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Başkalarım ayıplıyanform ço-
ğu, b. şka/rı.rmrn yaptıkları fena
lıkları özle11ip te yapamıganlar· 
dandır/ar. Başkalarım ayıplama· 
mak ta kendini terbiye etmenin 

Müsabaka 
kuponu 

MÜSTAKİL YEVMİ GAZETE Telef on : 2 O 5 2 O 
bir yoludur. • * 

(Şcrhl 2 n:l aahlie :ııit lel ___________ _) Tel(. Tasviriefkir İstanbul 
L __________________ J 

~~.~~!! .. 1.~~~-~ 
Mısır halA 

tereddüt içinde ı 

Reisicümhur yarın 
Yazan: Ebü:.uiya Zod• 

VELİD 

Mısır Meclisi Meb'usan Reisi 

bir nutuk irad etmİ§, «vata
l'lltnıı. iatili.ya uğrarsa derhal harp 
~rneliyizn demiş. Bundan evvel 

şehrimize 
şeref ·verecek 

te ıaır •. ~vekili de «İtalyanın bir • • 
d'~vuzune uirarsak derhal ken- 1 e • e • •• 1 e 
ı,!'1ne harp ilan edeceği:u gibi nonunun zmır 
ır ~Öz ıöylemiftİ. 
Bır taraftan milleti, diğer ta • 

~~·" hükümeti temsil eden bu B 0 r s aya da 
~ ?1ea'ul siyaset adamının bu 

ve 
• t•ı •.Özlerine bakılırsa, Mısmn 

;:"diye kadar harbe ginnİJ ve ' e ı · e h 1 
d ısır askerinin de, Bingazi budu- gıtme e· rı mu teme 
~ndan Mısır topraklarına teca -ı 
S> 2 ctrniş olan ita~anlarla çar -~l~ıya başlamış olması lazımge· Ankara 21 (Telefonla) Reiaicümlıur 

dı. 1 ismet lnönünün Pazartesi giinü (yarın) latan-
Ye!:;lyanlar taarruı.larının bida- bula ıeref vermeleri muhtemeldir. 

:ı 

k' de (Sollum) u aldıkları va-
t ıt Mısırlılar, mütereddit ve mü- Cümburreisinin memleket dahilinde bir 
,•enni davranmakta, zahiren ol- Rei•icümhur /•met lnönü seyahate çıkacakları haber ahnm~ctır. İnönü- /ngili,; odalarının •ahilleri baıtan Z.aıa bö.vle sarp yorlard .ın müteıeltkildir. Kumıallat 
lc~n, haklı addedilebilirlerdi. Çün- ':il yarların etelclerindeki daracık aahalardan ibarettir. 
trı~· Mısırın garp hududunun ta nün bu meyanda lzmir ve Bursalıların daveterine mukabele olmak J ·z ...1 k . . S ll 
~tehasında bulunan bu küçük üzere Bursayı fereflendirmeleri de muhteme!d'r. ngı tereue ış ıçın ( . ·l ovye ere 
l>iı ba, italyanların Trablusgarbı 1 Harp vazıyetı 

.. 
gore 

it.iden. za.ptettikleri tarihtenberi, r--------------~ 1 İtalyan harekatı KONFORLU r-L ~ ALMAN 
t r.~ ıle Mısırlılar, daha doğrusu 

§~:ı~~!~r~~;~.~.r:::.~.::: Mücrim çocuk ve ıT ALY AN sIGINAK 
1":~·::r::iüi:~·a AMERİKAN 

bi;':~:·~u;~:,,1:!';7:'~:::.::; KIT ALARI YAPILIYOR gerimi kalıyor? ZIDDİYETİ 
li ~ gafletimizden ve ibrabim hk A k d 1 ı..-- Yazan: --, 

Eıki Ordu Kumandanlarından 
Emekli General 

~ kı Paıa bükümetinin de müt- ma um a ın ar DURDULAR lirni ataletinden istifade ederek e-
1\ltn zden aldıkları vakit, (Sol
~ ) u da, Trablusgarp vilayeti
etnı merbut olduğu iddiasile, ilhak 
ıc_d ek İıtemiflerdi. Fakat o vakte 
)" , •r Trablusgarp faciasına se -
1c:ıc kalmı, olan İngilizler derhal 
t.{ 'lılarına çıkarak ( Sollum) i.ın 
le ıa~r Ülkesine ait olduğunu söy
d:'lfler ve İtalyanları bu kasaba· 
Q.t~ çıkarmı,lardı. Kasaba haddi 
lı lll~e askerı ehemmiyetten, ik
)';:cı! kıymetten iri küçük bir 
'İt ~ Buranın ltalyaya ve Mmra 
t.i, unması iki tarafa da büyük 
~ kaundırml§ olmaz. Buna 
~ (-Sollum), ta o tarihten
~ ~İyeli ihtilifh ıkalmlf hır 

--
Alman istila 
üsleri tekrar 
şiddetle 

bombalandı 

8'ı "dir. 
İan h ndan dolayıdır, ki (Sollum) 
la 11 defa İtalyanlar tarafından 

Plana M h"'k" • .. ~t,· ıaır u umetı goz yu • 

Ankaradaki ıslahhanenin 
inşaatı bitti, mahkum 

kadınlar da fabrika~arda 
çalıştırılacak 

Aııl.aıa, 21 Olusu il - An· 
karnrıııı l(alaha koyuııdc yupı
l:ın ~Cl('Uk hupıslı:an • ııl)n lıış.a:ııı 
on lJcş. yırmı guııe l111dur l.ııtmiş 
lmlunııcı.ktıı. lı1lahh:.ınenin açıl
•ltıısı <'uıııhııı ıyet bayramında 
ynııılacaktır. Tt·~· iıwmıııılc Kı • 
zılcahınnanırln lıııluıııın c:ocuklar 
)'l;ııı lıııı:ı~ ıı ıı:ıklcdılecf'klenlir. 
Yeııı lıınu hı•ı· turlıı ılıtıv:n•ı kar 
şılıyıınıl. şel:ilılc ııışu eılılmiştir. 
Uıı lıııı:ı\'11 kıı k lıııı lıra S•ufcrlil-

kısmı, mahkumlardan mütc ek -
kıl oları nınele gıopu yapac:ık
tH". 

Kadın mahkumlar 

/ngiliz gemileri 
ltalganları sahilden 

topa tuttu 

Mısır hükumeti 
kal'i kararını pek 
yakında verecek 

Kahin!, 21 (A.A.) - İtalyanlar 
iJt>rİ htU:t>kl tJ. • ... uı ıdı~l 'l 
dir. l'rlareşal Gıuiani son 48 sıınt 
zarfmda motörlu kıtalarının ten:ııi
katile uğnşmı~ ve Sidi Bnı'.l'ani cl
vaı1ndakl kıtaların mevzilerini tah
kim etmiştir. İtalyan kıtaları J\fısır
Libya hududuııduıı lOO ve İskenderi
yeden de .400 kilometre ıııesafede<lir
leı·. 

Lomlra, !!l (A.A.) - Dün gece 
Londıa düşmanın hava hücunılıın
na maı uı: kalmıştıı-. Memleketin di-ı 
ğcr aksamı üzerinde de düşınaııııı e-j 
lıcmmiyctslz :fanlıyeti corühnOştur. 1 
Biı· kaç y:ıngın çıkmışsa da derhal! 
bnııtınlmıştır. Bazı lıasaı at vardır. 

Telefat azdıl'. ı 
20 'Polonyalı t.ayyareciye nişan tev 

~· er ..... ·:tri e&na3TT'lda crllcn teh-
like ı~aı eti üzerine Polonyalı tay-! 
yareciler derhal lıavalanarak muha-
eimlf'rle harbetmişlerdir. Düşman 
dağılnıı:;ıtıı-. Polonyalı tayyurecileı 

bu ay içinde 71 Alman tayyaıesi dli· 
şiirniu~lerdi r. 

