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Sayımın bütün yurtta bir günde ba
f&rılnıaaı sosyal birlik ve çalışmanın en 
tüzel bir belgul olacaktır. Bu büyük 
IÜnde deYletİD buyuruklarına hepimiz 
'lJmalıyız. Baıueltcilet l•tati•tilı 

Çarşamta 9 Birinciteşrin 1940 

Evd• bir kez öleu.iine, 
gabantl11 bin kez öl! 

Türk Ata Sözü 
u,,.am Müclür/61• 

llOSTAKIL YEVMi GAZETE 

~---------------------.) 
Telefon: 2 O 5 2 O 

TeJg. Tasviriefkar İstanbul 
(Şer:,ı 1 ncl aahlfcnıh:.hl 

L .J 

·Esnaf bankası işi 
ne hale girdi? 

Tasfiye heyeti alacakları takip için para 
bulamıyor, kimse bu işle meşgul deği~ 

ortada kaybolan hakları kim tahsil edecek? 

....._ __ 
~~~--~~~---

~~ .... ,.. 1 \J •• ~;::: .... 
"''••elan ••vel 

Jrfaa llzim 1 1 

Y •zan : Ebüuiya ZoJ• 

VELiD 

Ptt illi varhğm
0

-:,anevi le mel • 

~d~~ri fazilet ve feragat ise, 
~t!ıet 1 t~,?lelleri d.e _içtimai mua-
111~ tnueııseselerıdır. Muavenet 'l eaeıcrinin batında da hasta -

Rumen 
orduları -------

Alman 
idaresisi 
altında 

Times' e göre 

.. 
' 

Bir zamanlar dedikodusu bü - • 
tün memleketi sarmıı olan Esnaf 
bankası işi, bugün eski bir hanın 
duvarları örümcekli bir odasında 
unutulmu§ bulunuyor. 

Bu dört duvar arası yüzlerce 
senet, dava dosyası ve eıki def
terler artık bir mezardan baııka 
bir şey değildir. 

Tasfiye heyeti de dajllmıı 
Banka iıılerinin be~ aeneden

beri tasfiyesine çalışan heyetten 
bugün biri avukat Fuat Şükrü ve 
diğeri de bankanın hissedarların

---------------------..;...-----·---rl dan olmak üzere Zühtü isminde 

Başvekil Dr. Refik 
Saydam Hataydan 
Ankaraya döıidü 

bir zat kalmıııtır. Bunlar da gönül 
lü olarak ve icap ederse üste pa
ra da vererek bugüne kadar ça -
lı~makta devam etmişlerdir. Di -
ğer iki avukat, para alamadıkla
rından, işlerinden çoktan ayrıl -
mışlardır. Tasfiye faaliyetine ala
caklı olanlardan da alaka göste -
ren yoktur. 

Bu seneki umumi heyet toplan· 
tısı için üç defa davet yapılmış ve 
hiçbirisine bir tek kişi gelmemiş
tir. Şimdi dördüncü bir davet ya· 
pılacaktır. Bankanın alacaklarını 
mahkeme ve İcra yolile tahsil için 

İskcndeıun. 8 ( A.A.) - Başvekil Dl'. Rcfık Saydam. beraberlerinde icap eden masraf temin edileme· 
Vali Sokmcn~uel', Komutan $fıkru l{unath ve Pal'tı mtıfcttişl Ralıkcsır mektedir. T a~fiye heyetinin on 
Sııvlııvı l·':ıhrettırı Trıtoğlu olı.lugu halete saat 18 de şchnmize gclnı1şlcr parası yoktur. 
ve Anknraya muteveccıhcn yollarına devam etmı!llordiı ı· r h · · · k 1 

Bıışwıkll gıdcrken ıstnsyoııda hır kıtıı tlRkcr' ı;~liıın. 1-CSıni ifn etmı~ • as ıye eyctının. gerı a an 
VI' kalııhnlık biı· halk kutlcsı ve mckt<'plll<'r tnr •• fırıdıın alkıelnnııı-ı:ık U· azaııı bundan s~n-~a ışe deva~ e-
ğudaııınışlıırdıı·. demıyeceklerını soylemektedırler. 
• Valı, Komutırn, vilayet huduı.luna kndı:ır kendılcrine ref:akat edecek· ( Devam ı ulıife 4, sütun 1 de) 

lerdır. 

. t ~ 

~ ' 

Kenaİ•İ gibi mÜft11rilerini Je bedboltt eden e•lci eınaf 

bankaıının binaar (fİmdiki Halk Sandrfr) 

~ er v .. talebe yurtları gelir. 
~i ~r Jtiyeti ilan ettiğimizden
tıı liteçera otuz iki sene zarfında 
"'-dl•de ihmal ettiğimiz bu 
~1-ı lernellerden bi. i de talebe 
~Ilı rıdır. Halbuki nıeşrutiyctin 
llt d'.1 ~~Üleakıp en ziyade üstü· 
~ ~~Ug\imüz veya daha doğru
~U ~e düşmüş gibi göründü -
ı....;_·•ıaı lflerden biri de maarif İ1· 

Rumanya 
istiklalini 
kaybetti 

Loııdıı:ı, B (AA.) - l~l'Ulcr bilıli·ı' 
ıiyor· Sakarya vapuru lr.gilterede 

itimadınefs 
r{ilarp vaziyeti}"' Hava harbi 

... ~d· 
ş 1. 

~ atu:r. iki sene zarfında bil -
~ltrıeıctrı~~buatta, maarifimizi iler
>•t!Jlı lu::umuna dair ne kadar 
tİhi · •ı çıli:lı, (irfan ordumuz) 
d-., :ı: ettiğimiz tabirleri ne ka 
~arif kullandık. Fakat milli 
"-itı\· 1 • te!.amül ettirmek, hele 
ı..a;ıaa:. ırfan ordusu yetiştinnek 

Dtııı akşamlcı 1.oııdı gaz tclurı, 
cpelt ol kuyul.ıı .rıı !\ııbol.ı ıa kıırşı hi
nııı} c ı~ııı bıı lırku k~clııı Almı:ın ns· 
kı'rirıın Runıan.vo.vıı ı;clnıış olılıığıı> 
hokkındn A nıeı ikon nıembalnrınclan 1 
verılen samıasyoncl hnl.ıl'! leı ı, biiyük 
mıırışetJ<"ı' lıllııut a ııeşrctnıışlcl'dir. 

limanımıza geldi 
Churchil 

tehdit 
ediyor 

Ancak dun lıkşnırı uzt·ı ı flukreştcn 
gclı n Hcnter tclgırılı. lııc:l.ııı· Alınan 

k ıtao;ıııın hen uz l~lırıınn' :\ aı ıızısıııe 

,ı.:ı·lınemış lıulundı:ıgıınu, fakaL bu Al-
1111111 kıt:ılarırı n pek \':ıkındn ı::elnıc
lcrınc inUzaı edıldıı:tnı. fakat her
lınlde bunların pct ı ol kuyularını ıııu-

Mürettebat, geminin geçirdiği 

' .,:da elzem olan vasıtalar
~ ~arını vücude eetirmek 
~ ,._ t• bunları yapmayı hah· 

\',ı 1(, ~tirmedil<. ( Devamı sahife 4, sut un 2 del 

macerayı 

Limanımızdan İskenderuna gİ· 
derken /\kdenızde ltalyan donım
ması tarafından tutularak Leros 
adasına götürü len ve uzun miıd -

Ağaç dikme mükellefiyeti 
mecburiyet haline konuyor 

t~"-f tıı~ Umumi Harp esnasında 
~I\ l'):l N~ıırlığında bulunmuş o -
~ hir Ytı Efendi merhum, Evkaf. 
~~ h~k hayırlı işler yaptığı gi -
t~dı.ı b~e Cedikpaşada talebe 
'"Ilı et ~rıası İnşa ettirmiye teşeb 
~ıı,t:~ ve hatta bu binanın te· 
.!._ .. , İit.1 .~ile attırmıştı. O temel
~ltı h~Une kurulacak olan muh
~ c. •nanın taşları, .. annederiz 

•• ıı;:"li) "•hrda metrük ve meyus 111 ı • k d •ı k 
~(,·lar, Hayri Efendi gibi lt'l eC lSe SeV e l me UZ ere 
~ "e lüzumlu iş görmek hu-

~~~ lladir yetişen bi.~ ~evıc:ı yeni bir layiha hazırlanıqo.,. 
~""it~' L? zamanın hukumetı, • 

anlatıyorlar 
det orada alıkonulduktan sonra 
serbest bırakılan Sakatya şilebi, 
hayli meraklı maceralnt atlattık
tan sonra dün sabah lımanımıza .... ---------· ..... ·--
gelmiştir. 

Geminin mürettebatı. ba )arın
dan geçen heyecanlı maceraları 
dün bir muharririmize şöyle an -
latmı!;ilardır: 

«- 31 T ernmuz günü İzmir
de Çamaltı tuzlasından tu:1 yi.ik
liyerek lskenderuna harekrt et -
mi tik. Seyahatimiz İyi geçiyordu, 

Hitler ve Mussolini, hiç 
bir tehlikeye maruz ol
madıklarını zannettik· 
leri zaman, rüyalarında 
görmedikleri hôdiseler
le karşılaşacaklardır . 

İstanköy açıklarında Ça tallar 8 (AA) •1 · ı 
k.. ld·-· · . l ondra . - ngı ız 

mev ııne ge ıgımız sırada bır-ı - T Ch h"ll /\ K 
denbire karşımıza bir hi.icurn bo- Başvekı ı urcb ı . vanbı 1 u -

k b ~ n1ara•ında -.u ey•anatta u un-tu çı tı. Jtal)'an ayragını ta ıyan ~ y 

bu tekneden İsa retler yapılıyor. fa mustulr: 
7 

ı : l "ld h I 1 
kat biz bunlardan bir şey anlama- Hıt er. ı.:.v u e _e ır erımızı 

- ı hak ıle veksan t•d.-cegını bıldır -
dıgımıulan. yo uınuza devam e- ' o· d 1 1 1 

(Dı:ıranıt ııolıiff f!, sulıııı r, ele) mışti. zaman an Jerı JU za ım 

T ekzib edilen 

havadis 

mak<ıadını basarmıy.ı c.dışıı. 
/\lnııınlnrııı kısa ı:;ahalı pıkı• 

bombıırclıınaıı la}varelt•rı 1 O A
• ( Dcı.,,mı snuııı .1 11utıııı 7 ti•) 

Berlin paktından ve 
Brenner görüşnıeain
den aonra ha "P va

ziyetinde neler 
göre'biliri:ı: ? 

r;-- Yazan : -=ı 
Eıkl Ordu Kumandanları adan 

Emekli General 

Ali İhsan Sibis 
,\l lhver devletlcı i Uerlln paktı· 

le. ıııalarıadakı ışbıılıği ve ııııluş
ııııı baglıırıııı ııskcı i hır ittıfnk 
şı..klıncl( ıyıcc peıc:ınlcdıler. Av
ı lıpııda, Asyadn vu Afııkadn CC· 

ıc~o.ırı Pılen lıaıpler aıtık biııbir
IPrıne bagl:ınmı~ oldu; ış dıııı~ ıı 
h HUI ~cklıııı aldı. Hııgunku tekmil 
ıynı:.ı \PZ'}<'lkılc h.ırp vuzıyct

ltrı ~·'kdı1.w•J1HICl1 ,1y11lnı:ı z Ulr 
... ııı<·ttt· lıırlr.ı;;tılcı. 

. lıll\cı ıll'vlctlt•ıi. kendıleıını n. 
tfıkad:ı ı eılc·rı bu Hın meseh,lcı dt· 
ıın.·ışııııık ha~al sııh:ılorını. nüfuz 
ırıırıtnk. l:ıı mı tıırızıı.w muv11ffıık 
nlıhıklan oııru ışı, n kcr1 ıtlıfaka 

ılııktuleı 

"i tylulılc Bcı lıııclc aktcılllcn 
tııı ıtlifJktıırı -oııııı Alrnnn Fulı

' "' "'' İtalv1111 ııu{'e"!\, 4 birınl'ı· 
'""rınde ı;ruınrıdr uc: saatten 
f ııılıt ~·ıı ııştıılcı. Alııı:ın Geııcl
kuı nıa\ ıu~ı Mıırcş.d Keıtel'ın ılı> 
IH1 ı.:0111 nı<'<I•' h:ızır bulunması ve 

(D•v.a"•' a•yfa S. su,un ı 4•) 

şiddetlendi 

Alman 
zayiatı 
ağır 

• 
/ngilizler Berlin ve. ci
varını, Almanlar Lon• 
dra ve yakınlarını bo~ 
baladılar. /ngilterede 
tayyare imali için 7 
milyon sterline yakın 
iane toplandı 

Londra. 8 (A.A. )- fogiliz 
tayyarderi pazartesi - salı gece8İ 
Berlin mıntakasının askeri hedef,. 
ferine hücum etmi~lerdir. Bu ara
da Alınaııyanın muhtelif kısımla-

1 rındaki münakalat vesaitine. 
Maıış limanlarile işgal altındaki 
tayyare meydanlarına bombalar 
atmı~l'llrdır. 

