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Hayatta bir iş başarnııya ça
lışan sevilmiye, değer insanları 
seven, ileriye daima ümit ile ba
kan insan, bahtiyar sayılır . 

. ediırı, Namık Zeki.. Tunanıa rolü, pamuk, 
~•rortı, kömür, kllrlng, Topçuoğluadaıı iıte· l llderlıni2 •• 
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Başvekil 

Doktor Refik 
Saydam 

,.. J 

l 

Kırılclıa11 •s Reglıllni
gttde tetkilılerde 

bulunuyor 
Antakya, 3 (A.A.) -~ Ba9ve

kil Doktor Refik Saydam, bu 11ll· 

bab saat 9 da refakatlerinde 
Ticaret Vekil. Vali , Kumnnd:uı, 
Pal'ti müf1ıtti'i ve Hatny Me· 
bualaı-ı olduğu halde, Kırıkbnıı 
ve Reyhaniyeye hareket etmiı· 
leı-dil'. Şehrin biitün caclılclerin· 

lstar1bulun yardımı 
iki misli oluyor 

Hava Kurumu fstanbul vilayeti 
teşkilatının idare heyetleri dün 
Parti Müfettiti Reşat Mimaroğlu. 
nun reiııliiinde illt toplantmnı yap 
mış. toplantının makıadını umu
mi merkez ba~ltanı Erzurum Meb
uııu Şükrü Koçak açık bir ifade 
ile izah etmi~tir. 

1"rlyecle 

be, yüz tayyarellİa 
uçup kaybolma•• 

-·-"•zan · El üuiyo Zati• 
VELiD 

Harbe hazırllk 

AMERİKA 
·12S YENİ 
GEMİ İNŞA 
EDİYOR 

............ _._..._.__.--..................... __.._ 

Hür Fransızlar 

AMİRAL 
DARLAN'I 
İTHAM 
EDİYOR ....... • 

1 

de toplanan halk, aaym rnil!afir
lerinıizi coşkun le.ıahüratla se- l 
liınlamış ve alkışlıın11ştır. 
~ 

Kumanyada 
Faşistler 
taşkınlık 
yapıyor .... 

Şükrü Koçak, son hidiıclerin, 
havacılıiın ehemmiyetini İapaf et
tiiihe, fakat büyüklerden ilham 
alarak Hava Kurumunu tesis et
miş olan Türk milletinin bu e • 
hemmiyeti bundan on yedi sene 
evvel takdir etmiş olduiuna i~a
retten sonra havalara bakim ol • 
mak mecburiyetinin bayati bir 
"aruret halini aldığını, Hava Ku
rumunun mesaisini her1n1hada in
kışaf ettirmekten geri le.almadığı
n ı, kampların\ ve kamplara gelen 

~ •ri1ede ilalyan tazyikinden 

~,,_, olan FranMz ordusuna 

~l.o P 500 tayyarenin uçup st:•• sünüq en mühim bi· 
~ en biridir. Bu bet yüz 

Cümhurigel partisi nam
zedi Wilkie, Amerikayı 
su/la içinde muhafaza 
etmek istediğini bildir-

D• Gaalle'ün donanma 
Baıvekil, Demir
muhaf ızlar ara
sında bir tasfiye 

(Oeva"'ı Hyfa J, siitun 7 de) 0.nltii içtimoa•n oır e1.ıı6• 

~· harbin bua:ünkü seyri miştir. 
Nı .. e de, ikıbeti üzerinde de ı -------·-----.... 
L ~iils tesir yapabilir. Mesele \ / t 3 (A A ) Bah "' t.y • . . " asıng on. . . - • 
~·r~l.erı ltalyanlara teslam rıye Nc:ca·eıının dün akşaın neş . 
h..:_ ·: k açın kaçıranların, on lan ret mi oldu. u beyanata göre. Sır. 
b'"'«le ve yolunda kullanma&1nı gk d 
~L • leşık Amcrı a onanması. •yeıı 

