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Sakarya Şilebinin Bafından Geçenler 
Yazan: Kar demir 

3 üncü •ohifcde: 

e • 
Salı 16 Temmuz 1940 

( En sağlam sevgiler ve saygıiar 
gıyabi olanlardır. Çünkü şahsını 
tanımadan birine hürmet ve mu
habbet beslige11 adam lıagal inki· 
sarma ugramaz. 

fngilterenin Müdaf aa11 Na•ıl Olacak? Başmuharriri: 

EBÜZZİYA zade VELİD 
MÜSTAKiL YEVMİ GAZETE Tel~fon : 2 O 5 2 O 

Tel~. Tasviriefkar İstanbul 

Rnif Necc1et K"aldli'ntn 
"Sii:ıme Sii:ılc:r,, inden 

---~~~~~~~-------.) 

Alman Fabrikalarında llngiltere, 
Zehirli Gaz Yapılıyor 

::;:~:'!!:;~ lngiltereye Zehirli Gazla l 
Açlık Te~i:r":. 1 i Saldırılacağı Anlaşılıyor 1 

Çin - Japon Sulbü 
için_. Faaliyette 

H arp önümüzdeki kışn kadarj • --· • ·~- J · · ······················ •••••••••••••••••••·•··• ·························· ················•••••• 

meml~~:;ı~rind:~er~:'zılar~::u:; lngilizler Bir Churchı·ıı'ı·n Nutku 
kalacaklarını Amerika gazeteleri Muhrı·pıe Bı· r 
yazmaktadırlar. 

Harbin devamı halinde Avru- T 1 h ı• T u d d 
pada bır kıtlık zuhuru tehlikesi ahte ba ir • • 1 
yok değildir. Fakat bu tehlikeyi yı esır yan ır 
~e;~:~ !:a~~;~:!;:e~~~:~k~a;~ Kaybettiler 
ler. Geçen Büyült Harpte de bi- 1..ondıa, 15 (Hu u<ıi) Emin 
zim de dahil olduğumuz Alman- n enıhalaıılnn elen Pı:ıhımut.ı 'Öıe, 
Avusturya cephesinin açlıkla Alman f.ıbı ıkul.ırı bl h. ft dnnbcı l 
mağlup edileceği, 0 zamanki düş- hummalı bil· focılıyrtle .zchlı il e:a.z 
rnanlarımız ta afından pek çok Hmıline b lıınıı~ı ıdl'·. fo'nbrlk.ıılnr 

Amerika matbuatı, nutuk için 
itimat havası yarattı, diyor 

idd" dilmi•ti Hatta o harp es- ' ~ ____ _ 
ıa e Y • mun l\l'be u~ulilu ~undt 20 "ı:\f çıı-

nasında İsviçre tarikilc: elimiz~ g~- 1ı ı~ktndırlnr. Nt•w - Yoı !., 15 ( A.A ) l'\cw -ı 11-n<' ııı·fclnwmi,t r. Du ııutkuıı et-
çen Fransız gazetelerınde Turkı- - · )'oı k 1 ııı l ":ızet~ i, ~ İıırrıliz ruhu ı afında nıuC' ıı bit· itlmııl lıııvıı ı 
yede büyük kıtlık olduğuna ve bu Re<>ını ınahfılkr, !it ı e .ıl Goı in- ,., .. 
ı _ tl - b" k "ma .. ebeb"ı r-ın, harp ba .. langıc.ındı•, Alınanlaı ın uz <:ovlı )Ol> ba<ılıgı ~!tında, şuıılan mevcut bulunmaktııydı.> 
Ki ıınn ergeç ır ıy.. ... - . . d A 1 

t "' -· d · b " hayJ'ı hıı zehırlı gaz kullanmı)ncakl ı ı hu u- ~:ıznıak."ta ır: vustra yo matbuatı 
ye verecegınc aır ır • - • - İ l" ·ıı · h b' d 
b 1 k d k V k • Harb· U unda yaptıb"l \&de ınımıen, Alın::ın- • r~ı ız rııı etı, ıç ıı zaman un S\dnc~, 15 ( \ A.) _ Rcutcr ~ er er o ur u • a ıa ı - : ı d 
ınumide memleketimizde yiyecek larııı lnr;ıltcıc~c kn • bu ,.~ ıtııvı ChuıLhıll'ir• "O)lı·dı .. i oz cı ka ııı 

h d k t k·ı d' dcg-"ı1 kullanacaklarını b \,ı: ctnı tt·ıHı- mı•tııı ..,ozleı 1 ıtnwnıışliı. Bu ııc•, 
uımsun a sı ın ı çe ı me ı • · 1 • • • h 

hatta harbin üçüncü ve dördüncü 1 r. lıüı lılr ııııl .e~in, hurrıyctmı mu a-
- d b 1n h l' d Londra, 15 <Hu l - t ı ıltcrc A- faz.ı <.·tınek ıçın lıeı <') c katlanma-

ahene!erın _ e d "ul. 51b. ntdı ay ! den mi allik Dniıesl 1~ eoı t toı pido muh l{I\ iımnde hulu nan bir milletin S<'!Iİ-
aylıye hısse ı ır ır ereccyı e . c k d •· ld · · 

b . . . b k 1 ribının arbı A cmı e vatın ş o u- clil". Duyuk Brltıın~ nııın harıeıııdc, 
uldu. Fa~at bızd?ı u sı ınh ar, /j'unu J'C<;nıcn bildu miqtir. Escort'a hu devletin knl'şı ko~ nınkta olauğu 

ınemleketın halkı ıaıe hususunda- bır torpil iwbct ctnıı '-<' b.lfihnı :ı ye- rı 
1 1 h kk d b<' lblnl'k .. ~et~ 

._. • • · • • d D . M t m ıcı11 e e a · ın a < ı .,uo ..,. ıu kıfayetsızlıgınden zıya e ev- dekte eyı-edcrkc~ı bııtm.şt •. ure te-
leti idare edenlerjn ehliyetııizliğin- bııtla'l dıı. lki kı,ı olmuşt~ı" . ı·cLilcnlc1t• en bellı.:- lıir cevaptır.> 
d . . 'ki . b"" "k - • b Bahriye Nczıııe\lnln bır tcblıgı de New - York Tribunn gazetesi de 

en ve gır11tı erı uyu 1f1 afa- u~ üne dönmesi geciken Shnrk tıılıkl-

A \ u tı nlyıı ma buatında, dun ak
nm fhurchıll'in tadyoda ı;erdıgi mı

tuk ctı fında co,kun nrntaleulaı ı.e. -
ıedılıni~tiı·. 

cS\·dney Sun> gazete i diyor kl: 
cChurchıll, inplU>ıe le lıir sulh 

(f<ıı'ttsi olduguna daiı Bcılinln yııp· 

tıın ~::ıyialara mukni biı· ccrnp ver
nwktedlı .> 

dt şu be·· 

Japonların 

•. 

Tokyoda 
Müzakerelere 

Bas tandı ..., 

Singtıj)Olll", 15 (A.A.} - I!cutcr: 

l\Inkzyu l mumi Ynli vckıli Junı.; • 
dün akşıım radyoda -~ lcd"gı L'r mı
tukta, iııgilir. lıükun. tinin .Jnp<ı.ı). 

ve Çin arasında sulh ) npılm:uıı iç" 
(!;llyl'Ctler nt f tnıeJ t oldUb~TIU ha
bC'I' vermiştir. 

,Toncs, czcüınh demi<1tlr ki: 
c İnr:ilız hukuıııc", Japon hu 

1.iımctile, J upOll) anın Çin h. rb 
hııkkm<ln ~ nııtıgı L:m tckllfleri nıü
znker<! dm<'ktcdfıo. '-ın \'e .fopu• 
milletlerinin hııkiki rı-zu unun !; -

rcfli bir sulh iızeıinde tcıplanmı" ol 
duğundnn emın bultınnn ln~lliz hü 
kumetl, Şaı ktn h:ırbl' rr.t.zahcrct <·t~ 

ıncmck v lıu harbin de ·amının onü· 
r.e geçmek için gayrctlcı ini iiuımı 

hnddc kndor ~otJı ccck ve bu hnrl>l' 
ııoıı 'cı ınck için münıklin ol:ın bütuıı 
ga) ıetkrlnı ) pacnktıı .> 

Dünya ah11aii karımncla 
• Japon hattı harelteti 

imtiyazlı m11.tahalara yaptılrları bir ltiicumcla rı·o~io, 15 (A.A.) • Hn~ldyc N~ 

yettar bir znt, Hiıııli <'lııidcki Fnııı-
aokakteı.rclo.n ceaetler topl.ınıyor ızaı·<:tı nnmıııa sö:ı: so) 1cınl' 'e snlalıı-

• • sız mnknmlı\l'fü• Jııpon ıınkliytıt lll\i T eh l ık es 1 fettişl< ri n• ıı ınıl..ki nıünuscbctlcrııı 
ıııcmnuııiyı lı• nynn olrlUJ!Unu he) ıııı 

racak kudrette bulunmamaların- bahirmin knybedilmış olması Uızını- şiıylc· yazıynr : 
dan ileri gelmiıti. Yoksa harbin eldigıııı kC" ullc bildirml~tir, Churchill metin ve Fransada Aç~ık 
bafından itibaren tedbirli ve ihti· hnlyıın m-cı tayyareleri ou sııbalı tıı ınıyan. Uıf ifııde eden vcyn ınağlıı- ~Bıı tıutuk en çetin inıtihıın\nıdn ;ı 

d l 1 d b - (Devamı uyfıı S, ıUtun 2 de) 1 bl.'ıl'l mefhumunu taşısan bir tek ke- blzı koruyacuUıl'.• 
yatlı avranı mq o say ı ve ar- B • • t - B 1 d f'tnıh:ıti 1. 

~;~:;~(T~ ~!fEt::r .. B;·l···k·· .. ···a······n······'[;,;J~k··:························ .. ·· ····s·;~~~--;;· ~ ~ aü!u~.:: .. ::P~~~rezaK ıa~!ı:ı .. 1 :~~~:~:·3~~~:::~'.;·":~:;::; 
ını Turkiyc bıle, hıç~~ ti:'I _ ~ ~ 

d h '«'ı ikmh enı.:-iııi O\ lı•n•i tıı. yiyecek, içecek hususun a ra at 

1 ::!;~:;,:~:,t.;:~=~r:~~.~ Vaziyetin Akisleri 
lü rnuvasalaları kesilmiı olmasına 
rağmen açlıktan çok sıkmtı çek

tiklerini zannetmiyoruz.. Son harp Amerika Matbuatı Tefsirlerde Bulunuyor 

\'nşlııgtoıı, ıı:; (Hu~u i) - l<'ı"Dn- clıri)or: J\vrupanın vazi}<·tiııd hu u c J!l' 

soda bulunan Anıerlknn Kır.ılhaç Sttfuni njmısııırn Şamdan aldıJ..rı lc•bilc.-cçf; deı; tklıkler•ıı •uılOn~ tmıı 
Heyeti Rl'isi, Amerika hiıküınctiııe ( Devam ı sayfa 3, ctıtun 4 de) ( Devamı sayfa S, siltun 4 del 

verdiği bir ı·apordn, Alman işgali - • . - - - - - - - - - - - - - - • - -
allıııdıı buluııınıyan Fransn arazi i d f 
dahilindeki ahalinin açlık tehlikesi- R . it 3 c u·. e a 
l llC mlll'\IZ huhınıluğumı bihlirnıiştir. ı o o seve n 
5 milyon Frnnsız, Polonynlı, Çekos-

senesi, yani "ı 918 de biz Beninde 
bulunmuştuk. Bir yabancı olduğu
nıuz halde orada yiyecek husu
sunda, kendi memleketimiz olan 
istanbuldaki kadar bile mahru
ıniyete maruz kalmamııtık, hatta 
hinnisbe bolluk olduğunu bile 

Yunanİslan bazı lovakyulı mu~aci~in. de burad:1 ~u- N G .. t · ı · 
efradı terhis etti ~~~~11~1:·;~t;;~·.~;:;~ vahanıctlnı bfö- a m z et o s er 1 1 yor 

Heyet Reisi. Fraıı•:ıııııı glindt• as 

görmüıtük. 

\'nşington, 15 (Hu tı~i) Ame-
ı·ikan matbuatı, Balkan dc\lclll'ı iııirı 
son zamanlarda almı11 oMuklaı ı vıı-

gnri 5 vapur erzıık ihtıyacı oldugu
nu bıldiı miştir. Demokrat parti dün toplandı Harbi Umumiye ait bu hatıra

ları ,imdi tekrarlamaktan maksa
dımız Avrupada hemen bu kış-

Yiyecek yüktü bir Amer.kan 
zi)·et h:ıkkında geniş •cf..,iı !enle lıu- /.J 

6en İ•İ Mar•ilyaya ge ai 
lunmaktadır. 1 Chkng"ıı. ı:; <AA.ı - DLnıokrat nıLrkmı ın ılt ı ıKı .ıt ltluk \ in -, ~ 

tan itibaren kıthk batlıyacagı ve 
bunun da ihtimal ki bir tarafı tes· 
lim veya terki silaha mecbur ede
ceği hakkındaki iddiaların müba
lagalı olduğunu anlatmaktır. 

J.oııdrn. 15 (A A.l - "viçn• ııııl-
Gazctclcr, Rıılkıın dcvlctll'ıındcn 1ı· 1 L paıtı ının koııgıu;i huınııı toplıın- l'l!oft t•rıı i onunu kndnı ıııuh,\fu7~ 

~·o·•ınım \eıdıırt ıı· ıa l'I<= Jr<>H 
ekserisinin ve bılhassn Human~·anın, İııırptcn nıutec'ISlr olan Fraıı!lızlaııı mıştıı'. y.ı :ızınc~ ll·nıi" 0 ıtu~unu -ı1ııdiı illi 
'-'aıılış si•·asctleri neticcs1ııdt•, Al- 1. f ı ı• "l kili ı ··~ ı ,, ,, tcv:r.l cdilmı:k üzrrc } iyccck m.1ılclc- ltooscvcltin .. ong:rc t.ıru ıııc nn •C- tır . .ıı utca ltı soz u ıır uı.ı... ur-
ııınnlıınn kendilerini yckdig-<>ı leı in- - ı · 

Vakıa bu def aki harp 191 '1 
harbile kabili kıyas değildir. J ~40 
boğuıması daha çok kıyasıy!l ol
mu,tur ve daha da olacağa ben
ziyor. Fakat geçen harbe ni~betle 
İşgal alhna girmiı olan memleket· 
ler daha fazla değildir. Mesela 
Macaristan, Rumanya, halli. Yu
goalavya ve Bulgaristan gibi, Şar "i Avrupanın buğday ambarı ad 
dedilen memleketlere henih:: harp 

IC'rİ nakl<>ıfoıı ilk Amerikan !?<'nıist isidinıhurlu~ıı naııız<•t ı:-ustcı·ı ınc•ııı- it~, An ll' k:ı~ a l,.uı ~ı muhtemd bı -
elen nyırmak nıaksudı!.,. ynptıkları Marsilynra J!('lmiştiı. ne muhnkknk gozılc 1t:ıı..,ının1.uıdır. ıtm ) nlınııc!ı dcvletlC'ı konıbine7..ctnu -
siva i o.\'Unlara kapıldıklıırını W: ne- d 1 n • n 1100 d 1 k k b lıc"k k bllı"•cttn lıiı ,, Suriyedeki Fransız or uıunun çtima senato :nuı·n~ u e c- ııa ·nış1 op;ı ı · " _,, ' 
Liecde, lıugüu tnmaıııi!<> Almıın nil- · k t t kilini el ıııı l"l~nıı..-• ı r 

MalttJonya c~phesine see1hedilen Yunan kıta/arı 

ifeti bulaşmamııtır. Eğer bu ı==================--== 
memleketler ıimdiye kadar oldu- c 1 
iu gibi bundan sonra da har., t.a- Tu·· rk Sı·yasetı· es ur, rici kalacak olurlarsa Amerika ga 
zetelerinin ıimdiden bildirdikleri 

kıtlık ihtimalinin büyük mikyasta A k v D 1 ı • tt 
zuhur edebilmesi varit değildir. ç 1 e uru s Ü r 

Bununla beraber, harbin bu l 
"ııtan evvel bitmemesi, yiyecek

1 

fmuı ııllmu gİl'l'r1,>k, kurbanlık ko
yunlar gilıi, kl'tıdi Sll'nlnı llll ocklcı

dildcl'İni yıızrfınkttı ve Türklyı•nin e-

nerjik ve ,·nkuı· siy~. etinden lıuı·n
ı·ede bahsederek bu giya etin her-

ki' c parlak bir n11 ~aı olııbilccegini 

tcbıırüz cttirıncktcdırlC'1'. 

( Devamı sayfa 3, sutun 2 de) 

lrlanda kendini 
müdafaa etmek 

kararında 
flublin, Hi (A.A.) - Rcuter : 

cihetinden olmasa bile başka ci- • • •• • b• 
ketlerden Avrupanın hayatını ve Times gazetesının muhım ır 
mukadderatını büyük tehlikelere 

ı 
I dıınıla serl.ıcııt dcvJcti, A vı·upıı 

haı·bi dolayısile vukun gelebilctck 
yazısı lıiidisclcri sükunla bcklemcktl.'dlr. 

maruz bırakabilir. Garpteki yan- ı bil- k muluılefcttc nıih<takil ve • 
aın o kadar büyüktür, ki bunun .Lo. ndrn, 15 (A.A .) Hcut.cr ·mşı şccı 
'"" d Türk nıllletiniıı tı:ıın müznhcretiıw 
d ik b

.. .. A ırı~·or: 
evam ett çe, ulun vrupaya, • mnlik buluııdugunu gôQtcrmiştir. Bu 

h tt A b"t"" d"" • t t cTiıucs> gaıwtesi, ba~mııkaleslndc, 

l\lemlekct, knrndan, dcnizd<>n veya
hut havadan gelecek hücuma hazır 
dır ve bu hücum nıcnılekc•ti gafil nv
lnnııyncaktır. Jrlanda serbest devle
ti, bilhassa havadan gelecek hcı hii-a a U un unyaya sıraye e - . ı · ·ı entıikaları yupıııılaı, karşılıırındn 

• • ·· ·· •· 1 k k •· Türkivcnııı Ruıırn \'e ngıltt•rc ı e 
m
1 

esıkntın onunu a ma pe guç 0 - anısı~ı açmak ın~kıuırlilc son on gün Abdülhamid Türkiylo;I değil, :fukııt cumu ve her türlü ll"ker inıHrtlnw-
aca ır. K 1 At tu- k Tl'lrt~~·esı· buluııdu sı'ı11· ka1 şılanıa~a haıı:ırlnıı111ı" hlılu • - • zarfında Tilrki~·cılı.ı ve komşu menl- ema a ı --~ _ - .. v. 

