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Müsabaka 
kuponu 

uma 6 Eylül 19 
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Alçak uçan güce kunar, y i."ce uçan 
alçak konar. 

Türk Ata Sözü 

Telefon : 2 O 5 2 O 

Tel,ı. Tasviriefkir İstanbul 
Ba,muharriri: 

EBÜZZIYA zade VELiD 
MÜSTAKiL YEVMi GAZETE (Şerhi 2 ncl uhlfemhde\ 

'Asker 
Ailelerine 

Rum•n)'G Kralı •on •İya•İ Jarb~)i ytm~J~n cwv•I bir mcr<ıı.im eınasıncla 

~~=================== 
~~!! .. I.~!~ 
lereate gittikçe 

pahablaııyor 1 

Macarlar 
diktatörlere 
minnettar 

Antonescu 
Rumanyada 
diktatör 

oldu 

• 

Ankara, S ( Husu~i mu· 
lıabirimizden telef onla) -
Bundan bir müddet eovel 
lıiilcumetin as/cer aileleri
ne gardım için bir tali· 

ı malname hazırladığını bil
dirmiştim. Bu haber mem
lekette büg!ik bir alaka 
oe sevinçle karşılanmıştı. 
Hükumet,bu talimatnamegi 
hazırlamış bulunmaktadır. 
Hazerde ve seferde 45 
günden fazla askere alı-

1 nacak askerlerin muhtaç 
ailelerine gigecelc 011 ga• 
tacak ger temini lıalckın· 
daki e$asları ihtiva eden 
bu talimatname buıün neş· 
redilmi ştir. 

Başvekilimiz 
R. Saydamın 
hemşireleri 
vefat etti 

H11ııvekilımiz Doktor Relik Sayda
mın, hı.:ınşircleri Buyıın Vasfiye 

• • 

Dün bazı semtlerde 
ekmek bulunamadı 

r b . Buhranın azı pıs 

fırınların sed 
edilmesinden ileri 
geldiği söyleniyor 

Ekmekciliğin içyüzü hakkında 
yaptığımız neşriyata fırıncılar 

ne diyorlar? 

.. 

• 

G eçcnlerde bu sütunlarda ke· 
~ reatenin ıündcn ıüne paha
"-.. hlakta olduğunu ve buna 
ltr ıı hükümetin müstacel tedbir
IJlı: a.lı_nası la:ı.ımgcldiğini yazmı~
'İtı: llır aralık bu kereste mesele
"'· ın, Ticaret Vekili Naznıi Top

Runıen arazisinin 
işgaline dün sabah 
saat 7 de başlandı 

1 Saydamı ıhı kayhettlklerini büyi.ık 

r------------, bir teessürle haher almış bulunuyo-
1 

I t'UZ. 

.,.o-ı 
~ ~ unun da dikkat nazarını cel-
~.ediğini ve Vekilin bu hapta 
~ ikatta bulunduğunu gazetelcr-

okuduk. 
L..lıl.irn neıriyatımızdan ve bil
~ Vekilin de tetkikata.J>aıla· 
~dan 11onra .kereste fiy•tlarm
t...... .. }lı'ksekliiin bir miktar dü -
~ ~eyabut hiç olmaz.sa fiyat
~, olduğu yerde kalacağı balı· 

relirdi. 

Amiral Hoı·ty, 
orduya bir 

• 
emrıyevmı 

gönderdi 

Kral salii.hiyetleriniı Kı11l hir zıımnnc la iki acı ile ınu. 
azalttı, Köstencedt1 isyan teclliııı oıan uaşvekilinıtze taziyctıl·· ı 

l'İıııir.i !lunaı·, sabır dileriz. 1 
eden halktan 45 ölü ve * * * 

70 yaralı t1ar Uayan \'cl~fiy~ Saydamın nuşı, bul 
J('iııı snnt tJ,30 dn tedavi edilmekte 
olduğu Zeyııcpkimil hııstahaııCEin· 

Yeni• hu•• ku"' met cl<'n kaltlınlncak ve Erenköyünd<'ki 
Sa hı :nrıcedit nıez:ır!-i:ıl'la tlefnedılı>. 

* • • mihvercilere ccküı. 
Ba,veldl Dr. Refik 

teminat Verdi Saydam Yalovadaa 
Uudap(!şlc, 5 ( A.A.) l!culcr a.-

;ıcm<md:ııı: 2\ıııl.ıı l-\ult.ıııul Hoı ty, Bükreş, 6 ( A.A.) - Reutcr: 
l:ııımınyı, taı 11 fııırluıı tPrkl'dılıııi\! 0 • Bu~iln erken Kr~I Carol taı-ııfın· 

gelcll 
Başvekil Doktor Refik Saydam, 

lı!!nıııir1>lerinin "·cfatı üzeıine dün :ık
ıam Yalovadan şehrimize gelmişler
dir. Hcfakatlerlnıle Sıhh!)·o VckUi 
llul iıııi Alataş bulunuyordu. 

aıı aı u7.ıııııı işgulırn• lrn~lıııııldığl 51 • ıhın ımznl~ntııı emırname ılt', ııabık 
ıuılıı oıduya ıışagıılukı enırı \'l'Vllll)'l l~~rbıye .Nıu:ırı c.cnı>ru\. AtılOl\U!ICU, 
ı:oııdcnııiştır: ı fııll'ıt flumanya dıktntıiru olmuıstur. 

cTı·uuıun munhectcı.iııiıı hnk"-ıı.ltı:ı l l\lemleket ida re"indc bizzat Kı :ılın 
(D•vamı sayfa 3, ıutun 4 t.) ( Dtımını sahıfı 3, ıilttıı< 6 d"} 

~.lalbuki i, tamamen bunun 
d 1 Zuhur eylem·~ .ve son günler
~ tereııte f;yatlar:md• yüzde yir
~ c~ kadar yenid~n lereffu pey
'İih 0?rnuştu .• !liı bunu phsan tec
~ e .~Ylemİi bulunuyoruz. Bun: 
~ uç hafta kadar evvel, bar 
~~Ye tahtapcrde çevirmek -

~ ( padavra) tahtası denilen K 1 d b• 
Yali I.ulfi Kırdar ve Emniyet Mü

düıü, Doktoı· Refik Sa)·dnına Modll 
iskc•lc·siııdc mülaki olıııuşlar.Jır. 

~~ti eden bir miktar almıttık. oz u a 1 r 
iıı .~adavra tahtası. malum oldu· 
'İ ll-tere, kereııtenin en aşağı cin-

• 
grızu 

'lcl"C.. idcta süprüntüsüdür. Öyle vak'ası 
'-tı~~ halde bu süprüntülerin ta-
~ ırıı Üç hafta evvel on üç kurufa 
~1'tılc. iki gün evvel ayni tah· 

oldu 
İııt td-.ı bir miktar daha almak Do··rt 
!'titdilc, Fiyatlann bu defa 16 bu· 
~ ' çıktığını hayretle öğrendik. 
tiaı~lde kerestenin en bayağı 
~ 1.~lan ve dediğimiz gibi ancak 
"'1Ptlıntü mahiyetinde . bulunan 
-.. tahtalann fiyatı da, kaşla cö:z 
>~'•nda, yüzde yirmi b~ kader 

amele öldü, 39 kişi 
ağır surette ,lJaralandı 

l>~lınit bulunuyor, demektir. 
'tkJ~~avra tahtasındaki bu yük -
~ 1&1 gördükten ıonra, daha İyi 
~il' kerestenin fiyatını ıormıya 
~e cesaretimiz kalmadı. Artık 
dtt •tda.ki lercffu, kim bilir, ne 

tceyi bulmuştur! 
~~este fiyatları bir taraftan, 
1._ k"Uf kalmış beygirin dört na
'tl' k'rnası kabilinden, böyle yük
~i,.'; en, diğer taraftan piyasada 'tk çivi bile bulunmamıya baı
~tıt •ıtır. Bu çivi yokluğu ise, ke-

Zon•uldalı maJ•n ocaJclarından biri 

Zonguldak 5 (Hususi) - Salı günü Zongul
dakta Kozludaki kömür madenlerinin birinde 
mühim bir grizu infilakı oak'ası olmuştur. 

infilak neticesinde ameleden dört kişi maalesef 
ölmüş ve 39 kişi de yaralanmıştır. 

İzmirde bir kamyon devrildi 
iki ölü sekiz yaralı var 

Başvekilimiz otomobille doğı·uca 
l>olmabııhçe sarayına gitmiştir. Daı· 
vekilimiz dün geceyi Parkotclde ge· 
çjirmişleı-dir. 

Cümhurreiaimiz Atina 
Sefirimizi kabul 

bu1iırd ular 
İstanbul, 6 {A.A., - Cumnı-tesi 

gunü va7.İfC$İ başına diinccck olun Atina Büyük Elçimiz 1-~nis Akııy

gcn, evvelki gün !-aat l 2 de veda 
vı• li'ııiınlcrini arzetıııek üzel"c Reisf. 
ciiıııhur İsmet İnönlı tarafınünn k3· 
lıııl lıuyuı ulmuşluı·. 

Franaa, Holanda ile 
milnaaebab kesiyor 
Londrn, 5 (A.A.) - Rcuter: 
Holanda hükumeliniıı matbuat 

servisi, Londrııdan resmen bildirdi· 
ğinc göı·c, bu günden itibaren Ho -
lnnda ile Fransa ıırasıııdnki diplo. 
nıatık ıntina!ebetleı· nihayet bulncok. 
tır. 

Bufday çu11alları ~ülcl•niyor 

Şehirde ekmek meselesi dün hlldl ekmek idhar etmek ınaksadile ~ırın· 
biı· ~ekil alınıetır. Esaslı olmıyan ve larııı önüne yıjtılarak bazı. lııtıznın· 
hiç yoklan denebilecek sebepler yil· sızlıklııı ın doğmasına !'tbebı;rct ver-
zünden bir çok yerlerde ekmek bu· miotir. _ . • 
lunaınanııı ve bernıutad halk fazla Ekmek sıkıntısı dun bılhassa Is-

tanbul tarafında 5chrt'minl ve Ak 
saray cihetinde görülmüştür. 

}'ırınlnrın pis oldueu ha'lckınd.ı 
bir vııtıındaşımı:ın yaptığı ihbar Ü· 

(Dev•mı sayfa S, ıütun 1 da) ................................................................................................................................................... 

Bitler başka Churchil.~'in Hava harpleri 
ne söyledi? mühim nutku devam ediyor 
Yıkılacak olan Hitlerin kurduğu 
Almanya değil, imparatorluk 

Berl!n~~:!.!~~ ~~!.!. }'üh-l S ~~d~~~~A.~zkz!:~~~~i!~ 
rcrln nutkunun nıabaüi: yor: 
cBurıdan bir ı;crıc enci, ingilızlcr Avam Kamıırııs, Nazırlara, Mcb'us-

harbe girdiği zaman, kendi kendile· lar t.arıı!!rı~ıııı ll()rulan suallerin mü1.11· 
rinc dediler ki: cBizlm bir müttefiki- kercsnc ıstıgal cd•fken, Lond;a sok:ık
miz var bunun ııdı: General <İhti- lıırında hn\•n tchlık.esl lşaretı caııııvıır 
• ' _ .. _ . dUdilklerınln scslerı çalınmıya l.ıaşla -

lul> dlr. Goruluror kı Alımın Nns· mıstır. A\•om Kamarası buna rağmen 
yona! Sosyalist ~evlctı~ln ne oldu· müzakerata devam etmiş. fnkat Meclıs. 
ğu hakkmdıı J:ılçbır fıkırlerl yoktu. saınllnc t:ıhliyc cttirilmlstir. Ynlnı:ı: sa· 
Bu General <ihtilal> hiçbir yerde mim localamıda bulunan Lordlar K:ı -
gorunnıcdl. Bundan !!Onnı dl~t'I' bir ınar:ısı fızalarile diplomatlar mevkilıı -
müttcfiklnri daha oldu~nu söyledi· rınl muhafnza ctınlşlerdır. Bıraz sonra 
ler. Bu müttefikin i..rmi de General nskcrl vnz.iyct hakkında bir nutuk 6oy
••\çhkt ılı. Biz, hunu, bu büyilk cha- lıyecclc olnn Başvekil Churchil mcclıs
yırscver> Jeı·in. Umumi Harp t'!llln- ten iç ri girınış ı;c ı,ıiddctlı ulkışlnrla 
ı;ında olduğu ~lbl, kadınlarımızı \'e kıırşıl:ınmışur. 

( Dcı•anıı sahife 3. MUtıtn 1 de) ( D•vamı sayfa 3, aOtun 2 d•) 

Gözümüzün gördüğü .... '. ······· ..... ······················ 
Biribirlerlni tutmıyan 

" A. A " lar ! 
M. Hitlerin, kıı yardımı dola

yısile ıöyledi~i nutkun, ajanı ta
rafından verılen huluaıı, dünkü 
eazetelerde neıredildi. Dikkat et
tik: Yalnız bir sabah gazetesinde 
nutuk, batında «Bertin, 4; A.A.» 
kaydı olmasına rağmen, büsbü -
tün baıka tafailitı ihtiva ediyor· 
du. 

Geçenlerde ayni ıazete, galiba 

54 Alman uçağı 
İngilterede 
düıürüldü 

Londrıı, G \A.A.) -- Dahili J::ru
nlyct N czuctiniıı tebliği: 

Dün öğleden birnz sonra takriben 
200 tayyarcllk bir düşman filosu 
Kcııl eyaletine gil'Dılşse de a'°cılnrı
ınız ve hııvn d:ıfi bataryularııııızın 

ntcşilıı kaı-şılıınııııştn. Düşman tay
ynı·cleı inin ckscriyetı sahilden ute 
tarafa ntılınıştır. 

İki küçük grup müdafaamızı n~ 
mıyn mu\uffıık olınu~ \ 'C bunlardan 
Liri i d:ıhHc doğı u uçaı nk bir sınnı 
ınücsscsoyc bombalar ntnuşt.ır. Hn -
sarnt ve bir miktar da ölü ve yaralı 
vardır. Yaralıların bir kısmı n{;rırdır. 

Diı;cr1 Kent eyaleti ve Tnvınis 
nehrinin mansabına kadar uçm~ş ve 
MeHıy civnrındıı bir şehrin üzerine 
bomb:ılnı: ııtmıştır. Dlr kaç ev h:ısa
rn uğ'rnmıştır. Ilir kııç yaralı \'aı· ... a 
dn hiç öln yoktuı·. 

Diğer tııraflarda cenubu şnrldıhı 
birlbirinılt',ıı uzak bnzı mınta'kalarda 
bombalar düşmüı, bir takını dükkan 
ve evler hasara oğrmnışltr. 

Saat 14.45 o kadar gelen raporla
ı·a göre aYcılarımız dün 41 dü~man 
tay}'arcsi dOşürnıüşt.ür. Avcılu.rıını
zın bt'şi kayıptll". 

İngiliz. tayyarelerinin 
Almanyadaki tahribab 

Londra, 5 (A.A.) - llava Neza
retinin İatıhbarot Şubesinin bildir

(Devamı ••yf• 3, ıütun 4 de) 
izvestiya'nın, ajanı tuafından il- =~=====:=;:::-==:""."!"!=== 
tanbul matbuatına yetiıtirileme- gönderdiklerinden ayn olarak, 
mİf olan bir makalesini de «A. iltimaslı bir bülten de mi neıredi
A. » baılığile dercetmİftİ. Gaze • yor? 

~h .. ~~halılıfına nisbetle halkı 
,,tun naçar bırakacak bir 
'1 tdir. Çivi bol olduğu za -
~~ •r, biç kimıe bunun bayatta 
~ ehcrnmiyetli bir nesne oldu
~İi h!•tınna bile getirmez. Çün
' gi nalbura, hatta aktara 
-~ ~P he, kurut verıek, bir 
~ç ~ıvi tcdan'lc ederdik. Fakat 
~rndiki cibi ortadan sırrolup 
~ ca, bu küçük ve hakil" de
~&rçalanna ne kadar ihtiya
)o.- olduğunu anlamıt bulunu
~ı:• ~nkü çiviaizlik yüzünden 
~ ~~n en müstacel, en mü
~ htr tamirini bile yapmak im
i. h .haricine çıkmıı oluyor. Böy
~- ır. tecrübeyi, Ticaret Vekili 
"'1~ l"opçuoğlu tahsan yapmıı 
~ i Y•Pmamıı mıdır? bilmiyo
t~h-ıcat aıinaludan birini, bu İzmir, 5 (Hususi .luhalıirimlzden 
Jıi;ıollaa eyj Yapmaya snemur ederse Tclefonln) - Bugilıı şehrimizde mü
~ .. ~lıdba' çi~i bulunmama&1nın ne hiın bir otobüs kazası olmuş ve ha-

ır lf olduğunu hayretle dise teessür uyandırmı:tıı·. Kcmal-
<Devamı ••yf• S, ıütun 4 d•) paşa kazasmd:111 iizüııı getiren §oför 

Ebüzziya Zade Hüscyinln idlll'e indt·kl kamyon dev. 
VELİD rilmiş Ye Acıpay:ınıııı )°(;şilonı kö· 

yiiııden Mustafa Kilci İll• J\lelııııt!t 
Pamuk ölmüşlerdir. Bundıııı lıaşka, 
ayni kamyonda olan sekiz kişi du 
ağır surette yaı-alanınııılardır. 'Bnzı
lannın hayatı hakkında cmdi,c au
yulmaktadır. Şoföı· Hüseyin Çimen 
tevkif edilmt~ ve .11orgusu yapılmak 
üzere adliye)·e teslim edilml~tlr. 