~rındedir J · · b k ti, . . · ~ teşkılathrndırılnıı" ır ııvvet» 
~ ~ıllet.ı.n maglup ~lduktan vlicude getırecektır ... ~u kuvvı·ı 
~ l.sr mutare~eye _ı~v~nerek Pasıfikıc bulunun ınuhıın doıı<rn 
~ olrrıaaı. bellu maglub~y~lt~n madan maad .... /\tlantik ~le niztrı· 
~~~ fecı, çok .~cıklı bır ıt.~ır. de 0 ,. ı 2'j parı,:ıtd<ııı ınıırekk .. p 

~ ~. •mzalara ıuvenerell böy- bır donanmayı ılıtl\'.ı ecJ .. ~cktır. 
~. lırn ?imanın .müthit !~~sı'.11 Wilkie'nin nutku 
~ ~rbı Umumıde çektıgımız Cleveland, 3 (,\ A.) _ Cuııı· s.:: Un ne demek olduiunu hıırıy .. ı pdıtıııının ıcı~ıcurnhur 
\.._~ ~n İyi biliriz. Galipler mü- rıamzedı \\ ıH:ıe, Cleveland'<la 
~)İ İmzalarken, hili gale - k d A 
~ soylcdiğı hır scçıııı rıul un 11, « • 
~ en t.imamile emin olma· merık .. yı -.ıılh ıc;ımlı· ınuh ıf .. l • et
~ İçin, birço" vaadlerde bu- roek 1tzm"•t w-k .. ,ı wıı ıır 
.~. f>rrço1< lıolaylıkfar aôs-
L~...... (Oevarno nyla 3, $Utı.>n 2 de) ._.. • fakat imza tamam olduk -
~' "e rnaglubiyet fdi"etin~ ui· 
~~ lrıİllet bu imzaya inanarak 
' _,.ını teslim eyledikten son
~ık galip devlet, mütareke 
~ ını birer birer ve çok İn 
~ • çİinemiye hatlar. işit' bu 
~'"n111ların da başına ayni 
~~~r ırelmi, Ribi görünüyor. 
..... ~li İt.lyan - Franıız mütare· 
~İnde mÜ5lemlckeler hiç 
~) h.ıha olmamasına rağmen, 
~nların kaç vakittir Suriyede 
' '•leplerde bulunduklarını, 
~~~ ~:ıı noktaların silahtan tec. 
~ .~•tcrnckle kalmıyarak. me· 
~~tün Franııız ı;ilahlarının da 
~i. talebe kalktıklarını İ•İ'I : !"te bu defa Fransız tay
-..ı; :rının Radosa sevkini iste • 

lo' e hu cümledendir. 1 

lngiliz 
kabinesi 
değişti 

Chamberlain isti/a etti, 
yerine Anderson girdi, 
King~ley W oodve Erf}est 
Bevin ltarp kabinesine 

davet edildiler 

Chamberlain Andersorı 

'-t'naızlar bu talebe mukave -
~~ekle çok isabet gösteı
~dır, Çiinkü bu be~ yüz mÜ· s el tayyare Radosa gönde -
~I olsaydı, İtalyanların bütün 

1 ""11 er ve taahhütlerine rağm~n 
'dtt '~· il~ ihtiyaç anında vazıy~<l 
~-' l~rı pek tabii idi. Böyle bir 
"il ) "!ukernmcl beş yüz tayyare
~(~ hir hava kuvvetine malik 
~ı· ile, •fağı yukarı, Yakınşark 
~~· ıalibiyeli temin etmek 
~t lır. Bilakis, meçhul bir 
\;~uçup kaybolduğu 5Öylenen Londra, 3 (A.A.) - Reuler: 
~ ~ Yüz tayyare, İngilizlere il- Sabık Başvekil Neville Oıarn-

lcum•ndanı " D a r l a n, 
tarih•, t•slim olan Ami• 
ral ismile ıeçecelctir ,, 
diyor. 

Lunılıa, 3 (A.A.I - Hür Fnrnıı ı 
donuııııııısı kuınaııdanı Anıiı al .)J u· 
ı•ltl·r, • ııdyo ılt• bu tun dünyaya hı· 

'4'IH·11 so\•leıııış otdu~u ozlcı·dc, e!<kı 
mıı ı olan Aıııinıl l>arlnnı «clonıın· 

.ııı,.ırıı fo"ıanı;ııııın t('Sliıııiııı ırıı:zu et
ınış ol;rnhıı-ırı enırınc vermiş olduj;:ıı 
r;rıı ı•n ınunzzam halayı ışleıııı~ O· 

yapılmasını istedi 
Bükreş. 3 (A.A . I - Reuter: 
(ienP.ı al Antonescunun Uenıiı nıu· 

hafızlar izalarıııııı yapmış oldukları 

taşkınlıklardan endışe etmekte olılıı· 
ğu bıltlınlrnektcdiı. A11tr:< lfoıııanu 

Oıl Co şıı kl'!tının medısi ıdaıc iu· 
sınrlan hıı İngilır., dıın geee yııı ısı 

Hava 

r{iarp vaziyeti """ 
BERLİNDEKİ f lngiltere mihver 
ÇOCUKLAR j devıetıe!i!_li 

TAHLI.YE nasll ~~glup 

harbi 

tıiıkıııııete mensup rlort kl1Şı tal'ııfın· 
dan tcvkıf edilerek otonıohille ıt•ıtu· 

EDİLİYOR ıan hıı Aıııııal olıııaldıu llhuııı el • ı ıllııııışıiiı. Sınıdl nen·ılı: olclıığu tll8• 

•1<'kl,.ıfı ı . Arnırııl l\lııs•·licı tl(•ınişıir llını d~ğıldıı. lııgillz konsolostıancsı 
'' ..C>ııka ı :. ı;onılcıilırıiş olaıı gcmı- tııhkıkııı yapııınktıufır . ~~~~~~~~~~~~~~~ i 
lı•ılt• ınuıcllt'hutınu. Fıaıı ızluıo Bu ııcvı taşkııılıklnı ve bıli_ıusım 5000 lta/uan tauyarecisi I 
kınşı tttf'~ ıı~·mıınııtk ı\_'İn enıır veın ;,· :JT, 

ııııştı.Kı.ııf olınaktunsn z.uiurıı ıı.ltıml ı Buzııııdııkr yahu<fr aleyhtarı. nıınıa· Alman Hava kuvvetlerini 
yışf,. 1-. dun Gcncıal Anloıwıı.cu ılt! k • · ·ı A/cd •·ıılıııf.'yı tercıh criı•ıiı. Anıtın! Dııı ta vıgeye gıttı er • 
rıcminnuhafızhı.f anı:11ında eorCişıııe· ' ~· hııllrı clonanmD!lllllll hutun t'llCT!l'lllll • ' k h b h 

lf ıllı•r 11e l\1ussolınının 1'0111 leı ını ;\ C'• lf'l ı mUl'IP olmuştur. (Jenıfrrnuhaftr;• nlzln IŞlft ar e Sa ne 
1111' ~fllıl tnl'k IÇlll Sııı·fotnıeı:tıw IH:I• lar hu taıı.kınlıklaıın kl"!tdİ leşckkfil. OlmaSt muhtemel görülüyor 
m1 Bu :ıd1t.1n liı~.rml!<'lr n c('sııret vro- ll'ı ılP hıçlıiı 11lakıua rı\nııyaıı ıı:ıJ.;tlrı ' ii;;::iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii9j 

oa rrı·t..· nıalık ulııhıılıgı t~·••• lıı· rııınfınıf<ln yapıldıı;ıuı '"tx.-~·an etınış-1' 
ıhtı:> "Tc:slırn oları Aıııııah ılıy•• ı;e· lerı;r ılc, Gcnf'ral Anlonc cu bu nevı 

tı·et·ktır > tuşkııılıklaı ın hl!r lıalde cınune ~eçiJ. 
••panya harbe girmek llH'"lllrl{' •~ı:ır ctıııı~lır. 

istemiyor Demir Muhafızların tufiye!Iİ 
M<nlıiıl , !l (A.A 1 - l~ııııııyol 'k1ty· l>ı>111in11ııhatızların şefı lfo ııa Si· 

ııııklıı_rırulan fıt>rlırıc <"Pkılı•n tl'lgı :ıf· ıııanın tcşckkıılü to~firı· ı-tııırk lıu~ıı
lıu. lı:ırnrır~ıııııı lıarlıı· ı!'ilJı;ık C"l1111° 1111nrlıı Ct'neıal Auı11111•~c11 ılı• ınııla· 
\t•ı:ci':ı lmkkıııdakı nnkluı ııazıu ı kay. hık kalıııış olrlıığu "öy lı·ıınwktc<!ıı 
•letıııın· <levanı eJı\"Cır lıı r. Lej\·oncr hııkünıl'IJrı :m tın<·ıı .eli· 

Cost;ıdı:ıı ,J!ılıı hazı ı\lerlrnzi Atnl'· ınıııu kııllaınıık içrn pa~ar ı:ıınü Dl'· 
ı ılaı 11ıcnılı:k•·llerıııiıı R11os<'vcltı11 Gı•· 
nrrııl l•'ı :ıııko ııcz.rlınde İsıınrıyıınrıı 
harbe ı;:il'ıııeıııe!lı ıçın mııclnlıııll' et
nıı•ııı tnlebının (ien('ral f·'ı nnl:oııun 
kerıdı ı~tt•gılt• hıubııı ılışındıı IJıılun. 

11111 muhııf11.lııı tıııafuıılıın Blıkıeştc 
mu11z7.11nı tl'zahfıınt ~·apılauığı ha· 
beı \'Cnhııekteıliı·. Bu teznhlıı atlu 
Deıııırnrnhafız.lnı. Geneıal Antone · 

•ıı:ısı ı;l'beb ılc ikı fık11rı mı.ıvuzı hu- l ll ıle tam mutabakat halıntle oldul:-
1unclui.!'una ı~aı·et eılılrıwktedıı. laı ıııı ısbat ı:tınek ümıdlndedırlcı 

Cümhurreisi, yeni 
Sovyet Elçisini 

kabul buyurdular 
Ek"selans Vinogradof, mahsus merasimle 

dün itimatnanıesini takdim etti 

l,ondra, a (A.A.) - Kesif bulut 
hır, lııgilİ7: havn kuvvetleıınm dün 
gl'!ceki lıaıekiitına lıalel vcrmi~tır. 
Ruıııırılıı bcrııbcr fılolaı, Alın:uı~·adal 
ve Alıııanynnııı ışgalı allındakı ıırıı· 
1.t<fl' bıılunıın askeıi hedeflcıe taaı-ı 
nızlnı ına devam etıni~lcr, bir çok 
yeı leı ı şiddetle bomlı:ılamışlardır. 
Hu uııuln lımıınlaıdıt bulunan gcmı· 
ler ılt• bonıb~rdımaıı edilmiştir. Jo; • 
ll•ktı ık fabı ıkalal"ı, ıleııııryollaı ı 11e 
btr çok a~keı i mıııtak11lar şldılctl<' 
bomlıalaııaıı yerler ara ıııdadıı. Bu. 
yük \llngııılar çıkonlmıştır. 

Berlindeki çocuklar tahliye 
ediliyor 

Londra. ~ (A.A.) - Londra ga
ıetcleı ııH' göre 1 ı agustosta n ::ıo e.v· ı 
lulc kadar, Alıııaıılaı 20 1 hıyyıııc 
kaybetmışlerdiı. Bunla• ın t•kııeı ıı.i 
l>Ombarılırn:ın tnyyarelerıdı r. i ııgılız· 
lcı ıse ayııı müddet 1.nrfındıı 557 
layyaı e kaybctıııişlcı·dır. Almıınlaı. 
Beı !inden çocukları ııııklc başlaıııış 
lnulıı. 

5000 ftalyan pilotu Almanyada 

Loııılıa. :l IA A.) - Bıitish Uııı· 
tc·cl Pres:; ajıın«<ına ıtiırt', 5000 Jtnhıııı 
pılottı ve riııfoı İtal,\•nıı hav:ı ıııuı ... t· 
ı .. lıatı Almanların uı!:ııırtıklıırı pılot 
zııyıııtını tcliifl için Almaııyayıı gıt 
mi~ııı 

Aynı afonsıı giıı·c. Ca11roııill'ıılrıı 1 
ınukşl•kkıl bır ı;ok kliçuk fılolııı ın 
Alıııııııya ıstıknıııNınıle ıı~tugıı ı;:onıl 
muştuı. 

( Devamı .ayf;ı 3. sütul" 6 <I•) 

edebıhr? 
(_ Yazan: --l 

ı 
Eakl Ordu Kumaadaalanadaa ı 

Emekli General 

Ali fh•an Sibis 

Muharip clcvlctler ıııasııııla h:ı
va ıııulta 1 euelcrı ve hava tn.ır· 
tuzları devıtın etmektcdıı. \'aı.ı
yt?ltc bır degışildiL: ~·oktm. 27 
.c>ylııldl"' gundıız '~ ak(ııt ,.. "1't' 

yın Alırıanlın·. bın kadaı· tana· 
reyle Jngıltercye muhtelif taaı
ruzlnr yııpmışlaı, Londı-nyn vı; 
Bı ıtmıya tıdasırıııı doğu tı.>nuıı. 
ccııuıı vı· lı:ıtı cenup taraflarımı 
ve muhım ımrınıti merkc>z vC' li
nıanlıı ı ına bombalar atmışlardır. 
i rıgllız tnyyııı f'leri ılu Alı11aııl11-
ı ııı Fııın~a t;ımnl sahllleriııılcl,i 
l>itıla ''c ıhrıı~· hıızırlıklaııııı bom· 
hala nııy~ devam etmişi erilir. 
H eı iki ıııuhaı ip taraf yckdi

ı~eı ııırkn denizden ayrılmış olun· 
cı::ı bır t.auıfırı denizi aşıp obur
lmnuıı :ırıızısııw tanrıuz ve a"kcr 
llıı nç etmesi, nrnıln ıwıtgelccl'lP 
duşnınn kuvvetleıil<" nıuhıırcbc c
dl'ı Ck onu ma{:liıp ve ııulhe mcr 
buı e~·ll'ınr 1 liızınıgclir. Akı:i t:ık· 
d ıı de h9 ı il bı lmt'Z: d"n izin Kt'lhH • 
tarından )CkJıgc•ı in<' bakıruıl,lıı 
liıf mııtıaıl'bc-1 )npmakla, abluk, 
ılt· \'l'~ n Mdl'CC hnv:ı kuvvdlt>ı ile 
boınbıı "!lt:ıırık .kn şı tnraf ı;ulhP 
ırbnr cclılrmcz. Hava tmıııuzhııı 
ancak, h:ıv.ı \ a~ıta \'C menıualaı ı 
'nnhrl ıl Vl')ll ıncfkuL olaıı dcv]ı•t. 
l('rf' J,:ıı 81 ezici tcosir gosh•rehılır. 

$11 luılıle, yu Alrııaııyoııııı lnı.:ıl· 
tr<ıe~c :ı«kcı· iln:ıç C'Clirı onu ıs. 
tılu ctmc<:ı 'V<'Valıut TngiltPr('nııı 

·ıup;.oıııı kııın k·tn~ına asi.er 
ıhı aç Nlıı> vaktıle \\'nterlvo'da vıı
ıultf ığı ı·ıbı Alır?unyııyı kara ~u 
lı:ı ı <"be eı ı e n ııglup eylcnwsi Ja. 
ıın J'<lıı 

$ıınrl \" kad.ıı lıep Alnı:ııı,>nııın 
(DevarT.ı sayfa 3, sulun ! 4e) 

Aııkurn. :{ (AA ) So\\Cllt•r 
Rırhın taıııfınthın Aıık ıın Btıuık D ""'•ı •? 
E'~·ılı~ııı" tavın edllınış ohın t•k el ı:o; es l mz .............. , ........ . 

---
Balkan r 

1 

Uzak 

Şarkta 

ÇINLILER 
Japonlara 

TAARRUZ 
ETTiLER 

İki taraf arasında şiddetli 
muharebe başladı, japo11 
Erkanıharbiye Reisi istif• 

elti 

Çungking, 3 (A.A.) - K ian
gsu \ c Auhvey cyaleıleri arasın
daki hududun ~imal kısmında Cın 
ve Japon kıtnhırı arasında şid -
detli muharebeler olmustur. 

Cin kılaları, l lungı~ch gölünün 
cenup '<ahilinc bir lıücum yapmı,
lardır. Muharebe bilhassa, Tien
çang'ın !,'İmalinde şiddetli aurettc 
devam etmektedir. 

Çinliler. Japonlara karıoı, Nan
kinin cenubu stırkisınd,. d~ hücu
ma geçtikleri~i bildirmektedirler. 

Japon Erkinıharbiye Reisi 
İstifa etli 

Tokio, 3 (A.A.) - Ordu Ge
nel Kurmay Reisi Prens Kanin iı1-
tıfa etmiştir. Yerine ı>abık Harbi· 
~c Nazırı ve şimali Çindeki Japon 
orduları Başkumandanı General 
l.ugiyan« tayın cdilmistir. Yeni 
Ccııel Kuıımı) Hcisi 60 yaşında
dır. lıııifa eden Prens Kanin 76 
)aşında bulunmakta idi. Resmen 
bildirildığine gör~. Prensin istifa
sına sebep olan hadiseler. Cııı 
muhasaınntmın son safhasına gır
mis olmnsı, Japonyada yeni bir 
milli bün) enin teşkili ve uç ta -
raflı paktın imıa edilmis olma<ıı
dır. 

~tır.'d~rııe, Mısırda lngiliz mu- berlain, Başvekalet LordluğıındRn 
"ti, etı ve galebe ümidi 0 nis· ıstıfa etrııiş ve yerme. şımdı) c ka-

"'-t <ıırt1rı,, olur. dar Dahili Emnıy(•ı i';azırı bulu • 

~ıl•nlar, fazla tazyikin daima nan Sır John Antlerson tayin o -
,._. ""iri 1 lunınll!ıtur. last• Naıııı Herbcrı M~ e husule getireceğini tak- N 

\ ın<ıgıadof, bııguıı :;11.ıt 16 da ıııah-, 
ı;us nıeıu.,ıın•c crınka~·n koşkuııı· ıt•· Merhamet 
ıh:ıc>k Heıı;ıcuıııhuı ı~nıel İnoııu ıa-

ıııfıııdnn k:ıtıuı buyıııuınıııs ve ıtı- dolandırıcıları 
ıııat ınektı.ılrnnu t;ıl,clıın "lııw,tıı. !in- 1 
ı ıcıyı• \'c>kilı Şukı u Saıı-.çoglu ka • 

Olimp.ııadları ., 
"-:ıttQcrnek hatasında bulun· t\!errıson~ Duhil~ Eınnirct , .ııır· 
"'"' ır Bi · t h '--~'-' lıgıııa getırılmıştır. Bundan baskc 
~ • zım esasa ı UKUKı - k b . ,.. k 

1 
el d 

.,1 ~ ..._._ h ( b' · · k ·a ınenı:ı c.:ıger ma ... rn arın a a 
l '"4't ~" met ur ır •• zıy t> 

lıul:lt• hazıl' bulıırınıııştuı. G;syrelli polisimiz ikide bir 
F.~~c>laııs \lıııogı <ıdnf. Cıınkorn zengin bir dilenci yakalıyor. Bun- ı 

kv,f:uncfo, ~ciı ı I cıı V(• ı:tlcll·ı kcıı :ı • 1 d t h • 1 · 
cıı lıir nrnfı<'ıec tarufırıtlan sefa n· arın a.ra_san a apar ıman ~ ıp erı 

.. ınnı•ştıı. "·ar, kırlı çıkınınd;ın altı yuz otuz , .ı • tn""tt • I - . b' ( c1·aıııı t:alı1fc ::, sııtıııı ı de) ~ "~rl u esı o ur • yanı ır l 
• '"'Uır '4•.rıca geni,ler) kaidesi 1-----------------------------
~lliİ}lır millet ne kadar büyük Sinagonlarda 

iki lira çıkanlar var, otomobil İt· 
!etenler var. 

, -,._ . .'l'ete uiramış olursa olsun, 

ı... '-ill:ıtine fazla düı~ldü mü, bir röportaj: 
.,~. laa hemehal yenıden can· _ 
~ d ~-e geçer ve ekseri -
~ : llhklaline ve hürriyetine 
lb'f~· lai • ......., • Mütareke aenele
~ ae, lhütareke abk&nu lü · 
~ ı.;trak reva ıörülea men
):;: İıtiJl ISa Anadolunun müthi, 

~'tc '-liır·. maruz bırakılma11 
lıL':. ~· •tırıl tablandırdı ve tari
~ ;~ "-Ydettiii kahraman -
~ ~"i; tarihin mialini ıörıne· 

Tevratın Kıyafete aldanmıyalım. Dilen
cilerin çoğu böyle. Nitekim bir de 
gayet şık gezen, milyoner edisile ' 
söz söyliyen bazı züppeleri yaka
layıp soysalar, ceplerinden mete· 
lik çıkmaz. Evlerindeki yqayıf -
ları bir dilenci hayatıdır. 

'· ' ilıwaı etmemize ve-

l:biiıziycı Zcıde 
<~ VBLİD 

lfltı layla 1, •itu" 4 o) 

·5701 inci yılı tesid edildi 
r 4 * • - -, . Ki~i. dilene~ ~bi giyıni~, ~en-
Bayram/ık elbise/erile gelen erkekler, içeri girer 1 gın ~ıbı ~~a. ~tı~ eder.; kı~ı ~~ j 

zengın gıbı gıymU", dılencı gıbı 
gfrmez koltuklarının altlarındalci paketleri açıyor yaşar. Hatta bu ikincilerin birin-

••e ' le tlc 1 b l d l l d cilere sadaka verdiklerini bile gö. 
v ıpe a ı arı oyun arına o ayor ar ı rürsünüz! 

Dün nrn~f'vilcrin yıllıaşı uayl'anıı 
vardı. Tevratın Hazreti Musaya 
aizU oluıunun 5701 inci yıldönüınfi· 
nü her sene olduiu glbi, ·dini mertı
si111le tuit eden museviler, bu defa 

Dilenci kıyafetile bilhassa mü- 1 

cBalat Türk Kültürü ve Yaıdını barek ramazan ayında faaliyetle
Birlıgı> nin her tarafa dağıttığı rini arttıran merhamet dolandırı
nıeobur beyanııanıcııilc bizını de dik-ı cılarının tamamen yakalanllNlımı 
kııt ve allkamızı celbetm iştJ. temenni edelim. ı 

(Devamı aahif• ı, •iUıın $de) * l)ö,. phrimi:u ••le Yunarlı c t/et/•r AtinaJo Ba111Mil 41.talı••• il. 6ir •-'• 
(Yamı 4 bel ..wte.We} 
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Çok şiddetli cezai.ıra rağmen afyon ve diğer mükeyyifat 

kaçakçılıftınm Önüne geçilemiyor. Aaıl parsayı 

Şamdaki şehirli topluyor, fakat cezayı 

zavallı bedevi çekiyor. 

Kaçakçı Bedevi 
E~'ariş hapishan~s"nde seksen mahpusun 

•ekaeni de kaçakçılıktan ~abkum ı 

Manifatura 
TACİRLERİ 
TOPLANDI 

Kar aiabetlerinia azbğı. 
prUtilldü. Komiayoa 

tetkikat yapacak 
Manifatura ithali.~ıları, Ticaret 

Yt!kikti tarafından ilan edilen kıi.r 
nistetlcl'ini az bularak ali.kadarlarıı. 
müracaate kuar vermişlerdir. Dün 
saat 16 tla Manifaturacılar cemiye· 
tinde bir ıopl.!ıntı :1 apıJmış ve Tica· 
r"t \'ekiiletiııin ev"elce İstanbul Fi· 
:1 at l\hhak:ıbe Komisyonu tarafından 
teshit t'dılen yüzde 26 kar nisb< tlc
rfni l uzıle dokuza ve yüzde !!O leri 

ı, 

1 Usulsuz inşaata devam lstanbulun 
KURTULUŞ 
BAYRAMI Ramazan ayı 

. IA . up oı.• Is am camıasınn mens . ·ı 

P k inaanlann husuaiyetlerindcn blJ'I 
azar günü büytl iradelerini bilmek, ruhlannı ~ 
merasimle tes'id h r •11 

• fiye etmek, camialarının a~ıı c)İİ . 
edilecek tiyacını her zamandan fazla.. • 

6 ilkteırin pa:z.ar günü, İstanbulun ıünmek, biribirlen1e olan. ın-:.. 
kurtuluş bay~anp. m~.rasimle kutla- s~etl~~ine hakiki ~8:rd~lik sa eJI • 
nacaktır. Şehır günduz bayraklal'la, mıyetinı vermek gibı yuluek ., 
gece elektriklerle süslenecektir. Me- di,eler için senelerinin bir aJlf1 
rasime askeri kıtalar, mektepler, c,_.,. adeta talasiı etmeleridir. Bu ,,_,. 
miyetler ve halk iştirak edt~ektiı'. ı._ __ ._ -..lır , ... 9'11 

1 uaı-ea a,., ransuan a,.""' çiill• 
Sultanahmet meydanında. top ana- ay oruç tutular.alt ıeçirilir· • 

cak alay, saat ıo da Tak~ıme h~re· •.. • • tab• · b h" ınev~dll ~ 
ket edecektir. Taksimdeki merasımc .u. 0~ •• •• iri! . :' ıs ·ı~ 
1ııtiklal marşile başlanacak ve ba~·· j !ıii~. bütun ıyılık ve fazı 
rak çekilecektir. Bu merasimden ~n: rem ır. ~ 

Dôrdüneil Vakıf Hanın karıısın daki adanın yanında, büyOk posta ra abideye_ çe:Jenk k~nacak ve hın Oruç tutmak, ir~e t~r~ ·-~ 
k d b. 1 d gençlik, di~rı Beledıye namına o_l • b a,lar ve terbiye edıhni! ~, 

Allahtnn baş - Bizi görünce 

1 

de yüzde 7 )'E' indirdiği, bunun ise 
l: .~ h:ı; hi~ şeyı YAZAN : bira.: kendileri - doğru .. olmadığı ne~cesi:ne va_rılm~ıı-
düşünmiycn ve ne gelir gibi 0 ) • tu·. Tuccarlar, tesbıt edılcn kar nı"'· 
hıç bir şe~den // _ ___ /_ .,. • ,mı.ı !ardı Yanı· betlerinin yalnız hızanç vergisi çık· 

1 d le_ ~ tk._ ş k.I Jtıktan sonra ytiz.de üçe indiğini, ay· 
lcor~•mıyan.. ,ü ! ?;;:ı W na )·a aşmı§ - rıcn bugünkü vaziyette bu malları 

neye çı an ar ır YO var ır. Bu yolun batında yeni bir bina yapıl· mak ÜM!re iki nutuk 11öylenecektır. k d . t h . . eri..;tirııtİYe P' 
maktadır. Nutukları geçit resmi takip edecek- du 5t'Y~ •• a".~tm«: ~ 

)enın mun1.cvı lar. yakara ya- sipaıiş için bfle mfıhlm miktanla 
keşi~iııni bile ürkütmü~ •. yıldırmı~ 1 kara, ynna yakıla konu~uyorlardı, telgraf parası sarfına l~zum oldu

Fakat ba yeni yapı ·resimde gör!lldilğü veçhile. pek insafsız bir tir. ar esınm goı enr. 
şekil~e caddeye. ~omaktadır. Haber aldığımıza göre Vali ve Belediye •• 

olan kaçakçıyı ben :ıkııam üsti.i bir başka çeşit haber ictiyorlardı. ğunu söylemEıktedirler. 