Almanyaya hücum 

Diğer taraftarı İtalyıınların ilc•ri Lonılra, 21 (A.A.) - Feııa hnva 
leri ~İrdi. Fakat ıtalyan kuvvet
i~~ rnevkii almakla iktifa ey
>"iitt dıler, üç beş günlük yürü -
(Sici~ sonra daha t•rkta olan 
1- 1 Berrani) yi de ele geçirdi
.t.' hu suretle Mısır toprakların-ı 
.,..,. ---.. kilometre kadar il~rle
~ oldular. Şimdiki halde ıtal • 
\i ~! burada tevakkuf etmiş gİ· 

nııştiı. • 
liinııdıı ikı \'UZ çocııl, bvlun11-

caktır. lsl:ılıhııııc ııtıldıktırn soıı
ıu yapılnt-.ıl, -.ıtolye kısıııı i~ın de 
\'İı mı hırı lı ı .ı :1\'l ılnııştır Bu 

Kadın nıa hki'imla rın çıılıştı
nlaı ak l~lah eılılıııesi hıtkkında
ki tetkikler de ileılcıııektedir. 
Ce1.:ı'-ıııın altıda bil'ini çekip te 
geriye iki ~enelik mahkumiyeti 
kalanlar muhteli r fabrikalanla 
ve llk olarak ta Adana )lilli 
'1\tensucııt fabrikasında çıılıştırı
lacaklıuılır. Adliye Vekiletiniıı 
memleket d1&hilindc yaptığı :ı -
ra~tırnıalard1& bu e"ııafı haiz 
l 15 kadının mevcut olduğu an-

h~reketi ~o~ayıs~le Mareşal Graz!a- prtlanııa 1ağmcn avcı ve bombar· 
n~ .M11:ssolınıye bır ı111ıot· ven•ı-ek b!i- dımaıı tayyarelerimiz Almaııyanın 

ı 
yuk bır . .!'1c?'dan mulıaıebesinin ~l'l'l'· dahili münnkalitını teşkil eden mfi-
)'an ettıır;inı ve bu nıuharebede lngi- • 
li:Elerin büyük zayiatlı uğradıklarını him noktal~rı bombardıman etmış
bnd!rmlotl. tır. Alınan ışgalı altında bulunan a· 

l:ı~ılmıstır. 

::~:t;~~~~;infnak:ste~~lh:ıs:~ Tı·yatro mektebı·ne 
lıt._ herının mutalealarına bakı • 
ltaı u tevakkuf, muvakkattir. 

~!~~~~::.::~=·:~~~ neden heveslı· yok? ~:U~:,:er:::ı;ı;;~~~.e b(;~~i '. e 
t.,ı~:•) nin zaptından ıonra i · · - -·-
t'\d. -.. bir müddet durarak, o- B. b l k -r l" ~. 
1'ılcta da hazu-Jıklannı tamamla • ır :za 1 a ıp ıgı vega mukayyitlik için yüz· 
(t.le n aonra yeni bir hamle ile lerce talip çıkaran koskoca lstanbulda tiyatro 
heek~ ~atrub) a doiru ile~li. • mektebi imtihanına 15 genç girdi ve üç kişi 
~ rn·~rdır. Isviçre gazetelerının kazanabildi ! 
-•d tı_talealarının ne dereceye 
tire~: ~~tli olduğunu tabii kes
-.d ~ Y•z., bunun doğru olup ol
~in•&ını ancak önümüzdeki gün
~ lll Vhkuatı gösterecektir. Yal -1 
o da u .•~kak olan bir fey varsa 
'<>rır' ~ıdı BerranPnin zaptından 
bir t~ 1 • Mısırlılar için (acaba 
hulu a Yan tecavüzü karşısında mı 
lerc:d!.0 ruz?) tarzında suallerle 
tr\ad ~ ut etrniye artık imkan kal
duta~~lıdır. Bir devletin seferi or
leket 

1 
e, komıusu olan bir mem

)iitü/razisinde seksen kilometre 
fa11 ... Uf Yapıp mühim bir müda-

.. ,evlr." . 
1eca"İi unı de uptetmesi eğer 
leca\' .. 2 addedilmezse, o halde 
n. uz kel' . . h k . •rı lu ımesının ve are etı-

"'~•s ıratte de, fiiliyatta da bir 
olur. 

1 
ve hükmü artık kalmamış 1 

... Vıtıiyetı'n b 
"!l•ına ra~ u kadar sarih ol -
l\ın ita) tr.111en, Mısır hükümeti
teredd .. ~aya harp ilanında bili 
Yoruz \1 et?'ekte olduğunu görü
llacaiı Ve hili. fülen harbe baıla
ta\'~e Y~rde (topraklarımız te -
llÖtlerle uıra~aa harp ederiz) gibi 
oluy0 ru vakıt geçirildiğine J&bit 

:ı. 

li P.ıaarnaf'h 
tıı, ki :.. ı ' futasını itiraf ede-

tıii Lil '"llsırlılaran bu t dd"d" •. oı haaa • ere u u-
tıli~ A • bızler anlamıyor de-

• "'llrlarl • (D • aynı vatanın ev • 
•vıu,,, hyfa 1, •Otun 4 de) 

Talipler Galata•aray liacsind• imtihan oluyor/at 

G:ılatasaray il esinin o meşhut' yenler imtihan ediliyor.> 
!Oo koridorlarından birinde, kon- imtih:ın kapısı her zaman, hcı lft. 
fcrans salonunun kapısı önünde, hl· için, hnttu ununu clen:.iş, kalbur mu 
rikmiıı kızlı erkı•kli knlnbalığın orta- asmış olanlar i~lıı hile - gı.'Çmiş buh
sınd:ıyını. İçeriden y\lkı;ck perdeden ranlı günleri lıatıı·lattığıııdan· neş<'li 
sesler ı;diyoı·: 1. ve tekin yer değildiı". Hele böyle ıı· 

- l\lahvolduııı ... Ne ıııırnusıını, ne ralıklarımlan c.:\lalıvohlum !> feryat-
şerefim kuldı artık Leniııı ! lıll'I sızan lıir imtihan kapısı ... 

- Ben, S<'ni yola getir~nıiycceği- A\:ıdım yUreği ~;anan çocukca-
mi biliyorduın zaten!.. ğıza; 

Ne oluyoruz? Ne var? Yanımdaki - Yazık, dedim kentli kenılinıe, 
gençlerden lıh·i kulağıma eğilerek: yazık bahtsıza .•• Helı! bak, nasıl do 
cfçeı·ide, diyor, Aıık•ı• a Konsel'Va - sıfırı büsbüUln tüketiyor ... 
tuarı tiyntTo şuhe .. iııc glmıck isti • (Devamı aayf• S, ıUtun 5 te) 

Hıtklkattc böyle bir ınuhat"ebc ol· razi üzerine yapılan akınlar muvuf· 
mamıştır. fnkiretli olmuştur. Bir çok yangın 

ftalyan esirleri anlatıyor bombaları atılmış," alevler mbşalıcdc 
Esir edilen üç İtalyan gazetecisi cdilmiştıı-. 

de bunu teyit etınektedhler. Buıılnr- Konforlu sığınak hazırlığı 
dan J<'rancetti isminde bir tane i: 
cPazar sabahı ileri harekPtine lıaşla
dığımız zaman &!<kerl kıtalar çok a
ğır gidiyorla1·dı. Biz v:ıvaş yliı ü • 
ıııekten !'ıkılara~ kıtaalın önüne ~eç
tik. Bu arada Ingiliılcrç ait hir ıno· 
törlü biıiik ~önlıık Vt' ı•sir olduk. 1. 
tal)'anlıırla lnı;:ilizlt>r arasınıla bıt 
çok kilometrelik me afc daima bulu-1 
nııvordu.> dcnlİ!lltİr. 

İngiliz zırhlıları lskenderiyeye 
döndü 

Kahire. 21 ( . .\.A.) - S('Jlonı ve 
(Dt:ı•ampsahlfe 3, siituıı S d") 

l,ondra, 21 ( A.A.) - ingıliı mnt
bııatı Sinelair'in nutku, kış ıçin koıı· 

forlu sığınaklar inşası ve yurdBuz 
kuhırı Lonıha halkına ba,·ın:ıcnk ma· 
haller wlıst<>İ mescleleı ile meşgul ol· 
ııı:ıktııllır. 