O ahetle harp haracı kalmak 1 k ti , 1 . IC'"ı'ln f zl 1, ştn·ılmıc: ğunu unutııruşlardıı. TurldC'r, pek 1 nuyor. lrl:ıııda serbest devleti dahı-• • zh I b". "b" c c eıcc Zl\nı " n.a.ı .,, ğ 
rıımet1ınke m

1 
•. ar o ~n dızımd"" ı:! ı lolaıı Alnııın. propagaııdıı 1 faıılirc- tabii olarnk, Yakmşarkla ııulhiiıı i- Uıı<le ;·ere inı~ded:e illı·1~~kbbüs edecek 

mem e et erın, en zıya e u'un- ı t' d b li 11. '< 1 ... , cll• 11• kı" . damcsile aliıkaılnı·ıiıı·lar. Tiirklcr,•bu tııyyııı·cler, cı ı g ç u ·lcı'<! çnrpıı-• • • d "h b ~ lll en a <('( ~ , v( .• ( • 1 
t1!clerı ıkhza c en cı et, u har- 1 cTilrkiye Bıışvckili Doktor Hcfik sulhiiıı bozulınuımıın öııünc geçnıeğc caktır. Çüııki~ bu o;ı.ıhndn ıııildafı u 

h . · b l d .. d ·o-··ll'<ll•'i dıkkııtc clcgeı· ·uvH· t, l' " .• ~ ,• · ter rsrne aş an r ~o onun c o ~ ., 

r)''!'·.ı•. bll-11.ı"ıı· nutukla ba!llanıı tır. Hatiı>, A - ı ( Devamı s•yfa 3. ıutun 1 de) Hoıııa, 1 !i ( A A.) •~ • 
...... -"'4 ......... llHUUMHılHUtMIHnft4"tttHtllllHfltfHIJUIUltlMf0ttltlUUllllll •t1tttJttUnl .. UUlllHIHllllllllHIMlfttlltltUllUIHUlllUftflH"lllltlUIMlltUlllllllllUtftlltllttlllt1tl 

Harp Akademisinde 
-

YENi MEZUNLAR DİPLOMA ALDILAR 
J ' fı , . 

bın b~~ ~·~ esnasında da d~:V~m .e- , Sayılnmın cuıııu ghııil lliıyUk .\!illet çalışıyorlaı. Tiiı kll•r, bnşımlıııcısı teı·tlhat1 çok ılerlcmı~ buluııınnkt ·ı· 
de~e~ıı:ıı hesap .. ederek, ~utun lf- Mcclisiıulc irad ettiği nutııktıı kuv- Tüı-k, İngiliz ve ayııi znııınnıla Hu<ı 1 ılıı . .'.\luuyycıı lılı· hnıldcıı dnlın v!i'r Dün diploma alan g•nç kurmaylarımız 
(eramızı ona ıore tedvır etmek vctlc ve •arnhatle bu fnnlivcti nro- nıcnfnatleriııe dı• muvnfık lıuluıınıı ııek tonllfılodo hicbir g!'ıııi, t.evk ' ı • 

b b t "'ld'" ~ · •· H Ak d · l Ba"ltanı Korgencrııl es a ına evessu ur. . 11 h t d b · d İ ili <il ı · · · il .. t ılilııwdcıı ve hücunın uf:ı-aıııudıııı :Harp Akıııll''lll m.ıı bu seneki me-ısillerl dt• bıılunmu~iur arp ı:ı emıs . " . bul 
( D sayfa 3, sUtun 7 de} testo ctme111 ı ç le şııyaııı ııyıc e- u ış c ng 7. Jl omn~ısınııı < ıı'lıs l ad sa t 1" t ·mı di 'Merasime tnm saat 15 te b .. ndoııun Ali Fuat Erdem bır hitnbcdc un-

evıımı ğildlr. Bu nutku kıırşılıynn nlkışlo r 1 ıııüznheretinc IUmııl edebilirlel'. hkhir liınnna . yakluıı..anıı~ııcııktır. ~~~~·:~ , ,l~ı;nıı:tır.a e merası c p- çaldığı \C bulün genç silbaylnrımızın muştur. General ezcümle demişti~ ki: 
Ebüzziua Zade ve Başvekilin aldıgı milttefik itimat Türkler, ayni zıınicıııdıı, do tlukları- Ilı;>· tarafta sahıl bııt uı ~ ıılııı 1 hnzır Merıısinıdc bu çal, yiık ek rutbcll su-ıheı> bir nğtzdıın soylcdlkleri İsUklil «- Siz üç sene ilim 'e seciye ımtı-

İD 7 d ) l\t il b 1 b · t k 1 (Devamı sayfa 3, sUtun 7 de) VEL reyi, Başvekilin, bu gibi eııtl'İkalara na da sııdık bulunmııktadırlnı .> 1 ( Devamı sayfa 3, ıUtun e I bı ylarıınızla beraber m tbııat mı.me - ıırş e a unmış 'e uııu rn•ı en ıp: 
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ŞEHiR RÖPORTAJI 

2376 Arzı Mev'ut Yolcusu be 
Geçen Filistin Seyahati İdhalat 

İmkanları 

Rumen Elçin M. Kruçesk~, Ebedi Şefi Florya Plajı 
At~tiirk'ün k~brini ziyaret etti \ Kiralanamıyor 

llecleniyet trenini 
Kaçırmak korkusu 

Medeniyet trenine '&iamek, 
yani medeniyet yolunda katar 
emniyeti ve aüratile yürümek. çok 

' B l d• Fil d d kolayla,mıt ıibi görünüyor. Bu-
fthali.bn Baara kör- eb~ ıbyalke 1°,.r'f•t a. a nun için birkaç frenkçe kelime ez · · ı ır P •Jı eaıa berlemenin ve haıılan bilerek ve-

fezi yoUle temlDI ediyor ya bihniJerek, 1eriDde veya ~~r: 
arattınlıJor c. Flor:,-a plilj ve gazinosu dün açık siz kullanmanın kifi gelecegını 

Akcfeniz vaziyetile ~ilen lthalü· ı.11.. :ırtlırnıaya konulmuş, fakat Beledi· iddia edenler var. 
bmızm Basra kürleı.1 yolile temini yenin istediği miktan veren bulun· Misal olarak da tren, telefon, 
için Ticaret Vekaleti tarafından tct- m:ıdıb için dün de. ih:ılc edilememiş- telgraf, otomobil gibi kelimele r 
kik:ler ynpumnktadır. tir. Plij, ihale edilinceye kadar Be· gösteriliyor. Bunları madem ki k ul 

Şehrimizdeki aliikadnrların ve İt- tediye tarafından işletilecektir. Kaı- !anıyoruz. O halde sosyal, spo~-
hali.t Birliklerinin de bu hususta fi- binelerin geçen seneye nishetle pa- tane, normal, k oord inasyon ~lı-
klrlcri alınmıştır. Birçok lüzum1u halı olması şikayetleri mucip olınnk· melerin i niçin kullanmıyalım? de-
maddelerin bu yollıı. getlrilebilcceğl taysa <ln bu mlktann azallılmasına niliyor. 
ümit edilmektedir. imkan görülmemektedir. Zaten Flor· H e r lisana az çok yabancı k e-

llti gün et1'11•l limanuru%a clönaı Salrarya fil~hi 
Yine ayni sebeple duran ihrncntı- ya pliijmın di~erlerine nlsbetle hi· lime le r girer, bunu menetmenin 

m.ız. l!l!l"kezi Avrupa mcmlc'ketlN·inc rnz lüks olmnsı muvafık ~rülmek· imkanı yo ktur, zaten buna lüzum 
Öte- geniş mikyasta ynpılmnğa başlan- tcdiı·. ?ıfaanıııfih Belaıliyc Reis .'.\Iu- da yoktur. Bu yeni kelime ekse-

Gcçcn şubabn 8 tır gidiyor. ı rı"yetle yenı· ı"cat edilmic veya keı-.. . S ~; den bir başkası mıştır. • A M Kra lıı avini ı~ulfi Aksoy, Floı:ya< a yaptı· .. d ' 
uncu geccsı, n- l• YAZAN : .. _ ..... _1...ı:ı-.1 Dün M.acarl.stan ve tsv~rC'lo·e 152 Rumanyaııın yenı nluua Biiyülf E lçi•i • Ç•• a ğı tctkiklımlen sonra Üı-künal'ıin ol· folunmUJ ıeylerin isimleri ır ve 
karya isr.ıinıleki Ut::lU! ~ en ye- I n·- EL d- ~ı Atotürk'ün nauıo-LLat L .. • • • -·t etmİ-•tİT b' ı t h lk tabı"atile ı'cat olundugu- m emleket· // _ ___ J_ _ _ •_ . g kll t &in Ur.ılık ihrncııt o muştur. ıger c;; • ı ~ UR• ıc°"'rını zry...... T • duğn gibi oracla cin ıı· ıeı ava 11 

T~hrk şilebi, tez,. ~ nı a. ~ya ıı: tara.füm şehrimlZde bulun:ın .Ra- Ruinı, 6u :ııiyareti tubit ediyor. pliıj1 tesisini yl!l'inıll! bulmuş ve halk t eki ismile diier memleketlere ge-
ga tan ~ktıf,'1 ıı;osunu - 150 .. _. ti.,..,,. • · · b ı çer. Mesela" r o""ntge n ııualanns 
gündcnbcri ilk de- tıyor. mıtnya heyeti d n ~·- tl...,_-ı T~.u.A f ••••••···············b······ .................................................................... rlfıjının tesısınc aş anmıştır. Ro""ntgen ı'sminde bir Al~a. n. k e.•-. 

rf -'·--- iki k do- teslim almışlardır • .,.Jvye er, ıca- M.. ka e Komı· i:!yonunun Mes-aı·sı· Befe:/iyenin l(iizel bir es.ri fa ne (acayıp), ne (garip •ne (~-ı Biribı aı:-_,..,ıdan çocu. .,_ h fi ura a:ıt • fet-;,.tı·r v e keşfı" d e kendı ısmmı 
1 (Saka ) rek Vekiletinin tifti,. T yun n mtı- ı Ilclecliyc tarafından Sülcymaniyl' .. .. ,.. 

ba}, ne ıfe (sefinci Nüh) bayır hiç· ğuyor. kisinin de adını rya dl I t•..,maktadır. Bu .... alar tabiatile 

1 
nı>lerini tetkik etm· .. ıer r. medı-csesinıfo test edilen Temizlik ....... ,..-

bir kelimeyle tavsif ve tarif edile- koyuyorl!ır. . tı" ... a:r~ ı L k b l ~ l l .., her m emlekette, h e r lisanda rönt-
ba bet.en esshc: c~u-Je bdrliyen ... "'' •• s SQ u ıgı Amclcl~ri Yurdunda &yazıtla Tak-

miyecck derece karmakar~ık bir .Baş am rının m s e 1111DTUUCT U n Q rın pa lQ f '!im arasında çalışan GO amele ba· gen innile yadedihnekte, lWnse 
hamuleyle Rnmanyanın Sulina 11- bir köşesinde profcııorier 5lra ile evaq bunlara kendi lisanmııza göre bir 

....r.- rl iki denhe- d rındınJnmktadır. Hergün banyo a-
n:anmdan hareketle Karadcnize a~- ders takrir '"'""J'o ?'. ;Taponyadan gel sene u-zerı•n e tetkı•kat yapıl' _Jl ]' isim bulalım, dememektedir. 
Jıyor. Derh:tl, en mükemmel dhamrfa ri ıtiimnıldertte bekliyen 50 bin kü- U Irın, knryolada ~·ntan, J'adyo din ı- Fakat bazı icatlarm bqka li -

Bu scfeT bcl..._..-lıınşocı. ayni an.- kurulan güzellik enstitülerinde ve ~ur fngili% liralık m:ıni!JLtura eşya- ven ve babçrsindeki cGece Parla> n· sanda kolayldda mukabili bulun-
_, - ı · · Tj-_. V 1di Fiyat Mlr.akabe Koaıl,yonu d :i n toplanmış, tuvale t sabun- da riinlenen aml'le~e ay bn~ından iti-da. bWn old nı lcadar gfiliinç, la>- berberlerd siiııcncn swı enene... "!lrn?l çıkarılması ıçın ıı:an:ı. e - dug- u ü-in, 

0 
mukabil yabancı k e-

._ ,_ b ka ı ka tan __ ,,.._d u 1 '- ı d ki pahalılı;;.. tetk'k t ı....ı F b "k - ı ı · t f ' t haren tabldot olarak yemek te ve- .,... .• mik olduğo kadar feci bir romaıım Helli f...._.. :ı narın, yıp leti tetkikler yapıD41A"" ır. ıu.a .,..,. arın a o· ı e "'"°• r. a rı :\t or e r ma ıye ıya ı· limeye terc:ib olunmaktadır: 
da iptidasıdır. haber verenlerin önleri biç boşalım- dellerinin ne şekilde ödenebileceği 11111 arttığun ıöyleaılşl erdlr. Koııiliıyoua bıı lddialannı lsbat için rlle<'cktir. Frenoiatanda icat olunan teyle..rı 

al. v k-1 tin" fikri 8ıhhi şartlar i"lnde ya,.ıvan hu n· ·-Çünkü Sakaryada tam U76 adet yar. hakkında M ıye e u e ın vesika vereceklerdir. .. frenkçe isimlerile yadetmek bız-
T.-...r~ft ,,- • ~-ı ı i · d i.,.,. nıclelerin çalışma ramlıııııım daha Arzı l\Iev'ıU yolc.u.su yahudi vardır. Ba arada .._._...,.c "ı..rrcnmc.ge. ı.ı.t.- sonılmnştur. Bu qya :ır çın e P ,,-· de pek adet olmasına, batta bu-

val d ı h bi ok itler rdır Çay itha.Hitı ~çleştiğindcn ve• fazla olılıı •u için yeniden A ml'le '.Fakat yıı.hudi di:ı:ip .. geçmeyinix: le Türlt bı arına, ans arma e- '!lly:ı lüzumlu rç ç Tn · 11 t _ d ••••••• .•••••.••••.•.••• •••.••••.•••.•. ••••.•• •• lü -~n•- k•~d·ı nun bir nevi medeniyet alameti 
ak k zl "- da ,_,u'--1 b" k -·it nnklı'val pabıı ı aş ıgın an fiyatlar Yurtları açılmmn ı şuııuu11e ""' r. Çekoı lovakya Cümhurreisinin husu- veslencn şen, oyn ı ar ...,.. pey Çıkarıldıkları talUllluC ırço .,..,. • _ ,__ g ibi tela1'ki edilmesine "'~ 

si doktonınd::ın Yarşonnın en nreş- oluyor. Karadeniz çot."U!ro neş'eli bir ıer bo!lq:ıcaktı:r. ycııl<l~ıı tesbit olunacaktır. Harman Margarin yağları- Her yerde buz bulunaca/ll mesela otomobile otomobil dedi-
hur hokkabazına, Prag Üniversitesi- tayfa ~ınna aldığı. sekiz. an şüh ve diı:;-er •cbepkrlf! perakende olarak • ı• ld ..., lk'edi~e P.ds 'Mu:ıvini ve Teftiş ~· ·z halde tayyareye (Avion ) 
nin tarunnıış profesörlerinden V~ ait.ı.a.na: cHamsi koydum tavaya_> Ki -ıd• d•? fiyat Jtonul:ımıya'Cnktır. ı\ ncnk top-t DID hıle 1 0 ugu Heyeti l'"küilar, Beşiktaş. Beyoğlu :m tahtelbahir veya denizaltına 
nanın şuh nıanikürcülc.rine kadar yı öğretmeğe çabalıyor.- m o ur u. tan fiyat tesbft edficcclttir. .dd. d .., d .., ·ı ve Balcırköyündeki eğlence ycrlerin· da (Som - marin) demek kimse-

--'-k __ , k b-H- ,__ l9 ,.,,_,..__ _L... Fı'ua•Y-n Ticaret Vekfileti tara- 1 laSJ ogru egı tkikl t -'ır Buz denn.. . m..,..._. ı..ıu=c ........, _.. tam Beride bir ~ka gemici peşine Babaanaı oıaiiTnw.n:en m•znun ' ,, .... . . d' le er yapnu" a. '' · ...- oin aklma gelmıyor. 
düzine )'ahndl Sakaryanuı ambarla- taktığı kadınl:tl'll zeybek oy?tab}vc. z. iri. a•t lıotilin afabcyi.ı_ fıııdan tesbit edılnuş olan demir ÇU· Fenerde, Balat caıldesinde oın1-ga- larilc de m~gul olunmuş .. ve hr.r Maamafila, asd dava, mukabili 
nnda yerlcımlş bulunuyordu_ Kıç tarafta. gene;. ihtiyar bir ka- c olJrıfu,r.a .,öylJi buklardan ın:ı~ demir tellerin fi- rln yağlan lınalathıuıwnin ıruımu· Y•'rde huz bulunduroımas1 ıçm icap bulunamadığı için li.samıruza alın-

