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Müsabaka 
kuponu 

Cuma 20 Eylül 1940 

İgi ahlak, yalnız söz ve nasihatle 
değil, /akat iyi örnekler sayesinde 
yagtlır. • • 

Telef on : 2 O 5 2 O 

Te~. Tasviriefkar İstanbnJ 
(Şerhi 2 ncl •ııhlicrn\~de\ MÜSTAKİL YEVMi GAZETE 

~-----------_) 

İrı gilizlerin 

l•tila ihtimali 

karşısında 

teyakkuzlar• 

Yazan: Elıüz.z.iyo Zad• 

VELiD 

K aÇ vakittir nazarı dikl•atimi
ı._ zi celbetmekte olan bir nok
• Var. Avrupa gazetelerinin ve 
tkker! rnuharrirlerinin büyük bir 
lı. serıyeti, Almanların tngiltereyc 
~1 bir ihraç hareketine girişe
Ol elerine ve bunda muvaffak 
d'ıtıalarına ihtimal vermemekte
al~~~· Hatta bizim bile bu fikirde 
}\ 11turnuz ve ingiliz adalannın 
) '•rııaya yapıldığı gibi bir istili
d'· "iramasına bir türlü inanama-
•tıtnız karilerimizce malumdur. 

ili ~tka memleketlerde böyle dü 
lıiJ~ul~esine mukabil, İngilizler de 
~~kıs Almanlann bir ihraç hare-
dtlıne teşebbüs edeceklerine İl • 
Ilı tk kanaat getirmiş gibi görün
' t. le ve bu kanaatlerini de her 
~sileden istifade ederek perva· 

ca s.öyleyip durma\i:tadıorlar. ) 

ıı_ 8u bapta en ileri giden ve en 'ı 
tla gelen de doğrudan doğru- Mrııra HVhcdilcn lnıili~ adter/cri oapurdan cıharlcırk•tt 

Başvekil Nazilli de 
tetkikatf aiı sonra 
Ankara.ya dönüyor 

Doktor Refik Saydam, basma fabrikasını 
gezdi ve faaliyeti etrafında malumat aldı 

- ·----· R ib ben trop 
dün Mussolini1 

ile görüştü 

~- lngiliz Başvekili M. Churchil-

1 
• 

n:· Bu zat, İrad_ e!t!ği ~e?1en .h~r Londraga beş' r ' Iske nderiyede 
~lukta Alman ıstılası ıhtımalının 1 Harp vazı·yetı• J 
la l'a bertaraf olmadığını, lngiliz Ih h .. r-L ~ 

~üzakerelerde Avrupa-l 
ı ı nın müstakbel tarzı 

inşası mevzuubahs ol
muş. lngilizler bu ziga· 
reli son hareketlerle 
alôkadar görüyorlar 

L _ _ı 

~raklarının daima tehlikeye ava ucumu 
~ tuz bulunduğunu, halkın ı 

Ş tt~ .~üteyakkız durmuı lazım· ld 
~ dıgıni yüksek sesle tekrarla- 1 yapl l 

Hava afetlerile 
düşman sulhe 

mecbur 
edilebilir mi ? 

örfi idare 
ilan edildi 

Romu. 39 (A.ı\.J - Von Ribben· 
tıop, hu usi trenle ~nat ll,fi6 da Ho· 
n-.uyıı gelmiş ve istas'yonda Haricı)'C 
Naıırı Kont Ciar.eı ile Almnnyanın 
Homu scıı ri l\Iakenserı V\?salr zevat 

• 

ktan çekinmemektedir. ' ------------
t!ı~~Ye itiraf elmiyelim, M. Chur· ~6 Alman tayyaresi 
.ı. ıl ın milli bir tehlike karıısın· / d 
'il düştü. Alman ar şim i-
~ hlernlekctc bu kadar açık bir 
~ ~la hitap etmesini ve hiçbir ye kadar Londrada iki 
llıtk~kati cizlcıniye lüzum görme· bin ev yıkmışlar. Manş
llıtaıni takdir etmekten kendimizi ta fırtınalar başladı. 
l'ıq lledemiyornz. öyle :ıannediyo- İngiliz Hava Nazcrt
&İ) • .ki başka hiçbir memleketin 1 nm ithamı. 
...._ası ricali, bu kadar vah:rn za· - - - ------·---
' ıılarda bu derecede serbest li· 
ı..; kullanmaya cesaret edemez • Londn, 19 ( A. A ) - Dün 

•e ekseriyetle mcthur (efkarı akşam saat 21 c kndaı Alınanlar 
~İyeyi telafa düşürmekten İngiltrre uzerinde beş taarruz tcc· 
~ -.rıa1t) bahanesini ileri süre- rubeın y .. pmıslıır ve gorduklerı, 
ııı.... _vaziyeti olduğu gibi ,eö.s.ter • ~ıddctlı mukabele uzerine 46 tay
~en kaçınırlar. yare feda edeıck püskürtülmüş • 

11 
1tıtili'Z.lerin bu kadar açık ko _ ler?ır· Bu arad~ ı .2 lngilız _ıayya 

~ -..11\. İptilası, bir kere kendi mil· ı rcsı kaybedılmış _ıse. de pılo.tlar-
4 h.udutları içinde (demokrasi) dan beş tanesı :ıa~ ve salımdır. 
~~len (halkın hakkına ve flk _ .. Bırincı ~ücunı }"UL. tayyar_e_den 
'ıııL:) hürmet usulüne tamamile murek_keptı. lkınC"ı hurnnı. ogle • 
L.~ oldukbırına sonra da mil- den bıraz ev\'el olmuş ve ancak 
~ lta.vvei man;viycsine ve 110• bir .:nıp ta~y~rc L~_nd~_a Üzer~~ıe 
~nlalıiına cidden itimat ey- kadar gelınıştır. Oçuncu ve dur· 
~erine delilet eder. dlindi hııc.ıımlat 11Üratle bırıbıriııı 

ltı..:ıter d (d k ') h takip dmıstır. \ L • • e e emo rası ru u 
a.. qd•r l • b l k' • Saat on l,«,.len Bonra be inci 
"1. yer efmıı u unuyo· , ı .. .. 

Cbur h'I b .. b••t·• 1 ·ı· hucum, VllJ' tayyare tarafından 
' c ı ugun u un ngı ız 1 • ·ı·· · 
il... \>Cudi f • · t 1 - 1 yapı ınış ve taarruT. ınıcs halıcı· 
.~ ye ının ve ımp~ra orucu· ne te,·cih edilmi tir. 
-.. mukadderatını elınde tutan B h.. 1 d 90 ··ı·· 350 
&...~ t.- A ·ı b' d'kt ı·· .. u ucum ar ,. o u \ e :.. • ., tnanası e ır ı a or nu· _ 
ı.; ~ L~,. • • t" l'k L 1 agır yaralı vudır. ,._ -ıumıye ınc ma ı ı;U unan 1 ı 'k 'ki • 
• ' da- ld - h ld ·ıı· · 1 A man arın ı a ettı erı zararlar 
"' _.,o ucu a e mı ı tf er- L d 19 ( A A ı.- "• d :ı t nd k d' • on ra, • .) - Alman 
~L. eve umuru a, en ını h l · k • 
L .._rı • b' 

1 
·ı· f d' d f ava taarruz arı as l"rı hedclfcrı 

~ L . sı ır nıı ız er ın en az- . 'hd f k · ""ls.k.. IAh' ~ h" d d t ıstı a etme ·ten zıyadc halk a· -..,._-.... ve ıa a ıy.., .. e ıa ıp a e d 'k k · · f 
.. ~ltt d' Ond d 1 d k" ra!lın a panı · çı ·armayı ıstıhda 
lltl:~: e ır. an o yı ır, ı k d' 

~ \'-L!t k kt b' 'b' . t etme le ır • ... , ao a a ırı ırıne e- Ik .. 
~ li, ı.- •· .. d ·ıı l h't Ha bu laarr11zl11rda11 kal ıyf'n 
.~·· !\Ursusun en mı f' c ı ap .. . I k 1 d 

'

lif -..1 "k' 1· ·ı· l b t nıutees!lır o mamll ·tadır. .on ra 
qıen ı ı ngı ız nası ser es 1 • • h 

llfurl • b t" • varoş aranda şımdı}'c kaclnr ta • 
~~li]( arsa: ay~; ~e~l es.~· ı8ynı rip edilmi evlerin adedi :lOOO, 
~k he;,•y.nı .~çlı 1 kıt ed~oy ene- hasara uğramış evlcin adedi 3000 

.,. eyı soy eme e ır. d' B . qun • • •. • . ır. u ııw, muazzam şehre naza-
~~ıı .;n yenı bır num1!nesını de ran, hiç demektir. Şehre karşı 
'- .. ndradan gelen bır telgraf- hava seferle-ri yapıldıöı 7anıan bi. 
ıl tord"k R A h' 1 b '"'it. u • esmı ma ıyetle O • le ticari nıunındeler de..vam et • 
lh.··l •rılaşılan bu telgrafta, Al - mektedir. Bundan bir miidd ı . 
f~" arın N h'll • d e e\ t-llı « orveç sa 1 erın en ,.el kaldırılan birçok servisler tek 
~,z 58.hillerine kadar 3000 (Devamı ınyfoıı 3, sütu" 7 de) 

' tre Üzerinde muazzam mik 
\~: hazırlıklarda bulundukları, t,.;z ~er tonda· harp ve ticaret 
~\;rınin bütün limanlarda top
~. ~ ları, istila imkanının he, 
~ad .. afta daha devam ede_ceği» 
ctılrncktedir. 

\ı erek İngiliz devlet adamları
tlıf' t:erck gazetelerin, gerek nıa
~. ttlıuharrirlerin mütemadiyen 
:'llJl!Jı~dn beyanat ve neşriyatta 
itti~ h'ıaları, ancnk bir Alman 
İl\l~ hnrekeline hala kuvvetle 
tlııtq al verdiklerine, ve bundan 
~ ~ da inr;iliz efkarı umumiye
,,~ aıa lüzum gördüklerine de-

f>u eder. 

~ti ~Ya matbuatının mütalea ve 
~l .ıınaati hilafında olarak fn. 
~~t ~tın böyle mütemadiyen en
~ ..\fhar etmekte bulunmalan 
~ 'ç r;;;nların muvaffakıyetli bir 
l~ . ~eketini varid görmeleri, 
~>ar ıhtıyatkarlıktnn mı ileri ge-

d lll1.ı~J0~sa hakikaten bir tehlike 
~~ • llguna kanaat getirmelerin
, li t,~ tevellüt ediyor, bunuu ta-
~ h:hulda_ oturup da yalnız a
~liit be.rlerı okumak ve radyo 

erı dinlemek vaziyetinde 

Daladier, Gamlen 
hakkındaki 

iddianame 
Vıchy, 19 (A.A.) Ha\as: 
Adlıyc Nczaı ctfnın ı.:tdıı dlı,'1nc ıtıi-

1 e, Yuk" ı. Adu .... c lJivnııınm l\ıud· 
dC"~unr mbl. Dalı.ırl"ti· ile Gctıenıl 
l.aınclın hnkkmrhıl,ı iddı nııınc ın'i 
"ük ek Dı\•anıı tPvrlı etnıl tir. 

bulunan bizler için kestirmiye İm· 
kan yoktur. 

Yalnız tebarüz ettirilmesi icap 
eden ve faydalı olan biı· hakikat 
var, ki o da çok büyüle bir tehlike 
karşısında bile İngilizlerin meta
net ve itimadı nefislerini knybct
medikleri ve her ne o • 
!ursa olsun, hcrşeyi açıkçn kendi 
kendilerine ifşa ve ilandan çekin
medikleridir. Tehlikeye bu d~re
ce yılmadan ve kendilerini şaşır
madan bakmasını bilenlerin ise, 
ekseriyetle o tehlikeyi savuştur. 
mak imkanını bulabileceklerini, 
kabul ve tasdik etmek lazımdır. 

Ebüzziya Zade 
VELİD 

• t.arnfından ı tikbal c>lunmuştur. Baıoekil tetlıilıt.leri Hnasınclo b.mirJe 

ı l c U b ül"k t Denızlı, 19 (A.A.) - Bn~vckll 
Af rikadaki ftalyan kuv· ı Hibbl•ntrop, oğledcn sonrn Musso· 
vetleri 250 bin kadar ın v~ 111110 e ır m 8 ·ıı yııpıı· Doktor Refik Saydam bu sabah An-

Bıışvekıl Ur. P.('fik Saydam, Be
lediye ve Vali konnğwda memleket 
i~lcl'i lınkl:ındn gJı iişmclcrde bulun
muş ve bir buçuk ~ı:ın~ sonra I<;ı>ki
ş<:hırc doğru hıırck<·t eylemiştir. 

h . d"l. o·· .. c.ıktır. ta mın e l ıyor. nu· ıtıbbentropıın I~onıa seyohatı hak· 1-.:lwayıı mutcveccihen buradan hare· 
müzdeki hafta içinde cid- l;ıı.du gazeteler u·rı;iı leıde bulun - k"t <·ylem:ştır. ı..- Yazan : --l 

Eski Ordu Kuınaadanlarından 

Emeklı General 
d . Ş l l k ır.ıJktııılırl:m Gaz tc!H. lngllteıcyc BaşYekil Afyonda 

l çarpı nıa ar O aca • kı:ıı~ı ı;ırlsilınıs olnn cidallıı Avru· 
lngiliz donanması harbe p:l''~ ,cnı 'ıı:ışt~n L<·nslkn matuf tıır Afyon. 111 <A.A.ı - Daşvekıl Dr. 

Nazillide 

Ali lhaan Sabi• 
, ., l!<'flk Sa~dnın. Aydın trenine bağ- .Nnzılli, 19 (A.A.) - Bnşvcldl 

girişti. tc~cbtımı ulduğunıı }nzıııakt:ıdırlur. J nınış hususi vagonlarında Afyona Doktoı Hefik Saydam refakatinde 
Ribbeatrop Duçe ile görüttü gclmışlcrdır. Aydın Vnlisi olduğu halde dün hu-

Kohıre. 19 (A.A.) _ Öğrc. ı0to~1n, 19 (A.A l ·-· D N.B. bıldı· \ 'ilaycl hududurıd:ı Valinin ıi~a- l!Usi lıenlc Nozilll~·c gelmişler \C lngıltcre ıle Alman)·a ura,ın· 

da kaı şılıklı ba,·a akınlnı ı de· 
vanı cdıvor. Hcı ıkı tarnfın 
IA• ıdıcı \C R ılınc ~aptıklan ha· 
v;o Hı. ı ru:ı:laı ıııcl.:ı Lond o. v., 
ı;erhn okaklııı ıııdn vcsair aa . 
na\I ıncıkeılerındc ve lımanlar· 
da C"ııeyce rnhı ı plcı ynptıkloı ıııı. 
~angınluı çıı,twını lngılıı ve 
Alınnıı tt•tıliğk·ıı ııe,ıcdıyoılaı. 
MetııııNı vcriııdt• ııhrn nıulıanıı 
le ı t> "aıf,.r·•· lııwe lıul'Ull!lıı rı zo· 
ı ılt' ~uıh kııhu' .. uıı llı·ınez 

i 1 • 1 • 'll'llndc bir lıe)ct tararındnn 1 tikbal lst..ısyondn Pnrtl fofcttişilc l\lebus-
nıldiğıne göre ngıliz ıleri müfrc· , Almanya Hııl'ICl~e Nazırı edilen Başvekil. Afyoıı isUısyonun· la ·:mız, ~ilu~ct ve kazn erkanı. Par-
ulcri Sıdi Barranı ile Libya hu • I'. 11 •JltıOJ! ö~•ledeıı onnı ııat 17 d la mül i :\f" 11 ı .at l r n• bü 1• Halk ı;ı men-n pl rı \"E' kalub;ılık 
dudu arasında M' ır hilindckı \ rnedik llftll•ırıd DuçP. ıle ılk mu vvk bir halk kütlC"si tıırnfından kar-! bir halk kutlesi tarafından ka~ılan-
90 tcilometrelık yol üzerinde ya- lakatmı yapmıştır Coruşmede ltaly şıl.mm•şlardır. (Devnmı ııa1ıffe s. 81'Ltıın: de) 

yılan İtalyan kollarını tıddetlc ıe- Harıcl:rc Nazırı Kont Ciano hazır 
dip ediyorlar. bulunmuştur. 

Kahire a!!keri nıahfılleri lıal· Romada n qreclilen teblit 
Honıa. 19 ( A.A.) - Burada aşa· 

yan hareketinin. bır taarruz olmıı-

1 

dıiı rikrındedır. 
l·ldvaların sıcaklığı, lıalyanlıuı 

f97la ışgal ettiğı gıbi, son hare· 
k~tleri. maksatlarını da açığa vur

ı;ıdaki ıe!lıni teblıg n~rcdılmı~tlr: 
Duçe. bugiın ôgledcn sonra. Al. 

ınırn lforiciye Nazırı \'on Hlbbcıı · 
t r11pu lrabul elıııış, lwndisile $ilmimi 
bir göriişnıcdc uulurımuştur. 

ı ki pal stıı en uu görii#ıne ~na· 

Şınıılıllk !Cllı1rcı• tı:ıv» ul,ınla· 

rile <·cı eyarı eden ınuharehl'leı e 
hu 1iık bit· chemmıycı \•erıltmcı 

Hava hücumltırı, ne kadar old· 
ıfetlı vt 7.ayıatlı olursa olsun. 
kara ordusunun t.:ıa ı ı uzhınle 
h<!ruhcr olnınrlıkça kat'ı lııı ma· 
hiyct goı.t~rcnıt'ılcı 1'11sıl zf'I. 

. ı;ında. İtıılyan Harid,p• Na11:1rı Kont 
Mı11rda bulunan Tımes m_uha· Cınno ılc Alnıanynnrn Roma bOyOk 

mu~ bulunmaktadır. 

bıri, ._u malümalı vcrmektedır: el~tsı \'on l\lackcrısen ''8 İtalyanın 
Mare~al GrilZİ> .. ni'nin emrİn·l Btrliıı bliyük clçi-.i Alficri de hazıı· 

df'ki cıekerlerin miktarı 250 bin- hı.lıınnııışlardır. 

