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Müsabaka 
kuponu 

Telefon : 2 O 5 2 O 

Bir mıh bir nal kıırtarır, bir nal 
bir at kurtarır, bir at bir er kur
tarzr, bir er bir memleket kurtar:T'.! 

Türk Ata Sözü 

l ___________________ _, Başmuharriri: 
EB0ZZIYA zade VELfD 

MÜSTAKiL YEVMi GAZETE 
Tel~. Tnsvirie.fkar İstanbul 

(Şcrht 2 net aahtfc:nlıde) 

'------------_) ....... 

Eünün J,•Zı• .... ······· ........ . 
ltaJyanlar 

Mısıra mı 

tecavüz edecekler? 

Fransa Hariciye nazırının r-,---------------1111'!"----, 
Jngiliz Başvekiline cevabı 

Fransa kurtuluşu 

İngiltereden 
beklemiyor 

Vichy, 23 (A.A.) - Havas bildi· 
riyor

Hariciye Nazın Baudouin. radyo 
ile yaptığı bir görüşmede, Chur
chill'in son nutkuna cevap vcrmlştır: 

cHarbe, ne ı:ınavntnn cephesinden, 
ne de dış cepheden devam olunam::ız
dı. Eğer Churchill'in dediği gibi bu· 
gün jkl milyon İngiliz askeı:ı ı.nfü.·~
dclcye hazır;ı.n, hazirnnda ellı hın kı· 
şi yanımızda harlıl'tli~or ve elde j 
ıııe,·cut ha..-a kuvvcLlcdnın yulnıı: on
da biri gittikçe daim :z.i~•ade J.{Ctıişll-1 
yen muharebe meydanı üzerinde ı;:okl 
uzun fnsılnlarla w;uyordu. 

Memleketi terketmeıniş olma ı, Pe
tnin hükümeti içb biı' şeref leşkıl 
eder. ::Memleketi terketmesl, bir al - 1 
çnklık olacaktı. 1 

Fransa, kurtuluşunu lngilteı-cdcn 
beklemiyor. 

Memurlar kanunu 
tamamen değişiyor 
Yeni layiha bugünkü ihtiyacı karşı
lıyacak bir çok hükümleri ihtiva et
mekte ve memur hayatını tanzim eden 

bazı esasları koymaktadır. 
Ankara, 27 (Hususi) - Hükumet, memurlar kanununu yeni 

baştan ve bugünl<ü ihtiyaçlara göre tadil eden bir kanun layihası 
hazırlamıştır. 

Bu kanuna göre, devletin amme hizmet kadrosuna dahil dai
mi bir vazifeye ücretli veya maa~lı olarak salahiyetli makamca ta-
yin edilmiı olanlara (memur) denilecektir. . . 

Maa~lı veya ücdetli memurlar arasında vazıfe ve mes'ulıyet 
noktasından hiçbir fııırk bulunmamaktadır. 

(Devamı sayfa 3, sütun 5 te) 
•••••••••••••••• •••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 •••••••••• 

Mmr Kralı Birinci FaTuk ;c,hircclc yapılan blyült •por mer•uiminin 
açılıııntla maı ıı dinlerken 

Almanya, müsteııılckclcrdcn ~ele· 

1 
d 

cek crzakm yalnız Fı·ansı:z.lara tah· p t• t k• A t 
rine, 2 ağustos tarihinde Londraya sis edileceğini vadetti. nu vii.d üze- ar 1 eş 1 a ın a 
sarih tekliflerde bulundum. Alınan 

/talgan ajansının 

------------------bildidiğine •• gore 

Mısırdaki /ngiliz 

kuvvetlerine 

\ Manş sahilinden 

top atışı 

(Devamı sayfa 3, ıütun 2 de) 

--,bazı değişiklik oldu 
İTALYANIN 
TAARRUZU 
Mısıra değilmiş 

Ancak Mısır harekete 
geçerse İtalya muka

bele edecek 
Roma, 23 (A.A.) - Steföııi ljan

sındun: 
Mısırın İngiliz kuvvcfü•rilc hirlik

te i lıılyn ile ı:arJ)ışınak ilzern orutı· 
(Devamı sayfa S, ıütun 4 de) 

YENİ BİR 
ORDU 

İltihak ediyor 

İtalya tecavüz 
ederse Mısır or

dusu harbe hazır 
Lon<lra, 2:1 (A.A.) - İtalyan kı· 

taları meıııh•ket hıııludunu geçtiği 
wl,ıJirde hıırbe girmek hueıısıııııhı 

(Devamı aayfa S, ıütun 4 te) 

Başvekil, Hariciye ve lktısat 
Vekil/erile birlikte dün 

Karabiik f abr~kasını gezdi 
Başvekil dün Ankaraya döndü 

Karabük 23 (A.A.) Başvekil 
Doktor Re,fik Sııydanı ı-efnkati~nde 
Hal'iciyc \'l'kili Şükrü Sura~og~u, 
iktısat Vekili JHisnii Çakır olılugu 
lınlde bu sabah buraya gelnıişlcl' vc 
fabrika iııtasyonuml:ı fııhrikLı mii<llı· 

RUMEN 
KABİNESİ 
Yine sarsıldı 

ı'Ü ve mülıeıı<lisleri tarafınJaı? kuı·
şıhıııınışlardır. 

Hnşvckil ve ı efnkntinılı•ki zevııt, 
fabrikayı ve diğ,.ı· tesisatı ı.czmiyc 
başlamıı:ılnrdıı. 

(Devamı sayfa 3, ıütun 2 de) 

Rumenlerle 

Bulgarlar arasında 

MÜHİM BİR 
PROJE 

Hazırlanıyor 

HARP 
YENİDEN 
Şiddetlendi 1 

Amerik~-;_yda 24 j 
milyon dolarhk 
silah ~iinderdi 
Vuşiııgtun, 2:: (A.A.) - llııl'biye 

Nezarctınin tlun gece neşrettiği bir 
ı-apoı n nazaran tcmınıız ayında A· 

( Deııaını srıht/~ 3. siifını 8 de) 

Aukaradan lııldirildiHiılc giire 
Ticaret Vrkiılcti, ithaliıtl dc,·lct 
nıürukabesinr alaıı hir kanun l&
yihası hazırlamnktodır. 

\"t•kalct, Dış Ticaret Umum 
l\Iüılürlüğünfüı memleket haıi· 
cinılcki teşkilatı vasıtasile, yur
dumuza itlıııl edilen nıallann en 
ucuı: ve en kolay 11erelcrtlen ge· 
tirilebileecğini tcsbit etmekte· 
dir. llugün haı p vaziyeti ,.e 
dünya dcııi:ı: yo\lnrımn kapanmış 
olması dolavıslle bitamf ve hnrp 
harici ıneıııİekellcı·I<' tieıırct mfı· 
hadelcmiz için yeıli nnl:ışmulaı·
la devlet müdah .. le~i lüzumu gii
rülmektcdiı·. 

Şimdilik makin<' \'C ılcmiı' mıı· 
mulleri, her tilrhı mensucat, mil
li sunayilc alakıılı lının ve yarı 
mnnıul ınadtlrlN' gibi belli başlı 
ıtlı:ıli~t ıııadı!ı-lı•rc ele tlevlct kon
trolü \':tZcdiJeı·ektiı•. flu kontnı· 
ilin tam iııhhmr ı;cklintle olııııya
c::ıji:ı, fnknt bu mııllann gctirıle· 
cei,ri ın:ılıulll•de alış ve satış fi. 
yatları devlet turnfmt.lnn tcsbit. 
c.'<Jilrıı'k ithalat nirliklcrinin 
yalnı7. ınuan·cn bir knr muka· 
bilinde bu 1~leri görecekleri söy
lenmektrdir. 

Yeniden beş müfettişlik ihdas 
edildi, lstanbul idare heyeti 
reisliğine İzmir Mebusu Reşat 

Mimaroğlu ta}fin olundu 
Ankara, 23 - Cumhuriyet H:ıH. 

Partisi umumi merkezi, mınbıkıı 
Pal'ti nıiıfeltişliklc:-ı tcşkiliıtında bn· 
:z.ı dcği~ıkllkler yapmak kararını ,·er
miştir. 

nu nradn teftiş mıntuknlnrı dnhl
h ıl' {iç vilüyct isabet c.'<lcn müfcttiş
likleı in 'fnnliyct sahaları darnltılmıı:ı 
vC' her nıü!cttişe iiznmi iki vfüıyl't 
bırnkılını~lır. Bu l.aroı netice inde 
meHut müfotti~h ı io aılt'dinc- r. mü
ft'Uitilik dnba ı\ave«i z~r11 • asıl 
oln.u Luc.. 

lhd.uı edilen bu ınü1' ft 'fk' ı tn· 
) inkri mukarrer melluQlnr aı • nda 
şu uıtlar vardır: 

DokU>r Yehbl D<'mir, Yozgad me
busu Ziya Arknnt, Doktor Vasıf, A· 

/n~liz BaffJf!k;fi Chr la : ~ii.lı Sırn Lcvencl, Buhkesir mebusu 
Fnlıı·eddin 1'iriwğlu. 

eh h• il'• Hundan bnşkn Cümlıuriyct Halk UrC J } fi Pnı"tisi İstanbul vilayeti idnre heyeti 
reisi Fikret Sıla)·ın Paı"ti umumi 

hastalık Ve heyeti fü:nlıi:"lnu nakli ~e istanbul l· 
darlı bc'ieti rclslli:rinc Izınir mebusu 

l•stı•fasından Rl'şad ~Hm:ıroğlunuıı tayini karar 
altına nlınnııştıı·. 

Parti uıııurııi idnrc heyeti azasın· 

b h d•ı• Jnıı Tekirdağ mebuo;u Hnhmi Apnl: a se 1 1 yor J\ocReli ınıııtaknsı müfottieliğinc tR• 
.,. , 

1
, 

1 1 
l'ln o!unmuştur. 

Lon.drn, ~·~ ( '~·~· t- wutcr n ' •ıı· Gcner:ıl 7.eki Parti umumi idare 
lonıatık muh:ııTJrı yazıyor: 1 ( D f 3 ~ t 2 de) 

Parlamenw, dün Uğlı?ılen soııra on l ----•v_a_m_•_a&_y_a_,_•_u_u_" ____ ,_z_m_rr_m_e_o_u_s_u_, e .. ı;..a_ı_ı_,._·._m_ar_o..;;t_.u 
beş gün sürecek olan bir tatil devre-
sine ba~lnmıştır. 

intihap dairelerine gidPn mebus-
lnr, Churrhill'in sem nutkunun ken-ı 
dilerinc ilhnm ettiği itimat hissini 
hcrabcrlcriııık gôtürmcktcdider ve 
bu itimat hissini bütün Tttemlcketcj 
yaymrıktnn hiili knlmıyncaklardır. I": 

Zira, mebuslar, milleti duhn büyük 
gayretler saı fına teşvik eden nutuk
lu son der~e cesll''l't :ılnıı& bulun
nıaktndırlar. Denebilir ki bugün 
hıı.ı·p, milli bir hnçlı ı:;t•fcr lıulı!Hı in· 
kılap etmiştir. Çtinkıı biitüıı Ingili7. 
vatanunşları şu rihcti ı~hlikı:e clıı.hu 
:z.irad~ anlaınaklndırlar: ki son n.~tı I 
ay içıııdc harp ınckanızm::ısını, lıu • 
tün milletin kütle halındcki gayı·ctil 
temsil eylemekte ve bu gayretin mü· 
essirliği tckcı· teker bütün ..-ntandaş-
ların haltı hareketine b:ığh bulun· 
maktadır. 

( Deı·amı aahff e : . triitım : de) ' 

CANTON 0 
(} 

1;.YENİ GİNE ENDERBURY: -
PASİFİK 

2!Sidney..E.l "'--
··• ,..YENİZELAHD 
~JMelburn~ 

................................. ································································ 
Amerikanın üs lıurucalı bilclirilen Pa.ifık Jenizinclc elli 
•en• müddeti• kiraladıgı Canton ue Enclerbur' aclalarını 

ıcöıterir ha ita Galatasaray resim sergisi 
için ressamlarm mütale~lan 

Ali Sami E:if Naci 

50 sene için iki ada 16 Pasifik teşekkülü 

kir al ıgan da" tJ t eder. 

AMERİKA JAPONYA 
Pasifik denizinde Pasifik denizinde 

Üs kuruyor tedbir alıyor 
Almanya ue ltalyadan 
Amerikaga. gönderilen 
postalar sansüre tabi 

tutuldu 

Milli Konsey iş başma 
geçti. Başvekil yeni bir 

plan hazırlıyor 
Nl)vyoı·k, 23 (A.A.) - D.N.B.: Tokio, 23 (A.A.) - D.N.B.: 
Associntcd Pres~ in Lon<lrııdan bll- Japon l'nsffik d.,nizi ~lrkctleriııiıı 

dirdıgınc naznruıı lllrlcşık Anıerikıı, birliğini teşkil <'imek ü::ere, on altı 
Cc•nubi I'nsifık denizinde bulunıın Pasifik t<>şckkiilii fü:ası HarMy<' 
Canton \'e Endcrbury uclalnrını 50 Nnzııının huzurilc U>planmıştır. Ilır
senclik muvukknt bir müddet iı;:ln ki- ligin gııyı~, hükümcllc sıkı bfr t ş-

1 
mlamıştır. Hu ndulara hava (ıslcri ıikl mc aı lrsis etmek ve Pa ıfık 
kuı ulacaktır. politıknsını tııkviye etmrktcdir. So. -

au4 J Snnatler Birliğinin Galatıısn-ı tıka ı abcı ı ı ar:ı ında bu ene bır:ız M~zkuı· nda,lnrı müştcre~~n id?r.c lcdiği bir nu.~ukla .HariciyC: Nru:ırı 
ray lı cı,ıı.lc açtığı re im sergisi, g 1• unutulur gıbl. oldu. etml, \C İngıUz Ye Amc-rıknn sıvıl • fatsuokıı, mutead lıt Amerıkan 'B 
zctelerl dolduran dunya harp \C poll- (Devamı sayfa S. ıDtun 6 to) (Devamı sayfa 8, sütun i' de) (Devamı sayfa 3, autun 7 de) 
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1 1 S E R T lngiltere ve Amerika ile ticaretimiz ~il" 
Hayattan Röportajlar ., BiRÇOK MADDENiN AMERIKADAN ·;::--=:;a 

Zevkler değişiyor! BUGDA Y GETıRJLMEsı TEMiN EDiLDi :;~;.,;:·;,?.;,;~=~:: 
............................................................................... .._ .................. .._ ................. 

Kordon boyunu amı - Yirmi senede ha
kikat ol•n rüya - Feaerbahçell kına Ga
lataaaraya gitmek macerası - Radyoda 
elli senelik ıarkılar - Şair Nedim ve ka· 
fiyeaiz tair - Filorya ve Siadibit.... N ... 
tice : Bugüniln zevklerini benimaeyelim 1 

Y Ü k s e 1 d i lngilizler ihracat maddelerimizden mühim :::=~!ıi..: !:'t;~:-:ıt.~.: 
mı.ktarda mu•• bayaatta bulunacaklar Orta hizmetçisi, bahçıvJt.n, katıp, Buna bazı tacirlerin 

stok yapmaları 
sebep · olmuş 

.......................... -.. ........... -.. ............ ______ ._....,. ........... ._ __ ............ .._ ..... ~ 
.......................... . 

. . . . . 

• 
EBu gsncin, ne 
:paraaını, 

!tikbalini 
~bettitini 
:mayır. ız: 

~ce takımı bir 
~6ol )'emiıtir. 

. . . . . . . . 
• 

. ........................ 

Basra yolile büyük ihracat ve itha
l.At hareketlerinin başlaması beklen -

Ser t buğday ! iyatlan şimdiye kadar mcktedir. İngilizler geçen Yll olduğu 
Piyasada görüJmemiıı derCct'de yüksel- gibi, bu sene de ihracat maddelerimiz

den mühim mlkt:ırda miıbayaatta bu -mlş ve 7 kuruııa çıkmıştır. lunacakJardır. lngilterede İaşe Nezııre-
Her zaman sert buğdaydan p:ıhalıya ti tarafından tcşkfl edilmiş olan mü

satılan yumuşak beyaz; butdaylarsa 6,5 bayaat şirketinin bir mümessili 1zmire 
kuruştur. Bu vaziyete yeni bir ekmek gelmiştir. _ 
ceşnısi hazırlanmakta ol~u sebep ol - lng[lizlcr bılhass:ı tütün, incir. U2.llm 
muştur. Du çeşnide fazla sert buğday ve fındık alacaklardır. Bu mallar Ak
kullanılaca(\ndan, bazı tacirler stok deniz yolu tehlikeli olduğundan Bnsra
yapmıya başlamışlardır. Bu vazly~ln. ı d:ın gönderilecektir. 
ucuz olac:ığı :ıanncdılen yeni ekmek . ftan Amerika ile de ti ı 
te_qıısi fiyatına tesir edeceği anlaşılı - _D~ğer 1ıara pılmaktadır Blrtok ~~r 
yor ıorüşme er ya · -

· zumlu maddelerin Amerlkacbn getır. 