Berlin, 8 (A.A.) - Dün gece 
lngiliz tayyareleri Berlin üzerine 
hıicumlar yapmışlar, birçok yer

(Devamı aayfa 1, ıUt"n 1 '9) 

t )1 iıtif 113
' fikir ihtilafından do · 

~'ita •!la mecbur etmişti. Son- · 
~•le lrlacerasında beraber bu- 1 

.:"" Y k•hlaki meziyetlerini bir 
"'~ fır' •ndan ıörüp takdir et -
~li .,, &atını bulduğumuz o kıy
~"- İtbtan evladı bir müddet 
~ tiipı-e:"! 1nd.a kalmıı olsaydı, 
~ ıı Ya •ı •ımdi dört vakıf ha
~-~ nında, namını bir kat da
..... ~ b~t ve hayırla yada vesile 

YENİ BİR 
BALKAN 

ANTANTI 

S. Rusya ile 

Amerika 
_ Şark vilô.get /erinde 

dı.ı .,,it de mükemmel talebe 
~•Yı-j Eude ıelmİf bulunurdu. 
~~bbiia·· fendi merhumun bu 
~ bi:b~•liına edilirse, timdiye 
~ ~~ Maarif Nazırının ve
~ it tea· latanbulda bir talebe 
!-ıt '-'':"iYet~ .ebnenin fevkalade e,d.., 'Yle 1 

• uzaktan, yakından 
1\ etttıiı ~ıı ve eıbabına teşeb
~~ 0 duğunu ıönnedik. 
~ h11 de hatırat kabilinden 
\'~iti ~'!arı yazmamıza ise, 
~ 'irı b rjf Vekili Hasan Ali 
~ -., b.~t~übirn iti dütündü
' :_,rı) a Aksarayda yanıın 
'/'ıa"'-k ·~•rıı •.l~.rak talebe yur. 
~ l•zet ~tedısme dair ıeçen-
'- ~~P e erde okuduğumuz 

' '-a~ . oldu. . 
~-lf~•dak ~ı 0kuduiumuz vakit 
" -- •n· h 'İit tdeın .fıra duyduğumuzu 
~1 el bq İtybz. Eğer Hasan Ali 
~°'arı b • 1 Afarır ve irfan müı
~- telle:-=· c:rce, hatta on bin -
~ l.it 111" lıtanbulda ban

(l>.,,._ 11111 Yapbrmıya mu· 
' •alttf• 1, at tıo\ 4 de) 

Merrıleluıtimiain en aengin orman mı1ttalıalarınJan lçelclen 
Namr•re yayla•• 

Ankua, 8 (Telefonla) - Hükumet, nıemlckctin ağaçlıınnıası için 
çok mühim bir kanun layihası hazırlaınaktndır. llu layiha ile, Türkiye, 
sekiz muhtelif orman mm takasına ayrılınaktudır. 

Bu mıntnknlurın, coğrafi vnziyetltıı·ine ve toprak §artlal'ına göre, 
ağaçlaımıalnrı hususunda tedbirleri ihtiva eden kanun, vatanda~lara 

ağaç dikıneleriııi lıir nıfikcllcii~·ct ve mecburiyet halinde vermektedir. 
Orman İdaresinin tayin edecegı mıııtakalarda, tarlaları biribirinden 

(De aını ıo.Jıife 1, nıttm ! de) 

Mihve?"in, Türkiye hariç 
olmak üzere, Bulgaristan, 
Rumanya, Yugoslavya ve Yu
nanistı1.nc!an müteşekkil yeni 
bir Balkan Antantı kuracağı 
haberini Roma tekzib etti. 

Roma, 8 (A.A.) - Stcfani njnnsı 
bllıliriyor: Bm:ı İngilız gazeteleri, 
mihverin Türkiye huı·ıç tutulaıak 
Bulgnristnn, Rumnnya, Yug"Oslavyıı 
ve Yunnnistandan ınlltcşekkil yoni 
bir Balknn antantı kumlll"a kıırar 
verclıklerinl ııeşrctnılelcrdir. 

Roma salalr'yett•r mahfilleı·I bu 
haberin baştan haşa uydurmn ve il· 

sılsız olduğunu beynn etmektedirler. 

Bulgaristanda 
yabancı teşekküller 

lağvediliyor 
(Y•s• .. s.ltil• 3 ..,_,. 1 a 

müzakerede 
Dün Vaşingtonda 

büyük siyasi 
f aaliget oldu 

Vıışıngton, (A.A.l - l~eUl<'r: 
SovyeL Rusya l:llıyUk F.lcısı Ou

mı:ıııski dun akşam llaııciye N'nzıı 
nıunvıni Sunıner Wcllcs ile bır gö _ 
rüşnıe yapmıştır. Bu suı·ctle yazın 
yapılmış olan diplomatik koııuşmaıa. 
t'a fmi olııruk yine başlanmıştır. 

Bu ziynrel. \'nşingtonda. So\·~·c·t 
Rusynnın belki ıle üç Lnıaflı ııııktı 
tasviıı etmemekte olduğu hissini u· 
y:ındıı ınıştır. 

Ounuııı ·ki'nın ngustos ayı znrfın· 
dn, Husyıı ile Birl"şik Amerıka ura· 
sındaki münaııcbctlt>rin ıyile~ınesi ı · 
çin, \\"elles ile bil' kaç giirüşmc yup
nıış olduğu hatırlardurlır. Fakat hu 1 
milznkt•rcleı şimdiye kad;ıı· durdurul. 
ınuş bulunımıkhıydı. 

Tasviri Efkir 
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f Hnaızlar, Mısıra yerleşemediklerine daima yanmıtlardır 
Ye her zaman, herkesten, bele lnriliıterden fada 

Mıaırı hak etmi~ olduklarım iddia edip 
dtlf'm...ıardu •.• 

Kömürlerin 
navlun tarif esi 

KomUyoa yana 
Ankarada t•anacak 

Zooguldakt.an memleket liman
larına nakledilecek kömürlerin 
navlun tarifelerini yen iden tnbit 
edecek kqmİsyon yarın Anka rada 

Mısır ve Napoleon 
1 
Münakalat Vdtileti Müatepn 

1 
Nami'nin reisliğinde toplanacak
tır. 

Herriot ile bir mülakat 
Fransızlar Mı- Onun böyle ge 

aıra yerleşeme- YAZAN : ı niş bir p10gram-
dıklerine daıma sıilık ıiçinde ça-
yanır.ışlardır. Ve KaA1.~1f ıA lışmasını hoş gör 
her zaman, her- • miyen arkadaş-
keııten, hc1e in- !arı vardı: Bıl-
gilızlerden fazla 1ısırı haketmış hassa meşhur Kleber cYarını dü
olduklarını ıddıa edip durmuşlar- ŞtJnmcdc.n. günu gunünc ve çok 
dır. hesapsız, acde gidıyoruu sözle-

Mııurı zıyaretc Gdmış olan meş- rılc Napolyonu tenkit ctttğı za
hur Fransız Parlamentosu Rcisı man. şu cevabı almıştı: «Tarihle 
1 ferrıot bır gun, Kahıredc goru- oynı;ı.·an bu baş ya va~ hesaplara 
surken bana şöyle sormuştu: csn olamazb 

- Yukarı Mısırda ne !kadar Napolyon asker ve ılim ordu-
kaldınız~ sıle Mısırda yc.ric '"re'k butün is-

- On gün kadar... lam alc.mr.un hamısı olmak arzu-
- Oralarda en zıyade nazan undaydı 

dıkkatmızı celbeden ne olduıl Kendımı tutamamıştım: 
- Herff!y ... Asvan barnılan, - Tıplu Smyor Musso!ini gi-

eslu saraylar, mezarlar, kıtabe- bı ... 
lcr... Herrioı pıposunu. o kendine 

- Başka, başka} mahsus babacan halıte eme eme 
Ve cevap vermeme meydan gu1umscmıştı: 

bınakmadan devam etmiŞtı: - Ha.flr.. demışti, aradaki 
- KöylüleT arasında da dolaş- bır buçuk asrın, mılletlerin lha:ra

tınaz tabii... Onlan iyice tetkik tında alda. lıavsalaya sığmaz rnü
ettmizse görmüpunuzdur elbcı hım d~klıkle1 y pbğını ınkiır 
ltı, aralannda o ık.hının mayasın- etmıyc. kadır deGı1.z. Eğer İngıliz
dan olmıyan lbamba~ka tıpleı ler kat"i bn karnı "'c azım le mü
vardır: Sanşın, mavi gözlü .•. Av- dahalc etmemış ofsa~ardı. 'apo1-
rupalaya benriyen ınsanlar. lı~ yon o zar.lan meramına crebilirdı 
bunlar, tek tük le olsalar, Napol- - F~ansıilann Mısırdan uza'k-
yon ordusunun ahfadıdır... lapnalannı -de İngıliilerın azmi-

Napolyon Mısırdan aynlalı 140 ne mı .atledryor.unuz?. 
tene olduğu ıçın bu ıddiaya inan- Ne dernek istcdığimi anlıyan 
mamak ıı.;in orrada cıddi bu sc- muhatabım. birdenbıre çok samı
bep yoktur. Fakat bunun övünü- mi bir toıvra bıiriınerek, omuzu-
lecek neiİ var> mu avuçlamıt ve~ 

Herriot ise, bu filmde değıl- - Ah Klcmanso... Daha 
di: doğrusu ah bizımparlamento bo-

- Bugünkü Mısın doğuran ğuşmalanmız ..• demış ve Fransa
Fransızlardır. dıyordu. Mısıra iki nm. fnka kavgaları içınde hatıp. 
büyük baş celmıştir Birı isken- ferin oynadığı mühim ve ekserira 
der, öbüri.i de büyüklükte onun ınenfi roller yiızıinden neler kay· 
eşi olan Napolyondur. Zira lng~I- bettığını uzun uLadıya ızah ctıık
ter{"ye Hindistan yolunu kapamak ten sonra yine Napolyona dön
maksadile ehramların dıbınde ka- müştü: 
rargah kuran Napolyon, sade - Cöz.lerimle göriiyor gıb ı
Mısın fethetmekle katmamış. ora· }'lm: Mısıra veda cdect'ib günlcr
ya medcn!yct de getirmıştır. Hat- de, Kahhedekı malıkanesının hah 
ıii 3) bin kişilik ordusunu Abukir çesinde Mısndakı metresı Madam 
limanına çıkarmış olan 300 par- Polıne son sözlerını söylüyor. 
çalık filosunun Amıral Nelson ta- Yüzbaıı Foresın karıııı olan bu 
rafından imha edilmesinden son- dıll.ıer kadın, aşıkını ka>·beden 
ra bile, Mısırda bir nevi esir va- her kadın gibi yeisten halkcdil
z.iyetinde kaldığı halde, Napol- miş bir iman halinde etirken, o
yon omdan hiç ayrılmamak nire- na: cEy benim Kleoputram. di
l inde olan bir insan gibi medeni- yor. biraz gül ki, benı çağıran ana 
yet yolunda çalışmaktan bir ~ahza 

1 

vatana ben de bir parça güler 
bile fariit olmamıştır. yüzle eidebileyim. Zaten ıen de 

Napol)ıon Mısıra bir ordu ile yakında oraya geiecelt.. ve bili
beraber o zamanki Fransanın yorsun Jozefinın yerine geçecek
Monge, Bcrthollet, Ceoffroy sinh Biraz. ötede, hurma fidanla
Saint-Hilaire gibi tanınmış alimle- rının etrafında toplanmış olanlar 
rini de getirmıı ve bunlarla MıS1r arasında ıte. bu söz.teri hiç işitme
Mıstitüsünü kurmuftu. Napolyo- dikleri halde, içlerınden duymuş 
mm Mısıra getirdiği 160 ilim ve gibi olanlar vardı. Bunlardan 
san.at adamı arasında musikişı- Kleber, imparatora iıittnmemek 
11a .. lar, ressamlar, hatta moda ıçın ark.adaşlarına eğilmiş ve 
mütehassısları bile "'ardı. Buna cGitsin, gitsin. demişti, gıtsın, 
cSeyyar b ir ansiklopedi> demek, çünkü burada hiçbir ış görmüyor, 
h iç le hata olmaz. Fransada ise hepimızi kurtarabi-

Kahiredc Enstitünün ilk içti- lir.> işte dönüp dolaşarak geldi
maında hazır bulunan Napolyon, ğimiz netice budur: Biz Fransız
o gün Mısırın dirilmesi. canlan- lar, bu ceııncı gibi -diyarı. kendi 
ması ve tam mnnasile Avrupalı- kendimizi kurtarmak için feda et
laşması için neler istediğini anla- tik. Kendi kendimizi. kendi ken
krkcn, yeni mektepler açılarak dimizden kurtarmak için ..• 
halkın okutulmasından başlamış, Amma. yine buradayız ... Çün
ekmek pişirilmesinden, Nil suyu- lti.ı Mısırı.1 en büyük başı Mehmet 
nun temiz.lenmesine kadar yapıl- Ali Mısırı bugünkü hale getırmek 
ması laz.ım olan herşeyi bütün te- için yaptıldarını, hep Napolyonun 
ferrüatile izah etmişti. ~öaterdiği ,-oldan yürümekle ya
-·'f ''"'"'" ''""•'"' ''""'''"'"";"'' pabilmiştir. Afrikanın köeesinde 

:lakamlar Konu.uyar : bir Avrupa olan bugün'kü Mısın 
.... ! ...................................... ~.. .. yaratan ilham kaynağı biz.iz. 
Yabancı memleketlerde Bundan dolayı da Mıı:ır ve Mısır l ı 

bizi ço'k gever. 

Türkler ( Devamı sahife 4, süturı 1 de) 

Komisyona, ~ehrimızden işti -
nk edecek olan Tacaret Odası 
mümessili Rıza Sadık.oğlu ile ar
matörler birliği mumessili Alı 
Sohtcrik dün Ankaraya gitmi~ler
dir. Yeni tarifeler, önümüzdeki 
ay tatbik edilecek.tir. Ücretlerin 
kış mevsimi dolayısile bir miktar 
~ükseltileceği tahmin edilmekte -
dir. 

A dliyede : 

Aktör 
Bürhanettin 
jübilesi 

Temenniler----------~1 
Vatandaı, polis memuruna derdini 

anlatamaz.sa kime anlahın ? 
)latbaamızda calışan bir işçi

nin ,Dqmdan fı.t Aidiae &~mittir: 
Şikayetini ağzından naldedil·u • 
rı.ta: 

- Pazar ghü u.a-ı aatıı. 
ada çahşırlte:ıı. rdikunın Wnieo
bl.re lıutnlandığnll teldonla ha~ 
ber !erdiler. Gece nat 10 a doğ
ru Usküdarila ~nıil us
taneSı karşısındaki e.yjme Telif· 
dm. Deriıal lbir dol.."tor getirt

tim. Doktiır 'hastamı muayene et
li ve Jiz.rmgdm İli(lan yazdı. 
Vakit ~kmiı olduğu ve ben de 
oraya yeni tqıDDIJI lıuhınduğ'om 
cihetle bir açık eczuıe aradım. 
Mubtelif semtlerde blr saatten 
fazla dolaştıktan mnra, nihayet 
Ü~ldidar merkezine müracaate 
mecbur oldum. Ka?ıma 81/123 

Sovyet Rusya 
ile Amerika 
müzakerede 

numaralı memur cıktı. Keııdisine 
üeıdiw.l .anl&U.nu ve nöbe.~i ecza
neyi liılicn bildirmesini rica et.· 
tim.. Memur. Jıı.mun iz.erine ı
halde kızdı ve bana ıu eenbı 
clürift it1 r 'halde ftl"d.i : 

- Hangi eczawk nöbetçi ol -
doğu j"ıu:ıb1sa. o .eaaneye müra
caat. edtts.in ... 