ıele. vıldıı 1111, dolu gıbı talııi ft. 
fcller valııız vukııları zumııııııı· 
ıln tahıılınt yapcııak ı:eçıcı mıı 
lııyette iı:.cler. s»dt•cc hava hu· 
t•umlnrı du &}'111 ınahıy••lle-dır • 

den fazladır lngılizlerın mevkileri Neler konuşulmuş? 
ividir. flalyanlar. lngİIİ7 tankla· ltonı:ı, l~l (A.A.) - D.N.H. bıldl· 
rmdıuı cok korkmaktadıılar. ı ıyo1: 

Simdilik muharebe, plana gö-1 . ':'cn_eJı.k .saraymd:ı lıugiı~ y~pılan 
( Dev.amı sayfa 3, ,utun 4 d•) bu ırıcı goruşme_ h'.'_kkındıı._ eıy11sı mah 

( Devamı seyfe 1, siltun 4 d•) 

Türk tipinin tesbiti için 
çalışmalar yapılıyor 

Bir Türk ifç; tipi 

Ankara, 19 (Hu U"i) - lııtntisl yapılmamıştır. 
tik Umum Müdürlüğü, memleket~ N · ı . k d · 'lk d f 1 k T" . . . etıce er, > a ın a ııeşrcdıle . 
te ı e n o ara , urk lıpını;:r · . 
tayini ı,.,kımından çok büyük bir c~k.tır'. ~u netıceler ~ılli tipin t:ı-
1 · t d b' k'k' yını gıbı, chenımıyf'!ı .ıda ıniıncı· e ıeınmıye arzc en ır tel ı •ını 

tamamlanmıştır. Tamami,19130 bu kaşa ~oturmiycn bir mevzuu hol 
mesai memleketin muhtelif yerle letni.İş olııcaktır. 
rinde 60,000 nüfus üzerinde an- Üzerinde letkıkler yopılnn 60 
tropometrik bir tetki"tir. Şurn!>ı bin nüfuı; ara<ıında kadın, r.rkek, 
kaydedilmiye değer ki, bu kad.:ır çok küçük yaştan, en y uks k v;. 
geniş ölçüde bir tetkik, iındıy• "ı kadar muhtelif vat. ndıı lar 
kadar dünyanın hiçbır yerınJ<' ' r<ln. 

rı•ıcrdım ogrcnıldı~ıııc ı;orc, lıu go
ri.~mel~r, hassataıı ı;aminıi bir hava 
içıııı le c-ı•ıry:.n ctını~ \C günün lıiı

(Devaınr aayfa 3, si.ıtun 2 d•) 

Rumanyada taze 
ekmeli: yemek 

yasak 
Rukırş, 19 (A.A.) - Fırından Y•'

n i çıl,ıın taze ekmekleri ıı ı;n Lın ıı · 
lıııınu ı 1 tcşriııicv\•clden ıtiba ı cıı 
ım·ncdiiml~tir. Xeşı·e,lilcn resmi tch 
li~ıle. ev kadınl:ıı ının k<;ndl eııınıyct· 
1cı, v.-• mcmlçketin emniydl ırııı sı
kı lıtı uı•nı;wr y;ıpmııları liızınıı,:•'l· 
diı:;ı lııldırllmeklcdiı. 

Bir t ekzip 
Hükıcs, l!I (A.A ' - l!nılor njıııı· 

Si biJdıı•iyoı·: 
.'\lr.ııııı cuzilbınılar nııı Hunıanyn

)ı •tddıklcı İtıl' vt• .Alınan mütch:ı • 
l ı •nı 111111 tJıvyarc frı.bı ikolnnnın l
,ı tl' iııı dN·uhcl•' etıııl olcluklannn 
ııı ılf'dıı!t· r:ıd\'ll r<' .:.ıılıırımlnn ynyı. 
lr ıvialur, J1 ava ve Bahriye miis· 
t< aı laı ı tarııf•nd. '' kat'i suretli' 
ekzlp cdılııırktcdn· 

Gürültü kanunu 

Blr gürültü kanunu vardı. 
1 Bu kanuna cöre 1!ecenin muay-
yen bir saatinden sonra evlerde 
eğlence yapılmaz. radyo çalın -
ınnz, g celeri sokaklarda ~arkı 
!\Öylcnmez, nara atılmaz ilnh •. 
ilah .• ilah ..• 

Bu kanun ne oldu? 
Komşularını uykusuz bıraktığı 

için cezalanan bir telt aile tanı • 
mıyoruz. Nice insanın, bilhassa 
nice hastanın, gebenin, lohusnnın 
rahatımı ve uyl.usuna mani ohm 
gürültüle · ort--~ında rahat rahat, 
mışıl mışıl c..yuyan biri varsa, ga-
lıba o on bu gürültü kanunudur! 

* 

Fazla yolcu aldığı için 

idaresi ve 
vapuru kaptanı 

takibat yapılıyor 

Deniz gol /arı 
iz mir 
hakkında 

Munza m aeferler yapılmadığı için l zmlrde 
halk vapurda n çıkmamıf ve hldiae olmuı 

-:..- Dün saat 12 de İzmirden 
limanımıza gelen Denizyol -
larının İzmir vapurunda li -
man memurları tarafından 
kontrol yapılmış ve istiap 
hadôinden fazla 200 yolcu ba -
lunınu tur . 

V-upurun İzmirden hareketi sı
rasında lzınir Liman Reisi, yolcu
larin ' fazla olduğunu anlamış, fa
kat hiçbir yolcu vapurdan inme
diğinden, liman memurları ile 
yolcular arasında hadiseler çık -
mıştır. İşe polis müdahale etmiş
se de, fazla yolcuları vapurdan 

~ çıkaramamıştır. Kaptan da, bü -
.·~~-~. tün tehlike ve mes'uliyetlcre rağ-

' ~..c~·.".~·~:,,., ~· h k t • • . 
..•• ,,;:~,;~~~ "\~~ ~ meMu'.. vapkulr~ \~rek~ e

1 
~ttırmıştır. 

_., una a at e a etı, vapurlar-
~ ·~da fnzla ~olcu bulunmasına mü-2CZ:::::::: .~ saade e.dılmc)dme,;ıini kat'i sur~tte 
~ ~ emrctmış o ugundan, vazıyet 

Devamı sayfa 3, sütun 5 t•) 

Çocuk düşürten 
Rum doktor 
mah emede 

he sa e iyor 

l 

Buyi.ıkadnda oturan Abdullah 
adında birisinin metresi Fntmayı, 
çocuğunu dü~ürmek için bir ilaç 
ıçirerek öldµren doktor Vasili ile 
kadını doktôra jfötü~en Marika
nın muhnkemde.rine dün ikiı\ci 
Ağrrcezada devam ~İunmuş, şa· 
hitler dinlenilmiştir. ; 

Bu şahitlerden Fatma ölürken· 
kendisini tedaviye giden bir Er..l 
ım:ni doktor, kadının pek fena 
bir halde oldvğunu görünce bir 
scy yapmadığını, bu vaziyet kar
şısında i~i zabıtaya haber verdi -
ğtni ve Fatmanın da bir müddet 
sonra öldüğünü söylemiştir. 

Neticede mahkeme, Perihan 
.. dında bir şahidi daha dinlemiye 
karar vermiş, duru~mayı talik et
miştir. 



Allabm çölü ortasında topu topu otuz iki bin kilometre mu· 

rabbahk, Mısır denen bir cennet kurmak için Üç milyon 

kilometre murabbaJık bir toprağın; Habeıin, Su
danın, Kongonun, renk renk bütün ıu)armı 

çalarak ve bet bin kilometre yol aşarak 
gelen mübarek Nile hayran hayran 

baluyonan 

Kitabı Mukaddesin 
hatırladım! •• •• sozunu •• 

''Mucizenin sebebi aranmaz ! ,, 
Bu yazılarda güzel ve dost Mısırın iç hayatını 
öğreneceksiniz. Fellah nasıl düşün2.yor? Siyasi 
ihtiraslar nasıl çarpışıyor ? Firaunların diyarı, 
güzelliğin membaı, tarihin beşiği Mıstr nedir ? 

TASViRİ EFKAR 

Hasan çavuşu r- Halkın Nazarıdikkatine : - .... 

öldürmek 
istiyenler 

Evlerinizde gaJXıcağınız sığınakları 
aşağıdaki tarife uygun inşa ediniz ! 
A. Evlerde ve ııpartımnnlarda lunan binalarda ~ığınak yapma-

y eşilköyde oturan 67 yaşlannda yapılan ınğını\klarrlan maltmlt, yıp o yerlerde talimatnamesine 
Ha.an Çavuş, geçenlerde metresi bina yılctldığı :7.am:ııı enkaz al- uygun şekilde korunma hendeği 
Zt!ynt'ple onun karcletl AbJullah ta- tında kalmaktan ~e bomba par- yapmak tercih edi!nıelıdir. 
rafından dövülür ve boğazı kayıela çalarının tesirinden kurtulmalı;- C. Ahşap evlerde sı~mak ya-
sıl.ılarak boğulurk·.•n yctivcııler t.a - tır. Hariçte patlıyaıı yüksek in- pıJnıaz. Böyle l•iııalarda otur -
rafından kurtarılır.ısıt•. !ilaklı bombalaı·ın tesirile bina mak meeburiyetinde olanlar, an-

İhtiyarın paralnrım. tıımaan ken- yıkıldığı zamsn sığınak tavanı cak korunma siperlerinden isti-
disini öldürmek lsti~cn 7..eyneple kar çökmemelidir. ıtunun içln apar- fade ederler. 
ıleşıniıı dün mevkuf olarak birinci tımanlarda yapıhıcak sığınaklar D. Mühim askeri hedefler cl-
:ııhrcezada muhak<.-mclerine başlan •

1 

mutlaka bir mühtmdla tarafın- varında ve umuıni yangın tehll-
mıştır. dan görülmeli ve nizamnameye kesine maruz sık shş.ap mahalle-
Kadın verditi ifadesinde demiştir uygun vasıfta yapılmalıdır .. Fe- !erde oturanlar, icabında bura-

kl : na \•e gayri fenni ynpılnıış sı- lıırdan uzaklaşmak için tedbir 
c- Hasan Çavuş, beni nlknhlıya· ğınaklar faydadan ziyade zarar almalıdırlar. 

cağını söyliyerck kandırdı. Bcrnbeı· verirler. E. Toplu k•)runma için umu-
oturttu. Denim 3 ya~ında bir çocu- B. Müsnlt bahçe veya avlusu mi sığınaklar yt>rine korunma 
KUnı varılır. Ayrıc& tlf.rt aylık ta ge- olan veya civarında derhal da- siperleri yapmak tercih olunma-
beydim. Hasan Çavu~un evlcnmh•e. ğılmıya müsaıt boş yerler bu- lıdır. 
ceğıni anlayınca k:ırd~imin evine 1..;._._ _________ .;.. __ ;.;;,;.;.;. ____________ , 

kaçtım. 
Pakat Hasan Çıwuş peşimi bırak

madı. Gfinlcrce gelip yıı.lvnrdı. Niha
yet tekrnr evlenecd:iııc inuııaı·ak kar 
de~imle beraber evine ~ittik. 

Çivi, demir ve saç fiyatları 
üzerinde tetkikat yapıldı 

Pamuk ipliği 
buhranı tevlid 

edilmiş 
Eakilere göre 

tedhit harbi 
Piyasada pamuk ipliği buhranı git Kı etli kad 1 nmı:ıdaıt lıİ' 

tikçe ~iddetlenmektedir. Ycclikule ip- • ~ • ar af aikkilerin'it4' 
lik fabrika~• eskidrnbcri büyük mü- "1 e$k~erm harp tel .. a,etlf 
bayaatlar yapan ı.ıüşterilerine lılr babsedıyor ve ha m~ bİI 
miktar iplik vermekte, bundan gayri methur kahraman Antre aıın 
talepleri reddetmektı..>dir. hikiyesini an)ahyor. 

Bir kaç fabrika faaliyetlerini tatil A tr d · · pnlı nıutıa· 
ederek işçilerine yol vermiştir. Elle- . . ? ~· e~m en da o~ 
riııcie ıııal saklnmış olan tüccaı·lar rıbı ım11. ~lık meydanan"niin bl 
ise evvelce 620 kuruş olan 2Q numa· karfı gelebilen yokmuş. Gu. ~ 
ra iplikleri 800 kuruşa, 720 kuruş rinde onu yenmeyi karan hır.~ iit• 
olan diğer numara irlikleri de 900 karıısma çıkml.J ve onunls do~ 
kuruşa çıkarmışlardır. Alfıkadarlnr mek istediğini anlahnıf. A.ntrt: 
tahkikata de\'am C'tmC'ktedirler. gencin haline bakmı~ ve ona b•t 

Susam ve keten tohumu ka bir fey teklif etmq: 

fiyatları düşüyor _ Sen benim bir panıı•~
1 

Susam ve keten tohumu fiyatlan ısır, ben de senin bir parrn•~ 
dilşmekte devam ctıtıektedir. Satıcı- ısırayım. Hangimiz Jaha ~Y&e
lıır çoğalmış, fakat pıyasaıla alıcı «Of» derse mağlup sayılsın· 
kalmamıştır. 
Diğer taraftan Yunanistan milhim mış. >.ıı· 

mi;,tarda kC't<'n tohumu almaktadır. Kararı tatbik etmi~ler ve cJaiı' 
Ynlnız dün 43 bin liralık gondı>ril - treye meydan okuyan genç "l~P 
ı::ıiştir. evvel cıob dediği için rnaft O gece hizc rakı içirdl. Kendisi de 

saılıoş oldu. Sonra hir<lenbire üzcri
rnize atılarak bizı cll•vnılyc, camlan, 
aynaları kırmıya bııı,laclı. Yağ fiyatlarının yükselmesi ile de Maslaktaki oto-

&ayJmış ! .. .,.. 
Buna kartı Antre, gence do 

mU.: cliıı Ben kendimi nıüılafnn için elime 
biı bel kayışı geçirdim. Bununla Ha-

Bcni, lskcnderi)cden KahirC}·e go- i y A Z A N.· san Çavuşa vurnııy.i\ başladım. Fa -
tmen trendeyim. 1 kaL nasılsa kayı1 boynuna dolandı. 

Perdeleri uçurarak yüzümu okşı- K d • 1 Boğulurken işl anl:ııl•nı. Kayışı ser
) aıı ılık, muattar, bınbir hazla meş- an emır 1 bcst bıraktım. J..:PndiRini öldürmek 
bu hır ruzgiır... Lıa•••illl••l81f!m•- 've paralarını almak gibi bir fikri -

Belediye meşgul olacak mobH kazası facia 
ile neticelendi 

Fiyat Murakabe Komisyonu dünı Fiyat J.\luraknb:? homisyonu, ev -
toplanmış. demir na) ınıhı üzerinde velce tcsblt ettiği iıznmi satış fıya
iizami kar nisbe~~rlnl tesbıt etmiş- tının lkı misline yukselen çivi fiyat
tir. İthaliitçılar ıçın yüzde 15, pern- laıı hnkkında Vekıiletten emir bek· 
keııdecilcr için de yüzde 10 kiir kn- lcınektcdir. 

Dün Mt•slak yolundan son surntlc 
geçen 2015 numarnlı t:ıksı bır çınar 
ngucıııa çarptıktan ı.cınnı bir hende· 
ğc yuvarlanarak parça pnrça olmu,

- Sen, dem4, of demeyeY 
az kaldı, ben diyecektim 1 .,; 

·ı..:.yer 
Kıymetli arkadaşımız bııu• 

anlattıktan sonra sonıy~r.: • iJıİ 

Onun, başka hiçbir şey özletmlye- Eti - miz yoktu.> 
cdt kadar doyurup bayıltan bu tadı Duruşma şahitlerin celbi için baş-

- Bugün Manş denızınıı:ı jlıİ 
sahilinde kartı karşıya. ~e~.en 1'İ1'' 
düşmanın acaba bangısı ote 
den önce of! diyecek. 

ncrcdcn aldığının farkındayım: Tii. ka bir güne bırakılmıştır. tul olunmuştur. . 
Züccaciye fiyatlarının tcsbiti üze- Buna gore yeniden tetkikler yapı-

tur. 
Kaza mnh:ıllinc yetl~enl<'r tnks1 

şo'orü l\Iuhittinin ağır surette ynı·a-ötede ufkun ardında. çölün alev alev 
bağrından kopuşunu seziyor ve işte, 
oğradığt portakal, lımon bahçelerini, 
menekşe, gelincık ttırlı:ılarını, ııkas
yn, okaliptus dallannı görüyorum. 

Ufukla aramızda bir tümsek bile 
yok. Ginntisiz çıkıntısız, düındüıı, 
l cmycşil, parıl pımi bir ipek halı,, 
uznktn, tepcclen inen masmavi, ışıl 
ıeıl bir tülün eteklerine sürünüyor. 
A racin beyaz minarcll köyler geçiyo
:ruz. Asfalt :t•olda otobüsler, otomobil-, 
ler, bisikletler, develer, atlar, eşek
ler, mandalar ... 

Ve beyaz entarm erkeklerle, 
karalara bürünmfı~ kadınlar, bir, 
bayram yerine koşat gibi şen çocuk- , 
lar, bitmez Uikenmcz yolcular gcçl
)Or. Şehirleri birlbirierine bağlıyan' 
nte!\afelerde değil, sanki şehıin bah
Çt"lerlndeyiz. 
Adamın trenden atlayıp, konuşa 

konuşa, gulüşc giıluşe giden bu yol
culara katılacağı geliyor. 

Sağımızda l\fısın )aratan su; Af
rikanııı göb<>ğini cnıC'rek, y.ılda on 
ıkı ay yağmuru clınmiyen ikhmler
derı topladığı beı-ckctı burnnın ço
euklAnna dağıta d:ığıta tükettikten 
or.ra, kendini Akdenizin koynuna 

atncak Nıl, akıp gidıyor. 
,nahın çölü ortasında topu topu 

o ı z lkı bin kilometre murabbalık, 
Mı ır denen bir cenııet kurmak için, 
uç milyon kilometıc murabbalık bir 
tnprnı,'1n - Hııbeşin, Sudanın. Kon
g nuıı - renk renk .bil tün sularını 
ı.; lnrak ve beş bin kılometrc yol n-
anık gelen mubarek Nile haynın 

} ~ ran bakıyor ve kitnbı mukadde· 
n sozilnü hatıılıyorum: cMuciZC1 

ebebi nranmıız, araştırılmaz.> 'u ı: ıırıyayım: Vt', kuş uçmaz, 
kr van geçmez vahşi hir kum der
~. mda yer yüzün .n en mümbit, en 
comC'rd topı·ağını yııratarnk, oraya 
on sekiz ınilyon insanı toplıyaıı bir 
su~ un tılsımını, ;,,ı nıudzeniıı sırrı· 
nı na ıl bulayım? 

