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8 u gün 3 ün r b. Bütıi!} dertlerimizden miif!erek J 

···························· 

Başmuharriri: M0STAKİL YEVMi GAZETE Telefon : 2 O 5 2 o 

" gıgm vıicude getirilse de 
müsavi hisselere ayrılsa, çoğu
muz .. kencji derdine razı olur da 
0 musavı hisseyi istemez! 

Sokrat 
L_::::::=::=: ..... (Ş_e_r_h_l•3·-ü-"n_c_ü __ s_•h_ı_fc_m_ı_z_d_e_~i_r_)~_J EBÜZZİY A zade VELiD TeJr. Tasvirielkir İstanbul 

arı arla Bulgarlar ume·n 

dunu r, mene 
abil ta rr lundu a 
= -------------·············-------------

B yram iyi, 

'Fakat bir de 

Muha11ebe lazım! 

Almanlar Manşda Gayri Askeri 
iki Adayı iş al Eti r 

M uhakkak, ki biz bayramı, 
merasimi, eğlenmeyi çok se

viyoruz. Gün geçmiyor, ki bir yı!· 
dönümü bir yevmi mahsus, bır 
çocuk b~yramı, bir iktısat. eğlen· 
cesi bir spor ıenliği veya bır ayak 
b s:ı günü bulup ta on~~ ~trafı~
da merasim tertip etmıyelım, eg· 

-------------············-------------

Fransa 
lenceler yapmıyalım. Rul anva, ingi~iz v~ Dün yine bu güzel bay.ramlar-

dan birine müsadifmiş. Bun~ e~- F G ıı·sı· ~den 
"Velki gün namımıza gönderı!~ış ransız aran . ll 
olan davetiyeden anladık .. Guzel • 
bir kağıt üzerine, güzel. hır ya~• f erag !il fiti 
ile basılmış olan bu nefıs. d_aveh· ll 
Yede «Bay ve Bayan Velıdın pa· Berlin, 1 (A.A) O N. B, 
~rtesi akşı:ımı Ga1ata rı~tımı.nd:' bildırl\ or: 
lzınir vapuruna gelmelerı~ bıl~ı- :Alm<ln hava kU\ 'etlerıne 
l"İldikten sonra siyah. elbıse gır m nsup cuzutamlar. bır ba kın 
nıemiz ihtarının ilivesı de unutu • hdreketıle M n ... t k · ın fngılız: 
rnamıı. . d Guern ey ad 1141 ı gnl etmış -

Bu zarif davetiyeyı uz~.n .. uza .. ~- Jerdır 
Ya gözden geçirirken d~lundu. · Bu h.ıı ek t esna:.ındn bır ha
Deniz bayramı iyi. O ve~ e ~;. va muhardX'sinde bir Alman 
"Vapuruna binip ca~1.1 • b~ 1

' e 
1 
keşif ta\ ydrcsı. Bristol - Ble n

de şampanyalı, i~kılı . ırdgebce •58." heım 0

tipindo ıki İı o i lız muha-
f .. k le ciıphesız a a ıyı. 
ası sunne y ~ 1 d b rebe tavva ı f';ın i du,ürmu tur. 

Fakat bütün bu eglence er en, u . . • 
l'kl d h 8 ·, faydalı netice, Yınc Manş denızırıdc kam Jt.> ı 

fen ı er en an d d · 
ha . .. b t ·,. çıkacak? S('\' a ast a av nı t arzda alın -

ngı mus c ı,. • t 

a a 

IJixim en büyük noksanlarımız- mıl) ır. 

dan biri, her işin gösteriş tarafına ihraç hareketi Şi'1tali iarM Almarı 1e'ı;rlerini muvaffakıyetle bonbardıman eden l.ıgiliı. 
mmiy t vermek,. fakat İ Londra. 1 (A.A.) - Rcuter : 'llqrnbı:ır.drman tayyare/erinden bir filo 

!İn asıl kendisile meşgu} olma· Guernscy ve Jcrsc\· adaların- ="=.-o:::~===========:!::===--=--- -:::=-===========;:.;;;;:=7=:-=::== 

oBislrita 

1914 harbinden sonra Macar "ardan alınarak Rumenler• 
veıi en 1'rans:fvanya ve bugünkü Macar - Rumen hududu 

Gaulle'ün Emri Yevmisi 
----------------------------------------.----
Fransanın Deniz Ve 

Hava· uvvetJeri 
V azi enize Koşunuz 
. 
lngilizlere Göre, Şarktaki 
Fransız ·ordusu Her T ecavü~e 

Mukavemet Edecektir 

Mareşal Graziani Şimali Afrikadaki 
İtalyan kuvvetleri kumandanlığına 

tayin edildi, vazifesine başladı 

l ondra, t (Hususi) - Ccnc-ıman müt Tekel c donan ayı kul-
ral Caulle"i.ın emri )eVmi i: lnnmıyac~~ını so.)luyor. Bu )..\• 

M ·sıakil Fransanın deniz ve landır. Duşman ılk fırsatta baha-
« u b 1 b"" ·· F . l 

L d d B • 'd • ·ı· ;;/ • "" • G •• ha\"a kuvvetleri kumandanlığına ne u up ulun ·ransayı ı ga e• on ra an l ırz ulgz_ne OT e : Vısamiml Muselier tnyin edılmiş- decek. o ;znman donanmnmızn 
1 tir. Hava ve deniz kuvvetleri, ku· da, İrnpnratorluğumuza d~ .. va,~a1 • 

rnaktır. . da Almanlarm a k r ihıaçları 
Bu noksanımızın en canlı ~ı- vapmış olduj!unu ı (smen bildir 

sallerinden birini de iıte ıu denız- mektedır. 
cilik işi teşkil eder. • . . • İstihbarat Nezar<'ti dPiOr ki· 

Kabotaj denilen esaret zıncırını E\0 \•elce bıldirildı;,.ı ,gıbi İngilı~ s 
ayaklanmızdan kırıp atalı on se- Norman adaları"' _gayri askeri 0 vy et 
ne kadar oluror. B~ on. s~ne z;;: hale getırilmic;tı Şıındi öğrenil
fında bu denız şenlilderı~ı on t diğine göre, o z"mandanb<'ri 

mandanınızın emrine giriniz > nınıızn da uızıyed edecektır. ~ • 

Ve Rumen Kıtal ~rı Vısnrnirnl Muselier vazifesine elf! verirsek Fransayı kurtarırız. 
("".& ba l.ımıs ve bir emri yevmi tebli~ Yeımi mılyonluk hnlk, numah· 

<."lınıstit: dııt ınüstcrnlekclerin nnmahdut 

Ç 1 Ol cMı.iı;;t kıl I· rırnsanın zabıtlerı, zenginliğine sahip olan Fransa 

a rpışma ar Uyor dcni:r.c.ilcri, hava 'C cleniz efr dı,lmağllıp cdılcnıa. Ynşnsın Frnn· 
1 unınndanlt1rınızın verecekleri e - sn > 
mirlere bih'\ka)dii!ları riayet edi Tasviri Efkar - Bugüne kadar 

f~ tnuntazaman tertip ettık. Faka Jerscv ile GuernSl'Y adalarına Ara sın da 
t•tnd' k d d · cilik sahasın· d '!.e a ar • ~nız .. d..... özü düşman 1ısker ihrnclnı·ı vapılmıs 

a rnusbet hangı ış gor u~gum ' t . Telefon ve telgrafla muha-

Londraya O'Öre • niz. Aııkerligin icap ettirdiği itaati Fransız donanmasının nerede bu-
............................. ~ ........... ~. ~öııt~recek aat gelmi ıir. Fransız lunduğu bilinemiyordu. Visamiral 

odrt-:Y• hangi eser ç~kar?ı.gımhızı vt~ bıeıı.·e kesilmis bulunmaktadır. Romaya go·· re • 
enız Tk "b" b" m ıçın aya ı · b " }" • lu cı.1 ~ı ı. ~zı . t ka· Halen bu hususta hıc ır ma u- ....................................... . 

n NY 

..... r.rnetı haız bır ışde ~an.~1 
•• ~ mat mc\•cut dc~ildır. Roma. ı (Husu i) Sov\·et 

·••UI d w •• •• d ·· • · zu ırae 
,. .e ogru yuru ugu!"~ rı 

1 
• Ad /ar tahliye edilmişti ordusu tesbıt edilen pl:ın muci-

Londrn, 1 (Hususi) - Sovvet ıarıhınde şereften şerefe ko muş a.'luselı"e 'n" d t " d 
k t t ·· ı B " . . ıv r ın nve ı onnnmanın ı aa ı surat e e,,ı.rabvnvı iş- hır donanma du mana teslım e- b" k h .. . 

~ ISpat eden ortaya bır e 1
• ç. a . • . hince harckl'l cduck Besarab-

~. ~tnadık. Yani vücude getır~ı: TASViRİ EF~AR. - B~. ~da_ va i ı:alini tamamlamaktadır. 
Kıtnız İflerin bir muhasebesını lar Fransanın şımalı F-ar ~511\ (Devamı sahıfe 5, ıutun 6 da) 

ı:al etmektedir. Heı· verde halk dilmek isteniyor. Tarihte bövle ır ·ısmının enuz Fr mm: lıman
müstcvlıkrin önünaen kocmak bir lillct göriilnıemi tir. Derhal lorında bulunduğunu göstermek
tadır. Hiçbir p!anu U') madan harekete ~eçiniz. Afrika '\'cya tcdir. 

(Devamı uyfa 5, sulun 7 de) Müttefik limanlarına geliniz. Düs. 1 )'aprnad k (Devamı s.a)fa 5, sııt1Jn otı , (Devamı sahıfe 5, aut1Jn 6 da) 
A 

1 • b•• ••k ııuunutuıuuıuııuııııu•uıu11•uııı11utnı1111111uııııuuı•11•1111uı . . d uyu • 11n11nuunıuuuun11u 
• rasıra ga2ctelerımız e '""'"""'"""'"'11111111

" ' 

hddiaı. Yazılar yazanı, _bilha~~· hu • A ·ka Denı·z Kuvvetlerini 
••tttıttt,.....nıuıtMııuınıtıııu191ı"1tn•itı111qnt1Mntttttttnunınn11M11uı11Y ıın uııttHııııınıuııınınııııHtMtttıatııı111Ht1ttttt191ınııııtıııııııııııwıHu•ınıntMı.-...ıw .... ıtM.,. 

•81:'"atnın yıldönümlerınde goste- merı 
i:;11 teaiınleri ve tantanalı ba,~- y .. d 7 5 A tt r 
11:ı·' lcrj ekaik etmeyiz. fakat hıç- uz e r ırıyo Şiddetli Yağmurlar Esnasında Kmahadada 

ı.r gazetenin çıkıp ta, c<Geçe~ s~
lt denizciliğimiz §U haldeydı, bır 
•ene f . . 1 • yap-t %ar ında yenı şu ış erı dt Şu sahada ıu terakkiyi göster· 
f 1 

• denizciliğimizi bir sene zar· 
~a fU kadar zenginle~tirdik» 
ita •nd~ l"akkama müst~nıt, .. ?'~-
11 •• >'eıe.IJ, faydalı hcrkesın gogsu· 

Bütün Donanma 
M anevraga Çıktı 

~------............................ ..._. ... 
Bir Adam Yıldırım lsabetile Öldü 

u kabartacak v~ ümidini arttır•· 
~ :L• d""f el QI!' tek aatır yazıya tesa u e-
oİrney~ Nitekim bu sene de ~yle _ Amcri· 500 bin ecnebi, polis tarafından 
ı Uyor. Güzel basılmış davetıye· Nevvork, l !A.A.)H ada kontrol edilecek ve paı mtık ızle 
er g .. d t ın awaı -

Dünkü Siklon Şehirde 
Tahribata Sebeb Oldu· 

t.il .'!n eriliyor, bilhassa gaze e- kan donanm.asın 
1 

, .1 donan· ri alınacaktır. - - · -

tırı'h;: de bayanlarile beraber ~) ıarına avdetıh d1~ ~) ~~n~sil eden Panama Valisi Rooseveltle eı·r ag" aç devrı"ldı·, 
iı ..... unutulmuyor. (bmır manın harp a 1111 k ii - .. - r· { 
,~ın~e büyük bir vapurumuz manevralara iştirak etm~ t C't· goruş u 
a' cnıp, bezeniyor ve hiç tüpbe· ere 11izli emirleri~ hare c Nev,·ork, ~ (A.A.) ~ Panama H" d L""' . Gancli ı·kı" ev ço"ktu" 
~-. ı . . . d z ~ ktedır k ı· . G l rn raerı 1 k 1 •tınden ve vazifesın en •· fi( bildirilme • • 1 kanalı mınta ·ası va ısı cnera 
~ Onuluyor. ııte aenizcilik namı· 1 

l 3 5 milgon ecnebı Ridlcy buraya gelmiştir. Gcı~c- G an d ,. ı· n g ı· ı tereye Evvelki .... k!;atnd..ınbcı·j fazla 
'1 - Yapbğımız himmet ve yenili!,; 