Biz.. yukanda gecen ibidiseyi 
nakJetmekJe iktifa edfyorm.. Me
mRriar.nı vaUııclaflara fdkaUe 
muamele etm8cri :Ukkındakı ta
mimlere rai;men - mın.p ~en 
bir ntandaflll ftrdlııe koşniak 
pollgin vaiifesiykeıı yukanda nu
manu;ı yaulı memurun bu tan
dalci hareketi tUbafımıza gf ui. 

Kıymetli polis müdürilmuxün 
naz.an dikbtinı celi>E'dC'ri1. 

Tedbirsizlik 
faciası 

9 Birincitef"İJl 
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HaTp Ya%İyeti taarruza değil, müdafaayı 
ililıii ; r zir. 

Berlin paktının siyasi durumda 
(J -..ı aalıılf .. n devam) we harp vaziyetlerinde yeni bir de- •• DlllDl!Jiıa ..... ordum başkuman- iitiklik .aiie•2n"P"'kle beraber •ih-

daa sı!ıaını Wz -......, bu görüş· Nr CUıd • 1 - mllld --Wetleıin- tftı!I n' ' ' f'--ı) 
mede :lliilu!ti vaziyetlerin de tetkik ie -1iliim lir-...,~ N.,._ ..... ....L-.-. • • if .. 
olunduklanna ıMalet eder. ı ._ ~ 1111.._. ıc1ıeAldai m'1a , • • ~ _. , 

2 

1 MESELE• FR . )-

Yarına bakış 
• 

.. JV . et liimtle Berlin paktının metni ıililı eli!~ rmla 1iT mi!qma wı iiılıııidai ,...1 • ... ~ • 2 .. 
iıı.ı.::.._:; •- ...., j-1 .mhetie ımrun lhal8ımda -.ıtııilk • Fa'k&ı ~ as'ke?i öifa'k ~ riıl R c• ._, ... lımlia .. _ ,,._ •• 1 • • • 
~ .,.... ~ iP~ ~ &ai:ilil ~pıak ım1imklin ._alılad& 1.ıe 1111e ~ l6r ~ ~ ait' f --P"' ••' ,...._ • ı ~ ;Is ı ı ıia ,,.1-
'e ..... 41Rtin111arlmi'Ye,,..a- "Fıilnı't 1Brermer ıgöı·üf1'14!ıııiDlc 'hKır ~ ll.9111 a.. .hulle _... :D· a ~ ıa ;c ....... ;2 + - & ;ı ... ---..... ,..,_ .... 
f-L....._ lcjeldMilü Demir muba· bulunmamış olanların h 1ıususta ırnmı 1111DliıımiDı5 itap lhuiıe tPr'lll&- 1 '! • e ıae ... ı&,.. ..._ , 1,, ·-. --&.üınamı yeni rejimin dha- niiit&hra ~ !tıo:pma 'f'onıı • lliiJti. .ı1QJ<m_y.a ~ r-... ? . 1iir .:i:.e :;,_il .;.. ..-- • .,,,-

Sahife: '3 

.__ iinibiii~"Jt iÇin~'te- ımak oluı:. 'f&:ı:'kta lba:dıattiiii Wile, • 1 '~ ' ' 1 • ~ .,._ .. 5.1.-.W ,,. ..... 
~ • .&clin paktmın IOll ımiihinı ~in ~~ t'lal:ii iRaı;p ,ı:mmzia -.ıir - e .... • • - • _. .• .._ ,.. ~ 
---~~Y:iiz.~ ... Dc-· .Amerikanın vaziyetinde vuh:ua ;gele- num: ~ n:&h:ta ı;akl:lı. &....._. &a.li Wln'i' ·ı .... w= f _._ .. _ - <t ._. _....,.._ ...... 
~ ~ _.ı .e&tlgı....:: cekfü. 'Biti~ ~merfka Dev:Jct1eri- ılıarl>e pilı'kieıı !!IOl\l:a ~aihi, J~ bıW • eu ' Z »4 ..... .9B- Glıtıetı stiılııki •-+ ' miMe yanııı ~ ~ ......_ .l.aba:.ikuı • _ atak" . ha 
~. -· ·ıı '!'~-~-- '--- ıuin ~_!ltcreyı?d ıdllmib m1e~dıli l:etl~~ lbıgı"heı-eiJe ıuiiiruuHihefilWDe etACl il&- reMe L 1' d ...... jiı mji. aeaut ;8t1mık :ifW iDi1ı tamkkıiku ~ 1il!şülıık.ül .aı-~ aııi"mmı Ü· :g~~o -"-~I ~ydıattan ~on1ra. -'~ ~ -- H• - - __. .... :mı .A.uQıSJn a m \'Cr ev c erının kil& ~ '8tıaıifti. &aamı iidhı il- , ! lııııl."!i ..... 1 1 1 T - iCibı pWp.. .......... '~ -...at, ta- r.atJe ~r . .fpıkl•er.u.ü& .de munarcuc erın en gen a ınm~-
~. ne aüşündiikleılni gös~en:n bu pn"kt, nlibve.r Clavldloıiinilı .at1kımi ~ett- a- - -- ı • , - --- -.rnı:f,. kiittiir. 1imııı. lıldııiye -w di- her ıgüıı A•nıı........w.ıcnı N-Akl~ dır. 'BiJ;. 'büyük .tesir sahalı llitt a. · · A:merlkımm _lher~ngı bır '9elıeıJle 1ecl ~ ıiıt:tila'lı: lbı@an &u-sım l!iı- tı • Jc •.t • z • r _ ı6ıiHlı .....__ M•"Jıı Mdwe ae-aı tadır. lü&e ıliyıt el.an1 ..da .kendi ~ - lbom'\Jardımanlan karıı1arnala 
...::__. ~ 'it~ ~ hat'he g'irmcsı 'h:flınae :nrftrreı· Bcıv- a·üm:niUıar.ihı. $imdi lıerlin p'lmflc, ı ::• 2 ı ~ <edelim: b.r.abMd~imi".. maıllar.ıııuı: ...wkıP.,u mecburiyetinde ka1ddt. 
~-~ .:-ımın çcwa Demır :ıetıeıinin alacakları vaz~·ct.l vuıuhla ııu ·1 ~i1t1r.. 1!lirme van dacak rı • • ·- 11 >- • - SIHH.A T unu.111ıaıaıak .liır.ıDı&ıı:. • 
.. ~ mürdd111p olan ye- .eiilttermektaüir.. Birleşik .Amcrikada t~ aiienleı:iıi ika~ bula- .u ;1 --~ _._ .aff..r.Qa 11..isAN Almanlar, bu tayyarderiaıdea 
. lıiilma.Wlia .Alma~ merbu- iki zihniyet ~rpı$111~dır. Biri cik't'rr. n-.. ,...., ... - lı ~ J __,Sih'hgtjm *1ıtnd 1'eııeccöe • .e .ae hüyük zayiat ver.erek h~ 
~ bari.: bir surette gôıteril - ltrrg~Jtere~~~ 'hıvrbc giıımckıizin her ı Beri in paktilQ; mihver .devle.tleri kaY+hmn f iz-, .... ...._ JhmnmUwıti lıılk ..ıı..,_u aôylem'iJ'e ,ı.3 -;- Kiilt-ı: w ı~ı. •::1e !a.onı )'avaş1attı1ar. 
~ nevı vıı.ı ..... ı Fnpmıd~tn· Dt!: a ..ıc B - q- m , :!.lt't b - uc wme .ıLHmıu re• r=- r. Nikb" . .1_ •• ·'-.___ Ertesi _günü Rumen e>rdu- bu ,.:raımı l.·.a~makla be. ınbc""ı~ı har 111n 'heıi\tirine 1tYtı ayn ııu'fuz ve ha· r~rkuz. u gençlen, 'bu 'kaaar çok dmum va

1
.: mdı ·rb. 

1
t;". canb·ı o~aw.- 1 Et.weli Jıer .&i\t! 1ÇOC~ '!eJ1 t"üaek ,_ ı ın mahıyette ıey~r 90y-

--.,_~ ıt.ıik wc Almaa b ,;';"irerek 'ı'ıt . 
1 

• 1- wııt sabaıianı *esbit edilrırit;tir. JJVMlll· mı yasta muvaffakıyetsizliğe ıev- un ge 11 aı tnıesc ını 1 mıyen 1.a.:htıiU •eııilltflk İllteJ• :Fak&t eıutila '1&- ımeıtte• daima çekinirim. Hidi.e-
lt.L.:: c "" ng erımııı mng up a - ! i\'a A!!yaıı kı m1 d '- d b 1 · ba ___. &..:.. - j'Oiııtaır. ııiildeıılien başka okullnrda _ · . . . _ ~ 1 •- .. . 
L- ... ._-.liirıAe~iliıiPnlaeyet- mamna :meydan '1.!t'lrmn ckt. • ' • ın cenup sı nıııı n ,·e ae ense ep erınşıRUa ... ~..,ap- unı·dıııı tcşn1.ı1·u-llnı·ı·ıı·ın, Çocuk E0ıı·- ıeuı:wı. istida. 'h.aa • kalıili~. tıae enre •ere ...-ceyyMt etmıyen yatıfbnel 
.. bs • ...ıı-:::l, L..ıa.JI__ ... ı· ..1- ı·-'""ı~- F. ın Ali. d . t'.zakşıırk stiln1'1ndft, '""'~cm Hincliçl- h-i ... L •• -!!_ iter.bat h!r We ael- " '"" ~ ~ Ql ~ -e u._. _. ın~ ,,~ -='.e ıve lmlfill.,. vrupa an ırı~, Felc_rncnk ~.c İngiliz mü b<'ın\e· ~ .-.ısuu . ~. . .• • ,,mne Kmuınlluıım ~ldu·ımm. ;><etittıı1Dl«;ı& ı GUflW\Olllk lizıtmiır. -• lbe.)'Boa.tıı tasvip etmem. Harp, .a-. 
11ıııı:.L..._ .. •Wt "..e --~ ~el- BA~erı_kkıı.Y~ gel'~·cok'Dtf!hllıklelelrcl kı·ııı;ıı: ikclcrl, 1nı.dliı domhu·oıılau, A.roerJ ID&f =• -d ya ~mltJb ile .ı~ beeleınekt;e wı -sııhhi Mi~nn i>ir ~WHl&ıı faı.lülnı .ve ~ı ~u- Jıayct .nü.oı llÜrpl'iderle dola 
~ ..:.... •M- wetil-tır ıt'ıeŞ'ı ıın.'llleı· ... n ev ot et· n n ı erı l·.,ııın 1-'ir . d 1 bi t ·'- fera ... v.ar ır Fuat u prharın Dereceye kadar ıteJnin etmekte oldılk- pmnak i'.8°l\&IUD• i~\ahk et.mekti.r. ıeydir. 
U.. ..... -oy • 1 -•- ~• lı • Jt 1 kk. ' ıpın il :ı. arı .ı.'°• 7;e1 eı uı; b b n - • r~uon.ıın ıiaticl.adı.nı ·•'edl!lll eonı:a O-
~ ~- 'l:w.vd6e M • ııil ._.. mnıu.OuRl'l -ıuus:.ı csınuc te •1 • 1 0 • tam serbc<-tıı"lt kazanmıstır. Çinin er a ıınnı 'kısmen "te1ati etme1< Uartnı biliyoruz. 'Elbi;d~ğilc bir çok .,,..... •-··. .a.u ııla.r . . 

hl.:..."': - IK lunmnktaydı. Fı."ltllsaııın nıaglup ol- . 1 1ı • imli elimize! olh~ 1lll1h1e ~· )"ar.ilıınlar t•ıı,pılma'ktadır. Hepimiz- hal, .:.Yani ~'tltntenı anla.mıya i:a:lıı-ı Alıma .• ıo sa.r~.'k.~r.1 ~yıet. 
~~ ~lduğu zehabına düşen 

1 
mn~, AmCl-ılcalılırrm goıleıini daha ~11~ u~lıır.ında ~ııkol1~1l ·~~ 1: ~· b" ~ ga -c1- _ ız ile 'bu ı;nhşnn ;yavrolanı şe'f'ka't hıs· ~· ~ ıt.akdirüe .cıem-.yette ae-~ıkadretler.mm ~ .bay.ük bir • 