Bcıılıa'da durduk. İstasyonda ho
n urdıyan trenler. koşuşan yolcular, 
b. ıc:rışan satıcılar "nr. 

Konıpartlmanın kapısı açıldı. E -
lırı leki çantayı telaşlı tcliışlı ağa 
) erleşUren lı.::ımnlın arkasından bir 
kadın göründü. Selamlaştık. Bu, da
lı dan henüz aynlmış bir gonca glbi 
Jı.orpc, canlı, muattnr ve belli: çok 
~ormüş, gezmiş olmımın verdiği sı
cakkanlılık, girginlik, uysallıkla bes
bem taıe bir kadındı. 

Tren sarsıldı, bağrışmalar dindi, 
y ı e uçsuz bucak ı:ı, golgeslz bahçe
n ı alabildiğine uzıyıın yoluna dal
d 

İskendcriyeden nıl geliyorsa • 
nuz? 

- Evet Madam ... Ya siz? 
- Kudllsten, Kanal trenleri bu-

nda aktnt mn yapıyorlar. 
'c kırk yıllık dostlar glbi yollar

dan, şc~rlcrden, sulnrdan, !insan -
lardan, her şeyden konuşmıya b&1la-
1iık. 

- Knhirede mi oturuyorsunuz! 

Bir namus 
düşmanı 
yakalandı 

lsmall oglu Muııı adında işsiz bi
ri, dün Güztepe(ie g<.~inirken, Söz 
sokağında oyun oynıyan Mcmduhun 
oğlu 13 yaşındn Mellhin ynnına yak
laşmış ve kendisılc orkadaş olarak 
çocuğu civardaki boş bir araaya gö
türmüştür. 

Musa burada blrdt'llblre çocuğun 
üzerine atılmış, rllerile nğzını kapı
yarak zorla tccaı;üz etmiştir. 

Kenardaki yoldan geçenlerden ba
zı kimseler çocuğun iniltilerini işite
rek kendisini kurtarmı:-lar ve Musa
yı polise teslim eımi~lerdir. 

Musa geç vakit ı;dliyeye getiril • 
m!ş ve ciirmümcşhut kanununa gö
re hemen Birinci Ai','1rcezada gizli 
olarak muhakemesi yapılmıştır. 

Ahmet tevkif olunıııuş, muhakeme 
karar için talik edilmi~tir. 

rinde de çalışılmıştır. lacaktır. 
Ellerinde demir f:Rç bulunanların Saıle yağ fiyatlannııı yükselmesi 

bunları beyannnınc ile blldirmesi 1 _ ilıeı·ine Tıcaret mfidı.!rlüğü Urfa ve 
çin verilen beş günlül. milhlet bugün Tı·abzonn telgrnf çckm~, mevsim 
bitmektedir. sonu münasebetile y~rindc 15 kuruş 

Bu akşam geç vakte kndnr beyan- yül;seklik olduğunu aıılanııştır. Fa. 
name kabul edilecektfr. Fiyat !\Iurn- kt.t İslanhul piyarnsıı,ılaki yiikseklik 
kabe Konıisyoou pazartesi günkfı lıu nisbcttcn çok fıı.7Jaılır. Gıda mad
toplantısında demir saç için iızanıi de!crinin 1-'.ontroliı l:dı·dlyeye nil ol
ııatış fıyatı tesbit ermek ilzere tet - duğundaıı vaziyet He!l·diye İktısnt 
kiklere başhyacakbr. Miidürlüf,oiiııe btldirilıuiştir. 

lnnmış, arkndaşı l.cfterin de bc~'Tli """""' 
:larçalanarak ölmti~ olduğunu gör - Antrenin bu hikayesi, sinir h~ 
ınti-şlcrdlr. bini temsil ediyor. Fakat obıt jııİ 

Bu feci kazanın sebtlJI, şofor Mu- b' h'k• • d t db' bar 
hittinln direksiyon.: acemi ve sar- ır .1 ayesı e e ış 
lmş olan arkadaşı I.eftt're teslim et- temsıl eder. 5jııi ıııış olmasıdır. ı Antre, muasırlarının beP, 'ııı 

. b' h . ld ati I( yenınış ır mu arıp o u"- dal' 
Türk Hava Kurumuna g~ün birinde arkadaşlannff._k 

1 
hırı, onun bu derece muva jy 

yardım edenler olmasının hikmetini öğrenmek 

OUltlttlU 
"llfltttUtllUtl ............ 

ı . A PAH.A VEHENLEH: .Bay Bilse- temış ve ntreye sormuş: 

K ÜÇ OK ff ABER LE R ::,~:::::::;,,,,,. yır'. lzzet Ak~~nıan ıooc, Bay, I·~ro-1 _ Şimdiye kadar hiçbir hst' 
111111111111 dt>ı ık Edvin \ ıttoll 1UQ(ı, (J. \. \it- e i yenemedi 
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Adliyede: 
+ '500 LlRA ÇALAN LEMAS-

19 yaşlarında Lenıan ııdında bir ı:enç 
kız, y crebataııda Cemal ndında biri
nin evinde hizmC'tçilik yaptığı sıra

da 500 lira para ile bir bilezik ve bir 
yüzük çalmış, yııknlanmıştır. 

Leman dün Bırınci Sulh Ceza 

Maarifte: 
+ lMT/lJAz\"LARl.V DlR l\.JSMJ 

Bl1'1'İ - Lise ve orta okullardaki 
eleme imtihanları sona crmıştir. Ya
pıian istatistiğe nıızaraıı bu imtihan
larda alınan randıman yüzde G2 diı·. 

500, Bay İlyas Ecyar 700, (Kanaat - Evet. 
kiıtüphan<'si ;:~hibiJ, Bay Hornsan-ı - Neden? 
cıyaıı GOO, Selun.k Bankası 500, llo-1 G t k ı K ma ı.ar' 
!anda bankası 5011, Doyçe Orient~ - aye • 0 ay. ~1 ıktı rıılı 
Bıır.k 400 Döyçe fknk 250 Kauçuk ve korkak btr mubanp ç . ıı· 
ve Kablo 'fııh'"lkabı T. A. ş.' 390, Sü· de': ku~v~tli, arslan yüreklı ':e
le\ man Snb t ı hoyn tüccarı) 200, I harıplerı tıtreten, yıldıran dar 

1
• 

K~cspi (lıoya tücc-arı\ J.'iO. )eri indirirdim! Bu yüzden kar~. 
NİŞAN YÜZÜCÜ \'ERENLER : ma çıkan dev kuvvetli, arslan yıı· 

İlhami Ertem ve eşi. İki altın yü - rekli muharipleri kolaylıkla yeJ' 

Yavuz Abadan Emi- m:ıhkemesinde sorguya çekllmif, su
çunu itiraf ettiğındcn tevkif olun -

Arkadaıımız ehramlar önünde DÖDÜ Halkevi reisi oldu muştur. 

Ditlrıne ınıtilıaııla nna dn devam 
edılnıektl'dir. Bu imtJhnndan soııı a 
olgunluk lmtihaıılıırın:ı başlanacak -
tır. 

Denizlerde: 
:ı.ül,, Ba~·an Jür!ltl 1an:nto: Bir al- . ! 
tın yüzü.k, Bay IIa"tın Hiiştü Tanyu: ıenyorum "'"'~ 
Ilır clmnı;lı nişan yi.iziiğfı. • 
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1 Demek ki Antre, tam mana + DVMLUPISM! E.ll R Bf,'K-
1 LIYOR _ Sakaryı.. ,ı;purunun İtal- Açık teşekkür tedhiJ harbi yapıyormu~. 

- Onu çok severJm tabii. Amma Mebusluğa seçilen Agah Sırrı Le- Müteferrik ı yanlar t.-ıra!ındnn bfr nıüddet alıko- Nitekim tahit olduğumuz biİ • 
beni asıl çeken eski eserlerdir. vendin yerine Enıinönu llalkevl baş- nulması uzerine Deniz...,olları İdaresı S~nelcrdcnberi ~üzınin bir göz hası tün tedhiş harplerinin esası, t11ıl" 

Mumya ve mezar d~künü bir ka- knnlığına Üniversite Uukuk Fakill- + ZiYARET __ Ruıı konsolosu Iskendcruna bıışkn ,.111;u1 gönd<•ı·mek tulıgınrlan muztnrıı) bulunan eşlmın • "mk• ld • u pe· 
dm, ne kadar genç, güzcl, şirin ve tcsi doçentlerinden "\ ııvuz Abadanl . • 6f el dl R • · için Vekii.Jcttcn ycnt bir mfisandc al- ameli~ at ve tcdııvisiııl üzerine ala- k.avemetın ! ansız 0 ug~ efe 
sokulgan olsa, ınet"mcr sütunlıır, ka- tııyln edilmiştir. Yavuı: Abadan dün dlln vilayette V 

1 
TC B e fe cısı mıya lüzum görnıüı;ıtiir. Dunun üze- rnk muvııffakiyetle nı>ticelendlren ı şınden telkın etmek, muku eın ·· 

ranlık mağaralar, kınk dokük taş- vazifoolne başlamıştıı·. LCıtfi Kırdarı ziyaret etmişUr. rine Dumlupınar 'apurunun hareke- doktor Tahincise alenen teşekkürle- kalkan zayıflara kuvvetliler~; 
lar, küflü kdscler, kandfller, kitabe- - tı gen bırakılmış ve ,•aziyet Vckale- rimln iblağını muhterem gazeteniz reklerini titreten darbeler ın . 
lcr ıırasmda dolaşa dolaşa o hava- gibi ayrılırken; 1 mukattam sırtlnrır.dan sürükliyo sü- tc bildirilmiştir. Gelecek emre göre vasıtasile ililrıını saygı ile dilerim. mektir! Nitekim Polonyaya ind1

: 

ya bfirilnfır, soğur, nğırlaşır, renk- - Bu gece Menahaus'tayım, de •• riikliye, ite kaka, kun ter içinde gc- hareket erlilccektir. Sı vkct Scvrncaıı rilen darbe Fransanın muka~! 
sizl-ir "ibi .,.dir insnnn. dim. tirenlerin gergin gr>ğlislerini, şışkin D iz il U Müdü . İb 1 ' &J$• 

~., ., .. Otelilll(l yerlcştiktcr: biraz sonra,, pazılarını farkedi~or, kcslk kesik so- en yo arı mum ru rn· p li -- · metini sarstı ve Fransa de\' c 
nu, hiç te oyle değildi. Bir taş yı- "Ilgın bir ne.,.. t..!ııd". kayııaaan uer- luk alışlnrull duyuyorum. Köşelerin- lılm Kemal Rayboı a, Vekfılct tam - O ate : ı seJi arslan yu"rekfi bir ~ağJUP ~· 

l'1ntndan ibaret olan ehramlar bllc, > .. ~ "" '" J fından ~·apılan davet Ozeriııe A nka-ı . • ' . 
dilinde şuh bir şıin: bürünüyordu. likrle dolu Kahire caddelerinde kü- de yüz bin Firavun kölesinin nefes raya gi~!nişti.~. . * ı;Ju SUCU 1/,

1
"! SUÇLU ::- :ııyetı aldı. • . • • d• 

- Ehramları, diyordu, ay ışığı al- çtik bir gezinti yaptını. nefese çalı~p çabaladığı ehramlar, + DU,\ l\U SiS - Dün S.'lbah u. So'cakta su satan \ e.ı dün bır muş-, Fakat eskılenn de, yenilerıı1 
tında görmeli, glirıe., onlat'.ln a.ııale- Dokuzn doğru .ise, Nil üstündeki işt~ ~d~m; kaden~:! yükseliyor, göz- ıııaııııııızrla ve bilhas~a Maı:nıaı-n ta· tcı ıye ~ızara~ küfıı,<llnce, beriki del tedhiş hilesi anlqıldıktan sonrf 
tiııl. heylıctini, azanıetıni yalayıp si- büy\ik köprüleri geçmlf, Napolyonun lerınun onunde kuruluyor. rafında ke.oıif bir ı;is olmuştur. Ada- el!ııdekı den~ıı· y:a~uı;ı~ı sucunun vazi et e eni bir mahiyet al' 
liyor. meml6klerle çarpıştıltı Embabeyi sağ Dört bin yedi yüz yıl evvelin ha- lı\r ve Anaitolu ~·ukalannitan \lk va- kafasına ındırmıştır. Aı;ırca yuralu- Y Y PY 

Tren çı~•lık çığlıJ:a Kahireye yak- da bırakmış, ehnırıtlara doi;"l'u ur.a- vasına kavut:nıak için bir mehtabın ııurlar teehhurla höprfıye gelehıl _ nan sueu hastaneyı>, suçlu da kara- mıya başladı. 
laşıyonlu. O, yilziiııün pudrasını, du- nan asfaltta kayan oLomobil dizisine tılsımı gert>kmiş. mişlerdir. Sis saat dokuza kadar <le- kola sc~·kf!dilmişlerdir.. .. 1f.:(.:(. , ç 
daklarının boyasını tnEelerken sordu: katılmıştık. Ve tren yoldnşımın haltkl varmış. vam etml~tir. + ŞÜPllEl,i CIR ÖLUM - Su!- Eskilerin tedhişi nihayet bır1'•0 

- $ehhde mi knlaeaksınız? Yoııcn tarlalarının ortasındnn ge- Fakat o anda bir kadıııa, hem de Belediyede: tanahmettc Mustn!apaşa sokağında kişinin gözünü yıldırıyordu. 13 •• 
- I<:vet. çc.'1 bu sekiz kilometrelik geniş yolda mağrur bir kadına: cJJaklıymıasın!> 51 n~umaTrada odt.~r:ırbı' ','ahbi?in _!c

1
üçüu.·k usul de inki·ft' ede ede b~.llctlil 

v k " + MANGAL KÖMÜRU" FiYA- "'0 u 'll uran un r ~ ·· ,_.. 
- .1. azı ... tek yaya yoktu. Bırlbırlnln peşinden demek, boyun ct-mek gibi bir tuhaf .. c g 1 c"n ıre 0 ın ş, •· r· ·· k d K ki skt 
Ve, acıyan bir bakı11la devam etti: koşan otomobillerin göz kamaştıran geldi bana. ?ı1enabaus'un mebtnba Ti - Geçen seneye nazaran bu sene cesedini muayene eden Belediye dok- şumu u~u azan 1

' ~ ~1 rd• 
- Kahı're Fı'ravunlar dı'yannın ıkl - k"~- ek k' b ı k b daha fazla flyatlannııştır. Bu husus- loru ölümünü şıiııheli "Ördüğünden de, yenıler de daha hayırlı ı~e ış arı ve ur uı.cc ımse u ama- bilrünere ambaşkr. bir g{izellik al- b dil ı 

kapısıdır. Bu kapının eşiğinde otur- dıkları için büsbinün hırç.ın çınlıyıın mış bahçesinin ~ığindc durakladım. ta Belediye kömur tuccarlarıle te - morga knldırtın:ştır. bin'birlerine benzesey er··· 
mak neye yarar! ı ta d M hz masta bulunınuş ve mangal kömürü-• Vaka etrafında 1.nbıta tarafından • • 

tramvay çan arı or !!ln a ısırın Bir Ji a, p:ılmiyclerin gölgelerin- nim maliyet fiyab arttır ... i"ln bı"l .1 •-Jıklkata wı'n'ızı'lntl"tı'r. ~ 
Sinirlenir gibi oldum: bütün yabancıları, clıramları meh - deki renk renk ç!~eklerle bezenmiş 0 ' ' .... ., v " -

d ğlı ... ta ı nantıne varmıtıtır. c ı yaı,ıyan , .. ısırı nımıya ge • Birden vaba bitti, bız de durduk. kilerini lçen seyyahlara baktım. Bun D'ğ 
- Ben, dt!dim, nıcznrlrlcta gczmiye tapta seyre koşuyorlar. tarhlann arasında sessl2'! sadasız vis- mcc~uriye fiyaU:ırın yükseldif,ri ka ·ı Kazalar : 

dlm. Nilin gücü buraya kadar yetmiş. !ar yeryüziinün dürt bucar,'1ndan, yu· 1 er t:ıraftn~ yağ ve pC'ynlr fi- + BALKONDAN DÜŞEN KA.-

ğunuz~oo:n:ı~~~:~~. ~=~i n~ld:a: Otuz adım &tedo, kupkuru, sapsarı, vıılıırını bırakarak, buraya, işte böy- ~~~~~~:d~u~~ ~~·~~~~~~~~~e~~~~:~: ~:t~'1n-b:ı~~~~~tndçann~;~~~n 8~:!~c~; Perıhnn adında bir genç kız, .~~ 
b çıtır çıtır kum, al;raçaız, otsuz, swıuz, le, ehramların karşısında bir gece +.EVRAK MÜ!JÜRU VEPA1' mtıvazenesı'nı' ka"bc<lcı·ek "cı·e clu·.,_ gun Sultanahmet l'ı,•nnndn ratırı~ ... rarı var, uraya knd:ır gelmişken, sessiz ve ldrııseslz çöl bMlıyor. geçlrmiye gelmişlerdi. ''1'Tl . .• "' " rd ,. 

