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boınbardımanından 
Dört Vekil dün Ankaraya gitti 
Dahiliye Vekiliekmek işile 

asker ailelerine gardım 
meselesini izah etti 

Rumanyada 
geniş ıslahat 

Sabık Nazırlarm serveti 
araştırıhyor, eski siyasi 

davalar da gözden 
geçirilecek 

Rumen Baıvekili 
1 

Mussoliniye ) 

çıkan mana 

L <>ndra bombardımanı, Al

lıt nıan - İngiliz boğuımasının 1 
ı~feye rağmen bir sulhle netice
d tceğ ihakkındaki son ümitlere ı 
~~n darbeyi indirmiı oldu. 
lıirı 1.Y~ kadar iki taraf da biri -\ 
>'la erının ıehirlerine büyük mik
le ~ taarruzda kusur etmemek
~diler. Fakat bu taarruzların 
'-h,.~n hepsine (askeri hedefleri 
>or ıp ~ tekil ve mahiyeti verili -
' bır taraf, kartı tarafın yalnız 
'larını, fabrikalarını, benzin 
~ larını bombaladığını, diier 
tttf. ~a buna aynen mukabele 
'> 1~ı iddia eyliyordu. Fakat 
ede rı.ı lanıanda her iki taraf da a
~ •ebirlere tayyare taarruzu 
~l'l\aktan çekiniyorlar veya çe-

muhabbet telgrafı r 
gönderdi 

lngili:ı laafJa lt.uvvetleri taralıntlan ıiddctle bomf.ardıman •ailen Hamhur6dan bir man.-ar4-

1Yor gibi görünüyorlardı. 
.:ı~etek Almanların, gerek in -
''ll~I . lıo l erın tayyare taarruzlarında 
~ e. az çok ihtiyatlı hareket et
~· her,eye raimen sulh an
~~d' ıı için açık kapı bırakmak 

l)·~leri hissini vermekte idi. 
'it un Almanlıırın Londra üzeri-
1.i.ı:•ptıkları taarruz,_ artık böyle 
tııı re kapılmakta mana olmadı-
1-t 1 Ve her iki tarafın da, nutuk
~~da iddia ettikleri gibi, haki
tı.;İ,~ Yekdiğerine karfı bir imha 
itti ~ Yapmıya kat'i karar verdik-
~· rösteriyor. 

~iıı· lnıanlar, Fransız cephesi har· 
ttı h Yaparlarken, hatti ( Somme) 
ı_; are~esi esnasında da Parise, 
tıı Y~e ıle taarruzdan mümkün 

11~rtebe tevakki etmişlerdi, Yal
'-.d' ~mme muharebesi yeni ba,. 
•• 

1tı 'Vakit Paris civarına bir ha
~d taarruz.u yapılmış. fakat doğ
~ •rı doğruya Paris üzerine 
"ınba ahlmamıfh. Halbuki Fran
~ ~ırı nıukadderatına kat'i darbe. 
llıu~dirnıek için giri,ilen Somme 
lttı· •rebesi esnasında Patis açık 
~ ır ilin edilmemi,, bilakis o za
~t tıki Hükumet Reisi olan M. 
ıı_ Ytıaud, Pariste de sonuna ka -
ı.,.t lıarp edileceğini birçok defa. 
ıa.... l'l'Atuklarında söyleyip dur
~i'tu. Fransızların. böyle bir ne
~Ydan okumaları kar,ısında 
~b· nl~r, Paris halkını tedhi, ile 
d, •n akıbetini tacil için Parise 
di a'ki.la hücumlar yapabilirler
~ u hücumlarda ise, Londraya 
~i~t'fı Yaptıkları hücumlardan çok 
~de muvaffak olacakları ,üp-T 
"1.d l İdi. Çünkü Fransızlar o gün
tel '. tamamile bitkin bir hale 
'itı~ler ve hemen hemen elle
•tl ~ de uçuracak bir tek tayya-

trı k 1 B -AJtrı a mamı,tı. una ragmen 
~ .anların, Parisi tayyare ile 
'ıt~Pten içtinap eylemeleri, Fran
~~· ta. kartı kıyasıya harpten 
~i"ı ltı~ıklerine delalet eder. Nite
~t~ ••ındi de i.ıal altında olan 
~İll lada, Alman İşgal kuvvetle
~i Fransızlara tahmin fevkinde 
~~i l'lluarnele etmekte oldukları 
fıt~re gazeteleri tarafından her 
J:l'r. lta tükranla yazılmaktadır. 
~ ~· Almanların tehre girmesi
' •rn üç gün kalıncıya kadar 
~:. 1ahası mevkiini muhafaza 
ıtı,1\ 'Ve nihayet Reynaud hükü
'-rı~ er türlü mukavemet imkan
~ıl~rı ortadan kalktığını anla -
t,~ .1~ sonra tehri, açık tehir ola-

.. ~ ~ eylemitti. 
il, ... e Almanların Fransızlara ve 
~ıe kar,, gösterdikleri bu mü
~tı~tkirane muamele ile. timdi 
lakı. taya kal'fı çok kıyasıya yap
-.ın;1 tayyare hücumu mukayese 
,1~k olursa, İngilizlerle Al -
~t arın, iki taraftan biri tama
~ıy l'llahvoluncıya kadar boğu,. 
~'tliı karar verdiklerine İnanmak 

.... ~Ylemektedir. 
uunk" "ttıtt u Londra bombardıma-
1~ • ~O.O kitinin • öldüğünü, 
~ f ~f~nın de yaralandığını, bir 
~ ) • rıka, depo vesair binala
~ı, .. '~ılı~ .Yakıldığını bizzat İngi
~l e ıtıraf ediyorlar ve bu ra
'1ıtı11 •rın .lıenüz muvakkat oldu
~ .da ılave eyliyorlar. lngiliz
,.lılc~ı:nsanca ve sınai müessesatça 
~e ~~n zayiatı, böyle günü gü
~· 11«tla taarruz tamarnile Jai
,1.,ti '~~den ilandan çekinme
~d111cı' •ınırlerine ne kadar bakim 
""'İtıi arına ve kuvvei maneviye
~ler ~ .;e bozulmadığına delalet 
L~llıttl ~ka. memleketlerde hü -
"'rırı ter ıhtımal ki memleket ef-
)i. ı ela .. d" .. k .• 

Dün Anharoyc 6id•n V•krllntl•n, Har;ciy• Vekili 
Saracotlu il• Dahiliye Vekili Ô.atrak H,yJarpaıaJa 

ŞEHRİ:\117.DE flULU_NAN HARiCİYE VEKİLi ŞÜKRÜ SARAÇ-
OGLU, l\IAARlf~ \'1':1'11.l HASAN Aı.t YÜCEL SlllHiYE VEKİLİ 
HULÜSi Al.ATAŞ \ I~ D_~İX BURSADAN ŞEHRİMIZF. GELEN DA
Htı.i YI-~ \'EKiLi FAi K O;t,Tl~AK, J>ÜN AKŞAl\füi TRF.NLE AN-
KAJ<AYA GİT.l\llŞLERUİR. . 

HİND İÇİNİ 
İHTİLAFI 

ı 
Dahiliye Vekilinin beyanatı 

llııhıliye \'ekili Faik Öztrnk, dün 
haıckctinderı evvel, lsurnbul \'C .Gur-
11unın ekmek ınesclclcı-ilc asker aile
lerme yardım işı lıukkıııdu kcndlsilc 

Hallediliyor 
--·····--

Japon kıta/arı 
Hindiçinige giriyor 

Çin hükümeti 
Fransayı 

Protesto etti 
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Japonforın tJ1hcr çrlıarmok 

için Fran•ı:ılarla anlaımak 
ü:ıere oldukları bUdırilen 

Hindiçiniyi 6Ö.terir harita 

Tukıo, 9 ( A.A.) r.<'utı•ı: 
Jııponlnr J.'runw:lıır :ılLı nııulıiclık 

bir tıı.lcpnanw vcrcn•k t•zcunılc ilin· 
diçini lim:ııılurını lorıtrol etmek, 
Hıııdiçlnı nrnzıı;ınıicıı kıtnat gcçiı 
mek ve ılenız ve lıa\u uslcrı tc dı; ev
lemck lı::ıklıırırıı ı:sl<:<!iklcrinc nıüte. 
dair çıkun ş:ıyialaı ı mevzuu h:ıhse· 
ılerek söz soylenııyc ın.liılılyPttnr im 
. Japon mcııııııu ~u lx!yıuuıttu buluıı
muştur: 

cRunl11rın lıııkıkat olduğunu z.nn
nedcı-iııı. Juııonyn ile lllndiçini nıu
kaınatı arasındıı ııtuznk<ıı·nt devam 
etmektedir.> 

Fransızlara göre 

Vichy, 9 (A.A.) - l!nvas. 
Japonya ile Fransa nrnsıııda Hin

dlçini hakkında yavılınnkta olnn ı;ii· 
rüşınelerc ıııüt<'<laır yr.bnncı mcml<'
kctlcrdc neşredilen ve ~cltdiğerile te
zad teşkil etmekte olıın mnlümntı, 
Fram11z m::ıkamntı teyit \'eya tekzJp 
ct.mekten :imlinn ct.nıi~l<•rdir. 

Ekseriyetle yanlış tcfsirll' . .rc sebt.'
biyct vermiş olan hiıılisc, Aııılrnl 
Decaux ile General l'fü·hl Haru ara
sınıla cereyan t.'ilen ınb7.akcrelcr ola
caktır. 

ı;orüşeıı gazctecılcrc şu beyanatta 
bulımınuştur: 

- 1stanbulJ::ı bulunıluğuııı nıiıd -
clı•ı. esnasında ,.c :soıı ~ittiğim İzııılr 
ve Bursadıı tetkikle!' ;o.ııplıııı. İzmir 
cnternasyoıınl fuarının tesi!:ı cdildi
ğı Kiilluıpaık \'o ı;ıııaj ımııtrul iyi 
bıreı cseıdiı. 

Bıı ka~· gün kaldıitmı Uursndıı da 
\'ckaleti uliıkaduı- eden mcselekr 
hakkıııdıı tetkikler l &ıııtım. Matbuat
ta me\7.UU bahsedilen ekmek meselc
silc> rle alakadar oldum ve izalıat ul
dıı11. Huı'l.iada teşrkkül ctml~ olan 
uııcular ve ckmekçllcı· şirkctinın ve
resiye ~tışlurıııı kaldırmaları ve bu 
yüzclcıı bazı bayil~rin ekmek alıp l\ll· 

t.aııınnıaları halıscdılcn vııziyoti do -
ğurnıuştur. l\[aanıafih tcşckkülU ta
marııile knnııni olnn bı.. şirket lıcııiın 
oı uda bulunıluğunı 7.ııııııın fanliyt•tini 
tatil ctıni~tır. 

İstanbulun ekmek meselesi 

lstanbulda son ı;iuıleı·de hiıll o· 
lan ı.:kınck mesell!sin:: gelince: Ruıııı 
:<on zamaıilnıd11 hluııbulda ekmek 
snı fiyatının urlması ı;el>eıı olmuştur. 

.\lıınınafılı tlıışvekilııı emriltı Toprak 
Mnlıısulleri Ofısıııın İstıınbulu günde 
ıoo ton buğday 'H'ı ıııt>.ııi meseleyi 
tı:ılletrniştlr. Beledıyc ve alikııdar 
dıger mukanılar hii<ll!'cdcn suiniyet
le ıstifadc etmek lıot.ıyımler hııkkınıla 
,.ddctlı takibat yapacaktır. 

Asker aileleriae yardım 

Asker nılelerinc ~ apılacak ynrclı
mı <lalın mükemmel biı hale getırmck 
ıçln hazırladığımız yeni t.aliıımtııamc 
bir yenilik ihtiva <'t mcktcdir. Talt -
nıatıııırııl! her şehrı bır kul olarak 
nıızaı·ı ıtilıara alrıııtkt.Rdır. lleı· şeh-
1·111 içinden askere giclcıılcrln ıııuh -
taç uilcleıinc n~·nt tı•hı111 iliğeı· v::ı
tııııdaşlıırı bakacaktır. 

lleı· şehir Belet!ı)esi bu Jıususta 
lüzumlu olan tahsısntı lıesap edecek 
vt• bu para)'I şehir ''ntun<'laşlntındarı 
tahsıl cdl.'ccktir. 

Moskova elçisi gidiyor 

Bır ay evvel ın~unen şehrimize 
gelmiş bulunan lloshovıı büyük l'lçi· 
ınız Ali H aı:dnr ,\ ktuy. iki haftnyn 
kaıl:ır 1\Josko\'tıya tloııccektır. Kendi· 
11ile beraher ı..rclm~ş olan elçilik bnş· 
katibi l\luamrıwr Iinıı.dl ise lıu gün 
Sofyn yolile tckrıtr :\foskovayn, va
zifeı;ı b:ı.şınıı avdet (•ılcrcktir . 

Japonya bazı 
memleketlere 

yeni elçi gönderdi 

Ankara sefirliğine de 
Tadaşi Kurihara 

tayin edildi 
Tokio, 9 (A.A.) - D.N.B.: Dip

lomatlar arasında ~apılan umumi 
dt•ğlşikliklcr çerçeve ı duhilindc, aşa
ğıdaki tayinler )'apılmı~tır: 

ı.:'t l'l\ 'k r- Ufurmeme ıçın za-
~ 1 larını az göstererek müb- (Devamı uyfa 3, sütun 4 de) 
:'rdil'll~urnat vermekle iktifa e- ------------
~lıııç ''1ı •l~uki fngilizler, bu kor - Bulgariatanda umumi 

licncral '1'11tckıwa l\toskovıı lıiiyuk 
elçili~ine ve Avrupa - Asya c.I::ılresi 
direktörü l\oınon ela l\loskovn ınlis· 
tcşıırlığma gctlıılrıı!ştır. Tıulııei Ku
rllıanı, A nkııı u lıuyiık ı lı;iliğiııe, 
Şıınglıny başkonsolosu J\oı işlıışl Nan 
kin lıük(ımcti tıezdındc clı,;illğc, A mc·, 
riku işleri dairesi ılınktül'ii Y11~l~ıı·ı 
va Kanada elçiliğine tayin olunmu,· 
tuı-. Protokol şefi Zıızukl, ~fısır el· 
çiliifoe getiriln1htir. 

S~ir hrb!n baılangıcındanberi af ilan edilecek 
<C::kıkati gizlemiye lü -

vamı sayfa S. sütun 4 te) 

Ebüzziya Zade 
VELİD 

Sofya, 9 (A.A.) - l>.N.H. bildi-
riyor: 

Adliye Nazırı unıumi ar yapılaca· 
ğını beyan ct.nıiştlr. 

Bükreı, 9 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Gazeteler, birçok yeni kanun
larla kararnameler neıretmekte -
dirler. Kral Miehel'in ı;alidesine 
cMajeıte Valide Kraliçe Helene» 
unvanı verilmi~tir. Prenses He -
lene Bükreşe, gelecek haf tanın 
bidayetlerinde gelecektir. 

Yüksek rütbeli hakimlerden 

AI:MAN • j'Amerikadan~ 
ŞEHiRLERi /ngi:terege 
hücuma uğradı •• •• 11 .. -··- gonu u 
/ngilizler askeri ı · 

hedef /eri bombaladı ge ıgor 
müteşekkil hususi bir komite, ff • 
Kral Karolün zamanında ba~ve - amburg ve CI varı 

Nevyork, 9 (A.A.) -Reu
ter: Nevyok Time~ gazetesi -
nia Vaıington muhabiri, gaze
tesine ıu haberi vermiıtir: killik, Nazırlık, Müsteşarlık ve)'a 1 b b } 

Nezaret Umumi Katipliği yapmış yangın Om a arı 
olan kimselerin servetlerinin men ile yakıldı 
eini kontrol edecektir. 

londra. 9 (A.A.} - İngiliz 
Arrıca Başveltalet nezdinde 

teşkil edilecek olan bir komite. 
silahlanma için son beş sene zar
fında milli banka tarafından ve
rilmiş olan döviz nıüsaadelerini 
kontrol edecektir. 

cMemleket muhafızı,. ismını 
taşıyan resmi gençlik teşekkülü, 
yeniden tensik edilinciye kadıır, 
faaliyetini tatil edecektir. 

bombardıman tayyareleri dün ge
ce. biribirini takip eden gruplar I 
halinde Hamburga hücum etmiş
lerdir. Birçok askeri mıntaknlar, 
rıhtımlar ve gemi inşaat tezgah -
lan 4iddetle bombardıman edil
miştir. Geni~ hedefin muhtelif 
noktalarında ve birçok yerlerde 
yangınlar çıkmıştır. 

Diplomatik mahfillerde do
lapn ıayialara göre, vaktile 
Almanların ve italyanlann is
panyada General Franko ya -
nında çalıımıt olduklan gibi, 
Amerika Birlqik Devletlerinin 
kendi hava kuvvetlerine men
sup bazı sübaylara bir ;,,üddet 
inıiliz hava kuvvetlerinde ça
lıtabilmeleri için müsaade ver
mesi muhtemel bulunmakta • 
dır. 

Nevyork Times gazetesi, ıu 
ciheti tebarüz ettirmektedir ki, 
böyle bir karar, Amerikalılar 
için modern harpte kıymetli 
biT antrenman yapmalarım, in
,gilizlerin ise, imparatorluk ha-

cMillet partisi• ve cMemlek~t 
muhafızı• teşekküllerinin iınifor
malan lağvedilmi~tir. Ayrıca. 
«Sefir• unvanı. derh~I tatbik e -
dilmek üzere lağvedilmiştir. Ru
manyanın evvelce Tür1'.iycde, 
Fransada. Yugoslavyada ve Yu -
nanistanda ve daha evve:ce Po -
lonyada ve Vatikanda ,efilreri 

(Oev;ıımı HYf• 3, sütun 7 de} 

Ber1ine göre •• 
Berlin. 9 (A.A.) - D. N. B. 

Dün gece. İngiliz ta}·yarelt-ri ye
ıniden Harnburg Ü7erine bir hü -
cum yapm1ş'laı v-: halkla mesltun 
mahallelere bombala,. almışlar -
dır. 