~ pw'ecileria ifa ettik- çok aomış ~ ln:rılterf'y.e ıraraım hu- _a aıa_ı. ~~unın • ıaı.a e ı. 1 ~~u tç ır "'.~ .. ya~mwyı "f'll'· kırı ~ 8,.a m iÇ'l'l'l 'Ç&rpryor. fo'a'kııt. Jbu fıl '>e ııerı;erılt>l'lıı, ynnı be<!b~lıtlaroı ııuıw yutmabadır. 
~ ~4'et Lwwdwıdcı -.e lrütün suo:;Jarını daha zıy.ade nrttmmı~n C· ! fa d ışm<'o:;ı ıhtimnllnı ort~dnn ~· nıuyor ve duşllflftftıyoruz, ıonra lcmlermm f)ı!k az c:ııa~- 1Vi! iste- adedrm ad.t.1'1'.ınıı .W.urur... ılıi!tıdadma ~ imad J.e ~. 
~ l:ıii!riik bir heJleOBn ._ •• b·[l olmuştu. Amerikalılar ba ~ıır- dr~ı:.·~~·unU:!n 1tiır nd~mı 't~~~ı; da.ralnızcen~ tembellik,. ivi- ıfıkleıl kadar rahmü şefkat kolhın- l.~r~.ü§lenmi;;eıı ~nlııır.uı ekııemi ıL_ ~ 1 • • ·"ı~tur~r... r 
~ dıınlıırla hem 'Pıınl 'lcaı:anıvorln:r c mı ı '1 1 nn!m temm etnıı r relik, .ejl~e.. 8e'VU CIÜfllıÜD. sıın kendilerine ~atını söyli-~ meslek cairilıı .ıaıu.-kt.adrr. ına a -
~-..n4-nııllr. Almanlalllll hem de kan d...ılcmek!>lZ.ln ve 'llla-sr.af A"'Ç"rcrrraı:fa ve l\'fr kuihı d::_, Alman"'t'ıı liilılıe ...._ 1!111" ı·{'n Ooouk ı-:ı;i:rgemc Kın unuı .idare- .Buuuıı ~ .ıe tımıf. ~ azaJıtU-, Ahmmla.- l J E.,ti!We ~leııMlı. 
hl i..;_~ir!;': r;.eMmleke!itiş- yl :ıpkmak'ı'ızık~ lmı;~Jılrı ~! ktan ge. ~~~.~~~n ~~B\:=r~,~~~l~~~. ffaıllııulııi W ,ı~ .... ,,Ç b- cilcrlnden muhterem Dokter, bu hu- maııı ~ı.tı...-kt.edir - ve biUıa- 'erille Wöre, t.ı«M bıidaj8indea-
~.,.... .-uemmen, ac.sıs an ece k ı ı <" 'l ... arşı .. u• uınalc çJWe· E !ı l k lerifed" miıkanrM!I tEiilıü)llaa.di susbı'kı ırurap1aruıı ve uzüntiilerJni merııkılıieı.iıniaAe .her pn ~1 ı&aaat heri t~re Geriae Zl.000 ._ 

,, 1 ·ı-111 k Eiııi ll'ıntrı c~r ııılıwdı· lıu nw :ada 0 W'tısta 't!Vtı~ ı1ıı ctnn ırotrrR 11
"- a, • .,·1-.:ı:;..·~~.,..·ı . ..,__ ı- •-nmı'l"'l", !WruUa.r.ıı .. ~ı;.-... Her i&tidadın •1_.roı~ "'

8 
... _._: atmı_. __ ...__. h....._-:-• un ann transı 1D1ara t k il _,, __ ,,:- A k.ı 1-.'61 i dttif;?.'k -yaJ>ılmıştıt'. ucuz lio1<ımtalı __ .,., -oWı n.. ~ ,.,,, ~"" """' 1~"'""' vu ..... .. ..... ~ - ;poa.'l'anl" 

.:.._~ -· .....a..:1-.: • ...._ c m şımaı ı c <"f•nıuuı mc.rı , kı- . • -, • • rm. on ~ lmruş ~I 'P'-* az lbİ!' muhltını . bulı_nasına ~ktaawA _ 

....... •um .. e~ - l~ısımı t.aımrıııt'll hatıın olmuk l\'c• Av- ~ahu ~Sll!t<lon ltdha c~cı 'ha- yiik 1bir 'ta1e'\Je yarila h1iD -etmiı ımcbliığ istiyorlnr degil mi?! e... ıAılem&clraıi.ıniBi ........... ıticaıet ııve &l- • !6 ~alc!e yafotz Londra ~ 
-.:..._ ...... 1..... rupalılll'l'rıı hrı lk ttumki "rniit.'t. leke- bt~:ır cdılmlş "e _f?u h:ılnc mnvnfa- olsak, 1.irN"u 1.e'kiır olan ve ih- nan maada bir .-.k &hat mı"iessAse- raıı.t ~İılı.lcşt.ftoetW.tıı:. -Osaı&nlı .U- ırıne 25~ ton atmıi!ırrdır. Me'Yft• 
:-aler Al b" ·· · . . 1 kıdı alınmış oldu~tından. Mrı kon . • • d b l _, " ,..... ~ it ıb him ha ~.. ce man zı. ıt ve mu - 1 •<'ı ını ~ :ı:ı:uı;; '.\ Jt Vıu! ıc t• gıı ~ ı nıı;k nıak- t.c\ . • • ...ı tıyaç ıçın e u unan bu gen~ere leıl t.e.jik.iliı.thı.n:nı ,günd&ıa c-Wıc ıee· an.a ~ıı:ıııııı ~ 1111 mii . ta.la-mdan ı u'bahs gecede 1 '80 ki•i ö\müttilt. 

• ~ •d • R ...ı sadına ı:clqğttı enıin 'bir t.uııı:Ut: ıJ. v-ııze er.mm '·nrı rcsmı ne · 4lil :un L--1.. ıtıılr • -•Aıetmektıe .\le "-'aııchm .e~ırler lllrıdı ı·. "Runu.n içın ÇOC'Ult1arımızı fıt• ...,. •• b" . d"" tv __ Ü ,.. 
~ ... -- usmnun r' :lJt d u- nu~vnnın mifw.er lev.letlm il!' ıişhlrM- OVJl•U yaşan ' ~lıJmuk, ~- '""!' " H n . 'Tf ırıı:t~ına göre terzi, 'l'llimar.j 1 anı ır ınsanın ort e uçun .... 
L... 1't: te""7esini hNıhtıe tfllne- ı.)I~~ ~ı~~t .rııa~ c•l'lrın m • il f!ine \'C şımdiye kada1" tukU> attibi &&ılım ........ «ıeirfa_:m __ iVıe ılıııilrhaw Aıkıl tiıı6wtı C. ıe'ldkılıet· M tior- - • 4!1111" d"" _._ . . b" b ha -~' 
""\en_ •u .,.,.. ... ı ımnm ,., ıırı b fhk . . . -•...it.. ,,,_.ıı_ ~.:r.-&.. miyl'tinin hu seneki .kwıg~nde ço- 11: 'tfm 1 ,.apımya ~-1 ıırmUK .açın ır ton om ..-
lllııılı.._--.ı - o"'-"-1 J..irlqımesi Ame11lkıı.lılnr. lrıgihcıeYl! .F-*-1' lım I• l't:ll1"a _'!;l'Yll!!t!ttnc dttvnm e~lN•l'fİ· •ı.. l\Wll -· ,_,___ cuklal'1JI ~116 5('nl fiul .tlOktcıru- a~şmaıı~H. ı&uınrn iç;n kirttftrdeff llll!!hr. 
~ ilale ediiin-. •l- çın h:ulbc .ıgırm~·c HClıl'p ~ 'tuzııın 'ıll ~ilı;lıeıtıdil.;ı.e:ı;kıden lt.o '\<anın, 1~~~- ce .... ..ıde*ı'.JZ •'km.-eH y.alau& .... , 'MkılariM! ~ ilet~ ve AVrllJ1ıl'Yll ~zl ~- H b . d w• • ..._ 

.... ıı l!J•de bu i..birliöi. siyasi nok- gı 1 meywılnrdı. IBuı..-Uriku 'V8ZIYClln l lPll"f!Uc.ı""; ~erıkak ıtaTdınn geçmcrsı ll• wiicude aetir~ eulunurcluk. nua . ~ l ıdebmntlk tç.hıı &! 'K1''7 1Hısarilan*hl!l ar e gır ıgımız zaman """"'-

.:--. .. ..,,. ..... fl.1"'" m ı ~a ,çı ın1'tı.r "'.I.~ olmaN umenıı:ı ıodılnıı.,ı.n-. Bu mefle- lh. cil w · · 'tam 11 nAı: 1H1- ,gece 3 000 ölü ve 12 000 yanı, 
il-.:- -.ijyWli 'bailllia:. ı:-<'ç~ ~rt.c. ır. ' ve HrıP) !l!'rıı·la·rm- 1 . • . Hasan - Y-.cıe&. '-ı ai ele leaia \'ekiletçe ha.lledilec~ıni ile ~ı:r.=~n:-m v~- ~. • • ._ _. • et • 
~·- ---b d{'ki ~·ete l>f!n7.l'mcdıi;i ii.şıkar<hr; ştP. n~h"'°" dEW!haetleı ı ~ .~ htanlı:cılia Jelipw9 ıellauja c:a... meaınwtiptk! ~cnd· . ·~-.n"noı, 1Verecegımw laıvnın m.. ,,. 
.........::::..-... allll'Una o zammı Ewı~chı hıınlu·d••ıı ıtılar va.r}ll.c .sıynsct ve ıp .ı·a~w.ıeıınıı leı.hsil .-.ı...-1 w.nao . ım. • lhtT 'fCf'ie ,.iılJlk trfillerı 'S'i}'uııı!tihı 250,000 yaralıya bakacak tedbQ.. 
11t.o.. de.J.ıetltnıine fillon Yll'llilını .zarur'i wc mı suretle 'bl1c:v.we ettikten ıııannı _ _s __ , ~-:u~ _....~ •- Sııbhat :noktıuı A'lamnn8an nıhı ve :YSuia 7ft'llll'li'ı ~ giftil Uıımıın <e- ! ~k H lbuk; had> a.w.. 
~ ... ma DY a fai6eliyli. !hı !foM!tAmılıı 1llıııanl11T1 llrl'nncr gör.uşınesile yeni 'PJtaoa«- k--..anmn :ih\i7~, •cıluaz- mnnet.ioe 1Mdeni ıfaıı_~ ~ .tnkJp- ae-i~itri tııllail'lle <gttı'ltmmı" '\"e er _sm~ • _ a _ ın 
-~ Jo'ıunsudmı hor~ ~ ınuıı.."fiııp clındk '8.rı tş'tcrl "tanzim '.hw:m:unu tetkık et-~ ,...._umi,.ıleıiai ,.K irıİ !ın . nor~. ıW.r :st·~-:ır t.akıJ côtWi1- 11mvenn..ae Hnnı 1kurs'hın açm11tTr. yetınclen'\Jen ~.500 ölu, 13.0ll 

~ cWıa enet .nefti ı ~::~~n ~:~~e '::~~e~:I ;.~s~~~~;;~~:"l<ta~!~~~ıa~u;~~~ ~;.~~;. ~~~.»;;:. ~ :r~~b~~~ok.:"lt~;~~r:ı:: ~~ ~:a:,,:~~· ı!isa~ )'a;;~~::;:~!7!tirbu tem~ 
~ ...... ~- ıulwLa ..._ • lccdk bır :L'llıcılllca wı·d~ henuz b•· 1 -Tngiltcrenin 'ist.ilası: 2 - Cebe· blld.e ~ , · · ~..... · et.ııı:w .. uı ır ı: u:ıc..:rı-e 6llle- ınetılt 1M6ım lhl:an s1mflal"ITtöa :yoa"\- • • __ .11 b" • 
L. -&"-de •arL--t 1-almıt ı ..ı,;r. ...;ı.ı...• ol İ 1 lut•· -'- =- · ı · li "'"' "- 1 _,,,...., ma ~e l<ü"·"'hanelcı·ı"ndOD ve okulla- _......__ --- Ja31• "'-- • ıle ~noı:anın ınaıannın 7~ ... a..- 'CU&I. _ .... ~ •-. • uıımn .. lf;ı ~ı.. ııa 4ta rmillcrcle .. a ..... -eıım< un •nna ""''""'ayn •e ,,_ ::a.;:..__.___ bailUe ,.._.... ........ ırın ,..,"'"\~ ve 7_.ıeı .,.,ı 1 ... t"ıYa- ·-"· ,_ • • l" • ..ıı ,. dır V• 
lıi.... --4ıılaa lailii .. •_,,an- mevcut VaZ1l\4Ct1 bu .ttrdo n~tırıe-j ioğru bir dıallCket,; 3 - .k1manların !...- • l,~'d:iii .... ~ ~..il!....? rından t•ıp1adıiıın isıatısUklere n.a- :ır:t)'e ıierıderifııt1 dumıllmadıe yA- :r-max. ıçm v yn azı~ • 
~ iii_ BcıU.-.... •WMİ de - nez,-; diğer llaa:adltan A'l'Tlcrık~n do- ~:ıı.rdı.RJile .M.mu:a k.ıı.rşı ı.biı~:ük mik- eftWmm ır u,..u nnvn- ·, • za~ Ç'Ot'llkhı.rınnzm_ i!Rrinde ~ ..S ıtalıtfl .,..,ııatınleat.ik itı~ktlan hiç bu 'temponun ağırlaıaca1ı1 da .. 
~· ... 'lwJI ~ nanmum 'V{? Jbaq 'k11vv~erı lbug'ftnl J•.aı;t.a i.aa.rrıız: 4 - Rurılamn it.iımt.ı-1 'MUhterem veımaen, çok lY1 muhmı rofü'l· ııynadıp;rm "elft'fle <frOT• .__ mır lıllll'll hıtıt 11'ft'mek 9D1'C- ıikTırdır. 

11. Balk ~-::wf: aı tık kendisine JJCk lazımdır; çunkü 1 nı bertaraf edrrek Balkanlarda ohlr lüfiintli9ii .bu ifüı ÜW.Üle ~ ıtfmı. i.Jikdhıta'luıJ1111 orhn '8rtıııt t~ )'ed;lıfrmtlk. Qüftkıl, ~ult Vl'ta- Bu sene geçmeden, Hitleriııa ~ 
......._ ~ey '° ~ göıüniı şnrka ı;tıvirlnce Amerıkn· I ~~ıt>eltet.... B~ dör.t >tıthminden ü.rü aii;:mesini. ıM.- ıb ... indea re!f11Tl1erlnin f!11rek ~an kamara ıtilnlhı ııı.idrtflcfl'Ye bııhl' ..,..ıınz lteft.. • •• • • be§lll çok ..ta 
~ Arbk •.Planmı)llacagı, yı urlasınllıuı rnrmıyıı lhu.zıır hır Ja-ı "tl!'lt~ 1M~ı"?" ıeey.lerelh·. Dimlihı- İcllllt ıeılieıwe •u ...,_.=it .... mü. alıştırclıgını bir nıudür arkadaş lffTY• dı ~ ~lt ~ h<vrıya- n1t2ı rıeJım11ıın . . • F -1an 
~ ~ ~ ....... IP•uwn vaıU!ı:ı:. <Gc.çıın ltuu1'l-r. ~ c~ 't:almını miilnmirrr ,.., aıümltihliJUr . .._ , ...... .,._._ ra ~ - 1erııtftır- ~ .:i~ ..taak.ıasnı ce1lr - lılr ,..._. 'ftn1ımoın 'luriMc· gelace'k.. Muaolını ele, ran 

... t.nt edilmektedir. ya. kendi sailarınıla AmcııJka v~· lrr- FU~ ~ı:lhnı dahıı ~ühim ta~~ . aa......:. .La _._...:... """'" ••• 
114uı ~ıf.11Lr.ına ıbııtar ~ .-ııw- nnl 4e1tH ı..a.,ılıWlıa ~ıileetiı ark.adaıı h~lerk.en. •tık .. 

