
13S7 vataadaı Terk 
ta bil yetine ahnclı 

Ankara 7 (Telefonla) - Yugoıluya, 
Ruınanya, Bulgarİ!ltan veaair yabancı 
ıncTl'ckctl~rden ticaret ve mübadele 
ıttı~t-tilc memleketimize i'elen 13S7 
ınilıetdaşımız tabiiy,.timizc alınmışlardır. 

l J M0ST AKIL YEVlıll GAZETE 

_.. 

ar 
Telefon: 2 o 5 2 e 

Telg. Tasviriefkir İstanbul 

lıu•nları idareden aciz olan
lar, hag11tta hiç bir muoa//akıget 
kazanamazlar. Caaaon 

(Şerhi 2 11ol ıahlfeıalıdel 

.... 
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L ____________________________ __, 

8re1111er 

lbü~akataaıa· 

doiurduğu 

endişeler 

"İhver devletlerinin yaptıkla-
• rı '!ftarıfetlerin batlıcası ha

di.ata takaddüm etmektir. Hidi· 
~· takaddüm etmek. herhangi 
~~de Önayak olmak, ilk teşeb· 
~11 Yapmak demektir, ki bunu, 
~çe rnoda olan ( insiyativ 
~ k) labirile ifade edenl~rimix 
~k çoktur. 

~ l'opyekuncu devletler ve bil
r.i,,,&a. ~lebaşı olan Almanya, ge· ı 
k • siyaset sahasında, gerek. as • 
, er~ sahada mütemadiyen bırçok 
~111 letebbüslerde bulunuyor ve 
~ letebbüslerinde dost olsun, 
ıı.ib illan olsun, baıka devlet ve 
..:lleri arkasından sürükleyip 

Yor. 

ı::::ı:::t::ı::::J 
J 50 100 

A Rum•n p~trol 
mmts1<alaf"ı .• 

~ ~trol boru 
YO 

D•nyıuun ba.ünltü halini oe petrol mıntalıalarını 6Ölferir laarite 

Bir Amerika 

_a~ja_n_s_ın_a_g=öre 

Alman 
kıtaları 

Rumanya 
yolunda 
Rumanya ve Yugos
lavyada Yahudilerin 
hukukunu tahdit 

!-1.~un en yeni misalini, Japon
~ Berlinde yapılan ittifak tef
' eder. Amerika gazeteleri bu 
~kın büyük bir yenilik olma· 
"I.. 1'. zaten iki üç senedir mevc~t 
ht fiili vuiyetin ahdi bir vazı. 
~sokulmasından ibaret bulun
ı... 11 Yazıyorlarmıf. Amerikalı
lıı...'.. t~rnamile tahmin ve intizar ! 
~e olan bu ittifak İfini, ga- 1 

lıır. l•fletlcrini örtmek için bir 
tiıt h.n böyle ehemmiyetsiz gibi 
~erırıiye çalıtmakla beraber, 
"tıt taraftan da bu yeni siyasi 
' 

1~anın teıiri altında kalarak 
~ lore tedbir almak için de a-
4 ~hnektedir. Meseli; yine 
~~lca gazeteleri bu ittifakın, 
~·~.a - lngilix mukarenetini 
"ıı. tun hızla,tırması. Amerika
'tes~ihatını bir kat daha arttır
~le ııbi neticeler doğu acağım 
~~ektedirler. Amerika gaze· 
~nın bu zoraki tevilleri ise. 
~ .. llların bermutad önayak ol- eden birer karar na-
' tı vukuatın arkasından, koca • • 
.. ltl\a milletinin sürüklenmek- me neşredıldı 
~~-d~iunu itiraftan ba,ka bir • N k 

7 
( /\. /\. ) T n!I 

~ ıfade etmez. . evyor . ' . - . ra : • 
lo\~l.ıra ·· 1 I' d' k" A "k radıo ajansı taıafındaı. verılen hır 
~ ı.,. oy e ıe ır ı, ı merı a · .. ·ı k d 

Başvekil 

Hatay da 
tetkiklerine ................ ._. .... 
devam etti 
Soğukoh.ık, 7 (A. A.) -

Bugün Batvekil Dr. Refik Say
dam, sabah saat 11 de Valiyi, 
Vilayet Nafıa Su ifleı-i Müdür
lerini kabul ederek Amik ova
sının bataklığın;n kurutulma11, 
vilayet yol itlerini tetkik et -
mitlerdir. 

Öğleden sonra refakatlerin
de Vali, Komutan, Parti Mü • 
fettifi ve Meb'uslar olduğu 
halde Ekverk mevlı:iindeki 
petrol aram• sahasına gitmit 
ve buradaki mesaiyi görmüt -
lerdir. 

Avdetlerinde İskenderun ci
varındaki hurmalıkları sördük
ten sonra seç vakit Sojukolu
ia dönmÜflerdir. 

Ticaret Vekili Ankarada 

Ankara, 7 (Tele fonla) -
Ba~vekil Doktor Refik Sayda
mın refakatinde Hatava gitmiş 
olan Ticaret Vekili Nazmi Top 
çuoğlu bugün (dün} şehrimize 
dönmüştür. 

Rus - Japon 
• 

_ sıyası 

müzakereleri 
ilerliyor 

Gcneı al De Gea//e'• iltila•lı etlen Fr.,.•ız lııtaları •ir 111er11•İnt 
••ıuHınıl• Loncha cadde/eri11de 

Hür 
Fransa 

De Gaulle 
taraftarları 
çoğalıyor 

Birçok memleketlerd• 
Hür Fransızlar milli ko
miteler teşkil ederek De 
Gaulle' e iltilıakediyorlar 

Hava 
harbi 

450 Alman 
tay,9a1esi 
Londrada 

J n g iliz tayyareleri de 
şiddetlerini arttırdılar 
oe istila üslerini bom-

"' 
ıı...· ..Uyülc ve kuvvetli bir devle- ı tdgrafta şo) le. dcnı ı:ne tef'ılrl: ı 
~~ha . . b" k Berlınin salahı} etlı mah ı erın- ==::a:::=========== 1 r-
L~ he hnsı !enı. :- ~r:'b~:- de Alman kıtaatıııın Rumanyaya 1 .. l 

n~i:.e;.ıım:ny:'yı bek~ doğru >:olda olcfo~u teslim cdıl - A m eri k a ~Lllal'J4aziyeti h 
~ ı ve onun siyaıi hareket- mektcdır. Bu ıelgrafa nazaran, -j 
~ "Yrnaması iktıza ederdi. Bu mezkur kıtaat, Almanya tarafın- d 
~ laafladığındanberi ve bilhaı- dan General Antoneskoya verılen 1 mey an 
~-"'~Ilı Fransanın ifi, mezba - garantı hukunılerın<" uygun ola - , 
~ .. b1r koyun keser tfibi sürat rak Rumanvaya gıtmektedırler. okuyor 
~letle bitirildikten sonra Rumanyadaki Yahudiler hak • 
,, t._ Y~~ln takip. e~tiii. nihai ga. 1 ~-ında yeni bir kararnam~ 
~ >'Yün eylemlfb, kı o da in- Bukreş. 7 ( A. A.) - Rador 
~-~aratorıutunun imhası idi. ajansı bitdıriyor = . , Amerika matbuatı 
~ lrnparatorluju, Almanya- Nazırlaı . ~eclısı son beş sene ı 
~--..,,,,ur ettiii ;fl!kilde daiıh· zarfında gızlı olarak ~unıanyara intihaptan sonra, 
lllıı olaarsa herhalde, Ameril<a- /gırmış olan Yahudılerın kendı ar· 
~ )e.,YÜziinde, ıimdiye kadar zularıle iki. a~ ıçindc memleketı harbe girmeyi bir 
" ~ut" büyük huzur ve raha- lerketmelerını e.ın'.eden bı~- kct - emrivaki telakki 
~. Çacaiında hiç fÜphe yok - rarname n~şretm~ştır. Bu mudd~t 1 
"'-~-~bilmek ve takdir etmek Larfında gıtmemış olanlar tecrit 1 e d i y 0 r , 
~ ~k bir ıiyaıet adamı olmı- ı kamplarına sevkedıleceklerdır. _ 
....... cet Yoldur, bizim ortamek - Ruma:waııın menfaaılerıne mu Nevyork, / (1-\ .1\ . ) - Nev-
~ talebesi bile bu kadarcı- ıgayir sıyaııi hareketlerde buluna- york Times gazelf'sınırı Vaşington 

ltt alcıl erdirirler. cak olan ecnebi memleketlerde muhabırı bıldirİ\l>r. Bırleşık A -
S.e Fransanın inhizamından ı ıkamet e~en Rum.enlerin, vatana, merıkanın daha şıddeılı ı~üdaha
Sd ~"alo • S.kson ırkı için, ıhanetle ıtham edılerek o suretti) lede bulun,n1ası ve hatta harbe 
~~ 

0

Çlkan bu büyük tehlike ı muhakeme edıleceklerine cUir gırmesi. ıçtinap edilmıyecek bır 
~ Amerikanın çoktan ka- bir kanun layihaemın ha~ırl~7flla· hal almııtır. Birçok kimseler ~ra
~ .~olması Ye.çoktan p- sına da ayrıca karar verılr.ı<ıstır. aında sorulan sual t harbe gıre -
'W...--- lhikyaıta harekete seçmİf !Macaristr:ndan selen Rıımenlere cek miyiz? » değil, «ne zaman , 
~ lizunselirdi. Buna mu- yapılan muamele . harbe gireceğiz?• dir. 
~ ltte tae IÖriiyoruz? Japon ittifa- j Bükreş. 7 (AA.) - Ma_~arıs- Vaşingtondan Nevyork. Herald 
~da"• çaktıktan sonra, A • I tandan gelen 260 Runıe_ıı .~unev- T ribun gazetesine gelen bır telgra N ılerın da artık İngilixlerle verile pe~kopos Cunterıcı ye va- fa göre Riyaseticümhur ıntihabıns;: •lıtıeleri lizıllll(eldiii hak- sıl olnı~stur. ~~nlar, ~n.ceden ~a- dan sonra Amerika tarafından 
sı•~e müt•leaları! Beri ta- her ~erılmr.ksızın ve gıyı!°'m.elerıne Büyük Brıtan?'aya kredı açılma. 
')....'..'ter. (atı alan Osküdarı geç- val.:ıt bırakılm~dan, hıç~ır eşya 1 sı muhtemeldır. Bu surt-tle hare -
~h laükmünce çoktan yapa- almalarına musaade edılmeden ketin, mihver devletlerının Ame· 
9'1.ı.-:r-ı vapm-.lar, halli fiili te- ~1acar makamatı tarafın.da~ ev~e- rikaya karşı takip etmekte olduk
~ta laile seçmifler. öbür rınden çıkarılıp trene bıncfırıldık- ları ıiyasete meydan okumak de • 
~-~'-ili aiyui nutuklar iradı (Devamı HYf• 3• ıutun 6 daı mek olacağı ilave edilmektedır. 
.:..,~ Jen ve Meb'usan Meclis
~ 'hibakerat icra•ı ile mq-

~· ~ :ta CSnayak olacak yerde, 
~enıadiyen hidisahn ar
~ dlÜrtilıılenmek, Iİyaaet ıa
~ •, aakerh'lı: 1ahannda da 
.. ~ ~ tnaYaffakıyet temin 
"it --!'ele harp 1aha11nda en 
~ ':.ı.: olan taraf, ekseri
~ i.ad· reketi yapan, ilk dar- • 
,~ ...... •e bu suretle düşma-

~.:...~i olmıya mecbur e-

~ •Öriile söriile, bir iki ... 
s:~~.. edile edile, pek 
( -... Win. ıehnit olan ita 
4-~ l.inaenclir, lı:i H defa 
'1... ~ de •ulcubulan mülikat 
~~ -.diteleri mucip ol • 
'-..~=~ Oreda ilı:i devlet adamı 
~. buluıup konusmanm, 
~ ~ 11'! bir ıösteriıı yapma 
I.:."'. lbtil.!" deri selmedijinde ve 
b:!c. '1.~ lc~arlar ittihaz edi
. """ite.. rn Yıne birtakım hatıra 

Yeni vak'a kartnında 
<.o,fJ TASVtRt EFKAR 

U»ıt h ., •o ı • 8, •ut 111 • de) 

Toprak mahsulleri ofisi kanununu 
----tMll ll•l•lllUU'RttNHl ....... tttHHlff .... tl 1 - ....... - .. ..__..ttttt .. •t"IMMll 

tadil eden bir proje hazırlandı 

Ham afyon satı.şı 
inhisara alı!fıgor 

Ellerinde 
b•.aan 

afyon olaalar iki ay lçeriabıtla 
ltir beya1111ame ile hflldlmeta 

._._r ••ecelder 

Ankaıa, 7 (Telefonla) - Tica-1 dn. Pl'ojeye bağlı muvakkat ıııaa
ret Vekaleti Toprak :\lııh ulleri ( dPIPl'e giiıe de bu kanunun neşri 
Ofisi kanununun bazı nıadclcleri- ta!'İhinclcıı itibaren iki nva ka • 
ni dcgwi,.fiı·eıı yeni bıı · kuııuıı pro· · 