Berline yapılan hücum 

londra, 9 (A.A.) - La Suissc 
(Oev•mı ı•yra 3, sütun 4 d.,) 

İzmirin kurtuluşu 
/ zmirliler dün büyük 

bauramlarını kutladılar 

Kadifekaleden ,rucl lı:mirin görünü1ü 

lzmir, 9 (A.A.) - Akdenizi hedef gösteren Ebedi Şef Ala· 
lürk'ün emirlerini bir yıldırım süratile yerine getiren kahraman or
dumuzun feci süvarileri 18 yıl evvel bugün Izmire girmişler, yur
dumuzun bu ıüzel parçasını ve asil milletimizin hayat ve istiklalini 
kurtarmıılardı. Devamı uyfa S, siitun 5 t•) 

va kuvvetleri programının se -
merelerini vermesine intizaren 
yüksek askeri antrenmanlı A
merikan tayyarelerinin hizme
tinden istifade etmelerini mu
cip olacaktır. 

Diğer taraftan öğrenildiğine 
ıöre, 200 saatlik antrenman 
uçuıu olan birçok hususi Ame
rikan tayyarecileri timdiden 
Kanadada gönülJü yazılmıı -
!ardır. 

Amerikada 
hazırlık 

5,5 m~yar dolara yakm 
masrafla, 201 harp gemisi 
ve iki milyo~uk bir ordu 

vücuda getiriliyor 
Vaşington, 9 (A.A.) - 3.861.053 

bin 312 dolnrıı mal olncaı. 201 harıl 
ı:emisinln sipariş edildiğini bu gün 
Hahl'İ.re .N'ezaroti tcblif~ ctmiş~r. llu 
lpnrİ\J Anwrika llnhrive tarihJndc 

l'fl büyük sipariştir. 201 · geminin ye
ıli'<I zırhlı, sekizi tayyare ı;emisl, 27 

(Deramı ııahf/ e 3. m•tun J de) 

Değil mi? ........................ 
Ekmek buhranı mı, 
ainir buhranı mı? 

Ekmek buhranı var mı, yok 
mu? 

Evvelki alqama kadar, rafları 
boıalm1§ fınınların önünde yığı
lan kalabalıklara bakarsanız. var. 
Dünkü gazetelerde faal ve cevval 
Ticaret Vekilimizin ortaya koy -
duğu hesaba bakarsanız, yok. Bir 
buçuk senedenberi İstanbul Top
r11k Ofisi Belediyeye hergiin 300 
ton buğday veriyor. Bu miktar 
eksilmediği gibi, istanbulun nü
fusıı da iki günde artmamıştır. 
Buhran varsa, neden? Yoksa, bu 
telaş ve bu kalabalık ne? 

Buhran var. Fakat bu, ekmek 
buhranından ziyade, ban neşri -l yatla telaşa düşürülen ve fazla 

1 
ekmek almıya sevkedilen halkın 
sinir buhranına benziyor. Sayın 
Topçuoğlu tahkikat yaptırmak
tRdır. Bunun ne çeşit buhran ol
duğu o zaman anlaşılacak. Şehir 
bir buhran geçirmiıtir amma, 
henüı. adı konmamııtır. 

* 

LONDRA 
TEKRAR 
Bombalandı 

~·---.. --
Alman tayyareleri 
si'!'illeri öldürüyor 

Yangın bombaları 
geniş tahribata 

sebep oldu 
Londra, 9 (A.A.) - Reuter: 

Bu gece Londradn verilen alarm, 
Bnbah sant 4,35 de nihayete er -
miştir. 9 ımat 35 dakika süren bu 
alnrın, hnrbin bida}ctindenberi 
Londranın gördüğü en J.!ZUn a -
larmdır. 

Salahiyettar ıııi;şahitlerin söy
lediklerine göre, Lıı $eceki taar -
ruz, dün gecekinden daha şid -
detli olınuı;tur. Hücum, saatler 
geçtikçe daha :r.iyadc şiddet.leni -
yor \'e bonıbalnr. ekseriyetle çok 
yakın fasılalarla OÜfÜyordu. A -
larınm bidayetinden sekiz saat 
sonra dahi bombaların infilakları 
işitiliyordu. Muhtelif ınoktalarda 
yangınlar çıkmı~tır. 

Hasar mühim 
Londra, 9 (A.A) - Düşma

nın hücumu Times' e civar mınta
kaya teveccüh ctmişitr. Bu mın
tnknda birkaç yangın çıkmıştır. 
Londranın diğer mıntakalanna 
yapılım bombardımanlar hususi 
meskenler ve ticaret mües~esele .. 

(Devamı uyfa 3, aUtun 2 de) 

Yugoslavyada 
hükumet aleyhine 

nümayişler 

Talebe, kral sarayı 
önünde polisle çarpıştı 

İki taraftan ölen 
ve yaralananlar 

oldu 
Eclgrnd, 9 (A.A.) - Resmi mnlU

ınat.n nnznran bir komünist amcle 
\ e üniversiteli ~rupu Kojdoutniak 
krııl sarayı c1varınd hüküınet aley
hine tezahürcıtta bulunnııya teşebbüs 
etmiştir. J>oliı:ı kuvvetleri tüfek ate
şilc karşılanmış, bit- subay ve 4 ne
f cı ~·aralanmış, bir teuıhürııtçı öl -
müş, üçü d" yaı·aianmışlır. Sükünet 
sürııtle iade edil ıni~tır. Tczahüratçı
lıır lıııynt )lahulılı~ına karşı protes
toda lıuluıımuşlıırdır. 

------------·-----------~ Son dakika .............. ___., .............. . 
Gece hücumunun 

önüne geçmek 
için metodlar 

aranıyor 
Londrn, 9 (A.A.) -- İngillz hu\a 

kll\'\·eUcrbıc mensup yuksck bir şah
sıyet gerek İngiltere \'c gerekse A!
marı>·nrıın gece bombardımanlarının 
onilnc gt.'Çmck içın ınctodlnr nraştır
mnkta olduklarını s&yliycrck şunlnn 
iluvc etmiştir: 

cl\1-:sclcııiıı h:ıl surı.:tini liitlcrden 
evvel bulncafııııızı zannediyorum. 
Şimdıki ıt\Cl ve pllot zayiatımızı kaı·
şılıyncıık ihtlyatlııı· Yardır. Siyase
timiz değişmemiştir. Mukabclcbilml
l!İl ynpmıyıı ııürüklı•ıımiycccğiz. Bir 
plan tatbik ctıuektcyi;: ve cgoze giız, 
dişe diş> mücudclcsine sürilklenmi -
ycrck bu planın tatblkmn devam el
mc.nin dahn iyi netice vereceğini dü
şünu~ oru1-> 
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--- Bir memleket meselesi :::1 

Köylü, tütün 
satışından zarar 

görmeme.Iidir 

-

Yapılacak iş, İngiltereye vaki 
ihracatı tek firmanın 

inhisarından kurtarmaktır 
Yazan: KANDEMiR 

ŞEHRİN 
• 

iMARI 
Bazı i•timlikler 

bitirilcli, bir kısım 
7otlann da tamirine 

bapanıyor 
Şchrlmlzdeki btimli.k ve yol iıte. 

rine azami miktarda hıs verilmiştir. 
Sirkecideki adanm isürnlllı: işi bıtl
rilmiıür. Buranın 1111 yıkılma ve tan
zim 1,şine de pek yakında başlanacak
tır. Üsküdar meydanı da açılmıştır. 
Yakında asfalt döşenecektir. 

Bunlardan bqka Ayasofya mey
danile Şebzadebaşmdaki konscrvatu
ar yerlerlı:ün de tanzimine baolana
caktır. 

Kadıköyün nazım plinı da Vekil
le~ tasdik edilerek vilAycte g(lnde
rllmi~tlr. 

Yollar mcsel~lne gelince; eehfr -
deki bütiin yalların yapılmasına de. 
Yam edilecektir. 

hk plünda Sınıscrvı1erdcld yol 
vardır. Burası kısmcrı nl!fnlt ve kıs. 

r-.!..'!.'!!:~'!:.~~?~1:. _, ___________ , 

Devlet DemiryOllan Umum 
Müdürlüğünden bazı dilekler 

İzmir fuarını zİyan!te giden
lerin çokluğu, Devlet Demiryol
lannın blltün hatları flzerinde 
büyilk yolcu kalabo.lıkları birik
tirmektedir. 

Aldığmıız mfıteaddit elkl\yet 
mektuplarından, bir çoklarının 
ellerindeki mevki biletlcrUe bü
tün geceyi koridorda ve ayakta 
gecirmeğe mecbur kaldıklarını 

ve bu yüzden üşüyüp hastala -
nanların da az olmadıtmı öğre
niyoruz. 

Devlet Demiryollan gibi, hal
kın huzur ve rahatını, dalına 

her şeyin üstünde tutmuş bir İ· 

darenin bu aksaklığı da icap e
den tedbirleri alara" giderece
ğinden eminiz. 

Ticaret Vekili dün ekmek 
meselesini tetkik etti 

Yapak ve tiftik ihracatı için bugün 
bir toplantı yapılacak 

SAHTE 
MEMUR 

Kendilerine Fiyat Mu-
rakabe Komisyonu 
memura •Üsü veren 

açıkgözler 
Kendilerine Fiyat Murakabe Ko

mi5}'onu kontrolörü sfüru veren ba,;ı 
açıkg~lerin büyük ticarethanelere 
giderek haklarında 1htikar tahkika
tı yapacaklarmı sö~· lcnıek surclilc 
korkuttuklarıı , ve buralardan ı·üş
vet aldıkları anlaşılml.§tır. 

Fiyat Murakabe Komisyonu, dQn
kü toplantısında bu nıesell.!yi de gö
rüşmüştür. Komisyon Taziyeti ilan 
edecek ve kontrolön<.-rden Komisyo
nun veya Ticaret M üılürlüğünün hii
viyet varakaı:ı sorulmasını bildiı"ccck· 
tir. 

Kahve 10 kuruş ucuı:ladı 

9 Eylul 
D.. emJ k ,__:_; .. ı.urto-un m e et, ıuuu- ,. tti. 

luı bayramını idrak ve tes ıt d 11 
Her senenin Ağustos sonlan° ;. 
baflıyan ve EylUlüD ~ıw 
kadar u:zanan günler, Türk nw . 
tinin kudsiyet havası içinde YjF 
Jığı bir devre teıkil ediyor. . ~ 
günler, büyük bir davanın tasfıY 
d·ıd·~· b"" "'- b' h kkın kil~ e ı ıgı, uyua ır a h k· 

nıldığı, büyiik bir doğuıun !• a • 
kuk ettiği, büyük bir· zaferın ~ü· 
r.ihte yeni bir devir açtığı, v__e fe· 
tün bir milletin kahramanlı~· ı..t• 
daliarhiı sayesinde büyük bir :;i. 
$WDel ileminin yenildiği ve P. 
şan edildiği mubarek günlerdı!d· 

B .. ...::...ı d T"" k 1---ul~ ,. uguıuer e, ur IUll ~ • jıı· 

Anadolu Ajansının ilk planda lii.-· ticaretlle m~gul olan bütün, -evet _m_e_n_d_e_pa_r_k_e_ol_ar._:a_ı:tı_r_. ---
ak.ıl iki milyon vatandaşı ve nihıı.- kelimenin tam manasilc bütiın - tü-
yet hcpimizı sevindirecek güzel bir tun tncirlenmiz, İngilizlerin satın Bir otobüa biletçlai 
haberi var: cAkhlsanlıı tütün mab- ıı~dıklan tutün m selesinde kendile- yolcunun k f mm 
aulü taınnmile toplanmı~tır. Bu sene- nnde susm:ık ve OO)-Un bükmek ta-

Ticaret Vekill Nazmi Topçuoğlu, I dün Anknradnn şehrimlı.e gelmiş o 
dün sabahtan öğlcy:? kadar birli~ler-ı lan Standnrdizasyo::ı nıüdürü Fnı·uk 
<le meşgul olmuştur. Hu ura<la lııgi- Sunteri de kabul e~tir. Farukuıı 
liz mübayaat şirketi ınümessili Lord reısliğinde bugün toplanacak müte
Glinkcner, Vekili ziyaret etmiş ve hnssıslardan mürekkep komis)·on, 
uzun ınfiddet görüşmüşlerdir. yeni sene yapak ve tıftlk 1hrncat tip-

Ticrıı·et Vckiileti a~ lardanberi giım 
rüklerde bekliycn 25 bin çuvııl kah
venin doları 138 kuruş uzcrinılcn he 
saplıynrak maliyet fiyatını teshit et
miş ,.e ithalata müsaade vermiştir. 

Hu kahvelerin m:ıliy<:ti büyüklii 
ğüne göre 129,5, 130, 130,5 Irnruştur. 
Mııllar bugünden itil'aren parti par
ti gümrükten çıkarılmıya bnşlıına
cakur. 

vasının yüksek alınlı ıehitlc~ 
ıanlıklarının ve Türkliikl ~ 
bütün kuvvetile, bütün feY • 
diriltici ve yükseltici bütün ~f 
lclerile, her zamandan fazla t>' 
Türkün ruhunda yaşar ve ber .. uY 
mandan fazla ilham verir. ~~ 
tosun sonlarında baılıyan ~u fııtl 
taarruz ve o taarruzun inl0~8dJll 
gösteren safhalar, Başkuınaıı bt' 
harbi ve zaferi ve bu zaferle t"'• 

ki tütfin rckoltcsl miktar it.ibarile hammfil \"e kudretini bulamıyorlar., yardı 
dört lıuçuk milyon kılodur ve kalite Bu noktııda tu tun ihracatçılarımı- ç lk " d z· . 
it ba rllc de fevkalade nefistir.> zın bilfıistı na hepsi gayrhucmnun ı d b~n?cd _ oyu1 ntae botılulrıınb " d1f.~. lbslmm-

Gôrüşmenin limanımızdaki transit !erini tcsbit edecektir. 
tlepolannda ve Portsaıı.tn bulunan Ticaret Vekilinin l.ıugün Ankua· Fiyat Murakabe .Komisyonu da 

dun akşam üzeri toplanmış, kahve
lerin perakende satı, fiyaUannı tcs
bit etınişUr. 

.. a I"' 
raber doğan ve şimıek sur a. 
bütün yurdu kaplıyan zafc~ 1 (t 
neşi, hulasa, lzmirin istirdnd!lecfeO 
bütün vatanın istila izlertn b;' 
tatbir cdilmesile neticelenen i1r 
diseler, bütün bu hadiseler~~~ 
da ettiği milli destan, her Tur rıı • 
hafızasında. vicdanında -ve . 
hunda yeni bir hayat kaynait ~e 
ratml§hr. En a1il, kahramanlık •ıf 
insanlık hisleri, en yüksek ya\'ie
seviyesini özliyen hayat haı1l e1,. 

T ii - ı •· ·n· k ·r1· d d 1 e ın un s n ı c a ın %"1 r o-ut nun, yanız r.eyt ı eyı ı U· ur ar. t b- t bil t - ti · ı 
k 1 k "h · · ll " o us e e ucre "rını yan ış bll-

mühim miktarda (UValın memleketi- ya donmesi muhtemeldir. 
mize ithali üzerinde oldıı{:,'U anlaşıl - EKMEK MESELESJ munını savurma tıın ıaıı n cı ctını, ız. bu gayrımcmnunlnrm avukat· ı dl- · · · bil tç " k 11 n ıl değerini, memleket iktısadiyatın- lığını ;·apmak niyctınde tlt'ğiliz. . g~ı1~n e~e tı __ ı~ı:r. ~ et

daki mcvkilni ırıyıldlc bilm1yen bir Bu yuzlerle gayrjmcınnun vatan. ~1 ' ~-· eyı l recegı )e e,. 0 a~ca 
çokları, belki bu habl.!rin ehemmiye- daşın hakkını aramak t:ı bir gazete- k u;ve ııe ~ ~~crı:!!!ın knfasınn bılet 

maktadır. Bu malların bir kısmı in- Ankaradan ~ehrimiz.e gelen Top -
hisarlara vernceci;ln3en inhisarlar rnk 'Mnhsıılleri orıın umum müdürü 
umum mfidür muavinlerinden Hur· Raşıdi. ekmek işini tetkike memur 
rem de bu görüşmede hazır bulun- etmiştir. Raşit, dün O{isin İstanbul 
muştur. ı .şubesinde meşgul olmuştur. Tclldk-

Yan toptancılar icln 135, pe:rn
kendecllcr için 145 ve kuru kahveci
ler için de 180 kuruş s:ı.tış fiyatı kon
muştur. 

t ini de ölçemezler. cilik vazifesi olmakla beraber, asıl u usunu n ırmaqur. 
1''akat yine ajans söyluyor: cAk- dava, bu memnuniyctsnll[,rin lıir çığ Yaralı baygın bir vaziyette bas-

hi nrd:ı on bin ailenin geçim ve re- glbı yuvarlana yuvaı-lnna, bfitfin tü- taneye kald!nlmış. biletçi Ali ynka· 
fnh vasıtası bu tüt&.1ndür.> • tilncülcrimize. . Tnaa koylOye kadar !anarak adlıyeye teslım edilmiştir. 

YAP AK. T1F!1K iHRACATI !erinin neticesini raporla Vekile bil-
Nazmi Topçuoglu, bundan sonra, dlrecek-tlr. 

Çekilmiş kahv~i.1 bugünkü fiyatı 
190 kuruş oldağun:ı göre yeni fiyat 
10 kuruş ucuzdur. Ben de lliıve edeyim kt: Türkiye- bütün tülüncülerimlze varıp daya. 

de iki milyondan fazla insan ekme- nacak olan zıırnr ve ziyanı vnktüza. 
ğini Wtündcıı çıkarır. manınd:ı önlemek z:ınıretldir. 