...._ - .11 1 b b 1 1,,. 1 kt -.aır-. ~ ·-•....._ .__1 rm .......... ._._ .... uuıuq_ , lu:a eitnd - mıpk - "60..:k -- -...__ .. _ "'t n .L 0 -'- L,_ ıt.ı..ı'ı.. • ,1.s.. -.ç .... alıılııiil J.!l Crey e era erı 1, n!I ili pli 111-' • ierile \) ) #"'"L.'.__ - ful "Y:a'lia" 1.ıitfi 'K..a 'dan da ' ...,.,. _..,.. _.,..., a 'V 'S"!ı-r ~- wır- ~eye maruz OUJW JU 
.... ~ 1 su .. smı wa ~j aaıı ._nııa .AınlcıJka. 1.~hıtıe lehın• v1 ıw: ..... de~-~ onun ıntKibmll! • L L-----~ ___ ..3f V-'~- ~=~~~~it P.. ~etl!Ç'I~ '*""ıi'ı-. TUtri, lıedertı z.a.oaeUiii .zaman, r.iiyaamda bilıf 
"- .·-.a ın~.et :1rennes~ .de .Aııv~padaki ıtıaıihe nnfübtlmleyer eyrun • '11

• 1 ':'"' ır;ir.ınek filııere llt•r.Hn au - ... __.... ....... e ,..._ • ~ ~ --~ _, - ~--. "" 41tU"a~·c lket1tar muva- __ .•. • . . 
""'-~• Bulsaristanaa memmı- kıılkarsa, Japon!·~ l;ZtLkşıırk 11ularıfı-. ıııılttına ~1 e ona harp sabası v~ a..ı etmia.i .bekleri&. aklı ınkışaflarına ~ ~ır. zene buWMt~ ltiir o&-\'ir~r. A'Y'fri -za. ı:.~ lıW '1.ert -.....-
~ "°iarm~ Jaki her .#l'S'l ;eline ı.ı:ecirebfür. lfınılJiı htılldi tıQ•mı !hususunun tct""kik ol~ ıiltanW., Hlııeliİ& -.ı,.._, llıı ımC!feledc ~ eT».el.i. a.llenın ımııPÖa •ll':lıı:a .ne ıkıubı.r ~ilk ":ll#La roecıı...nyctİllde kalacakt:Jr. 
~ B.lkan devletleri dllhiıli paktı bu tchlikcl·i Lnmamen <Var.ıh lılr ması!ır.. Sa:ponyıı 01',ŞlsmCla Am l'I• hem ae pek<!Çok waM ımuhtaç- rolü .onde, ~il-- flunılan _ı;onıa da lıa~hımıııa (l luıdll.1" kıılay rığıt·nlllr. ~~ tayyareleı" • je 

Lı,;.~ - ,. • • 3 ~ surcttl' me,·dıına 'kormuş uıctufrımdan ım t_vkn. dlnndulctım sonra, iRuı;ta- hr 'Fakırt lbütiin memlelıdin .._ okullar. r akat her ,eyden onı:e ut'i TERBiYE. Dl5iPLIN dedi ..ı.::.-.a kinden a ol • 
» - • • • & ~ f'"rrtri1kımm .A'""""8 ıtRnttme ......_. ya ~ hır "o! a_-.ul "lU:.t.kmek :tutrrı • _ • bir Pilde .bar.ek& etmek lizııwln. ve • --ın• • .. 

~---- amele n! 1Stikemetlerme iıalesl ilıtimuli duı.. zayıf bu hale vu:hretinde 111UJbnn ltör tiMlise dlUT mertıea ~ fba ""!HUlll ....... Siooıuaların .a&r 'kısmı _yalruz. "Q('llk 4 - iıu • ath! ~ınlla ~ ıtr.t- la lteı-a\ae.-, bizim. At._ ...... 
~ .,.ıaı .+t ' lar. • ~ir. !l.lllilClk11. lhıılhıye tNııı:ırı Eliti 'Oıria L ! ıb.r--. ~mran _ maesse-;1enn~ >t!vvel, rıımı{'ri ~i»Jamoli 111! .çeıculdanıı 1rcJ1 w ~r ..ecierım cm .atıyaı.... hınbe aevam kab1iyedame ._.. 
..... ._.._ Y-la.ya, 'la!nai ~ - --- l<nutt. 5 lttımncrqr.hılıe ır-ttrl illan m11essesderile fiikseWaif'ır. ,KOrgu ~ bad.l.i zev.kJer.uu ylikıicltml· 1a:ı1a batlaır- '~· <Or.111 - ıliM!lende d".imiz onların bize ver • 

-- tv.... E" 41~ #"' ___ --19 c..:ı.:: ___ ,: fC .ça1.ışma11ı)ır . .Bu 11ıncma1ar JCOC:Uk l"()('Uk)ura içlı-1 ~CÜl!ft! ~ -~ • .zar.ar... .. .. 
......._---. ... bulunan Y•wlilıerıip lt!t1tıiCi ftıir mul.ukln (Bıze t.uarruz e· &O& -- ÇüDkii ~ -,-;r -it ir- d kl _ _J_ ı..uyüktur 
~ dilir ımwnıala.ı ı olınaüdır ve d~r ıöne· '"'" ıtııalı «Wr'tlt..tık .1,ç.ın a.bl.iık .ıers- 1 erıUDCn .u • 
~. ticaret ve batta lllml :') ~ ikırnffimlzı mudafuaya hazı • Ati ...... 411!!..:&.'-'- fan çıkmaz. Umran da, 111!11'.ai •e ıııalıı.ra ı;ocu'klar hı.iyen a1ınmam:ı- lcı ınln okulubcaıcını duymuştuk. 
~ aon derecede tahdit et- 'iZ emıŞtir. lllfo ııuı.IPı Amrrlknnın ,.,...,._~ liman aa, İkhsacJi yükse1me ae lıl!ır. 13unun hakikat ~ pek çok tc-

~ • ._ep irhn A}'ftindc -elcte .&lir. Sıhhat bnkımın&lan jılı:miye dtıtcr llW!llııi "'6ıyor.ur. Çanki •imdi mıe-o 
~~ı.vyanm atkaamc!an'Bul- A'-- - 1 o •rf_. _. .. n, tea 'riıı Li.,.._ bir saba da ~or ı;ııhıu;ıdır. lhJılıaıuıa lıWll wn-ty.81. ıfaae flllli>ıor ıkamlüe 
.... -lllllllillıla a. YabacRlenn ..aku1ru- ........ a za.•ab T E c E I[ IC R hiç fark'L d~ildir. Temelinia ... oocuklarımızın taın hır Hlhhııt ıçınde Jlflk lwmno111 if!LftHf "il! lilir iühc 
~ ~ la Se . -, . sıur.u ve ma,ası,aenç'fWin.alan ve ııonna1 olaı:u"k tıe<ieni ve akn ınlu· lık v.e ıhur.mct..;izlik ,,W.U ~lltll'. eaen 'kanun1u ... zır • 11A-- ... .=ile ll'el!:hriis Dl1'1 Seyııhıe- . ' it - il 'L!. şaflarım .temin ellen ea mulrinı -va- Mıuırlf '\'{'1tiill tı. dLo;ıplırri temin j • 

..._ - ..JL.h" ~ _un 1 uun Umu .M. d' - B •anı ı e yquru m111 .au- umran- - .._.. 1 ...a.. • wuıcaı'lltan v• ı "'llftm m u uru ve ahı:ıye e- . 1 :L • luı"kW .iiks k sıt.ıılnnlaıı 'lfirı.lftT. "Memleketimizde mı 'Y<""1 -_,rmll'tnamt! er .,. .... anrnş ıre 
" 'Paafiaia. ......... f .. i,-e- 1Bırincf salufr.den devam) rnt.'k'lı ııı'lha:v1 Mlftdfer Adilm cemrze •ır.. ..ki merJL• eh :1 e ~ ~pot' ~!erine fevka1ide e'tıcmnııyet her - ~ımttlar 'Yllflll'Mik rırre· 
iL..~ ~ ~ 

81 
•e ,... iif6 lere y.angıu ve infilak bombaları meraııtnrine i~ra"lı: e8en mulıteı cm -lite, ... iki_._. we ...... elıe -.ı vcı·nm.iştir. 8530 nwnaraıı kanunla lrr •rlnlttfhr. ftw kaç '1tY 1!V?el {)um· 

~ '-u -....ı ar. atmışlardır. 'Müteaö~ıt ölü ve ya- u'lmdra we 6oırtbmmıza ıteştllckfulltd- ~e..W. Ne .-.da o HM.. Ali her beş yuz ~işılik bır teşe1ı'ka1Bc bıT harh•r1. ~leımıt11r. -«ltuh\ Bastalik· Si .1ND'6. ~- flrir 'Ve ralı vardır. ~azı eVler tahliye -edil- mızl arzedcriz. Ymcel'e o LUtfi Kırdar'a ki talih ıRJ>or teşkilatının ynpı1maı;ı mecburi lara lh~ı;:t ttltwılta 'bir dalrt'or tara-
~ ... ~den ya.km. ve mü- miştir. ..M<ırbu"!un • .kar.dıwi: 1Em~iı Ge- elen.re: •ıı ,...._.ta..;._..._ ıolmuştur. Brr ite ogenı,.'litt 1.eŞkllatı fmdım yazilan -yımdıı -yine bu içti-

~ 
pulla ile bırleıerek Alman lhaıva kll'Vvetleri de n~ı al Sıı.Uihattıır Adil, .nıerhm- J'll'lı ve azametli ~tler etmek ~a,,ıhna'\talır. :MiJJıi •uiafaa Ve - ımıi ~ meV"tudBı&ııe.tilerek, genç 
~· b" mun cşı ve çocul{ları • h__ lcrimi7.rlr'1 lllmlimi niinnet - itimat 

.al-_ ._..mı .. ._.. Londraya 'hücum etmiş. bu hü _ · ıflrsa ... ı venDIJ wlunuyor. Bu lkiınt!tt, •aaTJt 'Veka1eti, Adliye V• 
~ --..,,br. .c.uın, .nıuka'bele bılmisillerin en •EV.LOD &ullih, !feleğin her .lııuı., her wılWI ılkirlet.ıne baglı ıobmy..n t111İİeıllıeııe~- İıitcniyordu. 

~...,.__ _ b - · a.1 ıde "alf tayın edllmit ~ '1nıftaôa ilört !"1k Olfi"""Ulhltrrtıtıet.....,eımıı 1'ir ı>ro!esôre 
a.:_~-- cenu u ga~e şiddetlis.i ilDı..uştur. Nem1.izade merinmı Hamdi denili- nasip ettiği n1111ewaieıı deiiWir- " a ımecburi ıdl ı:enç :ıc.ları iolii_. ~ •i-y~ 
~ !:- -;• ıiıırlı"ıaf~ ~- ..... oleWWi . run r.efika.ıı.ı ~6!·humc .Nuri)'e :Uanı- l~a~if Vekilimiz ile lı.tanbul V~- 'flllat ınan nnıı-.r. ~·e:* ~ -iptllı "9*1ııiUhıiin 

- .... e .... alil- Lend.r'"', .8 (A.A.) - Jnoiliz mı.n ruh_ una ıthaf_otıdilmek .lizerc önü- Jıınıze. ıbu bullllUDllE ıEarsattan 11iar Gayc~i. ı1ılftha'till, "'enna1• aıı • ne kadar mübinı ııld4tun.u .hııluı. ,a. 
t:., .. d ki Jker"i 1kldiüi~ti .hm ocmou'lt ı•tıt.l~tir- f b 
"llllt.,. • Çünkü Almanya insi- ıtdbl~ime ı1ti11C. ecc:e .Londa üze_ JllllZl c cuma guııil uı:Je namazın - an evw.et istif.de l>cıılıtiy ........ meictır. Obillaıı4a ı1por. -w:iicıudıi 'YGta· ]ışırken hemen pro esôr u teşc.kkü-
-.__. L % ............... .iıWi- ıine ıgoeni' ~ücomlu yapım..t... ~.~~· ~nr~ .. sedat 18 _,1'!_e1 _Sutt~~ahrnet nail almalarını Amİmİyet'-ı ole - ırıtk LıritDi ıtmr.rıiiyj, dirmııii pr,arunlwk- liin ~ Te1ıit 'tıe1I dhırum ili ye atı1mrş-
~ -._ • 9 . b .ı... j -..ı .L.....:.ı ~rı ll(!erJ .. ıo e mev uı u flt'ucVi kı· • . fJ. {;orüHlyor ki içtimai hastaltkları-

....... hııill' ~·pılm!l'a. . ~ omu& ~r .aı,nm~. ~- -mat ett.irileCl•ğinden tırzu • buvurnn tneAIU e.ılerız. lnrı ıgidenrn, m..lerıi Pe .atU •l1Mıat rnıa. bepimiis iltmfrrrib.ın <ilvyulm11~ 
l .. ~. _._ ~ •• -.ll.· .JL f ye.r'lcrme v..-. rEb;;.,...;1/a 07 -..ı- 111c tı•kiımiılü temin eden bir vıuıtta ' ~ ~ • •14« ace ~- ~erenın ırnunı.cı 1 ,_. - zcv.:ıtın tc,şriflcd .rıca olunur. -.'""" ~ 'N ..W-ış lıiiT hkldeair. 1Çioodlaarı-

ij L __ L __ _J __ -'- ı -- L_____ ''ELID. ola.ı:ıık duıuntilmek1ıedir. Ayni lıedd b uaama8"i son mü - - ~--~~r ~ı .rnuı&l"a 'Nenılı:::acle ıulesi ıı . mızın itikadı ütün ve beyecaıih, ')'a· 
ıL._ ~ ~· • 'L •• Lca me·__. __ .:Jd.~e~ "P.Crml§tıl. Nüfueca z.a- wıerıne ukokufüı.rdap ÜUİ~ıtefe ,,,....... lıllir IVf' 8Hnn ııaaiet lllll ~ 