.. dar ellerinde afyon ıncvcudü O· jesi hazıl'lamıştır. Hazırlanan 
projeye göre afyon fıyatları Ti· lanlar biı beyanname ile hüku. 
caret Vckii.IPti taıufıııdıııı ıesbit metc haber vereccklı'ı'<lıı'. Ofis 
t>dilecck, ayni zamanda ham afyon bunhıı·ı üç ay içinde miibadclc. C· 

satışı da inhisar altına alınacak- dcccktir. Beyanname vermiyenleı· 
tıı·. Afyon işleri hububat ve silo ve ellerindeki afyonu saklıyanlıır 
ı leı·inden tamamen a rılmakta - · ka ak ı sa •ılacaklardır. ·---..1 

Berlia pakbnıa ve 
Brenner ııörüımeai
nin Amerikadaki 

aakeri vaziyete icra 
attiji ilk teairler 

1

( !eki Orcl11 ::.::.= ... ı.::::;:::ı
1 Emeldi General 

Ali ihsan Sibis 
Şimdilik umumi haı p vaziye

tinde biı· değişil\lık yoktuı·. lkı 
taraf aı·aı;ında hava muhaı ebele· 
ı ı ve akııılaı ı devam ctıııcktc, Al· 
man ve ltalyırn denııaltı scfıııe· üzerinde 

lcıı "<' ııı;nklıu ı rastgel<liklcı i in· 1.ondıa, 7 1 AA.) - İııı!ilıı hava 
gılız gcıııileriııi batıı ımya çıılış- • - - ve dahılı l mıııyct ııeıaretlcri tebligı: 
ımıktaıfırlar. Almanlar, Huyuk H lb k• M •f V k • ı t• b••t•• k•t ı Londıa ıızeııııc cenıaıı 450 kadar 
Bı ıUıııya adıtlannın evvelce ilan a u 1 aarı e a • 1 u un 1 ap- duşnııııı tay~·aıNıl tarafmılan bet hfi-

rtnıiş oldukları ablukasıııa ıia}'a· ların hazır Olduğunu ilan etmi,t•ı cunı (h:Dl!ŞCe•vb•bmfıı;ıu••:af•pı~ııı:şu"t.tı•:: K4 ~~vetl li ıuı ı-ak bu adalaı·a yaklaşan ya. -, .., • -· ,.. 

ban<· ı devletlcı·e mensup 1temıleri 1 ~5555555::::=::E::::55:s555555555555 ılı• teredılulsüı batı1Jvorlar. Jfa. Dün Ankara caddesindeki ki- = 
ıtıları bu abluka ile istihza eılc· tapçılar, cumarteııi ıününküne 
ıı·k İngiliı ıuıhillrrine ve liman- ben7.İyen sıkıntılı bir buhran ge -
laı ınn giı 111 çıkan Kcnıilcı in hıı· çirmislerdir. 
ı ı·kı•tlP.1 in ı ilerı 'ltı ı tıyorlarım da ı Vazıvete bakılırsa bu halin bir 
hıı siiılcı. abluka illinılt• ne lrn 'I· 

müddet daha devam edeceği zan· ıleılıldiğıni \'t' bunun na ıl yııpı-
lahilcı·eğıni \c yapıldığını ldıak nedilir. Zira, Maarif Vekiletı, du
cdc·mt<likleı ini ı;üstcrnıektedır. varlara yapıştır ti ığı afil,erle mek· 

Alnıaıılanrı imdltere ahilleıi· tep kitaplarının hazır olduğunu 
ni alıluka Pttiklermi ilan ctmele· ilin ettiği halde. kitapçılara has
rı, oralaı ı kıış uçnıaz, keı van geç. vuran talebe bir takım kıtaplar 
nıC';ı. hale koyduklarınn veyn ko· için cyoktur .. » cevabile karsılaş
vaeoklarnııı delalet etmez. Hıı ı. 
lüıı, Alnıanlııra sadece. 0 sahille- maktadırlar . 
re kını vaklaşırsa abluku ilanına Kitapçıların verdiği bu cevap, 
nıııhalıf hıuekt-tte buluııılııklaı ın· Maarif Vekaletinin ilanlarına hiç 
dan sual~ız. c<•"np~ız cııılRra hıı · de uymadığı için, kitapların sak -
c uın ctıııclı•ri. top ııtı,ışinc tut111a· l landıg~ 1 vehmi doğmuş ve bu yüz-
lıırı, havaıluıı veya ıleniı altnıdan k l 
hoınlıa ve torpil atnııı.1111·1 hakkını 1 den talebe ile itapçı ar arasında 
veıır. Böylı> bir taanuza dU\'lll' bazı anlaşamama7.lıklar huı1ule 
olmaktan endi~e t•hniyeıı gemi. gelmiştir . 
lc•rdcn ablukaya l'ağnıcn İngiltere Talebe: «kitaplar hazırdır. 
limanlarına J?elmiye muvaffak o- Çünkü Maarif Vekaleti resmen 
laıılar çok elabilir. Nitekim, in- böyle ilan etti& diyor, kitapçılar 
giliz donannıaınnın uslünliiğü ve 
denizlerdeki hakimiyeti su gotıiı·· da t!!llerini uğuııturarak «yoktur .. > 
tıı<!Z bir ~ckilıle muhakkak oldu- cevahından ba!lka sövliyecek •ÖZ 
ğu halde, bu vazi}·ct ne Alman- 1 bulamıyorlar. •• . 

.. ıııılıiDiiıieiiviii'11iiiı1iıiıı.ı»m1iılı/aİİİİll$iiııııiisısiiiil•ttiiıi11İİıllİı'l.-deiii)~ Yaptığımız tahkikata göre, fil-
hakika aşağıdaki mektep kitapla] 2 nci Balkan rının mevcut olmadığını öğrenmiş 
bulunuyoruz: 

4. 5. 6, 7, 1 O ve 11 İnci sınıf
kongresı• ların okuma kitapları, 3 ve 4 ün

cü sınıfların fran~ı:ı:ca kitapları. 
4, 5, 6, 7, 1 O ve 1 1 İnci sınıfların 

12 Til:i .~ulkan K?nfcdcııısyoıııı ı tarih kitapları, 5 İnci ııınıfın geo-
koııgı·csı Turk delegesı llüı harı Fi'· ı . k ' b 
lek, Yunanistan delegesi Rlnoııulofu, mi ctrı bıt~ ı,k~· 51 ve 61 ıncı2sı~ıf: 
Bulgaristan delegesi Kaçefi Hu· I arın ta ıat ıtap arı, ve ınçı 
nıanya delcgeııi Buere;ıkuyu ~'.e Yu- sınıfların fizik kitapları, 4 üncü 
goslııv delegesi Ugreniçi komitenin sınıfın matematik kitabı, 1 1 inci 
fahıi izalıklarııın intihap etmiştlı. sınıfın sosyoloji kitabı, 11 inci sı· 

(Devamı ı•hife 4, ıütun 1 de) (Deı:amı 11alıife J, ittım 6 da) 

Tasviri Ef kir 
Şark Vilayetlerinde 

Er zincanda, Erzurumda, Trabzontla, 
Samsunda, Tokatta, Amas.uatla 

--- ---
Arkadatımız KANDEMIR'i Şark n Karadeniz .-ili1etle

rimizde tetkike yolladık. Bir kaç fÜne kadar, yeniden k•
rulan Erıincandan, şarkın gözbebeti Erzurumdan, tirin Tralt
zondan .e güzel Samıundan röaderececi1 RÖPORT AJLARJ 
okuyacaksınız. 
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Maliye Vekilinin hnzurunda elpençe di·uo duran gençlel', 
... Ya sidi .. ctedite?. Bire fttnliff müsait ,eraitfe 

hakikaten münbit ve mahsuldar arazi veriyorsunuz. 

Aacak, bia ~ tqa.-lak ye fD bran 
nrdık: Dah.aı iyi, birinci .. ıf arazi istiyoruz l 

MISIR GENÇLiGi 

1 Edebi Roman Tefrika: 23 1 

Ticari mübade
le geniŞliyor Ekmek Meselesi 

20000 lira 
{iQOO !ıra 

5000 Ura 
2000 lirn 
2000 lira 
2000 lira 77'104 
2 00 lirn 148557 
2000 lira 189398 

ni nrknsına koydu, beni tepeden tır· kat delilerın Ele böyle baktıklarınıı -nnğa kndnr silzmiye başladı. Yüzü eınuıdi.m. Kapıyı bırdenbirc açarak dliila kalbim çıu·p1~·or, söyle~kw 
korkunçtu. iki günlük e:ıkııl. Dnrmn· elıındckı liımba ıle ııcrkağn fırlamak tıkıınıyordunı. 
da_fınık .saçlar. Çatık kaşları nltmda ıstiyordurn. Sonra ıimbayı onun eli· cllasmıı fının gclıni beni yukarı 
erır gib~ ulanan bulanık mavi goz· ne vermek akhma geldi: çıb rclı. :\!eğer evde )'ıilirı.wnış. 
ler •.. Agtz (1Ul)ık... c- Al, dedim sen çık yukaıı, ben G Rüya Gibi 1 cTekrarladım: de ge~orn • c- elemem ki kardeşim eledi 

c Annen ha t k ı m. B01lra kaynnııııııı kı~·anıetlcri' koım~ 
y M B S .. ı - s a, omşu arı çağır- cLambayı uzattım rır c. __ d 1 " nas • • • ı •ııya gıdlyorum. . · · ~ e it trae. Otur bu.tıı.d:ı. A· 

Bh<e on çok gelonler onlanh Ba>ma I baka k' - <Lik<nl•m• h;ç dlnlonUyo• ••I•· <Ehmd<m IUmbnp k•P" k•pmO> n• •li•l no hall•d .,,.., ..,,..0n10<. cının gellni cana yakın • : bi ka-1 ş ım_ böyle knpıyı öfkeli çalar? ııuyordu sanki. Baştnı sallı;ı.:or uf- !~şlığa fırlatıp attı. Birdenbire an- O kadıncağız alışıktır. Allııb o he-

1 
1 

cJındı. Onlar g lira ben' ;yı b' r - cYQrüdunı. Kapının ı·czesini kor· keli öfkeli ıımtı.,.orclu , .. -ı.madığlm s.özlerle evazı çtktlğı kn- ı:lfe şifa size <le sabır .. ~•- B 
fflll bulaoakt•m. ' 8 ""' t.e- h ko~ • kaldmhm. Kan ot b;•don- ' • da> b • ' • ••=• a bin O.tun>< denlll, gfül nç•ld" H.,_ •- Seo ha, Sen 1 Son!... d«ll. .,;;. ~~;.~;,:d "· K•t". •r•m~d •~ :""don hep 

0

"''" n gij .-<iıtÜsil nU 

cBasma<:ının gelini: 
c- Ahşıklır, decli, yine. 
c- f<'ııkat hasta kadın bir ··erinı• 

b
. • J 1 

ır şey olur diye korkuyorunı. 
c- Biz ele hep yangınclnn korkn· 

rız. O herif kaç kere liımbayı yere 
attı. 

ciklmiz de cumbaclaki mindere dir-
5<.'klerlmizi koyarak biti~iğe kulak 
v•t-dik. Sabri haykırıyor, gnliba hep 
ayagıııı yere vurduğu için güm, güm 
~csll'r geliyordu. Ilalaının sl'sini hiç 
duymadım. Kadıncağız kimbllir ne 
h:ıldeydi. •- G;doy;m, <oi<uay,,., ""11DL """' ıın!Y< tekildim vo oHmdo !dm •:- Haydi, "' l"'""'" "'"Y•'""'' Koşl•m. B ve, .•P'>~ op .'m. d~'"'· Anmm dd~ gttokı,,; ;,;ıme-

cFakat zavallı_ kad~ ..,.,,
1 
.. ,. bı- la.m.basile.blr. kenara büzultlu'"m, Sab- dedım. 5 k kta.... ~nıa? ~ıın a aıı 

1 

Rı.ı eabah bckçı anlattı. s.ına n· ,,_..... o ıı y ... ı. Kendımı ornya dar • c:ıyoruz. 