Geçenlerde Akhiımrda bulundtığum Peşinen soyliyelını ki; hu lşde a-
~amnn kôylün6n, 7.iirraın, i~inin ve lıcı olan İngılizleı~ t'n hafif mikyas
bütün halkın (tütün ı e nasıl bel bağ- tn hllc olsa serzenışe hakkımız yok
lamış, nasıl gönül vcı·miş olduğunu tur. Çünkü onlarııı. lıütün tütüncü
gozlerimle gördüğüm için, şimdi o- !erimizi memnun l'lmekten başka blr 
radn .jlk tabii ilnuılardan kurta- şey düşünmediklcı1nı biliyoruz. 
rılnrak • toplanmış olan tütünün kar- Nasıl oluyor dtı bu iyi düşünceye 
~ısında duyulan memnuniyeti de gör- rağmen tuUlncölerimiz - topyekun -
tnü' gibl blliyorum. gayrimemnun. tuıtt.d müteessir ve 

Yine pcltiilA biliyonım ki bunu, ~cyusturlar? 
dil;-er mıntnkalardıın yağ:ıcak yeni Ve nasıl olacak ta, nih:ıyet tütün 
tütfuı toplama haberleri takip ede- eken kö)·lü de -eğer vaktinde tedbir 
cekUr. alınmazsa - ergcç bu )'else düşecek 

Evet, yüz binlerle insan, eoluk ço- ve zarara girecektir? 
cuğlle gör. nuru, alın teri dökerek Şöyle ki; hükümctimiz. İngilizlerle 
aylarla üıel"ine titrediği fidelerden yaptığı 4~ milyon liralık anlaşmada 
bir yıllık ekmeğini ::ılmnk üzeredir. bu paranın faizinin tOtünle öden -
Şimdi bu tütün yaprakları c!iıdm mestnl knbul etmiştir. Yani lngtliz

yapılac:ık, kurııtulnrak, demet ola-ı lcr her sene bizdeıı yine yuvarlak 
cak ve ... satılm,ak. hesap 16 milyon Türk liralık tütün 

İşte burada,. durmalıyız. Zır:ı tfi • ıılacaklanltr. 
tünü yet.işti~enin, o~u idrak ettiği fş böylece takarıiir edince Britiş 
anda duydu~.?. sevln_cı, her znman,I Amerikan tütün kumpnnyasının Tüı
·~caba 1stedıgım glbı satabilecek ml- kiye mümessili olan Mister Brln 
yım?.> kaygusu takip eder. doğru İngiltcreye gidiyor ve cSiz 

Dünya buhranı yüzünden bir ta- Türklyeden tütün ıı.lncnksınız, bey
kım pazarların k:ıpıılı alış \·erişlerin hude teşkilat yapmnyımE, bu tütün
ilnı:nlı, yolların t<>hlikeli olmasına lerl size biz verelim!> diyor. Böylece 
rnğmcn hükumetimizin diğer föracat de nnlnşıyorlar. 
mallarımıza olduğu gibi tütüne de Buna da kimin ne dıycceği olabilir 
yeni mahreçler buld~i:ru malıim.dur.. ki ? 

O halde, endişe edılecek hlçbır cı- _ . • .. _ 
het yoktur. Başta tütün eken köylü Bu kum~anya_ '!,urkiyedckı tutun 
olmak ~ere hep mü!:terlh olabiliriz. lhracatc;ılanlc goruŞCCl!k, anlaşacak 

İşin lçyüzü de höyle midir acaba? ve bunlardan alacağı tütünleri fngil
tcreye verecek! 

Hnyır ... Yazık ki, tütün piyasası
nın nsık ve · endişeli ~üzü bize bıı hu
r;uru vercbUcc:ek mahiyette dcğildır. 

llıiklım•'timizin de istediği bu. t.'\
clrlerimtzln de istediği bu, ingifü:le
rin de isteıliğl bu dttil mi! 

Fakat hu kumpnnya öyle ynpmı-
(Devamı sahife 4, sütun 1 de) 

Ü•küdar tramvay 
ıirketinin ta•fiye•İ 

Üsküdar - Kadıköy tnımvay şir
keti hissedarları dün toplanmışlar -
dır. Bu toplantıda evvelce verilen 
tasfiye karan okunmuş ve buntın ü
zerınde epey münnkıışalıır olmuş ve 
nihayet hesababn tctl.ik edilmesine 
karar verilmiştir. Hcıınb::ıtı tetkik 1-
çin Belediye muhaschedsi Muhtar, 
Yazı işleri m6dürü NcenU ve huku'\ı: 
işleri mfidüril Hasan Flc'ritten mfi
rekkep bir heyet seçilmiştir. Bu ze
vatın verecekleri rapor Ozerine de 
tasfiye işi görüşflleccktfr. 

Kıymetli bir mullllim 
vefat etti 

Turk maarifinin en kıymetli mu
alliınlerin<len olup bir çok talebe yc
tietircn Kabntaş Liııesi kimya mual
limi Kudsi, dün vefat etmiştir. 

Cenazesi bugün saat 11 de Şehre
minindeki evinden kaldınlarnk Şe -
hitlitre dci"nedlleccktlr. 

Polise teşekkür 
Fatihte Kıztaşında 57 numaralı 

c·;de oturan Nedim, evvelki ge. 
ce evine girip te mfü:evheratını a
şıran hırsızlnrı pek kısa lıir zaman
da yakalıyan gayyur polisimize ve 
bu meyanda bilhassa ~mniyet mü. 
dürü Muzaf!cr Akalınla, ikinci şube 
müdürü Zeki ve komlscr Alxfurroh· 
mana minnet ve şiikr&nlaı·ının ibla
ğını rica etnıcktcılir. 

111111111111 
tUUUSUHUUll .............. HABERLER 

.... ıuuo• ..... ,. ..... , ..... ............ Mideaıinden bozulma- ri, bu kaynaktan gıda ve bıt ıı ., • 
rak beslenir ve bu sayede her ~ı11 

+ YE~'/ iCRJt KAXUNU - Bu muj eroin paketleri geli aşarak, hiçbir teredd.üt ~t· 

KÜÇÜK ........................ ____________ ,..., ________________ __ 

lkbaat haberleri: 
sabahtan itibaren mc\"kii tntbikn ld ~eçirmeden, hedefe doğru ıle~ııf 

+ TUZRUJIU - Son günlerde girmiş bulunnıakt.-ıdır. Bir kııç güıı- çıkarı 1 Bu zafer günler. ini ve ~urt ht1 
tuuuhu fiyaUarı ııcbcpsız yere yuk· dcnberl İcra dairelerinde devam edl?ll nu·· n Kuıııkapı sahilinde vazife gô· ha al t • t tm ın 

E kld 1 ' ki b't" ıı · ti tır annı es ı e en .' ı...ı. 
seltilmıştir. s · en 19 lmr1Je olan ınzırıı' ar ı ır mı~ r. ren muhafaza ıncmurlıınnın nazarı · d - t ıt ... ~ 
tuuuhu liimdi 34 kuruetur. Atına Yeni kanuna göre icra mahkeme- dikkatini celbeden l\1uammer ndmdn Türk üzerın e yaptıgı es ııu..-· 
Ticaret Odasından alınan m:ılümat.- !erinin işi arttığından kadroya yenı birine oralarda ne dolaştığı ve ne dur ve bu tesir günden güııÇ~ 
ta, filhakika fiyaUıınn bir miktar bir icra lıükimi daha sılınacaktır. yaptığı sorulunca ani bir hnreketle vetlenecek ve "rtacaktır. bİ'çeı 
yükseldiği anlaşllmışs:ı da bu mlkt.ur + SIRKA 7• HADlSESi _ i13nkır- cebinden çıknrdı.i:"l ki.ğıt parçalannı tarihi hadiseler, zaman ge~ tte 
çok azdır. Ayni z:ım:ındn tuzrubları- köy civarındaki Osroanlnr köyOnde ağzına ataı·nk yutwuş ve bunları~ ge.npqir ve gençleıtiği nısb~ııf 
na yüzde 110 nisbetinde soda J..:ırı~tı· evvelki gece bir sirkat hadisesi ol· ~roin olduğu anlaşıldıi;tndan kcndisı nüfuzu genişler. Bizim kur~ .... ü 
nldığı anlaşılmıştır. Ticaret müdür- muş, Ahmet izcil<ır adında Mrı ı Cı•rrahpaşa h:ıstane,,ine götürülmüş- sava•ımız da ayni tarihi ku<ı'~ 
Jür.ü tııhkikata başlamı~tır. k - · ı·· · d o fı ti ı '"1 · rı · den b""ulmn v t> soyma uzere gırı ıgı ev e c r ıın • tür. ı • uamıııer, mı esın v.. • • ve ayni tesiri haizdir. 

+ PAMUK REKO/,TESl - Bu zerinde yakı:ilanmıştır. mış bir paket eroin çıkanldıktan fi- • 
seneki panı uk mııhsul ii nıüz üzerinde Ahmet İzcller, <l-ıi 11 Sultanahmet, so,.n::r_:a:_.:m:ıı:.:h::_k::e:::n:ıe:::y.:e_..-"'.:_· ı:.:·i:hı:~ı:.:·ş.:.ti.:..r_. _______________ __.,,,. 
yapılan tetkikler bitlrilnıiıştir. Rl'kot- Hıriııci Sulh Ceza ınahkem<.'Sincc tcv- - tutul8'1 
tenin 300 bin balya ol<lur:u ve 1ıun1a- kir olunmuştur. Karşllıksız aşk hatitahğına 
rın ihracından mcmlı>ket.e 25 milyon + AMPUL Il/R.::,JZJ - Yako il· 

lira gireceği anlnt-.lmı5tır. Pt\nıuk <lında hırsızlıktnn müteaddit sabıka- ,, A" c:;.ık Garip '' tevkifhaneden 
ihracatı dövizle ve limnnlarııııızcla lı bir genç, dün de Sultanhamamınıla T 
alıcılara teslim şartile yap.lacaktır. Salamonun ecza deposuna aspirin tımarhaneye 5eyl(edi1dİ 

+ CE.VUP Lİ.11AN/,ARJMJZ • almak bahanı>_sile gitmiş ,.e el çabuk-
DAN HAREKET BDBN VAIJUn- luğile bir paket ampul çalarken ya-
LARIMIZ - Dıunlup:ııar vapuru kalanmıştır. d d d" Zeki t k dl" e'-'e nıi1tt' "'in" ·ncln oturan Zekiye a ın .a e ınce ye c. rar n ıy J ... e~• • 
dlin akşam İskenderun 11efcrl Yako cürmümeşhut mflddeiumunıi- " ~ i A G ri , "" 

m1 1 Zengin bır dul, blr mU<ldet evvel evı- caat ctm ş \"e c şı.ıt n p> , 1r.t 
için ltmanımı:r.dan hnı~l<ct et fi. r. )""-" ·1 f ti C bk ınc 

il ltiJOC verı m ş r. nln baı.A=ını tcnıı .. detmek v.c. taıhlıı_r den Birinci Sulh eza ma ·c 
Cenup Umaıılarımtzd:ı ihracat ma :.- ,..,...,. 
nnı ve dığcr eşyayı yülıliyeo Snk:ır- Poliste • açtırmnk üzere Onıeı· oi;lu Omcr Cı- verilmişti. • 
ya şllepi bugünlerde limnnımu:a gc. -- han adında hır amele tutmuş, fakat Muhkeml', g~enleıd-:ı ınuhakciı~ • 
lccektir. + RANDEVU OTEL/ _ Bir amele Zekiyeyi görfır görmez kentli· sini gördCiğü Oıner C!hnnın . h~ tfllr 

müddettcnberi gizli fuhuş yapmakta sine vurulmuş. aşık olmuştur. den şüphelendiği için kendJsını det• 

Adliyede ı 
+ ·KADIN A l'CISI - Kadın nv

cısı Eyüplü llalit, ı;cçı>ıılcrdc hnııis
haneden çıkmış ve ~ aşlımm11 olması
na ra6'1Jlcn kısa biı· z.mnan z11rfııı • 
da yeniden bil' ç'>k lml,ınları kan
ılırnıış, paı·nlarını dol:ıııdırmıştır. 

olduğa anlaşılan Kntlıköyü rıhtım Ömer Cihan bütıhı ümitı:\z vazi- hı n_dl1 mü~hedeh:ınesine gön 
caddesindeki Ankara otl'li zabıta tu- yetine ı·ağıııen Zekiyı>ye ilanı aşket- miştı. • .. . 1 ti' rafındıın tarassut c-dilmlş ve dün m••kten geri durmamış ve kııdınal Tıbbı adlı Omer hakkında~ .,. 
yapılan cürınümcşhutLı bir çift gay. ınusnllat olarak keııdh; iııe ııwktup porunu tlün mahkemeye vernn~tı G' 
ı·lmeşru vazi~tcttc yaknlanc.lığıııdun üstüne mektup yazmıyn ve a\t.ma da .Müşahede sonund:ı Ömer Cibllıı~ 
otelin knpatılmasınn karnı· verilmiş- cA~ık Garip> diye imzalar atın!yn tahav\•üll hezeyaııı aşk hastahil'

1 

tir. başlamış, nihayet i~i OH~mle teh'..lıdel rüln;li
0

şlür. i• 
+ iıcl AY AGiı\" DAN y ARA- binılirlncc de .. karlın ~dlıyeye mura· l\lahkeme, hakkın l:ı ceza ,.crcııl. 

t t i"ti Om"r Cıhnıı gı>çenkrrle .. • 1 ·ıı ~ LANDI - Tarubysda oturan Facula can c m ~ · • ~·cceği Oıııcr Cihanın trdavı çı ıı' 

l'.lbette Akhisardan gelcri müjde
nin tadını luıçırmak i"tcmezdim. l•'a
kat ne yapayım ki: tütiln davamızın, 
bugün karşılaş.ığı bazı mühim müş
küliıtın bal ve faslc<lilmesi nrtık bir 

~~:~~~:t uıesclcsi hntini almış bu. e • r-.. R;k~~·l~~·K~~~ş~·Y·~~ .... ~ 
İznh edeyim: Türkiyedc yuvarlnk . . ~ .............................................. : •• 

Ynkalanan Eyilplli Halit, dün arl
Uyeye teslim olunmuş \'e sorgu lıu· 
kimliğinde sorgusu ynptldıktan son
ra tevkif edilmiştir. 

l·snıı"ndcki kız caddrd" d 1 k u··,. av hapse mııhkuın edilmiş. fakat • _ . 1 .... a!ll .c o :ışır <'n • • ,_ telı<l"ıt mcktuplnrıııı kıı koy hastnnesıne kaldırt .. . 
1187 sayılı hususi otonun sııdı.:mesi- 7.ckiycye nş ... ve . . 

•·-• tı l . . tevk\fhnncden ıle ~öııtlnrmıye dcvnm karar vermı~Ur. 
ne maruz ...... mış r . kı ayagından 

ağır surette yaralanan kız hnstııne- d d., .. t l Poli• enntitüsilnde hesap yılda '70 milyon '-ılo kadar Türkıycnın ilç • • • .., • • ton gemısl vardır. + KEMAL ÇEi.EN ADJNlM 
tütun istilısul edilir. Bunun Hi mil- ı tarafı sudur ve D nızcıhgımız lliilün sahili, Ad- nlR GE.\'Ç - Sult.an:ılımettcld Sn-
)OllUnU dahilde lstihlfık cdlloıek uze- bizım hudutları- . ıi)atikteki bir e .. natler mektebi müdürü Yusuf Zi:rn-
re inhisarlar idaresi alır, 15 milyo- mızdnn 1641 kilometrelik knray:ı mu-ırıttcn ibaret olan Yagoslavyanın do- yı, geçenlerde .sokakta )akalamış, a· 

ye kal~ırı~mış, suç~u yakalanmıştır. iş k~DU~~n a ta l·.a : 
+ KAZA - Kadıköyündcn snn- tan şımdılık vazjeç1ldı tedrisat 11 aya 

dalla İstıınbula gelmek istiycn Ah- k ld 
medin ayağı kaynu, ve başı sandalın Anlmra, 9 (Telcfonla) - İş k~- çı an 1 !" r nunu Amerikalılar, 10 milyonunu knbll, 4000 ldlometre)i aşan bir de- nlz filosu, 373.000 tondur. teş ederek yaralamıştı. 

~imanlar, ~~iye kıı:~nııu d_a -şi_mdi- niz hududumuz vardır. Bugün halii., milli mahsullerimizi, İkinci Ağırccza mnbkemeginc vc-
kcnnrına çarparak • t nunuııun tatbikatından alınan netı Ankara, 9 (Telefonla) -:- rdct ~ 
ralıınmıştır. Yaralı a:ı:;gıs:r~i;e ~~: cclere göre bu kanunun b:ızı madde- ı;n dnhn kültürlü . :ıo·ı>tişcbıl~ rı.ı:.i' 

F rn~ız 'reJıaılc İngrlız hükumetı sa- Şnrl Tcksiye, cKilçuk Asya> sında yıı.b:ıncı gemilerle harice sntmakta- rilcn Kemalin duru~masınn dün de 
tınBn ı)(•tofırt._ 

1 
. hı ) 

1 
Anadolu kıyılannda '·:ışıyan bir nıil-ı yız. Knbotııj hakkı, mllli dCI1izciliğl- devam olunmn• müddciumumt mü· 

c.l h ta k l t ı . . ·ı · 1 · t tktk t:ı temin için Dahfliye YckilcU • fi' 
e as neye alınmıştır. !erinin değıştırı mesı çın e ·n Enstitüsündeki tedrisatı eyl61 bSl•e&o 

u ı un a ışverı ın nası ya- " · 1 1 • . • · """' pıldığını, o hazin hikayeyi bilahare ktin muhakk:ık denııci olacağından mıze tanı b ~ nkişaf. ım~uııı verdık- talcasını söylcml.,tir. 
"azacağım. b h 1 H k"k te h • r· v· ten sonra butün &ahılk:rımt:de eş.ya Miiddeiumumi mue.v1ni İhsan, Ke-

+ '"i'ANGIS - Bcykozda oturan lıaşlnnmıştı. Vekfilet bu kararından da n temmuz sununa la.dar devıırıı 
Ahmedin 11 yaşındakı kızı dün evin- şimdilik vazgeçmiştir. mck üzere 11 ayn çıkarmış~ 

" _ . . a scc er. n ı a n u, cogm ı ır ve yolcu taııımak hakkı gemılerlmıze . . - ·· 
Bu6"\ln, sadece, bu ahşverışı teh- zarurettir. . f k b 

1 
d b" 1 malın suçunu enbıt gormuş, ancak 

d~ su ısıtırken nuıng:ıluan sıçı·ıyaıı ~ 
bıı· kı~ılcım döşemelcu tutuşturmuş
tur. ihraz sonra ela döşeme tnht.aları 
nlcvlenince kız istinıdada başlamış 
ve etraftan yetişenler yangını sön -
dilrmüşlerdir. 