DÜN SABAH 
DÖRT KiŞi 
ZEHİRLENDi 

Vaziyetleri tehlikeli 
görüle rek has taneye 

kaldırıldılar 

tilmesi temin edilmiştir. Amerikalılar . 

Evvelki nk-şnm Taksimde, Sazlıdere
de 'ısıenen cinayetin fnili pacavracı Ta. 
hır. dun öğleden sonra Adlıyeye tes. 
lim olunmuş ve uı;uneu Sulhceza mah
kcmesınde sorgusu yapıldıktan sonra 
tevkif edilmiştir. 

mühim miktarda tütün almıya hazır -
lanmaktadırlar. 

Rumanyaya satılan tiftikler 

Rumnnyaya satılan tiftik ve yapafl
nın bu ııy Eonuna kadar tammnen tes
lim edilmiş olması ic11p etmektedir. Ya
pılan taahhOtlerden, tıftik tacirlerine 
ııft ol:ın kısım yerine getirilmiştir. Yal
nız, ihracat birlığinin y:ıp:ığı hazırla
makta müşküUıt telttifii söylenmekte -
dır. 

Pek az vııklt kalması yuzunden mal
ların teslimi için yaılan çalışmalan:ı hız 
verilmiştir. M sonuna kadar 3000 ton 
yaak ve 1600 ton tl!tik teslim edilmesi 
14ı.ımgdmcktcdir . 

Bunlar ihtikar suçun
dan muh akeme 

ediliyorlar dün sabah Fenerde Abdlsubaşı yo -
kuşunda 31 numaralı e1.rde oturan Ah
metle zevcesı Saime. gclınleri Hikmet 
ve oğulları İrfan( kalaysız bir kapta 
bıraktıkları baş.suyunu lttıklcri itin 
zehirlenmişlerdir . 

Katil sorgusunda. metresi Pembeyi Asliye sekizinci.Ceza m:ıhkcmesl dün 
nasıl oldilrdı.igünü şöyle anlatmıştır: de 1\11111 Korunma kanununa muhalif 

Acı ve ağrıyla feryatları tiz.erine ye
tişen doktor, vazıyeUerlni tehllkeh bu
larak hepsinı hastahaneye gondcrmııı· 

·- Çok sevdiğim metresimi kı kanı;. harekette bulunan iki esnafı tevkif et • 
!ık yüzünden öldürdüğüm yalandır. mJştlr. 
H4dise sır! bir kaza eseridir. Bunlar. Çarşıkapıda kundura sayacı-
Ak~am üzeri oturmuş. tabancı:ımı te. lığı yapan kunduracı İhsan'la Atılettın

mizlı~ordum. Birdenbire nasıl oldu dir, lddla edildiğine göre, bunl:ır şim-

BiR BEKÇi 
HEMŞERISINI 

VURDU 
Cinayetin sebebi he

nüz anlaşılamadı 
Elmadağ bekcllerfnden Kurucayb 

Az:!z oğlu İbrahim, evvelki akşam Ta
limhanede lnel ap:ırtırnanınd:ı kapıcı
lık y;ıpan hemşcrisi Ömer oğlu .Musta· 
!ayn misafirliğe gitmls, fakat yemek 
yeyip neş'elı nes'eli konuşurlarken he
nüz nnlıısıl:ımıyan bir sebepten hld • 
dctlerıen Jbrnhim. birdenbire tabanca
sını ccklp Mustnfaya ateş etmiştir. Çı
kan kurşun Mustafanın başına isabet 
etmiş, kn!atasında saplanmış kalll11$ -
tır. 

Vak'ayı mütc:ıkıp bekçi İbrahim kn· 
rakola giderek teslim olmuş ve Musta
fa, Beyoğlu hast:ılıaoesine kaldırılmış
tır. 

Yak'aya l\lüddclumumlllk elkoymuş, 
İbrahim, ücüncu Sulhccza mahkeme -
sinde sorguya tekildiktcn sonra tevki! 
olunmuştur. 

Mustaf:ının yarası 11t'lr ve hayatı teh
likededir. 

Tarihi Türk temaşası 
haftası 

hatta muharrir de böyle yapıyor 
ve ben gidiyorum, diyerek bir 
lahzada kalkıp gidiyor! 

Böyle olur mu? Dünyanın hiç 
bir medeni memleketi!)de cip 
bu derece hırpani değildir, işin
den çıkmak istiyen her adal}l. hiç 
olmazsa on be, gün evvel habet 
verir. 

Yeni çıknuya başlıyan arkada
şımızın t avsiyesi, ccon he, gÜn ev
vel » habe r v erm e usulüne alış -
nuıktır. Ç ünkü bu usul, h em ame
lidir, h e m terbiyevidir. 

Y eni çıkan arkadaşımızın içini 
dışım yakından tanıyan bir dos• 
tumuz., bu fıkrayı okuduktan son
ra ~u mütsleayı ileri sürdü : 

- Fakat, d edi, b u arkadaşmıız 
Rynİ u!lul dairesinde h areket et -
m:?di. Çünkü matbaanın b irinde!' 
aldığı m ürettibe, ö t ekinden çektı
ği m uh arrire ayni usul dairesinde 
harekete imkan vermedi. Onun 
için, baıkalarına telkin vermed~ 
evvel, bunu kend isine vennesı 
daha isabetli olurdu! 

B iz bu mütalcayı isabetli bul -
madık. Çünkü kaide, b~kalanna 
telkin v e rme k, k endine gelince, 
salkımı yutmakhr ! 

b~lmlyorum, tabanca patladı ve cıkan diye kadar 6 kuruşa yaptıklan tel~ di- Fatih Hıılkcvi temsil şubesi dört gün • hl,. k 
kur~un Pembeye rru;tladı. kl~ini, hit,;bir ı;cbep yokken 12 kuruşa devam etmek üzere bir (tarihi Turk Tıcaret a a 1 ı İstatistiklerin onlıı.ttığı blr haki·J nuz zaman ikislne de hak vermek A d f it Pembeyi, beyni parc;alanmış, kanlar çıkarmışlıaclır. temaşası haftnsı> hazırlamıştır. 

kat iUdur: 912 de, yani Büyük Harp- mecburiyetinde kalırdınız: 1''akat, ntakya a as a lc;ınde yerde gorünce çok korktum ve Dün sabah yapılan muhakemelerin- 26 Ağustos pazartesi günü saat 21 de B ir arkada§ımız, ticaret abta-tcıı ance, fıınıir lfmnnının ithalat vc l hiçbir ı:arıııı.n , kliip tarafdarlığının kaı·tım.. de Aliıettirı de, İhsan da yaptıklarının ıtarlhi Türk temaşasından: Meddah), 'k d .. d k" t k. .T. d n 

tir. 

ı... ı k • ıhllkfir o1nıadığmı ileri sU.rmrıslcrdır. 27 Ağustos ~alı günü saat 21 de <tariht ının unya a ı e amu ~n. ed ihracatı ; mcselil, son sulh senesi o- bir çatının yıkılı,ına SCu.:Jl 
0 

nca d • b ı d Di(:er taraftan Pembenin cesedi U . r'ıkriııe müracaat edilen kunduracılar Türk tcma~asından: Karagöz), 28 A - bahs.ediyor. Ve memlekehmız • 
)an 938 e göre, yüzde t•lli bir noksun- kadar kafamızda ve gonlümüzdu yer ma enı u un u zerinde otopsi yapacak olan Morg, he- cemiyeti reis[ A~ullah ise, bu ~rc- ı vustos çarşamba saat 21 de <tarihi de bu tekamüle tahit olmak la: Jık gösteriyordu. İznıirin :rıufusu da etmiş bır varlık ~lııbilcceğlnl kabul nüz raporunu vermediğinden. hııdise, ketin pek<\lA lhtıkAr olduğunu soyle - Ti.ırk temaşasından: Kukla), W Ağus- ld •w • • 1ahyor ve f U mı-artmı~tı. Fakat ac:ıba neden 1912 eder, daha doğrusu rıınkul göıür mil- curmümcşhut kanunu cerçevesındıın miştir: 1 

05 
perşembe saat 18 de (tarihi Türk zı~ge _ıgını an 

İzmirini hatırlıyanlar hülfı Kordon aünüz? Madenin zengin olduğu cıkmıştır. Katil, umumi bilkumlere tA- Netıcede mahkeme, kararını bildir - cmaşıı ından: Ortaoyunu). salı vcrıyor: 
boyunun unutulmıyan kalabalığını ŞüphCl!ız hnyır.. Fakat ıunu da bi tutularak ikinci Aı?ırcezaya verile· mek üzere muhakemeyi başka bir gil~r Hergilnk<l programın basında bir ko- Bizim m emle k etim izde her hangi basrcue an~rlar? tasdik etmek liıım: Zevklerimiz de· tahmin ediliyor cektır. bırakmış, maznun lan da tevkif etmış- mışm:ı yapılacak ve işin tarihi kıyme- b. .. l k geçen se ~ · · ır tuccar a onuşursanız L--ı il Bl ı k t l"ric:!~·orl Aııkarn•ıadvosuna m•ren se tır. ti. ehemmiyeti \•e sanatkfırl:ırın husu- . · ~· . h .. 

Sebep çok ~ t r: r mem e e - ., '" J J .,. , - t tklk t b l d ıyetile tnrıhl S<>yri anlatılacaktır. n e getırttıgı malın fiyah u sen: 
te hayat bncıni denen bir şey vardır ne altında açık adresleri yı:_zıh olan e a a aş an 1 Milnakalit Vekaleti Her s:ımıt Ştlbeslnl. bugtın h:ıy:ıtta m ah recinde arthğı için elindekı ki, bu, no kaınnçla, ne gelirle ııliıkalı otuz kadar ~~~ Jmzaı<lle ŞO)·le bır Antakya, 23 (A. A.> - AntnJcyanın 450 t kf. p 
d,,;.ıldir. o, manevi bir vnrlıktı ve, mektu. p geldıgmı hatırlarım: Şenköy mıntakasınd:ı bir asfalt madc· teftif heyeti reisi Of a me ıı.e bulunan sanatk:tn biz.zat oynıyacak malı §İmdiden d a h a pahalı sa t -
b ce niyetin zevk ve ncş'e mikya- cllız genç er caz ıstcı z. az.> nı u unmuş ur. aı an ta netıce - istifa etti aıı ·mı· tertı• ettı kıllcrdc olacaktır ma ta e n ını a 1 • '-il 

1 1 , C , b 1 1 y 1 hlll • vcyı:ı oynatacaktır. Elbiseler tarfhl şe-, k, k d " • h ki bulur Hal-ır ~ ed Zcvklerlmizi, belkı iııkıln.plarımız .sındc bu asfaltın kalite ıtıbarile Lnz - mu 1 . Fatih Halkevl bııhcelerlnde yapıla - b uki İsviçre g ibi ticare t namusu sı~ 1 d:ı:m e:~;ıe .. de -zevklcrimiz:ln d~ğiştirdi. Şımdl radyoda Mes'ut Cc- kğiy~::t!;ılı':.~~~ bır derece ıatün oldu. Ankara, 23 (Hususi) - Münaka- Ankara. 23 (AA.) - Maarif yekfıle· cıık miisamercnin davetıyeleri tevzi e- d a h a kuvvetli memleketlerd e a y-
' . . • . mılln eski notaları karıştuaıak bu- u ..,, •. ..,. · . T ft' 11 ti R • 1 C tınce, kıdem miıddetlerini bitıren ve dflmektedir. • 

01

• m•lın elde bulunanı ı"J... yeni nasıl daı:.ı~mekte ouluğuna dıkkat e- ' • . _ I . liıt Vckfiletı e ış eye cıs c- ır 
1 1 

d ff k 
1 4

50 rta ... .... 
dl "t> ' , 8 1 

•1 -ç neo- lup rıkardwı elli E. ene oncekl stan· Zengın oldu'"• Uıhmın edılcn asfalt ·r ı ı· .,., vaz e er n e muva a o an o l\1edd3hı . .,
0

n meddah sanııtkarı kan- . • . • . I I la r ... u ,,n .. şmc u .,.. ~ "' a u \•at Ak iş, istı il etm , ır. .u üsteşar ı "" 1 · ·ı · ı J f t ar a satar lor musun ..... · "" ' - bul şarkılarını ıkı yerde, giin gör- mıntaknsın~ tetkıka! yapılmııktndır. tcdr sat uorctmen nın ter!ı erı yapı - tor rı Kadrı Karagozu. Bay Sefer Meh- ge mı~mı aynı ıya 
le m ıuup insanlarııı hulundugu ev- müş başını saİlıyarak, ve l>ır daha Vilayetin as!nlt yollarının tamir ve şe- muavini Nedim .keııciıı.ıne vekalet e. mıştır. met, KuklJyı Bay Hayri lıterlerlne al- v e «bu eskid en kalmıştır, daha 
!erde ~ılc go1.e çarpıyor. Şun~, !ut- dönrrılyccck mazı ye doğı u akıp git- lurlcr ıçindeki şoselerın asfaltl:ınması deccktır. Posta Telgraf Umum l\Hi- Yüksek derecedeki maaşlara gecen - mış ve Ort:ıoyunıı kndrrısu şu s:ın:ıt· • ucuzdur» diye müşteriye söyle r -
fen düşününü?.: Buııılnn yirmı sene . ki h t··~ h ti d" 1• ınt.i teahhide ıhııle cdılm'-'r Bu asfalt duıii Kadrinin de vnzife!irıden ay- ler orasında 37 ve 40 sene öğretmeıılık k• 

1 
d - ekk...n bulunmu"'ur· A . . . b. d - mış, zcv e ve a .... ıı.sre e rn ı- ~.., · 

1 
kt d t . -... tm 

1 
.. r ar an mur .... ~· · - le r 

önce sW bınsı~ ır stı:: yoma grıtur- yen ne kndar nksaçlılnr var. cGeç- yollar. yüz bin Jiraya mal olacıık.ıtr. rılııcağı soy enme e ır. e mış oısre en er mevcuttur. sım baba. Kemal. baba. Kemal Aşkı, • • Ak 
seydi, orada, bırdfulbok ldmal çınırkveck~l~ nıiş znmnıı olur ki halini! cihan de- ................................... ................................ ................ .. ........................... ...... ................. ....... .. . . lsmail Dumbiıllü, Ressam l\funzzeı.. B izde d e bu tica ret ahi~ ının 
at yarı~ını sc:ı; ıe en a 

111 1 

e 
1 

~ ı d. b k ·1 d Kantarcı Kadri. serer l'.1ehmet. Kücük t eessüsü lazımdır. Fakat tıcaret kal b 1 k b 
1 ·dı bu kalabalık ger.> ıycn u es ı nesı arasın a '"""'"'""""'"" K Ü Ç Ü K H A B E R L E R "'""'"""'""'"" H . s· t Ah b 

a a 
1 

•• u. un~)k ' b. f ' bir ort.amektcpli kadar hoyec:ınlı ,,...,,_,.'"...,""™'"'""' :;::;:_:;::;:;;;~·" ..,,_ A ım. 7.enr c Cevdet. ayrı ıre • - ahlakı dıı, mesleki ahlikm er çe-
blr at bn ıncı gehr en veya ır ut- klü t fd d b 1 b·ı· ·nız 0 """'"'"'"""''"' tncl Guld rlır. .d. "b" I .. kf- h. "f t eridir ~~ ~a~~~~rlcr~~m~~ P m~ ~ u uaıım. na --------------~----------------~--------------- ~ mu~mHcl~ htili H~~~~~ ı~~ ~ u ~·~~!s • 
yarak, kendilerinden geçerek se\;nç, dakblçr _ı.l~~~er skolyl~m~yed ~akl~ınuz POLiSTE 1 ADLiYEDE I BELEDİYEDE yapılmış mikrofon tesls:ıtile Fatih par- Dürüst b ir a d a m . yala n soylem ez. 