1 1 dilecek ral rcisicüınhur Hcıosevclt .1lc sıkıntılı gt•çc·n hm·11 diırı oğJe • ) te hundan ibarettir ve hiç şüphe kontro e R _ birlikte kanaldan .ıNormandıc u . v d • den sonı:ıı bırdcnbire bozmuş 
~ '1c~i dün akıam o büyük vapu- Vaşington, ,1 (A.': .) - d~~n tipi büyiik vapu~ların . f!.c ·m si 1t1 mat om er 1 ' şehrimııd • ~·mdi rt> kudar 
~ l>?nh~ir kaç yüz Jiraya mal 0 • sevelt tarafınd~~ 1~~a ~ilyonl (Devamı ıahıfe 5

' '"tun 
6 

dn) 
1 _ ·-·-- p<.>k nadır tcsadü f edilen hadi-

~ Ufcsınden (nevaleçin) oları .. - bir kanun mucıbınce uç __ , _ • - ·- - - · - · - - - - - • seler vuku l gclmışt ir. 
~ıie:ih&ıılaı-a .. kadar danı ederek · - _ - - - · - - · - · - - •Akd · deki bir ~ilebimiz Tam istiklal verılnıezse _ Bird~nbkc mcydo.na gelen b_lı 
l\iıi dp safa ~urenler bu sab-!1 ~~- Sııln is.landan geçen 1 emz y • • Hindistan gardım etmiyor vuk ~ır hortum {Sıklon) şchır 
~ _c. denizciliği de, aenızcılı· lt!9ar •ngiliz harn gem ısı . . uıcnnde bazı ha~ı ata ~b. p ol 

~nıleket için olan ba1atı e- f 1 fara Bulgar 1 • 1" • Vaşington, ~ <H~--~sı) - H_ın muş, limanda \·e Marmarada 
tni~tüü de .Jamamile unut· fa yan . . . . refakatmde geldt dıstan Umumı Valısı, Gandı ılc bü~ uk korku uyandtrmı tır. 

hin °1aeaklar ve hahıalarında j kraliçesmm ıltıfalı . d b 1 d""rt ,.8 • ~örüşttikten sonra hnlkın heye- iki C\ ' , bir ağaç yıkıldı 
"hı ıı. bir alqam evvelki eğlence· • · _ Mısır • Akdenız e -r./ t ~n:.~ D:mir şi- canı son derece nıtmış, yer Y<'l' Bazı kimseler taıafmdnn. Ok-
t-ıc 1-tlı hatırası ka1mıı buluna-, Roma, 1 (Hr~sı~ dönen itnl purumu~d~ . ~ c da ve inal ile nümavlşler yapılmıştır. ıne\ dnnı tarafıncian ,gel<'rck 
~ · dan memle~ct enn cçmişlerdır. Ieplerı~ın a1'.1~~~nde Afrikada Gandinın Umumi V~Ih:e hır Kurtuluş \ ' C Taks.ın uzcrindcn 
~' ~alhuki bir aralık ıeklen bu vanlar ~ofyadan ~a uvni tre-ıTan şı~cple d oldukları bğ - ültımatom vererek Hındıstana Dolmahahce sahılll'rıne indıği 
'\' tıızciliğe çok ehemmiyet verir Cricinu ıstasvonun r esi Johan· Loran .lır_nanın a ' tam bir istıkliıl verilmcs\ni. ak- gönih"'n hortum KurtuluŞta ıki 

tbi röründük. Bu ehemmiyeti is- ne Bul.!?arist~n ~r~~~ı ba,ğlan . - , renilmı.ş~~r. .. limanımıza ,ge • si tnk~irde Hindista~1ın ln.ı?il_t:· evin ve b ir ağacın yıkılmc1sına 
(Devamı aahıfe s, ıutL1n 5 te) na'nın husu~~ "İt~ı ·anlara .iJtı - Ev,,elkı l!~f bi diğer vapur _ reye bır . tek a~k~r bılc vermı) e sebep olmus tur. Kurtuluşta "e 

mış \'e kralıçe ~ dd t ,gôrı.iş- len Şadan 1 c f 5 ı.;tun 6 da) ccğını bıldırmıştır. \ ıJevamı s; yfa 5, sütun 3 te) 
Ebuzziua Zede fat edere k uzun mu c 1 (Oevnmı say• • s 

V.ELİD ... -: müştür. 1 

•. ;ıı 

Hortum, havada hasıl olan b l 
cekmuile ha.rl olu S lr Of ufun nıCarı kendi•in• 
batıracak kadar ;;dele~~; mcınle~ct!eı de. ufa~ gemileri 

bir hortum h AcJ• ge~~· URarıhı re•ım büyük 
0 ı$eaını göatermektedir 



Bayramı 

Münasebeti le 

Denizci er -
__________________ _.. ............................ ----

Sabıkalı 

--------- 2 Temrnrı 1:3 

Rumanyadan gelecek 
ticaret heyeti 

Rumanyaya satılan tiftik ve 
vapağılan teslim alacak olan 
Rumen heyeti vapurla şehrimi
ze .t!"lir.ken son siyıısi hadiseler 
dolayısiie vapur ~eri ça~ırılmıs 
ve böylelikle t<'krar Köstence-
ve dönmüşlerdir. Heyet varın 
veva perşembe günü beklen -
mcktcdir. Son siyasi hadiscle -
rın Rumanya ile olan ticari te
maslarımıza bir tesir yapaca~ 
sanılmamaktadır. 
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• ek sıkıntısına rağmen s··kunet 
Pariste ydı!ec Dükkanlar yarı açık vaz·yet-
devam e ıyor. A b t 

A · · .:ı-emini hususu da 1 an za ı ası te. sayışnn ı:.. d. 
Fransız polisi e yam-dım ıyor. 

- --

TASVIRI EFK R 

Bugiinkü \ aziyctte Runıaıı~ a kuvvetlerinin bir Bulgar veya Macar taarru
zunu durdurabilccc'dcri ve hatta bu kuvvetlerin miişterek taarruzlarını da ön-
liyebileccklcri anlaşılmaktadır. ı 

Bü~ü.n dertlerimi%clen müftuek bir yılın vücacle 
gelırı.lse de '!2Üıavi hiuelere ayrılıa, çotumuz 
~enc/ı derdıne razı olur da o müsoui hiueyi 
ıstemez! SOKRAT 

İnsan k<'ndine aıt olan h<'rş<'yl be
nim cclı ı gıbi dcrdınl de benim r 
ve k ndınc aıt olan h r dertle sa

m ktnn ZC\ k nltr. 1nsanın her-



Tasvirin 

Hikayesi Halaskarla evlenmek 
M. Zeki 

MEMLEKETTE 
Tasviri - Ef k·a~ 

Gun ıı H A R P 
MATIRALARI 

"' 

• 

İtalyancadan -

Edebi Tefrika No. 61 

General Salih Türkkuşu 
Gençleri Arasında 

Edebiyat 
Artık Ölmiye 

Mahkumdur! 

rek araya girdim, ana kız bana biyeyi aramak için odasına girdi. Macide de, yaşının küçüklüğüne 
bundan dolayı minnettar olncak- :khire odada yoktu. M. cide et- rağmen Vecihinin mütemadiven 
larına bilakis düşmanlık gösteri- rafa göz gezdirirken konsolun çe. Behire)'le görüşıneğe bahane . a • 
yorlar, Vecihinin dediği gibi el e- Kılmi olan gözünde bir deste fo- radığını, fakat mürebbiyesinin 
ı.inde yaşamak hakikaten çok toğaraf gözüne ili:ıti. Bu fotoğ- de, herkese karşı olduğu gibi bu 
güç. Bari doktor buradn bulun- raflar Macidenin pederine, vali- ~enç adama karşı da daima la • 
saydı, onun idaresile bu hollere desine ve biraderlerine nitti. Bun- kayt kaldığını farketnıişti. Aca
tahammül daha kolay olurdu.> !ıırın içincie bir de Behircnin bir ba Behirenin yüreğindeki sır ney. 
dıye düşünüyordu. Nadide Ha. delıkanlı ile ayakta yanyana çık- di/ Neden daima böyle mahzun 

Nihayet geceleri çocukları,.1a-ırinden uzaklasması, Bchirenin yü- nıml Semahatin asabilikleri, hır- mış resim vardı. Behire bu resim- duruyordu, neden vnktile nişan
tırdıktan sonra gizlice kö kten akat ana kız Vccihinin kendile- çınlıkları ht:r giın biraz daha art- de çok giızdğ çok zarif, çok en- lısı olnn bu yakısıklı genç ndnm 
çıka.rak V~cihi ile .. ~~lu .~ak ihti- zünden olduğuna 

0 
kadar ı.anaat makta} dı. Bundan da bilha a uı- damlı görünmekteydi. Macide, dn şimdi hiç ehemmiyet vermi -

malı oldu u u d d ] A vnllı M;:cidc çok üzülüyordu. re :mdeki delil:anlıyı da tanır gi- yordu~ 
•. i: ı: uşu.n u er. na getirmişlerdi, ki hiçbir delil elde 

kız bu ıuphe ıle de bırknç gece aı- edemem~ olmnlarınn ıağmen Çünkü mür bb ·yenin kendılerine 1 bi oldu. O da u un boylu, ince hı- Macide kendi kendine sorduğu 
rasıle ve nöbetle Bchı"renı"n ya•-k ı k hakı .i hır abla gibi şefk t göster- :> ıklı, yakı ıklı bir genrti. Küçük bu -·allerı'n ce·~bını bulamıyor 

u. genç ıaza ·arşı zaten mevcut olan " ".. • .. 
1 od sının kapı ı önünde sabahladı- kıskançlık hisleri büsbütün orttı. m ~kle berabc~ ~~k ta onurlu ol- ız, biraz daha dikkat edince hu ve mürebbiyesinin kıymeti, boy-

lar. lkı budala kadın bu suretle Şım" dı" y"n k d" .. f t b 1 du. unu. bıldıgı ıçın bu mu. me!~- encin, hergün Suadiycde karşı- le hiç kim eye benzemiyen h:ılle-
B h

. . .. ı c en ı mı ırsa u - Jer n h t k b J k V L • Jd • e ıreyı curmüme hut halinde dukçıı horlnmıya ba lamı lardı. ı nı _ayc .~:.nç ızı .. ırw.g~n rma çı an ec •ıl o 'J~ı.ınu rinden dolayı, nazarında bir kat 
yakalıyacaklarını zannetmektcy. Bcohire Nad d H 1 k k.açıracagını du~~nere~ .?'"uregı t~!-j forkctti. Ondan sonra ~e~me ~ • d ha artıyordu. Macide filhnki-
dil r. Bütün bu tetkik ve t ceasüs- muameleler:ni: b:n;:~ıe ~:ıfri~~ rıyordu. O~un ıçın küçuk kız b~- zun uzadıya bakıp du~ı.inmege n henüz on bir, on iki ya lnrında 
1 rden bir netice çıl"11lad n.m .. ve . . b b" . k . . yuk nnnesıle halasının yap ıgı b ladı. ıdi, birçok şeylere akıl erdire -

c .. mesının se e ını pc ıyı anlnmııı· ·· b t · ı-1 1 · · · · ) B ı· d" k" B h" · b · A Bch"r ·n hi bir h li de en ufak . . . . munn c sız • erın t rını t- e ıy ı ı. c ırenın u enç- memesı luzımdı. Fnkat bu znmn-
bir d ı·~ l d w •• tı. Kendı l.endın cNe talı zlıkl mak m::ıksadile Behireye daha zi- le vaktile yakın bir mün b ti n n 0 ya taki kızları da hergün 

l I 1 ı° ~a ıgın~. ~~re Ben ~ejah t Hn?ımı dü mt"k iı- de so ulganlık gö teriyor, :;n. vardı, hiç .... phesiz ni anlıydılar. uhitlC'rinde öyle hallere şahit 
J anr~"k~· zının up ed~-, zerk. u undu-u ırdapt n kurtar- ünü almak için elinden eleni y • F kat şimdi neden Behire, Vec· olu orlar, öyle ~.deri itiyorlardı 

0 m • 1 ıza ctm ley 1• ma 1 ın ve 1. ndı 11 e f d ede-j pıyordu. Macide bir gün müreb- biye h"ç yüz vermiyordu? Çünk.t:i ı, birçok şeyleri, ynşlarile müte-