Reisl Dokto.r. ~utfı Kırdar, şehrin giiı.elUtini bozduğu kadar, en işlek ÖC:leden ııonra ~aat 16 da Belediye • -~ 
yerlerde~ bır_ını de _daraltmakta olan bu halin önüne geçilmesi için· icııp Reisi, C. H. P. Reisi ve Şehir l\teı.:- Herkesin kendine göre aı...-

<lört duvar arasında çırpınır bul- - Buradan ~ıkarın da bizi.. Fiyat :'ıliırakab<> Komisyonu, bu· 
dum. başka ne yaparsımız yapınız. Tek giln fevkalüde. olarak to~lan:ıcak, bu 

eden emırlerı vermıfse de, inşaat hfıla devam etmektedir. Resim her "C- lisi rızaları ve Parti Kaza Reisleri .. lü.k b . h l bu 1ıar-lll' 
~ d d · .. ··e cenı·ıyetJ .. r mümessillerinden scçı· gkund. ır haya ·.t . ..,.e dl .,· __..._ 

El. · ·· · · · · · d. U b d'. d d k ı•ha:Uaı ı tetkık edecektır 
ye ı·agmen evam e en ın~aatı gcisteı·mcktedir. • ~ an -"' 

lecek heyetler; İstanbul komutanıı!ı ~n ıne ma ıus 1 ıya berlı ... 
arışı ışıtmışsınız ır: mu- u ort uvar arasın an urların. ---· ----

mi harpte Kanal seferine giden Köşede. kaderini çoktan ka - Trakyanın yolları Mı k b k • 
Cemal Pnşa kuv\'etlerinin mola bul etmiş, kıs kıs gülen şehirliye UrQ Q e OmlSgOnUpeynz•r Trakyadaki nafta işlerini tetkik 
'erdikleri me~hur El" nriş. • • sordum: ettikten sonra, şehrimize gelerek An- d fi• • • 

Orada bana (hapidıane) diye - Sen ne dersin •.• Şikayetin k.ara~a avdet eden Na_fia Vekili Alı ve Q Ull ıgatlarını tetkık efil 
gösterdikleri yapının önünde bir var mı} Fuat .Cebesoy, gazetccılcrc şu beyn-
an düşünmüş, nihayet sormuş- Geniş koğuşun güneşe bakan ııııtta bulunmuştur: 
tum : pencerderini göstererek: - Trakynda ~apılmakta olan yeni 

_Çölde ne gazve kaldı artık, _ Nesi var buranın. dedi, ay- yollaıl:ı, lıtanbulhı en iyi eekilde ir· 
u\mt temin edilmiş olııcakt1r. İlk de

ne ~pul... O eıski talan ve yağ- dınlık, ferah, hnvnd:ır oda ••• Yı- fadır ki biz.de bu kadar kısa bir zn· 
ma gunlcrinden eıer yok. Hele yccek içecek de bol ..• Yan gelip nıand. kılometrelerce yol yapılabil· 
burada, bu metruk. iklimde suçlu } ntıyor, devlete, millete dua edi~ ını:;;tlr. KücOk bir mıntaka oltluğu İ· 
ne gezer k,i, onu tıkacak bir yer yorum ben 1 çın dC?vamh lıir çalışma llc çok yol 
ayırmışsınız? Kulaklar: şehirlınin bu esır ve vapmok tecrıılwlerini e""clli. Trnk· 

Bir tuhnf gülü"1sediler: kahpe sesine kabarmış, gözler a- \ada denedik ve çok iyl neticder nl-
h b · k 1 dıı(ımız. bu tecrubelerden lstıfade e· 

- Kaçakçıdan a erıniz yo çı mış, dişler bıribirıne girmisti: · ı:lerck memleketin ıliğcr mıntakala · 
galiba? Keşki bedevi yine gazve - Ah ya merun ..• Znten bizi 1 ınıla d:ı aynı şekılde çalışucai;ıı.. 

------· 
Fiyat Murakabe Komisyonu dün 

toplanmıştır. Beyoğfonda l\levstm 
mnğaz:ısının 'kumaş satışlarındn ıh· 
tikir yap.tığı hakkındaki iddia t<:t
klk edilmiş, fakat bu husu<ıtakl ev
rak noksan görGlerek Manlfııtul'n
cılar Birliğin<len bazı rnnllımat is 
ı.t•nmesl kararlaşmıştır. 

Dünkll toplantıda e\'Vekc Konıis· 
von turnfından tesblt edilen odun sa· 
tiş fiyatlarına itırnz eden odun tüc
carlarının müracaatleri de tetkik c· 
dilmiştir. Tacirleı· nakliye ücretlt!ri· 
nln ve amele paıalıı.rının fıızlalığı 
ııı ileri süı-erck odun fiyatlıınrıa ıum 
yıqıılmasını istenıişleı·<ltı-. Komisyon 
odun çıkan yerlere hi r nıemuı- gon
~Crl'rek bu işi nrnhallindt' tetkik et
miye kann veınııştır. Duna Kore bil' 
lıııı·ıl.I" verilecektir. 

-ıivarE'tle, halkın oı·duya karşı bes • kı, bunlardan ayrılmak 
lc;liği şiikranları anı:cyliye<'ektir. . güç gelir. . biP 

Gece Tak><im meydanında şchır Fakat herhangi bir vazıfe 
hnn<lo.su milli parçala_.. ç~lac:ık 'le itiyadlarımızdan ayrılmak ınccb~ 
BC'lc<lıye gazınosunda bıı· zıyafet ve- • . d b ._ b.1• biz b&J ı 
·ı '-t' rıyetın e ıraMa ı ır ve . .ı... 

11 L~l!r. \T. • .1 belki f1/I' 

O gece !lrılkevlerinde de toplantı-' lıy.adlardan sıkıla ııkİa, 
Jar vapıl:ıcaktn·. ı ezıyel çeke çeke ayrımz. b' 

Eminöniı Hrıll:evi11dım: (İc:tıınlııı· Sıhluıtimiz uğrunda JU -:ey• e. 
lun Kurtuluş Bnyramı) 6/10 1U40 ' maddeleri kullanmama~ _ıcil" il''' 
par.ar akşamı eaat (21) de Cağnloğ- d e rse sıhhatimizin emrını, .. 
!undaki ısalonumuzda aş:ii,'lya çık.ı- mızın' isteğine üstün tutarız. . . 
rılan pıogranıla kutlan:ıcakiır. Gel- • . • • . . bir ıtı· 
ınck nrz.u edenlerin davetiyelerini Aılemızın saadetı hızını . •rfl 

d k . . . ettırı 
blıroınuz.da.n _almalıırı rica uhı~ur. ya ı ter etmeı:n.z.ı ıca.P .,., .. 

1 - lstıklal marşı. 2 - Konr~ .. onu terketıncyı bır vazıfe ta." det' 
rnıııı ( Kütüph:ıne ve Yayın şubcmız. Vatanımızın menfaati bıı. • 
•ı:iııi Hikmet. Tuıhan Daj{Jıoğl~ t~· daha büvül, fedakarlıklar istı.~e 
rnfınd:ııı), :3 Tcınsıl (Ateş pıycsı) b .1• V ·,. b l derhal goıe 
T ·ı ı · t f d ) ı ır. e t>ız un arı . "" yapsa. nihayet Liribi~ini yerdi. l de nare y;ıkan SiL Jeğil nw-ıııız? Bir tarla sahibi 

Şımdi ise bedevi kervanları~ me- Koridord!\ Polis Kumandanını öldiirüldtl 
<leni insanlara afyon taıın1al, ze· dinliyorum: Evvelki gün Kartalın IlaşıbCll•ük 
hir yetiştirmekle meşgul. - Şamlıyı gordunu;.r mu? Beş köyunden Sabalıattın, koyunlarını 

Doğru imis: Seksen mahpusun !'lene hapis umurunda bile değil. Taşkopru mer'alaıında otlatırken İ· 
sekseni de afyon knçakçısı ve yet- Halbuki asıl mücrim bunlar. Af- kı eş<>~ınırı civardaki mısıı· tarlasına 
mis dokuzu bedevi. içlerinde yonu yerinden alıp, hazırlarıp •iıdiğini farkedeınemiş ve bu yüz
• mostralık cinsinden - yalnız bir sevkeden bu adamlardır. Aslan den taılnnın sahlbı Ahmetle kav a· 

Komisyonda, Il<'lccliyc tnrnfındaı 
yapılnn müracaat üzerine peyniı- fi. 
yatlıın tetkik edilmiş "C bu hu~usw 
Ticaret Odas1le Zahire Boı-sasındaıı 
verilen raporlar ukunmuştur. Bu 
rnporlnı·da Belediyenin Slkl'i kabu1 
edilıııemckte ve peynir fiyatlarının 
muhtelif sebeplerle mahallinde yük
•elmiş olduğu blldırılmektcdir. Ko 
misyon bugün saat 10 da yapacağ 
fcvknliide toplantıda bu hususta kn
ti kaıarını verecektir. 

t cmsı ~u ıem ı7. ara ııı an . 1 F l b.. .. b 'fe ıc•r a ırız. a .:at ulun u vazı b ._, 

..... ~::::::::::: K ÜÇ Ü K H A BE R LE R :~:::::::...... ~arındı sevke se':~ Y.apmak "e o ~tt· 
........ ,... """'""' gur a çe ecEgımrz varsa! . ~ 

--------------~-... raptan da bu duymak ıçıll ı.;lıİ 

ı. nccik sehirli var. 1 payl onlarındır. Zavallı bedevi, ya tutuşmuşlardır. 
Kendilerinde Allahın yarattığı işin yalnız hamallığını yapar ve Biraz sonra kavga büyOyiıncc Sa-

bahaLtın tabancasını çeknıiş, üç el 
herşeyi develerine yükleyip dile- otomobil, kamyon, tren rekabeti ateş e:tmiş ve Ahmedı kanlar içinde 
dikleri yana taşımak hakkını bu- y'Üziinden devesine yük1.yecek yere sermiştir. 
lan ve ömrü. doğmakla gömül • başka bir şey bulamadığı için af- Ahmedin old!iğünü göı·ünce kaçan 
ınek arasındaki ka:, ıtsız şartsız, yon ta ır. Aldı~ı ücret, kabul et- Sabahattin hila aranmaktadır. 
basıboş hayat bilen bahtsız bede- tiği tehlike ve cezaya nazaran hiç- Bükreı Elçimiz Ruman-
,;Jer bu kapana girişe bir türlü tir. Buğday, pirinç, basma da yük y•ya tlöndü 
akıl erdirememişler, yumrukları ~a !emiş olsaydı, afyondan aldıiını Bükıeş Elçimiz Hamdullah Suphi 

Ölümle 
biten kavga 

Yan bakmak yüzünden 
bir cinayet oldu kaklarınd<ı, dalgın ve şaşkın ba- alacaktı. Fakat işte bakın, uıl 1 Tanrıover, dün nunıııııyaya mütevcc

ltışıp duruyorlar. parsayı toplıyan, kanunun vere-! cllien Jstıın~~ldıın ayrıl~ış, yaıi ve 
Bu ne bu? Ceza mı? Hançer- bilecei{i iı;ıami cezaya aldırış bile 1 Beledıye Reısı Doktor Lutfı Kırdarla Birkaç gün evvel Fatihte, bir gn-

lemek, esir edip köle gibi işlet. etrnıyor, gülüyor, öteki: bir lok- bır tçok dostları tarafından uğurlan· ı:incda vukubulan yaralama hadise· 

ı d 
• • k · · k mış ır "l, •·aralıtıın dün hastanede ölınesı· 

me :, evcsını ve esesını ap · ma ekmek peşinde koıarken ya- B ·. .. 1 tldd • 0 

~ 
le .h • t b - 1 'k Eh k 1 b d A • b·ı· ., og u m eıumu- le cinayet mahiyetini almıştıı'. 

ma , . nı n}e ogaz ~ma . .. . a anan e evı ıse, ı ıyorum, ·ı· .. • ı•j dild" 
ceza ışte bunlara denır. Yoksa a- buradan ceza müddetini bitir- mı 111 a ve 1 Yapılan tahkıkata göre. hadi~e 
d k 1 d d . k f 1· d d Adi V k'·' U Be ğl . dd . şöyle .cereyan etmişti: amı yı:ı ı:ı ayıp a r.mır a es ı .me en aüssıla ile inliye inliye ıye e ıue , yo u mu eı· • 

Belediyede: 
+ TEPEIJAŞI ıl/EIWİl'E~'/ CJİ

rlYOn - Dün Belediy<' Rel~ mua· 
vinı Lütfı Ak:;oyun riya~etınde Be· 
yoğlu kaynuıkaını, imar müdürü, 
bahçeler müdiırü bir toplantı y:ıp • 
mış, Tcpcbaşından Tozkoparanıı gi · 
elen 111enlivenin laıızımini görüş . 
ınüş, bu kısımda çocuk nralıaları i · 
cin de bir )'Ol tanzınıi ıııiin:ısip ı,:ii 
rCilnıüştür. Yol a}·ni zaınanuu a~aç 
landınlacaktır. * TOPKAl'l MEZARf,IClf\'/,\' 
TANZİ.\Jİ - Topkııpı ıııezarlığ'ınııı 
ııınzunıııe bugünden itibarrn başla· 

naeıı.ktı I'. * BEl:'AZlTTA PARK 1'Al'I· 
LACAK - Beledıye, Beyazıtta clıı 
'.ıir park tesisine karar ''ermıştıı 
Park ıc;ın münasip gorulccek yerırı 
•stımli'ıklne hemen ba~lnnacnktır. 

bir dört duvar arasına tıkıp: cBu- k umumi ınuavlnlıği va'Z:ifcsıni llı;a et· f ııtıhte. oturan Ekrem vı• Mehmet 
can· verece · • • miş ve BC?yoğlu ınOddeiumumlsi Ziya adında 1~1 kar~~. bu·~aç giin evvc Maarifte : 

racıkta tam beş sc:ne böyle otu - - Çare İ) Ynzgnnı: Asliye Birınci Ceza muıı·I s~rhoş ?ır halc~e ~ntıh cıvann~al( 
mcaksınl> demek; zulüm, vahşet -· Yoktur ••• Para cezıtsı mı} vinlıği:ıe tayin etırııştir. 

1 
bır ~zınoyıı gıtm~ş~er<!_ir: Huıııd. 

değildir de ne"dir? Fakat bedevinin bir yırtık entari- Bundan so!1ra Beyoğlunda zuhur Hüseyin adında blrısı k~çlık l\rehme 
O ki, çatı altında bir gece bile ı:inden başka nesi var) Devesi edecek işle, Istanbul müdtleiumuml· d; fe~a fenıı bakınca, f,krem ken<lı· 

+ YEı\·i .'ılAARİF'. TAYİ.\11,E· 
Rİ - Çorlu oı taokul müdüt· muu\ ı 
rıı $evket Gokvay Aksaıny ortuoku 
müdiırluğunl', 'fckırdat ortııoku. 
mudur ıııuavıııi 1. Hakkı Bıcioğlu 
llıırıluı· ortaokul miıduduğıın!!, Uı · 
ynı bakır lisesi nıuılur muavini \':ı 
hıt Kutal :ıt uş ortaokul nHhliırlUı,:ll 
ııe. Tı abzon erke!\ ortaokul müdiiı 
muavini Necati Oğ'üyman Arnpkf, 
or-taokul müdürlüğüne tayan edıl · 
ınışlerdır. 

) atmıya tahnmmül edem iyen, yıl- mi, onu zaten veriyor. llğlnce gorülecek, Bcyoğlunda yal· sıne 1.htard.a ?ulunmuş ve bu yuı.. 
dızlarn baka baka uyumıya alış- - Kumandan, dedim, devesi.- nız cürmümeşhut h!iıllsclerinin sor- den şııldetlı hır ka,•ga çıkmıştı!'. 
mış bir imıandır, imdi bu kapalı ne veya merkebine iki çuval af_ r.ı.ısu için Lir memur bulunal·aklır. Kavgaya Mehmet te karışmış ''l 

Tu•"rk okutma kurumu nğabeyisine yardım etmiştir. Nctıce · 
yerde yaşanııya, beş yıl nasıl da- yon yükledi diye bir adam öldü-

k 
Dariişşafakayı kurmu& olan (eski de Ekrem bıçağını çekıııiş, Hüseylnı 

yanaca ·) rülmezl.. · biıknç \,•erinden v. aralıımı.,tır. 
·v d k h ı ·d (Cemiyeti Tedrisiyei Jsliıniye) nin .,. 
ı anım a i apis ıane mü ürü: - Ayni fikirdeyim. F aka.t bir Vakııyı ınüteaklp hastane•.•e kal-on sene evvel isınl değiştirilmiş • 

- Daynnamıyorlar, diyor, ço- de bu afyon yüklerinin, ötede, şe- (Türk Okutma Kurumu) olmuştu. dırılnn Hüseyin, bütün tedaviler(' 
iu, mahkümiyet müddeti bitme- hirlerde yıktığı yuvaları, söndür- Bu clcfa, icra Vekllleri Heyetince rağmen kurtulamamış, iilmtiştiir. 
den daüssıladan gidiyor. İçlerin- düğü ocakları düşününüz. Evet, bu kurumun menafii umamlyeye hıi· Ekrem ve Mehmet diin adliyeye• Jkbaat haberleri: 
de. dışarıda bir dikili ağacı, bir kaçakçı şebekeleri içinde bu be- dlm cemiyetlerden sayılmasına ka- teslim edilerek Yadinci Sorgu Hiı· 
kulübesi olan bir kişi bile yok. I deviler gibi, üç beş kuruşçuk ka- rar verilmiştir. kimliğince tevkif olunmuşlardır. * İSTANR(}f,, TF.Sl\ILATl.AN· 
Bunlar çôlün sonsuzluğuna, sern- zanayım derken ezilip gidenler p Dl RM A ,,, o DU nu - .Kendıslne fj. 
b3, hiirriyete t1şıktırlar. Ne çare az değildir. Ancak, kanun nua- ya kuma~ kaçakçılığı yaparlar: y;ıpayım: Geçenlerde biz burada caıct Vekaleti tarafından ikı a\' mc 
ki elimizdeki kanun, bedevi•·i de rında o da bir kaçakrıdır. Burada a· d 1 1 .. .. b" k·ı k k f k 1 d k 1..uniyet vcrilınış ol:ın Istonbul. Te ., ,. ır yer en ucuz ma a ır, goturür, ın ·ı o aça a yoıı ya ·n a ı . kıliitlaııcl!rnıa Mudurü Hakkı Nı• • 
medeni gibi hapse tıkıyor. Çok afyonu görüyorsunuz, yarın Ka- pahalı olan yerde satarlar. Hiç Bu bir ton afyonu, nsıl kaçakçı . "hı, Mıntııka Ticıırcl r.tudurluf:uı 
müşkül vaziyetteyiz amma, ne ~.irede eroini, kokaini bulacaksı- bir memlekette kaçak çorap ve- yerinde Ü~ bin Mısır l:rasınn a11tın iP bır vazıft>ye n:ıkledilınlştiı·. flu 
:yapabiliriz} nız. Bu zehirlerle mücadele etme- ya mendili uykularını kaçırarak almıştır. Eğer bütün gayret ve •unleıdı· bur:ıda işe başlıyncaktır 
"""'f"""'"""""'" .................. , •••••• ~···· nin ne muazzam ve müşkül bir iş bekliyen insan bulunmadığı için dikl:atimize rağmen, birçokları + Ul/l MANIP~tTURACJ AfJ · 

;Rakamlar Konuşuyor~ olduğunu orada anlıyacaksınız. bu mallar güç satılır, ve çn kaba- gibi bu afyon da yolunu bulup T. i1'El't.: Vf.'llİLDİ - Fiyat :ı.ıurn· 
................................................ F..sasen bu miicadelc artık bir po- dayı kaçakçı nihayet yü:rde iki kanalı geçerek Kahireye vara bil- kalx- Konııs:vonu, manıfalııı a stokl:ı 

lis, jandarma meselesi olmaktan yüz, üç yüz kazanır. Halbuki res· seydi, biliyor musunuz bugünki.i rı lınkkında bl•yıınnamc vel'ınetli~. 
çıkmış. beynelmilel bir teşkilat mi istatistiklerle Hbittir ki, bugün hesaba göre müteferrik olarak ka- ,l1nl.cu·şrılıın Euvldar1ı1 lll-ım1~. is ıııııııle lııı Havacllığımızın 

rakamları 
Okuyuculanmır., birinci sahifemiz

de, ana gayesi kuvvetli ve kudretli 
bir Tıirk havacılıgı vücude getir· 
nıek olan Ilnva Kurumuna yeni ge· 
Jiı· kaynakları bulmnk icin bir top
lantı yapılmış olduğuna dair haberi 
oku) ncaklardır. 

Acaba Hava Kuıumu, böyle bir a
lfıkayn hak kazanmış mıdır? Ra· 
kamları konuşturalım: 

Turk Hrwa Kurumunun ha\•acılık 
ıubesl 93u de kunılmuştuı'. Bu ınü
na cbctle, İnunilnde bir milyon liı'a
dan fıızla para sarfedilerek bir lın
vncılık şehri kurulmuştur. 

Tayynı·e sayı ı 935 de yalnız üçtü, 
bu ı akam !l37 de 17, 938 de 25, 9;19 
da 5;! . olmuştur. 

l\lotörsüz tayyare olan planöre ge
lince: 935 de 18 olan rakama mu
kabil, 939 da 263 olmuştur. 

Yuksek yelken uçuşu pilotu olan 
genç sayısı 935 de 9 iken bugün 489 a 
)'ukst•lmiştlr. 

Planör pilotu dört sene evvel 18 
iken, 939 da 730 a !1rlamışt1r. 

Paraşüt sayısı 935 de 45; 939 da 
187; paraşilUc atlıyanlar 937 de 
1782; 940 da 3616 olmuştur. 

Modelci öğretmen kurslarından 
937 de 134, fakat 939 da 500 mual
lim mezun olmuştur. 

Bir de moUirlü tayyare pilotu sa
yısını verellm: 937 de yalnız 32; 930 
da J!J4 .•• Siz bu rakamlara, yeni se
nenin bilyük verimi olnrak, yüzler 
jla\'e edcbilirııiniz. 

KuvvcUi ve hakim bir hıi.vacılık, 
ebedi bir istiklal demek olduğuna gö
re, bize, dört sene içinde devlet büt
çe inden beş para almadan bu bü
l uk 'lıe göğüs kabartıcı neticeleri te· 
rn n eden Kuruma, daha büyük, dn
h.1 mc ut Ye daha aydın bir ı;ahşma 
saha ı t min etmt'k, sanırız ki, gıi
n n en b!lyOk .. milli zaruretidir. 

•• b. d" 1 . 1 1 M h k k 1 k T 200 b. M ' " ,ı ı mut e unıııırıı ıge vel'ml·~ı ışı, ır unya mese esı o muştur. yanız ısırda ze ir aça çısının ç.a satı aca tı:. am •. ın ısır kaınıla~tırınıştır. 
Bütün devletler el ele verip bu z~ yolunu bekliyen dört yüz binden lırası 1 Aradakı farkı, yanı kaçak- Ad!" d • 
h. al k k 1 f ı · ı B ı ı kA .. .. ') lye e • ır s gınıııa arş.ı oymaz arsa az a ınsan var. un ar aç ve çıp· çı arın arını goruyor musunu;.r · __ ..:;... __ _ 
mevzii mücadelelerin manası kal- lak kalmak pahasına da olsa elle- Sorarım size, dünyanın neresinde. * sir:AT!A TllllSJU,ARI -.l\hı· 
maz. Fakat ükür ki bugün dava rindeki, avuçlarındaki parala:ı ze- hangi alışverişte üç bin liralık harıcın ve Alı ı:ıdınd:ı ıkı kışi lnhı 
bu şekli almış bulunuyor. Bu ve- hire vereceklerdir. mal 197 bin lira gibi havsalanın 1 ı:;arlar İılıırcsı taıııfınd:ın Trakynyıı 
sile ile Tiirk polisinden bu işde "Eroine para bulmak için altın aln~ıyacağ1 bir kazanç bırnkabi-1 sevkedilmek uzer~ Sirkecıde b~r vn· 

·· d..... ·· b .. ··k d d d' ı · · ··k b b ··ıd·- ı · ... E. T·· k · - 1!'.0nn yüklenen !ııgııralardnn bır knç 
cor ugumuz uyu ynr amı a ı~ erını so en. a asını o uren. ı~r ger ur p~rasına çevırırse- 1 paket çalıırkek vnk:ılnnıııışlardır. 
şükranla yadetmek isterim. çocuğunu satan, kansını kendi e- n~z, k~çakçının bır ton afyondan I l:Icı· ıki hn·sız. adliyeye verilmiş . 

- Bu şekilde çalışılırsa bu fe- lile dostunun kucağına verenler bır mılyo:-ı Türk )iraı:ından fazla tir. 
lfıketin önüne cabuk geçilebilece- vardır. Kaçak bir çorap veya ku- kazandığını anlarımız. E, söyle- + Ul!ONU :; KUIWŞA SATA · 
ğine kani misiniz? maş alabilmek için elini ~ana b

0

u- yiniz şimdi, bu sıcağa kar dayanır NJı\' CJ,'ZASJ .- 4 kuruşa salılnı:ı-
- Çabuk? .. Hayır, afyon, e - lıyan gördünüz mü hiç? işte ara- mı? ı;ı icap eden lımonu 5 kul'uş.-ı sata· 

roin kaçakçılıaı herhangi bir eş. daki ilk fark budur. ikincisi ise, Dayanma ·h· .. , Fakat nasıl ~·ak ihtik:ir .vapan. Kııh.?ncu ~ullu : 