Vapurun sahihi. bcynelrnilcl siyo- I:ı.ba.Iık, ...,nık ~nık, henüz belledii:-i yatlnn d:ı kotnJSYon tarafından bu- !atı olan m:ırga1in yağları hakkın· eden f'ınirlc>r verilmiştir. .... .. ve yeri-mit basit birkaç ke-
J- İki. üç aene kadar evvel Kunıçeş- rd •·-rnrlas:ıcııktlr Ca ... bi b ·--: ...,. f-• --

nist teşkilatının Rumıı.nya şııbQsile cÇue s:ızım tensln ancak-> 1 tnt.- _,__ ---•--• ...r....;; de ba- günle e - " · m ve '"'\ yani~ r h:ı er süyQ lınlmuştur. Tr ini zamları limenin istimafuıde değ"ıl, -..t 
b " - bu •----•- mede ·ııuı-""' mcsc:ı.::u ,y ....... n n züccacı·.vc fiyatları perşembe günü M--•·- f b •ı.. ~l 1 . ta f da ı·· uml 1·· tema. tan sonra ut.ün . ~n. tunn~.- Hacı evketle laırd i Radi'yi =Aur a rı .. anın yal! arının usu c ll<'lE'diye D:ııimi Encünt<'nt r.ı ın- son zamanlar u:z u uzum-

ellcnndekf pasaportlan bırer birer Birdirbir ~ Jcıpm:ıca, y\i%ülı: bası il Ş "ld rmek n iliin edilecektir. muvafık olduğıı ve ht!rh.'ıllgi muı.tr lan. benz.ln firatlannın ıı.rtmrun ü- suz birçok fransuca kelimelerin 
- _ ~- ' tabanca ı e o u ·ten m:ımu !FATURA STOKL.... ıhL-

muaycn<-' ederek, her turla kagıtla- oynıyanlar bile TIU'. • ııhak in B' • 1 Ağır MAN "'"'' bir maddC'yi ihtiva etmediği S ınıt zerine, taksl!c>r" ,·npılnn yfi7.ı:Ie on mubarrirlerianiz tarafından yazı • 
rının ve v:ıziyetlcrinfn mevcut usul Hava Cfu güzel... Zeldnm m rem~l le. ınnc Hnmı:ıı kibrit n asit)~ toptan ve İçtimai l\Iuavenct Yekuletiııin zammı bazı şofö .. ler daha fazla mik- 1annda mütemadiyen kullanılmı-

k ,__ _,_,,_ " Cczadadcvamcclımştır. ·· satıcılıı-ra "d (1191\ • k ur ı ı B b la b-' dadır ve nnunklfll, uygun uıuugunn gor- Bazılnn soruyorlar : ki lık ed d· ~ · bütün sııtıcılan ıÇ11l Ytıı e 20 . ırnnıaraıı ·ararı ve 1 zıs· tardn alınai'.."8 knlkmıq anır. azı ya aş nmıf uıunmasm • 
dükten sonra (Sakneya) ya bindir· Akdcnizde de hava fyi midir Ze ma cınl ekn '!1~r ıgı Y. b ufs"ı kar .. kabul edilmiştir. ı sıhha Daiı·e<:İ Reisliğinin (~Gf)~I \ vatnndıı!lllar cln im zam miktarından Miaal olarak ıu (Spontane) kcli--'-tf - üadelcrindıı ll3l t.ı ın a~n l'.r lul 'f 1 l al lad ah . "i~ . . acabn ? Sıddık oldui:"llnU ve suçu kendi üze- Bundan baş manı atuı:' ıtokla· numaralı müsrıade~ (' tıısd k .eılilıniş hnl.l<'rdar olmarlıkları için ~St('ncn mesini alalan. Bu! e . e t . ur 

u tel ık te -rıc olar. ne olmaz· hC!r Kaptmı gijlc'rek cATinh büyük am· . _ · - ı . 'dd' t . mah- rı için lıeyannnme verilmm hakkın- bulunuyo.rdu. İmalathane sahibi Bay vllzcle knk znnımı vermişlerdır. Bu- ifadesinde ( Kendı k end me, ıçten 
t ilrlü ıruitcfehlıümlerin öıı.ü:ne geç• ma sandal küt k> fıkr 5ını anla~ı- ınc yuklc?ıg nı ı ın e ~':u ve ?ıtah- da.ki müddet <lün bitmiştir. Fnknt Bcblul fşmen yağ tenckeleıinin üze- nu · hab<-r alnn Bcl('diye. Nahive Mü- gelen) demektir. Şimdi (Kendi 
mck re ~i -~ıama. b:ığlıımak L;in vor. Onlıır d:ı. yahudfn'n korkaklığı kcnıcy: iki ;;el<~p :~nder~aptığı bi~ok kimseler ve bUhassa pcra- rinc bir inek rcsmil'!i havi etiketler dürlt>ri. kıtrnkollcr vr> ma.hnlle mü· kendine ) demek dururke n bu 
bu 198 düzin y:ıhud · Filistin li~ hakkında dillerde dolaşan fıkraları keme u me tup ar S ~ k hakkında J«>ndeciler mecburiyetin kc>ndilocrine yapıştırmış hulunnvordu. Etik•'tiıı m illerine birer tamim rcönd<'rer"I frenkçe k elimeyi kullarumy~ n e-
manlarınn filan değil. bizim LJten,.. Slral.-varlar Te", tetkikat. sonunda l ı aidiyeti o\nıadığıı.ıı "Zann<'rlcrek be. ÜZl'rindc nıal'gann Ynl!ı\ dır dıv«' zam miktarının h<'tkcse telı1iğ edil · den ihtiyaç olaun, bunun· bır _de 

.... cL'ı ı:nnzmın olarak tnlo"bat icrasıı:ın 1 b rd Fak -
deruna kadar göt.ürmeyi t.ııa.hhfit et- n- " bu 1 Uı 'b karı~tı ar- yaııname vermcmış er V(' dun işi an- ynzı olmakla beraber Bckd YI' 11 m ini tc•nin ebn"lc_rini bildirmiştir ilm i manası va ır. at o mnruı 
ti - utun . n ar . rı e. ırl karar vermiştir. ı.vnrsal< t<>~ dit.-.. ~n<Ur. 'Kom·!V r m n halka cln<'t."l' eh b nı .J.I 1. ı. -•lf• liaanı.nuzda çoktan (Bnat-.hi) 

la. T k 't"hls Ak! K . . f;si Ç'ıı.'k11Jk~;""~;ı1nıd~grun~eııntııri -•- . d" ~- yon dünkü toplanft~ındn müdrl('ti vcniır tkn çckı>ıerc>lı- m<'Zkur fir- , y ni ckm;k çe:nisi için TIPkclh·r terkibile eda ediliyor. Binaena-
o n a sı ı ve ya at.erını . . d k dec=hr.. ıyor. 20 • günü ıık am k . b tik ı ı k" · k ı i · • S 
• . . . . . ardı srra yahudınfn tepe<ım e opıın 1 . ayın ncı ' ına ndar ma~a u c et cı< e ı mi' rr m '1 n Lk t l\ı-nn ·l" ~ - lün Toorak le .. ·h ilmi bahıslerde d e ( ponta-ısmındekı iki Yunan vemısı de bu . . Süvnrl vn:r.iyetl anlnrornk tıraz . yncn bütıı k ld ıl bl' " • f ' t n u ı ~. 1 J • • • 

h d 'lc • S '·- d I k kıyametler yahuılının korku damar· . le··'- k k .. 1 uuıtnıış 'e a n pcrnkr.ndl'· a ır mnstnı te ti!' Mmt!Ş. ııma '.\ !:ı H"ri Ofi inden veni şartlara ne) yi kullanmıya kat'a lur.nm 
ya u ı rı aııuıryn :ın n aca ·, ne- • . iz bö e..-lıyo.r ve yo ..uınnı çı nrnm UZt?- 1 t zi ve ellerind ~- h d d '--1 ı t · ' • · b" '-

"til k _t" kl' Tnrını çntlntt1. '\ok a hnngım y- _._,_ d ...ıt k b . 1 cılcr e l'r ncr nngi a er.... pıı;asnı a lT' 'cu ma :an· _ de clli ~i rt vüzdn eJli~\ ele yoktur Bunun gibı daha ırÇOK , reye go rece se go urece ı... . re ısıien eruna .,... mc mcc urıye- ti mnnifatu- t'k .... t . • d • . f . r• " ·~ 4 
• ul .. 

i , le uznn ve sonu bclıniz !!der.len c:e- ı _ ... " bir sure c •" en-a!!l bulu- nın e ı n rını C"•· tırm ştır. >U Htmu~ıık olmnk Ü7.c>rc hir miktnr hatta pek çok mısaller b up gos-
B nacnn1c.} h hJç aksak tarafı ol- ret. edebilirdik. di:vorlnr tinde oldugnnu SOl'luyor. n:ınlnrın beyanname vcrmc>sint ilin etiket dc ğiın ırnıe kc>yflyc>tl iıl'rhııııgl 1 1 • • t bil" . 

mıyan, dörüsf bir fş yapmış olan sn · O sövlüyor, ötcldler söylüyorlar. . tir b' 
1 

.
1 

ib' k t . b . 
1 

bu "'dny nlmıq ve < ~ rnıenc- VPı nı ş- ere ırız. 
gemi salnöi dl! memnun arzuları Hüllisa öylesine n 'eli, hoş bir se- O itiı-a~ ediyo.r ötckil~r ısrar edi- etmış . AKENnr F1 l ır ıı ~ g ı a ·sr mı.,. :(' . oy ece gn. t ir İki gün<' knclar rı~tice almarak Davanın asıl muğalatalı tarafı 

' k 1 b" • . P ER uı::. YA Ti. Q. R ~te sut.unlarına ~cçmıştı r. M~~l<' • · • · · b k r mel · kullanmanın bir vcçbile bir yolculuğa çıkan yahudi- yahat ki nğırbaşlı, a snç ı ır Jlr<r yor:la.r. Nihayet kllptan bakıyor kı K isvon torımn -r . k . d • h rrı r;;· ·k 'J r , . V Jlalctc bllchıfü•cck.ır. ıse, u e ı en 
ı d bi kel' fesör bllıı kendini tutamayıp zey- ı-.ıı 1 d ·ı om tnenı nnırn (ı. yu n 11 a ızrı e 1 c ı., 1 ~l 1 ı e ccı <'· _ -· · _ _ nevi medeniyet eseri olarak gös-
cr e memnun, r . mıeyle alan • olacak gibi de~, ·~o un an çhe~ .. e- ynllnrından sonra perakc>nde fh-nt- ' }'ntı l'tnılştir. terilmesindedir. Garp med•niyeli 

l 'lll, tan razı ..• Neiıs bir seyahat: beklere kablırkcn , - rek celncn Hayfa l ınumına golunıl.· )arı ılıı teshit clmeır .. "&lı~mnkta(llr 1 Serseri mavn . b - k ı ·ı 
b l b tl - lst ~ ~ ~ . memlekelİm12.e ütun ema ı e, aşlnmıştı. - . _B

1 
u vnpnr a :c hu cemn1n ~ yuz I düğüne> dair bir :un11 veslkat ·r'9 Perşembe J?Ün(i pernkendeciJM"in ,:ı. POLiS T.'E • Karııdc>.nl~e A~nnın 7 _m~l1 ~~ı- bütün ilim ve irfanile, eier böyle 

Dedik ya gemide her ,.eait Y. ahudi: ~ cm ynpmn~n azırıın. yor. yor ve onu alınca ıçindcld 14 ngı ız _ 10 dn aıacakl:ırı 1•• • f".tnd:ı "C' erı b r l"l:ı:nı goru muş, b" ,__ f enk k '~- • •• l · 
"' " k ki ç _ft-...1.....: ·- • • . •ol t....-r .. ar nhbetlerl ı • ır-ç r çe eU1Dey1, uzer erı-

vnrdı. Bunların ıı:rasındalrl sinema Fakat va ta a•U&AA<UU_?• geçı bnhnyclısıle beraber Hayfanm :i u- nan edilecektir. 1 F E:Cl B1R KAZA emi ı.tfi1;aril. ri~" vazi.y;t b~ildı:lfl- ne (Beynelmilel lüzumlu kelime-
opcratömri, rejisörleri arti!Otlerl yorlar, Bozcaada.ya y:ıldaş~arl:ır ve nu tutuyor. • ·syoıı ma . mi tir !aynın ıhası ıçın ır mu • l d " ) ftas lı ak 1 
derhal hareketi"! gcçmı'şl,er v ·( S bu nda llc Bııbabumn arasına varı- Vapurda arbk ne cümbüş, ne ke- Komı -~' f'aturıı toptancıla- Yeşilıl.rekteki Kimsesizler Yur- - d rl ktı er ır ya mı yapış l'ar a -

• c a- Tllltı. nor:ııııı. za " ':ll'lb kaza ı k d da t .
1 

reze S-!Qn c ece - r makla girecekse, dava çok kolay 
karya Seferi) diye bir film çevir- ~·orlar. . . yif kalmıştır... 'sbette k L n< - un o oran ,,.e gazete; muveuı ıg Kamplar ba '2ldı ve çok basit surette hailedilinit 
meğe başl:ım~lardı. Ba filme bütün 4te arada hrşılanna bir fnglliz Fakat asıl garibi şudur: Berlin lan n~ ES~ ço f:ızl kir ~n!lul yapan 17 yaşında dehmet oghı Ş - t'niversite ilk deuı.- ka!llplan dün demektir. 
Yolcular -figüran olarak 1· .. ı· k h_ karakol gemisi çıkıyor Te (Dur!) nıdro"'u hemen o gece cSnkarvn Is- rtmist · .. d en tırptııncı ma.,ıf'ııtll'- bnn dün bir bisı'ldet kiralıyıırak •• 

- " ıra .. - - · d rııeılar vuz e 3 • 8 vnsında k:ı S 1 hn k . P\'ııdiktc ha lam ~ur. Ai!:tJsUıs 5 te Hakikat haldeyse, ekser.ısı ta-
diyorla.rdı. Vapur bir muazzam sev- işareti veriyor. mindeki Türk vupnrunmı Bo-ıca:ı ıı k K mi • •. zanıı-- u ttınıı ıet par ı cı~annd:ı g~ ıı erecek olan bu kamplar. ikinci mamile lüzumsuz olan ba kelime-
yar stüdyoya donmüştfi. l\fal.-y~j ETTeli hiç kimse bu tesadüfe faz.. yakınında İnıı:iliz harp gemileri t - l~~. c:- o. :u~ "ımdl k~~l et- gc çık~. fakat bird ahire iinund deıırc kamp :ınnı 10 gjin tehir et-, lerin liıanmnzı istilası, hem ıive
y apanlar, mahteUf kiya!etlcre gi- la bir f!hemmiycl vermiyor. Geminin rnfmdan yakalanıp Rayfayn sevke- tigı • ~r ~ . yuzd 20 - 25 ı bul- P< yclıı olan bir çocuğu ezmemek içm m('f!e hep olmuştur. m i:zi bozmakta, hem de giize l 
renler, rollerfnf czbc:rlh'cnler, koşu. usulsüz bir hareketi, gizli kapaklı dildiğini> fiin ediyor. nuıkta ~ G~yon toptın ;.at·~Ta dirOOi~onu kıı ınca, 'atımın Buse,. ... ....................... .. . .................. lürkçemizin şahsiyetini, benliğini, 
şanlar, bağın,anlar, h~tta -rol ica- bir ciheti olmadığı için kaptan d.a ITiç k imsenin, hntti'i Sakarya sn· rın c nısbet,kı çıı~_.n::3~dı •mı ylrıin idnresindeki lf)i mıma ab 2 - Şoför So'rratı" 448 numıı· h . • . - d k kt 
bı- SCvı.n"~'er- bı'r '"emdi. Bu ara-'a· ve hariçten_ mal r:clnu~dlh"I ıçın sn- Maçka - DE-Y. a:ıot tramva•·1nn idc.I ı., üvıyetmı çıgnn an ÇI arma «-~ .., ._., müsteriht.ir. hfbinin hne henüz bu işdun halıer- __ J rııh kamyonu Kat köyden geçerken dır. itte U1I fİkiyet le banclan 
hokkabazlar TC ispirtizmacıl ı i ngflfzı ~misinden inen bir filika, ,ıar ol maılıkları lilr 7.tımanda, Al- tış yııpan t.üccarl:nuı mallnnn•n ye- çarpmıştır. Çnrpı~~ souund:ı ~a- Tophanede oturan amele Mustaf:ıyn ileri seliyor, yoksa telefon, tel
boş <lurmuyorlardL Şapkaların~~"~ yanaşarak. içindeki silihlı 4 zabitle mıınlnr bunu nered~. kimden duy- ~in~ 5~;:;~~rini 1 

ge~·Pml'i eklerin' lıan vücudünün nıuhtt·lii Y'-'l·fo-ln- çarparak y:ıralamıştır. Yaralı has- graf sinema, petrol cibi basit ve 
den çıkan güvercinler, balıkl:ır ha- 12 ne!e.ri Sakaryaya çıkarıyor. mu larclır? İngiUz'er d• l~te bu iştı 11.e~ı :. r~~ n kar k~bı..l etmu- den rnr .. lıınmı~. ırol kolu kıhlmış vı.: tahnneye kaldınlmış. '°för yakalnn- lüs..;..la kelimelerin kullanılma -

ı 1 ' ı ş sını luı.umlu vostıcnnı ktcdır. bayı:ın bir h:ılde Esna! hastahnnc-
va anan ınruıalar, sancalyeler, oyu- Hayrola. şaş1}rorlar. ... .. - - ,.,..,.,.,_.,,.., .. .,...,..,., .. -.._,_ . k nuştır. smdan dejil Maamafih, bu basit 
tulup sırlnrı s5yletilen genç kızlnr Eh, usulll dairesinde bir muaye- Sakarya. beş giln sonra .tam iki ARKADAŞINıN BAŞ N1 KESEN sıne aldırılmıştır. ., - Mruırif Iatbnasının 1!!9 nu- kelimeler bile, öyle :ıannedildiji 
ortalığı kahkabalarn boğuyordu. ne ve kontrolden ibaret... buçuk ay mevknf kalacağı- H ayftı ı . _ AD Mi Ru. hadisede vatmanın bir SUÇ'\! marah kamyonu dün Oolmnbahçe g ibi, ber maalelu:tte beynelmilel 
Yalnız bir aralık s:ınUer \•e ciizda.n- Peki!~ amma, bu gelenler dcl'hal limnnına demirini atıyor. . En:clkı ı::-un Bak1rkölunde ata bi- olınııdığı anla ıldığından serbest bı· sar.ıyı ününde Ortakoy • Aksaı·ay addedilmemekte, irfana ve ınede-
Jar da ceplerden ııçınaf:ı başhymca Sakıırynrun teLcüz telgrn! dairesini Ve asıl garip ma~ra da bunılan l nıp bınmemek yüzünden çıkan kav- rnkılınışhr. hattına işll)en ve vatman Şevketin niyeti pek yiiaek bazı memleket-
hokkabazlnnn marifetlerine bil". ni- kilitliyor, hatti bpımnı 1"ıhlryor- sonra başlıyor ki, 01.u da. vapuru· ga sonrmd:ı arkada~ı Hacının haşııu OTOMOBiL KAZAL ARI idaresindeki tram\•ay nrıı.basına ferde b...larm da malcabili ye 
hayet veriliyor. ıar:. nun Ifurlayn götflrfildüğiinfi duyar orakla uç~rarak ö1<.h11•pn Jfoae} in 1 - Şoföıiinün ismi mal ılın ol- çnrpm~tır. te:rciimesi bahmarak kallamhaak-