YAZAN: Gl. Ali Ihsan Sabis ~~_, 
( Es.ki Birinci Ordu Kumandanı ) Hw hakkı ınallfu:ıdur: 

Enver Paşanın iki cephesi 
olduğu anlaşllmıştı 

Birinci Kısım - Cihan Harbi 
Üçüncü Fasıl - Harbe naınl sürüklendik?
Hıırbe girmek istiyenlerle bunu geciktirmek 

istiyenlerin mücadelesi 
2 Aituıto• 1914 : 29 Birinciteırin 1914 
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nasip olnııyacak surette anlıyor- tı ve ablası tarafından görülmek 
lar ve seziyorlard ı. Macide de korkusile odadan çıktı. 
Suadiyede, Vecihiye bütün ka - "'"'"' 
dınların gösterdiği alaka ve inci- Aradan birkaç gün geçti. Bit 
znbı haftalardanberi pekala fark sabah Behireyle çocuklar gezin
etmişti. Hatta halasının bile bu tiden avdetten sonra yemek vak• 
genç adnmın peşinde dolnştığını, tine intizoren büyük nğacm altın
ona çok ehemmiyet verdiğini bi- daki masanın etrafında, koltuk• 
liyordu. Yalnız mürebbiyesi, böy- lam, şezlonklarn kurulmuşlar, 
le herkesin mergubu olan Veci- konuşuyorlardı. Behire bir aralık 
hiye l arşı, hiç o.laka göstermem·~. yemek ımziyetini tetkik için mut• 
hattAı çok defalar onun mcvcudi- fnğa kadar gitti. Bu sıtada uzak
yetinin farkında değilmiş gibi la- tan bir otom<ıbil sesi işitildi. Bira:t 
kayt davranmıştı. Demek Behi- sonrn otomobil kapının önünde 
re h kikaten hiçbir genç kızn durdu. içinden kolunda parde ü
benzemiyen, bütün akranlarının sü, elinde çantası Doktor H san 
fevkinde ve başka tıynette bir Fuat indi. Doktoru evvela Mo.ci• 
in ndı. de gördü, hemen yerinden fırlıyn• 

1 te küçük Macide, elindeki rak: 
fotoğrafı ve onun üzerindeki gü- - Babamız, babamız geldi. 
zel, kibar ve cazibeli genç kızla Diye bir sevinç nidası çıknrdı. 
deliknnlının resimlerini süzerken Derhnl küçükler de yerlerinden 
zihninden de bu mütaleaları ge • fırlıyarnk babnlnrına d >ğru kot' 
çiriyordu. Resimleri biraz daha tular. Doktor çocukl rı gö :ince 
seyretti ten sonra yine ayni e • h yretle durdu, h'- <Üre a~ rı uyrı 
kilde i t'f ederek yerlerine bırnk- baktı. (0 ..u.l V r) 



arla ulgarlar 
Rumenlere taarruzu 

307 ncı gün 
f ngiliz tebliği : 

Londra, 1 (A.A.) - Hava Nezareti teblij? ediyor: 

9.~f!.~~ .. Q.~~~! I Tarihi Tefrika 

Bayram ıyı, 

Fakat bir de 

Muhaaebe lazım! 

(Baımakaleden deoam) 
. d"d 7 600 yahudi Dün Rece zarfında düşman tayyareleri üç mıntakada Jaa-

(1 inci sayfamızdan devam) Daha f~~ ı en k Besarabyaya lcttayin hücumlar yapmışlardır ı.>al İçin de koskoca bir (Oenir.-

Sahife : 5 ~-

N o: SS 

d k" S 1 Prut nehrını geçere J 'it · k d d 1 bank) tesis ettik. Bu bedbaht K J c ı t. Malo körfezinde bu u- . . ıoo hudi Soovyet a-

1 

ngı erenın sar ın a tayyare mey an arına matuf olması fa 
:rı~n kanal dağ adalarının en bü gı~ı:n;~dvce kain ~:niye gclmi~tir. Jiizı?lgele~ bir m~kt_ar iı;fila~ ~o.mbası atılmıştır. Galles'dc ve bankanın tesisi ise denizciliğimiz 
Yuklcridir. Adaların Fransız razıs d inzibati tedbirler 1 İngıltcrenın garbınac yıne ınfılak bombaları ntılmıştır. Bu i~in ideta bir feli.ket oldu. Birke
topraklarına mesafesi 12 kilo - ~~anyal CA.t\.) _ IJahiliyc mıntakalarda insancn hiçbir zayiat olmadığı J,?İbi mühim hasa- re bankanın baş1t1a geçirilmiı olan 
lllctre, İngiliz topraklarına ise u ı~ş,D vletin emniyetine ve rat ta yoktur. İskoçynnın şarkında birr şehre yangın bomba- zevat, evvelce memlekette müın-
110 kilometredir. Fransanın şi- Ne:aıı~ıı._ c a muhalif harekete- larile hücum edılmiştir. Bir mektep tahrip edilmiş ve bir kişi taz bir mevki sahibi iken, bir gl.İnl 

ve generaller saatlerce 
münakaşa ettiler 

:mali garbi sahilJeri Almanların dmlm~ nı~~~~ifj teklif edilmesine de hafifçe yaralnnmıştır. Başka zavıat yoktur İl~i ~ücrhıuer. gibi mahkemelert-I _ Kral güvertede oturuyor, sa_ H 
eline "eçtikten sonra zaten bu iken ervıncımcı~c::.:r. Nezaret, musikili il • * . . duştuler, Oenixbar.Jun başınday- gınd Ba;ıvekili Kont Piper so - y -h.. nşmetmeap. dedi .. Petro-

"" arar ,..u k k d'l · · "'ki k 1 d O ı ' 8 uc.um .etmemize henu'"z v k'ıt adaların mudafaa imkiını kal - 1 men'i hakkındaki ka- Lo d . en en ı ermı go ere çı ar<m un a rgenera i Rencild v t 
:rnad w • dilmişler-1 temaşa arın . kadar n ra, l (A.A.) - Hava Neznretinin tebliği: ayni gazetelerin aülunlannda l;u karşısında General Le e am va;. Şımdı Danimarka seferinin 
di ıgından tahlıye c rarı ~ tem?'n!z Sakşn2n31ı~a sonra Dün gece fena rüyet şeraitine rağmen bombardıman tav - defa da süngülü jandarmal:tda bulunuyordu. venhopt planlarını kararfoştıralım ... Dcıni-

. temdıt etmıştır. ant en yarele . . Al d k • h d fJ h ld ki d D marka donnnmas k k M l 1 Rumenler .. .. . kili müesseseler kapana- .rıı:ıın manya a as erı e e ere hücumlarına devnrn mu at o u an bel ~yürekler a. - ostl rım, artık lsveçi unu- cld'W• h b ın~n pe ya ına 
acar ar a butun JÇ • "d f 1 1 edılmıştır. CISI resimleri çıktı. Ru zeval kabn- tunuz. Uzun müddet St kh l lg ıgı a er verılıyor. Karaya 

d a ~ar kt r 4 kışı en aza grup arın H b 'd o o me nered k w k araSJn a çarpışm ~ en 
1

1 
• il da durması am our,g a pe:trol depolarına isabetler vaki olmuş ve bu hatli miydiler? Kanun noktni n . dönmi)cceğiz. ispnrtalılar 'b· en çı ·ncagız şev ·etmeap ... 

Londra l (Hususi) - Rumnn top a~~a~ı t" vek~e:: makamlar- depalarda van~ınlar çıkarılmış, infiJı:ıklara sebebi:yet VC'rilmiş- ;-arından bu bapta birşey söyle· dönersek zaferimizi allo~at!ı k . - Hcnçild, karaya Kop.enhng 
Ya askerİcrinden mürekkep .bir dn:'~ı:iınm~f.~r~ndan hiçbir içtima tır. Hanım v7 O~nabru~~ .~emırvolu istasyonları venidcn bom- miye bizim salahiye~mi~ yoktur. ıçin geri geleceğiz. Mu2affer oİ - c~vnrı~dan çıku~l;ım. Çünkü Da-
:rnufreze Macar toprağına _gıre- 1 kt bardıman cdılmıs ve buyuk yang-ınlar çıkarılmıştır Wcssel'ın O, mahkemdP~ aıt bır haktlr. , me.dan 1sveç bizim için kaybol nımnrkalılo.r benım bu derece n-

. t · tir yapı mıyaca ır. şarkında Dulmen dC' · 1 lt k · F k · · A k · d ı.. b' - tak ve h k rek bir ko) c tccavuz e mış · p lA ento toplanıyor . • mıryo u ı ısa noktasında atılan bomba- a at ıç\ınını no taı nazar nn OJ!J mu ır sevgili gibi ancak hnsret- . . C«.'sur.ıl"'e are et edeceği-
Macarlar derhal mukabc~~de Bük:: ~m 1 (AA.) _ Parla- lar ınf_ılaklar vap.ı:nıstır. !'lorderney ndnsındaki ttı\' Var<' mey- D<:!'izhAnk işinde -~anevi .b.ir ~c- le anılacak bir kucaktır. 1 mı hıç ~ii~tinınemı~lerdir. Hasmı 
bulunmuştur. İkı taraftun olen t ş . ı" na sünii kat'i sn- danforıle Brf'men ın J?arbınde Hontlosn v~ Dotmund tayyare sulıyet varsa onu uç beş kıı;ıye ın- - Haşmetmer.-. .• lsveçi unut- ~m.m.ndı~ı yerden vurmak ta bi-
ler ve yaralılar vardır. men 3n~n ıç 11 çarşamba 5 ,,at J 6 meydanları ve~ıden bombardıman edılmiştir. ı hisar ettirmek büyük baksızlıkhr. mnnız ve unutmamız kabil midır; 1 •rs~nı~. kı sevkulceyşi müluhazn _ 

Macar hükumeti Ru~a!lv~ :ı:lr:k ı:;:~udilmi~tir. Parlfımen- Tayyarelerımizin hepsi ıislcrine dönmüştür. BuAm.esul~ye~ bizce bu k~dar vasi Petro da. seyahatine Rusyayı u ·_ nr n <!nde &<'lir. 
ordusunun bu harcketını şıd . t' nındnıı evvel Aran ve fr iıc f:c salnhıyetlı bır banka tesıs ederek nutmak u7.erc ç.ıkmı tı. Fakat ne - Fakat haşmetmenp .. Dani-

t . tir Macar ıonun ıc; ım E ba d d • Tkl h' b. IA b k . d ınnrkn d detle protesto c mış . . :\1 1. san Meclisleri Hariciye . n- Kahire 1 (AA) İ gT A .~. §ına a enızcı ı e ıç ır na- ça u - gen öndü. Bir isyan bir • onanmnsını unutuyorsu -
hüdut kolorduları seferber <?dıl- ' .. e > u 1 salı gi.inü saat 16 da Garp çÖJündc. iİc ~e n ı ı~ relsmı teblıgı: kası olmıyan zevatı getiren sabık ihtilal. b<ılnrsmız ki hepimizi' )'uz nuz. Bunlarla bir deniz harbi Vt"r-
rniştir. . :~~~ekı bir toplantı yapacaklar- mıntakasında hareka~~ d~~~ ~~':n~~mı~ın Sidi-Azi;; - Katuzzo Bn~vekil Celal Ba!ardan ba!lar, geri etlırir. f ekse hiç isim ize gelmez. Zıra 

Bükreş ı (A.A.) - Bır Ru- d Eritre Itnlvan $"rk Af .k h ledır. ondan sonra sırasile gaz:etecılere - Hayır Piper, ben nrkamdn azl,.n hırpalanmış oluruz. ' ·ı h b r· ır. ? u rı ası udutlarında kayda de{!er k d · t ed D · b k h · 1 · · l'çl · · Krnl Sari b w d men membaındı:ın verı en n e Tahliye nasıl yapılıyor. venı bır şev olman şt ' a ar sıraye er. enız an ye- ın en, ister ı erı, nıhnyet Sofya ugır ı: 
Jere göre evvclkı gece Macar-Hu- Sofyn, ı (A.A.) - Sofyadan 