EDEBi, MiLLİ · ROMAN 

Aşk mı , ölüm mü ? 
Cumartesi başlıyoruz 

tenin, bu makı,leye huıuıi bir e- Bu merakla akıam gazetelerini 
hemmiyet atfederek, haberi, a - ka~hrdık; Rumen kabinesinin 
jansın Ankarada çıkardığı bül • iıtifaıına dair haberler arasında 
tenden sureti mahsusada telefon- da bazı değifiklikler gördük, iba
la aldığı, o zaman kulağımıza ça- releri biribirini tutmayan, hatta 
lınmııtı. nakzeden bu haberlerin hepsinde 

M . Hitlerin son nutku Üzerin· de ccA. A.» kaydı vardı. 
deki değifikliği ıörünce merak Buna Allah Allah demekten 
ettik. batka çare kalmıyor. 

Acaba, Anadolu ajansı, bize 



Dün, üzerintle 871 Türle lirası ve 23 
Fransız altını çıkan bir dilenci gakalaıu:lı 

El açmak 
alışkanlığı 

35 senedir paracılclarını iiurinden ele.sik .tmemek 
için hallMlllll ıibnnıiı, 1000 lirasile dil•nen 

Nilcol• neler anlatıgor? 

Nikola orltoJotımıs. Jerf yMıyor 
- Ben dlleamlyordıam, d11a ediyordum 

TASVJJtl EFKAR 

ikinci bono Dün şehrimizde beş düşme Tıbbı Adliden ,ffliiall 
h t k A 1 ~ vak;8Sl oldu iki de 1 i Otuz bir llfllle s a e a r 1 g 1 Bir genç Saray sinemasının balkonundan Evvelki 

d a V a S 1 aşağı guvar[anaı •• ,,_, - f i r a r e t t i Bir habe: 
w; - .n · Otuz bir sene evvelki T ... 

• Dün şehriınlıd• bet düşme nk'ası ~~~~-~\~"' Efkardan iktibas olunan .. ~ 
Fuat, Mustafa, Tevfik, Ethem, olınuştur. K.dlköyiınde oturan CelAl ~\~·-~...,~,~.::;-:;"r,...~,\\?;~~~~· rn[~~~:~~:da~ıl~e!~fi~lesa:;~da~~ okuyor musunuz? Okumuy~rsaı'kt 

Cavit, Oıman Nuri, Höınü n Ce • isıı:ıinde bir ee.nç, Saray &.inemasının ~ ·~ •izı" da"Uöndürecek • ..Olendırece 
d f ım ynıcı Topal Hasan yakala.nnıışlar, kaçak- " ır- • -• _ 

mal adında aew lı:itlnin iıled1kleri balkonun an ı ı;e erken kendi- çılık Iıılerinc: 00.kan Beşinci Sorgu birçok mukayese ve muhake~ 
ikinci mübadil bonosu nhteltlrlıtı- nl kaybetmek suretile dilşmU, aiır su- hildmlifine verilmifleı·di. lerle meuul edecek, el~~ 
nm muhakemesine d6n İkinci Ağır- rette yaralıınmı;tır. _L: ey>"':" •• 
ceıada ba•lan-·.,.ır. Galatada Ya.iıcı eokafında oturan Suçlular hakkında takibat ynpıl- iyi ve istifadeli bir VBJUt g . bit 

" .....,. daJDd dığı mrada her ikisi de bazı gllyri· nize yardım edecek kıyme~.....dıı 
Suçlulard- HüBllil Te Ethem, dl- MJuahi, bir . 

8 
tamirat )'aparken tabii hallerde bulunduklarından tıh- membadan mahrwn oluyo~· 

ğer bono alıteltirlıiından da ınaz - 5 metre yübdtlilcten d!lşmek IUl'etlle bı adliye gönderilerek müşahede al-
nun bulunmaktadırlar. ağır surette yaralanmı~tır. tına alınmışlardı. de~::ıi dünkü nüsbamı.zd• dt-

Bu suçlan 200 lira değerinde o- Yine Balatta oturan 78 )'aşında, Ha- iki gündcnberi nıüşahedehaneıle • d l dikkat e' 
lan bir bonoyu tahrif ederek: 2600 san imninde bir ihtiyar, )'Ürfirken aya- bulunan Cemil ile 'l\:ıpal Hnsan dün b!a~ e en fU satır ara 
liralık yapınak ve lzmirde Mustafa- iı kayarak duşmüt, aiır surette yara- bir fırsatını bularak tıbbı adliden d~: .___,_,_.., b 

1 
... o-· 

-'- d k b -"' i lanmıştır ) ·Mısafirctcn şeucuuu.ue u un.... • ya ,;uu e ere ur ... a bir 1 raya · ka~ış ardır. rüUilnunu Osmant hlkmeU bedayi ın11 
karşı 73 kuruşa bozdurmaktır. Gö:ı~e oturan Derviş, arabasını Hadise, zabıta ve jandarmaya ha- alliml genç şairlerimizden Harndul~ 

Suçluların hepsi de ifadelerin#: Sürerken d~~ş n tekerleklerin al- bcr verilmiş, her iki deli ar:ınmıya Suphl Bey, geçen pazar günü ittihlll '. 
suçu tevil yolana sapmışlar, ııncak tında kaldıgı içın aıtırca Yaralanmış • b:ışlanmıştlr. Zabıta halkın dil:katli Terakki klubu salonunda ittihadı:;, 
birinci bono işinden maznun •c m~v- tır. dn,TBnmnsını ve herhangı bir yer- sıra dair muhinı bir konferans v __ 
kuf b t M h E h' Galatada oturan Ferit, bahçesinin "'e şilphell bir ıahıs "'ördükleri tak- ve muhtelif anasıra mensup yüılı:J•-u unan e met ı·taş, şa ıt o- duvanndan dUşmek suretlle Yaralana- " "' 
ı ak d ·ıc.· 'f d i d h k" 1 dlrde e:n \.·akın polis merkezlerine dmiin tarafından alk. ışlan, m. ıştır.• dıı''• ar ver ıt>ı ı a e.'I n e sa te ·ar ı- rak ııastahaııqe kııldırılmıştır. 1 
ğı bütün tcferrnatile anlattıktım haber vermelerini ıicn etmektedir. Hemen her ke unesı ınsanı •f 
başka yeni bir ihbarda da bulun _ tündürecek bir haber değil od 0 muştur. Mehmet Ertaş demişt!l' ki: Dün iki kardeş bı.ribirlerı·ni 31 sene evvel bir Darülfünılll 

c- Tevkifhanede bir gün I!~thenı icra V8 iflas Osmani vardı ki, timdiki On~"~ 
yanıma geldi •c cSen benim ~·üzüm- v b k 1 d J sitenin ıelefi idi. O zaman g~ 
den tevkif olundun. Aleyhimde 1111- agır surette lÇQ tQ ltQT kanURU meriyet bir pir olan Hamdullah Sur-; 
hadet ct~en l!ıına talıri! ederek k.. • • burada hikmeti bedayi mu~I~ 
2600 liraya iblağ ettiğım ha~ka b1r - · meV llfte gtrtyOr idi. Bugün Hamdullah Suphı. •• 

bonoyu hediye ederim> dedi. Den Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yeni kabul olunan İcra ve İflAs ka- büyük elçdir ve hikmeti bed;.;;ı 
kabul eder göründüm ve şimdi size nunu ayın ıı inden itibaren mcrlyet İn adı da estetiktir. 31 sene eoı-ı' 
anlatıyorum.> birinin hayatı tehlikede mcvkline girecektir. hikmeti bedayi muallimi jli· 

'Mehmedln ifadeııl zaı:ıta alındık- Adliye VekUetf. kanunun tatbik Hamdullah Suphi, Osmanlı "' . 
tan sonra, hicfüıe müddeiumumiliğe fekH ctrafınd:ı diln İcra Rclsliğı ve yellerinden birine gltmİf, itti· 
balx;ı· verilmiş ve bu yeni ihbar hıtk· Dün. a~I ev~e oturan iki öz kardeş 1 gın oır vaziyette ve kanlar içerisinde Mliddelumumilıklcre bir taminl yap • hat ve Terakki klübünde bir k'. 

Üç hafta evvel( y· AZAN • . l lenciye benzetmez- kında da haurbk tahkilı:atına giri - ev idaresı yüzunden birıblrlerinl ağır yere serilmiş bir vaziyete bulmuşlar. mı~ır. t ferans v•rmi ... ltt"ıbat ve Teraldı'jj)· 
" • -..1-k ııı'lm1-+~r. -•rette yarnlam.ı.şlardır. dır. Yeni kammun icabatından olarnk s- ... .,. Jstanbuldaki di - ler de _.... a ver- _.,,. .,_ ı ı 'h l 1 b" klı 

Jenci bollu:r....ndan ~ mezl_er mi! H~dl!!e m_a~aJ,1inde ,tahkikat yapnn Yaralılar evvela Balat Musevi has- tanbul cra teşkilatı genişletilecckt r. de tarı e ma o muf ır teşe e 
...... N kola bir muharrırımız, vak ayı ııu suretle tahanesine kardırılm•~lardır. Fa'--t Kadroya birçok yeni memur ve UUp- dür. Fakat (1908 den 1918)_,,. ı:lkiıyct eden bir 1 suıtu. G"" ükt idi k .., ...., lcr nlın:ıcak1ır. l ::..1tt...-

yazımda ıöyle de- - Bak üstelik umr ... çe ece anlatıyor: Mehmedin hnyntı tehlikeli olduğu icln 1 ı kadar Osmanlı imparator U5-
Bu iki kardeşten bQyütu olan lfeh- Cerrahpaşa hastahanesine goııırtllmüş- stnnbul cra HAkimi Refik. yeni ka- mukadderahna hakim olnı~ 

m11tim: c ••• Bı.ı kir içindealn de... mallar teabit ecllliyor met. Dc!terdar dikim evinde çalUJmak- tur. •ıımun hususiyetleri hakkında bir ar- 51 • dilencilerin yanıııııdan çok f~!tl -!:, ben hamama ı:Idemem. .. ta ve aldığı maaşın blr kısmını ev kadaşımıza şunları söylemiştir: me~rutiyet inkılabını yapmış o9 
ihtiyaç •e zarnret sevkıle delil, fa- - Hiç mi gitmedin? Gümrükte kalmış ve muhtelif se- idaresi için sarfetmektedir. ·- Yeni kanun. İsviçreli icra müte- yasi bir teşekküldü. Hadise 19 
kat bu lşi karlı bir ticaret saydık- - Otuz bq senedir hiç hamama beplerle ithal edıleuıemlş mallann Buz fabrikasında ~hşan küçük k:ır- y ozgadda yangın l:assısının da iştira kile yapılan tızıın da vukubuldağuna göre, ıra~ 
lan lçln el açmaktadırlar. Bugün de gitmedim, korkarım beni T' v k "leU t.a f nd ek"! · ld · . tetkik ve tet~bbulardan sonra vucude . • .1• d b. b .. 
ı 'ed ' ıcaret e a rn ı an ç, ı e- deşi İsmail ıse a ıgı parayı sarfet. Yoz.,.,.d, 5 (Ta viri Etkir) - Yoz-,•·etirllm•~ 'e bu'tiln ihtl ... ncı karşılıya- tıyehn ı anan an ır sene ve stanbulda faizle para TereJı, ev barkı - N en· bilmesine dair verilen karar üzerine mekte ve e'lıe yardım etmemektedir. ...- ., ..., " k · 
snlıibi olan dilenciler var.> - Soyununca paralan nereye nk- alilcadar:lar ba malları te;bite baş- Bu yüzden, i~I kardeş arasındalti bu gad çamlığı ~üyük ~ir kaza geçir - cak. şekilde hazırlanmıştır . aç ay geçmıf. l ede'! 

Her haklı tenkit n ikaz gibi bunu hyayım? Görürler ıoonra 1 Jamııılardır. Fakat bu işin pek gOç geçimsizlik dunlcu kavgayı intaç et • mlştlr. Çamlıgın tlogıısunda ormaırn Şımdiye ~adar İcra lşlerındc 11~ Osmanlı Deve)tini tqki •. 
da hiisnQ nlyeUe karııılıyan ali.ka • - Klnıscye haber vermeden, M'll- olacağı tahml.ıı olunmaktadır. miştir. Kavga esnasında ağabeyaıne kı- yakın bir mahalde hayvan otlatan muhtellf mlidd~t karan '"ard.ı. B~ y~nı unsurlann Türkten gayrisi, 1 '1 
darlar, bu ilç hafta içiniie bir hayli sizce btr bankaya yatırsaydın olmaz ~ . zan tsmaıı. ceblodeld IUStalıyı çekerek ı bir kııç kişi sigaralannı karartma • kanunla bu milddet 7 gilr.e ındirılmış- hancı birer siyaıete, yab•" 
hail vakti yerinde, paralı pu]hı dl- mıydı? J l alnıAz ı yapılan d'~hmlnlerı\ ur,ore Mehmede hucu~ etmiş "e goğsOne, dan attıklarından bir müddet sonra ı tir. birer emele ilet olmuş, ~~~ 

_ OlınaMı ya Bizde bir söz apoo, man ve ıı:;er mem e e ere arkasına ve !)acaklann;ı saplamıya baş- h' . Mahcuz csya hakkında !lctıncu ııa - ld ....-
)enci yakaladı. rd Pa ... ait mallardan üç milyon liralık ka- 1 tır o mu ıttekı kuru otlar tutuşmuş ve hıslarııı istihkak davalarına icra Htı- ları tuttuklan yo an ve IJ 
F-~ ı1 dlln G l tad E va ır: pas neredevse cilppesi de • - - amış • büyükçe b"r t ~ah:ıs y n ak t . 1 . Jd ki . tt v~ ... at as • a a a rme- orad~ bulun al 1 • ' dar hır nıal gumruk1erde bulunm:ık- Bu esnada Mı>hmet de kamasını çek- ı 0 • 1 a ar ııın kımlerl bnkacaktır mza ınkArları ~im- o u an sıyase en çe • 

nl ldlisesi avlusuıtda dilenirken ya- F k: t m 
1 

h k 1 bi tadır. Bunlar arasında başta 111ani- miş ve kardeşini muhtelit yerJı>rindı>n ormana kavuşmak üzereyken çanı - diye kadar Aslıyc Ceza mahkemelerine imkanı kalmamqh. Fakat ~~ 
kalanan ve iistllndıı 873 Ura ile 23 d- alda yannd eralceıı para ı r fatura olmak üzer'l, elektrik mal:ıe· yaralamıştır. lıkta razı geçirı.."11 halk tarafından' ,·erilmekteydi. Bundan böyle İcra Ce- rut·ıy•tı"n ıian olan hürrt1. rifl.' 

J k Nik ı P---• • a am o uğunu uyac o zaman · k 11 hk ı · d · " ! ktlr '" Fransl% a tını çı an o a '1:3&lti k , ' mesi, liatlk eua, otoMobil ve demir Vak'a mahallıne yetışen komşular a ·ı ara hayret veı't'Cek bh- gnyn~tle z" m:ı eme erın e goru ece . uh .. · ] rıtı 
ismindeki seksenlik ihtiyar, iddiala- ne yaf.ac~ •. sın· d 

1 
aksamı vardır. içcrl gırdikleri zaman iki kardeşi bay~ yangın durdurulmuştur. lem teşkilatımız. kanunun tatbık uvvet, mmavat prensı!' d l,d 

nmı bir hamlede lsbat eden bir canlı - - .. ı!r ... anın ~anın an ~yrı aca - milddeti yaklaştığından. hummalı bir vadettiği yeni hayat sayeıın e • 
ıahittir. gım. Krmscnln bılmedl •1 bır yerde 1.ınlıvetle hazırlığını yapmaktadır.• unsurlan biribirine kaynqtırrt':.. 

Onu ziyaret etnıemek elimden ge- kilçük bir oda tutacağım. Orada ya-, nın mümkün olduğu sanılıyor 
eıyacağlm. '"""' .... :::::::::.~::::::;: K o Ç o K ff A B E R L E R ıuuıumu11111ııu.. i]. d&1 

lemezdl. - Evlenmek filin... •NllllNltfllHtttfOlll ~:~:::::~:;::::~~·N- Dokumacılar, reisleri bu yolda gayret sarfed· ıyor. ~ 
Kısa boylu, uyıf, matruş, dinç, - Töbe de... Tobe ! Bundan son- O zaman Hamdullah Supbi 1 

knnh canlı, :fakat yırtık pırtık bir l ı t 1 k: ı ı h bel l d• d Yahyayı şikayet nız genç bir tair ve bikmeti .beb~ "'um}eğe, yer yer yamalı kir içinde ra ne ma ırna, ne ıaya ıma, ne o - kbaat • r er : 1 Bele ıye e: l Maarifte .= 11· . d ~·ıd · At lı p 

., manıa ortak istemem. - ediyorlar dayi mua ımı egı ı. eş ,_ 
bir cekete bilrilnmOıı olan Nikola, a- - Bari bir kerccla. olsun hama- ı * MÜRAKABE KOM}SYO.VU. + VA.LlSlN TETK}Kf,ER} - + 1.VKIL.lP İKMAL JMTllJAN- hatipti. Onun Osmanlı vilayet"' 
yaklarındaki başkıı bıı~ka terlik par- mıı git artık } J Ü J J "alı ve Belediye ltcisi LQtfi '"ırda•· J,AP.J NE1'1CELE.VDJ _ lııkıla'ıı Dokumacılar e,,nıı.fı alakadnrlnra n·n·m brr' merk-:ne gı"dı"p anasırd' Çalannı sürüyerek yanıma celdlği ... • 'U.V Ç V ZER NDEJ TE1'K · • ~ • ...... _ ... 

