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Pazar 8 Ey IOI 1940 uz ikinci sene. Sayı: 4486 -130 

r ı 
Maarif Vekilliği devlet kitapları Bir milletin tarihindeki şeref ti 

ıünler, manevi mirasların en kıy· 
met/isidir. Bu şerefli günlere en 
büyük saygıyı göstermek bu ma-

mütedavil sermayesi müdürlüğünden : 

Vckllllğin bütün neşriyatı Ankara cad· 
desi Vaktt gauteal yanında Maarif Vekllllğl 
Y•yıoevlade perakende eahlaaktadır. nevi mirasa can 11erir. ** (Şerhi '2 ncl aahlfemtdcl Müdürlük : 1 tanbul ikdam yurdu üçüncii 

l ltattadır. (8l21) _) 
Baımuharriri: M0STAKIL YEVMi GAZETE 

Telefon : 2 O 5 2 O 

EBÜZZIY A zade VELiD Telı. Tasviriefkir İstanbul 
L_ .. _________ .J 

Reisicümhur dün 
lzmiti şereflendirdiler 

Sabık Kral 
Romanyayı 

ter ketti 
ı~ 
'\ 

~ 
Demirmuhafızların ~ 

şefi işbaşında t 

Şiddetli 
bir hava 

muharebesi 
Askeri mıntakalar 
tekrar bombalandı • 

ismet İnönü mahsul vclziyeti Nümayişler t 
yasak edildi 

--
Almanların 
zayiatı ağır 

~e kAğıt fabrikasının faaliyeti 
hakkında esaslı izahat aldılar 

Kabinede tadilat 
gapılıgor, eski 

nazırlardan bazıları 
tevkif edildi 

Fransız limanları da 
bombalandı, ltalga 
müdafaa tedbirleri 

alıyor 

~~================= 
. ~~.~~!! .. •~~ 

Ahlak 

va fazilete 

rücu 
8 uıün içinde bulunduğumuz 
.. llorkunç hercümerç hailesi, ı 
O)le bir balupta ıöründüiü gibi, 
)lJnız siyasi hatalardan tevellüt 
;lrni,, bir milletler boiu~ması 
eiıldir. 

"-8u karııık ve kan1a hadisat, Ci
l il harbinden sonra her cihet • 
tien ~İzamı bozulmuf ve fikri, iç· 
.:••, medeni birçok karıtıldık -

~ maruz kalmıt bir alemin, za
~ olarak uiradıiı müth~ bir 

t•ndan ibarettir. 
r· Filhakika, Cihan harbinin, her 
d~~lij hesap ve tahmin haricinde 
ijort ıene ıürmüt olmaııı, Avrupa 
d"ean!nin her ıeyden evvel iktı$a-

1 nızammı, düzenini bozmu,tu. 
~~p bittikten sonra ıalipler, i -

.,..e sulh yapacakları hakkın -
~i vadlerine raimen, daha ev
--~lki harplerin hep$İnde olduğu 
•lbi aalibane ve hakimane bir 
-.U. )aptalar ve bununla da kal
"'11lralı; Avrupanın, batta dünya
t' ,!'tbaadi bcr türlG mmafiini 
~ilerine haaretmiye kalkııtılar. 
1-t hırı, salip milletlere, mailüp-

ll nisbetle büyük bir boUuk ve 
tefeL • . . • ı . 

• n temm ettı. tıte ıarp a emı· 
~~. eıkidenberi kurulmuf olan 
~tn\•i nizamına ilk esaslı darbe
~ İndiren bu bolluk olmuıtur. 
~ten eıki harplerde de calip "=' 
._ lllilletlerin, bu galebe akabİn· 
~ •hlülannın zifa uiradıiına 
~ l.irçok mis.ller vardı.r. Me 
~ 1870 -11 harbinden sonra 
'llbanlar, Fransızlardan methur 
\iı. tnilyar frank tazminatı alınca 

müddet, açıt<tan ıelen bu bOl 
~tanın temin ettiii ıeni,tik için· 
e kendilerini ıevıekliie kaptır
~lardı. Hatti Biımarkın «Fran
~•rdan iyi ki yalnız 5 milyar 
'il •ilk almakla iktifa etmitiz. O • 
~~.Yerine J O milyar frank alsa 
lJ~• bu bize, bir mailubiyet 
~ ~r :arar ı.ıerecekmitı> dediif 
~~burdur. M•amafih Almanlar, 
rı.ı:di :::.,.tıPde çalııkan bir millet 
.-; u~, i~, kendilerini çabuk 
t. l>~dıhr ve bet milyar frank 
l·~natın n~'esile uğradıklan 
~telcJiti bırakarak memleketle
'totde_, büylik sanayii tesis etmek 
Cin '11\u tuttular ve bu sayede ken
~ 'rini, ıalelte sarhotluiunun 
~ ddi ve manevi zararlarından 
llrtar&bildiler. 

U Cihan harbinden sonra ise ıa· 
~I> h nıernlekctlerde böyle bir inti-

l husule gelemedi. Geni, ya -
~ak, aı: çalıfıp çok kazanmak, 
,._ 11~hün mertebe zevku safa ile 
te lcıı geçirmek adetleri yalntz 
~~tin tabakaya inhisar etmiye • 
ta • daha apağı tabakalara da si· 
l.yh~ eyledi. Bu iktısadi tımarıklı
'tf •r de fikir ıımarıklaiı inzimam 
~: Ortaya hem siyasi, hem İçtİ
tıldı hirçolc yeni nazariyeler çıka
... 

1
• ki bu nazariyelerin fikirleri 

._;.•ltıiı buhran ve bu yüzden 
~hp ve mağlüp her memlekette 
l:e lir etmiı olan yekdiğerine zıt 
"'te)anlar, belki garp aleminin 
'-rı ~eniyetinin temellerini ur-
~ ~laca amiller olmuıtur. 

~ef •ddi ve manevi bütün bu 
•iıı l"tıekqlerin, bu didiıme ve te· 
il, llıelerin yaptığı en büyük tesir 
'~J~!ek müıterek, ıerelc: ferdi, 
~ltr· 1 seciyeyi adeta kökünden 
' ıp etmek olmuıtur. Son liç 
"'-iitı ~ne :uırfında beynelmilel 
İftı)! •~batta hiçbir ahdin, hiçbir 
ti 1c:~ın, hiçbir anlaımanın lnyme 

(•masının baslıca ıebeple
Oevıımı sayfa 3, sütun 4 de) 

Ebü::ziya Zade 
VELİD 

• 
Başvekil lzmitten Genç Yugodao Kralı 

Londra. 1 (A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre, dün saat 23 
buçuğa kadar, 45 düşman tayya-

Gcnc. Rumen Kralı Mi-l J ı D k 1 r- resi düşürü mü~tür. o uz lngi iz 

Ankaraya döndü 
Dün Yugoslav 

Krahnın ylldönü
mü kutlandı 

Yeni Rumen 
Kralının hal 

tercümesi 

avcı tayyare~i kayıptır. Fakat bun 
Jardaıı on pilot sağ ve salimdir. 

~O Ağustostan 5 Eylüle kadar 
tahrıp edilen diişman tayyarderi
nın adedi 371 dir. 

İzmit, 7 (Hususi muhabirimizden telefonla) - Reiıicümhur 
hmet İnönü, refakatlerinde Baıvekil Doktor Refik Saydam olduğu 
halde bugün (dün) Savarona yatı ile İzmiti ıereflendirdiler. tnö
nü'nün teıriflerini önceden haber almıt olan izmltiiler bayram 
yapıyorlardı. B•yraklarla Jonatıl mıt olan ,ehir aevinç içerisinde 
çalkanıyordu. 

Belgrnd, 7 (A.A.) - Stefani ajau
~ırıdıın: Yugo!l)avya Kralı Plerrc'in 
yıldoıılimü, dün mcnıhıketin hor ta
rafında mutantan surette ve büyfık 
biı şevk içinde tcsit edilmiştir. 

Franınz limanları bombalandı 
Yeni nunıanr:ı Kı·alı :'llichel, ı .. ~ · Londra, 7 (.-\.A.) _ Dün se

nü:ı: 19 yaııında bir "'cnç olnııı ıııa 
ra~men ikinci defa olarak tahta l!CÇ· ce. lmibıri ardınıı. beşinci gece, 

Japonya 
Hindiçiniye 

asker çıkardı 

Savarona yalı saat 1),10 da 
l:lmİt limanında demirledi. Vali, 
Partı Ba"!kanı. Belediye Rcisı, Ko
mutanlar yala giderek, Reisicüm
huıa . lzmit halkının tazimlerini 
sun dular. İsmet İnönü, İLmitlilere 
biiyiik alaka gösterdiler ve şehir 
İ!lferile meşgul oldular. Yeni m11h
s11 l vaziyeti. kağıt rabrikaı11 ve' 
'<!I ir işlt"r iiıcrınde ~sa~lı malüınat 
aldılar. 

Yııııılırn nümayişler, milletin Kral 
hanedanına ve genç hükümdara olnn 
mcrbuti~·ct!ni göslermekh•dir. Bütün 
gazeteler, genç Krah az.un ıınhifoleı 
tıılısis ve lıııylltmı.1 ıııubtclif snfnha
tıııı g<ı-teı en resımler ncşretmişlcı • 
diı. 

mektcdir. l1121 de Sin11yada düıı)·a· lngili~ h.ıva kuv\·etleri. Manş i.i
ya geldiği 'Zaman, b<tbn«ı sabık Kıııl ze-rincleki Fıansız limanlarını boın 
Carol vclıalııJ bulııııuyordu. Vclıııhıl hardıman ctnıİ§lİr. Bomba ve O• 

Caroluıı l\Indnııı Lupesku ismindeki büslerin infilukı Calais· den Bo -
uir kadınla o~:ın rnürı:rnbatı_ıı~n do lo •ne e kadnr ;nhili hayli aydın
il'urduğu dedıkodulıır kendı!lını ya 1 g y · · • • d • 
J\ladıını ı.upeskuyu ,-cya vclinhdliğı lnt~cıkta ,.e 1~nfıla~ların ~ıd etı, 
teıcihe mecbur bıral<tı. Cnıeıl, !le\ lngıhere :scıhı.ındekı c\•lerı sars -
f?ilİ ini tnhttan ha~·ırlı Luldu ve o.ğ' ı makta idi. 

(Devamı sayfa 3. sütun 6 d.ıı) (Devamı uy fa 3, ılltun 4 de) 

. . . 
Amerika şiddetli 
ihtarda bulundu 

Ba,vekil Ankaraya 
tliindii 

·AMERiKA 
HARBE 

GiRiYOR 
-·· - U;sun bir ha•r•tten •onra 

Mıiteakıben Raşvekıl Doktor J k I ,,f/un• ltaıJUfan ona Jrr •IİÇ• 

FRANSADA· 
NAZIRLAR 
DEÖIŞTI 

1 F 1 l Hefik Saydam. Reiaıdımhura ve-ı aponyaya arş He/en 
Japon ar ransız ar a dit ederek yallan flyrıldı \'t• doğ- yeniden mühim 1 .. 
anlaşfdar, JapOH gaza- l ıuca iz mit iııtasyonuna giderek 1 • Bukr~. 7 (A.A.) - Stefnnı 

Afrikada müca
dele için Vey
gand'a geni' sa
lahiyet verildi 

hu~U'Iİ trenle Ankataya hareket tedbırJer allndı aıon:ından: 
leleri Amerıkaya ate~ etti Refik Saydam. lzmit isla.s,. -··-· ~ Dun aksam halk. Kralın arayı 

T yoııunda RiyaM:İıcümhur Umu • M b ~ k l"k 21 31 önünde başka bir nümayi daha 
püskürüyorlar mi Katibi. Seryaver. i1mit Valisi. 6C Url aS er 1 - yapmı tır. Ahali, Kral Michel'i 

Belı-diye Reisi. Parti Raşkanı. den 45 yaşına kadar uzun u1ııdıya alkı,lamı~ ve kral 
Çıınking, 7 ( A.A) - iyi nıa· d dd . d f 1 b ıı. d Komutanlar Vf' binleıre halk ta· a müh·a ıt e a ar a "on a 

Bazı Nazırlar kovuldu, 
iki Nazır tevkif edildi 

lumat ıılun Çin rııahafılıııde be - f "J d"Jd" rafından uğurlandı. eSml 8 1 1 RÖrÜıımuştur. 
yan oluncfo~ıına gÖrr. 1 lindİçıni R • • .. h ' Dt•rniı muhafı.ı:ların l>ütiın ku-
l~ u 6 -ak ı c· 12 b "n Ja eıaıcum ur v·a .. ı"n•••ton, 7 (A.A.) - I'.)eu-·r.n~u ı.. aınl\ ın ,. ı - .., ... ' rn.,ndanları. bir mitın~ akdetmış· 
pon askerırıiıı iiç noktaya çıkması avdet ettiler tn: Gayriresmi bir ri5ale olan leıdir Proft>sör Horia Sima. Vıc.:h.>-. 7 (A.A.) _ Nazırlar 
na muvafakat edilmittir. .Sitvarona yatı aa~t 17.20 de Th,. A~nıy ~nd Navy Journal'ıı~ cKaptaıı» ve Codr,.ann·ın lıalefı heyetı dun aut 7 de toplanmıı 

Amerikanın müdahal~ai lzmit limanından ayrılarak Mar- kanaatıne. go~~· l'.ır.ıh<'.rcye_. ~~lıl ilr.n edilmiştiı. I vr nazırlar ıstıf.ılarını vermiıler -
v.,ıngton, 7 (A.A . ) - Ha· maraya açıldı. Reiı1iı:ünıhur, ir.. dc!'ltroyt"rın gondcrılııw 1• Buyuk / Sabı" Kraliçe, eenç Krala dir. 

riciye Nazırı Hull, gazetecilere nıiti diier bir ziyaretlerinde 4ehre Britanya donanr.na~ını ıukviy,. •· yardıma çağınldı 5.ıaı 18,.30 da J\lare~al Pctain-
yaptığı görüşmede. Amerika Bir- çıkacaldarını vi'Adettiler. l~mct çİn gönderilme~ine de~anı ~dılc- Biikr,.s. 7 (A.A.) - Stefani ın TIVll!!Clı rılıında }'t:ni. bir top -
J,.,ik DevletlC"rinin. fr,.naıL Hin· inönii.nün bu vaatleri tımitlılt"rı rek olan <laha kudrctlı gcrnıl:r~e ııjan5ındarı: lantı yaµılınıı;tır. Laval. Alibert, 

(Dev•-• Aa"'a 3, ıu"tun 6 da) ı. . d" d" munzam tayyarf" kuvveılerıııın (/Jr•ı•u1ıı :.ulılJı• f. sı•lırıı 'i <lr) 13~udoın n ıh 1 A I O 
m ~ T' ÇOI' St'\."ln ır ı . .. . •>OU 1 ıa. ınıra ar-

---------------------------• ancak hir balflangıcıdır. Bu rı a- 1 ~ b 1 d 

••• wwww F o .,. 1 · d 1 F an ve r_pyruuton u top antı a 
:.. le. başmaka eııın e ~un arı vaz - ransanın h l 1 k ·c1·1 1 . ~ ı. d aıır >u uıımıı ıu ı ı er. rtıın.ı _ 

rnaıda ır: ~ a· 1 ·k A ·k l .... k cfon sonru ,,ıı beyanname neşre • 
ır eşı · merı ·anı~ >uy~· a- • A k dilınıştir: 

damlarla dünya harbıne i tırnke yeni 0 ara Yeni hükumet azaları 
gitmekte olduğunu cörıniyl"nler 1 lukfımetırı ıcraaıını takviye 
ııncak kör olmalıdır. elçı·si elnıek maksadile. hükıimet, poli-

Japonyaya karşı tedbirler ııkanın esa!I premiplerini tesbit 
Vaşington. 7 (A.A.) - Vn • \'ıchv. 7 ( A A ) - 1 ~;n<1 5· "ıııwk vr bunları L:anun haline 

:ıingtonda hakim olaıı kanaate Rıo - de - J.ıııeıro · d,ı 1 rnn,.ı; se- İfrağ eylemek vazıfelerini Mare
gÖre. garp nısıf kiiresiııe v.ıki O· fırı ol,ırı 'ı'ıılcs l lenrı Aıık.ırcıvo. .al rcıaın. yalnız sekiı arkada .. , -
lacak hcrhangı bir taıırnıı.ı karş ı sabık \ aşını:; ıon Sf'fiıi dt• S.ıını 11111 Lıılıınarnğı na:nrlar hevetiııt> 
kovabilecek Aılantik denil'lnde Querılııı df' Hıo • dr. - faneıro - ıe,di etıni,.ıır Ma'reııal Pctain"in 
ha~a ve rleııı; iislerinf' nıAlik ol- ya scfıı tayın edılmı lerclır rı\ a~.-ıi altında bulunacak olan 
duktan sonra. l3ırle ik Amerika, De Soint Qul"ntın Londracla. hu Jıevrtl' '"tırak edecC"k olan V( 

pasifik denı.ı:i va7İyeıinı ıukviye ısıanbuld.ı ve Rerliıırle diplomatık rı:ızır "ıılühhetlerıni haiz bulunan 
bulmuş bır ıtimatla karşılıynbile- va:tifclerde bulunduktnrı sonr;ı. flJ,.,n" <-nl ;r,. • .,,,,,,.,, 3 rl;o) 

c.ektir. En miihim filonun Hııvni Fas protektorasıııa katibi umumi 
adalarında daimi bır ıısse malik ıuvin t•dılmiş ,.e bilahare Haricı
bulunınası. Japon\ anın i.iıcr ıne ~ e Nezaretinde. Alrıka ve sork 

1 
miisekkin bir ıesır }apncrıib zan· ~ubc::ıı mudürii olrnu ıur NC"zı:ıreı-
n,.r:lilmektedir. ten :ıyıılarak Va~ıngıond,ıkı vnzı 

Değil mi? ........................ 