Dostluğa mukabele 
böyle mi olur? 

hele böyle mehtaplı bir gecede... " . - Bır iş tnkibl için Aııkara- 1 ınuş, ağır ynralnnmış, Beyoğlu hns- nlıı evinin önünden €etcrkcıı, bi e,,a 
- Nil boyu klmbllir, ne giizeldir, Ve onun ortnsıııd::ı. işte ehramlar, Mısırın davetlisi ve misafiri olan •yn ıpden Belediye Evrak Miidürii taııcshıe kııldırılmı~tır. bire ha falanmış ~ibi yopınış . \'il 
Birden o da kızar gibi oldu: göklerin hasreUle yana yana yerde İmparatoriçe Ojeı:l bile Kahiredeki Avnı, orada ansızın vc:fat etmlştiı. 1 + ARABAYA ÇARPAN TRAil1- Fnhrlyc kendisini biruz dinleıınıek ,~· 
- Bahse girer misiniz? dtye kaş- ka!mış, etekleıtl ynyılınış, tepeleri sarayları bırnkarak, gelip, şu karşıki + ŞEHiR TiYATROSU ÇOCUKI l'AY - Dün 131 numaralı tramvay bir şuıup içmek üzere evine n101 ' 

lannı çattı, bu geci! için, size, u.dını ııh'rilmiş bulut yığmları gibi ehram- mhıimini kulübede yatıp kalkmamış l~MSILL'JÇRl - Be!.cdiye Reis. mu· nı·abası Taksime yaklaşırken Ahır- tır. . \ettl 
hJç unutamıy.acağmız bir lezzet \la- lar. bl mı~dı? . . nv nl Lfit:ıı .. Aksoy, dun. Şehir Tıynt- kapılı sürficü Mustaf:mm nrabasına l•akat Perihan bütün bu ı)•ılık tiııi 
dedebilirirn. Gündüz giln(!8in altmda onlar - Ani bırh kararla otomobıllme doğ: rosunda reJısör V'} nıüdilrle temas e- çarpmıştır. Araba parçnlnndığı hal- karşılık Fahriyenin IJir kol saıı 
Ehrnmlıtrm içini dı~ıni btr QOk rer yığln taştır. ru ~rüdum •• Şeln-e döne:ken kendı d~rek yen~ sezon fnnllyetl hakkındn de Mustnfaya da, atlnrıııa dn blrşey çalmış, kaçmıştn. ıda 

görmfiı, hatti btiyuğünün yan beli- Ş1mdi, bu mehtapta, onlnri çok k?'ldıme: 'Bır geccllk ruyn yeter, gorüşmöştur. 1 olmamıştır. Suçlu vatman yaknlnn- Nihayet geçenlerde Alayköşk 11 ıı· 
- Hayır, Londrnda. lljmdi eh -

ramları, yukan Mısın, Luksoru, 
:Krallar "adifıinl, Tehi, Tut-Ak-Amo-
11w mezarını, Karnak saray1ı0ı zi
)'arct edecek, oradan Sudana g~
l'Ck knrd~iml göreceflm. 

- 11k ziyaretiniz mi? 

ne kadar tınuanm~. sfnlaıin altm- gönniiş olan göz bile, birer 'hakikat dıyordum, Mısırı bir muazzanı eski Diğer taraftan tiyatro, maarif mü nııştır. yııpılıııı bir düğünde I• ahriyc, '~r· 
dnn girip &tünden çıknut q 'Mısır olduldannn inanmıyor, sanıyor ld, eserler müzesi S8nanlnr vo onun lçln dürlüğile de temas eder~k çocuk t<'m· + ARABAYI PARÇALTYAN nan saatini Pcrihı:nın kolunda ı; 
deyince gözönöne gelen o heybetli ne kadar yaklaşsa. llc kadar aokulsa- sevenleri hülyalarlle başbnşa bıraka- sillerini bu sene daha verimli bir TREN - Diln Sirkeciden hareket mOş ve kızı yakalntmıştır. ııır 
ağır başla ardındaki ılvrl, aea.yip onJan el Mğdirmtk, dokunmak müm lım, Bize, bir yandan bütün Arap, şekle koyacaktır. eden makinist Alımec!in idaresinde- Dün İkincl Sulh (\•zn mahke ı 
külihların artık bana söytiyeeek ye· ktin olamaz. Her adımda biraz daha hatta isliim aleminin başı, merkezi, Çocuk temsillerine 5 blrinclt.cşrin- ki 86 ııuınarah bnnliv3 katarı Flor- sinde muhakC'me·i bfüm l'eribnn • 
ni hiçbir eeylcri kalmamıttı. ~ Pdn, ulqtık~a ~klaşan ve knlbi olmıya hev~nmlş, bir tarnf- den itibaren kışlnnacak ve ilk ola- ynya yaklaştığı bir ;ırada, tekerlek- ay hapse mahkum ctlıimiş, ancıık r:e 

Fakat bir de, gene 10ldaşımm liel- Mı& Rtr1Da erileımycn bır serap... tan da benliğine, hilrriyetine, tam rak cÇizmeli Kedi> ismindeki çocuk !eri demlryoluna ı.ıku,mış olan bir şı küçük oldul:rundan cezası 20 g 
- Ooh... Kaçıncı, kaçıncı... Fa-

bt her yıl gelsem de d.ı>ymuyeruwı 
ti .. 

landıra baHandıra matitettiği JMk- Ben de 8Mkl llk defa gö~yorum, istikliıline kavuomak a~ldle çetin bir plvesl oynanacakt1r. Çocuklara haf- kuın arabasına çaı-pmıştır. Araba inı'llrllmlştir. ~ 
tapta ehramlan göreem Jaymnet · bir rliya gıörtir gibi .• Sonra ır.gır ağır s~vaşa _ atılmıo olan asıl .Mısır, ha- t:ıda .. iki gü_ n, cunı~rtesi ve çnrşam- hurdahaş olmuş, bir atın arka aya- e • 

- K:ırde .. inize Jnl? 
kopar! bu rüyada!\ uyanıyor, er ı ı a azım. nu gürüp ...,nıya ım. a guıı erı er yevı eşer er oynana- ğı kınlnıış, kaza da böylece savuş -h bır:I 'kl k k t 1- O •ft 1 b 1 t bi - 1 lnttttı11n11tnttnınuıunuııııuı11•ntın11111r11 '; 

Vagona kapm"Adan erık1 <WiaJ' ton ağıriJtındııki taşları ~u yandaki KANDBJ!IR cnktır. t~rulmuştur. - ,,..s Vecizelerin Şerhi t 
~ Edebi Roman Te/ftluı • 7 J ~elim} O zaman belki de yok- 'yor, gençleşiyorlardi. Bir kibrit 

-, • = • • • )ulı; fibine kaTıı aczim, ihtiyarlı- çöpü bile gözümde bir pırlanta 

R G 1 
iİm niebetirade artacaktı; fazla kıymeti alıyordu. Oh... Herşey 

U
•• ya ı•bi or.kacak ve muztarip olacaktım. ne güzel, yaşamak ne güzel 1 Ve 

Bu dünyada ilk ölecek adam ben yaşamak şartile hasta olmak bile, 
delilim; benden sonra da ölüm ameliyat olmak bile. sancı çek -

• I =• wa - yeryüzünde. kalkmıyacak. Sene- mek bile, dilenmek bile, sürün -
Yaua: M. B. 5. 1 ı., saniyeler gibi geçiyor. Nasıl mek bile, ağlamak bile, haykır-

1'.al"§ımda bir CW\a yapraklarıoı / man foıt6grafı .• , Ye her yeriftde olsa bir gün, tıpkı bug!inkü gibi, mak bile, inlemek bile ne güzel 1 
~ açmamıya karar verdiğim ve ı hayatınım bayüli bir parçası ta- yokluğun yanıbaşında olacak de- I-lııyat gibi harikulade nefis bir 
~rekemde kimbilir kimlerin eline kılı, hatırlanmakla Qmrıiyecek ğil miydim? Hep ayni hesap.> zarfın içinde ıztırap gibi, hicap 

h l I ''ki'' O J Hastahaneden bu sabah çıkın- gibi, zillet gibi en çirkin mazruf-Fçeceiin.ı.· ~ilm~d.~ğirn kitaplanm ı ··atı •. ra ar a _ yu _u eşya.... .!l arın 1 b I F k 
la dolu buyuk kutuph ne ... Yanın uıtünde ağır ağır gezınen gözle- ca, otomobilde, biribiriııe zıt iki ar i e nasıl güzelleşiyor 1 a at 

· his nrasm<la kaldım: Hcrı.>cy ba- bu hissim çok devam etmiyordu; da. Viyanadaki profesörlerimin rım yaşarıyor. n . b l 
tıana imzalıynrak hediye ettikleri Bu h ssaıiyctin önüne gcıçme- na çok yeni, çok t:ze göı:ü~üy~r-, 1 Ütlİ~ ~ 11 8

:
1

'.
1

• hele benim 1i~in, fcıtogrnflnr .•• önünde bir koltuk; liyim. Beni büyük kararımı tat - du. Daha dün dogmuş cıbl ıydım. ,;e e de.~ı~ -~çın mb~vdakknb: o hu -
b'k d k ~ f d" .. ek Yoll rın en pis kaldırım arı, en gunu u ununce, ır en ıre er-

içinde hayatımın en güzel hulya- ıdd~'tler. ent zhu o. l uşur~ d. 'dte - eski bi:ıaları en il tijar yolcuları şeye küsÜjordum. içim bütün 
lar nı kurduğum, benden korkunç re u erın o um annı ı;:ım ı ~n 1 - • .: ~ • • •• • 

}' • B' h ft d , . h en ı;a:-pık dukkunları bıle, guneş- varlığa kar ı zehir gibi acı bir si -
iıJ,tJkbnlimi gizliyen koltuk ... O - ezme ıyım. .r a a ııo n ,.p 

1 

kn değil, havadan değil, mev - temle, kaderime karşı nefretle 
§Öyle dü~ünüyorum: d I to. ol- ~~md n değil, idmdcki ya!jama doluyorc.&u. Birnz evvel, daha dün 
masaydım bile, ihtiyari ~. ncla ~ir t:nden al ı 1 n y ni L:r mtt- d • hi kc-ndimi taze buldu-

1 ;ômHt"""'MUlllllUHlıtıtllHIMllHH-llllll 

ıi.1:1 .. g~i ansızın i_!ıtiyarlıyor<lum; l - Nasılsınız, beyciğim, geçti /yi ahlak, yalnız •Ö:& ıJ• 
yuzumun buruştugunu, nefesimin ya.. diyordu, tamamile geçti de- naıihatle delil, fakat iyi 
koktuğunu, omuzlarımın çöktüğü- ğil mi? örnekler sayeainde yayılır• 
n~, gözlerimin söndüğünü hisse- Hastalığımı bilmiyordu. •• 
dıyordum. Etrafımdaki herşey de Eh d d' · · il h b 
birdenbire eskiyiverdi. Bu sefer Avl 'de bım, _geçtkı ınşad.~' ·: Söz söyliyerck iyilikten bn • 

· b" 1 g ıyor u, em ço sev ıgını sctınck, 1ylliğc teşvik etmek, lıı· 
yenı ına arı da harap ,genç ka - .. !" d d - .. l" d k 1 ntıı• 
dınları da ihtiyarlamı", "-socukları sboy uyhor uh, 1· dogru soly uyodr u, sanları iyi nt4ll taı. nyrı mn d r 
d k 1 .. .. " unu er a ın en an ıyor um, ğa dnvet etmtk çok kola)' ı · 

a art atmış goruyordum. Anlı- f k t h' b' bil d'V• h ld Fakat bu vasıtanın tesiri so. 
1
°
1 d k . h . . . d a a ıç ır şey me ıgı a c 

yor um ı ayat fıkrının yanın a b t ı· d . ., derece mahduttur. Daha tesı~ 
h .. 1.. f'k . • u e aşı ney ı r • 1 .. ktit· 
erşey taze, o um ı rının yanın- . . bir telkin vasıt:ısı, ıy orne 

dn herşey bayattır, bayat, kok- -.N.e var Şadıye ~ ~edım, her- ve fazileti temsıl eden canlı vnr-
muş, çarpık, iğrenç... kes gıbı ben de amelıyat oldum, lıklıırdır. Canlı ôrnckler, en gil· 

Eve geldiğim zaman hizmetçim ne var~ 1 zcl ahliık nllmunelerldlr ve b~.!1; 
ö 1 ·· 1 F k b'I lann herblri nmeli bir ah~ Şadiye sevinçten çıldırdı, Öteberi - Y e, oy e. · · a ·at ı mem · dersidir. Bunlı.rı görerclt n~lıı: 

getirmek için hastahaneye uğra- neden? Cok dokundu bana bu... kını düzeltecek insanlar, nhlıı"1.k 
dıkça mahzun yüzünü benden sak Ve gözlerini kuruluyordu. nı nasihat dinlll•erck düzcltCC<' 
lamıya uğraşan vefalı kadın, be- Biraz istir hat ettikten sonra olanlardan pek çoktur. n· 
ni evde görünce hayatının en bü- ablama mektup yazdım. Ona a- Sez kolay sö~lenir, fakat en 1'-
yük saadetlerinden birini duydu. m('liyat olduğumu haber veriyor, lı ürnek g(ıç lCtİşir. İyi örı:~nı 

!erin yctişmcsı için her imk ... 
Sevinçten paralanıyordu. fokat hastalığın mahiyetini hozıılamalı \C bunları korum .. 

Salonda divana uzandığım za- bildirmi) ordum. lıdır. 
man yere dizçöktü. Ell<"rimi öpü- öğleye kadar divanda uzan - ~~:.:;;.----------~ 
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ler. liltk ıı1k tahribat yaparlar; (1 inci •hifc...,, devanı) ................................ 
fakat ırıemlclcct. zaptedemezler. T .. k h • rar Londraya getirilmiftir. 

Bazıları, düşman tayyareleri- u r Kral, sarayına bombardon.an 
nin her giin Vt!ya Mr gece bir ş e r 1 [*] edilmesine rağmen. mesaisini ih-

1 
hökfnrıet merkeı.iı:e yaptıkları a- 1 1 l'>iaayanın en yüksek yaylası agillz tebUğl Alman teblii_! kınlar ü:r:erine seki?. dokuz 1.1aat 

8 
ettQemcktedir. 

AFRIKADA AVRUPADA ~t i bi r JOI -
old"iundan, cilıen!D elamı ismi sığınakta uykusuz kalmanın, Hitler, İngiltereyi i~tila için fi-
"ttllnıi. b l p · 1 Kahire, 19 (A.A.) - İngiliz hava BerHn, 19 (A.A.) - D.N.B. : htll' ık>faki hücum neticesinde 4 - lo huırlarken İngiltere, işgal al -
~~ ··-. u unan amır yay asın· kuvvctlerının du-n a""··mkı' teblı'ı;.;.. Alman Ba-ı.uman-'"nlıg'ının •~bli-,.. ıa ::..ı...-:ın •t • • d ....,.. •· ..,.. uu "" bır kaç yüz ölü ve bini mııteca· tında bulunan memleketler liman 

~yet m..,-. .. tera1 IÇDl e ay- Jf,/17 e~·lul o-ecesi Binguzinin askt!- ,.i: Fena hava "eruı•'·ıe ra.,men ha- N d• J _.~- k l " .. • ., .. ...., ., viz yaralı venııenin tahammül • ı d ? larında toplanmı• gemilere hii -
rİ İaf& eQM.llle le 0 aD TI tan·are meydanl<arına kU""'I ya- Va kuvvetlerı harbın İdare!i bakı• edil' b' h e ı ı, ne o ma 1 ır e 'it k u ·., ıı· ır al olmıyncağını ve hu cum etmektedir. 

Yet mühim wvkulceyt yollan pılan bir hücum ııetlı•csinde mütead- rrıından mühım olan ve Lonılra civa- h ı· ı il.: - a ın < evamı o hükumeti sulh Ne italyanların Mısıra taa~·z-
~.1.ediı-:..-ir. Bu münasebet.1~ :fü hangarlarda y:uıs-ınlar çıkmıştır. rında bulunan muhtt>lif hedefleri dun tal b' b 1 .... r ........ ., ıne me<! lll' t.-dı-bi tteğini ya- .\festi•, g•liııigüzel bir Beleıliyeıoillk, lıatfıi u;timai bir mcwfnlo1'i !arı, ne de Almanların b1ı'yu'"k Brı·· 
ı..:..~ dahil bulunduğu Tacı_ Bir çok t:ıyyar~ler tutufmu11tur. Gel- dt bombardıman etmi~l.,rdir. zıyorlar. Btı mütalen hiç doğru 
~. Sovyet Ciimburiyeti na_ ml·kte olıın tayyare iilolan yangın- İngilterenm dir_'\!r kıı;ımlarında da ıl~ldir. M~la muharebe sah- m~aelt!'ı dığtldir. Modent ccıııiurt yalmı nıUlet'tır. l'ı omm kolbi, tanyayı istila teşebbüsleri bir 
~ S ali il Molot f 

1
_ af lnn 110 kilomeı.ıcdcn gumıtlşlenlir. hı.rbın idaresi itfüarilc mühim be- neleri Pari~e yaklaşınca bük<i- hakiki hayatı-nı yaftyan kuif vt rt'tlkli f"lılr'dıı· Alman fthrinin 80• sürpriz değildir. 

l. il t n e 0 a te._r - Düşman avcıl rı müdahale ctıııiye de!IAr olan Lı"ver""'•l llm.anı, Bil- t k '· ki L' h 12 ba · b J d"' -rül· d •. • r ı.·ı • • " ... ~- " mc mer czi Parisı terkeder, ..:a • amıda 11aJ-nu almanca k01m11ıl11t. ı:- rans-ı: {IC ı'flcrind~ oa.nonlar raJ a onu D§U a 
,.~ıu IJUftıır. t<-şebbüs etnıışler&c de muva!iak o- lin..,ham kim"a fnbı ikııları, New- B d p .. _: 

1
__ !l_ H!.....1• •-- ., " ur oya çekilir; muharebe yine yalnu 1·.ruRnzecı kımm•urlar ı•t krıhulerimlt fronaı:cıı car!n B"iJl-~- Berlin, 19 (A.A.) - D. N. B. 