Teılim yok 

I.omlı a, 21 ( A.A.) ~ Londra şch· 
remini A nıcrika efkaı ıumuıııiyesin< 

radyo ilı• hıtap ederek ezdimle de· 
miştıı· ki: cLonılra muk11\'eınel 't 

zafer i\'iıı lıazırlıınnııştır. Londrnııın 
nıüdıılaaya salih olmıynıı metrük ve 
ıssız bir hn)·alini tasavvur ctmiyt 
iıııknn voktur. Londl'a tarihte bir 
ktıç def~ hiıcuma mnı·uz kalmış, ia'· 
kat hiçbir zanııın ynğnm edilmemiş· 

Suriye, ltalya 
ve Fransaya 

karşı koyacak 1 tir. c.Te liın Yok> sözleri Uüyük Tirl· 

l tnnyanııı nı:ıh~ur bir kale olıluf;'uııu 

ifade edeı .> 

İstiklalini 
ilan etmesi 
muhtemel 

Değil mi? 
••• 1 •••••••••••••••••••• 

Muharririn rolü 

Harbin ilk günündenberi bir-
Kahil'e: 21 (A.A.) - Reut<!ı·: çok haberlerin ve makalelerin 
Elmısrı gazetesinin Bcyrut muh:ı· 1 h 1 b' • t'fh d Al 

biri yazıyor: . j ıer ev a arı ırer ıs ı a"! ı~: • 
Suriyeliler Jtaly:ınl:ırın Suriyeyi manya taarruz edecek mı? ıtalya 

l\lısıra YC Süveyş kanalına karşı as- harbe girecek mi? Amerika ne 
kerl bir hareket .için \ıs olaı:ık k~ıl- yapacak? Almanya, İngiltereyi 
!anmalarına ınanı olmak !1zıııındeılır- istilaya teşebbüs edecek mi? is_ 
ler ve ltalyayn ve hnttu Fransaya an a Ceb r·t k 1 
karşı koynuyn iımade bulunnıııkta· P Y e u t~rı ı a mıya kal-
dırlıır. Suriyeliler, Fransa kendileri- kacak mı? hh .. ılh" 
ni müdafaaya muktedir değilı;c Su- H 
ri)'eyi müstakil bir memleket olarak emen her makalenin son bük 
ilfııı etmesi ve komşıılarilc teşriki mü de şudur: «Bunu bize hadise
nıe.sailerine imkan bırakınast irap e- ler gösterecektir.» 
d<!ceğini söylüyorlar. Halbuki okuyucu, bir yazıda 

Suriyedeki birçok Frnnsızlaı· va- serlevhanın sorduğu suale met. 
ziyet hakkında doğru hüküm vermek- · · • b ki B 
le ve memleketi İtalyan he,\·etinin nınl cehv_.aJ~ vlermesım e er.k 

1
u 

bütün Fransız imparatol'luğuııu teh- sua e a ıse er cevap verece o: 
likeye koyan faaliyetinden kurtar. duktan sonra arayerde muharrı
nıak çaresi bulunacağını ümit et - rin vücudüne ne lüzum var? 
mektedlrler. 

Ali İhsan Sibi• 

lngiltere mağlup 
olursa Amerika 
muhasara edil-

I.:ıızı gazete muhabirleri Al· 
manlat"ın lnglltereyi istila te
şebbüslerinin l!.14 l scnc:;ine k:ıl
dıgını yazıyorlar. Diğer t.araflaıı 
Almaıılurl11 halyuııl.ıı·ın Balkan 
Yanınadasırn;la ln:ızı faaliyctleı 
go:;tcrınclcri, Afrlkadaki t'rnn
su: müstemlekelerinde, İngiliz 
diplomasisinin vücudc getirdi~i 
kııynaşmnlar lıu gecikme uınnını 
dof,'llrnınktadır. 24 temmuz ve 
15 ağustos tarihinde Yent S:ı
b11h g:ıuıtt'11inde- neşredilen 'Yllzı
J;ırımızdu tafsil cttiğınıiz vcç· 
hile Almanların, İngiltere ada
larını istila etmek i~in muhtelif 
şaşırtmalar yap:ıraklaı, şüphe -
sizdir. Bu maksatla Balkanlar
rlıı ve~ir mahallerde bir çok ye
ni ınP.seldcı·, hareketler, faali • 
yetleı· ihdas edilecek. hatta yeni 
bir hurp patlanıa~1 bile ~öze u
lınacııktır. Ilu suıetle karşı ta
Tafın bütün dikkatleri başka ci
betleı·e 1,•evrildiiti bir anda ansı
zın istiliı te.şP.bbüsfi nki olabi
lir. Asıl hüner bııraılaılır. İıısi
yativl kendi elinde tutan tar:ıfm 
temin eltiğ'i fayda da budur. İs
tediği yerlel'de, istediği gibi ta
li ıııe l'l('ler, haıli'<eleı· çıkararak 
asıl tııarruz cdecegi yeri ve za
nıan ı nrzusuna göre kendisi in· 
tihnıl eder ve münasirı an ve :fır
satııı geldiğini görünce dnı be
sini vurul'. 

1 mekten korkuyor 

Hunun için ingiltcreyi istila 
hnrekctlerinıı ne zaman başlu • 
nacağı katiyetle kP.Stirilenıez; 
bu iş gcçeıl sefer !'\ orveçe ya
pıldığı gibi bıı defa da 'Mıs.ır is
tila3ına daha evvel teşehbüs e
clilmcı.; bir şaşntnıa olnbllir. 

(Devamı uyfa 3, ıütun 2 dıı) 

Moskova, 21 {A.A.) - cAl
ııınn • Amerikan zıddiyeti> baş
Jığı altında Troud gazetesi ezcüm 
le şunları yaz.maktadır: c:Japonya 
ile Alınmıya arasında siyasi ve 
askeri münasebetler teessüs eder 
etmez Amerika büyük bir endi!IC 
göstermiştir. 

Bu harpte İngiltere mağlup ol-
duğu takdirde Amerıka - ).\lmaıı
yn - Japanya - İtalya ve mesela 
ispanya gibi muhtemt-l müttefik
lerin kuracakları birleşik bir cep
he karşısında kalmaktan korkmalı: 
tadır. Bilhassa' ispanya, Latin A
merikaya nüfuz için bir basamak 
le kil ettiği cihetle mühim rol oy
nıyabilir. inr:ilizler mağlup oldu
ğu takdirde Amerika muhasara e
dilmiş bir kaleye dönmekten en -
di~c etmektedir. 

Japon - Amerikan gerıinliği 
artıyor 

Tokyo, 21 (A.A.) - Chanf(
yia Shirnpo gazetesi, son zaman
larda Japon -Amerikan münase
betlerinin yine fenalaştığını yaz -
maktadır. Gazete diyor ki: Japon 
ya ile Amerika arasındaki gergin
lik yeni değildir. Şimdiye kadu 
bir ihtilaftan kaçınıldıysa bunu 
Japonyanın politikasına medyu· 
nuz. 

Nichi Nichi gazetesi de lif de
ğil, fiiliya't lazım olduiunu ve 
dost devletlere yaklaımayı tavai

(D•vamı 18yfa 3, slitu11 6 da) 

GARiP, ACI, FAKAT GERÇEK! 

«Meğer Niyazi isminde birile 
evlenmişim haberim yokmuş» 
Karsa giderken yolda kaybolan nüfus 

cüzdanı kimi mesut etmiş! 
Dün matbaamıza gelen bir ba

yan, bize başından geçen, daha 
doğrusu henüz geçmiye başlıyan 
şu çok garip vak' ayı anlattı: 

® 
- Altı sene evvel Belediye e

besi tayin edildiğim Karsa gider
k~n. yolda, nasılsa nüfus cüzdanı
mı kaybetmiştim. Olur a, insan 
hali bu ... Yeryüzünde bir ben 
mi}'·im cüzdanını kaybeden, de
dim ve Karsa varır varmaz, usulü 
dairesinde yeni bir nüfus cüzdanı 
aldım. Uzatmıyayım, altı sene 
~onra, tekrar istanbula döndüm 
ve geçenlerde nüfus memurluğu
na gidip evlenmek istediğimi söy-
1 iyerek, bunun için icap eden mu
amelenin yapılmasını rica ettim. 