...... ~ 
l'"""""'"'"""'"'""'""""""""'"" : + ÇARPTI - Dün Beyazıttan 

Sirkeciye gelmekte olan 2285 sayılı 
tnksl, Tül'be önünden Cağalo(;luııa 
doğru süratle geçerken caddenin bir 
tarafından diğer tarnfınn geçmek fa .• 
tiycn 70 yaşındaki İbrnhime çarpa· 
rak başınd:ın ağır surette yarala -

mıştır. 

dit · eden b\iyük tehlikenin haberini Sultan Abdülfızizin llk zamanla • gtlcçf mdış,te a
1
ated, unknrdaıı. tnf~l ır s- verilecek cezada tııhı·ik sebcbile :ra-

1 
·r k ı · d a e m n ere , cıuz ı omuzun vı•nnekl~ ktı n etme· n yetın eyım: a·ında. 'l'ürk <lonanmo.sının Avruııa- ton ·mı hl 1 arını mil ·on şının gözönOnde tutulmnsını istcnılş-

A merıkalılann ve Alnıanlnnn al- 11d el k u· d n.ı ' ç 
0 

mazsa Y > . k 1 tı 
dıkl t

- t -
1 

. . lı b hl t " •ıın n uvvette ır onıınmnsı toruı çıkannıya muvaffak olamadık. tır. Muhakeme kıı.rıır tçın a nıış r. 
arı u un er ıçın u a s e, soy- olduğunu söylerler. Bugün, l.ıilhassa • İ . .. . 

lenccel: söz azdır. İnhisarlar İdaresi deniz ticaret filosu itibarile, uzun Denızyolları daresınln, Adnlıır, + OLDÜ - Evvelki gün Akarct-
nl de kendi haline bırnkıyonım. sahillerimizle hiç olçülü olmıyacıık K~ıköy. vesaire l?ibl yakın salıiller ler yokuşundan geçen Süleynıan a -

F 
.. . . ld • 

5 6 11 
k d . h"b'- Rak 1 harıç, bır sene iı;ınde taşıdığı yolcu d d bi . .__ .... ınlık 

+ MUVAZENESİNi KAYflE
DJ::REK DÜŞMÜŞ - Erenköy-Üs· 
küdar caddesinde oturan Fehmi evi
nin ikinci k:ıtında tamirat yapmak
ta iken muvazcnesını kaybederek 
düşm~. ağır surette )arnlantlıl:'ln -
dan Nümuno hastanesine kaldırıl · 
mıştır. 

ra!'1sız _:re.Jı.cıının a 1~1 - m - n ar az gemıye sa ı u.. am ara sııyısı, altı milyonu bı.ıloyor. Bugün ın a r ar"b.aeı mcnnc uu;:.., _ 
yon kilo tutüııü d:! - lnbısarlar İda- bakınız: Türki>·enln 938 senesinde Til k" . ... " d . _ _ _ gelerek yere yuvnlıınmıe, Beyoglu 
rcsile Ziraat ,.e İş Bankalarından hepsi beysi 200 bin tonluk gemisi ~ .ıyem!1zde 1Henuz cnt ızdyuzuldg~r- hastanesine kalcbrılmı"tı· 
müteşekkfl • Tütün Limited Şirketi \·ardı. Bu miktar, 9!19 d:ı ancak on memış mı yon arca va an aş o ugu .. • '" . . . 
veri)or. Duna da kimsenin bir şey bir bin ton kndar fazlalaştı. Hnlbuki baldkati k:ırşısmdn bu rakn°!•. bW Sufoyman dQn almütt. cesedı a~lı_)e Zavallı ihtiyar Cerra?ıpaşa hııstıı· 

nesine kaldırılmış, ııuçl\1 şoför yııka
laııımık tahkikata başlanmıştır. 

dcdığl yok. sahlllerinln uzunluğu bizden daha nasıl tatmın ve memnun cdebılır? dol..'toru tarafınd~ mu,ıyene edLdık-
Fak.nıuuıt... Yıllıırdanberi tütün çok az olan Yunsni.cıtanın 1.801.000 İSTATİSTİKÇİ ten sonra defnine ruhs:ıt veriln.iştır. 

1 Edeb'i Roman 
wı • 

l Rüya 
1 

HULASA 

Gc11ç bir doktonrn annesi hasta
dır. Doktor iUtıtir. kamer olduüu· 
'u' anlıJlor. /( cıdın kuTtulınnıyor. 
Aradan 17 seııe gcçiyoı·. Doktor 
bfrdeııbfra ayni miilh~ illete uğ
nımıı bıılıoıdııüıımı merak ediyor. 
l':tweld bıı feci 1ıul..-ikati kabııl et
mek iıtcmiyor. Fakat ri»ıtgen 
illeti oçığcı vııntvor. Derhal ame
liyat 11a.~11orlar. Doktor ölüme 
"ıahktlm olduğımu bilmekle bera
ber kendirini aldatacalc ıtıılanla.r 

arayf>r. 
Ameliyatı haber alı7ı gelen dok-

tor cırkada~e g5riişiiyor. 

e 

Tefrika: 4 1 

Gibi 1 
Yazan: M. B. S. 1 

- Seni dQha fazla yormıya -
yun. Bana kalırsa hiç kimseye 
hastalığının esasından bahsetme
sen iyi olur. cKarha:ı> der, geçe

0

r
sin. Hoca söylemez. Asistanlan
na da ,tenbih et, gevezelik etme
sinler. 

mı kaybetsem, zaruret ve hicap 1 arkaüstü yatmıya mahklım oldu- Onun bu dikkati bende takdirden' çinde intihar edebilirdim. Bu mu
içinde ya§<lsam yine kendimi hah- ğum için bunaldım. Pencereler de evvel yine korku hissi uyandır - 1 

vakkat salah devri kaç ay siirer~ 
tiyar sayacaktım. kapalıydı. Zile bastım, hastaba • mıştı. Bu korku ölümün kendisin-

1 H t ·· F k t b b · d · d k .
1 

as asına gore... a a en u 
Akşama kadar, çoğu meslek - kıcıyı çağırdım ve pencereyı aç • en zıya e ona arşı tamamı e 

daşım olmak üzere, birkaç ziya- tırdım. Bu kız beş sene evvel be- aciz olmanın 7illetinden ve ona devri uzatmıya değil, iyi yaşamı-
retçi kabul ettim. Hepsi de has- nim yanımda çalışmıştı. Bir şofö- yaklaştıkça çoğalacak uzvi sefa - ya çalışacaktım. Bir ay, nihayet 
talığımı bilmiyor gorunuyor- rü sevdi ve hastabakıcılığı terket-

1 
lete ait sahnelerin tasavvurundan bir buçuk ay kafiydi. 

lardı. Akşama doğru biraz uyu- ti. Sonra nasıl olup da buraya doğuyordu. Bir kere daha, fakat Bu ta~avvur bana o kadar he
muştum. Uyandığım zaman neşter geldiğini bilmiyordum. Sordum: bu sefer daha vuzuhla ve cesa - yecnn verdi ki, vaziyetimi unutn
ncısının epeyce azaldığını hisset- - Şükran ••• Ne zamandır bu- retle İntiharı düşündüm. Bu, ölü- rak yerimden sıçramak istedim. 
tim. Başımda nisbi bir rahatlık radasın} mün kendisine karşı değilse bile Neşterin acısı beni sararttı ve ye-
ve zihnimde parlaklık vardı. - Altı ay var ••• Nusret bey. zamanına karşı hakimiyetimi te- rime mıhladı. Bulantı vermiyece-
Hastalığın takip edeceği seyri ve - Evlendin mi? min etme7. miydi} İstediğim za • ğini bilsem sigara i~cektim. lnti-
kısa ömrümün geçireceği safha - - Evet man ölebilirdim. O kadar da de- harın zamanından ve şeklinden 
ları düşündüm. En yakın misal - $imdi evlisin demek. Ço - ğil: İstediğim yerde. istediğim Ş~.- evvel, hayatımın fU son bir iki a-
annemdi. Ameliyattan sonra, il- cuğun var mı} kilde, v_ücu~ümün gü~elliğinden 1 yını en güzel tarzda nasıl geçi -
let tcpirrciye kadar vücudü ra - - Hayır. Çocuğum olmadı. ve ha;-sıyetınrlen çok hır şey kay- rebileceğiıni düşünmiye başla -
hatlamıştı. Bunlar güzel serap ay- Evli değilim artı\ ~e-~mi:.erck ölebilirdim. Birçok dım. ilk hatırıma gelerı §ey seya-
larıdır. insan tam bir şifanın veb- - Boşandın mı? uzuntulerden ve ıztıraplardan da lıatti. Doğduğum ve büyüdüğüm 
mi içinde yaşar. Annem hastalı- - Hayır. öldii kocam. kurtulacaktım. lzmire gitmek, içinde dünyayı ilk 
ğını bilmiyordu. Tamnmilc iyi ol- - Niçin} Neydi hastalığı} Bu fikir beni zaptetmiye başla- gördüğüm ve çocukluğumun en 
du~unu sanmıştı. Fnkat ben bu se Şükran cevap verml'di. An- dı. Ameliyattan birknç gi.in son- mes'ut senelerini geçirdiğim eve 

r§ Vecizelerin Şerhi 1j :"tttHHICIMlıtM1tttlllltMIHHtfHINltt1ft ...... I 

BaşkalOTı tarafındart lı~ 
saba cekilm•den1 baıhol"'t 

f 
0 d ·ı .,. ı-tı. tar o ın an o cu. up u• 

madan kendini~i huaba çe' 
kin oe ölçüp tartın! 

öMER 

Başk:ılıırı tarafından bcsıı~ 
çekilnıck, gelecek nesiller tıı~:. 
fındnıı muhakeme olunmak, )51, 

hut tarih nıııbkemc.-ı;iııin kn~~ 
na geçmek veyahut dnha bil) • 
bir mahkemenin lıu~ıırumı çıl'r. 
mak' muııalarına gE'li r. Buıılll ıııJ 
d:ııı her luıngisinın knrŞtgı ·t· 
çıknııyn namzetsenız oraya ~1

1

0 • . . ı 

mcden evvel kendi kcndinıtı bl. 
saba çekmek 1,ıı·ektir. ııcsıı il' 
nızdu bir cksikl\k varsa onu dC 
demek imklinı mevcuttur. atr dl 
kcndlni~i t?lçüp tıırtmanız 1'' 
icııp eder. Ölçüniiıde bir boztl t' 
luk, tartınızdıı bir eksiklik :ııı· 
sn, onlan da telifi etmek ı:n 1;• 
kündür. Kendinizi bcsabn ~ıı· 
mek ve ölçüp tartmak saY • .ııııı 
de ~nhsmız hakkında bir hft";,~. 
vermekle kalmazsınız. Bn. h~ 
mün icap ettirdiği gayreti tt' 
Uırerek bütün noks:ınlarınızı t.JJ' 
lafl eder ve :rarı:ı başkaltı r~.ıı~ 
rafından muhakeme edildiı;I <4 

zanıan iyi bir hükOm atııı~A 
Tiamzet olursunuz. Bu sıı:l' 11r· 
hatı .. anız temiz yaşar ve nııı 
vi istikbalinizi lrnrturırsuııZ·~ 

Hüliiım başkalarından ~ df\' 
kendinizle mrşgul clarak •:ıc 
nını.ı:ı tıı~fiyc cdl•ıl ! 

Biraz anlattım. Dikkatle din • 

ledi. Uzun bir düşünce vakfesi 

geçirdikten sonra kalkmıya ha -
zırlanarak dedi li: 

Bana teselliden ziyade korku 
veren bir merhametle yanakla
nından Öptü ve gitti. Oç gün ev
vel onun hiçbir meziyetine gıpta 
etmezdim. Fnknt şimdi benim gi
bi olmamak onun için ve bütün 
insrınlar için, ktymetini asla kafi 
derecede bilemiyecekleri büyük 
bir saadetti. Mucize kabilinden 
bir kuvvet beni bu illetten kur -
tarsa, bütün ömrümde pnrasız 
kalsam, en büyük mahrumiyetle
re uğrasam, mesleğimdeki itibarı-

raba aldanacak değılim. Onun !adım ki ayni illet. ra b n ' •va c-a k olan muvakkat sa - ve m a hnlleye, ablama ve lzmirli 
pesinden gelecek ıztmıpları, bün- - Kaç sene yaşadı~ diye sor- ltth devri içinde. birkaç ny, rejim dostlarıma veda etmek... Bu, 
ye sefal,.tini bilivorum . Ht'po;ini dum. \ e r "hız mecburiyet ine dü me- c;dd~n c üzel. fakat her dakikamı 
birer birer düşürımiye başladım. Şükran buna da cevilp vermek d n ı t ';. ;ı rrbi y, ı'\'abilirdim. ' ı içinde geçirtecek kadar 
Hep annem gözümün önüne ge- istemedi ve bir ha tayn acele i~- Sonra, evvl"'lden tayin ettiğ m bir 1' z:n tahammülü güç bir seya - ıı..------------
Jiyor ve terliyordum. Bir müddet ne yapacağını söylı\'eıek çıktı. tarihte, beğendiğim hir dekor i- hnt olaca! tı (Devamı var) 

b.\ 



- TA~ 

~-Ü-'N_Ü_N_m.-=:::-m-:::-::: .... ,1 ( Ekmek meselesini nastl haHedeceğiz ?l g_~~.I.!!!!! 
::::·"···· · A .,,,., C"'LE.'R/ • • 2 '_j Londra 

J , MARP TEBLiGLERi J 
-...:::::::: ~..,4 
~aız milatemle• 

~ imparatorluğu 
ıstanbulun 203 ftrınt nın 24 bombarclımamnclaa 375 inci gün 

çık- mba ········-··· ................. .. 
(Başmakaledeıı dtııtım) A VRUPADA AFRIKADA 

~rr•nsız kabinesinde ahiren vu-
1 .. Unan deiiıikliiin en ziyade 
~~e ~arpan tMafı, harbin son saf 
'-.ada Franm ordusu başku
~danlığuu deruhte eden Ge -
~ W.eyganddın Harbiye Na • 1 

- ''Pl<lan çdülmiı olmuıdır. j 

saati nasıl geçiyor ? zum ıörmüyorlar, hatlarına 
ııelen herıeyi, ne kadar fe -
na tesir etmek ihtimali olsa da, 
eüııii gününe hem kendi milletle
rme, hem de bütün dünyaya bil
diriyorlar. 

Orduda büyük hürmet kazan
~ bulunan Weycandm bu nü -
~ sayesinde mütarekenin, asıl 

ikinci aabayl planının gıda maddeleri en-"\ 
düatriai kısmında ekmek sanayiir e aid ra
pordan bir cümle : Ekmeklerimizde bala 
ekşi maya kullanılır ve pişirim iptidaidir. 

Hele Londra bombardımanı 
hakkında derhal açık, sarih ve 
seri ma1ümat verilmesi büsbütün 
dikkate şayandır. Çiinkü inııilte
re kunıldu kurulalı. tn.ıiliz payi

Çoğunun içleri hamur kahr. 

~nsadaki kara, deniz ve hava Ekmek ~·elcsı uzcrınde, ı akam1ı 
~etleriniu terhisine ait ahka- """"' 
lllııııı hadiaesiz ve •ikiyetsiz bir su· Ve müsbet malümnt "crrniye devam 
l'!tt r edıyoruz. Tctkıklcdıııiz. Turkiyede, 
._~_ tatbik edilmiştir. Bundan bilhassa en buyuk ı,;clıır olan İı<tan· 
• ~ İse, daha ziyade idari ve bulda hır ekmek ıncı.elcsı:ıin ın~cuı 
~ai sahalarda çalr:şmak icap ve bunun dc\'anı halıııtlc olclugıı }( .. 
"'llYor. ·lundakı ıddıamızı kuvvcth·ndırme..lı:. 

b" Bunun için Weyganda baıka tedir. 
ır faaliyet sahası göstermek i- Dün, deı'.;'1rmenler üzerındc dur· 

tap t . • mu~tuk. Iltıı;ün .ıe i"tanbuldnki f1. 
li e rnıştır. rınlara ait malumat \ erecc~i:ı; ve ni-

tanı arp mes'ullcri araştırıldığı bir hayet ekmek mesclCAlnın k.:ikunrll!ı 
anda, Weygand Harbiye Ne- halli ıçın ııelerin ını!<iııı tlahılıııde ol-

~et~n.de kalarrık harpten evve~ duğonu Rraştırncağız. 
t'1dısıne şeflik yapanları kendı 203 fır rn : 

t tle tevkif ederek sorguya çek ~ 
~ iıtememqtir. Bunun için an
~ bu vazifeden ayrıldıktan son
C kendisinin eski ,efi ve selefi 
~ tııeral Gamelin ile eski Harbi
~. Nazın Daladier tevkif edilmİJ-

~eral \Veygan

~eni vazifesi 

bı'~eneral Weyganda, Fransız 
~&teınleke imparatorluğunun 
btı ~eşal Petain hükumetine mer
İQı lıyetini temin ve mütarekenin 
:ıParatorluğa ait ahkamını icra 

i•oi !I. • b' 0 f " . rayet nazıa yem ır vazı e 
trılınijtir. 

l'İtı Weygand, imparatorluk işle
~kde tecrübe ve ihtısas sahibi bir 
~erdir. General Gamelin, bar
td Avrupaya ait tarafını idare 
" erken, Weygand dahi Afrika 
"it Asyaya ait İşlerini baıaracaktı. 
•kın ve Ortaprkta yalnız Fran
~rın değil, ingiliz kuvvetleri • 

1 de başkumandanı bulunmu' • 
bıı. llinaenaleyh .müstemleke İm· 
~alorluğunun sivil ve askeri 

fil siyetJerini yakından tanır. 
d Malumdur ki Fransa, Avrupa· 
t il lllağlup otduktan ı;onra müs
trrıleke imparatorluğunun her 
~ltçasındw mütarekeye kartı 
'ıkhlnuniyetsizlik çıkmış, sivil ve 
tt ı;ri memurlar taraf taraf isy~~ 
t lfıışlerdir. Bu isyanlardan hırı 
~kin edildiği :zaman arkasından 
f Yenisi çıkıyor. 

Buguıı lstaııbulda 203 fırın vnr
dır. nunlarııı semtler 1 '"~ 24 ~a:ıt. 1· 

çinde işlıyebıleccklcrı llıı r:ııı;;tan fil· 
dur: 

Enıinonu: a3 fırın, 5131 çuval. Fa
tih: 40 fırın, G75 çuv~ı. Ee~ıklnş ve 
Beyoğlu: G3 fırın, !102 ~uval, J_.u1·u
çeşmc, Sarıyer: 13 fınn. ı sı çuval, 
Bc)koz: U fııın, 144 r;uv:ı\, Uslrn
daı: 13 fıı ın, ı:;o \'Uvııl. l'aılıkvy: 
24 fınn, 284 çuval. Ad ılııı ~ 4 fırın, 

67 çuval; Bakırkuy: 4 fıı ııı, Gl çu
val .. 

Yekun <la şudur: 'Wa fırın, 2'llCi 
çuval... 