'"' b' · ki 1 d z za ır ~unıla rııaııav Nesıııı, dun Sekıılncı 

ya, emtia kaçakçılığına benze- kaçakçının ce ıne gıren o aA a ayanmaz, nasıl dayanamıyor. Asliye Ceza mahkemesi tarafıııduıı 
mcz. Çünkü bir veya birkaç kişi- durgunluk veren muazzam kar - onu da yarın gÖr<!ceğiz. :.!5 lira ıığır paı·a cezasına mahkum 
nin aklına eser; çorap, mendil ve- dır. Bakınız size küçük bir hesap KANDEMiR <ıl uııınu şlul'. 
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«- Ac, Seniye, diyordu, korkma, 
yabancı değıl ! 

cKnlktım, terlıkleriml ve hırkamı 
giydim, önümü kavuşturdum ve ka
pının oniınc gelerek, daha açmadan 
sordum : 

,c- Ne isU:ı;orsun, Sabri? 
c- Aç, aç! dıyc ısrar ediyordu. 
tO çiine kadar bu çocuktan valınz 

şefkat. yalnız lyflik ve fedskiırlık 
gönnüşt!!m. Hatırıma ft>na bir ı;ev 
getirnıiye, hele bu şilphemi ona his
settirnııre hakkım yuktu. Açnıasanı 
kallıi kınlabllirdi. 

İlk zamanlarda Sabri de çok na· f na! diyordum, masum bir adamın a· 
zikti. Terbiye1iydl çok. Hep ckarde· leyhlnde neler uyduruyorlar!> Söy· 
ılm> derdi ~ana, bir dediğimi iki et· lcndiği gibi Sabri ayyaş ta değildi. 
me.zdl. En küçük arzum için kendini Sigara bile içmiyordu. 1''akat bir ge· 
~·orar, bllyilk fedakarlıklara kaUa- ce ona karşı du~·duğum temiz hisler 

rd H ıh ki kl ,.. el ,.._ • birdenbire yıkılıverdi. Bir ak•am •Kapıyı nçmamla içeri girmesi, 
nı 1• a u • çocu Uc;Um anu.:n v tistüme yuı-i.ımesi ve boynuma sa ı ıl· 
onun hakkında bazı fena •eyler ku yemeıre gelmemi•ti. Sofrada halam 

" • ,... v nıası bir oldu. Neye uğı ıırlıı:;"lmı bi-
lağıma çalınmıştı. Çok hn~ınnıış; kü· pek düşiinc.eli duruyor, bir şey söy· leınedinı. Elinden kurtulmak için çır
"Ükken annesinin saçlanna yapışıp lemivordu. B"n de soramadım. O 
" J " pınıyor ve b:ığırıyoı-clum. Fakat be. 
çeker, odanın ortasında tepinir, son- gece ()(lalarımız.a erken çekildik. Ben · od .. t k tta 1 • • h 
ra da sar'ah gibi haykırarak düşüp biraz. roman okudum ve uyudum. ııım anı en us a yı 1

•_ e~ımı a: 
b ı dlal ve Siyah> ılı, hiç unutmam. ~a?ıa .duyurmak çok milşkulclu. Subn 
ayı ırmış. Kızınca eline gt'çen şey- Rüvnmn bile gı'rnıis•i. Gece yıı~ısı 1 ıkı elıle saçla. rıma yapışmış, gözlt:rlııı 

lcri yere atıp kırarmış. Ziyankl4r ço- J .. ·" • d t k k d ki 
cukmuş, !c11:ı adammış '\ôelhaıııl. Bü- bir gürültü duyarak uyandım. Oda en. y~ş ıce ırece a ar _çe yor ve 
tün bu dedikoduların bir lftıra ol· kapıma "·uruluyoı·du benı bır tarafa doğru ltıyordu. 

· c Biı aralık olanca kuvvetimle sil· 
duğunu görünce onu daha fazla e\·· o? dedim. kindmı, tütişik sandık odasına kaı;-

bana annC?min fdi.ketini de hatırlat
tığı içın kalbim parçalanncak gıbi 
çıırpıyoı rlu. 

cSabri kapıyı yumı ukluyor ve bn
gırıyordu: 

• - Aç! Yoksa kapıyı kırarım, 
çok fenu olur. 

«Aman yarabbi! O na7.ik. o terbi· 
yeli, o fedakôr çocuktan birdenbire 
bu canavar nasıl doğmuştu? Ne su· 
kutu hayal! Ve ne müthiş koı ku ! 
Evin kapılan incecik ve Yl'I' yer çnt
lnktı . Sabri güçlü kuvvetliydı . Kapı 
~·ı kııaı· mı kırardı. O zam:ın ııe ya
pıwaktım? Yalvarnııya başladım. En 
güzd sözlerle, Eesi ınin en ıniiı•ssiı· 
pt!rde~lle onu teskine çalışıyordum. 
Kabil mi? Ben söyledikçe o ıızıyor, 
yumruk yetişmiyormuş gibi kupıyu 
lPkmeler atıyot'du. Sandığın ü,.,ttine 
oturdum ve ağlamıya başladım. llay
gınlıklar geçiriyordum. Hep annem, 
zavallı anneciğim ve kayıkçı Fevzi 
gözümün önüne geliyordu. Ayni akı
betten korkuyordum. Pencereye koş
tum, camı açtım ve avazna çıktıtı 

Oniveraitede iyi terbiye edilmiı bir iradıe,. ~ 
-----. olmamır lazımdır. Yoksa.~ ,,.ı •" 

.";' .1·~BA.'.'C~. DlLl,B~ ~tEK_1'P·· nin emrettiği her fedak•~ i
nı~ r. 1 EHAC~M - Un_ıvermteye kaçınwııya çare arar ve va 
•uıglı ynbarıcı dıller mektebıne alına- caplannı atlatmıya bakan•· 
ak talt!bcnin sıhhi muayeneleri d!ln, 
Üııi"ersite Sıhhat Komi .. yonunca ya- "'"' , i 
ııılnıışt.ır. Mektebe 60 talebe alına- islim d~i insanların vaııfe'/ 
ıık olmasıııa rağmc~ mül'acaat e • benimsemele;ini, vazifevİ şe1/• it" 
len ııam~etlel' 150 yı bulmuştur. . f . f apınatarıJl't 
+ El,RM E İM1'İHASLARI Bl'J' vb~Jbve 16 

tye kaıs ıdyde y a:ıı·fe» le~ 
· .. . . k k ... k··ı . ı assa «mu es v • iJI 

rJ - Unıversıte Hu ·u r 11 u tcsı- .ı. . l l t ınio ıÇ 
rıin ayın birinde baslıyan eleme im· sımsıaı sarı ma arını e .. "k e-
lhanl.nrı Jün bitmi~tir. İınti111rnla. irade . te~biyes~e en buY~jyeYİ 

ı ın netin•si yarın aılnacaktır. hemmıyetı verınış ve bu ter . tir· 

[ PiYAS!Jj 
Dünkü ibracabmız 

ibadet seviyesine yii!u"ltrtı~b'. 
Ramazan orucu bu t .. rbiye ve 

1 ıı· 
detin biı iJir. Bu terbiyeden "'~· 
sat, İnSGnwın cemiyet ":e. ca eti 
alımnın yükaek bayın ıç1!'. d· 
meşru zevklerden ve ıtıYferi 

Dün tGO bin lirıılık ihrncat olmuş 1 d d h. ·· eviri'f1e • 
•' bunun "t'nı·ısındnn fıı7.lası lsviçı·e· ar an • 1 yuz ç İYef' 

· t - ''e bu uğurda her mahrurtl 
C' yapılıııtştır. S\'lçr~ye lhrac:ıtıınız •• 
on b'llıılerde çok fazlalaşmıştır. Dün goze almalarıdır. jyel 
~ nıeınlekeıe gönderilen mallar a· Fakat makıat, mahrurtı.)re' 
ıısıntlll 17 bin liı alık fındık, 20 bin çekmek değildir. Bilakis cel1'1,ıı. 
ınılık pamuk \·ekirıleği. 4000 lıralık içinde bir kimseyi mahrum btl' 
•umurla, 7 hın lır:ılık razmol, 10 bin mamaktır. 11 
ırnlık tuzlu koyun barsağı, 20 bin Bu vazifenin ifası, insanla.t~ 
ıı alık dan vaıdır. Bunlııı·ılan başka · 1 k fh io~11 

ınsan ı nıe umuna ve dııl• 
\ıııerıkaya sansaı derisi, Yunnnio. idealine hüı·mellerini ifade e 
şna :17 blıı liralık keten tohumu, lf'f 

\'ugu•lavyaya 7 bin liralık balmu- • İ"" 
mı, 12 bin liralık hurda incir, Filis· Asıl büyiik hedef, ınl!llnl•~~ 
ın ve ;\l~sırn . fı~ıl~k, Rumanyayn sanlığın hakiki icapları~ı ."'· ttf" 
c_tnnc gondenlınıştır. dürür t bir irade ve aamırnı bır flİ' 
+ /Titl.Y ADAN, ALACAGIM /. ur müstahlcem bir iman ile tec ı1'

:il MUKA.IJİL MAL G/!:LİYOU - ederek onları iyinin, doğrU".il 
1 tıılyndan olun ~lacaı-ı'.11ız. 3. milyon ve tüzelliğin en yülcse~ui teı;:; 
ırnrlıın '783400 !ıraya ınmıştır. İtnl- eden kud•İyet v e ruha01yet hı' b' 
adan ki'ığıt ve diğer madcleler üze. h • • · · d vasııtrnaİ<• 
inde mııl gelmekte devam etmekte- ve arı~11• ıdçın . e · hu•nJP el 

y~ayış ıçın c ın:lan nı • .dl' 
Iır. Yakında alacağımız tamnıııcn d • r . t • • mesine ' 
asfıye edilmiş olacaktıı·. nuııdaıı ~ger 1 venm erı~ı ver. l rle itt' 
.onrn Italya ıle yeniden normal ti· kan vermek ve u ve. ıın c.~• 
ari mliııascbcte başlanacağı lıııber sıtnhğın hayatını zenvınl~tı ,)' 
erilıııckted ir. derinleıtirmek ve olgunla9t:ftl

1 

+ İP!,/l( TACİRLERl.ViN Ş} • tır. 
:(AY ETİ - Piyasadaki iplik bııh· 
ı aııınııı önüne geçilmesi için iplik 
acirleri ,.e fabrikatörler Süıııer

l•aıık fstaııbul satış şubesi ıııiidilrlü
•ünc ıııüracaate karar veı mişlerdir. 
B11 mü racaattcn müsbet bir netice 
lınamaz.sa Aııkaraya bir he)et gön
lerilccl'ktiı. Tacirler fabrika şube· 

ı inin ve şehrimiz.deki ımtış bürola
,nın tevzi işini iyi y:ıpmadıklarını 

· e ihtiy:ıcı olmıyan bazı kimselenı 
'a7.la mal vererek ıliğerleı-ine verme· 
Jıklel'ini abylemcktctlirlcr. 
+ ,11JSIR_ l'E D,ARJ DA !IJR_A· 

Cıt 1' IJJIU.JKLERISB l'f:WU>J
.\lıs.ıl' vP darı m:ıddelcri de İhrncnt 
l:irlikll't'iııin iştignl çertcvcsi içine 
.1lınmıştır. Bu maddelerin ihracilc, 
lzmiı, Samsun ve Mersinrleki hubu
bııl ve yağlı tohum birlikleri meşgul 
ôlncaktır. 

cO zaman kapıda gürültü kesildi 
ve Sabri uzaklaştı. Fakat ben yarım 
snat sandık odnsından çıkuınadıııı. 
Hüngür hüngür ağlıyordum. işte? o 
tııınan bayılmışım. Ayıldığım znman 
oda kapısına yine vurulduğunu duy
dum, Sabri geldi zanned~rek yine bil· 
~·ıldım. :\!eğer benim bağırmam üze
rine bekçi ~imiş. polis gelmiş, ha· 
lamla berııbcr yukan çıkmışlar, ka
pının önünde onlarmış. İkinci kcn· 
dinıe ge:işiınde halamın sesin! duy
dum, kapıyı açtım. Fakat polisle 
bek~iyi giirüııce şa~ırdıın. Hakikati 
söyliyeınedim. 

dlıılam soruyordu: 
c- Ne oldu kızım, Niçin bağır

Jın? Bu odaya niçin saklandın? 
c- Hırsızdı galiba ... Birl üstüme 

hücum etti, dedim. 
d\ılis: 
c- llınıız değildir o, biz kim ol· 

duğunu biliriz, dedi. 
cSonra bekçiye döndü: 
c- Bir şey yok, haydi çıkalım, 

Sabri bu akpm kafayı çekmlo yine! 

islam camiası, mubarek r•dj'!; 
zan ayına kavutmakla ~eP bll 
b~ yüksek t~r~.iyeyi verın!Ye;.,ı· 
yuksek ve buyuk hedef!erı Y 
mıya çalışıyor. 

Bu mubarek ay, kutlu oblJI'· 

SUHASA~ 
,, ... 

11,1111111111111111uıuu1ut11:ınu11uı11H uırıt•" f 

r l Vecizelerin Şerhi 1 
... = ıtı••• 

~UltltMHMIMtltllUtHlltttUtı tı fUUllttl•fft 

Hc.yt:tta bir iı ba1ornı1i~ 
çalı~an, •eı>ilmiye ~e~•: 
insanları uven, u~rıj 
daima ü t it le balıı f1 iti' 

•cın, bahtiyar •ayı111• . .. 
o111ıı· 

Hayatta biı- işle mı!şgul 1 ı;I· 
· - vnf1 » .. yan, ynptıfı ışde bıı· ıııu ı.ıcıı" 

l et bnşarmı)·an kimse, nıulııı 
ki b11htiynr olnmaz. tı!ıtl' 

Fıık11t hayat yalnız iş, nı bl' 
ve faaliyet değildir. HııY"~ıısJJl 
sevgi kaynağıdır \e heı: 1 

edil• 
knlbı, bu kaynaktan ıatm10• 1t1lb ~ nıek isteı· "e bunu d:ı scvı c.;~ 
dcil'cr i••sanlı:ıı1, yııkınla11 5 

ı·ı:k ifRılc eder. ·rı•:J" 
Fakı&t buıt!ırın ikisi de 

1 
\j?ı· 

ruhunu doyurmaz. Jnsanın ş ilt" 
kı, daha ileriye kavuşma.le v~ ııcs
ı·i hakkında kuvvetli üııııtJeı bt.l' ' rt.1 
h•ıncktlr. llu ümillcı· insaıı Bt.I il• 
nun en büyilk gıılasıc!ıı·. f(lıt 
mitle·-~ tahakkuk ettirmek __.,J• 

"'• ır'J"' çalıemak ve zene kadar 1' jıt' 
nıadaıı mesaiye devam etı~~i ~ 
san hayntııı:ı en buyuk ?.C' 

rir. . art'~" 
İşte bu Oç unsur bır. 1;ı.ııt 

gcliıse insa11 kendini bıhll 
lınhti ·ar s:a ablllr. 

' ... 



~NÜN ;;;;;;;;;;;;;;::J ,.ı,ııi!toreye . ,, ., ~ • - ·o şu halde Hitıertn 
•::::::::::: AK/SLER~.J 1 ~~1":ç e~~~si011.~h~~= Harp vazıyetı ~:~:~r~~:il~t~~~ "'= malleı i tetkık e· !ı k vesaire gl'ııe -
Su.... · dildi; birçok kim- İ . "h r allerine giiven-
. _;:_er, lapan ya• seler de yalnız bu D gtltere mı ver mck vıı zat'eı i sa-

' 
1 d 1 1 • i de onlardan bek-~a :· vd-t etti nu dü~ünuyoı ıa ; . ev et erın - '""' ı b leıııek cai:ı; değil-A manya unu t ğl ... 

V Da•• ma up dır. Relki bunla-eni İspanyanın mulı.addera - yapaıııaz!!a mağ- 9& •• 

lup ol ur , bu hnl'bi d bılır ? rın ileride İngil-tına h~ '-ı"m Frankonun aa::. • e e f l aa 5 kaylıeder diyorlar, . tere taınfın:ı. ay-
İ· İ ve Dahiliye Nazırı Suner, Ber- Bu tahmin veya f.:skı Orrl1< Kıwıa ııdaıılanııdaıı daları dokunacak-
ırıderı sonra Romaya selip Mus- iddia acaba doğru E mekli Geııeral tır; fakat ş!mdlki 

•olini ve Kont Ciano ile ıörüt - mudur? İnglltue, ALI İHSAN SABıS ha!de bunlMdan 
•nelerini tamamladıktan sonra A' ruvnnın kara ( Bfrincı ıo.hffeden d•vcım) nıeded ummak de-
tay d kıtns.ına nı;ker ç ı- -- _ ğil, yeni y~ni ku~-
rrı· Y~e ile ispanyaya av et et • karıp 0 zıımana kadar tedarik veller ve müttdiklcı· arıımıık la-
l lt~ır, ispnnyadaki lr.k parti Fa- edeceği müttefiklcı"ile lıeral.ıer, zınıdır. 
b~ı!::.;erin ~eli olmak itibarile Almanyayı knrn muharebelerinde Bu dil•il n~lcr ıınısınıla Birle-
i Uyijk nüfuz sahibi bulunan bu mağlup l"-lemiyccck vaziyette ol- şik Aıııerikn Devletlerine bü:iük 
't>anyol devlet edamının Berlin- dukçn, t •nşka 11e sureti<· Alınıın· bir üınit bağlamak ta eaiı değil· 

de Führe. v e Romada Duçe ile [ )ayı ı-ullıe mecl>u r rdC'bilir? dir. 27 eylıll<.le aktedtlıniş olan ye-
)llpt ~ t · ı d Acaba ııblukDnın nıueip olacn- ni Rerlin miı·ıheılt:;İ şinı<liyl' ka-
t 111 görüşmelere n11 tere e, ğı düşünülım n<;lıkla nıı? Yoksa dar mevcut \'C fakat teıılri şii p-
'Panyanın da, Japonya ıibi mih- g.,rek ııbluka ve gcrl'k hava hü- heli gf;ı·iilt-n bir vaı.iy<.'ti bir a s-
~:r devletleri ile. bi~le$eceği .ve C'Unılaı ı tP~iıilı• Alnıııııyada çıka- keri ittıfnkhı. tnhkiın eylemişti r. 

rekete ııeçeceğı manası verıl - ı cak lıir ihilf'ılin tt•sirilr. mi? :\nwı·ikanın, garpteki J :ıpon t eh· 
l'ilektedir. Alman F'ühı·t•ı·i 4 c\'lüldı• il'n d likesini h içe ayarnk, şarkta Av-
. Bertin ve Roma d a ise maksat Lt.miş olduğu nutukta~ Arındoiu nıpa harbine işti raki ~ ıi phelidlr. 

'd12li tu•ulma_l<tadır. Cünkü mihver Ajnnsı tarafuıdıın o zaman veril- Bu bahsi ıı~Tıcn tetkik edeceğiz. 
t\'letlerinin herhangi siyasi ve mlş olan mutııe göre, şu sözleri 1 Ya l nız şu kııılnr eöyliyelim ki , A-
~ • söylemişti: ınerika .Japonya ile harbe tııtı.ı-
!1. erı karar ve L-re k e ti evvelde n t ı "•n '"' ._ dngllizler harbe giı·ılıklerl za· şur~n Alman ve talyan dPniza tı 

Ve ihsaı; e tmedikleri ve ancaa j h k tl l · k se hare.le d mnn keneli kendileı·iııe dediler k.r: ve uva uvve er n ı n, oıı:nn · -
et l'l\ .. •P•ktan .ıonra mey a . Hizim bir müttefikimiz vaı·; bu- lind~ı·iııin Atlas Okyanusı.ında 

lla çıl<tığı m.~1fündur. nun adı ı:cncral cihtilal> dir. Gb- ! taarruzlarına u~ı nmnk cnrli~~i 
ilminde k i içtİm31arda Alma n - ı üliiyvı ki buııl:mıı Alman Xa>ı- Anıııı ikayı bu tarafta çok meşgul 

ka .Müdnf1ta Nıız;rt g a re,al V on )O:ıal. S yalist de,letlnln ne ol- cdebiUr; ve Amerikanın deniza·. 
'ıte.l'in d~ hazır bı:!ı-nU$.U ispı>~- clugu hakk ımla hic;bir fikiıleı · !ill'I ticareti de sekteye uğrnr. Bu-

~~l ric.alile en mühim askeri m e- yoktu. Bu srencral cihtlliıb hi~bir nun ic;in yalnız başma Dlı leşik 
'""lCl yel'dl' ~/friilıııetl i. Bundan sonm .AnıNlka, fngiltel'enin yanında 
b" erın de yörfr~lilmiiş olduğuna diğer Lir müttefikleri dnhn oldu- lınıi>e girmeyi, faydalı addetmez. 
,\. delil değil midir? ğunu ,.ı;ylc·if iler; hunun ismi ele Esaı<ı•n ı\ m<:l'iknnın bugünkü va 
~n·· n ı n general caçlılc tı. Riz bunı.ı tnh- ziyetto harlıe i,rlrıııcsile mihver. 
~ min ebniş ve tedbirleriınlzi al- 1 devletlerine karşı askeı·i vaziyet· 
.... r. Y~liİ nedir? ınıştıl •. Bu gencıal de ~·ıııılı~ bir 1 te hiçbir üstünlük temin edilc-

t spekülasyon olar;ı.k kendi ini ı;tö~ mez. 
sasen bu meaeleler kan~ık terdi. Şlııııli de yt•ni biı~ general Jo'ak:ıt yeni Bedin muahedesi. 

~Yler değildir. Almanyanın y e - ı keşfodlldi. t:l'nernl ckış>. f ngiliz- nin Amerikndaıı ziyade Ru .. ynya 
• ~e gay~i, in~ilix impar a to rlu- !er lıu glhi g<'11<•mllere Laşvul'- karşı tesirli olduğunu itiraf et-
~ıınu her tarAftan ı;arsmaktır. cluklnrı r.amnıı en yük'!ek gene- mek liızıındır. Eğer Rusya, 1ngU-

tndj · b · t ı · b rallerini, ırencrnl cblöf> ü lrı lliliı tere tarnfına ge>ç"r 0 e, o zaııııın 
b~ sı, u ımpara or ugun 8$l iınparntoıluğu nıaı·C!sııli ta.viıı et- Japon ve Alınan oıdulnrının sark-
ı.k_ -nan Büyük Britanya adasına · 
~ b mevi uııııt.manıalıdnlar... Alman tan ve l?;arpten Ilusy:ıl·a tccavfız-
~l.ı1.ı ~a hücumları ve ihraç ha- mllleti, iııgiltereyi hakkile tan ı- ı !eri Rusları pek mOşJ...iU \'azh·ete 

'U\J41"İlc me,guldur. mayı öğrenmişti r. Ru vası t11 lar, Mkar. ingiltere, ı;on vaziyetten 
1 .İtalya dahi İngiliz İmparator - haı-bi kaznıınınk imkanını bu cen- ve Uusyanın yeni Berlin mııahc-
"IJtunun ka'pg&hı bulunan Mısır tilmeıılere vı•rmi ;,.ccektlr. Diğer desine ithal edilmemiş Q)maım-
.. e Siiveyş i:zerine b ütün kuvvet vnsıtnlnr ise memnuniyetle sliy- dan istifade ederek J:usya ile A-
•t • · k · · · lii"orum ki hızim elimizıledir ve nwrikayı ayni zamanda lwııdi ta-
ş. ••Yretıni temer ü z ettırmıtlar. ' f d h be k llbd ' · eliııılıde kalacakbr. Saat çaldığı ı·a ın a ıı.ı· so mı~·,1 muvaffak 
~ • a ispanyadan da A kdenizin znınıın . general açlık, yahut ihti- olabilirse o ımıııan harp vaziyeti 

hoi&•ne tabii kcpısı CebeJüttıırık değişir. Yııktile 1805 senesinde 
!iti, yahut kıe Vf'y11hut blöfün kıı r-

..... azında İngiliz İmparatorluğu- ii. de böyle olmuştu. ?l:apoleon'un 

.... le h · L-1.1 şısmn general f lıyntı, yani biz- İngilterP\.'İ istila· hazıı·l ı"laı·ı kar-tn..ı . "'1lt arekete geçme ı uca en· zat i'<i k ı k - o " 
"""llt ' ' v:ı ın n ı, çı nr:H'agız. şıımıda. İ ngiltl're, A \'usturya \•e 

lı t ve istenmektedir. zaman, 'imtihanı en iyi kimin ge- Husya ile ittifak aktederek dik-
i . Utıdan b •ka, mihver devlet- çireccğlni gönıeegiz.) 
tl'j A l k:ıti o tarafa rı•lbctnıiş ve Napo-
~ t a s Okyanusu ile Akden i - Führerin bu silzleri ne tlercceye leon bunun iizerine istlla için ha-
t Harp havzasına hakim olan kadar· hakik:ıte nıııtııhıktır, bili- zıl'lıı dığı kuvvet leri yeni· ıııü tte-
t~•lcı.ılcen noktala,.andan ist ifade neınez; faknt askerlikte ve dip!o- fikler aleyhine . e,·kcderek lnı;-i l -
L"1eJ'ek buralan deni~ ve hava masicle esa~lı lıiı· k:ıido vaı·rlır ki terP. istila .. ı n<lnn vazgeçm işti. o 
'll'°"etl • . • .• ··ıh k 1 onu lılı: unutmamak lfızınıdır: Da- za.ııınn nasıl olıııuşsn, toinıclı" de 
hl e ra ıçın u ssu are e o a - 1 1- b' · ı h' · ı .. 
'il( kul ma, < uşııııınııı ız ı ııı a c~ ıını~ı e ııı ıh ver devl<>tkriııi nıni:lüp c<le-
1\l lanmak istiyorlar. yııpacnğı şeyleı·in lıfaiı ~ için en hilnıek için Avı ııpaııııı kara kıt;ı-

ttirı/'ıanlar, ispanya hududuna tenasını, <>n te,,irli:; ini düşü n ü p sınclıı kuvvetli bir ınüttcfıke iht i-
ltt ,1§ bulunduklarınc!an, bu d e v - ona ırore t<'dhir ittihaz etmektir. vııC' ,:ardır. 
ı,k 1.fhirliği yapmıya razı old':'ğu ___________ ..;: 

~Clt~rde, üssülha re l>e le ri tesıste 
l'ıç k çekmiyecekleı d ir. H a lbuki 
~~~~ d~vrım ~den yıkıcı v e ö l