JniU ;a ıa)y,ır•lerinin bombalarına ltcJef olan 12 atlalarıı 
en mul::,,.mi &1• merlııe:ıi Roclo• 

.ıhmin edildığıne göre. inı:i- fe~ı ha~ıno gitmi~tir. 
li1 J,.rin icara \'.r:rrniş oldukları üs- 'r'ult'"' l ll"nri. Vekalet kalt"ını 
lerden .. onra, vakit v~ ınınanı ge- mııhsus rııudıırliiP,iine getirilıııe. 
lince ve siyasi vazİyt>l rniı~it bu- Jen t•vvel. Va~ıngtondıı 111ıın 
lunduğu vakit, pasifik deni1i sa· nniddcı dıpluı.rnııl: \'a?ılt"lı·rcle 

Cezaevlerinde 
kumar 

Bir arkada,, hapishanelerde 
kumar oynanmasından tikayet 
ediyor. Haklıdır: Tembelliğin 
bütün seyyielerine uğrıyan mah • 
kümları çalıtlırmak, hem kendi
lerine, hem de cemiyete fayda te
min eyler. Fakat kumarın en faz
la tahribat ika ettiği yerler hapis
haneler değil, kibar dedikleri, 
münevver dedikleri aileler ve 
bunların devam ettikleri klüpler, 
mahfillerdir. Ceza evlerinde, çok 
az para ile büyük dertleri avut • 
mak ve bunaltıcı yekneulc haya
ta biraz deği,iklik, biraz heyecan 
katmak İç.İn oynanan kumar, bazı 
kibar aileler içinde fena bir iptila 
mevzuudur ve yeni yetiten neail
ler için daha fena bir nümunei 
imtisaldir. 

(Devamı sayfa "3, ıütun 7 de) bulıırııııu,ıur 12 ADANIN 
bombardımanı 

ltalyanlarm gizli deniz 
ve hava üslerinden 

basllcaları bombalandı 

N······- ~ Lüleli apartımanlan 
SÖnBEKİ=R•Jo. Talebe Yurdu oluyor ' 

lngiliz filosu 
Cebelüttarıktan 
Akdenize açlldı 

I.on<lra, 7 (A.A.) Hcutcı·ııı as-,~~~~~lil~~llll ken muhabiri yazı!ıor: Mı 1( 

ıı ııda mıntnk:ı!>ıııdnki 111 .. ılız ıJc. lc;;:s:L;;:::;,•iı::Z::~ ... o 20 
niz harekAtınııı rıınnıı'>I şuılur: ~lın· 
takaııın en miılıinı ml:ısı olan 1.<'roıı 
adası. İtalyanlar taınfıııd:ın g!ı:hr<' 
hava ve deniz iislcrnıı h.ıvı lılr kıllc 
haline getiıilmi~tir. HınaC'ıı:ılc~ h 
mezkur ada. 1n~liı tcblitinı:lc c<ıq· 

(Devamı sayfa 3, sütun 7 del 

Garp ıahiltcrimiu bitipilt 
gibi balanan ltalyan müs· 
temldclainden 12 atlalorın 

htırit••• 

Üniversite talebesi nihayet iki 
binasına kavuşuyor büyük yurd 

'l'alcbe yuıdlaı ı lesıs etmek ıstı· 
yeıı ,.e munasip yapılnı bulamadığı 
için bu hususta zorluk ~·eken J stıııı· 
bul Ünıverııitcsı 1.iılclıdekı TayyarP 
apartıınanlarını bu işe elvcrişlı ı;o-

1 

~.ro~ ?ıl:ıarif Vekaletile temasa geç· 
mı9tır. 

Hava Kuruıııuna ait olan bu lıınrı-

laı ııı l\l:ıarıf Vekfıletı lıcsııbın:ı s.:ıtın 
alıı.ıııası ınuhh•ıncldır. 

Bu ıııumla.ıı olursa, Lııı.:ıl:ırdn der· 
hal lih:1mı;ele11 tadilat yaıJılucnl; ve 
boylccc Üıııveaiteıl'n en miıhim jh. 

tiyntlnrından bıri telifi cdilınış ol:ı
eıı.kllr. 

Hapishanelerden evvel aileler
de bu iptilanın yumurtalarını ez
mek icap eder. Aile, ki nıektep 
demektir; mektepte kumar ya
saktır da aile içinde neden deiil
dir. 

* 

_ PettAinin Bahriye Nıı:ıırı 

Amiral uulan 

P~tainin yeni Harp N.tzırı 

General Huclzinget 

Bulgal'- Rumen 
anlaşması dün 

imza edildi 
Rom:ı, 7 IA.A.) - D.N.B.: Ögle· 

ye doğru Ronı:ıyn gl"lcn lıiı- haberi' 
güre, Cl'mıbi Oobruca hukkındakı 

Bulgur - nuııırn aıılııcnı:ısı imzalan
mıştır. 

Hu itilıifnunıc ııhkimıına nazaran, 
Bulgıulstan, şimalde 1!113 de m:ılik 
olduğu hudutları eline gcçirınlı,ı \e 
bu suroUe 7200 klloınctre murabbaı 
ara?.İ 1\e a00.000 niıflı knzanm\Ş O• 

lacal.:tır. 



Ekmek meselesi - -
Ekmek işini hal için 
neler yapmak ıazım 1 

TASVOO EFKAlt 

Bir esrarkeşin İnhisarlar Vekilinin Ekmek buhram (1:~2md 
feci ölümü yeni beyanatı dün azaldı 

Tahliyeden bir aaat 
evYel kaçb Ye 

zehirlendi 

Bir yıJdönümü 
Sivas kongre.inin ydd öniimÜ-

nü kasdediyorum. Sivas, 21 yıl 
Bu sene ü:.6n1 mahsulüıılln as ol- tesbit edilmekte olduğu için onlar dı Biitün fırınlar eaaah Önce ıinesinde toplanan kongre-

ması yüzünden varııp fiyatlarının ar- arttıramıyacakla.rdır.> -kilde kontrol nİn y ald ö nümün ü tes'it etmekle, 
~cağı ve i.stihsalii.tın da noksan ola- Yarın bir komi.tyon toplanıyor ,..- hakikaten takdire değer b ir ha • 
cağı 'baklanda rivayetler çıkmış, ediliyor rekette bulunmu .. tur. Daha önce· 

Evvelki giha YaJovadaki sürgfln hatta bazı müesseselerin şaıııplan Ticaret Vekaleti Standardiza~yon -s 
cezasını bitinm eı·oln kaçakçılıtın- sakladıklan söylenmlye ba~lamııtır. Müdürü Faruk Silnter, yarın Anka- Dün fırınların öniı oldukça kain- den haberdar olsaydık; bu rnera· 
dan nıahkıim Ahmet, tahliye edil • Dün akşam Ankaraya el.den Gllm _ radan şehrimize gelecektir. Farukun balık bir manzara a.n~tınişse de ak- ıimde hazır bulunmak için Sıva;• 
mek üzere müddeıumumiliğe götil • riik ve tnhlsarlar Vekili Raif Kara- reisliğinde şehrimizde bir komlııyon şama dotru vaziyet lıiı-az tabUleı • gitmeyi cana minnet b ilir ve Sı • 
rifülrken jamlarmanm elinden kaç- deniz, bu mesele hakkında bir mu- toplanarak tiftik ve yapafı ihraca· nuş.tir. .. . . VM koncru inin hatırasını o batı· 

Gizlem.Jye hiç te Ulzum •ok kit bug" dav mış, bu sabah t:ı arkadaşları tara- harririmi%e dem.lştir lr.i: tında gözönünde huhmdurulınak Ü7.e- Envvlced·l~l guRn. a.kşam ~e?I vab~ıt~. \ arlı ranın ıahnesmde yaş~ ister· 
ı ı fından ağır ııurettq \ıasta. olarak re yeni standardize tipleri tesbit. e- ve e ıye cısı nrnavını e u un ı- dik 

bolluju içinde yapyaıa bir memleketin bir Ccrrahpap Jıastahaıı~ne cetirilmiş- c- F.ilha~ bu .:ene e&rap ima- dilecektir. İhracat bu tiplere ~örcı rınları kontrol ettiği gibi, dün sabah • 

h 
• d (Ek k d ti !ine aalıh ~m re oltesi nobanJık ~·apılacaktır ta erkenden Belediye reis muavini Sıvas knn.,......inin toplannıa• 

şe nn • me erdi) nden hahıetmek r. göstermiştir. Binaenaleyh ~rap ı. " . · ka • --· -
bil in tık Ahmet, hastanede bıraz sonra ken- ınıılitı ,,........n seneye nazaran ıaru- PortSaıtde lan ticaret eşyauı Lütfi Aboy, Toprak Mabsullcrl O- ımdan buıüne kadar ıeçetı yıl .. 

e aana ar çok •gır" oellyor r dine -ı-ed -ı ;;~~ .,.~ .. - fisi müdürü ... Belediye Heyeti tel- Jar en buy·· .!!I . h a'"d: .. eıen" yu·· k]erı"' 
• ıs.~..... en o m...,~ .. r. :ri olarak aza}aealı:tır. Ancak yaptı- Portsaitte kalmı, olan ithalat mal- • ux .. 

D Y 1 
tişiye re.isi, Taksim, Şişli, Tophaı.ıe, mi• oldugu~ •1ç: .. a radan yırın· •1 de• 

ünkü gazete ·ı Y.:AZAN : '"""-ünden c1-ı. apı an tahkikat neticesl.nde anla- ğım~ hesaplara göre, C'Crek husu t lıırımızın memlekete getirllmesi için rn ı.~ 1 f 1 f .,. ~· 
ı """' ....... 

1 
I 'Y"m""r ıtaş ırın arını te tış etınış- ~ ·ı !L. • • l • k d ketı· 

er birinci Ahifc- vasıl.Alan işleme8e il dığınıı göre Ahmet, mahk6m ol. imlllerin gerekse nhisarlar İdare- Süıner ve Sevim şileplerinin sahip- lcrdir. Ilütün fırınlara yevmiye işle- ~' ~! Ytn Y1 g~~.f .~ ar 
lcrmdc ılii.n et.ti- V .- ·~ _J _ __ . •_ ,·cyabut değl~n d!1ktan sonra ne h:lpir.hancde, ne de sinin elinde bulunan Ye bu seneye !erile uyuşulmuştur. Fakat şimdi bu dikleri unılan çok fazla miktarda un dunızı çok UZW1 b ar omur yaıarnıf 
ler: Ekmek buh-~ !erden birinde her l alovada bir damla eroin veya es- devredilen stoklar bu noksan imalatı şileplerin Mı,:ı r sularına gitmesi için -werllmiştir. aanıyonız. Esasen bir ömre kıf• 
ranı h Uedildil lıh h . b" -•·-tlık rnr bulamam~ •e deli a:ihi bir hale karıılıyac:ak derecededir. hfikümetten mü~aade alınmnın fcnp Diğer taraftan dun öğl~yc _doğru met veren, onu uzun veya k~ 

E 
-- & angı ır s...... -imişti~ t _, .• ,..., . T " t V k·ı U bu 1 • vet, sayın Ba, olu"crsc er•--' ""' • • B h an .... 1..-...1• e mcıu.<--uır. ıcare e a e yo • Toprıık OClsinde Beledlve Iktısat ··-• ~-!1 • • • • • • d .,,. 

1 
• ......, II tti üdd · ı u r -U"l;flll ı da teşebbü!llere g~ml~tir. Porteait- ' • ı l'o-.eren aııu.ı, 0 omur ıçm e J ~ekil, &truıbtıl Vail ve Bckdiye Re-ı gün yeni bir ekmek buhranı ~gos- _ a _m cıumunı hğe ~ötürı.il • :IH!dilrünün de iştirakih.- hir toplantı tan an hadisele r ve 0 hadiseleriıı 

ısioin •-ted~~ını y·"-"" yu~• "ıı'"'''°ııe •··-bı"lı·r. AUattıı~m·"' bııhnıru iki duk. ten bır ııaat sonrıı. tahliwe edile- Bu hesaba göre, önQmüzdcld yıl to bulunan 850 bin çuval getirildik- vapılnııa ve nlınar:ık olan 100 ton l'ba 
"" 'b .._... .. .a 41_,. ~"' .... ... -1 b hran · h ı <l · ı "h ·r 1 .'" • 1 d ~. 1 t k . yatatttiı beyecan]ardır. Ga ı vcıdı ve baylccıı ilk bakışta ekmek! buçuk ay evvel h b<'r vetdiğıınıL gi- cek ~lmruıın~ rağmen daynnamamıt içinde şarap u ına meydan kal- ten sonrn ın ı~a'T'. ar ı ıırcsı e ı racnt az u .ıugc ayın e~ırmen ııre a sı- k"l • k dil .. b" ya· 

m~elesi halledildi. bl bu muhtemel iı.rıu.yı da eiıı:didcn ve bıraz eroın almak tçln kaçnııştır. mıyacaktır. Fiyatlann artacagı en- bhiikleı·i arasında taksim edilecek- mi hakkında giirü,iilmüştür. es ı enn, e n ermı ın sene 
I• akat, acaba bu derd kôkündw bildirmek bizim boynumuzun Lorcu- Ahmet kaçbktan eonra kaçakçı dişesıne gelince, böyle bir Vt'Y vant tir. Aliıkadarlnr bu gündM itibaren tamıı saymaları da ömür]erinİ ~ 

kazınmış, bfr daha nüksedcruiyecck dur. arkadaşlarflc buluşmuş ve uzun se- dei,~dir. Ç~nkü mrılumumız olduğu Tiearet Vekili geldi ekmek mc l'l]eslnin normal bir vıı.zl- tarz da ölçm elerinden ileri 9elı • 
eekildc yoluna konmıı'j ve ertık cek- llu ciheti J)<'k iyı bilen Bcledıye nelerin hıısrctile k vuştutu zehirler- veçhilc. inhıs:ırla~n :ta.cağı şarap- Tl('nret \'l'kili Xnımi Topçuoğlu. yete gireceğini ı-öylc>mektedirleı·. y o r ve vasati ömürleri bizimkirı· 
mck mt!SClesb diye bir şeyin ortaya lktı t MildilriyeU dbettc b üş- d n bol bol içerek snbııha karşı eız- lıı.rm fıyatı tesbf ılmış olup bu bazı husuı;i işleri iı;ın dün sabah şeh- den farksız olduğu halde k endi• 
çıkmıyncııgı kat'i surette temin edil- kiıle de bir çare arıyor Esa~e: bu mış, kalmı tır. fiyntı arttırmıya bep olmndır,., gibi rimize gelmiştır. Bir iki gün kain- Soyacakl aı.n evin öniln- ]erini çok uzun b ir ömür sünJ'liİf 
miş midir? makamı i~.,..,J eden Bay ·Saf"etin y~ Ahmedin bir tu-rıu- kendisine ... ele- hususi imı_llcrln satncaklnrı şarap- enk •e bu arada atakadarlarln te· la d 

}I .~.- .. ~- ., 1 ~- fiyatı da tn f -·-... de kn vga•a baş1.ıyan sanıyor r 1• a~ ır.. . rinde bir başkası bulunsaydı. emm mediğini gören dmitları korhn~ ve arın ... amı l rn ı.uu.uan maslarda da bulanacaktır. ..., .T d 
İstanbulun yeni bir ekmek bohra- olunuz ki 1 .... -nbııl """ e'·--•· buh • kendisini bir otomobile ko~·arak ha·-ı k h 1 Sıvas k o ngresind enber i yata ı· ğ ,..,.. ..., ıuı..,_,. _, " UrDftZ JrllJZ ar 1 gı-mlz L~d!·- 1enn• b et bı"rm" e, O 

nına o ramaması için derhal alın - ranını bundan ıkl üç ay evvel go • tanc:re getirmişlerdi r. / k • h k h • t ıw _. ması elzem başka tedbirler vardır: . d- n s ff t b b 1 z l T S lZ zz zr esna l ll p a- yakalandı 1 ııadiseye yar• .. an ta b ii o··mru- tab· 
1 

rur u: ay a e u u ıranı önle- Fakat uzun uman esrar içmiyen ..... 
Çünkü; stanbula günü cünürıe li- mek ıç!n bütun gUdınü, kuvvetini ve sonra birdenbire çok miktarda ı- Bulgaristan ınuluıcirlerinden Mch- 8!~ ed_ec~k o lursak! kim b ilir b~ 

zım olnn buğdayı - h ttii fazlnsile. sarf ederek çnlı~11_11,tır, yine de çnlı • çen Ahmet, bu yüufen ölm~tür. l k k l d l met, İstanbula gcllıslndc sabıkıılı hır-ı tun hadıselere p h it olanların y~ 
vermekle i~ bitmiş sayılamaz. şacağından emınız m::ı, ncnba vnk· Müddcııımnmilik vaka etrafında tab rasını ça ar en ya Q an f ar sızlardan Ahmet ve i~mall ile arku- ,ını ne kad ar uzatmak m ecbut1 • 