Yfnc yolcular arasında bulunan fşln rengi biraz değişiyor gibi... duyrea:t. Runuı.nya vapuıunn ntlıya- hakkmdakı tahkikat liftirilerc>k dün nııyan 1624 nnın:ıralı otomobil Vez- Bu çarpma neticesinde kamyonun tadır. 
meşhur bi r hcstekar biı: ( Sakarya Öyte de oluyor. 1ngiliz bahriye za- rak solnl:ru Ha-dada nlnn S:ıkarya- adliyey~ tcsli:m edilmiştir. necfler caddesinJrn grçetkcıı Cüm· şoförü lınflf surette yüzünden yn-
Tangosu) yapıyor. Davullar, diim- biti Salta-rynnm sünrislne: nın sahibi Snclık oğlu ı=cıııaldcn ya- Katllın sorgusunu )apan Dönlün- huriyet g:ı"Zctt•.:inıl .. rn.·dtinist Ahıne· rnlanmış ve her iki nrnba dn hasara 

1
---------------

belckler, snksnfonlar ortaya çıkıyor,J _ İngiliz Anıirallil!inin emrifo bu rın dinli~·eceksiniz. cü Sorgu Hakimi, te~ifine knrnr de çarparak a)ağmdnn y:ıı·nlamış- ut'Tamlştır. Kazn yüzünden bir saati l"'''''"""'"'"""u•ıuHıum•••••-....... ,1 
ambar kapaklan tistüı:ıde biz dans- .apar dosdoğru Hayfa limanına gi- KANDE~tlR vernıiştir. tır. kadar trnmvnylnr i~liyemcmiştir. ~ Vecizelerm Şerhi ~, 

............. fttftttttttlllltll tt"IHIN ...... lll il •=ffi 

BiR FAKiR 
IClllM ~fKAY~S~ 

yürekli bir kızdı. Bir ekmek. pa -•sola koşar. nasıl çırpınırsa o da ı kuvvt•tlcnmcsioc ba~lıca vesileı !a tacak olsa. b unu derha l Sema
rası için sığınmış olduğu bu evde öyle helecanlı ve ıztıraplı an- teşk il t•dıyorlr.rdL Hele dok.torlhnt önlüyor ve: 
ne kadar hümüniy c tle c;alı!ıyor, )a r geçir iyordu. O cihetle kotra gezint ilerind en avdetten _ Y ooo... Vecih i Bey, b iz i 
ne k.adar kimseye en ufak bır za- d oktorla v e çocukforla ~er~- sonra bazı al·şam, çocuklarla be- si:1. de gazinoda yalnız bırakıp gi
ran dokunmaktan bile lcac;ınıyor, ~er akşamlan deniz ~~~ntı_- raber Behireyi de mükemmd b ir demezsiniz:. Ağabeyim zate n bir i 
ne kadar iyi geçinmek istiyordu. 9ıne çıkmak onun için biıyu~ ~ı~ den izci yaptığından, mürebb i e- şeye karnr verdi mi, b izi h iç dü
Hatta bazan bu iyi geçinmek a r- kurtuluş oluyor, o sayede hır ıki nin istidatlı ve cesur b " k \ _ sünmez, hep kcndı İsteği~; gibi 

EJ.IM Te/ri/cıt N •• 75 zusu, onu pek düşkün olduğu o - saat olsun geniş nefes alıyordu. d~ğundan, oenize abı:a ~ ~ _ h areket eder. O başını alıp gidi-1 
• nurundan Te haysiyetinden de fe- Nadide Hanımla Scmahatinse, ğından. hatt" b çk a ~~- yor, s iz de gidcr!!eniz biz burada 

Behirenin. Vecihi_ ile olan yeriyor. fakat Vec~i ~u. so~ dakarla etm~ mecb~r edi~or- ~okto.~n den~z gezintisi bahane- menini bile a 0:anb1;;k~~d; yaln ı.7. _ne-yapa2:~} _ 
müauebeti Ye nqanlanmuı muamelelere karp pişkinlik gos- du. Öyle olduau halde ışte mute- ııı le b oyle gazınodan uzakla§ması b h tt'k k: • . • • A Gıbı sozler soyluyor, Vecihiye ı 
çok düriiat n tıenüz. bir fi! - tererelt yine ayni yılıpk ve mrn.a- madiyen k.endisil~ uğraşıyorlar. bir tara ftan işlerine geliyordu. ta ksed 1 

çc arı ckzo'~ ıçın ad: yerind e n kımıldamak imkanını \ 
kilde olmU§tu. Fak.at ~ a - şak taYUlannda cleTam ediyordu. bir taraftan Nadide Hanım!~ ~<:_" Çünkü b u ~yede epey zamanslır :ı bb~ u~yor 'b' 0 tom~ m.u- bırakmıyoTdu. 
dam. mn zamanlarda Bdıireye VecilUnia Bcbireye karp iltizam mahatin kıskançlıkları ~en~ısı ı- kend ilerind k:ı an Vecihi ile r~ ıyeyı met etmekte tabu hıç- D oktora gelinre. o, S'"rrk an
karşı ~lan m.~eltlerinde. etra- eylediii ba liübaj'ılikler aon za - Çn büyük bir azap vesılesı olu: yine başbaş:nkalm:l: fırsatını bul- bı~ ~dı yok~u. o. d~ çok ~a- nesinin, g e rek hemıiresinin böyle 
fındakilere bilikia baıımı maltWıı.ı manlarda doktorun da nazan dik- yor, diğet: taraftan da çok ak.si l 1 d F k d'"": ta- mımı, çok açık yureklı bır adam- miıııasebetli münaseb,.tsiz s item
bir fikir vermeyi iltizam ediyor katini celbe tmekten hili kalmadı bir tesadü f eseri olarak Suadiye- muş oduykor ar ı.bö. al ath ıgenr her dı. Genç k ızda gördüğü kabiliye- !erine alışık oldug~u için Semahıı-

'b " ·· ·· ·· d ÇünJt•• · I w raıtan o to run ye eme · kd.ir eli b d . gı ı gorunuyor. u.. u eTYelle- Hatti hazan g e nç adamın d a m - de karşl~ b u undugu Vecih i k B h' . l d . d gez- ti ta e yor, unu a annest- te, ya h iç cevap v ermiyor v eya-
ri gen ç kıza daıma çok hü.rmctka. d a n d ü17er g ibi Be h ireye hitapla d e kendisini manen lekelemek ve :ı. şam_ e .. 1r.~yı a :p e:ız d~l .. nin ve her.ısi-resinin Ü;-:crinde ya- hut hafif gülümsiyerek: 
raıı,e m uamele e d erk e n , şımdi bi- hiç d e m ünasebeti olmadığı hal- madd eten de maisetinden mah - dırmege goturmeaı de ·en ı crını p:ıcağı suitesiri düşünmeden. ga- ıc b b t . d s h 
lakis laühali ve serbest m uam e le de esk i bir hatırayı taz~lemesi ü rum e tmek için ve;ileler icat edip fenn h ald e huylandınyordu. Va- yet sade surette anlauyordu. K -d . . a da a. dsız he 1 ema a t. 

· ı k · · · - ' . en ınız emz en oş anmıyor-
ediyor, adeta vaktı e endısıle ~rıne do~tor susuyor v e gen ç duruyor du. kıeı ~ehire?'I<: ~eraJ:>e: çocukl~r dn Bu kotra eğlenceleri Vecihiyi de sunuz, benim de şurada üc; b~ 
cofc ~kında~ ~a~~~~~~:ırıru anlat-)1'1Zın ~? ~taplara n.a~ıl mu~abel~ Genç kız, tamamile bigünah denız gezıntısıne ıştiruk edı31 or - gittikçe pek ziyade huy landır- haftalık istim hatim esnasında en 
m ak ıslıyor gıbı gorunuyordu. 7.a- cdeceguıı anla~ak ıçın na fiz na - o larak m:ınız kald ığı b u iki ta - lardı. Fal:at arnd_a çocukl_rın makta) dı. Genç adam, kendisi se"f'diğim eğlenceye mii.ıi olmak 
vallı Behire. genç ad mm hu tarz- zari rile ?nu ııuz:mt>kte-n !5c-nd ini ı t ı: k "e lezvır .a mda gün mevcudiyeti, dol· torla Behire rn- bu gezin ilere iştirak ar:z:u unu iz- 1 tı) orsunuz. Hem, kotra gczinti-
d a muamcJeler~n~en fc\ k~ladel mencdemıyord.u. geçlııcçe ne .> apacnğını faşırı)' or, sın da samimi} etin artmasına mit- hara ce aret edemı;: ordu. Z.:ı.teıı lerini ) alnız kendiM için değil , 
Bıkılıyor, kendısıne ekserıyetle Zavallı Behıre n e k adar saf, ad e ta ik i ateş arasında kalmış bir nı olamazc!ı. Bilakis çocuklar bu arasıra ima tarikıle kendisinın de bılhassa çocuklar için istiyorum. 
J,aridane ve kestirme çevaplar ne kadar temiz, n e kadar ·· el zav tulmalc • ----

En •allam aev~iler: 11c 

•aygrlar gıyabi olanlaı-dır. 
Çünkü ıah.ını tanırncıJon 
6irine ltürntet 11e mııltabb.t 
6-.ÜJ'nt ıulam hayal inlti
.anna rıtrama%.. 

Raif Necdet Ke.ııtelll 

Merhum Raif Necdetin bu sO. 
zü bir bakımdan doğrudur.. Çüıı ... 
kü gıyaben sevıliğimiz birçok in
sanlarla karşılaştığımız zaman, 
hakiki hallerinin, hayallmizdeki 
tasvirlerine uymadıfını görür ve 
hayal inkisarına uğrarız. Fakat 

hu hayal ink!snrın ın sebebi, in- ı 
sanları hayal ~·iizllc görmek ve 
tnnım:ık ve böyfoce hayalle haki
katin çarpışmasına imkan ver
mektir. Gıyaben tanıdığıml7. ve 
sevdiğimiz insanların, bizden 
farlC":"lz iı anltır olduklarını ıı~· 

ı ıdcı ta d r ed rek onlara lı:ı-
\ lı hı tak rn v asıılıır ı .. I ~tı r-

u ôzcnmc>z~ck hayal inkis:ırı
na ugrnmaktan korunuruz. 



TASVİRİ EFKAR Sahife: 3 

i lngiltere Cin -Japon lı~-·· - .. -----. -.-ııg,~~~ .. ,,~:.~!! 
1 Sulbü İCİH Faaliyette ~ GUNUN MESELESi • • Av:,::_ 1~:hlikesi 

Alman Fabrikalarında ı 
~r~? 

d:~:,;~~'.:E~.d;~:~ ngiltere Müdafaası Nô•::-.:~::::n ::::~d. 

Zehirli Gaz Yapılıyor 

nılan !luale cevaben ayni zat şimdi-

1 
o ? verdiii bir iki esulı karaTla böy-

ki halrie Japon ademi müdahale si- Nası lacak . le tedbirli ve ihtiyatlı davraamak 
yasetinfo dt>l?işmedl~ni, fakat istik- mecbsiyetiai fİmdiden takdir 
bal için bir şey sii~·lenıek kabıt ol- ettiğini eöstennittir. Bu kararlar 
matlığını beyan eylemiştir. - Yabancı Matl:>aattan - meyanında, ziraat qlerinin hiç 
J. l Cı' L l ibmale uğratılmadan ıörülmesi 

1 

apon ar ıne acı~ o ar •on ş . . ıamaı ki t--'lt to 
· • unu ıyıce an ı , U1&l ere P- Norveç tecrübesi- için, bütün vilayetlere emir ve-

tic ::ıret yolunu kapattılar raklarında cereyan edecek muharebede Surıı.n 6şildrdır kf, yapıl:H:ak iılerlrr ·r · 1 b. d fü ı· · ................................ ................ 

Ro seveli Üçüncü 
Defa Na zet 
gösteriliyor 

Tokio 1- ( \ \ ) Ja n kuv- 1mevzubahs olan, Alnran Dcvletinın, bu- en n uhlmıni Almanların ılk teşebbu • n mr' 0 ması, ır e zu 1 .mp.-
• • ' 

0 
' ~ •• --:- • ~ Hın mcmb:ılnrından istı!ade eclcbılcn lenni dcfct.mck, Almanyanın lngıltz atın derhal durdurulması gibı ç<?k 

(1 inci sayfamızdan devam) :liğinden muayyen bazı nokm'lardan ~ctl<'rı, Fransa Hındı Çınısi budu- m:ıa=ım Brıta::ıya İmparatorluğu Dev- t.opr:ıklann:l ayak basma ına mnni ol- makul alanlan bulunduğunu bı -
tıbarcn muknv<'mct etmiye de bir sc- dunda ve Pcng Slang'a 20 1 ilonırtre le~ kal'Şl mucadelcsi de.ğ J, iki kını- maktır. ZJra, bır defa bır .ki:pru b ı l ıiyoruz. 

\faltaya hücum etmişler, t k:ıt l11çtur bep yoktur Halıhazır yagmur me'1si- mes:ıt'ede kain Fu Kwnn •t>brini i!ı- vetın karşıl:ıştıkl:ırı anda h:ıiz bulun- elde edılctıkkn sonra, ~ok iyi mucehhez s·lh • t . 1 . . . 
ıasar yapamamışl:ırdır. Dun yapıl'an · ,. d •-•-- ........ k et kud ı assa %Jl'U lf erımız.ın as-

ınf buyuk harek1'ta mü aıt değildır. ııl etn·:.,ıerdlı- tle Chımg u ....... ı ........ retlerin çarpışmasıd r ve ve mu ;ı em retı ink~r edıleml-I • • ~· • • •• 
ıc hucumdan d:ı h ı;bir netıce ahna- Traf>fusı;:arp hududunda İn~fü .kara ız_ • "T-". • .Bu_ sure • • dış:ırı:lan her ı.ti tara!a gelecek ya•dım yen b r g kuvvetini kovmanın ne kere alınanlann eksildıgmı telafı 
::ııamvotır. e hava ktlV\ etıerinın işbirlıği ivirtır. Kaı Chclc'ın Hlndı Çmi tan kile e!tlı- da ancak klifi dcrec-!"de seri ve nzamı kadar guç olduğunu Ne>rveç tecrubc- edecek surette görülmesi için bü-

Afrikad alıi harekôt Kenya şimal hududundaki hareküt. ha h'rlnrik etmesine mcdaı· olan bir bırkaç gunluk ~ııddet zarfındn yapılır- len ~at etmış bul ı~ yor. kiımetin elinden gelen her çareye 
ingllız Hava nezaretinin bir tebll- İngiliz kuvvetlf!l'inln mahdnt huc~ yol daha kapanmış bulunuyor. lhti- sa tayda!~ olabilir. . Bnt.ınya ~dalarınd ... arazi, güzel mu. • did ba r çok diıren-

ı;ıne ıore bir İngiliz bombnrdıman Iarile bombardıman hücumlan yap:ı•ı b • • • • • Halbukı, bu muharebede, ıırparator- kavemet ha !arı arzetmektedır. S3rp '1~ en. §VU ~' • 
(1 inci sayfamadan deYUD l ıayyııre fılosu Eritre'de Assabın centı- Cenubi .Afrika hava km'Vetlerile ~ mal u yol, ticarete açık olan ~ega luğu teşkil eden memleketlercf• n İrr ı- kayalar 1,;e ·Dcwr • !ar I.ondr.ıyı ce- d1§811e bır harekettır. Bız harp 

ııunda kı;ıl:ı ve depoüıra hilcum etmış.,l:ımıştır. İtalyan müstemleke askerle- ne yoldu. hz mfidafa;:ısı .. ın g6rebıleceği yardım nuptan ve garptcn muh?faza etmekte- harici kalmak bahtiyarlığına nail 
Rooıeuelt'i İ•tiyoru:z. tir. Çıkanlan yangınlar 18 kilometre- rinin Sudandaki kuvvetlerden iyi Ilı l tlı n · d. t zamanında yetişemez ve milc;ıdeleyc dir. Dıger taraftan şımalde Times bir milletiz.. Hükumetin hüsnü-

CWcago, 15 (A.A.) - Dcmoknıt tik bir mesa!eden görulmuştur Tr.ıb- harbetmfş olmasın:ı rağmt!Il İngıliz 0 an a rn ••anı muessir olamaz. Atman taarruzu anın· Sevcrne arasında 300 m~re yfikseklı. t db. • .hti kA A • ti 
p:ırtisinın açıbş ceJs sinde Chlcago rı.ısgarpte Tobruk. limanında bulumm l kuvvetleri b.irçok defo huiiurhı aşmı$- m••efen da, İngiliz .rnud:ıfa:ısı için, am:nk o sa· ~in eki Co!.swold tepc~erı, '1.-ı:ı:rat. Tı - e 1~1 ve •.. yat arane sıyase 
Eclccllye ncisi Kr>ll•· demiştir ki : ı:emilcre bomh:ırdmıan t;ıyyarelcrlıni7. tardır. lngllız takviye kıınetı .. ri kn- Tokio 15 (AA ) Jfaricive Ne-- nlycdc, Brıtanya ad:ıların~ el altında mese :et t~kıl eden Tuılt.ern 1:ıllsle:l.e sayesınde ha be karıfmaktan so-

~ yeıııd!'n Jıürum ctmi•lerdiı· Eldl• erli- r:ııc.,;u zaptclınek kin İtalyanların .. ' _ • · - ' • : bulunan kuvvetler, malzeme ve tesi Jt b.rlıktt' b•r irtifalar muvazisi teşkıl nu113 kadar masun kalmaoıı:z da 
cBcyıız sanyı bc"v riycti sevk irin 1 u· 1 h 1. u' 11. d. "iki' B ciddi tcc:ebbüsterini ho•a "ıkarac:ık su zan•tının soz söylem,.ğc s:ılııhıyett.aı· ınevzub;;ıh..-nr c!mektedır b••lıc 1. • d' B I L-... en ne ce er en ız c ı e. ır. u- ~ · ,, .. - • . · · . · . -.. a eme ımız ır. unun a ue-

bir fener olarak idare L'ilebilecek o- nunla beraber hücumun bfrlni müte- rette rAnyalc'e va!l.ti:ıd'c J'etişmişlcr- bır memuru HoTandn HlnrlisUınıle Daimi ictıhkimlar P:ıys de Cıılles yekpare bir küUedır. b b" h • . I • • "t 
lan adamın tekrar namzet olarak akip sahilde kara bir dum:ın sütunu dir .. Yel'! !talyaıı tnkviy·~ kıtaatı gel- ticari müzakcrntın başlamış olduğu. Maa~fih, . Brit:my;ı . İmp:ırator.luğu Az n .fuz e:'ile.bllir. . radbe~,] 7 :.assa .ıate lf enmıze aı 

yu. kscldiöi "firiılm•u•tür Buıun Jngiliz mesıne r.agmcn tngiliz garnizonu dl· b'J 1• f f i d.lik b 1 kudretının, bır AL-ıı::ın ıhraç ıımelıyesi Snol\dcr1 ın Jrt faı 1086 metreyı bu- le ır erı vaktınde, zamanında 
gösterilmeyi kabul etmesini rica ve ._ • .... · ' . . .. mı ı < ırm şt r. Ş m ı ı · u mesP c t bb · ka k k · · h k ı G uer tak d Jtp tsk d" " -'- b · ı· b' I t.ı.yy;ıreleri üslerine dönmüş-ferdir. ranına ... tadlr. Knhıreden ougun alımın eşe ~une rşı oyma ICJ_!l. ta a - ur. o mm asın an ayz:ı oç uşuncrıcK ası.ret l ır yo tular-
kabul edeceğini ümit !'diyoruz.> it I "lı. 1 T . . .ıab<'rJ•'•( nazaran şiddetıı muharebe· hakkında, fazla taf<ıiliıt verilecek kuk ettirmek ımldlnmı vcrdıgı şeyler yaya gırılecck oluna dcrm !ıyorlu ga· sak, herhalde Avrupanm • çiude 