Amerika 125 
lıp Ucu bı.r dahıli harpten sonra gemi j nşa edecek 
h~Ya, uzun zaman ist irahate, 
10-•lıı.rını sarmıya ve k endisini (Bimıci aalıifedcn devam) 

ı~tl<ırnıyı:ı muhtaçtır. B inaen a lP.yh \Vilkie, icap ed e n müdafaa ted -

Dikilide şiddetli 
zelzele oldu· 

lzm ir, 3 (A. A.) - Evve lki 

gece saat 20, 30 d a D ikilide 41 ~ ar ınilyon)a·ca asker i sefer - birlerin in a lınmasını ta lep etmiş 
ctk ederek yeni b ir harbe gire - v e Amerika Birleşik d evle tlerinin san iye süren h a fif ve 41 saniye 

t \>a~iyette değildir. sil;ıhlannıası , a leyhine d a hi o lsa süren ~iddetli ik i zelzele olmuş. 
rllı.d 0 kat mihver devletleri tara - lngiltercye yardımı gnranti eyle- tu r. Bergamada da bir dakika ve 
ft ~n kendisine göste rile!' v az:. miıtfo. \Vilkie, Amt•rika Birleşik mütcakıben dört saniye süren or-
1'\ Us.a.ülba r ek elc r v er.m.ekten. \'e de,·letlcri ile Kancıdanın müdafa-
'°tQcl d k d' ı ~ ta ~iddettc iki, F oçada da şimal-ltıık llttarık boğazını akı sabır e n asının oor ınasyonu ve ı...ötin A -
lf~ak v e kapatmaktan iba~et or. meri!rn ile e k onomik işbirliği le - d e n cenuba doğru 5 saniye süre n 
~na göre, i sp a n ya , büyük hinde olduğunu söyiemiıtir. şidde tl i bir zelzele olmuştur. 

ıılttı afa ve fedakarl.Xa muhtaç ~~....::....::~ .......... ~~~"'""'."~~~~~'!"'"'--~~~ ..... ~~~ ..... ----
b«t 1Y~n böyle bir tek lifi kabule - - ~ - - - -

'1 rnııni görmemi~ olabilir. Bina- • • r ........ S~g~İ~k .... b .. a"h'is"ı'e"r"ı:··"""~ 
ll ı. eyh. f snanyanın harb e girme- •• 

So.hife: 3 

Sinagonlarda 
Surlyede bir röportaj: -bet yüz tayyarenin • • 

ıncı 5701 . uçup kaybolma•ı 

Tevratın 
yılı tesid edildi 

'Hava Kurumu· 
na Istanbulun 

yardımı 
( Bafmaltaleden ct~ ı:cım) ---·- (Birinci ~Mi/eden davam) 

(1 inci sahifeden devam) konuşııındığına dikkat edişimi sezeni talebe !ayısını arttırarak tayyare-
Bu defa Suriyede İtalyan tazyi- Ezciimlc: cDin hüküınlerimizln n- Dalat Türk Kültürü ve Yardım Bır- ci :hti} atını çoğa!tml\'a çalıstığı-

kinden kurtulmak için 500 tayya- kaidlne gi>re bize en yakın unsur ligi Hei.ai . B~y David Kanıpeas ku-1 nı, atölyelerini, fabrikalat h;line 
,.en;_ L"'vala kaybol-••ı b'ıze Tür ktür. Öz dilimiz 1'ürkçedir. Bu luğıınn cğıldı: . • . • .... ) • ... ı... nıp , .. _ · · l ı _ Yavıış , d ·d· )'ıllardan- getırmıye ga y re t ettıg ını soy cınış, lun(lu1:.un1uz n1uhıt, ncresı o uı sa o - ı " ava.. e ı 
hareketi miUiyemiz.in en canlı, en sun Türkçe konuşacağız. Kıymetli beri ihmal ;dilml;·· bir j:ıvanın biri a ncak, b ü t ün bu mesai!lin buglin
kuvvetli ve maharetli hadiselerin- ,·atanıınızn karşı olan boı·cumu ıı gtinde hal ve faslcdilıue.,ini i~temck. kü varida tla başarılamıyacağını, 
den birini hatır)atmı~ olciu: Müta- maddi ve ma ne,·ldi r. Bu O<levlerimizi eniz değildir. F aka t blz eminiz kil cömert v e civı:ı nmeıt Türk m ;Jle
rekenin bidayetinde, muhtelif seve seve ifn edec<'ğiz ... ilh> diyiln uğraşa çıı l ı~a murnıt ı nııza ereceğiz. tinin gösterdiğ i yükse k ala ka ve 
cephelerde ordulanmızı silahtan Lu beyıınname, dün bütiln sinagon- Çiin.~u büt~n ı.ııusc~i mıincvverleri 1 yardım isteğ;ini ka:-şılilmak sureti-
tecrit için ifgal kuvvetleri komi.s.- laı da da okunacaktı. bugun al 111 fikı rcledırl<.'r. Pek ya- l K · d · ı · · g ayret 

l d Filhakika bu da okundu, a~·ı ıca kında bizi daha çok seveceksiniz. e ~e. uru,m 1 arecı erının -
yon ar ııöndermiflerdi. Bunlar an h 1 h h . - Kaç a-ıanı z va r" d d ' 1 lerını teksıf ve çalı!"ma tarzlarını '- baş a ıamın, emen emen aynı me- c ım -; 
bir tanesi de bir Miralayın au- aldrki bcyanname"i d<.', duası da o - - Şimdiki halde y~tıniş, ·sek~en tanzim e <le rek y e ni çal~ma prog-
manduında Erzuruma gitmi, ve kundu. genç ... Fakat. bunlar 'l' iirk kültüı·ü- ramlarının, para ihtiyacının temin 
orada. General Kazım Karabekirin Fakat ne oldu? ne kavuşmayı ideal edinmiş çoeuk - edilebileceğini izah etmiştir. 
orduaunun silihlarını almıya me- Acnl;a bu beyanna melerden, sık lımlır. Hiz Birliğimizde toplanclığı-ı Bun d a n sonra, H ava Kurumu 
mur edilmitti. Kazım Karabekire, sık ~ikiıyet mevzuu olan cTürkçe mız zaman hep musevi . olduğumuz Başkanı Kurumun gelir kaynak-
birçok bimmetler)e yetİ4tirdiği or- konu~mıımah illetini kökünden de- lııılcle .Türk~eden başka dıl k?

1
n
1 
uş1m~- hı rı üze~inde iznh:ıt vererek bu 

d ·ı · . l b"" ) .. L- ğil~e bile, şöyle tistünköı·ü olsun ka- yız. Konfeııınslıırınıız, tenısı er ınız . . • . .. 
usunun 51 an arına o y e uç ucf zıyahilecek bir tılsım umulabili r mi? ele ~P Türkçedir. Dcıliğim gilıi ba ~e.lırl ~rı. sıstemlı mesaı _ıl e : n az 

ki,iye teslim çok ağır geldiği için Öl•le olmasını temOJni ederek, dün yolda tereddütsüz yürüyeceğiz. ıkı mıslıne çıkarmak mıımkun ol-

1 
bir müddet ecnebi heyetini oya- mu~cvi vatandaşlar ara:;ın<la ve si- _ Mektepler! duğunu , fıza knydına d a ha fazla 
ladı. Halbuki istanbuldaki iciz ııııgonlarda bir hayli dolaştık. - Evet, ınusevi mektımlcrinin bu v e ciddi ehemmiyet verildiRİ tnk-

1 

ve biçare hükumet de, İşgal kuv- Sabahın sekizinde sinagoıılar dol- işıleki Tollerl büyüktür. Yakmda on· dirde Kurum un munta La m ve 
vetlerinin emri)e Kazım Kar be- muştu. Bayramlık elbiselerile gelen lıu J~ da te~iki me!:n,i cdebi!cccft! - müstakar bir bütçeye kavuşara~ 
kin her~ün tazyik edip duruyor- erkekler içeri t!'İı l'r giı mez koltukla- nılzı znnncdıyorum. ~ azık kı bıı.ım t.!aha cmn;yctl çalışubıleccğini 
du. Nihayet m u hterem general , 0 _ rının nltlnrınrlaki pnketlcri, bohça- Balatta musevi mektebi yok. Olsny- b .. t . . ı..ı K 

1 
• d lan açıyor ve çıkardıkları yün veya dı, daha ( abuk ilerliyebilirdik. Aile- le aruz

1
.e
1 

tırmı ve ı-ıava ucJru -
ya am:ık siyasetinin daha zıya e ipek atkıları - yani 1'aletleri. enııe- ler arasında da prop:-.gımdamızı ge- munu a a :ada r eden bu m esel e-
devam edemiyeceğini görerek bir lerlnclen dolayıp omuz:arınılan doğru ni Jetlyoruz. Yalnız... ri tetkik ederek İstanbula clve -
~Ün ordunun toplannı ve tüfek- önlerine saıkıttıktan sonra dua ki- - Yalnız? rişli niza m lar tesbit e tmek üzere 

1 !erini Miralay Ravilson'a teslim tapla;·ını nçııı·ak mektep strnlarını - Türk kord~lerimizden mane' i b ir encümen teşkilini tekl if et -

etti. Ecne i heyeti bu silihları e- • · • · " - . .. '-"';ı .,- mi tir. b d anılırnn rahlelerin öniine otuı-u•oı· - \'aıdım dillronız ~f e,.eLi u- ,. "~ uiin ı 