Bunlardan başka ,ehrııı muhtelif 
SLnıtlıırınıle yalrııı fı <111<'ala \°ı kaı un 
~l has fırın dnha varılır. 11t.ıılar 
gün 70 - 80 çuval un knllaıı ıl"a\..ta • 
<lalar. 

Şimdı yine. lıukuınetln, !136 °ı':Ue
sıntle hıızırl:ıdığı raııvrdan ünzı kı· 
sımlar alacağız Ou satırlar, nc~rr· 
yatımızın ne kndnr esaslı bıı nıc·se
leyc dayandığını nnlatı ı · : 

c... İ!!!tanbul halkı ekını•ğını giı 
nün muayyen saatınd~. ınuııyyen tll· 
zelikte ıılınak ltlyaılıııtladıı ve bu hu· 
susta gayet tıtlzdir. Ekmek lstih~a
lınde ve satılnuıııınd:ı .)'npılacak her 
hangı bir değlşiklıkıe. hu hususı )'el 
ı;;özuııünde tutul rnalıılı r. Yoksa hoş
nutsuzluk ve uy~unsuzluklara yol a
çılabılir. 

kullanılmakta.dır. Hıı.lbukl, ilerl mClıl tabtı ilk defa olarak böyle bir hü
kketlerde ekmek mayus1 kullıınılıı·. cuma maruz kabyor, asırlardan· 
Ekm&ıetimizin yuvarlak şek1i de beri İngiliz payrtabtunn her türlü 
dl'ğışııııye ıııuhta.;tı .•• Çfınku iç kı • 
ımları ij}i piflllez, haınur halinde taarruz~ m~sun _kaıı:nasına alış-

kalır. Uzun ~kmek!eı-in pışmesi daha mış olan ~iliz aUlletı de ilk de· 
kolaydır, 'kabukları kıılın, içici'! da· fa olarak, lkendi memleketlerinin 
ha .az v.c p~ "1ur. de, dünyanm 5aİr merrileketleri 

Yuv~rlıik ek_nıeğin biı nınhzuru da gib~ icabında kan ve ate§ tufan
otoınatik makinelerle kiğıtlanamn· tarı içinde harap olabileceğini 
matıdır. Sıhhi lb11.kıındıın ise, ekme· •· ·· b l 

1 
. _ • _ gormUf u unuyor 

:ın p şer pışmez d deı,:-meden kaı.'"I· L d • 
ea ~rılması gayet muhıındır. Ancak on raya karıı yapılan ve 

ı suı etle fıı ıncının Aıukkalın ve rıl· bundan &anra tevali edeceği de 
lıayet :müştt?rilerin 'cl:mcği elleyJp 1üphesiz bulunan bu taa~ruıdan 
eçınelerinin önüne gu,ilebılir. çıkacak askeri neticey« ıgelince, 
Beı· şeyde ı0lduf;u gibi. bu ilci dp onun hakkında biz değil, askeri 

fnıııın <la hem faydaları, Jıem de müteha&ssıı ve muba-nıirıler.iıı de 
ıı ahzurları "ıırdır. Fr.kııt genel bn- çok isabetli mütalea yürütebile -
kımdan, lıan;ı:i tipin :!aynası ıma lızu- el<l • · • Za• 
rund:ın ('oksa o tip 1mlnıl olunur. c en~ı zannelmryor~ .e~ 

Mevcut kuçuk fıı ınlnrın çalı~ma bu ~arıp fıarp ç&tıgmdanben, 
tarzı her bakımdan cnk lptidaidı; ve hiıdısat, ekseriyeti itibarile, eski 
bunlar gayrı sıhhi ş&ı tlar altında harp kaideleri mucibince tahlil 
~lışırlar. Çıkarılan e'kme'k temızdir ve tenkitlerde bulunan güzide as· 
ve kabul olunan ~ı.k~ck standartla· keri muharrirlerin de bizden çok 
ra uyar. fazla .gö:-.güleri ve bagtleri olma-

Mcvcut 'b:uı,:uk ful'ıİ<ırın adcdı ~ok dığını :ispat etmiş ıo1d Fakat bu 
11lduğundnn, bunların B ledirrre kon d f k &mi _.__ u. .. '---
rotii çok mü, kül, ve ıtı~tt:ı im\riıt' - ~ a pe • V .maıuızın BOY~.: 

sızdır. Bunlnrm bir çoru llc'ıc>~ ye- hılecek bir 4ey var.sa o .da d.ünku 
!erin kaLul oCttiği nev.lrrden ıı ağ! Londra bombardımanmdan ı&onra 
·vsafta C'lonek çıkıuırl:u, hü~·uk Pk· inviliz - Alman boğ~masının ye· 
nıek folırlkııl~rına ~e1lnce, bunlar ni bir dörüm noktasına _gelmiı 
ıçok kabfüyetlı ve ~outı"'lleri ~o'k ko· butunduğudur. Bu dönüm nol<la· 
!aydır. h "k· f • • ~k b 

Ilı~" t l .. "k ,,. 1 ı' ıııd ki sının, er ı ı tara ıcın ne a ı et-L··cu :'UC'u • ınıı oıTın !l • v • • 

artlar altında ra~\·ond 1;e ekon<ı • ler ıı:ıol!(uracaı:ımı ıse ancak vu1'u-
rnık bir şekılde çaİ1~11bılmelerı gıiç at gösterecektir. 
ve belkı ~mkansrzd•r. Çunkii fırın F.fıilzzitıa Zade 
abıp1ennfo lıir (:oğııı ç.ır:ıtan aı :ı- 11rır.-~ - ~ 
Jamlaıdır "'C .ancak d !iımencl ıikr.e· ••••••••••·•••••••••·••••••••••••••••••••••••••• 
fısıle çaJı~ııbılmektı':f! ı. 
u~ta ve hamurkaı!.ır da cahil in

!'!nnlarllır. Fırınlar ara ında ezıd bfr 
rekabet varriır; hu 'VÜ7.clen fınnlnrın 
hemen neps.i malı~·etle.rmi düıüreb'I· 
mek ıçin her çareye h4ıfv.ı:ırurlaı-. 

Büyuk lıiır mah~Ul' ılu fırınların 

odun yakmasıdır. İ8tnııhul fırınları 
c:eııede '25.000 ton 4.adar -odun yak
maktadırlar kı hu, memleketın · or. 
nınıılan bakımından ('01.c .ı:araıhıJu. 

Biiyük ekmek fırırıları, lııı malı. 
zurl~nn hl'psint ctTtadnn kaldırııenk 

mahiyettedir. 
llüyuk fınnlaMn bn!;lrca mahturu 

olarak çıkaracakları ckmeklerm malı 
dut bir k:ıç tipten ibaı·et olacağı ilerı 
~ıirülebilirse de bu, 'J'l"i.him l:tir mah· 

Hindiçini i tilafı 
hal ediliyor 

(1 inci sahifeden -devam) 
IFıHıakik.a muzakcı't>cıle;ı araR!:llÖa 

tema· hıçbir zaman J..~ilıucın~ :ve 
rrutek::ıbıleıı iyi ııetıteye varmak :ı r· 
uıillc .ı;onışmcler .<ieuıın etln.ıştir. 
J.ıqıoııyanın .ncııfaaUerile, ıırntarekc 

ır.tJı•ibınce llllJlıu::ıwrluk nıcıınfıının 
ınuhııfazıısı kendı~wc bırııkılınış o
lıın i"r.an!!anııı .. .a.~Jie "'C ıncnfantlc· 
nlııtn kab•lı tclıf .ol..cıı.~ı uınıt cclılc
bilır 

Amerikan - japon gerginliği 

1ukio, 9 {A.A ) - Stdnnı ajan
eımdan: 

İngiliz tebliii -- -
LwJra, ll (A.A.) - Hava Neza

ırctile Anavatanın Emııiyeli Nezare
ıtiniıı müşterek tclıli~lerinde §Öyle de
mi ıııc.k~c!ir: 

Evvelki gece dü~ııuuı, eün knvu:ı
tuktan ı;onl'U yen!Jcn Lonılrı:ıya in· 
unuz etıııiştir. Düşınanın hücunıları, 
bütün gece devam etrııiştir. 
Düşman, bu taarru;;unda yekdiğe

rini taJ..1p eden dalr;alaı ha1inde ve 
ayrı nyrı harekat icra eden havn fi. 
laları kullanmış V':! bu filolar, Lan· 
drn nwıt.n.kasının gcniş bir kısmımı 
bomba1ar atm~larötr. 

Gecenin hlçb'ir anmdn ktı\'Vetli bir 
filo tnrnfından het'hangi ~iddet1i bu 
ıtaarruz yapılmamı~tır. 

Tayyare dafıl batarya1arımı~. düş. 
marın karşı mütemadiyen faaliyette 
lıulunnıuftur. 
Düşmanın bnşlı~a 1'ücumları, 1'1-

rnese clva r mıntakayn tc·vcih edılmiş
tir. Bu ımıntakuda bir kaç )·angın 
ç ık.ıuı~tı r. 

llunJan başka Londrnnın <liğer 
mıntııkalarında dü~maııın yapmış ol
duğu bonıbardım~ınlar, amme 'lılz
nı<.>tlMnin mu\"nkk.ıtf:n inkıtaına, hu
susi meskenlerle tiı·nrct mües"c,.e1e
rini:lc mühim hasarlara 'Sebebiyet 
verm\ştir. 

Bugun yenı 'bir tcl;liğ da'tın ne~re
dilet'l"ktiT. 

Alman tebliği 

Kahlııc, 9 {A..A.) - 1nı:lliz v.mu
ımi karargihı tcl:ilmı : 
Muırda ?tlııtruh, dfin tekr&r dfit

man tayyareleri tarafından lıomb:ır
dıman edilmiştir. Hasar -.·e z.ay~t 
azdır. 

.Kenyada bir devriye müfrezemiz 
lHabeşlstana cirnıı, ve Gora_yn ka
dar llerllyerck mQbim yerli bir kı
lap hfieum clm1ştir. Düımana za. 
~;mt verdirilmiştir. 

Burn, d~man tan-nrcltti tanıfm
dıın !bombardıman edilmiştir. Ha 
"Ve :zayiat yoktur. 

Sudan ·e Filistlnde iş'ara değer 
,.eni bir lıareket yoktur. 
• Kıı.hire, 9 (A.A.) - Resmi tebliğ: 

Dun, düşman tayyareleri, Port • 
Sudana h\lcum etmişlerdir. !Pek 11% 

lıasnr val'dır ve bir ölü vardır. 
Diğer cephelerde kaydıı değer bir 
~ olmamıştır. 

balyan tebiiğ! 
1talyada bir mahal, 9 (A.A.) 

94 numaralı İtal_yıı.1 teblıği: 
Unvn kuvvetkrımiz, gündilz llay· 

fn~·a, gece 1 ender ıycye yeniden hü
cum ctnıiştır. Tay~·arelerimizin sür
ıı • zıle mud:ıfaa terbö11tının hnxe-
1 ete gcçm ine \•akit kalmadan &el -
dikleri Hayfada oir petrol tasfi~ 
fabrikasına bombal:ı.ı· atılarak bu te
sisatta geni= yangın!ıır çıkar:ılmışttr. 
lskcndeı ıyedc, gemiler ve üs tesisatı 

13cılin, 9 (A.A) - Alman ordtı· bombardıman edilmiştir. 
hırı ba~kumandanhğının teblıği: Tayyarelerimiz bundan başka, ls-

~uhaıebc tayy.uclerı ıgruplarA, ıfe. kcndenyc - :Mers.a-Matruh demiryo
nn havaya rağmen .s eylul ~nu ve !unu da bombnrdıw.an etmişlerdir. 
S-'9 eylül gecesi de, Lundraya karşı Di.ıtUn uıyyareleı lmlı, üslerin<' 
muknbe1ebılmisıl lhuc."Utnlarına de- dönmüşlerdir. 
vnm ctmışkı'<lır. •ra~·yı.relcr:den alı- Şarki Afı lk.-ıda, t.ııyyarelcdmiz 
ıı.ııı fotogr:ıflnr, ~irııdıye kadar ~-:ı- Sudanda l1onıayı ve Fort-Sudaıı i~
fıılırn hucumlın·ın l..ıııyiik le!.iııleriııi tns,yonllc hcnzlıı ılepolıırını lıombnr· 
lı<:,yit oıeyle.ıııckt.edır. dıman ctıni:ıkı dir. . 

Gcee hücumları c~nasında, hücuw lHışınan ı.ayv.nrcl ... ri. :Magadi~cio-
gmıpları, halen Je:vaın oıeden )'an~ıı- yu. l\Iw;avval'' ve Uerbeı ayı bom· 
l.nr dolayısile uzaktan hedefleı·ını b:ırdıman ctmi:ılerclır. Telefat yok· 
tanı,.vabllmişlerdır. Taymis nehrinin tur. Hasar cok azdır. 
a,., sa'lrılındc 1ıman ''e dok <tasisat1, ?ılo~gio tavyaro rreydanına hücu
pctrol ı]('po!arı, q-ın, e1~ktn1' ve tıid- ma tcsebbı.ls etmiş olan bir tavyare 
rolık fabrlknlan wc iaşe d~oları 3vcılaı ımı?. ttırnfmdıın düsürülmü -
ber çapta bombalaıla bomb:ılomnı,Ş· ilr. IBu tavYareni., "'[ırettrbntmd:m 

-<: klş1 'müe '-0-C rl •rclüncfi"Ü müsa-
tı r.İ.incol n civarında ib11 ~ok tan·a re .;\ı;.;.lt.:....'-"i!.;;.·m_e_n _,.._s_i _r -"-1.l_'_n_l..;.•_t i_r ___ _ 
nıeyılanlarına ıla hucum edılmişür. 

Fiı t.h ru Forthıla 8000 tonılatoluk lnnmıştıı. Bununla beraber, umunıl 
biı· ~ilepın ıboıııbaln'da ciddi ha nrn h:ısar azdır. 
uğra.t.ılmasıııda ımuvaff.nkiyct hasıl Dun dilşmanın rmumi kayıbı 22 
olıuuş.Lur. t.:ıyyarcdır. Bw1l11ooan ikisi, ?_avn 

lngilrz tnvyurel<>ri clün ı;:-ere llaııı· dafi bataryu1aı·ı t •• rafındnn. dıı;cr
\;ur~ıın halkla meskıln ınahnlldcrıne lrrl de hav:n muhnı·t'bclcri esnruıınd:ı 
hücum etmışleıfür. Uır çOk ~,,·ler iotıı· rhışürfılm ıştur. 4 Alnıan tayyaresi 
·ırn uğramış ve bh' çok tdvil :rar:ıı- knyıptır. 

tHltHHttftl&NlıtHtl ltlllUfMH"tM.........,,........uılltUltJllHttılltlHtllllft""fltltflUH....,tnttlllJffffWlllHIHltttı"ttU - • • 
z r şu 

Sahıfe: '3 

Rumanyada 
geniş ıslahat 
Sabık Nazırlann ser
vetlaratbrıhyor, eski 
sİT••İ davalar ela 

gözden ıeçlrilecek 
(Birinci sahijodaı ıdet:am) 

vardı. Bütün b u ıciaretler dçiJiie 
tahvil edilmiştir. 

Bütün Nazırlar, son seneler 
urCında tahsisatı mesturenin ma
halli sarflan hakkinda General 
Antoncsouya izahat :vcnniy; dn-
vet edilmiş:leTdir. 

Kral sarayına ve hükumete ah 
siı edilecek hususi trenlerin .ade
di tahdit edilmiştir. Başveki'lete 
merbut olup hakim ve profesör
lerden müteşekkil bulunacak o -
lan bir komite. son sekiz sene zaı
fmdal i siynsi davn1arı gözden ge 
çirccektir. 

Polis, bütün Bükrcş bankaları-
nı .İşgnl etmiştir. 

Sabık Kral bir otele yerle~li 
Lugano, 9 (A.A.) - Havas: 
Sabık Rumanya Kralı, on va

gondan müıekkcp brr hususi tren
le saat 17,20 de buraya gelmi~ -
tir. Bazı vagonların üzerinde in
sanca zayiat yapmıyan T ameşvar 
J:uikasdinin eseri olarak kırık cam 
lar görülmekte idi. 

Sabık Kral, Fedeı-al hükumet 
namına Stuc.ki ile Rumanya elçisi 
Guranesco tarafından istikbal e
dilmiştir. Kral, gölün kcnnrında 
büyük bir otele İnmi tir. Trenin 
ikinci vagonundan Bavan Lupes
cu olduğu söylenilen bir kadının 
indiği söylenilmektedir. 

Yahudilere İf yok 
Bükreş. 9 (A.A.) - O. N. B. 

l\1aarif Nazm Scbastiano, Yahu
dileri bütün devlet tiyatroların -
dnn ve devlet idaresinde bulunan 
sanat müesseselerinden uzaklaştı
ran bir kararname ile, Maarif Ne-
7,aretinde bulunan Fannasonlu -

ğa mensup olan bütün memurları 
istifa etmeğe davet cy1iyen ikinci 
bir kararname imza etmi~tir. 

Rumen Başvekilinin Musoliniye 
telgrah 

Roma, 9 (A.A.) - Stcfani: 

General Antonescu, Ouçcye aşa
f.ıdaki telgrafı göndermiştir: 

Ekselüns, 
Rumen milleti, yeniden gurur

la ve serbestçe )atin simasını yük
seltirken, ltalyan milletine ve bü
yük Duçesine karşı beslediği iman 

ve ümitlerin ifadesini size yollu
vorum. 

Duçc de u cevabı vermiştir: ~orluğu muha
fll... • • t d-b-;
~ ıçın •on e ır 

Fakat hıılkı nıeınrıun ı•tıııck kolııy 

olacaktlr Çunkıi !stanbul fıı ınları 
gelişı güzel şehrın nıuhtcll f scıntlı·· 
rine seı pılnılşlerdlr. Bfızı nınlıallı·lcr
cle bir kat; fırın olduğu halde. lınzı 
)erlerde hlr tek frrııı bıle yoktur. O 
halde modl•ın ekmek fab;-ilrnları va· 
pılsa bile. şınıdiki fıı ınlnı sııtış ma
halli olarak kullanılır ve halk alış 
tığı yerlerden cknırğ•ni almıva de
vam eder Fırın olınıvan semtlerJ!? 
de yeni satış yerleri açılnbılır.> 

Ekmek vaııflarr, 

r:ur ıdti-ildir. • 
Hal kın isteyip 'te .fıı. lırikalıı. nn ,J. 

karamadığı fnıncala ,.e pastnlnrı hı:ı
cosi has 11nDları çıkRı abitlrler. 

