. Bu 
~'rniş ~mu eessı~ 0 ugunu 1-.ıd·ıı laı a murac:ıııt <.'dı lerck tedbır· darlara teblığ edilecektir. Japon bahrıyelılerı, talım ve ter- merıkan matbuatının gösterdığı ınuş \·e bu yüzden ~ok zenginleşmiş- ) uk k mefhumları duymak \'e bil-

k İizerveJ una me_y
1 
~n .vfakerme- ıe.r ahnnuı• ı • tcnılccckur. Anlaşma etrnfında baıı hususları biye ve k~vv~.~":'.iye ~ibar!le, şıddet arasındaki tez.ada işnret e- ti. Dlgcr laıaıtan italya şehirleı t<>k, bu kabi bet esası, kökü, temeli 

'lıretj hA e aponya 1 c ıttı za· lngiltereden bol bol ithalat h:ıkkında numen huküıııetile temas :zannederız. butun dunya den:z • dilınckte ve bu hattı haı~ketın Şarkta11 ı:ele•1 lıcaret eşya'ilnı laş şkil eder ve i tc Turk milleti ne 
~ asıl olduğunu ve Japonya r etmek uze ı c Bılc:clk Mebusu Doktor cilerinin fevkindedirler. Daha Amerıkayı harbe sürüklıyebilece-/ i?ıık suretfle Akdeniz ticaretini eti •apmnk istediğini biliyor. Fııknt 
~ lıa sırf Uzaktark denizlerinde- . eıyası ge ıyor A~ım Glilek ile i tnnbul 7.lıaat nan· J;Onra da Japonların 1905 de ih- ği tebarüz ettiril mektedir. rınc nlnlıışlar ve tok para kıı7.:ınını< •angi yol.lan .}Ürfiı-sek hu l!:tyeye c-
""' Yat ve nüfuz sahasına dahil Alakadnı laıa lııldıııldıgıne göre ka ·ıd ·· AT Al' p· ll k tfkl · h .. h" J A _:.ı. •1 •• lardı. n anlar tef aha kavuştuklu ece•V.. Bunu göstermek ve çizmek 
1 
·~ketl d 

1 
A . rıek vakında lngiltcıcdcrı nıcınleke· 51 mı uı.u · 1 ıney u..-eşe raz e 1 erı meı ur ve mut 1' aponya, ~enaa •.e.muu- zaııı:ııı kenclikrinden bnşka "'"'ler :ız.ımg<'liyoı. Ru duymak, inanç ve 

ıt"ı ere ve a a arn merı- h 2ııleceklerılır. (Çıuima) bahri zaferi vardır. Bu k k t 1 .,-., I ttı l-ıiın "nd •. d L- tımtte mu ını rnıktıı ı da ıthatiit eşya· '"" ereye gırışme ıs ıyor 1 gUZl lll.h ı1 ı;ıöı ür ve -0nlaı11 ınalil ı•yecan kabiliyeti ruhlarda taştık-
.t ctrrıesi 7e sur~~ e ":'~ ~~- ı gelt'<'<.>ktıı. Bu c ya arıı. ında ıncnı- Çekoslovakya ile ticaretimiz zafer, cihan denizcilik harp tari- Nevyork, 2 (A.A.) - Heuter olm.ık ı ı.crkı· \ 'C bilhrııı"a it.ııly.n t.ıı an sonra 1!\'W!Hi kı•ndimizi taııımak 
1'1if,.lc n. en en ışe ettıgı. •Ç1.n, ll'l:dııııızın muhta~ oldugu hı 1 çok A k , II (' ,_ ,_ hinin en büyül& deg-ilse bile. en aJ· nn ından: 1 bi:ıtın. \ l tarihin l.encllsiııe verdi!! için (alı m:ılıyı.z. 'Bunun irin de Türk 

"'• t 1 b 1 d bld n ·:ı ı:ı , \.. ( u usi)- ,r•r<o•lovıır<- ~ " ~al a ıp .. u u.~ uğ'un •• u. ı ır- rnnd'.Jdeı· \'C lıu .ıı.nıla ıeııekt!, qılık, büyüklerden madut bir eşsiz, na- «New-Yo rk Daily Neve~ gaze- •iizcllıklı.:ıll' ~·c tıırilıi fı.bidclcrle do- h:ıısmı, \•iırıi ıncdcnirc..tlni, an'ancsi· 
)~· ""ar ç ı. ı . t 11 • ııf· lu n 1 .. 5 ı ya ıle yaptwınıız ticaıeı anlıışıııa ~ı- ı 'I Akd · ı · ı i · ~.ı tl · · · hl"k ~ ·"7"' • un"u .. omunıs ga - ıar .1 ı ·~\.ı ı. m:ıı ııı cşrn. lıh- ,., zirsiz zaferdir. İngilizlerin (Tra- tesin 'ın Vao.incr•~n mu h abirine be-l ıı,ur. · cnız nıeıcnıyeterin ke m, aııe cıını, secı)''SJnl, a a·ını, 
:ı tıııın. ı. I · . b I tık ı v dı ıı ıı nın t.atlıikıııa karar vcnlnııştlr •• \n- "" .,....., d 1 t ı k' '-' •- kt · · • · T- k k l' ~ d'• rn &a esme aıt •i angıç. 1 ı· nr ı . u nııı ,.,. v;• ldıkteıı fall<ar) zaferini bile, mahiyet ve b l J S f . l-l mı<' op.ıyan es 1 • \1na11 ve Rom:'\ ,,aıa crıııı, yanı ur ·e ınıesinin 
) 'te:r İı:a.blan bunu cösteri - 'iOn ı-a ph•ıı!ilJd!I hıı- t•ok ıııadılt•ler ll• taşına rlahılıııcle ıhraç t!<lılecck olan . 'fb ·ı -•- . b y.annıı,a_ u_,unland apo~ e ıtl o- UH.'tleni>e~lcıinııı stlEJ .. dıgi bir menı ıfnde cttil','1 milli şuuru. mllli he)C-°"· . zcı iııık lıolluk tı:ışlıv.ıcııf:"ı ıııuhak nrn lla ı ın bır kısmının be~llninc netıce 1 1 arı e ç°" ıerıde ıra - rınouc ıı, şoy e emıştır: lt•kettlı-. lşte bu güzdlikleri \'e e ;k ·anı hakikatı.on duymak, kendini bil-
~ak . . .. k'lk aılıJcdılmcktcdır. Ayraca bunu mukabil Çel.o•lcıvak~adan mal it.lınl kan böyle bir bahri zafer kazan- Amerika ile Japon) a arasında mcdı•ııi~cıtltrı göırnck, u>tkik etmek mek \'e Ci :'rcnınek. Bunu duyurmak 

t~ A . Y • ıttifakın mu~st- dı•~c·ı uaıtılcı tal:ıı> euecektir. J ngı l · cdıl4:cektır. mı~ olan bir milletle, yeni bir de- doğrudan doğruya bir çarpışma "'C tetkik için df.' eski Yunanca H çin de Türktio harsını tetkik eden 
~ebii ~crıkanın Avrupa harbıne _____ .. - ·" - _ - · - · _ - - - .. - · - -- · -~ - _ · - _ niz harbine giri~~yi göze almak vuk uuna mani olabilecek iyini- Lntlnceyi öğrenmek fırsatını buldu ukadaf.laun yardımlnrile (kcndim -
ııi n· Y~k Asyada Japonyanın ye- değme bahayiğitin karı değildir. yet sahibi:t insanların mevcut ol- l:ır. Bu ımretle eski l!san1nı· vasıt.n izünı) ndile kit.ap halinde toplamak 
~le~zarn kurmasına .karp müda- 1 ~~ ~ al a r~ .. 1 Biz, Çuıima muhuebemıi, vukuu duğu zaman henüz geçmi de· il- ile eski nıcdeniyetleıde1!- ~iham al_ı YC ilkokullnıdan başlıyarnk Türkçe 
~ .e .bulunması ihtimalini önle- N r!ı o o lG ~Af LA~ esnasında günü gününe takip et- d ' g 1 nıyor. Bu 7.anıunlaı·da ınsan!ar bı lcr !erinde okutmak ve kenclini bn-
S ~ Berfuıd . 1 d - M n &.li u n ır. . . • • . • 1 tarnftan ıhayr.anlı1'fannı ve arzula ı.iknt.e.n duyurmnk, öğretmek Uzım-
t°"htl • e tnıza an ıgma, i mek bahtiyarlığıuı idrak eylemiı Se.fır. ıla"·etcn de~ı ıı_r kı: rıııı tatmine u):ıa;ııı-laıken itik.• lır. Keııdiııf tanıdı.ktnn onra ve mll. 
''<lı-...·· .erın mukadderatına hi.kim b'ı~ nesle mensubuz. Ha" la" o ~afa. [3 1 d - lk d · d ll • .,11n • .. " ır an aşmıya ogru ı • a ım mc ele ı oı1a)a çıkıyor. Çı.inkü ı ~: ı u~ gu e yof,rurulduktan sonra 
~ hu~~:;::si kanaat hasıl et- Emniyet işleri müdür 1 Deniz ticaret kanunu rin vukubulduğu günlerdeki zevk Tokyoda Matsuoka ile Amerika 6ini hakiki ınahiyetini ka.rbctmiş, kJ vrupn medeniyetinin ve kültüru-
ll.,., . muaviaHgw İ f la ve neş'eyi unutmamış bulunuyo- Sefiri arasında mütekabilen ma· lı!>.mıin ve •lDPJIZlaı·ın nrzularına trı ıün csaı;ını ve künhünü ve başlangı-
-....:::_~ matbua- ça ışma rı ruz. luınat teatisi esa,ına müste nit mü- bı bıı· ılin şe'klini ıılınış bulunııyoı 1111 lit"lenme'k ve parlak ist!datl:ırn 
~!1111 •• Ankara (Hususi) - Emniyet Ankara (l lu susi) - Adliye l;'te Japonların. son senelerde zakerderle atılabil ecP-ktir. du. Bunun için Ortnzum:ın1ardn di 