1 • J'l B t kletm k !anlı. evvel bazı gaı.cteler. bizım beynnnn- .::.::k ~ Koçak'ın izahatından 
mıryo 1 e a uma na e mec- Görünürde hiç kadın ~·oktu. Ve ını•ımzcleki ibare diişlikl uklerini dil-1 '""" ı;u. k:k .. • . · ı 
buriyetinde idi. Demiryolu İse biiUin başlanla şapkalar... !erine doladılar. Biz ise, hüsnüniye<> sonra oır t e t -ı encumenı ~ı -
Kars civarında. dar boğ-azlardan - Biı, ibadet ederken başımızı a- t.imizin ırözönünde tutulmasını isti. ıni1 v e yarın saat o nda top -
geçiyordu. General Kazım Kara- ~amııy ız... yoruz. Ren Fizin kadar Turkçe bile- lanmak ü zere içtimaa nihayet 
bekir, kendi eli)e ye•:•tirdiği or- - Ya kadınlar '! ınezsem, bnı.rfi~ i.çın bu bir. kusu!' sa-ı verilmiştir . H ava _Kuru:ı:u vila: 

"'1' - Onlar, evlerinde ibadet t'der - yılmam:ıh bUakis bunurı ILtll" ı ,.,. 'd h t S b dusunun ıüzide efradından bir 1 • _ '. _ • • • ,...- yet ı are eye ı reısı n n 

b. ler. 11.; en du.e~ııulmelıd ı r. Çok rı:a e~i-ITütüncü'nün reisliğinde t o planan 
iki bölük seçip bunlara sivil el ı- Ta karşıdttki mihrap vazifesini gö- yoı uz. Hızı her hnsn ta oldugu gıbl t t ık'k .. . d " k e vn 
se giydirdi ve eslihamızla dolu o- ren yerde, pı rıl p ı rıl ampo!Jerin nl- bıı husul!ta -da tenvi r ediniz, ikaz e- ı ~ 1 c cumenı un p e • c. ç .., 
lan katarlatı dar boğazlarda kıstı- tında beynz ayin clbi<ıc.--ini giyinmiş, din'z, bize kuvvet venniz. kı tlere ,kadar çalışmış. ıçtı?1ada 
rıp bütün top ve tüfekleri istirdat ınrtı Cl'maate doııiik haham ve onun On ı-ıcıwılenberi hu hiı'lii:,-in lı:ışın- H ava Kunıınu genel mcrkezı Baş-

) d' i · l • r t af · 1 sağınılaki iskemlede urkasmı duva- dıı bulu.nduğum~ ?ğrcndiğlı~ ~a~·ı kanı ,Ja h.~zı r bulunrı:.u~tur. En cü ... 
ey e ı. ıın ası zev.~ ~ ar 1 

.. ıse, ra vermiş redlııgoll u, -silindir şııp - Dnvld l\nmpeas ı cHlden bu ışi ıde- men bugun de mcsaısıne deva~ 
bundan sonrasıdır. Sılahlar boyle kah backa bir hııham... Sonrn mü- nl .. dinmiş bir münevvı ı· bulılunı. edecek ve b ir rapor hazırlıyacak-
gözgöre frcnklerden alındıktan l"ninler... Fakat... tır 
sonra muhterem General evvela Tevrat okunuyor... Ah şu fakat olmasa değil mi! ·u . h d 
ecnebi h eyetini «biz size muhafa- i stnnbuldııki 75 bin musevi, şimdi Öyle ya, on seneden ber i BıılatıP • n~.~nı I e?'et ya~n 1~aatp on . ~ 
z.a için teslim ettiğimiz silahlen. şu anda hep ayni kitabın önüııdedir. essiz bil' ok:ığında topu topu yet-ı yıne un~ ıunyet .ı · artısı 

Yanımdaki nnısevi do· t, bu ılüşiin-, ıniş ııı;k~en ıı:ı•ııçle ç:ılıŞDıı lıu birlik me rkez bınasındn toplnnacaktır. 
mızı eşkiyaya kaptırdın•z.» diye cemi sezm iş gibi: 175 hin İ<;t:ınhul mu cvisinc derdini Dünkü İç timadn Vali Lütfi Kırdar 
şiddetle muahaze eylediği gibi, - Dikkat !'d iyor ınu"unıız, diyor , anlatıncıya l>:adar~ <Vatandaş Türk- na h a7•r bulunmu~. tt'plantıdan 
İstanbul hükumetine de telgraf o züppe takım. ha~i vapurln~da, çc konuş!~ dıyc IJa~ırnmktan bizim so nra V ali, H ava Kurumu Bnş
çekerek o biçareleri de «sizin taz- tranıvaylarıla, unıuını verlcrd,, ına- gıd.lnğımız kunımuş olmıvac:ık mı? k p f M "f tt' · 1 t b 1 

'k . ·_ı d Tbl ld cima y~paı· ~ibi Türkç~ konuşmayıp • l•'. K. a na v~ ar ı u c .• ışı, s an u 
yı ınıoue or unun .. ı a arı e en ta, yabancı di lleri bııgıınn o türerli H a v a Kurumunun m ustakbcl m e-
gittİ» d iye bir hayli sıkqtırıp dur- oğlaıılar, neredeler'! Rica ederim, iyi saisi h-ıkkında uzun müddet gö -
du. İşte, beşeriyet tarihinin sine- bakınız. lıurnda hu mukaddes gün, BerJindekİ rüıomüşlerdir. 
sine g ökten inmİf nurani yazılar- zengınınıızı, fakirinıizi, tneirimizı, K "d t ' •• ı 
la hakkedilecek kadar ulvi olan esnafımızı, bakkalımıza, kasahıınıza. çocuklar tahliye ayaerı e e · eTru.e1" 
istiklal mücahede ve zaferimizin eskıler olayımıza kadar hepiınızi Knys~'l"İ, 3 ( Hususi) - Şı:ohrimiıı 
böyle şaheser addedilecek mahi- bir ~atı altında. HabLin lıuwı·undn ediliyor lhıvn Kurumuna, Kayseri Malları 

• b' l • toplamıştır. 1''akat onlıır, o ikide lıi r Satışfivı biıı, un fabrikıısı sahipltri 
rine ve fedakirane ımmet erı ·~ıııl ıır tlcviren•k bütün ınu st•vilcrl (Bırixı:i 11c.hifedn: d-- m) b ,~ ~~u eş yüz lira teherrü etmişlerdir. 
vardır. Mütarekenin daha bida • de mütces«lr eden o k~ndinı bilmez 
yetinde böyle maharetle alınmı~ çn plıınlar, bövle bir günde bile, işte Harp kışın A k denize ge;ecek ------------...;.:....;,; 
ve saklanmı, olan silahlu ise, is- görüyorsunuz kt, aramıza sokulmaz- .Nevyork, 3 (A.A.) - Xevyorkl kudreti, İngiltere şüvle dursı n Mal-
t ikla l mücahedemizin ilk s ila hla- lar, bizıll'n kaçarlar. Uinaenalcyh bu Tiınes gawtesi yazıyor: tayı bıle felce uğrn.tarnı.vlı. ' 

gibilt>rin sör.lerinden, hareketlerinden Bütün alametler Ak<lenizin kışın 
rını te~kil eylemiştir. bizi nıesul tulmaK. günah olmaz mı! muharebe alıııesi olnc ı,'1ııı g.j teı· • Alm:ın bombare.ımanı 

Tarihin, n e tayam ha yret c.il - Tam bu sırada hahamların beyar1- mel.tedir. ?ılih~cr;n üç t:ırnftı itti - Redın, 3 (A.A.i _ Alm:ın hnva 
v esi ve intikamıdır, ki bizim bun- namesi okunmıya ba~lauı. · fakla ı,-enişlemesi de mııcadclcn!n kuvvetleri bir kere daha J.ondra ,.e 
dan yirmi sene evvel insafsız bir Koca miıbcdi dolduranlar kulak kc- bütün kış devam cdecc-ğiııl ve lngil- ct1ıulıi ve meı·k"r.i lngilterede a.sk('rİ 
tazyik kar,asında almıya mecbur silmişler. d:nliyorlnrdı. tereyi rnağli'lp !!tmck için Alman :ı - hed<'fler üzcıınc taarruz ctn işlerdir. 
olduğumuz tedbirler , bugün ayni A rkasındıırı Holat Türk Kültüıü kcri kmlretıııdcn fazla bir şeye ]{i. Hır ~'ok mıntakalar .şiddetle bonıbar-

ve Yardım 11irliğinin: «Bugün Ce- Z1!,_m_olduğıınu gosteı nıektcdir. _ll:ıva drrnıın ~ilmiştir. 
vaziyete diifmiif olan Fran11zla ra 'ııabılıak huzurunda, lrnlb snflığilı: 
örnek oluyor. Zaten istiklal har- nıııkaddc.'I inngonlardn dun ederken 
bimizin Almanlara da hareketi PfulÜn dünya snkinlcrl için sulh V\! 

milliyele ri için örne k olduğunu M. salfih, ıt>fah ve saadet s ncsi olma
Hitle r , T iirk he ye tini k abul ettiği sıııı niyaz ediyoı·uz. Tıirk hültüı fi 
va kit söylemiş ve «h en e cnebi Birliğimiz, girmekle mtilıah i olduğu

muz yeni sene ınünnsebetile nl'Cib 
zulmüne kar~ı kıyamı sizden öğ- Türk, kıırdeşlerimiıe, mfibN°c<.'l yüce 
rendim, onun için Türkleri seve- Gümhuı iyet hükfıml'tinıize, bizi !ev
rim » demişti. Şu halde bi2im İs· kalade pcdcrane şefkatlerile idare 
tiklal müca hedemiz, Avrupanın eden ımygılar değer Cümlıurrebimiz 
m3ğlüp olmU§ en büyü k , en me- İsmet İnönü \ 'e bılCımum mesai ar
deni, en kuvvetli iki milletine ör- kndaşlan olan muhterem zatlara, 

BOMBALAR 

"ıtr lln b ek1enmelidir. ~ ..... ..... ... ................................. ; 
cemaat Warc hcyetlerile mensuplan 

nek te~kil ediyor. Yalnız bu hal ve Birlik azalarının u:wn ömfü lere 

M.ALTAY 
ı-----~~~~~~~ 

. " b ile , i stiklal harbimizın uameti- mazhar olmnlannı temenni ederi"L.:t 
1htiyal'lıgınıza göz Göz) erin izi k~nısenln ı;ozleri- ne ve fevkaladeliğine aynca bir diye başlıyan beyannaııH•.si okundu. 

Eskidc>n bombalara, basit havanı lfı.k maddelerini taşıyan mermilere 
toplan tarafından atılnn i~ lnıı-utla bomba diyoruz. Bunlnı· bomba top
<lolu tostoparlak demir ı?Ulleler le • im ı, piyade tüfekleri, el "e nihayet 
ıni)e edilırdi. Uu boıııba evvela sık-1 tayyarelerle ntılınnktadır 1lk bomtm 
letile he<iefine ezici hir tesir icn:ı topunu Almnnlnr, Unı~mi Hnıpto 
eder, lionra lıarut zarfını parçalıya-ı . t t · 1 d" B to ı Ü - d . . ıcn e mış er ı. o p ar y zun c:ı 

ı ak etrafında tahnbata sebcbıyet nrka tarnflan pervane "'ibi bölmeli 
verir, nihayet rlüştüğü yerlerde )'an- 1 • ... 

lltriliz k b~11 si değişti 
liıksüz el'mek isti- b k • • n ın )ürulm nııısı, bürha n değil midir ? Ortalık derin bir sessizlik için -
yorsalllZ gözlerin ozmama IÇID bulundU~"U yerden S . .. eleydi. 
muhtaç bulurıdlt~t ··• · ı · 1 - .1 Fransızların urıyedc bec yu z 

l:i • gugıııı .ıç < egı sc . . . " • . Biraz sonra tekrar Tevrat başla-
t ' ( l 1 · h'f d d l b..'J!lölt ve kolay tf'ılbirleri a l manız bir parçasını gömıesine bıığlıdır. tayyarelerını telım etıneluizın d 
ı:errı . . ncı -~. ı ıı. •n evam 1 lazımdır. k la . bt G t ı ... 

tıı t rrııyctlı degı~ıkl ı kler olmıış- Sun'i ı~ıj;n gelince; bunun müm. açı m a rı ıse, m u • . erenı ene- l\lüeuin ikide bir, ceınnat arnsm-
~ Gözleri b?.ı:nn~ heı:~esi vaktinden kün olduğu kadar lı<.'raz, salıit ve ra l Kazım Karabekırın toplı.rımı · dnıı goziine kestirdiği birin i ismile 

~ir llf~eki] Chuı chıll, M :ıli;re Nazırı çok evvel gozl u~c ~nur~cnnt ettl.ı·l'n, hal'. ı ret ncşretm;yt•ıı bi ı· aydınlık :u teslim etmemek hususun d a ki çagınyor, bu zat bey·; ipek atkısı
~'lı l{ıng,..ley Wood ile Mesai Nazırı fena. mk .altmda gozler~ bozu~u ışle- membaı olması Jizımılır. Yalnız gı1z- tedbir ine p e k benziyoı O cihetle HL lıo)nuııdan kaldırıp lıa.şına örtfi
lıı; eat Bevin'i, haı-p kabinesine gir- re gıı ışnıış olmaktı r. ~ozl~rJnı yorn- ll·rln bu mcmlıaı doğ ı udan ıloğrı.ıya b iz bu tayya re kaçırmaYl, ~imdiki yor ve hahamın yanına giderek Tcv-
ı...,fe1rıdavet etmiştir. Bu suretle harp rak çalışmak mecburıyet.inde bulu- • I l )" d ratı okuınıya b ş!ıyordu. 

v (' 1 1.,.1 1.k 1 i . 1. 1 gor~ıPıııeleri ş;u·ttır. Şf'ffaf olmıynn mütarekenin a e a e bir v ak' ast Bu mazharly<•tc e~n, bu-yu-k bir 
''I •C k J h ta ! . : .:u anıı.a U iŞi leının ete- &;bi t e aK ıye tara tar eğı iz. sevaba •la kavu~urınuş ... 

ın lkanıbillrdi. İlk bombalar l'l 1 cın"lc~ kullanılmıyn ~nşlnnmıştır. 
~eı açsırdn, Almanyada ic.nt eclilnıi~- B~ bolm'.•Jcr, ~uıııl aya ıstikuınct t.e
dr. llu bombalaı 111 içine sokulu blr mm ctmışlerdır. Bu tarz bomb la", 
iitll de, menni topun ııanılusuııa sukut tıeticesiııde ateş nlnn infilak 
yerleştirilirken nl<'şlenirdi. Fnknt bu ınndt!clerile dolduru!mnktndır. Bu 
anıl'llye ılniıııa tehlikeli olurdu. Son- hıırpte ynn !'in bonıbnlnıı d3 kulla
rnlan t>ndaht sırasında bombamn nılmıya başlanmıştır. lltınlnr, bom
fitilini de tutuşturan bir usul bu • banın içine konan çok yüksek hara· 
hmmuştu. hk uımanlar bunlann ret neşreden maddelerden ibar<'ttir. 
~:ırılnrı 15, 22, 27, 32 ssntinılikti. Eskiden sekiz on kiloyu anc:-k bulan 

Bugün içi boş, ince cidarlı bir kap bombalar yerine bugün, 1 - 1,5 ton
içiııe ye.rle.ştirilmiş, en ,iddeill infi-1 luk bombalar kullnnılmaktndır. • ~I' 8 iızalarının adedi, altıdan nanlar, 1 ı.- ş < ı ·en er, ş ış ıyen er, abaJur k il k b · · ı 1 ı_k• f d ·ı "' 

'er • çı mıştır. Harp kabine~inin h:~~ıı~cnınçıı~ı:t~kla~ayperf~ ışı~ğ~~·ı mu- lı~~ıı·. Bo;k·l.t>re yıı l nız işlenen iş vcyııl Kim bilir, bu kaıçnna, belki m11ğ- Ondan olacak ki, hır ı:ok bakışlar 
'•\ Cıızalnıı, Chuı·chill, Lord Hali- dik- o .. unan IUlp a"dınlntıJn1ı« olıır - - --------- ------------------
•·· • kntle kontrol etıneıı· d ı'rl <•r. ,, .• ., lup bir milletin ytmiden naili ı:a- mfıezı:lııln ••ijzlerinden avrıJ:ımıyor .•. , 1 L K M E K T E p ı:ıl!av ı~n Wood, Attlee ,.e I.ord gözlcı· karanlıkta kalır. . . b' "' ' 

!!tbro0k'clır. j }'İ IJIR i STi( NASllı "' ,. ki . . fe r olmaı.ı ıçın ır mukad dime Snat on ikiye 4foi;rı·u fiyin ve iba-
Ch Ol,.lf;tL/f)ffı> .' .-,un ı ışı arın en sıhhısı sı ra neı · · 1 det. hitti. Ceınant afır ağır dnğılmı-ı· ı> anıberlain, muhafazakar . ' dcktıik, havagnzı, ispiı·to Jünıbası, lC§kıl ctmı~ 0 ur... .. • ya başlııdı. • 
,~t tiai reisliğinden ist ifa e tti Gıindüz~n, dnhn doğrusu güneşini ırazynğı lambası, ~oıı.ra da yağ lam- · Ebu.zzıya .Zade ı Uışamlıı, karı ştığım kalabalık n - c i 

h.. "llfld ışıftınd:ın ıstlfaıle ec!t•rck çalı~an bir basırlır. TASl'IHJN DOKTORU ı VELiD raııında, yine tıir klnııwniıı Türkçe og"~a ya · ı ~ rıı, 3 (A.A.) - ChambHlain- ~ 
lJf Ubafnzakiir partisi reisliğlndnn l 

r-ı..,: ettiği haber verilmektedir.