:rakmak ta istemıyor n. Bir koşu rı ıçeri gırdi ve kapıyı öyle bir hızla cO kadar korkuyor<lııro ki kapıyı tını. Arkamdan gelir cliyc hem kn· .ıdJp gelm•k için od•dan Ç>kt.m <~'Pmk knpnd• ki .v .,,..,ı.ı .. Taş- aç•p. k•ntlim~ ,.•.ı;~ atmakton ı,,;0• Pil" ç.Wyo" hom bağ"'yonium. ,o,,ıonn rnmha-. ı.;,ı,,,.;., ya· <Rinl•nbi"' Sobrinln d• ,.,; '""· iı.,,ıı,,.ne doin> gideri<m •obk ı..'. '"" ı..,..,n o nofrct <ltiğlm rok• ko- ko b" "' duoUnm,yord•m- e;, 0 ,.. B""m~•mn goHnl kap»• açb. H" kn•h. Ben .•nmhanm yalnmnn "'"" dl. Sonm "'k•k kap"' gilrilltilyl• a-
""' çahnd•. Sabri ! Sabri olacakb. :•• doldu•muotu. Sabri p•ntalonu· hk Y"ka"d•_kl uv~lh kod •n• bile U· oeyi anlam., gWh d~U>- K ulagom b;tı,JkteydL Ghtikç• ç•hp » ''"""" s .. ,ı '"mohn m ônr•· 
bur Yü.-.ffm hop etti. Durdum. ö- ...ıı ke.norind<n tutup '"""" '"'""'' nu<tum. E•" •hnl •O..,.ydl •- •- GI< kanlcoim, d dl, k•P'Y' ka- Y~~·~.ı!"' "ı.,- """'° du. Sbm bl< "" • .,,,,. gelmlşth 
du kopuyonlu. Ya çok .. , •• ,.., K ane ""~ """=da dunlu. ~m <""k> lwlar bat•=akt>m. y~ ıınd•. ·~'"""· "'" ''"""'" koptu. Salwi •- Sen;yeJ •. So,,lyo! .. d;ye bok"· 
>'• ... ,., aı;moa ıı.tüme yürürse! o<kudan fürlyo,dum. '"""· Y•~ kaP•Y• do•N eWlyonlwn. <Hullml anlntl•m- Kapmm önün- ymo nvnz om haylunyo•du. O ka· m•Y• haolad" 
Doma dayand•m ve lumlld>yama· • - Annon ı,.,ıa Sabri 

1 
d;yebll- O ycnudon k•mdd•nnr••· ••d•rlnl de. da' fena oldum ki kulaklonou t•kn- < Bo•nın<>nın gcllnl knlnğmw •kil· 

d•m. Kap>n•n top"'u b"h h•rl• VU· d;m, ' borulon .,,.m,yo<du. lfop bo••nı .,,. •- $izi - . . >hm. W ' 
1uluyordu. Anladım ki odur. Ondan cYanıma btr adım l_ıyordu. GoT.lerl deli gözleri gibiyd" 11 ı . dçagtrınıya ':eWım. dedım, ~ A yakla,tı, elleri- Ömrümde hlç deli gurmemlttim ı-·;· ~vt~ ı n.a ın hastıı, oımdl oğlu dn , Zavallı kadın, znvnllı hnlncı- c- man sus, 

-~~~~~~~--~········~············· · · suM ~rine... ~m ... di~~um. ~Af. 

ma3lor. 

insanları idare, hakikateıt t! 
h.11~1 • bit'. i~dir. Bclki lıJleriıJ ıı" 
~ilbımnıidir. Çünkü insanlaı' v 
ıade ancnli. bıışkn iruıaulArııı 1 • 
dımılc nıuvaffak olur. Bil );ılİ et 
olduğuna göre irumnları idare 
ınck ve onlarla iyi ~eçinoıelc• o:; 
lann ınenfantlnini kolla?Ilııl< ııı' 
korumnk, onların hisleri~ şş fi' 
olmak, onlara ait işleri ot'l':;t 
da g(lzlle giirmek- gerJ> ~ 
Yoksa yardımları beldened 
sımlnr, yaı:dlm ylH"İ.Dtt insaJl

1 
' 

satırlar, adını lıru,ıında insaJlıl' 
yn.i;uıa çelme vururlar. 

Rnşkalarile iyi geçinen .;ı ~ 
kalarını iclarc> eclen insansa, p 
kalal'ıuın cıı!J(lan, yflı·ckten >" 
lan yardımına nail olur .,e ,1 
yfu:dcn muvaffak olınıya istil' 
kcsbcder. ı.ti' 

H'ayattn muvaffak olnıı.ıl< e< 
yen insan, kendini herkese ~ 
dirıniyc bakınah. Yoksa )1 

muvnffnklyct kazanamaz. 

... , .... .... 



Brenner =GONON MESELESi= Berlln paktıDl1l " 
Breaner sörüımealnba 

~on7a •• Am!: Öir•tme• olrallanaa Aakaraumaatlhtlaa• mWAkatuua 
~ • re k a b • t ı yem ta~lnl• okal" açıb~or •oiurcluia 

•PG111a lmparatorlupun öğretmen okullarına iyi " pek lfi Vekaleti Anbracla eski Ziraat mek· •n-.--er J 
- Ankara, '7 (Telefonla) - Bu se•• Ankara ' (Telefonla) - Ziraat .11.-ı 

İki Wn alb yüzündi ,,Jdö- deneede seçip te öğretmen brulla- tebinde bir ahaa' &letlerl lhtluıı o- (llqf1Hkaled1tt dnam) 

Propaganda Amerlk•••ld ...... 
Yul~ete icra ettlil 

Dk teairler 
........ J•-la b 1 .. rınca namzet göaterilenlerden para- kwu açnııya karar •ermlttir. Mek· g_ 
~·;;;;~: b~;:-w,m.:~ sız yatılı alınanlar bqilıa (db) bel- tep tedrisata iklneltetrinde bqlıya- kalacalmda hemen herkes müt-: • ... mannaııda proparaadaaın ellemmlyetial Wrak etıni,.. 
~ olarak teı'it elunuvor. D-v. 11 olmuştur. calrtıı·. Birinci aınıfa 30 talebe ah- tefik a1bi sörüniyor. Bir ...... si- kimıe kalmada; bu it içiD birçok memleketin aezaretl• 

Eald Ord• Kumanclaalaruwlaa 

Ernelıli Gen• .I 
::'"it J _,, ua, Bunlardan htanbulun muhtelif nacak, bunların da eski Ziraat mek· )'Uf n ukeri maharrirl• Bnn-
dt aponyanm Amerika•• ba- mekteplerinden alınanlar ve veril - tehi mezunu olmaları aranacaktır. ner'de bilbana Mıııra ka~ı )'apı· bile lhdaa ettiler. Ataltdakl ratırlarda bu .... ıenia Ali Ihsan Sibis 
lt .... ıibi dünyanın en büyük dikleri mektepleri bildiriyorum: Ziraat Umum Müdörtl Abidin ıeh- Iacak laanıketlerin tesrii ile lnıil- ehemmiyetiai tebarGz ettire• fikirlere ru~leeebialL 
ı......_'!' zengin iki dnleti ile kartı· Emine Öıdenlr, Leman Topkaya. rimize reJmitUr. Trakya w Eee terenin Akdenide alikaaınm kat'i (Biriıuıı aolti/.U. a.-.) 
~ .. hanlarla barbi ... aldır D"rd Ce ı· F ....ld M d ş Yazaı . A if s 1 lal'l ve ne de ital ... aDları deniz hare-.... old .- u ane y an, en e 01 a, a- nıınıakaıal'Jnda, ziraat mıntakalar surette kesam-ı esbabı dü,ünüı- • r ayı , ~ · uiu b' A · t · Etk• L ç k k ş ı -.. \cetlerinden ihl .. blr --l- ve hi"blr ... ....._ _ -.ı:.L~zambiradn!~~~-~~ yeste ır, eman a ma çı, er· v.e müenaelerini teftl,ten aldıtı ne· dliünü, diier ha.adan da Avru _ " "'ç.o""" " 
t..... .. k-:• .......... vn- _ fe Çamlıkaya, Hatice Harasan, Şük- tıcelere göre burada lazımgelen ted- pamn cenub k" • d h kAt man taman~n menetmiş değildir. 
~ •Jlecliiinclen, Japon mil· ran Gogo, l\luazz~ Yurddaş, Mell- birlerin alınacağını söylemiıtır. :.:..:ı--ı. u tarh ıaın1 e idare_ a a üld Trabzon Mebusa Almanlar deniueırı blr NorTe19 eef~ 
~ --..!..1 ı_! f-L' • d' hat Dotaner, Nl~r Dotanay, Rahi· I , .. ..,.._ Dm teme o ugunu ri yaptılar ve İtalyanlar da deai> 
~ ...__ • ., me -ıri ıım 1 me Gllnet, .MOseyyen Peyker, Nimet G.iimrük ye ahlaarlar tahmin eylemektedirler. Evvelce alyasi veya dini bir :fikrin meşgul ve munzzaf '8damlann ka- aım Libya'da bir ordu bealiyenil 
lı.::_~ tarafından batka bir e- Menillk Edime Kız Ötretmen Oltu- Bu tah • 1erin b • • d v neıri minasıoda :frenklerin kullandı- biliyetlerlne göre netice ?erir. :Mısırdaki Jneill&lere taarrw ediyor-
~~.le hatırlanma~tadır. Juna; N ejat OOnael, Enver Güzeren, Vekili llaal .. cla çıkacaktır ;''n Tabii, ~= c:::up iı propaganda kelimesi, aon :uman- Mekaniı.ması iyi kurulan, haaaas, lar diye lnaillz deniı. hildmlyetl iıa-

iatan ortadan ''-al'-•-•-tan tth . ç k " -'·" y 1 !arda iktısap etti1'i vasi ve ıümullu itina ve dikkatle iıliyen, biı- propa- Ur edılcbilir mi? ......._ " aua amı a ar, .ı..cKı ı maz, Aydoğan Manisa, '1 (Huıuat) - a .. hrimls- ftl'llli•e imkin -Ltur. Yalnıa a•- • 

~~:--. ., .. : ban-..1 id • d Ça 1 HO · Ö t 1 K 1 T ,.... ' T.,. ı minasile lisanımıza da yel"leşerek is- "'nnda teşkilatı, en ıayıf vaziyetlerin- Umumi Jlnrp vazi~·cti c\mdilik ay-
• - wuanın aresm e m ı, ıeyın z e , ema una- de bulunan GOmrllk ve inhisarlar lardanberi devam etmekte olan · i .. " " aanıan iıtikl~'i • k b t ıı. Ali Ö&toprak, Salihnttln Nuri tımal ed lmlye başlanmıştır. Neşh· de bile ntt olduğu hOJnimet veya le- lardanberi aldıtı şekilde devam e\ -

...:.. .. nı ay e me- Veklli Raif Karadeniı şerefine Vall böyle nazik •a•ı'-tlerde L-r tur•· - vasıtalarının azlığına raT-m0 n, mnzl- k"a1·· k .. ., tli ac0mı· ve '---er:ı'k mekle .. _ be 1 1 be old .. -
~ en eski dnlet ol '- rt-..1 Aksoy, Mehmet Sarılaş Edirne Er- f d bl 1 f -1 · ı • ı- - 6 ~ ş~ " u u .. ·e , " '""" - ~rn r gece er n ge --
hL araa o 1K1a tara ın an r z ya et verı mıet r. lü ihtimali dütünerek daima mü- de ihı!as ettiğı çok mühim vıtkalar si:ı: bir ıckilde yapılan neşriyat ve lışikiiı·dır. Gerek siyaset ve ge.ı-ek 
·~sa J•pon t t 1 w k ı kek Oğretmen Okuluna: Hayrünnlsa Zıyafctte tillün nıüstabsıllerl de bu- d ı ·ı "h" h 
....... ya mpara or UIU a Melahat, Hikmet Aytac. Asıye, Da- lunnıuşlardır. teyakkız davranmak ve bidisata o ayısı e tarı ın seyı-inde en kuv- telkinat ta tamamen aksini gösteı·c· arp iıısiyalivi tamamen mihver 
~ L.~apon milletinin ıöze çar- kiye, Nebahat Aca, Melıha Yıldırım takaddüm elmiye çalıımak lazım- vctli amiller meyanına gil'ıniş olan b~1ir. Esasen ince bir vuk~f, müm~z devlctlcrınin elindedir. İngiltere h~ 
... _,ld lıca vasfı, mazisine mer- İstanbul Kız Öğı-ctmeıı Okuluna ve- Mıistahsıllel" tütün satıılarında til- ldiğini d herk t kd" d propııganda, tabaatln icadından son- )Jll" kııblliyct ve husus1 istidatlara lu- nüz lıer yeı de müdafaa vaziyetin• 
Lll.:ko uiu kadar yeni zamanın l'llmişlerdir. tıiıı çuvalının sıkletinden fazla daı a ge e ~~ • a ır e er 1 n ehemmiyetini mütemadiyen nrt- zum gösteren propagıında sanatı, dlr. Kendisine yardım etmekte olan 
~ ic:.plannı takdir ederek ta- ındirildiğt ve çuvalla'rın da iade edll· zan~ınd~yız. (H~umet. etme~, 1 tırmış, ı·nd~·onun ihtiraile haı·ikuli'ı· rastgdcnln başaracağı bir iş değil- Birlc~lk Amerika Devletleri ise hum-
~ Sanat mektebi imli• memekle olduğunu söylemiılerdir. Ve basıretkar olmayı bılmektır) kaı- de müessir bir kuvvet haline gclıııiş- dir. I•'eııa bir propaganda tarzı dn, malı bir surette çalışmakta ve fakat 
.ı. yerine ıetirmesindedir. hanıai kazananlar kıl bu dileğı muhık görerek işi mus· desi, pek eskidenberi vazedilmiı tir. faidc<len ziyade zarar verir. ıimdilik kendi ini müdııfaaya hazır-