. -•ur yay ... ı uc aıu•~m lamam:c:lardır. c.a .. tJA'dA Tyne~ dokl~rı ve merkeı:i d --' ..., "' " ~· ...._., • ., .• ... ~ ~ evam <-uer. Bordoya yaklaşınca / 1 1 ... d bildiriyor:a 
;a:-uncıeki r:-ı yaylası arasın- Tayyarelerımız El'ltıc ve Somali- !n,,ıllercdc uı~· ... ·arc nıcydanlan mu· hükü t k . { ş· 1• er. Jır Şf'Jıır iri, bıu:ı ccıddclcri BabU kulesı g uı ır t'e c11 büyük cıc-,. rı ._..u.. ,., "" me mer c:ıı araza, ıma ı 1 Alman tayyarecileri, fırtına -
ı.. •• ~ranistam Çin Türkistanma de tayyaıe meydaul.ırına ve kışla· vaffaki~ etle bomlmrdımnn edflmiş- Afrikaya çekilb; harp yine de· l:fr gnzin0&ıu nda garsonlar tiırl<çe bilmez ı·c l.:ımd.lcrnıe tür1:çc /tf-

~~ıyan uzun ve gayet dar bir laı·a karşı muvaifakl)etlı hücumlar lcnlır. ' "nm eder. Bu tan.da muhakeme tnµ edildiğı zaman hayretle b<ık,n. ~chrııı asıl ıal ıpleri kenar ma- nın bnğlanndan kophrdığı ve kı-

'-i 
Ol' Vardır. in.-:1

12
• ım· P" .. alor- yapmışlardır. f C'ennp limanlarına rea;.•n döJ..-iilme· l"ransıı için dog·1 .. , oluyor da Al· h 11 1 ,__, ,_ b ta Üzerine sürüklediği 7 2 baraj 

5
u - u a e ~e ve ....,şe bucağa dalmıştır, hıç değıuse rızı munevverle-rı b 

~.ll "'-yada Rusya ı'le dog·rudnn İtaly.an teblı"aı· ctıne devnm edllmh;tir. manya ve.ya İ11gilterc için neden ' alonunu düşürmüşlerdir. "'" -. ~ el - alı~ı·eri~ı freıılrçe yapmayı cfa:ilf't> aaı ır. tıöylıı /,fr ettlıırde fikfr 
truya hemhudut olmak iste - a~ır hasara uğratılmıştır. ognı olmasııı~ Berlin veya Lon· Man~ta fırtınalar bqladı 

~diğinden, bu koridorun tesisi- italynd:ı bır mahal, 19 (A.A.) Tnyynrelcrimi:z l\iusa . Mııtruh drndn, devlet ııdıuıılur1 tacız olu- hayatnmı ranlantıuıaına, bir n ıllctm kalbı değil, en ehemınıycuiz Nevyork, 19 (A.A.) - Manş 
..., ard ltı.tlyan u.numi kurargı:hının tebliği: mc.-vzilcrine ve diğ~ r aı:keri hedeflere n~yborlnkrsa hüklim<"t merkczlerı· uz~u bile olmıuına ım/;tin 11oktıır. -:lenizinde mevsim fırtınalarının 

!. un etmİftİ. Duşmaıı dcrıız ı.ın"•l·tlerı llarrliu h>cııın etmişlerdir. nı nş ·a şehre, nakledip orada - b 1 d • nıaksat ç l k R H' ,.nlıo:abı'lı' rl0r. Rununlıı sulh tn· vazan .· Hı'lnır· Zı'ya Ulken a.ş a ıgı hnber verilmektedir. diıt • _ 8~ 1 , usyıuı ın • ıle sahıl ınıntn.ltaı-ıı:ıiıı Sıdı-el-Barrıı.· Duşman, Tobruk, Bomba ve Bin- •" Y ' 

1 
' "-a d l h k tt b 1 le bine m0chuı olnıak ıu·zıııı"el· .. .... .... ... ............ ....... ........ ...... ...... İn.,,iliz tayya•elerm' 1°D faalnretı' 1 ... , ogru ı erı are e e u- ı1i uı·asınılakı lt..ıljaıı kıtııatı üzerine !?nZİ ınıntnkalnrıııa hnv:ı hücum arı ' ,.. • • 'J 

llııınak ·istediği zaman evvela a- 1 ateş açmışl:ırdıı. lt:.lyaıı bombaıdı- ~apmışsn da hafif rnyiatn \'e ehl'm· me:ı.. J.3onıbalarn ral,•nwn ı,;alış • ikinci tiple Türk şehirleri bu· ı mck tçin bunlardan iki misal ve- Londrn. 19 (A.A.) - Öğre-
l\cl ... _ _. --'~ . . . Ef 1 1 1 ı h' · u· mu \C is ••oını" ııı'.k::nını bulu· /\ d 1 "ld··· ·· d'" j ·ı· ... ..-. V&ULesını gören ga-

1 
ı11211 tayyare erınııı nıüdnhu esı c:a - mıv<~tsız uısara sc c ;yet vernuş r. • " v " gün na o uyu dolduran kıy- receğiın. Birıncısı Malatya şehri- nı ıgıne gorc, un gece ngı ız 

lliıtanıa çarp•c:mıya mecbur ol _ yl!Sınde atC'şlcrinı J;ı• ıniye mecbur Duşnıan hava kuvvrtlC'ri Rados ve yorlarsa hüküır.et merkezıni ter· l' k b 1 d B bomLıırdıman tayyareleri czcu··m-b.. ..,, b ke de iüzum ."oktur. met ı ·asa a arımız ır. u şehır- dir. Bu şehir, ge<;cn asırda diğer 
~ı ·ıdı· Paın·ınn· R I t f o!nuşlar ve tardcdılml .. lerdir. Onl 1.<'ro' adalarına hut"um cder<'k n- -• - ı b b 1 B 1 Cal · O k ,ı_ • us ar ara ın- v _ • • b Bu hal a'·nllc ınuhasaı ada 

0
• erden irçoğu in senelik Selçuk emsalı gibi çift kdsaba olmanın e ou ogne, aıs, un ·crquc 

~ ;•tiJ• k I b' . bın tonlu!' bır duşmım kru\·azoru bır vı.k bır kısmı dc•nızı• dt1şı'n bom n· " O I b O t d 'd Al · ·ı· ı· - ası az a sın ır zaman in l d lan bir kalcnir. \·uzı••eu·nc ben· ve sman ı a idclerile doludur. bütün buhranlarını reki}•ormu'". ve s en e e man ıstı a ıman tat... · talynn tı:ıyyareslllın attıgı torpılll' !arını tcsndiifi olıırıık atmışlar ır. ~ -.- v ~e ve Rusya arasında harbe zeı Kalenin ı!'tihkamları ve ı. ı Evvela 1 lindist~n yolunun bulun- Tarihi bi; t~sııdüf. bu şehri kur· larile ticaret vapurları üzerine 
ıw __ P olacaktı. Lakin Efgan ko- 1 ~ ' - -- ı çındekı :ehir düşman tarafın· ması, sonra Suveyş kanalının a- 1 larmış. Nezıp muharebesine gi _ baskınlar yapmışlarıdr. 
~unkabulüveRuslannPa- ~~~oaLoa lf'~L<Yı~AFL!~ dan g<'celı g\induzlu top ateşine çılmasıbuşehirlerdenbırçoğunun den Hafız Pıışa ordusu bir sene Havre'a da mühim bir hücum 
.---ue Ef hud d bo d D ~ n n ve tayyare bombasına tutuluısn, 'k dA h . . 1 h d 1 d 1 uapılmıştır. 
b,, .. , gan u u yun a sev bu nteşlcrin iz'acı ~·<' ~·aptıklnrı ı tısa ı e emmıyetını aza ttı. c ir e kış a ığı için ha k, yay- " 
'fllllee"t vollan in ... -•-emey· t " Kervan yolu ol akt k ki d · · 1 E · Almnnyada ve İşgal altındakı' U.Lh-J J -ey- """'"" ı a- tahıibnt kalenin beyaz bayrak ın an çı ·an şe- la· arın an ınememış er. _rtcsı 
~ etmeleri merine burasının D h•ı• v k" 1 k açmasına sebt'p olamaz; ancak hirler, gittikçe kendi içlerine ka- .ene de binalarını ıslahıı vakıt arazide demiryolu merkezleri 
tUt İt1ıali altında kalmasına tn- 1 a l ıye e a eti mer ez du,mnn piyade i ııe tnaı·ı-uz ve panarak kasabamsı bir manznrn kalmadı dıye ymc kışı yaylakta bombardıman edilmiştir. 
~ tre rnuvafakat etmi~ti. hücum edip ıstihkamlnrı zapte· aldılar. Fakat Türk Cümhuriyeti ';<'Çirmişler. Bu suıetlc birkaç se· Londraya top ateşi 
~ili vazi,-y .. et,., v ,e teşkı•Ja" tında deg"' 1·şı·kıı•kJer derlerse ve şehre doi,"Tu yiirur· 5ınai ve ticari kalkınma hareket- ne tamamen yaylakta kalınca 0 • Nevyork, 19 (A.A.) - Tass 
• ~ ICl'se veyahut et7.:ı.k biterse o za. lt"rile bu şehirleri yeniden canlan- ra}'I ınıar ederek dauni surette a1'ansı bildirh.·or: 'a.. l - man kale zapt veya teslim olu-~~ nur. dırmaktaclır. Bu şehirlerde heniiz yerleşmek mümk\.in olduğunu Associaıed Press'in bir haberi-

t~ Ankara, 19 (Tn,.vırı Etkir) _ rııcıııuriyetler ilga ,.lıltcek, yerleri- Hava akınlarında, tayyarele· devletin ıehri ile milletin ıehri bi- görmıişlcr. Eskiden yalnız kendi ne nazaran Franaız sahillerinde 
' at Rusyadaki mkJap üze-- Dahiliye Yekaletl m .

1 
ı.cz tt'Şkllatı:ı- ne en aşnğısı 30 lıındnn başlamak ı·ln işi hı-tleflerc ıloğru uçup git- ribirinc tamıımen nüfuz etmiş de- hti) acına göre bağcılık yapan bu bulunan /\iman topları Londraya 

~I hu gibi anlqma)ann hükmü •la yapılacak olan ınuhlııı dc1'lşıklik uzere ıncı;uliyetli fjellıklcr ihdt1s eıli· an<!k, bombaları'll atmak ve son- ğildir: Bir tarafta modern istas - şehir, bu sayede bütün memlek"· endaht etmiye başlamışlardır. 
) 1rrıanııttır. Pamir sevkulceyş hakkıııd:ı \ 'ekalt•t 11ii.dıiıler ~:ııcu . cccktır Ufak maa;ılı ııwmıır kullan· rn geri dönmektir. P.u gerı ılon· yonlıırı. muntazam caddeleri, ha- le, hatta dışarıya meyv:ı göndere- Londra, 19 (A.A.) - İngiliz 
~ llnun uzunluğu 567 kilometre· mcnı laalıyete haşiııı•ııttıı'. Mahalli !t'ıık doluyıslle maıı:ıcluıı ınasaya ev- mckler, ileri gitınekl<"r kadar ta· vu7lnr ve clektriklerile dcdctin cck derecede zengin bir bağ ve Amirallik dairesi bildiriyor: 
~· Tacikistan Cümhuriyetinin idareler Cmum Mü lürlugile ~lcmur- , rnk ha,alesıııin oriınt• ı·t:çilecek, kır· bii bir hareket olup bu hareket· şehri; öte tarafta henüz tam inki- bahçe şehri halini almı,. lngiliz Amiralliği, kemali tees-

rltezi Stalinabid ~eski adı Dü- Jar Sıcıl ~·c l\lunrıwl.it llmum l'ıJu • tasiyccıliğin mühiı11 hır k1snu orta· lcrc düşman tarafından turdt•· şafını kazanamamı!I. ve asırların ikincisi Safranbolu' dur. Bu şe- sürle beyan eder ki Narvahl dcni-
~!>e b · • Ef Bed b ı :lurlüt,"Urıdekı 25 lıı ıy'l knılnr olan rlan k:ı.ldırılacaktır. dilmış olmak miınası -verilemez :"'lld • ıe mu gao a tanı Rondan başka tayyareler, zırh· ihmalile harap olmuş olan inhi - hır. manlesef, hala çift kasaba ol- zaltı gemisi üssüne avdet etrnek-
'lldundaki Horog ıehrine bai· '* • • lılnrn nisbetle d:ıha az nınsrnf· tat halindeki şark kasabaları... manın buhranı içindedir. Vaktile te P.ecikmiı olduğundan, bu gemi 

ıı ktadır. İhracat birliklerinden lisans alarak in ve daha az zamnndn imaJ e- Fakat bu iki şehir günden güne lsfcndiyar oğullarına kar~ı müda-
7
ayi olmuş gibi telakki edilmek -

~ L~ --eri yol ~tan bqa ebe- dlldiklerlnden ml'mbalnrı bol o- ı biribirinc yaklaşmakta ve sokul- fııa mc<:buriyeti ile dar bir boğa- tedir. 
~'lU'!arJa mestur ve bulutlann mal sevkeden tüccarlara kolayhk lan memlekPtJcı· için tayyare 7.n· maktadır. ileride Anadolunun a· un içinde sıkl!\IP knlm·s olan şe- ingiliz Hava Nazırının beyanab 
~ve deniz sathmdan 3300 _ __ yiatmın kıynwt ve ehemmiyeti sıl modern Türk şehirleri bu kay- hir, bağlarını çok uzakta ve mü· Londra, l9 (A.A.) - fngiliz 
-~ İrtifada bulunan -yet • çok azdır. Bir deniz mııh:ırebc • naşmadan çıkacaktır. kcmmel bir yavlada kurmu•. Bu- Hava Nazırı Sinclair bir nutuk 
tı.._. •- a • Ankapa, 19 (Hu~usi) - Bütün kn, usullennden m~k". • ıt ~]"'·-darlara · d 1

• "--ı·ı bi d " "' .-..ıı d wı k .d r t • ft • .. ...... sın e .. ay.,.,. 1 en r N'tnotun h·1· b 'k" k d öylcmiş ve ezcümle demi ... tir ki: 
a~ 1• arazı e ya~.1 mı' ~r. m"ınleıecte veyn nıu:ı:.)en hır ınınta~ kolaylık olıhığunıl:ı.:ı ;,undan sonr:ı vey11 kruvazöriin. hatta bir ucs- 'f..Y..,. gün a a u 

1 1 
no ta arasın a, ..,. ı..ı .. tı-'· _.:ı "L--d ·· d" 'd' J •• •• cBiz yalnız askeri hcdelfen· 

"'!( • , .-- euen munen as, kaya şamıl olmak ı.;zn.: kurulan ilı- ıııuıııasıl maddclerlu ıiır:ıcntı !çın kıı- troyerin verini doldurmak için Anadolu şehirlerinin mühim mutcma ıyen gı ıp ge rnc yuzun-
Iİd;ll)'en ve ~i sayısı 22,000 ki- ı a~l hll'liklcrıııdc ılıraç Pdilt•cc·~ ı ulnıuş olan bır blrlı:,'\'c f.za olduğunu seneforN' lnşaP.• lfııımrlır H ıı l· bir derdi, çift kasaba tipinde 0 _ deıı birtiirlii imar edilememekle- bombardıman «!diyoruz. Maksa-
ıı;L • Al~yadaki ~ntobahn de- ı ınallnr içın alınan 1 •an.ıların kulla· isbat cvliyen ve lh•·acı.ı ıuhsatn:ınıo- huld hlr ı1vıl:ı tki bin tavv:ırl'! luşları<lır. Bu, onların yarı göçe- dir. Şehir. değerli Oelediyc Reisi dımız, Alınan harp hazırlıklannı 
)~ lausuaı otomob•J ve kamyon nılıııasındıı lıir l k.ı.ı müşkullcr• .ııni haiz bulunan lıcr tacir mezkur kavbcd"n bir dcvl!'t, vlrı!' lılr av· belikten tamamilc kurtulmamış <ınycsinde nihayet kendini bu c;u- menetmektir. Almış olduğumuz 
~a be kted" s· · bıı-liktı'1l aldığı lkııı•Ja diğer oıiı • dtı fıc bin tAvycre \•apabil!r. · olnınlarından ı'lcrı' gelı'yor. ''kı· .ı.a. kurdan kurtararak ynylnd:ı tek malumata naznrnn Rhenance' da 

...._ nzenı~. ~r. 11' za. rastlaıınııştn. Ilu :ırıaln hazı ı;um • ınasıl hırliklcrin ınıntukPsı dahtl ,11. ~ 1 
:... • ~ Ruat la 1-.-:ı zl '-- 1 ı·• 1 Pılot ,..,..,.airf' zn,·;11t1 rla mil· b d h" . 1 '- b' k l k b"ır merı·.ez ctrafın_j~ "•rı•.dnn kıı· istihsal büyük mikyasta az"lmış-

ar ·~uı enn ~rıı - ruk ıd:ırelc.rlne hır t. r ır:lC!ll a ınnıı dıığu h:ıldl! memleketin herhangi ih- him ıl"l.rilrlir. J~r karıı mııhıır<'- sa n nn ırı yay a... ıri ·ış n • t o .. '•- ~ .. 
old·_._.__ P bri •· k d ı ı ı_J lk · ·b· ı k l • 1 ak · • h 1 ki tu. Bunun .sebebi, mütemadı" hn-~ u.ıuan enç ne uze- hsansla dığer bırllgın ııııntn nsı a- raç knpısınılan olıırsn o sun ma ını lıe.<1lnd,. veya vnnnn bir ı:-emfıl<' 1 tır. -ıa ·, mevSJmc ta ı o ara · >ı- ru m ıçın azır ı • arını ynp· y en geçer. lııllnden ihracat yaı·.lnıasına mus:ı· ihraç <etmek hakkmı hnız olacağm:ı binlercP muharlrı bfrrlf'n zn,•f 0 • rindcn ötekine mütemadiyen ta· maktadır. Memleketimizin en zi- vu akınları dolayısile amelenin 

......_()l~a iktıaadi ve :tde cdılmcuıği of;rrni1miştır. Mmta- Vekaletçe karar ver~lm:~tır. lur. Rnnn muknbi: hin, hatta lkt şınır. Bu yüzden iki kasabayı dn ynde inkişafa namzet mıntakala- uykusuz kalma ıdır. 
-·\--.. .-. bin ta'\-YBTPnİn knvbolduihı bir ihmal etmiyc mecbur olur. Bir rından birinde teşekkül edecek Simdiye kndar Almanlar 1867 
~ı ehemmiyeti Ankara da tel ihtikarı\ Kaçakçılan ihbar ııv zarfında hu tayyarelerle bel- 1 kısım eşyaları yollarda harap o- olan bu yeni şehir. henüz ayni tayyare ve 4000 den fazla pilot 

l<i hes vüzden iki veva iic bine lur. Bütün kuvvetlerini bir tarafa dertten kendini kurtaramamış kaybettiler. Biz 621 tayyare ve 
ı~ t>~ir yolunun iktısadi cihet. yapan i

0

ki Ya. hu. di edenlere verilecek kadar pilot za'i olıı.hillr. Her dü- _J A 1 h 1 600 den az pilot kaybettik. Hnl-~ ı k f d ld 1 ik • s<'n tayynr<"nln pilotlnrı mutla. veremedikleri için hem yaylakta. -ıiğer nado u şc ir eri için örnek Lı ehenımiweti vardu. Buhara tev 1 e ı ı · ramıye h k ı k k' 1 . . d ı kt ka ve Krala gelişigÜzcl hücumlar 'llrıl ı kıı ö!m~. Coi!'u nıırıı!iıfülc kur- cm ış a ta ı ev en perışan ır. o nca • ır. 
~: -ı~ zamanında yolsuzluktan Ankara, 19 (Hu. U!;İ) - Anafor· Ankara, l~ Olutlusi) - Gümrük tulur. Ru hadbe clii!ıman mem· Bir<;ok /\nadolu ka~nbalnrı bu Bu maknlcmde Türk şehirleri· yapmak Göring üniformasının 
t~ ed.-..:yen Hı'•,.r havaJ:.