1
ihayct!liz ilim ve snnnt ufukları ııç-

..,, llıutal-a•-rı 
1 

. M M 
1 

V k"I k viıı dııııya ve iihiı-et l"lt!rinc hfıkln nk. ic:ıt vc ihUrn kııb1llyctini ve-
..__ -- """ ıı:ı le erı u'du .. r ,· u<1viıı iöıne lımı' r e a eti. denı'z tıcaret 'ılşerı'mızı· Uzakşar ta du''nyanın en bu''yu··k Rus Japon mu'"naaeL ·tlerı" '$ lı J ~---. ' " . • - oe olduj!ııııu ve bu den·in iıısnnlıırın c i mck için gnl'p li!::nnl:ırmdan bt-· 

~ .. ı..·Y_et .~atbıuatına cöre .tt_tifa~ 
1 

V ...ıli Muav ini Emın Refık tayin lay ıkile karşıl ıyabılcn:k bir Deniz ve en satvetli devlet ve milletle- 1 okyo. 2 ( A.A.) - Ct•neral \e nıeıl<'ni>ctlııiıı din tahllkkünıü 11 isini ogrelmck ve ~·kller<lcn \•imi 
~~nm baflıca husu~ıyelJ, •dılmiştir. Tıcaret kanunu etrafındakı çalış- rine mütemadiyen meydan oku - Tatekaua. 11 Birinciteşrinde Mos

1 
tında hu11.ıhlığ:nı goııiyoı·uz Çünki ki '\'unnıı ve I!oma ve Asyn ·me-

'f'fıftn idare edecekleri yeni o·k·r d m<1larına azami hız verm:şıır . mal arının, onları ne kadar müm- ko,·aya g ıderek biiyuk elçilik va-ı Oı tnzıınıruılaJ"da kilıısc zııvullı h:ıJı. cııiy<'Ucı ine alt tcrcOmder yapıırnk 
~ ı' Yani nüfuz ~abaları çizil - J. ! ı e yeni zelzele!er Muhtelif mcmleketleıin Deniz Tı- kiinse o kadar küçük dlifürmele-1.1.ıf..,.,ıne haşl ryacakı ır. nld. t.:ırnk l'IO~nıııstıı. klli~e içtima _e;ekrdt• bir ba~Jııngıç yapmak ve 
d,;, o ttıasındadır. Fakat bu hu· carct kanunları lt!tkik edilerek r rinin amillerinden biri de budur; Mussolini, Japon At~mililerini l t• ctı. h~ı p:ıra.•a.rla S<~ahnt lçlnô 'ııivt rtlİtP\( ıdc de eski Yunan ve 
.~ln • lzmir (Hususi) - Be rgama - I . . . yani Japon denizlerinde kabul etti l.t r tUJılu zevkıııı tatminden ba:,:l. iün dılleı ini okut anık milli şuu-
~ 11mdiden böylece ka1a - da. Dıkılıde, Poçada gece ee kiz mem eketımıze en fazla tatbık ka ' _ • ' . bır şl':. dı.işunıncz bJr hale gl'!mişt uıı '-C milli lıiin)l'nin bu kııynaklar-
l" .. kani bwunmamakta ve bılıyetinı haız olan maddeler ıe • Jap~n hdon1~n~aks~1• mi agludp el· ıı5oly1ad~ hır mahb~lld, .2. (A. A.) t'akat hu muazzam kilısc zen.-rinlıg"•, ~:ın aldığı tlham V(' h•zla ''og"urdu••u 
~"'ı.. buçuk sularında oldukça şıddctli t "' · h J .. ~:tirı •nc:ak harbin kat'i netice.si bit edilmektedir. 'akında mü- menın ~y 1 muş u 0 ması ır. - , anı aıanSt 1 ı~t}oı: . nın :verııw i \'C bıtırilme i heı L: ır. amm·dnn yeni Turk mcdenlyc-

So edecektir, demektedir. 1:ellelele1 oldu. ilk zel7ele 41 sa- kemmel b ir Deniz Tıcarel kanunu . ~~erıkada, son zamanlarda Üun ~abah Mussolını. Harhıye ıııaıı olJugu ı,>ibi za~anı gelnılşt ıııı )aıatmak. F11kııt biz biliyoruz 
~ita \'Yet matbuatı Almanya, ı _ nıye devam e tti . Hasar yokıur. cdımlmiş olacaktı lngılızlere yardım etmek ce:,l!yanı , 1ewrctı ınustqarı hazır bulun. K lı<-enın -;ıe zen;?ınleJ ııı nrzulnrın 1 nıedcniyı tler bu)·ük hazinelerle bc-
)•ta ~e Japonyanın, Sovyet Rus- -- --------- r. filhakika çok artm1.Jhr. Çünkü l duğu h rı lde Japon denız ve kara ~cnnc ~ctırnwk ~iıı biı takım Uıı ber d •aı-. hıtc Turkun ruhu tü-

-...hlı k ,. I b · · k A I I 1 d' . J dı. ı.u Unıaııutkr tarafından bı 7..z; ı-canmamı bir baziııedir. Tarihi 
~t ·~ -"'•r.ı.ı m. e.vcut _mün_· ascb_et Hava harbi 1 Terfı·e mu .. stahak Aml'rikalılar da nihayet bir Al - ~taı;em!lıt~rler ini kabul etmistir. V(• ~nııı. achı'.uları cııta\a çıkını~la ıımez bıı· kıı)nak. 'iC memleketi 
!it~:. utlennın deg- , .. ,,,ıycceg- ı _ man at ı ga e esının, er geç en. tc:ışemı ıter e r. t:en ı ıne. apon ı. 11 1 1 t f d hl . co<•ı nfi •·e ""Zcllık bakımından 

-.,1>- -r•• n•• • b t 1 h.Ak• ı • • · • • . 1 . . . . . ol Sf' V(' 7.C'll)."nCI' ara 111 an lnl < • .,.,. 
i lı ucrlin muahedc&Uıdeki hu· un nıs e en o an a ım erımız dı b~şların_a da açacagı tehlıkeyı ,ord u ve Lnhrıy~sının_. ~ç mı1letı 'o'l J!fllll\'Oılnıdı. Bunlar 5kı Yunan ı~nıctlnt.: Cf yoktlıı·. 

L::,, llJıt, Moskovanın c.imdi.,e h f.f o· . takdır elmıye başlamışlardır. Bu- mukadderatının ıdealı ugrun a da - ı;a Vl' Lütrııcc lkrnrııı. ilmini, sıınıı l~elC'Cl·k. nıtıkakınızde de ıncmlekc-
~ .. r t y J a 1 ge t• ( ıruıci ,;cıfıiftdtn devanı) 1 • • lttih·, ak. i .. ettilWi bitanıflık 

51
"ya- Ç l · na rağmen Ameı ikanın hili da- ha ıkı bir ur ette bcıg" lıyan At - tını Vl' nw<ll'nl•·t-t1nı tetkık edİ\·<1!1n ımızdc, me~'tır bir halt• !!clmı~ olan 

.. , .. .. mı l sınail Hakkı G<ıkuıı k, Sılıfke J ~):ı~ .bır semeresi bulun.du_i __ un.u , . . 11 •n.ci. s1Ahıfeden dev•m. ) lı iıkınıi ~lelııııet Al' 'l' , i t 1 1 
ha açıkça, daha kat'i surette cep- ıntın - ııalynn - Japon paktının ve• _ıuıılaı".daıı ılhıını Blıırak ~·eııi l ı aı ını mes'ut etmclc \ 'C görmek ill-

1...~"'' iJ 1 t 1 lrıgız, S aıı ıu h 1 kl dd''t t • h • •• b · ı d k de\'11 EÇtnı••rı raJ1<:1ı,ocırln1d U ilnün, l:B)T inin tahııkktıkU İçin -~ c, Sovyctler Bırlıgının ~rr rı.ısııııı ııı;ı.ıırıışlır. Ilır lkı olu ıı!llıye hukuk h:ıkiııı ı AhmeL l:iabrı e ama a tere u e mesı, ep ım~ası muııa e etı e uyma la . . ' ~· ' . .- • 
1
• alışan aile, okul, \'~kııktler ,.e bıl-