11 ır. ni .tes~s edildiği ~akit,. ona tn~mil ~ıbi h.ir hemşire bırakmış deği •. · - D.ostlarım, unutuyorsunuz 
men ve Bulgar-Rumen hudutla- alın:-n telgraflıını nazaran B~sa- cdıl!!"ış olan vazıfelerı~ adedı ve lıml._. lsveç asılzadeleri benim nn- kı, Darıımnrka donanması bizim 
n~d? ba:.t.ı hndi~eler. cereyan et: rnb)a ve Şimali Bukovinn ~ıın D •• k ee s •kt nev ı .o kndar çoktu, -~' .. b.~nu ~:ı- ı sıl bı~. krı_ı:l~~lduğumu nnlamıılar- nerede?, n~ zamnn yola çıktığımı. 
mışt.ır. Holmcu ıle Sıgh~t arnsm. tahliyesi, şimendiferler, gemıler un u l onun b~~ bır fş ~ankası m~duru degıl, a, ~ondugunı zaman nnla'!Jıya zı ke:tıre~'>'.°.ecek kadar da ş şkı-
dakı mıntııkadn saat 23 ıle 1 arn ve kayıklarla yapılmaktadır. Ter- dort beş mutehassıs bır araya top. vakıt bulnmıyacaklardır. na donmuştur. Hnrp etmek ee 
sında 10 ka<lar h_u?ut karakolu, kedilen mıntakalardaki Humen ~ lansa yine başaramazdı. Öyl yken - Ha .. metmeap · d p retini de göstereceklerinden ,.üpsn: 

'"f 1 n taarruzuna 1 t "" T. lı b i b 1 b •. "'k 1 . .. .. sız e etro h d . 1.ı b" " Macar mu reze erını . .. memurları Molclııyyadn top an- ap e t sten u un en uyu gazete erın- oib" n k • d b' c e erım. -ınr ı kazandıran yal 
uğr.mııştır. Macar müfrezelerı tu· mıc;lardır. Moldavyaya muhacir- ıgı a rı a de, akıl ve mantığın kabul etmi- r~ak:n 

1
d a~ız .. a .. ~r ~e~leket, . bir nız cesarettir, taarruzdur dostln: 

fek mitralyöz ve top kullanmış- !erle dolu trenler de gelmiştir. yeceği tanda methiyelerle dolu yel ~ . os kguzukl en. aınler, nıha- rım. •· 
' R 1 b h dut kara-ı . . ·-· li k 1 l k b 1 d sızı .rı ·ııca. ar ıçin güzel b' . 

lardır. umen er, u u ·. Dahiliye Nezaretının teblıgı --· - a~ma a e er Ç1 h ve un ar a vı•sile ol· ıı h . . . b ır Pıper bir kahkaha attı. 
kollarından bazılarını terketmış- Bukrcş 1 (A.A.) - IJahıliye (1 nci 88\'fndan deva ı .. .. .. «Memleketimizde bu sayede de- Eğer ha;. 1 e'b~ırenızı mı.ktınız. - Haşm t • 
ler, bozılıınnı muhafaza ve bazı· Nczarctini:-ı ncşrnttiği bir tcLlığ, . t '.. m) mudu.ru. üstad Fatin şu izahatı nizciliğin fevkalide ink~af edece- ;linci .. (c.e~ ır ~~~~m ~aınlerin retin herşey e ~~~P·· 1~~~~ız ~es~-
larını ist.ird.~~ etm.i.şlcrdir. Besarabya ve 13ukovinanın t~hli-ı ~~Jı~~ a~yon' onundC'k1. tr~.mvay vermıştır: . il» gibi sözleri yüzleri kıı.anna- misal~ ~İatb~;;;_e pe a a bır Rusya dirler, ne y~ıkaki ı: kgın~ anı: 
Söylenıldıgıne gore Macarlardan ye ameliyesinin evvelce tesbıt c· e ) ıldırım duşmuş ve «- Ekserıya ovalarda olan dan yaz:anlar bulundu. . . kendileri h .. ş .~ hır feklı 

30 kadar ölü ve yaralı vardır. Ru- dilmi olan liman daiıesin<le de- t~l kopmuştur. İn5anca zavıat ve tozu toprağı havalara kaldı- Tabii en yüksek makamların, -RBelkı Pıp~r .. yalnız bir fark fırsatın b len~ ~c:t;'~e etmek 
men askerlerinden birkaçı kayıp-/" nm etmekte olduğunu bıldir- 0 ~amış~ır. ıran bu hortumlar lodosla poy- bilir bilmez verdikleri büyük sa- ~nr, u~adn ~ır Deli Petro vnr. bir gÜ 

1 ~ muş e~.1b ır er, fnkat 
tır. mekteclir. Dun motörlu vasıtalar- ıne u sırada vıldırım dü - razın ani karşılaşmasından hu- lihiyetferden sonra ve en büyük e yııptıgını bılmez, sağmıı, solu- 1 rsa y n 1 unu tlcru eye ~alkar-

Snat 22 de Tuitucaia-Ruscuk la yapılnn nakliyattan maada sen yer.ın . karşısında bulunan su le Relir. Bu iki rüzJ,?arın şeh- n:ıetelerin de İpsiz saps1:ı bu ka- n~I ldıran taı_n bir deli, isveçte sukutu anıd~nma a'j'ı, .h?tta hayal 
yolundu bir Bulgar hudut karako- Moldavyodan 80 tren gelmiştir. Ta,na~ ıs1:!'1ınde bıı ının ikı evi rimızde karşılastı~ı yer. ekse - b'l teşvikah karpsmda Denizhan- a R baş.mdn .. bır hükümdar var. den b:~ u~_meme ennı temenni-
lu Rumenlere ateş açmıştır. Mü· Besarabya ve 1!.ukovinadnki bü- an bır ruzgarla verınden sar - riya Haliçle Boğaz ve Marmara kı idare edenlerin l<endilerini fa-ı ... ençıld Söze atıldı: ~ n ır(Dsey, Y oa~nyız: 

d · · 1\1 ı sıJmış ve vıkılmışl~rdır C a t k ı · Ü ı ·· •-·· d -·ıd· ......................... ctamı \ar) sademe bir müddet evam et~ı~- tün nıııknmnt ve memurın o - . ,. • " · .. ı~ r- mın a a arının bırleştii!i skü- tırmama an mumf'.'.'Jn egı ı. .. ................................................................ .. 
tir. Bulgar hududu civarın?n ~nın dav'",. nııklf'dılmiııtır. Her yer- dakı bunık bır ag<>:; ta .~okun- dar ve Saray burnu arasındaki Zaten bu bedbaht bankanın So İ K İ J ı·ı 
Yeniceköy kasabası ko_mıtecıler- de Jnrdım lomitcleri te~kil edıl den çıkarak evJerın . uzcrlne sah~d.ır. saknrlığl daha İsmi takılırken baş- vye 1 a arı e Rumen 
den mürekkep bir çetenın taarru- mı~ "t .. Jılt.<. ut:ıe bakmak için devrılmı~tır. Evl~rdc kımse bu Bızım denizlerde yüzlerce lamıştı. Müıeveffa İsmail M~tak K 1 
zunn uğramıştır. lazJmgclcn ıedbirleJ ittıhnz edıl- lunmadıgından nufuscn zavintlmetre yükscklığinde hortum ql- gibi mülkiye mezunu olması, ıta arı Arasında Çar ] 

Rumen mııhfillerindc beyan e- ıniştir. Br.sıırııbyanın cenup kısmı- olmamıştır. . ması imkansızdır. Yükseklerde (Mabeyni Hümayun) kiıtipliği,1 pışma ar 
~ildiğine göre bu taarru..:~ar her nın tahliyesı tren, vapur ve mav- Dcnızdc görülen yalnız rüzgarların ı?C _ Ayan Kiıtipliği ve hatta bir aralık - ---
iki hudutta da hemen aynı saı:ıtte nalar "asıtnsile devam etmekıel Siklon Ü~ktıdar ılc Saraybur tirdi~i toz topraktır. Deniz su- ta Cümhuriyet Katipliği mevkile- Romaya göre: Londraya göre•. 
vukubulmuştur. Fıı~at bunların olduğu gibi şimal kısmının tahli-j nu arasındakı lımaıı snhasında \'U ancak birkaç metreden faz- rine çıkmtş bulunması itibarile (l İnci sayf d d 
hi~bir . netic~ ''ermı~ecek olan yesi <le. mevcut. her türl~i vesaitle donüp d~la$lıktan ve ıı:crek sa- lava çıkmamıstır. Bizdeki hor- ~ürk li~anı~~n kavaidini ~ek -~yj R ,, am~ ~n . ev~m.J (l ncj sayfndun drvam) 
münferıt v ~ alardan.'baret. old.u: ıcrn edılmcktedır. Henı ve Ung· hıllerdekı hnlka Vt gerekse lı- tumlar ancak kavık ve ınotbr bılcn hır munevver, Meclıs kur- umanya .. skerlerı hıçbı! hadı- hareket eden Sov\'et ordusunun 
ğu znnncAdı~mek~edır. ~ımdıkı heni dcmiryolu istasyonlarında manda bulunan dcnızcılere kor .eıbı küçük vesaite zararlı ola - süsünden (Denizbank) terkib"nin seve meyda~ ~ermeden ışgal e- şiddeti karşısında yer yer Ru _ 
h~lde ~u _hadıselcrınw?1evzıı adde- tahliyeyi kolaylaştırmak için Ru- !.-ulu ve heyecanlı aakıkalar va bılir. VapurJaça tehlike yok ~ d~ğru olduğun~ iddia eylemek gi- dılccek arazıyı. tahhye etmek: manya ordusunun ardcı kıtalaw 
dılmesı lazımgelecegı zannolun- men mukomatı Sovyet kuman- sattıktan sonra bıı denbıre ıkı - tur.» bı unutulmaz bır hatayı irtikap e- tedır~~r. Her 1kı taraf azamı rile carpı malar olmaktadır İki 
mnkta~ır. • • danlnrile tem~sı muh,ıfaza eımek- ve bolünmt.iş ve ust kısım bu - Şiddetli )'ağmur1ar de!'ck lisa~ımızı.n.en basit ve en fa~snunı.}ctle hareket ediyor -ıtar~f ta her gün zayiat ver~ek 

Yemden sılah altına alınanlar tedır. Muhtdıf çeteler tarafındoo !utlar arasında k:ıvbolarak ufa- Bu tabii hadiseden sonra şch- saglam kaıdelerım ay k altma al- · tedır. 
Bükreş. ı (A.A.) - ~r~ilnı- çıkarılmakta olan ha?iscler!e ya- Jan dıi?e~ esas paıça da l\1arma- rımize ve cıvarına siddeı'li bir dı. Hulasa daha ismi~.d~n )anlıt • • ----

harbiye, dün yeniden bazı ıhtıyat- pılma~ıa. olan snbota1larn nıhayet rava d~!!ru uzaklaşmıştır. Köp- yağmur da yaj?mıs ve bir miıd- başlamıı olan bu ~ bulun .sa~ha- A merıka donan- Gaulle'ün . 
lan silôh altına davet etmiştir. vcrılmıştır. . . 1 rüden Uskudara ı?ıden bır sır- det devam etmiştiı'. Bazı çukur lan_nda hep .!'anlış ı~ar.e.~.dıldı ':.e 1 emrı 

Rumen Parlamentosunun .. bu- . ~~emleket rlııhılındc bulunan ket. vayur~~ hortumu ,gorcrck verlC'ri seller basmıstır. n.t"tıcede 1:~rk denı~cılıgı~~ ~u- ması manevrada yevmİsİ 
Ün azartesi •apması tekarrur e- butun .. amcl~yt?, Bcsarnbynya ~eç- ,gerı donmustur. KınaJıadadaki limanı ~ )eten fıt ~I"!~~- fOY~~ dursun, lbılakı.s o r 1 inci sa rfamızdaa devam) • . 
~en'~ timııı ç~rşambaya bırak.ıl· me~ uz.er~ Dn~ılıy~ Nezar~tın;e Proft•sör Fıttinin hcynnatı Dakcf isminde bıri duşC'n bir dcnııcılıgın dort bCJ sene gen a- imkanını vcr<'Cek olan veni ın- (1 ncı sayfndnn dC\nm) 

c;A. Mebusan Meclıs- ":esıka ~~rılmcsıııe kı:ırar ver~l~nış- IIiidısc hakkında rns<ıdhane vıldırımla derhnl iilmu tür tı!masına .se~ep. oldu ve ortaya saat hakkıııd .. .. kt Fransanın Şark ordusu 
rnıştır. >an ve tır Butun memleket dahılıııde ş · bır tıtkım ıçtımaı yaraların da çık- G a gorusece ır. Londra 1 (A A ) R l . . 1 . . E "menleri bu· :. 1 b" . . ................................................................................................ ·ı k"l 1 d" <'ncral Rıdley tahtelbahir - . . , . . . . - cuter 
crının r arıcıye ncu I mukemme ır ıntıııun mevcuttur. b' . . B' A masına vesı e tcş • eye ı. ıcr k p • k AJnnsı bıldırıyor: Bu ak§am L 

gün toplanncaktır. Bu toplantı ar •• • ıldırıyor: .. _ ır iman hava hücumu İşte evvelki gün, deniz hayra- .. e arşı ,.:ınaına aı;nlın.:':11 her dr don aşııwıdnki d . on-
cs d Hükumet Besnraby"' Fransada devlet reıımı Bugun oJ?led<'n sonra Başve- Londra 1 (A A) R t mına (Bayan) ımızla beraber bi- ıkı m<;thnlıne koııdugu soyle - ne r d'l . t' ~ eklarasyon 
nasın a ' k' . k"l T t ' t d . . . - cu er nen arrlıı.r hakkınd k • ' c ı n11 ır. Ve ş· l" Bukovina·nın ter mı d "·şiyor ı a arescu nun rıvase ın .e bildirıyor: zi de çağıran davetiyeyi aldığımız . • ,. A ı; as en I?a- Biri ik Kr il k H· A . 