1
• ta!ar ca<ldesındc hırduva•"ılıkla ıştı· ı ve lnhl~.arlar V0.kfılı>ti karakrılnrı 1 1. ti d 1 d 1 • • d.k. h ı· ınimaııının "ercfı'nı· ı'hlt.l etmı"ştı'r 'O ....... .- ... .... " ' -. e"" n e o ııvor"a o :ııımıın pa- ertten şitd'ı}-etçidir. Belediyele • nın mm ı ı a ıne tt"ma' ettim. ..- .. • 

!iti
.) .• ~ .. •abU'. lermın· • r,og~u ımı· dı' ha- "'a! eden J.0:1.ef Btınonw og.•ulln_rı .A_v· ihbar edenlere verilecek ikramiye i· -tı · 1 1 .. 6 1 B d k O sefı'l adam kcndı" kuyusunu '"~ ... "' - rııcııı P ırıen rr !'!' r •ı c:er er. rimizin en esaslı vazı"fesı· onları un an sonrn ·i makalede temen- ' 

\._~. a.ı __ - • ı-aın ve ::>;ı> .ım, tel uzcrıııc ıhtıkiı· 1 çın hir talimatname hazırlamakta - k k d ç·· k'" j ·ı· 1 · ~ ~e bağlanmıı oluyor. Fa- yapmak ve hadlfeyı curnıiiıncııhutl dır. Talimatıııı.meye göre knçakçılık P-ir ııvrl:ı iki vı-ya üç bin rıilot mümkün olduğu kadar bir mer - ni etti~iın Türk şehirlerinin ku - ·azma -ıaı r. un u ngı ız erın 
ll yolun ası.er·ı ve sı"yası· e h .. d t " d ı· - t tek 1 1 d 1 kavh<'lrrıl'k mühim hir !'l<'V rlel'il· ' k 1 k b .• rulmbı'lmeııı' ı'rı"n mod•rn şehn'n kral ve kraliçelerine kar.,ı yapı • 

• & • aıın c esuıt e en "'' ıse r.uşve . • :nnununun n-r n en sonra tutu an c:1e top ama v- u yan anre " ..,. L "' ~ • 1reti daha büyüktür. Çün- lif etmek suçlannda'"n ıevkıf l'dilnıış- 1 veya kanunun"" neşrinden önce tutu· ~rr~n Snil"h-:r 8!~ınr~n nçı~:clır11!18.~zl!"1ıntçn. belikten kurtarm;k olmalıd~;,. - vasıflarından bahsedeceğim. lan suikast, halkı daha ziyade sn-
1: · liırıd· ta d v ı·· h 1 d' i d'-i 11• - r < L vro da katle birleştirecektir. Bu mı'llet 'llld ıs na ogru uzumu a - er ır. lu;l ta kanunun mer'i~ete g r ıg ta· vıdıın~cvı-ı- ~önüllii nbrak t.avvıı· Son senrl~rde yaptığım iki A- Hilmi Ziya Olken 
~ hüyijk askeri tahfidat yapı· Avukat atajyerlerinin dhe kadur satılmamı~ veya inıhn ~ recili~r :ıvrılrıbnir. lhınlıırı; • 1. , nodolu seyahatinde bu kasaba _ -- yalnız sahillerimizin müdafaasına 
~ ~ • kızıl ord.~ büt~ .aiırlığİ- imtihanları 1 dilmemiş olan kaçak ııltınların de- çin<lf'n l!'Özü J)l'k. yfircği ve ııaf· !ardan birçoğunu yakından gör- f* J ilk mahal• 4, 16 ve 27 azmetmiş değil, memleket hari -

"- llU'aflara yüldenebılır A k 19 ıı• ") A kat ğc•rini Merkez Bınıkaııı ccnebı parn, nıııı ımi'lıım elll altmış lıin seç- du"'m. Çift kasabanın zararını oku- afaato• tan'htr· nz.•hal-rmı•Ja cinde Berlin ve Roma korsanlan-
r1J.. • A • • .n ·ıı:ra! ~l!"USI - \'U. t.'ffham ve tahYillerııı değerim Maliye .. w• ... 1 d ~..._ ·ak.ı halı. _haıırd. a. So•yet 1 s_Uı.JYc.rıerının lml.ıhnıılı11·ına. aı.t ta· \'cka' lctince "o!tcril~k bir makama me f>frarl beş nltı ıı:ır ttılimle S?ll· yucuların .. •. d d h . . b I" ık nın yuva arını a imha etmiyc ka-

"'7& il İn h 1 l t ha ., yet iyi pilot o!::.bilirler. Rnl tsh- gozun e a a ıyı e ırt- c mıfhr. rar vermiş bulunmaktadır.> 
t~ıı e gilız Hmdıatanı a - hn:atlınme ıızır anmıştır. m 1 ~n sigara kiığıdındıuı başkn Jnhisıır cıı· ~t•aUa, bol talim vasıtaları. kn
~-.. a berhangi bir ihtilaf ve gfrecek şa_rtlnrı haiz olanlar Tcmyız yasının değerini inhisar idaresi, tes· znvn lr:ırşı hepsini hayat sfaor· 
L.~al b' 1 ktu F m:ıhkcmcsım!en seçtlecek 2 ii.za An· blt edecek ve sif kıymeUerinin ~·tiz· " ~ L• ~. ır ~~ e yo r. a-

1 
ı:ara barosundan lıır avukat, h_ukuk taıılie tPmin MIT't-k, me!iıleğe Tnğ. 

:"th~ gun buyuk dcvletlerd~n ''e ecza işlen umum müdOrlennden de 25 i ikramiye olnrak haber ve- bPti ve f~fokarlığı ~oğaltır. Ka-
\ı,._1~. lcendisine bayat sahası ve müteşekkıı bır heyet tarafından her renlerle tutanlara yan ynnya veri· nadad:ı haftada ~·f'di vüz kişJ. 

Fazla yolcu aldığı içinlf8ı -----------· Mantıksızhk Müsabakası : 26 1 
Oenizyollan idaresi ..---r------___;~ 

~ ~. 'Ye siyasi bir blok tesisi .... ne mayıs ve blnncl teşrın ayların· lecektir. Mukabil olan vakalarda kn· ııin pilotlui'?a yııo;~ldığı !Hin edil-
~ ~annıa kapılacak olursa orta da Ankarndıı imtihan edileceklerdir. çnğı yakalıynn bir kı:;i ise yüzde 25 m<>ktcdir. Bunun için hava fi-

l'ba . 
1 

y·· k Bu'gar tı"caret in yarısını, daha çok"a yüzde on iki Jolıınnın zayintı :ı:en!'in ve mem-
~l~J- aıt eski mese eler tekrar ur • t ı ;K'~bilir l !-uçuktan müsavi hisse alacaklardır. baları bol ınillt-Ucr için hiç e . 
t~ • an aşmaaı Keza kaçağı ihbar edenler birden hemrnlvetl haiz değildir. Runln-

s Ankara, 19 (Jlmıusl) - Haylı za· fll%.la ısc yüzrie on iki buçuk ıırnla·I rm kıır:ı.da yaJ)t•klnrı tahribat 
ag~lıg'-ım,zrn Notları maııdaııberi Elçilıi;inılzlc Bulb"tlr lll1\ rında pay edilecektir. Mtls.-ıdere ve ta her halde ıfü'•rr mııhnrcbeler-

kamlarl arasındn doı:tune bh- tal'zda -' d h h ttfı k 'h~~ - dnvnm ~ıen mü~"'keı·cler nornıal bir ııııhn cdılen eşya için iJ,r:ımiyc veril· nen a n nz. ıı ro nz 'Zarıır-
lq " u .. u ,_ lıclır. Bu t.ahrfö.-.t kara orılusu· 

o aşıaınm muı: f iye ti şekil<le neticelenmiştir. Bulgarlar bir miyı>ecktır. Muayyen bir mıntakada nun Uıarru7.ile tr·vlıit edilirse o 
l,l'<t

0 
kaç güne kad.ır yurdumuza bu tlc~· kaçakçılık işile tavzif edilmiş olan· uıman l<'Uifisi f!{iç neticeler ho.-

~tı" ~a4l'ı yukarı her mevsimde rd muahedesinin imzalanması !çın !ar kaçakçılığı ihbar etmiş olsalar sıl olabilir. 

1 
~ .... ~tıaı çık_ an bir_ basta. hktır. bi1· heyet gündereceklcrdir. dahi ikramiye nlamıyncaklardır. Bu ..... ın 1 d - gıbiler kaçak eeya ve mnddelcrl biz- Eski Ordu Kımıancknıl«ırmtfan 

"~lln k a ~~ ol u~ lçın burad!l, Dahiliye vekaletinin bir yasağı Em~kli Gi"Yierol 
lı~ t\ııı end-isı üzcnnde değil, bır Ankaıa rn (Hususi\ - Dahiliye zat yakalamış veya yakalıyanlara A Lt İHSA '! SABİS 
'~l'a J!ıklara ve .hnLta ihtiyatsız. Vekiıleti 'merkez te~kHAtlna yaptığı yardım etmiş oldukları takdirde ik- :.-------------~ 
~ ~n ep olan Ufo aeısmın has· b. tamimde mwtesar müs~cıar ra'lliyeden faydalanacaklardır. Ka- 1 k d • ~tız.n.uaflyct mtiddeti O:ııerinde ~~Tini ve ~mum mUdii~lerden baş- çak eşyayı yııknlnma işinde filkın s en erıyede 
"-..'!lıerl\;a ,. • • kasının hiçbir scbcı>lc kimsoyc bcyıı· bu!unmanuş olanlar müssdere ikra· •• f• •d •ı A 

\'tııa ~ kerı Sı1'hat Scrvıs1 1~- natt.a bulunmasını mrnctmişUr. nuyesi alamıyacakla.Tdır. or 1 1 are 1 an 
tL·tıc,1 11, tifo tıŞl81nln entrodermık .::=:_::=,:.:,::..:,_______________________ e d ı• ı d •• 
:~~~~:!~İr~lde edilen nc~icele- R .b b trop B a ş v e k · ı 
~\~~!!n cild a1tın:ı. tifo n•ısı yıı- f en } (1 Uıel 1ahifect.n devam) 

w " .. re cereyan etmektedir. Bir hafta-
\; it ole Yeniden cııtrodcrpı(k afi M l • • A k 
(:, tıı11 Utınıuş yÜ7. klşllik bir gnıp du··n usso ını n araya ya kadar hüküm verilebilecek 
~ biı- altı nşılannu~ diğer 200 kiıi· tarzda vaziyetin aydınlanmuı 
,:~e.d ırup arasmdn ynpılan mu- ·ı .. .. t .. do·· nu·· yor muhtemelcl.ir. 
~ ~~ o.ı santim<ıtre mikabı l e gor uş u iakenderiyede örfi idare 
~: llt lk ıışınu. Uç dcla üstü te \.~ ına Yapılan aşıyıı mii$avi de- (Biriwoi sclı.lfem /ÜtHı-m) (Birinci •tıdı.ifeUn, dnGm) Nevyork, 19 (A.A.) - Tass 
~..:llafiyet \'C?rdiğ\ neticesine yük meeelelcri, teforruatile mütalea mıei&Td~r. B~vektUnti~ Parti beh(e- ajansı bfldiriyor: 
' 11~ ·{° Bu uııtıl kolııykk ve 1::ı· edilllliftir. Jıh'lıftr de~k!Ucrinde, bü- sinde hır müddet istirahatten sonra iskcndcriyeden gelen hnberle
~ l)oıı:;. ıetile olduğu kadar, qı re- ytık meseleler aakkındaki görüşme. Basma fabrikasma giderde fabrika· re nazaran bu tehirde örfi idare 
~\~d un harim ·ıc de faydalı ler ıaiin...OOWe uzuu mWııkcreler 1Un müdüriyet daireslnde alakadar- ilan edilmiştir. hkenderiye ma -

, ~~ı,·~°;;ilhassa ııeyabatlere -ı-nr· )la)Nlm&sı veyuut gürüjmeJerin ~ laıdlın f•brikaınn faal;,.eti etrafın. kamları, haTa müdafaa tedbirle-
" ,,._ zuu hakkında dıilnl'S>YI habeıdar et- da malilnıat almışlar 'Ye fabrikayı rini arttı~ardır. Stğmeklar ya-

ıı: lll<ırı,-0 bir eebepkı tifo a· _ _._ " ...... ~...ıı.&u~. ~......ı. -'-'--a ı·-aı~-ı ~ •. u.•ıı: bu- l h '-" - 1 •~t -:ı ~tallı: _,., _.,,. .._1 15.-.... ...,...... ... cwuı ~ pı mi§ ve ava ııuı;um annda hiz-
'\~ı.._.d...ı._ ' • aşı fiKe. Pakat muftakkak olan bfr ICY var· yu~ır. _ _j ek h • ''-

ve izmir vapuru 
kaptanı hakkında 
takibat yapıllyor 

(1 inci sahlfoden devam) 

I V ekiılete bildırilmiştir. idare ve 
kaptan cezalandmlacaktır. Kap -
tanın, deniz kanununa rağmen iz
mirden hareket etmesi hakkında 
da tahkikat yapılmaktadır. Ayrı
ca Denizyolları vapurlarında bu 
şekilde hadiseler tekerrür ettiğin
den, idare hakkında bu yoldan 
da tahkikat yapılacaktır. 

Alakadarlar, fazla i~ olan hat
lara, idıırenin ilave vapurlar kal
dırmadı~nı ve bilha13a fuar mü
nascbetile her sene olduğu gibi, 
bu sene de İstanbul - 1zıuir ara -
Slnda ilave sefet"ler yapılması i -
cap ettiği halde idarenin bu ted
biri almamış olduğunu ıöyliyc
rek bu yüzden bu gibi hadiseler 
olduğunu ilave etmektedirler. 

T ahli&iye vesaiti dahi istiap had 
dine göre olan bir vapura fazla 
yolcu alınması, halkın hayatile 
yakından alakalı gÖrü}düğünden, 
bu yolda fiddetli tedbirler alma
caktır. \ """-,.. :ta.la don..lıyu Zetıen met ı::ucc UMJSı po115 müfreze-

\ 1 allnıız da oJarnk mm .. o da ~enin görü'6Jen nteY• ~ ye~! fabrikaıun kanti- Jeri teşkil ediJm~tir. 
':•, e ~ 80IJ 

11 n 6eerinde iki brM: aramnda mut;. JliBde }'!Jııerı Doktor Rdik Sayci ----------- il E V L O D 
: ~ ...... C>riat-. lak b.tr antant hftvn!'ı içinde cereyan ;;..,,ı,,..ı,.., sonra nonwk ııılah ı~~-':1: j su-- 5000 < .. ~. ÜftU ... G .. ;;.:b··Jarih· .... :·-· ":;·- ettiğidir. Bu•dnn bnşkn, askeri va- -.,.-.:;uq.a. t eı:;; k tetkik ,,_,,~v as~eye ton Geçenlerde vefat eden eski posta 

tlll ziyct hakkında da btivük memnunı.11nonu ~re R r~, ... _,_atta h\ı. ladr ve SOOO ton seyyar memurlarından babam Eğinli 
'\. "·········• ! ~ ifade c<hlmi tir. • nnmnv.-·ı:· aev .. "".,. ı~ btasyo- Ahmet Tevfik Baysalın ruhuna ithaf 

\, '\. ~tı~~-... ~::tu···l:~:: .. ·(·9·~:·).. Şu ciket ilave olunmaktadır ki, Du.
1 

nundnn N~zıltiyc ııvdet.inde Xaı-aca- Gzilm aabyoruz edilmek üzeı·e İzmirli Hufız Şükrü 
... • ....,,.. """ çe ile görtL,meler, Alma-nynnın İnd- sıı, Bozdogan ve Çal kM lanadan İzmir, 19 (Huaı:si) - Ankaradıı- Sesli, Hafız Ömer Sesli ve Ahmet 

'\. l.ıtı b Tatih Kurumu üçli:ncli liz İmparatorluğunun kalbine d r ,.;elen heyetleri kabul ederek kendi- ki müsıtkerclere iştirak e<lcn şehri· Sc li taraflarından mevlUd kıraat 
~ti ta~gün toplandı. (937) yörfidfiL."U, İtnlyanııı İnglltercnin A • l ·1ile gorüşmüş vo kawarmın umu- miz 1hracat Birlikle1i heycti döndü. ~~ı:.nn;a1ktır. Akrab.ı ve dostlıınnın 

'\., lca ıl bir turizm ofisi ku- rikıı Mılstcıule!teler İmpnratc.ı' u - mi rıh\•nll hakkında kondilerlndcıı 1 .. . -- cy u ııaz:ır cüntı saat bir buçukta 
• lı a ~t · (9::r7) ıı~n kilıt noktal:ınnn dofru haıd:ct, ınalünınt alınuJtır. lırncaL Birııkl M lıe~~bn.n yaptığı I\ vu•paşa iskelc!>i, tnımvay dura-

\ ('lt ,. "hlİ1ilkteki hafriyatta Et-i t t ·ı · mll'k ti l -ıı tcmaslard:ı ~im(j 1 k ir. iltercye 5000 ı d Kasap İlyas camiini •-ıifle-j ta.,• • laYm tH eserler bulun- et ' ı a m<' e ıı nl>4"wrcyc Dün ~ Nazilli Belediyesi tara- ton ü:ı;üm, GOOO con incinn Vel:iılet.- ıini rica ederim. """" 
k•.t._I btiyuk hÜCUtn icfn safda bu ·ııfmdan Ea;pekillmb .,..MJDe. Lt.. -<. •-- lld f' } 
l 

_, b" li d .__ ,.... "'"- m ce ....,, enen l}at ar uzerindcn s;ı-ı nr.1u·. n-h,.,. mimarı unuu u ır n a yapıt1H11ktatltr. ya:fet ~. .._.____ k rl "'ir '°" ,.... 
~UUl*llll ·ara aştınlmL~ır. Mevliul Ba ı 

Bundaki 

TAFSILATı ........................ 
İçinde nıantılwzlıklar bulunan re

aimlcr neşredllecektir. Her resimde 
mautıkau: bulduğunuz yerleri renkli 
kalemle ioaret ediniz, Son resmin 

DiKKAT: .................... 

Bulunuz. 
neşrinden sonra kuponlarla birlikuı 
kesip cönderiniz. Resimlere ayrıca 
tafsfüit verıucto lüzum yoktur. 

Gazetelerini kesmek isMn!yen Jca. 
rilerimiz buldukl:m mantıkaızlıklan 
bir kiğıda yazıp g6nderebillrlcr. 