·ı ı k betmiş bır ins:ı- yo · un"u zev enmız egış ~or... kına konu.lan dort hoparlörle parka da Çünkü yalan söylememeğe .alıı: veya mı ı:on ar ay ' Yulnız gözümüz 'e vücudumuz.in - M--.. - il kt 1 k 
nın kedcrıle somurtı;aydı ... Dostunuz l"k 1 1 1 d ... 1 k f BiR CiNAYET - Tophanede 25 BI:.'RAET KARARI - Limonıı, UNZAM BUTÇE - nın tasdiki ver ece ır. mıthr. Yalan söy eme , secıyes!-

ı rlesc dl ki· a a a 
1 0 

nn nr 
11 

"cgı ; a nmıza kuruş alacak meselesınden kavga~·a l\türakabc Komisyonunun tesbit et- işi için Ankaraya brfden Belediye nin reddedeceği tik sin d irici hır 1 

ze Y _. _ , _ .; ve ruhumuza ait olnnlar da öyle de- 1 K- H k .M ı b · · 111 h eık· ~"'""""'"'"'",..'"""'"""'-•' ......... "'""~ d c _ llun.u goruyor musun. Turk.- ~ll mi? Ahmet Mithat Efendi ml?r- tutuşup boğazlaşan Hızır a or a- tiği fıyattan fazlaya s~tma suçun- u ı_m.e ecısı . u tar evv ·ı gun sg l iT . . fkA : çirkinliktir. N amuslu bir tacir e 
yede y1rnıı sene. sonra bu manzara humun Kırk Ambarından yeni harf· san birıbirin.i bıçaklamıştır. Hızınn dnn yakalan:ı.rak A!lıye Sekizinci şl?bmnlze gelmışUr. ~ S6n8 0VV0 aSYlr !6 cır~ ayni şekilde h areket e d er .' Yalan 
lar , gunluk hadısclcr olacak. Şapk .. l!!ı-lc basılanlar pekiıll satılıyor. Mi- yarası ağır olduğundan hastahaneye Ceza mahkemesine \'erılcn, lleyoğ. Munzaın bütçe şu yoldıı. taksim C· ;-..," _.,.. _ __ 

1
,,

11
,.., .. ,..,.,,..,.,.,,,.,,,.,.,.., .... söylemez, müşterisini aldatmıya 

giyen genç kızlar, _P~C<len ~urtular: ı,cl Zevako'nun rom:ı.nları bu"'Ün gün kaldırılmış, D asnn da yakalanmış, lunda bakknl Yakubun muhakemesi dilmcktcdir: İstanbul sokaklarının trnczzül e tmez, pazarlık yap mak kadınlar, bütun hurrıyctlenne ka - delik gazetelerimiz: için Wi.li bir sü- tevkifhaneye sokulmu,tur. dun bitirilmiş, kcndısınfn limonu pa- 75 Lln lira Pasif Korunma, 15200 .• 
vuşmuş olanık, yanlarında kocaları, rfim ve satış vasıtasıdır. Fnkat, me· • Dün ak nm .BClyOkada önlerin- halı alaruk az bir kllıla sattığı tcs- lira çocuk bahçeleri, 000 Ura jan - sulanması uV,rumla nefes tüke tmez, sö~ün~~ 
kaı deşleri, arkadaşları spor meydan- &elii . den geçen kaptan ltaifin idaresinde- bit olunduğundan beract kararı ve- dnrmnnın telfon hatlnrı, 1000 Ura 

24 
Agustoı 

1909 
telltin ettiği itimatla mü~ter!lern'!ı 

l nrınn gelecekler, yalnız gclccckler · ki nıotör iskele açıklarında Caferin rllnıiştlr. Yakacık, 313 bin lira BcLek - İstin- hoıınut eder ve l!lsıl e n mühımmı, 
d ğtl , bu gcllştcn zevk duyarak he· Dağ, dağ bnirkaımıda dağ snndalına çarparak dl'virnıiştir. B~ • Hüsameddin nılında l!abıkalı bir ye yolu, 768 lira köy odaları, 1200 Sol:akların Tl?l'kO!l kumpanyasının b u 'itimadın yerinde olduğunu da-y

cca nlanacaklar, gulecl?kler, eğlene- Kalbim gi l.ıfta-ıt sırnda sandal içinllG bulunan Yorgı . S ki - lira şehir köy okulları, 200 bin lirn uyile sulanmıısı ıılasraflı oldug·un- • • d i - d - d hırsız, dun e zın Asliye Ceza mah ımn ıspat c er. ceJ.ler .•. Kız ~e erkek çocuklann a - şte bıı JfUCe a!J ve Sofukli deni:ıe düşml\şlcrse e iktısndi mücadele, 75 bin lira Bele- .ı-n dcnız suyundan istifade imkan-G l d 
-· 

/ 
· 1 keıncsı tarafından 8 .oy 6 gfin hapis ..., T. t ahi.'· budur ve ticaret ra nda ta'-''-·areciler, atletler, sport- e euııc ım ısteracn motör tayfaları tarafından kurtnrı - 1 diye pasif komnm:ı, 10 bin llra Hıı laı·ı nranıı1ış, fak"t bu t""ebbüs bir ıcare aKI .1;ı d - cezasına çarpı mıştır. .. ..... 

menler yeti ecek ... > ve kısacası, bu- • Bu kalbı taırnla au... mışl:ırdır. , liç v:ıpurları, O 1 in lira sular, 15 ürü ilirazlarln l:aı'Şıl:.ınmıştır. Bir bu ahlakı b enimsemedikçe tica~ 
gun birçokları olınu~. birçokları da ıırini, ki bu husuııtn şiiri, fikri, • Diın Fntıhte Kürkçübaşı mahal- DENİZDE bin liıa itfaiye levaıımı, 10 bin lirn muharririn bu huııust:ıki anketinden ret sayılmaz. Onu d a h a ba~ka bir 
olmakta olandan bahsctse3,-dı aiz, mu nesri, nedir ihtıliif vardır- mestcln-,

1 ıesı 41 numaralı evde baca tutu~mu~ --- cı.ki borçlar, 250 lıtn lira Milli lktı- birkaç sntır alıyoruz: 
hatabmw evvela hayret, sonra acı- rak olnıyanlar, ve\'n ona snçmn dl - ve evin çatısına sıra) 1?t1 esnasında SİLİVRi Llıll A rvı - Şehrtmizde snt ve 'l'nsarruf Ccnıiy1?ti, 154 bin Tılı Fak" ltesi tfllim hryetindcn t e y saymak gerckleşir. 
yarak r.üzer, ona bclkı bi rakıl dok- vrnlero ra!lltlıyoruz. sond!irfilmüştür. bulunan ::\fünakalat Vckiilcti Liman lira et :rınkliyutı, !JOOO lira da amele muhterem bir tabil•le DöriilJtiım. _uıu11uıırınıııır•""""nt•mmnıırımurı11""'"'"'"' 
torunu t:ıvsiyc cdcrdlni%. Buyuk hakikııt, ı.cvklerlmızın, zevk Yıne Fatihte fürmastl mııhıılle: llizmetkri Dairesi Reisi Zeki bugün koğuşları için sarfedılecektlr. cBen csa•ım ıol;aldarı sulamıya bi-

F enerbahçcli bir genç kızın, Gala- eğll'l)('e, kıymet mikyn larımızın d<!- sinde 7 numaralı ~in blr odasını kı- Sılivrl llmı:ınınn giderek mendirek • Şehz:ıdcbn~ında konsı.ırvatuar i- 16 ıııııtcı-;ztm. Jiayı·f't cdi
11

orsun dc
araylı nl~nnlısından nyrıldı.f:ını ğiştiğidir. Bu dei;'lçcn zevklerin coğ-ı rıılıyan Sııimin odaııı tut~muş«a da ınşıuıtmı tetkik edecek \'C vakında çln nyrıl:ın yerin elmdilık park hnll- vll mi? Neresini :mluyor~un? Tabii 

Baf rada şüpheli 
( ok iyi btırlanm. Bunlar, çok sevi· rafya üzerinde bile tesiri oldu: Ni- az sonra gelen ılfaıye tarnfındnn inşasına başlnnacak ı·ıhtıtnı~ yeriııi ne ifrnğı kuıarlpştırılmıştır. caddeyi ı·ıı ııeT,; ma1ıdut bir yrı-i. Bir 
•ıyor'-rdı ve mes'ut olaC21klıınna (tn Küğıthane veya Goksu ilemlerı- c:öndürulmüş, yapılan tahkikat nct.ı- de gorccektir. n 

1 
k l c rh'au· ııs~nc k.:. 

1
· ~taıılıı•l yalnı:: Dafr:ı <Husus!) - Btıtranın Darbo· 

.. .... k ı hır • a oı oy, Y e~ılköy ve civıırın- ' re ı,. < ·•· • • y d "' mahallesin· Jcendlıerl 
'·adar herkes knnidi, ikisi ni, ço ke ki bir z.anııına ait tarih ha· ccslnde ycngınm zok:ı t:ın atı an • ııulaı an caddcclen ibartt degwUtliı'. df.:!z kökyIQn 18ory a_nlaunşa.,dın su·rmennlf 

bir ölüm 

ıı. k ı ı ı'"- Evvelki akşam Jlmaııımıuln. dnki gazinoların c;ık sık teftişi mu- a- n ~ de ıyı .....+:şmı'•, mun-nr lns;ınl r- duıcsi gib1 hatıı·hyoruz? Belki Flor· sıgara yüzunden çı tığı nn a'ı m.. d 
1
,__ a· C dd l ı. 'r ok ~akal·l·ır var c mu m w >~~ ..- "' ·~ • • Bnn ırma .r.mnnınn mensuı> Sundık· knrrer ır. a eye amu uı ç ç ·' • • Ahmet. ölü olarak mıın tarlasmdn bu-dı. İkisivle de ayrı ayrı konuştuğu.. ya plajları dn, nl<"!eln yırmi be, C· tır. · t ·ıc tö~[ rıraclcm nraya bır 

. . . -
····iil~ka~·ia~·l<~~~·ş·~i~~~··· · 
""~ ...................................... ; .. ·· 

: . 
Kültürümüzün 
rakamları 

Ikl gundür Ankara muhabirimiz. Ma
ırıf VekJHeUne ail muhim haberler 
ı rmcktedir. Maarif ınlı:iş:d pliıru tat
>ik edilırken, kültı.ltümuzun içinde bu
undulu rakamları konu~turmak fay
lalı olacaktır. 

Bugun Türklyede: ilk, orta, yilkrek 
ahsllde okuyan talebe sayısı toparlak 
akam ~llnde bır milyondur. 939-940 
k rs senesi istaUsUklcrine töre doku:t 
rQz bine yaklıışan bu rakam, kültür 
tadı·omuzn yenl katılan eğıtmenlcrin 
lers.hanclerlno dc\·ıım edenlerle mil -
roııu bulmuştur. 

1!23 de 272.107 olan llkmektep lale -
>e i, bugQn kiz yuz bınl bulmuştur. 
:>rta ve yüksek t:ıhslldc de bu nisbetl.e 
nm:~ı gıdcn bir yükselme var. Fakat 
)U arada maarifimiz icln üzerinde du· 
acagunu blr mesele olarak sistcmsiz
k cöze tarpıyor. 
Mademki rakamlıırı konuşturuyo

uz. Bu fllC\'ZU uzerlndc de ayni :;eyi 
•apalım: On üç senedir imtihan usul
en tam dokuz drfa detlştlrllmlş, bll
ıa :ı ilkmektepler le n evvellı her .sc
ıe olmak üzere. tek kit:ıp usuıu kabul 
dilinciye kııdar altı teslt kitap okuttu
ulmuştur. Ders programlarında yapı
an t:ıdiller d aşalı yuknrı her sene 
lml16(ur. 

ı Bur.tun, "ılAyctlerlmızln i~ tah ile 
yırdıkları para 13,906,786 lıradır. U
ıuml muvazeneden yalnız yilksek mek 

1 r için verilen para, üç milyonu 
ıyor. Bütün bu büyük raknınlnr 

1r mJlyon talrbenfn yıınıbaşında, kllk
isUkrarlı bir istem istiyor. Temc."J. 

edelim ld yeni inkf af programı bf-
' onu da ı;: 

ne sonra bu<PHnku J\iımthane kadar Taksim Emlak caddesinde bulunan taş motörii Sürmene limnnına hnğlı • Kaılıköyiindc bazı odunculaı 111 81' ıır~n !1 r, • aı· ' lıınmuitur . 
.. - .,. 1 d llnsbı' kaptanın T t~ .. "!iT t h'l k dl'ı:rıdaım va" ııakta bf'rdevum ••• Bıt- .._. 1·1 b bl her ne k~d:ır me,.huJ~n uzak bir zevk olacal.tır. cScrü rl'.!\'a- Tekin··"! apartımıınının :ı sayı ı .n·. an mo orune ... • tar ıya ı e :ır ıştırdıklıırı anllliıldı- . . ., " 

1 1 1 
n.n ı se e u " .... 

f;U b pnı~f· snncak b U 1 h 111- d j' ] d nıııı !Çili ılfl Sil fl'1!l~ıtlll, tıı Sil (!l/l(I• ! fnflin '-•aknJnnmaSJ !cfn t:ıhk!knta nim "'el gı"dnlı·m Sa·da
0

ba·da'.> •!iven lrn•ı'nde oturnn <:n\•:ı isminde ırı "' " - or l!Sını :ın U" ~ ,111 'lll >e e iyece bıınun onilne ı:c- ce " ., u 

,.. ' ' ., ~... " y.... - t t fk· h k •ıııosrn ifdsi clr lıir. l'olnız Belediye ~h·e-.rnfyctlc dcvnm edflmcktedlr . Şnır Nedl'n•, b'-c n--'cn bu kn"nr u- mutf· '·ta vamek hazırlarken sıçrı - u •rn mış ır. ' m•ıtiir knıltanı n - (llmesi i~ln emirler vel'ilmiştir. v , ... 

·• u. "" "' '"' J'° k d tahk'k lıirn: son ıısııl l;aldırım 11cıpmıya ba~- ================ zak geliyor? Gul ve bülbül üzerinde yan bir kıvılcımla raf kfığıtları tu- ın 8 1 nta başlaıımı~tır. • Ill?ll'diye Rei~lmlzin f.:tanhulıı la.su. h.ı,ısindmı fyi ... > 
kurulu bir edebiyat ve hayat öl!ir tnştuktan sonra ynngın rııfl.arı ve MÜTEFERRiK tayin olunur olunmn oı-tara ntınış Tabii> ,;ıu.alliıııı1: _ Nt yapalım, 
mü dlyecckslnlz? Uu b:ışka bir mc- mutfak kapısına sirayet etmışsc de olduldarı clirekli yııni (viynduklu) ) er şey parayla, fahıt Belediye tıö:-
sele ... Fakat o :z.aınan, cenk meydan- yetişen itfaiye tanıfından söndürül· BA.'}VE/(ALE'l' 'AlÜ.C\TEŞAfU caddeler yapılma ı yinı· nı1?vzuu bah- leıinizi dııymacın. cSl'lamasak ela o-
larının sekiz on kilometre ötesinde müııtOr. Şcbrlmiule bulunan Başvekalet Mü olmakta ve bu işe> Revoğlundıı.n baıı • ıı·> dcr&L ne 11npaı'1Z diucrek cıv-
bile gülistanlar vardı. Şimdi, kıt'a· lanması dü~ünülmektc<lir. 
•-- muztariptir. .., ye ·ışç·I teşarı dün akşamkı trı.ınlı: Anknrnyn 
Utr • Dün muhtelif Fl'n>tlerde kontrol Bir atalar sözunü hatırhyalım: dilnmilştür. dil 

arayanlar e ı en otohüs ve şcförlerdl?n b!rço Zaman !!ana uymııun sen zamnrın iKTiSAT j(una cezalar verilmiştir. 

· M•ııı.• 

· ···~ · ·cü·~·ü .. öü.~ü~~··j~·;ih··r· .. uy ••. Zaıruı.ruı u:rı.ış, onun getirdiği 
zevk mikyaslnrırıa, eğlence unsurla- --------------- • Eılirnckapı rcfüjluinin de bu 
rına intıbak etmekle olur. Yeni de- • DOKTOR - nrıınıyor. Azami JJÜNKÜ iHRACAT _ Dün 20 •ınfbı biteceği tt>mln ediliyor. 

. . .... -: ...................................... : ... . 
virler bize, şark mistikliğin in tasfiye ücı eti 270 Jlrndır. Jla\•a M ıistcşarlı- bin liralık lhrncat ohnuş, Yugoslııv- • Plii.kıı horçlarıııın birikmesi ii-
edcm hareket, hayat, canlılık esasına ğına müracaat. yaya pamuk doküntüsii, Hulga,·'~tn- ' rine son karar verilmiştir: Bt• 

• Tiiı kJ...·uşunun Sovyet Rusyaya 
ôıııkıdlği 18 Türk kı:ı ve erkek ta

cbl?, ıııuvnffuklyeUe Moskovadnn 
dcinılüler. (935) dayanan zevkler getirdi. • ECZACI - Ankara l\terkcz cc-

1 
orçlıır ne tecil. ne de nf!n uğrıy:ı-

Onları benimsemekte niçin tered- zııhanesi için. Askerlikle ilışlği olnıı- na balmumu, l\lacaristaııu ılrrl. f· '"ıık. u~ulü ılafr,,siııdc tııh~il edile . 
düt edelim? yncak. v!çrcye iç fındık göfülcrilınlstfr. cektfr. • Tilrklyccle ilk ku~un kalem fab

ı ika•ıııın temeli atıldı. 

BiR FAkiR 
ICIZIM J.lfKAvı;s~ 
Yazan: Saffet Sami Edebi Te/Yi/uı No. 112 

çok karışıktır. Ben keııd l ııı bile bu 
karışık işlerin içmdE.'?l bir türliı çı
kam:ıdını. Sen nasıl bunları nnlayıp 
ta babnna nnlatabıllrdin? 

- Ben herhalde tok iyi anlattığı
mı zannl?diyorum. 