in ıma ı . ·et hakkında izn· cgı t?planan Nazırlar Hl yctı. Harı- Alman tayyareleri bu sabah vakit, biz ir:mir vapurunda &afalı h.ıvettC' n:ını.umat vermekten ım- kınsar~ .· ~ ı ukumetı ';a-
h taç eden ':azı) 1 Moskova, 1 (Hususi) - Fra.!1: cıye Nazırı tarafından verılen <'rkenden Galles rr.cmleket' ü - bir gece geçirerek gazetecilik yor- tına elmış~r. d kC Fransız ?rdusu Ku-

nt verecektır. d'I b' sada bütün siyasi partilerin laE! rapora istinaden harici sıvaset- zerınden ve "Ok vÜksckte~ U"- gunluğunu dinlendinniye vesile Demz kuvvetleri ıSna~ anı cneral Mıttelhnuserin 
D'" 'h tten neşre ı en ır b' t"d mu·· t b" d - . "kl. - k " " lt l urıyedeki uh h r ~ger c~w e b ·anın tah- vcdilerek tek .. ı; par ı ~!1 .. - ~ ı~ eJ,?ışı ıge ?rar vermış- muslar. fakat dafi bntaryalan bulduğumuza se\•ineceğimiz yer- ar ırı ıgor ver ·-;· .. A m ~~nı:"~~a ni ayet 

ı~'m.' ~eblıgde Besar~c~bince pn- rekkep bir hukumet re11mın_ın tır: ~azırlar Hevetı, Rumanya- at<'sıle tardedilmişlcrdir. Alman de, kaç senedir denizcilik namile Vaşington, l (A.A.) - Kon- l~ı~ı~ıı ılu~ ~ttıgı~ıı ogrenmi tir. 
Yesı~·'"· program m •V· b'ld'- kurulacajiı kuvvetle '!1emuldu;. nın Ingıl~ere ve Fransa taraf;ın- tayyarelerinin Galkz mc>mleketi yapılmı, olan bu sayısız ve heşap- gre, bu sabnh harp kazançları - k' Cc lız Huk~ınetı, şu z:andadır 

'Z~r gunu de devom ettıgı ' ı Bu partinin ismi Natıonnlc Re- dan 13 nısan 1939 da kendısınc .. . t ~ •• l' b h sız hataları bir sinema şendi gibi nın tnlıdidi ve askeri rnükcllc- l ı, e~erııl Mıttclhatıser bu iliıni-
rılrncktedir. voliste (Milli İhtilfılci Parti) o- verilmiş olan garantılerden fe- uizerınetl '~P. lgı bmutheva_ ı ~a.d~ tözümüzün önünden geçirdik. fiyet işlerini tetkıke devam et e deııızlerdc İngiliz Hakin~ıctine 

B 1 d S '"'et kuv- . 1. - P'chon t tt' - . . b . ., ylemı'şt'r z rare <.>rının u eşıncısı ır. . d ·ı· . t - rom.. Al azı mahal er e o._. . lacaktır. Partı rcıs ıgınc 1 . • raga e ıgını C} .. r• C ı · İ 'it . b b' . d Maamafıh _!urasını a ı ave ve mış ır. .. .•• en mıınlnr veyahut ltal-
'Vct1erinin seri unsurları, ta~lıy~ Herriot vevn Marke geleccktır. Biikreş, 1 (A. A.) - Rcutcr ng~t erenı~ cc~unl!/ar ;sı~ .e itiraf edelim, ki bugünkü Müna- Ayan meclisi, Büyük Okya _ yanlar Suriyeyi i~golc teşebbüs e 
İçin tesLit edilen müddeti tacı! e· /ki Jngi/iz vapuru bildiriyor: ~i~~lm~~i;e eıts~~ç~·~ ses ı;rı ;: kalat Vekaletinin bu hatalarla nus ve Atlantik deııiz kuvv<'t _ derlerse, Fransız ordusunu b .. -
de~ek ric'at et?'ekte olan Rud~;. h .. cuma ııgvradı ~fon:en kabine>si'. R.um.an~a.nın sarkisind~ Uıyynre )~~J?ınşı~~~ hiçbir alika~ı yoktur. B.ila~is için- lcrınin yüzde ?5 nisbetindc art- le Lir teşebbüse muknve::et 

0
:;: 

kıt alarmı gcrıdc bırakmışla~ . 1 u ].~ nısan 1939 tarılılı Jn,gılız - bnlarile bir rnekte nk 1 de bulundugumuz devrın ılk yap- tırılmasınu daır mcbusan mce- ıniyeceğini kasd J • 
Bazı hadiseler cereyan etmıştır. I Nevyork l (A.A.)- Gece. At- Fransız garantilerinden feraJ?at . . . . A p Y ı mıs - tığı en iyi ve halkı en müteselli e- lisince kabul edilen kanunu tas Mnamafih her eytmjmektedır. 
Rurnen kıt'alan gerilcmiye de'\'am 

1 

]antikte irlnndanın . ~ahmınen etmesini müttefikan tasvip ey-, tır. Hıc;uır 1ı~fıl,~k. bombası atıl- den iJlerden biri de, bu Deniz dik <'decektir. b h hA ~ere< e 0
, ursa olsun 

ctrnektedirler. 300 mil cenubu gnrbısınde 3921 }emiştir. mamıştır. kı ~ısı. hafıf .surette bank işini, hiçbir hatıra ve gönüle Amerikan tehalarrnı almak h ul ~sustk. u a kalab~lecek şüp-
Tahliye işleri 3 temmuzda öğ- tonluk Guide V<; 48:1 tonluk Londra, 1 (A. A.) - Rcuter varbalanm~~ı: ... ng~lt~rc~~~ ~C' f - bakmaksızın, tasfiyede gösterdiğİ,üzere geri çağın lan vapur Heük~~=~ ıb mak~"\dıle. İngiliz 

le ü~erı' n'ıhn·vet bulacaktır. Besn- Zarian ismindeki Inı!ilız vapub~~ bildiriyor: nu u ı?ar ı~ı. ~tz~lrı~ ti~ ı Bı ebn himmettir. Honrrkona l {A.A} n·· ı..ıu"k" t' cySnn e er kı, lngiliz 
,, d · it ]arının u tavvare sesı ışı ı mıs r om a ş· d" · y k"t tt · "" "'' · - un • ume ı ve ur· L'"b 

rabya ve Bukovinadan hareket e- Jarı düşman enıza ı Rumanvanın m~Jki tamami - atmadıkları zannedil~ektedir ım ı aym e .. a e e'! ncamız., sabah Manılaya hareket eden herhangi bir d- ıye ve u _nanın 
den binlerce mülteci Bükreııe gel· cumuna uğramıştır. k veti hakkındaki Jngiliz ,garan- Tavyare dafi ba \ aları işle ~ gel~~ek d~~!'~ bug~n aynı ba~am President Coolid~c vapuru hic fından işgal edf1an. dc,b·letı tanı. 
?nektedir. Beşinci kola arşı tisinden feragat etti~i haberi c- . 1. tes. ıt c ~ ır en, ır 

1
vapurb.eg en· beklenmedik bir tarzda llonn w · "' k 1 mesınc u arazı . 

. • t - · dT L d d' 1 mış ır. ccsı yerme gazete ere ır aenc k d "" nın ı a ·ın Şarkta j T H"'kA 
Sovyet kıt'alan va:ıifelerını O l s 1 (A A.) - Reu er ~er teyıt e ı ırse, on ra ıp o- Al anya •on iıgal ettiti f d d '. T-' • d 1 onga av et etmiştir. Zanncdil- tinin "d f ngı ız u ume-

bitirdiler . ~ ~~n : · malik mahfillerinde pek az sür- m zar .ın. a . en~~cı ıgımız. ~ yapı 8 '! di~ine göre, vapur Amerikan mu a nasını taahhüt ettiii 
. ı· bıldırı}or. 1 fev- priz uuandıracak ve bu tesir memfeketler halkının yenı ışlen, vucude getınlen yem tebaalarını ak) t k .. memleketlere hücu . . .. h" 

Mosk 1 (AA) _ Şıma ı B . . kola karşı o ınon ·' / hl 1 1 · ·· t - b" · ı .. d n e me uzere Va . m ıçm us ız-
Buk . o·;t S . t .k t' lnrı '\'n- eşıncı db" ler bugün mcriye- nazi şantaiının veııi bir bürha- si ô arını top uyor cser.~~ı g~~. e~r b"ır r~sa1 e dgon ~r- şin~tondan aldığı bir emir üze betı görmelerini, nihayet ne de 
l.jfelo".ın.ab~. o·vyı e ı Rn umanya kaHide t.ct. ıry.nni Orleans li - nı gibi telakki <'dilecektir. Vaşington, l (Hususi) - Al-ı m~sı ır. ol~ e tlır b".~t .. e en alft· rin0 dönmüştür. Fnkat Amerika- u arazinin bu memleketler için 
• crını ıtırmış er ve te nirmış lf, -.... . . . l k t] . k cagımız ma uma a u un meme- k 1 1 w b" t hl'k 
ıle tesis edilen hududa varmışlar·ı "' i müsaadesi olmıyan Bununla berab~ı ıy_ı ~aber a- man ış.~a uvve.w:rı. uma.nda- kete, bizde de denizciliğin haki- onso ?s. UJ!U vapurun avdet se ır c .. ı e h~l! alabilecek keşme-
dır. manı husus 1 tır Bugün 50 Jan Londra mahfıllerının beva- nı bugun neşrettı~ı b!l' emırna-1 k ten müsbet bir yola girdiğini i- beplermı bilmemektedir. kcşe duşmesını kabul edemez 1 

Be arab d Sov et kıtaatı :YC· halka kaf:ıt~:ct: v~zife almış- natına göre bu ~eragat !ngilte- mede Fr~ns::ı ~ ~elçika. - 1;-ük-ı ıa: etmek fırsatını bulalım, ondan Amerika Reisiciimhur giliz Hükumeti, bu gibi ahv~l~~ 
rıi Rurnan:: h~dud:na, yani Tu· t muhafız ım rc>Jli.~ :?u .. _c:arantıden. ~ogan t~; sembourg.?~. sı~ı. ahalı elınde sonra elbirliğile vapura da bine- namzedi Wilkie harbe k~ndi menfaati için lüzumlu telnk. 
rıll ~- p d " ·ı 1 elerinı t1r. f'l" be"anatına ahhudunu ıfa etmcsı ıcap eylı- mevcut butun sılahların 48 sa- riz gece sefası da yapanz yeriz al ht J.:ı edeceği her türlü tedb"ı 1 . 1 
• ve ruta ogru 1 er cm A eha ı ın ' . t h kk d r· d Al k ı . ' ' eg ar k ren n -
dtrnal etmektedirler Ja~Y şehri' Rcsmı m . ci kola mensup yecek v~z!ye ta . !n a.. ~zu - at ~arfın ~ m~n. UY''«;t ~ınc içeriz ve bütün bu eğlencelere de Nevyork 1 (H • mn hakkını muhafaza eder. Bu 
k · T nazaran beşın . anln- mu takdırınde ngılız hukume- teslım edılmclcrını bıldınnıs - hak kezanmıs oluruz k" b .. • ususı) - \Vil- deklarasyon ın "b" 
d artsında ve Prut'un sol sah•.;ıı· kimselerin ve sabotaJ 1 ya~muş- tınin bizzat kendisinin karar tir Bugünkü Münakal~t Vekili Ali Aıe ugun vcrdi~i bir nutukta Hükumetin" uch ıncel fngiliz 
is; ulunan Ungeny ~i.~~nd\er rın ziyanı o kadar faz: ~ir za- vermek hürriyetini hiçbir su - fngiliz hava hiicumu Çetinkaya müsbet ve E11ydab iş r·~rupa harbi karşısında Ame- yapmak ın b ~u t:me olarak 
t aııyonu moıörize cu.zutam ar tur ki limanı kapatma rette tahdit ctmiyccektir. • yapmakta• nadir bulunan bir ut- ı ~nın tutr:ıası lfızımı?elcn yo- baltk mec unyetınde kalacağı 