- Ona da töbe de •• ona dal Ua- Ki _ Fıyat Mürakabe Komhyunu, teftişlerine dün de devanı ctnıiştır. dersler ikmnl . iııı~ıhr.nı dün og- mı rncant ederek cemiyet .reisinden ittihadı hakkında bir konfer111~ 
zaman; brlıyorum .• ?tuı: be~ sene e•vel bir dün tophınnuı, harıçtcn gelen bir Vah oğledeıı evvel Eminönü Kay- leden sonra Üıııvcı .. ıtc konferans sıı. tıku)ette bultınmuşlnrdır. lddiaları- ı • b ld f lun'" 

- Yoook evladım, yoook .•• diyor- kere gitmıştım. Soyunm~k fena şey! miktar kanşık çıvı~e maliyet fiyatı mak~mlığında Nahiye ınüdurlerllc !onunda yapıl?11~:1r~ \'ckilettcn ge. tıa ı;ure, cemıyet reisi Yahya, Uol:ıı·- vermeıı, u yo a s.ar o bi.i• 
du, ben dllcnmiyordum.. dilenmem - F~kııt ~iz1ence~k hır şeyin kal- I tesb!ti için çalışmıştır. Bu çıviler bır kon ma a mış ve bu konu • len ve talebenın oııunde açılan sual- krıy ıplık fnbnkası tarnfındr..n gun- ı.~yretler arasındaydı. ~ak~t saf' 
ki... madı kı •.. Takke duştü. ih~yn~ı olan mii eselere derhal aş Y ~ b t tal t ' !er ısunlardı: lı.k ıhtıyncları ıçın esnafa tevzi edil-ı tun bu gayretler boşa gıtmiŞ, 

E i k. Za k İ b ~· .... mada, Bclcdlye L<a ı ası ıma na -ı _ . . . ._ h b" b . "h d .r:. 1jy•· - O halde bir Rumun, rmen ı- - rar )'O ••• nsan u, her şeyi verdirilecek ve sonra fıyatları Ko • mesı etrafıııda nıudürlcri tenvır et- 1 :- Ilfo~~ros mutarekesi, 2 - h .. n.ck urere ?_e.r ı;un ceınıyete ver~len ııı;a~ • ar ı ~ ıttı a ı anasır 914 
lisesinin avlusunda ııe işi var? unutur... . . misyonca ~bit edilınce paraları a- mış ve kendilerinden gıda maddele- tı.adı kapıLulasyonlar, 3 - Mi!lct·ı 4 balya ıplıgı bir kaç buyük mut>s- sehnı temelınden sarsmış, 1 .. ii 

- Dun etmek için... - Demek tekrar dllenmıye nıyet lınacaktır Bu mnllıırdan bir kısmı rı ve ı.:otıtrollerle ciddi surette aln- !erin. iht~ru ~akkını tırnıyıın nıilte. st>ı;eye parn ile vermekte. kilçül: es- harbi bütün bu anasırın içyüz""ı· 
• H 1 k d'l -1- d kadar olmalannı istemiştir. Bundıın h ., .. - Galatadn Rum kilir.esi yok muy- var? bır ıııuddrltenben dckorlaı·ını hazı r· fckkırl_cı·ın. duşü.nc.ekri. 1 naf ise ıpliksızlık yuzünrlen iş0 ız bır ııçıöa vunnu•, Tu''rk mı'Jleti, y•.J-

duı - ayır •.. e açmıı 1 enmca. e- lamak için civi bulamıyan Şehır tı· ·· Ilu ımtı ana ıştırak eden 28 tale vazı\•cte cluşmekteıl•r k d" ·· kt n ve y 
V d r..ild' ı sonra Vali Üsküdara gcçerekÜ Uskiı- b · h 1· - . f • • · nız en ıne guvenme e , 

- ar ır ama... s ır • yatrosuna venlecektir. d 
1 
en1ın. cps nın mu va fıık olduğu soy. E naftan bir hevl't diin Sana"·I nı~ k•ndı" kurtulu•unu temı"n el - Gürürler de tanırlar değil mi? Ya nedir' D'ğ f ı.- ....ıa . J dar Kaymakamile lıirlikte sku ar eıı }Or , J • . ... s 

• ı. . . ~ ı er tara tan , ... rı.,.""'ıı çıv ge- ve Beykoz yolu üstiınJeld istinılik • . 1 Birligıude ~·apılan bir. toplaııtı?a i- mekten ba•ka bir çare bulunrtt•' 
- Beni herkes tanır zaten Gala- E, dua etme .. ıçın agzımı mı, tirili»eiye kad•r dahilde bulunan işini gözden g..Mr:ını~tlr. Kayınaka - Polıate: 1 zahnt vermı-;lcr ve şıku;ctl.cr1nı aıı·. d - l y 1918 de o--ıtf'llt 

tada. İyi adam, kendi halinde adam, kulaklnnmı mı n~ayım'/ demirlerden bir kısmihı yerli ralm- --.· lntıııı .. laı·dıı·. He,·At cemı,·et ı·eıllı ıgını an ama,, ... :. _ 
f k' d d' t 1 V il h · k bil B b mın faaliyetinden nıemnuıı olmuş ~e ., • ~ J l k ı u~"' 
n ır a am ıye anır ar... ,. a a ı orasını P<' mem ar .n k.alara ı;ivi yaptırılması düıünülmek- lslimlıi.k i•ıne daha fnzln hız verıl.- + HÜZGARD . ı ı .ıkkında bır çok ldrlialarcl.ı daha imparator uğunun yı ı ması 1'd 

- Ya ceblndekl bin liradan fazla Nıkoln amn, tekrar cıı•elenmemek ı-ı tcdir. Deınll'lerin tel ve sonra ~ivl .., V 1 , AN BiR f.:V }'/ T 1 _, 'f k • b • .• ayak olduıı-
. ki b ı · ı ~ ı · ı ~ nıesiııi i>ıtcnıiotir. Bilahare a ı. l\ ı LDJ K 1 • bulunmuştur. op ııntıııa .. ınta n rıne, u ar.asınn on d 

para! ~ın a. ını aşına ı;evşır P goz el"J11 haline koııulınıısı ıçııı rıe kadar mas- Ileykoza gr-çmiş ve burada da yoll:ır de otur~ E::ıı toprak Dağ caddcsın. lktı at Müdürü Hnlıik <lıı. buluıımuş· bir sürü tuğyanlarla da müca~ ~ 
- Ben onlan otuz beş !ene evvel aç.on daha iyi olur gibi geliyor ha- raf gideceği hakkında dün fabrlkıı- hakkında Kaymakama bazı direktıf- velki gece ese neye aıt l _kı.ıtlı ev ev- tur. Al~kadarlar, şikıiy<>tler rm•nn· le ettikten sonra milli varlığ1l1 

Rulgaristnndan gclirkcn getirdim. na. törlerin fikrı alınmı<Jlır. !er vernıh•t.ir. yıkılmı•tır F' nk sert rüıgarın tesırılcı de tetkiklere başlamıs:ardır. 1 kurtarmı•hr. ittihadı anisır siY'' 
Oradn bir kıranthırncm, bir kasap, d + SANAl'iCILI::RIN HA~'A K U • YV l:\' ' · a at o esnada evın ya- Y ~ 
bir de bakkal dllkkiımm vardı. Hep- Yozga hapishanesinde RL'MUNA YARDIMLARI _ 1stan- * EYÜP CA'illll l 'E A J • • tından geçnıekte olan 10 yaşlarında- Seferdeki vapurlardan ıetinin iflası, Türk milli ıuurıınetı· 
t.ini sattım, buraya bir t-Orbn ı.ltınla ağır bir cerh vak'a81 bul sanayıcileri Türk Havıı Kuru . SARAY lı-IEZARl,ICI - Eyüp ca· bıı yavru, yıkılan evin altında kal- • • uyanması ve olgunla~ması de~ ti 
~cldim. Sonra pnznrcılık ettim. Bi- muna esaslı ve munt~mım bir ııekıl- mii civarı ıle Ayvansnrny mezarlığı mış ve muhtelif ycrl,•rlnden yaralan- haber almak ıçın 1 ti. Ve çok şükür, Türk milletı ~ 
raz kazandım, nlh~yet o işi de bı- Yozgad 5 (Tasviri Efkiir) - Yoz- d d d bul k etrafının Belediyece tcmızlettirllmc- ınıştır. 1 •. h" • "h l • ek y• 

gad haplshan inde mahkcm Ali ve e. )"ar ım a unm .. ıra ara_r ver- M 1 - S f d b 1 ·ı lk mut ış ımtı an arı geçırer " raktım. Azar azar hn:tırdnn yemlyc ı d1 B b l d ~ıne kaı·ar verilmiştir. ezar ıgın et- ...L l'AR'!A,..,i'r e er e u unan eemı erle ha. ·ın , b _,. llalitle :Mustafa amsında bir bırnk mış er. r. .-u.nun ıç.ın u gun er e " .... " 1.1 "I f,'ı1PTIRMIŞ- fi" ücadelelen afara•p 
bac:ladım. ..- s Bi ı - d b l t rafına ayni zamanda duvar da çeki- Beyoğland heı wman muhaberesını temin et ·ı en şerc 1 m defe' 

rüziinden kavga çıkmısbr. Ba sırada anayı r ıgın e ır top ıın ı ya . a oturan Aııderya, Balık· ınck ''e gemıler hakk•nıla lıa!ka ma )'urduna, varlığına ve muka 
- Ama seni btraz enci ötekine Mu tnfa karnından ağır surette ya- pacaklar ve aralarır.da bu işle ıncş· lcccktir. pazarında Jeker !abrılıasının kesme h' ld 

beıiklne el açarken gormilşler... rnlnnmıştır. Bıçağın Mustafanın mı.. ' gul olmak üzere bır koml.syon SCÇ"· Adliyede : ınakınesınde çalışırk<'n parmakl~ı ı. lünıat n•rınck uzere Caıata yol<'u sn- ratAına skn ;.. ~ u. d d •ttih•dı 
- - El açmak ... Hani dun etmek i- desine kadar uzanarak mideyi del. ceklerdır. ııı dışli~·e kaptırmak suretıle ağı'" !onunun uzerınde kurulması du';'uı•u-

1 
rtı ur yur un ~rı •ttih•t 

.,;in!. diği anlaşılmıştır. Hildise gı>ce yarı- * RUMA.\'l' A 11,"F, KLIRIXG -'- JIAJJKE.llELEı': ı:u Gi)," A- surette 1 k h t h • len tcl:sız ıstasyoııu hnkkın:f:ıl.ı •nt- anuır yok, yalnız mı ı ı 
- Ya bu pnrça varçn gömlek, bu !lına vnkın bir zamanda \'Ukulıuldu- ASLAŞMA I,ARI - Klirıng h~p- ('JLJl'OR - Bugıiıı adlıye ya~· ta- dırılıııış;;:ra :ınarn as .1 aıwye kıol kıkleı bıurllnıek uzcredir. Ynlnız var ve yalnız Türk camiası Vllr~ 

perişan kıyafet, şu biıibirine uymı- ğund~n derhal evinden getirilen larında Ruınaııyadan nlacnğımız 1,5 tilı· sona ermı.. oldu••unclan .. .. ...L M01 .. ÖR "1 • ,.. rıhtınıılakı vınçlerın istasyonun ça. 31 sene evvetı..; hal ile k'ıY • 
,..an terlik t.cklerl · 1 b 1 Evvelce v "' butun ..- ı\J ~ 11.1A ÇA UI'TI-- ı .A ed •• . ın ı d · • • k&ıf " ... memlek<?t hasl.lılhanesi operatörü mılyon iray ı u muştur. hkeınelcr faaliyete i . n- ışmasına .... sır eccgı ,\n şı mış • kabul etmez derece e ıyıyrx, 

- Şimtli yaz .•. Ortalık sıcak, yer- Şevki Eligüzelo'•lu çok mahirane bir yapılun anlaşmnya güre, bir tnrnfın ma geçnı ştır. un eşya yuklu olarak IIalıı;ten tır. Bunun için istnsyvnıın uaşkn I . . .
1 

• • 
lcı· kuru... amellyatla Mustafayı ölümden kur- nıatlübatı 1,5 milyon il rayı bulun~a ~iah~emelerin yenı sene fnRllyet- 1 Uaydarpa~aya gıtnıe~ olan Hayda ı· hır yerde te:.ıs edUmc:ıı, malümatrn 1 vetlı~ı~. ve 1 erıyız.. bir 5e' 

- Kimsen yok mu senin! tarmıştır. hesabın tasfiyesi icap ctm~ktedır. !er!, bılhassa davaların mümkün ol- k~ptnnın ldaı esındckı mat.ör Kopı'Ü telefonla salondan nlınarıık halka l Goruy~rıunu~ .kı, oAtuz • tı-• 
- İki oğlum var. Biri Amerikadn M h h li I d Son kalan tiftik ve yapağı partısl- duKU kadar süraUe görülmesi etra- agzından çıktıgı esnada kazaen san· .1• d'I 1 dü m ktcd' B ne evvelkı Tasvırı Efkarın bır··rti· 

eczacı, öbürü Yunanistanda bir şir- ur at ve ava • n e nin tesliminden evvel Tıcarct Vekil· !ında olacaktır. dalcı 'I'e\ffiğin kayığına çarpıtrak 1 ünnl : d',mk:-ı " b_1unkr m<' .. ı~,· '· ı. beri, İnsanı bir hayli düşündu 
k bl ka harasa oğratmı;sa d . 1 g n H " nt ı ır .. rar Hrı eceu -

kcltc nıuhaıebeci... fazla yağmurlar leti bu husu~u tctkık edere. r . Müteferrik ı at olmnmı•tır. a ınsancn zay. ur. yor! • 
Ve sen k yn d g~3 rra 28 rar vel'ecektır. ., ~ 

altınla dilen~1!·o un a ı ı , Muratlı, ti (Hususi) - Muratlı ve + Ul'DURllA nln HABER - -'- LIMA "L . * 9 YERİ.\' DE.\' l"ARAIJAD!- Yozgadda göçmen ------------
~ Ben Galatada Mescit so1'akta havallsindc ile gündenberi fasılasu Dün bir ak,oam gazetesi memle- RU iZ.l!IRD,, ~R V:UU~l MÜDV-ı Dnn saat ıs raddelerinde Balıkpa- ,.!_ ...... v.'"e"'c""iz-e"ı"e"'r-ı·n""'"s"'e"'r'"'h'~, ....... yağan şiddetli yağmurdan Ergene kete döviz temini için taş kümürle- Liman t•ıetmE,\ . GEi.Dl - İzmırl zarında balık yA···nden bı'r yaralanın evleri Marikanın evinde otururum. Onun suvu ta"'tl. Bir çok tarlalar su al - ' h d'le ğı'ni 9< n•I 1 ...... 

ve komşuların işlerini görürilm. Ba- tl~da k;ldı. Bağlar zarar gördiiy!te rlnin münhasıran ı raç e ı ce hesaplannı te kiknın ça ışmasıııı ."el vakası olmaştur. Ym.gad, ti (Tasviri Etkir) - Yoz 1 ' • 
Alı h r ..... ı 1• 1 b "-rt · ve dahilde yalnız lin)·lt kömürü ya- t eden Limanlar 1~- R ,_ 1 d b' .1 K dd So k S 

11 
=--•-•••••"'""" __ .,._,.,,.., rıa a ......, ç n nı.a ar, yıye- de pancarlar için faydalı oldu. t B 1 ı · letmesi Umuırı ~rdıı . R f' M uşan JJSm n e lrı e oço arasın ga a rgun ·azasının arı am-

cck te verirler. .. kılacağını ya:tmış ır. u nıese e eksitkı yas şehriın 'ıze d' u n~ au 1 an-

1 
dn cereran eden münakaşa kavgaya zalı köyüne verilen goçmcnlerden Alcall ucan yüce konarı 

B kad bl·r ~ftsavvurdur. Bu .... ün bir tet · onmuştur d- • • 
- u ar paran var, neden ar- "" .. * MAL} • . . onmilş ve bu esnada !)ıçağını çeken 140 aileye ait olmai< üzere 140 adet ;yiice açan alçak konar. 