- Macide, ne de olım babana ben
den bahsetttğlne lyı etmemişsin. Bil
yClk annen de, baban da bu mckt.ubu 
benim yazdırdığımı z:z.nncdeceklerdır 

Oradan yalnız b:ışımıı ls -J - Ben bu ihtimali d<: hesap etme- _ Büyük annemin zaten mektup 
tanbula kadar inemezdim. Ben de o- dim değil, ahin. Ba~:ımın böyle bir ynulığımdan hoberl yok. Bundan 
lordum, bab:ıınn uzun bir mektup/ §ilpheyc diişmcslne ıınkfin bırakma - d h. ö~•renemez. Dab:ıın ona 

d h l · 1 1 • ·· ·· ü d n- ük J k --' sonra a ıç g yaz ım, er şey, l er n ıçyuzun , ım. uy • onnem e nvganı""an b" 
1 

,
1

• den bahsetmez. Babamın 
sizi niçin bizden nyırmıık istedikleri- wnra ~nlc k~nuşma'ra vakit bu: k~~d~s~~fn c~e böyle bir şey hatırına 
ni birer birer anlattım. laınadıgumzı, buyük nnnemin er~C:~l gelmez. ÇünkQ kaç gündür slzdl?:rı 

Behire bu sözleı·i hı!yrctle dinli - sabah ansızın Ynkacıf,""D gitmcğe nyrıldıi;"lmızı, uz.'lkta olduğumuzu bi· 
Yordu. J\:uçük kızın gösterdiı,1ı alu- rar verdiğini, ond:ın aonrn bizi hiç 
k valnız bırakmndı~nı da yazdım. E- liyor. n karşısında o da müteessir olmuş, ., ... 

d 1 1 inin Olun abın' '·abam bütün hakikat- Macide ile Behire konuşurken iki onun a göz er dolmuştu. Dedi, ki: u 

F leı i ö<•rendi. küçük biraz otedckl mns:ının etı·afın-- •aknt kızım, baban bu mektu· .. ı bJ · ı· 
- Bu hnkiknUer, öyle kolny kolny dn oturmuş ar, r resım ı gnzete 

bu benim yr.zdmlığımı zanneder, seyrediyorlardı. Fakat ikisi de goz-
bo)' le bir Ş<') 1 duı)!inmc!linl, sizi kan- anlatılacak kadar sade değildir. 1 rlni mürt>bbi} eı rindcn ayırmıyor 
dınp bü) ük nnnenız aleyhinde bu - - Biliikls çok s:ıdedlr, abla. Her far, onun sözl rlnden, tavırlanndan 

llehıı e onlara <lonerek dedi, ki: 
- Akşnm oldu, karnınız acıkınış· 

tır. Sı2.e akşam knhvnltısı s ııptıı a -
yım dn onrlan sonra beı•abeı· yoln çı
karız. Gece buıa,la knlnmnzsıııız. 
Buyük anneniz merak eder. Sizi cıtn
bQ e bıııdilip Yak:.ıcığa 'kııd.ır gotu
rc~im. 

Mucide söze kanşaı ak: 
Ru nkş:ım bumda kal ak ta 

babamı beklesek na~.ı olur? 

J:\facidı·nirı bu eözlııl'i ~öylerken lıir 
gurur hi5SCttıği g6riilüyoı-du. Ondan 
sonrn ı;ö;ı:ündc devanı etti: 

- ,\bin, babam lııı sab:ıh Yakncı
ğn telefon etti. Evvela Celal Bt•yin 
!iılıhntlnl sonlu. S•Jnra beni telefo
nu cuim-nrak dedi ki: «Mektubunu 
ıılılım, hiç merak etme. Ben her şe
) i yoluna koyanm. ifa akşam Bos
tancıya köşke gideceğim, sen de ço
cuklnrı alıp oraya gel.> 

- Macide. ne garip sozler soylu- Behire, hiç beklcnıl?diği bu hnbcr-
,>;orsun. Babıırıın. UUr.!da işi ne? Si- dm hem hayrette kaldı, hem de gııy
zln burada oldugunuzu. nereden hll • ı iilıtiyıni bir Sc\·İnç duydu, sordu, 

n de gelsin. Hem o, şımdı artık is- ki : 
t .. nbuldal.i işlerini bıı:ıkabilir mi? s ı · · .. lü "'I cl ı ., 

B n ıı nıı soy yorsun, •.• a c e. - ~L·rr: t~erhnlde bu nkşam bu-, Baban hnklkııtrn huraya gl?l<'ceğini 
ray:ı._ ı;c cc~' ıı·. . . . . . söyledi mi? 

I\umınıJa Sacıclc bu sozu ışıtınce 
elll•rinci ki resimli rn cmu:ıvı bırak<ı-ı Evet, a?laeı~ı~. Telefonda ba
rak ııL'al. ı ının y.ınııı:ı • dd in- \C 1 mel n ~ lttıklcr!mı aynen size ol-
ordular: dlğu I' bı nakledıyoı um. 

n. b mız bm·aya mı gelce k? 
Bunu b·zc daha C\''li 1 niye oylenıe
dln? 

Bir mıh bir nal kratmrr, bir 
nal hfr at kurtarır, bir at 
bir •r kurtarır, bir er bir 
memlek.t kurtanr! 

TÜRK ATA sözO 
Il!r nal mıhını hor görmek 

ve ihmal etınek, bir memleket 
meselesi çıkarablllr. Onun için 
küçtlk şeyi, ehemmiyetsiz say
nııık kndnr büyük bir yanlış ta
ııavvur edilmez. Küçilk şeyi e
h mmiyetalz. sayanlar ve bor gô-
ı enkr, o kUçük \ e ehemmiyetsiz 
şeyin büyük iııtiknmlle knr~ıla
şı rlar. Ilir mıhın ihmali yüzün
den koen bir er, memleket lç!n 
vetişilmesi lazımgclcn bir yere 
~aktinde yetişemezse belki de 
bir harp, belki de bQyQk bir da
,.. kaybcdillr. Hayatta, en bil
)'Ük kayıpları küçük bir ihmale 
in::ı etmek mümkündür. Çünkü 
en büyük şeyler, nihayet küçük 
şeylerin bir araya gelmesinden 
vücut bulur. Illr vida, koca bir 
makineyi işlemekten alıkoyar ve 
o yiiul 'n yığın yığın ziyana gi
rilir. nu çeşit misalleri hepimiz 
de kendi hayatımızda binlerce 
dl'fa tecrübe etın1ş, ve küçük 
,eyleri ihmal ctnıcııln büyük za
rarlaıile karşılaşmış olduğumuz 
için ııözll uzatm:ığn hocet yok. 
Sozun kı ası, kDç!ik şeyi hor gö
rcrı.ık ihm:ıl edenler, o küçük 
şeylerin büyük intikamlle kar-

Innm:ığa tcşvık ctt ğim e phesine ~ Y meydandadır. k ndilenle 1.alıp :Cıı.lmıyac ğını nn-
d lnı d 1 ı..·. 

11!11. ı.ırlar. 
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bazı değişiklik oldu 
Memurlar kanunu l 59 se~e İÇİH iki ada 

llı11ra mı k 1 r a l ı y a n ltalyanlar 

~ınşarkta 
~eler 
•tt~lt~renin Yakm§arktaki kuv-
1\l rının Baıkumandanı Gene -
ft ~avel, «gizli bir vazifeyi i
~.ıçın londraya gidip Kabire
dUkı Uhlurni karargahma dön -
~en sonra Matbuat mümessil
hk c beyanatta bulunarak «pek 
dia f da, Y akınıarkta mühim ha
lli ~ er beklenmesi lazımgeldiği-

tecavüz edecekler ? t d V • • AMERiKA 
diolan yol~B.:.7ı:~:·;:ul:~~'- amam en egışı y o~ tayym<n~' ':,:::;:;:,.:~:·~~ •• 
na rai'r!ıen, fazla ehemmiyet ver- lardıın lstifndc etmeleri için Londra 

(1 inci sahifeden devam) ı ve Karı olacaktır. memiıler ve oraya kifi derecede (1 inci nhifeden devam) ı ıar mes'ul tutulur. ve Vnşin~n bir sene evvelinden 
heyeti izahğ_ına tayin edilmiştir. TASVİRİ EFl\." tn - Cfimhurı"vet uker getirememiılerdir. Askeri ve adli memurlar hurusl ka- Bir daireden veya vllbettcn dlğe. mutabık kalmı~ bulunmakmydılıır. 
P ti "f tt l ı ı .. ı b "" ,, ••-- li 1 · t ı ıı i kled :-:cvuork Sun ""':Z:eteıli, .,eni 1tila-ar tnu e ış er nı en ... araş ıne U· H !' p rı· i t •ft b l Vil" t İd u~U'a ge nce, burası, bilhassa nun ıınna ve emnıyc memur arı, po s l'. ne nıı ilen memurların sicilleri • " .. - " 
su Hasan Reşidin teftiş dairesi Scy· a K • a 15 • .s .... n u .. ye are FT f k lıv ki t teşkiltıt kanunu hükı.lmlerlne tAbi ol - nln tns?ıkli suret ile dosyaları; 0 daire fın nskeri üsleri istihdaf ettiğini 
han ve Mersin vilayetleri olarak Heyet~ Relsl~ğındeıı Parti Umumi 1 13 me ya m gı ve 0 tari e - makta devam edeceklerdir. Devlet SO- veya vııtıyete gönderlllr. tahmin etmektedir. 
tahdit edilmiş, Halay ve Antep vi- He.bvetı azalıgına rıakkdilen Khon{"8 ~an ~edlrabkulpetrollerinin de yolu rası ve Divanı Muhasebat kanunlarının İcra Vekilleri Heyeti tarafından tes- Abluka •iddetlendi, Amerikaya 
15.yetleri ınınlaka müfettişliği Bıılı _ me usu Tevfik Fikret Sılay şe r - uzerın e unması itibarile, tn - intihap, tayin ve inzibat muameleleri bit edilmiş bulunan nilmuneye uyı:un 
kC>Sir mebusu Fııhreddin Tiritoilu mizde bulunduğu ınüıldetçe kendisini giltere için bir nevi canevidir. O hııkkındakl hususi hükümleri de malı- olarak her memura fotoğnı!lı blr hü- giden poatalar aanaüre tabi 

• anlattı. 
h k l b ı ta b il "h 1 b fuz bulunmaktadır. vlyet varakası verilir. İ uhdesine verilmişUr. <·r ·ese sevdirnı ş, ütün s n u u- cı ete u harbin zuhurundanberi \'n~ı·n-nn, 23 (A.A.) - ntriltc.re-K Vllfıyet Hususl İdarelerine ve Bele- Memur, bulunduğu daire veya vllA. " t>"" .. 

bu hadiseler ne olabilir? 

Ziya Arkantın teftiş mıntakası h:m~ muhabbetini lmzıınmıştı.r . . ıy- İngiliz hülcfunetinin Mısınn mü- diye hizmetlerine tııyinlcri, umuml 1· yettc vazifesinin ehli olmadığına dair nin İtıılynn ve Almanların Amerika 
Burdur ,.e Denlzlidıı·. Doktor Vehbi ınt·tlı mcbusumuza ~·eni vaz.ıfcsınde dafaa ve tahk' • · '· k çok dart-ye ait olan memurlar, b.u bi:z:met- blriblrlnl mUtcakıp iki sicil alanlar, ile olan ticaıi muıımelclcrine karııı 

'-r BtUnların en birinci5i, İtalyan -
bıtı •rafından Mısıra ka111 yapıl-

Demrrin teftlıı mıntnkaşı Enurnm muvaffakiyet dileriz. ı bul ıdınıv ıçın .~eh d' I" d 1 ·ıtı tatbik· c•mektc olduı.:"•u abluka te•dit • ça ı~mıt un uguna ıup e e 1_ lerlnden ~eri ıılınarak devlet memur- d ber a re \'Cyn vı yette aynf dere- • " 
ı E luğunn iade edildikleri zaman Hususi cede bir vazifeye nakledilirler. Orada- edilmiştir. Chipcr tur.rnresile gönde• 

s=·~::. ·;:;~::~· ltalyan 
Başvekil dü~ 

Ankaraya döndü 

emez. sasen Fransızlar vakitsiz ldnre ve Belediyede gecen hl:z:met müd- ki hizmetinin ilk senesinde dahi ayni r11miş olan posta yeniden Bermudes 

eh h•JJ'ı•n mütareke akdile Tunuıu da ıilab- detlcrf, gerek memurluklnrındn, ge - sicili nlırlarsa inzibat komisyonu kara- adalarına sc\kedllmiştir. Salablyet-
UrC J tan tecride mecbur olmamış bu- rek tekııiıtlüklerlnde muteber tutula- rıle hakl:ırındn tekaüt kanununun 13 tnr bir memb:ıdan bildirtldil:rine ı:ö-

lunsalardı İtalyanm, arkasında bir cnktır. üncü maddesi hükmü tatbik edilir. ı·e Ameı1ka hüküıncti postanın bu 
)oliJ :ı:~~un hedefi, Mısırı iJgal 
bıı e Suvcyf kanalını zaptetmek, 
laıı 'U?elle lngiltcrcyi Yakınıark
fatk alınak, lngilterenin Yakın
tııd la bulunan deniz filosunu bu
"ttıekn ~:z:aklaşmıya mecbur et -
~· Suveyş kanalına hakim ol -
~ dolayısile Filistini kolaylık
de~~tetrnek ve Şap denizile bu 
ltr ~ın kıyıları ü:ı:e:-indeki ülke -

(1 inci sahifeden devem) 
Başvekil Ankaraya döndü 

ı•SİI•faSIDdan Tunuı tehdidi oldug~u halde, Mı- Memurluk 11fnt ve ::artlarını hal% 01
• Memurluğa tayin, terfi ve adadn sansüre tiıbl tutulmasına iti-

mndıfı halde kendisine devlet idarclc- kd" ı· rnz etmemektedir. Sansürün mihver 
sıra kartı bir harekele kalkıcma- rinde \'a:dfe verUenlcre (müstahdem) ta ır usu U 

b h d
•ı• k · '$ de~letleri tar::ıfınJ:m Amcı-ikaya ga-

a Se 1 ıyor sına at'ıyen ihtimal verilemezdi. denilecektir. Memurlar. tayinleri itibarile dört zn+n, fotograf ve pı·eıp::ı!!andl risale-
Bıışvckll, tesiı.-:ıtın işlemesi hakkında Fakat Fransı:ı: mütarekesi ttal _ Yeni layiha, ~emur ol~bllm~ ıınrt- dereceye ayrılırlar: """ ~ 

mudur ve muhendi lrrden izahat ol • • • ' • ınrını da dC'ğiştırmektedır. LAyıhnnın A _ Büyük Millet Meclisi tarafın- lcri goııdeıilmr::ıini çok müşkül kıla-
dıktan ,.e yeni ynpılnn insantı gôrdUk- (1 inci sahifc~en dev•m} yruıların Tunus cıhetınden ellen- ihtiva ettiği yeni esaslnr bi.ıtün mc. dan intihap olunnnlarla kanunları mu- cağı tahmin ediliyor. Diğer U\rnftan 
ten sonra saat 17 de Ankııraya mütc • Hukümet mey11nındn bir tcbcddü· ni tamaınile serbest bırakmış ol- murlar i~ln tutulacak sicille, tebdil, cibince İcra Vekilleri Heyeti kararı ve Ameriknnın bu kuy.;etli hava se!er-
vecclt:en Kıırnbılkten hareket etmiş • liıt ~·apılacağı hakkıııdu deveran e - duğundan timdi Trablusgarptaki cc7.n, takdir ha~lerlne ai~lir. Rel~icümhurun tasdilcile uıyin olunan· lerı kumpanyıısıııııı tan·nrelerinl 
!erdir. den şayialar karşı6ıncta lıu v~ıi~·et bütün kuvvetlerile Mısıra yüklen- Bu madde~<'rı, eh~mmıyeti dolayısile J:ır. D<'ımudes adnlarınu uğrntnuısı kn-
fv1eclia re·aae ür vekil gôzöniıııde tutulnrnk naznrı dıkkulc k • kA b aynen lııldlııyorum. B - Kıınunlıırı mucibince Vekil ve rarı İııgilterc~le Amerika arasında 

Y ııl 1 d me ım anını uldukforı anlaşı - Memurların sicili BaşYekilln m~terek kıırarnameleri ve 1 mcs::ıi birliğinin yeni bir delili ol-

~ lalyan nüfuzunu yaymak. d •• h • · eld 0
( r ınma 1 ır. hyor Yalnız b d f k t d ı ı r h sct"k'ı ı ~ un şe rımıze g 1 e Churchi}l'in ı;on ı ahntsızlığı, bu . u e a ar~ı.?rın a, .Her memurun De\'let sicili inde kay- Ue s c ım urun t.a ı ı e tayın o unan- duğu söylcnmcktediı'. 