~t lıaaı 60nra harp. Ame ikaya H' lııık;.ıç ya ı ıılı vaıdır. l.oıı ılraılu I şıl . Bıtlrs reısi Cevdeı G11ndny, 1\11- Japonları Uzakşarkta,. büsi}ütün olduklcırı c vin<:i arzetm~Jerd ir. 'llını ı11utl<1k bır ~urııı-·ete kııvuşu :ısa Mnnrlf Vek:ıl!'ti, Beden Ter-
~ I~ r'- - sı'rayel ed-r.-ı. ae . da flıuk<ılc vlu ~ e }aralı \'ıı ıd ıı·. tııh)a ceza haldnıı llıl ıı ıı A•·ık Ak- serhe$t bırakmaktan korkmakta lor. t:ılıın_ı ııw .. ele ı ıııtnyıı ntılıyoı . ıu "' CK • h k " , ' O.. VeH·C • ki h k k ı ı . ıyc"i Gencı Dlrektorlii'·u. Tuıi<ive ~ daıı· . . • 1 l'I :ey ne rı IYl'llnda bır şehre sekı lıükınıl Alı Fuat Yaıı~ı. Sııı t Olmasından ileri geliyor. Filhaki- f!H 1 amı e il. ın ·' ·ınıl\•(tl ıı ltl l'<lılı;·oı-. dün· k 1 b ,, 
.... F.q -..J 1 Y~~ • bıt:ıı:nflıgımktmu- yuksek ırıfılı:ıklı bonılıalnr ııtılnııştır. ı-cı ı ı.utfı Eı·k·ın Pu h'k' . ı . A "k b'lh Al J U ın )'n ha~· ıtınııı l;ıyınrtı a tıvor, insan- A 

1 Hıfımı ıhh:\ ('eıniyeti, Çocuk 
'it çuecc t yıl et • \' b • • , ısa a ımı Ha merı a ı assa man - a- 1 1 ıJ k · E lı m<' Kurumu, ilkokulla dn Ço-

, gım e me '<' - uıı~ın onıb:ıl:ııı suıatle ııonduıOI - Hamdı Duıa:ı, ikiıwi ınıf adlı)c mu ' •. . b• • t 1 :ıı· < uııyatı ııı ınum un cıldugu ku 

~h.,~ı· mu. ur. Ex ex kontluuunda bır koy t'ctU'sı· •ı taf 1· ,_. 1 - pon ve Italyan asken ıttıfakından ır c· aye u drıı i tıfad!!Yi dutlin ıvorlar. Uu uklıırı Hima~e !\urumu, Kızılay, 
ll'4" • ., "u a uzun, n ocae ı ha- f •1 ·ı . ' · . . - . \"c ... ıla~· 'n sıhh t ı · ·ı . 

.. tn muahede.ile harp, ci- ılc lıiı mıktar )aıalı \Urdır. kımı Saliıbattin Eısın 7 ne d . , sonra, nırı tt're ı e aynı ııafta har-
4 ııutper<' t medcnl)eUcı 111 0g11cn1lJll(' ı .. " .. a ıTill ı; c erı gıui "· 

1 
b • ı eır C<'~ ~ b . . k l U ı. - . .ılles«c el ı·iıı ıı.lıhııt. tu,:;arruf. kül-

"'lh.;1 u ir mahiyet ıılmns.ı kar- Alıruıııiaı Lı\eı pool, l\lanehe~tcr terfi edenler : Balıkesir ııulh h"'·ınıl e gırı;;ece o .. u.r. sa .za~tarka ve <1. ıno• aah ıfeden_ de.v•m) 1 \(' uıııanızm. cereyanı ve keşiflerin ı .. .._.il. d "" "'- "1 h d h k 1 l 1 d 1 t ır ''e li nn. t rbiye ve di,.lplin ba-~lfl ahi Sovydler Birliği bi - anayı tc ıc:atmı d bombıırdıman et- !'tımct Nuri 1'unıer, Çoı lu hiıkımı orada çok büyw. mıkyastalci ik- ı~ e me ın. em es ·ı nı an ı - • C' nıı tema ı . para ınl'mbaı oma k mından ı·olft.rlni ı:-öıcccl!lz. 
'~~ siyasetine devamı, kendi rııışleı dıı. 1 ı fon K ıu:ınlık, Aıık ı a sulh hiıklmi tısadi menfaatlerine ebediyyen sın dan ayıılması, hem de bu kız- musbct. ılımlerııı doğmasma sebl!b 
~~- tıne uyaun bulmu .. tur. Bi _ Berlin bom.'·ardımanı lh«aı! Sidal, Ananl\lr lıikımı Ali ~a- veda etmek vaziyetine dü,ecek . dan· atlatılmak ı st enmecıı haysıye- \Jel. vcı·:~..°ıı' l.3hu 'enı ılmi cerey:ıııbııı ~eni Demiryollarımız 
l '"Gll .. y ., Okt K 1 "k . F • • . . d 1. 'h ._ ı nıı ıu,... m cyecanıle Avı upa u ı k 
''t L e)'b dü b .. ~ı b. · t..oııdrn. 2 (AA ı _ ı.ondıada zı. em, araca u ıa ımı ahıı tır Bu da kolay bır ış dcg- ildir tıııc o.;unmuş ve nı. ayet ~ararı- k' el • t ,_ ı·ıınn voıııc:a ol:ın demlryoluntın 
1 tql1d oyanın -.re ı·ı h b Bil"lıı, Avan"ık ha"kı''"ı· Lu·trı· L'nra· .: .. • • . .. . • k d . b guıı u ıııe cıııyc tJı c a<:ını .-uruyoı ılk kı ını ı· t lı 1 _.. 'h 1 
il', tLı:: harpten uzak kalacak- ı~meıı ıı c ı veıtldığırıc goıe 3cıl.ıı 1 .,. ,_. • .'~ • • •·• n Oort )'UZ m Jyonluk Çın ulkesı, A - nı vercrc un sa ah erkenden \ C c kıludcn nldıj;ı bır hızla bugıı nşaa ı Uı.,'lln eıue ı ıı c o-

1'.. """«! I jngılız tayyaıelerınııı hucıımıına U"- :ı '· naş hakımı Alı Rıza Aydog lu 'k • -1- y · · l · 5 f · b ki luııacakur. Bu )'eni hat Ka\akcur 
~"'flııı h ;ı Ame rika, Yeni Dün - 'anııştıı. J\J uırnkıılat yolla ı ile Aı°- Gunıiışhal·ıkoy hiık1nıl Ha ıt ıı ilik: merı -~nı~ - ~ın~ı ınamu a~ını haf- ~nıc~mı~ ge mış. c)' ıyı e e- il(' va ı ıyor. ve l\luş ic;tıkametinden geçecek ve 
~ arbe bulaşınasından . en - manyaııııı ımı ı ak aınındnkı benzin men, Edirne kad.ıstnı lıiıkınıi Lütfı lıca :ıurdugu tu~enmez bır ~erve! nııy~ aş amı tır. . . ~ Sin•dl. kendi tıırihi ,.~ içti . \alııız ilk kı~mı lıl!ş milyon liıııya 

<\ılııa erek, ne Japonyaya, ne de depolan \'I! ı stıl:ı l11nan l ,ırına dıı hu· Seır.ı. Devl'li t"l:'Ul hakiıııi Önwr LCıt- membaıdır. Japon:vanın, Çındekı Bır:ı z sunra Seyfı gelmıoı, l\ieh- maı lıuryl•mızı u1.dı•n c-eçııelını: ı\al olReaktır. 
~~ rıyl a ve İlalyııya ka rşı harbi c·umhıı· yapılmıştır . !Jeılıııdc lıir ıııu· fı E 11!~m, Dı.~·rlğı hakimi Halit \'ol- barehetinin en mühim gayelerin- met ya nına yaklaşarak: . Tnrihııı __ Tiiık nııllı•tıııc çizdiği ~·iz l>iğcı tntaftnn Mudııııyıı - Buı a 
":• 1>".a1 _rnıyaca'ktır. Bu takdir_ hımnı:1l f:ıbııkusı, Kıılon~ııchı l'lı•k _ l:ııı, l'ııye c·cz:ı hiıkınıi Ali J tıı:ı t) ·- den biri de zaten oradıtl<i lng"iz 11:- Arkadaş. benımle alay et· ı.?dcıı vunırsek mutlak. ~nltan.aıın ' ırıı<11Pdnki drnıirrolu rl:ı )'akında •e-
... 1~' ~n muahedesi harbin ge • t ı ık l!aıı tı a li, blı· çok yeı leı de ııet rol han. Kaleeık l'E'Zıı lııikimi lchmc-t ve Ame· ikan iktısadi tefevvuku· t ığini" yctişır. Ya kız ka ı deşinc ( ıhaıı llarbın1!!._:ı.kı.ılunıclletınln ve nls lıııtta te~~~tir. 