Memur, eski def terleri çıkardı, r ' ~ 
sahifeleri k.~r~. tırdı. Nihayet tu- ruyorsun aen} Göz göre göre d~ 
haf tuh~_f y~zume bakarak, alaylı bu iı olur mu ya} •• 
alaylı gulmıyc başladı: Şıttırmııtım: 

- Kızım. dedi, kimin evini so- (Dft·ıamı ev.hl/• ı. •ıUıın ı d.•) 
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Mmrda kuvvetli fırka mücadeleleri oldu. Nahhas Paşa re'•e• 

iktidara eline almadan iş başına geçmek istemedi. Bu 
yuıda bir ıiııema filmi nyreder ıibi Mısırın 

ıiyasi derdlerini ıörecek ve halkın ıokakta 

Yaşasın V ef d! 
Dige bağırdığını dagacaksınız I 

Genç kral, Nahhaş Paşaga döndü fle onıı 
iki kere vazife bqına ilavet etti 

~Temenniler 

Kaynamış sütler 
-.,ı Şim memleket/erile ticari 

Kadtkö1de tramvay yolunda 
Sütçü döklriınlan vardll'. Bu· 
ralarda ucak süt, sütlaç, yo -
gurt satılır. Müıterilerinin ço
iuna IMüırtar teıkil eder ve 
b. müfteriler içiDde kamını 
bununla doyuran fakilrer de 
çoktur. Babasus kıt menimin-
de ••• 

Zaten au!a olan aac:ak sütle
rin ÜMl'İadell karmak tqkiİ et
tikçe bir t.abai• almc:lıiından, 
hir müddet soma miifterilere 
te:neere:aia içinde •ütll 
ıudaa bafka bir le,' kalmaz ve 
buna za....ıLlar, vücutlerini 
beSJediklerini zaımederek aiit 
aiyetine içerler. Y ojurtlara se
liace. bunlann iizerleri ka1mak 
namına ince bir zarla örtülii -
diir. Ve em.iniz ki, terkiplerin
de sütün en faydalı kısım olan 
yafdaa eser bile yoktur. Bele
diyenin nazarı dikkatini cel -
bedcriz. 

Bir Kadıköylü 

Ankara 
Hukukuna 

temaslar başladı 
• 

Dün lsveçten üç vagon Doksan bin 
çivi geldi, diğerlerinden de kişilik sığınak 
pek yakında bekleniyor yapılıyor 

Kıtlık aığınaklar 
Harbia unn slireceiine d•! 

birçok emareler yar ve berk 
bunların birini ileri aürerek ~ 
bin mutlaka u.znn aüreceiJni ıof-
~or. ....:ı 

Mesela biri, Almanların tnıa:· 
tereyi istila teıebbüıiinü ı~ 
ıörüyor ve bu gecikmeyi, bar Fiti 
uzıyacağına bir delil aayıyol'• ~ 
kat tnailizler, buna kartı, bet b~. 
bafta. daha var, n iatila teıeb u· 

İsveç ve diğer şimal mem)e -1 çalışacağını söylemiştir. Deniz- Da la 11 İye Vekileti sü bu müddet zarfında vukubu
ketlerile Almanya yolundan isti- yollarının hariçten ıilep kirala - tehrimize mütehasaı• Jabilir. diyorlar. 
fade edilerek ticari temaslar bat- ması istenmektedir. bir heyet aönderiyor Bir baıkası, Manıta fırtına rııe• 
lamıştır. Dün ilk defa olarak Is - a siminin batlamıı oldağuna bak•• 
veçten üç vagon çivi gelmiştir. Fındık satııları Ankara, 21 (Hususi) - Dahllire rak, harbin biç olmazaa bir sen~ 

b dd 1 d d Macariatanın fındıklarımıza a- Vekileti bua pasif korunma mev- ..ı.L. dev·- edeceai_n e h"ı~edı .. 
Dijer azı ma e er en e ya- matı baklanda tetltikler.inl bitirma ~t -- •- U&J .. 

k d · t"I el kt' t yucLğı konteojan bittig· i için y-1-ın a yenı par 1 er i ece ır. s-- Oze.redir. Bu i~lerle allkadaı; kOJrils... :ror. ,_., 
veç Sefareti Müsteşarı dün Mın - nız eskiden Y..IPılan satqlara ih - yon batfin lllt'mlekete pmil kararlar Daha başkan, tngiliz ha.a ":. .. 
taka Ticaret Müdürünü ziyaret racat müsaadesi verildiğini yaz - atmaktadır. Her vilayetin coğrafi velinin imha edilememit ~ 
etmiş ve görü~müştür. Lüzumlu mıştık. Tacirler yeni mahsulden durumu, nüfus k~afeti nıuan iti- na dikkat edet-ek, Almanlann• bO 
ithalat eşyamızdan birçoğunun de ihracata müsaade istemişler. bnra alınarak kap eden ıılin ve ra- hava kuvvetini imha ve ıaav.0-
b 11 . d.1 W• l 1 bu teklifJerı· Ticaret Vekaletı"ne porlar bazırlnnmakta, tatbiki için k t•• b.k. • eti' t • --.edell 

u yo a temın e 1 ecegı an aşı - alnkndar makaınlnra bildirilmekte - a 1 a ımıy emm -- • • 
maktadır. bildirilmiştir. ifgale tqebbüs etmiyecek~ 

b•-.-!ı. llar dlr. !!..-...J •. ..ı.ısı 
Gümrükte ınaen ma 1 Bu meyanda İ&tanbul içln doksan iddia ediyor ve bu YPueJl .,...., 

çıkarılıyor ngİIİZ ilimi bln, Anknra için on beş ili yirmi bin uzıyacağma inandığmı aöyl.üyOI'· 
Senelerdenberi muhtelif sebep- • • t kişilik sığınnklnr inşnsı verilen ka- Bana sorarsanız, harbin u:zıY.-

lerle gümrüklerden çıkarılnmıya- Sır Denısson Ross un rnrlar arasınıladır. istnnbulda inşa cıığını gö"eren en kat'i d~ lo· 
rak antrepolnrda biriken ithalat 1 ceaaze•i dün mera&imle eclllecek olan sığınak yerlerini tcsbit giliderin L,ıJık sığınaklar ~ırr.· 
eşyasının Ticaret Vekaleti tnra - kaldırıldı etmek üzere bir mütehassıs heyet, malar dır 
fından çekilmesi için hazırlılı:lar rnkındn İıtanbula gidecektir. Bun - ~ .: la la emel olduğıJO' 

Ev,•elki gün Amerikan hasta- dnn bnşlaı diğer \'U::.yetlcrlmiz hak· •. muz f Y .. _ • .t. 
l·ıerlemictir. Acenteler, knl:alar, kı d 1 tkikl d b"t k "'ore ııı:.ma.k}arı da ona nore P"' " hanesinde vefat eden meşhur ln- • n a yapı an te er. e ı me • • r; • • k .. 
ithalatçılar ve bu mallara sahip üz.ercdtr. Bundan sonra yapılacak mak, buraya i'ığınanlann $oğU • 

Ankara Hukuk fııkülıesine ta- olanlar gü~rükteki eşyanın mik- giliz alimi Sir Denisson Ross'un b1lümum binaların nlt katlnnnın do- tl\n muztarip Olmamalarmı tcıoi1' 
1 l d d 1 

cenn:1e merasimi dün yapılını§tır. l d ı la · ·ı·-1et lehe yazı ma ta imatnamesi ha_ tar, cins ve ne en o ayı ithal e- kuz metre knlın ığın a duvnr nr etmek icap ediyordu. lngı ıv 

kayıt şartı 

zırlanm~tır. Bı.ı talimatnnmeyc dilemediğini Mıntaka Ticaret Mü fngiliz Sefarethanesi kilisesin- örtülü, tnm bir sığınak olarak in - dP. yalnız harp ile yalnız ~P 
.. f k l b ld " · b \ de yapılan ayini müteakıp cenaze şası i".in. imnı: müd. firlüklerine en.ıir ·ıst"t,hsata•tı ve harp ~ ..... -ı.:..1 ile de· 