Ekmekçiler Cemiyeti Reisi bu hu- üi zamanında Ofise m"'ramını anlıı· '· ı"kata ı....bınmı.,tır. • d k 1 · b .. 
t 

n.: l d' " .._.. " daş olmua, Binhir Direk karşısınrln- yetın e a ınz. Çok tükür ki • 
sus ::ı .,.,y c ıyor: tabilecck midir?. lşt.:ı blıtün dava hu- ~ d 

_ Toprak l\fahsullerl Ofisi fstnn- dur. K kı bir nııartıronnı soymayı kararlaş- hadiıeler b izi yıpratmadı belli' 
bulnn ekmek ihtiyacı 1ııeseleslni bir - Bu iş de bnlledildikten sonra, Hava Kurumu Ortaköy omşusunun kol saatini çalan tırmışlarılır. bizi kuvvetlendirdi v e çeİikJeşti.r· 
turlü lfıyıkile anlıyamıyor. Of!.sin ekmek meselesinin ba kn bır pürüzü 1ubesl faaliyeti bir kadın da m ahkeme kararı.le J.tuayycıı saatte uç hırsız apartı- di. Bu yüzd e n o Jur olmaz hadı . 
aksnk tanı!larmdıın biri de her gün kalıyor mu? ınanııı ônünc gitmişler ve Ahnıctle seler karıısıncla telif tmiyorı 
liizım olan buğdayı günü gününe E Birkaç ay evvel faaliyete başlı- t e V k "f d · ı d • lsmail mahsustan şiddt:tli bir kav- b el"" h" b " k' k ed iti. 
verme 1dir. Halbuki biz evvelce Be· - vct ... Onu da ıznh edeyim: yun Türle Hava Kurumu Ortaköy 1 e 1 1 gaya tutu.şmuı;lardır. • 

1 
• ~ç ır v a ~ artısın a 

lcdf"" ıle ~·ap•·~mız •nlaama mııcı·· Ekmek meselesinin tam ve kat'i ı,ıc- b'- ,_ 1 S dalımızı kaybelmıyoruz • 
.. ~ " WB• " " kılde haJJ~.ı- 1 bU · 1 · ti tt.ır. şubesi kJaıı ıc zamanda ço... yi ne- oyulacak olan apartımanda otu- S le • • •·-

binc:e 15 "finlQk unumuzu bı"tdeıı alır ...... ı e mcsı çın • n 11 61• 1 al Dllh -' b r 0 nlar merRkla dı,ıtrı fıTlnmı• vü 1 ıvas 0.n.gresınan ana_ ka. yna•, 
., mız bu buhrandan sonrn olsun. Be· tıce er mıştır. 11 eıu a • Semahat ve Maızer adında ıkı ş ı..- -' b d , - " u ] d b ı b- ı ....... 

ve rahat ederdik. Şintdı 1ııe daimı bir lcdiye.nin ekmekçilerle esaslı bır ~t>· yanlardan mürekkep olaruk teşkil genç kız, 1'<'çen gün Sultanııhmet eı- eıız;a11e aşın a oturan F ııhr1ye a· bundan istifade eden Mehmet., he- arın a n ın o an adrse e11-
endişe lçinde bulıınuyoroz. Bir gün kilde anlıışmnsı liızı mdır. Çüı kü l?k· edilen h:ı.yanlar ko!u 30 ağustos uı- varındaki böıekçi Sülcymanın ılilk- duıda genç l>ir kadın, bır nııi<ldet ev- men iklncı kata ~ıkarak bir ),ğııı bu tesirini en derin hoşmıtsuzJUkf• 
ezluııa bir inu oJs:ı, mesela lod~ fer bayramı mfinn betile büyük bir ı vel 60 lıra kıyıııetındekı kol saatını c .. va"t sırtlnmı"•• fakat kaçarken v. a· ka-Jıyoruz. mekçller bugünkü vııtfyetten bıç te kanına gıt.mişleı· ve kı galeta ye . ..., " ·,. 

.. ~ .. R~k~~i·~~·i<·ö~~ş~·Y·~~T · 
•. ........................... ................ : .. 

Türkiye 
ProftıMr Prost, İstanbul imnr 

plıinında bütün meseleleri Belediye
nin halletm~ini mümkün gomıekte 
' e hundan yalnız bir lnf' leyi ayır· 
maktadır: 

Boğazın iki tarafının Kavaklanı 
kadur ve bat boyunun Pendiğe ko
dıır tamnm n a •açlanması ... 

Şehircilik m üteha sısıruı. göre, bu. 
bir devlet ifidir. 

Uakikııt te budur: Ağııçlııma bir 
devlet işidir. Dulgnrl-.tıında, tarla
lann anısına huduUarı ayırmak i
çın ağaç di.kilm i mecburiyeti ko -
dukt:m ronra orman serveti, 1.2.f!'.? 
bin hektar artmıştır. 

En gun ~1 ketirniz, orman ser · 
vcti itibarile fakir memleketler nrıı · 
sına giriyor. Dutfin memleket.«! or
rrıanlanmızın mesahası 9.l'i0.000 dır. 
Buna na:.aran toprakl:ırıml7.ln 12.02 
sı ormanla örtüllldtir. 

Yurdumuzda omınn«ız, yani, or • 
man adını alacnk kadar ağaç sıkh· 
ğ ndan mahrum vıliiyetler vardır. 
Bımlar arnsındn Aksarny, Beyazıt, 
Bıtlls, Diyarbakır, El -ı:ığ, Gazinn . 
tep, Hakldiri, !alatyn, Mardin, Si
l t, Urfa, Van gibi bilhassa şark '1 
h yctlerl bulunmaktadır. 

Bu viliyctletde nmonıi arazi saha 
e n:ı gore yuzde bir bile ormıın yok 
tur ve yakılacak maddP. olarak yal
r.ız tezek lrtıllanılnuılrtıı~·r. 

Orman serv ti itib:ırile en zengin 
c1nn vilayctlerlmizi de verelim: An· 
t l:ı a 674.000 hektar, lçel 428.000 
h6 tar, Balıke!lir 21.000 hektıı.r 
Bursa 394.000 hektar ... 

Aetıbn y~ Türkiye nasıl dot-n. 
cııktır? Yeni orman kanıınu, ynlnu: 
mevcut ornıanlanmızı korumak ıfo· 
~il. yeni ormanlar yetfttirmck içın 
k ı:ııtlar ihtiva ediyordu. Bunlar, bn 
r;unc kadar tatbik uıevkiine konul
nıu~ değildir. Ağaçın; Anadolu içle 
olan bUyük kıymet ve değerini bir 
tarnfıı bırakınız, fakat, yeşU yurd 
ınuh&kkıık ki bir ide::ıldir. Devlet 
tcdt:imrlntn bu gayeyı bir an önce 
hakikat yapmasını temenni edelim. 
Cunkü, Balkanlarda meseli, Bıı}ga
rıstandn orman nlıbeti bütün arazi
~ e gurc yü:ı:dc 20.9; Ruınanyadn 
l~.7; Yugoslavyad:ı 23.1 dir. Hiç ol-

ana Balkanlar &CViyesine çıkacak 
.. adar ataca blp olm.ak, mııha.kkak 
i, mı11i bir hsrettir. 

lSTATISTiKÇt 

memnun değillerdir ve bu menınuni- kır balosu tertip etmış, bliyuk bır dikten S-Oııra birer bardak ta ııu ıç- çaldırmış, aynı e•de oturan Munev- knlnnmıştır. Sivas kongresi Türkün bütün 
yetsi.ıliklcıi çok kuı;vetli sebeplere neşe ıçinde sabaha kadar devam eden nuşlerdir. ver, saati çalanın komşusu Saniye Her uç hmıız rln ikinci Sulh Cezıı 'bir husumet ale~me karşı' istik1il 
dayanmaktadır. Oır ııerc şunu bil· bu balo Kurunı ıçın çok faydalı ol- Bu ırada Sülcyman dukkıinını ho- olduğunu ııöylemıştlr. 

1

1 mah~emesınde sorgularını mütcaklp ve hün-iye t savapna girifmeainİ!' 
mek liiz.ımdır ki, clmıekçi de bu va- muştur. Hava Kurumu Ort:ıkoy şu- yamaktadır. Semahat ynnınn vakla. Bunun uzcrıne <:aniye yakalıına- ıevkıf olnnmnşludır. 'b • k t ·ı d 

besi kıs bir zamanda alh yu7.il mü- "' k hk· :ı. • • f • - 1 zarı ararını emıı e er. 
t.ruıın evliı.dı ve bu milletin bir fer- l': şarnk ne güzel boyadığından bahisle rta d~ "L

1 
ahta b&ŞlnnM'?ış• ıokaoltduğnc- İ -

1 
b• .. l Memleke t o zaman f--"ı b·ır '\'S" 

dl.dl H 1 kte 1 tecaviz iiza knydetmı" ve otuz a ~~ k dı-·•- . 1 t M IC '" 0~1 ır une -·e b - """ r. er mes c ve snnııttc o du- v ·eıı ~·ı m~gu ~ ıuı.ş. aizer de e t: - sızın \ • r u s t a n u - ır eg ence- · di H d h ta· 
ğu t:"ibi, bizim aramızda da hlle. tos bayramında beş yüz lira topla- bundan istifadeyle çckmecedclo 50 anlaşılmıştır. ..- ırayettey • e r yer en v e er 
nod•adan hazzeden bulunabilir. Fa. mıştır. lırayı aşırmıştır. Münevver yakalar.arak dün adlı- aini Halkevl veriyor rafta n dü§ıtıan türemekte ve bet 
kat onlara. bakarak ~plmid hnlkm Bütün Ortakôyluler, Hava Kurıı- Ayni zamanda hır ızlıktan birçok yeye teslim olunmuş, Üçüneu Sulh Elinılze geçen bir t>ğlence daveU- ta raftan türiyen b~ka bir dÜ4nlafl 
zıırıırına koz:ınm:ık hıııı.ına kapılın mu etrafına toplanmakta ve diğer sabıkaları bulunan kı7.lar ~akalan . Cna mahkemesi tarafından suç ı~ . yesi tertip cılenleı· hnkkındn bizi T ürk yurdunun b ir ülkesine taın• 
ınsanlar uymak doY.rn dmnz. Biliı- s~mtlere nümune ol eak şekılde çn- mııılar,'dün adliyeye tı·slim olunmuş- nudı ve hırsızlıktan ce,·klf olunmll{I· şilpheye dü~ürınıiş ve buııun üzerine e tmekteydi. Vaziyet, ha kikatef1 
kıs, lıi:a. halkın ekmek ihtiyacını te- !ışmaktndırlar. IGlrl~ 8 rbe ttir.ı )ardır. tur Halkevlcriııi il't.ismnr ederek hu~u!:'.i karanlıkb. Düğüm düğüm güç• 

min ~ehllm~ içiıı ~~rlp wmn .;===========================================~ cll~ Larnfi~an ~rtip ~iln• ~~ lükkr k~~Mnda üm~i k~~k bile göze al:ın ınsanlurız. Size lıır ı il · · ı n J 
misal 7.ikredeyim: Son buhrıuıda o. ""' ... u'~~:.•,•:::~:~::;::::: K Ü Ç O K H A B E R L E R ""'""'u"""'""' ' ı•c('ği ~lıtııııatı J:nrşısın< a (' :·di- d ahi iıten değildi. Fakat karan· 
fisin verdF'•i un yetmC'uince, sırf '"""""'""111""' ~:::;::::::::::::"" ... ,..,. yenin, alakadar .m~kamlanrıat ınurn-ı lıktan güçlükten ümitsizlikterıı 

b ., cnnt etnıiş ve lııçbıı· yerde stanbııl I • . • . . . itt.İ 
halk sıkıntı çekmesin diye bir ço. eğ1encl'l<•rinden hsb,.rdar kimse bu- e hasıl b efenn azmını ve ırades 
ğumu.ı unculardnn • çuval başına O!l. fkbaat h a berleri : + Giresun fındık koopcrntiflerı Ünive:r•itede lnmamı.ştık! sarsan lier i m ilden üs tün ot.arı 
100 kuruş fa7.la ödeyerek- un nldık. bırliği miidütii Hakkı Omer Uc !m- Dunkil nü .. hammla va~dığımız bu 1 T ürk ruhu b i.itün b u şartlar içı~· 
Bunlann faturnlnrı clımizdcdlr. E- + KAÔIT \'f.: KARTON TIC:A- dık mutch.n 1$ı Hakkı Mahir, eh- + SERfJEST KQ,\FERA ·s - garıp vıı:r.lyet bugfin nydınlanmı.,, im· d e kat'i kararını v erdi, milli mu: 
(.-er her fınncı buon yapabılS<'ydJ RET/ lllRLl(ii - l~ul"ıt -..e kar- rıml:ı:e gelınışteı ve An.':araya gıt- l.AR - Geçen sened nberl Unhrer- hnınuıkt.ııdu. Bah ı•ttiglmb eğlene.._.._ caddeyi kurdu ve onu en •ereflı 
zııtcn mesele kalmazdı. Zira piyasa- ton lthn!atçıları birl:ği kurul • mlşlerdir. Aliikad:ırlnrln fındıkları - site profesorlerı tarafından \"erilen · s H lk i k -ı b " 
d:ı istedi.)".! 1 k d rd A ı · Ti \ k t d h r1 b ı ser'--~t k~r.· 'o-naı·a·ıı. bn •Ane "L yı ı·ıyeı· a ov ım =ız tııle C- neticeye vardırdı. "' n z ·a ar un va ır. • ması çın ıcaret e n etın en emır mı:uı ycnı ı rıı.ç ~e en u unma:51 """' u ""~ ~ .. ... .. .... m: 
ma, fırmcıda ·fevkalade uınıanlarda gclmiştir. OnfimCizdekı h:ıfuı ıçindc h:ıkl..,nda temastar ynpacaklnrdır. devam P.dilecektir. Bu &e.rbcst ltanfc- ter mı nf:ı:ıtine tertip etmiş bulun · Sıva.sın, 21 ı;ene evvel şahit 
bile - bu unu alabil!'Cek takat yok· bu klll'Ulllfa ait nıı:-ra..-ım yapılacak * KAYSER/ FA.BRIKASINJN ranslnnn. dalın zı;·adc halkın ıırılr- m:ıkt:ıclır. olduğu hadise, bu "adar b üyiik· 
tur. Bunun sebebi ,udıır: Bız evvelce ve idare heyeti lntıhııı> edil cckur. JPLIKLERJ _ Kayc:cri fabrikalll yabilcceğl ve ı tıfade edebilec<>ğı - - -- tü ve h er bakımdan tebcile Jayık 
her çuval un lçın 1113 ktıl'UG imnliyc Basım kooperaUfı de bu toplantıya tarafından imal edilen pamuk ipl ik- mevzular üzertnde olmasına dikkat B"r t a vzih bir h adiseydi. M iJletlerin tarihİt1· 
ıılırdık. Şimdi ise be lmııJıye ücreti iştırnk edecektır. l"rımizd"n ilk d"fa of"t:ılt Humnn- cdılccektir. d b "t h Ad" el ad" te-156 ku · · ı· B • dl "' ~ "' " , Suadıvc plüjı sahib. bize yazrhğı c •• u çeşı a ıs ere ~ ıren 

ruşa ınmış ır. unu ın ren- Birli~e dııhil olmıy:.nlar hnrıçten yaya mühim bir partı ihraç edilmiş- + '/l.AMIK KP.MAllN flAl'.4. ,_
11

. mc•.:.npla 2 n•Jlul tu ı "ıhll nfloh~- sadu( o l unur v e b u çeşıt karartır 
'erin ynptıklnr1 hesaba lütfen bakar k:iğıt ıthnl etmek hnkkını haız de- t "ır. Buna mukabil Humnnyadıın nıa- rı~rA \iT V~L'r'LE u ,,.. ... ,, " " .. b ' ' • / c..;,,..,-:. n - Mnnrif ınızda bahsett.iı;.ıinıiı balonun viliı- l b,.,. m llletc şeref v erir. Hatta tJ 
mısınız· (:'illerdir. Bn suretle ıthalat hırllk- den d!reg· i alınııcnktır. Vtknlcti ve Edebı.,. ı ı· ı ··1 · ı ' 1 J r Uzattıkları listeye baktım. bur11- lcri 6 yn baliğ olmnktachr. p ı • t . af· 1 h 1 · 

11 
• 

11 rn tc ı ta· vetııı resmi ınüıı:ıııdcsıle Kadıköv 1 gfüi kııırarların verild iği güne 
da ilk gözüme çarpan şu oldu: ı çc- + 1'."MTİA Fil'.\ Tl..ARJ HAK • OılS e • ~ rn\nn hazır :ınmaktıı olan Narnrkı ~ror klül>ii menfa:ıtiııc verıldiğini. tarih bnşlangıcı sayılır. 
ki odun 300 kuruş Ki 'D OR bi b em~:nl ıa\h,~if~1~;:, :ııt esel'ter, bu yıl nlınan ıluhuliye pnı·alnrınııı da kiı- Eminiz ki Sıvas kongresif1İJ1 

- lcote, ... örüyo-~~uz ya, dedı", . ,\ A ~AP. - liıır_n ıdııye- * BİHSAND.4/J H/ıTTI - Uün vııpırn.ı.::n' ı • cı.ıne neşredilecektir 1 b klühe "t ld - vn·ı ' d 
• .. . .. tındcnberı bellı bn lı ıUıalut ve ıhra- d Ll · i B f d" d · ı n:• en u . aı 0 u.gunu. 3

1
· , 1 yıldönümü, ö n ümüzd eki yıllar • 

b"tün hesap 00.,ıe. h~~·al"ı -kamln- . snat J 1 30 a maıı Şırkct.ıne ıı t ç k E K " ~ .. • •• ent cmtıaaının fiyatlarında olıın de- e e ıye e: l gece ocu .sıı·gcmc urumu çm d h .. 11·· . ı t •'t o· 
d B l h b. b . . 51 parça potrell 7.ong'Uldak vapuru- _ hlı· p'vnn 0 tertı"p ~"ı"ldi!:"ıll. anlat· ! n a şumu u_ merasım .. e es ı ,._ 

ra ayanıyor. ın:ı~na ey ız. u ğişıklıklerle _ _ bunların ebcplcrı hak· ı1:ı ...,ıu· rmek ""erA •andıılınft yüklı· , "'' a• 1 k bu· haval"ı besapla tnhmln cdı"lenden ço'· k d k ı ı d b k .,v ....... '" " .. + ISTl.l.Jl A. K l"A "U:''" , mak•- •·e Bclndi"ftnı·n, ta!!dıkll tnrl- \maca v e S·vas h u yu z.den 
,, " nn . :ı t.cş ·ı nt an ırmn aş ontro- yen Mehmet oğlu !'ıtusuıfanın san- J • ı• " u ı'I; DA - "" " "' ' " - 1 "'k L • • • h l k [::~ata ıı:ı~~arı: <!t.tlglmizi her zaman löru Hakkı Nezihi t.-ınrfından et . dalı hcı· nedense Sirkeci rıhtııuı y:ı· f{ J IJAZJ .11 ADDELERİ.\ DEGJŞ _ fesinden fnıln bir şey alınmadığını yu u ır zıyaretga o aca tır. 