lı~. e ır manı leş ı etm" ılullah Sa fı Or•aı iln :ı ıınnu' •ın ır aıl • h d . . h d . ·· ıd · • ! d . 
tıl " 'il •ın b ' A • k'I · tı: -ı-atlaı ıııa, il ol den ılcııııı yol u ıltı· C:un~ı•r, Çorııın lrnkıık hlıkimi Ah - nu kökünden baltalamaktır Ja- arfettığım 90 lırıı.yı geri \.'er. ) a- 1 

h t:ııkloı ıııa. Hott.eıdamd.ı tıır tııyyaı • ·~0 ·~ ı k d' k ut s n urecegım m;ıı..ıı;."""'.~~~~,,:S..A"tJ~fi1b~~~~l-1~~ ıı,,qll ha fıılırikasın:ı ısnlıctleı y:ıpnıışlaı· ve l"e mufettiı;ı l\iızını Al \•ol. 'l'ııı "u~ pon ar va ıa un a fşım ıye a - . a l' 
1 

o emı$· . : W~~~~~~~~ 
;-.ı:ı)';ı • tp bitti~ten sonra Al - ıstilıi lımıınlaı 

1111 
boııılııırılımıın et • hukuk hakim~ 11ıı17,1 rrl r fzd. dar da az çok muva fak oldular. tır. u•!:!!!!~~!i.'ln~~~~~-.1..JU;;..ıU.,t..,ll.Jılıı,,;,,ıl .,. __ _..._...,..,. 

İ ~tllfıle Japony nın, Rusyayı, nıışlerdır. Fakat Amerika başını bir Avrupa Seyfi buna kızm ı,., kufrcdince, 
'iııc tan sıkışlınnası ihtimaline lngilız Layyuclcıinden yaln ı z ilç IPrnckledır. t:munıiyctlc mevcut olan harbi beliuına sokacak olursa 1ehmet bıÇilğını çekerek üzerıne 

,.e'ı ınatbuatının netriyatın.. tıınc,;ı usleııııe doıımenıışleıdır. l:ann:ıt, De Gaullr hareketinin istık- artık Çini, tamamile Japon haki. atılmıştır. 
"I\ a ld p balinin, Vichy ınakamalının zorla · ··c...·-·· ı. _ Et f• t' · k"t ı. ı 

b
. şı ığı veçhilc, Moskova etain ve Laval'e kar<1ı mıyet ve nurı.u.un.a terı..e>•lemiye · rn .an )le 1"1Tlt)e va ·ı ~a • 

ıl! ., bııcluğu ıejınıin ı«tıklıalınden dahn d 1\1 h b 1 ı ~. ır ~yi varid avrmemekte- memnunı'yet• ·.·lı'k ·ı k 11 ~ k . d il mecbur olacaktır. ma nn e meı. ıçağını tam .. "' .. pnı a o ( Uı,;U ıneı ezın ec r. Amele . d r s r . .. .. 1 NU!u !18YHUI, butuzı miUcUeıiı 
--.. M. ALTAY Zunch, 2 (A.A.) _ n eutcr: sınıfı, son c:enelcrde elde etmiş ol. Görülüyor, ki Amerıkanın, An.• e a f'Y ının vucudune •:p amış: kl'ndı kendıleıiııı o çuye vurmalaı: 

Ug
0 

I Bern'de çıkan Bund gazetesi, işgal <luğu ıııenfııııtlt•rin tehlıkeye gırnıjş glo - Sakson ırkının mul<adderatı harsaklaı ını deşmış. cıgerlerını dır. Her mıllct nelere kadir olduğu 
S av atletleri bu altınd:ı buhınmıyan f<'ransadakı hııl - ıılııuısınılan koıkıruıktadır. \ 'ichy hu· mevzuubahs olduğu bu mühim parçalamı~tır. nıı anlıım:ık ıçin, her şeyden evwl 

'•hah tehrimize kın his ıyatındarı bahsederek, Mııre- l: ümetinin ışçilerin ııe~leı ini tıımıı. günlerde, vaziyeti hakikaten havli Seyfi kanlar içinde )'ere } u - nelerden murekkcp buluodoğunu bil· 
,_ ı latı.lı geliyorlar şal l'ctaııı'e <•lnıı im:ıııııı artık kırıl- men ııusturnıuk i teıli!l'iıııle rı korku. firaklıdır. Bu, uıit bir te,bih ite varlanmı . biraz •<:>nra da h asta- mek mechurl~·etindcdir. Bu nıeclıu-
~Q OyuUI, 2 (A A.J _ il inci n al· dığın ı ve dikta lıır L:ıval'e karşı du- yo rlııı'. «afa(ı tükürH sakal, yukarı tü . haneye götürülürken ölmüştü. rlyet tıırihin en eski devirlcıincl!' de 
tl \'~o n,ıa!ıno ı~tirak <.'clecck 1-:ıen yuları irıfialı y:ı zıııakı aılır. Ba:ı:ı kiiııseleı· biı· ihtilül çıkara~ıııı küne bıyık var» vaziyetine Katil Mehm,.t yakalandıktan kendini hh;~ettirnıiş ve ilk n_iifııs sa-
... ~dtrı ,sav atlctlf'rinın nı<'mll'ketle- Makale şOyle ılevnııı ct ıııek ll'ılir : ı:ınnt·tnıekte, sui r hazı kim•l'icr ıle çok benzemektedir. Ondan do - ~oııra: \•ınıı 1 i l iittaıı 1200 sene evvel ÇindP 
·~ı.ıt ıar k Abker "'e subayların noklai nazarı I ·ıvn l t· b" · · · k lı ı k" 1 " ' 1 \•npılnıışlır. ,,ır, e et cttıklerı haber alın- ,, , ,a ııwııının ı ·aı'l ı :ığıı ın - !ayıdır, ki biz kendi hesa - «- ı-..amusumu temiz edim!ı> 