~~ -,.ıı vzuı.. ... bda.r ıcıkan ~pQI' ıt.cwkili.Luıuı ~&#»- k 1 i &-."-

de 'bu vmiiyet teıldl ~- y.r1l't azdır. A lan dıınaği enerj.ıye gôr,e .artUrtlma- li et e:::~n.:_~~- eCJebtltıae1c !bir ıe-• • ~ ........... ı... r' LAi E ş h ı ..A,!_!__!_.l .. kJWe ~•Dlailllll ıteıuİll .eile.mek ı a eser er ..a~ ~,... l\l da ıbir muv.ıı.zene .t.emin .eıiCC4'ğinM •adeti bıili1'111f 8ilt.WUL Yallli .:SOk-
~ M. ALTA'Y .Maarit, 8 (A.A.) - Ahı yüz eup~ t'.okt.ur . .lıte .bu,, ii.J.lıhat ~akli r.atın dcdigi gilıi yeni nmiü .Mınaitıiıı 

~---------- ..__ .L __ '-~-1-ı" ı_,_ i~·ı,_ .: t mıtvaaeneuj IW!lllW ~ir . .i(ız ...... ~ .. - ™ -ııu; ucare F ır • D • a - ıl D .. ~ip lkelliııııiıii lid.. eı.ıemai, 

rist da ;vapma. ~a ...lar.1 .ba.cicindc - ve .c.vkck i)OCUldara etı.lıe.t.ik -.kundan maddi ve ma~ iwıvvatbli Dl -
raa an 1 CL bır Ulrafct Ve hareket verecekt.ir. 1ııı.... ~ . torpi lenmiflıiy. ıonbnı w.aıpmmı 3i !anmasa iı1ir 1ıir We cmnılril ık, .-L .RAIAJU - JACQUELİ.NE ıDELUBAC - YVET:I'E LE.BOM Normal genç _yetiıUrecektir. Bedeni 

9'1tkı te--kJi.IJer nıürettebatmııi- !8i '-ılarılmıı- ve akli ncma'\arrm tabit bir .ekık\e ıdy.~~:_ m=~e~t·-·it !!:._~ -~ 
ı.~ r- tsr cibi S büyük y.dal2iyle yaratıhnı lilk süper filmi ~rütecektı,-. t,5•~- ~.. --- !i . 

'ı -yıveJi.ligor . Tdlilm t.rdıi.Ye . • TASA il& UF =~r; . .-:,1:,.:"-::-. -=~ 
~ ~- 11 U.A..~ - lhı}eı.-r ..»&zıp. • Lo~a. ı6 <A:A-~ -~emK ~ U _ l _!kat A Ad 2 - Bunmı da aile ocağında ba... .mesut yeni bir i~ Ilı!~ ite~ -
~ 1:1'-'. ...Uli •ildafaaya .müte- iap1enııe tblDotaJ 'l9!e p'bn ıs~ Cl.aKI l rayan am Ja~ gir.ü.)'Q!'m. .Tasarrufu fe y- şAı' W z ... M M& • hü-
41 • l"~ lr.ııun 1-yihası hazırlamış- ~ yapımıHcta olan •apum.n. ıdaıki.ıılık llierecıeahıe pkarmak !azım- ıri yapmıı olacatız. 
....._ ~a 8o'branya Meclisme t.!v Tllilli meıifaat namma .te'kilifi bar- .Duiıı .bir ıafkla ~ta mı Mtlandınız? Öldürücü bir kıskançlıkla dır. ı()oculıtar<la .Ga- gir•fii'i ~· al- A) • ..... -'~ Biten 
~ jı....... olan "bu 1liyiha lbaşhca lbiy~ :auretile almmala.rına karar mak 1fikıbN kaw.t-lıdır~ Anca.k Avrupanın ve erişmek lstiyen Tür-
t ....._ -va aetnı6Wir.: ~ .biklir.ilmiftir. çıCına mı döndünüz? Büyük bir .tılynetle ömrünüz mil sarsıldı! ıııhhatlne ve içtimai seviyesi.ne :u::r- ılıliyenin _.. w ;iQtlım&i la~rini 

1940 harbi üzerine c-rllen 
büyük ca..ııit fhli ... 

!eri sayesinde casus kadınlar •• 

Kahraman .zabitler ..• 

il(r!ın•uöıiere kar11 tawarelılr

Sütilıın !Dmıla.n: 

Taksim ........... 
.)(adem iıarbill ....... 1ilmA 

olan 

Şimal 
Denizinde 

Casud 
Tilrllp •izl8 

Şa ı.eaerlade &iiıwıebillll. 

... llııllıerde: 