ı::~:n!a~··iş~al e_dil;~ş~~:;~;~ ruret h~lini al:Sii~r. ge:f:r~~ Bir Ad~~~n-ıtda!fgesi fil~~~~~~ ~l~~~~~~ın-şi1!:~ ~~k Nafıa ';ekaletind ~~~n :r~k: ~e~~~n~~e~'~a~fc~~~~ cA- ııltınd:t ~t~:nan ~;::~ ~:~k 
1' uııa o orıze !'ıyıı: b 1· nan başka tucear v en edilmiş- uşuru u garbi kısımlarına taarruz ede - rı ve ram vay ..,111 e ennı makla berab h . an . - bel statüsüne hiçbir halcl . a : 
k.a. 7e ~t u~er~nde . u T a resmini çekmek. te m d klardan L dra l (A.A.) ~ Bu ak - rek Hambourg, Darmstadt Dor- memle_k~te maletmek .surctile Na. harbe ginn erk . erhanın. ~ır yeccktir. getırmı-
~~:~ §ihnn~l~ırmı!:~r?ı;ar:~. tir. Küçük g~ıl~urac~klardır. ~amo~aat '20 de Hava ve Dahili men civarlarındaki benzin de - fır tarıhıkdb. başka. ~•r.kcrc na.~ip ~= tır.> dcmıştır. Craziani Afrika Kub d 
tist oiiz~tns~aı ıytac af~d~n i~al '200 ayak uza ~ J ·ı·z Emnivet Nezaretleri tarafından polarile demiryolu ve askeri te- ~.mıyatca .. tır e~erı ı~tı amdifet 

1
ve Akd • d k• lığına tayin edilda? an-

edilnıi tir $:,ar t rk: tının hare- Jtalgadakı ngıl ı aşağıdaki tebliğ ncşr<'dilmiştir: sisatı muvaffakiyetlc bombar - .ım.~ed eho~ e~?1.1dş, ıımden kere- eDJZ e J Romn 1 (AA ) ı • 
it r . vye 1 a I t. mur arı d- bombardı . B'l rımızı c usnu 1 are e ere v~- G . ' . . - Mareşal 
~ ı her tarafta intizamla ve ha· Se are ı me t r· Bu akşam u.şm.an - dıman etmiştır. ı hassa Bremc r:mli bir hale getirnıi}tir Bin c ş·ı J • rnzıani, Şimali Aft"k .. 

dıscaiz ol ralc devam etıneltedir. GlasrtOW 1 (A.A.) - Re.u keo~ man tayyarelerı bı~klaç d~okt;Ida bombardımanı çok şiddetli ol - ı:ılcyh bu defa da denizciİik iş~;- 1 ep erımiz tün müsclliıh kuvvetl ·~sıkın bu-
Rurnen Yahudiler Besarab- İtaı;·~daki İngili~ sdaret:ecile sahili !ecavüz etfı,ş erh ır. kef; ~uşt~r. T?,YY~:eleriı:ıizin hepsi b siretle, dirayetle ve bilhas~ (1 • . dnnlığına tayin edilm~r. uman. 

yaya kaçıyorlar solosluk mem~rl.arı!~i(~~~tc o- va d~fı r b:~~y~aaı~nrcl:~f ha- usleı:ne donmuşlerdır.. hamiyyetle ve feragati nefisle ça- ı~cı sayfamızdan denm) Roma, 1 (.l..A.) - Ro 
ı Bükreş, 1 (A.A.) - Dahiliye rjni ve aiJcJerını !rmuda vapu geçmış 'er imali şarki sahili Bır /talgan torpıdosu lı arak gelecek, seneye hepimizi larl~ kafı!e fıalinde seyahat e - ~ndyosu ta.rafından neşredila 
~~reti tarafından neşredilen bir lan Monarch of ,B gelmiştir. ~:aıa~mı~~ · ;iktar yallS!ın bom Roma, 1 (A. A.) - İtalyan me?1nun cdcceK eserlerle reemfc- dcr~~n h~kumetin emrini alın- bır ltalyan tebliğinde Mar el 
8 •. lığde binlerce Rumen yahudi- ru dün G13.t0'~tzveFransız uzerın~ l~~ştır Avcı tayyarelc- resmi tebliği, üssüne dönmiycn ketin ka11ısma çıkacağın ~mini%. ca .0:ımuş ve bir İngiliz harp Grnzinninin tayyare ile Lib eşn 
1

1nın Sovyet kıt'alıınnın işgali al- Ramanga ngı 1 t tti bas~ ab! düş~an bombardıman Espero destroyerinin ziyaını kal E'büzz.iya Z\lde :cmısı tarafından durdurulduk ciderek Şimali Afrikad k· t' ~ııyn 
J~da bulunan mıntaknlara nnkle- garantisinden f eraga e rımız 1~ni düşürmüstiir. bul ve teslim etrnt:ktcdir, VELİD a~ sonra himay-esinde <ılarnk kuvvetlerinin k d a ı ta } an 
h·~ mele a1%Usunu izhar ettikleri! .. 1 (AA) - D. N. B,1 tayyarcsı su anmıza kadar gelmiştir, te eylediği . bld~an asını dcruh. 

1 dirilmektedir. Bukreş, · · nı ı ırmektedir. 
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Müsabakamıza iştirak edip 1
' 

hediye kazanamıyanlar 1 

Deniz sporlarına layık olduğu 
ehemmiyeti vermeliyiz \•ccdi Menil : Yoldaş sokak, No. 4. Lütfıye O;,tun: Selamlali caddesi No 

1 Ycnıkr,y, 185. Üskudar. 

Yazan: Selim. Nafiz 1 

Bcrı:ı Torc : Sınanpaşa mahallesi Ye- Mete Dogantan: ı. şubede kurm:ıy 
mçcşme, sokak, No. 37. B~iktaş. Yzb. T. Dogantan oğlu. B,llıkeslr. 

l\lu.,tafa Gokaa(: : McrkC'7. hal m ı -ı Emııı İpçi. Ti.ıı k Ticaret Bankası .şet-

Hnlkımw~ .şfiph('siz en 1..ı?la 
ra!!') ~ ~ ; .... •: .i :;:i :.µ .r · .ı ı, :>! -
dür. 2un~ı n"~:ır• i•ıbön .c 1 .. "1 

klüplerimiz {tirirnçı m•ı:-t~srıa • 
bilha,o;.. "!"!lcıddi rrcııf;ı:ıq~rıni 
gfü· l l: d: ':liğcr sporlard1: ıı zi -
yadr fu·i rıll~ al:knd:ır o'makta 
dırlar. Bu y~izdcn j?Cl'!çi:k spor 
~pmak arzuw:rn izh""r etti_ği 
.. aman. ilk nazarda 1'.aı ısında 

tahcf t~n:nnıdeıı, No. 7'1. lcrındeıı. İstanbul. 

H N•yin Ö;~ut : Işıklllr caddesi oğrct-1 Sıımi Öğunç: Yeııı Akbıyık caddesi 
mer.ler sokak, ~o. 6, Ankara . .o 53. suıtaııahmet. 
Ahmed Yumuk : Aslıye Ceza kak'l'ııı Salih Uygw-: l\hıcıt Uygur oğlu. Ay-
de Humman k-:rdeşı. Bursa •;,ılık. · 

1 Nuktel i~rc · il : K•1. Erı~ilUsü tale- Cemıl Karagozıa: P. T. T. u. M. Mu-
bc»•n:t n, No. ic.:7. Ü küd:ır. .melal ecza şefi. Ankara 

.'\hınecl De ı!z : 0.:lun p .. 7.ar olgun l\I Sadık Özkan: P. A. 9 Bl. Tk. su-
s:ıkuk, No. 3 E. :i~chlr. m;> ı kgmen. Karaman-Konoya. 

: !h .m Dmgin- : fnıli. adar t:.tı..n d"ı>~· Halıt Atalay: Sorgu Mkiml. Bcypn-
su Amırı . ..ü~kudar. !<lr. 

futbolü bulmaktadır. Recep U~gur. : Tr.ınwııy cadde i polı Haydar Akçadoğan: RasJmpaşa ma-
Bu,eim tatbik ettiğımiz tarz- me.kczi kl'tr ı ı, No. l. Şehrcmnii. ıallc 1 Hayır sokak No. 37. 

da ovnunan futbol spor deffil o- R K ı ""' . cma : Vetıı Erkek lise i -1. C Nazmıye Kuı;uk Koney: Şehir co-. 
yundu r. Sporla ovun u biribirin- 1 
d 

mıi E\'lıJIUlta rokngı No. 36. Tophane. 
" ..,. • ra .. ım er e : ı ız po ı.- okuhL Remzi Uysal: Yeni muz.ı.ıycde bedc.,-en ayırmak irin birrok sart •·e ı·b .. K Y ld 1 ı 

kaidelere riayet etmemiz lazım No. 35. Yıldız. tanmda No. 6. hmır. 
gelmcktc>d;r. ,.._ k • .,kize B~ al : Yukıın patnr kıırııl;ol Atıfet Çaglıynrı: Tuııusbagı Ethempa.rl 

En lüzumlu olan mevSımi na- ıyanı, No. 37. İzmit. şn No. ;,4 üskiıclıır. 
zarı itibara al •. rak macları za- Erdoğan Balkıı· : Varidat müdilrü Ul\-iye Tcı-im~ Ö~rctmen. Tire. 
manında oyn. mak ve fütbolü R. Balkır oğlu. Sivas. Bülent Gencer: Yeııikapı orta okulu 
spor m:ıksadile Y mm::.ık ar?USU- Ali Şefık' Özhuıı : Komi yoncu. Sam- S 3 k .. A saray. 
DU güden gencin sahaya cıkı~ sun. Methi Toprak: Milli Emlak MUdür'-
topun peşinden koşm::ısını öğ - Ahmed E Se\•sevıl : K .. rataş 305 r.ci lugundc De\Jr Burusu memurlarından. 
renmeden evvel atletik hare - .sokak, No. 20. lzmlr. Yaşıır Eris; Abacılar sokak No. 37. 
ketleri ihmal etmemesi esastır. Okşan Kaçman : Mıhua nprt. No. 2. Yenfcami. 
Biz maalesef futbo1 ekiplerimiz 

1 
$ı$1i. 'l'c\flk seyıs: B. Po tahanc Adli tcb-

de atletik hareketlere ehemmi· Bah:ıdır Scııccr : Hakim T. Sence- ligat biJrocur.da 
yet verl""ek ~öyle dursun sabah 1 r.ıı o •lu. Artvin. Arif Etik: Merk<'z. oteli karşısında ki-
ları birkaç dakika jimnastik ya- Biiyült bir a/ôlıa•ı:/dr içinJ• füz ı Tuncd • Rıya eti Cumhur köş- tapçı. Konya. 
pan fertlf'ri ancak parmakla çalıf"" yiilu ek .Jeferli kundc. Ankara it.. Fahıı Vat. ı· İkti ııt Fakultesi No. 
ıösterilebilecek kadar az bul - M. özdcmıı : Kar:ıçayır mııhıılle t Yıl- 700. 

k E 1 b .. .. b nniteua.zi ydz6cıimüz 
ma tayı?~ Jsas o .m utun u 1 ma~ '-okak No. J. Bolu. Sal>ah:ıl Ay .• u: Kocaoıiısta( s b 
gibi noksanlar vopı]~adıktan G. S. lı Maltmut f.1u"cm T~ın : Sıııpnhıılıfs mrıhıı•- zccıler çıkmazı No. 5. apaşa e -
sonra fııt?ol .s~ordan zıyadc O - ya ihmal . . . lesi c:ınıi okıığı, No. 94. Afyon. Tc\fık Bınn: ScQJorj Alman lisesi n-1 
yun malııyı.•tı_nı almaktadır. Bu . 'd J • cdıl~cktedır. Bırçok Lemi Zııman : Ayıı,,paşıı ulu al Apı t. 01 9. Kuledibi. 
suretle nenclık hnlkın da ken- ısh at. aı b_u 'uzde:n cok sev - Kat. 4, No 9. T.ık ım. "' d ki d Satıh Oktay; Tahta limanında berber 
dini kaptırdıiiı bu oyuna !{Özü 1 erı cnız snonından ayrıl - Salıh Enııı lıa ıın o ı ı : TC'icfon mı- No 48. Tire j 
kapalı olarak sarılmaktadır. ~~ş~_ar vcı.·ı:ı.t_w.t_ t::ı _aıa_kasızl_ık durl ·gundc ~cbel: ... cefı. ı tıınbul 1 . 