Meclis Reisi Ahcliilhalik }fonda, tarzdaki teklıfü•re bir derece kuvvet hayatını sonuna kadar mudııfaa- dı \'e smı numnrası bulunur. in~_ Kıınunlnn mucibince Vekil. va- Churchill'in nutku Amerikada !tİıl atta hu hedefi daha fazla ge-
1t.klcrek Filistin yolilc Suriye ve 
~1-~anma.ktnn bahsetmek de 

Adliye Vekili Fethi Okyar, Sıhhıye vernııştır. Zira, Churehill'in sıhhi ya azmetmiş bir İngiliz ordusu Sicil kaydının esasları şunlnrdır: li ve umum mUdürlcr tarnfıııdan tayin iyi tesirler yaptı 
Vekili Hulusi Alataş, Maliye Vekili vnzlyeti kendisini tekuütlüf;ünü ta· bulacaklardır. fngili:ı:lerin ise can- 1 - Nütus kiıtüğiınde yazılı vasıflar. 

ıı;undür, 
d h 1 ı b b d ı ükü ttc b l • hl'k 'k 2 - Kanunen beslemege mecbur ol- olunnnlar. . Nev)·ork, 23 (A.A.) - Rcuter: 

f uat Ağrulı dun Ankara nn şe r - e e mec ur e erse, ı me azı ev erı te ı eye di.i.Jünce bakı a· duğu kim eler, D - Kaymakam veya o smıftakı sa- Wi ston Churchill t.ırnfından söy-
mize ~etmişlerdir. Maliye_ Vekili' değışikliklcr_ yapmnk içi~ bu _ınüna· ten nasıl büyük bir azi~ ve mc _ 3 _Hangi mektept<! ve hangi d<!rcce lfıhiyctll mnkıımlar tarafından tayin 1 

11 
tk d Amc:rlkn m:ıtb a-

tıı~iinltü bütün bu mıntakaların 
tı.ahdları Mısırdır ve Süveyt ka -

f'endikte trenden lncıek cvıne gıt - !'betten istı!nde edıkbılcccğı pek teneile muharebe etlikl ini in_ tahsil gorduğu, olunanlnr. enen n~ _:ı. aır _ u 
miş, Adliye ve S·hhiye Vckılleri muhtemeldir. M:ınm:ıfıh bu~ün yııl- .1• d l .. , er ' Acık memurluklara lptidaen memur tındn )~rutulm . nıut.ıılenlann. umu-

ır. 
H~ydarpaşaya çıJ..:nıışltırdır. l\leclıs ııı:ı:. şu cıhetler mnlümdur ki Chur- gı 12 8 a an uzenne Al"!anlann ist!rde ~~~~~uf~~ııdan evvel ne gibi alınmak için en az on beş gün evvel m. tnhlılı net1ccsındc ~rnzctcle.rın b~
Reisi ve Vekiller lir müddet şehri-ı chill'in dostları kendisinin çok şevk- yapmakta olduklan harekatın du- 5 - Nail olduğu müklifatlar ve se- iliın edilmek lllzımdır. Taliler blrdc.n yük bir kısmının lngıltcrenin Antıl 

b J$. :ı)- mizdc kalernk lstiı nh:.ıl edc.-ccklerdir.l li "·e işıne başlamıya hfıhişktir oldu- çar olageldiği akıbetler ispat et- bepleri, tıızlı.ı olduğu tnkdlrde müsabaka lmti- adalnrınd::ı AınerH:a)tı üs vcı·mcsini 
"İr dön•• Bükree Elçimız Hımıdulluh Suphi ğunu bildinnektedh·. Şimdilik lıüku· mektedi.r. Alman hava kuvvetle- 7 - Hanı::l memleketlerde bulunduğu hanı yapılması şarttır. muvafık görduklcri fanıhnten anln-
~m noktası: 1'annüver de diin Ankaradnn şehri- mette bu gibi deği~ikUkler yapılaca- rini aciz bırakan İngiliz ordusu - ve tarihleri, . Terfi için her derecede en az üç se- ,ıtınnktadır. 
lı n ize gclmi"tlr ğı muhtemel güzükmemektetlir. M t ki d 1 1 8 - Ynbancı dıllerdcon hangisini ve ne blUlil hizmet etrn~ olmak ve terfi Nevyork Belediye Reisinin 

ı.~~kcfin çok ınühim ve bu hedefi 1 
.. • nun, ısır opra arın a, ta yan ne dereceye kadar bildiiğ, edileceği ml'murluğun vnzl.fesinl yap -

:'lllaıt k kara ve bava kuvvetlerinin kol - 9 - Matbu eserleri \ 'arsn isimlen mıya ehil olduğu salllhiyetll makamlıır- yeni vaıifesi 
!telle h~ .ettirmek için vukubu - Rumenlerle Manş sahı·ıı·n- tarını sallıya sallıya yürümesine ve me,·zuları, Cila· tausdı lk ~ilmıdş bkuldunm_a~ &alrttılr. Eh- '.Ncnork, 23 (A.A.) - Rooscvelt, 
ı .. il. adıselerin. General Wavel o E ı•k' t' lk .) c 1 er aı nsın a ı CJlll .aza o an ve ,.. ' ··k n 1 d"' n ısı ı.a ... nrd1a'vı 
"lfln d ' müsaade edeceğine İse, bilmeyiz, 1 - nı" ı ve serve ı varsa m · ı.,demde müsnvi olanlaı· arasında ehli- .... cv)oı c (' ı)e e ..- J 

..:L.. nh' an da anlatıldıg·ı .,.ibi ta - . d k'k 'h • l . tarı ve ne suretle kazandığı. ti Uk An1eı·ı'kn ve Kanadr.ııın müşterek ''11te • B ı ) d F bır a ı _a ı tıma vermek caız 11 _ Sıhhat rıınnru, ye en Y sek olan terciy edilir. 
dec '- ır dönüm noktası teıkil e- u gar ar en ransaya ? 1 •'~ Bir vilayet veya dairede memurluk ınOdnfoasını hazırlamn[.-a me~ur _sl-
töt~11: rnahiyelte olduğu ,fÜpbe midir ita yan tayyareciliği hiç 12 - Resmi vazifesinden bnskn fahri inhflAI edince o vekalet veya daire ynsi ve askeri komisyonun ı·eısllğıne 

llrtne:ı:. d ıüphesiz kuvvetlidir. Çünkü ftal- jve şerefi mucip hizmetleri bulunup bu· memurlnrındıın biri tcrtinn tayin olu- tn).·in etmiştir. t t t h .. kA t • • b' k d" • lunmndığı _;;..._ __ ,;:._ _______ _ 
L.; a~at bütün bu hadiselerin vu- arasın a op a ışı yan u ~;e Fe~ıt ızza.~\_ chn ısı 13 - Ç~cuklnrı varsa doğdukları ta- nu~~ Vekfılel veya daire memurları 8· 

L_bu"11 • • f ] tayyarecı ır. a a ngı a ava rih ve hangi mekteplerde okudukları, rasında ehliycW ve tcrffc istihkak ka· 16 pası·ıı•k le'ekku"lu'" 
~ b"~~. ıçın ta yanın Mısıra (1 inci sahifeden devam) ( Binnci cahifcden dııı·am) ordusu da, Alman hava ordusunu I 4 - flim, hars, meslek, şefkat cemi- zanmıs olan bulundukça diğer VekAlet 'l 
~ lt uyijk bir taarruz yapması, jansından: l>ün akşam Rumen he· mcı·1kadan tnglltereye 24.145.025 da· niçar bırakacak derecede kuvvet- yetlcrlnde nlfıkası olup 0.lmadığ_ı. . veya daireden veya haricten memur 
l•-1 &!'Tuzun muvaffak olması ve yctı' ı·eı'sı·, Rumen Han·cı·_ .. e Nczare- la·· kı t • d ili ih edil 1 l"d' .Ş halde İt I l M j ıs - Her beıı serıede bır tecdıt edıl· alınma~ davet eden '«Ya • • yıııc ın e es ın raç m ş- ı ır. u ~ a yan arın ısıra mek şartılc bir tane fotoğrnfisL ... 
tf.rn ~ın ilk hamlede Mısın qgal tine raporunu \'ermek fizere IJükrc- tir. taarru:ı:lan • eger vukubulursa _ Bu sicilin tnsdikli bir sureti alakalı Memurların tayin ve terfilerine te· 
~ esı.ve Süveyı kanalını ele ge- ı:e dönmüş, Bulgnr hel"cti umumi kii· Bu miktar cslihn Eon altı ny :z..ar- bizce herhalde kftt'i surette aka - memura verilir. 'kaddum eden teklit ve inha muamele- JAPONYA 

tsı lazımdır tlbl de Sofynya gitmiştir. fında yapılan ihracatın hemen he - t hk• d Y 1 b Memurluğa alındığı tarihten itıbaren !erinin nasıl yapılaaığı, memurlar nı. 
lt.Iya h .. • • Bulı:nr heyeti kütibl, arazi mesc- men mı;fıdır. • me e ma um ur. anız .u .a- iki ny içınde sicille esas teşkil edecek znmnameslnde tasrih cdılir. Nızamna-

~e lozilt-~nudz taharr.~:ı:a geğlç~emıf 1 lesinin hallinden soııı-:ı Rumen - Bul- Alman tayyareleri bazı lngiliz tada zavallı Mısırlı kardeçlerımız, ınalümatı yazı ile hildlrmiyenlerin ce· me haricinde yapılan muameleler. nta-
"ij... • ... e e en\1% ma up e - gar münnscbatının gitgide dostane h" l .. b b d büyük ızhrap çekeceklerdir. İşte za olnrok blr nylığı kesilir ve bu mıı • kalılnrın mOracantl üzerine Sürayl 

"1Ctnıı old ~ • • b h" 1 . . şe ır erını om ar ıman t 1 b' M , bild. . . k d a lığı tcdl Devlet tar.ıfındnn iptal edillr. ~ 
1 

ugu ıçın a ıs mev- bir rnnhiyet alacağını söy enııştır. . talyan a·ın ır ısır taarru-.:un- hımııtı ırını:ıyc ıı ar Y • 1 o an h d fi d b" h 1 ·ı B 1 . ettıler d ld d b'l ki . ı· ye cdilmiyerek mevkuf tutulur. Vazifes ndc yüksek nıuvaffnkıyet gös ()llllak e e er e ır aya Rumnnyn ı cı u gıırıslaıı arıısın- an e e e e ı ece erı ne ıı:e . . , tcrtn memurlarn takdirname verilir. 
lan kurtulamamı .. tır. dn bir otomobil yolu, bir şimendifer Londrn, 23 (A.A.) _ D!in ırece J b d 'b • l 5·· Sicil munmelelerını \'e vak nlarını Tnkd" · ı I ,__ I }:' " "' ya r>.!Z utı anı. a~ettır, yo 'sa u- vaktinde yürlitmlycn allıkalı nıcrnur _ ırnıımeye, vcrı mes ne 5e<n:P o an 

'1taı it I b d f bud hattı, 'funn iizcıinde Lır kliııru inş:ı· LonJra dvarmdLl prnjı·klörlcrin zl. vey:ı kanalına gıdıp orada vcrleş- lnr lıakkında do pukıırıdaki fıkra hlik- hl7.meti ynz.ılması şarttır. "t ı. ayanın e e ~ ur sına mutenlllk prcı;e tetkik edilmek· yusile biı· tnyyaro gôrillmil::ıluı-. Bun- T kdl ı k zd t • 
~ı"•ll.ıra karıı bazırladıgı taar - tcdir. Ru pı(ljenin tııhakkuk sahası- ıl:ııı sonra top utı.~lurı kesufct peyd.ı meyi akıllarına l?etiriyorlarsa, m!l :ıyııen tatbik edilir. d 1 o. mi .ame er, mı er e en ayılnd ek-

il " k • d" • • b ll ı kendilerine vinc Mısır!! ait olan Her memurun bir giz.li dosyam bu- l mış o an memur ara, mensup o u -
~· arma ıılc ığt nehce u na isali, sadece Humanya ile u ga· etmıştlr.. Eu· Alın;ln ta)•ynreııi pro- h ( D" • • • luııur. Memurların t:ıhıslarına ve alle- lnrı Vekaletler tarafından ve vi16yet 

11ettedir. ristanın doğrudan ı'of{ruya temasmı jektuı-lerlc tenvır edfür cdılıncz kur- f.U mes ur • ım"ala pırınce nı • lerl efradına ait ahli!k ve seciye gibi Ltıll memurlanna valiler ta.rafından, 

ı * ıt kolaylaştırmakla l:ı.lmıyııcak, a}~ tulnmk içın yere .:logı u bnş nşnğı in- derken evdekı hul~urdan olmak) hu ... u<Jnr hal.kında Amirlerinin ve mü- resen 'eya inzibat komisyonları karar-
lı •1 zamanda garple şark arasınd:ıl<ı mu- meğe lıaşlamış ve ıııfJlaklnr tevlit me!IC!ini hatırlatmıva lüımm ~Ö _ rcttışlerinin verdikleri raporlar mün- i.armn mustcnldcn verilir. 

-.....;;:.._~~ R 1 ı ı t t •er e bun a nasl'bat ve mu~ 11akaıa· tı dn ı.esııiı c ı b. k f . k oo b t t · ·11 .... ·1 · b ..... · d · ıı h. L ~ · cc en ır nç ı~c · ve m n n mış ır. rÜ•ÜT. Amma istanb•ılf!a r.lkan derlc~tı, sıcı ere ..,aret edı meyıp u ıukdırnıımelcr, kı eme ve fıi ız -
il!' decektir. Londra mıntnkasının bir kısmında . .. • . • b 1 ) gizli dosyalnrda saklanır. Gizli do.ıyn. metc mu sir değildir. Ancak takdır-
~ebi!İr mi? Gazeteler ne diyor? hnvn müd.ıfaa bul3rynları mrnfın - ı hır. Tu~k. !"3.=t'·e•ının u ":'P. ru ılar merkezde zat işleri mudilrlcrinin nameler, kıdemleri muEıvl olan me-
l~il • Bulgar • Rumen nrazi mcscleııin- dan açılan mania al~ınin korkunç l"P.sıhAtı~ . dınlerl~r v;_vıı dı~J,.. .- \'<! \•IUiyeUerde \alilerin muhafazası murlnrın terrlinde rüchan hakkı verır 

ııı,~ terenın Mısın müdafaa pli- den bahseden Cuıenlul gazetesi, Ka- bir hal aldığı söylPnnıcktedir. rnel'lC'" '"''<ı, o da tab 1 kendı bı- :ılt.ında bulundur:ulur. GWI dosyalar ve bi rtakdimrune. bir tevbih cezasını 
' ı-rana il ·· k h ek d · k d h • ı B ı k h ı Evvdki gece Jngiltercniıı ve !ecekleri bir İştir. ınundnrıcalmın ı!ş::ısındnn bu memur- ortııdan kaldırır .• 't a e muıtere ar ete 1 ra enız ·cn:ırın a n n a cı şe ı Gnllcs mnmleketı· tnnııbunıın muhte· Eı..u"_, .. ,·,ırı 7.,,,d.. """"'""'"""''"'"'""""''"""""""'""."'""""''""''"'""•"""""'_,..,, ....... - ............... ," ıılt\ ediyordu. ltalya, Fransa- hakkında henüz bir hu! sureti bulu· ,. ~ ~ -v '- -, " 
Jtı .. ı_Y~~ılrnak ve silahını terket - namadı{,'1nı ynzıyor. lif ııııntakalıırınn ve lskoçynııın şi- VRT~to Ges. sergisi haklcındaki mütalealaı 

"" u Bu gazete, llalç:k ıçin ltalyıı ile ınnli şnrklstnde bir ş<ıhr(' bombalar 
d. Aı_ Zere olduguw Jnailterenin · k b ı t J tı L d ı b •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " ·-uın ' • Yugoslavynnın Zarn ıçin ·ıı u et - a ı ıı11ş r. on ı'll cıvnrını a ıızı 
!aı~k llnya ile tek baıma karıı- miş olduklnn hal ııureliııe muşabih y<'rlenı dilşcn bonıl-ı:.lnr birtnkım ev
~ ti ta olduğu bir sırada har - lıir tesviye sureti hu\immıısını teklif !eri \'C hır siııeın:ı blnasını haaara 
kit 1.~crek lngilterenin Yakınşar- etmektedir. uğratmış ve telefata Sl'bel>iyet Vl'r· 
lı~ı .. ohrıde.rdiği kuvvetleri kolay - Kral saltanat mec:isini topladı miştir. lngiltcrenin şımnli şarki ''c 

~ crt cenubu şarkısinde ikişerden dört şe-
~lad araf edeceğine inan - Bükrcş, 23 (A.A.) - Ste!ani n - hin.le bnzı binalar lınır.aıa uı;ramı~-
tt, )' .ı~ • Buna mukabil lngilte- jansından: tıı·. 
tt "l(ln§ ktaki k .. · f d Kral Cnrol, bu ak ,ıım sıı:ıt 17 d" 

llıtıtı k nr mev unı e a s:ıltnnııt meclisini lçtımnn davet ct-
llıyaı- ~ İçin elinden geleni ya • miştir. Bu içtimada Rumen-Bulgar 
lıı;~. 1ısırı da hazırlamı)'a e - mü:ı.akcrcleri mesc!<'.sımn görüşulcce· 
lq, t 1

>-ct veriyordu. Çünkü Mı- ği fıırzcdilmektcdir. 
lcai.~aklarının ~galine lakayıt 
~Udllf • • bilakis bu topraklan 
~ele •a ıçin lngiltereyle birlikte 

>.! et eder. 