h ~ya, tarihi varlıflna oldu- tahsil l~hıne halletıni&tlı·. Bu sene tü· esaslı devlet idaresi düsturların • Geçen Harbi Umumide, racl)·onun 7.aınnnınıızda gerek müdafaa ve lıınmaktndır. Son gelen haberlere 
~ rrıuhafaza etmit ve ayni Ankara, 7 ( T elclonla) _ Anka tun mahsulü n?. olduğundan idarenın dandır. Bütün maharet bütün di- yu!dımıııdan :nabrum bulunmasına gerek tecavüz fikirlerine müstenit gore Uzakşnrktuki h!idi derle fazla 
~ ~ b.Jka müterakki millet- ra Sanat mektebinde ortamektep mubayaa eılcceğı tiılünlenn Manısa- rayet böyle düstu 1 r' ucibince nıgnıen m~harıp ınilletlcrln, dnhll harplerle, milli terakki ve teknmG- mC'şgu\ olmııktadır. 1ngiltere ile yap
~· fi~ır ve san'at mahsullerini mezunları irın arılmıc olan hususi ela ışlenmesl suretilc ameleye iş te- harek t ed bilmek r~ m ve cephelerıne muhtelif surctleı·lo lün inkişaf ve muvaffakiyet temin tıkları yeni bir anlaşma neticesinde 
ti.._ llnaiyerek bunlardan kendi ih- " ... ... mını ı~in vfı.kl dileğin dıı tetkik edılc- . • e. ..e . ret •• me- nufu~ ve hu!Ul iıiıkanlarını bulmuş, edebilmesi, milletin umum kuvvetle- Pa ifik Ok~·anu"unda ve Uzalqark 
..:"~ •. • 'fad d elektrik şubesine parasız yatılı eeğını vaadeylemııtır. zıyetmı sostermektedır. tıarbın neticesi üzerinde kuvvetle ı inden hnkkile istifade edilmesini bir sularındaki emni> et ve .muhafa&a if"' 
'-ıa · I~ ııtı e e erek dün- gırmek istiyenlerin imtıhanı belli 1t- it nıües .. ir olmuştur. şart haline getirmiş, lıükümet \'C hal- !erini Amcıika donanması derubde 
'- ~ iler:ı siden Anılo • Sakson olmuştur. Bu imtıhana lstanbul- Bir ihtikar hacliaeai Bu aabrları bitirirken, ajanstan O zııman bu kuvvetin ehemmiyeti- kın her snhnda yckdlğerini ltmnm etmiş ve Atlas Okyanusundaki ayni 
~'!"en milletleri derece.ine dan girenlerden kazananları bil- Ankara, 7 (Telefonla) _An· selen haberler, Alman kıtalarının ni takdir eden hukümetler, silah kn- edici kuvvetler ha\lnde bulunmasını vazifeler İng\liz donnıınınsına bıra-
J....:'.tır. diriyorum. k b k Rumanya .. a vu··ru··d!!LJ ... rın· 

1
• L!kfar" _ dnr mühim olan bu vasıtayı mak ııt- unun kılmıştır. A rınıı&, unıumi ida- kılmıştır. Avrupa !:Ularında bulunan 

~··r manevi aranın üyü ve zengin tüccar - ,, , ua ~ UI !arına ~oıe, OllfRlli:ı:c ederek çok mü- rede mU\'8ffakİ)'Clin 5ırnnı ancnk Amerikan haıp gemnerl Amerıkaya 
~ Rasim Çetıner, Husnü Çeliker, !arından Kayserilı Halit bugün çi- mektedir. Bu haber tahakkuk e • him ma ıaflar ihtiyaı clmioleı·, sıı·f bu ittihatta bulabilmiş, her milleti çıığınlmıştır . 
.... ~..!.. v. t 1 • r 1 n • Hayrettin Önerman, Fehmi Engin, Vl ihtikarı yaptığı için bir cürmü derse, Brenner mülikahnm hiç bu işle meşgul olmak üıt.•rc Ncz:ıret- bu ciheti temin edebildiği, kudret 27 l.'ylülde aktedilmiş olan Berlia 
• G Hamdı. Arif. Ahmet Öncü. Salih, meşhuttan sonra tevkif edilmiştir. de tahmin ediJmiyen ilk ,aı,rtma ler bile ihdas eylemişlerdir. Sulh ut· V<' k11billyet teşebbüsünde tahiye, tc- p:ıktı km·şı ında ilk alınan askeri 
~~Diyor l a r Behiç, Mustafa, Hasan, Emin Çe- fiyat Murakabe Komisyonun- sile karıılqmıı bulunacağız. Za- nıaıılarıııcln bir çok iş ve fiklı· sahn- rnkki ve N!fah yohlnda yürutebll - tec!blrlcı· bunlardır. Sovyet Rusyayı 

.\.,.
'"lilah t Japonlar. '-endı.lerı'nı·n · ten malum mu-IAk tt b. farını. kuvn•tlı htikünıleri altın ela mlştir. Devrimizde milli mücadele 1 nıihv<'r ı\c.vletlerindcn ayınnnk lıusu-• a tın. dan, rivinin maliyet ve satıc fi - a a an sonra 1r tı ı l k 
~ hee tarklı olan medeniyet- İnşaat Usta Mektebine leyli yatı isteniımiştır. Mahkeme, bu ta !m enı m!y~ h~~iaelere tıcı teslratıle, hesapsız faide ve zıı- re vnrhilııa~i. bilhassa hakiki mü- büı:;leri müsbc-t ıroticc vermeditbı· 

"' " k beki il u um unın; )ıı111cı. vı ·ıcı ve şasn·- ve gaJretlerin geniş mikyaııta semc-

1 

stıııdnki Jngiliz ve Ameriknn teşeb-

~ r medeniyetin fevkinde meccani girenler. Muhtar. Ziya, malümat geldikten sonra pazar- tahıl olacafımız ıddaa edılıyordu. raı-lar tevlı<l cdrn Lu kuvvet. harp nevver vııtanııerverlrrc bir Nk irşat den, hilikis Japonyanın Rusya ile 
~~ lerinden son derece itima- Ahmet Öztiirk, Müştak, Mehmet. tesi güni.i başlıyacaktır. Rum11nya ha~eti bu hidiaelerin v:ızıyclleıindP JS('. Pn mühim hücum ve ikaz v11zlfclcri tahmil ~edir. biı· ademi tec:ıvı.iz paktı imza et.meal 
~· •hibi bulunurorlar. Dün- ilk safhasını tetkil etmektedir. v,.. ıııudafıııa :sıli'thları mcvanına gir- nu duı umda cl&cm olan gayretin hiç ihtimali daha 'kuvvetli gllrlindllğiln-
1....~ Yarısını ve umumi servetin 1 Kanaatimizce, vaziyetin inlcitahnı mcktedır. bir :z.aınan csiıgenmemes.l, ayni ıuı- den Japany~nın Uzakşarlc '!!OlM"ln--
~I d?t".dünü ellerinde bulundu· ,! sükünetle beklemekten ba,ka ça- Proırngnndn vasıtalarını ivi tan- manda milli bir vecibedh· de. Halk daki .Amerikn, Holanda ve İngUia 
- 11 1 I re yoktur. tim ve idare -etmesını bıleıı milletleı, kütleleri tenvir edilirken muzir tel- nıustemleke ve domin~onlarına teca· 

lıo;. .. 1". 
12 er ve Amerikalılar ile memlekctlerlnın dabil ve Jı:ıridnde, klıılrı <len korunmasına >ıa .,sat:ın dık- viı~ü endlı,ıesi aı tmıştu. Bu endişe, 

._ o Ç\İfmiye bilatereddüt cesa- Rumen petrolleri ve Almanya TASVtRt EFKAR ('Ok muftt neticeler elde ı•tmışler. ııe_. kat (•tmeyi 'un\ltmamak 15.ıımdır. 1 Bırlcşık Amerikanın dikkatini ve ... 

....._~kri bafka türlü tefsir e - ................................................ ıckc-n teyııkkuz ve basııeti lbraı:ı Kanaatimizce n~tr ve telkin edıl- "keri kuvvetlerini o tarnfa çevirmiye 
~ L Her teYden ziyade ma- Ruman)·anın bir petrol ve hubo- .. Petrol .A Hava harbı· rnuvaffak olnmıyanlar. Jsc lıesap iZ nwk i t~ncn bir flkı in, mahiyeti llC 1 sevketmiştir . 
.._ L -...ete •e canlı an'aneleri- bat memleketi olması, bu ikı madde- • 0 BactlJI tııraı larla karşılaşmış ve karıılaş. oluı &:11 ol~un. teferruııtta bazı fark- Birleşık A~rihnın AYrUpadakl .t:::' •eriyorlar. )C şıddetle ınuhuıç bulunan Alman- ~Petrol A 0 makta bulunmuşlardır. lıı't buhınmakla beraber, is1inat et hıırbe a keri kovveUe yardımı ve 
~- i kuvvetleri yüksek ol- yayı daın1n Ruman)•anın belalı biı· boru •ol11 rirnu ·Oclıo C1 inci .. ldfed• '--> Asrımızda propaganda ve teforı u- mcsl ıcap eden 'kaideler hemen •yni- nıiıdahalcsi ümitleri kartısında 1Ha 
..:."111nd muşterhi haline getirmişti. Harp • avcı tayyare filolarımız dllşman fi· atından sayılan ı~klim ve ben&eı le- dır. Mile •ir bir propagandanın na- t~dbh-ler, hayal sukutuna sebep ola-
' ~n, modern silihJarı her başlayınca ablukanın tesirı altınd:ı Brasov Fı lolunnı bozarak datıımı,lardır. ı ınin tesıratından . uzak kalabılecek ııl ~·apılacağını bilmek, akai telki • bıllrler. 
~ "ll&tün olduğunu tarihte is- ı>tk ı san Almanya. yalnız Runıt'n yo- ouatti Saııt 17 ye kadar gelen raporlar hemen hıçbir saha mevcut olmarlı- nattan koıunnııya da hizmet ecll'hi- Y~ni R~rlin pıılctı, Mihver dc.,Jet-

eltikJeri eski ailihlar kadar ıuıııl.nn ı·ahat nefes :ılınak ınıkihıını 0 
• ğından, ~rek hükümet ve "'erek mıl· 11.'cc••ınden tdhı .. ıni faideli goıd''k. leıi arasında, tamamne mua-llııiil...:::-" Londıırnın cenup ve şarkında m6te- "' .. " .,,, __ 

~I ve yerinde kulla111- muhaf:ııa eı!cbılmışti. Bu%btJ adıUt evlerin yıkıldığını, bir kaç i"ılil letlerın bu vasıtadan iuımi istifade ZnnrıınıızcR, zıkıedcccğlnıiz csaslııra hedefler üzerinde faal bir lşbirlilf 
~ • ·Malumdur ki tarihin en bü Bugüııkii harbin can damnn pet- olmasına rağmen zayiRt miktarının temin için, Jerpi' ve ittıhaz etlikleıı nıüstenlt bir propııgnndanın, nuıkSll- c asına dayanaı\ askeri bir ltt.1fa'k· 
L"ıı~ llrlpill'atorluiunu kuran Ku- roldür; iistelik lngiliz korkusu ol- 111 olmuaının muhtemel bulundutuııu tedbirler ~amamen yeı indedir. Yal,_ dı temine kAfı ~elmesı mlllıtemeldır. tır. Du dc"lctler ,imdiye kadar biri-
""'t li I J I k maılan bu kıymetli maddeyı temin ı,röı<teıınektedirler. nıı halk kütlelerinin, :rnpılan neşı·ı- Do esaslar da eu felııkle s1ralan•bi· birlerine bnz1 anlnşmalıırla baflıy-. S an, yanız apon ann ar- etmek imkinı, Almanyanın gozlcrini yatın mahiyetine liyıkıle nüfuaları, lır: ılılaı". Bu meyanda aııtikonıintern 
' -.._ h'ıailUp olmUJ, hem ordu- Rumen pelrollerlne Jiktırınışti. Al- O italy...ı.r. söre ekseı·iya çok zor olduğundan, bllhaa- a - Hıımyata hıtap etmek, pakt da vardı. Fakat A1manyanın 
\ donanma11 mahvolmUf- man dıplomasısi bir sfirü entrıkıı, Plt•ıli Roma. 7 (A.A.) - Bir düı. ııa harp samanlarında, umumi ınena- b - l\lak ada gore kabıli müna· 1939 Fl'nesi aj'.!-ustoaunda Sovyet Rus-

J tazyik ve tehditten sonra nihayet man denizaltısı batırılmııtır. Şap fıe taallük eden kısımlarda, bukii - knşa me\•zuları ıntihap :!tnıek, ya ile akdettiği uzlaşma ve ademi 
l'il. ~anın inıiltere ve Ame- Rumen petrollenııl İngılız kontrolün- denizinde kruvazör ve torpido nıetlerın halkı iku ve tenvir etme- c - Muhataba madlli veya ma - tecavüz miı.akı mezkur paktın tesi-
~ ~ harbi be h ı k d - d ı lcı 1 lfıııınılu ve zaruıidır. Ne de olsa nevi bir faıde veya ümidi mfiphem rlııi izale etmiştir. 
~ r ne pa asına 0 • den sıyırara · ogru an ( ogı U)'<\ muhriplerile himaye edilen bir tel kın cdılmek istentın herhangi bir şekilde t~lkııı edebilmek, Yeni Berlin paktının, bilbasaa A· 

S ol.un •Öze aldırmıt olması k_endi emrınc t.Abı bir lınle getirmiş· k f I · ) • düşman a i esi ita yan tayyarele- fıkı in hedef ve maksadını ekseriyet ~ - • IGmkiln olduıfu kadar taraf- merikayı gozctUJ;oini idrak eden İn-
b... -:~ ınodern ailiablarm ve ilı- tır. ..., _.. I _L_ı f d bo b d 1 t hlll · 1 · • ...r.. •- le ı· ı 1 

' 

.. ~ ha h 
1 1 

Huınen petrol kuyularının en mil- numen -··• !ftınt __ .,.. ri tara ın •n m ar ıma'l edi - • ve ınee emıye lu&um görmez. Jrlr ~önınmeme,.; ve haloki ma •adı gı ıı erle Amcrlknlı ar aı-alannda 
Yatm ru u o an petro n·· Pi · ı Halk, nıuzlr telklnattan nasıl ko· gızlemek, AUa ve P(lsifik Okyanu"tarında de-lcaJ '--.--L -"1.: ha ' hımlen. ukreş eıvaı ında. oes.tı . miştir. Düıman tayyareleri Calla- . 