d ı " Erdogan De.şen: Atay komutanı oğlu. 1 
Bütün bu basit düşünceli kim yu~~.n en. ~onup ~ıt~ıs crdır. İJ.raıı : l\feı.gcne sokak. No. H. N J· B:ındırm:ı 1 

selerin futbole olan alakaları Bugun cJınıızde cok vuksck c- - rno. ı .aniye. y r 1· . Hırda\ ~ı u l 1 j t. u nan. " çı nkapanı 
müptedi Rencleri, vucutleri i - ~ana~ ar ~~vcuttur. Ilu_ıılardJn Mıı!ı •n A ıdaç . VıJayet mekıubi ka· K:imıl Oktay: sımıi'çl fırını Yerıık~.Y 1 

cin daha f..tvd\jlı olan sporlar - layıkıJc ıstıfadc- edcbılmemiz lemı ın rr.tırlarırıdan. 1 taııln I B · · . -
herhaJd 1 k ' . . ogazıçı 

dan uzak tutmalarına 'Ve deniz, .. .. e. nıtm e "· sporu ıcın Bel .. ı n yraktar : Valcle ... me-ı A. Musalçmet: Geı elkurmııy ş be 10 
atletizm, boks ve gtirçs gibi ci- bu\'uk h_ır ~azanc:_ o'aeaktır. Bu bıcı ı. tıı okak. No. 12. Be ı ,·u~. lyuzbıışı n. Atakan ehle. Ankar~

1 

hansümul ~porları alakasız. se- da kendrlC'rılc alakadar olma - ··ı d'!. ı Mu uııuoghı : K.ıluaıı nı;ı.. · 
. . . k b . k 1 l mızla kabı'ldı'ı· ı Mehmet: Samat;ı.a caddC' ı No 143 yırcısız ve ra a ctsız a ma a- · d3 : 41 ! l'\ . ıu. No. sn 1..ııw. · • · 

rma vesile olmaktadır. • Evvelce memleketimizde' bir Mustafa Bıışkan : P. T T. Umum 
1 

Burhanettin Öner: A kcrl Fabrikalar 
Bu,gün ferdi sporlarda husu- cok boks macları yapıldıi!ı \'C -nu,lı.iı ı.ır:ı he .ıp ışlcrı r.ıua .ı-.ı..ı,,.ırı- u 1\1. Daıre Müduı lugu nı.cmurıarın-

sile güres ve atletizmde ku\'ve- bu spora fazlaca C'hemmivct ve- .le ın: n.urı Ankara. dıın. Ankıırıı. 
timizi haricle bile tasdik elti- rildiği haldi.' bugün ~C'rck boks Saime Erdegul : Kucuk P.ız.lr ,rııd- .Kazım Omay: O mnnlı bankası. Mer
recek kadar bir varlık göster - ajanlı_ğıncla ye ı:ıerC'k klüpleri - desi Bodrum sok.ık, No. 3. F1ıı!ı. 
mekteyiz. mizdc bu sporun j7ini bile gÖ - Orhan Doşer : Dôrt kuyu Fıı ııı so- M.eliha .Bch'n: Suıncrbank Ya.ı.ı işle-

Atletizmdeki vüksclişimiz La- re~e~ektcyiz. Bu hususta kli.ip k:ık. No. 16. Kasımpaşa. jrınde. AnkEıra. ı 
bii bir seyrin neticesi deiijl, bir Jcr~mız~cn, başlı:a rollc>ri ol - Neıah:ıt Çıl : c. Muddcı umunıı ı kı- Fenl:ıne Akt.iz: Doğramacılar !ıok:ık 
kac atle\imi7.in VE: daha ziyqae -0~,.eıh_eU~ ferdı sporl?.ra ~ah- z.ı. Burhnnıye. · No. 4. Bursa. 
~aktile alakasızlık acısını çek _ şan ve _h1~b.ır menfa~t f(Utmıyen Faruk Oray : Tıyatro cadde i gunı•ş Mujgftrı Baray: füımamoııti Sıimer 
mis düniin atleti bceıiııün ida _ asıl manası le nmatör Sporc~la- ,aprt. Kat, 4. No. 7. Gedıkpaşa. mahalle ı Glillckııı sokak No. ı4 An
recisi bırknç kisinin tahayyül IJ..m.ıza ~~a fa.,la ehemm.ıyet Be:-ber Necatı : Yenı mahalle Kan- kam. 

(Devamı var\ 

1-GENÇLIK 
2-GÜZELLIK 

3-SIHHAT 
İşle vüksek bir kremde a

ranan bu mezivetlerin 
hepsini size 

KREM PERlEV 
temin edebilir 
1- KREM PERTEV: Bir 

tualet nıüstahzarıdır. 
İnce bir itina ve ya
pılışındaki hususiyeti 
itibarile yüzdeki çiıgi 
ve buruşuklukların te 
şekkülLinc maııi olur. 
Deriyi genç ve gergin 
tul<:r. 

2 - KREM PERTEV: Bir 
güzellik vasıtasıdır. 
Genişlemiş mesamatı sı 
kıstırara'< ciltteki pür 
tuk ve kabarcıkları 
Riderir. Çil ve lekelEri 
izale eder. Teni mat 
ve şeffaf bir hale ge
tirir. 

3-KREM PERTEV: Bir 
cılt devasıdır. Deri 
guddeleriniı• ifrazatını 
düzeltir. Sivilce ve si
yah noktal;ırın teza -
hürünc manı olur. 
Cilt adalsini beslive

rck kuvvetlendirir. Ku 
ru cildler icin yağlı, 
ve yağlı ciltler ıçin 

va.efl'! hususi tüp ve 
vazoları vardır. edilemivecck kadar geniş ve bü verılmesını ve ~r.~mdan alaka- dılli caddesi, No. ı7 1. Anacloluhısar. 

vük 118 , retlerin in neticesıdir. d_ar olunm,ı:.ın~ !stıvoruz. Hası - Bahaettııı Bayraktar oglu. Vela li- - ----------------------------

Temnwz 1941 

Satış Sanati ve 
Tezgahtarhk 

Yazan : Herbert N. Cassoll 
Satmak bir san::altir. Nasıl satmalı? Miişterivi nasıl ba{;la· 

malı:' En sağlam mü~teri kimlerdir? İyi tezgahtar nasıl yeti· 
şir? Ma~aza sahibinin vazücleri? Durgun i""lcr nasıl c mL..n· 
dırılır:' 

Bu suallerin cevaplarını bu eserde bulclc.:aksınız. 

1 SS Sah ife Fiyatı : SO kuruştur. 
Neıreden : fstanbut, iNKILAP KİTABEVi -• 1 EZ 

'I İstanbul Belediyesi ilanları 
Cerrahpaşa Hastahaneı;i için nhn:ıcak 1000 kılo idrom pamuğu açık ek• 

ı;ıllmeye konulmuştur. Tahmin bedeli ı28o lira ve ilk, temmatı 96 lirııdır 
Şartname Zabıt ve :r.tu:ımclt':'t MUdQrltigu Kıılemlr.de göı ulccektır. Jh:-1• 
15 7 940 p:ızartt•si günü saat 14 de Daimi Eııcuıneııde yapılacaktır. Tal\jllC'rı. 
teminat makbuz \'eya mektupları ve 940 yılına ait' Ticaret odaSl vesik,al3rll• 
ihale gumi muayyen ~natte Daımt Encümeııde bulıınm:ıları t5H3) 

Hast:ılıcınelerle Zeynep Kiırnll Doğıfır.e\ · \il' Sıhhi müessesatın yıllık ih• 
tlyacı içlıı lilzunıtı olan odun ve ki.ımür knpıılı z:ırf usulile ekıııtmey~ ıco

nulınuştur. :Mcc-muunun tnlımin bedeli 916:1 lfra 75 kuruş ve ilk temlnıı.tı 61'1 
lira 29 kuruştur. l)artıııı.me Zabıt \'e Muamcl.ıt Mi.ıdilrlüğü Kalemınde ııö· 
ruleccktlr. İhıılc 5 i 940 cuma gürı(i srınt 15 te J)aiml Encumende yapılacak• 
tır. Taliplerin teminat makbuz veya rr.cktuplııu ve 940 yılına alt ticaret o
dası vesikıılarile 2400 numarai1 knnurıun tarırntı çc•.reı;inde haztrlıyacaklı&l'i 
teklif mektuplarını ihale günu saat 14 de kadar Daimi Enci.ımene vermeleri 
H'ızımdır. (5095) 

,-İTALYA Ye MERKEZİ 
A vrupadan Şimendifer ile 

Her Nevi Nakliyat 
Tafsilat ıçın: 

1__ K. A. MÜLLER ve Şki. 
~/NERVA H A N -GALA TA. T•l•lon : 40090-P.K. 10 

İNHİSARLAR U. MUDURLÜGUNDEH : 
Y - Şartn.ımesi mucibince 4 adet emaye tank kapalı 

usulile satın alınacaktır. 
lI - Muhammen bedeli sif İstanbul 15,000 Jir::ı, mm·akkat 

teminatı 1125 liradır. 
111 - Eksiltme 6/Vlll/940 salı 2ünü saat 15 te Kabataşta 

Levazım ve Mübayaat Şubemizin alım komisyonunda yapıla• 
caktır. 

lV - Sartname sözü gecen ;ubeden parasız almaoilir. 

Kadıkö,;ündc yapılan gül ku- lat mevzuları ıcındc kavbolmuş sesi, No. 80. Falih. 1 
paSl müsabakaları ıle halkı ala- hakiki spor ideali ve zevkini Orhan Gurçnghyan : Arap eamıı stanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
kadar etmek icin binlerce da - ~ckrar bulmamız i('İn artık di - Mahmudiye eaddesı, No 235 237 Ga- ve Eksiltme Komisyonundan .• 

V - Münakasaya ı;!irecekler mUhürlü teklif mektupları 
kanuni vesaikle ', 7,5 Ri.ıvenme parası makbuzu veya bank 
teminat mektubunu ihtıva edecek kapalı zarflarını ihale eünil 
eksiltme saatinden bir saat evveline kadar mezkur komisvoll 
baskanlıi?ına makbuı mukabili ndc vermeleri J:izımdtr. (5190) 

Devlet Dtmiryolları llinları veti\c basılmıştı. Fakat bütün ~er spo:ıard,:ı da rekabet hava- lata. 
bu ~avretlerin ve hüsnüniyetin sını :stı~megc. ~a lışm~l.1yız. • . Mehmed Alpturk : Oh anı muha eb:ıt Mu. Mu\·akkat Şartname 
neticesi bir hadden daha ileriye .. Klup _ıda:e~ısı bu ışı yap~ıgı ıttım k:flemıııdr. kfıtıp. Ankara Cınsi Azı Çoğu Fı tenıinat bC'<leti Şeklı ıarıhı 

Ek ıltmc 

.ıidememiştir. R~? vazıfesını yapmıs ad?edıle- l!ııyrıyc Germıyanoglu : Şehrrmını Pırnşa 30000.40000 5 ----------.:.-----
Deniz sporlarında kıvmetli b_ılır. Yoksa o _sand_alve~ı daha Melek, Hatun mahallesi bıı;:kı sokağı, 

Muh .. nııneıı bedelleri ve i ıınlcri a ağıda yazılı 2 grup kablo ve tellet 
JG 8 ı9~o cuma gurılı 5aat 15 te.ı iti 'aren ayrı ayrı ve kapalı zarf usulıW 
Aı,ltarııoa iaaııc bina ında satın auwı .:aktır 

yüzii<:ülerimizin A \·rupa dere - l~vık ve daha ıde~lı~t kımsel~ - No. 7. Sclırcmını. Lah:ıııa 
celerine vakın bircok rökorları rın çalışmasına manı olmak ı Ezhcr : Tıı\aıılı ın:ı~lak sok.ık No. Taze baklıı 

Oldurr•ı halde bu genrlere layık cin işgal edecektir.. • 3. suıcymıuııye. 
"' '< l ·p.ınak 

oldukları alaka esirgenmekte ve SELIM NAFiZ Ayten Boycıırıı: Kemııl paşa caddesi 
_ .................... ,".""""'" ......... ", ..... , ............. " .. ' ... ""' " .. '' ..... " '" .... , ... , ....................... ,. 1nkilap :sokak, No. l9. Ak~ara) J Barı,unytı 

21500-30000 

8500-12000 

:ıo000-38600 

9300-12000 

d ~ 
e I Melfıhat Çaglıyaıı : Cuınhurıyet ma-ı 

M e 1 1 Anc fa ı l} a 37500-48000 
anısa a ecı A k 1 D ti hallesi, No. ıo5. }'ethıye. -