Fransa kurtuluşu 
lngiltereden 
beklemiyor Fı'fll l&ır baıvckili Hasan Sabri 

bııd.:.1 ~ısır topraklan ve Mısır 
ı. '""lln b-•- · (Biriııci ıahifedtn dcvnın) 
"'llho.. U 1CKliyen Mısır ordusu 

1002 Alman tayyaresi 
düşürüldü 

Loııdıa, 23 (A.A.) - 18 hıızlran
daııbcıi lngiltcre ti:z:erino ya111lıın hı.l 
cunıiarda düşürülen A!man tayyaı·c· 
lcılnin sayısı 1002 )C balığ olmu . 
tur. 
Fransız sahilinden topçu ahşı 
LoııJra, 2:ı {A.A.) - l!eutcr: 

Mısırdaki 
• 
lngiliz 

kuvvetlerine 

(1 inci sahifed"n dev•ml 1 de devam edegelmekte olan bu scrı::i • 
Esn en pek durgun bir hnl arzt>den lcr, bC'ııi pek muzlarip etmektedir. Bu 

Eannt alt>mlmiz için bir httdisc leltıkki ı:ı:tır.ıptan kurıuımok için bu sergileri 
ı.:dılıncsi icap eden bu sergi Jıakkıııda gorır <meyi tercih etmekteyim. 
b.lhassn E:ınnt muhltimi:z:de, ressam • Silphe yok ki, bugünkü nesil, ilk 
!arımız nrıısında ne dilşunuldlıı::unu n.:ıt terbiyesini bu sergılerde nldı. 

larımızın fıkirlerini aldık lıştı, çabaladı. 1 

n'11amayı faydalı saydığımı:z:dnn, ayrı ' 1:-'akat k<'ndini bulnbılm~k için nesli -
ayrı yollarda giden tıınııımış ressam- mız. bu tesirlC'rden kurtulmıya çok ca-

(1 inci sahifeden dvvam) Gü:z:el Sanntler Akademisi prafı:sor- Bugün çok şOkür, bu kötü akadcm!:z:-
·ıısır hükumeti tuıafındnn vcıilen !erinden ressam Edip Hakkı bize ıntı· min tesirinden kurtulmuş b~lunuyoruz. 

1. 1. l bautını §oyle nnlatlı: Galatasaray sergileri demnce hatıra 
kar:ırı ngı ı:z: mat .u~lı h:ırnretle - Bu sergi heyeti umumiyesl iUbn· gelen birknç meşhur imza iızcrinde kÖ-
mevzuu bah~e~me_ktc-dır. Da ly Tele- rlle hakikaten enteresandır ve her ha- nu mak dahn doğru olur. 
.. ıaııh ı;nzetcsı dt.\'Of ki: lıle de yerli blr serı:i olduğu meydan· ç ti lb ..,, h d o d · 

I" l ı ·· ı · ·1d 50 ·ı ı a ı rıııum. ocnm ır. nn nıma 
~ nı; st. eJıyoner •rı ço e l nıı dadır. . dılım kısıktır. Kendisinin büyiık bir 

rnut.ecavız sıtsu:ı:. l;ı\r ınınt~knyı ııcı:·ı Tt:şhlr edılen eserler nrasınd::ı bll • snnatktır olduğuna imanım ,.ar. Hık
n. gc t('Şebbüs ettikl('rİ tnkrliı de do - ha ıı. Çallı 1bı ~hlm!n iıc peyz:ıJı re~ık met. Feyhiman, Şe\•ket, Ali Sami, A· 
n.lnmam•z ve t.ıyy:ırd ı imiz tarafıııı ltlbarıle .. :tevl,nludedır. Hıkrnet ?nat ı~ yetullnh SOmcr, Vecihi gibi ilk yaptık-
lıın bonılınrdınmıı dikcdclcrdır. l.ıır sııhıl1ı ".ıır khil, İ~a~bulun kurakkltc- hırı eserlerle son yaptıkları arasında 

. . ı·I tik h.5 ctı nı. ycsını taşıynn ışı · ::ı- 1 ,. • kn b""' d be . . • 

(niriııct ,;a1ıif eden dcva.ın) 
A vı·upıı devletlcrınln alakadar o1-
duklnrt cihetle, bu mıntnkanın e
hemmiyetini tcbarlız ettirmiştir. 

Milli Konsey it baiında 
Tokio, 2.'.I (A.A.l - D.N.B. : 
Doınci ajansının bildirdiğine göre, 

Japonyamn yeni l.ıünyesl knt'i şekli
ni almaktadır. Yeni bünyenin asabl 
ıncı kezi milli konsey olacaktır. Bu 
konııcyde memleketin muhtelif böl· 
gelerini temsil eden 300 Cı.ı.a bulıın· 
ınakmdır. l\lilli konsey bir $İyast t.c
eekkül olnrnk değil, parlamentonun 
bir rnfitemmimi olarak icrnyi faali
yet edecektir. Bnşvddl konseyin ta
bii rcl icllr. Paı1amcnto uzası konse
ye intihap edilebilecektir. Başvekil 
Prens Konoyc 23 vo 24 nf,'UStostıı 
kl.'ndi noktnl naZlinna ı;öre yeni 
büııye hakkında bir plı'.in tanzim ede
cektir. 

Geri çağrılan Japon sefirleri 
Tokio, 2~ (A.A.) -- Stefani: 
Hesnıcn bildiı-ildiğiııc göre, Japon

ynıım Vaşington, J\rıkara, Çin, Rlo
ıle - J ııneiro ve Vichy Büyük Ele ile
ri le .Meksika, lsı>anyıı, .Kanada, t -
rnn, Cenubi Afrika Bil'liği, Efganls
lan, Peru, Mncnı-istnn, Arjantin, 
Finlandi} a, Rumnııya, Şlli, Kolum
biyıı, Vcnnüelln, Lctonyıı, Mısır. 
Pannma, Bulgaıistan ve Irak orta 
elçileri bir çok sefaret müsteşarlarlle 
birlikte Toklora geri çağırılmışlar
dır. 

lngiliz ticaret mumes
aiU lzmirde 

1 .. l.ll• v d cevap, bir n•d cevulmlır. Bu n•d, bel-
tltetj rı/1ra ığı takdirde mem- ki de l\If'rs-cl-kebiı· suiknsıliııd en ıla
ttıekJ t u afaa edeceğini söyle - h:ı fena bir mııhaıı::ınınL harı•ketidir. 
lıı~ilic ~lYan taarruzunun yaloıa Hükumet bu QÇ!ık diktatörlüğünü 
~=tl .vvetlerile değil, Mısır insaniyet~ nıugayi:, gnyri müessir 

Uun Fransız snlıilındcn muvaffn. 
kı~etsız biı· suıettc yuz k.ıclar obüs 
uları.ık bir gemi kufılesini lıoınlınıdı
ıııan etmiş olan Aln;~rılar, nkijam:ı 

doğnı I<'ransız salıılinden lııgilleı c· 
ııin Ct'nııbu şarki rnlıilıııi l>ınıbaı·dı
m~na lıaşlnmışlardır. 

Mısırda \Vavell' n ı mrınde Lıulu- rını ve gölgderıni hayranlıkla temnsn ıışa,.ı )U rı on ':!' ten:. en rı bır 
ıııın h.uv\ etlere e>n ımıclc•rıı silühlarla k k 1 ğ ıd · ı fark ve tf'rakkl ı::ormedigım imuıları Balknnlardn \'O Tilrklyede :fanliyete 

etmeme mum un re ı ır. ın~ ynn levhaları artık b d - k 1 «ili İmparatrırl"r.unun mO 
ınücchbcı. bir ~rdu ve munıımm lıir Vecihi'nin de pek g(ıu:l C'lüdleri vnr. 1 t"1 0 .Y r•h l.ıa . c-- end e gorme geçen n., :z: ' ut- • 

havn kuvveti iltilınk c•dccektir. Hele ~crvi nğaçlı yolu çok sakin \"<! ls 5e7ını 0d~-m"r;,15·ınıeırın.z~':"'ns e ıni Bru- messlti Grappe, fiehrjmize gelmiş. !u • 

'4l•tt ... crıle de karşılafacağını ve ııiharet tesis Pılcnler için fclfı.kt.-'-
" ... 'Itır. tümlz teltıkki elti~i için, vazifesini 

ıc_ Qla d ı bir kat daha azimle ynpacııktır.> 
t icat~ ngilterenin müdafaaSJnı Franıanın Afrika Başka-

)~ l uvvetlendirecek ve ital- mandanı tekaüde ıevkedildi 
tİlçliikt~ruzunun karplqacağı 
dir. crı arttıracak bir hadise_ Tanen, 23 (A.A.J - Stcfnni: 

Fnınsanın 1''as umumi valisi ve 
t.ı lıtıilt Fransız Şimal Afriknsmdaki askeri 
~i le ere, Mwr ve Yak.ınıark - kuvvetlerinin başkumandanı ı..:ene
<tv~1~"veUcrinin mühqnmat ve ral Nogu<'s, yaş haddini ikmal etti -
ttllıtlc .1~1 Hindistandan tedarik ğinden tt>knfidc sevkcdilmiştir. 
lıid~· 1r t.edbir aldığı için Mı- ............................................... . 

~11ıtı~. n~ız müdafaasının bir Ticaret Vekilinin 
.. o,. Uğraması da beklenmi-

.ı ~11 >-" beyanatı 
"~111\ uz~en Mısır - Libya hudu- Vekil bugÜD lzmirdea 
~IİYiik ~t olacaiı muharebenin ıehrimize hareket 
~~ 01"e tarihi bir ehemmiyeti ediyor 
"'ıtll malda b b ı·t 1 k erin· cra er ayan e- Ticaret Vekili bu sabah Aydından 
tık ct~e. hedeflerini tabak - İzmire döndü. Gazetecilere bcyanaun-
~ .. esı beklenmiyor. da bu sene heı· nevi mahsulün bol ol-

~t L iun iki taraf hazırlanmakta mnsınn rağmen, Q:z:üm mııhsulünün _cok 
') cldcnen h Ad. • noksan olduğunu, bu !ıırkın da fıyat 
ı_ "'ıkub la w a ıselerm gelec~ fnrkile kapıılılmasına çıılışılacaiını, i
~ dıt. HA ~agı tahmin olunmak- cinde bulunduğumuz ı;ıırtlar karşı.sın-
'tk. adıaeleri beklemekten da, nakliyat meselesinin satışlar Uze -

-......._; Yapacak bir fey kal rinde tesir ynpmıyncağını, ·Aydın se-
..........__ mıyor. yahatindo de, temastn bulunduğu 

T :"":'-" .. ___ Ego mıntakasında yersiz bahıınclcrlo 
~•vırı Efkar bcn:dn ve petrol tiyaı1nrının yükseldi-

- ğinl, memleketimizde normal zaman -
Nüshası (S) lıı.rdan :fa:ı:Ja benzin, petrol ve motö-

.\b Kuruştur. rln stoku bulunduğ'unu ı>!lyliyerek 
one Şer 't' Tiirklye Harit demiştir ki: 

t aı 1 fçln ~ - Tek sıkıntı, teneke mevcudunun 
tııcl[Jı: azlığıdır. Bu dn fiyatlann yillcscltllmc-

~ltı ............ 1400 Kr. 2700 Kr. sine bir sebep tc.ıkil edemez. Llvcrpol-
~ ıı.-1ııc den bir vapurla teneke gelmektedir. 
"t ll~lık ......... 760 > 1450 > Mahalll Belediyelerce fiyatların mu -
cır ......... ... 400 > 800 > rııkabcsi lllzımdır. 

11Ylılc Vekil ynıın Tırh:ın vnpuMlc İs-
............ 160 > yoktur, t.anbula hareket edecektir. 

lııglliz boml>ardıııınn t.nyy:ıre>leı-1 -
niıı gayretlcrı herhnldt' nıuvaffnki
yetle tetcvvüç <'lmiş olııcnktır. Çün
kü Alnı~m bataı-yal:ıı·ı sükuta geç -
ıniştir. 

Balbk devletleri ve l ıgiltere 
Londra, 23 (A.A.) - Avam Kn -

marasına yazı ile vcıdlği bir cevap
ta Hariciye MOsU:şarı Eut1er, üç 
Baltık memleketinin Sov)'ctler f tti -
bndına ilhakının Sc.vyctler hOkiimc
li tarnfınclaıı İngiliz hükumetine bil· 
dirildiğini, fakat bu haberin henüz 
tetkik edilmekle bulunduğunu, bina
enaleyh şimdilik muhtevlyntının ifşa 
cdilemiyece~ini beynıı etmiştir. 

İki italyan denh:altm batırıldı 
Kahire, 23 <A. A.> - lnglliz hava 

kuvvetleri Trablu~g-nı ptu Bombada i 
talyanların ikl denizaltısı, bir torpido 
muhribini ve bir denizaltı la,e gemi -
5'lni imha etmişlerdir. 

Teşekkür 
Zevcim emekli mualUm l<'ııhri 

Tayşinin vefatı münascbctilc cena
zede bulunmak veya yazı ile beyanı 
taziyet etmekle neılanmızıı iştirak 
lQtfunda bulonnn bütün dostlnnmı· 
za teşekkür ederiz. 

Ailesi namına zevcesi 
lllviye Tayti 

"""""' Zevcim esbak valilerden Mazhnr 
Payzın'ın vefotı doluyısile gerek 
bizzat cenaze nıcrasiıninde bulun
mak, gerek• mektup, telgraf ve çe
lenk göndermek suı-etllc tccssürleri
me iştirak eden nrlmdav ve d{lstlnrı
nn teşekkürlerimin ibliiğını dilerim. 

d kk b. d 1 u ··• ' ' · ıı a , ezarı sever- arı gezınl~, Ticaret Vekili ile görü:; -
Kahire 23 (A.A.) - lteutC'r mu- cıddcn şaynnı ı at. ~ ~ıırça ır. . dım. :fnknt Roma'yı dahn k d·"'ı ü tU ' So scığ bıışt:ın bırıncı odnd:ı glır- ço sev ı,; m m S r . 

habirine beyana~ı lııılunan Mısırın d ğ nr? 1 1 ld' b tal b . 1 oldu· için Sezar'ı öldürdüm!• diyen Brutüs'e Birll"ln Umum MfidUrü Lord Gleme 
'k k .... h . ti d" ~ı tl muı, ıer ı.a ı.: ır e e ıs .... 1 b yıı se · 11ır şa .. sıy" , şıın ı ••.ısır or- ğunu :z:annettlğim etüd, nazarı dikka. u:ı) ı ırım. hmire gclmiştır. Bugün Tıcaret Vekıll 

el usun un en yu ksck deı ecesın ı buld U· ti mı celbettl. Tabia tte d uycl uğu heyeca-ı -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;F.;.;;;K;•;;;;•;k;;;,:;ll;;r;il•;cc;;c;;k;ti;;r.;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiii;;;~ 
ğunu ve şa:vct ıcap ederse insanca, ili kendi duygularlle mukcmmclen de- r·· 1 
en nıodern harp siıuhtımıe ve iyi tn- vetopc oocbıımış oıan bu ıırçanın Q· Müsabakası : 6 
lim görmüş hava ı.ı:,n,etlerilcı indi- lııbı yarın için bize çok şeyler vfıde-ı 
tereye ~·ardını etmiy<.ı muktedir bu- dıyor. .. . 
lunduğunu söylemiş ve ~unln rı lliive Nılıayet dekorntor ola~ak, Nnc!yı de 

· · tcbrık etmek bir vailledır. Hullsa. de-
clınışUr : diğım gibi. bu sergi lıakikalen errtc· 

İtnlya Mısın istilfı ederse İnı:-ilteı c reı:nn ve tam manasile yerlı ve muvaf· 
ile :'llısır, müşterek davn için dükü- :fak bir sergldır. 
!erek bidbirlne knrışacnk k:ınlaı-ile Hcssnm Ali Sami ise. ·iştirak etmek 
hirleşecckleruir. şcreflle mUşcrref olamadığını, haltll 
---------------gidip de goremt'diğiııi ve çok g{lzel 

şeylerle dolu olduğunu tahmin ettıilı• 
sergi hakkında ş.ı.ınları söyledi: İtalyanın Mısı-

ra taarruzu 
- Resimde mndernl:z:m denilen yani 

snnııtin memlekete farda gctıremlye • 
cek bir çığır olduğunu şımdiyc knd:ır 
pek çok yannış ve söylemlştım Blrlo· 
kım gc>nc sıınatklıtlar modC'rnız.me he· 

(Birinci sahifeden dtt:am) vcs etmışlcr, epeyce znnıan da bununla 
sunu hazırladığınn rlalr J..ondrn rad- meşgul olmuşlardı Son znmanlarda 

· ı ı dn bu ışı artık yavaş Y8\'ll$ bı· yosunda nesrıyat yapı ması üzerine on arın 
~ raktıklnrı ve k14sık sanate doğru yü. 