kana bir temiz gbııllcık olsun geçir- ç K MUHABERE mevzuundan ileri gidecek vaziyet ZE GELD YE VE~/Ll ŞEllRIMl- P.uşan Koçonun başıııdan ve Yücu- plana uygun ev ınşaatı müteahhide TORK ATA sözD nıiyorsun? A. l : yoktur. Çilnkü linyit kömflrü yak- l '4. l' J - l:tmıı·de bulunmakta dünün dokuz muhtelif yerinden ya. ihale t>dilmiştir. Bııııdan başka Sor-
Nikola, nasılsa bı>ş bulunıı.erdl: S. R. 8., l zmi.r. Evrakınız afaka- mak için imal edilmesi icap eden so- 0ı8~ · a ıye _Vekili Fuat Ağralı, şeh- 1 ralamıştır. Yaralı Cerr~hpa.şa hasta- gun merkezinde de 20 göçmen evi 
- Olmıızl dar Vekaletten İzmir YilAyetiııe batara demir bulmak dahi mümkün ~a~1:ı geJ~ştlr. Blr müddet İRtira- nesine kaldırılmış, Rüşanı da polıt nyrıc:ı ihale ve in~aata başlanmıf. 
- Neden, dedim, o zaınan seni dl- 28.8.40 da göndcıilmi~tir. değildir. ecektir. yakalamıştır. tır. 
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SUSUN ~{9 
YERİN KULAG(VAR.Q"' z 

Nakleden : Clll ft!İM 

Holandahların dinlerinin, imanla-' tahsil etmiş, fakat içkiye ve kadm
rının para olduğunu biliyorduru. De-' lam J'ula <Hi~kiln olduğu için, hakim
llkanlını~ bu ~rafını ~a istismar ı Jik me&l •ine glrcınemiş, bir müddet, 
etmek Jçın tam bır Aınerıkalı zengin büyük bfr avukııtın yanında çalış
gibi hnrcket ~bllirdim. . mış, fakat fazla maceraya ılüşkun 
__ Genç gazetecı arkadaş, ertesi g\inüloldufu .,e bir kere de patronunun 
o leden e~cl, saat on buç~ta ~~h- emniyetin! ııuiistimnl ederek hasım
Te .e ı:cimişti .. Ben f~vkalııde guzel lnrilcı para nnıkabillnde bir anlaşma 
1:ıyınm1f ve bır erkegJn n~zadarını yaptığı için, bu meslekten de çekil
v hatttl kıılbfnl çekmek lçın k~d111• ıniş, kıılemi kuwetU, çalışbğı gaze
lığımın telkin cttlt;'İ bfitün imkunla- tc)e ıılyui röportajlar yapnıak üze
n kullanmıştım. re girmiş, muvnCfakiyet gustermiş, 

Size, şimdi, cvveU nğıma düşmek hayli seyahat etmiş, vo nihayet zam 
1 r olan delikanlıyı tanıtayım: görerek gazetenin &iya i işler ııefll· 

1 mi lllrııer, 28 yafJlnda, Hukuk ğiJae getirilmiş ..• 

Bu izahatı bir akpm evvel klüp
ten dönllncc derhal telefonla Lud
vig'e yap1.ığı~ bir ır.6racaat ü~er~ne 
randevumuzun sabahı ôi:'l'enmıştı:n. 
Hirner'in hayatı, yapacağım işte ba
na ümit veriyordu. 

- Bonjar Mister Hirııer. 
- Bonjur Matmazel. 
Bir masaya batbap oturduk. 
- Tahrir miidlirünüze benden 

bahsettiniz mi? 
- Öğleden soma o daima gazc~e: 

dedir. DDn akşamdanberi kendisını 
görmedim. RandeTiı alıp gitmlye de 
lüzum yoktur. 

- Bnkın, buna çok memnun ol· 
duın. Eğer kendisine benden bahset
miş olsn:rdınız dn ben de ıferhnl zi
yaretine gitmek ıoccbu riyetinde kal
sayJım, cidden üzülecektim. Dün, 
sizden ayrıldıktan sonı·n, bir Ame
rikalı arkadaşıma rastgcldim, Ams
terdaını bana çok ıncUıetti ve gezilip 
gorülecek yerlerinden b hsett.i. ister
seniz, eYVclA şöyle şehiıde blr gczın. 
tiye çıkalım. 

Benim yaptığım bu •vansı, Birner 
canına nılnnet bildi. 

O rün akııama kadar beraber gez
dik ve dosUuğumuzun her saati git
gide kuvveUe1ıen bir dostluk haline 
girdi. Evveli resmiyetten b~ladık, 
çabuk samimi olduk, bu samimiyet te 
)'avao yavaş, nükteli, cinaslı sözlere 
intikal etti, konuştuğumuzun üçüncü 
saatinde beni beğendiğini söyledi. 

Müzcleri dolaştık. Öğle yemeğini 
bol bol ıarap içerek yedik, o, biraz 
ııarhoş olunca, ctlret ve cesaretini 
arttırdı, kendi odasında hafif bir 
öğle uykusu yapmaklığımızı teklif 
etti, kııbul ettim. 
Ak~m aat dörde do!;'TU odasın· 

dan çıJ...-tığınıız znınan artık senll 
benli ve adamnkıllı dost ve hiribiri
mizln mnhrenıi bile olmuştuk. Ben, 
onun ne kadar kazandığını biliyor
dum, o da benim fcvknlllde bol ma
aşımın hayranı idi. Üstelik te bir 
kaç snnt delice, çılgınca eğlenmiştik. 

O gün gazeteye gitmedik. ak nm 
:;emeğini de beraber l edik, beraber-

ce bir revüye gittik. Bu arada öğ -j yordum. Basbayağı 1>apurla gideriz. 
rendim ki, Hol anda halkı, K ralıçe nen seni anneme tanıtırım. Bilsen 
Wilhelmiııi SC\'miyor, hele damadın-1 ne kndar memnun olur. Artık bcra
dan nefret ediyor. Prense~ J ulıana- berce seninle öli.ındye kadar Ameı-1-
nın kocası, butün Fclemenkte bir a- ~ada yaşarı7.. Guzel güzel ı;ocuklan
lay vesilesi, halk karıEile na ıl otu- mız olur, onlan hurütürilz. Seninle 
rup kalktığını, kayınvnlidcsile na ıl yuvamızda, gençliğimizin bütün ba
içln !cin ve sinsi bir eda ile nlay et- harını beraber geçinrlz. Saadet za. 
tiğini taklitlerini yaparak ortaya a - ten bundan başka bır ııey değildir 
tıyor. ki.. 

Gazeteci delikanlıyı o gece, ben o· - llnyatıınazı nasıl temin edece -
damda misafir ettim. Artık tama • ğiz 1 
mlle avucumun içine gimılşti. Da - - Oh, Jlirner, şu düşilndüi;-ün şe-
na : ye bnk. Bizim Amerlkada ikinılıl de 

- Annie, diyordu. Senin gibi mus geçindirecek kadar servetimiz var. 
tesna bir kızı tanıdığım için bahti- Hiı·ııcı· erlesi glinü de bana mih. 
yl\rım. nıandnrlık etti ve gazetesine gitnıe-

Parmaklarını, sı.çlannıın içinde di, en pahalı lokantalarrlıı yemek yl
g-ezdirlror, nemli gözlerile, yalvara- yor, gccc blll'larda masraf ediyorduk. 
rak yiizilme bakıyortlıı. Ben rr.ahsus elimi çantama götürü -

- Amerika.ya gidelim mi Hlrneı·? yor, bütün mıı.~raflsn Hirnere yap-
- Ben nasıl gideyim? tırıyordum. Zavnllı cocuğa bir taraf. 
Sonra birdenbire onun bu masum tan acıyor, diğer taraftan da mcr· 

eevnbını duymamış olmak için, o - hnm<'l izee onu memleketi alevhinde 
nun san başını göğsüme bastırıyor: I yapacağı bir iş 

- Nasıl gidelim, ne demek? di -

Al~·ak uçunlarılan maksat, te· 
vazu güsterenlerdir. DunJaı·, 
y!ıkselmiyc ve yücelere varmı>:tl 
namzettirler ve !Cıyıktırlnr. '{u· 
ce uçanlarsa, yükS<;ktcn atanl11r· 
dır. Bunlar da eninde sonundıı 
mahçup olarak alçalmıya mab· 
kümdurlal'. 

Tevazu, insanın haddini tccn· 
vüz etmemesi, edcb ve terbb-e 
hududu içinde hareket eder«;" 
kimseyi incitmemesi, kimscnıtl 
izzeti nefsine tecavüzde bulun; 
mamasıdır. Bu şekilde hareke 
edenler herkesten hürmet görOf 
leı· ve herkes tarafından sc'f' • 
lirler. Fakat yiik'tıekten atnı~• 
hakikaten çirkin bir harekettir·. 
Ba~kalannı hor gôrmiye ve ke1l 
dini başkalarındr.n üstün göıı • 
termiye dayanan bu iddiıılı "a· 
ziyct, herke!i rahat.sız eder, hel" 
kC11i bu iddialnrın ity{i:Wnü kur; 
calamıya sevkcder ve nihnf6 

bu iddiaların boşluğu meydıın: 
çıkar ve yüksekten atnn kiıtlS 
de herkesin gözünden duşer. 

1
• 

Tilrk ata sözil, cidden güze 
dir ve en veciz ibare ile en kıy· 
metli derslerden birini vermiş' 
tir. 
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Kereste gittikçe 
G'1NÜN ..... .---j 
~AKlSLERl 
~anya dava- ~.?..!.~.~~~ .. ~~ (Biriari aoAlf•-. U..•) 
..... d AVRUP'·DA AFRIKADA (Btıştıaalıal.-. dewnn) salihiyeUeri cialU pek ı.i~ ualbl-

Antonescu 
Rumanyada 

diktatör oldu pahablapyor l 

~n aoara... ~ öift!lınUt ~ emini:ı. 11110 bulunmaktadır. 
lfarı, Alma t Wi~ J Nalburl., çi-.i yokluğuna ae • Yeni Ba~vekil General AntonC8Cu 

llıiilıi.n in birinci senesi pyel • • JP talyen tebUif hep olarak buna narh konulmut bu gece Kralın bmımnıda yanin .,t,.'. 
~ aİyui hareketlerle ka • Berlin, 5 (A.A.) _ Alman orduları bulumnaamı gösteriyorlar. HükU- mitıfü. Bir kararıaam.el Krali. rubat 
llaıı 1• Bunlardan 1ıMri, Rumanya- ~umandanlıbrım teblili: 1t:ılyada bir TQ&bal, 5 <A.A..) - 1 · met çivi fiyatına narb k07makla 1938 Kanunu Esasisile mebusan ve 

llJdığr 1011 p:fcildir. ~ ten günler zm1ı:nda bt"J &ıı.l.Jıuı aımurıi karaı-cilwwı llO numa • çok doğra Ve halJan menfaatine ayan mt.'Cliıı!erinin 18ğvlarını derpiş 
..._ ~ Janmadaaınm kapaaı İniiliz torpido muhribi batırmıştır. ralı tebliği; k alık etmiştir. İkinci biz braraame, G• 
·~ l"·-- _L__!__~_ • •• • • d I 2 ~1lUJde \ıild:trildip •e~h.fle. Ahnan Cezayir sahilleri açıklarında sefer ço muv surette hareket et· neral A .ft • ... _ _._ let· 
...... --:- nennnuı agu_ . onan e o - denizaltılarının "'im.al d-1~1-"e ba - etmekte olan üç lnonJı· kruva-"riı n- miıtir. Fakat hükUınetin koydıMnl n ..... neseu ya, ...... nı.cn ucV ı-~ ..._,_ __ .. _ ;:;....•• 

1
_

1 
.,, ~ ... h LV ~ -•- ni idare etmek üzere tam salahiyet 

'""- ~ cop.al ve leVIUll • b.rdı.iı ild torpido muhribiaden lııao&a. iki İngiliz torpido muhribi, tnyyarele- narh, çivi tüccannm i..ine CFelm&- ek 1 · 

Sahife: 3 ~ 

Türkiye ve Hindistan arasmda 
ticaret münasebetleri 

Kalküta ve Bombayda 
mahsulfitımızı teşhir için 

birer sergi açılacak 
~~'l lllevkü fevkalade mıiilaİnl ol- ExpreS5, Es.it ve İvan Hoe i!<mirıd<:ki rimlz tarafından şiddetli bombordıma- d:;:..:-..1 __ -e --•-- .-?ı~!'-• .;.....,.; verm ted r. Kral kendisine şu sala-

t t ag-.- .. , -....- TI1&UH1 1 - ·- hiyeLleri ayırmakta.Gır: 
••o 1UUU ue ba•·-'- .. ,. ..__ "1fA sa an çivivi. mesela- '""' Ordıınıw "'--lcumaııdanıdn·. Para . .....,., • · - ter _ i- ü emüar.mdaıı 1.fr sc.rgi Al'T>'\ak ~ _ .... ,., Avrupa L_._ ·mm 1.. -ili- modem 6ç ıı«fliz torpido mtıhribı de na tutulınnşlırrdır. ki Jttuyıızöre ·bü·· ku tıl Si-'· 6 (AA) Reu bild T rk 

ı petr.~ b • . bul ..... u.ııı:ı;tır. yu .. çapta ......,balar .isabet etmis oldu- - ·ı-. ı - ..._ T -..-.-ıL. .~' n ~ unmas? Bır denizalb ıemis!, kuvvetli hima- ğu ve bunlardıuı birisin.in ıtJverteai.n- kUl"Ufa sabnak İltecliklerinden, bu baamalt balckmı lWadir. Nlpn n rıyor: firkiye Ticaret Vekillet!nden için mühim tica:ret merkezlerini z.i-
~ de iktısadı noktadan Av- ye altında seyreden bır ka!iledt"TI ce • de buyük "bir' al~ sütununun yülcst!l· imkin eDerinden almmca, bökii. rütbe vermek haldarına maliktir. Borayın Hlnd.istanın ziyareti neti- yarcte gitmiştir. 
~•daJcj büyük ve kuvvetli dev- ınan '1:1 bin tonilAtoluk müteaddit düş- dii:i gôrülmüıtür. metin haldı icra.atma mukabele Af!ı umumi Ui.n o::debilecektir. Dip- cesinde Tiirk • Hind ticaretinde bir Türldyeyi .Bağdad yoWe Buraya 
lı...~ tama nazarını çekmif bu- man silAhlı tıacret gemlsın! batırmış - Bu ayın ~e düşmMıın deniz :ıwv etmit obnak M-i.. ,,.n.n.: ortadan lomatik Ye tam aaIWyetli dhıloma- tezayüt kaydedileceği ftmit. olunmak- bağlıyan demlryolonGtı geçenlerde. 
~d br. vetlerinin refakat etmekte olduğu bü- kald--L- ·-r- ""'"' • tik me111urlann tayinine ağrem.an tadır. iknıal edilmiş olması ve her iki ıne.m-

.t. • ır. 4 Ey!Qlde muharebe tayynrelerımız, •iik bır u·-_. '"afil-ı" g .. - d-'-' ..... e ··~dar. Bizİnl tahkikatı- vermek hakkını '--•--"ı-r. "-'uahede Boray Sı'mladak"ı h"'·· t ki leketfn yeni mahr-lf•.r bnlmak arzu-
1.::.. ~!.hı 21UnaD<fa Ruınanya, bu avcı ve tahrip gruplnrımı:r. muvaffakı- • ~~"'• .. ~.. "ç --uuıu • ._ ... U&UDle ~ .. . ""1'iik d gorülmüş ve talcip edilmişti. Döfmamn mıza nazaran memlekette, her- akdi salahiyet.ine maliktir. nile bir 'çok müliıluıtlıırda b 1 ,e~tık-, su, Bornyın vntlfcsindc muvnf1alı: ol-
ıı.... ev)etlerin U'asmda sakq- yetle birçok defa, tayyare meydanları- deniı: ve ha..-a kuvvetleri. her ne pa. günkü ihtiyacı idare edecek kadar Mer'i kanunların bu tadilatı, Na- K lk-ta Bou ı.:. - ması J~in' mühim bir fımil olarnk te-
-..,, kal---. Rumanwa L!!J2. • na, tayyare fa~larıııa ve aynı za • h l . . • d . zır - m"-•~·arlann ta'"nlen· karar- tan sonnı a u ve mbayda Hlkld edilmektedir. 
"'-•• • ..~b. • • • • • ··ı a~u manda bır muhımmat deposuna hu""cum a&ına o ursa olsun. kafilenin emnıye· ÇiVi var ır \'e olınam.ana da se- ... ......_ ~. ~ ~:. ~!° _as.t~asm~an kur- etmişlt>rdır. Rochester'de tayyare mo- tfnı zaman altma almak itin dün 1e- hep yoktur. namci Kraliler vasıtası1e icra edile- ------·------- .. _ · - ·- · · - · - , _ .. _ - - - - - - - .. - · 

ı..... •k ıçra ikİllcİ9İllİll niifma al- töru a&ölyderi:ne, Weybridge'de tayya- cir ,~.ı.1t.u Ege denlzindcld deı:ıiz ve ha- Fakat gerdı lı::ereste tüccarı, ccklerdir. Diğer sair salillılyeUer D u·· n baz 1 semt 1 erde 
~ gjn...;. Ye analarını ....;..e re atöI7elerine, hangarlara ve bınala- va i.ıslenne taarruz ctraa teşebbusün· k . . Başvekil tarafından deruhde edile. 
t..:... --.- • .._ ı-- 'sab«U oUrı B h de bulunmtıJlardır ıere çıvı tüccan, 111ka.rlda dedi- cektir. 
ii"'llılftir. Yaptığı fedakarlıklar ra J. er uŞtur. u ~camlar es. • g-İmiz CFibi fır tt b "I' t"f d k "llıntn fkA • • __._ nasında, avcı tayyarelerlmız mtwıffe. Taarruz, iki hava tilosu tarafından. • ... ' sa an 1 