-...:;:.• _ • ay ve -~- • ..,. ft'I mevkimde toplu bir haldedir. nu ıı.unı~sanıı~e cRumen Milli Petrol b • b bal k d ak r-uııııbılir' Fa ideli neşı l}'atı ne gıbı d - Ek~riyetin ilıis ve fikirleıi· ııız mudııfııa ın:ı mahsus işbirlliini 
~- Anılo. s.kson dev- mıntakanııı ııetrolleıı Tunaya ve Konııserlıgı t nı ıhdas cdeıck Alman ar 1 om ıyara ört a eri eBl'tlar dnhılınıle benim er! Ru hu- ne bal"iz şckılde mugayh- mevzular- ""e vazife tıık:.imlni yapmak suretile 
'l"inın elinde ve nüfuzu altında Karadenıze ayl'ı ıld boru yolıle ula- ıhtıyacını .karşılamıya çalıştı. Daha öldürmüş, ahı askeri yaralamıı • susta lttıhaz cclllen tedbır ve knrnr- dnn ka~ınmak. liııunı ve zaruıct ha· ilk tedbiıkı-ini almışl81" 'l.e 1ngiltere-
....._.;·"'-sından doğmuştur. A . şır. sonra d~ 1ngi_l ız_ serma}'cdarları hu- tır. larııı milessiri~·etl nllSıl temin cdı- lınde hedefe bilvasıta yürtınıek. nln bntiln dıkkııtlni kendi adalannı 
L~ f • Tabii zamanlarda Rumen petrol dut hancı t•dıldı. R 7 (A A) S . lil'? Bu bahis büsbütun ll}'rı, bmbı- e - llnkıkntc mümkün oldu.,, ve Mısın mQdııfaaya haın·etmeaini 

~'."'t ne 1==--~~·-l~ere, Jka'?ony~yı ıhracatı l'Cl'lede 7 nıılyon tonu bulur. Arku~ından r'ranranın da ortadnn • oma, .. M · l"-.-d.~efapnı rine ekli bir çok tedbirlere !uzum kadar yakın bulunmıya çalışmak. sa· temin etmişlerdir. 
- -ıttvma 1atemıt- 1• 1 k 1 t 1 b kalknıasına rıı"""""en Rumen petrolu'· ajansına ııore, usso ını un ° göstl'l'iı· ki bugunkti lıahsı ıı1ı"•ı n ha· kııtlı;;.ı koln.vlıkla anlaşılan fıkıı lcri Eqa•<'n -Otedcnberi n\alüm old•ığu 

l trte..ıı_A el . .u petro uyu aı ına ya 11·1 mı~ u- !!'"' • • d f · b 1 B • ., • "'ltl -• 1111tdd eri dövız ve lunan serm:ıyelel'iıı ııııcak % 43 u Almnnlann ıstedıklerı ve umduklan or usunu te tışe aş amı~tır. u rkııııle olıın bu mevzuıı bllahııre baş- ortaya atmamak, veçhlle. Rlılcşik Amerika Devletle-
~ •lt.ın para mukabilinde ver- Rumenlere nitlır. Mevcut kuyuların nılktarı bulamamıştır. Ruııurı sebebi, teftiş, muhtemel olarak birkaç ka bır yazımızla temu cdccetız. :- Proırngaııdıınııı, yapan ve yrıp- ıl harbe girm~en bulunacağı tarafı 

J "il ırntiaa etmit)erdir. '/~23 ü f ngilız. 'ıi 11 u Aıııcrika Bır- Runl('n ııefert:ıeıliği, mem~ekctın ba- gün sürecektir. Yukarıda arzettitimlz "eçhile, tıı nn miıesse~enin kudrl'ti umuınl\'C tıı .\'lll etmiş \•e bu tarafta kendisine 
:-...'Porıya, lntilterenin can düt- !eşik Devletleri. "'t l 1 1 l·'raıısa, şına gelen felaketler, dahilı karışıklık Amerikantn devrettiği muhripler proıııtgandanııı sahaı ııQfuzu nıakıııı· sıle mutenaslp, zemin ve zamana uy dlişecek vıızıfelcl'i evvelden düşün~ 

ı .\hna i I .b .• k. 35 i ltalyan kontrolıı altındadır. tarın petrol ı:,lerınl ("ok ak atmı~ . . da gort> vô~i ve nıuhtclıf olmakla be. guıı olma ınn lıilha"SR dıkkat etmek. rek buıılaı ı ynvaş yavaş )'apmıya 
•. aya. Ye ta ya 1 1 1 1 1 h 1• olmasındadır. Bu .. ibi vaziyeOeri Sır Kanada lımanı, 7 (A.A.) ralıcr hükümet bakımından: Sozumtizu bitirmeden ev\"el tekı·ıır başlamıştı. 

'aı..... - lbültefik de . bulduktan Almanyanııı umum petrol ıt a alı d b h tt h .. d Al "k e· 1 "k D 1 • R k 'h f ~ ~ _._ • • • arasında. Rumen petrolle, inin mık- aıına a ane ı ı az. e en manya- - Amen a ır eıı e vetlerı 1 - Umumi aiyuctın halka be· edclım ki, propagandn keskin bir 'Ze· ır nt 8 tn onra, lkinciteşı;n 
"'- ,,;ı;.~U.. madclelen yetiflı- tarı ,u ıteyrı takip etmıştır: rıın bu nk<:aklığı, Rumenlerin hece· tarafından İn~ilıereye devred'I teııdirilmesi, kii. ıhatalı bir goı üt, mahir bir ev- ba•ında ~·apılacnk cümhurreiıi intl-' . ._..n Amerika ile insilte- rlksızlığine atfrdcrck cPl'trol mınta· . . . 

1 
en 2 - Memlekete hnrlcln emnlvet kuıdıııe ni&betinde muvaffakıyet habı da Aıncııkıı efkarıumuınlyesi-

tt....... ~ huhman Uza!Qarkta ve 932 de '<7 yi bulan bu mıktar kasını kontrob naını altında Ru- torpıdo muhrıplerınd~n üçüncü ve itimadını celbetmek • cu tcrir. Her şeyde olduğu gibı ol· nın verercğl dırektifi gösterecektir. 
L~ l.iiyük Okyanuataki mem- 933 de %12, 934 de r:; 17, 935 ve 936 manyayı işgallerıni tevil etmiye ça- bır grup. bır Kanada lımanına var 3 - Milletin mane~l~·atını b•ııtn. çlisüz. gelışi gil7.el söylenen ve 'hal. Yeni Berlın paktında "mlh\'er dev-

da %43, 937 de '1<33, 938 dıı ~ "'- ~ ı ı .1....a..ıa • t hu ı ti ı -ı...__ ~ ve adaları kendi hükmü .., .. 
24

. ıı,acaklıııdır. Bu işgnl tahakkuk etse mıştır. Hemen ayni zamanda, bu nıek ve kuvvetlendırmek. kın idrak \"C bilg" le "'"' ısı " f'ıın n hC'rblrinfn nüfuz ve faali-
~ .ırnayı tasmim etmi tir. bne. pet~ol hususunda Alman~nnın torpido muhriplerini tesellüm e _ 4 - M<"nnfıı omumlyenın tozum eden saçmu:ıpan sö&ler, dalma ncf- )~t •.abaları tc,.btt rollirken tekmil 
dil..~ hn w Ş Son üç sene yüzdelerinın duşuklu· umıl ettığı cetı<'evı ntnblleceğı çok d k I .. I l . . 10 tC'rdiği veya gostercceği tedbıı ve ı"C!t \'e i tıkrııhla kııı şılanır. Bu kabi şımalı ve cenubi Anıeı ikn kıtası hak-
.~.. paratOl'lugunun yıl- ğtine sebep, harp ıhumallnc ka~ı. şı.iphclıdir. zırn Ruvük Harııte de ece· 0 an yuz erce ngılız bahriw kararlaı·a dkilrıumumiyetı temııyul "bılerın muhatııııta lıır itımat hiiliı kıııda bir şE'y soylenmcmiş olması, 
~,,tlc~ lbiinuebetile Japonya ecnebi sermayedıırların petrolleri Almanlar, butfin Ru~anyayı 1,gal et· yelisi de bu limana gelmiıtir. ettlı nıek, • tr\ !it l'tnıc~i şoyle dursun, bılakı• b\lralıırdn kendll<'rinln hiçbir rmel 
~ L. Prena Konoye, Japonya- "tok yapmak üzere kendi memleket- tıkten sonra petrol kuyularını dıığ- C!- L--t I I da ı_ • 5 _ Umumi ikaz, teşvik ve teı- ş{ıpht>Jeı1n tahrikine ~biyet "eı - l~•lemediklcrlnc ve Birleşik Ameri-

"'U • • be . ı . ııevketmı~ bulunmıılııı·ıılır d d '"1CrUQ r an nın •uvv-tı 1 k t"l n••cut "tı"n t h l k o 1 l . b 1 d zrnanı yan etmıı ve erıne " · ru an oğruya ışletmıye başl:ıdıkra- . ~ r blt'r, me "ıırc ı e. nı.-· 1 ıa ıs en- a ev ('t eıını um ar a tamamen 
~ yukarıda zikredilen ıa- Almanrada hnrııle beı :ıber şİrl· ı ı halde, ıstihs:iı y<'kilıılnn lııı- turllı Dublın, 7 (A.A.) - De Va - ı; - HRsını milletlerin nıaneviyıı. nın de te&elr:ulbnu mucip ohıı laı ~erbe"l bıraktıklRrına deliilct eder. 
ta....-. ._.beat obnak tartile Ame- ıJetle hıssedilen petrol ılıtıv:ıcı, Ru· t:ıbıi zıımıı nların ıstıh~aılcnnın ya- icra, dün bir nutuk söyliyerek ıer- tını bÔ?.ınak, Bu tedbir, Amerikadn hat"be girmek 
~ 41evleti • y .d" • d k. manya tizerııw Alman ta:ıytkıni aı t· ı ı~ını bilP hulıınrnmıştı. besı lrl::ında milli ordusunun Av • Gıbı tınşlıca altı noktııda toplana· Alman kıta tarı i~tcmlycnkri tE'şvik cdrcck mahiyet-
~ Dll'I enı unya a ı tınlı. Fakat ltalyan ve Huınen ser- . . • f d . . - bılır Rumaaya yo!unda tedir. Almanya harbi kazaııırsn, Ja-
~"'llaorıYaaınm yalnız Japonya mayedarlaı ıııılan başka hiçbir şu ket rupa ıhtıla 1~ an ~vvelkı vazıyete tın 1!pan~·a ~11•1ta ıı .. ccnubt Ame-
4.i.....~ .!etil, ayni umanda Al manyaya petıol ııııtmadığı ıçlrı, /NÖNU.", Türk n~zaran yed_ı mıslı kuvvetleodiğı- Propagııııdıının maksadı, huliısa {Birinci ıa.hif•dert üw111) ı ikaya nufuz edecctiııi, oradan da 