OOJıiaA'O -.EIDT -~ 'tıe ~ ımtmı1eket daDilin~ i"awyme .mm -'mmnı ~in ia· g.uu,. .,zarif ve .aade ,eUr.iıuue&iııi öf- lıal'lılaıtınnıj'tık. 
~~~~idiller.hı liğvı ne miktarı 6,906,826 ~ne Bu sualler.in C8Vabmty8rlft 9kf8 remnelidir. Her .m~yı taldo .etaıık ., y.,.. ~ ~ ~ 'llK'l'j~ .. ---------· 

'-ıt ......_ l'ah .. ..ıı ~. ~.1-uıt•. Miiahmlelcdeırd=ı, doğru değildir. Çı1aın mo4ayı keD- ıan müeııııeseleri de görmü,etük. 
.....:_•nQCll ırkına mensup Bul- Flca .irme '4 milJaaau .-e~. L A L E .. atne ~ır 'tik .,..... 5'1lflllllılk 11- 1 - Sıhbat: 'Bunaa gayemiz yeni $dıza4eHft: Tel: '21359 

a ........ ~ ••·Jı.1amnın .t.bililf1. di de butacaksnuz ·-·· .r..aı .. ._..~ - ~, nesli wnW -~ ve sıbaatli F E R A H S.ı.._ ~l' r. .lııet sene .deMam .-... ~ ......,, yetljt.ir.mekUr. 
s~ ~~üka~!~etlh~!2_h~dne yeni 

0

Dİum aile bütçesini esaslı lılr .-,wle ııa.r-ı ~ . 
\'~.,. ltttC-"".""'"' .,.... _... a Londra, 8 (A.A.) - iıtihba- sacak kadar korkunc bir ıekn almış- Z ~-TaS&1'nf: Bun~a gayem&, .fe ... wt' •erdea--

.._, 1 w. l'icmmt Oıııl_._ JIMlllbi•m tet- dai:itblt clerecaindedır. Çoculılıau a.-'11 • ~ 
rat Nazırı, dünyıu'a yeni .nizam Yalnız stanôulu a~ın. 'biittln Türkiyeyi bir kahkaha kasırgası .kike nazaran JlıaB aeneslnde yünlü, tasarrufa, :aNite alııtımıS. 1-nADl..-KABll. 

~~ Al.an ~kıta "V2rece'k memle'ketin hakikatte 'kap1ıyaca1', bütün cihanın en şen, en kcnılllı: ._ e11 ciUfine dllaııl ipA1ı ve psmak'lu 'kumaşlar jsin 22 3 - ~iltk .,.. Iİlı&L ._.. cıa-: CLAm GABl.E-llA1doll 
~: (A.A~ - Avala ajansı Büyük Britanya olduğunu, domin- z o R L A ...uron""'1 f1llh !iranm A'Trtıpa:ya yeaiz, çocWııliıar.mı-.ı fftihlla DAQ · ----~ 

Sj yonlm-da ailnıllc'lı:tik ettirihmş -olan elllıC• .-etıııe :r:örüyor.m. aunmı i- yeafti~. ,_ •+ Ndlfi Süper .aı_ 
\ı~'Gıı :rer· Xral Naibi PHn& yeni nizamm ~in :memlelodt ""* ı:in dalma mümkün olduğu kadıır 4 _ Terbiye ve dlsiplhı~ <ı..eun~• nı• 
~~kası Prenses Olga, dün alamı emellmini ıblhıtlııkulc ettt- yerli ~alı giymeliyiz. 'Kendi ma'ttarı- nmızı büyüklere hilrmetll, ktiçilklere 2 - BA y TEKlll 
~ıı ~"'::~~bpdanl Al.rAlmanl .recek nuıihiytme mulunıiluiuna. TA y YA RE c .aıız .küadyethedecek .eer~ geldiği ve eclzlere ıefkatll ve disiplinli ye- YILDIZLAR DIYARIND 

-ıcı- .._...,..&e o an man ar H' d" k d d · l l zaman a iç almamalıyız. OOnkQ. tiştirmek. • 
~~ ~ tesis o1unan konnk ın ıstanın ya ın a omınyon ar bugtın iktısaden yükselmiı menıle • Fakat eııas fikrim ıu noktada top· Buıter Grabe'ln bl,nk 
~~·~ ~~ -etmiş ıve kampta !t~ekkülü içinde müsavi taraf ola- ketler ~e evvelce lb'iT ldnıaye sistemi lanıyor: Yannı mesut görmek için maceralar romasu 
'1..~pe ::' Von lleereıfle mika.; ;rak- yer alacağını söylemi§tİr. Fransızca sözlü B u A K ş A M takip ıetnıiile.rdil'. lhmleketiımizde Tilrk'ün harsını yalıi ~mı. 3 - y aklnı•rk 
~~Itır ;:nctanı tarafından ık~ Afrika harbi Orijinal nüshası bWıaaaa pamuklu iDezler eD f.a&ladır an'an.eııi.ni, ıedebb'.atını. tarihini. lçt.i-S&"e ~ 1ıikatindc damd?Jl.Örü_, ltalyada bir mahal, 8 (A.A.) ve he111en çôk y~ikın blr zamanda malyatını, gilzel sannt1erin1 ve mu· (HMP HAVAIJ1Sl2> 

il"--. y mare,al munvını bu ha}yan 'tebliğine göre prki M.r r 'E'K sı·nemasın --'a memle"kctimlzin ihtiyaçlarına teka _ sikishıi mı .. tetkik edilmiş "Ve emıme- ı. 
Ilı Oiııa, kampın bütün Aıf 'k !l.. a . k i . L6. Uı \>61 edecektir. Enelee iktıııaat buh- mişleri ... encümenlerce tetkik ettire- Her hafta ta 

a...ıiş ve hilha ııa seyyar rı il~, evrrye ovvet en ara- Türkçe ııözlü NÜSHASI YARIN AKŞAM nna sebep olan pamuk satmn meııe- rek, .bUı1isa Winde .(Ö~) ıada .ı- tanlf da 
•'ıN.adar ~ smda İtalya lehine neticelenen 81 kalkmıı ve limdl 15'1 ıu balya- tındaki kitaba yazdırmak ve .oknt 
~~.,..~ ... birçarpı,maolmuıtur.GaiWA&- iPE_. SJNEMASJNDA ıun ıı;o ı.hıl.ıpllk ıre bmq baliu• makla blıınmkl b1lm1t. aapnq •••raeeeden-..,-bir&Js--...*>... ~ 



Sahife: 4 

Esnaf bankası~ 
işi ne hale girdi Alman idaresi 

s - p o . R Rumea orduları 

(Birincf ı<.tlıif~dm deı•am) 

Bankadan mühim alacağı olan 
altinda Ecnebi atletler gittiler 

Belediye dahi hiçbir yardımda (Birinci salıifed.m clevam) 
bulunmak istememekte ve ala - hafazaya değil, yeniden tanzim edi
ca~larını gözden çıkarmış görün- lecek olnıı Rumen oıdıısunun talim 

ve terbi:ı; esine memur olacağını bil-
mektedır. diı miştlr. Bükreşte resıııcn tasrih e-

D ğe.r alacaklılardan hiçbiri de dildiğ!nc göre, Rumanyaya talim kı
artık tasfıy e heyet ile temasa lü - taları göndeı ilmesi, \'iyıına hakem 
zum gormemekıcdirler. Yalnız anlaşıııa>11 esasında Almanya tanfın 
bir iki kişi bundan müstesnadır. dan Rumnnyaya verilen garantinin 

normal bıl' neticesidir. Öf:"l'enildiğine 
Bankaya ratırdıkları ufak set- göre, mühim bh Alınan askeri recü-

vetler .mn belki bu kağıt mezarlı- liınlın son zamanlarda_,_Bükreşe yap
ğında hır ~iin ) en iden dünyaya tıgı bir zlyuıet netic .. ,.inde, Rumen 
l(f'leceğıni uman bu zavallılar a - başkumandanlığı, Rumen 01-dusnnun 
rada sırada eski hanın köhne 0 _ Almtın idaresi altıııda ~·enldcn tan· 
d zinı olunmasını kabul etmiştir. asına ui:rcımaktadırlar. 

Bu ~ab:ıhki İngiliz gpzetcleri, ayni 
'Bugun lrnnlanın 440 bin kü - zamanda, Rumen Propaganda N'eza

aur lıra alı.t ağı vaıdır, Buna mu- retınin tenliğini de ncşretnıektedir. 
kabıl borcu 320 hııı lira kadar - Rumen tebliği 
dır. Alacak tamumen tahsil edi - Dükreş, 8 (A.A.) _ Stefııni ajan-
line. borçları ,·erdikten sonra sından: Rumanya h!ikünıeti, dün ak-
banka) a rıo hin lira kadar da şanı nşıığıdııki tebliği neşretmiştir: Dün pelerimizılett •yrı/•ft ati.ti• 
bir para kalacak demektir. Bu su- F:cnebi gazeteler tarafından oı-ta- f 
retle ilk sr.rına}·esi 100 bin lira \'a atılan bır takım esassız şayialar 1 1 inci &ikan oyunlarına ı ıol müdafii Adnan, stanbula gel-
olan banka, 20 bin lira da kar te- ~ıiiııasebetlle Rumanya ordusunun İştirak eden Yunan ve Yugoslav miş ve eski klübünde antrenman-

. 1 pek tabii olduğu veçhile, mihver dev- atletleri, memleketlerine avdet !ara ba .. Jamı"tır. Adnanın bu haf-mın etmiş o acaktır · Jetleri ordu1urllc ıll'kadaşça ve ha- " y 

Esasen bu ıebeıMe. yani alaca- kiki bir mesai birliği yapmak arzu- etmek üzere dün gece lıtanbul - ta Beşiktaşa kartı takımında yer 
iının borcundan faıla olması yü- sunda bulunduğunu tasrih etmekte- dan ayrılmı§lardır. Bulgar fede- alması muhtemeldir. 
zünden bankanın iflasına karar dir. rasyonu umumi katibi Vaıilif de ••• 
'YeriJememittir. Fakat b g" d Bu gayenin takibi hususunda bil- ayni trenle Sofyaya hareket et-

. . u un e hassa Alm.-ınyadan bir cok şeyler ü- miştir. 
taafıye kabıl olamamaktadır. Ban 1 mit edilmektedir. Teknik teçhizatın Bö'1- • 
L_ r· · k 'Jd·~· 1 .. enm çayı &Anın taı ıyeıııne arar verı ıgı nıllkenımeliyetini temin işine devam i b 1 b --ı · ı ı · · B 1 
935 1eneıi şubafından bugüne 

1 
edilmek pek tabiidir. Bu işin tabak- stan ul odgesı, "k ınkcı t~ • 

L-d f' h · k · ı ı R d Al kan oyun arın a yu se ne ıce - ar tas ıye eyetı tarafından ku uııu temın c n umen or usu - .. . . . 
k 2.800 ı· k d b' · man ııana'-iinln fiili yardımından is- alan Turk atletlerıne ve ıdarecıle-anca J ıra a ar ır para " . . · .. .. b' 

to 1 b ·ı · t' F k t b d tffade edecektır. rıne cumarteııı ııunu ır çay vere-
p •na .. • muı. ır. a a upun a Bu mesele ile alikadar olan diğer cektir. 

2200 kusur lıraıı bankanın satı - bütün ,aylalar ası h·e e~assızdır. 
lan demirbaş eşyasının parasıdır. Rumanyanın istlklili 
Bu para da tasfiye heyetinin mas-

Adnan ıeldi 
lzmirde bulunan Galatasarayın 

+ DAVET - Altıok G'1ıçl~rbir
liğinden: Başvekalet Beden Terbiye
s.i~ İstanbul Bölıoesi Direktarluğün
den aldığımız emir üzerine Akınspor 
klübü ile birleşme karan hakkında 
12/10/940 Cl)martesl ak,amı lllat 20 
de fevkalade kprıgre yapılacağından 
.Birliiimize kayıtlı izanın mezkur 
gün ve saatte Birlik merkezine gel
meleri. 

saflarma ayrılmıştır. 

Bugün bankada alacakı.1arı i
çjn açılmış 283 dava dosyası var
dır. 

Londı·a, 8 (A.A.) - Timeg yazı
l'Or: Halihazırda Rumanyanıı1 istik- --------·-----· ~o 
liıli bilkuvve ortadan knlkını,.ıı-. Bu ları 8rlf 8ftlar 
küsuf halen ha~n nazi taliyikının TY 
mengenesi icinde bulunan diğer mem --------------• - • ç- -b 
leketlcr hakkında olduğu gihl mu - + MEMUR - Maliye Vekiletl fJ Birincit•J"ftClf'fCllll a 

Belediye ile tasfiye heyeti vakkattir. Fakat yekdlğerinf takiben merkez teşkilatına. 18 ü~cfi d~rece- 8.00 Program ve memleket saat 
arasında ihtilaf iktıdar mevkiine gelen Rumen kabi- ye kadar maaş ve ücretlı. fmtıhan: ayart, 8.03 l\lüzik: Hafif Müzik 

Diier taraftan. son günlerde ı nelerinin takip e~miş oldukları siy~- 10/10/940 saat 14 de. 9/10/940 a (Pl.), 8.15 Ajans haberleri, 8.30 l\tü-
Bel d' ·ı f' h . setin. bu felaketın vukuunda genış kadar müracaat. Şart: Lise mezunu zik: Hafif programın devamı (Pi.), 

e. •):e ~ ~ tas ıye eyetı arasın- mikyasta imli olmamış olduğunu id- evl'akı ve resimle müracaat. 8.50·9.00 Ev kadını - Bir mutfakta 
da hır ıhtılaf çıkmıştır. 1 dia etmek beyhude olur. A)'ni za - + MEMUR- Divanı Muhascbata neler bulunmahdıı? 

Belediye. memurlarının vaktile manda Rumanyanın hücum karşı: 20 lira asli maaş, katiplik. İmtihan 12.30 Prol!'ram ve memleket saat 
bankadan aldıkları 83 küsur bin sında cesaretleri kırılmamış olan dı- 10/10/940. Şart: Orta mektep mc- ayarı, 12.33 Alaturka müzik, 12.60 
lira kadar bir parayı Belediye ğer mllletleı hakkında gösterllmi~ zunu aııkerlik yapmış veya tecil. Ajans haberleri, 18.05 Alaturka mil· 

• 1 1 d h .'l olan sempatinin bu sukuı u esnasın- ' i 1• '"I k 'k 13 <>o 14 00 "lüzik· Radvo ı memur arın maas arın an ta ıı d k d' . k d "st .1 -· 1 30 1 ra ası maaş ., ura ıp mua· zı . ·- - · •• · . sa on 
. f k f' h . a en ısıne arşı a go erı ecegın . ıı-· . t'I 161101940 ş ... orkestrası (Vlolonist Necip Aşkın etmıf, a at tas ıyc eyetıne v,.. - " 1 k L. t B hid' vın gı, ım ı ınn . aı-•. 

svv eme .,.,ş ur. u son ıse '-'"k k kt '>5 1i idaresinde). 

SO yapanndaki kadın
lar na•d 3S yaıında 

ıörünebillr ? 
Meşhur bir cilt mütehassısı tal'&· 

fıııdan keşif, sağlam ve genç bit· cıl
din unsurluına müşabih olarıık gene 
hayvanların cilt büceyrelel'inden ke
mali itina ile istihsal ,.e cBıosel;. ta
bir edilen yeni ve kıymetli cevher, 
ciWin unsuru olan pembe renkteki 
Tokalan kremi terkibinde mevcuttur. 
Her akşam kullanınız, uyuduğunuz 
hel' dakika -esnasında cildiniz bu kıy
metli cevheri nıassederek besler ve 
her sabah kalktığınızda eı1dinizln da
ha beyaz, daha taze olduğunu giire
c:eksiniz. GündiizJeri de beyaz (yağ
l"ı?.) Tokalon kremini kullanınız. Ru 
basit tedavi ve itina ~ayeııinde bii-
tün kadınlar 10 • 15 ya, gençleşebı
llr ve tayanı hayret bir elit ve tene 
malik olabiliı·leri 

Şehir 1iyatrosu 
Tepebafı Dram 

kısmında 
Bu akşam saııt 20.30 da 

OTELLO 
Komedi kısmında 

YALI UŞA(a 
Her tarafa otobüs vardır. 

• • 
Beyoğlu Halk ıin•maaı 

Bugün saat 14 de 
l - Üç Ahbaı> Çavuşlar Hube 

Gidiyor: Türkçe. 2 - l\lahkunılar 

Çiçekleri 
FUJER, 
Ş t P R, 

BEŞ BAHAR 
YASEMİN, 
ORIGAN, 
FRÜIVER, 
ARPEJ, 

KREPDÖŞiN. 
LOSYON 'Ve · 

LAVANTALAAI rece.;.i yerde kendisinin banka - B. .. ·ü 1 it 1 8 - ta .. u sc me ep mezunu veya w ra 1 k t t 
d • 1 l ' - ren.~ıe.~ R'.0 ' ~me er ıı en. om .. , .: maaşta biı· terfi müdıleti bulunmuş 18.00 Program ve meme e san 

an o an a acagına mahsup et -
1 
kanubu bıze ıhsas edllnıış olan csoz 1 k av:m. 18.03 !\Iüzik: Dans ml!z_iği ~==-----------==....o:::':':" 

mittir. Alakadarlar, bankadan, değil, fiiliyat> ın ihtimal birincisidir. 0 ınn · • • • (Pi.). lS.30 Konuşma (Dış :rıoııtıkıı 

Kalesi. 

- Şirketi Hayriyeden: B 1 d . d b k b' k 1 ı Eğer iş bu nıerkezdeysc biz bunun + MEMUR - Jnlılcıarlar idaresı- ha"ılı'seleı·ı'ı. 18.45 Çocuk saati, 19.15 e e ıye en aş a ırço a a - 0 t tnh ·ıı· ı • ·~ı ao 
1 

il 
ki 1 d h ld - Büyük Britanyaya karşı nazilPrin ne. r a sı ı; yaş.ıı11 w - ' ıı - Müzik: Çocuklar için, 19.30 Menılc· 

ca ı ar a a ~ u~unu ve. m~.- yapmakta oldukları mücadeleye ne raçaat 10/10/940, müsabaka iınliha- ket saat ayarı ~·e ajans habcı·leri, 
murl~rdan tah~ıl edılen 83 hın ku- hııkikaten tedhiş edici, ne de haki- ııı 14/10/940, İstanbul ve Anka;a~a, 