IS l a e ço Antoneıca'nun beyannameti ekmek bu 1 una m adı 
...... Y~ e ~rı ~~umıye.me .,,,_ ran~ surette bırçok hava m~harelM>len Gadurra ve ı.ıarozza kamplarına kartı kar temm etmek ve ihtimal ki bir " • 
ıı... . ~w. Çiinlrii Rarr.a111a,, Ra vam!şlentir. yapılmış ve oralardaki iki tnyyarrm1- neTi harp ze • · l k L • Bulrreş, 5 ( A.A.) - Stefani aıan-
~ ili G h d . nctnı o ma nevesıne sındnn •· 

~- rn etinin en eski men--i ve ece .. mu arebe tayyaresi grupları - ze yer e ısabet vaki olmuştur. Taarru· k ) b 1 .... 
-· :T- b Ih b d · · · apı m .• ış 0 unacaldar, ki fiyat -, .... eni Rumen hu-k6-Atinı'n - 1• i 

l rı olan Tra.n9İlvanyanın en rrnz:. ı ası:ı Ingittcrcnın şark ve garp za ır enız kuvveti de iştirak etmış 1. ı ...... ... B qhtıett kısm rahillerlndeJı:ı llmaı:ı ve dok tesrsatla- ve bu kuvvet. Scarpante'yi bombardı· )an b;öY1e gayritabii surette yük- General Antonescu, millete hit.ııben ( irinci •ahi/eden tUVGm) vehmin doğurduğu tclao fınncılan 
tiiat ar ını, Almanyanm rına ve bırı;ok havıı meydanlarına hti· man ederek binaları hafif hasarnta uğ- seltmı,Jer ve yahut mataı büsbü- neşretmiş olduğu blr mcı;ajda ka- Beledıye şııyanı dikkat bir n- lıüSbüttiu eaşırtmıştır. 
'trdİii arzu üzerine Macaris • cam etmışlerdlr. raunış ve sivil haiktan birçok kışinln tün ortadan kaldırnu~lardır. 1 Line tebeddüllerinin alelade hükü- lukıı gostererck bazı fınnlan tefti~ Bir de fırınların piıı tutulduğu id· 

terketmiıtir. ~ı . .Svımsea. Brıdstol. Wel- yaralaı:ıı:n:mna sebebıyet ,·erm~tir. Bu ise, memlekette ufak -.e bü- m:t dcğişiklikle~nden ~ba~-ct olnın- 1 etmı~ ve bunlnrdan d;irdünü sedde.t- diası karşısındayız ki bu, btisb!ltun 
ı •. ttUtnen milleti Rumanyanm mouth. Polle. Chatham. TU:ıury. Grce- Avcı tayyarclerimlzle tııyyare dafii yük inşaatın hatt- aıe•~d k •. "k ı dıı,"lnı, belki yenı bir reıımın teessfi- mıştır. Dört fırının bpanması yu- nstlsızdır. Bizim (masa bezi) dedi-
~ rn· ·ı h : • al d . atyarmouth \'e Hull 'de, bırçok yangın- bataryalarımızın müdahalesi, bu taar- b" . • b' a ıa e uçu su miinasını tazammun etmekte bu·I &Cinden de 0 semt ve mnhallclerde glmiz ve hamurların altına scrdlğt
liı: manası e antaı em en sı- !ar çıkıırılmıştır. ruzu sürntle tardetrnlstlr. Düşmanın 7 ır ~~ınn ile tamamile donna- lundugunu ve bu <lı:iişikliğin gaye· ekmek fıkdanı ı;orulmuştür. mI: bir he:ı: vardıı·. lfomurdan, dahn 
~k için kurtarabildiğini kar Tııyyıırelerimız. İngflh: lfmanlım a- tayyaresi di.işüriilmüşUır. Üç tayynre. ıı gı~ı ak)~~· ba~alanın "abul e • ı 6ınin devleti ve milleti maruz bu. Uzun scııelcrdcnberı zaman uım:uı clogrusu ımıyadan tıkan kimyevi bir 
~... le yaptığl fedakarlığı bir ı;ıklanruı mavn dökmıye devam etmiş- ıun ccman f>ekiz kişiden ibare\ olan demıyecegı neticelere sebebiyet lunduklnı, tchlike!.erden kurtarmak nübeden bu ekmek dcniı' "'Üzundeıı madd __ c bu. bezi karartır. Bu her '"er-i:"'" b ed • L- Ierdlr. mürettebatı esir edilmiştir. " l ~ ~ I azın eıne)'lp ~yecana ................................................................................................ vermektedir. ve Rumen milletinin almış olduğu hnlkın ııç kaldığı hakkında müb;ıli de böyledir ve önilne g!!Çuıck iınldin-
~ rnıştır. · Ch h •ıı' • H• 1 b Öyle ümit etmek isteriz, "i Ti- yara!ı sarmak oldtı,'tlnU beyan et •

1 

ğalı ıivayeUer yerinde görülmemiş- sı~ır. ~on.troller ış;.e bu bezleri 
~ 11 heyecanın İsyan Jeklini ~Jl- UTC f fn ıt er aşka caret Vekı1i Ba N . b . miştir. Dünyanın siması değişmekte t.ir. (pısJ telakkı ctıııektcdırler • 
.. -

1 
tehlikesi rö.tennesi üzerine h k dul azmı u netn· olduğu şu sıralarda l~nmen milleti TASViR/ EFKı{R - Belediyenin Bıte gelince; hiçbir dernekçi fın-

~ le 1 h kirmet- L-- ••h • k ya mıZ1 ° u tan sonra, mev • de değişmek ve mii~terck menfaat mevcut kadrosile kontTol vaı.ifesini nında bir tele bit hnlai>Umek bugüne 
~ d aro' Ü m uv.ıına mu ım nut u ne so·· yledı· cut kanunla. ra istinaden müstacel namına bütün cnerj:Ierini bir araya i'ı.zami bir dikkatİe '-'Aptlı7ından ... : ... kadnr kinuıeyo nnslp ulmamı~ır. Zı-
L. •

1 
enıir elli, hem de so<rnk. k ti --'b" l " • ~ur l ~ •- ve uvve ı teu ır er ittihaz ede- getirmek mccburiyetin~edlr. he etmiyoruz., daı,rınık. koskocaman ı·n sene erle tecrübe ettik le blliyo-

~1 hir askeri retirmeğe ve et- (1 i"ci sahifeden dev•m) (1 inci ••hifeden dev•m) rek, hem kerestenin fiyabn1 ma . General, netke olarak, yeni hiikıl- bir şehlrrle ve binbir L..urnazlıkla mü- ı·uı;. un tozunda bit yaşıyamıyor. 
~da, feda edilen yerlerle Churchil demıştır kı: çocuklarımızı aı;lı~tıın Oldürmiye ı;a- kul hlldde indirni1s olu,. h .. m de mc•tln ct.:ımamile milliyetperver> ola· cadele etmek mccbıniyetinda kalıın .. Bıt; yağln uğraştıkları için belki 
"ıı an doğruya alakası bulun- Gt!\'<'nki ıçlıınııdıı lJ1r nebze his et . lışacaklannı t.ahmın etıııiş vo tcd _ ~aklarmı, olan çivı1 r d' d _ cafrıııı ve devletin reformu işine giri- B<'le<liyeyc bütün İstıınr,ullulnnn mü- b?~ckçi, lilıuit.çi i"ınıılarında buluna-
)/~ de-.let adamlanna tolamı· tırm_ıı o?dırfmn Buytik Bntanya ilt' A-, lıirlerimiti almıştıt. Bu Gcııeıal <le na çıknuf bal e e mey a şc-ı:eğini heyıın etnıektedir. ı zııherct etmeleri, ken.li davalarını bılır! 
~~nı cönniiftiir. merilta Bırleşık Dcvlctlen ar~!ında yanlış bir spekü!Lyuıı olarak keıı- ım;b· _ . d Rumen gazctelt'ri, General Anto- kıwınmak, tenıi:r. ekmek temin için Ekmeği ocuzlatabi~mdı: akla gcle-
"Yn d f d dil ııktedilen anlaşma ıımdı bır emnvakl- dlsıni gösterdi. Şimdı de ..,·eni bu· UZZt!Jn. Zıı <! ncscu'nun BaşveUlet.? ıı;etirilmesbıi zaruridır. mez. Belediye bu i,le hayli uğra~ 
~ ı :ıaman a, e a e en dlr. Benim anlıyabıldıglme ı.:ırc .bu ı. General keşfedildi. G • I k V'F,l Jn nıuııalt bir surette kan;ılamakta ve Buı,rün her vatandaş Belediyenin ve şu şekilde iki csa3lı rc•ni tccrd-

~:.ltrde dnmw.u•, böyümüs ve tilaf, Amer!Jaı ve Brıtanya mlllctlerı- 1 •1._ . · <'nera • ış>. _.,_, f h • b' •- ' '" -···· :r ııgı ı:r.let- bu glbı G ali I> ........ ................................ ........ bütün Rumen mlllctnıin kentu:>ıne a rı ır .ı:ontrolörü y;lbi kendi ~ıh· besi yaptı: Evveli ytizde 82 nnla 
lb.._ tnefkiırder peü...de knc. nin tam memnurıfyetlertnı mucıp ola- t'flt"ı· ere ıış - • · d d _._.._ .. ı hat h ·1 .~"I M r·· -y cak ~ekılde ıunam edilmlştır Bütün vur<lu~ları zaman, en ytıksd~ Gene- M 1 ıtınıa ı ııl uğunu yazm ............ ır: ar. ve ayati e ynlcından alikadar yapılan tecrübede çkmekler hem es-
'ıt l aniu gibi liderler balen dtinyada bulunan dostllJr1m1ı ıcın de rallerıni, General cHiöi> ü, lngıllz acar ar Anton escu mihTer deTlet lerine olduğu takdirde llcledi~·enin de iııi mer, hem de iyi kabarmamış çikb. 
~ ekdin selameti uğrunda mü- bir t~ilt vcsılesi olacaktır. imparatorluğu Mareşoıli tıı)1n eune· teminat verdi ~ok hafiflemiş ve bılhassa şehre ve lkinci tecrübe bir çu,·al undan 
\..... leden feragat edePdt Tnınsil- Churchll. bunu mil'teakıp, dri:l'I' hfı. yi unutmıunaları Hiz:ıııdıı. Bu, onla· d•kt t•• J vatıındaşlara hizmet edilmiş olur. şimdiki gibi 94 ekmek yerine 98 ek-
:hdan dönmÜfwdİI'. diı:elerin lzııhma geçerek, nutkuna şu l"tn yegane ciddi müttefikidir. Fııkat ) a or ere Bükreş, 5 (A.A.) -- Reuter bildi- Bunun b;ıriz misalin!, ekmek me<>e- mek nlmıya ıruıtottu. Eu da müsbet 
'lal suret.le devam elmliıir: biz artık bu Gene!"allı> mağlılp• edile- ri;ror: lesinde yaptığımız neşriyat üzerine bir netice \•ermedi. Çünkü alınabilen 
~vaziyeti Avam Karnarıw, Rumanyaıun pek meyiz. Bu, İngiliz ı.ıillc tini uyutmak • tt Alınanya ve İtalya ı;c.fir:l~ri, yenil Belediyenin gösterdiği alaka ve yine 97 ekmek bile tartı'°'" uymadı. 
~. f acı bır darbe ılc memleketinden bır için bir vasıta olabilır, lıtkut Alnı~ın mınne ar Başveki~ Genera~ Anto. neııcuyu ziy~- şehrin tcmizlii:oi fçirı vazdığımız bir İşte.bu tecrlibcler de gösteriyor 1..1 
~ ediyor kısmını ltaybettiğınl bıttabı bıliyor. Be milleti İngiltcl"eyi h:~kkile tanımayı ret etmı~lcrdir. Zannolmıdoğunn eo- yazıy1 mtıtenkip Belcrllycnin aldıf,>ı ekmeği ucuz.tatmak bugün için müm-
~urn rıım şahsi duşımcem. daıma cemıbi ôğrenmişlir. Bu vnsıta, b\l Ba~.·lara (l inc:i sııhıfeclen devam) re, Rıımaııyamıı Tıaııı:ilvanya hak-1 t.edhlrlcrdc görüyoruz. kün değildir. 

b : aııya ve cloJayısile biitiin Dobrucaııın Bulgarlara ıad• -'lJm~~ı t . . --'il u· t. B' 1 k rl k' y · h-'" '·-~katıl b .. ''"' ..... harbi kazanmak imkfwını verınıye. amır <"ı n ş ır. ıır erce senclık nıa- ın a ı ıyan:ı ..... eom ..... rannı aa- ı F 1 l - ı - l ? Biz bu husu ta :ınten Azami fe-
~ ar üyük "'e acil tehlike - lfızımgclec:e1tl merkezınde idı Ma~ı,ts. ccktlr. Diğer vaıııtalar İ!<?, ııwııııl'ı· lınııı olan arazi}·e ~irıycıı'llZ. Truıı- dıkııııe bir tttrzda t:ıtbik cclC('eğfne ırancı ar ne er ıoy uyor ar dnkiırlığn katlanmış bulunuvoruz: 
lıı...~~ kurtuJmuıtur. Bu vaziyet tanın da son muh<ırel>eden sonrıı ut:ra- ıııyctl<' söylüyorum ki bızım clımız. sll\"unyaclııki Macar kan.lcşlerinıi;ı;o daiı· ı;~firleıe ıeınınat ~erilmişt.iı., Nt•ı,ırettiğimı:ı: ekmek ra1>0ru ve Zira !J ay evveline kaılar her. çuval 
~ seyri üzerinde dahi mües- dığı muameleden mcııınun <leğilını.Fa dedir ve elimizde kıılat'akUr. lıiı rııyet götürüyuru:ı:.> Dcnıırıııuhafızlıır te~ılatın:ı m<>n·ı iki gtinılür sürüp giden cl..-nıck buh- iı;in lil3 kuruş imnliyc ücreti alır. 

,.._ .• •. kat, harp devam ettıkı müddetçe vukua R b ı ı k 1~-.J"- h kk d dü h ı ·f r k · d. · ~~ır. Çünkü Almanyanın gelen herhangi bır rırırzınin bır memıe. \'e saat çaldığı z:ınınıı, Gerıer ıl umen hududu aşıldı sup azı genç er :ı ~apnıa aı.<..·uı ... ranı a ın a n ıuu te ı ınncı- en, ııım ı Bcledıye bunu 156 kuru-
~ .. ıye kadar İngiltere üzerine ketten diğerine intikali meselesıııin açlık, yahut. ihtilal, yahut kış vt•}·n- Vıchy, 5 (A.A.) _ Iludap~en lcrl ihtilal har<'kctleri mcmleketin lnrla gliruııtük. Bunlar şu fikirdcdır- şa indirmiıştir. Hall>uki geçen aene}·e 
ı.....- ı "e büyÜk hücunılarda bu - hatli ıle ıştigal edecek değilız. Ynlnız hut blöfün karşısına Gcııernl cfiıli- Havas ajansına gelen bır t.clgı·afa ~~ı· ;a.r~fında kı~~~nışt~r.K~u ha::f ler ~k ki ek nazaran bütiln mns::-aflarımız art-
~tllta .. d"•· ddüd"" bu meyanda allıkadıır tarafların ser- .vnt~ ı yani bizzat fiiliyatı çıknracn- gore, Macar kıtaatı, bu sabah sant ·ııt ı;ın c en m~ ımmı os~nc e c mı~ e;dc siklik yoktur. Bıı- mıştır. Mc·sela çırak iicretleri 4 11-
~ goster ıgı tere un best muvafııkatlcrı ve arzuları d~ yn- ğız ve o zaman. imtihanı en iyi kı- yedıde Transilvanyanın lf~lataıın vukubulmuştur: Uıırada aı-lı:e.n. for- husus şııııdı tartı ile elemek ımuyo- radan 7 ye çıktığı gibi vergiler de 
~~ amili, arka.Rodan, yani pılmış olanları istisna edebıliriz. Hit- mın g~ireceğıni göreceğiz.> terkedıl l k · l ek mıılarını gıymış olan muhtıcımler, ruz. Rclkl kcnar<ln kiişede ktılnuş yükselmiş motörlerimh:e lfu:ım olan 
~tn "Ye Rmya cihetinden bir !er imparatorluğunun muharebe bilin- Fiihrer, bınıdan sonra, Alman mıl· n:.ı~ ~an ıs;:ıı~ı dışga etm liman daıresi ômınd~i muhafızların h<lZı küçük fırınlar eksik ekmek çı- ka}'IŞ vcs~ir fılnt ve edevatın fiyat 
k~ ernin olamamasl}'dı. Şimdi CJJe kadar ne derece tevcssO edeceı?lnı lctının kemli askcrlcrıne karşı min· ~'.~c~!şles 1 