Müsabakamız 30 uncu resmin ncşrile bitecektir. 80 resimde bWdu
ğunu: ma~tıksızhkl:ırın l~rct edilerek 10 gün zarfında kuponlarla blrlik
te 

1 
~erıl~~ lazımdır. Gazetelerini kesmek istMniycn kariler mantık

sız 1 n bır kiığıda ynzabllirler. Resimlerin altında yazılı rakamlar o 
resimde bulunması lazımgelcn en az nıantıksıtlıklnrın adcdidir. Eluıik 
nüshalar idnrehanemlzden tedarik edilebilir. 

Bugün matinelerden itibaren 

TAKSIM Sinemasında 

BORIS KARLOFF (Frankenştayn) 
Şimdiye kadnı" yarattığı rollerin en har1kuradesilo 

As amayanadam 

• 



Ağr , s .zılar ' 
• 
iZ a 1 eka li c ti 

1 ASKERLİK il 
lleyu/ilıı l'abaıua Jlakcrlık Şube -'I 

Yablı - Yatısız - Kız - Erkek 

HAYRİYE LİS ESİ 
Operatör 

Do t or Bu hafta Biııden: Fener bahçe 

Beşiktaş ile çarpışıyor 
Merakla beklenen bu· oyunda galibiyet 

üzerinde Fenerin haf hattı ile 

Saraçlıanebaşında Horhor <:addesinde. Telefon: 20:;30 

ANA İLK ORTA L İS E 
336 dor;.ruınlulnı:ın son yoklama 

1 
müddeti ~ü eylül !J40 akşamı bite
cektir. Bcşiktnş ve Beyoğlu kazala-
rında bulunan 3J6 doğumlu ve bu E~kl ve yeni talebenin kayıtlan her gün saat 10 -17 ye kadar y:ıpılır. 
doğumlularla muameleye tabi ya - Yabancı dillere ilk sınıflardan itibıı~ı:n başlanır. Son sınıfta fen şubesi de vardır. 
bancılardan son yoklamasını yaptır- iiımı••ı••im• . mamış olanların 20 ve 24 eylül !J40 1 alebe mektebin hususi otobüs ve otoınohilile evlerine nııkledilir. 

Sadrettin Onaran 
Beyoğlu Mia sokak 
Gökçek apartman• 

Numara 1 

günlerlnde eubcmlıc mürncaat ede· ;=:=;;;=;.;:-;::-~:;::i~;;=~. ~.::r:;:~?;::;~~~==============~--------=--=====:.: ____________ _ 
,.k. ,.,.,,,,,,1, .... ""'""''''" vo 1 AGIZ,BOGAl ıLTıHABlARINDA.DiŞETI KANAMALARINDA 

1 
z& -, 

Beşiktaşın for hatları müessir olacak 

Tekil 

bu müddet zarfında voklnmalıırıııı R..,_.I n~ A D~5 SUYU ı 1 yaptırmı.y~n1ann cezay~ tabı tutuın- ~- 1 stanbul Belediyesi Ianları 
cnkları ılan oıu:u:~ • NUN iLiK OLARAK GARGARASl.BU iLTiHABLARIN iFASIHI TEMiH EDER . 

Yazan: Süleyman Fatih Askerlik Şıılıcsfııdeıı: · Darülaceze müessc"cslnin yıllık ihtiyacı için alınncnk 900 kilo tere' 
336 doğumlu ve bunlarla muıımclc- yağı, 30.000 adet yumurta ve 4.000 adet limon tenıdiden açık ckslltnıe>-t 

•••• 1 11 ........................ . ............ . ...... . ............ . 

1''utbol nıerak· btanbul ~anıp!- .---"'='--<-...... -r 
lılcrının sabırsız- )"onu takımına ı:e· 
!ıkla beklediği lıg lıncc: 

ye tabi talebe ve diğer doğumlu era- o D E o N konulmuştur. Tahmin bedeli 1940 llra ve ilk teminnt1 145 lira ı;o kUfll• 
tın son yok1amaları 25 eylül 940 çar- tur. Şartname Zabıt .ve Muamelat müdürlügru kaleminde "'örülecektir· 
eaınba ~nü akşamına kadar uzntıl- .. t mıştır. İhale 30/9/940 pazartesi günü saat 14 de Dnimi Eııei\mende yapııııcıı • 

maçlnrı nihayet l\laske4por mıı
bu haftı:ı ikl sa· çında yeni oyun· 
hada bil'den baş· cularln tnk,·iye c· 
lıyor. Bu ısene herı dlıcliğini gordük 

Şubemize mensup talebe ve eratın Yenı· çıkan pla"klar tır. 'I'nliplcrin ilk teminat maklıuz veya mektupları Ye !140 yılına ait Tl· 
bu güne knılar '1Ubcye mürat'aatln caret Odası ve.slkıılarile ihale günü muayyen saatte Daimi Encüıntnd• 
son yoklamalarını behemehal ynptır- bulunrnnları. (8931) 

~ lukıında yeni o - f1ımların urasın 
maları, aksi takrlircle haklarında ce- Mustafa Çag"' lar ------------------------- --
za muamelesi tatbik olunarağı ilan 
olunur. Ho 270382• AK ZADELER-Rumeli türküsü istanbul Defterdarhğından: ~ ~un,•ulnrın bulun- da bilhassa De

ınnııı maçların da- mirııpol'lu Oı han 
hn heyecanlı ve v~ eski Beşiktnşlı 
gfızcl olmasına yar Fııver gilıl tanın· 

dım edecektir. Pa- nıış oyuncular ınev 
1ur gilnü Fener· t'Uttur Fakat pu · 
bahçtı stadında tar günü Fener
\'efa ıle Süleyma- bahçenin karşı • 

e 4 D o ~ ' 1 e 1 u eı c unı lıastahanesi arkasıııda 'stnnlıul Cezaevleri 1 • ~@ • • SARI :\lA Vİ YILDIZ -Ankaı·a o•·un hıı"ası '" rl"k 1 1 R i "n•_.t 

Güzin deposuncla 66 mozayik, 7 mermer merdiven basamağı, 900 adet ı.-ırı~ll 
KIR t 

Avrupa kiremidi, 400 adet içi sırlı ve 80 adet çimentodan mnmül ınecrı' 
20 Ey lül Cuma 

nl\'c, Galı.tnsaray- aında ne ockildcı 
fenerbohcecl•n la h:tunbulspor ve yer ıılncııklarını 

7.30 Program ve memleket sant 
ıı.yan, 7.35 .Müzik: linfıf progrnm 
(Pi.), 8.00 Ajans haberleri, 8.10 Ev 
kadını • Yemek listesı, 8.20-K.30 Mü
zik: Hafif programın devamı (Pi.). 

Fikrei Fenerbnhçe ile de biimiyoruz. Bu, 
B•ıilrtaıtan 

Halclıu 
~cşH:taşın maçları nunla beraber es-

\aıdır. kıden olduğu gibi Hcşıktaşın en kuv- 12.30 Program ve memleket ımat 
Şeref stadında ıse Topkapı lle Be- vct.ll tarafı forvetlcr:dir. Orhnııın da a}arı, 12.35 l\lOzil:• Semai ve koşma-

k 
lar, 12.50 Ajans hııberleri, 13.05 A· 

yoğlusµor \'C Beykoıla da Altıntuğ ta ıma t:lrmeSJle elyah beyazlılar laturka musiki, 13.20-14.00 l\Jüz.ik: 
knr~ılıışncnklardır. Şeref, Orhan, Hakkı şeklinde kuv • Senfonik program (Pi.). 
Goruluyoı ki he: ıki sahada cin her vetll {iç ortaya mnlık bulunmaktadır- 18.00 Pıogram ve memleket snnt 

takımın ilk ınııçlan olııınsı dolnyı:ıilıı lart. ayarı, 18.05 MCizik; Fı anım. musikı-
şte, Fenerbah~·eye rle tehlike bu sinden örnekler ( P!.), 18.30 1\1 lızik: 

kendılerınc göro mühim maclıırı var- hftttan gelebilecektir. &ın maçta H<> Anadolıı halk hav&lnrı, 18.50 Muzik: 
dır. I..ıikin mevslmın en büyük \'e o şikta~ Fcnerbahc(•yc kolay maf:lüıı Radyo cSwıng> Triosu ( i. Özgür ve 
nisbettc de mühim cyuııu şüphesiz ki olmuştu. Biz 0 ma..:La forvetin ho- Ateş Böcekleri l, Hl.Hi Alaturka mu-
.... b ı · ı B k ınkı, IU.46 Memleket saat avarı ve 
ceneı a ıçe ı e cşı t;ı~ın aralarında zuk oyunu ile defansın "elişl "Uzn_J • "' .. ajans haber feri, 20 00 Alaturka ınu-
yııpacakları maçtı A<abıı bu mnçı oynamasının nınKIJbl)•ete sebep QI. siki, 20.30 Konuı:mn dktısat snatı ), 
İstıır.bul ş:ımıılyo • 1•uklarını ıtör • 20.60 TEMSİL, 21.30 Hadyo ~nzetc-
nu mu, yoksa mil-· muştük. si, 21.45 l'ılüz.ik: Rııdyo sıılon orkes-
li l.üme şampıyo· Sıynh beyazlıla- trnsı, 2220 hlemlı>ket saat a)·nrı, n-
ııu mu ka:r.anucak- nrı pazar günu jans haberler!; ziraat. c.<ıham . tah-
tlr? Bu sualin ec- muh::ıkkak • suret- viliit, kambiyo - nukut borr,ası ( 1''i· 
vııbını derhal kc • ıe uzun paslarla yat), 22.45 Müzik· Radyo salon or-
Urip atamadığı • ve açıklar vasıta- kestrası programının de,·nını, 2!l.OO 
mızdan her iki tn- Rlle daıma hücum- r.Iüzik: Cazband ( l'I.). 23.25-123.30 
kıını da yeni Şl' da J.ıulunmaları lii Yıırınki prol!ranı ve kupanış. 
l,lllerile gozden l!P zım .. elnıektecl\r. ;te. 
1 ı d h d w "' BEYO\.JLU HALK SiNEMASI 

Ç rmey a ıı og- Zlı a Fener bahçe 
ru buluyoruz. kaJeı;i tnzyik gör- Bugün saat 14 de: 1 - Kaııırga: 

Fcnerbahçe ta - ııııyecek olursa Tiirkl,'e süzlü, 2 - Iiı.:clud Rahruman
ları, 3 - ~!iki. hımınıı bu sene ha ı>l'tıclerce forvet oy 

ı itten yalnız eskı nıımış olan urı 

Ollncşll Nl)•azi gel lôciveı t hal hattı Kılıç oyunu öfrenme k 
mi!itır. Bu suı·etle oyurıcuları ayak -
• Uli küme ı,am- Fenerbalaçcd•n B•filttaıtan tan top almasını istiyc nlcr 
plyonunun pazar E••t Ş ve vermesini pek Birkaç gün ewclki nüshamızda 
a ünO ıu şekilde ~r•f iyJ bildikleri için Kemal Gulerln kılı; oyununu o~ret· 

'llaıdır. Şerce sta· mck i tcd.ghıi, fakat çahoacak ı;enç-
111.h~)'a çıkması ihtima.11 ku~vetltdır: l foı vetle bcruber B~iktaş knlesiııe lcr bulamadıcını snzmıştık. Bunun 

Clhıı.t • Şevket, Lebıb - Omer, E· çullanmaktıın gerı Lnlmıyacaklardır uzcrıne bir çok kımselerden aldıfı
ı;at, l<'ikrtıt - Fikıet, Nıyazi. Yaşar, fo'e:ıerbalıı;w hafları defanstan ziyade rııız mektuplarla bu eporun teş\~k 
Naci, Rebll veya Basri. Bu talo:ım t)fıınslf bir o~·~n o~·rıumaktadırlar. ve tamimi cılıctini ı:1.crimiıe almayı 
g-urüldüğil vcçhile en mühim eleına- d ~ut ıebeptledır0 .. kı Ue~lktaolıların •a1ife edındil.:. Galut:ısaray spor klu 

.ııın ııure le ıııcr, E•at, I•'ikı-et bü bu spora çalışneal< olan ıı:ençleı e 
nı llielıhtt'n mabruıııdur. haltını rıılıat bırııl.:nı:ınıııları vıı auık haftada bir g!ın salonunu açacaktır. 
Şunu hemen sö1'liyebiliriı. kı ~e - yupmaluı dıt·ııı<lıı. Bu ııuretle za. Bu nıunuebetle Galntarnray klülıü 

çeıı ıene Fcnerbnh~!! takımında J!Ol· .rıf olan bek hııttınn ve dolayısilc id:.ıı ı e heyetine teşekkiiı Pdcr, çalış
lel'ln kısmı i:ı: nıını Melih atmı~tır. Fcııcrbabçt! kalf'siııe ımi;,klil anlar rnak 1 tiyen geııçl<>ı·in de gazetemiz 

vaşatıııaL: hııkiıııı lıaıııl ol11eııkt1t'. rııor muharrırliğıqP ln hriıeıı ınfıı a-
Bu oyuııc.ı.ı fevkalatie olan a tletik ıca- l~umlırn ba~1':a paz;.ır guııü biitün <'ant etmelerinin luıunılıı oldu~ııııu 
bil il eti ııayesinde yaptığı faı'j ve "· topların Hukkıda loplanmKsındaıı hilılı rıl'tz. 
takların her takımın drfan, ı için bli- zi~ade Hakkıııııı bo; yerlerden top Kürek mukavemet 
yOk bir tehlike olnıu~lur. l\lelihin en nlmnsı dnhn fayıJulı olncaktır. Ç!.iıı-

ki il kk ·1 b · ,ampiyonJuöCru bü~·OI.: meziyeti sai<t solıı. J.ıı.çarak ı a . ıııın go geıu gı i J.'ıkret ya- 6 
nında dolnıneuktır. 'J'ahiatile Ömer İstanbul Sıı ~porlorı Ajoıı.hğııı. 

defaıı ı çalkalaması "" oyuneulaun Şerefi, Esat ta Oıharıı uynı vaziyet- dım: 
yerlerini kaybettirmıo idir. Melih ta- te m:ırke edeecıkll•rdiı Beşiktaşlılar 1 - lstanbul kiırek mukavemet 
karna girdıkten gonr•, F f'nerbahçe t'!· bütün bu yazdıklarırr.ı;.ın aksine biı· ,aıııpiyoııluğu 22/9/940 paZi.\I' günü 
ki iisteminden ııyrılnıış, kısa paslar tıllılik kullnnncak olur!ıırea hafların Reykozl .. Moda arnsında yapılııcak-

l'~ğdıracağı gu7.cl ı•a!!hı rla J:t'ener . tı r. 
ycıiı e uzun paslar ve bilhas"'n haf b:ıhce forvetlerıni kaldcı1nın uzak . 2 - Dorl t.e\; kuı ~klı kıkleı le \'n· 
hattının daima verdi!! efapıler kıı· iarında t'Örn.ek ı111kımıııı bulaınıya . pılaenk olan bu ıni.ısahaknyn lıeı klup 
ım olmuştur. Batım bunlar aarlect; enlardır. Tin aurellw faşiktaş kalesı- i~tcdıi:ı kad:ır ckıpl • ıştirak edebi· 
liclilıl oynatmak için yapılan tak. ni ~·ıı faı.la Lchdıt edecek Fcnerlııılı· leceğindl"n klü11lerııı ıı lJ"abnkular<luıı 
tiklerdir. çeııın ağiç - santrıJoı· ve ımliçıdir. bir ~ün evvel Ajıııılığu nıuiacnatla 

Bu oyunculaı her pozıııyonda ko • ckiplerıni ka dettirmeleri tebliğ olu· 
Pazar ı:ünü biltliıı b u mf'dyetleıl !aylıkla eüt aıtmaktadırlar. Velhasıl nur. 

aefsind~ toplamış olını l\felihiıı ta. 

lnnıda yer alnıııyı;ıı lıl-; şüphesiz ki 
fonctln rarıdıınanıııı yıırıya indire
ccl;tır. 

Fcneı·bahçc takıınırıda Ya,arın 
aantr:ıforda yeı· a!ncn~ına ı:5ıe sarı 

lirı'l'ertlilt'r yine t-r.ki slstemlerine 
avdet (!tmlş olacaklıırdıı. Yaşar, le
Uh kadar seri ve rtleUk kabiliyeti 
fazla bir o~ uncu olmadığı için Fe -
nnbahçe lıaf hattı f fclıhe verdifi C• 

,aı Plerl Yn~ara vcıcnıiyccektlr. Ma
amarlh (Niyazi, Ya~r, Naci) üç or
ta ı 11yııklaı ırıa hu kim ~c iyi pas ve 
deplnısmnn yapun oyunculardan mü -
te ekkilclir. Bunların üçü de şütör 

olduklarından hasım knle hf'r an 
tchlikcyo maruzdur. 

her iki Uıkıııı da cllkkatlı ve adeta 3 -- l\t!i~abakaya tanı sııat 11 <le 
nılıım ııılama o\•nı:;ııcnk olurta bizce Beykozdıın başlıı.naeıılıtır. 
mııçı kazanmak Fı.•ncthahçenin haf, istnnbul f.'ııtbnl A;onlıümdaıı: 
Beşlktıı~ııı un for hııttının oyunlarına 22/9/940 tnrıhıııdt>ki lig maçları 
bağlı kalacaktır. 

SOL1'~YMAr\ TEKİL FBSEWJ.411ÇE STADI : 
• • ,. Süleyınnniye - \ efa, sao.t 13, hıı· 

kem: Nuri Bosut, Yan lıakcmleı·i: 
Fener Ankaraya g idiyor Hüsnü - ?ıluznffer. 