S er &Ve er Nacıye Artuç : Aslıye Ceza mahke- Çalı f:ı ul:,c :i300· !ıOOO 

be e t Beşiktaş As. Şubesinden: mcsıııclc kıitip. Üskudar. Bamya 
)f cına ye J 1 - Orta askeri ehliyetna _ NeJat Soyhan : Horhor cacldesı, No. 

mesi bulunan lise ve daha vük- 70. Aksaray. Sırık doı ı:ıtc 
Bir adam kumar P• sek mektep mezunları 1 tem- Numan Kezrr : Zeyneıı Kıımıı o- Y<>r tloırn.llc~ 

muz 940 tarihinde Yedek Sü - \Dk, No. 41 Laleli. 205(lll·'l8000 
dadea IHçakla bay O kuluna sevkedilece~nden Osman Cettıwr : Abdullah aga ma- ~ıkı.ı k:ı_..,_ .. _ıı_1 ---· 

öldilrüldil bu tarihte şubeye ge]melel"İ. hallesı teke sokak, No. 11 .Beylerbevı./ Patlıcan 65200-83000 
2 - Gedikli erbaşların kün -ı Vedat : Abdullııh nga m:ıhaııc ı Se!ı- Semızotu n7oo-t6WO 

Manisa (Tasviri Efkar) - Ma yeleri tetkik edilmek üzere he- baz Yiğıtsok, No. 60. Beylerbeyi. 
nisanın Hal civarındaki Beledi- men şubeye müracaatlan i1an Suleymaıı Atıılııy : foto Yaşaı· Gulcr, Dolııı.ılık bıl>l'r i80o-ı ırıoo 
ye parkında bir kumar yüzün- olunu r. ellle. Gerze. Kcrevız 

. . . . Vedat Kulu : Mısırlıoglu Hayı ullah 
.den Hasan adında bırısı eskı kır Türkiye Cümlmriyeti Müdde- efendi sokak, No. ı8. Kadıkoy. HaHıç 
bekçilerinden Lütfi adında bi - iumumiliijinden: 1 . Melımed Gurtay : Zl·:ı.tııılık v.ı- Pancar 
Tini bıçakla vücudünün muhte- Hadım hakim muavini Lut -. kut sokak, No. 22. Bakırkoy . 
pf yerlerinden ağır surette ya- fullah .~ri~.enirı me\~c: kanu~u -/ Haldun Tunaboylu : Vcterıner nılı-ı Eııgı ıaı 
talamıştır Yaralı derhal mem _ nun 4 uncu madcjesıne tevfıkan diırü oğlu. Hatııy. K.ıı nıhahar 

Jek t h t
. h . k ld 

1 
yüksek Adliye Vekaletihce lniis Bedi Çcılışlar : İnhisarlar Paşalıman - ~-

e as a an~sıne . a ırı - tafi addedildil'iinden ikame!aj - deposu eksperi. Lınıun 
mış, fakat aldı~ı derın yarala - hında bulunmaması h~sc-bile J?a Tahır Sever : Hüküınet karşısı kah· VcJetalııı yagı 

2700- 4400 

2ısoo-lı500 

4400- 6800 

-
6400-IOriOO 

2250- 3500 

4000 • 'iOOO ı\det 

~500- !1500 

23000 7'.!000 

6000- 11000 

nn tesirile ölmüştür. Suçlu ya- zetenizle iltnını di'Jttrim. veci Zıya ehle. Mani a 
kalanmış ve adliyeve verilmiş- ZAYİ • Güz.in : Yerebatan cadde i, No. H. 

tir 32" t 11" tl" 338 • Sultanahmed. lyı s · d 
• • \Y eve u u, • sen~sı ve Hüsniı Ergüler : Orta mııhıılle Yal- u ' amacaııa) 
Ha'buhat mahsul• 471ı nu1!1arah was~er! terhıs ve- ı;ıp sokak, No. 12-H. Eskişelıır. 

. sıkamı zıyaa u2rattıgımdan hjjk 

3000- 3500 

6 

8 

8 

15 

11 

20 1.1. Kr. 

1 3297,2G 220 kuruş 

8 

ı6 

5 

12 

6 

4 

8 

15 

5 

&C 480 

Bu i~e gırmek istiyenlerin her gr ıp hizıısmda yazılı muvakkal temtott' 
larılc k:ıııunıın tayin ettıği t"esıkal!'rı ve teklifıerini ayni gün saat 14 e ki· 
dıır Koını yon Rei l · gıne vermeleri lazımdır. 

Ş.ır1ntımeler parasız olarak Arıkarada Malzeme Daıreslnden, Haydarpaşr 
ela T~'clluın 'e Sevk Sofligındeıı clağı tılacııktır. 

Malı:emenın i mi 

Muhammen 
bedeli 

Lıra Kr. 

Muvakkat 
teminatı 

Lira Kr. 
------

Kapalı 17 '7 9l0 

ı;arşamb:ı J5 ~ 

- Ycı.ıllı ~e te1efon kabloları 
2 ~ Bol.ıın telleri 

34285.-
5206,-

25'11.38 
390,45 
(5509) 

Kaoalı 17 7 9~0 

ı,:arşam•J;ı 

saat 15 30 

.. * 
Bilecik deposuna bir sene 7.arfında gelecek 01-n takribetl'-

10000 ton kömürün vaRonlardan yere indirilmesi ve ayni mik• 
tar kömt.irün ac makine veya vagonlara yükleme işleri 8/1/ 
940 tarıhine müsadif pazartesi günü saat 15 te H. P~şada ,_at 
binasında birinci isletme komisvonu tarafından açık eksiltrn' 
usulile ihalesi yapılacaktır. Muhammen bedeli: 

Beher ton kömürün vaiondan yere indirilmesi için 7 kt· 
ve beher ton kömi.ırün yerden makine veya vagona yükle .. 

, mesi icin de 12 kuruştur. 
Eksiltmeye ıirmek istivenler kanunun tayin ettiği vesaikll 

142,5 liralık muvakkat teminatlarıle birlikte eksiltmeye ıayill 
edilen ~ün ve saatte komisyona müracaat etmeler! lazımdır. 

Bu ışe ait şartnameler komisvon ve Bilecik deposu tar•• 
_fın~!!_~rasız olarak ve_!.H~ktedir. (4916) 

r 1 r=re. h · · ıı ı· ı 
-- ------- l-1@fi;) ~ ~ ~orsa armı a m ıyat ar 

L:J Q ~~ Lira~ GS ıio 63 Açık ı1 7 940 
ı;arşaınba 

Saat 16 
Hamldlye, Retadlye n 60 

Tokat Nıksar Erbaa ova ve .. 
1 

d w .1• 
1 

. Zıya Çakır: Orta Tıcaret Mektebi !.ı-
' ' .. mu. o. ma ı~ını ı an ey erım. ııır 4. Krıplc komi.ır tTon) 1590· 2175 ı600. 2610 174 kuru~ 

hububat mahsulu - Fatıh Çjıtşamb:ısı Beycei'!iz N ş ·k~ M d 1 11 · y · 
Kapalı - 1;;7 fl4(l I 

cuma ısı 

19171940 

Açalıt· K•o•n' t Kalın Betlblrlllıı 9S 51 
KOlçe a lt111 p-aaı 2 5' 

llHHllllHIHlllllllUUMllllllll l ll lllllHlllllHllH"'l ltH ..... 

1 • 7 - 1941 

Loadra 1 SterH• S,'J4 .. . • • · . enı .. r: ey an ma ııı esı enı 

ıtun ıdrakıne başlanmıştır. Bu mahallesı .Mehmetw Hallaç sokak cadde No. 16. Bilecik. 
7ıl buiday, arpa, mısır ve ke - ~oi .. 22 Alı Rıza oglu 320 tevel- Süleyman Cengiz: Sanat okulu tek-
nevir mahsulleri çok kuvvetli ut u nik ı. No. 256. Ankara. 

Hüseyin Talat 
Ye dolgundur. Çiftçi memnun - -----..,.....-- ------- Ali Yılmaz: Yeniçeriler caddesi No. 
.tur. .... l ı f J z c 

1111 
65. Foto-Trak. Çarşıkapı. 

al, Ergin Diner: Tabur veterineri ilstet-
men kızı. Koçlu. 

fzwlnle Wr çociak 
ltoialdu 

LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Miitehassısı 

N~det Fergan: Okumuşadam sokaJı 
No. 22. Fatih. 
Zıhni Tugut: icra memuru muavini 

Halil oğlu: Manisa. İzmir (Tasviri Efkar}- Ber- Divanyolu 104 
pma kazasının Sovancı köyün . Mefharet AkAz: Abdullahıığa caddesi 
de berber Şakirin bir buçuk ya 1 Muay~ne saatlerı : Pazar hariç 1 No ı2. Beylerbeyi 

11ndaki oğlu Seltimi Sevim, ka- _h_e_r_~_u_n_2._5_-_6_. ___ T_e_ı_:_2_2_a_981 .Fehmi Moralı: Em'irler çarşısı No. 15. 

ı>ının önünde oynarken tütün Kı·ralık M b"I I lzmir. fidanı sulamağa m·thsus su do- O 1 ya 1 Oda Asım .Alpman: Mnliye varidat me-
.... muru: Manisa-Akhisar. 
.au derince bir çukura düşerek Beyo~lu Anadolu Hanı Etem Yılmaz: Erkek lisesi türkçe oi-
boiulmuştur. 14 numaraya müracaat retmeııi. Antakya-Ha••v. 1 • ._ 

Kesilmiş odun fÇekl) 
Kesılınemiş Odun • 
Mangal kömürü 

Arpa 

7U- 90 
1000- 2500 

350 
320 

43000·b3000 4,50 

24500-33000 
eooo.ıosoo 

8000-11500 

7 

"• 
5 

802.50 

247.88 

NH· Y erk 1IO Dolar 140,-
Kııpalı Parls 100 Fraa lc 
cunıa !!8at 15 30 lllla- 100 U ret 

CeneYre 100 lav. f'r. 29,4375 
J 9 7 940 ı Aın.terdaa 100 Florl11 

a...ı111 108 Raylt• cuma saat 16 da 
arilkHl 110 Belra 

Açık 

Sllman 
Kepek 

Att.. 1• Drahıat t.-,,75 
Sıhhi mucsseseled ı 19.0 ~ali yılını bir kıı.ım ıhtiyafları şaıtınımelera Setpa iti Leva 

veçhıle eksıltnıey• konulmuş~. P-.r 1IO Çek Kr. l ,647l 
ı Eksıltmeler Cagaloğlunda Sıhhat \'e İçtimai Muavenet Mudürli.ığü Madrlıi 100 Peçeta 

binasında kurulu k.ımısyoııda yanılı:ıcaktır. Vart eva 100 Zloti 
2 - Eksıltmclerin ııckli gun ve sa.ıtleri, muhummen flyatlıırı, muvakkat Budap•tte 100 PenriS 

teminat miktnrlaı·ı karşılarıııda gösteı·ilmistır. l Bllkre' 100 Ley 
3 - Kapalı zarfla yapılacak eksiltmeler için ihale saatinden bir saat ev- Belgrad 100 Dinar 

Yel i.slcklllerin teklif~ havi \'C ıığ?ı milhlirhi zıırflıırını makbuz mukabilinde Yokohama 100 Yen 
komısyona \'erınelerı Uizıındıı·. Mektu ;.ılardıı teklif olunan fıyatların hem yıı- Stokholm h l() laveç Kr. 

13,90 

24,6S7S 
0,, 2S 
3,~JS 

J'l,635 
31,00S 

21, hem de rakkamlıı yıızılmaı;ı k:ıııııııl mecburiyettir. Mot kova 100 Ruble 
4 İsteklilerin ı94U yılı ııc..ret v:la ı \'esJkıı ıle 2490 sayılı kanlında ya-! ESHAM ve TAHViLAT 

zıh \eslkalar \'e muvakkat garııııti makbuz \•eyıı baııkıı. nlekt\lplarını kapalı E~ganl 19,-
zartların ıçerısıne koymaları lazımdır. l5299) · Turk borcu 1 peşin 

Tasviri Efkar 
NGahuı (S) kul'Ufbll' 

f Abone f8t1iliF;!ye ~ 
Arta~· • • •• 
tJç ~ •••• • • 
Bir ayldı • •• • •• 

1- k P. ,. . .. ..... ...,, .. .. . -i M • y otdflll 

=Dikkat~ 
Gauıtemb:e s öa a rllea evrak T• 1"" 
z.alar . netredllala edllmMID ladd_ ~ 
m ez ve 11yamdaa mea~& .,..-

olımmaz. 

== S.hibi: Z. T • .EBUZZI VA 
Ne~riyaj Müdürü: CiHAD BABı'H 

... lldıl.ı yer: Mlltbaai ~~ 