Bn lx>""nat a)Jo .. larln kabul edil- ayan ar ı ı ngı n gemrs nı lt>r 01m<.ktadır. d ~·ıd· 1 la Hi d' ta de pek büyüktür. rip, tuh;ıf hutuUu sahllle karşı karşıya d _ b k 1 
• • 

,,_ .. bomba'adılOT LJ d- 'l zaman et,"1 ır. lo ndn n 1 01 Bunlardan birıOC"fsi tesis edilmiş bu- kalınır. Avrup:ınııı hiçblr sahıli bu ka- bulu~ u~ u anlı. v~. g~lı 
ıniştir. narıa ue, osu hükümeil, Japony:mm iptidai ır.aıl- lunan daimi istıh~mlardır. Sahillerde dar kar1$1k değıldlr. devn bız, şarktaki koıemizde n da b• • R 1 • ~ Roma, 15 CHu~> - 1talyan ın.... Lo ' 15 (A ) N del eril bul t · n sıra ır azn: • oosevc tı ıs- ., nt.ra. .A. - H3v1. ezare- er v mesi talebini ka e mış- bulunanlar bılha= limaul:ırı koruvnn- Goruluyor ki, ar:ızi müdafaaya musa- binnisbe huzur ve emniyet içinde 
tiyorun diye bat;"lrmı", partinin =~~u~~n;~!';!;!"~~= tinin t-:l::.lığt: tir. lor takviye edilmiştir. Memleket dahi- ittir. Aync:ı mukcmmel bir dcmi.ryolu geçirmenin de çaresini bulnıUJ o-
ınin" k it • f ı J p t Dün ı:ece kuvvetli Jng'l•z hnva filo· N'-'"l . . IIııde tahkimııt mevcut degildL Şüphe- ve yol şebckelcrıle katedilmiştir. , " ı ·om csı re s o an os a nazırı sup bazı gemileri bombardıman et- lan Alır.an~ yeni<l~rı muhtelif he· 1Cl1 Nichi Chmbnn gazetesı, siz lrl. bugün. bazı noktalarda yeni ya- Talim görmllı asker luruz. Eouzzıya Z..ıde 
Fnrley sükut edilmc.ıini rica etmiş- mişlerdır. Hood z.ırhhsımı, Arc Royal :lefleci bomb-ı•'dım:ın etmışlerd'r. mihver dc.vlctlcrilfl olan münaseba- pılmış istihkfunlara rastlanmaktadır. Jiali hazırda, Britanya adalannda, VELID. 
ti la)'y:ıre gemısine isabetler vaki ol- ka d · 1 l fn" 

r. muştur. Bunlaı .ıı arasın :l:ı Br,.,!'en t:ıyynre tın daha sıld:ıştınlması h:ıkkındald Hava taarruzlarına rşı erinliğine mahalli mudafaa hır ık er ı hesab:ı """'"mıı111mmı•mıaııu•ııııım11111ıın11mnuum11"" 
O fındn Relııieümhur Roo evclt, rabrikası doğu fluhr'u:ınaki l'ader- talebe cevaben Haricivenin mezkur tertiplenmiş ates ı;ebckeleri tesis edil- k:ıtmalwzııı. talım görmüş efradın ye-

Washingtonda llull ile yemeğini ye- Napoliye gelen 560 ltalyan borıı .l! OsmıbrJ1''nn d;.ıP,U şimalinde· , • . . . mlştir kunu 1.250.000 raddelerinde olsa gf!I- H_ arp Akademisinde: 
Yaralı'ı k. 0 . h 1 'd t 

1 
d memurunun .Jnpon hüki'ımctının mıh Ayrıca. h:ıvaya karşı korunma mınt.n- rl!ktır. Yeni sınıfların silAh aluna ca-

ınekteydi. ı ıep o z a :.yyare :t ı. zeıııe e- . .. ı.. ı hd -·• 1 ;.,.ır Mesel1 Lo d ıı:;. ı d ı kt d B y • M 
'?.T 1. 1 1 lı' h \_ • poları Gelsenki"ctıcn'de ht zln tesi- vel' devleUen de dahil olma!( u:z.ere ..... arı 1 as <:ul m.... • Ü il ra- ,..n masın::ı evam o unma a ır. u e R 1 e l u n 1 a r Müme•nller mecli•i reisinin napo ı< en :ı ınaıı ır auere gort', • · • nııı, insan mevcudu 7000 kadnr olan ve kuvvet, teşkıllltbnmış kaç fırka ifade 

Bardıa lirn:ınında ve Tob'd:ı ı:ercvan ~tı. Hambıırg \'C Brcmen'de ııetrol bütün ecnebi clevlcUerlc ıniizakeı•ata her biri 400-500 balondan mütcşckkıl ed<?r? Zırblı ve motorlü fırka:lar da da-
rıutku . 1 tastıvehnneleri. Haııım i'c Söst'd. . . . . - 1 illi. f d D . 1 n 1 d 1 eden muharebelerde yur:ılanan 560l ma ;and' garhrı tt Bom gınşmek myetımle olduırunu ı < ı- on filoluk bir manıa tara ın ıın muh~ hil lıclkı 40 fırka, Bu tırkalardan on 1 p o m a 1 a r 

Chicn':°: 15 • (A.A.) Mümessil- kişi ·Aquıleia• hastahane gemı~le bu ba:dım<·~~ar ınİi~kl=c~e ';,;Mınl:ır; nılştlr. Avnıpa harbine g-clinec>, .Ja. faza edilmiş olduğu zannedılmektedir. ikısi Flaııdres'lcrde muharebe etmiştir. 
ler nıeclısı reisi Bankbead, demokrat sabah Tr:ıblus!an buraya geJını;ıUr. sebep olmuş, ı;ok miihim lıas;ırat vu- ponyamn ademi nlüdaba!e politika~ S:ıhıl mudafıum da pek fıızla arttı- Bu yekün:ı 4 Kanada fırkasile Polonya, 
ıınrti inin kon resinde · 1 ı-· It l Af •1t d k" · h al. 

1 

rılınıştır. BuyCılt 'Britanyanın cenup ve No~ec. Fransız ve dığer memlekeUe- (1 inci sarfamızdan devam) 
ırat ett gı a ya n a ~ ı ;y_er ı ıt arı kua getırrmştir. . smda. bir değişiklik olmadığını da ,ark sahiJlerındc t<ıhkmıat yapmak. 30 rin kıt'alarmdan mürekkep iki, üç ıır- hanları verdıniz. Kurmay ııtajma Jiya-

nutukta. şöyle demiştir : lr.arbettıremıyor İn~ll~ boMbord.ıman t:ıyyarelerın- iliıve etmiştir. Tabii bn polit11rnnın santımetre ve daha büyuk ı;aptıki kud- kayı d:ı ilfıve etmek gerektir, İngılte- bt kazandınız. Bız, yüksek tahsil gol'-
Parti programı, cPrc.n.siplcrl M- t der. matcşekkıl c1ğer filOLıt'. da Hol . . . • kk d retlı sahıl bat:ıryaları yerleştirmek, ge- rede fns::ın ihtıyatı ~k fazladır. Fakat muş subııylarm ı;ayısile delil. Akademi-

.... h- Londrıı~ 15 CA.A.) - talya tı<ı:P bnda ve bf.b·•ımal Alm:uıo::ısında ba- ıstikbnldcki tarzı ınkişafı ha· ·m a cış· deniz mayn •-r"-Tan \·ücude ... e. silAhlandırma "U"'llıkler arzetm-'-•• ve tmek ı.un urriyct prensiplerine ZJd olan füln edeliden beri Hab-•stan e Eı:ıt " ..., '" .. ., ' ""'"OÇ den çıkanların sev ) esile iftihar e 
- . ...,,. v · ı zı h:ıv:ı rn"'·uarlarını bı.ıınb:ırdımaa birşey söylenemez. tırmek. h~·~ darı· ı..-tarvaları ve 1~1dak :r.ımana mutevakkıf bul·---.._-... r. Bu esi .. mute ızl ka hD _,, Y•U "" .,, "" .......,,..,,......., isteriz. Harp Akndemisinln gay ... 

•·tı' arr • ara rşı ya'"'i.'tıı~ aıya- re ile Sud:ın arasındaki hudut boywı- Efm.,leıoır. S<Jn 1k1 gece :.ıa.-ıında ce- Amrrikanırı Vnriye i birlikleri teşkıl eylemek vt• ~s dınleme {tıbarla asker toplama ile teslih ve tcc- Hm yetiştirmek değıldir AJrademlııln 
.,.. takı bini ta vvur etmıyornz. cıı ufak mikyru;t:ı bazı hareketler ce- m:ırı ~ !rmı iki dtişma.'1 uyyare mey. , tesisatım ikmal eylemek mıretile 30 ki- hiz ayni hfzada gidcmC'mektedir. Bu eayesi ., e en büyük vazifesi SC\"k ve 
Keza parti mevcudlyeti için yaptığr reyan etmiştir. Londrada üğrcnüdıği- danı bombardıman edilmişUr. Vaşıgton, 15 <A.A.) - Reuter: lometreden zıyade derinhği haız bır harbin tccrubelerinden İngiliz kuman- id:ıı:enin müstakbel yardımcılarına a-
rnüc>:ıdelede Britanyn Common _ ne göre, bu csnadn şimdi.ye kadar iki 1 S::hil n ı;.<!...f:ıı> tayyan:lcrimiz Jj'l İngiltcrenin ~:ıponya ile Çin arasın- miıdafaa mıntıkası tınzim ve tertip e- danlığı birçok dereler ıılmı$ olsa gc.. çık \ e mantıki dı.işunmeyi, enerjik ha
w alth için empatislni ifade eder> funil meydana çıkmıştır: 

1 

eece Can~ ı ~balamı:ş ve depolara da barış akdı ıçın çalıştığı hakkında dılmcktedir. Fransn muharebesınde k:ı- rektır. Unutmamalıdır ki mutecavlzin refcet etmeyı, yani dol:!ru karar ver-

klind b
. be . 1 _ Yerli İtalyan kıtaatı harbet· ateş vermı~lerdır. Malezya vali vekili Joncs tarafından zanıl:ın tecrübelerden sonra ihraç ;ıme- avantaj1armdan birim, ihraç ve taarruz meyi ve güzel emı.r yaznıayı oğretmelc 

ll e lr ynııatı lhtiva cdecclı:- . , . . - yapılan beyanat hakkında ~j h{Ç• Jıyesi ımkflnlannt bertaraf edecek her• noktalan hakkında mudafıi teredd itte 'ile bu hUSIJ$ta fıkren VI! ruhan terb!-
tir mıye çok isteklı degıldırler. Butun bu h:ırekAttan yalnız iki t.ay- bir mütalea elde edilmesine imkfln şeye tcşebbı.is edılmıştir. Butün bu mu· bırakmak teşkil <'der. ye etmcktır. Akademide düşünmeyi, 

f. 2 - Sud:ınlı kıtantın m:ın.evl=tını yaremiz donmemiştır. u k D ıoı clcl ·1 b'l d f k d • · ı ·ı· d k le tl'd' nglllzlere harbe girmeden ve ka- b k i • İt l l r"- '" Londra, 15 tA.A.) - Bahriye Ncza- yoktur. za o,.u mcs erı e ı - a aa mınta ıısın a yıgın yıgın manı- ngı ız onanması ço uvve ı ır muhakeme t'tmeyi, hesnp etmeyi oğ-
o:.ıma cın ayan arın sar etti& · . ha~~ al .. kadar olan mahfiller. B. al:ır, b:ırikatıar, tank tuzakları, blok- İrıgılız Kumand.)ıılığı sahilde ta r- rendınlz. .Takribt. ile ·Umumi fıkir-nunlarımızm hududu dairesinde eli- .,.., t b k şt İt:ıl retinden tcblığ edllmlştır: ~ d 1 1 · · üd r d b 1 . ..-yre oşa çı mı ır y:ın propa- . . . .~. Churclıill'in dün söylediği harp nut- hauslar, •ıi:ınalclar vardır. anmış o an mııcssır m • :ı aa a u u- ler. le ·Yanın bedahetler• le iktifa 

ınızde olan bütün yardımı ~·npmah- g;;ıııdası havada:ı ıııtılan beyanname- . İtalya Hukuınet! ol~ıren neşrc.ttıgı kile uc sene çetin mtıcadelc vr blrı:ok Müdııfaa mıntakaları nacaktır. Knra kuvveUerı. 900 kilomet- etmemeyi öğrendiniz. 
yız. lerle yapılınaktaydı. Sudanlı nskerle- bı~ yıın~:ı Muttdık lımaıılarn. gıd~n fedakArlıkl:ırdait sonra Çinin sulh Hava mi.ıdafaıısı mahallt bir kuman- re uzunluğ ında olan s::ıhıllere, bir şe- Hnrp san'atl N:ıpoleon'un dediği gı. 

Hankhend'ın ismi h:ızı mahfillerde nn çok azı okumak hilır. Bılcnlerse but~n tıcaret vaımrlıırının , Muttetık yapmıı51 tekJlfinin telifi müşkül blr- d:ının idaresinde 12 mıntakaya nvnl- rıt hnlindc dizjlmiyecck, oglebi ıhumal bl h:ıddı 7atınde ba ıt bir san'attir: fa-
Rci'!icümhur mu:ıvinl I atılan bcyannamdcri hılh:ıssa ~illunç !?hıllcre .30 mil mesafe d~hllınde sey- şey olduğu kanantındedirler. Kaldı ki mıştır. 12 hazrrlama ve talim knmpı şımal, merkez ve cenupta üç kume tes- kat hep icra ve tatlıikten ibarettir. 

. . namz!'d ola- b ılın::ıktadırl:ır Bu hu uslıırda trıııiliz rıscf~rlerınıı1 butun mes.ulıyclı ken· a ı !1 ~ fırdır Ke- kıt'alann yctişmesıni temin ctm ktedır kıf ı-ylıyecektır. icra lic tatbik demek san'atin ka d~c-
rak zlkredılmcktedır. kuvı;cUcrı modern eraft altıııd.ı mu- dılerıne :ut ol.:ıcağırn blldırmıştlr. Bu- Japlıo~anı~. z::ıy:fl d ğ ~ li t '1u1ı Paraşutçulerlc ve bozguncularla mil· İstllli ordusu mevcudunun muazzıım rinl herlınle u;ıdurmak demekt.ir 

Bankhcad, d mokrııt p:ırll inin hl- b:ırip olnrak kerulılerinı osterm[ş 0 _ nıı ~re Kralıyet Hukumeıi İtalyan : J'apo~la~:na~~~ı:;,~ ):t~C"l~:i :c t~: cadele tcşki!;itı mensu_plarınrn mıkt ı bır r:ılcam;.. ~lıg olması gcrekür lhrac l'farpte ve muharebede hiçbir hal di· 
fo yollk Am!'rikayı harbe süı'iikle- lan bu yerlı kıt4ı:ıttan muteşel·ltild 'lllhillcrl cı•arında eyrıscfer eden '\'D· 400 ooo kadardır. Bu gonullul r m h nt ~apmıya mU\ affak olurEa bu ordunur: 

1 

terine benzemez Harp tarıhinde te· 
• .• . • . • ' ır. purlar h:ıkkında mumasıl bır tedbfr mln edilemez. Nıhayc~ mütcarrız1'ın biı ilkler halınde taıızzi ettrnlmışt.ir. g rl hızmetlerını temin için <G1:rı h z- k !'Tür oktur Size Akademide kai-

.nıek ı tcdıgı hakkındaki ıddıaları ıf- Bn kıtaat şimdıye kadar dil~man top- alınm.:ı mı y rınde bulmuştur. Bu u- yatı:;tırmıya çal ş:ın sı,yasete dönmek- İngılız ha•·aeılığı harp ba ! ık n uc b1r ı m bir ton füıd eder) ha- ti !1 y l • ög tlldi 
0 

k d 
tira keliıncıile tavsif \'C şunları fül.~ raklarına mutc:ıddıt h cumlarda bu- rcU Jngıl.l' Huküm tı Akdenı .. e İ· t mut a~ıtıt'-,kal'fl -muk:avemete sonr:ı kunetlenmiş gibı gorunmekte \ v den z lıakım~etme sahıp olmak 1 er \e esal ar r~t 1 ! :u ud aıtar 
.. 1 • • lunmuşlardır. İngılız kuv'Yctlcrıne U- lalyan sahıllerıne 30 mıl mesa[c icın- devam için dost bir dc\•lcte yardım et- ve İtalyanın müzaheretine rağmAn ıa···mdır Halbuki ln"iliz dor~nması erk "e ekcsa. ıırı !'"u edı f kcr et b1-
•C ey emıştır • · .. h · ·· h ld r: " ... · ., "' bı etın ıçın ıcap e en ı tr er -

R ·el · tihak .eden bırçok Hnbe~lcr de hucu~- de ~t:vahat eden vapurl:ır butun mes· mmln hıç şup ~ız murecea 0 u u düşm:ın ha.,acılığından yılm:ıdığı ınt.ı- bugun çok kuv':'etlidir. ye 1 \enldi • 
. oose\ t ve Hull Avrupndn b:ın- !ara ıştır:ık etmişlerdır. Bıdayettc J. ulJyetı uzerlerıne almış ol:ıcııkl:ırdır. beyan edılmclctedir. lı:ıını vermektedir. MiRALAY GROSSELIN Korgeneral bir harbin kaz:ımlması 