"' büsbütilıı bııe kadır. Duııl:ır r.adyoda dan rrıla b" 1 k ı ı r. l"I 1 Roına İıupn.atorlarındıın Seı·ı•ius 
... ~ 1 ôlfır De Gaulle'iin eözlt"·'ııı" ılınlncJı'kleı·ı· 1 . k~l • ~ 1 r ŞR ('fl\111 YI ·ı ( t~ı ~ - bımıza buo-ünkü hadisa t ve demi ve delilik alametleri gôs - 1 b lıeş .. "bıı. atletlnr huduttn o~.•e " • ı ~ " ~ı ı acııgını tahmin eull!ınektcdır- . ' • . b I Tullms wmanım a er senede bir 
"' • 1 ~ ' °""' n b 1 k JLl i ı i Jeı·. ~ l bılhassa son ( ,a,.ırtma ı'tt.ıfa • ı termıye aş amı:tır. .a k ~:llıeııı lı ~enci Dırektorlüg!inun bir uıınnn u soz er a t!r ne kac nr ş- kı) kar,mnda A~erikada hu - Ancak Adliyeye 5evkedilerek ~::ı~·~:,~~t~;~ Ui~·~~l~ay:~d=:u~: 
~ltı "t• )·a nrafından kıırıııılanaeak- 1 1 k ··ı· 1 t h'' ' --· . Adlire Doktoruna muayene et -C t etrıı tın tabab Sirkeciye mu va- : .............................................. : ıu e ge en a su ~ eza urac:cını ı · . . . taznm fasıla lorla tckrarlnnanıamıştı . 
) tırııar ış bulunııcııklardır. • • : Sag"I ..... n Notla : • • hayli alaka ile takıp ve temap tırıldıkten sonrn şuuruna .. ah~p ol- Homalıların :vazettikleri usule na. 
~~~it ola~ı cunu tıaat 15 c!e b:ı,.fı- : IQlmlZI fi : eylemekteyiz. Me~rutiyet dediği- cluğu görülınü ve ikinci ::ıorı;u zıırnn 11üfus sayınıınrlıt, her btr kim. 
't~v~kıı ~) 11 ıneı Dalknn Oyunları, : .............................................. ; miz inkılabı yaptığımızdanberi Hnkimliğince tevkifine k arar """ &enin i mi, ya,1, m~leği, sınıfı V<' 

Nüfus sayımı 
ıa soıırnları her nile ı·eislnin <"Sir 
dl'dı ve ıw•nkul. ~nyrlıncnkul er

,•etl de ımyımn tiıbl tutuldu. 

Ortaçağ deviı ll'rinde Derebeyleri 
Lt:b?Dlarının vaziyetini ve zenginli· 
gını aıılamıık icin muhtelif ııayıınlı\T
dn bulunurlardı. Fakat bunlar umu
mi olmadıklıın gibi elde edil~n ı·ıı
knmlar da meşkiık knlır<iı. 

RugCink6 11s11llcrclc umumt nüfus 
sıı}·ınıı 1801 de Fransada b:ı lnmış • 
ı 31 den ı.ıonrn da yine Fransnda 
Uoma u ul!lnee her beş senede blr 
U!kraı-lnmak bidesi konulmuştur. 

Bizde nGfus sayımı hPr beş 1<C!1Jedc 
~ir yapılmaktadır. 20 ilkt.eşrlnde ya-

ı>oe11!;'lmız umumi yım memleketi
ml:ıdeki üçGncn umumi sayım ola
caktır. ~ lıırııa r. Hefık Sn)dnıııın vük- Bobrek ha5talık - Böbreklerinden tıızc ııeynir... geçen 32 sene urfında dünyanın ı rilmi-ştir. fiile VM.iycti te bit edilmekteydi. Da-

t~nııırı Y~erl altında yaoılacıık ve ları, bllhann, te- B_?zı böbrek has 0 kadar garip, 0 ~adar ıirift. ba- r: ·----IE!aılmmıta•B11Z11S1::. 
"~ bıy(: j :ışvckıl namırıu Beden miz, sı hhi \ 'C fi- hasta ola ı tulıgıııcln hastıı nın .. .. a111••··------------m••••ı:cı-., 
"-"ql! 'rıı Geııel Dırcktöru General lıtraJ tesısatı bu- n ar lı d zan o kadar gulunç, bazan da o B K ş A M 
"ı ner. ~ acnktır. 1 • 1 , • e n e, yuzoııdc kadar kallifca hadiselerine vak- U A Tu·· rkçe so·· zıu·· En Nefis 
~Ilı uıımıyan ~er erııı sul arınclo ıı ıııey-1 şışler olmaz. Böyle vaknlaı·dıı husu i 1 h' ld !< k' b'~ ·· 1 

.,"'"da 250 değil, dana gelir. nu itibarin lıobrcklcrın- lıir tedavi ister.. / a arına .şa '! 0 1~. ' 1 ut~n •
0 

1· p E K Arap Musı·k1•51• ı·ıe su·· slu··~ 
1 
~ .... ,. ı l ev w mnmıf den hasta olnıılarıı mt!ınlı'ketinıizde Erıtani • bl lb- • . . karış ık qlerın labıı ve zarurı bır 

~ ""ı... ı w sı k sık rastlarız. n •t" - d veyln sehnııııtı 1 kı·, n 
1 
ııııııııilsı neliceainden baıka bir ,ey olmı -

t t to•· '"· 2 Olusu" ) S d n lı k 1 1 ~ . . c ll'e!<ın t! o an a ıı ı · arr nıı gay- .. ıc·· . . . S. ın ~ C\') 51 - ımnv a o re ıasta ıg-111111 ~eşıdıııe ı;lıre: ı ısınde, unıurııiyl'tle, ve bılhassa şişli yan buıun u vazıyete bızım ka- 1 n e m • 8 1 n d a Bu·· v .. - u·· k Bı·r Aak ve Mace ..... a Fı·ımı· 
~~ .. feJiı.k•·tcirJ Yııkun buyuk bir ya.n- tuz su ynlıul lıul vnııı vı•,·a nebatı d 'b ti · · 1 1 b - °S • t ''t " nı ıi 

1 
b '.. . ' . •• . olanla rıl:ı mııyia t ve tuz viicıııl< l c kn 1- ar ı re e seyırcı o an ar az u-

'ltL ırı ha•-k un ıa er vernıi~tık. albuıııı nh•r lahdıt olurıuı·. Lakın han· 1 ı-. i · b ı k · ı ı· il lurıur TASViRi EFKAR L E K E L J K A D / N • '~t "' •nda ılk ı h b ı ı ı d 1 1 . ı ı~ı çın, un ar, pe 1< are ı ver . . -·~t ı Pek gc en n er er, g s ıı c o ursa o sun yasak ı•dılen lıa- lid '"''''"'"''"'''''''"""' ,, ,.,,,,,.u•uııuıı•••ııuuıı .. .,., ... 
~ "" gen 1 a Ö l b 1 i ki d 1,. b llll' 

1 
r · 1 • 1 · ı • J • • ~. " 2So . ., g s ermış u unu- zı y yece er var ır: 11 C'r, hanini, zmtre ge en 1 K ngıhz 

\lt~lı ün (!Vln )andıtı aoyle.niyor. kırmızı turp. siyah turp, füme ılcdi- Me!!clii, hastalığın~ derece•ine ~ö-
1.f, ~ hna ge}erı mOtemmlm malO - ~ımız i«lı balık veı;aire, rt snlatnla· rcı 1·5 gram tuz, 150-1500 grnııı vapuru 
>~ ~ ıJllJı t n Wlttin 71 adet olduğu rı, konscn•alar ve alnfrangn kokulu suya musnade edilir. H a~t.anın ycdi-ı İzmir (Hususi) - Bugun Mo-

1ill lçınır. Derhal felııketzcdelere ı>eynirler... ği sebze ve mey\'n içindeki sulaı·ın roe adlı İngiliz\ apuru l imıı.na mal 
r. ıcnp t:den tedbırler alın· Az mıkt~rdıı ve yemek aıa8ındıı dn hesııba kntılmnsı l iiıımdır. jyüklemi)e geldı. Akdenizden ge-

musaadc edıl<•nlcr: 11!.ıyd no7., O\'an, Ta •'rı ı Doktoru len ilk lngiliz: " apuru budur. 

Baş 

Mı!lrın hakiki hayatından alınan sahneler, muazzam mizansen 

rolle ... de : L.E LA llıURAT - YUSUF VEHBi 
Ayrıco : FOKS dünya havadisleri gazeteai 

-

1 



~-... Sabift- : 4 

Necati Eczahanesi Bahçekapıda Vakıfhan karsısıod~ şekerci Hacı Bekir sokağı başındadır. Baska yerde şubesi yoktur 

BU GÜNKÜ MISIR 
(1 incı cahıft "'en dev•m) 

hayli uzaktan. çırılçıplak top:-ak
tn gölgelerini kosturn koştura ge
çen iki hecinliyi isaret ediyor: 

- Côniyor musunuL) 
- Sıze ne onlardan ••• Kendi 

hallerindı.- yolcular. 
- Ç<>lün sı.ikünu, huzuru kay

boluyor. Hani o elinde tesbihi, 
bağrında haçı ve dilinde duasile 
Rab ve l\Iesih yollarında vecd i
çinde dolaşan müminler, hacılar~ 

Ve kollarını göğsünde bağlıY.a
rak, mahzun. boynunu büktü: 

- Heyhat hepsi bitti ..• Çölün 
bekareti gitti. Çekirge sürüleri 
gibi kaçakçılar üredi etrafımızda. 
Gün geçmiyor ki bir kanlı vak'a 
olmasın . Yolcu sandığınız hecin
•Üvarlar da kolcudurlar. Böyle 
gece gündüz kolkola, tozu clu -
mana katarak dolaııp badi}·eyi 
köıe bucak taramualıu, Allah 
etmesin, Firavunlar diyarı ba · -
tan ba~a afyon ve esrarke~lerle 
dolacak. 

Öyle iken }'İne de lcökii bir tür
lü kazınamıyor zehirin de, kaçak
çısının da. Bir kirli el değmemi ' 
duvarlarımı7..ın dibine. kapıları -
mızın eşiğine kadar sokuluyorlar. 
Geçenlerde burada, bu Allahın 
dağında aklanmışlar. iki gün ev
vel de Lir yolunu bulup girmişler, 
Musanın L:uyusuna afyon torba· 
larını ı;arkıtıyorlarmı • yakalandı
lar. 

Oç be yıl evveline kadar yok
tu böyle şeyler. Poliıı neredeyse 
bizden de iiphe edecek. Başa ,çı
kılmıyor ki bu kaçakçı milletile. 
Her yere süziilüyor, her tarafa 
bulaşıyorlar. Rabbim. azametine 
sığınıyorum , bizi bu mahlukatın 
şerrinden masun eyle! 

- Allah duanızı kabul etmi -
,.·or gibi geliyor bana. 

- Neden efendim) 

Aklım::ı gelmi!I, cebimdı:.n o 
günkü bir Kahire gazetesini çı -
karmış, kesişe uzatmıştım. 

« Yakalunon kaçı:ıkçı rahip ve 
rahibeleu baıılığını taşıyan ve ko 

ca bir sahifeyi dolduıan bu resim
li vaLı. lskenderiyeye gelen ıtal
yan bandıralı Markpolo vapurun-, 
dan karaya çıkarken, gümrük 
memurları tarafından yakalanıp 
fi.stanlarının içinde on beşer kilo 