1 bl . d 1 d. N ı ol 1 ettıf:ımız ııoktııl:ırdıın hangı~ı olur- I • • •• I ) Ye ltalya tarafından da Alman ta e talının r ı enıe ı. ı· nı, men. ş_e erı ne. urs_a o __ s_un, ~ü- erını soy emi erdir. butiln Aıneıikayı ele gcçil"cbileceği-
L.. ~ .ıı......_ ) 1 h d k d 1 - u ol ~un, şekil ve ıcrası, şuur ve ba-
~ L . ..... haber •ermiftir. Fa- haycit Humbanya. şirkctlenn isai tışkı~ı bir/ig" inin iimsa/ı.dı·r. rat ~ ~· a te arı e ı dıszıni söy- ııetle ıanıım, maharetle ıdareve ili- Yusoslavyaclaki Yah\ldİler bek- nl ve Ameııkada on milyon Almnn 
'.;:;::::İn tiikenmez memba ıstccl r ıı1 ı tnnzıııı .-·m0 k c n ·ıı· _ lemıstır. zum "<' ıhtıyac $!'Ostcnr ve b~ l~le kında yeni bir kararname bulunduğundan bunlar \"n ıtasile şl-
~.~ • ..:.:ıı..- Amerikalılar Belgrat. 7 (A. A.) _ Avala mali Amerikayı icinclen znpll'deb11e-
ııı.:."'1ncl -·- ~ğını iddia edenlere karşı yeni Ber-
~an fena karıılandığı, Va- r,.r Hikaye aı·r sakal hı·ka'"' yesı· 'A.Takle Jen.· ajansı bildiriyor: lin paktının bu sllkütu kuvvetli bir ~n .. len haberlerde bil- 11 ıvı aı F. VARAL ,"'"\ Nazırlar Meclisi, neşretmif ol- "'e"ika telakki olunabtılr. 
:sJ · kiirei anm sathının ya- l I duğu bir kararname ile, Yalıudi 

fazlasını bplıyan b::...::1.. Nej~dla knrısının evine gıtmiş -ı bi bır genem çeııcsınlıı ucunda birl ban~o u yaptırdı. Bunun zevkİni Jıa., "' 1 dib" i d. ırkına mensup talebenin badema 
uyua r u Ü - bir araya topl k . k b k ' • J er n ıne g r ıın. v f t 'ıııı...i~ ' JaPGftlarla Anılo - Sak ıın. çf· ınlubz_ 'ı k d kanDmı;ı.. eçı sa alı ıra nıası r:u.unç degil yatımda ılk defa olarak <luyuyor - Nıhal gozleri gutmekter: yaşla do- üniversitelere, yüksek mekteplere • a 

~ •-- d fotogra a umune J8 ıyor cı . u - mıydı! uuın. Nu tatlı şeyıııış o? Sııbun ko· - - 1 . • k k il 1 k Eki ıco_ ~ --ın a çetin ve kanlı bir rada aileden başlıyarak buliln ar· Bana · -,. . . k J lu. 1.ıır koltuga yıgı ııken, tatlı bır ve yü ıe mu• im veya mea e !! O'!yrlsefain Umum MOdtlrl 
_L._ •---L d -•.&! ' . • JIUI .. lnı>anın )'U&UUU ·a· ıie uibı ""U- --- bana. k 1 . L L .... bul Bahriye em-'·'l aJL-yı "'··--''a~ ı 

~
--..e 0-.ı;-- enı-ur. k d l ı 1 •rı adeta turıh sı Er. . .. b. 1 d 1 .. ~ """" . me tep enne, anca& &ayıuı u· ..... ... _ _..'5& A• 

a _aş arın re.s nı e • - - .-,er gunun ıı n e Pı:ıın e ev-ı ıııuşatırmış meğer... - Bu •urun dedi t d 1 b .sb . d • dil, dün gece vefat etmiştir. Cenaze-
M. ALTAY rasıle, tanzim edılııııııtı. lenmıye karar verırsem, sakalınızı Yuzumün sag" tarafını blr ustura. ·t ) , , raşınızı biU· nan iğer ta e e nı etın e gıre- . "k" d" N" ta d 

k re) m b "J ki · · bild' L d" B aı, )'al"ın ı ın ı naması ıtan ,ın a 
•• Nejad ~ana her resiın hakkında ~serek a'srile,menhı ıart koşarım! da aldı. Sol tar.rımı aynaya goıt.er- Bu~ları !IÖyliyen, elci fizel bl ı ece erını ı ınne&te ır. u Teşvlkiye cnmiinde kılınmak üure, 'il? Fransa ayrı ayrı uahat verıyorıl1;1. Bu re . derdi. dıın . Eh bana benıer ycrı vardı, fa· kadındı. Teliştan onun 'NTh il b r nisbet, Yahudi ırkına mensup te- Bomontide Kır ııokaiındaki '6 nu· 

si im böyük ll_>a~sıina uıtti. Obhüril .a.~- 1 O za~ana kadar daya:ımı,tını. A- kaBt sağ tarafıınb~ &Oı~~ıayın... ı nber gelıliırmı fark.:tmemi,t~m e bil~~ baanın.b memlekette bulunan di. maraJı evinden kaldırılacak °" Feıi-
il~ Aft· u a-ı •h""- ılev-> 
~ ()İic ıkaaı, Maurice adasa, S: 20 memlekette hür 
~i ~it •n ~fi General de Caulle. 
~~ 01rııteler tqkili için mü -
t~cr~rd malik bulunmaktadır. 
.,....~ e Caulle hür F ranaa ha
~flar 1rnerbutiyeti bildiren tel
~r ~~~ktadır. Bu mesajların 
ı,_~ı ~ •aelerinden aonra ma
"'t~d"J chetnrniyeti haiz olduğu 
~ 1 

l'l'lelctedir. 

ti.,, ee~ k-.anda İltİyor 
~c N (A.A) -Fransız Ha
,~, ~rı Paul Baudoin, bir 

11• ''•le ;et~~ne beyanatta bu
~'-ıı~ etnııtır ki: c Yeni siyasi 
ı..i~tır. F"r~ otoriter ve ıosyal ola
' ~et . n~, kumanda eden bir 
'"-. tit-· ııtıyor. Bütün sahalarda 
;~ •11111 •• 1r ~j .rne.i, hezimetimizin 

ennden biridir. 

atasaray ıscsın n arka ba çesınue ışmış AUı!uı muştan lldcrd!r derler en aynaya. ır sao tanıtımı, bir _ J stıkliıl harbın<le hastabakıcıhk ğer ta aaya nazaran nisbetidir. kliy kabrlatanına dcfnedlleeelıttr. 
çekmişti. Şu grup ta hem arkndaş- a. sol tarafımı doneı ken hır de ne gö- cttım Yaralıları he k d" 11 1 ı h · ı f d i ., 8 L- 1n - • P en ı e nı e annı, em aı e e ra ını b r arayıt Bir giln yıne Nıhali bekliyordum. rcyım. er....,r yuzu aapaarı ke • traş edcrdım. MOsaad ed 1 toplamıştı. İyke karar vermı~tım. Ona, bu se- silmışti. A<lamcağıı: e enen z ... 

- Peki, dedim, bu boş kalan yer- fer e\·lenme teklifinde bulunacak _ - Amanın, bana bir iıal oltlu ! 1 Bir ~aç k~lme mırıldsnarak otur-
deki fotograf ne oldu? t dıye haykırarak koltıı~.\ çöktü ' um. enç yan, sol tarafımda ka-

ım. Bı..n yüzumun btr tarafı •ab.un ı - lan aa~alları gayet hafi! bir elle t.e-
Arkad••ım bil9u- ldü F ı.. - t k Tesadüfen aynaya bal mı• bulun- " 1 1 d 

..., • · a- arısı .. çinde, hemen zavallının yU7.i.ıne, "°" m z c 1" 
Jale, hemen atılarak~ dum. Sakalımı görünce <'anım sıkıl- ., T h f hi b" ı 

A 1 .. _ dl 1 d dı. Nihal, yine buna takılarak ı•I a· ztine kolonya şişeslnı hoı.a ltmıya u a • ru ır haJet: Trae o -
- n a ... ana, ye onu zor a ı, .. başladım. Bu arada evdeklleı~ de kot- duğum aandalyedcn kalktığım saman 

hikaye pek eski. Hem de bilirsin ki laya alaeaktı. mu•tu. aı tık Nlhali sevnıiyol'(!uın. Onun 0 
kıskan ııx... yokt z te L- Saate baktım. On birdi. Randevu- v ç 6 'm ur. a n ..... n ye- Berberi kendisine getlrinrıvc ka- güHl.şil,_ içimde ona karşı a_le\•lenmlş 
mek hazırlamıya ,.,ldlvo m h t ,.a tam bir saat kalmı!tı. Hemen , _ 

"' J ru • ra a ' • dar akla karayı se,,tlk. o bir •ey de· atcşı soııdfirmüştü. Halbukı arkada-
rahat konuşursunuz berbere adanı gönderılıın. On ~ da- ~ .. ' · ğil ama, saat te on ikiye on vardı. ş~nın insaniyet dolu hareketine mec-

Jale hemen kalkaı·ıı.k gitti. Arka- kika l!onra berber gelnıi~tl. On · dakika sonra Nihal "elecektl. lup olmuş, bu sefer ona vunılmu" 
daıııma • - Hemen, dedim, sak:ı!ımlR bıyı- "" " 

. ğımı bir çırpıda tıra$ et hakalım. Ben, bu yan tıratla oıııın yüzüne lunı. 
- Pot mu kırdım! diye sordum. Adamcağız adetn şaşırmıştı. İçin- nasıl çıkabilil"dim ... N~(lzülılllah... nu l"İci, Hltufkar berber kimdi, bi-
- Ehemmiyetsiz. B:ık anlatayım: ı!cn: Ben ela ha ne yapayım ılenıiye kal- Jiyoı· musun? Jnle, karım olan Jale. 

Jaleyi tanımazdan evvel Nihal ismin- maılan kııpı çalındı. Eyvah Nihal Soğuk davrandığımı [!İken Nihal 
de· bir dul kadına \ urgıınrlum. O - - Kırkından sonra mı! gelmişti. hı•men knlkıp gitmişti. On:ı bir dnha 
nunla evlenmek istiyordum. Lakin Demek istediğini yüzünden oku - _ Ku~ma bnkm:ıyın, di)e özüt" di. gornıcdik. 
öyle alaycı bir kadındı ki, tasavvur yordum. !edim, berberim beni traş edeı·kcn Albümden çıkardığım resim, onun 
edemezsin. Her teYi fınat bilerek - Haydi, diye tekrar ettim, ne üzerine fenalık geldi de. . reıımidir. Hissi hatamın bu göze go-
benl de.fe koyup çaludı. En çok ta- duruyorsun! Sözfimil daha bilirmenıl~tim, sev- rünür izini ortadan :Calclıımak için 
kıldığı sakalımdı. İlıti)·arların bile Evvela kılların kabaı;ını makasla gilim çıkrıkları koyı.ıverııi. Ama na- o ıe mi hatıı·alarını arasınc!an ayırıp 
tfiysil.a gezdiği bir devirde benim gi- aldı. Sonra yüzüme bir kaynar 11u sıl gülüyordu, bayılıITa"ııı:ı.. . attım. 

Bu ıksaı SOMER Siıııası 
Bütün heyecan ve teessürlerin dramını, bir kadının 

bütün feci talihini tasvir eden 

ŞİMAL KANUNU 
Frarım aGper tHnılnl takdim ediyor. 

Lüks ve ihtişam arasmda başlıyan bir talih ... Atka dofru 
eiden bir Jııa,fa~ .•• Bir nıaşukanın cinayet davası ... 

BAŞ ROLLERDE : 

MICHEL MORGAN 
PIERRE R1CHARD WİLM ve CHARLES VANEL 

İla\·eten: YAKINŞARK SON HARP Haberleri 
Bu akpm için yerlerinizi evvelden temin ediniz. 

it Tel. 



Sahife : 4 

Salih 
S ··. ·:P. · .. · o · .. ).<R ' 

. . . . ~ \ .. . 
1~MOI ODEON • k k • 8 Birincit•frİu Satı 

12 ncı Bal an ongresı :!J.~·:.:rr,~~~~:f~:~flJ~:.~1rr: 
Yeni Çıkan 

Lüks Plaklar 
MÜZEYYEN SENAR 8.60-9.00 Ev kadını - Yemek licıtesi. 

- 1 12.!IO Progı·am ve ıncııılekel sant 
Gelecek sene oyunların Belgradda ayaıı, 12,s3 :.rnzik: ~ıutıteıır şark~· 

lar (Pl.l, 12.fiO AJıuıs hubcrlen, Bas, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, Hu. 270391 Turnalar 
Gül Derler 

Beate: 
ladettin Kayaak veya Bükreşte yapılması muhtemel 13.05 Mlızık: Plaklarla muhtelif 

şııı kılaı progmınının devaıııı, 13.20· 
14 OQ l\tuzik: Karışık program (Pi.) Nevralji, Kınkbk ve Bütün Airılarınısı · 11 inci Balkan oyunları müna- lıın nerede yapılacağı mevzuu gÖ· 

sebetile şehrimizde toplantılarını ruşulmı..is ve ahvali hazıra ml.İna
)'apmıyn başlıyan 12 ıncı Bnlkan r sebeıile Rumanya Lu organİLas
kongresine. bugün öğleden sonra yonu deruhte etrnec'.ıği takdirde 
Büyükadada Akasya oteli salon- bu oyunların Yugoslavyada yapıl-
larında devam edilmi tır. rnası karar altına alınmı tır. 