Ankarada E11kıı1ehır Demlrspor ta- Galatasaray • i~t. Spor, saat !5. 
lmııile Turkıye bırincillğl maçını oy. Hakem: Ahmet Adem, Yan hakem· 
ııamak üzere Fenrı·bahçcnin B takı- !eri: BOlcnd _ Şckip. 
mı dün Ankarayn lıaıeket etmış • Fenl'l'bahce _ Beşiktaş, saut 17, 
tir. Maçlar cumarteı;ı ~·r. pazar günü Hakem: Şnzi Tezcıın, Y:ııı lınk<'mle
oynanacak, hel' iki maçta da bcın- n: Necdet • Bnhattin. 
here kalındığ1 takdirde• averaj u u- ŞE-'REF' STAJ>!· 
!ile ınmpiyon tayin edilecektir. 'T'opk:ıpı • Reyoğhıspot', snnt 15, 

Stad çıkı yor i' Hakem: Fcı·lclun KıLç Yaıı lıakPm· 
~lemlekctın en iri spoı nıuh:ırıir· teri: Neşet • Nıhat. 

leriııin rnzılnl'lnm latıyan Stad sı.ıor ,Beykoz - Altıntuf•, snat l i. Hıı • 
ı:azelesi pazartesi 1rünU zengin spor keın: Sn mır Du 1 lll.'lO). y nn hakem· 
Jıuvadisledile dolu olaınk çıkacaktır. Jeri; i\lünir - 7.iyn 

Büyü cıısua romanı - Tefrika No: 29 oldukça benim hiçlılr şeyden çekin -
ınek aklımdan gelmez. Bahusus bi· 
raz maceradan da },o ,lanıı·ım. 

Nakleden: CiM MiM 
- Sen şu dakikada serbest olısnn 

Al1J1nnlarm namına mı, Rusların na
mına mı çalısmnyı tcrt'ih edersin? 

- Hiçbırlnın. • Bu tehlikeli bır 
oyun. 

- Canım bu tehhkcll oyun mu -
kndder olduguna göre ... 

- Kimb'lir? .. Hangisi daha fuzla 
parn verlr6<l .• 

- Nasıl bu ha~attan hoşlanıyor 
ınu 11n? 
Hiı ner, sırtuatU :ı,atarken yuzunü 

benim tnrafım çcvırdl: 

- \•allahl, el di, bu ha:ı;ıı.t beni 
p k rahıı ız e m or. Sco vanımda 

- GLizd... Oylc:;ııe l!ana bır şey 
lekllf t-dcceğım. 

Hırner gozlcrıni açtı. Ben hlçblı· 
fey olmamış gibi sn kın: 

- Almanlnrtn he ahına çalışalım 
dedim Ve bnnu yapurken şuurlu o
larak yapalım. Sana daha uçık bir 
şey s(Uliycyim. Brn Amcıiknlı ga
zeteci Anııic değilim. Ge!ttı:ıponun a
Janı 1.izavım. 

Himer yatağın içinde doğ• uldu: 
- Ne diyorsun Annir, dedi. 
- A nnie değil, Llım. 
- ............ . 
- Neye o kadıır hııı.-rl't C'ltin? 
- Demek şlmrll sen benim bütün 

harekatımı tarassud cttiı ? Ben se
ni do t biliyordum. Halbuki bir Al
man ajanı olurak bc'li takip ediyor
dun ha?. 

Sesi titriyordu. H n mahut lakayt 
kahkahalarımdan birini attım• 

No. 270383: 
IK KALB M - Uşak şarkı Müzik: Şükrü rfl" kiinlclerl 309 lira nıuhammen bedelle ve vfüivct hüküıoct konağı 'leli 

Tunar 
GÖNÜL AYLARCA-Müzik: Şükrü Tunar 

Sadi Yaver Ataman ve Azize Tözem 

Ho 270381 • OKKALI HACERİM - Çankırı Varyanti 
• • ODUNCULAR - Rumeli Türküsıi 

Refik Başaran 

No 270384• lJ~U KA~AK - Ür~üp şarkıııı 
• • ın.st BAGLARI - Urgüp hnvası. 

sındaki eski Şümyl Devlet blnnsı bahçesinde 
0

köhne otomobil, deınir J,:ııf" 
yola, motosiklet parçalarlle buna mümasil muhtelif eşya 64 lira 'i3 )ı:~ 
ruş ınuhamnıı>n bedelle ve ayni liste içinde hurda ayak pedal mııkinrıı' 
ve tefenuatı bilve1.in tutacak miktnrının beher kilosu 20, 18, 15 kU ,. 
üzeıinden satışları açık arttırmaya koııulınuştnr. l\lüza~edc 7/10/940 p 
zaıtesi günü saat on döı·tte Defterdarlık Milli Eııılfık l\IüdürJüğııllde 
ınOtl!şekkil koınl~yoııdn yapılacnktır. 

Taliplcriıı ınulııımınen bedellerin % 7,ti teınlnııt nıakbuzlnrile nııııır· 
yen gün ve saatte komisyona nıürucııııtlnrı. (8928) 

~------ -~------ __... 

Ankara Okulları Satmalma Komisyonundan : , Leyli y • K 1 • Nehari 
Erkek enı O eJ Kız ı. - Ankaı·a yatılı okullaı·ıııın 1rı•o ı· 1 iht. l 3""000 . .. ma ı yı ı ıyr.cı o an c .,., > 

kilo ekmek alınacakbr. 

2. - İhale kapalı zıırf usulile ynpılacaktır. İLK • ORTA • LİSE 
3. - lstekUler, Belediyece tesbit edilmiş narh fiyatlarınılan inıUnne TAKSİMDE Sıraserviler 86 : YENi AÇILDI 

yapmak suretile teklifte bulunııcoklardır. 
"'k ııt · Müdü r ü: E ski Şi•li T e r akki D ir ektö rü M. Ali Ha•me t Kırc• 

4. - r. ·s meye gırccekler, 2490 sayılı kamın h!ıkünıleriııe u~·guıı '11 'S' 

belgelerle komisyona başvuracaklardır. IlususiyeUcri: YABANCI DİLLf;R ÖGRETİMİN E geniş mikyas
ta ehemmiyet vermek, sınıflannı az mevcutla teşkil ederek talebe· 

5. - Teklif mektupları ihale saatinden bir saat iince komisyon baş- sinin çalışma ve inkişafı, sıhhat ve inz.ibatı ile yakından aliikadıı.t 
kanlığınu verılmek lazımdır. olmaktır. Mektebin deıılı.e nazır knloriferll tcneffüshaneı ve jim· 

6. - Muvnkknt teminat 2747 lira 25 kuruştur. Teminatın ~ksiltıne na .. tikhanesi vardır. {liergüıı ısaa t (9 ile 18) arl\sındn talebe kayıt 
santinden daha önce Ankara okullar muhasebeciliği veznesine yatmlmıı.· llrırı:ıım~ZE~ "t' kabul olunur. 'rELI~FON': 41169 

s1 gerektir. 
7. - Eksiltme, Ankarada okullar ıııuha•ehl'C'iliğincle 5/10/!J ıo l'll· Eskişehir Daimi Encümeninden: , 

1 - Eskişehir Memleket hastalıaııcslııe, hastahane teslimi D. n. t:. 
ııuıııarn diiı t tipinde salıit bir etüv makinesi mübayaa olunacağınd~ 
18/9/!140 tudhinden ilibııreıı 21 giin miiıldctlc nçık eksiltmeye vazed il 
ıııiş oluı> yevmi ihale 8/10/!)IO taıihiııe miisncllf salı günü saat 14.~0 d~; 

martesi giınü saat 11 de yapılacaktır. (5824) (8857) 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbuJ Suhesinden: 
' Ofisimize ait Haydarpaşa ve Derince silolarında mevcut buğılay, 

arpa vıı yulaflaıdan deııizyollarite istnnbula nakledUc<:ek olanlarının 

nnklıyeslle Sirkecide vagona tahmil işlel'i karşılıklı pazarlık ııuretile bıı 
müteahhide \'erileccktir. Bu ı,e •İt ""rtname şubemiz buğdıoy munmelut 
"eı-vı!linden alınabilir. Pnıarlığa iştiraı. edaceklerın 2319/040 pazartc.~i 

881H 15 de Liman harıınd:ılci rubemız bınaııında hazır bulunmaları. 

2 - Etüvün muh::ımmeıı b<-deli 2000 liı a olup depozito akçesi 

yedi buçuktur. 

3 - hıfaıısa) şıu trıunıe Daiıııi Enciııncnde her ı;,rün görülebilir· 

4 - Talipleı in ihale günü vlliı.yettc müteşekkil Daimi EncunıtJI' 

(8879) 

r:ıııi~.:~~~!ev~:~~lerl 1 ltçi arıyanlar 
ı - Güzel sanatleı· şubemizin ke- -------------

nı:ı.n, pıyuııo, c;<'llo, basso, koıo, man· . + ıllll llASEBE'Cİ - Siinwrbaıık 
dolin, orkestı;,ı derıılerile ıııilli ıııurıJ· lz:ııir pazarı ıçiıı. ll.ıreuı !I uııcu de· 
taı ve halk şarkıları gf'ce ıforslerine rece, lı_se mezunluğu •art. Sünıeı 
2 llkteşrin 1!140 ç;.tı:ş:ımb<ı. güııii saat baıık 1 erli Mallııı· ı·u~ arına ıııüı :,. 
(1 G) da baeılanncaktır. l)evıun etmek caat. 
istivenlerin iki~r fotoğnıfla r~vinıi· + MUllASEBCCİ - • Bursa Daiı 
zin • Cağalogluıııtah1 biiı osun~a .. kıı - cıl.ık klübü ıneı kezi içlıı, ıııOJiil'hiı,;" 
vıtlarını yaplıl'nııılo.rı ve gununde nıı ı ra~al. 
dcıı,lt.?rde ~01.unmaiarı. 1 * 5 MÜllE.vnıs -re SASTN ti. 

" _ Evımız orkestra«ında çalıtı • <;;;E•'} - · 
/ 

- . ·. ·· . . ı· ı l ·· r - Suınerb:ı.nk kuvvet saııtrnl-
mnk ıl!tl~P.11 muz~k~e~cı or.nıa, nrınlıeri için. 20/9/941l. k·J . Ak 

<amba gunlerı oırlodcıı sonra or- s- . a a aı n aı a 
ça~, eıliülk "'örfüımell'ri ' umerbank Fabnl.aıaı· :'llüdürlügü-
ke tıa ~ .... "' . • ne müracaat. 

~ __ Rııı·s:ı H&lke111 temsıl 11ubcsi ---------- ----
için iki bayana. i?fiyuç ~nrılır. ~rra- lataab l adı· • 
Hı oj1'rennı<?.k ıstı~eıılerııı ev dırek- U ıye•ıDe 
töı lüjCi.iııe ıııiiraı·:ırtleri Tİ <f. olunur. katib aranıyor 

İstaııb11l Miidde.ı:mımıiliğindeıı: 
Dekameron Hikayeleri ist. adliycsiııde uçık buıuıınıı Liııcı 

::ı.r. R;ı~inı Ö7.gen tarııİ"ıııdan ter- l.ı;ı uş maaşlı kiıtiıılikieıe lıtııknl oı
cuıııe edılııwkte olan bu şöhretli şıı. ta mektep mezunu ı lnııık şaı·tilc clak· 
hcserin dcirdiiııl!ü b!"()tllrli ele, ylnı• tiln ile seı i ya7.ı ym:nıımnı bilen ta
ıyi kağıtlı ve üç renkli hil' kapaklo lilılcr ıırıı.sında bllrı•ııı kanununun ı i 
re~iınli olıırak ııefis biı Ş('kildl' inti· nci madd~si ınucılıiııcc ıııüsabakıı im
şnr etmiştir. Diğer broşuılerl biiyiik tlhııııı yapılar:ık ınbııa"ipleı i :ılımı 
bir aliıka tle kaı·şılanan cOEKA:\fE· cağından, İ)'teklilcı"ıı memurin hamı · 
RO~> hlkayelcrintn bu diircliincü ı nunuıı 4 üncü mnddc. inıle yazılı bcl
bro~ürüııü de okıı:11tı<'ulaı ıınız:ı tav-1 gelerile imtihan t."imi. olan 24/:>IM" 
ı:iye erleriz. 1 salı günü saat 10.?I) ılan bir gün ev 
. ............ .... .. .. . ...... ..... . . ......... .... velinc kadar dilekcc1cırilc 1st. acili\• 

Tasviri Efkar 1 encümenine ınfiracnat etmeleri. 

Nüaha~ı (5) Kuru~tur. 

1 Abone Şeraiti 1 Türkiye Hwtt 
için~ 

Senelik ............ 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altı aylık. ......... 7ö0 , 1450 > 
Uç aylık ............ •oo , soo > 
Bir aylık ············ 160 > yoktur. 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEı<l'ıC 

Dahiliye Miitehassısı 
DIVP"volu 104 

Munv!:ııe ı:aatleri: I•nzaı• horlç 
her ı;Gn 2,5 Tel : 22398 

müroeaat eylemel<>ri iliin olunur. 

Ramazan yaklafıyor! 

Her eve 

Uyandırıcı 

Bir ~İ JGER Saati 
Lazımd ır. 

Çok ın ı if ve s11ğlıııı1 ın ılı telif 
ı·enkl~rde ~· ... ni nıo<lcller: 

No. 403 Beyaz m ineli 5 lira . 

No. 404 Beyaz fosforlu 5,S ,. 
Taş1 ndan sıp:ı1 iş \ ukuunda pa~ta 
ma rafı olıu-ak :>natlıı beddlle 
beı nber 25 kuruş gönderilmelidir. 
Bu santleı· tedi~eli gbnderilmez. 

SİNta;ıt Snalleri ~Iağnznsı 
_I_t~1inönii No~ Tel: 2l!hi4 _ 

aahıbi: Z. T. EBOZZIVA -
Neıriyııt Müdürü : C. BABAN 

Bosıldıi:j. y~r: MATBAAI EBÜZZIVA 

(8902) • -~---------
ıı . 

lstanbı•l IJiriııd icrrı ilfeııtıır 
ğıırıda11: 

sıı· 
.Ciı· borçtıı ıı cl.1la:,\·t mahçuz ve 11 , 

tılması takıu-rür eden 150 llrll ~<Y 
hıımmeıı k:ymetli ii..i silindir ot0ı,;ıııe 
bil lastiği tuınidM mahsus ıııP rY 
!!ii/9/1140 güııii sııat ıı; te başianıı ~ık 
Kemernltı caddesinde :m ~o. dıı. 11 

nı ttırnıa ile satılacaktır. . Jıl" 

Yevmi nıezkürda teklif cdılel1 d~ı 
del kıymetinin ~~ ';'5 şini bulnı• ı:il· 
lmlde :! nci arttırması 27/9/940 ,·~· 
nü ayni saatte ve ayni mabnldC Jl1~· 
ınlacağıııdan almıık l~tiyenlerin {iı1', 
hallinde buluııııcak memura 111 

cauUnı ı illin olunur. ~ 

11BORSA 

TUrk Tica ret Bankaaı nama ı.-
Sı vat· Erzurum 1 1'1,9S 

5 20.14 
6 20.-.. ., ~ 

ınına değil, Almanlar nnmına çalışı
~ orsun dn farkında degilsin. 

- Nasıl Almanlaı· nanıııın ... 

- Seni kendi nıeslli'.(imde çalıştı-ı Lizn, memnunum. eledi, vnzi- mümessil peş\n 

Öyle}sc sen htni sevmiyordun? lir pa port te:darik edeceksin ve Türk Borcu 1 peşin 
rabilmek için. yetim tnkarnlr etti. Şimdi ııen baıın 

1 

Merkez Bankası pcşta 

35,20 
102,SO 
ıs,1s 
2:ı,09 
19 47 

Evet ..• Gestapo, Holanda için
deki çfkfirın dağılması, Jııılkın biri
bir.ne duşnıesı için n ke:rllk çağında· 
ki insanlarııı ai sına komllnisUigl 
ı-okmak i tiyor... Sen buna vıı ıta 
oluyorsun... Aksi plnydı, ben seni 
kom nistlerdeıı paın nl diye te ~lk 
<'eler miydim? Lima bir Bl•yaz Rus 
değ-il, bal gibi bır Almandır. 

Doi nı nıu soylt.yoı . un? 
- Tabii doı.!ru sc,ylu) oı um. 
- Şımcli ne olacnk?.. Sl'lt lıeni 

~ nktm o~ ley<e 
Bc.n sıına hi.;lıir şe~ yapnındım, 

olnlllk şey şu ... Şimdl~·c kaclur niçin 
\'e kimin için çnl .tığını bl milol"
dun, bundnn sonı u niçin ve kımiıı 
ıçın çalıştıgını bılecck n ... 

~.ılı .. e ğız? 

11zn ını? 

Bilakis çok sevi!foruın, ve bunu l!!bıi b ni rlc maaşa bağlıyacaksın. ,. ., 2 ,, 
samimi soyluyorum. Hele bun lnn Almanya he.,abın::ı çalıştığ'ınıızn go- Ergani 
oııra arnnıızdnki ı·iyıı pcıclc11i kul-ı biraz da pnra pul sahibi clıılım. ;..::.r:::..ı::.;;.:.;~-----------: 
hınca ... Seni clah,ı ç k "V ce •ım •. Sen ~alnız ımdıl:anc çnlış, her 
Yarın yeni vıızlfenı"ze başlarız. olur. C Eylul 

Hlrner hiç ı:ı: çıknrnıııdı... "ıı landad k ı · · ....:t "d , o a ·ı mı:saımız ı;• gı c ın-

Neden .sonra: kı :ıf edıvordu. Askcrt ilmerayı kö-
P.nk Liuı, dcdı, iı uıı ııusıl fe- tiıkm<'k için yrl'i bir u ul kı:şfctıniş

nalığa suruklcniyor \ c sız nasıl iıı- tlk Bu u ul\l Hirnl'ı' ort:.ıya ntnııştı. 
ı;anı zorla casus yııpıyoı unuz? !\I<>~lıur kumandanların r<' imlerini 

- Biz bir davı.· u hiımıct c:di)ıo· miiptezel ve mı:ırııf kötü kndınların 
ı·uz. Sen de o ılcıvava iltihıık et. resimlcrlle Ur :ıra"a gl'til'iyoı·, biı· 

Hhner güldü: · ' fotogıaf dala\'CrPs"lc bunlnrı biri -
- Jlcrekct ki, dd., ı en de sızlı:rc hiıiel'lnl; ımmJa" dnln ediyor ve bu 

fnzlu yabancı bir lıısnn değlim. Ec- fotoğrnflıırı el :ıltıııdnn aF.kt>ri gıır
dııdıınırı Almıın olnıalarill' ııııncııı ııizonlaı·n gönderiyorduk. 
her zamar lfrilıar ltl rd!. Komun! t birliğine mensup olup 

ta a kere gidl•nl, re bol mnnş veri -
Ben fazla komı,madım. Erte ,i sa 

b h 
r.ı b' 

1 
h 

11 
t . - yorduk. Hunların vn:ıifesi orcludıı ko-

ııı.ı ıı n n· < a \ a;., a e ınış ıu-
s rı hulh<' yatuk n l·alktık. muııiııtlig! yaymaktı. 
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