kaçak afyon bulunan birer çift 
rahip ve rahibenin hikayesini an
latıyordu. Yalnı;ı bunlEır hakiki 
rahip ve rahibeler olmayıp güm
rüğü kafese kovmak için o kılığa 
girmi kaçakçılarmııı. Ne çare ki 
y;:.ıkayı ele verdikler: arıdaki kı -
yafetle resimleri de çekilmiş ve 
gazde sütunlarını siislemisti. 1 

Türı Sina keşişinin b~ti benzi 
!!arardı. Titriyen dudakları mo· 
rardı ve resimlerden ayrılmıyan 
gözleri yaşarır gibi oldu. 

Hakkı da yok değildi. Ancak 
elleri öpülen, huzuru.ıda diz çö
külüp gi.inah itiraf edilen Allah 
adamını afyon torbalo.rile polis -
!erin kolunda, sehpaya süriikle -
Mn mücrimler gibi Litkiıı ve pe-I 
rişan gösteren bu rcşinılcrc lıan-j 
gi papazm canı daramıbilirdi ki .. 

Ke is, parmaklarını oynatarak 
bir haç çıkardı.. pos bıyıklnrile 
örtülü dudaklarını büzdü. ıztırnp 
dolu gözlerini yumaıak basını ıkı 
yanına salladı ve mıtu. 

Onu kendine getirmek içın. 
ba!lka tiiılü konuştum: 

- Yııhudileı l'lırı Sinayı ziya
rt:tc ge!m,.,zleı· mi) 

- Yahudıler mı, dedi. lskcn
deı i\·e \'e Kahired,.,kı borsal.ıra. 
bankalara, depolara, '"lf:ortabıa 
eiihik r;ibi } apışmış olan ııı~an~ 

hırdan mı hah!!ediyorsunuz' Pa
ra. :ıade para peı:inde ko an llu 
kalabalık artık buralarda görüıı
mez oldu. Sımdiki h.ılde Turı Sı· 
nanın bekçisı bıziJ' . 

Ve bır lahza dü undü, acı acı 
gültimsiyerek. knrşıki ufukldrı 
ı?Östeıd ı : 

- Biz ... Ve i te u mel'un ka
cnkçılnr ... 

Sonro.. a5asına abana abana, 
sessiz sadası.ı.: uzaklaştı 

KANDEMiR 

Leyli y • K 1 • Nehari 
Erkek enı o e J Kız 
iLK- ORTA- LiSE TAKSİMDE Sıraserviler 86 
llludıını: 1'."ski Şi li Tf'ltıkl.:i l>ı.·ef..-tow 11. ı\/ı Jlaşıııet J\nca. 

Husmdycllcn: '\",\HANCI DİLI.lm ÖcjP.ETİMINE cheııınım!t ver

ıııek, talebe• iniıı sıhhat ve inl.ıb<thle )akından altıknd:ır <•lımıktıı 

.. --------· Trr EFO~: 11Hi9 

Gümrük Mu haf aza Genel K. lstanbul 
Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 
!1 • ~r. teşrin • 19~10 çurşanılıa günü ant 15 de 11\'lk cksıltme ıh.· ~:2ı;o 

riyinı beyglı nalı alınnraktıı , :'.\luhammı:ıı bedi'lı 2600 ve ılk trminatı 195 

lfrad ıı·. ı-:vsaCilc şıntıııııııe ve ııümu ncsı lıeı ı:-uıı konıı :vond1ı1 goıülebi· 
lir. 1stekllleı·in gün tinde tcıııiııat makbu1larile Galata .\1 uoıha1t4! <:kddesı 
lbrahim Rıfat haıınııJııkl korııisyoııa gelıneleı·ı. (!IO·IOı 

Antalya Nafia Müdürlüğünden: 
1. - fhıılcsfniıı 2G/!ll!l40 tarihinde yııpılacagı Ulu gazete~un ın t, 

1, 10, 16 cyl\ıl ve Taı.,·ıri 'Efkür gazetcsinın 5, 9 C)'IÜI ve Miinnkasa ga. 
cetcsinin ı:ı, 17 eylül 940 tarihli nıishal11rıııdıı ilim olunan cElnıah hu· 

tümct konağı ikmali inş:ıııtı• i~ine talip Euhur etmedığınden aşağıdaki 

f&rtla r claiıe,.indl• yenıden kupalı zarf U!ıulile eksiltmeye ı.:onulımıı:tur. 
2. - Uu inşuauı ait şartname1er ve evrnk tuıılııı ılın 

A. - Ek,.iltme ~artııaıne'<i, 

B. :.'rlukııvcle ~rojesi, 

C. - Bayınılıılık i~leıi .:ene! • l}aıtnaı .. e•i, 
D . - Ihı!<:D i ııartname, 

J:.i. - Keşif retveli, 
F . - Proje. 
3. - Kf'~if bedeli ct;O:>Stı• liıa c3~h kuJ'uştur. 

l stiyenler evrnkı k~fiye ve müstenldutını Nafia Müdııı lüğııııdo g0• 
tıebilirler. 

.(. - Eksiltme 22 Biıiııcite~ı in 940 sıılı gunu saat "nc.lıa Antıılya 
Nafia lüdürlü{:ündı-ki ek.;iltnıe komisyonunca yapılacaktu·. 

5. - Ekııilt.nıe kapalı znrt usulile ve vahidi firaı esnsı üzenndeo 
ppdııcakbr. 

6. - Eksiltnıe)·e gir .. bilmek için c22!lb lira c!ı3~ kuru,hık muvak
bt teminat veı-me1cl'i. bııııdıııı ba:ko a~ac1dııki vesikalaı·ı halp olup ge. 
tirmeleri lazımdır : 

Nafia l\lüdürlül;;-ü Mütcahhıtlik Komi yonııııdırn alınacak ve ika, 
Ticaı et Odası vesikası, 

l\luvnkkat temlnut akçesi makbuzı,ı. 

7. - i steklilerin ek•iltme vaktinden biı· saat evvel teklifltıı ini u;;u. 
lünde hazıl'lıyıırak komisyon riya etine venncleri ııru·ttıı-. (92W) 

BU71lk caaua romam Te/rilt.a No: 42 

Şehrin kenarında Rodezya oteli-1 Odasına girlnce, o ba~ını masa m
uin adre ini vcrdinı, ve doğı u oraya dan kaldırdı: 
cittim. - Sen misin Ltza 1 ... 

İlk i~im ağabeyimi aramak oldu. A ... Bu soğukluğun cbebi neydı? 
Ondıın çoktıınberi haber alumıımış- Ben zannederdim ki bu kadar za • 
tun. Son defa gerçi elime bir kaç ııa- rnnnhk bh hasretten sonra, biribid
tırlık bir mektubu gt"çmlşU... Fakat nılzi kucaklıyncaktık, ellerim hııvnua 
pek lmaydı. kaldı. 
Ağabeyim Müııihteydl. Otele Mü- - Benim. Geleceğimi ümil etmi· 

nihte bir ndres bıralmrak o akşamki yor muydun? 
trenle ?ıtünlhe gittim. Trenden 1ner Yine ayni soj!:uklukla devam etti: 
inmez tesadüfen ~ğabeyimin arka- Doğrosu ümit etmiyordum. Sc-
daıılaı;ndnn birini gorclüm. Ondan ni adamakıllı kaybettim zanned yo1-
6ğrendim ki, bizim birader, fırkada dunı. . 
hayli tl'ıfi etıııl!I ..-., bir şube '81fidürfi - Ni~ın? 
olmuelıır Dogruca TAoı:keze gittim - Bııak şimdi 

k n n• 7ok? 

HASAN MEYVA 
o Ölü 

lnkıbazı defe
der, iıtahsızlık, 
hazımaızlık, tiı
kinlili:, bulantı 
ve gaz'e karşı 
faydası vardır. 

He!' yemekten sonrtı bir 
tatlı lcaşıjı yarım bardak 
su içinde köpürterek alı
nabilir. Hasan ismine ve 

markasın• dikkat 

Şite•i 30, iki mlall SO, 
Dört mlall 80 kur•ı 

HER ECZANEDE BULUNUR 

.. .ı....• 
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• VO~T AK0 ... 0L.AT0R • va t&O ' VOLT 
"NôT fLI! YAHUT UZUN ÔMU .. ~0 
BATAR'"' TAKl ... llLC ÇALIŞ•R 

l t'»ı "~ ~')~~ ~r~ı ~ ~--~;,'JJ / )g· / Yf,,1 
13 Birincıte,riu J· rı~:!!!I?! 1 

ı kel aJ 

1 

7 ~O Pı o~rnrıı \'e mcnı e ıııı C 
nyan, ;:•;; ~!uz.ık: P,ül,!ıı~lan 10 .:~ 
ıııuı:lk, 8.00 \juııs hubeı lerı. ~{I ~ • 

kadını - 'ı·ıııck lıstcsi, ı:!.:!O..S.., cıe· 
1 ~Ik: l lııfif ıııuzik progr:ınııoın 
vıııııı (l'l.ı. t , 1111 

l!.!.~O f'NgTnm ve mcıı lc.k.t' ızll 
u~ arı. 12.aa Alaturkı:. ıııuzıkkıı 111 
Ajans h::ılJCı l<'ri, ı ·:.O'~ .Alatu.r ltt' 
ıik, l~.20-14.00 l\luıik: Hafı~,~ 
la ı· \"C oı kestrn prıı-ç:ıl:ı rı 1 p ·t · _.& 

18.00 Pı·ogııım ve meınleke ol" 
a~nrı. JR.O,: Uü:r.ik: Radyo cı;!sııı• 
k~·,.trıısı dbıahinı Özgür i~• , 
de 1, ı R,40 Müzik, 19.15~ -~on ıt.:ıl 
(istatistik Umum i\lfıdürlugu)İaat'"' 
MemlckC't sıınt nya ı·ı \'C ajans. 20 ıl 
!eri, 19.45 l\tuzik: Fasıl Hcye~ı, zı.e' 
Raıl~ o ıııızch·~i. 20.45 M uı_i ·' utll'll' 
T>ınlcyici i~tekleri, 21.:-l~ ~~n Rııd.1' 
(Sıhhat santiı, 21.45 l\luzık .... t ,. 
orkcstı·ngı, :!2.~0 M~nıl~ket ~ 
yaı ı, ajans luıt.crleı·ı; ,;ıraat, ~ 
tahvilat, l:uıııbiyo - nukut d tft.I 
(Fiyat), ::!~..t5 l\f'i.izik: Cnzbaıl ~ l" 
23.25-2::.::0 Yıu nıki pl'ograD1 

[fur NEŞın!!l 
Şaka mecmua• ıJ ili' 

l\fatbuat eilesıııc yann Y~ 
haftnlık arkadnııın iltihak ed • .-ı;: 
memnuniyetle haber aldık. iltı~ 
dcnbeıi her lınkınıdan çok ınıı~ 
bir ~kiid( iııtişııl' edeıek ıııc~ 
en güzel, rn olgun haftalık tı0tl' 
ası olaıı (Yeni Mecmua) nın dl~ 

TOPTAll suıs YElll . ISUllBOl SUI. TAil IWılAlıl H.utOI &EY GEC!DI Ne. es ·6' TEL : !1216 tnnınınış fıı ça, ve kalt•nı üstadto 11' 
-------------------------------------------------- ---------- toplırauık klmluğıı geniş k• .. ~ 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
AK T t F 

ıot .o l'l.889. sj 
1 t .ıı!J.3111 -

Lira 

Bankası 28 - 9 - 1940 
PAS i F 

VAZiYETi 
Lira 

Kaşo: 
Altıo · Safi Kllerra!1l 71.ll4,S36 
B•nkrı•l 
Ufaklık 

DahilJelııi Multahirler : 
Türk Lirası 

Hariçtelu Muhabirler: 
Altın . Safi Kilogram .).349,,92 
Altın• tahvili kabil •crbcst 
dövi:rlcr. • • • 
Olte.- dlhıiılcr ve borçl..ı 