Müzakerenin ilk mevzuu. Bal
kan krosuna aıttı. Yunan federas
yonu mumesııilinin birincı Bdlkan 
kroımna vukubulan ıtirazı bır 
hayli ıniınakaşalnra seb~bıye 
vermiş. T urk delegesi Bürhan Fe
leğin izahatı üzerine, mı.iteakıp 
kroslarda yine ayni usullerın ıb
lc.asına karar verilmiştir. 

Bundan sonra Bulgar murah -
hası, Bulgar federasyonunun bir 
meşajını okumuş ve bundan sonra 
Bulgaristanın, Balkan oyunlarına, 
evvelce olduğu gibı İı,tmık ede -
ceğini ve Balkan gcnçliğı arasın
da Bulgar gençliğinin de a:ımı 
sporcu du~ ı.;ularla yer alacağını 
bildirmi~tır. 

Rinopulos'un beyanatı 

Balkan oyunlnrının hıtamı mü
na•t•bctile, Balkon atletİ7m kon
federasyonu reısı. muharrırımıLe 
su beyanatta bulunmuştur: 

1 1 iııci B.ılkan oyunları, 1.>r~a
nı~asyonunun mukenımclıveti iti
barı!<.· buı.<laıı t:vvelkılerin hcp'lın
deıı ustundu. Oığcr Bulkan mıl -
letlerınııı de bundaıı sonraki Bal
kan oyunları ıçın rurklerı örnek 
ıttıhaz ctı.1elcrı lazımdır. 

Bılhcts •' dunyanın içinde bu • 
llin-:!uı~u mu kul 'artlara rağmen, 
Turkıyen:n gosh•rdıfı muvalfakı
yct. her turlu tahmın ~ c sılayı ·ın 
usıundeclıı. Bu kadar mu kul art
IJr ıçınde bu muval!akı\ etı başar

ı .00 Program ve memleket ant 
n~·arı, ıs.o·ı l\liizik: l<'ilm ıınrçaları 
(Pi.), 18.30 Konuşma (Çıftçinin sa
ati), 18. 15 l\tüzık: Çiftçinın saati, 
!!) 00 Muzık: Oda miıziL.-1 • Mozıııt: 
Tı ıo, mi lıeınol majoı. Pluııo, klaı· • 
net \'ıolıı: Çalanlar - Ferhunde Eı
kın, Huyı ullah Duygu, Zeki nerku
ı eı. 1!)20 J\luzık: l\lelodller (Pi), 
19 30 Memleket saat a~uı;ı '' ajans 
hal .!I leı ı. 19..t:) ,\luzik: Fnsıl heyeti, 
20 15 T:ııdyo gazetesi, 20.ıl!'i M iııik: 

Derhal Keser. 
İcabında günde üç kaşe alınabilir. Taklitlerinden ı;akınınız. 

Her yeı·de pullu kutuları ısrarın i;:tcyiniz. 

Gümrük Muhafaza Genel K. lstanbul 
Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 
9 • I. tcşl'İıı - 1940 ı:ur~amba gunü saat 15 de açık eksiltme ile 3260 

giyim beyı.:ir nıılı ıılınacaktıı l\I uhanıınen bedeli 2GOO ve ilk teminatı 195 

liradır. Ev aflle şartname ve nümunesi her gün komisyonda göriilebi· 
lir. isteklllerin gününde teminat makbu:ı.luile Galata i\luıııhanc cacldeı;i 
fbrahirn Rıfat hanındaki komi yona gelmelet'İ. (9040) 

Bu emsalsiz pUikı herhalde dinleyiniz. 

l\lıı ık progııım (l~uıııc heyeti: $ef: 
i\kwt Cenııl l, 2UW Konu~nıa ( l11ta
tı~t1k l'nıum \lücliırlu~u tarııfın

<hır ı, 2 l.4fi ;\I uzık: füırlyn snloıı Ol'· 

kc•<.tınsı ( Vıııloniqı N"ctip \şkın i-
1,ıı esınılc ı, 22 '30 J\lcmlrkct snat 11· 

\atı, ııjan luıbcıleıi: ziraııı, c tının· 
tahvıliıt. kambiyo - nukut lıorsa ı 
(Fı\'atl, 224:• Muzık: ltuclyo !'alon 
01 k<' tı ası proş::rnmının devamı. 23.00 1 
llluzık: Dan~ nıuzij!ı (Pl.ı, 23.25 -
2:l .rn Yaı ınkt ılıogY:ım VI' kııııanış; 

işçi arı yanlar 

lstanhul Belediyesi ilanları l ·I", Leyli y • K ) •Nehari J 
Kongre. Bulgaristanın bundan 

sonra Balkan oyunlarına i~tirak 
etmesi temennisıni izhar ctmis ve 
Bulgar frclrrasyonuna tcşekki.irle
rıni bıldirmi,.tir. 

mak Balkan oyunları fikrinın c - + !ılt:Ml'N l\luııubnka ile. l\la· 
beclı olduğunu ispata kfıfıclir. eş 15 llıa. Şuıt: Ortı:ımektl'll mczu· 

Floryada luks kablneleıııı arkasınn parmaklık yapılması işi nçık 1 Er kek enı o e J Kız 
ck .. iltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 1941 liı. a 28 kuruş ve ilk teminatı İLK-ORTA- LİSE TAKSiMDE Sıraserviler 86 
kaleminde göıülecektlr. ihale 231101940 çarşamba ı:ünü saat 14 de Da-ı Miidıiııi: Eski Şi~li Tera~ki Dire~·.torıi M. A li 1/a:tmet .[(ırc~· r· 
14::i lira 6'1 kuruştur. Keşif ve şaı tıınnıe Zabıt ve lllunıııe!Ut l\lüılüılüğü 1 

Balkan kongresinde mcmleke- 11u, ılaktılo bilecek. !\temurın kanun~ 
ııni remsi! etmek uzere şehrmııLe 4 uncü mııılıleye uygunluk. Hususı 

1 B 1 .. · ı · d d ııwktcplcı· (laiı·esi için Ankııra. 
'h ı lh' ıuek, talebesinin sıhhat ve inzıb:ıtile yakınılan aliıkadnı· olmaktır· 

imi Eııciiıııeııde yupılacuktır. Taliplerin ılk teminat makbuz veya mek- ı Huınısiyetleri: YA B.\N'CI DILLl:rn OGJU:Tl:11 l~n: ehenıını)"ct ,e 

tupları, ı ~ e. t~r ınd~n &ekı:t. g(ın evvel Fen İş.'cri _MüıHiılOğüne nı~iı n- # 
1941 oyunlarında voleybol 

de o lacak 

g_e ~-~ u g.u mumessı ı e emış-ı 10/ lfl/940 n k11ılar ımırueııaL. 
tır .. ı: 

cuathı alacaklaıı ferını ehlıyet ve !140 yılına aıt Tıcaıet Oclası ve~ıkıı- TI-:Ll-~FON: 4l l5tl __. 

lıırile ihale gi.ınu muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (9C.OOJ -- --- -- - 1 
!stanbul Elektrik, Tramvay ve Tüll6 , 
işletmeleri Umum Müdürlüğünde"1: 

19 .39 da yapılan Balkan oyun
ları tekorları tasnif edılmiş ve 
Yugoslav delegesinin. gelecek o
yunlara voleybolun de ithalı tek
lıfi 1941 senesi için ihtiyari ve 
ıırf tecrübe mahiyetinde olmak 
üı:ere kabul cdilmiştır. 

cBulgaristıııı federasyonu, ken-ı ' Darüşşafaka .. 
dı memı.ekcıınin bu.:~nc ı stanb.~ı- . M"'dürlü"'gUnden . 
ela tem3ıl edılernedıgınc çok rnute U • 
essiftir. Bu teessüf, Türklerle "por l\ilo <:insi teklif istemek suret• 

Çocuklarınıza 
l - 100 ton tranc:foı matbt· ~ağı mektupla 

R eisicümhur v e Batvekile 
tazim a t 

Bunu nıüıcakıp, Ctimhurreısi 
ismet İnönü'ne ve Başvekil Dr. 
Refik Saydarıı'a kongreııın ta.r.i -
matını ve Bcılkan sporlarına karşı 
yüksek hima} el erinin devam et -
tırilrnesi temennisini muhtevi l>i -
rer telgrnf çekilmesine k.ıırar veril
miştir. 

l 941 oyunları Rumanyada 
olacak 

Bundan sonra, 1941 oyunları-

snhasıııda bır defa dahn temas 
ımki'ınını kaçırmış olduğumuz için 
azami haddindedir. 

Bulgaristan, spora, eski Mek -
tebi Sultani ve Robert Kolici' de 
alınan esaslarla girmiştir. Maa
mafıh dun vücudümüLlc burada 
bulunmadıksa bile ruhumuzla da
ınıa yanıbıışınızda} ıL. Bu ruh, ha
di<Jelerden müteessir olmıycırak 
daıma mevcuttur ve herşeye rağ
men, Balkan konfederasyonunda 
verımızi muhafaza edece~İL, San
k ı bıLim kafamızda tek bir kanun 
vardır: Bütün Balkan milleılerinın 
aıkacJa~ığı ve kardeşl iğı evvela 
gençlikte başl ar.> 

~ ntalya Nafia Müdürlüğünden: 
1. -- ihnle inin 2619'fl40 tnrıhındl' yııpılacagı Ulus ı:n:ıwı.esimn ı, 

5, 10, lli t•,>l(ıl ve Tıısviri !<;flrnr gazcte<>ının 5, 9 <'ylül ve J\lunakıısn ga

zetesinin 13, l i eyh11 !140 tınihlı rıü halarında ilin olunan c Elmalı hü

kfıml't konağı ikmııli inşaatı> ışıne talip 7.uhur dmedığtııdcn aşağıdaki 
şartlar daiı csiııdr yeniden kupalı 7.81 r u ulıle eksıltmeve konulmuştur. 

2. Ru ın,aatn ait şartnameler ve evrak ,unlnrdıt: 
A. ı-;ksıltnıe şaıtnanıesi, 

n. - l\fukıı .. ele projesi, 

<'. - P.ayııulırlık işlel'i Kc>ııe\ ~arLııamesl, 

Jı. 

E. 
F. 

11 ususi ş:ı rtııııııı!?, 

Keşif C<'lvl'lı, 

Proje. 
3. ı«._ır bedelı cilo;;:;9, !ıra 4'3h kuı·uştur. 
fstıyenlcı evrakı keşfiye Vtı mıistcıııdatıııı N11.ria 

rehillı lcr. 
l\liıchirhiğüııdc gö. 

4. Ek.,iltme 22 Biriıırıteşrin 940 salı günü sıuıt onda Antalya 
Nafia Muılüı hığıınıleki eksiltme konıis~·onunc:ı yapılııcaktır. 

5. F.k illme kapalı z11rf u ulile ve vahidi fiyat e ası fizerinden 
yapılal·aktıı'. 

6 EksiltmPyc girebilnıPk iı;iıı c229h lira c93> kuruşluk muvak-

kat teminat vı rnıeleri, bundan ba, ka aşağıdaki ve lkaları haiz olup gc· 
t.lı ınell·ı·i liiımndı r. 

Nafia i\Jiiıhirliiğii .\fiit,.ıı.hhitlik J<omiııyonurıılıuı alınacak vesika, 

Tinııet Oclll ı vesikası, 

Muvakknl teıııinol akçesi makbıızıı. 

7. - fsteklileı in eksiltme vaktimleıı bir saat evvel tekiiflt•rini uııu· 

Hinde haımlıyaı nk koıııiı<yon 1·iyasetine vı•ı melerl şarttır. ( 927!1) 

a. a'>ı (;)I Kuru,tur. 

Ah Ş .. 1 Türklr• H-1t 
onc eraıtı lçla ~ 

Şehir Tiyatrosu 
Tepeba,ı Dram 

kumanda 

6u00 Pirin~ 
4500 Kuru fasulye 
2500 Nohut 
1000 Mercimek 
3000 Barbunya 
8000 Makarna 

600 Tel şehriye 
500 A rpn şehriye i 
800 Kırmızı ıııı-rclıııek 
400 Kırıklı ııiı iııç 

l!l41 senesi nıavısının sonuna ka 
daı· Danişşafaka .,için lfızıııı olan VI' 

nıkarıda cins ve ıııiktııl'111rı vazılı 
bıılııııan erznk paz:ı rlıkla nlınacıık -
tır. 