1 Sı s~e~";eftas;frj0fki;.1 (r Hikaye Rolün namusu Yazan: Mahmut Yesari °"9) • • 
Saın:~;·11:"5·~·;;;•-MtttJ 1\ul!~te, yanıma ~cl~ı; sor~u: ~ 1 hattfl en· adi şekilde, lıo•ıııd:ılığı lu t- di, elimi sıktı ; yutkuııuyordu. Sor - ıı ı ı-olümdc, eskilel'ind(;Jl, ne değişik- o g\,,J r e t m e n 1 e r ı· n e 'r - Ustaılım, yeııı pıyeslekı rol um, maz., kesenin ağzıııı açııınzdı. ılıını: lik vaı·? Evet. isim, !aı·nz:ı Ahmet 
rabzon-Erzurum nasıl? Sizi, kendimle fozla meşgul Aı·kadnşl b 1 lı" r~· 1 . - Piyes, nnsıl? yerine, .i\lehmet olmuş! Öbür piyes-

d • 1 etıııiyeyiın ama, bir k:ıç kl•liıııeyle, <ınu fena ahıı, lu "ıı'" :!d ı > Fıgkı tçın, T k tk d . l h 
emıryo u 1. tf ? d 1 . • ırpa ıvor ar ı. a a o, e nır yu un u; le, bir gazıno< a ora tepi;; ordum; 

u en anlntır mısınız. Arkn aş aı, C\ t'nı'n ekm..,;· . k·.. - - " d " fı - Çok gu-z"I !ıtr 11•1,.( .. td bı"r baı·ıJ··ı ı n d' r. · • I 1909 . . T ....!'lllı, ·oınu nınu uş ınu - - ' ·~ .. · • " ~, ' < a se ıyorurn. 
a;ı eırını•VV• çok mcthed ıyorln~·· Hcpsı de: am, yor, güli.ivcriyordu. Durdu; bir daha yutkundu·. Kt'paıellk, hep, ayni kepazelik. Aı>· 

t .... ll'ııundan s T b d sana göre rol! dıyorlar. K - 'l'ıı ııı , sana göı-e bir ı-ol , dtg' il Lal oluıı, ı-üldürüvorum. 
·~ııl'b l'• sa ve rn zon nn O eski tulı'.ıatçı laülnndı . sanat ha- Ul'lsı , :ırtlst dı'ğildl; kulist! bile ,, 

lı~"l ıı rıın nıüntehi olmak üzere A· ' ' uğranuyordu İki 1 1 "-b 1 mi ? - ~en, art.ı~tsin ... I!o.ün icapl arı-
... " bija vatının bfr tevive (.]e<ri~ik rÜZ"a" r!a- . . . . . <•g U C a, 1·°" a al'l B' .ı k .,it d • •Yatına doğru tesis oluna- " " ., • ., g•bı sevınılı ve · r O 1 I ırucn taştı: ııı yapaea sın. 
tı .. ı lcını .... ,olu ı'nca masnrı'flnin su- n, onu, <ÜJl<>ret> c• ~.tmıştı. ' · i sess:zı ı. nar 1 a, - Siz de mi! Ynkı<a, siz de mi, Heni, çok sevdi7ri•, hat ı nmı rok ., C!d • ., .,. - • cEfendı nsaıı> olac:ıklarn hen:ı:iyor- " • 
~~"ııllJ a~lkile teferruatına dııir Er- Gözlilğünü düZl·llli; zayıf gözll'ri- lu. ' onlara, ötekilere uydunuz! Deni çıl- s.'\ydıf;rı halde, infialle ıı .. kn 1111 dlin-

~'l'ttı.: .1 ı·abzon, .i\lamuı·ctülaziz vi- ni kırpıştıraruk yalvarır gibi baktı: t dırtnmk istiyorsunuı, değil mi? dü : 
"l'ind ş k k B'J i O, biraz daha sokuldu, ı·ica.sını S . . 1 i ~ f B 0 ~ ~. .en tanzim kılınan mnzba- - al' ısı yo ya... ı yoı·sunuz, akın ın~an ::ırın sYanla rı, .ıır a- - en, rolü istemiyorum. yııa-

11 ' •"< f t ekrar l'lti: · 
)
'lr, h ab ıa Nez:ıretlne ...-.,"nderllmi .... söyliyemiyorum, sc:;iııı ~rok! Ü ı n l:ırın parlamalnıına benze,ınilcı ı -. mıyac:ığıın. 

"""• .,v .... - · - stadını, ı·olümfı, !Ulfl'n nnlata-~ ıı._. atalara göre masmf 3 mil - lstcmiye istem iye ~ülmüştilm: iideta, ürktlim: - PPki ama, rolü, çok mu küçük "" .... ı cak mısınız? "l~l:ııa_:<> .tahmin edilmiş, nıe%kur - ITnng sinin sesi vnr ki? - Pl•ki, ne var? buldun? 
)U~ ıl Vılüyct ahalisine senevi iki Bıı .. ı>.sk i tıı!Uat k urdu, hııddini bi- Kafamın içi dağınıktı; sonı·a bi r Başını, iki yana ıiö9dürcrek göz· - Hayır ... 
~ -"~~ lira raddesinde oktruva ı·es- liyor ve esesi olınadığıııı> itiraf edi- rolü nnlntmak ~in, aşağı yuknn bü- lükleriniıı kenarından bııinyor; dişle· Diinüp tekrar yüzüıne b11kıyorılu: 
,''lllnı )(ive tev:ı:ii suretile mıısrnfın yo ı"<ln. tün piyesi ıınlutmak laz 1111geliyordu: ı-iıı l sıkıyordu. Cebimfoıı pnket lni çı- - Rol, küçük dt•ğU ; h:ıtta, çok bü-
''•:•,, ' ŞCinillmDetür. Evet, bu eski tuluat kurdu, belki - Şiındi nnlntnmıyneağım. Zatl!n knrdı, bir "ignra aldı , yırı ket i hemen 'ük. A ıııa. artık, ben, bu çeşit rol-

•..• 
:.:: ... c"u''n''u""c'"iJ'.'n"•Ü•.•n"8"'y"a••r••l;h· .. : •. : ..... birinci sınıf bir nrll'!t <ll'ğildi; fakat benim anlatınanıln <ltı olmaz. Arka- echiııc koydu. Kendi pnk.etlnden si- lerrlcn utandım. Yine beni kaz ycri

kendi çeı·çevcsl içimle, bir çok birin- dnşlnr, rollerini yazıyorlıır. Bu geee, gam içmek fcdakfü·lığını 12öze alı - ne koyuvorlar ; yine beııiın karım ı al-
ci sınıf artlstleJ"in hnsrr.t knl dıklaı·ı defterleri alırsın; hem piyesi okur- şıııdan isyanının derinliği anlaşılı . dat.ıyor!aı" ......... : h d 1 l 

ı '4- ~ ............. ................ .... alkışları toplamıştı. Sonı'n, bu «ses· sun; em e ro ilnü yazaı·; ıı~ym ş, yoıdu: Af:ı l lıunıştıın: 
~{I kaeni Ziraat Kredi Koopeı·atif- siı operet> aktörti, arkııtlaşlnnndan anlarsın. Oldu mu? - naha ne ol!lun, üstadım. Tnın - Snıın da mı anlatmak Hızım~ 
it.arı l'~ununa göre, ilk kooperatif ayı1 çeşnide insandı. O, kulislerin :ı-;IIPrini uğuşturdu: hana göre rol! Öyle mi? Rütüıı ar- Oyun, yRhn! 
t ~tUı·k ~r kooperatifi kuruldu \'C cSenla oyunlan> na i!<tİTak C!tnıiyor- - l\tadf'm ki siz böy!e ınün:ıı;ip k:ı<lr.~lar da. böylı! ı:üylüyN·lar. fü - Oyun olsun. ne olursn ol ııun. 

Maarif Vekaletince İlk mekteplerin 4 ve 5 ci sınıflarına 
lrabul edil,.n Maraşlı Kazancıoğlu Abdülkadir Sadinin "YENi 
iLK COGRAFYA,, kitapları Milli Talim ve Terbiye He

yetinin son değişikliklerile " SEMiH LÜTFi " kitap ni 
tarafından haritalar ve- resimler yeniden yapılarak emsal. 
siı. bir nefuetle neşredilmi,tir. 4 cü tınıf 21, S ci 30 ku
ruıtur. Toptan alanlara büyük tenzilat yapılır. 

Ankara Okulları Satmalma Komisyonundan : 
1. - Ankara yatılı okullarını n 1940 rıııı li yılı ihtiyacı olan ca33600> 

kilo ekmek alınacaktır. 

2. - İ hnle kapalı :ı:arf usulfle yapılaenktar. 
3. - l steklller, Bclcıtiyecc tesbit edilmiş ıınrh fiyatlarından indirme 

yapmak sure.tile teklifte bulunacaklnrdır . 
4. - F.k1.1iltmeye gire<."ekler, 24!10 :;ayılı kanun hükümlerine uygun 

bclır<'lerle komisyona başvuracaklardır. 

5. - Teklif mektuplan ihale aııtinden bir saat önce komisyon baş-
knnlığına \'t!rilmek liz1mdır. 

~- - Muvakkat temina t 2747 lira 25 kuruştur. Teminatın cksntıne 
saatinden daha önce Ankara ok"Ullar muhasebeciliği veznesine yntırılnıa-

ııı'4> 1'~1 
?ldu. (935) kahrını çekmiş olmaı;ma ı ağıııen, ba- O gün, ne yaph? Bilmiyorum. Yal- ğişikllk yok ki! .. · Hiılii o mektup! datıyorh~l'. 1

Hep, ahi nan benim. Bir sı gerektir. 

1 

' 11 Q2 u koopernil!in bir numa- du. Aile babasıydı. Yıllarca tuluatın görüyorsunuz, pekıil:'i, ii:rle olsun. rolde, lıir fcvkalaclc>llk, iıau:·ı hir de-ı• Yetc.r. Hep onlar. benim karımı al-

~·~n ıkıye, İran, Irak ve Efga- ş1 havalı değildi; ev urlnmı kalmıştı. nız, eı tcsi sabah, k.ıl!.,•c karşılııştı- Nnsıl değişikli k ~''>k? KÜn. lıl r ı·olcle , onlaı·dan hirini, ben, 

~dı.a~~;~~)~da~:S:a~dk~.b~A:d~p:a:k:t~ı ~i:m:-~~P~a~ra~ı:ıiııı~,~sa~n~tı~·mii~nMe~k~·:ı~c~l:ı~r~, ~h;<';s;ap~l~a~~~za;m~a;n~,~z:a;y~ıf~ı"O~·:zl~e~ı·i~n~d~e~b~· r~in;-~.;;.;v~·a~ı~· ~ı:ıı~ı ?~K~u~l~i~~i~n~de~g~f~l,.,;1A~ll~a~h~a~ld~a~t~a~m~ıoıiio~ru~m~.~iiİ:ıii~i&:.~WİMİlil.ııııı1111ıııı1~~~· .;;miıı!:E~ksil~~t.me:i:,~An~ka~r:acla~~ok=-uı~u;.ıı1illılilİliıliiilıliiıliili.-.Aıll~~W.-'llll.....ı .... 



--------~"""'!!"~~~""!!"'9~---~--~~--~~--~~~-""".'"'~~TASVIRİ EFKAR----~--~---------.... ....... --------~ 

A.;;·= irol Necati Ağn, sızıların, nezle, grip, romatizmanın ilamdır. Bahçekapı; Salih Ne~at~ P . • • • • 0 1 1 e • • • 1 1 1 e ı e e e ı ~ ı , e e • • 1 • • • • • ' "' • • ı e e e e • • • • e • c : : :-: : • • • • • • a • • • e • c ı ı a ı • • ı ı e • • • e o+.• e e e ı ı \ ı • • ı ~" ••••• •c• • •• O $O~••• • • ••• • • • •••••••• ••••••••••••••••••••u•••••••••• •• ••••• •• . 

Yı nanlı at /etler 
dün geldiler 

Misafir sporcular muharririmi .. 
ze müsabakalar hakkındaki 
düşüncelerini söylediler 

İLE SABAH, ÖGLE 
Her yemekten sonıa gunde uı: 

. . .· -~···. 

istiklal Lisesi 
Erkek - Leyli ve Nehari 

Talebe kaydına deum olunmaktadır. 
Şehza~ebaşı pofü karakolu arka11nda.Telefon: 22534 

. -
~ XI iıci Balkan oyunları biletleri 

Aıagıda yazıla yerlerde bugünden itibaren 150. 100, 
75. 50. 25 kuruşa satılmaktadır. 
Şekerci Ali :'ıluhittin Hacı Bel.:ir Bahçekapı - Kııdıkoy 
Yataklı Vagonlar Karaki;y - Beyoğlu 
Zeki R:za Sporel Bahı;ckapı 
Ege ~poı· Pıızarı P erapalas karşısı 
Mcr\i.eı ı-:czane l Kadıkoy Altı)•ol ağLı 
Be<kn Teı·bıye i R..ılg~3İ Sıraservıleı· - 1'aksinı 
Feııcı bahçe Stnuı Kadıköy 

İSTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI 1 
Yıllık İlk 
kır'1ııı leıııbıal 

Yanan cini •ompiyı 11u l'ap .. .,. 800 - 1500 mdrcJc Rızo 
MelHaJ~n .,. lıae111•tli raJtibi Yunanlı Vclltopoulo• 

96,00 7.:!0 Kerestecilel'de Meyva ve sebıe hali aı-alığ ıııda yeııiden irışa edilen H No. lu dükkan. 
!li.,00 7,'.!0 '> , > > > > • • > 36 > > , 
96,00 7,20 .. , > > , • > > > 47 > > > 

Mı-. Rlnoırnlosun reisliği altında ! musab:ıkalaı ~a 7.117 ın. ııtladım. Bu- :::~~ ~:~~ , > > > .• • > • > 26 > • > 

29 atlet ve 5 ldar~idon mürekkep rııda dıı. 11ynl ı ekoı u yapacaı:ıma e- "G.00 
> > > , > > > > , 60 > > • 

d · · ., 7,2U 
Yunan kafilo«i, dun saat 13.15 e mınım. 

96
,
00 

o , • ) , .. , • , • > '49 > > > 

l i 1' 7,2 
ıehıım Z<' gelmiştiı·. d81"ec le~ _o- Velkopulos: 96,00 7,20 > • > 

• > > > > • > > > 45 > > > 

katlı) ana, atletlel' de kendı\erıne --- ---
0 

, , > 

t •h ıs edilen vapuıla Suadiye oteli- Kendime rakip oluı·ak Rıza _ Mak- ~ô,00 7.2 , > 
~ d b k 96,00 7,20 • ne gıtnıişleı dır. sudu g!irfiyoı uın. Atına u ır ço · 

96 00 7 
f)O > > > 

Otrl«ll'.' kcııdl\erile birer bire!' gö- defnlar 800 metreyi ı.Mı.6/lQ ve 9ii:oo •• > > , 
rüştfıl. ~e nıusabak:>lar hakkındaki 1500 ü d~ ·1.~5 dakikada ko~t~ıı1. Bu 7,2~ > , , 
duş!iı-ı •l('t 1111 "orduk. On seneden he- deı·ecele!·ı daınııı yaptıgım ıçın keıı- :~:gg ~:~o > , > 
ıi Yuı :ın \lılll Atletizm takımını Çı\· ıliınc l'Üverıiyoruııı. 9r.,OO 7,20 > > > 
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• , , 
" > 

1 ştıı-a l\h• ıı ırntıenöl'ii Simışek, . Si!lııs .. ve ;\~aııdik_ıı!lla ko~uşmı~:ı. 96,00 7,20 , , > 
Tiırt ntlet ıuırıııı 8ıln seneleu:le çok lıı'l.~111 goı ıııcılını. Gılnwnı kı b1.1 ıkı 96,00 7,20 > , > • > > > 
ı eıı\.<tinoını söylPdiktl'ıı ~onı"fl takı- iımıı taııımıyıııı vııı · mıdır? 7.~0 > > > > > > > 

• 
> 

> 
> , 

.. d f 1 il !lll,OO -undakı atleotlcıdcn şoylece bahset- Sillaıo'ın diqki lıeı· e ııAıııı a l' ı 7 .~0 • • > > > , , 
- . l 96,00 -

nıeln'Y«' yakın diişüııl•ı1?Cııı11 ıPnıeıı 96.00 7,20 > > , > > > > 
Cıırc :ırtcsi ve pazur guıılcd yapı- utll'tiznıJe meşgul olan h<'ı kı•s lııliı·. 8 t .OO 6,30 Flor,vM•la Çaı·tı sok .ı ı(m<l:ı kaiıı 15 ııuıı1J1ralı dukk:iıı. 
Pak ohıı m!i .. ab ıkalaı·u 29 :.tJeti- Iıın.likııs ise wyıf rukırıl"rıle son lOO,OO 7,60 Flot·yaıla Çllıı,ı ı:oka!iıııda ki.in 20 nuınaıalı ıiükkiln. 
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59 > 
5 , 

42 > 
R > 

44 > 
53 > 

ı • 
40 > 

0

10 > 
~3 , 
:ı1 > 
20 > 
28 > 
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mıı ı~Urak edecektir. Huniıııın lö \aptıı;ı muı;aba\cada 15.5110 :t•apmış· 64,oo 4,05 Sillt'ymaıı\yede Elnrnıuf mahalll'"inin Dıikmeeiler sokııl':ırıdıı 1 ııunıarıılı dükkan. 
tane ı hı-ııuz çok genç 11tlelleıdiı.I tır. 48,00 3,GO Uııkapıuııııdıı Haraççı Kaıa l\tehıııet nıahııllcsinin Kuınıpıışa karık i~k<>lesi sokağı.nılKki ba-
Ben hunlardıttı fevkıılıidc ::ıcyt .. ı bek- n ~ıı Rkttıını Pencr'lı:ılıçe ııtnduııia raka yeri. 
lemı~ mm Ancak. Sillas, 1'aMı;, \'f<lll kları hafıf ııılıenmıındıı Sıllıı- S&,00 6,38 1-'atıhte Klrmaııti mah:ıllesınln Rafııpap ııokıoi1:ında 4 Nn. dükkiin. 
P ap. "\O Lıımbı'üki ~ıhi kabili} eı- 1 .•ı dl•\:ı her atuıındıı 4.. metre •e y1ııık kira muhınımıeııleı \le ilk l"01İnnt mıktarları yukarıdll yazılı ı:-ayrimenkuller avrı avı ı kit a,Yıı ve-
le n de birincilık alnı:ılarını t;ıbii ılu., ırdu_gı.ınu ''c Tıtso uı~ ... ı;o "': •ı rılmck iızeıe açık ııı ıtıı nınyıı konul mu ~ııı. Şıırtııameleı i Zabıt ve l\Iuıımelılt l\Iüdiıı lüğü kaleminde ı.riıı {ı-
eorürüm. Süratcileriıniz ı11)0 ıftır. ko!.ıy bır şckılıle. aUaclıgırıı, çekıcu1 lecelttir. ihııfo 11 ı 1oı!l40 t'ıını:ı guııil 5tıııt 14 de Daimi Encümende ynpılaı'aktır. Tnliıılerin ilk teminat 11Iak-
Her mO!luhaka için iki atlet okncıı.- de 50 nıet·l'~e savru1dtıgmıu göıduk- buz veya nwktuplnrile ihnle l!Ümi nnıııvyen saatte Daimi Eıır.!inıencle bu1nnıııalnl'ı. (!ll5!il 
ırını. Bunlaı ın uiribirlerindcn iyi ol- ten sonrıı bir saııt evvıal ~oyleıı<'nle · ----- • • • 
duklaı·ını dıı ancak yapueuklurı mü· riıı tumaıııen lı:ıkıkat oldıwııııa daha ~~ .. 