~ - rnflı bır nıpor haıı:ırlarıınnktn ve her TIRJl .. ılfE~İ - Y::tr.ı .. "·•hı·fnııze l tltı kaydet.ilkten soma _<S.uadiyc pln-ı 4 11-

add 
. i . -+•lk •

1 
,. _ _._ ,_ nında batmış, insanca Ull ıııt olma· .. v- ı f d t k Bu vaziyet k:ırıısında Bcledıyeden m e ıç n acap .,_. ( a ...uarıar- t mahsus olınıık üz.er(?, ısumlak kanu- jının bol knznncınc nn ıstı n e e me --------------

istediğinıi7. şudur: Tliltün defterleri- ta toplanılmaktadır. Bu rapor onü- mış ır. A nundakı ba%.ı maddelerin dcğlştırıl. {,:,tiy nler, z:ırara da ortak olmayı ----------
miz, hesaplarımız, kitaplarımız ıyı- müzdckı hafta bltırılcrek Vekalete + Y RALAMı\ - Ka!öımpaşndıı nıe<ıl hı:ıkkınd:ıkı rapor Belediye hu. ttı~hhut ederlerse derhal müracnnt/ AÇIK MUHABERE: 
cc tetkik edilsin, hnk ve hakikat gönderlleccltt.ir. Or'tamektep sokat'lnda 2i numnrııh kuk muı;nvıri taruflndan hazırlan • etsınler> demektedir. _ 

d k B looi ki evde oturan Imıall evvelki ı:ec< Ka e- maktadıro P.apor, Yalının ta.~mb•.n - - -
mey ann çı .. m. e ye er anının + nASR)\ l'OLILE İ.YGhTE • dıbinden ....... eri.en hır nQn evYcl bir ·•• • 
hüsnüntyetindcn emin oldu';umuıı: ,_ REDEN GÖNDERlLEN lı/Al.l.All ... ~.. ~ den geçtıkten onra n ... hılke Vekiı- Bir koca, aokakta 
~1.n bu ricamızın dn - kabul ~rlcce - Son hnfta içeıisln<re Basrn yolıle ış yuıunden nrn1an açıl .. n lbrnh"m letınc ı,:onderilecektlr. . 
gınde:c zerre kndtn· şuphe etmıyoruz.. gelmek üıere bazı fımınlnr tarafın- t.arnfıııdan bıçaklandığını ıôdlıı et • . + DARULACJ-:ZEYE '-'ATAK yabancı b ir adamla 

- Bu da olursa!. dan İngı"ltern"'n "UVal. kala~· vn "nY mış ve ı;uçlu derhal yakalnnar:ık t ah ~ ı k k d-~.,~ " ,, ~ ~ kikata başlannııştır. 11~1 l'ES! - Darıi.~ce~eye tıfl!llyer.1 onuşan arısını OV-
- Me9Cle kalmaz. IlrJeıliye ile ek- sipariş edilnıiftir. Akdcııızde mıınn- • J' Ç h yutak ılave~ıı e karar verilmı tır. düöii ıç" ı·n mahku"' m o .du 

mekçiler bu mt;vzuôa du anlaştıkları kalitın durması ilzerlnc alıış verış· * \A AKÇllJAR - Gıılntn rı • a 
ı tlm•ndn Ahmnt a ı ı • '-ı' tt Ilı it Bu il ive edılen y:a•·aklar, peı·1,.nn bll' 

zaman, ortadıı püıiiılü hiçbir iş kal· lerlni kesen Mili:ı. firnı11lnn bu Bil· ' ' " c ne a dır " ,.u .. ti'c - _,,,,_ h ,, ur vn:ı.ıytttc bulunan '=··ı kims~ı7. ço- Cııvat adında birisi, evvelki gün Emfnöııü Y•ı·lt ·' ııl:•rlı"k şıtb(lıtlW 
mamış demektir. Ofis de Raşvekiltn retle ''Cnidcn sipati" nlını.va başln- vazıye 1 ı,-umhn• mu n1nı::ı mcm • .. ~~ ~ ·• ~ " ., ı dil.. · · !be ı e cuklııra tahsıs -..ıU••"ektır. knrıs1 Hasnayı sokakta bir erkekle d•n.· 
emir buyurduğu bar...ıayı • dedfi•imlz mı• oluyorlar. arınm naz.nn ~rc.atını ce tlll Ş v "'' ~~ u "'" ., " 1 tak"'-- ·•- kad konu.,urken gormuş, bir daha böyle 
gibi bı.rkn ... ...:ınlllk oJeun ı"htlyatlı • :::: yapı an ·ıu..t ne'""'c lı>de ar aşı + Bir sa'··h · k J h .. "lG ·ı 333 d hil d x. 1 l 1 de--. ı.;u " ua gazcteı, a ı :.a ta- ""Yler yapmnmasını ııöylemiştlr. " ı e a Oe;Um u ar ıı 
verirse Jaıanbı.ılun bundan sonra bir kaycııine donen - ou ekmek derdinin Giynsla birhkte yaknlanmı.stı r. :nun- hnneslnde bulunan art1st Afifenin .. - Kadın buna karşı: ıniryol ıunıfma mensup henüz asker· 
lahza bü ekmek buhranı görmesi tamnmen ortadan kaldırılmnSl in · !:ıra ait iki kilo esrnrı ııaklıımıık t.c- zırdelı olduğu içın Eeledıye t.arafın. !iğini yapmamış erat sevkedilcct.ldc· 
ihtimali kökünden yok olur gider. zınıdır. "ebbüsunde bulunan seb7.ecİ Saklı de dan kend sıne yapı~cak elli lıralık ~- lstedığim;:t ~~~r~:~~~k ~a:n~ rirıden 9/9/940 gümi behemehal !iu· 

Şehrin ekmek işinde yeniden btr Çünkü, giilemfye hfç te lilzum yok yakayı cle •ermiş ve kaçakçılıır m9 h- yardımın yap:lamad.gını yazmıştı nde.>. db~lşh, Celi d ü-+- beye mOracantları illin olunur. 
aksaklık bclinnel'M!tllni temin Mn ek ki, buğday bolluğu ıcindc y:ışıynn bir keme ·e tevdi edilmh!lerdır. il Ib ısını ır ay >Vm ~.ur. __... 

,,. a uld uıvallı Afife, mefluç bir K · 1ı;~ • • • k ı -=--
mekçllerin de uzun uzadıya dlnlcnile mcruleketln bir şchrm,J (ekmek der- Ahmet, evvelce yııkıılnnıp şimdi hal 1 arısının şı ayetı u:ı:erıne ya ar.-
ret iddiaları doğru, talepleri mu - di) nden .. bn!ı etmek bile artık çok hapishanede yatmakta bulunan Lfrtf1 de hastahanede yatmaktadır ve nan Cevat, Bırinci Sulh Ceza mah- r""""""':''""''""":"''"""'-",""''i 
hik iıte ona göre hır neticeye va - ağır geliyor insana . . ismindeki ettnr kaçakçısının o"'"lu - bittabi kendhıne Beled yece mukar-ı kemesi tarafından 3f> gün hapis ve rrı Vecızelerm Şerhı i 

• ~- 1111 ............. - ....... .._.,liffll' 

Dcit"tuol, bakkal Felımi Yıld111m: 
N cticeyl mc.ktupla bildJreccğız. 

1 ASKERLiK] 

nlması v böylece • artık yılan hi- KANDEMiR dur! rcr olan yardım yapılaCJLktır rr.en tevkif olunm~tur. 1 i i 

~ ...... ~~~~~~~=~~~ 11!!......,....,..--~~-~~---~~~~~"""""!~~~~....,.~--~--...... ------------- Bir milletin tarihind•lıi ,,. 
1 Edebi Roman ı vetli bir münevvim buldum, al - Endişeli yuzunu b.a~a göster -ı o gün filmi gördük ve ertl'.si dam olduğu için beylik tesellilere rt.fli günler, man•vi mira•• "'" ı R dım ve uyudum. memek istiyormuş gıbı uzaklaştı sabah ameliyat oldum. kalkmadı. Fakat benim bunlara farın en lu•m•t!iıidir. ':tı 

,,.,,.,,. ve tekrarladı: S bile ihtiyacım vardı. Bühaıısa il- " 
•• H ancı ve sersemlik içind e ııe - ıu•lli • iinl•;oe en büy•lı 

Uya 1 rtesi sabah, hastah anede, - ele bir fılmı go re lim. çen ilk saatler zarfında, ruhumu !etin habis nev'inden olrnadıiını ., 
Fakat teşhisinden emin o ld u- kaplıyan ağır b i-r felaket h issinin b a na temin e tmesini b ekliyor • ıaygıyı gÖ•tnmelc bu ,,.er 

hocaya meseleyi anlattım. ğun u hissediyordum. Kederli ve verdiği ka~ık hayallerden baş- d u m. Bilftki o hastalığımdan h iç nevi mira•a can IJ•rir. • " 
- Yat bakalım, dedi. ~a.şkın b~r ,.ükutu vardı. Odanın ka hiçbır şey düşünemiyordum. bahsetmedi. Hu~usi hayatıma da- lleı· milletin kendi tarihini çok .. 

1 
D0NK0 KISlUN HULAsASI ı bet9izlik olacaktı. V azgeçtim . F a-

A ııntpedc U.kailini bitwım /lert~ kat uyuyamıyacalı:tım. A~ğıki sa
bir dok.tqr mnıWcetinı d_411iiıfor. lona inip radyo çalmak hatırım
A tıweri mSduiıcdım ralıat.nul.ır. dan geç.ti ve bu fikre ısınamad ım. 
Mu4Jltude 1."CUUer oldiiğı.ınu 11-lil.,. Kütüphaneme gittim. Kanserolo-
11or. A~ öliö•'iıuün 11 jiye ııit almanca en yeni kitap lar-
tıtı B01ıra -midui-"~ ralıat-·lık d b" · · ' M'd k · . . '."'" ..... an ırını açtım. ı e anserm-
baflı11or. Ke7ıd-ıL mtı~enc ede- d ki" ·ıc .. . 
ke-Jı an:ıtnbuz. 0.-r.1~" . ..ı L e ını mutahedelen ve buntar 

' .._" ftllrc:. ura.ı:ı ela ... l k' 1 k 
kendi midemde blflııyor. Fckat, arasın GrıJına vn n arı o umı-

bu iitlıif m.u uğrad~'1tt kAhl ya baıJadım. Miclem<le ağnlar ve 
et.JNek isto-nMyor. bulantılar vardı. Bazan okuduğu-

Bu tiksinti, yorgun b ir mu h iç anlıynmıyordum. Gö~ü-
nidrnin hazmı güç her gıdaya mün ösıündcn hatıralar ve İ:itik -
nrşı duyduğu korku olamaz. mıy- bale ait u:tu P. felaket hneleri 

ı ~ Esasen küçüktenberi et ye - geçiyordu. 
ek.lerile ballDl be, değildi. Kitabı kapadım. Muayene o -

Hocaya telefon etmek istedim . dama girdim. Epntiyon olarak 
~ece yansındnn sonrn münase - gönderilen ilaçlar arasında kuv -

On yed i sene evv el an~eminl ıçınde, luzum~uz. yere dolaşıyor- Yahut da, bir az vu2 uh la düşüne- ir şeyler soruyordu : iyi bilnı~l. bilhassa şerefli gun· 
uzandığı yere uzandım. Aynı par- dıı. Sonra gelıp k.ar~ımda durdu: bildiğim anlarda b ana hakim olan - Sen evlen~din, değil m H lerfn!n bütün menkıbclcrfnl ta· 
m aklar m idemin etrafında çukur- - H emen filmi alsınlar. Bir ı bir tek fikir ~undan ibaretti: cEn - Hayır .•. Yaln ızım ... İ~tan- nıması gerekUr. Hunları tanı· 
lar ararak dolaştı. Ayni aaız, bi- şey görünürse yarın sab ah mideyi b .... ._ f f"t- h ld k k b 1 ınak v her fırsattan i.itifadc ., ., uyu.,. e cu;ete uğradım. idama u a uza a ra a arım v a r ... ederek anlatmak, mWetin }ıa!ı· 
Taz dah a yaşlı ve yorgun bir ~- açarız. O kadar telaıJ e tme. Bili- mahküın olmak bund an daha iyi- Pek az görüşürüz ... lzmird e bir 
le: yorsun ki litera tu""rde on, o n beş d' ç·· k"" · ı bt T b"• h b f ] :ı:wnı zcngınlcştirlr. Zengin ha· ır. u n u ö üm anma kadar in- a am var... a ıı , iç irisi e a- fızalı mfileUerlsc, hidüıeleri çok 

- Röntgen! d edi. aene. d ab.a fazla yaşıyanlar var. sanın bedeni ıztırabı y oktur. Fa- ket i bilmiyorlar .•. Ani oldu. iyi karşılarlar ve hcı· hidiscya 
On yedi sene evvel de bu keli- Titrek ve boğuk b ir sesle mı - kat cnsiceyi nasıl tahrip ettiğini, Bu cfelaket> tabirin i fazla bul- klll'lı alınacak vaziyeti kolaylık· 

me bana annemin felaketini eez - rıldandım: viicudü nasıl kemirdiğini pek iyi masını beklediğim h ald e susuyor- la knrarlaştınrllır. Şcre.fli gün· 
dirmişti. Bu sefer de belki sarar- - L iteratür.. . bildiğim bu illetin zehirli dişleri du. Nihayet ben sordum : lc_r, en kıymcUi manevi miras 
dım. Hocam fazla ümit vermek • Gözlerimin )TaFırdığın ı görü- arasında, büyük acılarla, hergün - Ne kadar sürdü, nasıl oldu olduğuna göre, bu manevi ını· 
te n çekinen renk,.jz ve ihtiyatlı yordu. Canlandı: azar azar dişlenerek, oyularak, ameliyat;> rasa nlt bilgiler ve menkıbeler 
ııcsile: c __ h her hafızayı tezyin etmeli ve 

- .,:)C'f1 eki main! dedi, kendi- parnlanarak ölmek • .• » Ve gö2 le- - Normal 1 her neslin ba.fwısındnn ~wı. 
- Hele bir filmi görelim, de- ne bakmaStnı herk esten iyi b ilir- rimden yaşlar sızıyordu. Dedi ve başka h içbir şe.y IÖy- sonraki neslin hafıusına kolııY-

di. sin. kmedi. Bilgisiz luuıtal:ın ald atnn !ıkla geçmelidir. Bıı l'ayede şo-
s d 

öğleyin odama gelen hocam, 1 v ı onra sırtımn vur u: _Hocam! dedim, bu illet he- tesellilerin benim için tamami e rc.fli günler, bütiln canlılıgıil 
- Birnz metaneti Seni pek te- kim filan tanıyor mu) Nice he. baıucuma oturdu. Yüzümde, be- faydasız olduğuna kanidi. AJda- ~1;:!ıc~çi!'1~mr~fü~:r~şJ';ıık 

lllşta görüyorum. kimleri alıp götürdü. ni hastalıktan ziyade kemirmiye nıyordıı. Benı"m en maharetsiz, t hisS<'dllir ve bu günleri tcsit e • 
- Hakkım yok mu} diye sor - - Yok yok ..• O kadar telis başlıyan cfü~ceyi okuyordu. Az en kaba yalana bile ihtiyacım nıck hnklkf bir sevinç teşkil c-

dum. iyi değil .• • Hde bir film i görelim. konuşan, ciddi ve dCTuni bir a- vardı. (Devıımı var) der. 