Jnpon gnzetcleı'İ, b lhnssa Asahı. 
Bırieşfit Amerikan:"l ~kı C'{!hk ur.e- (1 inci pl\if.cden .devam) 

Samimi sclamlorınızdan dolayı 
kıı..tarln kar••lanan nutuk söylen-"' ,... minnettarım. Yen içlen kunrı.!} ese-

~Fransız Generallerinden De 
b aulle'ün Londraya iltica ederek 
tl. lır~da tngiltcre ile harbe devam 
ltı tnıye taraftar olanlardan kur -
~ 111 olduğu komite, ana memle -
k t;ten uzak bulunan müstemle • 
~erdeki Fransız zabit ve me • 

11 
'Utlarını, Fransa hükumetini ta
~aktan imtinaa teşvik etmek -
,

111 
ır. Son defa Afrikanın orta • 

"-hda olup İtalyan • İngiliz harp 
la ilesine yakın b ulunan Sudanın 
İd ltıfusu Çad gölü mıntakasını 
l"ıı 're eden Fransız zabit ve me
ı;ttarı, ıeflerine isyan ederek 
ı_, lldradaki Fransız Generaline 
~tar olmuılardır. 

calııma t a r z: ı : . -
Aşnğıdaki satırları da, hukümcUn 

ıkinci beş yıllık pl.7ııırııdu tesısı ka· 
rarlaşan ekmek san::ıyiirıe alt ı·apor
dnn alılık. IlL\Uin resmi vcsıkalar, 
rlnvnmızın s::ırih l.ıır lrylılı mahıye. 
tiııdcdir. ı:uıılnrı, blll>as<ı:ı, ekmek 
meııclcsi (ı:ı;erinde kn uı r \'eı·ccek oları 
alakalı makamların dikkat.ine arze
diyoruz: 

c Ekmekleı lmizde lıfila ekşi mayn 

Buyük ekmek Cabı ikıılarının fnş
lıca fn,ydası kalite Vı! maliyet atnn
dartlnr vücude getırilebıleccğldir. Bu 
stantlartlnrın kontrol i de kolaylıı • 
şır.> 

Bu mevzu iiıet imle, h.u luı.dar bu
~·iik hassasiyet g,;~tcı en ılcvlet, ııcıı 

bıı, ekmek işini rıMıl "e ne şartla t la 
lıa\letmek tstıyonlrı~ 

Dunun CC\'abını yarın okuyat:ak. 

································································································ 
Londra tekrar 
bombalandı 

(1 inci ıahofeden devam) 

rinde mühim hasarlara sebep ol-

Amerikada 
hazırlık 

(1 inci sahif~"'etı devllm) 

nne ambaı:go koyın.ısı ıM.ımalın.:a . .. .k t 1 
Amerikan slyaseıtoın Japonyaynl iz.mır bugun bu ur ~. ~~nun 
knı şı olan husunıctı ı )·t?nı l:iir Jelı· U8 i.nci yılını kutluyor. Butun şe· 
tıni ıtc kLl clınekt-e olduğunu yazmak- hır baştan başa donatılını§, bay -
tadıı lnr. Şu halde Jupoııyıı. maksadı rııklnr'la ııüsienmiştir. Bugün'ü teb
Japoııyayı c:mck olduı!·ı artık ~ıkiiı 1 cil için kaz.alardan, koınşı.z vila -
olan t<J1ıdıtkur ~ml!rıknıı <;ıyıısetınınl yetler<len gelenlerin sayısı 60 bim 
ınkışafrna eneı·Jı le 1,.aı şt 'koymnk · · M · f'r ıkabul edecek 
meol.:ıuıivetindedir. geçmıştır. ısa 1 

_ ı_ • • • • hıÇbrr boı;; yer kalmamıştu. 
J apon kıt<U4ln Htndı-.ınıye 13 .. cf'ıne ög.1cClen ev-. · uguııun şer . 

gırıyor vcl ve !!Onrn -01rnak üzere iki me-
Şaııghııi, !J \ A .A.) - Çın matbu· . I 1 atına ııazaı an Ilinı'llçınt yolile muh· rasım yapı mış ır. • 

temel bır Japon i:ı1.ıiiısına 'kıırşı koy· öğ:cden önce saat 8 ?e zesmı 
mak uıere uç mubtdii mmtnkadun dairelc.rle Parti ve hu'!usı kurum· 
gelen ıniıte:ıddıt Çiıı fu knları .Hindı lıı:rdıın davetli olanlar C. H. Par· 
çıui hududuna ~a· ekct ctmck.l.!ldir • tisi merkezinde toplanmı~r l.0 e 
l~r. Ga:r.eteler, 'l 'Jn~andan Bındlçı- d H lka ınardaki .şehitliğe 
nıye giderı yolun bır çok stratejik o~a. an a . P • . • . • . 
nokta! 1 ın Çın tcr+..ua•ı tımıündruı · • gıdılere.k azız ışchıtlerımız.ıo ahı -
gal cilihlıgmı ya:ı.mn.ktadırlar. deleri ba~ında izmirliler adına a-

I~ ll~ İsyanlar, Fransız müstem • 
I\~ ırnparatorluğunu inhilale uğ- Feci sahneler 
tıı·· ak, Almanya ve ltalya ile Londra, 9 ( A.A.) _ Takri _ 

muştur. 

si kruvazli'r, lil.5 i destroyer, 4Z u 
deıuzaltı, biri de aLöiye gemisl ola
caktır. 

iki milyonluk ordu 

Y t!dı tayyare ile J,wıgkfngdt'n diin vukat Ekırem Oran tarafından biı 
hnrcket ld n bir çok 'kumandaıılnrlu hitabede bulunulmuş ve buna :ıe· 
a J:eıi ckspeıieıin 'Hi11dlçini 'hudu • hitlikte yer alan atlı müfreze ko
d=a ı;ıt~k! ri halıer ı.".Cl'ilnıckt.adir. utanı veciz ~ir söylevle ceva.p ı:larekeyi bozmak gibi tehlike- ben bin kişilık bir sığınağın hava 

~tı~ Yol açmııhr. Bu tehlikelerin menfezine bir bomba düşerek in
t/11e geçmek için Mareşal Pe- filıik etmiş ve pek acıklı sahnele· 
~ıı, kendisinin sağ eli bulunan re sebebiyet vermiştir. Yavruları
l!ı'tygand'a bu yeni vazifeyi ver· nın imdadına yetişemeden ölen 

14 l:ıulunuyor. analar, uyumakta oldukları ara • 

Hyılcpıı.11k, 9 (A.A.) - Yeni llılr 
rilo ile iki milyon k1şilik bir ordu 
U!çlıizi için 5,25 l.o48G.-OOO dolarlık 
krediye nıütc.albk kuııun ıııojesı bu 
giiıı l!oosevclt wrmmdan lmta edıl
miştir. 

.ç ıı ımı.tbuııt.1 Uind.ç!niıJe J;',cıınsn m . • 
tnınfmdan .lapoııtaıa :venlen Jmti • ve~ıştu. k • b 
yaz.hır dola_yı"ll(' ı;;n Huıiciye Ncza· Nutuklardan sonra as erı an· 
retınin .Şunkingdı•!:i Fıansız sefnrc- do. istiklal marşını çalmış ve mar 
tine lbir prdt.csto t~nli etıü:ini bildıi- şı mütenkıp bir askeri miifrezc ha 
nıcktedır. vaya üç e1 silah atmak suretile 

\ot) !ransız müstemleke impnra- balarından infilak neticesi dışarı· 
.., Ugq kendi baıına bir alemdir. ya fırlıyan çocuklar olmuştur. İm- bu sabah, şiı:ndjy.e 'kadar alışıl -
~~hası, asıl Fransanın yirmi dat ekipleri geldikleri zaman, mamış, görülmemiş .bir mzuızara 

Alman şe i leri 
hücuma uğra ul 

say.gJ borcunu ifa etmiştir. 
Bundan sonra süvarilcrjmiz üç 

koldan şehre girmişler ·e hüku • 
met -öniındek1 ıraathnnc mey.da -
rundıı bitleşmişlenfü. Saat onu 
on geçe Kadife ka1esinden ntr1nn 
topln halk ve nakil vasıtaları 1bir 
dakika oldukları yezde durara'k 
aziz şehitlerimizin hatır.ası anıl -
mış ve bu sırada atlı müfreze ko
mutcını tarafından evveHi kıı;laya 
ve sonra da hükumet konağına 
Sancak mar~ çalınuk.e.ıı hayr.ak 
çekilmiş.ti r. Bayrak çekildikten 
"onra C. H. P. Reisi Atıf lran ta· 
rafından bugünü tes'it eden ve al-

tq_1~ olup Rusya dahil olduğl_! gruplar halinde birçok kişi yer - arzediyordu. 
~ bütün Avrupa kttasındım lerde yatmakta bulunuyorlardı. Her syaşta in!ıınlar, bütün ge - (Birinci sahi/eden <lcı·am) 
l:'r a hUyüktür. Nüfusu da asıl 1 4 kişi ölü ve kırk kadar yaralı ceyi geçirmiş oldukları sığınakları gazetesinin Beri in muhabiri. cu -
~~daki nüfusun bir buçuk vardır. • terkediyolar ve civardaki bina - martesi sabahı İngi!iz tayyareleri 
dıı-. 1 olup altmış küsur milyon - Bir aileden üç çocuk ölmüş ve !arda vukua gelmiş olan hasaratı tarafından Berlin üzerfoc y.apı1 • 
.... !: .......................................... ebeveyni sağ kalmıştır. Birkaç sa- gör

8
miye ~idiyorlaıdı. mış olan hava hücumu hakkında • G · at sonra sargılar içinde bir ana, irçok Londralılar, Londranın tı:ıfsilat v.ermektedir. .... t UnU Gününe Tarih ~ bir sığınakta yavrularından ölüm merkezinde kalmışlar ve varoş - Mumaileyh, bu hücumun. Al-

..... • veya diri haberi beklerken görül- lardaki evlerine gideme.mi,terdir. man pa) itahtınm şimdiye kadar 
1 t! Arı~~::~ .. ~~~~~:·;i·~··;~;~~~·~·~·~~ müştür. Londramn merkezindeki bir <Uğramış olduğu hücumların en 

eye açıldı. (027) Bombardımandan sonra hastahaneye bir bomba isabet et- büyüğü oldui:unu tasrih etmekıe-
t.,•! lık defa Ilarh:ıros ihtifali ya- Londranın manzarası miştir, 5 kadına '"kayıp~ naznrile dir. Şehrin birçok noktalarında 

.,. ası hakkında karnr verildi. (031) Londra, 9 ( A. J\.) - Şehir, bakılmaktadır. vangınlar çıkmıştır. 

~el Güınrük muhnfazn tc~killltı ku- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*!!M!!!A!Ji!AM!!!!:~sı.!-!!ı&!!&~W!!!!!:!k~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!! .... u. (920) 
tı, itııllllyllk l\lillt!t Meclisi hüküme
~e !~'""devletlerlnt':l nıütnrcke tale
~bet cevap vrrdi. (922) 
•aı ........... __ ;:t 

~!!.~~!!~~!~!~~ 
s.ıanik muhabiri 
l:l:laluıuumuzun 
telgraf namesi 

Eylül 1901 
h <scı· . 
~bnunık 2G Ağustos, gece saat 2) 
t,~ll Ut Şcvh"<!t l'aı:ı. hazretleri bt 
~l'l~~eldiler. Kendilerilc nıülükat 
ltlcti · Bu hafta içinde Kosova vi
llti tnde başlıca 10 piyade ve S sü
•lııiıı ı~·kasııun ve eeman 180 bin ki· 

"rııl 11Jtirakilo lcrn kılınacak mn
n nrda hazır bulunacaklardır. 

ıı g tünü Üskubc gidecekler, iki 
IU Dllrn Almanyaya hareket eyli
trdır. 

Hikaye LOKANTADA .. Mustafa Şerif (r 
L<>kantanın orta maı;alarındıın bi·ı haddini bildireceğlm, diyordu. 'Karı- vam ed{yordu. j nın arkasındaki a~kıda asılı bulu· 

rinde oturan &enç, kapının yanıba· sı ~ Bc.riki artık -tahammül edemez blr nan pıırdcstıme baluyOTum. Ne o1ur, 
şındaki masada koensile birlikte ye- - Allahaşkına, ~r 'hadise mi çı- hale ge1miştl. cllu ktistah lıeı1fe ne olmaz .. birlnırı 4r.ml1şlıkln> pnr
meğini yiyen güzel kadııın dikkatli karmak istiyorsun? diye yalvarıyor· haclllini bildlrme'kı> iııcre )•erinden desümii alıp gıtmesini istemem .. Af. 
dikkatli bakıyordu. Ceııç ndam, bun- du. Fakat, bo sözleri henüz söylemiş- fll'ladı. Doğru bu gencin masasına fıııızı dilerim. 
lıırn arl<nsmı vermiş bulunduğu için ti ki deliknnlı tekrar döndu ve yine giderek yakasına :rcııışacak ve bu At'lamcağız cevap veı·mcdi. Her 
hemen her dakikada bir dönüp ha- evvelki gıbi dikkatle baktı. kah:ı hareketinin he::mbını soracnk- dakikn bir hadi enin çıkmasını eo:n-
kıyor ve genç knclını manidar na - - Evet. Bu herife h:ıddini bildi- 'tı. Fa1uıt, sinirli dlnıasınn rağmen, di~~lc lbe'kliyen kansının ~·anına ıg4. 
zarlarla czlyor<lu. recegrm. Düşün Lır defo; sen yalnız itidalini mu1ıafııza etmek istedi. A- derck .?turdu ve dt•rin bir nükunctle: 
Kadın bunan fnrkına varmakla olsaydın, neyse .. ıler, geçerdim. Fn-1 sabl ve titrek hir sesle: - Uzülmc sevgilim, dedi. Deli -

gecikmedi. Ynkışıklı gencin bu hn· kat, kocasının yanında lıir kadına _ Kuruna b:ıkmb.ktan vazgeçip kanlı, .nnn değil; ıı"'ırmasmlar diye, 
rcketint fazla kaba l.ıulmakln bera·ı bu şekilde bakmak .. hayır! Bu, affeJ gcçml~·eccğiniz.i oğrenmck 1stiyurunı, nrknnda asılı olan par<lesüsüne ba
ber, koltuk:lnrının kaharrlığını da his- dilmez bir küstahlıktır... Görüyor' diye oordu. Temkinli lı:ırckct e.tme· kıyormuş ... 
setmiş ve bu hnTekettcn bir gurur! musun? Dak, niye bı:.kıyor. ~ sıne rağmen, yüıW h beyaz olmuş- llu ıı·· ler kadının hoşuna gitme· 
du~uştu. ı:'nkat, mesele bununla l~ilhaklka delikanlı lckr.ıı.r lıakmı şl tu. Delikanlının en ufak bir h:u-o- .ıni ti. Verlınl somurttu \e surat ıı~ 
bitmıyordu. Kadının koca!lı da arlık ve Jıntta bu seferinde tam o hizada keti, e asen ağzına kndar dolu olan tı. Elindeki bıçağı masanın km rına 
işin farkına varmış ve slnirlenmiyei bulunan garsona clile çekilmesini i~a-ı bnrdnğı tnşmnıya kafi gc!eccktL vurnınk hiddet. il, hiddetli so~l !i: 
başlamıştı. • ret etmek suretı1e kadını silzmül!lü. Delik.anlı. r.aWc bir tavula :ırnğa - E n en terbiy.cı<lz. kaba \'C Sf'· 

- Eğer bl.r defa dııha dönüp ba- "Ve, genç adanı 1ıem yiyor; hem kalkarnk: ~im iz bir d lıkanh oldUb"UllU daha 
kacak olursa bu terbiyesiz herifin zaman, zaman dönüp bakmakta de-• - Affedeıslıılz, dedi. Ben, ba:ııı· ilk bakışta anlamı,tım. 

rniş ve böylece öğleden evvelki rınıze muvaf fakıyelıer, Rumen 
törene son verilmiştir. -nillctine de sulh ve Tefoh temen-

Törene iştirak eden aıikeri kı- ; l"d"TI"\ • .şİ7İ ~diımlanm. 
talar bunu .mütlakıp Atatürk cad- ,. wı 1llltıııı.. 
desini takiben Cümhuriyet alanın- , ' 
da Atatürk heykeline kadar git - Büyük caz konıeri 
mişler.dir. Saat 1 1 buçukta C. H. 
Pııırtr.ıinin ~:z:mir vilnyet ve kauı 
idare hcyetlerile Halkevindcn bi
rer mümessilin v-: Karşıyaka Hal
L:evi mcneıı,ptarı ve Karıııyaka or
ta ve ilkok.ulları son sınıflarının 
iştiıakile f\tatürk"ün anasının 
Karşıyakadıı Soğukkuyudaki me· 
~arına ,gidilmiş ve çelenkler ko -
nulmuş ve Velide Karadayı tara
fından bu.,.ünün hatırasını tebcil 
C"den bir nutuk söylenmiştir. 

Dürıyanın en meşhur Caz 
Kralı 

BENNY GOODI\IAN 

LALE 
Sinemasına geldi 

Perşembe akşamı 
bütün yıldızlann 

toplandığı 

HOLİVUD OIELİ'oin Bütün lzmir halkı , içten bir se
"'inç iç.inde bu büyük bayramı 
lrnılarkeıı coşkun tezahüratla Beyaı: Orkide Salonunda 

d k 
verece~i konsere si:ı:i ,.,üJj Sef e Vt" or uya arşı sonsuz b 

'ITIİ nne t ve bağ hlt k h isi er ini izhar "iı:m:::ıın:.tdlalv!!:e~tız;e:::dıi y9oırammıomii 
... vlemrktedir. 

r------------------· 1 üsabaka~ : 23 

4' .. • -· • 

Ba resimde 8 mantıksıı:hk vardır. Bulunm. 

, 
1 

T AFSILA T: J neşrinden sonrn 'kuponlarla birlikte 
••••••• •••••• ........... kesip gondcriniz. R.esimle.rc ayrıca 

İçinde mant1'1mzlıklar bulunan re- tnfsilit vermeğc lfizum l"<iktur. 
simler ncşı·edllccektir. Her TeSlmdel Gazetelerini kesmek ist~lyen ka· 
.mantıksız bulduğunuz yerleri renkli rilerimlz buldukları mnntılcsızlıklan 
kalemle işaret ediniz. Son resmin bir küğıda yazıp göndcreblllrler. 