gore a Ü teye girebilmek dürlüğüne i ırmıye aş amışlar- ~ -·~ . . . k k "h . Tophane rıhtımma indirilmiş ve verllmıştır. nu emır dışındn gel111- •. 1 b ·~ d ~ • cidd'y•tle 
ıçın yti se okul diploma - dır. Piyasanın ı tıyacına göre bu 1 gı u ı e e azaını ı ... orada:ı motörle Haydarpa~:ıya lec:ek her türlü bina p unları redde· • · • bii· 
~ı. yahut bir lise bakalorya malla~ Vekalet tarafından çeki - geçirilerek İngiliz mezarlığına dih.'Cl'k ve inşasına m[isaade olunmı- meşgul oluyor ve sıgınaklar~ _ı. 
veya olgunluk diplomasına sahip lecek ve piyasaya tevzi olunacak- · ''nenktu. tün kış mevsiminde sıcak tuun-
olmak şarttır. Yabancı mcmle - defnedilmiştir. -K • b 1 için haurhklnrım tamaml<=.Jlll~ 
ket tahsil müesseselerinden alı - tır. Dünkü ihracat l\ternsimdc İngiliz Scfnret ve lf aaatı aşıyor ehemmiyet veriyorlar. Çünkü~-
nan vesikalnrın Maarif Vekilli - Dün 182 bin liralık ihracat ol- Konsolosluk erkanı, şehrimiLdeki Ankara, 21 (Hususi) - 5 Bi· nmı kurtarmak için Slğınnğa gı· 
ğince tasdik edilmio olmnsı liı - muştur. Bilhassa İngilterc;ye 1 O lngiliz kolonisinden birçokları, rinciteşrin saat 24 den itibaren renlerin, iifümek yüziiııdcn :ıttl' 

d T 1 b 
. d k I w b b k I k t h y yerli ve yabancı gazetecilerle saatler bir saat geriye alınacak - rap çekmelcrın· ,·, ••e üüin.-~D ~· 

zım rı. a e cnın e an ıga iz- in i o eten o umu, unanis- d 1 h b 1 1 "• -,.---"' ... ost arı azır u ısnmuş ardır. tır -~~· 
zat müracaati icap etmektedir. tana 200 bin kilo kepek, Yugos- ---------------··- b ep olduğu hast.:ılıklara ui•""'::"~ 
Fakülte talebesi bir sJQıftn iki yıl- lavyaya mühim miktarda iç fın- 1 """"'"' Ü o • lıınnı istemiy«lnr. Yerden g~ 
dan faz.la tahsile devam edemi - dık. lsviçreye kuıycmi gönderil - "'"'~::= K Ç K ff ABER LE R :?.!~!:111"• kadar bakb oldak.lan fiipLe ~ -
yecektir. miştir. • türmez. Fakat İngilizlerin, ~ 

Arlıalaıımıs, e•ki Baıvelcil Melamet Mahmut tzmirdeki ticaret etYaaı M . ft . , , naldan ıastmlya karar venD~eıı. 
PQ'a •·ı. Lonuıark•n Muratlı panayırı ı'zmı"rde biriken ihracat eşyası- aarı e: + } El\/ ÇJllTA TEDR/.')AT .l!U- bence harbin uzam sürece~ 

" • A.LLl~lJLERJ - Yabancı dil mektc- i ..:ı· 't · kadar dc;.üt" 
Opera meyda _ nin de reısi yine kapandı nın naklini temin için lstnnbul + ÜNİVERSiTEYE TALEBE \ıı bu sene ilk olarak 45 mtzun veL·- "!' ... LZ enn ~ tıaı1' 

nındaki elektrik . y A Z A N: J benden batkası de- Mmtaka T~caret .Müdürü dün De- 1\Al.DINA BAŞLAN/YOR _ Üni· mi~tir. :nunlnr orta tedrisatta lstih- rm~e ~zmettiklerme ve bu .,t• 
dirckJerinden blrl-ı • ğildir. Muratlıda üç gu··n devam eden n· yolları ıdaresıle temas etmı·., danı cdilcceklcı-·air. Tekı·ar buı·a~·a neıtıcesınde bayat bldarım .ırı 
nin tepesi.ne. tır- an emır - o halde ne - emtı·a ve bayvan panayırı bu'·vu"'k . ı·d 1. de fa 1 1 taJdıe alınmı,·a ba .. JanııHGLJl", Alına- laka aag·tamhyacaklarına daır • K d 

ız .. -, veı-ııitede ikmal imtihanlarına devanı '"' "' ell 
J tır. are. e ın z a vapur o - edllmekte(lir. 30 eylu. lden "ıtı.baı·en ıle "' ~ .. manmış yırmı yaı. den Kralla aranız wb .. d"'k L ,_ cak takbelere tahsil müddetince ilk knt••ı delıT .. :r. Çünkü --"---'LIAI' t' 

1 d 1 ld 
., rag et gor u ·ten sonra Aapandı. madığını, fa&.at vapur bulmıya veni talebe kavdına b::ı-'ana~aktıı·. "' 1g,1 11ııgı..-- _.. nrın a entarı J, açı ı. " " _.. ' sen~ için 30, ik!nci ııı~ncsi için de çinde dabi sıhhat fllTdlll'~ ...,. 

başı takkeU, yalına"\", r.k bir genç, ıo- ~ Benim başta kalmamı şahsi - - - - 45 lıra aylık venlecektır. ·· ı ·· ı d d .. ;~m-'- ve rtC-' 
ı 

muş <U sıra a uş..... ıı:ı& 

Juk almadan, hlribh i arkasından, a- menfaatleıine uy~n bulmayanlar misın1ı.. niçin. müle«:Mr ?:dunuz_? j ~nstan vazgeçece~ir.i zaıınetmiyo - !arın içindcki Mııımn tanınmış şah· ktıaat haberleri: eden tedbirlel'İ almak, ya)ıu.z 51" 
vnzı ~ıktığı kadar ha)·kınyor: ı:evgili kralımıza benı fitlediler. Kim- n· :1-Iısın,d sız! çokk.sevdıgim !çın ... ruın. ıılyetlerine l.ıakıyordu. Jıte B:ıfvekil, , . • ğ'ukkcnhhğa Ye seciye meıaııe-

- Yaşa'ın Nulıhns!.. Yaşasın bilir n~er söylediler. Fakat göı·ecck- . ıı· _ ~ıli~ et .!u.st.u .. llekli):ol'duml B~ sözüm üzerine Heykel Paşa ile işte 31cclis Reisi, hte J\'.azırlar, işte + Al Al\ /\Al11 .ı.1.,~LZEM ES} - tine delalet etmez bunlarla IJe• 
Nn.hhas Pa$3!... siniz ki nihayet o ~· hakikat\ (iğrc- kı o so:ylesın. :Niha)et kendi kendine bclkı bir ,;natten fad:\ münnkaşn et- fırka ba,ları, liderlci' • • Jie.p gueıyor- A)nkkabı nıalzcmcsıııın fiyat yük., . ! ~· 

Dir( ·an dibindeki ~1abalığın orta- nccek .. ve ben tekrar hükümetin ba- lmnu~ur gibi: ı tik. Ne çare ki si;rııs1 ihtiras:ann !ardı. sektiği gittıkçe artmaktadır. Hesap- raber tutulan ~ışın mntlaka 6' 
E nda. bir pofü; - r~ane siliihı- so- fPna geçeceğim. - Bilcnıezsfnlz, dedi, bu hnssasl· kafalara, ~;ı.Jblerc ve .slnlr~e hakim Derken, bir gürültudür koptu, 0 lal'a göre, nyakkobı slcimleri 5·6 ku- f&rılm:ık aznule tutulduğuna 
pasmı ıSallıyarak: - Ne yapmak iç1n! yetiniz, bu Ç<ık samimi sözünüz bana olduğu o günlerd~ bıtraf göıilşlerin sessiz sadasız iıwmlaı· birdenbire ı·Ujtnn .30- 40 kuı.uşa, köseleler. 1sol delalet f'der. 