Snliıhiyettar Roma mahfillerinde bu ruduklerıni rnemnunıyetlc gordum 
hnber tahakkuk ettiği takdirde ltal· unttA son defa Beyoğlu Halke\'ınde 
yanın liıkayd kalamıyacnğı beyun e- yaptıkları sergide. ve ~~ serginin açılış 
dilmektedir. İtalyanın l\iıs•ra karşı töreninde bu fıkırıe:ını ve arzulıırını 
ha~tı hareketi l'Snsen tesbit cdılmiş sara~ıa~lc de i~ah ettiler. Eskiler :r.aten 

ı l\
·• d - .1 ki sıktır. Yemler de bütün Avrupa 

bulunmaktadır. talya .. ısıra egı. • stınat fılemlnin kabul ettiği hakiki san· 
Mısır toprnklarınd:ı Lulun~n in~lız oUn muakkıbi olunca pek yakında cok 
kıtalnrıno. tanrruz etmek ıstcmC'ktc- iyi neticelere kavuşacağımızı ümit e. Bu resimdeki mantıksıtlıklnrı Bulunuz. 
dir. derim.. SİLA ... T · d '-T AF ı neşrın en sonra kuponlarla ,uirllkte 

İtalya, İngiliz if:"'nli altında bu • Nihayet ve bilhassn ·D· grupunun ........................ kesip ,.önderiniz. Resimlere aynca 
d l\I ıt 1 k . alemdarlorındıııı değcrlı sanatktlr Elıf "' 

lunmnsny ı, ısırın n ynyu nı(ı N 1, . dl 1 dk 1,.inde mantıRaızlıklar bulunnn re- tafsilat vermcfo lüzum yoktur. 
h k t' . b"" bilt" b k ne yı n e ı . 1 ' tarzı arc c ının us un aş a o- ımf Naci, gerek sergi, gerek ona iş- simler neşrcdilccc!rtir. Her resimde Gııze:lderinl kesmek 1stemlyen k:ı-

larnğını pekiılO. bilmektedir. Fnkat tirak edenler, "e bu \'csılcyle kendıle· mantık ız bulduf"unuz yerleri renkli rllerimiz buldukları mantıksızlıkları 
l\iısır İngiltcreyle bil'lcşcrek İtalya- rinden e"vclkllcr hakkındaki fikirle- kalemle isarct edini:z:. Son resmin bir kiiğıda yazıp gönderebilirler. 
ya karşı harekete ge~me •c teşebbüs rlnl şöyle izah etti 'il -(( ~ 
ettiği takdirde bu lınl şimdıkl "· zi- - Be~. k~ndi he:; bımıı dort cd r 

bu scrgılerı rezmemeyl, nate karfl 
yeti de~•i tirecek YC İtalyn aman b r vn f tel kki ehr.ektcy·m Yı mi 
icap eden mukabe! d bulu ak u. tıb rı b rıbırinın ko h lı • 

DİKKAT: Resimleri şioıdidcn kesip yollamnmanm1 ancak 
ıon resmin neşrinden sonra öndermenizi bilhassa rica ederiz. 



Deniz yarışları da 

ampigonluğu 
kim kazanacak? 

Yazan: Metin Boran .. ... , .. ······ ............... ,,.. ..... ' .......... . 
Şu son günlerde, sporscvenkr1n 

:ıihlnlcnnde bu sual hemen her da
kika dolaŞJyor. Kimi geçen scne::in 
~an.pi,ı; onu ve bırıncı teşviki kaza
nan <.iilncş di}or, kibi ikınci teş• ikte 
eşine şimdiye kndnr rnstl:ınnuyaıı, 
barız bır ü tünluktc her :yarışta ra
kıplcrinı geride bırak.ın Galata<ıııray 
diyor, klml de e ki senelerin şampi· 
yonu Beykoz. ılıyor. \'dlıaıııl hcı J:nfn 
ve binncticc görü',!l('r Ln~kn o\duğı. 
itin bu hükümler de blribirlni tut
muyor. 

Saniyen; Güneş ve Galııtasaray 
klübi.ı knptanlaıı gaLcteleı el·• biı-ilıır 
lcriııe cevnp verıyoı lar ve bir tüı li 
şampiyonluk kupasını payedçmlyor -
!ar. 

Yalnız her şeyden evvel şunu söy
Jlyclım ki, böyle spor miı1111k:ışnlurı
nm yapılması - bilhassa ncuıkrt ha
vası içinde cereyan eder,;e - hem ra
kip kliiplerin gayı l'tll!rlııl ve çıılışm:ı 
kabiliyetlerini arttırıJor, hem de hiç 
şüphesız ba:r.ı bazı g.ızC'te sütunların
da yer alan şahıs ve kıymeti sıfu· -
dan yukan çıkamı\ nn kalem kavga
lanndan dahn çok faydalı oluyor. 

Şimdi biz de, h;çb;r klulıc mensup 
olmaması hııscbile bitaraflığını ga
ranti edt bilec<!ğimız goruşümfızle şu 
yukarıdaki suale bir re~np bulnııya 
çalı, alım, 

bütün birinciliklcn alı>t·nk kürek ~po
ru tarihinde tesis etmiş olduğu ro
korla ne kadar guzel \"e sistemli (ıı
lıştıklaı-ını isbat etnıi,tir. Elde ettı
gl hu galibiyetle kcmllni de\' ayna -
sında görmiyerek ç•ılı~ma,.ını bil5kııı 

dahn çoğaltnn Gnluta nı ay şnmııi -
yontuk ynrışlnı ındn rııklpkrine kıır
şı daha fistüıı olarnk çıkan ktır. Ay
rıca, elinı.lcıı rııhatsrz olnıaı;ı dcılayı
sile bu srne yarışlara giremlyeıı Ali, 
lisans muamelt'sınin çok muhten.d 
bitmiş olduğu Ahilya, \'C ıkincı tc~
viktc rahatsız olıın Sühanın da Ga
latasaray tckneleriııc1°• \'Ct alacağını 
düşünürsek bu üstırnlügun dııha 71 
yadeleşcceğinc tamıımı'c inanmış O· 

!uruz. • 
Kaldı ki son senc1crdc ikı çifte bi

rinciliğini kim eye v rmcmlş olan ve 
bir çifteyi kazıınmayı da Ali, Ahllyıı. 
Fethi gibi kıynıetlı ('l~mıınlar1a ;;a 
rnnti etmiş ve 4 tel:tc de Güncşl:ı 
namnğlı'.ip ekıbıııi p-l'Çl·ıı teşvik y11 -

nşlarında geri.de hı ... kıın Galntnsu 
rayın. bizce, şıınıpıyonluk yanşların
dıı ajanlığın kupıı nı ııltıcıığına kati 
nnznrlıı bakmak ıcap eder. 

Hııyanlara gelinr.e: 
Bu sene tıcr nedense Güneş ba · 

yanları seyuhııt ve yıızın ortasında 
imtıhnn olduğu «ebeplc yarışlarn 
gim1edikle1 i ''era dof~n tfıbirile te
nezzül etmcdıklı•rı heplnıızce m:ılüııı
dur. Buna rnukabıl spol'dan başkıı 

bir gaye içın çalışnııyan Galatasn -
rn;Jı bnyanlaı bilfıl:f her yarışa rıı
kipsız de olsa ıştfrak ettıler. Bu ara
da bilhassa stillerinın gilzelligıle iki 
çiftede nazlı ve guz•·I ckıbin bıdncı
liğc ku\"vetlı hır namzet olduklarına 
ı,ııret etmek ı teriz. 

Galatııs::ıınylı baynnl::ır bir çlftcdrı 
veyııhut dört tekte de birinci olur -
larsa ajanlığın kupasıııı hakkcdebı
lcccklerdir. 

l\! ETİN BORAN 

TASViRi EFKAR 

ÖKSÜRENLERE 

Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ilanları 
--IC:il~IB!llBlll ........................... . 

Kullanılmış bir yol silindiri alınacak 
Takriben on tonluk iyi kullnııılmış bir yol silindiri nlıııacnktır. Sat

mak ıstlycnlcrin bir istida ile Cmum Müdürlüğünıllze müracaat etme i 
ve s!lindirin mufassal evımfile halihazır durumunun ve Ankara veya 
Kırık.kalede teslim fiyatının da bu meyanda bildirilmesi. (i521) 
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1 (Müzik: Dramalı Hasan) 

'-ıÔRD0M GECE PARLAK Y0Z0N0 
(Müzlk: Dramalı H•zan) 

lstanbul Bölge Sanat Okulu 
Arhrma ve Eksiltme Komisyonundan : 

Nev'i 

Pıııısa 

O. Domates 
Lahana 
T. Bamya 

T. Bakin 
Y. Salııta 

~lik. ıllıı. Fi. 
fi'r. s. 

5 
10 

5 
lfi 
10 

l 

/;.'ksiltmeııin 

T. G. S. 
İl.TF:. 
Li. Ku. 

ŞeHi 

1-GENÇLIK 
2-GOZELLIK 

3-SIHHAT 
İste vüksek bir kremde a

ranan bu meziyetlerin 
hepsini size 

KREM PERTEV 
Temin edebilir. 
1- KREM PERTEV: Bir 

tualet müstahzarıdır. 
İnce bir itina ve ya
pılışındaki hususiveti 
itibarile yüzdeki ciıJ?i 
ve burusukluklarm te 
şekkülüne mani olur. 
Deriyi _genç ve gerı.?in 

tut:.ır. 
2 - KREM PERTEV: Bir 

ırüzellik vasıtasıdır. 

EvvcJki senenin şarııpiyl!nll Ueylrn· 
zun bu seneki l ıınşlarıia iyı bir de
rece alamadığı neı il; ~e malumıh:r 
Hatta biıçoklanm•z bu scb<'p•<>n, 
- spoı da şansın her un de~işcbıltce
ğıni unut.ark - bu rski klubümüziı 
bclki nanızcd liste~ıı•dc'I hile ılilmiş-
1erdlr. Fakat onlara hemen hnllria
tırım ki Beykoz bilhı ssa ikınci teş
vik yaı ı~ıııdan ııonra genç kfiı ekçi
lerini sıkı bir çalı"Snıa rejimıııc tiılıi 
tutmuş ve billl'dssıı l'Iclııncdin de nn
trenmanlurına miini ,,Jnn hususi vıı

ziyet.ini düzelterek )'anşa ı;irnılııe 
hazır bır hale gctırmiştir. Blnaeııa
leyh, bu sebepten şampiyon! uk çok 

•çetin mucadclclcre ııahnı: olacağı gi
bi, Ilf'ykozun bir çıftc ve dört tckı 
de Gun<'ş ve Galala!!ıı.rny ıçln t•iddi 
bir tehllkc teşkil c<IE'\'Cktir. 

Bu ne biçim bitaraf bk Ayşe fıısulya 
ve ne biçim hakemlik D. Bezciye 

1500 
900 

1500 

300 

600 
4000 

1400 
400 

l!i 

Genişlemis mesamatı sı 
kıstırarak cıltteki pür 
tük ve kabarcıkları 
ı?iderir. Çil ve lekeleri 
izale edPr. Teni mat 
ve şeffaf bir hale ge
tirir. 

Son znnıanlarda 6:tnı(liyonluga ha
zırlık için kGrekçılerlni hususi bir 
kampa çekerek çalıştırdığını oltcen
diglmız Güneşe gelınce : 

Getcn sene şampiyonlui:"ll al tıklan 
vP. bu scııcıle bidnı:ı teşvlkı kuzıın -
dıktıııı ııoııra Güııeı, ıwstc:msız çulı~ 
ınamn \'C bllhruıııa yarış ııctlce~inin 
tahtadan yapılan futa:aı11 tabı ol· 
dugu ı.'1bi biitıl ltıkatlıırın t~ıı ıı .. i
kinci tl•şviklc tek lıirıııcfllk ulanınılı. 
l•'okııt k.'ıptanları Nciııd ise bu mu· 
vııffukfyetsizliğl 6 yanşa letiruk et
memek ve bllluıssıı tek çiftclcı ıııın 
aL"lr olm.ısıııda buluyor. 

H11lbuki onlu blrlııci tcs,•ıkı yııi 
fut.ayla kııznnmışlnr \·c kı..7.a ıkırıcı 

~viki dt: ııyııl futa ve bllha~s:ı ııynı 
adamla ) ani Dur uııla kuylı<'l 111~ -

ieı dır. 

Suı ')t•n 5 dcğıl 4 ):trışa J!lrn.e
mJslcrdır ki huıılıırJan tJa ~'ltcn uçu 
biriııcitr,i taaniin cdl'fl puan yeku
ııunııdahıl o1mıyan bny.ınlaı· yarışı. 
4 iıneü de Ilıırsunuıı ikincı ıleCtı Gıı
labırnruylı SnU ile kaı:~ılaşmuk ıı:'.ı'
m,.diR'i tek çıftc :\'at ı1ıdır. 

işle bence, Gilııc~ll1"rin yarış kıı'l
betmcleri ınt'f şu yuk~ırıdıı ıcöylcdı -
ğim ıll'bt•plcrılen ileri ı~ı·llyorılıı 'c 
eger halu bu fikirl< rıııi dı•ği, tlı ııw 
.,·~ıersc şampiyonhılt yurıvlurınıh 
da ne kam va çekilip hiicl dcı PceJt• 
(ıllıt:nıulııı ı, ne ae ye~i deııi1.t• ınrl . 1 -

dikleri tek çifte, onl.tl'I ikinci hutt!ı 
{içüncO olmak iikıbcündcıı kurt.·ıı~-

Pnzar günu Yenıkapı ile Samatyıı 
urıısında yapılacıık olan İstanbul 
kürek şampiyonası kın Güneş ve Ga 
lutasıırayın )'aptırdıkları tek çifte 
kıfier perşembe guııu Su Sporları 
Tcknık Komıte ı taır!ından olı;ül -
ınuş vu yarıı,ılnra gırmekte hiçbir 
nıahz.ııru görülmemiştir. Çok garıp· 

tır lci, Galata uı ayın fuLıısı olçlılur
kcıı Güneş klilbu namına müşahit sı
fntlle su ııpoı ları hakcmlcrınıJcrı o
lıııı pazttr gunn Jc ynrışlnrd:• hu -
kı mlik t.-dccck olıın Bedri Koı·ny da 
luı.zır bulunmuştur. 

Fenerbabçe- lstanbulııpor maçı 
\'ıı r ın Feneı bahçı- :ıltu.lında l11tan

hulRporla fo'cncrbuhı;c A takınılllfı 
huım~i bir ınaç yupııcnklıırdır. 

Pazar günkü teniı1 maçları 
Yıırın oğlcden soııııı 'l'aksimuc ye-

111 yıqıılan korllnrılıı .:llodıı. Dcnız 
klubu ıle Dağcılık klGlm teni çileri 
uutsıııdn bh· maç yapılucuktır. 

30 ağustos zafer 
koşu•u 

.ı\ııknıa, 23 (Husust) - M a~us
lm;tu i11taııbuldu Edirne, Ankııra, 
l!-:ııkışehır, Bursa, Jfocueli araınndıı 
v.nfer koşusu a<lılc biıııl.:let yarışı ya
pılncııktıı . 

Kadıköy Halkuinden : 
Balo tehiri 

K. l\erevlz 
Ha\'u~· 

S. K11bnğı 
D. Biber 
Y. Domııtcs 

K. Bıırbunya 
SP.mizolu 
Kıırnıb:ıhar 

Enginar 
Hıyıır 

Limon 
Patlıcan 

ıspanak 

600 
:ıoo 

1200 
uoo 
900 

200 
400 

2000 

1000 
2000 
6000 

10000 
2ii00 

18 
6 
G 

10 
10 

8 

8 

1l 
ı 

' 8 
7 

75 

60 

ıl/IX/940 çar
şamba, saat 1' 

157, Sı& Açık 

1 - İııtanbu1 Biilgı> Sanat Okulunun 1P40 ıııa1i yılına mahı:ubcn yaz 
sehzesi eksiltmeye konulmuştur. 

:! - Eksl.ltmc Cağaloğluııda Yüksek l\leklcplf'r .Mu haseheclliti nd e 
yapılacaktır. 

1 

3 - KREM PERTEV: Bir 
cilt devasıdır. Deri 

guddelerinin ifrazatını 
düzeltir. Sivilce ve si
yah noktaların tcza -
hürünc mani olur. 

Cilt. adnlt•!>İni lıt!slirc-

rek kuvvctlendırir. Ku 
ru ci1d1er icin vaf?lı. 
ve yağlı ciltler için 

yai!:R• hususi tüp ve 
vnzolnn v::ırdır. 