ıt 

DiKKAT: ···················· 1 Eski nüshalar matbaamızdan tedarik edilebilir. 
2 - Bazı okuyucularımız, resimleri teker teker gönderi-

yorlar, hepsinin neşri bittikten sonra gönderilmesini 
rica ederiz. 

3 - Resimlerde ayni cinsten iki mantıksıı:lık gören oku
yucularımız yalnız bir tanesini çizmekle iktifa edebilirler 



alih Neca Eczaha esi Da çe a ıda Vakıfbaı karşısında şekerci Hacı Bekir sokağı başındadır. Başka yerde şubesi yo ·tu~ 
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J fii) ~ ~~~ RAŞİT RIZA TiYATROSU j Tel e f o a : 80547 e , 

~~ \f \91 Bu • akşam ~aım:kuy Mll~ya~i [ K 1 Z 1 şı·şLi TERAKKİ LİSESİ 1 E R K E I{ 
·----------:------------- b:ıhçesınde ~YUMUl-.CAK> \odvıl __ 

Kadıköy Biçki Yurdunun yeni mezunları 

10 E>lcil Salı s perde. A N A - i L K - O R T A - L i S E 
'7.80 Progı-am, sant ayarı , 7.3;; """'"' Tedris ve terbiycsindekl ciddiyet Devlet imtlhanlı:ırı neticclerilc sabittir. 

Hafif mü:ı:ik (Pi . ), 8.00 Ilaberlcr, Beyoglu Halk Sineması 1 - Talebe kaydi lıcr gün (snat 9-18) e katlar Halil Rıfat Paşa konab"llldn yapılır. 
8.10 Yemek listesi, 8.20-8.30 Hafif 2 _ Anu edenlere mektebin mufassal talimatnamesi posta ile günderlllr. ·· "k d Bugün fılın sonu: 1 - .N'uhun Gc-
muı:.ı · programının evamı. ..---·----- 3 _ Kayıd için velilerin bizzat mektebe gelmeleri gerektir. --

GÜNDOZLÖ --12.30 Program ve s:ıat ayrın, 12.35 misi: Tiırkçe, 2 - Arzu ile Kam- 1 ı 
Muhtelif şarkılar (1'1.), 12.5U Haber- ber: Türkçe, :.l - I>ehşct Gecesi, YA T 1 L 
ler, 13.06 Plflklarlıı muhtelif şarkı - ŞSııı~ı~ıd~u:·-------.,.-----~~~~~~~~~~-~~~~~_!.I\~'i:~a~n~t~n~ş:_ı ~R~u~ı~n:el~i~ve~Ç~ı'._".n~a:r~C~a~dd~c'.:l.'.:.el'.~i~ıı~ıl:_e~~~~~~~~~~~:.: 
lar programmııı devnrm, 13.20·1·1.00 :.. 

Senfonik progrnnı (l'l.). ,-----~~--------------------., , 
18.00 Program ve saat nyaı·ı, j 

1 
18.05 Stefan Kamutzi orkcstrruıınııı 1 S NGER SAA TLARJ 
konseri, lS.30 Ç-Ocuk saati, 19.00 Ço-
cuklar için mOzik, l!l.15 Fasıl heye- ~~r n~vi yarışlarda kullanılır •• 
ti, 19.45 Saat ayan ve hnberlcı·, 20.00 fkı ıbrelı SİNGER kontör saatlerı 
Müzik: Çiftçinin saati, 20.lii l\:onuş· 
ııuı (çiftçinin saati), 20.30 Küme snz 
Ye ses heyeti, 21.15 Serbest sant, 
21.30 Radyo gazetc~i, 21.45 Salon 
orkestrası, 22:ao Suat ayarı, haber
ler, 22.45 Salon orkestrası progra • 
mının devamı. 23.00 Cazbnnd (Pi. ) , 

No. 65 
No. 64 

55 Lira 
65 Lira 

!.mHlle rl gibi IS sene garantlHdlr. 

iSTiKLAL LiSESi 
KIZ ve ERK'EK-LE YLI v e NEHARi 

Talebe kaydına devam olunmaktadır. 

Şehzadebaşı polis karakolu arkasanda. Telefon: 225~ 
23.25-23.30 Yaruıki program. 

cKadı'kliy Altıyolar;-.Lı Biçki, Dikiş Okulu>, bu sene 14 mezun vermi~ --- -----------· SiNGER lstanbul Defterdarllğından : tir. Bu ınunascbetle ın.:!Zun talebe bir sene znrfında haır,ırlatlıkları biçki ı • 1 
ve dikişlerini açtıldan bir sergide teşhir etmlşlerdiı·. Resimde bu sc- ŞÇI 8rf y &n ar 
ne.ki mezunlar bir arada giiriiliiyor. 

+ MEMUR - Ankara Elektrik 
Şirketi. Lise mezunu, muhasebedeıı 
anlar. Memurin kanununa uygun, 

SAAT MAGAZALARI 
lıtanbul, Eminönü Cad . 8 No. 

9~0 
Defterdarlık merkez daire.sile mülhak müduriyet ve şuabatın jlc 

Vatandaşların Hava Kuru
muna yardımları çoğalıyor 

askerliğini bitirmiş. '-------------------·----------.: 

yılı ihtiyacı için 73500 kilo sobnlık kuru gürgen odunu açık eksUtnıc il· 
mübayaa olunacaktır. Eksiltme 26/9/940 tnı·ihine müsa.dif perşcınbe gdıJ 

• )'0!1 
nü saat 14 de Milli Emlak 1ılildürlüğünde toplanacak olan konııs rıııı· 
yapılacaktır. Odunun mahallerine teslim beher iki yüz elli kilosunun nıe 

Binlerce 
... aza 

vatandaş Kuruma 
yazıhyorlar 

+ MEMUR - ?ılnliye V<*.nletl 
Milli Emliık müdilrUı~-üne. Ucret 
100 lira. Memurin kanununa uygun 
evrakla 14/ 9/9•l0 n kadar mOracnat. * '!t!El'ıfUR - Harltn Genel Di
rektörlüğüne. Lise mezunu, İmtihan: 
16/~/940 pazartesi. Şerait içln mü
racaat. 

Anknra, 9 (A.A.) - Hava Kuru·ı iki yüz ellişer, Bosnalı Salih fabrl- + MEMUR - Maliye Vck&leU 
nıuna yapılmakta olan lllrdımlar et· kası müdlirü İbrahim 20-0, Ratf Çaş- merkez teşkilatına, ~lüsabakn ımti· 
rafında bugıın alınan haberler İs· tatlan da yü.z lira para ynrd ımında hanı 17 eyliilde. Raı-eın 13 üncü dc
tanbulda camcı Alber Fiyon 680, bulunmuşlardır. receye kadu nııınş veya mundili üc
tuccar • Iizruhi 650, kumaşçı Bıı!.lo Ankara Ceuıevi matbaasında ı;alı·ı ret. Müracaat kaieıııiııe başvurul-
650, Davld Levl 390, İzak MMew şanlardan 91 ki~i de her ay yarını maaı. 
320, Salamon E kin d 150, 'I'üri< ye,•mi~·elerini Kurum:ı ,·ermeyi ta - + MUALLiM - Polis Kollej!. 
ıişc ve cam fabrikas', Gaspar Gas· ahhut eylemişlerdir. <:ankırıda Salih matemlltik, fizik, edehiyut, Alınanca 
paıyan, K. Malhas ve Jorj Ma\'ridi ?ıtaarıf mfi<lürü l~nzıl, Bclediye rc- 1 d~rslerine. Lisede muallimlik edebi. 
yüz yirml~er, O,;man Şakar, Tark f•i Rıfat, eşi ve annesi. Ankarr.Ja lecek evııaf. 10/ 9/ 940 n kadar mürn
şilepçilık vapur Hccnt<'si. Angclos SAbih:ı Pamukçuoğlu evlenme yll?.C!k- caat. 
Rosos, Yuı.,m Hernıatı , Ahmet Suplıi lerinı Hava Kurumunu terkeylc.."tl~ 
Atatlik. hmk Sakr"I Vt" Mavı-i Pan- !erdir. + FEN MEMURU - Eskişehir 

Belediyesine. 170 lira ücret. kellos da yüzer Türk llrası tet:.erı u Di •er taıaftan Fatsada 5000, ner-
erlcmlşlerdir. 

gamanın Turanlı nnM~·csinde 1012, Mersinde Çukurova fabrikası sa-
hibi Şadi Eliyı..-eil, Akdeniz Türk LI- Kınıkta l~SG vatandaş, Hava Kuru-
mitcd şirketi müdliru Mustafa Gazi muna ii.za yazılmışlıırdır. 

- IHUMlllM&MIMll .. MnR-llMNl .... lıllHUIMMHl•ttlNIURl•llllMM- .................................. .... 

Bir memleket 1 
meselesi 

Belediyeler 
bankası umumi 
heyeti toplandı 

(İkinci soJıif .. de'ıı dııvıtm) Ankara, fi (A.A.) - Belediyeler 

İ banka,ı umumi heyeti bugQn sant 
yor, geliyor, stanl.ıulda yalnız bir 15 de alelii.de içtimuını bankıı ıııcl'-
firma ile anlaşıyoı v.ı bütün diğer kez binasındu yapmıştır. 
wtun firmalarımızı, tnclı leı"lmız.ı "· İçtima, Divanı Muhasebat Reisi 
çık La bıı akıyor! Sesiı Oranın riya~tl altuıda ynpı!-

Smıra ne olu)'or? mış ve ruzname nıurıbınce idaıı• 
Uu ışdcn habeıı ?lırıı.rıın tutun ta- ok 

cırlenıniz evvelıi. 'Ticaret Vekilinin meclisi ve muı-akıp rnporlan ·un· 
muş, bankanın 939 ~ılı bllinoosilc 

radyoda vcrdlğı tenı!nııta, saaıyen kir \'e zarar hesapları tetkik ve taı-
lngıltcıc gıbı büy(ik \e sağlam bir dik edilmiş ve idare meclisi ibra o
n u tcıinın ortaya çıkı ına güve~e - luıımuştur. 
rek hani harıl tütü.ı ııatın :ılıyorlar. 11140 he.<ıap yılı için mürakıplığ~ 

Neden a lmaQmlar ki: topladıkl:ııı Adnan Taylan seçilmıştir. 
- htnı de ınO .terı haııı diye koyluyü 
rn ınııun eden bir fiyatın t•ıpladıkla· İngiliz Hfiri İzmir 
rı. tütunlcıı derhal 1ngil:;;lcre sata- fuarını' ziyaretetü 
c. klnrdıı ! İzmir, !} (A.A.J - İngill.ercnın 

Ht-yhat ... nu evdeki he-llp hiç te Ankara büyük elçisi Sfr Knatchbull 
çnr ıya uynmmıştır. 

Zira yukarıdn işaret f'ttlğim Ve( · Hugu<ı.ssen, yanında refikası ve tica-
rf't ataşesi olduğu halde bu sabah 

hile Britiş - Aıneı ikaıı kumpanya!'lı 11 i yınni geçe ta~yarcyle İzmire 
anlııştığı tek firmadan başka kirıı- İ 
ı;odcn tütün almamıJtıı· ve bu gidişle gelmit ve sefir BueAda yazlık ngifü 

konsoloshan~inc mlııafir edilmiştir. alınıyacaktır da. 
Şımd1 bir nokta kalıyor : Madem Bir tacirin mahkumiyeti 

kı tütün ıılınıyor, o halde korlfın!in Mers.in, 9 ( Tasvlri };fkar) _ Bir 
bıı %aran yoktur. Alıcı bir fiı madır buçuk aydanberi muhakemesi mev. 
Y sa bütün firmıılaı-, tacirlf'rdir. kufen cereyan etmekte olnn fhtikGr
Ko~lünün, zünaın neden bu lştle bir dan suçlu tüccardan Necati Harudi-
aıırar görme i ihtimal! olsun? oğlu, bu defa 500 lira nakdi ceıa w 

Yardır. . . 2 sene Kayseriye teb' lt hükmünü yi-
Vc şoylc \"ardır : f ngil dert.. ı; S\t - yerek Mersinden Kavseriye gönderil· 

m k üzere tutüıı almış olıın ıhrncnt· ml"tir. 
çılaıımızın tütünleri el!cıinde kal· =============== 
mıştır. Ru sebeple de önümii7.dckl Fab •k 1 
'\.Ut.un mah .. ulü, ku1-şmııda miışterı n acı ara -
olarnk y lnız o firnıtı\"ı bulacaktır. B 

Ve o firmanın rakipsiz knlacağı 1 
~l ı, UlUlne istediği .fıyatı vermi;ıe- Yeni muamele vergisi ve it 
c f:ini itim temin ed.ıbillr? kanununa göre biitiln defter ve 

En bar.it bir hesaptır bu: Bir mnlıı. matbualarınızı Muallim Fuat 
bir çok ulıcı çıkarsa ını iyidir, tek Gücüyenarden ıılmnk, her ba • 
~üştcri çıkansa mı? 

Sonrn da; on ~ milyon liralık kımdan, menfaatiniz icabıdır. 
tünü ynlnız bir elden alma~, tercih Yeri: İstanbul, Yeni Poııtane 

edls v ötc6e 6ç yD:ı:a yakın ihracat- da 
fi\ 1 eller! böğründe bırakı, neden? kartısuıda, Meydancık hanın 

Bu ihracııtçrlar bu sene de :ayni No. 10, 11, 12 (Taşra siparişleri 
•rnıiyet.tc kalırlarsa tabiatile yıızıba· derhal cönderllir.) 

aelerini ltape.yıp tlitüncQlükten vaz- !~===~~=====~~~ ccckler ve böylce<ı ortada tütiin 
ihrac:atçuu olarak bir tek firma ka
hacaktır kl bunun ncı demek <Mdo!u
tıtı uzun u~:ıdıya aDlntmıya lüı:um' 
bile yoktur. 

(',iı·ü)·orsunuı ki, dıı.va, bltksç ki-

finin alışveriş davMı dıığfl, bir menı
lcket dansıdır ve ond n dolayıdır ki 
bi?. bu işin pe~ini bıı·ııkm:ımak niye
tindeyiz. 

KANDEMİR 

Büyük caau• romanı Tefrika No: 26 

Ntdtl.Mn: Clll MiM 
Binncr sabaha kadar uyumadı, 
~ryolanm içinde bir ğa bir sola 
dond!l, inledl, ve lniltilerioln arasın-
da da çınaladı durdu. 

Erte&l ııabalı p!in mucibnlce, blr 
akşam evvelki kumarbazlardan biri 
ev<' geldi. Bu kendisine beyaz Rus 
süsfi v~ren ve ticaretle meşgul oldu-
ırıınu söyliyen ajaıılanmızdan biri 
idi. Kapıyı ben açtım. 

- MJmner n eıl, dedi? 
- Korkmadan hcrlumgl bir tck-

1 
IUM? bullll1Ab1llr&in ... 

- Beııt ihba kalk nıa .•• 

k ı rl aanaya ~..-~-::;-.:::rt;;an~ 

- Kalk.m:ız, kalka1'8a ben mfini 
olurum. Mani olıımazsam vitcudünü 
ortadan kaldınrız. 
Arkadaş içeriye sıyrıldı. 
Ben Himnerln yanına gittim. 
- Seni, dedim, tüccıır Limo Lo

put.ski görmek ist.iyor. Dün akşamki 
ftl'kadaşlardan biri .. . 

- Beni ne yapacakmış? 
- Belki bir anla~mıı teklif ede-

cek, zararlı bir ıı:.iynret olsa herif, 
sabah sabah seni nramı~·a gelmoz.di. 

Hirner istemlyeıek kalktı, rop dö 
şambrının kuşağını bıığ'1ndı \"c n1i . 
safiri nlılığım yandaki odaya geçli. 
Hım mola us y.ıınlanna gitn1edim. 

+ MUllASll' - Ücret azami 200 
İngilizce muhabereye vakıf. Mali bir 
müessese için. Mürucant: Foto{:raf 
ve hüsnü hal tercümesilc Ankuıı. 
posta kutusu 66. 

+ lıJUHASiP - Azami maaş 170. 
Muhasebesi kuVYctli, İııgilizce bllir, 
büro şefliği için. Eı.ibank Umum 
~lüdürlüiıi, Ankarıı. Yazı ile ınüra· 
caat. 

+ RES!\.A.Jtt - Eskişehir Heledi
ye.-,i. 100 lira ücrtt desinatör. 

+ F01'0GRAFÇI - Harp Oku· 
lu mathaasma. Ücret l 00-125 lirıı. 
İmtihanla. Her gün okul matbaa mli
diirlüğüne müracaat. 

+ BEDEN TERJJi'n;sJ öORET
MENl - Ankara Polis Enstttüıı.ii 
için. Şartlur Gazi Terbiyeden mezun, 
Maarif Vekilletl Bcdetı terbiyesi ho· 
cası, Ju;.Jitsu bilecek. 

+ DOKTOR nrnıııyor. Azmnt 
ücreti 270 liradır. Hı:ve Müst~arlı
l;rtna nıfiracaat. 
+ ECZACI - Ankara Merkez 

eczahanesi için. A kerlikle ilişiği ol· 
mıyacak. 

+ HASTABAl\JCI - HADb'MH
Haııtabaltıcı ve hemşireler okuluna, 
2 tabur hamşire3l ücreti 100 lira, 5 
hademe ücreti 30 lira, ı çıımaşırcı 

ücreti 20 lira. Ankaıa Ctbeci hllsla· 
hanesine müracaat. 

+ SÜT ANNE, I1ADIN HAD/O: 
ME - Ankara, lfoçlörcn Çocuk Yu 
-..asına. Ankara Çocuk Esirgt!me l\u· 
rumuna miinıcaat . 

+ DAKTiLO - Tccrübelı, oı ıtı 
tahsil . Ankara Çocuk Jo~ ııgcmc Ku· 
rumuııa. 

+ 5. LOKOM01'11"Çl - Türkiye 
Demir ve Çelık fabriknlıırı mO.css?· 
selerlne, demiryollarında nıak!nıstlıl 
etmiş, evvelce bu müessesede çalış
nııı. askerlikle alakası kalmn~ış. 
45 yaşından az, yevmiye :i • 4 lırn. 
Ücretli 5 makinist 16/ 9/!!40 a kadar 
miiracaat. 