Jn aşağı!- diye bağırıyor. _ Mısın refaha ~vu turmak i- ne kadar dokundu. Yı.zık... Buncn ~ımcti olamazdı. k5kremiş aslanlara dönnıtl11erdi. A- kuruştan 375 kuruşa, vidala 55 ku- :t··Y.'i-
- Sen de ynşnsın Nahhas diye çini Çıinkll İngilizlerle yapl: ğımız yıllar mü~erck dt'llecck l<ndnr ya - 4tıılr hafta, on güıı kııdar 80tlra f;oc, şağıdan gelen bit' insnn çığı nğıı ı uştnn 140 kuruşa, çivi 25 kuruştan Elhasıl lngilizler sığmaklarıııı ~ 

bağır, focyim. muahede, nihayet k ymetll bir vesi- kın bir hayat ya,adığımır. halde, ııb; B!'ı,vc~il l.l!ehmct Mahmut Paşn ile ntır ilel'llycrck caddeyi kaplıyor veı JOO- 125 kuru~a, ayakkabılnrın Q _ icaplanna göre 1aazuııuua.Jı .. 
- Sus .. ve in? kndll'. İmznlı bir kb.ğıt ne kadar gtı- Türkk't'i hfıli Uııııyabilm~ değiliz. gor~şuyordum. . sagdan soldan kat•lnnlarhı ınııhşer1 r.eı'lerini ılikmekte kullanılan iplik-

• - Yaşaıım Nahhas!.. YafllSln zel ibareler, tnUı vi:.c!lcr, cazip cüm- ~onnı, gözlerimin içine b karak, Yukarı M~sırda ı;cn~ arazı ~hı- bir rna~a.ra ancdiyordu. Er.ilım:· ler ıv. 22 kuruştan 60- 80 kuruşa me,guldürler. ~ 
Nahha L. _ lelel"le dolu oluna olfun, onu doğru ağır ağır devam tttı: bl, çı•k .zengın \'e Oksford mezunu ınek ıçın ıçerlek hır kapının mcrdı- )'Ükselm1.,tir. A>·rıi şekilde a. 'Irk _ Zaten bımdan böyle ol 
G~ ~ duMJ~or, m~":11 hal- dürust., liynkatle ve hele cesaretle _ Hayır, Romnda değllsiniz ... Fn- olnn bu centilmen Eıı,1tddl de, arka- ,•enlerine ctkmıştwı.. bılıır da yiikselmektedir )a a milletleria, harp za.rcanmda " 

kası bii)1idilkçc bilyuy-0r. lki polis tatbik edc.mlycnlc.r, bir ıinda bütün kat henüz kendine gelcmemış, ben· daşı Heykel Paşa gibi dlişünuyor ve "Polisler ellerindeki sopaları dort + STOKL \R S · 1 h k duğu gibi sulh zamanında da el' 
clahn koşarak arkııd.a,şlarına. ya_:dırııa kı•~etinl 

0
,.,ftn ur•rntabı"lirler. c:ı-:ahhas artık ölmüştür> knnnatin· bir tarafa kıyası~ a !avurarak kar- l:ırını bı"ld"ıı·ııı' k .. - a8ı:5 k~~·. 8• sto'J'I- mu"'h.ım ,.,;_rUl· ..ı __ L.!....! .:.. .. b1J1Cl' 

ll 
,, _ , ... ...,," 8 liğine kavı:ıtamamış, derlenip topla- d b l ... I • e • r"l ı 1 l d F k e uzere ışının • ft: ~ ......-ı, """" ı.. 

ge yarlar .ve ilJÜ blrucn,. cJırcgın te- - nu gÜll İ• ba.!-Ulda buhınan)ann nıı.mamıt ~,•ahJr-·1~· 1• D ba e U UnU}°Ol-uU. gaşa Lgl ın ne .- .Ş ~'<ır aı• I, .il at t•aret :\fU
00 d"1·J-·" b 1 L ·::t•• b• ili tı' J

0

rAnP - 'l-Lj)e(:O' s1 d b t· 1ü d v "" uu~·~· ır. u ya n- Ona. ç·1'- büyüye bü)•Üy~ ilcrllvor ve orta. -. .. u ııgııne ~yarınanıe veı·- uu ~". ır m c ...-- IUAU -
pe ne, ır. ur c;enesı ıırmıyan vatanperverliğinden şüphe edebllir cı bayraklıırlıı. faı,ist alaylarının · lk cYuşnsın Nuhhas'• y dlı;i nnlaşılmıştır. !\Hıdürlük beyan- gcnı,Iık ve metanetle ycralb 61 

~ncc sesl~nıyorfar: mttlıüı.' geçtiği sokaklar btzimcllr. l!'akat biz, - I•'akat sokakta dolaşprıu: .. Halk Nı } h 1 •1 :1 1 ··· 1 
aşasın name ~·<"kfınunıı Vekalete hil<l!rml"· gwınakları v;;cudc geti'rnıek ot-· 

- Kcndiliğina••:ı inersen bir _.., · k o !il · a ı as t ses erı ~ "ın ıyorı u .. • <1. 

.vapmnvız sıına, r.a)·di gılzcilikle Yl~ - Hayır •.• Öylıı dıycmem. Ancak hala birlbirimh:i yemekten vm:gcçe- la tema~ et~enlz belki baş a t r · "I - ' b .. I 1• · tir. Yı1rındnn itibaren beynnnnnıcler- k ç·· k .. · ) ölır.yü:ıiİJlcP' 
nş:ığıy~L her vatanperver mutlaka mükemmel mediğimix içlnclir ki, dönüp tc on. tlüşünO~~ni.iz .. de<iim. . • ~~e~unu -~~\:i] c, bi~lerle ins.a • rleki ın1ktnr dns ve kalınlı~ gör<' ca .. · un u ınaan n~ı g tl Ol>~ 

bir devlet ndamı değildir. Hahı:ısus tara bakamıyor, o1.Durun ... Yeter aı·- Bu sozume çok cllemmıyet veren rım·l!n ş e N g c ~aıılan görun- :ıynlacaktır. Ticaret MiıclürHifrü Ve· ta,..ıyan ~e .. uçuran ana ar, SJıl• 
- Dôve:rtlniz... Kıııako!a ı:öUirür- bizde, su sıraclu dıiha uzun seneler, tıkl..> diyemiyoruz. Raevckil, gayet samimi bir tavırla: ~~j . .IJ ,Y. • ahhas Faşanın otomu· ıkiıletten lılı· emir gellnciye kaıfor nn yeryuzunde ~m• ~ • 

ilnuz... Cunınıı çıkoırırsuıız... Ya - iı başmda bulunacak olanlnr bebe- - Vefd partisllc, yan1 Nahhııs - Size bir şey teklif ec.J~cğ;m, tıı O ·;~~· bu d 1 ıl .. - stok chıplc.rinc sntış yapmıımulaı ı. knn vermiyecek '8rtlar da dog~ 
~a m Nahhas! m"hal halkın scvcı ini kazanmış in· Pn..,'l<l ile nt!den anlaşamıyorsunuz? dedi, adeta bahse girer glbl bir şey. geçmişti fak ~:ı '~I "n but.ün Mısır nı bildimılştlr. muştur. Bu şartlar bilbasaa hıı ., 

- vanahl dövme)·iı... .....illa-' cılmalıdıılar. Halbuki "ı0mdı" o l b' le ükt '-d ik. Ben dı·~-rum ki· .... bha6 1 Nahhas ' a uc, en yalnız .!l:ah - D . l _ _. t-'L---ül· eda~ .. b - .. ..,, nun a ır ş · en sonra or ..... a ı ı- . J";: • ~-.a ··· ıhas Paşa sevilmi .ti" en z erde.. zaman111ua aıwı.uuu ,._..... ·~ı.. 
- Duvenıini.% ... "inşasm Nahhas! ıaır.,ınıızdıı kımleri gortiroruz? Halk lıkten eser kalmıyacak... O kadnr dıye bagıranlar, N'uhhas Paşanın Bunu bemerı ' · ı - 1 mahiyet ahyor ve insa.olar g~ 
- Billuhl nişmcyız. la hiç alış verı~i clmı)·arı bir tııkım zor bir iş mi bu? pua ile tuttuğu b!r t&kım yny~~- dim amma bir 

0

1:tld~. telefon etme- + ŞİU:P SEFERLERİ - Münn- ür.ündc u n düprıan tayYarele-
- Buradan uzaldntıın, inerim ... haris zenginler ... Bunlar !ılı&ıı·ı i- _ Çok zor ... Çünkü Nahhns Paş:ı cılardır. Madem ki !İZ aksini ıddın :vekile sordu K't ~un sonra Baş-ı knlfıt \'<"kaleti İstanbul - fskende- Y. . · ~ k k içİ!l 'Yr 