şı idame etmek ve Amerllmnın gay- talyanlar Sudaıı lıınanlarına ve Bahrı Stras~urg wtünde Jngiliz j Hu!l'ün beycnatı için llwmgclen esaslarını. kurmay su-
ı-etlerimize rağmen lnki~af ı•tmil! o- Ahmer sahih boyunca bazı noktal:ıra 

1 
t (. . V11$ington. 15 (A.A.) _ Holl. lngil- 1 1 bayının \'tlgflarını soylcdlkten sonra 

lan hnrbe girmesine mani olmak i- h:ı\·a huc:umtı yapmakla iktıra etmıŞ· oyyare erı terenin Çlnlc Japon arasında barı$ te- ~VA~ a L a TE lG ~! fF L! ~ sözlerini şöyle bltırmıstlr: 
çin mantık hududu dahilinde miin1- lerdır. Bununla ber.abcr bu ay faık Stra<bourg, 15. (A.A.) - D. N. B. minine matuf g;ıyreUerine dair olan ~ o o Ll ~ W Ll •- Arkadaşlar; idealiniz. şahıslan-
k • kuvvetlerle Kası;ali Galtabat Keru.I Alansı bılcLrıyor. h:ıbcrler hakkında kendl$ine isticvap mıştır. Atatürk., ismet lnönü. Mareşal. 

un olan her şeyı yapmışlnrdır. mut k:ırnkollarını ilk ridd; hı.ı~um hn-j Geçen hafta ,perşembeyi. cumııya eden gazetecilere Amerikanın Uzak Bu üc biıyuk insan üc kurmay sübay-
Hiiküm<>tin bugünkü şeklinin ve reketlerin«! ha$lamıılar ve lıu kara- bıığhyan gece Jngiliz tayyaı·eled Doğuda ayn ve müstakil hir siyaset S f ..... k J • l Y • D h•ı• dır. Bu mektepte okumuşl~rd~r. :-ıa-

Ameri~a milleti hü.niyctinin mnhn- kollarl mulrım zayiat vererek zaplet- Str:ısbonr'u bomb:ırtlınıan eılel"t'k takibine devam ettiğiııi bildirmiştir. Oll ela ef erJD eni a 1 ıye ~~~~~zihı:::~za;;:;z~~~gi:rı!~~m~~~n~: 
faza .1 ıçin Cümhı.m~et v~ demokı:~t mişlcrdir Bn k:n':ıkoll;rrın lngıliz nok- • rcvılorf bnnliyıisunc 40 kudur yan- Hull, gazel~c~leri ka~ul etmeden bi- b ., .. Tayinleri mızda olan çok \ gili Atatürk. 
Partılcri arnsmda bıı·Uk ve tcsanut t;ıiruızannca tratcjık kıymetlen olına- gm oonıbası atmışlardır. ,raz once İngilız Bliyuk Elı;lsi I.ord I aDÇOSU ~ Sivil dehfısı a kerl dehfısına: zeklı 
derpiş eden hatip, müteakiben mü- _,. .... ,,._,...,,..,.,. .. ,,,. .. w11ıııııııııu11u1111ı•ııııııııoı""""'""'"''"'' .... """""'""""'....,""""'111''"" T.othlan'ı_ kabul. ~tmi.şse de kmülAkadt.ı1a Ankara, 15 (Hususi muhabırım rnen Ankara, 15 <Hususi muhabiriQllzden \ia~fları knlb ve ruh vasıflarına, ka-
d f 1 1 . t '--' Uzak Dogu vazıyetlnın ınilza ere e ı. telefonla> Son zamanlarda ıncmle telefonla) - Emniyet Müdurleri ti - ıralrter 'ile moral va:nflanna müsavi o-a aa mese e ennc. enms eyıcı.nıŞ ve d.,.. d lfı1 t d h' bl a c ev - "I · bü ük •- t t · " • -· · ' B t k 1 d k • ' ıe;ıne -·f' . e e en ıç r em r m • ketin muhtelif yerlennde vukubulnn nıır. komı <'l' ve muavinlcrile polisler lıın y ume .nonu •. 
l.iO~ le demıştlr . a cut degıldır. zelzele ve seylAp fel~ketlerl hakkında. a~ınd;ı genış mikyasta terfi ve nakil- B:ışbuI;umuz. akldemız, vicdanımız 

Norveç, Belçika, Dnnlmarka v a n a r a 1 s o n 11111ıııııııı11mııuıııııınmtHllllllllllllllllllllllllllllllllllll alik:ıdar mak:ımlara aşağıdaki malil- Jer yapılmıştır. • olnn s:ıyın l\tnreşal: • 
Rolandıının lşl!aline kadar manıızda mat gelmiştir: Sel Denıziınin Çukur kö Bu mey:ında fst.ıbuldan b~k em- ~u genç kurmny ı;-a~t.leri. kendı-
lcaç kfşi dcni7.nsın hiıdiııelerin miı- fransada yiinde ıo evi tamamen, 40 e\'ı kı men nıyct meıı uııları da başka yerlere nak- lerınde:ı n~ler lstedığlnızl, ne bekle-

• • • ' • • • A • t • k • 1 • yıkmı:ş, 14 kişi kaybolmuştur. 2. kadın. Ieclılmı:şlcrdır. dlğinlzı bflıyorlar, yapacaklardır.• 
nasını ıdr.ık edebilmı~Jr. Bu ıstiln- sıyas 1 vazıye ın a ıs erı 3 erkek i>lmuş. 3.kadın, 3 erkek ynra~ Mudurlerden Elazık Emniyet Mfidll- Korgene.rnl hitabe.sini muteakip me-
lardnn evvel, o zamnndanbcri nldı- Açlık Tehlı• kesı• ıanmıstır. Erzur.umun Bimış kôyuııü 1 

ru vana, Van Emnıyct Müdün1 de E- zu_nlara kendi elile diplom:ılarmı ver-
f:'ımn: milli müdafnn tedbirleri şek- su basmış, 3 ev, 17 ahır, 7 ırom:ınlık. 1 lıizığ:ı t yın edılm[şlerdir. mıştir. 

llnd tedbirler derpls eden hiçbir - dukkt'ın h:ırap olm~tur.. . Dığt"1" t:ınıftan, Dahiliye VekAletl, Si- Mezunlar şunlardır: . 
.. . . (1 nci sa,:fadan de\'am) rındaıı \'erilen bir karar mucLbince (1 inci sayfamızdan devam) Dığer taraftan ewelkı gün Maraşttı vasal Bıl"iler k 1 b . Knro Akademisinden. 

cumhuriyetti ı:örm"'dık. Bununla be· " . . . . , sekiz zelzele vukubulmuş, bırı;ok bin:ı· -1 ., 
0 u unun u scnckı me- Sıtkı Orgun, Muammı>r 1.trgen, lr-

raber bir ses çölde vfız eden bir u- Atina, 15 'AA) - :!6 temmuzda ;;,~~~~~,r~e~:~~~~~rı~cennı~P "\ ahudı hır habere nazaran Surlyec~ekı F ran- Jarın duvarları çatlamış ve balk buyuk z:ıınl;Jrınclan Hilmi İnanc'ı Trabzoııa, fan BaŞtuğ, Adil Aktuııa, Kemal Sey-
d . Gk iti' B d Amc· antrenman muddetlcrini bitırmış olan ·Mır ' 1 d ay~lk \C~ıl- sız. B:ışkumandanlığı baz.ı ıhtiy:ıt sı-

1
lıir korku icinde ovalara kacmıştır. F Berkel u Erzurum:ı, Adil Akt:m'ı men, Krm:ıl Dinçler, Necmettin Er-

nmın !l<'lll Y sc 1
• u a a~, 

1 
34 sınıfı ihtıyat ••Cr:ıdı terhıs edıl..ı - mı~r. d/ dı :ıgo~a :r nez ım <' ·ı a- nıflannı terhis etmiştir. Nüfusça zayıal yoktur. Mal:ıty:ıya, Vefik Altuğ'u Samsuna, E- guven, Mustafa Yoruç, Haydar Su-

'l"!kayı uyıındırmnğn, on7 cl~ı~y:ıı il rcktir. 22 tcmm~zrl:ı 33 sınıfı efradı hıı 1 a 1 
•
0 lor ar a hızmetten çıka-ı . • A • •• k d•I min YuzbaşıoiiJunu Konyaya, Necip kan, Kl'ımfl Atesm<;!"· Yahya Okçu, 

olup bitenin hnklki mııhıyetıııı a.n- bır talim devresı. geı;ıı.ınC'k. l~Crc ııı -ı rıl~ışl:rdıı. • H • Bıı _ıhtı~a~lar sefen kuv et~e de Tekaude aev e 1 en Suleym:ını Dursaya, Ahmet Top;ıloğlu l~s:ın Duray, F'ıltri OnUgBren, Scyiet-
lntmnf'a çnlı~yorrlu. O nılnm, bu- l!ih iLına davet <'dilce ektıı. ıı tem- Zıraı kalkınma te,.bbus/erı askerlıklerını yapmı~!ar ve '\ akln- 1 temyiz azaları ılı> Kemal Gurkan'ı Vek~et maiyet tın Cotur, Nıya~i Polat...<:fi,. Neca\ 

- • • " h h ,,.. rı~ rla :!!I sınıfının B ,ıv taHm ıı;ın Bu kreş 15 <A .A) - Ba:v.ekıl Gı- k uhtclif mıntnkalnrına tak- memurlukl:ırırı tayin etm~tir. Yurdnkul, SalAhattın Tanç, Adıl Sava-
~unkü vazıyctı goren emen e~e~ çağırılmış olan muavin crraclı ıerhıs ' · · nr ın. m. 1

1 
Ankara. 15 <Hususi> - Temyiz mah- ı;an, Rat.::;ı Ergi!, Cııhit Ateşalp. 

tek kimse olmuştur. Bıı adam. Reısı- ""' -~.ın.ı.ır gurtu radyod:ı Lıır hıtabe ırat ederek sim edılmı.şlerdlr. kemesi Azalarından Ahmet Rcfak Q,.f Ebe Naciyenin Hava kurmayları: 
cOmhur Roo evclUir. Rumaryatla Yahudiler dok- mernlckcun tnıdutlannı mudıı!na ede- Yeni Fran•rz lrabinHi man Remzi, Mustafa Asım, Mahmut muhakemesı" Tel~t Birlngen. Sabri Gökmcr, Na-

R 1 • A · 1 ı lıl ı:cğinı ve zırmıı makınderı tevzıı vol· l Kudretullah. Atunet Şc>r:ıfettin yas mık Kem:ıl Asna 
JlnUp, oosevc tı vrupa ış er ne torluk yapamıyaca ar l:ır ınşası ve ko_vlulerın ha~·atını .ı.slalı tamam andı haddi dolayısıle tekaüde sevkcdılmış.. Deniz Jrurmayl:ı.n: 
Üd h ı t ki ı'tbam eden eüm N l t " Ankaııı, 15 CHususil - Bundan bir· 1 s l $-' K m a a e e me e - Bükrcş, 15 (A.A.) - azır ar ara· ı · h 3r: (A.A.) _ Mareşal Pe- ıerdir. Yerlerine kimlerin tayin oluna- zzet aten. n<:A arapınar, Nnci 

d - suretı e ziraatı lnkiµf etttreceğlnı süy Vıc y, u k;ı ay evvcl, Ankarada sevgılısi dok· H kıtı B in 
huriyetçilcre doğı:udan Oh'TUYa cc- lcmıştir. tain, Endüstri ve İş Devlet Sekre- cı;kları Adliye Vckillni=ı :ıvdetınden tor Mehmet Aliyı oldüren ebe Nacıye- Seyhan, n ur.ıh, Kemal uıer-
Tap vererek Reisicümhurun insanlık atlerine neuırct etmektedir. Hopkin- Rum•n Bafv•ı.ı'[ı" ı.u· ı.u·m·tı"n R Beli ,. t 1 1 '· sonra anl.~:la aktır. . k _,.,, d nd h'tl gUnYü. k k Le d • . ... ..." n " ... teı liğlne ene n ı ny n eı erıı .. 

1 

S .. b k "d nın na zen götcuıen avası :ı, ş:ı ı e- sc \atım an mezun olanlar: 
namına banşın ıdamesı lehinde ve sin Chicago'daki ikamctgühı Wı:ıs- programını izahetti yeni Frnnsız kabinesini tamamla- umer an 1 are rin ıc1in:ıhe suretıle gelen ifadeleri o- Hakkı Ögenç, S:ılfıhattin Sumer. Se-
harbin yayılması aleyhinde hitapta hingtonda Be~z S::ırnya husu i bir }" • ... 1 "' kuıımuş ve bundan, Mehmet Alınin, zal Dura, 1-!ayri Ciyas, Ekrem Kata_ 
bnlunnuıktnn başka bir şey yapma- telefon hattilc b:ığlıılır. Dükreş, 15 <AA.) - Reuter: Başve- mıştır. 1 mec lSl aza 1gı Naciveden borç :ıldığını bilmcdıklerl, gnn, Ekrem Türker, Ferit Özgeten, 
dıgyıııı sövle-'tt ve demiştir ki : kil Gigurtu cuınortcsı akşamı radyo- Alman gaz.ete/eri Fran•ayı Ankara, 15 <Hustısf mutıabfrımı7.ıfon y:ıln~z N:ıCJycnin: ·Mehmet AU beni al- Mustafa Elyaş, KAmn Erdo'dur. 

" uuq RooHOeltin namzet/ili lıabul da bfr nutuk vererek yem kabınenin • t kide ba ladıfar telefonla> _ ~ ımerbank idare mccl ı mn= onu oldürürlim• dedikleri ıınl:ı- ~;========;,;;,~~~;;;,== 
İcra kuvvctl hiçbir zam:ın Avrupn • h . r . h yıne en f ıizalı"·ııa Şakır Kar:ıalun tekr.ır tav_ in lmıŞLr. Muhakeme başka bir güne 1 1 d k d. • edil~cetı fİlp elı başarac:ıgı vazı eyı ıza etmıştıı·. Ru- ti' r an a en iDi 

harbine işlirnkinıizi telkin t>tmemiş, men milletıne hitap eden llLışvekil, \'iehy, 15 (A.A.) - Havas njan!:ı olunmuştur. bmılulrruştır. 
h. • 1 Cbicaı,:o, 15 (A.A.) - Reuter: ı .. d f 

partimizin mes'ul hiç ır zımamc arı olarak milletin, kabinenin mes:ıısıne ıtıma1 bilclirlyor: • • dı?bnı.:ktedlr. Hükumet. totalitl'r re- 'Yunaniatanda 4 Ag" Ull• mu a aa 
harbe girmemizi derpiş eylememiş- Rooseveltin üçüncü defa etmesi ve muzahır olmasını ıstcmıştir. \iman basını, Frnnoız hükiimr-t•· . . klld" etmek kararında 
t1r Cümhanclsliğini kabul edip etnıiye- 8 c· 11 k . ' ~ k 1 . • IJıııılcrl lıerhııııgı bır surette ta tos bayramına hazırlık 

• . ıgourtıı mı eıın c ·seı IYl.!tmı ııin alılıgı :-on arar ııı •: memmıııı- ııaıarı rlikkate alınnmı,.tır. Faşizmin 
flankh<'ad, şöyle elemiştir: ccğini ynlnız ikl kifi bılmektedir. teşkıl eden kôytıilerın menroflıne bır. Ü 

• ı· "etle lrnrşılanıamıştıı. ç gün ev- "e "'as·vonal So<ıyalizmin doğumun Yıldırım harbine yalnız lngillere Bnnlnr, d!'mokrat p:ırtic:iniıı nııl ı hassa işaret t>deıek her zomankınclen ~ • ~-- ~ 
• d. H'tl komı'tesı· -ı·sı· Jıııııın& I•'aı·le'· ve f l b " k 1 ·1 d ecı·ı ve!, 01..'lıtsche Allgf'meinc Zf'itun" dn ve terakkislndeki ı;;artlnr, Fr.ın-muknvcmet. etmekte ve şım ı ı er· .. "' J az :ı ug .. n uy u ere yar ım ı me- • 1 da b 

si "c lıdil ve namu k5.r btr idarenin ynrı resmi bir ırnza 8 tın n hu-,sanm vaziyctıle mukayese edilemez. 
le :Mussolinl onu tamamen imha et- Cümhnneisinin sıımiıni dostn Tırn· k" 

mılleün mes:ıısmi hımaye etmesi Jft. susta .,nvri nıüsait mütaleıılar neş- ı~ransnnın buı,:unkü vnziyo:ti, hiı ·u-
mck irin nhdeylc.mişlerdir. Bundan ret Nımrı Harry llcıpk instir. Her ., J 1 r. 