ı:.------------------
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MARP TEBLiGLERi AMERiKA 
HARBE 

GiRiYOR ~"'.' ı:::. ~d ""'=' AYRUPADA·---... -............ -... - AFRIKADA ,,.., •• .:!.·-..ı terketti Asker çıkardı 
~ bir Ylft ne ora a ı - rimlm biri de L-1-. F---- .,_ (~ MıMt.ı. cLıvcım) (B. · · ..Af/~ u ~~: ~ ı.:=;: faııUlz tebDğl ........ lelolljl - fooiot ..;;;;',..;.:;..... C...eral AMo....,,, Knl Mi- d;çm;,ı de '7ı:'ı:il olmak .,,_::;/;. IUllerinde <~.'i.'u:::':::.:i':.: 
..... __ ..... -..1:1__ u ____ c:ı....:L....! p-.._ Lorı_ dra, 7 <A.A.) - Han ve Dahill blmaJ1DC8,' niha1et Nıtletin bir dael'in amıeli 1'.aliçe l-W-'• bir zaktarltta atatukon .. mulıa,_.. ria ftl'iııaeü ve Kanada ik olduı-

'l::'UUCll n-.o ~ _..., Kahin, 7 (A.A.) - Resmi tehlii: ı f k -'- R · · L .:.... -:L. aıij,.•k .-.... • 1bmai7et Nenrethıtn tebligt: )( . D • . _ arar• ıelmesinden ibaret buhmen te Kra çe ere& uman~a ıç.m peA haldnnda Japonya aezdmde yeni ... .,;..i. A.-traly• ile de bir mi 
~~ ~ yenı Düıı rece düşman tayyareleri. lngiJ. ~~:_- fin lılatruh merme uç ha· cemiyetlerde" -~I~ı-.....19 de.,. vahim olan bu anda oi)una yar- bir diiplomarik te•e'-bu"sle:rde bu- dal .. itili& htkkmdalr.i tnavvur-
lllıl .. L --:· teçmlf, fakat bi7ik me- teretıln muhtelif mıntakalan üzerine va ,_.._ olauş ._ balllar km ba- • ~ d d L~ı __ ı. ·· d hal y 

0 

~ uüu fl lıat'öyeıle ı..m yonldon htkwn Y'Pm•flanl"· """"' un maclp ...,..,.,... iki d .. _ "'.•~ ıa.- fl -- ?." a -~'""": .u~ro ~. lunm"I olduiunu bildinnÔftÔI. lar da, J"Ponya üzerine.,..; te-
....::;:- ..ııı; ı,;.ı;p - büo....nı, •~• ya•mndan ,vveı _., ..,.,,a,..i, hava daft hota.,alar>'"" - kele m.ı.a ,..., bôr Buk<.,e .ı-..-• nca -· J._, AnE- ıı.- -.J .. _.~b .. Bu ,...ı.ı.. ,.. 

ve Lcmdrayı ve şimaU garbi ,ellidermı tarafından dilı,üriilmüttür. teY olamaz. Aauiarla aünniit olan Kocasından ayrılmış olan Kra- ce-.ap "Yermedi yia halinde ortada dolqmakla 

~~ M...,.. ötedenberi is- :ı~~~:Y::-e~~ır?t~ıir:~~: Filistin: Dün ötiefin sonra dtkş· e...kler ve a.lemeler aaresincl• liçe Helene, 12 senedenberi Flo- VatiactOllt 1 (AA) Hul beraber, büldıme&. bunlarm tim-
man t.ananleri, Hayf.a.1a bir 1ıl. •91ıriJetin ••IM'lli•i" - --'--. raaa c:ivannda yafdWıltaclrt. ze il b · · - • diden ~ eclilınemetini 

Uinmda fedakinme çalı- lar a~ış bulunmakla beraber. tıa.r cu -' _..__ H -- .... _. ga tec ere eyanatta bulunarak ~ve daima efkin . . ile olu ve yaralı umumiyetle pek az ol· m yapm'"ll,aruu-. aft dafi batar- dudığı bütün akideler ve onlara .Bfikttt, 7 (A.A.) - lteuttt: Hind. · • il • . . uzu eylemekteGİT. 
lio.....; • ~mnıyerua muştur. Londrada, şark ve cenup mm- yalarıı:nız harekete geçmiş ve dü~ • müstenit a1alik umdel • b:..L-- Genç Kral Mlha.i, on ııene süren ıçını e ıarlu Hındıatan hak ~ ukedilr 
~ı lıanmn, biJee de bu- takaları Ozerine düşen !nfi\Ak ve µn. manı bombalanm Mlel9ir surette · • en "'~ bir gayWten 80IN'& saraya dönJ lunda Amerika unfmct.a J.....- V ( 
..._......_ eden milliyetper- eın ._,,.,,,.. """ ı.brl"''" " ••· •U•rmad•n .,,i plbktirtmfi,ı&,. Ha· = :::., ~ .......,. ı.... ......., olan valldol K'aliçeyl btikbal yaya yapJm•ı olan lhtara Tol:. ...,.,_ 

7 
A.A.) - -~ partisi (Vefd) in yeni ka- !eri hasara uğratmış ve hAlen söndü- •r ve telefat yoktur. •• ~ netice lf~ ancak~- için sabah erkenden Daı.ır bulanu ,, yodan henüz hiçbir cevap almma E• .;.~: ~· ittiraki temin ~ ... _..is- rmti•l~t bulunan birkaç yanım çıkar- Diğer nt1Werde kayda ~ bir sun ıçin!1e bulanduiumm. fac:ia yordu. mış olduğunu söylemiştir. Amerika mümessilter mediai. • _. --.,,. ..,_ ı olabilirdi. Bu fa b N -u- --ı. mecburi askerlik hizmetinin 4' 

~:..... . Londra. 7 <A.A.> - Hava Nezareti- eeY o mfaaııtır. milletin cuayı, IU ~e,a a ima,,......,.,. T- Vatingtonun siyasi mahafilinee yqanda olan vatandatlara kadaıİ 
~ ~leyh milliretpenerle- nı'!~~i&i: 

1 
d talyan tehllğl zub eh!i', ~,. !:;' ~ ... ~e Bilktet, 7 (A.A.) - Ste!anl ajan- Amerika ile Japonyamn lna;ihe- tepnil edilmaini kabul etmiJt;iı. 

UQQI d • b. kab. M nra .. n orman arıo a gizlenmiş as. • ~-...1!_ L~ ma~ua DJ~ .1ır· lllAdan: re tarafından terkedilnııie ohm Halbuki ~an -edi.i, 1._. -'-'-Le).. 
........ hanına l&'l rr . m~, ı- kerl bede!ler mühim askeri. mühim tıalyada bir mahal. '7 <AA> _ 112 ~ı. ~ ~irikmİf ol-? uyası ve Gener:ıI Antonescu, h~lcfimctin ~a- cı n ha mıntakaS'lnın akıbeti n.. -,, - gu llRl5 ~ Yat mematı ıle alikadar petrol depoları tekrar lngıliz hava kuv ;mmıanlı lıal7aft teblilf• · · ~ llatiWn, ~ -- liri efkarı oları Ruıınanıa ~azetesinl ...,a g w Y b k La) ~ lefiyetin 2 1 yattan 31 yap k.IMlaw ~ • ~r luqısmda yine kat'i vleu::~ın başlıca taarruz meviuıarı Haytanın merkezinde bulunan petrol tüklerin patlakve.._:. bulunma- tatn etmiştir. olacagı hakkında muta ı .. mı- tqmil edifmeeini tamp etmiJti. 
• lltik•-et t-L!- ed • k om-ardır. •--' tı t l . . ·...-y B . .d h ı.t.. d y affak ola ...... mı.a oldullan Amer::I..- .-..&:L ='--- ,........;. ___ ... ~ ....... __... emıyece • ~sa , ayyare erımı.z tarafından ye- amdm ib.et acld«nMk bakihat u gazetenın ı are tarzı a .... ın a • muv ·- .,,. -, ~ 1111n•"i ......... .,~ 
• Bombardıman tayyarelerimiz Hartz niden bonıbardunan edilll'liş ve ıenlş d-L- muvaLL olur. • bir ank.et aıcı1mıştll'. . .. ..Mt)enmektedir. N k 7 (AA ) R 
.\n dalgalarında ve kara ormanda yangın- yangınlar çıkarılmışıtr. iLiNi na D il f 1 i f ı ~J O evyor ' · · - eut.er 

... ~ cak, son ıünlerde, tngilte- lar çıkarmıştır. Stcttin'de sentetik ırot· Ş!mal1 Afrikacla tanare gruplarım12 Hastalaim l.lül&i tehepleriain 1on:'ıe.:u ~:nar:~~ i~= Ayni mahafilde Adtla.s ~a rl ajan•ndan: • llıİtı • ~ efk&n mnumİyesini tat - ~~ tesisatını, Kiel petrol depolarım ve Jskendt'riYt- • Merııa Matruh dmıf1'7o· b•dan iharet oldafa ya~ ya • salr etmişttr. nhuskuknudn kh.aval ~!~ enAJZ ·ıı:e Nevyork - Tinıea ga:zeteeinia •çın yeni bir çare buhnuftor: mburg ıle Tuna uzerınıle R~ıtem- lanu bombardıman etmi$erdlr Düş - veş SVP di1annda. da snlapln11- K bi ed d.Jft 'krk a ın a ı ngı n - mert an W oshivcf dalci mahabVine söre. ~i l·rd· i aiJ p b. burg petrol tasiıyehanelerini bomba - man avdlarınm h'llCurauna ~j!rıyan L-..t-- .n...... ,..__ d la--'- 8 
n e ~15·f1 1 

itilahnm Büyük Okyanusa da tet- milli müdafaa iatİ§are komitesi, 
~ 1 iV sm .... ır ta- lamıslardır. lbombardı- tayyanlerflllız. muhare• ı J~ .......... us-. un- o 7.~ Gene1'al A11tonescu, Nasttların a- ·ı d·ı b·ı ~· a· 1 ·1c. A kı d R 1 ı..i ._ Mum Awupa memleket- B=ba,.'~" ıa,.,_ı...ımız. •= bo "'""'"d'" GIMI<• tlplnd• iki ,.,. ı k.• h"!""~ be.. memleketle, eslu OÇ· d<dlni ualtm•y• k&••' v.rmı,tı,_ m• .e 'e ' mg> ve "e1> . • ya • • oo ... e te çelik ,..,ça1a. ~ 'll~ar umran ve medeniyet Emden'dekı bahriye inşaat tezc~hlan- !:yare dÜiÜJ'"m~. Dipr "'dütman tımar DIHma a-.de&e ve ..JU ala- Hilen vazife başmda bulunan Na- merıkanın hu Okyanusta Sınga- n ihracatının kaffesinc ambargo .,;;:~ne getirmek ve diier ta- na. Hamın ve Söste·de eşya istasyonla· tayyar~n de dı.ıtmut oı.naa.ı pek l lik esularmıı Yelllİd• ~dw· zırlar, Kral lılichel'e ısadakat yemi· pur üssünden istifade edebileceği vaz'ına karar vermesini tavsiye 

~ H b • t &~ k rına ve Almanya ve Holımdada tııyya-1 mtıhtemeldir. Jlllya d...-.. Wr il L~ı -L-.. ni etmişlerdir. tahmin e(filmektedir. edecektir. 
a eflS anı aapwuere re meydanlarına akınlar yapml$bn:fır. ~ ..,.. '" neeyı -- um•-tt b el ... ve Sudanın yeıan. ,... • o,..,. "" bomb3nl•m'" !ll•m= ha" ""ulmuş=. Do•b•ni•- ,.,,,..,.ı,. yor Je< bu yolda ladk>nma ve tu- Eski Giıtu"" kab, .. .ı ...,,.,. Y~ Ja- ıra•oteleri atq Kom;.,on, ütün < ik uç!.•• 

'

ve refah hazinesi olan Nilin tada Turınodakı Fıat tayarc motor Cab rtmlz. keza Grıstnez burnunda ve Ca·, tmuna hareketleri ba•lamı•br. ni kabinenin t.aşekkülüM kadar mt!V· pil k- Ü or Birle§ik Amerik:anm tealihat pro-
L I r kaıım d 

1 
ııs ı ncf-L• " ,. kilerinde kalacakları ve "el\I bükfı- 5 

ar Y •-tb:L· · • ı _ .ı..1 11.ı oa annı ele ge irmek Üzere ı a yenı en taarruz ey emıstir~ rmanı ....., be~ym mevzilerille de Banuıt en bariz nüwaanelerini bil- .1 gramınm ... 111.ı ıçın e zem otUU. 
'"'1C l>\i .. k ç • Fraıısnda Boloı:nc limanı gecen ı.:ece taarruz eoylemişJerdır ._ "--m.ldi metin devlet teşkilitmda vucude ge· Toldo, 7 (A. A.) - Stefani ğuna karar vermiıtir. Böyle bir 
~ ~u masraflara gırdiğin- s.-ihıl \'e donanma tayyarelenmız Uıra- Tayyarelerimi d • .. . dö . _. iHIS Francada ıörtYo- tirilccek reform ve T:ransUvanyanın a}ammdan: bi1h J ~~ Avrupadan ağır prtlarla Iından çok şiddetli bir bombardımana tir z en uçu nmemııı· nrz. (Bir musibet, bin nasihatten JtablZ~~he aiyni lzamankdtaadteşkil edi· Birçök Japon gazetecileri, bilhas :n~~::!~:~aca~tır~sçünk~Pl9~; 
L.." İstikrazlar yapmıf(ı. Bun- · yektir) sözü mtJC'l'bince Fransa cce6 ..... m n o unma ır. A h. K k . k. A ~ tn t d. · M ı -.-:..-.lıj1 mi~L!.. i1tetin General Pantazi, milli müdafaa sa sa 1 ve 0 umın, ıar 1 s- senesinde çelik parçaları ithal& -
~ lr un azaman te ıyesmde • IA • FRANSA DA .._.":'" -.. •• aanut- milstcşaılığına, G~necal Dobre de yada tevessüün, Japonyamn ha- tınm yüzde 91 ini Amerikadaa 
ııı.," çekilmesi üzerine de alt· 1 l pıyangO tısı. ı~e. ha~alığın.m hakiki ıe~p- oı-dıı iaşe mitııteprlıi:ma tayin edil- yatı ve rdahı için esaslı bir un -ı,ı,· 'b'e .. vel M""da, J,;zdek; D"' k k • d NA Z ( R L A R 1"""' ı..ı.;. ...... n - .... mlşlenfü. '"' olduğunu, binnetke Japonya- ya-:::.:;.. ~ --
)"'1 Ü)'Unu Umumireye J,enzi. UD Ü efl ede ka- }I. esasla Ü tecla~e '-'lamıt aibi Cutental gazetesi, biraderi eski. nm keAdi Asya .iyaeelirfe karşı befanatr 
bnı.ı! bir kontrol konulaıUflu. sanan numaraları DE \.:1 ı ş T ı g~~?yor. Fr~naam.n, an~k. ~a: kral Carol tarafından Rumaı:ıya top· lngilizlerle Amerikalıların ikame Honolulu, 7 (A.A.) - Ame-

til~ acır yük, kapitül&syoolar . yazıyoruz ncı bır tazyikin te11rile ı•ntbii raklarındarı çıkanln111 olan Ramar:- d ki . b.. . • . l k 7~..., ln..:ı: .. ıen'n ~·-m :•gali...;..- ı · 
7 

A ) (1 inci aahifelle" 4.vam) L-.. ye11İ yolda ae ~'--'"'Y• '"-dar ya ""Tenslerinden Ni<'ola!!'nın Ruman· e ece rrı u. ttm manta an yı - rika Birleşik Devletleri Bahriye 
.,. ... ınn .,. ..,.,... znuı·. ( .A. - ;\lılli piyango- ~ u• ue.~ 11U1 "' kt bulu d-.)L..· yaz• N Alb K b L '-· ~ ı.. ~el konulmuttu, Bu ;.ı.,... oon OçllnoO ""ip ikiod k"ld

6
1 bu anla. •unla.d"' Lava!, Albe.t, muvaffak olacağm> bôlmö,.on>z. J•Y• dO.mi,. kam - - maM mu a» n ug••• aun ay nox, ;, DOm~,.. 