1 u~en B u u b u~u c:~ml- üzerine ateş nçmışlar \"'e binayı iş- karırlnr nma, gözönilndcld büyük fı· Jarı dn nisbet kabul ctmi;ecck derC: 
~~Ya d"·· ti il kimse soyllyemez Fakııt ben eminim nett.nrlığını bildinni" •e s<nlerlne dıde \laa~ış 
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1
l. ııd-.ak~ b~t?, skaa

1
; clyc- gııl eylemişlerdir. Diğt.-r bazı Demir- nnlar daimi surette kontroie tabi ccde pnhalılnşmıştır. Bütün bunlara 

•~~ ya -.er ıgı ıaran e ı.r bu ımpa-torlult, •Apıldı"'ı kA'"'ar d:ı " · car aıı ı u un ı ıs ~ h f l d b" ı· k'" ld ki i · b h 'l i ~)~t lavauu.b etnıittir. ...., '" ... "' ""' şöyle dev:ım M.miştir: . . ..,... mu n ız nr :ı ır po ıs mev ııne ve o u nn ı;:ın u ı eye cüret ede • rnğnıen maliye ucreUerini indiren 
.\L çabuk yıkıiacııktır «İkimizden birinin , .. ıkılRcağı in ıınktr:ındlıırı olanca ı..uvvetlerıle çal - telefon dniresine a~ çok muvaffaki· mezler. Kont.rolü yapanlar bir gram Belediye, bizden elbette daha fazla 

~L-~nranm en çekinditi, iki Evvelce b:ıhsctmış olduğum umumi J ma av 1• •!' ta 1 1 d Şebi 1
-- ı ,.... bll •--b J ki k l ' ~i L- _._._ ,_A h bl d k 

1 
eelecektir ve yıkılacak, Nas,·cmal • H" 

1 
· . . • ye~ ı arruz nr y~pmıı ar ır. r- no.-.,an 16 , e ıuı u etmedi erin· yani nt annmıynctığımu: fcdakarhk-

ta .... --1 -rplir. An- bu ihtimal , .... va ar cvam etme ted r. Tem· ~ ıt er ve Mussolinıye m1nnet de bulunan nskerı kıtaat •e askeri biz bu hususta çok dikkatli bulunu- lar İ!lt.iyemez . 
• """nil L.rt f l muzda bilyuk hava fanlıyeü vulrua gel· Sosyalist Almanya olmıyacaktır. Ren Aı ., e oe Rra 0 muftur. tniş olmakla beraber asıl harp avı A- hayatımda !'on neticelere karlar lıu- Badnpcştc, 5 (A.A) - Stefanf a- pollıı hemen harekete geçmiş ve so- :ı.·oruz. * • * 
-~~b zimamda- f;'UStos ayı olmuştur. n:ı benzer bir mlıeaıll'le rlnhn yııptmı jıınsından: Kont Csııky, parlaınl!nto knk muhar<'bcleri başlamıştır. Kuv- Bir iki gündür fırınların önune l'nun memleketimizde mebzul ol-!\:--- _ Toparlıık rakamla denllebılir kı. zn- ve yıkılan rliişman olılu ve 0 diişıııan, Haricıye Enctinıcnindc !lfacnl".ist.ana Vt•tll bir müdafaa mevkii teşkil e - biriken kalabalığın sebebine gelince, masınn rağmen dün ş<'.hlrde ekmek 
-..;,;:.,..1 .. ın kararları yuıt nısbeti tayyarclerde bire karşı üç bugün, Avrupadn inv,ilız ndalarıııdn 45 bin kilometre rıurabhaı nrnzi ve den bir bina içersir.e iltica eden De- bu, bir taraftan Ayvansnray, Has- buhrnnının görülmilş olmasını bazı 
~ ve pilot!ıırla miır.•tıcbatta bın? kıırşl "lon melrf'ini işgal t'tnıı~ bulunuyor ıkı nıılyon !ıç y!iz Lin nüfus bahşet- mirmuhafızlnrla aske~ ara~ında ba~- 1 k}lY ve Kasınıpn_şa dcğirmenlerinın milnnkale imkfmlnrının kolay temin 
~ ~ için gerek Führer Hit _ wtı olarak bızim lehımızdcdir. Yollarına nyrı ll\'rı rlevam relen ınış olan Vıyaııa lıu){cnı kararı hak- lıynıı muharebede mıtralyözler pat- lazım olduğu mıktnrcla un vereme- edilememio olması Ja atfedildiği 
"'-' &erek • l . ı'kt t N Eyllıl zarfında daha ı;ok aiır bir mu- insanlar mai?!Up edil~hilir, fnkat nv· kında uzun beyanatta · buluıınıuşlur. lıımıya baştamış Vl' korkud_ıın heye- yielcrindcn ve fırıncıların elindeki görülmüştür. Tüccar ,ahsan da mal 
.""l ..,_ muavın erı ıaa a- cadel-e hazır olmaklı .. ımız ıcnp edı· . K c k s cnııa ·'Uşen aha1i h··men sı• ... nnklarn tokl "'k mi 1 d d-~ i v

0

,, ur. Funk ve Hariciye Nn:zırı yor. ~., 6 rıi azme malik ve ayııi hnı·ekt>tl ,.11 ..... ont ı;a ·~·. uvyet Husyaııın ınil· . u • • h- b b.;• 8 
- arın "" en O o uşun an, ı~c.ı· getiremediği iç n mfüıhaıııran Oti«in 

.ı ... ltı"bbe ki Al nl T mıyıı hazır 85 milynıı i nsanı lıı-lıir (i amzıyı Jstırdat ~·tmck çığırıııı nç- lltıca etmıştır. )fıı nrt- ~· . u surntlt:' tnraflan ise birkaç :fıı-ınm eezaya verdiği buğdayla iktifaya mecbur 
:'\ ~· ntrop, son nutu ann- ma ar, cmmuzla Ağu tos rorfın- nıış olduguııu ve Tran ilvnnyndaki altı sn. at ka_dnr de,·_nn_ı cttıktcn ı;on- uf~rıyarak kapanm ış cılınnsınclandır. knlını•tlr. 
ltbt:· .. ilte- ile _.ıh -e a-1---- da 1921 İngllız tayyaresinin tahrip e. rlün:ı•a ku•veti mağliııı edemtt.> b t i t ~s "' 70 1 "' .... ~ .,. """ .. ·~·- .Macnrlıtrın men!aatl namına Mncn- ra ı m .ıs ır. • ""11 ve yara ı Halk ta ekmek kıtlığı \ardır snna- (Ekmek davasını esaslı bir auretı-
'1i..L kalmaclıjvn zannen teyit ~1iz1f~ ~;ı~~:~z. ~1diı8kıe;nıyel:!:ı~~~~~ . lt rıııtaııın hu yolu tııkip etmesi ınuk- vardır. 'ı ilzlerce tevkifat. yapılmış- ! rnk ilç beş günlük ekmeğini hirdt>n te ~rlb eden t.eUdkntımızı da yarın 
1\ ,.,~ ve her ne pabuma olur- 558 tayyareden ibarettir. Pılotlarımız tavsıye etıne t.e haklı bulunuyordu. ıezı buluııtluğuııu söylcnılştır. tır. almnk hevesine kapılmıştJr. Hclı• bu neşrcdec<'ğiz.) 
el., 15 Eylıllden sonra veyııhut Hltlcrm Temmuz ayındnnberi mihver dev- Gigurtu hükümeti, beklenmedik -n•unıııımuı ---•w-•-""'_.,..,._ .. .,. ....... , __ "".''''"'"' 
~ , velev ki harp senelerce arasında [se. bu z:ıyiat. şayanı şükran· soylcdlğı son tanh her ne olursa ol - 1 
•· ·"'1 et.in inıiltereyi AVTUpa- d!r ki, bu -~kamdan çok azdır. Hillc- .un, 0 ı.arıbten sonra. denızın otesin- letlerı, Humnny:ı ile :'.tncaristan ara- bir sırada ve ini (!)arak düşmüştür. s ~ ta -~!I '-1 rın ııeşrctügı bu rakamlara bizzat ili- Jcn l;elf'Cek öldunıcü hücum tehlıke- ındn hır ihtiliif ıuhur etme3ınln Bu sukutun seb<:'bi, hükumet .. karşı ıvaskongresı·nı·n yıldo··n .. .. l~ L~cuuue UZB!I aştınncıya mnl t.>dlp etınedığını UlbıldJr ki kestı· ınden masun kalııcağımızı soylıyenler muvafık olmıyaca~ını bildirmişler- ahalinin hiddetini gösteren son ge- umu 

llClrbe devam edileceğini remem. ıle hemfikir değil m. dır. ceki nümayişlerdlr. Bunun netict'..si 
il İllerdir. Bir müddet sinir gerginliği şeraıtı Kış, fırtınaları. sislerı ve kar:ınlıi:ı Kont Cfaky, muzak<'rnlın hakem olarnk Rumanya vaziyeti bütün bu- merası•m le k tl d L.'111~devlet aclamlarman nutuk- içinde yaşaınayı bekliyeblliriz. Ftıkat ılc şeraiti değiştirebilir Bir t!'k dakıka kıırnrının safahatını iıah ve •-rih tün yeni bir şekil iktisap etmiştir. u an l 
~ bizim kanaatimize gore, bu şenıit, İn- ı:evşcklik olm:ımalıdır. 1 · """' 
~ • ikinci ve belki de Ü· glliz mılletinin ruh kuvvetinin fevkin. Bundan bırkaç ay evvelkinden çok etm ştır. Karışıklıklar hayli geniş 

\re dördüncü ııen•ler mun"' _ de olmıyaeaktır. Ynltında söylenen bir d h b' · b nur;e ve Hitler!le!'l bah5t'<len hatip, A ) S k .. a a ıyı ır vaııyette ulundueumuzu 1 1 Ilııkn•ş, 5 (A.A.) - Reuter bileli- Sıvas. 5 (A. · - ıvas ongre- anmı11lardır. Bundıın 11onra, b""ta 

' 

C A ı S .k 
nulkı.m tahmin cttirdlll gibi, eğer >ı:tıt- haJı...ı · ı 1 on arın yn nız ltnly:ı ve Almaııra k v .. ,.. ennen Ye n• o - a • \'e .-uı mcs lfızım•el<'n me~elenın ı·ı"vlıı··. sı"nı"n E"'Adt Şef Atntiir ün backnn- Vali Akif İy"ıdo••an olnınk ''-ere kon-

. ltıill "' le halinde İngiliz ve Alman milletlerı F. 1 ·ıd k d ., için çalışmnmış o!.lı.ıkıarıııı ve bü- 1 "" " .... '""" 

~~ ...._ etleri arasında tarihleri • arasında bı·r sı" nı·r, azı'ın ktı\'Vetı \'e 
1
·k· ,y u e ço aha güç ve bilyılk oldu- · 

0

Giıı:urtu kabinesinin i11tifaeına se- lığında toplantısının 21 inci yıldö. grcnin toplandı"'ı llsc binasına gidi-
• -vıı L ğuııu söylersem, herhaııgı bır !lskcrl ttin Avrup!lnın bu iki dahi devlet il· ~ l 4 ı·ı ..1·, .. d"' b li 

t 1U1rbine fahit olacaktır. tiham kabiliyeti milcndelesi h:ışlıya _ ııırrı lf•a etmış olmam. damına minnettar olmı.sı lazım ol- hep olun karıoıklıklar şimdi anlıı~ıl- ııümu 0 ~n kuef u sunu, un urada lerek tarihi salon ziyaret edilmiştir. 
t~~ ~eyh, harbin en kat'i dev- caksa, bıı mücadele ne kadar şıddctlı Annvaıanın mudafaa!ı hnkkındakl duğunu söyl<'nıi.ştir. dı!,"lna göre, ilk zannolunduğun<lan merasim l' t anmıştır. . Dön büüin gün Sıvas hıılkı ayni su-

ftnıdi rirmif oluyoruz. ve ne kadar uzun olursa olsun, bu ın!i- hazırlıklarımız, muazzam bır surette Macar milleti onlarm yaptıklarını dalın çuk gırniş ve .;;ok ciddidir. Mnl-ı Merasimde Sıvııs mebu~u Ismail retle bu tnrlht ııalcırı:ı ziyaret etmlş-
cadelenfn önünden kııı;mıyacagız. Biz devam eylemiştir. hiçbir uıman unutmıracaktır. hnkattan ı&ell!Jl ba\·adisler, Viyana Uğ~r, memleket hastahanesi baı he- tir. 
şu fikirde,iz. ki, hür müessesc;erın do- Pcl< yakında orta BIU'kta şıddetl! mu. hnkcnı kararına karşı Transllvanyn- klmı .sırrı Alıcı. " füe son sınıf ta- Bu tarihi gün ..JCl'efine dfin bütün 
A~du~ ahl~k v.e seı;ı~·e .. cebırle tnh - harebeler bekleuıeliyiz.Uurada vaaiye ................................................ daki mukavemetin hafiflemektcn çok lebesinden Pakıze Yener, söyledik -1 Sl\·as bnştan bap hnyrııklarla süs-

VEF AT mıl edılen mıhaniki dı~plınde~ ve mü- timizi, mumkün ol:ın butün kuvveuer. Hava harplerı· uzak oldut""llnu ve bir çok yerlerde !eri nutuklarda, Sıvr..~ 1ı:ongr4?$lninl lendiği gibi gece de her taraf tem'İr 
~~ltııtk esmllkiaı ne elde edllır edılsin. bun le idame ettlrmt>k ve bütün Akdeniz- silıih scaJeri lşitildiğini bildimıekt.e- Türk milletinin kurtuluşundaki bfi- edilmişti. 
ıı....·.ı.r•ın Bankası Mndnrn Fuat lardan. daha azlmkftr ve daha mOte - de, yalnız şark havzasında dl'ğll, fakat dlr. Bükreşte zahiri bir si.ıkun hü - yük önemini tebar\iı; ettirmiş ve E- Akşam, askeri mahfilde ayrıca bir 
1ı""ll ~.babası ve Ünlvarsite Rek- banunıl olaca~tır. <Alkışl:ır). ayni :ıamanda garp havuısında dn bah- devam edı•yor küm sürmekle beraber, için için bh- bedi Şef Atatürkün aziz hatırasını de balo verilmiştir. 
~tt l ıl Bllsel ve a•tıkat Hqim Churchil, nıhnyet urnwni \'azlyettı:ın ri lrovvetlerimitl ve ibu ibah • k t ld 1 ;:ııqı~ı; laknrarm kayın pederleri ve ba~~ct~lş ve ~e1!'1ştir ki: . 1 ten doğsn kontrolü tazlalaıtı~ak u::ı~ı korku ve teli§ hisleri mevcut o tı• -----------~----- ------------
"'l~ ~ nikah me u u ş-k il F *'erunlz, bu,Yilk bir nısbelle harf' - nivetindeyiz. (Birinci ıcAi/ed~ ıUt•tı"') ğuna şüphe yoktur. Son Gigurtu ka. 5 n 
'iıld Un entotes• ; r . u r hk er- ket sahfil-ına aeçmlştir. İstila tehlikesi- Churchill. sözlerini Fi l b"tlr . diğinc nazaran, Herlin dün akşam, binesinde üç mümessil bulundurmuş r·-----··------------w= l tıı bıütck i ı em~,z ma enıe- ntn geçmiş olduğunu hiç kimse SO)lİ· tir• ye ı mı.ş. dokuz gündenberi bcşınci defa ola· olan Demırmuba:frılar lideri Horea , Mantıksızhk Müsabakası : 19 
~SIMn t yemez. Harbive Nazırı hAlen fngiltere- Bu suretle. hem anavata d h h rak havadan taarruza uğramıştır. Sima, kendi teşkilatının 1 eyl\ılden 
~ LOST AR d~ ~ir A. Brooke'un kumMclasına \"e. · içte, yolumuz boyunca, ~z~!r:;::,1 n:: İngiliz bombudımaıı tayyareleri bir itibaren ihtilal faaliyetlerine yeni. ..------------.. ---------------~ 
~ıı...ıJta)il rilm~ş olan ve kuvveti gittikçe artıır ·eden ge!irııe, sabit kadem iz. <Siddetli çok askeri hedefleri bomba ateşi al- den batlamış olduğunu cesurane bir .) ,\ lhı.! 
ıı_·"llt it' nde Süreyya sineması ya- büyuk ordulara tıım biı- tcyakku;. !kışlar). tına almışlardır. Berlin sayfiyelerin- tanda l(iylemek~n r;t-kinmemlştlr. --:::}'o'~ 
~'iııtlfaoğJu ICllaıfında 6 No. lu ıleıı birindeki elektrik santralile di- Bükreşin başlıca noktalarını tut- -:: ~ 
lir ~itı ç e kısa bir nıh&t:lızhtn mü· 1 ~~~ala TIE lG ~A IFL·A· ~1 ğı>ı· bir ııantral ve bfr hava gazı fab- mak üzere cnclki rece yapılan ve ~ ~ ~ f.:tri 11?lanıba &:UnÜ ve.fat etmiş- ~ O D ~ a rikası bomba altına alınmı, ve bu fakııt neticesiz kalan ~ebbüsün bu ~r'\~\ 
~ ~dı1::l~k S::!a!! ~=m~~~ ~ :~t~:.brikada büyük bil' yangın çık· ~~a!·i~:~~~- ~!!:ı~~:n o~~~~~ b:ül~ 
~~U,t.u: canıiinde kılındıktan son- y J • 