.. 'k zımgeldiğinı -.e zır:ıi mahsullerin lyı retm~tir. Giornalc d'ltalia ve Stnm• metc, uıun hazırlıklarda bu unm b"ll 
başkıı HiUerle Mussolin1 Aıncrı a ikisi de bu sırrı iCşn etmemeyi Roo- fiyaıla satılması !çın hukumetın elın- k d' F 
..._ dahil ol--'· u-zere ı'uhl•-t al"V· el 'd . 1 1. pa gazc>icleri de en ı :fikirlerini vakit bırnkmamıştıı·. ran!:anın mn· 
,... nlllA W1 ...., sev te va etnıış en ır. den geleni yapacağını s<iylcmlstir. k 
LL-de diye •-vsif ettikle.ı:i bütnn de- söylemişlerdir. ruz knlrlığı darbe, Frnns:ıya. l'U ·arı· 
....,, ... Farley ..-e ikinci rel'" G:amer Re- HııkCımetının sureu mah:rus:ıda de- d 1 ı· k ı h ı t it • ve 

( 1 inci sayfamızdan denm) Atinn, 16 (A.,\.) - Memleketin 
hc.r t:ıratından matbuat ve turizm bulunmaktadır. Ordu, mühim mik-

tarda teknisyenlerin iştıraı...;ıe tak
müstcşarlığınn gelen telgı·aflar bü- viye P.dllmlştir. Bn teknisyenler, ay-

tfin Yun:ıni tanın 4 al,~stos rejimi- ni zamanda mahalli vaziyete de ta
nin 4 üncü yıldöııümünü tes'ide hı:ı- mamilc iişina bulunmaktadır. Pek 
zırlıındtğmı bildirmektedir. yakında Jrlanda serbest devletinin 

Bu halk hazırlığı hakkında tcfııi- kcndl!ıini mOdafaaya~tamamile sallh 
mokras"ıl"rc n .. nı·ı du"•-anlık ı'rin ,,.e- -· -~zıtetere eden Her iki basın a tnm ayn ( ır V<! dan başlıyara ( er n o 01' cyı .. ........ .,..,. • " isicüınhnrluk için ıı:ıımcUikler.inin ruhte etııgı •u temas 1 i k 
min .-+-fşl--'ı·-. a•ag·ıdaki iki keyfiyet ileri sürü - 1mcs'ullyeti ~eııid<'n tcs ıı etme 

"""' cnı " va~ilınesine mib. ndt- etmek niye- Başvekıl. yeni yollar ınş:ı'Slnın zaruri ~ 
'«l ratt.a bulunan gazeteler, beynelmilel 

vnıi:;etteki istihalenin bu rejim de-ROOM.,.ıt yat ~.;nJ.. tin<ledirler. Fakat Roo e\ elt intihap olduğunu zıkretmlştır. B. Gigourıu, mcktedir : ı Mııreşal I'ctain'in manevi hlmaye-
Chicago, 16 (A.A.) - Riyııseti· mücaddesini idare edı•ııler ıuilli teh· Rumen mllletı namına Kraı:ı ubudı- 1 - Fransız rejimindeki değişik- sinde ılcrin\ere rloğru ıl<>rhnl cne•·jık !rışikliğinin ne kadar hayırlı oldu-

cümhur için demokrnt namzedi ta- yeunl bıldırerek nutkuna nihaycl \'er· lıklcr, mihver d.evletfor •. ini aliıkadaı: ! surette hııreke.te geçebilecek bir ku-

büyük bir ordusu olat'aktır. Memle
ketin bitaraflığını muhafazaya ve 
memleketin mOdafaıwna büyük bir 
şe\•klc bağlı bulunan halk, hükOmc
tin işini çok kolaylaşbrmaktadır. likeler karşı.,mılıı ve demokrat par· t ml l 

yı·n evliyecek olan demokrnt partisi mış ır. etmez. Bu, totaliter reJı •r n, ycnı mand:ı mclcanızması kurr:ıak vazife. 
" tisinin menıl!'ketin öııiiııde mlittehit v • t v 1 i ı kongresi bugün öğle rızeri rnesaısinc s ananı• an - s ugoı av ya bır btıkbal için iyi birer ıiım n o :ı· tılnl tnhnıi1 etmiştir. Bundan soma, 

başlıyncaktır. Kongre liderleri Chf- olarak çıkması için •ıtılnrı lıu niyet- ilıttı•adi müz.akueleri bilmek için mazi ite çolı: fazla nüte- memleketin heyeti umumiycsi üze-
eagodn son hazırlıktan yaparken, Ro lerlnden vazgeçireceklerini i.imiL et- Bclgrat, 15 <A.A.ı - D. N, B Bel· sanlt bulunan adamlar tarafından rinde tedavi ha-reketlne ~eçilecektir. 
osevelt, Potomnc nehri fizerinde yat ınektedlrler. gratt~ buhınalşıı Yun~n lıcaret heyet vlicude getirilen fena bir taklididir. Bu hareket, yab:ı.neı nıisallc.rden ıl· 
gezintisinde bulunmııktadır. Maama- Perşembeye kııdnr demokrat pur- şercrı.ne verıı; oldugu, btr ııkşa1? z • 2 - Fransa., bu ııureUe galtpli!- ham alın:ırıık yapılnc~ak d .. ğildlr. Bu 

. - 1 d l't"k tisinin kon ...... c cd!ı<'leri muht.rlif ın11· yafetınde, ~ ugoslav rıcaret Nnzırı 
fih Roosevcltın bugun er e po ı 1 .,.. • • y h .. "nmek "e bu euretle daha hareke• daima hakiki Fransız ruh -

h k.k. 1 ı:abhasiarın ıınlııkların 1 tah:Js edl- Bay Andr.!s bır nutuk söylıyerek U· re aş goru • .., .., 
sahneden uzak bulunmnsı, a ı 1 0 - nanistanla Yugoslavy.:ı aras..nd:ı cere· iyi biı· sulh muah desi elde etm k nun h:ıkiki Fran«ız h;:ıyatının 
maktnn zlyndc zahiridir. Zira, Roo- lect>ktir. l\"ew-York ımmılıhıısının yan eden mu.zakerat.ın ıkı memleke1 

1 
tiyorsn, çok ~·anılıyor. 

r. ~eltin en ımm"mi şahsi dostu tlca- perşe:ııbe güniı Roo v 'tin eçil c- ~· ında m hlıt 1kt u kullerı'l 
1 d 1 _,. .... Fı nı ız basını, c:;:ı en 

nazırı Htı kins, Chica od:ı kon- nı teklif ede~ c, ta m n e ın=te- hal me :tnalu! ol tur.a J.aret etm • 
11 

de r d· 

1 
t z::ıt bulunnn bu lkı t 

llleriı d Roos velLin menfa dir, ur. 

gunu göstermiş olduğu kanaatini iz

har ediyorlar. Millet anlıyor ki 4 a· 
ğustc.ıı Hl 16 rejim değişikliği ve Me-

taksas hükumetinin hu dört :;ene 
zarfındaki d1rilticl mesaisi olmasııy-

dı Yunnnistan Avrupanın geçirdiği 
lıu hcngimcyl tcl:likeli bir samntı 
iı,;inde karşıhyac:ıktı. Bu hal bütün 

me 1 kctt<> rejim \"e efine kar l 

t~arlık hi • h:ı 1 E')• 

Fransadaki talebemiz 
Ankara, 15 (A.A.) - Hariciye 

Vekaletinden bilclirllmiştlr: 
Frnnsııdaki talebemizden Tapgnn 

Çarıklının Ln Bourboule'da, L(itfi 
Yaşdal ile Vecdi '!'ürelin Viehy'de, 
Mehmet Ali Handıının Mantcs'da, 
C<!nan Snhlrin Augouleme'de oldnk· 
lan luıkk nda bugün Vekiilete nı. 
lumat gelmişt.r. 
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;•SPOR•~ 
~llllUH•llllllHllllflf&lllUUtlll.lllltltlllllMlltllllUJtltlt~ 

Atletizm 
MEMLEKETTE 

Tasviri-Efkar 
Müsabakala- Ç kk I d k. İ . ana a e 

r!~ .! ,, .. ~ bl~~·,z.~~ Açıldı Ve 
Halkevi Sergisi 

Beğenildi Çok 
1;ms lcrin elinde ı:'Ünden güne >"ilk
sclıııckl<'dlr. Bu kıynll'tli "lJOrun bir Çanakkale (Hu~u:>i) - Çnnakkalc gcıyı-ctlc çalmın geni" kızlarımızla 
kaç ~<'n zarfında ne kadaı ileri gö- Halkevi Dikiş, Bıçki ve F.li leı i Kur- kıymetli öğretmen Hum iye Balknn
tuıulduğunC' ııaznr ~unu biz Fenel'- su geçen yıl oldu~u ı::ibi bu yıl da lı)a te ekkürleı· etmişlerdir. SC'rgl 
bahçC' stadında bir kere daha şahit bir senelik mu\•affoki)·etlı çalışma- yüzlerce halk hırafından ziyaıet e-

iş Adamlarına : ........... ' ...................... ' ................ . 
Herbert N . CASSON'un bütün dünyaca takdir 
edilmit eserlerinden rıefredi.'enler : 

'.rica relı n sıı·ı·ı • .. . .. . .. . . • • . • . •. 50 kuru~ 
Para ıııı!rl knzanılıı? lıı Rıı ııosıl 11ll'S'ul olur? 
Gü\'ltıklcrle nıuııl mücadcl edilir'? 
İş bıı. ındn aclııın? Modern ış ınetodlıırı 
Satış .ımn'ati ve tezgahtarlık 
Krcdı l<'miııi ve vcrc~iyc satış ... 

Neşredm: İstanbul, İNKll.AP KiTABEVİ 

> 

> 
r.o > 
5(1 > 
60 > 

<>Muk. Büyük bir inli-lam içerisinde s·nı gösteren scrgi!lint Hnlkcvi "alo- el ilmektedir ~ı t D • il ı• J"' J 
ynpılan bu nıusabakaların hakem ve nunda Valimiz Atıf Ulu.,oğlu, Gene- T~rltç« lmr1ları ev e tmıryo arı an arı 
idarccllerfnln hep i de zanuınlarm- roller, birçok yüksek l lİtbcli ~evntın Çanakkale (Hususi\ _ Halkevi t.~•••••••••••••••••••••ıi 
da por yapmış ve bilhassa atletizm· ve kalabalık bir hnlk kutlcsinln hu- . ş b · · ı -. . . I Det'S ve Kurslar u csının açmış 0 • Muhammen bcclclı U750) llrn olan 750 adetten murekkep ccm an 35 
le meşs.:ııl olmuş <' ki güzide rökort- ıurJ11rile nçnuştır. S<'rgıyı gezen u' j h el t 

b
• llk . ·ı·kk lif 1 .. t•c 

1
• duğu Türkçe okuma \"azma kuı !arı- metre mik'nbı mu t 1 ebatta çam uıhta \'e kalas 130 7.1940) Salı giıni.ı 

men ve şnmpiyonlnıınıızdı. Pek tabii ıı· sene uı n ça ışnı .. ne 1 es • . d H d 
olarak bu t"crübeıı· kı"nısclerı·n ı'clnre- 1 • J'k f t" • na devam cdC'nl<'l' arnsındn biı· lın· saat <il ı on hır c ay arpaşnda Gar bınıısı dahılındekı komısyon tarafından 

" serg eşyasının ınce ı v~ ~ıırn c ını . . . illme usu111c satın alınacaktır. 
8 'nd 1 · b k ı ı b- k tnkd"ır ctm"ıQler Ruıl'en ı!lt ra\' tn- tıhnn yapılarak kazannnlaıclnn 12 laçık eks . 1 e yapı an musa :ı a ıır c a uyü • " ' ' ' ' · k" . k 

1 
b 

1 
k bi h 11 k-tl . 1 u Bu işe girmek ı~tiyenlcrın < 1311 lırıı •251 kuruşl.ık muvakkat ıemı· 

bir zevk ve hayranlıkla takip edildi. kımlnı ı, file oda takımlau ve masn- ·ış1_)l'C n ;, arı ~t ~ ~Hu oğc~~ ~ ,: ııat ve kanunun tayin cttlğı vesııiklc bırlıkte eksıltme gunu rnatıııc kadar 
O kadar ki mü~abnknlar tam dört ları dolduran rengarenk çiçekleri, 7.Ul"l c ve a ıınız '. us ' n 1 k ·ona mUracaııtlerı llzımdır 
saat surdül"ru lıolde vnktln nasıl geç- saksıları "Ok beTrcnmişler ve büyük eliyle şahadctnnmelcrı dağıtılmıştır. omts) . . , tnamele k . 

ı; " b Bu ışe aıt ş«r r omı yond.ın para ız. olarak daı;ıtılmııktndır 
tl{dnl nnlı\-amadık. İşte bütün bu (6017> 
ınu abakaların tıcvet'.'nn ve harnrcti-1 
ni bize dünun c~ki nlleti ve huırünün Otomobilde Namaz 
ae ıcıaıccilen, varımı• olıfuklıırı or- Bir adam namaz kılar-
cnnizaı::voııta tattırmı .. 1ıırdır. •• •• 

Haı içl<'n davet f'dılı-n ntl<'tl<'r !!:<'· ken dutlu Ve yaralandı 
!em<'nıİ'<I ı eli. Fakat bu, mü abakıı-1 Çin il (Hususi) Çııl'ın Çıtak 1ı ıs . 7 - 1940 Açılı•· Kapanı ~ 

Londra 1 Sterllıı S,24 
Nev·Y•rk 100 Dol r 143, 
Parb tOo frank 
Wllftn• 100 Liret 
Centvn tOOlav. Fr. 29,43i5 

*' * ~ 
Muhammen bedeli 9i50 lırrı olan 150 adet lokomotıl kJıanlannı yıka· 

mak içın bezlı \ c dışı helezoni teilı !fıstık hortum 29 7 1940 PJzartc5ı gunu 
saat <I5ı on beşte Haydarpaş;ıda gar bina, (lahılınd"kl komı yoıı tarafın· 
dan kapalı zarf usulıle ~tuı alınacaktır. 

Bu işe ı:;ırmek ist!yenlerın 73 l lı r ı 25 kı..rnşlı.ık mll\ akkııt t<'mınat, 
kanunun tayın et tığı vcsıkıılarıa tek lıflcrını nı.ıhte-. ı :wrn .. ~ını aynı c ın 
~aat (14 ı on dorde kadar Komisyon Rcı lığınc \ erm<'lcrı lazımdır 

Bu işe ait şııı tnamclcr Komısyorı'lun para ı olaı ak d gıtı ıruıkt, ılır 
(Ülllflı 

,,.. Bayanlara Müjde -., 
Gayet ehven fiyatın, muhtelif 1eııkli, iıwk işlemeli HAKiKİ RF- ı 
;\11-:.N nr,OZLAR!, Sntış ycıi: llC'yoğlu, İstıkliıl caıkll"i, Aznavur 

ı•a .. n.iı, :\o. fi 

Salıilıi: Rumnııyn gu\ııwntPı ıııdcn :)ıılııııı Örter -----
Fiyat Murakabe Komisyonundan: 
9 numaralı ııan : 
4 /7 '!>40 tarihindı• ııeşrolıınan 4 ı umıı ıalı lliındn her ne:Yİ manifıı

tura stok mevcudunun 15 t<'mınuza k.ıdııı· bildiı·i1111eqi i•tmilmi~ti. Ba
zı pcrııkeııt.lccilcı in kendilerini bu il iinln nliıkada ı görmedıklcl'l nııla~ıl
dığından terzıleı· de dahil olmak ilzcıc toptancı, )aı·ı toptııncı ve ııcra

kendcci billımuın rtmı,ifatuı n satnnl nı ın cllcı ınclckı ıııallıı.nıı miktarını 
ve ııunıunelerını ~o .. tercn bııcr beynnnııme tnnzlnı eden•k 20 temmuz 
cumartesi gunüne kııdar Mıntaka T ıcarct !\ludııı lui:'1.ıne H!ı ınclcı i lüzu-
mu tnvzihıın ıliın nlunm. (6174) 

Modayı takıp cdeıı lıPr acri kadın iı;ın kıynıet1i tnşlarln \'e 
n fı ı~ıemc"ıl~ hakikaten noz:ı ı ı el kkatl ı.:clb{dcıı bo\'l~ bir lıaı i
kulıi<W ( Si~GER 1 ~aate !!ahlp f'ınk ad t bıı a.ıdettıı. Ft•vkalıı· 
de guzcl ve znııf olan bu ıSl~GEl:ı · at'eri rn mfüıkulııc~ ıı lcıi 
dııhı t.ıtnıııı edeb•lir \'e biıllln b ı rı zı~ltlcıııı 1 rı n ıııdn snatl ıi
ınızııı on b{ 'eıwlik bıı· nıucldet içın \l'I ,. ıııu tcııle• ıııııı 111< 'uli
~etlncl 11 Oh\ll•t h<ı tuıl\I aıızalarırı lllu<'q•l''Cll1ıl tRıııfıntlan lıi~IJiı· 
~ıcıcl alınıııak~ızın trınıır olunnt ki ı ı •.ıı nııti eıtilmi_t!ı · 

Si• NGERNo 82-A J 80 Elmas ve 11 Pırlantalı 500 
lira - Emsalleri gibi 15 sene garantilidır · 

ların lıC'\"c'('anını zerre kııdnr azalt- kö~unden Huseyin adında bir adam, 
mndı. 110 ınctrC'Clc Faik iki nv ka- şeker yüklu hır otoınol;ılın uzeılnclr 1 

clar evvel kuıılu~u ,.,. hır sürü mü- Denizliye giderken ıkındı namıızı 1 
naka$alarrı C'bcp olan rükorunu. n:ı- vaklt gelmi~. ııck""I' ÇU\ allııı ının tı>s

?.ar giinü hiı IPt'C'C r\'İı ciııln :.:iı7.ll'ri tünde bırıkmiş olan tozlıırla te) enı
Bnündıı fö,k:ıliıdP hiı: koc;u ile cc:ale nhim i.'dcrck ildııdl ıı.ımuıını kılmn
ettl. O gıın lıiz 'F'ııık'l iki cih<'tten g.ı lwşlamıştır. 

ııs:ın sız bıılclllk : Fakat Hüst•:;in secd<'ye vanp 
1 - Çok Q1kı lıir t<'mpo fle ko - doğı ulacağı sırada süı ntlc ıridcn o

tuı,,"U 110 nı tı d<' iıc miınia\•a çanı- tomobilden nşagıyn düşmuş, tl'hlikc· 
m•stır ki, hu anlarda en az biıkaç li surette ynı·al.ınmıştır Hti"eyin. 

Amsterdam 100 Florln 
Bulin ıoo Rayit•· 
BrükH1 teo Belga 
Atına 100 Drahmi 0,997S 
Sofya 100 Leva 1,7575 

s E z E R ., , ~~~~A~d!r~e~~~·~S~l~~~C~· f..'!!R~S~A.~A..~i~w!!:p.'.e,~11i~~:..iz~:ı.~;~, i:~.:l~l~st~ainibiuil~Eimiiin<>i •• in~üii~'li: 
ı . GENÇLiK 

HAL 1 L 
KARYOLA ve MADENİ EŞYA FABR: K \.Si Pra~ 100 Çek Kr. 

Madrld • 100 Peçeta 13,90 
Vartova 100 Zlo ti 

salise kavl" tnıi lir. derhal Denizli hnstnhnneqine kaldı- Budape,tı 100 Penııö 26,372~ 
Bükres tOO Ley 0,6lS 

i\lııhtelıf cins karyola "e di\'nnlaı lıı matlı ııı ıııobleler fabı ıJrnnııı 
salonlnı ıncl:ı tc.şhıı· edllmektc<lır. Ilır def.ı mnlları111ız gonnC'nı1. 
m<>nfantlnız iktızasındanılıı. Sır kccı, Sıılkıııı~oğuL, Dcııııı knıll cad-2 - Rakip iz ko nıu~tur. rılmıştır. 