~lftirak eden büyük devletlerin g~n İzmir enternasyonal fuarında 40 S.udoin. Belin, Bouthilier, Ami- fak.t buna fİİphe .dil .. ez. ki nu yazmaktadır. mKıılctkadn.lar. k v ç· dıman tayyareaile buaya gelmit-

d 

bıni a•an i · · rl 18.301 1 D 1 G H k ı k · k · Eıkl naz.ırTar muhakeme o umın acı tan açıga ın me- tir. Albay Knooc bahriye maneY. 
lı..~ esi olmadıkca da Mısır, v • sey rcı <>nun ~ saat ra ar an, eneral untziger •e urtu ma.' • yıi l'elmek istıyen. e.:nlec-1.. ~elesinin halli irin Hindirini'nin ralan- ..ıa bulu--""Ltır. ~en • 'kr I b.l da _merasımle çekılmlştır. Epyrouton· dır. millet!« ıçın allllıkı fazleti uı ea .. "" "° ,._...._ ~-. ne istı az• a ı ir, ne de Ke .. ıdcde k 

1 
• ft n Japon•aya elzem olcl.W..•nu yıu - C ''--'- d·~ ll 

,....,at membaJ.nnda de;;,Jklik • '"'""' numa""' ,un· Ge 1 'il' eulô ı.a;;.,.ı.;, .. .- ohnılo... BGk"'O. 7 (A.A.) - ·-' makıod.,. ~- azdee-~ .. , -· - .,. 
lala.bat b'l. d. !ardır: nera eygaad'rn nlahfyet{ ve onlara dört il ··-1 kta Söylendiğine göre, liberal Te kö~·IU cevap veren Albay Knox demif-

,. yapa ı ır ı. 40 000 , ... b::ı. · . e e -· ma n Japo••-r Fra-'-r'- tı"r Lı··. '-~ B ıenı ..... umetııı te1ekldilü ıııdar: bafka lds partllcrinin ııimamdaı·ları, tamamilc .. ~ .. at 
'icl..u üyük Harpte - mailU., • ~ezaredeıin koordilhlsyonile lstilı· çaft yo • pnrlmarıter esaslar üzerinden meş· anlaşh!ar fngiltere, büyült gemı1eri saye-
~ıa.rı için • Almanya ile A· L .._ Ebüzziya .Zade • bi hü'k"" ·ı· ··"'I • d t J B 1 _1 ... :"'VJ b d-L ı.o:... , ira kazanan ı.norata memur Naznlar Heyeti Reisi ..,, tD ruıı r umet teşltı l şa.-.. e ycnı nongkong, 7 (A.A.) - Reuter: sın e KUrtu muotur. ugün Agu-
~ •, u a• da - ... ;,.man Vekili Lava!, Devlet S.'kroterlel'l olu- Vr.. • Ba~clc11 General Antonescu ile iş- Hi:rıdh;fotdcn gefen ha~ isti- rerenill muzafferiyeti şanclannın 
"-) • Reçtiğinden - ltalya •e ni- 74693 r~: Albert Adliyede, P~yTouten Da.- ............................... .-.............. biıllği yapmayı kalıul etmişlerdir. naden salahiyettar bir membadaıt yiizde elliden fazla olduğu fikrin-'et IOn mütareke ile Fransa h~ırcde, Boudoin Hariciyede, Bout- ş•dd ı• _ôcmirmuhıı.fızlar ş~fi Sima, de • bildlrUdiği'fte gôl'e, i'nıwıdllrl• Ja- deyim. Halhıski b;r lltY novel 'f.nı 
~ keden çekildiklerinden, orta- 10.000 hılıer Maliyede, General Uuntziger 1 et J mırmuhafızları her turlü urnı!lmt vc ponlar orasında bir t• as anlaşması- fikirde bulunama:ıdım. 

Q• ala.kala lngiltere kalm••tı. Harbiyt!de, Juınlral .Darlan Rahriye- nlen'i t~~ti~den ~ıeMtınişUr. na Yarılmıştır ... Bu all'l~ma mt)Cthin- t il 'llrtıd ... de, Belin 1ı ve Enduanel isıih!aİAt- b• h . BH<lmldıitne gore, sal:ıık Başve. ce, Japon kıt.alarmın Çine doğru ngı tereye 1ıönderilen pmiler 
~ı, zamanın nezaketine f.ira kazıuıao ta, Geıwral Bcı-gcrct Havada, Rip. Jr ava kılleıdcn Tntareseu, Al'gctoanu, Ru· Tonkindcn transit geçmelerine mü. Nevyork, 7 (A.A.) - Stefani 
~ ;-ı __ • lngiltere de bu konlro- pert Gt!nçlik ve Maarifte. Gat.iot ıa.- ınaııyayr bu~n :lçindy buhnııduin feı- ııaade L'<lilnıiştlr. Hıl\"a ıneydıınlann- ajansından: 
'..;-----~ etmit hu- 9 5 .549 IJC V(' Ziraatte, Berthf!!ot Mttnakala- muharebesı· lakete ataıak suçfte muJuikf"Rle edl. dan ı~tl.fade hakkındaki Japon ta1f'~ Kana dadan gelen haberlerde 

Ptt or. de ve Kontrnmiral Piston :Miistenıle- lecelr1-rmr. bi reddolorımnştnl'. Japon kltaları, AmeTika tarafından fn.giltereye 

,. 111rln hakimiyetine, ~a] ve 4808 ıı·ra kazaıanlar kelerde. (Birüuf Mıllfetl"" dnt1.11t) Sabık kral h-rifteye Hayfollgtla karay.a çıkaeaklar ve satılmıt olan 
50 

rorpido muhri _ ~~iilaayonlar kadar engel olan Hükumetin umumi murahhası sı- G hareket etti trenle Fronsız arazicıinden transit binden ilk grup, bir Kanada lima 
• L'· kontrolün bu suretle lcalkı- fıı.tile General \\'eyganda. imparator· ece yarısı Holanda üzerinden gel- B geçeceklerdir. Falmt Japon askerle- ~-"~ı 
:;> Qltta.l>i Mı fk. . . 110 622 169867 luğun müdafaa ve emniyetini tc- mekte olan takriben I~ tlüşmnn bom. ükreş, 7 (A.A.) - Sabık Kral, rl, demiryolu hudutlarından dı,arı ntna vBım olmn$tur. ~ sır e an umumıyesa mın için en vasi salahiyetler veril· bardımım uı;yyarcsi Alman arazisine bu sabah saat 4 de husu i trenle çıkmıyacaklardır. Dostlak muıahed..ı imzalandı 

t
•... de çok iyi bir tesir yapmıı· 2,000 }ı·ra mışUr. dahU olmuştur. Beş, on dakikalık fn- Rıikreşi terketmiştir. Sabık Kralın Nevyork, 7 (A.A.) - Dün Va. 
Q sılalarla dalga halinde ilerlemekte lltlrcketi gayet gi%1i tutoltn~tur. Yeni Romen kralının şingtonda Hariciye Nczaretinde, A· 
~ere - Hicaz kazananlar General Weygand bir kaıa bıılunoyoHardı. Bunlurdan bazısı lıu Sabık Kral Carol'a, SAbrk sar.ıy merlka Birleşik D~l..-f.lerile Avus • ~ l . geçirdl yük bir irtifadan Berlbıln memnu nazırı Urdarlanu, . ab1k yaveri albay hal tercümem tralya, KanMJa ve Yeni Zelanda a-
~. il a • e b a t_ı 129828 165946 194 l 46 mıntakası üzerinde açnıuşlardır. Mu- Fllitti ve c;iftlilı:lttınln klhyas1 al· rumda dôSU11k muahedesi imsalan-

111 V)cby' 7 ( A.A.) - Berayi teftiş "' hcd f .. k . . b b J bay Cnl:ıus refakat etnıck~ydi. (1 11\cl sahifeden dWiıM) ıın-n-~ 
~"'~.. iki. harpte fnıı·ltere ı'çı·n 1000 il k L . "·;yen e gozetme ·s,zın om a aı '9V ~ 8 ra azaaan ınogese gıtı»Ute olan General WCY• atmışlardır. Emin bir ınemLadan öğrenildf~i- lu namınn \'Cliahdliktcn feragat et- Assosiclatcd Press bu rnualıedele-
' ritanyadan sonra en mü- numaralar gundın bınnıiş olduğ•ı tayyare ch~ı~- BeTlire e• -'ddetU hfte11m ne göre, nayım Lupcscu da mütenek· ti. . rlrı •~asını. fn~lterc ve Avustr:ıl-~t l~lteri saha Mısınn, Filistinin 2438 54V3 ı;1)04 2l:i9:!~ miyetslz bır kaza gı<Ç'lrıniştir. C:enc- .,. klren hususi trende bulunmaktadır O sıralarda Rumen tahtını ışgal ya ile Uzaltşar1tta sıltı işbMlıı:i ila-
d ... •ver . Şe . d bil bul 33625 354~7 37lJfi7 47153 30697 ral, t>a.,; ve salim olarak 'kurtulnmf- Nevyork, 7 (A.A.) - BerUrnlen Hususi tren, İsvi.;nlye gitmek Ü- e~en. l\liehcl'iıı büyük babası Kıal retleri ara!lnda, Amffika Birl~ .~ O.+~~- krıanıni 8 un- 48744 tur. :-.'evyoıka gelen hııix'dtıre "'Öru du· ıı ft-' d kt· t - Fcrdınıınıl l9ı!7 de \C'fot rofnce he- De··letlnı·n yenı· bı·r dostluk taarruzu 
~-; .•. ._...r hr. ngilizlerin bi- 50109 53181 644(;;; 57v08 G8030 B 1• • ' 'f.cıe ıu~a an gPt;ec(; · il'. svı~re . • . ' .~ haiid i4112 75583 Yeai bükümetia ko•.l.-.u gece er ın harbin Li<layctinrlenhcl' hükumeti, salıık Kral Carol'e bir ay. n(ız. ~ ynşın~n bulunan vclıahd tahta olarak tavııif etmek!cdir. 
~t). afaa hattı Mıw •e Sü-

94764 100733 
82UG:i S74ıfl 941YT8 -x en şlddctli hava :ıucumuna maruz lık ikamet müsaade 1 verıuiştir 

1 
gcçırıldi ve ıdate amcası i'remı Fer-

~ t•rı .. rarp taralı ise, ikinci ve I0850I 12 ll58 12561:!0 ıab..!ar kalmış ve alarm saat 0.15 den 3 e Ek" k I . . . · dıııand, sabık :Başvekil Pat.rik Miroa 12 d ı....·· '-'idafaa hattını Süvey, kana- 131650 J31G78 13591 148076 1403~2 v b kanar sürmüc:tür. • 1 ra nıçın çekllm&f \'C Temyiz mahkemesi rcis;nden mü· a anın ~ 15080G 152434 15!il3'7 15780"5 160424 IC y, 7 (A.A.) - Ra•aa: f .. Bük 7 ( .. A) s·~ . i ı· . k 1 b b d ._. Şerjıa..rkındaki Filistin ile Mave- Venı hükiımet, ac:ı••ı<la isı'mler·ı talya müdafaa tedbirleri reı. ,... , - ..... ani ajan- rekkep bır naipl k mec ısıne bıra ı. om ar 1maDI ..... ._.
1 

163393 16391G 175fJJl 183201 ... .. sında11: Gc~rnl Ant<ıneı;eu, memle- dı. 
~: -· • lefKI etmekted:r A t• k 1 ya:r.ılı oları eşhası. 7ran ıs t&lı-i""e. aJnıor (1 ı L.ı_""Qıı '' mor 1 RZBDaD ar tinden ıskat ctm~tıı·: .,, ·ı 1<ete h ıtaben neşrctmi, oldul,'U bir Fransada istirahatte bulunan sa- ncl .. hifeden devam) 
~ u_n için lngiltere, bu mem- Son üç rakamı 07-; ıle nihayet bo· ltalyada bir nınhnl, 7 (A.A.) - beyannamede G c;·liil ~abahı sant 4 brk Krnl Carol, bir müdılet bu i;Şle- kcri hedeflerin en mühimmi> olarak 
~erın komıusu Suriyede ve lnn 200 numara ıoo lira, 1'10n ikı ra- &bık Hava Naım Cot, 'Baron St?ani ajanımıdarı: Naurlar Mtc- de eski Kral Cnrorn bir mektup gön- re seylı'Ci kaldı, sonra birıfenbıre 930 bahsedılen hedefi teşkil etnıektedir. 
-...__":' ;Suudiye devleti, yani Hicaz kamı 53 ile nihn\'l't l•\llan 2000 mı- Edouard de IWtw!hıld, Phllıppc lısı, Duçenm başkanlığornda toplana- dererek dahili bh· harbe veyn ecnebi hazlranmda bir tayyar".e atlıyaralı: Leros atjas' lstlsnai bir ın.tateJilc 
~d 1 b