1 
k 

1 
h Diğer bir tayyare gnıpumuz bir şebbüs neticCliinde tevkil edilmiş o-

t,~:tıaa~;1a Şehitlikte makberi er J ma J umaş ar akkında esliha fabrikasına taarruz etmlş ve lan Dernlnuuhafı:ıların ahali tara • 
""lltt eyJ;e. defnedilecektir. Hak patlıyan bombaların t.esirlle bir çok fından Viyana mukarreratına kaı-şı 

Ankara, 6 (A.A.) - İktısat Ve- 1940 tarihinden itibaren mevkii mer- lnfJIAklar vukubuld~ğu ~riilm~tür. ~i~sedilen hid.dett.on &umt dereccd!l l 
~ kaletinden bildiril:ni§tir: iyeu girmektedir. Bcrlin etrafındakı başlıca ıimen· ı~ıfaıle niyetinde o~duğu tahmin e· 
'Sı~ Türkirede imal olunan, yüzde 25 difel" hatlarına da rrup halinde·bom- dılmektedir. Transilvany!4a bulu • 

.._,,_ ı ı=n-f den fazla yün ihtiva eden bilOmum Bu tarihten itibaren fabrika. ve ba iıoabetleri vaki olmu~tur. Be.rline nan Demirnaubafız ~ldlatına mcn-
VBIT ISVİrİ8fkAr1 kumaşlara, mamGI ,.e yan mamul imalithaneJer .kararnanıede güıten· yakın ormanlık nımtaka, Grwuewald sup halar ora<J:ald butün Rum?nler- ı 

b " • ıH •. --..! derilere, yün ve pamuk ipliklere len şekilde maUarma 4. Tiirk malı> ormanı da dahil olduğu halde gece le teşriki meuı ederek Traıailvan-
~lllzlar meaeler; cTürk malı> kellmelerile fabrika ve kelimelerilc firmalarını yazmıya nıec yarısı benıbardıman edı1mlştir. tn. yanın parçalanmamasına çalııacak• 

,.. ya imalathane isimlerinin konulma- burdurlar. giliz tayyarelerinin bu taarruzla ta- lardır. ! 1 
6 Ey/{ı[ sı hakkındaki 2/13839 sayılı İcra Keyfiyet alikııdıulaı·ın ıUıla:ııa kip ettikleri gaye a~açlar uasuıa K!uj'da.ld talya konsoloshanesi, 

'-\>ıl',tıQ l 9()f Vekilleri Heyeti kararı 8 / Eyl(ıl ı arzolunur. saklanmış olan silfilı fabrikalarını nfimayişçıler . tarafından tamamile 
••:::!tıiıı 'r..~ e)'lul - Boğazlar me- tabı-ip etmektir. tahrip cdilmıştir. Denildiğine gön·, 
~ ·"'1 ak '"'ili d T.11 k R 1 VEFA Diğer bir tayyare ırrupumuz Mag- konsolos bile ancak polisin mildah:ı-