kllrln~ bakiyeleri 

Haz.ine tahuilleri: 
Deruhte edilen evrakı nak· 
diye kuttlığ'ı 
4<anunun 6 - S inci maddelerine 
tevftkan Haz\ne tarafınd;.ın 
vaki tediyat 

Senedot cüzdanı : 
Ticarl senetler 

f:şham oe tahuilat cüzdanı: 
j Deruhte edilen evrakı nak · 

A 'ı diycnln kartıhiı esham ve 
tahvilit ( 1tfüıır1 luymetle t 

8 - Serbut esham ve tahvilit: 

Auanılar : 
Altın ve dö.,lı üzerine 

f'ah,,illt Üt erine avans 
Hazineye kısa vadeli avamı 
Hasinere 38SO No.lu ka•una fÖre 
atılan albn kar,ılıklt avaıu 

Hiuedarlar : 
M•lttelil 

2.'..?ll'f.924.1 il 
,q,71,1.171 

7, J.U92.41 

.13.117&.'3 

, 8.S37 .580.82 

158. 7 t8.S63. -

'.!::ı7. 4 10.4H.l7 

4':'.3' ı . 7S6,,g 

11.277.057.57 

7 808.72 
7.808.722.-
10020.ooo-

46.000.0!>0 -

llS 040.194. 70 

'80.761.37 

ır 101.64' Sô 

B9.43~.l67. -

2; 1.4lı).-' 74.'U 

SU37.814.•t 

U836.S30.'11 
4.S00.000-

2o.4'4.4H·•• , __ _ 
'8U20.19S.90 

Sermaye : 
ihtiyat akçesi: 

Adi Vf'. fevkalade 
Hususi • • . . • 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Dcruhde edilen evrakı n:ıl<diyc 
Kanunun 6·8 inci ınacidclerinc 
tevfikan Hazine tarafınd:.tn 

vaki lf'diyat 
Deruhde edilen 
diye bakiyesi 

evrakı nak 

Karşıhğ"ı tamamf'n altın ol.ırak 
ilaveten tedavüle vazedilen . 
Ree!lkont mukabili iliveten le · 
davüle vazedilen . 
Ha:rlncye yapılan altın kar.ılıklı 
avans mukabili 39C)'l No, h kanun 
mucibince lliveten hda vüle .. a 
zcdilcn 

MEVDUAT: 
Türk lirası 
Altın Safi Kilogram 18.~l~.,•) -

38SO No. lu kıııRUna ıöre haı:ıneye 
açılan avan" mukabili tevdi 0!1J· 

nan altınlar · 
Sari Kir 36.715.45!.-
Dö.ı\z taahhüdatı ~ 

Alt ı na tahvlll kabil dövizlf'r 
Diğer dövizler ve alacakh 1<11· 
ring bakiyeleri 
Muhtelif . . . 

ıs.o ı >.000. -

, .• ~.666. 15 
6.000.1)00. - ' 12.l1U'6.IS 

158 745.563.-

19.310 19&.-

139.438.367. --

17.tOO. ıJO(). -
. 

212.000.000.-

5'1.0'-367.-

(,14. 1117.40.f.4 
26.6 .,.,.,. ıt7 H .794.091.11 

SU-4 l.'..?l8,'!2

1 
51.643.221.'H 

"'"·'J 111.1125 3'>3.)0 21.818.683.27 
112.127.151.S:\ 

Yckün '33.110.195.~U Yelıun 

1 Temmuı 1938 tarihinden itibaren : Iskonto haddi •ı, 4, altm üzerin~ a ••n• 11i• 3 

PIRLANTALI ve /i:LM ASLI çeşitle, ı gelııııştır. 

SOf\' YENİ MODEl.1."T?R ÇOA ~ı\kİf<'TİR. 

J' ı.v:dları fnkaliide uq:undur. Bir defa ~önnenı~ ııııanfaatlııı :r. ıcabıJıı. 

z. SAATMAN 
İst.ıııbul, Sultanhıtıııanı, Cıuncıbıı~ı harı. AP.LON dcı>o~ıı. Aııl;ara 

satış .veri: Abdulhııhnı Guııgencı, Ana raı tala ı l'Ctdılesı No. 25 

lstanbul Defterdarhğından : 
İstanbul Vilfıyetı Bukiınıet konağında yaptıı ılacak s•7t liıa 63 ku

ı:u9 kcşiflı ı.amır ışı açık eksıltnıeye koııulnıu:;ıtur. Eksıltnıe 21/10/1!1'40 

pazartesı giınu aat on doıtte Defterdarlık Milli Emlak Miidi.iıluğunde 
loplanacak olan konıısyonda yapılacaktıı. 

l\Jüııaka a evrakı Mılli Emlak lUdurluğıi 4 üncü kalenıiııdc gôrule· 
bilıı. İsteklileıfo bu işe bC'ıızer en az GOOO lil'alık iş yaptığıııa dıur cksllt
me giınilnden sekiz gün evvel ıılııımıı,ı ehliyet V(• ıı:ıo yılınn ait Ticaı et 
Odası vesikası ve 6::6 lıı ıılık ımıvokkat teminat nıakbuıilc ıııeikuı koınıs· 

yona nıilrucaatla ı ı. rn:ıa&) 

XI inci Balkan oyunları biletleri~ 
A,ağıda yauh yerlerde bugünden itibaren 150, 100, 

75, SOı 25 kurufa aatılmaktadır . 
Şl'l>eıci Ali Mulııttiıı Hacı Bekil Ealıçcknpı - Kadıkvv 
Y11taklı Vagoıılu Raıakoy - Bl'yoj?lu 
Zckı Rızı. Sporel Eohrı:knııı 
Eğe Spoı Paza ı ı PN "ı>wlas kıuşıqı 
Merkez Eczaııeıoi Kadıkoy Altıyol ıığzı 
Beden Terbiyesi Bolge~i S11 a1:1cn:ileı - Tak~iııı 
1"encrlıahçl' Stadı Kıulıkör 

-
Yükaek mübendia mektebi satın 

alma komiayonundan : 
Mckh•bin 1!140 mali yılı lo~e lhtıyarı aşağıda cö~tcı ilJif;i şekilde ek

.. ıltmeleı c konulınııştıır. 1-'azla taf ılat icln <:fını!i.•uyıın<la yfık ek ıııühcn

dil' mekt,.bıııe 111uı11raat. 

f:ı :akın Cl ı1S1 

Kuıu eı·r:ak 

Un ve:.aire 

Kuıu nl"Y'"8 

itk t~ııııırnt 

ı "" u.:ı 

ll!!I 

l-,'ksiltıııeııin 

l!llllti ftıl:li 

t o.ı o. ı !ı4o 
10.101!1\0 

lll.10 lfMO 

1.1.30 Açık 

14.41i Açık 

15.1111 Aı_-ık 

~8!J9:!• 

O kadar fena olmuştum ki... 
so~ul..1uk nedendi? i tlhbnrnttu 
Jışmanıı.ı mı ktzıyoıdıı ncabn? 

Bu - Ru lşleıi yııpt\~11\11 rıeı eden ı Yerimden fırlaılıııı, dt•li gıbi, ağn· 
ça • biliyorsun? heyinıın gırtlıı~ınn sal'ıldım: işçi arıyanlar 

- Ne oluyor snnıı, dedim, bu SCI· 

ğukluğun nedir? 
O, ayni ihmalkar ve liifıbali eda 

ile ccvnp verdi: 
- Soğuk ınuyunı? 

- Buz gibisin ... Seni gounek için 
burnyn kadar geldiğime pişman ol
dum. 

Gözleı im, dolu dolu olmuştu. 

- Kadın ca uslar başku bir işe Alçak, haın, çok kotü biı İli· 
yaramaılaı· du ondan. sanmış ın sen... + .ıtfif.'l~ TT}Ş MUA ı·ısıi<Jı -

. . . . . . • A ı tık boşnnmıştıııı... Onun oğuk l\tııuş 35 Jiı ıı. iktısııt Vckiıletine m!i· 
Avucumun içinde tııttugıını ml'n- kıınlı konuşma~ı. ve bıı aıada butun ıacmıt. Mu·ahaka Yi.ik<:ck ml'l.tcp 

dilin uçlarını yırlı)oıduın. urılıklnıı yüzünıı• vuı mas1 vr baba· mezunlnn am .ımlıı 17/10/!'140 da 
Ağabeyim birden sesini ıJcğiııtiı- rııııı ölüıııiİnü bcndın bilme ı .. Oh... + l).ılfi.1'/l,O _ Ücır.t 50 liru. 

di. Daha yavnş koııuşmıya bnşlaclı: Deli 1 tecekti beni. 7 / I 0/940 ı;aııt ıo do ist.ııııbul İktı· 
- Hem dedi b!lkor rııusuıı? Bıı- Birden: ımt Faktilte ine mürarımt. 

bamızı V~rnad~ ka~·bettlk ... Annem Anıı<>nı Mıedtı? diye soıdunı. * 3 f>Ab. 7'/J,0 _ Tı·nnıvav idn-
de şimdi burndn, ı;:ııim yunın,da... Beııı'ıı' ."anıılıdu. Beıı ele t"Vlcn· • -' resifü. ~ıırt. Ortumel:t<>p ıne:r.unu. 

lıa1.1, l:ıılığı (Şaka ı mizah nıeC ~ 
nııı ilk ı;:ıyısıııda11 itihareıı ,ır 
bir ı uğbcte mıı7.huı olacağından 
lwmiz yoktur. f6o-' 

Uiiııynııııı bu karmııkurışık .,. 
rintle giilcr )·uzlle doğına~ ,,,. 
(Şal•ıt ı nın, etıafıııa neşe saÇ 
çok yuşuınnsını dileriz.. ---;;; 

RAŞIT RIZA TIY AT~ -* 
Bu akşnm Kadıköy Su~~ 

tTOKA>. komedi 4 perde. 
Yazan: Fikret Adil. 

• • Dr ... 

ll~;I BuT ::~:7!~:~ .. ,t 1' 
1 i OTELLO 

1nd• • .ı Komedi kısın{;l 
YAl,1 UŞJ\ 

lll' l taı·:ıfa otobiis va~ 

+ J1:1LKf.:l'İ,\1DB f,İS~~ :~ V 
Lf;:aı - f,'111i11öı1ıl H<ılkeırıtı '·tetrl' 
manen kul'slarına 14 Birine\~ 
pazııı·tcsi \"e Fı ansızca 1curs~ 
da 15 Riı iııdteşrln ı=alı gün~ riJ r 
ııacnktır. Knyclolnıak istiyerıı~~ 

1 
kişer veslkıı fotog'tııfile ~ 
daki .Evimiz bürC1suna ıuür• 
ilfın olunur. ~ 

isı. J iııci icra Mtt. dır~: ~
Rlı· boıçtnn dolııyı m•~ıı;id'. 

satılmn"ı tak:ıı ı· ih' eden : '
eb'alta tııb:ın hnlısı ve secc.• ~ 
yazılııınc. k(itilphııııe ve Çı~ '
litı çini küp 7/10/!l40 tlall' rı'ıi/' 
ııii saat ı fı de Aya. paşada ile " 
ııpartımırnıııılıı ııçık nıtlı!""'" ~ 

/ tılaı·akt.ıı. Ycvıui nwzkutd"ıcı~ 
t l'clilen lmlı>I ve muh:ım!ıı~n tutdl~ 

ledn yüzde yetıııiş lıcşııu e d':_· 
1 ı /10/!lrn J{iinii ayni sa;1tte !~Wiıf. 
ycııle ikinci ıu·tt11·111usı ya~ 
sntılncnifından ulmnk tstl.rJ 
111ah:ılliıııle bulunacak nıeınn 
racaatlaı ı ilin olunuı.---=::: "1 

BORS" 
l.oa.fra 
Nevyork 
P•rl• 
MUa .. 
c •••• ,. 
Am.ter. 
Berll• 
BrGkHl 
Atlna 
Sof ya 
Prar 
Madrlt 
Var.OH 
Buti•pe• 
BUkret 
8elırad 
Yokoha. 
Sto'-hol. 
Mos\rov• 

2- 10 - 940 
1 Sterlla 

100 Dolar 
JIO FrHk 
llt Liret 
100 la •. Fr. • 
10I Flori• 
llt Raylt-
100 Belr• 
lOl Drah•1 
tOD Leva 
100 Çek Kr. 
100 Peçeta 
100 Zletl 
100 Peııı1' 
lGD Ley 
ıou Dlaar 
100 Yen 
100 lncçlu. 
100 Ruble 

·1 
ESHAM VE. TAHVl~ 
~~~~~~---=-Anadolu DeNiryolu 1 ve 2 ~ 