Yn~:ııım Nnhlıasl.. dare edemezler! ne anlnşmıyn 1mkfın yoktur. Bir a- (•di~·orsunuz, 0 ha\d~ sokakta balkın hır.'1nrının ~ - ~ nr adam, pnrtl run şılep seferlerine muntaznmnıı r~ın !~ın t;9 orwım~~ka bİf 
PoHslcrden bfri ı;,nirlcniyor, anı Bir kaç gün Mııraydı, 1\fmnn ta· dom ki; heı· şeyi ben yaptım, bfna- Kahh~sa can ve gönülde~ b?ğlı olu· lo'Xatı lnke~ et~:nc çıkan ?'1 luı:- devam edflınesıni DcnizyoUarı idar • rm d;bine gırmckteıı 

bır hamle ile 'knlabah":.'1 yararak di- :nınmış münen•erlttlnden ve etik kıy. enaleyh bet' işin büflnda ben kalma- ~nu. lsba~ eden lıcrl~angı bır .nhn~ sadece: )'<!!una gıtmedı, sine bilıiir.nıiştir. Hareketi tehir edı- çare bulamıyor. • .,-
r 'bnwınmak iwroı. Fakat bir ı:netH muharrirlerindcıı Devlet Na- lıyım, eler, bu adamla konuşulamaz! gordiiğlinuz z~n:ınn lutfcn b:ı.n~ d~.: _ Evet . _ • l~n Dumlupınar vapuru ynnn İsken· A~a~a .. bu şartlar, msaal laf 
kı1aırıcttir l;opuyor; zırı Heykel Pnşayı ziyarete t>idiyor- Manmaflh bu k~,ınıekcş daha uznn hal telefon cdını~ ... Ilen de gelıP go ' deılı ... Maalesef oyle ol· deı una kaldırılacaktır. yeryuzunu bırakarak ~ 

O ' vnlJ- Lhhh 1 \' ı ı·e<-im mtlf... · · • b. -"'-• .ı.-.... 111· 
- 000 ••• 1-. ..., ·- 00000 • •• dıım. zaman devnm edemez. Gort>ceksiniz "' ·• · Ertesi günü Mısı 1 .. 1 " .. + TNAJ/{ TA.l//R E'DhDI - Rir gıbı yeraltı ır m~ıyet •-·· 1 

diye bnğrışnrak coMr. halkla polis- Rnbat rahat 1.·c bol bot görü~ebil- ki intihabat bitince o kaybedecek, Gülüştük. Fakat bw, bu teklife ıüyoıdunı: l t' çıınıı e goru· müddet evvel Muclıı.nya civımndıı larma -sebep olur mu, ~ ~ı • 
ler urasıııda bir boğu~mudır başlı - mck için bent ılnıreyc değil, evine bir kenara çekilecek ve bir. mcmle · mimi ko~·nıuştum. .- Dün g~e, ded·ı kn.raya oturarak teknes1nılerı hasnı a Herh:ılde bu mesele de wılc. 
v-0r .- k t lh "k . ı t d 1 "" klüpte, Ba~vc. . · <bı,·et etmi~ olan raı;ııya, hoş beşten ·et e ıl!U ve su una ı n:yaıınıı rn ıs- Ara an kac gfın ~eçti bilm yorum. kıl sizden bahsetti. ' ııgrıynn ,.c ynrnlnrı nıuvnkk:ıt bıı halin halledeceği meseleler at• 

fn'lhaba• mfieadı-led baş!nciığı gün wnnı. biraz evvel y.olda rastgelıli takar bır idare kuıııııy:ı muvaffak E11ki ~azıılardan biri ölmüştü. Ilü- _ Ne dedi? 5urctte knpa~ıl:ırı !l'~k .' apııı.u esaslı sınJa mevki alacakhr. 
ılk ~ördOf:um sahne işte 'bu oldu. f,riın bir ıµı.tııfatlı nla) ı anlattım: olacağız. yük bır cenaze merasimi l'apılıyor- surette tanıır cclılmıştır. \ aııuı 1111 B .. ··~ cı~· baki"•t. 

,.e 11nnkı bu bir parola imi~ gibi, ö 1 . 1 1 1 b ki - Faknt o, b<ın k:ıybelscm bile, du. BüUiıı veni vn e!ki Nnr.ırlor .... - cYaınan bir e:nzcteci... Beııı ,.~rnlan "'eni sar levbalnrlıı taııın. ugun ogren •gu .. IZ ~...ı 
k~ K-L'rA"ln her ••anı )'np ' 'er a. - n erını e ıu ~·nn ayı-n nrı d • "" e k J " ~ ~ uı 1 _, .... -,........ uuı ~ • .... ,, f 

1 1 
_., b ~nuna kadar mücıdeleye evaın e- mebuslar, kumandanlar, eşrııf. i- • nn sı ıştır<lıt deıll. men kapntılmıştır. Vnrııır bu .. fln. '. ıgl. na11.~n.rtn yn nrz . yaz .. nı ... ~ , ... . 

,. aklarıdı, dövUşentcr, •·nratnnan1nr, ve aş st nuı.~ aı ı çaıan andaJ.arl:ı .., _ _.,J"' ,, • ·· 
1 1 

r. 
1
. k decei,rim, diyor. yan .• ve halk heı ı.u. kabre kadu <Dnşvckıli ıkı"-t~n ynmnn bı"r lerde seferlerine baelıvacaktır. IÇ'ln deaıl, kış mevs mmm ı~.-r· 

hatta ölenler oldu. yuz ere mahrur ve azamet ı ara· v .. .. • .. gömlekli Dereye ~idiyordu bilmem, - Edcnu:... Çunkü mücndele im- !.!İtmişti. Geniş caddP.nin lıir kl'llDrın- g~r.eteci> oluşum 1 değil, fakat ha· rma göre de hazwlanmaa 
O gece Nahlıns l'aşo)·a davetliy· 

1 
. h l:iuılarını dı:ı elden kaçın)·or. Siz hal· ıla durmuş, döniışü seyrediyordum. kıknti görebnıniş olmama sevinlvor· Belediyede: aeldig~idir. 

dl·m. Go~ı·düklerı"ınl knııdl0 1·ne aıılat - rled m, ıı.ncnk bir JC. zıı teessürle k ı r. b k I{ h _.. k L d " • , ~ kın bugun.kü co.ı wı Ull'uıın ıı nıa - a ın:ue ne adar ııolis vnrsa, uep· um. 
tım. Güldll: durdum dıı; cKahıredemiyim, yoksıı . .ık - c.kl • b ~d .b t t \' . +. GllJA MADDEL,ERI - Son 

günlerde ynğ ve peyuir fı)"atlarıııın 
oldukta tercffuü Gzerlrıe dun Vıılı, 
İktısnt l.\lüdürlüğüııe fiyııilnrın kon· 
trolünü bildirmiştir. Söylendiğine co 
re istihsal merkezlerinde yağ fiyat
lnrı kilo başına 15 - 20 kuıı.ış fnzln
la~mıştır. Halbuki şehrımizde kilo 
başına ao -S!:i kuruş artmıştır. Bu 
fark çok görünmektedir. Bunun için 
mOfetti~ler kontrollerde bulunacak -

. Romada mı?> demekten kendimi a· Jnnız.. Ilır ı:ılı~knıuı · ve gorcıı · e sı u yo :t idi. Sı),ı 1ı41· inzı a C· e şımdl, dost ve kardeş ::\lısırın 
- Ben gıze söyleıncdlm mi! ~di, laıruıdım... coşar gibi olan bı~ insanlar, yarın tiis edilmişti. Tıltlıııı tıklım yaya· en buhrmı:ı uımanında, genç krnlın 

hu memleket im~ ~a benimlcl Nohhnsı unutacnk ve büsbütün tah- knldınm.lannda karşıdıın karşıya Nnhhas Pavaya donerek gel 1_ deyişi 
beraberdir. Çünkü ben bu halkın i- Pn~n :aı:_s:ı.12 olmuştu . .. Dalgın tıp etrafmda top1nnacaklıırdır. l.imscyi gcçirıniyorl:ırdı. Hnlk yor. de göst.erhor ki, lıcn, o gün hakika-
çinden çıknuş bir atlamım ve ll\lısınn dnlgın duşundu ve sordu: - Halkın genç hrahnı çok, pek v,un ve lfika)•t duımuş, biribiıi ardı ten nldanmamışım .. 
i tklfilinl temin eden \'e!d partisi· ~ Teessür .. dediniı:, lutfen söyler (ok sevdlglni bili;;orum. Ancak Nah. sıı:ı şehre <!önen otoınobilleı·e ve bun- KANDEMi R 

- Eliniz.dekini yere atmaz ve 
bunu alınız. Korkmayı.oız. 