lı< ·di ~ zınının a bir konrc- ur - umen T deoourgda büyük bir petroı ~iye- ıesi sayesinde bayatını kortarabn -
; b~tı~~m!~ı~o'~~~:tY!;.~~~:. ticaret mü&akereleri Albay m~rhum Bay Hasanın refi- hane.sini bombalamıştır. _m_i .... e_U_r. ___________ _ 
~.~t:t~~ ~ ~dkUıaeti Osmaniye v A ka • kaı:ı ve nnitefckkil' muharrir arka- 54 Alman tayyaresi düşürüldü · TEŞEKKÜR Bu resimde 8 mantıkıızbk Tardır. Bulunoz. 
~ ~ vııat m d Fyc e- 11 ra, 5 (lluausı) - Mübade1e ılaşlanmızdan Fehmi Cımerin vali- Londra, 5 (A.A.) _ Gece saat f• ı 
~ ıı r~a, ~Uaya e~~~;~tl:rlnl:=~ edilecek mal tesbiti işinde Rumen ti- desi D~ya~ Za~ide, bir buçuk sene- 22.30 a kadar gelen raporlarn nn- Rcfikamın ve yavrumun dof,"llmun-, !~~~ .. ~!.~ 1 neş~Rd':' sonr~ kuponlarla Dirlikto 
~~~t ifade edegelmekte olduklnn caret lıeyetlle noktni nazar ihtilllf'ıl denberı muptclıı. olduğu hastalıktan zaran, dün düşürülen düşman tnyya- dn barikulildc Lir muvaffakiyetle J i d ks z1 ki b 1 kesıp gondcrinız. Rcslml~ı aynca 

l<.-tııi~ •hdıyeJcn feragat edeccl:-ı olduğundan hükiımetiııden yeni tali- ~~ı:ulam~yar~k evvelki gec? Kadı • relerinin adedi 54 c baliğ olmakta- hazakatini gösteren muhterem dok - 1 ~ n ° mtı~~ 1
k

1
• ar u unan re- tafsilat vcnneğe lüzum t ktur. 

<llllUyor. mat al te . mQ k 1 koyundelu evmde vefat etmışt1r. U-1 dır. Dün, İvan Hoe ve Esk torpido t.or Mııhmut Ataya en kalbt teşck. s m er neşr ece. tir. Her resimde' Gazctclerlnl kesmek 1sh:m1yen ka-
( A,... N..,,tntaı) bir mü:~~~ :~~n edilm~tiC:,e er ~ucsfn:n~~e~~met .dılcr, kederli a-1 muhriple.ri dilşman tarafından ibab- kürlcrlml bildirmek isterim. mantıksız bulduğunuz yerleri renkli rllerlmız buldukları tV' ntıksızlıklatt 

) mhı ımnarız. "dııııştır. Doçent FqJzullah Doğrw.er 'kalemle işaret ediniz. Son resmin bir katıda yazıp ronct...ıebilirler. 



Asipirol Necati Ağn, sızılarm, nezle, grip, romatizmanm i13C1d1r. Bahçekapı; Salih ecati 
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[.~:§R:QI~~~~]) l!H!l!tiil•!t!:HJ!tH r Sümer Bank Nazilli Fabrikası Mamulatı Yazlık Basmaların 1 
Ankaranın Maskel 

Spor takımı Manisa gençleri 
ça ışıyorlar 

Muhtelif şehirler için tesbit olunan izami perakende sab1 fiyatları aı~tıda gösterilmiıtir. 
Keyfiyeti muhterem halkım1ım nazarı dikkatine arı.ederiz : 

Naziln Fabrikası Mamulatının Perakende Olarak Azami Fiyatları bu hafta Beşiktaşla 
karşılaşıyor 

Llg maçlarının 22 EyltıldP. başlıya
cağı ve ilk olarak kıı~ılaşacak tııkını
lıır;ıı en muhun maçını Beşiktaş ile 
Fem:rbahcenln ,arıılarında oynıyacak· 
lar: rnahlnıdur. Bu buyuk karşılaşmı
ya Fent'rbahçe takımı. batı.ada iki gün 
muotazıun antrenman ve ~n her 
hafta da bir maç yapmak ı;;uretile dd· 
4J bir şekilde tı.aurlanmaktadır. 

Mllli küme ç:ımpiyonu olmak dola
J'ısile grup birincisi Eskişehir Demlr
'PQr takımıle, Türkiye birinc!litf için 
,..pacağı ma('a, Fenerbahçclileı· futbol 
mevsim.ini her klOplen evvel açmış- ! 
lardır. Bugün Demirsporla Fenerbahçe 
maçırun tarihi hcnfi:ı: tesblt edilmemi:; 
ise de Fenerbah<;enln çalışması boşa 
gitmemiş. bllAkis talih, li& maı;larında ' 
karşısına İstanbulun çok kuvvetli bir 
takımı olan Bcşiktaşı çıkarmıştır. Bu 
yfizden }'enerbahçc. futbol mevslmine 
evvel başlamnkla lr;abet etmiş olmak· 
tadır. A{:ustosun on beşindenberl id -
ınan yapan Fencrbahçc oyuncuları a:ı: 
çok nefes kabiliyetlerini tnlı:viye etmiıi 
ve formlarını bulmuş gibidirler. Bunu 
yapmı: oldukları maçlarda, sıcaklara 
rağmen, rahat \"C şuurlu oyuamalann
dan, pcltlılfı öğrenebiliyoruz. 

Lig maçblrının fikstürü çekllirken. 
ntıaları olmı7an kJilp murahhasları
nın çok az. bir :zamıında lig maçlanna 
hazırlanmak imkillSlllığı ııekll.nde ileri 
ırtırdllklerl makul iddialar, ajanlık ta· 
rafından kabul edilip, ınaçların baal:ı· 
ma tarllıl 22 Eyliıl olarak tesbit edil -
diği vakit, bu knrar her klubıin lşıne 
dverbll geldiği gibi bilhassa mevsime 
aamanı.nda ba~lıy;ın Beşıktaşı da mem· 
nun etmişti. Bu vesile ile Beşiktaş. bu
gtln Fenerbahçe gıbi kuvvetlı bir ra -
)dblle yapacağı maça çıkmak için bi -
ra:ı: müddet lcıııanmış olmaktadır. 

Siyah • beyaz takım. bugüne kadar 
toplu olarak yapugı birkaç antrenman· 
dan sonra kendi klübü takımına çok 
ciddi bir maç almıştır. Pazar günü ~
ret stadında Ankarıının en kuvvetli ta
Jumlanndan biri olan M:ıskespor<& kar
sı yeni tClfildl edilmiş ~ikta' takımı
ıu görecegiz 

Maske.spor, Ankarııda yeni te:sekkül 
eden bir klup t>lmakla beraber kuvvetli 
bir futbol cklp!ne maliktir. Bunu son 
yaptı ı maçta Gençler Birliğin~ karşı 
elde ettiği gallbıyetten pek iyi anlıya· 
biliriz. Maskespor geçen seııe Ankara 
lig maçlarınn girmiş. Muhabzgücu ve 
Harbiye takımlarını mağlüp ettikten 
50nra, bir kısım oyunculoırının lisAns
ları olmadığı lcin maçlara devam ede
memiştir. Bundıın başka, Bursa muh
telltini 4 - ı mağlt1p eden Maskespo
run en bilyük hususıyeti, takımının 
gene ve nefesli elemanlardan teekil e
dilmiş olmasıdır HenOz ıruığlübiyet ıa- ı 
duıı pek bilm yen M~kespor takımı 

1 acaba pauır günü Şeref stadında Be - • 
JU;taş tak.ınun:ı kafiı ne netice alabi-ı 
1ccektJr? Bunu. blzım gıbi herke3 ıne
rıık etmektedir. Bu sureUe Be$iktaslı· 
lar dıı, kuvveUı rakipleri Fenerbah~- , 
ye karşı yapacııkları bu ciddi maçla 1 
daha lsabetll bir şekilde yeni taklmla
nnın kıymellni ve verece:i randımanı 
takdir edeceklerdir. ı 

Marmara tampiyonaıı 
15 Eyluldc bmltte yapılacak olıın ' 

Mıırmnrıı kurek şampiyonaıana İstaıı- 1 buklan 25 Ai;uııtost:ı yapılan kürek ş.am 
piyonluk yıınşlannda birinci ve ikinci ·ı 
ıelen ekipler gir~eklerdir. Bunlar tek 
çiftede Dunun ve Mehmet. iki çittede 
Fethi. Rehli ve Mehmet, Bürbaıı, dor\ 
tekte ise Gilne$ Vf' Galat.uaray ekipleri 
llireceklerdir. Ku\'vetll ekiplerin ~U. I 
rak ettlltlerl bu yarışların beyecanJ 
ve zevkli olacafı muhakkaktır. I 

Atletima f&DlpiyoDUı t 
Türkiye aUctı:ı:m şampiyonası 14 ve 

15 EylOlde Kadıkoy, Feııerba~ st.· 
dıoda yepıla~ktır. 

Atletler kampa çekiliyorlar 
Mili! aüet tatımı, Türkiye birinci -

liJdcrinden ı:onrn ~lvüde kamp• çe· 
kilf!Ceklerdir. AU,.t.Jeıimtzi B.llltan o -
limplyaUarı lçuı aUl!tiun tekmk komı
tıuinden Furuzan Te.ldl \"e Semih Türk
doğun çalıştır11C2klardır. 

Yu~oelav atletleri kalabalık 
reliyorlar 

SclırimiUle yapılacak Bal.lcan oyun
ları için olinıplyııt komitesi Mr mem
leketten ıınc:ak 15 sporcunwı ıninfiı' 
cdileeeti kararını vermişti. Yugoslııv 
federasyonu, at~Uzm f~enısyonlı.:ğu. 
ıı:ı ı;ektiğl bir telgratta, kalabalık bir 
ııUet gTuplle gc:lccc:klerini bildirmiş. 
lerdir. Bwıu naz.ıırı itibara alan olimpi
y;ıt komitesi, nihayet 20 ktiİ mis:ıfir 
edil~ileceti. daha fazla ıelinecek o
lursa masrafın kendilerine ait olncaiı 
bildirilıniftır. 

Tul'k atletizm federıuyonundan: 
14 ve 15 EylOlde F~erbahçe stadın· 

da yapılacnk Tilrklye blrinc:iliklerine 
iştirak etmek lizcre kendilerine yazı 
ıle tebligat yapılmış olan İstanbul at
leU<'rlnin uç ı:ün zarfında İstanbul 
bölge binasında federasyonumuz tek -
nik müşavere heyetine saat 18 den iti
baren müracaat etmeleri ehemmıyeUe 
tebliğ ve rica olunur. 

- Fabrikacılara -
Yeni muıı ele vergisi ve ı, 1 

kanununa güre blltün defter n 
matbu larmızı Muallim Fuat 

Gaciiyen l"dcıı almak, her b& • • 
kımdan, ıncufaaUniz icabıdır. 

Yeri: İstanbul, Yeni Poetane 
karşısında, lleydaı:ıcık hanında 

No. 10, 11, 12 (Taşra ııfparişlerl 
derhal göoderlllr.) 

Tasviri Efkar 

Nüııhasl (5) Kuruştur. 

1 Ş .. 1 TUrklr• ~ 
Abone eraıti ~ için ~ 

8eııoUk ............ 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alb aylık .•••••••• 760 > 1'50 > 
Oc •Jiık ..• . .. . . . .. . '°° > soo > 
Bir a7hk ............ 160 > yoktur. 

1 - Nazilli ve havaliıi 
'2 - Ege mıntakası • . . . . 
3 - İstanbul, Trakya ve Marmara havzası 
4 - Eskitehire kadar Afyon ve Ankara havaliıi 

ve Adana, Mersin, Konya ve havaliıi ve Hatay 
Karadeniz senhili, Malatya, Gaziantep, Ma
raş, Kayıeri, Sıvas, Kutamonu ve havalisi 1 

5 - Diyarbakır, Elazığ, Urfa, Erzurum ve Şark 1 
Vilayetleri 

. lı 

Beyaz zeminli Gömleklik ve pijamahk B~az zeminli Hafif ı;enııı>J 
Pazen metresi Basma metresi Basma metresi basma~~ 

41 · kuruş 

41,5 ,, 
42 

" 

42,5 
" 

il 

43 kuruş 

43,5 ,, 
44 " 

44,5 it 

• tt 

32,S icuru, 
33 " 
33,5 " 

~ 

34 " 

33,5 kurut 

34 " 
34,5 " 

3S 

35,S 

" 

• • 

SUMER BANK YERLİ MALLAR PAZARLARI MÜESSESESİ 
Şube'eri : fstanbal, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Beyoğlu, Kadıköy, Galata 

L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Türkiye Cümhuriyet 

AK T 1 F 

Merkez 

ıı Lira 

Bankası 29 - 8 • 1940 
PAS 1 F 

VAZiYETi 
~ 

Lir• 
1s.oı>0.000· .. 

--~ 

Mani (Husu~i ı - l\flllıisada l çıılı~nıakuulır. Ru Ye Heyle Birliğin 
spor milkf'llefiyctl hrnununa uy;ı.n çok muvaffak oldtıı"::ı vo KCCCııleı de 
ilk spor klübü Gençleı·blrliği oln1uş- t('msil ettiği cKfırımdcıı Uzakta> pi
tur. BlrUk ınıntakasındaki 16 • 20 yesindcn bir cnstıınt:ıneyi bu ve ile 
yaş arasındaki bütün gençliği klübe ile gönderiyorum. 
kaydederek çahşmalanna başlamış - Bu klObiln bulundugı: bina Mu -
tır. hWJebcl husu iyeye ait olur klGbün 

Birlik ayrıca futbol, güreş, bi:-ik- şahsiyeti maneviye~i namına t.cS(İ· 
Jet teşkilatına da ehemmiyet vermek lini g<'nçler Valinı1zdr.n rica etmi,. 
tedir. Eylfilüıı ilk hıı.ftaııı içinde ha- ler, Vnlinıiz de bu nrzuya alaka gÖ!t· ı 
zırlamakta olduğu cİkinci İnönü termi~ler ve çnluımalarındon mem -
Hıırbi> piyesini temsil etmek uzer~ nıın oldugunu bildirnı:,ıerdir. 

[ 43 senede bir olan felaket ] 

g,,.d: 
Alhn: Safi Kll~aaa 71.106.909. 
B•nknot 
Ufaklık • 

DahilJeki Mahcılıirler: 
Türk Ura.at ••• 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi Kllorra111 S.111.761> 
Alhn• tahvili kabil aerbelt 
dövh:ler. • • • • • 
Offer d8vl:der ve borçlu 
kllrinr bakiyeler\ 

Haz.ine talwı'lleri: 
Deruhte edllen evrak, nak· 
diye kuşılıjı , 
K:ınunun 6 - 8 inci maddelerine 
tevfikan Hatfne tarafından 
vaki tedlyat 

Senedat cüz.danı: 
Ticari aenetler . 

· Eaham ııe tahvilat cüz.danı: 

I 
Deruhte edilen evrııkı nak-

A diyenin karşılıtı eıbam ve 

1 tah•ilat ( ltlbarl kıymetie ) 
B - Serbest esham ve tahvlUıt: 

Avanalar: 
Altııı ve döviz üurin" avans 

Tahvlllt üzerine avans 
Hulneye k11a vadeli avan9 
Hazineye 38SO No.lu kanuna göre 
açılan altın karşılıklı avan'I 

fii.,edarlar : 
Mahtelil 

10l.OJ2.162.t~ 
~ 2.14S.'i12. J 
2.0'76.'266.1 ı 

7 .191.505. 93~ 
!S.821.l 

18.616.874'.ıt7 

ı' 
l 158.741563.-

.,.310.196.-

ı 
261.421.3i6.~ l 

:7.to'.!2.316.93.I 

8. '17 .0'7 S7ıl 
9.12S.'i5, 

7.SOIJ.7l2.-
3.012.000 -

39 .000.030. 

ltS.224.040.11. 

1.671.397.79 

'25.847.203.10 

ft39.i3İ.367.-

SS.899,374.SO 

49.819.847.S'> 
4.soomo--

1 

20.6$1.43 1.45 

Yekcin --6-74-.473.010.40 

Sermaye: • 
ihtiyat akçeıi: 

Adl ve fevkal1de 
Huıuıl • • • • • 
T edavülJeki Banknotlar: 

Deruhde edllen evrakı nakdiye 
Kanunun 6·8 inci maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından 

vaki tediyat 
Deruhde edUen evrakı nak· 
diye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak 
llAveten tedavüle vazedilen • 
Reeıkont mukabili lllveten te· 
davüle vazedilen • , , • 
Hazineye yapılan altın kartılıklı 
avans muk:ıblli 390'l No. lı kanuıı 
nauclblnce illvehn tadavüle Y&· 

zedllen 

MEVDUAT 
Türk lirası 
Altın: Safi Kllorram 18.905.221.-

38SO No.lu kanuna göre hazineye 
açılan avanı mukabili tevdi o:u• 
nan altınlar : 
Safi Klg. 36.71S.4SS. 
Dövlı taahhüdah : 
Altına tahvili kabil dövizler 
DiJier dövizler ve alacaklı kll· 
ring baldyderi 
Muhtelif 

6.188.666.tS j 
6.000.000. -. 

158.741.563.-

19.310.196.-

139.4'8.367. -

11.000.000.-

206.SOO.OOO. -

6).S34.SS4.6S 
26.:l9S.92S.SS 

St.643.228.'22 

3.3S9.77 

17.197 Wl.78 

ı ı.ı 
12.118·"'' 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren : İskonto hi\ddi •, . 4, altın üzerine ayans 0/o 3 

1 ASKERLİK j' E~k!~ Yeni KolejNı~ri) 1 BORSA 
Ba1.."1rkny Askulil.: ~· bf!nııden: İLK - ORTA - LİSE l.ondra 

5 ~ ~t:rı~o s.~15 
16 eyhil !>40 dan itiharen GUmüo- 1 AKSIMDE Sıraservilerde : YENi AÇILDI ~::.!ork ::: ~~=k 1

'
2
_:. 

suyu ve Gülhanc hastıuıl'ı;indı> nçı!u· Ll 
('ak olan hastu bakıcılık ve hcm~ı.re Müdürü: Eaki Şitli Terakki Direktörü M. Ali Haşmet Kırca ~!:.":r. ~: 1,:.e~r. 29,S9 
kursuna gönülhi olıtrnk devama ıs- HusuıiyeUeri: YABANCI DİLLEH Ö(iltETİMİNE geniş mikyas- Aınoter. 100 Florla -
tekli 30 - 40 yaşları arıısındu tahsil ta ehemmiyet vermek, sımfiıırını a;r. mevcutla teşkil e<ll'rek taleb~- Berlln 100 Raylım. -
görmüş bayanların ksyıLlıırın~ b:ı~- sinin çalışma ve inkişafı, sıhhat ve im.ibatı ile yakıııdun alfıkatiur Brüksel 100 Belııa 991; 

Edirne, ı; (Tuviri Efkar) _ '8 Bosna köJii de kuıııen su altmıla lanmıştır. İsteklllerın nuf~s cuıdırn- olmaktır. Mek•ebin denize nizır knlorl!edi terıeffii!<hancı ve jim- Atına 10'1 Drahmi t6'J5 
• ,_ !Rrile birlikte şuooye muraeııatları. nnstikhaıı~i vardır. Her...11n saat (:J il<' J!I) arıısmrla taleb<' kkyıt Sofya 1

1
00
0

n Çl.evk•K - .ı. .at durmadan, dinlenmeden yağan kalnıı$S& da uıaancu nrar yoı.:lur. '"" p 11 e r " 
tğmurlardan ve esen rüaki.rdan &- İhtiyarlann _öylcdi~ne göre, hu ••• •••••••• ve kabul olunur. 'J'{O:l.BFON: 41159 Mr:Irıt 100 i'eçeta ' 1ıı,s9 
ırnc şehrinde bir çok gaçlar yıkıl- mevsimde böyle kumakArışık hava 8,.,iktaş As. Şıtf>r.siııden: Varton 100 Zloti ~2 
.ış, eski ve boş bir bina ile bazı kel'- ancak <43 "ene eYY•'l bir defa görül· 

1 
Bud•pe• 100 PenııiS 26;6'' 

iç duvarlar çökınO~tür. mOştür. 1316 ila 1!!34 tfo.ı:uın u eı·lcrılen Ziraat Vekaletinden : BDkrct 100 Ley o 17' 
YükM-len Tuoca, Ardıı ve Meriç Resim tuğ)andaıı ıı;onra 4 r. ını-tr<" nskerlik hi:anetlerıııı tam olnrak ik- Belırrad 100 Dlnu 3•ısZ'I 

"'fi'hirleıi de bir tnkım seme bahçe- yfik ·~leıı' Mcriçin \lıziyetiııi' göster- ' maiden sonru y~d.eı. subay .olncak Zirut Vekaleti Veteriner İ~eri Umum Müdürliığü ihtiyacı içiıı 35 ı~~b':.i: ~~ ~::çlu. ~~:99 
]erini suya boğmuııtuı·. Bu arada mektt'dir. ı dcreı:eJe t1thshlll~lrırdıı ytıkl·s~tıinış. bu. llo• ... ••• 100 Ruble 
----------------------------- lunanların ta ~ı Pre<"e r.rın göste- adet seyyar koruma ve tf'daTi banyosu açık eksiltme usıılile t"Rtııı alına· • 

riı· vesika ile acele şubeye nıüracaat calctır. 

i şçl ARIYANL A R etmeleri ilıiıı o!ıınıır. 

+ KATİP - Ankara Adliyesine! + RESSAM - r:ııklşf'hir Beledi· 
' kitib vekilliği. Maaş 20 lir11, l ka· yesi. 100 Ura ücret deıınatör. 
tib, maat ıo lira, ~t'ypıu.ar ınahke + f'E:.v lrll!.'JIURU - ı:.;ı;kİ~t!hiı' 
meai zabıt k~tibi 10 lıra, imtihan: Belediye inP.. 170 liru ücret. 
6/019•0 cuma, sıı.at 9 da. Dakttlo + DOKTOR arauıyoı. Azaınt 7.JO P_ro.gı·aın, seat ayarı, 7."5 
bilenler mureccah. Memurin kanun•• ücreti 2i0 liradır. lhı·"~ MO..t~ıırh- fif k " lla. mu:ıı (Pl.ı, S.00 Ajans haber-
mııddc 4. evrakıle Adli~·e F.:ncumer.I- ğmn müracaat. lerı, 8.10 Yemek Jısteııi 8 20·8 30 
n~ müracaat. + EGZAGI - Anknra Merbz Hafif mO:.ik (Pi.). ' . . 

+ MEMUR _ 'l'ıcaret Vekaleti eczahanest için. Aı!.:tor!Ude ilışigi ol· 
Standardiuuıyon müdürlüğüne. Ma- nuyacak. ~2:30 Program, saat nyan, 12.8::; 
nş 30 lira. Şart: Lise mezunu, Me· + l!ASTABAKICI. HAD'EM1'J- Mtı%ık: Tilrkçe, 12.50 Ajans hnberle
murin kanunu hükiimleri. evrakla Hastabakıcı ve hem:ıireler okuluna, rı, 13

·
05 

.Mü7.lk: Türkçe, 13.20-H.00 
10/9/940 ıı kadaı· müracaat. Memur 2 tabur hamfiresl ücreti 100 lira, 6 Balet müziği (Pi.). 
olnııyanlar \'e Usan bUeııler mürt..'C· hademe ücreti 30 lirn, 1 ç~maşırcı 17.ao Gazeteıere mahsus f>Ctvıs, 
cahtır. 1nıtihn.n : 12 !l 940 perşembe ücrl'!ti 20 Ura. Ankara Cebccı hasta· 18.00 Program, saat nynr:ı, 18.05 
10 dı& hanesine müracaat. . A\'rupa halk havaları (Pi.). 18.30 

. . . , · .. . +BEDEN TRllBİl 'BS} OGRNT- Anadolu Raik havaları • .18.50 Müzik, 
+ 5. LOKO!t!.01'11'.Çl - Tı~.rkıye MENi - Ankara Pulis Eııstttiıı-il Hl.15 Mfizik: Türkçe, 19.4li Saat a

Demlr Ye Çe~ik fabrıkaları ınu.es.cı~- için. Şartlar Gazi Terbiyeden mezun. yarı. ajans habc!rlnl, 20.00 Müıik· 
scle~ine, deııuryollarında maklnıstlik Maarif Vı>kalctl Bedcu terbiyesi ho· Türkçe, 20.BO Konu ına (Ilibli ·o· raf 
ctmış, ev•elce bu nılicssese<le çıı.Jı,. J · Jı•~ b"I , k 1 ., ş ) g 

k 1, ... , l . k ı. ı cııııı, uı- ..... u ı e<:e · ya), .. 0.50 Fasıl heyeti 21 16 Konu:,-
mıo. as f!r ..... e a a ası a.a mamış. "'A ,.1·,.·8 L'/ ''KTllİJi (İkt • · 
4ö yaşından az, ye\'mive 3. 4 lira. + 81 m .n :' / T, ·~ .., ,.., ma ısat saati), 21.30 Radyo gn-
Ucretli 6 maklniııt 16/ 9/940 a katlar Ç/, JO MOi\ TÖR - :--anatler mel- zelcsı, 21.45 Salon ork~traaı, 'l2.!l0 
müracaat. tehi elektrik ıubesi mezl;'nu . alınacak· Saat ayarı &Jans haberleri, boru 

tır. Ankara, İstanhul •• !znıı!' !e~cfon fiyatlaı ı, 2'l.45 Sıılou orkestrası, 
santral ve a.tölyelerI~ne yetişt~rıldik· Z3.00 Daıl!I .. üıiti (Pi.), 23.25 Ya
ten sonnı dığer merı.;czlere gonderi nnld program 28 30 Ga~eler" 

+ JIBltfUR - Ankara Belediyesi 
Levasım Müdiirlügü. Ücret 15 lira. 
Lise mezunu. Memurin kanunlanna 
uygu.n, dnkt.ilo btlen müreccııh, imti
han 6/9/940 da. f>/9 / 1140 a kııdar mü· 
racaat. 

+ [JAKT}LO - Maliye \'ekilleti
mı. Ankara. Şart: Memurin kanunu 
5 incl madde, 9/9/940 a kadıır müra
caat. 10/9/940 da imtihan. 

+ MEMUR - Harita Genel Di
rektörlüifine. Lia. mezunu, İmtihan: 
16/9/9.0 pazartoııi. Şernit içlıı mü
racaat. 

+ AMELE - 'l'uzlnlar.t o4 için ka
nun sonuna kadar çalıoı.ı.cak. 1ı.mir 
Çanıaltı tuzlalannıı mfiracaat. 

+ MUHASlP -Aumi ma141170. 
?duhuebesi 1.-uVTeUi, 1ııgilizce bilir, 
büro ocfllği için. Eı.1bank Umum 
Müdi.irlüf;ü. Ankara. Ya:ıı ile mura-
eaat. 

lecek1erdlr. Milsabaka Anknrnda nıahsus serviıı ' 
18/9/940 çartamba gı.inü ı;aat 9 da- ------· --------
dır. Vesaikle 16/9/940 a kadar • .\n
kara telefon mlldürlfii',-üoe ist!da ile 
müracaat. Ayrıcıı fstaııbul V(' İ:ı:mir
dc imtihan olacaktır. + FOTOGRAFÇI - Harp Oku
lu matbaaııına. Ücret 100-125 lira. 
İmtihanla. Her gün okul matbaa mD· 

Çoeuk Hıktmt 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
Taltshn, Talimbane Palas No. 4 
Hastaları her giin 6aat 15 ten 
sonra kabul eder. Tel: 40127 

dürlütüne miirıı.caat. 
+ MEılılUR - Maliye Vekileti RAŞIT Ti S 

merkez teşkililbruı, ~üsabaka imti- RIZA Y ATRO U 
hanı ) 7 eyliUde. Hareııı 13 ilncil de· 
rec:eye kadar maaş veyıı muadili üc
ret. Müracaat kalemine bafvu.rul-
maaı. 

Bu alqam Suadiyede Şenyol Aile 
bahçezıinde cAFAGAN> ~medi 4 
perde. 

+ MUHASlP - Ücret azami 200 E. SAD( TEK TiY ATROSU 
fngillzcc muhabereye vakıf . .Mali bir 
müeueııe için. MOracaat: Potoğraf I Hu gece 'ÜSKQDAR, 'Bt>yleroğlu 
ve hüsnü hal t.ercilmeııile AnkaTa bahçe,,inde 'BlR lZDiVAÇ KOME-
poat.a 1aıw u 515. 1 DİSİ, vodvil S pc.rde. 

Eksiltme 2()/9/ 940 tarihine müsadlf perşembe girnlı ~aal 15 de Zi
raat Vekaleti binaııı içinde toplanacak satınalma komi!;yonunda yapıla· 
caktır. 

Barıyolann ~hflrlnin muhammen b<'deli 145 !İı'a, ıımııınunun fiyatı 

5076 lira ve muvakkıı.t teminat miktan ::so lira 6~ kuruştur. 

Banyolar» ait şartname ve pl~n Levazım !\! ıidürlılğürııie mevcut o· 
lup panı ız olarak Yerilir. (8~':\0) l62ı-!8) 

TRİUMPH 
·EN SON MODEL 

Mazotla müteharrik tam 

DiZEL MOTORLERI 
Kataloğ n teklif isteyiniz. 

Sti. TÜRK - AVRUPA Ltd. 
' 

latanbul, Galata, Perşembepazarı 

57-61, Telefon: 41106 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Üniveni~ye yaıılırıa itlerin,. 30 E7lül paurtesi günü başlanacak 

.._ 1! İkincltıqrin cumarıe:,i c:ilnü nihayet v~rllecektir. (8133) 

Doçent - Diş Hekimi 

Feyzullah Doğruer 
Beyoğlu istiklal Caddai ( Olivo ) aparbmanı 

Her ırfin hastalarını kabul eder 
No. 3 

s 
Sahibi: z. T. EBÜZZIYA Netl'iyat Müdürü C. BABAN 

8-ıtcft6ı yar: MATSA.Af EBÜZZIVA 

ESHAM VE TAHVİ~ 
Ttlrk Ticaret Bankaıu 11aaııı 1 o6 
Sha1 • Enurum 2 ıo. 

3 20.0' " " Aııadolu Demlryolu 
4 

95 
mümessili peşin J • 1~ 
Merkez Bankası peıtıı 10~•75 

1 

Türk Borcu 1 petln 1 1

09 2 '}J, 
" • " 4~ 

Er anl 19• 

~-=-===========-~r 
.Borsa harici altm fiyatla 
l:.:====================:::::=::'--, ~ 

~~ 
Retadlye 
Kaha B•tlblıllk 
Külçe altıa ırra•ı 

'J.O sı 
88 A1 v 

-D-r.-H-a-f-ız_C_e_n1ıJI 
LOKMAN HEK1M 

Dahiliye Müteh~ssısı 
Div•nvolu 104 U 

Muayene saatleri: Pazar bor 
her ~n 2,5 • Tel :~ 

r 
Eylt.l 

1559 H. 
Şaban 

3 

Gün: 250 

Valcitl.,. 

6 
GGnet W arııalu) iO"S9 6 öt•· 05 37 ı 
lkı..u 09 15 16 
Akı•• 12 00 19 
Yataı Ot 34 l1 
lmrak (Yarınki) 09 ıs 04 

c ... 