Belgrad 100 Dinar J,425 dl~ı No. 7, ·ret: 2163..! 4M-· E~er bu ıt<'nc istidat. pnznr J?fınfi BiR ADAM BOGULDU Yokohama 100 Yen 33,585 
bu iki şan tan mahrum kalnın!laydı İzmir (Tas,•ırı Efk:ıı) - l\lerı<'· Stokholm 100 laveç 1..:r. 31,00~ 

dc1ecC' inin çok yrık~ek olacağı mu- men kııznsının Jll arlık koyunde Pn· 
hnkknktı. muk alanı mcvkiıııde yıkanmak lçın 

l\tuhittinc ııclincf': Btt değ<>rli nt- Gediz nchl'inc ı,rfren pıınıuk taıla"m
lct Anknrııda fki ılPta ıııka arkn~a da çıılışıın .anıcledcıı Hımmet aılında 
Türldyc t'Okoı1arını veniledii:i :.:a - t!) yaşınılıı bir gene yuzmek tıilnıe
?1an bazı kiın!lel('riıı ı:afalnrında bir 1 diğiııılen boğlllınuştuı. Cesedi çıka

Mo•kova 100 Ruble -
ESHAM ,.e T AHVlt.A l 

1938 ° , S ikumlyeli 
Sivaıı • Erzurum 2 

İNHİSARLAR U. MUDÜRLÜGÜNDEN : 
l . 

•• 4 l - Ş,ıı tnamesı mucıbınce 4 adet ('maye tank kapalı ı.ıı ( 
• • s ı usulıle s:ı t m a lınacoktır. 

ıstifham hu!!ulc l!Clın:stı. Fakat <'V· nlııııştır. 
velki ~n 1\luhittin Tslnnbul halkı- · - · - - .. _ - ·- . - - - - - -

: : ' 11 - Muhammen hedelı sif lstanbul 15,000 lira, muvakkat 
Merker. Bankası p•tln temınatı l l2!"ı lu adır. 

ııın ve eıı dl"ğerli hnkl"mleı in giizll"ri 
ünümle 3 5 i aşarak kıymet ve ka
biUveUni }ı!!rke e ta nıtnıı,tı r. 

3,85 nıetrevll' ,·aptıvı rokor bneün 
Avnıpa \ 'C' llnlknn ııtletlcıinin ko
nujacnkla rı l"ı.n lı mevzulııl'dıın bıı i
dır. Biz bu kı~"JllPtleri ve ddt' <'tlik
lcıi fevlcal' c1e flt>recelc;ri g5rclukten 
sonra pek tnbii olıırak Türk atletiz
minin yükseldiıdni Vl" bll muvnffa
klyctlcri c ki sporcu ve buı:ünün 
id:ıı·ecilenn<" ıncclvuıı olıluıcmnuzu 

sö)'lemekte tcreddut etmemekteyiz. 
Rııgfin Türk atletizmi Balkanlarda 
lıiı inci derecevi nlnııştıı·. Ilunu PY· 
IU!dc Aııknrada yapılacak olan Dal· 
kan oyunlaı·ı cln bizlcı <' l{ıistt'recek-

tir. Sule11ma11 TBKİf, 

TRENDEN DÜŞTÜ 
D<'vlet Demiı yollan amelesincleıı 

l\lerıliv<'nkliylü l\luhsin c•vvelki ak
şam bindlği tren~t'n düşerek bn,.ın
clıın ve omuzundan ağırca yaı-nlan
mış, Haydnrpnsn Nuınun<' hn!ltaha
n<! inde tcda\ alt.ına alınmıştır. ............................... ··· ······ ···· ..... 
Tasviri EfkArm takvimi 

16 Temmuz Sah 

1"'"' l[) Cemaıl-
yUl'lhır 

10 
Gün. 198 _ 

135' 
Rıual 

Temmuz 
3 

Hn:ır . 11 

Ayıa bu ırecekl Hfhaıı 

Valcitlcr F.zaal Vasati 
S. D.S. D. 

-------ı-----
Glln-. (Yamıkl) 09 04 S 
Öile t4 40 1 

DUVARDAN DÜŞTÜ ••UHOUtftıUtıtıummımmuuoıoıoıutuuouuumuınıuu III - Eksıltıne 6/V lll /940 salı günıi ~aat 15 tc Kabatastn 
'- . . . =-='"":jı Levazım ve ~1uba\•cta1 $ubemızın alım komı.svonunda vapıla -

Kıındillicle yol inşnatında ÇRlışrın :Borsa harım altm fıyatları11 caktır. . 
amele Abnıet, yol ılzcı·ind<!kl doı t ı_ _ ~ 

========~=-ı IV - Sartnan1e ozu ceeen ~tıbeden parasız 11lmabilir. 
metre ırtifaında duvaıdnu duşeı-ck ~ Kr. V _ Münakasava ı.?ırecekler muhür1u teklır mektuplarını 
muhtelif yerlerinden )-nrnlanmıştır. Hamldly•, Re,aıily• J% :50 kanuni vesa ıkl<' "; 7.5 t!UV\'nme parası makbuzu veya banka 
Ahmet Numune h::ı tnhnncsınc l;al· ı' Kalıa 8eflblrllk '° SO tcmınat mektubunu ıhtıv.ı edecek kap.ıh zarflanııı ıhale J?ı.lnu 
dırılmıştır. Kltlçe :altıa rra•ı 2 !lO ek:-ılımt• <;dtıtınden bır saat CV\•e·lıııe kadar mezk(ır koınısyo'l 
=============::.===========::'..Jıoc::::====: b:ı"kcınlığın,ı m_akbuz _n_lUka~ .. ~ • .1 1 nd~ermde!ı lazımdır (5190) 

Komutanlığından: 
Sıvı! liselerde ıkmale kalmı~ talebclerın Harp Okuluna girebılmelcrinı te- ı ı• t b 1 

ıııın maksadılc kayıt ve kııtml muamelesı, eylül rııtuıyetine kadar uzatılmı~- s an u 
u:-. İkmali olup llarp Okuluna gırmıye ısteklı olan talebclf'rın şımdldcn men· İİl•••••••••••••••••••lllİİlll•••••••• 

Harp Okulu 

~up oldukları askerlık $Ubelerıne muracaııt ederek mu:ımclel~rını ıkmııı ettır-' Trılı 
11
.,

11 
İti: 

ıneleri ve ıkınalde muvaffak oldukları takdırdc evvelce tckcınmul etıırr•cck· /ıı•ılelı 1,. 11 , 111111 
lerı evraklle okıılı. alınar.:ıkları ıliın olu nur. <29:3J <599tiı 

Sümer bank pamuk ipliği ve do
kuma fabrikaları müessesesinden : . 

Fnbı ıkolııı ınıızııı gııınruk ta hın ıl, Lahli~e \'l' naklı~<' ı it ı ı ı .. ıpalı 
zarfla l <:ene ıclıı nıur.aka ayn kon ul.ıtflktıı. 

Jsteklılerın bu ış_c ıııl şartııameyı Bahçrkııpıda 1 ıııcı \'akıf 11.ın 

l inc.i kattaki mııcs<1c-se tıçnı'<'t «'n' ı inden ıılrıbılt•(•eklerı ilan ohınııı. 
(5C,40ı 

: 'ioktorlarımızın ve Halkı~ızı~ 
Hazarı Dikkatine: 

Laboratuarın deiHsmesi üzerine birkac zamandır pivasada 

mevcudu kalmıyan ve en güzel ve ıatıf bir ş<:kıldc ımal 

edilıp ıçimi j:?ayet kolay ve lezzetli olan: 

(PÜRGOLİN) Gazozlu müshil limonataları 

:l lt)il,(1(1 2Ti,OO 

24S!ı on 

':(iQ0,00 270,00 

1970,00 

tik ol;ullııı ıçi 11 Gıızhaııdı ıdcn ıılıııarıık 18:;0 toıı kıık 
klınıtiı fıııun nııklı ı,i. 
J stııııbıı l. Be vo~I u.l'o;lwdn s, ri 11 .ı•t ılıklnı· ?ıHkıı 
dPll' 1\leı ı,c7.l~nle l<:ınmoııu, I• allh, Bl'voglu ııı-nb:ı<.: -
lnı ı i~·in maıı k. k t dbı <' vı• krıııut. 
]);ıılılııct•Z<' llllll ı• t•İ 

bezi 
Daıüliıcll'- ıııue''l'•t•ı 

ı ıe<.iı>. 

l .!,000 nwtı t> A ııwrikıııı 

idıı 

t7<!J,20 13'!.59 D:ırul ccZ<' ıııı>e '< ~ i ~ .llık ilıtı\ tı i~in piıln~uı u, 
nıı;a-ıtı•. uıı nıııı. ıı 111 ı ~<· "l'hrırt·. 

:rn50,00 2i'l,75 D .. ı ıılarczl' nıue <''11111 yıllık Hıtı)ııtl iı;in (>',111, 

tcıC'\',ı"'• )Uıııuıt.ı, lınıon. ııntııt<'. 

:.!750.011 206,:!;) lt(tıİ\'l'~ 1 ult !i ilet htl\ııl, po:ııp:ı k.ı ocıil<'ıİniıı \{' 0 

nıdı n ınıulı. 

Tııhının l:cddleı ılı· ılk tl•minat ııııktaı lnı ı \ ulrnı ıdn ~·azılı ı"lrr :ıvı ı 
a\·ı ı ııçık •·k~lınwyc koııulı ııı ~tıı'.·· Şaı tnnnıclc•r 7..abıı VI' 1\h aııwl.ıt ~lıı
duı lu •ıı kıılcmindc• gl'" ulrc<'l<tıt. flıalc ::ı 1 71!140 çaıı;.ıınb:ı guıııı :-rı ıl 11 
tl' Daim ı Encu ıncndt· \'il pı lncııktı r. Talııılerııı tcınııın l nıı;khuz vı•\lı 
mektupları ~< !Jt(J \ılımı • ıt TıC:ııı ••t Ocln~ı vre;ıkrıl:ııılc ılwl<' ~ıınu ıııu-

\'\<'n aattıı• llninıi l~ncıınıf'ıuk lıuıunmalaıı. ((lt72l 

======== -:::::- --=-...... -==== ======== 
1 Her eczahanedc müşterılerımizin emirlerınc amaaedır. Kir alık ev 
j Toptan satış deposu aranıyor 

1 ,--· 

Tasviri Efkar 
Nüshası (5) kuru1tur 

1 Atcrıe ser aiti ıT~rkiyc ~~riç 
----·--- ıçln ~ 
Senclık . • • . . 1400 ki'. 2700 ki', 
Altı a)· lıl< . • • • . 7511 » l•;;ıı • 
t 'ç aylık • • • • • • 400 • 8UO • 

Hlr aylık 150 • Vol<tur 

2. GÜZELLiK 
3 SIHHAT 

işte yüksek Bir krem
de aran'ln bıı mezi· 
yetlerin hepsi ni size 

KREM 
PERTEV 

tenıin '"dedlllr. 
l - KREM PERTEV : 
Bir tuvalet müstahza· 

' rıdır. lnce bir itina ve 
Y'pılı~ı'\dllkl hususiye
ti itib ril e yiizdeki çiz· 
ıtl v .. b urul Jkluklann 
te,ekkülüne mani olur. 
D•riyl genç ve ırergin 
l11tar. 
2 KRE'!ı\ PE.RTEV • 
Bir ııüzellik vasıl.ısıdır. 
Geııf,lem1ıı nıesamııh 

sıkışt rank ciltteki 
pOrtilk ve ikaoarcıkları 
giderir. Çil .,. .. l ekeleri 

1 izalf'~d·r. Teni mat ve 
ıeffııf bir hal .. g .. tirir. 
3 KREY PERTEV : 
Hlrcilt devasıdır. Deri 
g ıdd~lerinin ifrazatını 
dü1 eltlr. Sivilce ve si· 
yil!ı nokt •lırın teza
hürüne mani olur. Cilt 
adal rslni besıiynf'k 

kuvvetl endirir. 

yıığlı v~ yağlı 

1 

Kur ı ciltler için 1 
cilıler i,.in yağ cız 
hususi lüp ve 
vaz 'lıtrı vnrrlır. 

•i> 

Rıza Tiyatrosu 
ı:u :ık~. ın llakıı kör '.\lllurad1 

Bıı h~ ,._ ıııılc 

f \ 1-:Y il \Bı\Iıi 

\lodvıl :; Pc ıd•• 

S;1hıbi: Z. T . E~ÜZZIVA 

Neıriyııl Mudürii : C. BABAN 

Basıldığı yel': MAtbaai Ebuzzıy.;o 

·---, 
!kl•ıil Ol 39 17 
A kfa• 12 00 20 
Yauı 01 5712 

43 
20 
19 

391 3, 

c AN LA B o R AT u AR 1 Bl•\r~hınclıı ~eya ı ~ı .. nbııld.ı bah-

1 1 
çc ıçınclc, d(·nız.<' nıızır r. b oôıılı kı-

İs Bankası arkasında No. 5 İstanbul ınlık ı:v aıanıııoktaılır. Tclduııln 1 Yerli Mallar Pazarları Müessesesinden: 
lme&k (Yann1r.O 06 S2 01 Telefon: 21939 - Tcl_graf: ASİPROCAN 24:lG5 '·eva <t!J·~.ı.ı nuınnııılııra nı ı-

•ı••••ı•••••••••••••••••••••••ııııi 1 t • 1 .-
""' u ıııcı v<'ı ı rııcsı. 

31 

Tarihi Tefrika No: 671 ~_lep.sı saşırnıışladı.' Ç~r ?o~ a- l ııiine yetişerek sağ cena_hı _nıah -

i 
sabıydı . Şaşkın ve tır tır tıtrıyen \Olmaktan kurtarmak fıkrıııdey-

). ~jllilllil 'zabiti bir hamlede yere savurdu. di. O gf'ce Carın maiyetindeki 

• ~B.'/l M-0.t.l(Of ti'il l~~~:t, ,~~.~.;~;·;b~~~y:::.:ı~::.~:~:~~~ :~::"~:·'~·· 
A , / l - Hiyanet, ·alçaklık var... , 

;j ti d ~U!J ( 1 Ba!takıleri~ h~psıni astıracağım!. ke~aarıJ~,~~~a::d~.arFn~~r~~r~~~~ 
nw ~erc~ctıyef: _I bü:uk herc~.merci ?ördii. Birçok 

radı. Z bite bir .tokat attı. ld S - h .. "t • b' h I takilerin hepsi teslim olmu .. de- silahlar toplar terkedı'lnıi bir zu u. ag ccna uını ız ır a - d . • 

SÜMER BANK EREGLİ FABRİKASI MAMULATINDAN : 
flı•lıırı ile l'eı 11!.:c111fr 

100 ı;aııliııı gı.:ııi~likt~· :ıilı ha e!li 4!i [ifl Kr. 
lf;() .. > > > ~ 75 hr. 

'ıl :\LATY.\ IJ ~:z l~ı\ ı:r~ İ K \ ~I :'IIA.\ll LATI~llAN: 

T'mımldu /İyııl/urı !-ıaııclı/, Fı. J>, ınl:cırcfr 

T>uz kutil J 15 ~ııntiın ~cnişlôl> GO 71 Kı. 
Yatnk kılıflık l'.!5 > » G:i 80 > 

> > 135 > > 70 88 > 
> > ı 55 > > ım 105 > 

Sabş~r· ayni zamanda Yenipostane karşısınd• Kınacıyan hanının 
zemin kahndaki müessesemiz toptan deposunda yapılmaktadır. 

Çar, hirdenhirc yerinden ıç-ı - HJışmctpennh. merkez bo· - 17akat ha ınetpenah •. baş 'askerler mutemadıycn kaçıyor, 

_._ Bunu ban:ı nasıl ve kim ı h ld b 1 U ki d qe dovuşi.ıyor. Biitün geri hatla- • . • 8 • e .~ uııuy?rdu. za. nr a 
söylü.> ori N d k" I d.. .. Çar, Şereıi\etıyefe hıddetle ba- şehır, mutemndıyen toplnrıle bu , 

M 'k ı ·ı . k k b' . rmı arva a ·ı top aı ovuyor, - d h b 
ençı or 1 erı çı ara • ~a ıtın .k. k gır ı: sa ayı ombardımaıı edivordu. 

- ___._ -- --- - - - - - -- ---· ' SOFY A ve BÜKREŞTEN 1 k l - 'd d" Ç ordumuz ı ı uvvct arasında kal- E ı· 1 k y · b' • ı ŞD!i ın ıgını gı er ı. ar fena hal- dı.,. . -. _.vet, 
0 

les ım olmuş ar. ·en- enı ır t.aarruza geçmek imkanı 
de kızmıştı. Ve yumruklarını sık-ı _ . . 1 clılerını benım elımdeıı kurtarma- yoktu. Kendi askerinin manevi 
mı~ olarak haykırıy-ordu: Çar koştu. Zabıtın yakasına 1 nın bu ) egane c;are i. Düşnıaııla kuvveti azalnm}tı. 

- General Dolgoraki esir ol - sarıldı, onu anıarak söyletmeğe sulh yapacağım. Tek u esirleri Teşkil ettiği Harp Şl'ırnsı da, 
du. Sol cenahını mahvoldu ..• Bu çalışıyordu: ~lime geçirerek cezalarını vermek şimdilik geri çekilmeyi muv;.fık 
nasıl olur Şeremetiycf, söyle Ge- - ~asıl~ _Bun~ .~ana kim ynp- ı için. Onlara bi~ vntaııı satmanın gördii. Ç~r, tek başıııa kalmıştı . 
neral Lafor, bu ne büyük felaket- tı? Sekseı:ı bın kışılık ordum, 18 ne demek oldugunu anlatacağım. Ne Mco_çıkofu. ne Şeremctiyefi, 
tir? yaşında. bır .oğlanın önünde dağıl- Çarı saatlerce teskin edeme~- ne de Laforu ikna kabil değildi. 

O sırada ikinci bir zabiti Çarm 8~ 11 • • sc1kız bı~ fsv:ç asken. siperle- ler. Çar, kendi,ine gelir gelmez, Snğ cenahın teslimi haberi de ge-
h k 1 B d Yor Un rımı asın soyleuın Men,.ıkof Şe ı- Ç b"' b "' " ·ı d k uzuruna so ·tu ar. u a g . ' ., .,. • • ilk verdiği karardc1 ısrar etti. Der- ııncc ar, us utun çı c en çı tı. 

'Ye bitkindi. Güçlükle tekrar1adı: rcınctıyef, Lafor, bu nasıl olur) hal mevcut kuvvetlcrıle Narva Ö·j (Devamı ı·ar) 

Hareket eden üç motörlü ccDeutsche Lüfthansa» ta~·yarc
leri, A1ınanya ve beynelmilel ha\'a hatları ifo muntaza. 

man irtibatı temin etmektedir. 
Her türlü izahat ve biletler için 

HANS WALTER FEUSTEL 
Tayyare biletleri satı~ı Umumi accntasma müracaat olunmalıdır. 

Telgraf adresi: JIA TSAFLUG. Galata Rıhtımı 45. Telefon: 41178 