ZA YI 
Çalduıııış oldUKllm (Esnaf tezke

re) miıı yenisini çıkaracai;ımdan es
kısinin hükmü yoktur. 

l!HI} doğıımlu hnahim oğlu 
Serso Eiliı•un 

8 - İıteı.lllf't TicHret Odasının 1940 yılı vesikaııını ilırnz edecek _ ----------------

!erdir. ~Acele satı 1 ık-.. 
, - Şartnameyi ı:onuek ıstıyeııler mektebe müracnat ~ı;::~~e1r. , Sinema makinesi , 
lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
Ambar nıüıldetlerini ıiol<lurınuş olduiundaıı ıiolayı 8atışn verilmiş 

olan mensucat anısında malları Slnyafil, 1''iyoko, Viscos ve i'..el\·olle de

nilen ııun'i elyafla karı~ık olnn mensucat Rahiplerinin 15 ı:ün ?:arfınıin 

güııırugc muracaatle e~yıılarını tcsbll ettırmeleıi ve U\hlillerinin yapıl-

masını t~mın eylemeleri iliin olunur. (765G) 

cPHİl.İPS> marka, 939 ıno:le
li, sesli, seyyar, iki, üç ay ka
ılııı· kııllnııılınış ııı 'iı-cdılet b ir· va
ziyettedir. 

YL'flck bir takım lŞnıbıılıırı 

da mevcuttur. Sirkeci Vezir 
iskelesi No. fi, Aırnılo1u ticıırf!t-

1 hanesine müracant, 'll'I. : 20R87 1 
ınaz. 

Gulutıısaıay ise· ikinci tl't<Vıl.ı 

Hnlke\"İıniz tarafmı.lnrı 24 ağuııtos 
!140 dıı '·eı llrcı•k balo Suadlye gazi
no unun muvakkaten kapanması ü
'l ı ıııe 7 Eylule tehir cdilııııştir. 

==================;=====-==--:====================~;;;;;;;;;;;;;;:; 

Fiyat Mür akabe Komisyonundan : 
Polis Mektebi Müdürlüğünden: 

12 numaralı ilan -- 211 numaralı Milli J'onmıua kıırarnamesinin 
tiçüncu maddesinin \c1diği salıılıi)·ctc istinaılen İst:ınbulda odun sntı~ln
rma teshil edilı•n üı:ıırni fiyııtlııı aşağıda gösterilmiştir: 

ı - Kayıktan ımlıildcki depolnıa kantaı· ustii teslim toplan satış 

fJyııtı azami 330 kuruştuı . Doğrudan doğruyıı kııyıktan alan müı;tdılike 
dahi bu firat fizerinden satılacaktır. 

2 - Çeki ile sııtan pernkcndecilcl'lc depolaı da evlere teslim \'C ye
rine istif şarUle odqnun çcki~i iızanıi ol:ırak 4::5 kuruştur. 

3 - Kilo llc odun nt:ı.n dükkiııılnrıla odunun iiı:nmi :fiy.ıtı kilosu 2 
kuru~tur. 

Ciıısi 

Blrincı nevi ekmek 
Beyaz karaman eti 
Sado yng 
Plriııç (Bursa piıiııci) 

irmik makarna 
Kesme şekor 

Toz şeker 

JJ/ulıamıııen 

Mihta1-ı Piyatı 

h"ifo Graııl !Ara l(r. S. 

40,000,000 
10,000.000 
3,900,000 
,,000,000 
2,000,000 
2,600,000 

2,600,000 

o 10 75 
o 45 00 
1 25 00 

o 33 00 
o 211 00 
o 40 00 
O 37 UO 

İlk teminatı 
/,ira Kr. S. 

822 60 00 

337 60 00 
3G5 63 00 

286 88 00 

Ek11ilfme 
giiııii ı•e 

10 Eylül 940 
10 > 940 
10 > u.JO 

10 > 940 

saati 

10,00 
10,15 

r 1 o.~;o 

ll,00 

13 numarnlı ilan - 29 numaı:ılı l\lilll Korunma knrnrnamcsinin G 
rı ı madde inin vcı'lfiğl salülıiycte istinaden İst.aııbulılaki tcnekcı mevcu
dunun blUnm ine lüzum gorüldüğünderı ellerinde levha ve sanclık halin-
4e krıeke bu1unanlıınn bu t.eııeke1erin nevilerini ve miktarlnı ıııı ve ııc

relerde bulunduğunu gösterir birer beyanname ynpıp en son 29 ağustos 
perşemb gUnUııc kadar l\Jınt.nka Ticaret Miidürhifünc getirmeleri illin 

1 - l\fektcbimlziı1 1940 mali senesinin mayısı nihayclıne kadar ihtiyacı olan yukarıdıı clns ve ıniktnı·ı 
yazılı yedi kıılem )'iyecek eksiltme ımretıle satın alınnıııları için açık ek iltmeyc ltonulımı~tur. 

2 - Eksiltme lO Eyliil 1940 tarihine miisadlf salı günü yukıırıdaki ıı:ıatlPrdc Beyoğluıııfa fstiklfıl cad
de-inde Liseler l\luhnscbccillğ'i binasında salırıalnıa komisyonunda ya ı>ıhıc::ıklır. 

3 - 'fallplerin yukarıda gösterilen teminatı evvelirc1ı?ıini sözli gC('crı J\Iulmsebeciliğe l ntırmalaıı. 
ıJ - Bunlara ait şnrtnıımelerl 01-uyup ve göı mek için Yıldızda Polis mektebine mliracıınt!arı ilan ohımıl'. 

olunur. ( 7733) 

Büyük ca•u• romanı Tefrika No: 9 Münihten bir kız, dersiniz. 
- İsminiz yok mu sizin? 
- Lyza .•• 
- Tanıyor mu madam ıizi? 

Hayır .•• 
Kendisinden ne istiyorsu -

Kendiıile görü~mek istiyo-
, rum. 

Evvela bir otele gitmeyi dü~ün- düşünmedim. Tereddüt, ce are- - Ben de kocasıyım, madamı 
düm. Fakat sonra bu fikrimden tinıi kırabilirdi. Birden kapıyı çal- rahatsız etmeyin, bana da söyli-
vazgeçtim. Do~rudan doğruya dun. yebilirsiniz. 
gider, kapıyı çalar, bir 11ürü yalan Artık fiilen casusluğa ba~la - Oooh... Ne kadar sıkıyordu 
uydurur, misafirliğe kendimi kn- mı~tım. yarabbi bu adam beni... Adeta 
bul ettiririm. Daha iyi, nasılım bir Zillerin eo:sı, heyecanımı ;ut • karşımda müstantik kesilmişti. 
numara yapacağım. Hiç vakit ce- tırdı, fakat şuurumu daAiyandır- Ben mahçup bir tavır takın-
çirmeden bu işi yapayım, dedim. dı. Uzaktan ayıık sesleri duydum. dım. Ezildim: 

Şefin bana verdiği adrcsı şo - Bann verilen eskale uygun bir a- - Jmkan yok mu, dedim, bir 
före uzattım. Eve gelmeden yüz dam, Voıı Schleicher'in _yei:cni dakika madamı göreyim ... Adam 
adım evvel otomobili durdutturu. kapıyı açtı. kapıyı yüzüme kapadı, merdive-
Evin önüne geldim. Kalbim vu - - Ne istiyorsunuz'? nin başından seslendi: 
ruyordu ikinci k tt kırmızım- - Mndamı görme-k istiyorum. - Seni bir kız görmek istiyor. 

r. 11 .. 111~1iMMIWWfllliİ"'ı.ı ..... ,.~~~~a~~'.;;;..::::~~ 1 

"Unıı..!:'3iliill 

yordu. Sesini duydum: 
- Ne istiyormuş? 
- Bilmem .• Münihten gelmiş. 

Seni görmek istiyor. 
Ses kesildi. Biraz sonra gü:.:el 

bir kadın, açık omuzlarını örtemi-
yen kimonosunun kuşaklarını 
bağlıyarak halılarla döşenmİ!I 
merdivenden indi. 

- Buvurun ••• 
Ben adeta ipnotize olmu,tum. 

Sinir içindeydim. Adeta ağlıya -
caktım: 

- Rahatsız ettim, dedim .• fa
kat mecbur oldum. 
kat mecbur oldum. Münihtc E-
lizabet sokncında oturuyor-
dum, babamı nazilcr sür -
düler. Ben o tnrada evde de -
ğildim. Korktum, Berline geldim. 
Kimseyi tanımıyorum. Trende 
bir kadın. aizin v'"rdi, i-

(7G8-!) 

mazııa yarına kadar beni misafir 
edin. 

Muhteşem kadın, kocasının 
yüzüne baktı. Sözlerime inanma
dılar. Kanaatlerini takviye için, 
sordular: 

;-Trende l>ilİ lavııiye eden 
kadın kimdi? 

- Bilmiyorum. 
- Niçin Berline gelmek lüzu-

mıınu hissettin? 
- Nazilerden korktum. 
- Sana ne yapabilirler ki? Da 

ha doğrusu sen onlara ne yaptın 
ki? .. 

- Ben bir ,ey yapmadım, ba
bam sosyal demokrattı. Onu tev
kif ettiler. 

- Annen yok mu? 
-Yok ... 

-----------24 Ağustos 1940 

Tabi ve Siyasi ··~~~ 

ÜRKiYE HA ITASI 
Mikyası: 1-1.500.000 iki paftada 

Faik Sabri Duran tarafından tertip edilmittir 
l\lemlekctim!z zemin fınzalnrını, en biıriz rcnkleı; eani::ıdırır· 

Deniz \'e göllerin dcriııliklel'inl, dnğl:ınn yüksckliklt>riııi, demiı· ve 
deıılzyollarını gösterir. En son vilayet tnksinıatıııı ihUvıı eder. Mck· 
tep1ere olduğu kadar bütün resmi ve hususi ınüc seseh·re lüzuınlu 
nıcın1eket haritasıdır. 

Fiyatı 150, bezli 200, bezli ve komcşli 260 kuru§tur . 

KANAAT KİTABEVİ··--~~-

ftnkara Okulları Satınalma Komisyonundan.: 
Tahmfnı ilk ihale 911 

Tahmiııi tutan teminatı ı c saa 
F:r::akm cıdı illik tarı Pi. L. l\r. L. K. ---
Hıyar 
Dolmalık bilıcr 
Sivri biber 
Ispanıık 
Semizotu 
Doınııtes 

Pııtlıcan 
A. K. fasulyn 
Çıılı fasu1yn 
Dolmalık kubalc 
Taze bamya 
Lahunn 
Pırıısıı 
Taze b:ıkla 
Yeşil salata 
Mnrııl 
Tnze yaprak 
Limon 
Hııvuı; 

'l'ııze sovan 
Mnydnnoz 
Dcıcotu 

Nııne 
Kereviz 
Bul kabağı 
Pancar 
Kıırnıbahar 
Yerclması 
•razo bez.elya 
Enginaı· 

Tazo sarmısak 
Kırmızı tuıp 

156GO ta. 4 
6G40 kg. 13 
1200 > 10 

19350 > 12 
67rıo > 12 

30000 > 12 
27400 > 14 
214.:iO > 14 

1G50 "> 10 
9850 > 12 
;;490 > 20 

14600 > 8 
21400 > 8 
8700 > 12 

7600 tu ıt 
12580 > 5 

1000 kg. 16 
76000 tıı. 5 

5250 kg. 7 
aG60 > 8 

29800 dem. 2 
12460 > 2 

60GG > 2 
3440 kg. 13 
6100 > 7 

760 > G 
6600 > 16 
] 550 > 4 
800 > 10 

5550 ta. 8 
540 dem. 1 

2050 > 1 

Piıiııç ( Heypaz:ırı) 3:1750 kg. ııo 

G26 
8113 20 
120 

2322 
690 

3600 
3836 
3003 

166 
1182 
693 

ll60 
1712 
1044 
aoo 
629 
150 

3800 
31>7 50 
:.!U:! 80 
5!16 
249 20 
101 32 
447 20 
367 
:.ıs 

896 
62 
80 

441 
5 40 

20 50 

f9857 ıı 

10125 0(1 

2239 28.40 

3710 ı;ayılı llckJiyc istimlak Kıı.nunuıııı tevfikaı• iııtiınlllklııln uı.n: 
ıııi ııwnfaat!Pı <' uyguııhıgu tasdik edilip ıı:ezkuı: kıınu111ın s. l~c~. nıııd!i· 
sine tcvfikun 2000 lira kıyınct takJil' e<lılmlş oulunaıı Emınoııu Ç~ dtı 
oğlu AHieddin mahallesinin l\1ısırçarşısı derununda Att.nriye sokagın ııı 
lı:arlastronun 38-1 ilncil ndasındıı 84 parsel ve eski yeni 32 kapı N°· 

ııuse· <lukkiuım tupudan alınan tnsanuf kaydına naz.aran mutasarrıfı • 
bı·ı:. d'l k jstC yin Sedefin vefıttı dolayısile varislerine bu kıymet te ıı: e ı me . t· 

nllmi~sc de jkıımctgf,hlan tcsbit cdileme<liği zabıtaca yapılan tahkıkll,, 
• vfil•ll•· 

tıın anlaşılmış olmakla mezkur kanunun 10 uncu maddesine te ··~· 
lcaµ eden tcbli~ varakıılıı.rıııııı harlt:ısile birUktc bir nü~lıaRınm bu dıı ı· 

• d·ıo; 8 .. ~ nüshıı5 
kiiııa, diğerinin ait. olıluğu BeleJlye dnircsıne ve ıgcı· uncu lıJ• 

mn dn umuma ınnhsus mahalle 20 giln ınildılctle talik edildiği ilin ° 
ııur. • * it: 7756 

Beyoğlu Kaymakamlığından : Jtıt• 
20 lira l ·rı:tlc t<>ıııizlik amrleliğinde çıılışmak istiycn erkek ve 

dınların nıürncnatları. (7761) .... 
- l'k dil' k ııuncıı istimliikiııin umumi ım•ııfantlcre uyguıılugu tas< ı e ıp ıı ·ı:ı 

8000 lira kıyıııct takdir e<lilıniş bulunıın f:ıninonllnde Çclcbioğlu Aliiettı 
mnhııllcsiııin Ilnlıkpazaıı cihetinde Tnhmlsönü soknbrıııda kadıısl~;;: 
384 iiııcü adasında ı 17 parsel ve eski 17 yeni 21 kapı No. lu ku • 
dükkanııı tapudan a1man tasıırruf kaydında 3/2 i hissesine sa?lp ~ut:, 
ııaıı Şahin kızı Gül, 3/24 hissesin~ snhip bulunan 0Şııhin o~ğlu lsn:aılcdi· 
:?n4 hissrııiııcı snhip bulunan Tahıı· kızı Pcnbcnin ıkametgıılıı t.csbıt • 

• . kl "710 ı;:ı Jı•ııı<•tliğirıdı•ıı znbıtaca yapılan tahkıkııttan anlaşılmış olmn a <> d 11 
\'Ilı nekdi,ı;c İstimlak Konunumın 10 iincu maılıll'SİllO tcvfiknn icııp ~ ~p 
~!Jliğ vnraknlnrı \'C haritalardan birinin bu gııyriıııenkule diğerlcrıJl~O 
Belcdive dairesine vcı 3 üncü nüshasının <la umuma mnlısus mahalle 
giin n~üdı.lctlc tnlik eılilılii;i ilan olunur. (77~ 

örf ve adatma uymıyan bir i~ ya
pıyordum. Cece misafirliği, Al -
nıanların akıllarının almıyacağı 
bir şeydi. 

- Niçin otde inmedin) 
- Korktum. Evden çıkarak 

ilk f1efa böyle uzun bir seyahat 
yapıyorum. 

Madam yumn!'adı : 
- Cel bakayım .. dedi. 

O önde, ben arkada en üst ka
ta çıktık. Madam, boş bir som -
yalı knryolanın üzerine ince bir 
şilteyi eliyle yerleştirdi, bir de pi
ke örtü ııerdi. 

- Bu kadar, dedi, fazlası yolc. 
Rahat olmaz amma neyse ... 

- T e~ekkür ederim. Size min
nettarım. 

da başının çaresine 

----~--------------
r 80 R S J\ 

Londra 
Nevyork 
Parla 
MUaao 
Ccaevr. 
Amltar. 
Berlla 
Brükul 
Atına 
Sof ya 
Prar 
Madrlt 
Varıova 
Budapef< 
Bllkreı 
Belırad 
Yokoha. 
Stokhol. 
Moskova 

23-8-940 
1 Sterlin 

100 Dolar 
100 Frank 
100 Urct 
100 la.,. Fr. 
lot Florha 
100 Raylım. 
100 Belra 
ıoa Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kr. 
100 Peçeta 
100 Zloti 
100 Penıö 
100 Ley 
100 Dlaıar 
100 Yen 
100 ineç kr. 
100 Ruble 

ö,99~~ 
ı,62 

ıS,8925 
26,52 • 
0,62~) 
3,17) 

31,1225 
30,99 -....., 

--- - l:Sahillli: z. T. E00ZZIVA 

Neıriyat MUdilrD ı C. BABAN 