. 
1 

· Hentı Robert, ;\faurice de Ro•.,.,hı'ld rak hır "Ok ka rl it ·ha J • ..... llk e o up ıten fey ere çok mara 8 lira, son bir ı·akamı üç ıre ...... • .,. ra nr tı z etmfo;. işgaline miini o mak için tahtından Romanyaya geldi ve garip bil' nu • v021yete :ma tir. JCıbna adasın 330 
)\ d t etmektedir. Arap Suudi- nihayet bulan 20()')0 ıruıııara 3 lirn. Loon Stern, Maurice Stcrn, Dav!d tir. Hu kararlardan btri, ımavntn°n feragat etmesini tale;> etmiş oldu - k6mct daYbesile oğlunu tahttan in · mil \'e Portsait. limanına da yalnıa 
ı....-:_~~i timdiye kadar tam bi- "on bir rakamı 8 ile nihayet bulan Veill, Edouard Yonas, Ilenri de Ke- arazisine tayyare hücumlarına knr- !(Unu be7an Ptrnektedir. dfrdikten sonra kendini Kral ılin et- 510 m11 mesafede bulunmaktadır. Bıı '""flı· • 20000 numara iki lira kazanmışlar· rillıs, Bayan GeJlf! :le•e Tabo111s, 1Jı şımdıkınden çok daha kuv\'etli vr T •1 . tirdi. Küçük Kral Mlchel, Korl,.bnrg adada, büyük bil' b'1ll'nizon •e büyük 
~ tı.n nayet etmiıti. ıhr. Elıe Jcı«eptı Doi!ı, Emıle Dure v~ m6kemmel bir müdafaa teşkılatı te· ra"91 vanyamn tahlıyeıri büs-ftk voyvodaııı ilan edlldi. Fakat ben2in depolan mevcut Mlonma~ 
~ at timdi, İngiltere ile, eski P<.'ı tiıınx namı müat<•ı;nnı ta')ıyan mın edilme..<ıini istihdaf etmektedir. flükı-eş, 7 ( A.A.) - :Resmen bil· Rabık Kral, oğlunu tahttan uz.aklaş c! •r. 
~ •• elerin halline lüzum gör - ikbsat Vekili Afyonda Gcraud. diı ilriıtine göre', 'Macaristann veti - tmnalcla beraber, llütün ga3ı ctilc lnııiliı. filosu Akdeniı.e açıldı 
!İte~· MalUındur ki {rak Hari- Afyon, 7 (A .A.l - Keçiöorlu kti- iki eski hava nazırı tevkif Yeni gümrük len arazinin tahllyıısı, nh::ım ve sıi- onun iyi bir Kral olarak yctlşmc"i .Madrld, 7 (A.A.) _ D.N.B.: ~· •zın Nuri Sait Paıamn ki.irt fabrikıısında yap.tığı tetkikler· edildiler ktin içinde devam etniektedir. için çalışmış, oğlunu b1r ldare ada- Cebclüttanktn bulunan lngilİ'I n-
~-;-ın merkezi Elriaz'a yaptı~ den dannıektc olan lktısat \'ekili kontrol talimat- ır.ında olntRBI lizııngelen bütün has- IQSU, Akdenize d-Oğru açılmıftır. Altı 
~~· esnasında iki Ne lek t Hiısnü Çııkır dün burııya gelmiştir. Cenevre, 7 (A.A.) - D.N.B. : namesı· veni bir talimatname hazıılamış- salarla miicehhc.z bir. bıı.le ~etirrniyt' ticaret gemisl.nden mürekkep bir İn-
~-· iinazulı bud °: e fktısnt Vl·kili buı·ııda muhtelif daire Sabık Hava Nazırı Pleue Cot lle t Bu t r .. I ufrnşmıştır. Sabık Kralrn bu nıes:ı• boifüı kafilesi de, knval&rle ve tay-.. ~ w':ıjl . f lb-~---~~-ı ve müesseseleri, G:ıılıgöl knplıcala- Guy la Chambre hakkında Riom müd Ankara, 7 (Telefonla) ''j . ~ ımatnajey~il ıor~ ~~-. iı;lndc ne dereceye kndnr muvaffak yareler refakatinde, Atlantiğe doğru 
......._-;-: ~ ; ID'9 ı. .. ~' rmı, Madensuyu mcmbaını gc%miş. dciumıımisi tarafından tevkif nıü • Gümrük ve inhisarlar Vekaleti, c~ ara ıy~. ~uam.e ~ e ı ecea., ışıeı olduğUnu nkati b1:zo J@Met'f'Cc1ı:tir. yola çıkmıetır. 
ft...~mn &asra körfezı ta,ra... tir. zekkercleri kesilmi,tir. süratle gonılcee-kt.ır. Talimatname • _ 1 ~ toprak lne$eıeıerini böy- yoıcuıarın gümrük kontroınne ait gümrüklere göncteriJeeeıtir. f Mantıksızlık MUsabakası : 21 
~- ...,,. ,u..d; de 1 
~ tarahndaki eskime- ,. Hikô.ue CEKETiN " ~~ ... ~";:::~on :r ., ROL nü Mahmut Ye•ari ~·==,~:ı 
~~~yeni nıaharip hazırt..- Tiyatronun bir cdı11>, bir de ciç• ri, keyifleri, bir yana Lırakılır. <;~n-1 baıka cbabayanlı adam var mı'?J t1 b. 1 

iyor. Bu ı....laim se- alemi vardır. Sahnenin dışında oy- kü, işin hakikaten faka tarafı yok- Mehmet 1brahim Dinıonun ceketini reuer dyapıyor, ıt teY er anlat.mak 
>.ı.ı:, lbenılelretin aa.n.i midir, nanılan oyunlar, halkı, güldiriir, ağ- tur. - . . ' ı • yor u. ~~ AluıL- m ___ 1-:_~· ... ·...1:..? latu. Gel , .. • • gözfine kestırıyor: Sahnede oyun oynarken, kulisle de 

d 
u. ~ ua- Faka~ aa'bRen1n içinde oynanan ı.:elelhn, buUin oyanıklıga rag- - Dimo! Ver ceketini! k · ı Mehmet İb him 

"- • .-=.,,. __ _ı_ • .., men, affedllmez dalgınlıklar ııahne- D' k ı· k onuşamaz )a. ra 'oy-
..._ ~ •-.-atir. oyunlar, halkı güldüren ve ağlatan yi lt" ımo \l ıs~a eser omuzund nadıı:.ı sahneyi ecel terleri d~k l 

,j Gii;jj6iftğ.;8J~~jj;r ;;,:;ıaroan daha kon>ik " daha f<- ;.!~.i:;.:'!"i.;, tane>inl anlat.Ma- =·~~~~~T~?:ı~:ıd~~·~~= ••::-~:ı·_::ıı:..~!"ı:.;•;;: C,'. 
..... ,, : Gün olur, aktör hastalanır, koltuk 'D-.ıd R .d.-.a rafı i'Öııteriyor: dıı. 

'4 ............................... :.... dei'neiile denecek lılr halde sahneye ·-· ıza, ......... nn gibi, yfne bir 1 · tıı ı,ı .... :._ t Ö tarihte bir kumpaaya kurıauş ..- - ote, gıt al. Rafid, onun ceketinin daha doi· 
~ıı, k.ıı.~--· necöl, dcmı .. , Tur- çıkar, sıhaaUi adıua rolü oynar. Gün hl hl k- k- • ~ h t İb hl l • k makı"n•~t D' ' '-nıaalye •e &IMlvi~n kur- olur, ausının, yalnıt babasının cc . r şe r, oy oy dolatıyor ve yine me nıe ra m, .ev nıyor, OfUP ı·usu, "" ımonun eekeUnlA 
.... ~ . (122) nalOlriııden döıımüştttr, halla güldü- eimdiki gibi, eskiden od)'t'llt iden n en ctlteti alıyor, sırtına geçiriyor! Oh ı yakaaına yapışmıştı: 
.:....._, .\tatark; Anadolu -.e Rumeli rür. çoğu eskilerden, v v ı, komedi Mükenurıe1 ! Tam istediii gibi bol, - Allah beli.m vorsln ! Bo, ne? 
""'!. ( ... -.ı. Baltak ,.___,__..~ '--r- Aktörün akt , _

1 
e . ked . dram, elde ne varsa, human edip oy~ cbabayani>. Mehmet İbrahhn, ecelMti_...> 

.. , ) vırnn,,.... ......... a.. , r~ n n $CSI, erı, u ordu Rolü a) ,..._,. __ ...... , d '4 it halkı alakadar etme:.: •e işin. artık n Y . · . . . • J nı.z a .. .ürfln .--
0
Yll• • :memaun u. Bakındı: 

~:"4 ")« ~ tiyatlan ucuzladı. (938) tuhaf mı, garip mi. ne diyeyiın, an· Şehır~rden bınndtı, bir pce, Re- mu; kılıiı, kıyafrii de e7Jaar. - Ne var? 
~ ~!!=erayi tlrCltiı. emlri Abdal- laşıbnaz tarafı, aktör ve aktris de, ıad Nuruıin cTaş P~rçası> oyuna· llelnnet İbrahim, o saaanlarda, - Hila SOl'lJJ'or. Gildnil açıp 
~~k~tiınbe geldı. (937) halkııı gülmeıi ve atla•aıile hiç te cakU. Emek.dar rnakıniat Koço, ckı- salnıenla •üptedW •11lır •• Kaşid hah.na! 1 alakadar değildir. np sarıııuı>, dekorları kurmul(u. Rl%8 ile birlikte görünmek, oynamak Melanıet 1brahİm, btsbüUln ıata-
"' ""88YV81T&SYiriefki'rl Artlat, ıahneye çıkır.ra, sadece o- Oynanılacak oyunmı gOçlOğti yok. ta, 011un için, ze•k olmakta" ziyade lannftı. 
,. •• ı )'Ununu .. dUşüntir ve calkış> bekler. Çünkü oynanıla 0111an1Ja berkesin bir ıterefti. O, bu ttte!e ll)'lk oll\ • - Pnl, ne nr, .Raşid Bey! 
~L.:::. ve_Ba.lp,.. __ rl,••1••.11••tan•••D • ezberinde. bil.ek icin, bitiin hmnı 'ftrmlşti. R...id, onu ıa-mı-+ı· . .,,..7 B•, calkış beklemek> te de çok haı· s -ı· '-- k ..... "' "" sastır. Eğer, oyunu cakaıyorsa>, al- Artistlerin hepsi, ayni ptyeateld ~1• ~ ... ~e sa ...... ,,e ~ı b, rolU- - Şuna bak diyorum sana! .,.. 

8 
E ,_._

1 
I h lı -· b.'tü Jl . nö au ~bı bilıyerdu. Oyan devam e- V n- __. _._ 7 -ıı..L-~ k d 

41 yıu 9ILlll kıv. betleınez ye hatti "-i ıcı .. cnıen e ..... n u n ro erı o•namış- . e parnıal':.!Je, Dlmnnan '"'ketinfn D'll r-•ıınr maınıııun:51l •ar ır. BalaD""• ~ ltlıa "' v • ......~ c sı.., Çl· lar ve ezbeTe bili•orlar. " d!rken, kuliaten ~idın lcısık lf'.Si- •• ..... .. -ıı!._"'l -~ hud•dıında zulıur eden va- kar>! ,, 111 duydu. yakasındaki cm atem korde1ası> nı T •Fı•• tT 1 1 ~~u~"~•ü abuk üzere Bulgar Sahne hayatmın fci ve dııı, biri· Ra~id Rı'Za, baş rolde. Mehmet İb- · be:lim gösteriyordu. • .. ~ ••••• ~..... Gazetelerlni k-ek htnıi,_ a.. 
o;!• ı.v.:''""'"""'°" "'dohi•i ıa.ı. bldndcn, dediğim gibi tamamlle ayn nbim Baba "'16 .. "''""'· ..... ~~:~in! vonln... All•h M<hm<t İb<>hlm, <T., Pa..ça.,•n· lçlnda n>a•bko•d•kla< buluaan , .. rll•rlmlz bulduk1an ma•t...,dMad ~~~l oluıunqtur. Devleti ilemdir. cDış> a çıkarılacak oyun cTnş Parçası> ndaki baba rolü, dakt ak sakallı, müıdilman tı:'ba ro- ıimler neıredilece.l<tir. Her reslındel bir kağıda )'811.P gôtıdttebflirler. 
~ı...... )f•ri . ın So:fya sefiri, Bulgaris- ciç> de hazırlanır, bu ~1ç>, ckuUs; alt sakallı bir müslilnıan adam. Mehmet lbrahim ~nll?'Ulıştı. Sn lune, yakası cmateın kordclalı> hı· mantıksız buldutunuz yerleri renkli ~...,,.. '!:" Nazulle bu bapta m•· fü. Meı.m.t lbuhim. kendi "vahın" gibi IMldiği n>lftnti, ""'"' gthi oldn: ,ı.tıyan oek<tll• ç>km,.u. 1<&1...ıo ;,.,.., edlntz. Son ,..,..ı. Müsabaka 21 ıı--.'i ı~ ulunıırak bu gibi ahvalin . Ku~iain ıakaları~ e~e~celerl. ke- biraz cgcnç> ce buluyor. Şöyle, cb:ı- sa~na baktı, sohma baktı, kmhğı Mehmet İbrahim, kendisi, şahsan neerinden sonra kuponlarla birlikte! Kuponu 
~ hakkında buı vesaik yıflerı va.rtlır. Li.km, kulıs. Abneye 1 bayani>, bol bir ceket 1fızım. potu, devirdiği çamı görüp anlıya· rolfintl, iyi cıynamıı o1abfllrdi am:ı, kesip gönderiniz. Resimlere aynca 

• lla&ırlaawken, bu şakaları, eğleneele- Ku~panyada, makinıst Di.,.tian ınach, Yamu, Ra,W. ona. eme fıa ~ ccekeb, rolunfi oynıyamamıştı. tafsllat vermeie lüzum yoktUl'. .. __________ _._ .. 
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Asipirol Necati Ağn, sızıların, nezle, grip, romatizmanm ilacıdır. Bahçekapı; Salih Neca~ 
•••••••• e •o~•• e ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ı •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Q•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~~••••••••••o••••••••••• .. •••••••= 1 
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B~f AINitılYJIL~ AM~Rll~AINI ~@lbın:JJD 

Türkiye şampiyonluğu maçı 
Rober t llolej ER..,.EK .,iSMi Btlıfk. Tel. 36 .•. 3 : ft ft 

ORTI KISIM - LiSE KISMI - MUHEHDİS KISMI F enerbahçe ile Dernirspor 
Alsancakta karşılaşacaklar 

Milli kOnıo şampi;>onu Fcncrbahı;e r ., Derslere 19 eylôl perşembe sabahı başlanacakt1r 
takımııe Türkiye grup bfrlncisı Es- S hareketler·t ·. 
kişehlr Demir por takımının Türkı- por 
ye birinciliği için yapacakları maçın =='======== 
İz.mirde Alsancıık stııdındıı oynan -

Leyli talebenin 18 eylul çartamba akıamt mektepte bulunması li:ıımdır . 

:ması knrarla~mışt.ır. Şeref stadında: 
P utbol fodt'rnsyonu bu maçın ta

rihlerini 16 ve 22 eylül olarak: tesbit 
etmiş ve nlikadaı lıluplcro bu il:i 
tarihten birıni tercih etıııclerlnı bil

Şişli - Galataspor, saat 9.30 
BeyoğlUtıpor - Kurtuluş sa. 11 
Maskcspor - Beşlktıış sa. 16.80 

TECDİDİ KAYİD : Erkek kısmında 16 eylul pazartesi ve 17 eylul sah göaleridir. 

Kız kısmında 17 eyluJ aala ·ve 18 eyJul çarşamba günleridir. 

dirmiştir. BuAkfam. Dcmirfl)>or takımı her iki tarihte Feriköy sahası: 
de oymımayı kabul etmiş, fakat Fe -
nerbahçı•lileı· pek hııklı ularak 22 ey
lCılde lıı,r ınaçlıırı ol<l:ıJ:uııu ilcrı 
s u rerek 15 eylulde oynamayı dahr. 
münasip gi.ırmüşl"rdir. Bunun Ü-r.e· 
rinc maçın tarihi 15 eyliil olarak k:a· 

Galataııaray - Ferlköy sa. 15.:JO 
'iolf.11-

C. H. P. Beyoğlu HalkeYİ So•yal yardım kolu adına tertip oluna• ., 

İstanbul Eğlenceleri - Beyoğlu Gecesi 
Tepebaşı Belediye Bahçesi (Alaturka kısmında) 

Fenerbahçe atadı: 

bul cdilm~tir. Jo'enerbahçc • Vefa 11ı;ıat 16.30 
l\luçlar, izmirin Alsancl\k stadın· I 

d:ı c umartesi ve rı:ızar günleri oyna-ı yı kararlııştırınışlıırdır. Cümhuriyet 
nacıık ve a\•eaııj u ulıl •şampiyon bel- baym_mında sarı lilcıverUiler bariç-
Ji olacaktır. Fen •rhahçc rakibini tcıı bır talam gcth-teceklcrdir. 
m.ağlüp ettiğı takdırd' Türkıye şatr.- + DAV ET - /JpVogtu. /falke.ırin
p iyonu olacak, fakat E"kişchir De- dcrı: 1-Evimizde knp:ıh salon fna
nıin;por takımının Türkiye ikincisi liyeti, l birinciteşrin 940 tarihinden 
um·anını alıııcağı hakkında bır ka. itıbaren başlıyacaktır. 2 - Yapıla
r ar yoktur. cak sporlar: Müzikli, :ıtlctll, atlet -

Sarı Jicıvcrtlilcr en kuvvetlı kad- sız, umumi jimnastik, eskrim, boks, 
Tolnrile, yulnız Melihten mııhrum bir gürce, kılıç • kalkan, milli oyunlar
'ekilde perşembe ~'tinli Bandırma yo- dır. 3 - Kadın ve erkek üuılarımı
lilc lzmirc hal"ck t edcceklerdır. zuı ve yeni kayd(llmak iııUyenlerin 

Blzım en fnzlı• mernkımızı mucip acele Evınılze ınurl\cnatları ilin olu
olaıı hakem n •»Wll':stdır. Acnba b.ı nur. 
lnaçı hangi hııkeıu idue edecektir~ ı ••• 
Bu sual hemen herkesi dü~ündür -
mektedir. Türkiye biriaciHği 

SAFİYE - NAŞİT 
Karadeniz oyan ve hayaları • Ege 
zeybekleri· T&rkiataa kızları • Bü-
J'Ük varyete .. Cambaz IJ.qmpan
yau - Taklitli •• kahkabah komedi
Leblebicl kavartetoau - Mehtap ve 
fifek eğleaceleri. Duhuliye yoktur. -----

}'cnerbahçe hll ınnçı kauııdığı futbol maçı O 0 DO 
nı ir takımlurınd:ın blrile hususi bir diğer bölgelerin aralunnda yapmış 
takdirde Tür!.:iye şnıup1yonunun '1.- Milli l\ümeye dahil bölgcleı· hariç , ___ _.., B U G N G N Z V E G E C E ~--, 
nıaç yapması dü ünülm<.>ktroir. oldukları maçlardan ııonra grup bl- C H P Beyoğlu HalkeTİ Sosyal yardım kolu adına tertip olunan 