+ sı 'fılAKi.VİST, ,f Ef,EKTRİK 
Çl, ıo MON1'ÖR - Sanatler mck 
tehi elektrik şube3i mczuı\U alınacak · 
tır. Ankara, İstanbul, İzmir telefon 
santral ve ntölyelerinıliı yetiştirildll·· 
ten sonrıı diğer merkczforo gönderi 
leceklerdir. Mfiwııh Ankarnda 
18/9/940 ça~nmba ~ünü saat 9 dn
drr. Vesaikle 16/9/940 a kadar Aıı
kat·a telefon müdilrlüi(üne ist!ıla ile 
müracaat. Aynca f stırnbul ve İzmlr
de iıntihan olaoaktu-. 

+ A'lılEDFJ - 'l'udsılaı t' itin kil· 
mm soııuna kadar calıjacnk. İzmir 
Çamalh tuzlal&rına mürncaat. 

Fakat evvelce açtığım biı' delikten 
aradı&ki muhavereyı diıılemiye ve h~r 
ikisinin t:ıvır1annı tetkike baııladını. 

Biz.im ajanımız pişkin b!r adarn· 
dı. Mutad ho~lıeşten sonrn: 

- Sizi fazla rahatsız etnıiyeyim 
Mi>&)'ö lfirrn!r, dedi. Maksadı ziyare
timi anlatayım. 

- Buyurun .•• 
- Dün size karşı vaki olan mua-

meleden dolayı ben de çok üz6ldilm. 
E\'Vcln miithiş bir para kaybettiniz, 
sonra da hakarete uğradınız. 

- Ne yapalısn? •• Kabahat bende, 
oynamamalıydım . 

Beyaz Rus kılığındaki tiiccar gü
lümsl·di : 

- - Şüphesiz, dedi. .Faknt; sizin iş
ledir•iniz lhtivatsızlrk kııbalınti, oıılu
rın "'y:ıptıkla;., soygunculuk curmü 
yanında lıiç kalır. 

Uma Loput.ııki baş1111 kaldırdı. 
Himcriıı ellerini kc.ııdl avucu içine 
aldı ve biı' m<'ktep çocuğwın talim 
eder gibi: 

- Sizi bu borçtan kurtacağım w 

istan~ul Emniyet Saıdığı Direktörl öğünden: 
940/ 1635 
EmnlJ1ct Saııdıfima borrlu ölii Bayaıı Ardem t'(l.rls{erine ildıı 11olile 

tebliğ: 

Bayan Ardcm, Gedikpa~da Bostanili, elyevm Şehslw:.rbcy mahal
lesi Gcdikpaşa caddesi sokak eski 89 yeni 97 numaralı bahceli bir evin 
tamanıını birinci derecede ipotek göstererl'k 10/5/932 tarihinde 438/ 

13728 hesap nuınarnsile Sandığımızdan aldığı (700) lirn lıorcu 9/3/9·10 
tarihine kadıır ödem<'diğinden faiz komisyon ve ma~arifüc berabeı· oorç 
(722) liı11 (88) kuruşa vıı.rnııştır. 

1

Bu se~ple 3202 numamlı kanun ıııu. 
ciblnce hakkında icra takibi ba~lamak üzere tanzim olunan ihbarnam<" 
borçlunun mukavelenanıede gösterdiği ikametgahına gör.llerilmişsc <le 
borçlıı Bayan Ardcnıin Beyoğlu Pangaltı Bilezikçi sokak 16 11unıarad11 
cildüğü nnlaşılınış ve tebliğ yapılamamıştır. Mezkur kanunun 4!i inci 
maddesi vefat halinde tebligatın ilan suret.ile yapılmasnıı iımirdir. Borçlu 
Bayan Ardcm mirascılı:ırı Jşbu ilin tarihinden itibaren bir buçuk ay 
içinde Sandığımıza nı~rncaatla murislerlnin borcunu 6dcmeleri veya ka-

8 1. d şartnıı hamınen fiyatı 380 kuru~ olup muvakkat teminatı 4 ıra ır. 

Milli Emlak Müdürlüğü 4 üncü kaleminden alına.bilir. ,ııııı· 
f ııteklilerin eksiltme günü munyy~n gün ve saatte muvakkat~~) 

·ı k · " ıı rs tı e onıısyona murucaa arı. - ,.,.. 

~·Bu ilanı defterinize not ediniz·~ 
Bayan Fatma Fuat Gticüyener'in eseri otaıı: 

KOLAY YEMEK KİTABI 
• 11f et· 

Yedinci defıı olarak ba~ıluııştır. ~Iulfak masraflarınızı ıs~ ,·c· 
ıuemek bütün "emeklerinizi tatlı \'e pastnlarınızı ağız tadıle ·tı' 

' ., ' ' "f fi~·ıı . lııck için nihavet l.ıu kitabı almıva ıned.ıursunuz. 192 sahı e, J t 
• • • • FU'I 

32 kuıuş. Ciltli~i: 50 kuruş nettir. SnLış merkezi : :Muallint • ' 
Gücüyener'in (Anadolu TUrk Kitap Deposu) cluı•. da 

1 Yeri: İstanbul, Yeni Postane knrşısındn 1\lcyrlancık hanın fi 
- No. J0 - 11 -12 dedir. Taşra sipaıi:leriııc '< 20 zammedilir. ~ 

nunen kabule şayan hir it!razlnn varsa bildirmeleri lau~ı~. Mirasçılar! inhisarlar U. Müdürlüğü.nden: 
ipoteği kurtannnı:lar veyahut başhyan takibi usul tlnıresınde dur<lur-

mıızlarsa ipotek11 gaYrlmenkul mezkUr kanuna göre Snndıkçn satılacak- •••••••• ••••••• 
tır. Bu cihetler ııliıkadarlarca biliniıı ona göre h.ıırcket cdilnıek ve her- KcSJif bedeli '' " 7,5 ttminııtı 

k Ü k i · ' i J,ira Kr Ura lfr. 
El:Bilt ı11eııin ııti 
Şrkli ~ birine uyn ayrı ihbarname tebliği makamınn kainı olma ·zere "f'yfiyet şm ncv 

ilin olunur. (8445) Ankaı·u imalüthanesi 42.482 21 8181i 
ı· 

J.::apah z. 

111111•--------------------, Doçent • Diş Hekimi 
ikmal inşaatı tG 
Fişek deposu inşıuıtı 2!J,22R 4!! 2192 13 Knpalı 7.. lldl' 

ı ~ Keşif, şartıınmc ve ptıinlnı·ı ımıcihıncc idaremizin Aıı~n:~ıı· 
yaptıracağı yukarıda ıııahiyı·tlcri lıülfısntan yaz.ılı işler kap:ıh zar: 

Feyzullah Ooğruer !ile' eksil tmey<" konmuştur. tir 
il - Ke~lf bedelleri. mm•akkat temiııntları, eksiltme sekil \"e sllll 

Beyoğlu İstiklal Cadde.i ( Qliyo ) apartıman1 
Her gün haırtalarıoı kabul eder. 

No. 3 
hlıalarmda yazılıdır. b uı"~ 

111 ~ Eksiltme 25/IX/ 940 ~arpmba gUnü lı;tanbu!dıı. Kıı 11 
' 

I,evazım ve Mübayaat şubesindeki nlım komi<ıyonundn y:ıpıl:ıcnktır·ld'rıı 
. d 1 . \"e An 

İstanbul Em uiyet Sandığı Direktörlüğünden : 
iV - Şnrtnıımdcr I.eva.zım şubesi vezne ın en, zmır ı.urtı~ 

Başmüdiirlüklerinden keşif bcdolleri ııisbetinde c 212 ve J.llh ş:ır 

mukabilinde alınabilir. karıııııi 
\ ' - ~lutıak:ısa.vn gireceklerin mühürlü teklif ınl'lthıplarını ·tubll· 940/1632 

b'mııiyet Sııııdıgma borçlu olıı. Roy llolil llilnti 1.1urisltritıe iMıı 110· 

w" tebli!i: 

• · t 111ek .,. uikl<ı ,., 7 5 güvenme parası makbuzu veyıı banka temına 
1 

P"" 0 
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Bay Halil Hilnıi, n~sziçi Ortnkoy Ycnııııahalle ve füılolik I\il iscsı 
ı;0kak eski 3, ıı, G r.ıü. yeni 14 numaralı maabahçe bıı· ahşap evın tıı 
mamını birincı derce ede ipotek cöstererek l 7 / 6/9:n ta rihiıııle rn::t ı ~G7 
he.sap ııumaraıılle Sandığımızdan aldığı (950) lira ~orclı 9/ 3/ 940 tarihi . 
ııc kaıJar ödemediğinden faiz, komisyon ve nıasadfılc beı·aber borç l :l l'1 

lira 52 kuruşa varmıştıı'. Bu sebeple 3202 numar~lı k:ınun ınucibinl'C 
lıakltında icra takibi başlnn .ıtk üıere tanııim. olun~n ~hbarııanıe boLçlunun 
mukavelenamede gösterdiği ikametgahına goııderılmışsc de oorçl11 Ha lil 
Hihninin Gureb:ı hastaııeslnde Öldüğü anlnşılmış ve tebliğ yap~"--.1aınış. 
tır. Mezkur kanunun 4ı:; inci mnddesi vefat h:ıliıııl.c teblıı;atm iliın sure
ti)() yapılmasını Gmırdir. Bo~lu ölü Bny Halil Hılını m irasçıları işbu 
ılin tarihinden itibaren bır buçuk ar içinde Sandıgı mır.a miıracantl. 
murisler!nin borcunu ödemeleri veyn knnuncn kabule şayan bir itırazln rı 
varsa bilılirıncleıi liızını<lır. Mirasçılar ipoteğı kurtcıı·mr.tlar veyahut 
bnşlıyaıı takibi usul dııircs!nde dul'durmazlarsa ipotc·klı gnyrinıenkul 
nıezkôr kanuna gore Sandıkça satılııcakt.ır: Bu cihetler ıılikadarlarca 
bilınip oııa ı::"' h ke~ ı~lihnek ve herbırır~e ayrı ayn ılıbarname tcb· 

:zaı flnrmı ihale criinü eksiltme saaUennı en nrer snıı. • nıdıf· . .. . . . Jıııt 
Till'l.kÜ ı· komisyon başkanlığına mııkbuz mu kabı lıııde vcrınclc;~ t'.!) 

===============================---ı===~ 

liği makaıııın~ı ~ai~ıreolmak üzere keyfiyet ilan olunur. ( 8144) 

Devlet Oenizyotları işletme Umum Müdürlüğünden : 

'BORSA~ 

l.ondra 
Nevyork 
Pul' 
Mllano 
Ceaevr, 
Am5ter. 
Beri in 
Brüksel 
Atına 
Sof ya 
P rag 
Madrlt 
VartO"t'a 
Budape" 
BUkret 
Belıırad 
Yokoha. 
Stok hol. 
Moıkoya 

9 . 9. 940 
1 Sterlln 

100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
100 l ~v. Fr. 
100 Florin 
10i) ı~ •yişı11. 
lOi> !3clg:ı 
101 Drah nıl 
lGO Lev ı 
10) Cek Kr. 
100 Pcç•ta 
lO•l Zloti 
11){} Penıö 
10;) Ley 
100 Dinar 
10() Yen 
ıo:ı lıv ·ç k r. 
10!) Hu'~l • 

S,'2375 
132;.!0 

30,303 

0,9975 
1,627.5 

13,sns 
26,52 
0,622:ı 
3,17S 

31,122.S 
30 99 

Londra llaşkonsolosluğumuzdan bugün aldığımız bir telgrafta 1 ngil
teredeki talebclerin1lzin hepsinin sıhhatte oldukları bildlrilmektcdır. Ta-
lebemiz velilerlnln keyfiyete :muttali olmalarını dileriz. (8500 ı ., ESHAM VE TAHVİLAT 

Tllrk T icaret Banka•l aaıaa 1.-
1 ZA Y1 - Eminönü Kazası Malmü· 51vu • Erzurum 1 20,14 

Ziihrevi ve cı"lt hastalıklarJ 

Dr. Hayri 
•• Om er 

· ~ ~ ı A:racaıııli Ogleden sonı-a Beyog u 0 

33 kaJ.'fısında JlasanbeY Apt N °· 
Telefon: 43586 

dlirlüğimtlen 1658 defter ve 363282 ,. • ft 5 l'f.99 

1 
cüzdan nuınaraıılle alınmakta olan Anadolu Demlryolu 

· mümeull peıla 35,20 
maaş cılzdanı zayi eılılıııi .. tir. Yenis i 102,SO 1 v Merkes Banka11 pefla 

1 
a ınacağından hükmlı ~olctuı . l urk Borcu 1 pe9hı 18,75 

Hııniye Cağaloglu ve vekili ,, :2 2(),09 
Adnan Cağaloğ'!u. ~ıanl 19,46 

·ı dcıli lÜccar J "ı L ı k b şerefinizi iad<> eıleccg nı, 
1 

· uhıı- 'ma aputskı il!mile tunını-ı ılcıı o an ·nnıaı· azlık sizı ne hale 
Hırııer şüpheli bir naz~r a m y~ruın. 1-'akat aslen kıpkızıl komünist eôktu. Dündeııl.ıeri gördüğünüz ha. 

tabının yüzüne bakıyordu· UJanı) ını. kııret ve çektiğiniz ıztıı·ap sebebi ço-
- Ç<.>k nıinnettıır olurum. llırı!crin gözleri bilyüdu. cuk\n dı..'ğil midir'! 
_ Yalmz açık ~rınuşmak etarım: - E\'et, dedi, komünistim ve bu Sonra birdenbire sosinin tonunu 

dıı·. ,&u iyiliğinw mukabıl, sdonubna mesleğin, !>u doktrinin dun) ayn ya- Jcğiş.tirıli: 
kadar dostluk ve yıı.rdınunızı n en yılıu~ı ıçın çnlı ıyoıuın. - Azfaim Hirncr, dedi, siz aslen 
. . ~ · - Fakat._ zengin bir insan ınıııınız? ıst.ıyeccgım. 1 n· 1 

_ Yapnbilirseın. 1 - ın cyın! .• O kadaı· korkmayın - Hayır, çalışarak kaznnıyorum. 
Yaparsınız .. v eğcı· ~f ı·~~;.ıını , hiınden, komünist te s izin gibi hiı· in- - Yine çalışarak kazanacaksınız. 

kabul etmezseniz aramızda 11 ıs~- sandır. Onun da kalbi, hissi, düşün- - Tevarüs edeceğiniz bir scı"Vct 
nin ve bu müHikatın. l~lçtollmn~dı~~- cesl vardır... mi vıır? 
bi unutulup gitmcsını a cp c ...... e- llirnerln dili tutulmuştu: 1 - Hayır ... 
wi - l'cki benden ııe lstlyoı""UllUZ? - İstikbalde fazlıt bir refaha ktı· g nı. ' b k • d " 

Hirner şaşkın şaşırın .8 1l or 0
• ::- Siıı:.rlen ufak bir ricada buluna- vuşacağınızı tnhmin ediyor musu • 

Görüyorsunuz ya, sızden !nzln cab"lm. ::'ıtı•veut gar.ctelerılen bir ta- nuz? 
b.;.-tııleptc bulunmuyorum. f şinize nC'siııi benim için Patın alıııız. J>a rn _ Hdki ... 
g~lirsc şartlanmı kabul cdcıı;inlz. ili.! rrizll gizli komünist proı>ııgan<l:ısı - Bugün şu 14000 do1ar için bir 
nen dd bu boıcunuıu iiılerinı. İşinize yapalım. Siz de krndi gazl!tcııizdcıı peııet verseniz, ncaba kaç ııeııc<lc 
gelmezse namuslu bir nd~nı sıfııtih• buna bu hususta yanlım ediniz.. horçRıız vo tertemiz bir insan olarak 
nrnmızda g~eıı ınuhaverclcri, siz de - Pak:ıt... 1 nıcydaıı:ı çıknbilirı:ıiniz? Gelin... Bn-
bcn de unuturuz, knbu! mü? Llmk T..oputskl SC!sine bir :;umu. ıııı yar!lım edin... Ona mukabil ele 

Hirner bu kadar güzel bir tekllri şaklık vermişti: ıt ıh:ır \'P. şerefinizi kazanın. Şimdi 
~dedenıczdl. - Holandadıı komfinist cert'ynnı peki eleyin... Şimdi size 20000 dolar 

- Knbul, d<ıdl. var, dedi. O cercy:ıın biraz destekli- snyncnfım. 
Misafir: yelim ... Niçin tereddüt ediyorsunuz. - J.'nkat kanaatim hilafına bir iş 
- Ben, dedi. Beyaz Rus, 2'.t!ncin Bakın kapitalist ıejim tcznhül"le1"1n- yapıntı,ı o1nc•ıjhm. 
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Ta aviri Efkar__,.. 
Nüsha!l (5) Kuru~tur· ıı.tlf 

1 
Tilrkly• •' 1 Abone Şeraiti lçlD ~ 

ı;.tı 
Senelik ....••••.•.• UOO ,Kr. 2700 , 

760 > 1450 

400 > sOO ' 
160 > )'~ 

Altı aylık ••...•..• 
Üç aylık ........... . 
Bir aylık ........... . 

.. hibi: z. T. E8UZZIV.4 r' 
Neıriyat Mlidürü : C. B,_s.4j'\".A 

Basıfdı!iı yer: MATBAA! EBU~ 

Ilirııer yuıııuşııınıştı . biitli" 
Liıııa Loput.ııkl ikna edıcı 

kudretini kullanıyordu: fllıı• 
- .Ben de doğduğum zaınnn "ı:0ll1111• 

rıist d<'ğlldinı. lG yaşınd:ıykc~ tırcll' 
atlcrimi değiştirdim, ve değı~ 
ğime de çok memnunum. 

Limn güldü: rı\O" 
- Size biı· saıı.t ınüsandc "f ~ 

ı unı, ,dc<ll, ben buracı!..-ta bcid
1 

)rıır • 
ğim. Jçeri girin, düııünün ,·c .ıı 
1l1Zl bildirin. ~ ~iW 
Hinıer hakikntcn şaşkına dollcıı1eıı 

tn. Ben kapının arkusınd:ın hıı d" 
kalktım. Birkaç saniye sonr 
Hirııer yanıma geldi. . rd" 

nen gayet tabii ve Hik:ıyt bır 
ile : . 1ıet 

- Misafiıin gitti mi! dc<lıııt· ı~tit• 
halde hayırlı bir lıaberle gelınlıtsle" 

Himcr, pşkmlığının ve ~ıtı 
rin tesiri altında: 

- Gitmedi, dedi... Fakat. •. 
- Fakııt ne! 
- ?ıfüthlG bir ~y... at~ 

(OeTamı"' 

c ... 