1
,.,, 

ııabakalaı da gorl'<'cyiz. fazla inandım. 'I 'ı 
Tüık atletleri kcrisindt• lıilhnss.ıı SELl:>.l N ~FİZ 

A rpaenıini mahallesinin Topka ııı c11ılclcsiııde 7 /1 No. lu bina hisııe

ılııı laı ı yaplıı ılıuı ı nhkikııta rnğıııcn bıılun:ııııaınıştıı·. Binanın f111.la ve 

nıailı ınhicl:ıııı ol nıasırıılıııı ili giiıı zaı fınd:ı mahzuı u iz:nleo eılilnı<'ıli:'.:"ı 

takıl ıırle Yapı ve Yollııı· kııııtınıınun 4.f iiııcii maddesi gereğiııc:e Beledi· 

~.·ece yıktınlaca•.,•ı ihtnl"naıııe yeı-iıw kaim olmnk üzere ilan oluııuı" (!l4!l2) 

Spriııh.'rlcriıı çok kuvvetli oldukları

nı goıılüm vtı i,ittiııı. Faik, biı· se
nede iki defıı 14.7 /10 yapmıştır. 
Maııdlkııs lıu sene en iyi formunu 
bulınuştuı·. Faik ile Mırndikas aı a· 
ıındaki yaı ışın güzel olacağını tah· 
ırı ııı edlyoı um. 

Yugoslavlar da bugün 
ıeliyorlar 

Yugo lav atletleri bugün şehdıııi· 

ze geleceklor ve Suadiye oteline mi

safir edileceklerdir. 

4 Birincitcırin C u '" cı 

7.:IO Program \'e nl!'mlcket snat 
ayarı, 7.:ıı; Mıızık (Pi.>, 8.00 Ajans * • • 
habeıleı i, 8.10 Ev kadını - Yemek Rıımazan mıinaselı<'tile ckstr11 unlardan :\'apılacak pidelel' )'Uvaı lak 
lıstesi, 8.20.8.30 Müı:ık (Pi.). ve uzun şel.:ildt' büyükleri 500, \:iiçiiklcri 2!l0 ~mnı :ı~ırlı~nııla olııeaktır. 

Terkibinde İYOD, TANEN 
ve GLİSERO FOSFAT 

vardır 

KAN S 1Zt1 G A, 
VEREME istidadı 
olanlara ve SİNİR 
lıastalıklarıntı karşı k11l
lanılır. 
Eczanelerde ·lftılua ur. 
Küçük fişe 60, 
büyük fİşe 100 kuruştur. 

1 
Ramazanı şerifte okunacak 

,,,. 

DİN KİTAPLARI 
............................................................................ ······ ······· 

Fazılı muhterem Ömer Fevzi Merdinin islim dinine 
aid yeni bir tarzda gayet kolav af'llayışh derin malü
matı havi büyük bir ilahiyat költiyatı vücuda getiril
mektl"dir. Bu külJiyatan neşrolunan adetleri 4unlardır· 

1 inci kitap : Başlangıçfoki fikir Fi. 25 K urnŞ 
2 inci " : Allah Mefhumu ,, 45 ,, 
3 üncü ,, Din ve saf haları ,, 20 ,, 
4 üncü ,, : Din ve t!$asları ,, 30 ,, 
5 inci Din t1e teJakkileri ,, 45 ,, ,, 

16 ıncı ,, : Münacat {çocuk 
dilinden dua) ,, 2 50 

16 ,, ,, : lzahlı m iicaal {çocuk 
dilinden dua) ,, 7 sı> 

_.........._,..._ ............. ,,_._. ______ .................... ..._ ...... ~ ...................... _....,....-~ ..... ~ ---==Diğer dini kitaplar=-
Türkçe Kuranıkerim tercümesi 
lzmirli f smail Hakkı . . 

Hediyesi 
150 Kr. 

Ramazan Arma~anı (Namaz sure
leri ve duaları) ,, 
Hadisi şerif tercümesi 

Bundun ııoııra dl •er 
tunları söylcnli~lerdiı·: 

s ... kçı Tasos : 

atletler de Balkanlı sporcular terefi 11e 
zi1afetler 

istanbuln gelen R:ılkıııılı sporcu
larile tanışma mera.,imi bugün saat 
17 de Taksim gazınosuııdn ~ apıla -

cakur. Bu münasebetle \'ali ve Be
lediye Reisi Doktor Lutfi Kırdar da 
bir çay ziyafeti \'Uıeccktir. Aynca 

12.:rn Prngıaın ve nıeıııleket saat Buna muhıılıf h:ıı ckı-t e lenl eı· ccııtlanılıı ılııraktır. Alakada rlıı 
1 
ın 

ayarı, 12.8!: Muzık: Kadının~· kıiıııc ıııall"ımu olmak iizcre iliın olunur. '9451) - ı· 
heyeti, 12.60 Ajans halıeı·lerı , ıa.or, I 
Miizik: Halk havaları, l:l.ıO-l4.00 !!'••••••••••••••••••••••liiıılİİmİlıll•~ 

Amme cüzü {aslı ve tercümesi) 
T ebareke (adı ve terc:imesi) 
Yasini şerif (aslı ve tercümesi) 

20 
40 
20 
20 
15 

,, 
,, 

Yunanistanda her ıttlayışımda 
3.90 ı aştım. Burada iyı bir ırünümü 
bıılabillı em 4 metreyi 1ttlıyaeağıını 

öylıyobUirım. 

Lambrakiı: 

Belgrad ve Atinadald yaptığım 

----

yarııı da Parkotelde miı;ıı Cırlcr şc~e
fiııe bir akş:ıın ıiyafeti vcrılcrektır. 

y.,,.,,n/ı/eruı a iyi 400 m•tr• lropcu•a Kar• Yor•o• 

ilı~~'.~~ ~~~~;~:r~;rn,:;m\~~~t ııat 1 Kadıköy Vak ı fi ar M ü dür 1 U ğ ü ilan 1 arı 1 
ayarı, 18.03 Müzik: Radyo cSwiııı:> 
kuaılelı (İ Ozg(ır ve Ateş Bocck-ı 
lerıı, ı~ .. ·w Muzık. ııı.:ıo Memleket Muhumııını K. 
ant ayarı ve ajııns hıılıeı lcı i, 19.45 

Müzik: Fasıl heyeti, :W.16 Hadyo 
gıızetesi, 20.45 'l'emsil, 21.311 Konuş
mıı {İktı,.at saatı}, ~J.4!l Müzik: 
Radyo sıılon orkestrnı<ı , 2ı:ı::ıo llcm
lekct saat ayarı, ainns habcrll·ı·ı; zı

rııııt. esham - tııhvllııt, kambiyo "' 
nukut borsası t fiyall, 22.45 r.tuzı1': 
Rad~·o salon urksetra ı progı·ııııııııın 
ılcv~mı, 23.00 Hızık: l>ıımı .rniızlgi 
(Pi.), 2'.~ 25-23.30 Yaıınki pıogrıım 

kapanış. 

ltçl arıyanlar 
+ ııtf1f'ET1'1S MUA l'İNl..IÖI 

l\fnıış 85 lıı·a. İktısrıt \'ckülctıne mu
racaat. l\lusabaka Yüksek mektep 

+ ıl!EMfTR - ;\lnlıye Vl•külcti 
nıcı kez teşkilatına. 13 üne[~ derece· 
ye kadar nıanş ve (ıcrctli. I nıtih:uı : 
10/10/940 ı<aııt 14 de .• 9/10/!llO a 
kadaı· nıliracaut. Şarl : Lise mezunu 
evrakı ve resimle mi.ırncant. 

/,. K. 

450 00 l.İı<küda ı ılıt Sclııııııııığa nıa ha 11 '~inin Bo~tıı n • okağıııdıı Y<'llİ 
2~12 No. ta İ 1!, 211, 212 snyılı i)ııhçeli \'e iki böfiiklii ve 
ahşap evin tıımıınıı. 

21 RO Üskiiılarıhı İcııdlyc ıımlıullı•slniıı Pski \'eııi sokuk, yeni Tıır-
kiin Hııtuıı sokıı{~ı. C"ki 28 yeni <l 1 "ı;;ııy ılı nrsıının taınnnıı 

284 5fi Ü kııılııl"da İcadhc mahıılleı1ıııin Hncı BRkk:ıl bok:ığ ı 77 No. 
hı eviıt tanııınıı 

272 78 Kadıkoy lfo.,inı rıı sa nınlı::ıll<'si Hıı vrullııh Efcndı okıığı 20 
No, hı aı-.;aııııı tam::ıını. 

8 4fı 23 Ercnko)'Üııdc Kozyııtııfrı nıahnllC>ıi "Üskuılııı cadıle•i c;;;, f.5 

ve Degiım<'ıı sok:ıgı l!J No. lu köşk v .. ı ıü~tenıiliilı V<· ııı:ızl 
SG'~ iı Ü&kud11rıla İhsmıiye mahalle inin Biiyük i\lu~tafnpaşa o

kngı :ı ı No. hı cdıı tıımamı. 

10 4 68 Üskudarda Gulfenı Hatun nıahafü· inin Tep i Fıl'ııı ı<okn
ğıııdıı 14 :\'n hı evin ıanı::ımı. 

Yukıı ııdıı l :ızıh gııyı inıenkullcrin nılilkircti ı>atılınıık üzere açık n l'l
tırnıııyn çıknnlnııştıı·. lh:ılcleri 7/ 10/9 10 ııazaıte~i ~ünii Fııııt M ılı~liı . 
lsteklılerııı o/, 7,fi ıcnıııııı Llaı tı~ -'Hıclbrllık Akıı ı ·ıı t Kaleıııiııc ıııiiı ııc:ınt -
lıırı. (89!1~1) 
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Ilt>r tuı afa otobiıs vnıdıı" 

NESRIVAT 
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İş kazaları ~ 
Uoktoı, upcrntiiı isnıail annıil r< 

tıırııfıııılaıı yıız.ılan bu kıynıeth c ,e 
meıııll'kl'liııılzdc ilk defa çıkftıl 
eşsiz lıiı kitııptıı·. ğı•'' 

o• Bolluırtlorı11 taftrnmıı aırriçt•t Taıo• 
--~~~~~~~"""""'?!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:--~--....,,.~~--~-~--~ 

surette iğnelencceğini hiç tas11 vvur edenıczdıın. ölrıııış... istlrulwli llılııı llokk11 dııa edelim. 

:\luhtclif nw:sll'k •e ı:am~tlc ~ J-ıl' 
{lım işçilerin başına gelebıtccck rııc•' 
zıılnnlıı itcilcn ~apılınıısı kııP (-l'ı; 
tPdblrll•rJl' Otlllft Jll{İOJO<;ll bl~ • I 11' 
degcl'li bllgilcı i çok .sı.de bir ıı...:.ı ~ - Bilytlk casua romaaı - Tefrilca No: 43 

Nckleden : Clll MiM 
- Peki bu 'kadar ıgözünden düştüysem, niçin bana Holandaya 

• ektup yazdııı? 

- Ben Uylc ıey yazmadım, o mektubun nıüı·se!i hel'halde Hen· 
H.immleı· olacak. Oradıı, vatana biz.met ederken bol bol namusunu sat
mak lçln biı' l'ti:şvet vermı, aana ••• 

Artık konuşamadım, baaım döndü ••. Hiçbir eeyl mulınkcme edemi

yordum. I\npıyı vurdum ve dışarl çıktım. 

Hayıtlımdıı bu kadar sersem olduğumu hiç hııtırlamıyorum. Yol 

tarda kimleıe rastgeldiğinıi bilmeden ve etrafımda olan biten teyleı1n 

farkında olmadan, kaldn ımların üzerinde geJlfi güzel ve hiçbir nede

fım olnıadan yilriimlyo başladım. Nereye? Niçin? Bilmiyordum. 

Bu kadar m uztartp olduğum bir inı hayatımda h iç bilmiyordum. 

Ve J iM muıtarlp blı- hılNUll öa karfitl ıarafınclaa ı.. kadar .et ltlr 

Yüriidum, yuruılünı. Sır paket sigara ııldını, bir kahvchaııcy<' gır- iııin CiZ fetıa ııı:ı vfodam Bıkan tınırfı. bıı fclı'il.:etfn lıeni11 vmıimcle11 
dim. Oradan sıkılarak, çıktım. Bit· pastahaneye girdim. <:enç \'e ı:ütel 1lııri yl'./diği inıi~ ... Zam/lı lırılıcıcıqımnı lırıı yuH!'fİİ11 foclirmişim ... Bu-
bir kadının yalnız oturnııısıııdnn istıfadc etmek istiyen bıızı ııçıkgozlcr mı ,;aki olaı cık dı•hi kıibııl ets

0

cıı, dııpım /ılı· kere •.• .Sizf uzeıı, size 1ztı-
yanıına sokulmak istedıler. Ben, içın ıçin olurken, onlar etimin lczzc- ? P1' -ı;crcn hayata ben 18tivt•ı·ck 111i 611,·ııldenılim. nırııd" cır.aba cıliabc-
tine bakmak lstiyorlnrdı. I>uııyııdıııı iğı endim. Yüzleı ine oylc bır b:ık- vimin lıi~·biı- JıisseBi yok ,ıw? 

tım ld, tereddüt etmeden yaııımdnn uznklııştılar. Grnç, tecriibcsiz bir kı.ıiııı .•. Jlcııi yımıstıı b~ruktığıı 1 ı·tı lıcıttd 
Ağlamak, açılın1tk i tiyordum. Nihayet etraf biraz saklııle~ince f ıı·kııdald 'lleı•l:iinin vırksdmt·si ;

1 
in bcııi biraz dıı bıt yola siirııl:ledi-

kiiıt, kalem getiı·ttim V(' nnıırme şu muktubu yazdım: ğiııc lıiç ihti111cı/ 1'trmiyor mrısıııı?.. Ve yine acaba, baba>1•1n yııriııi 
Sevgili aımcciğinı: yııniıınıı lerkedere/: uile oca/inım yıkıluıaııı,ıd11, l'rtı·ncılara 'n.ılıacerct 
Miiııilıe geldim, doğru ağtıbcyimt s:iyrıref ettim .•• Oh, tasav ı;ıır ede- etmcııiııcle, uıiulıeyimiıı ,.01ii ıınk '1111? IJcıı lııı{fıııı fıf~~m ııri11nu111, 

mezsin. .. Oııdcın 1111 kad11r şoğtık bir mı•ıwıele giiı"düm. /l ıtlcr ı•iiıı oımıı tıa:ıı ı·ı111:::du katiı 11ldı• ••ı ... !"(1/;ııt atirr.IH•yinı llitl"-ı drıı 
Bt1ni br.ş dakikalık bir kımuıııııa araswda birkaç kere oldindıı ı·e :iyc•rlt lıikımı tabıı;·,, fltıı~·leriıı in e/biu/etinr. mc/t nı olıııııştıı • .VeyRe 

hiçbir iıısr111ıı1 ynpmıyacn!iı :wluıii dilinhı ıırıı 1•e ııoğıık~anlılıffilıı ııııflfı. 11iialıe11imde11 fazlıı şi/.:6.yel etnıiytulııı . H1111 lıu(l(iıı bıı· Nısuıııuıı ... t'e 

Sa1<a fit '1111;;11t1rı ıı;;ıık bfr gıırht"t lıııyrıt111m bfıtfı.ıı mercıtı•llııi <lıı- mcuıleketiın için, Reil"h içiıı rpk fflyıl<tlı İf!l,.ı· yrıflltt1. Hıı cımdu - fokar 

JIUTrık ı·e bir evldt ıeı•t1iıtiııiıı biifü,ı IHırarelile ycızıyormıı. tıt?ıd71euıihıı ~ n•ali•mat alııwlc t11ı1k11/ıllı1ıclt• 111tıııııs1111ııı t;l'ıdiğil,ı C<1k 
Biliyol'Ulll ki nıuztaripsin ... Rıı ı;;tımbın belki de beııim yıi~iiııı- <Jldu. /·'akcu )1 rmlef:et 11ğ11rı•ıın cu11ltı11ı11 l'l'l'CTıleriıı ııııııtııdll biz ôr.i:: 

deıı 6fr k~ kat .... Oh ıımıtı, sana yalvanyorıım, a/iabeyiııı oibi gaddar kadınlnı m ncıııı11slu•.,111 t•eruıefl'i'i ::ırnnPltııeııı ki a11.plrıııat«k bir lıol 
elm«.- Bugiln serHriler gibi ne 71aptığımı bilmeden ıcrntleroe sokak- olsım .•. Ağalı<'yiuıin mlitalecısı d11ıiru ol ırd,ı, <'Üt..", lıcn im fUJmtısaıız-
larda dolaıtım. ](omınm kııfamdan çekildiğini hiHettiııt. Bu6lm dö11.- /1ıyıı, mınıdığı,,, 1nıd~i lıi;· mefldffe ugtffıtna .11aıttııamış 0Io11dım. 
liı. Ş'll. tlal..-ikada • o•lcrlm o kador h la1uk ki, ya;;dıklt•Nıı ı bflı glır-

. ~~ ızah eden bu kitap yıılnız . 1ctıı 
ve ıııliesscs<'ler için değil, nılcl~ı 'fır 
.ıe nyni ılt•reccıle kıymeti hıı~dıı"· 
ııt i 150 kuı uş olup rcııiınl~ 

Zayi ,1,11 

Hukuk Fakültec:iııdeıı _ıııdıı~.r-
GG:!5 No. ıu hfıviyetl k~~:ıı:tıınıuı.ıllil 
ııl ini elacagımda!l esk ısı?ın hG1111,t 
\'oktur. Fuıdııfl (,~ 

llAINl Wlf~ 

Tasviri Efkar__.,.. 

Nüıhul (5 ) Kuruştur· 

. . 1 T6'kly• H.ı'f J Abone Şerattı tçtıı ~ 
. Kr 2100~'' Senelık ... . .. .. •••• HOO • 460 , 

Altı aylık. .... . .... 760 > 1,.. • 
Oc aylak •.. .. . .. .. . . 419 > )r.ttll· 
Bir aylık ............ 111 • ~ 
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