Paza ılık Ririnciteşrin ayının ı • 
nl'I çarşamba giınü Nuruo maııiyt>ıl 
Tüık Okutma Kul'uınu nıcı·kezinılr 
S.'l&t 14 buçuklu yapılacaktıı. Eı zı> 
ka ait evsaf ve fnı tnanıeler mezküı 
Kuı·um merkczindcdiı" (!152!1) 

'BORSA 
7. 10 - 940 

Londra 1 S terlln 5,24 
Nevyorll 100 Dolar 132,20 
P.rla 100 Fra nk 
MllaH 100 Liret 
c ....... 100 in. f'r. H ,•17S 
Am•ter. l ot Florla 
BerHa 100 Rafıltm. 
BrUkHl 100 Be ıra 
Atlna 10.l Drahıal 0,99H 
Sof ya 100 Le,.. 1,, 22S 

Pral, 100 Çek Kr. 
Ma rlt 1()1) Peçeta 13,90 
var.ova 100 Zloti 
Buda,-,. ıoo Pearl 2,,S32ı 

Bllı:ret lllG Ley 0,62) 
Belırad ttO OlaM s,ın 

Yokoha. 100 v •• 31,137S 
Stekhol. 100 lnef,kr. SJ,00.) 
Uealloya 100 Rub e 

1 

ESHAM VE TAHViLAT 

TUrk Tlcatet· ba•kası aaıaa 0,80 
SavH • Enuruıa 2 20,13 

" 
• to.23 .. . 

Uınunı tiyatro 
• 20.'-

32,7, 
Merkea Baalı:ası pefl• 
Tilrlt Berc:u 1 petl• 
193~ •/1 S Haılne lahvlll 
Erııanl 

108,-
11,90 
50,SO 
19,S4 

') 

Lira it • 

SAF GIDA 
Yediriniz 

HASAN ÖZLÜ UNLARI 
~. r l..,-l , '\ ı 

~ 

Vitamin, Kalori, Kuvvet, Sıhhat 
Pirinç, Yulaf, irmik, Patat••• Mı•ır, Türlü, 
Mercimek, Bezelya, Çavdar ö.z.lii unlat'ının 
çocukların neıvünemaaına, dıı çıkarmala
rına, çabuk yürümelerine teıiri katidir. 
Hastalıkların önüne geçer• 
Ha.an özlü unlarının daima taze kalması için bu unlar 
rutubetli ve ! Ünefli yerlerde bırakılmamahdır. Üzerindeki 
tarihten itibaren bir sene geçen veya bozulan unlar Hasan 
deposu merkez ve ıubelerinde değişti rilir ve tazesi 

paraaız verilir. 

Yüksek mühendis mektebi satın 
alma komiayonundan : 

)fektelıin w.10 11ıali yılı la~c ıhtiyııcı aşai\'ıda gö,.terildiğl ,ekilıhı ek

-ıhıuelerc konulmıı~Luı-. Fazla taf•ılat. için Ciııııllş"uyurıda yııkııck nıııhPrı· 

Jıs lllt'ktehlııe "·ii racııat. 

F:r;:u/mı ciııııi ilk tt.mİtıa t Eksilt111eııiıı 

f,ira gii·ıii sauti şekli 

Kuru erıak 1S3 ıo.ı 0.1940 14.30 

satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat maktunn 1000 liradır. jııJ!'!' 
3 Tekliflerin lc.vnzııııd:ııı pa:rıısız tedarık edilecek ş:ırtnnıncSıeıro 

kt tarifata· uygun olarak 1S/10/Ul40 cuma giiııü sant 17 ye kadar l\ e
Hıınınııı 4 iiııcü katındaki Lenızım Mudiirlüğüne inızn mukııbllindc " 

1 ilıııiş olnınsı 1:1zınıclıı'. (9 tO~ 

İstanbul Mıntaka Liman , 
Riyasetinde~9~~ı 

i\lııhteııwl huvn vaziyctlrı ini ~elı1ılcn• lıilılirınek iizeı·e :ı aôct ıŞ• .. S 
. r} " 

direği ;ıçık <·ksiltıııe ile rnııtll'llat'aktır. 'l'ıdııııiıı lıl'ılcli 0:150) ıırıı. yeıoj 
ll'minatı ıııuv:ıkkutc~i \1111) liı·adır. 'l'ııliıı olı.ınlorııı \'<ızııe ıııaklıuzı\ı; d• 
tenıiıuıt ıneklubilc ihale giinii olan l 7 /10/!• ıo peı'fl'nıbc günii snat ıııı• 
G11laı11 rıhtımı ü:t.crıııdc ~lrntakn Liman ReiFliği Sntınıılıııa Koınİ~)'011~11t' • ~ 11111 
ve şıll'tnnmeyı ıılm:ık i!lti~·cnleıiıı Ri)·nsct ldun' şulıesiııe her gun 

(9386) 
cıırıtlıırı ilan olıımır. 

POKER 
-

Traş Bıçakları~ 
dünyanın en it' 
traş bıÇaklarıd•'' -----

Senelik ............ u oo Jıı:r. ı100 Kr. 
Altı ayh l ......... 760 > 1460 > 

Bu akı,am saat 20.80 da Retadlye ---· 
11 6) 
91 

Un ve;;ıuir.~ 128 10.10.1!'40 14.15 

Aı;ık 

Açık '" traf bıçakları geldi. Her 1• .• .-
~uluaur, m~rkaaıaa dikkat ed• s• 

Deposu: Jak Dekalo ve Şür. lıtanbul Tahtakale ~ 
Üç aylık ............ .00 > 800 > 

OTELLO ICaba Betlbirlllı Kuru nwyve 7~ 

Bır a:vlık 160 > yoktu. Her tarafa otobiıs vudır. 

Biiytllı caaua roma111 Te/rilıa No: 46 

cllı MİM 
Trenler :eccleı i, hudutlara asker taşıyor. Bütün mcmlek~t bir 

kıtla haline sokulmuı, Daladier'nin, Chamberlatn'in, Hitler'in nutuk
ları biribirfoi tnki.P ediyor. 

Polonyadan gelen raporlaıa nauran vaziyet Almanyanın lehinde. 
Smıııly Rıu fena halde korkuyor ... O kadar korkuyor ki, Almanları 
tahrik etmemek için zaruri müdafaa tedbh-leri duhi almıyor, alamıyor. 
Bütün Polonya tncllOç •• 

Almanya da heyecanlı, gençler, kaplarına sıgamıyoı.Jar. Her gı.in 
ycnı bir tezahürat yaparak ıemsiyeli Chamlıcrlııln'le nlay ediyoılar ve 
İngilizleri her vesileden istifade ederek tahkir edl)·orlaı. O eıralarda 
İn~fllz ( İııtcligeııcc Servıce) i de Almanyada fevkaltıde faaliyette bu
hınuyor. (Mukabil casusluk) tctkilAtımıza, 1nı:Ulz ajanlnrının faali
yeti hakkında her gün malihııat geliyordu. Yalnız lngilizlcı· değil, in
g11izlere do t olan bütün 1nilletlerin Almanyndakl mensupları, İngiltere 

namınıı çalışıyorlardı. Yalnız şunu da söylcmelı:riıu ki, bu çalışma 
f11:ala müessir olmuyordu. Ben, Maeinot'nun e rannı çalmak hu u un• 

2 'l.l 

-
daki eııırinıi Hinıııılor'dcn a l nıııtını. Hinunle. .\lmaııyanırı yakınlla 

haı be girmesi ihtinııı.lınhı yilıde seksen oldıı~uıııı da baıııı söylenıiş ve: 

- Liza, demişti ... Oı talığın ne derece k:ırışık olılıığnnıı goriiyıır-

sun ... Onun için Alınnııyada fazla bekleme. dnr:ru ı··ı·ıııısayu git .. . 
.\faginot'nun anahta ı !arını bize teslim ettiğin gun ... Soı nın ... A ı tık .. . 

Himnılcr'in yanından ayrılıp ta oteldeki o<laınn ginliğiı1' zaman 

iı,:imi yine biı· yeis kapladı. Annem gôziinıün on!ine ~eldi... Yeni 11ldı
~ııı1 vazifenin heyecanile göii;süın inip kalkurken biı-denbire cvınıt 
unuttum. Anamın hayali tckraı gözföııiin önünden ı:.illndi. 

• Kendi kendime: 

- Liza, dedim, arlık olıınlar oldu. Unut «etıi bağııların11 ba~nıı

yan aileni ve artık bundun sonra, hırs ve şöhret için ya~a ... Maıte.m 
ki oca~ınn dönmek ihtimali kalmamıştır. İçinde yaşadığın hayatın 
zevkini çıkar. 

Yatııl;ııııa uzandım, gözlerimi yumdum. )luhayyelemi doldıırnn de· 

Jıkanlılara sarıldım \'e daldım. Hlııınıler'in bana verdiği zarfı rııcrıık 
edip açnıadım ... 

Soyunııınrlaıı uzııııclığını kuryolarlıırı, kapımın scıt seıt vıııulıııa-

sile uyandım. 
Gene bir zrıhit elincle biı· mektup tutu~•ordu: 

- Rahatsız ettim Frııulcin dedi. :\lüstnccl biı· cıniı· var lla ... 
Zarfı yıı ttım. imzaya göz attım. Hinımler'clen geliyoı du. 

Şu sl\tırlat ı okudum: 

cB tgHn Soı11•t RııB111.& il" .Alma,.11a bir ankı•rı a vapıııtf bıılunu-

10.10.1!140 Hi.tlo Aı;ık 

c8992l 

yn.'. Rıı <ı ••fo ş111ıı ıt11wılıi.ıce, bııgii 11c Jaıdltl· arı:u/11 rı ıııızcı ,.,, ,., ofıııı!J"" 

l.tlıisı11" ı•oıçolınwı·ıık V(l UıtBycı ile aroını:da fa!.-siM edılerc/;lfr. 
İıı[lillı•ıe ıle f'r,,ıısı111111 f,P/ıiı;tı11ır• ı1u11u1fi ı·~ı ıııiş olıııalu»ııw ı'flfl· 

•ııen, Al,,,1111 osl;er/eri1ırı• f.ı·h lıııdı•ılııırı.ı flt{'fııesini 1111ifeoldp, 111111/a. 

rııı l•rılıcoıqi bil' llf•»t• lt1ir/ılut8ıiı1r giı İ,ı•cek/eı·ini f·'iilt-re.r ta/ı111Üı et· 

Mıyoı·. Bmtıınln bur•l•u ılıtiyah eldeıı bırıll.·11wmak lıizıııı ... Otomobil 

lıazufomıııştır. Bu mektı•lııf n/dıktcrn iki soııt sorıı·u 1ıarr.laıt educl:-
' ıımı:.> 

F:vıelct: ,.,,.İ/f!n enıırdf şıı değiıikllk 11ıı11ılın1ştır: 

cPariste, yn1wrıdu fU(/o.ıl ,.dılcıı işleri gorılıikltıı sonı u .ıtcıgiııot'11a 

sol:ıtlmmla,ı ,.ı11:,/, l.Jelçikaya gidec11k ıe Al11ı111ı h?ı<lııdile .'lluuş sahili 

arosınduki 11olları istikşaf eılect?ksiııiı. Bu yollanıı ııakliyal lıacmi tt• 

kadardır t'c ırıkt pıyade yıırı•lfi•Şılc mııkc.vıı-ım~t gur-ntiı1e~ı bir orılıı de

niz lreııru ıııa fte kasla,. z<oıwııcla vanrl 

l:lı• ışleri Jfrtıııukı rı ].',.o;ısız isfiJıhcım/ işledn• sokulcıbi/ir 1ıe kcıı

<lıııızi Alınııııırıı rıleylıfodıı t•olışon /Jiı· 1-'ı·ıııısız ı·eyn lııgiliz ojoııı olıı· 

Hık lıııııfrtl11/11seı:iz tcıblikesiz i11 pi•rııı· nı c/flhıı fa:lcr ııuıı·n(ffll.: olıır

ıııınuz. 

,.. •'il 11111: F: ,.1.;,; il ılııır/Jiyl'Sİtıİıı ıkt•IC'İ do İı'csiııde - ki bıı n<1inı İ81 ilı

lm "' t i~luıle. meşpıılılıfr. il.-ı ııılııııu mtz va rdn'. Oıılırr ııizi Pat-iste kar-
111lıy11cokl11r t'I' bu f11bkilıit<ı ginııcniıe 1ıumet cde.r.ckfordir. istasyon
du; çıldı§mız ;:cımon size yalda acrıklaı· ve (Eşek An.on) parolaımıı 

'ile> ereklPrdfr. Ti cı- ikisi de f.'nmsız ol.an (l;cıntcırımıza tamamifo ennıi-

1111t edebıliı 8iniz.> 

(Ocvanu var) 

• 
Dr. Horhoru~:,r 
llastalaı ıııı akşama karlııt 111ı.ı 
kecide Viyııııa oteli yn~ıı~eı· 
ınuavenehıuıegiıı<le tcd:ıvı JIJlll""" ~ 

1'clefon: ::!4131 ~ 
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