+ Gıılata aray birinci futbol t:ı· rinclsi olan Eskiechi r oolgcsi Demir- • . • • 

::~~ bş~~ ::~~~i~c d~t~~~:~köb~~e ~:~ı ~e~eı~:~~11~a~~1ı~ı~0~rt~)~p~1~~~ 1 i s ' A N 8 u L E G L E N c E L E R 1-B E y o G L u G E c E s i 
yapacnktır. ciliği için nralıırında yapacaklan 

ra!ıa:ı:ı"('~;aıı:.~~ıi~:·;v:e~~:ı~u~:~=ı ~aç~yf~'::cr ~!li~~~ı~:R:.~:a~~r~~I\ T E p E B A ş 1 H A L K 8 A H ç E s 1 N D E 
•HIM"HllUltl O tt" mwı _...._.., _____ Al------···-·--.. l-•tMmı"1 

İstanbul Limanı, Sahil Sıhhiye 
M k . S I K • Ecı-; ZEYBEKU~Ri - BÜYÜK YARYE.'~B - CAMBAZLA R - KEMiKsiz Krzrn AKROBA-

er ezı atına ma omısyonundan: TIK NUMARALARI - RİN TİN TİN HUNt:l~LERj - CEZA MAHKEMESİ (Taklilli komediı 
1 ... f k · · 'h · · i 5 il••••••• VA dı'U.Ar zcn•iıı numara ve sı.i rpri~ler - DUHULİYE YOKTUR. •' .. •••••il - !• el' CZlnllZ ı tıyncı iÇ n 1 ton çubuk veyahut toz kükürt aJı. r .,~ 6 ı• 

ııacaktn·. Kiikül"tün beh"r kiJoqunun hıhmiıı bedeli 25 kunıştaıı umumu- ~~~~~;;;:;;;;;;;;~=========:=======:::::: ===============:;;.;;~;;~ 
nun tutan (::760) liradır. ~@ ı•kt t V k"'J t• d 

2 - sartnaıncıer merkezimiz ıcvaz•uııııdan rıua~ız alınır. l'f;) • D o ısa e a e ın en : 
3 - Eksiltme 24/9/ 1940 sulı g[ınii saut J.t de Galı:tnda Kararnus- ~ı 

ta!:ıpaşa okngında lllt':tkuı mcrk6Z atınalma komi yonunda yapıla- 8 E,ırıı Poz.er El Dokuma Tezgahı yaptırılacaktır 
caktır. 8.:~-0 Program, ı;aat ayarı, 8.36 

4 - Eksiltme açık olacaktır. .Ma~lar ve ncteli :mefodile r (Pl.), l 9.00 Ha ber ler, 1l.10 Yemek llsteııı, 
5 - ?tluvııkht teminllt para111 281 liri\ 25 kuru~tur. l*.20-9.80 Martlar (Pi.). 
6 - Eksillnıeye glrec~lilerin l!MO tıel'et1i Ticaret Odası ve11ikaların1 12 30 Progra m saat ayan, 12.36 

gn lermelcri tarltır. (8892) Mıizlk, 12.6-0 Haberler, 13.05 Müzik. 
13.2.5-1'.80 Salon orkeetraaı. _ 

18.00 Program, saat ayuı, ı~.o., 
Ankara Valiliğinden : Pazıu çayı <Pt.ı, 18.ao Melooılel' 

(Pl.), 18.• 5 Caz orkestrut, 19.:{~ 
Ankaıa ·Haymana yolunun 19+500-'8+800 kilometreleri arasın- Saz eserleri ve oyun h:ıvaltm, ~ 9·.4 " j 

rln ynpılııcnk şose ve sınai imalat inşaatı l!>/9/1940 Jıcı•şemlıe günü saat Saat ayarı, haberler, 20.00 Müzık. 
20.41) Konuşınu, 21.00 Fasıl heyetı, ı 

15.'lO da Vlliiyet Daimi Encümeninde ihale!!i yapılmak iızl're kapalı zart 
2

1.SO Raveliıı l'Heure Espaırnole o· ı 
u ulile ek iltllleyc konulmuştur. perasından parçalar, 22.30 Saat. a-

.Kc.ı;lf bedeli 820.900 lırn 99 kuruıı olup bundan 90.900 lira 99 kuruşu yarı, haberler ve t1por scrriı;i, 22·5~ 
40 b" · d · Cazband (Pi.), 23.25·2~JJO Yarınkı 9 utçesın en ve 100.000 lıra"ı 9H biitçeııinden, mütt•bald 130.000 

i proıeram. 
lirası dıı 9,(2 lı!.ilçe,.inden ödenecektir. r 

Munkl.;ut teminatı 16586 lira 0-t kuruıtur. B O R S A 
isteklilerin teklif nıel..-ıuplaı 1111, nıuvakkat l,.minııt mektup veya 

nıakbuzlarile. Ticaret Odası vesil.:1«1 ve en az c70000) liralık buna mü· 
nıa il ~o e inşaatı yapmış olduğunu gösterir müsbct evrak ibraz etmek 
ve yük ek mühendis vt>ya mOhendis olduğunu veyıı işin hitamına kadar 
l.ırı kabil fen adamlarile iştirak edeceğini tev!lik etmek suretile ıhaleden 
en az 8 gün evvel Vlliyetc istida ile nıuracaat ed,.rek alacakları fenni 
<'hllyct Tesikalarile birlikte yukarıüa .-;ozQ l!Cçen günde aat 14,30 a ka

7 . 9 - 940 

dar Daimi Encümen Rei!lliğine vermeleri. 

~.2375 
132,2~ 

29,675 

1 - Veki!etlmizce yaptmlacalı:. 3000 adet el dokuma tezgihı 
urf wıulüe ekıılltmeye konmuştur. 

2 - 3000 adet lezgihın tahmin edilen M deli 67000 l iradır. 
3 ...:.. Muv.Uat l61nina t 4275 liradır. 

kapalı 

4 - Tezgü la r i111alit verinde tcslin; edilecektir 

i - İhale 20 eyl(ıl cuJtı~ güııu saat <15> de Ank~rada iktı ... ııt Veka

letinde m öte.tcldcii kornisyonılll yapılacaktır. Taliplerin nıerk\iı• gün ve sa

ate kada_r leminatlaı-ını yatırmaları ve 2490 sayılı kanunun 32 ııci nıad
deı;i mucibince tanziRI edecekleri zarfları ckıültmeden bir saat uvveline 
kndar komisyona tevdi etmeleri lazımdır. ı 

6 - Bu hlt1usa n. iiteallik ,artnanıeler iktısat Vekaleti Saııavi Umum 

:üdbduiü Küçik Sonatln Şube>;n.ı•n ı.m;n odil•~<ti« (521:~ 1 

Doçent - Diş Hekimi 

Feyzullah Doğruer 
Beyoğlu İstildil Caddesi ( Olivo ) apartımaaa No. 3 

Her gün baatalarmı kabul eder. 

inşaat Usta Okulu Alım SatıJll 
Komisyonu Baıkanlığından : 

Baş enginar 
Haş llatlıcırn 

Hiyar 

35 
8GO 

1360 
80 

150 
360 
600 

2.100 
1000 

90 
90 

GOO 

1000 
600 
25 

100 
100 
100 

17 
70 

200 
80 

100 
100 
100 
75 

ııtuhanııııtııı 

fiyatı 

L. K. S. 

30 
5 
ı; 

1 21i 

G 
37 
34 50 
G! 
24 
16 

28 
17 
28 

25 
35 38 
12 50 
65 
14 60 

'7 
15 
28 60 

23 

19 
22 
14 
88 40 
Hi 
2G 
28 
50 

ı 20 

5 
1 

so 
17 50 
ali 
17 
17 
17 
46 

57 

Hi 

16 
f, 5U 
6 
2 t'ii) 

7 

~ '° 
12 

20 

12 
ı '7 

8 

t 

Tutan 
f,, K. 

tık 

Bu i~e nit evrakı 'keşfiyeyi her giin Nafia MudurHığiınde ı-orl'bile· 

1 cekler1. (5151J/80ti0) 

Leadra 
Nevyork 
Parl• 
Mllano 
Ceaevr. 
Ana.ter. 
Berlla 
Briiluel 
Atlaa 
Sofya 
Praı 
Madrlt 
Varto•• 
Budapq. 
Bllkret 
Belrrad 
Yokoha, 
Stokaol. 
MHk•Y• 

1 Sterlin 
100 Dolar 
IOG Frank 
lM Liret 
100 lav. Fr. 
18t Florla 
llt Raylf"'· 
ıeo Bel•• 
103 Drah•I 
ıto Leva 
100 Cek Kr. 
100 Peçeta 
100 Zloti 
100 Pearö 
100 Ley 

0,9n S 
1,6225 

lzmi.r Turistik Yolları Mıntaka 
Müdürlüğünden: 1 Yeşil salat.<t 80 

1 liO'J dcııtct 2 

lstanbul Mıntaka Liman 
Reisliğinden : 

1IO Dlaaı 
100 Yea 

13,892S 

26,52 
0,6225 
3,175 

31,122S 
31 ,0825 

ı Şarköyde batık, Pilevne Ye Hanefıye vapurlarının paJ'\'alana rak ih .. 

r a 1 ve bu suretle limanın temizlettirilruesi 'kapalı zarfla eksiltmeye 1 
ko:ımuştur. 

ihale l'i'/ll/9ıt0 ıılı gunu ııaat d5> dcdır. 

100 lneçkr. 
100 Ruble 

ESHAM VE TAHViLAT 

Tlrk Ticaret BaakHı aama 1.-
Yüzde ) cdi buçuk teminatı muvakkate <1162,5> liradır. 

Ru işe t.ıılip olanların mali ve ticari ve aikı muttbcreleri ve Müna
lı:a at \"ekaletiııden alacaklan ehliyet veı;lkalıuı ve temımıt. maklıuz \·e
ya banka mektuplarını yukarıda yıızalı ihule aatıııdeu hir saat evveline 
bdaı komisYon başkanlığına tevdi etnlelcrl, şartnameyi alnıak istiyen· 
lerin GnlRtada Rıhtım caddesinde Jst.anbul Mıntaka Liman Reisliği İılare 
tUbc'liııe mürocnatları iliin olunur. (7tıs:l) 

Büyük ca•u• romanı Te/rilca No: 24 

Nakleden: Cfll llİM 

Hııııer va!ltasile bır kaç gazeteci 
Uaha tanımı~mı. Anıerikadaıı, Ber
!inden aldıgımı aöylcdl.ğim bazı tel
~flan onlara da sözde Hlrnerden 
aıtiıU olarak veriyordum. 

Sevgilim ve do tum, giln4uzlcri 
.-ıatbaaya gittiği zaman ben de Lud
•iı:'in yanııı11 gidlyoı·, onun odasın
)u kurduğumuz bir telsiz cih::ızile 

rA 'manya ile kouuşurordum. 

1 Berlin, henüz milhtm bir muvaf
!akn·ct göstcreıncd.lğinıiz için sabır
sızlanıyordu. n~ısu, her gün de 
Glaa, bım Holanda ı;a.ıctelerindc si-
nirleri bozank, .r\lnıaıılaıa ııevditt -

cek havadislerin çıkıuu. JeYkaikde 
bir şey değildi. Hirncı'Clen izamt is
tifade etmeliydim, 
Lllıirig ile bir plan hazırladık. 

Ben teaa<iüfen Hirnerl alıp bir 
d"turnun evine ı:idccektim. Bizim a
janlardan birinin evin<.>. Orada baş
kalaruıa tesadüf edecek ve bir ku
nıa r partisi ~·apacaktık. Bunda Hir
ner fevkalade bir zlyıına girecek v<.> 
ben onun yaı·dımına ko~crıktını. Bu 
suretle delikanlının rninııetiııi k:ı
zandılctan sonra onu hiraz daha 
kendime ba~hyncaktım. Ertesi giın{i 
avnı oyunu başka bir arkad&tın e-

SıYU • Erzurum 1 19,90 
1 " " s 1•.99 
• Aaadelu Dealryol• 
1 111ü m .. •ll pe,ıa 

j 
Merkes Baaka11 peıla 
TUrk Borcu l peıln 

• • 'l .. 
Erıanl 

3~.ıo 
102,50 
18,75 
20,09 
19,46 

1 viııde tatbik cılccl.'k ve bu ı.<efer de 
Jlirner dehoetU ziyan edecek, ben 
parayı ödeyemiyccck bh- halde oldu
ğumu söyllyet·ck çocuğu müşkül bir 
vaziyete sokacaktım. 

Tııbli, alacaklılar, alacaldurıııdan 
ancak delikanlının hlızı hizmetlerde 
bulunması şartile vazgeçeceklerdi. 

Plinın bu kadtmnı tatbik etmek 
zor olmadı. Sevgili Himcr, • şimdi 
onu hatırladık(& mütecasir olu~·o· 
rum - ilk akşam mtithlş bir servet 
kaybetti. Borcunu knpatmak için 
bin dolardan fazla ...cı·dinı. 

Tabii ben bu paraları bil- elden 
veriyor, di~r taraftan Luctviı;dcn 
geri alıyordunı. 

Sahne ve mizansen o kadar güzel 
tntip edilmişti ki, &avallı çocuğun 
herhangi bh şeyden şiiphelennıesine 
imkiiıı yoktu. 

Biz, sözde cenubi Amerikalı hir 
me lekdnş.n l'Vİndcydlk. Bu adamın 
l\1ek ikalı biı kıın ı \ardı. Yiııe cv
(lr Anı tunadıııı. Almanyadan 
len tiK-carl u bul un 1\oılardı. 

A -. 28/8/ !14u taritıinıh:ıı ltibaı-erı 15 gün mıiddetle pazarlığa ko 
ııulan iş: 

Mukavelesi feshedilen Jzııoir turistik yolları inşaatından ~el"İ kala ı 
Arapçı· Selçuk yvlunun bnlciye kalan inşaatını ilcmal etmek, 

Keşif bedeli: c272567:t lira c94> kuruştur. 
B- K~iC evı·akını ı.rörmek istiyenler Turistik Yolları Mıntaka Mb 

düı-löğüne müracaat cd<:bilirler. 

C - Puurlık 12/ Eylfıl /!l.tO perşembe günu saat J 1 de Vilayet lJa 
i~i Encümeninde yapılueaktır. 

D - Muval.::ht teminat miktarı : cl466~> liı·a c'i'2> kuruştur 
}o~ - İstcltliler pazarlık tarihinden en az 8 gun evvel MüdiirHığe 

ınüraeaaUa bu işi yapııbilecetine dair ehliyet vesika~ı almıya nıccbur 
durlıır. (3496) (7998) 

S•hibi: Z. T. EBÜZZIYA Neıriyat Müdürü : C. BABAN 

a .. ıld rğ ı yer: MATBAA! EBÜZZIYA 

Evvel~ ufak lıir pıı.ril poket· ya-ı yarışı kazanmalan için onl11ra ba· 
Pll:lım dıyc masaya oturduk. Beıı, ~an bazı ilaçlar §mnga ederler, bu 
Hırnerle ortak olınuştanı . O oyııu- ıhlçların tesirile hayvan, bütün ener
yor, ben dışarıdan seyrediyordum. jisini sarfederek yarışır, vücudunü 
Kartlarını arkasından gördüğüm 1- yıpratır. 
çin, karşımda duran ye Meksikalı Hlrnere u7.atı1an limonuUıda bu 
bir ga~tecl hallne gıren bir nrkn • neviden bir şey vardı. Bu öylt• bir 
daşa ~ lcapaklanmln i~arct vere- tertipti ki, asabın knmçılnnma .Ue 
rck Hırnerin ko.ğrtlarını bildiri)•or- insanın ihtirası aynklunıyordu . 
du~. ~ . On dakika sonra, sevgilimin göz-
Bır ~ralık oyunun km,ştıgı bıı· lcı i baınhaekn bir ışıkla pnrlnmıya 

anda hızmetçi soğuk limonatalar gc- buşladı. Restler, blöfler, gırla gidi
tirdi. Liınonatalorı herkesin önünde yor ve IIirncr heı- defasıııılu kiığıl
d?laştırdıktan sonra, nihayet tepsi- lıırı mağlübanc fırlatıp ntarken ııev
yı Hirnere uzattı. Ben bu sehven mid bil' eda ile başnıı 11nllıy11nlu. 

'faze ııovan 
.Maydanoz 151Hl ı'lcmet 50 

Den·otu 60ıl ılcm<ıl 50 "~ 
50) 76 175 ı 00 ıs l ;)/ 

Naııc -----1ıt'' 

r. t.ıınbul lncaat Ustcı Okulunun 31/Mayıs/ 19'1 sonuna kadar 
1 

d' 
s ~ • 1 kar• 

yacı olan nıiktularile muhammen bedelleı·i ve ilk tcmınat arı yu ?ıfV' 
· · 6/ lX/ 1n•o .... nrtcsi ...r.nü saat 1( de Yükack 11 yar.ılı crzakm ıhnlesı 1 "" p...... b" •rı şÇ"' 

tepler Muhasebeciliğinde teşekkül eden okul komisyonunca ayrı n:>_ till" 
eksiltme suretile ~·apılacaktn. İstekliler şartname~i cuma ve salı gun~ 
den maada devairin açık bulumluğu günlerde aynı yere başvur~rnk ,,, 

ullirler. iııteklilcriıı Ticaret Odaııınır yeni yıl vesi~aııı ve temınuı.~ 
lıuzlıu·ile ·beııt gün ve saatte komisyonu gelmelerı. (79 

=...:.:====-======--=--======= ~-_/ 
r 

Eylul Pazar 

1SS9 H. 
Şaban 

s 
Gün: 25~ 

8 
US& 
Rıual 

Aj-ueto• 
26 

Hııır: 126 

V alıitla • Enn~ V uatl S. D. S, O. 
r-~~~~-~~~ ~ 

uaa .. \Yanıakil 11 O• 6 35 öt•· os 4 1 12 
lldacH 09 t 7 16 48 

Aq&a 12 00Lil9 Sl 
Yallı Ol 34 l l 07 
lmıak (Yarın\r.ll 09 ıt 04 St ................................................ 

SİNGEB 

TELEMETR • KIWNOGRı\:F' 
Çelikten en yeni modeli 65 _Jiı"IJ 
AI.TINDAN 18 Ll)'nr 135 Llf.J\ 

Haıısııs • Sağlam • Zarif 
ve 15 sene guantilidiı·. gösterilen ihmalin manasını ırnla - Orun kızıştıkça, Hirııer knylıetti, 

mıştım. Herkes lintöıı nta.sını almış, kuybettikçe oyun kızıştı ve ?.a\·allı Tasviri Efkar 
son kalan işaretli banlnl.:: tı\ Ilinıere delikanlı o akşuıı da 14.000 dolnı· zi- ------- -------

SİNGER SAAT . . ~ •• ıı 

tahsis edilmişti. ynn etti. Nüshası (5) Kuruştur. 
Zanllı çocuk lıiçbiı· şeyin farkın- Hirner, poker 11iyansı J.lttiği za-

bi . . . ,1. lı' 1 . . 1 Türkiye Harlt da olmadan, oyunun hurnrctilc ya· man, yarıııı tırmış Doppın~ ı ır at Abone Şeraıta lçln ~ 
nan gövdesine buz gibi bardağı bo- gibi perişan yüzüme baktı ... Yanınn -
şalttı. sokuldum. . Senelik ••.......•.• UOO Kr. 2700 Kr. 

Bn hidise at yarı.şiarında hayvan- - Sev~illnı, dedim. Üzühue. .• Altı aylık: •...••... 'i60 > 1'50 > 
tara yapılan Doppinı:-'I bana hatırlat- Ağlıyacak gibiydi : Üç a7lık ·· · ·•····· · · 400 > 800 • 
tı B m<'m b ilir mt..inl7!, ~ irleriıı (Devamı var)' Bu· a7lılı:. ····· ······• 1i0 • Jektv. 

.Mağıı7.ııları, l&tanbul, Emırıo 

Re,adlye 
lCalıa Betlblrltk 
Kllte altaa sr .. , 

ti 