~ ı va• • l:.rz..ıru •• S fll.fJ 
.. • 3 ,.. .... 

" . ' --Umum tiyatro ı'1•'/S 
Merkea BankHı petl• ~~ 
Tiirk Borcu 1 petln ,.,.r: 
1938 O,'• S Hazine tah vUI 1"~ 
f.rgılftl ,. 

Birincitcşrin 

13~9 H.~ 
Rama:ı:a 

GUn:

1 

277 
3 

Valrit/.,. ' - Gelmiycbilirdln ... Her hıı1de a
ğabeyinin yanıncln oturmaktan ~ok 
daha Z<'Vkli ve eğlenceli iDlcr buldun 
kendine ... 

Eu haber iliklerime kndul' ışlcdi. dım M ii~abnk.ı 4/ lll / fl l(lf saat 14 tc. ,fot· 
Dondum ... Beynimden bir yıldırımla Aıınnııı g61'111ck istiyoıuııı .... hnn 'l.nt lştcrinı> milrr.cııııt. il 
,•uı·ulımışa döndüm. O kadar fazla, Bukalıııı o seni ~4irmek \!:tiyoı·ı ----ıı---,,,.., __ _ Gün•t l Y ıuuııu) 

öt•· ii?.iilcllim ki, gözlerim kuı·nı dı: 1 mu? Tasviri Efkar 1 

1\'e \'nklt? diyebildim. 1 ,\ğnbc·~ ıııı ~·cık ılt•ğisıııişU. r.ir yıı· 
ediy0 rum ! Üç uy \'aı .• haıu:. ılc konıışur ~ibi. konusıı~ or, 
elnısr.k!cr b Hasta mı)•clı? knlb«ız, mel'haınct iı, \'İcduııııız ir 

- l\foııılcketimc hizmet 
Ağnbcyimiıı yüzundC' 

çakt1: 
- Senden hu hizmeti 

mu? 

Ha) ır... UğraıJıgı uziınlulerc adaıı tavrı. t.a~ıııınıştı: 
lstiycn oldu tahammül <>dememiş. \'aı ııaıla çok - O benı goı ınck t!:l<'r. 

- Buna bi rıu: do sen 
dm mı? 

1 
sıkıntı {"ekmişler, svnrıı d:ı... 

1 
Fnkat, bizım eve !!ideıııc1-~ın ... 

ebcp 0 ma- Yıınıı tcll"fon <"l. Annem ıı ıılııle gö-

Ben sana t!İt. vüc11tlunü ııat, 
haber nlmak için kucaktan kucağa 
dola naı dedim? 

malil- l u nıek iskı • c. dı~nrıdu bir ~crdl' 
sa balı rnnd<ovu veı fı-..,in, gö uşilr. 'ır.iız. 

(l>e • ~ıır) 

Nü-ıha!\ (5) Kuruştur. 

1 
Türkiye Hui• 

Ahone Şeraiti _ içln, ~ 

Senelik ............ 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altı u) lılc. ......... 750 > U60 • 
Oç aylık ............ 4'\o > soo 11 

Bir aylık ............ 160 11 ;roktor. 

lklffl 