19
.4

5 
:\lüzik: Radyo incesaz heyeti, 

afur lıralnınd netıceyl e kkadal r mkulhla- katen münidar bir yardım teşkil e- t,:ınkln~ul - liAnkara Umum Mudur- 20.15 Radyo gn:ıctesi. 20.45 Alatuı·-
aza a tm a tutu ara a aca ı ar deceğine kani bulunmuyoruz. u erme m ,ı·acaat. . ka müzik.· 2ı.ıo Konuşma (istaU.,tik 
arasında !-:anunun icap ettireceği Rumanyada Jtalyanca tedrisat + 1118'AIVR - l\lfüıabaka ile. l\la·, Umum l\lfülürlüğü tarafından), 21.25 
tekilde taksim edilmesini iste - mecburi •ş 15 ll~a. Şart: Ortamek.tep mezu- MOzik: Fasıl Heyeti. 21.45 Müzik: 
mektedirler. Belediye: memurla - . . llU, daktılo bllecek. Memuı·ın kanunu Rlyaselicümhur bande>su (Şef: th -

b 1 k d . . Bııkreş. 8 ( A.A.) - Stefam aJan- 4 üncü maddeye uygunluk. Hususi 
1 

Künçer) 22 HO Memleket saat 
rın u para arının en ısıne tem- sından.: Mlllı T<"!b.iye Nezareti, ftal- mekteplc.r dairesi 1.çin Ankara. sn~,',ıırı. aı'ans' ha~rleri: ziraat. eq -
lik edilmiş olduğunu iddia etmek- ı b .. Ui R ti t /9 o k d ü t. " 
tedı'r. yaıkı ıqlan.ındııı uh ·nı· . uınenb ı;,arel 10/10 4 a ·a nr ın racan hanı - tahvilat, kambiyo - nukut boı·-

mc tep erın e ta sı .ın!n mec urı 0 
• + MÜHENDiS MC:AI,ı/ııt - ~nsı (FiyAtl. 22 45 Müzik: Cazbanıl 

masma kaı'ftr vermı~tır. Eskişehir Hava okuluna muallimlik (Pi.). 23.25-23.30 Yarınki program 

Bugünkü 
Mısır 

Sabık Batvekıl serbest için 2 elektrik \'e telsiz mühendisi ve kııııanıs. 
bırakıldı aranmaktadır. 10/10/940 a kadar .;.;.....;.;;.;..;;.;;;.;.;.;;=-----------

Bilk 8 (AA ) _ y k l ·d :\lilli l\füılafa~. Vckiletl Hava Müs- Zühre11i t•c cilt 1ıcıııtn1ıklnn 
reş, · · a ın aı a teAArlığınu murncnııt D H • Ö 

tevkif edilmiş olan sabık Başvekil ' . , r • , • • • r ayrı mer 
Tatnı-esko, dün serbest bırakılmıştıı·. + ÖGRETill f,';I, - f,skışeh~.1 or • 

(H t f o • 1 'f f d ) • l .. l ta dcı·ece çırak mektebine, Tuı·kçc, Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamli 
cı cırcı ı " ncı scı ıı em z 

6 Rumanyadakı ngıhz er riyaziye, tabii bilgiler, tarih, coğ - karşısında Hasan bey Apt. No. 33 
- Darılmayınız amma, demiş- B!ikrcş, 8 (A.A.) - Reuter: Ha- rafya, yurd bilgisi, jimnastik öğret- Telefon: 43586 

tim, ben, Lu kanaatinize iıtirak e- riclye Nezareti, Londrada intişar e- menleri alınacaktır. Şartı: Yüksek 
dcmiycnler arasındayım... den Daily F.xpress gazetesinin mu - mektep mezunu, orta okul öğretmen-

- Neden j) habid Bayan Hollingsworth'un dün liği ehliyeti olmak. Devlet Demiı-rol· 

Ç. k" M I k r . müddeti hitam bulan ikamet tezkere- ıarı Zat İşlerine müracaat. 
- .• un u. ısır ı .. uvve~ ıyı, ı sini ile hafta m~ddetle temdit etmiş- + lllUHASEBECI - Maden ka· 8-10-940 da muamele ıören 

zengını, ve bahusus comerdı se- tir. Bayan Hollıngswol'th Rumanya- G 1 1 1 t ·
1 
ıe isteklilerin 

5 • · d · ·· 1 · k tm k · 1 1 t zası u man ş e mes ı . ver. ız ıııe, sa e geçmış gun erın Y• ter e e emrın a mış 1· şerait \•e ücret taleplerini Etibnnk 
ailik hatır:ılarından medet umu- Şark Kromlan İşletmesi Maden ad· 
yorsunuz. ı ı • 

1 
resine bildirmeleri. 

- Ya 1t' ısnır her t:ırafında ü- ASKERLiK + .BANDO MUAT,f,IM~ - Ücret 
remiş ola"\ mekteplerimiz... 75 !ıra. Bandım1a Halkevı. 

G 1 d b 1 · + HASTAllAKTCI, HADEME. 
- eçen er e uraya ge mış 

1 
KADl'r AQÇ/ C ~ 1 ğl 8 hh t 

1 M ' f y kT · J z En~inö1ıii Aske1·1ik Şubesi Reisli- " " , aga o u ı a 
•an.. aa.rı. e 1 ınız an eye ğinden: Yurdu Müdürlüğü, Arnavutköy ve 
de soylemıştım; propaga.n~a . d~- 1 - Hıtrltıt Yzb. M. HulCtsl ot. B?ğa~içi Liseleri, Kumkapı Yüceülkfi ı 

Londra 
Ne.yort& 
Ceaen. 
Atla& 
Sof ya 
Madrlt 
budapef. 
Bllkret 
Be'gu!f 
Yok oha. 
Stokbol. 

paralar 

l Steril• 
100 Dolar 
100 la •. Fr. 
lOl Drahmi 
100 Leva 
100 Peçeta 
ıoo Peaıl 
ıu:ı Ley 
10'.> Dlnaı 
100 Yea 

5,24 
131 'lO 
lt,6875 

0,9:.ı75 
l ,622S 

13,90 
26,SJ2 • 

0,62> 
3,17~ 

31,137S 
vaıında papas mekteplerının ıflas İb h' H'l i 1306 t t b 

1 
Lısesı. ı 

·~· . k b I k IA d ra ım ı m, , ' san u / / f 
ettısını a u etme azım ır ar- (326-199). + 10 ıl!AK ~r ST - stnııbul ve !.::=============::; 
bk... 2 _ Sv. Atgm. Feyzi Oğ. Hüse)•in, Ankarada stajdan sonra muhtelif 1 

100 lı•8' kr. Sl,OU> 

Herriot uzun uzun düşünmüş, 1318, Sinop (80517) yerlere tayin edilecek. Şart: Sanat ESHAM VE TAHViLAT 
·· · .. . 3 -4. s. MI. Me. Recep Oğ. Murat Okulu mezunu. Memurin kanunu IO 

eonen pıposunu masanın uzenne Köprülü 1300 doğumlu madde 4 evsafı, imtihan 10/10/940. Tllrk Tlcuet baakuı aama O, 
IHraknrak. kendi kendine söyler (324-145) fstanhul ve Ankara nıüdürlOklerin- Sıva•· l:.n..ır11ıa :s 20,25 
silti şöyle demitti: 4 _ 7. S. Tüf. Halil Oğ. Ali lBOS, de 10110/940 a kadar .. Vilayet P. T'. ,. • s 20.l3 

- Evet, bilhassa ltalyanın her İstanbul (312-27) 'i. müdfirlüklerine lstıda ile nı!ira- " • 6 20.-: 
aat Umum tiyatro 32,7" türlü v•.:ıite bürünerek phlanmıt 5 - Halll Sabit Ot. Ali Kemal, 1319 c · 

1 
__ 

t b l (32197) E EKTRlK t'STA~l İ Merkea Bank._ peft• ...., elan propaııandası kar,ııında üç stan u + /, · "-' - m- Tllrk Borcu ı petl• 11 91 
.... ihtiyar papaıla cephe almak 6 -Ali Alfas Oğ. Mehmet Nuri, tihandan sonra ücret 62 - 75. · 1938 •/ı S Haziae tabvllt ' 
ltelki yanlı" bir harekettir... O 1301, İstanbul (321-524) 10/10/940 a kadar Millt Müdafaa SO,SO 

" 7 - 'Marangoz Dmk. er Osman Oğ. Vekaleti daire mlldürllibrüne müra·, Erpnl 19,S4 
lualde Mısıra veda mı ediyoruz? Ahmet 18l9/80 caat. 1 -W 

Susan bedbaht adam, o gün, .. STJ VE KAI,ORfFER UST;t- Borsa harici alhn fiyatları~! 
Fransayı temıil ederek böyle ko- Sl - İmtihandan sonra ücret 84 - ===-.ı 
Hfurken, pek yakında daha bir- Hayatta en hakiki 1~6. 10/10/940 a kadar Milli Milda- Llr• ~ 
tok bask:ı şeylere veda etmek fan Vekaleti Daire mfıdfırlill:-ünıı Retadlye n 80 
mecburiyetinde kalacağını düşü- mürşit ilimdir müracaat. ! Kalıa Beflbbllk 94 
aemezdi bile... + ıllARANGOZ - Kumkapı, Yii-

1 
Ki.ilçe alha tf1'a•ı 2 64 

KAN DEMiR ecillkü lisesiııe. (\ylıkla. 

- Btlytlk caaua rom ... Tefrika No: 47 

el• 11111 
Emı ı okudum. Zabit: 

- Size hududa kadar etomobilde refakat edeceğim 1 
- Aı·kadaelık ederiz. 

- Ben koridorda bekliyeyim, aiz hazırlanın ... 

Hemen eşyalarımı topladım. Zaten otele geldii'imdenbeıi vakit 
Wup etyalanmı bavullarımdan bile çıkarmamııtım. Bir saat sonra 
bzırdım: 

Beraberee apiıya inclik. Hiçbir kelime kon111madan, kap1nm 6"6-
.. cıktık. Otaaolril hasır darayordt Şoför kapıyı aetı, .. ,.ıanau a......... ........ ...... ..... 

Himmler'den geliyordu . . Fakat bütün bunlar birer İngiliz desisesi ola
bilirdi. Beni arabaya attıktan ve Fransız hududunu geçtikten sonra 
tevkif edebilirlerdi. • 

Otomobil hareket ettikten sonra: 

- Herr Himmleı.ti göreyim, dedim. Fransada ikamet edeceğime 
göre, Fransız vatandaşı olarak yaşıyacağım. Oralarda bana nüfus 
cüzdanı Ye FraMızlıi'ımı tevsik edecek evrakı versinler. 

Genç subay: 

- Hepsi bende. Bütün evrak ~antada. Ayrılırken takdim edece
ğim, dedi. 

Gidecek yol uzundu. Batımı arkaya dayadım ve kendimden ~eı;tim. 
Holandadan döndüiümdenberi, beni üzen o kadar hidiseleJ'le kur

,ılaşmıştım ki... Eğlenceyi, flirti tama mile unutmuştum. Ancak anne
m hı beni reddetmesi ür.mofnc, kendimi artık tamamile caııusluğa vt•r
miye karar verdikten 11onra biraz hafiflemiş ve rahat etmiştim. Onun 
için yanımdaki genç subaya biraz çapkın hislerle bakhm. 

O put slltl 
auı1naauu, law •JtJn 

En üstün saattir. 
lıtanbul Eminönü Cad. No. 8 

Ramazan gece Hferlerine mah•u• tarif• 
,10-10-940 Perıembe akıamından itibar:: 
tatbik olunacakbr. Tarifeler vapur ve 
ke!elere talik olunmuıtur. 

Hatay Seyyar Jaıdanna Alayı Levaztl 
Müdürlüğünden : 

. . · ar• ,,.r ı _ Hatay Seyyar Jandarma pıyade alayınca cıns ve ııııkt 

ğıda yazılı e!'zak kapalı zarf usulile mübaraa edilecektir. . tiC· 
2 _ ihale 15 Birinciteşrin sah ı:ünii saat 16 da icra cdı\ecek vuı· 
3 _ Buna ait şartname Ankarada Vilayet J. K. İshmbu~da bılıt 

M "d" ı--- d gol'üle . ..t yet J. Komutanlığında, Aııtakyada l..cvazım u ur ugun e 'l'i~p· 
4 _ Talip olanların ihaleden niha~·et bir saat evveline kadar ıek'1f 

Odaoınca musaddak vesikalarile ve $~ 7,5 muvakkat teminat ve .. ı-' Bakıı·koy Stıllı llukuk Hakiııılifii>ı- c tı.ıı.· 
den: mektuplarile biı'likte Aııtakyada kışla binasında mlltcşckkil ı;ıı 

Müddei hazinenin mucldeialeyh Ba- koınl yonuna müracaatları. k 
• Mubaya(I ed'le~r kırköy Kartaltepe cnddesi Muhsin - Mmıakl.:cıt Mıılıam11ıcn 

M 'Jı. t cr.ıokın dıı's1 bey koşkünde tuzçu Kırzade Mehmet tl'miııat k1ymef 1 • ora ~ 

aleyhine açtığı 89 lira 4 kuruş ecrt· _ _:L:i~ı:,a_:K::,:r·:_ ___ L_ir_a __ R._',_·. __ -::-:li.:'f:l:o:------;~ 

miı;il davasının bakılan nıuhıı keme· ==:::2:28~9~~3~8=====3=0a=-2=5===:s==l=8=5=0=0=0=======U=n~~:;#, 
E<lnde nıllddeial<>~·h gö~terilen adı e!'ôle; · ı l;rt' 
b 1 1 - 1 ·1· bl' · Oll Prı'·ııkoy Stıllı Hııkıık Htikı1fl u uıınnıaı ıgıııı aıı ı anen te ıgut ır-ı[= ' " 
ı·asına knı·nr verileı·ek duı uşıııa [v E N 1 N E Ş R 1 Y A J dım: ı yb,~· 

Müddei hazinenin müddeia e • 
1!•/10/!t40 sııat 11 e talik edilıııiştir. =========== Le n " 

kırköyde Sakızağucında 0 '/it'. 
H. U. M. K. maddei mahsusıısıııa lktı•ad·ı .,.uru··..,tıı ı A ve se bıı 

1 u 1 :.!O numarada muk m yşe tel' 
tevfikan tebliğ makamına kuinı ol- ..,,. tı'ıı ale.vhlerine ecriıııisil ve .. .ıa 

iktısudi Yüı-tiyüş mecmuasının ~v 1'Pp.o 
mak iizere ilan olunur. (940-::?07) ııcl sayısı mutadı veçhile zengin bedelinden 88 lira ı kuruştJ11 .,.1'11,, 

Dr. Hafız Cemal nıüııılel'icatla çıkmıştır. Bu nüshada hakkında uçılaıı davanın rJ" 
~luhittln Birgenin, Şfıkrü Biblinm, muhakemesinde ınüddeialeyııle J11tf' 

LOKMAN HEKiM Suphi N'uıiniıı, Vedat Nedimin kıy- tgalıı 
metli makaldcı-lnılen başka menıle- Sevfcttinin mahalll ikame 'il• 

Dahiliye Miiteh.ttssıs1 
Div• .. ••olıı · 104 

ketin iktısadi hayntını alakadar eden huİ olduğundan ilanen tebliı:-~ ~111 
diğer birçok yazılar vardır. Okuy•· pılınış ve duruşmaya gelınedı d' ctır 
cularımıza tavsiye ecleıiz. itiraz da etmediğinden gıyabıll 11,..,ı Muavene saatleri: Fazaı· hariç 

her ırün 2,5 Tel : 22398 Dadaloilu ı-ı.ışınanın devamına kaı-nr ver ~-
ŞA / RI muhkk,'me 19110/940 saat ıo1 ~1>'1" ÇUKCJROVA SAZ 

19 l1NCU ASIR 
"""' 1 1 11111111-

Nüıhuı (S) Kuruttur. 

Ab Ş . i '4 TUrklye Hutt 
one eraıt J için ~ 

Senelik ............ 1400 1.Cr. 2700 Kr. 
Altı aylık ......... 760 , 1450 > 
Üç aylık ............ 400 , 800 > 
Bır aylık ............ 1IO • yoktur. 

Adana IZ'azetelerinde kıymetli ya
zılarını okuduğumuz ~azeteci arka
daşımlZ Tnhn Toros, bu isim altın.dıa 
ut'nk bir clüd eseri neş.retmlştır. 
Çukuro\•a ve Toro$lann sa~ şalrle
ryııleıı olun Daı,!ııloğlu cenk destım
cılığile ~hret kazanmış bit ,airiıniz
dir. Bu tetkik okunmıya değer. Tav
sµ·e ederiz. 

Berlinden çıktık. Sevdlfdm şı•hirdcn çittikçe uzaklaşıyorduk. Böyle 
karanlıkta saatlerce yol katcd~ektlk. Ben sükutu ihlal .ettim: 

- İsminizi bile öğrenemedim, dedim. O kadar telaşlıyız ki... 
Genç zabit ~·üzüme bile bakmadı: 
- Size kendimi tanıtmak hnkkmda hiçbtr emir almadım, drdl. 
Ooo ... Oo ... Bu zat fevkallidıı eclalliydi. 
Sustum, biç cevap vermedim. Bil'Bz fazla dürüşt Jconuşnıuş oldu

tunu hissetmiş olacak ki, bir m!iddet sonra. bu sefer • lafı açtı: 
- "Freuleln Lizn, dedi. Size nıuvaffaklyet temenni edeceğim ... Ve 

ayni me leğin içinde çalışan bir arkadışıııız olmak dolaııslle size laı
kanç giizlcrle baktığımı saklamıyneağım ... 

Bu sefeı ben sustum. 
- ........... . 
O, devam etti: 
- Heı·kes Riiı'Oda ııb:den \ıJh>ıcdiyor v' duyduğuma ı-öre Hinımler, 

su planlarını r;ııltş t.arzınııı ve Rolandada yapbklarrnızı fe•kalide , 
b~m~ , 

Ben yine 15usuyorduın. O ytne devam ettl : 
1$ktJiinla komünist tolnnaları aldı 7lrldtl . 

edilmişi ir. Tarihi tebliğden t. " 
. . . 1 etıneııı• ~ be gün ıçmrle ıt raz ~ 

mahkcml'VC gelnıctıiz. itlrat de ~ . . . 
Vl' mahkemeye de gelmezsenız .aJ>1111' 
kabul etmiş aıirlolunarak gt>' 1'· ~ 
dıı hUkiim v.el'ileceği H. u. ...fil' 

. e .,., •* 
402, 405, 406 ncı maddelerın teııl• 
~an muarn<.>lell ırıyap ka'rarı jftll " 
nıakamma kaim olmak ilzere 
lunur. (40--149) 

l5S9 H. 

9 
Valıitler 

oı... 'Y .,., .. ., 

~ ........ 
T .... --