Kadın mendili aldı ve hemen 
nğzına kapadı. Bana bakan göz
lerinde korku ve teceuüs azalı -
yor, minnet ve emni.ret çoğalı -

1 yordu. 
' Otomobil geldi. Şoförün de 
f yardımile kadını bindirdik. Tar-
1 hı.başında oturuyormuJ. Karanlık 

ve çarpık tohıklardıı. araba o ka
dar sarsılıyordu ki, ıoföre. gayet 
nğır yürümesini emrettim. Kadın 
başını arkaya daynmış, gözlerini 
y:ırı knpamı~. bir elile pencere ke
n:ı.rındnki askıyı sımsıkı tutarak 

rııılmamıya çalı~ıyordu. Yakın
d n bakınca onun yüzünde, vücu. 
''inde, giyinisinde parça parça bü 

t hminl"rimi değiştiren işaret 

Tefrika: 9 ı 

Gibi 1 
Yaz.an: M. B. S. 1 

lcr ve haller gördüm. T ekbaşına 
gecenin bu saatinde kıı.ldınma düı 
müş bir kzıdm için nkla gelen şey:. 
leri telczip eden f,aretler: Yüzü 
farkedilemiyecek kadar hafif bo
yanmıştı,. giyirıi i sade ve temiz -
di. GöLlerinde, iri ve ela, hayal 
ile hummaya karl§tıran gözlerin
de ve yüzünün hiçbir çizgisinde 
günahla geçmiş bir hayatın ızı 
yoktu. Biçimli ve dolgun vücu -
dünde bi! kadın te§ekkülü olduğu 
holde yüzünün umumi ifadesinde 
tnm bir gem;. kız safiyeti ve taze· 
!iği görünüyordu. Mendille kapa
dığı için ağzının §ekli ortada de
ğildi. Vücudü, nadir istisnalardan 
biri halinde, hastalığın tahribatı
nn henüz uğrnmamıştı. Göğüs na
hiyesi çöl.m\İ!ı de{:ıldi. Adalele -

• 
rinde - belki aldatıcı - bir dirilik cımız olabileceğini düşünerek ~~ bibi kadın onun ıoyunmasma yar
vardı. Kimdi bu k.adın? Ağzın - kapıyı anahtarla açnıaktansa zılı dım etti. Ben etrafıma bir cöz 
dan yol tarif etmek için çıkan bir- çalmayı tercih ettim. Çok geçme- attım. Son derece fakir ve son de
kaç ICelim.e iyi türkç~. konu.~tu~~· ?en .alt bt_~n ışıiı yandı vev yata-

1 

r~ce temiz bir oda. Eşya olarak 
nu gösterıyordu. T urk muydu? ga gırrnek uzerc iken koı;tugu an- bır demir karyola, bir dolap ve 
Bu semtte ne ~i var} Bir sokak laşılan, yarı soyunmuş, uzun ve Üstüne amerikan geçirilmiş eski 
kadını mı? Niçin halinden ~hiç fi~~ıan bir kadın kapıy1 açtı. Ken- , bir kanepe. Fakat Lu örtü, perde
belli değil? Vücudü, hastalıgını : dısıne iki kelime ile meseleyi an-' ler ve yatak tertemizdi. 
gizliyen mesut bir yapıya nasıl !attım ve ilave ettim· 1 H 
"'aL'ıpse, tavrı ve ednsı da gu··nnh·. B k · ·k. b dok f astayı yatudık. Endişeli yü-• rı - ere et versın .. 1 en.. - zünde onu konu mıya te vjk eden 
larını sezdirmiyen, anadan doğ- torum. MeralC etmeyınız. Şofor de b' -k ih. .. d.!... . . 
ma bir mürntnziyet mi elde etmiş- §İmdi ilaçları netirecek. Hanımı 1

1

~ ':1kraldn dtıyaCl gor ugum ıçm ., e ımı ·a ır ım· 

ti? sarıımaoan yatağına yatıralım. · 
Otomobil kadının i~aret ettiği Ev sahibi, ucu kendisine de doku - Konuşmayınız, dedim. bi-

yerde durdu. Hemen dizimin üs- nan bir felaketin verdiği hodbin raz istirahat .. · Ben size müsaade 
tünde bir reçete yazdım ve şofö- bir teessürle mexhamet hilseri a • edince a~ır ağır konu~ursunuz. 
re parasını verıneden evvel bu i- rasmda şaıırıuak · beni dinliyor, Hiç-mera~ :Iımeyiniz. Ben bu haıs
laçları alıp getirmeainj rica ettim. c:ey? Ahi Ne? He!:> gibi tek he-ita ~gın. ~ut asıoısıyım. 
Kadın bana çantasınClan bir a -ı celi hayret, keder, koılcu, t<'liıs lımıımı söyledim. Gözlerinde 
nahtar çıkararak verdi, kapıyı kelimeleri mırıldanıyordu. Ben J ha~ret ve sevinç buluştu. Oevnm 
açmamı ve karşıma ev snhıbi çı- sözümü bitirdikten sonra onun, m cttım: 
lı:arsa hadiseyi ona anlatmamı ri- bu hislP.rin tesirinden kurtulması-! - Vücudünüzün taiıhli, me.3-
ca etti. 1 nı bir an bekledim. Otomobilin 

1 
ut bir yapıSJ var. Bu haııtahğı ye· 

Otomobilden indim ve kapı a- 1 kapısına geldi: neceksiniz. Ben size her yardımı 
çılıncı;ya kadar kadına ye _ I - Ne oldu~ Seniye, yavrum? yapanın, korkmayınız. Biraz. din· 
ı-inden kımıldamaması la -1 dedi. !eniniz. Ondan sonra siı.i muaye-
zım geldiğini söyledim; e - Kollarırıa girdik ve hastayı ikin- ne edereğim. 
ı. in içinde bir > ardımcı) a ihtiya- ci knttuki odnsınn getirdık. Ev sa- (DP\·amı var) 

..... , 
ilttUtllUUtllllM111UlllltllllftlttltflRIHttPI ı 

r§ Vecizelerin Şerhi f 
~ .................... ınuııtHUOtrtHlll"" .......... r 

laTdır. 1 
+ TRAlllVA Y SF:f<'ERl.ERl -

Tnıınvay raylarının kalmaması yü -
zOnden bazı mahallerde rayların çı
kanl11rak daha fazla mübrem olan 
yerlerde kullıınılacnğl söylenmekte -
dir. 

Trnm\•ay şirketi Belediyeye inti -
kal ettif!i zaman şirket depolarında 
hemen h<"men hiçbir stok mal bu -
lunmııdıkmdan ve hnrp vn:Jyctinin 
de haslrmnsı yüzünd,.n hu gfin bn 
vıııiyet oı tayn çıkmı~tır. 
Tr:ımvny ldııresl rny için Knr:ı -

bük !ııbrikııo;ına da mürftCaat ctmi~
tir nij!er taraftan Bclc;-ika ve f ~il· 
tel'eye de sipndşler yıı.pılmı'!tır. 

Poliate: 

Ba1kalorını ayıpı.'yanltr 
rın coıu, baıkalarınıtı 
yaptıİılcm fenalıkları öz.• 
[ayip te yapamıyanlor· 
d , ndırlar. Bafkaların~ 
ay plamomak ta kendin' 
ter biye etmenin bir yo· 
ludur. • • 

insanların ·!YUiklerinden ve nıO" 
ıı.iyctlerlııden bahsetmek duruı" 
kcn bunu lııralop ta onlaı·ın ıfcj 
nalıklnrır.daıı, kusurlarınden lı~ ı· 
se ne lllzum vur! Şu ıı.dnın h'J• 
dir, vatandaşlarına :i)1lik etmtlk· 
ten 1mvk alır. Eline düşen tıel' 
fırsattan istifade ederek bııekn: 
lar.ınn )-ardım eder. diyerek b'1 

bir örneği kuvvetlendirınek \f/J 

ba~lmlarmı da jyiliğe teşvik et· 
mek gerektir. Yoksa, !ilü.n 11

• 

damda ~u kusur ,•ardır. Eu )tU· 

suru yftziinden şu f'cnalt{;rı .~:p 
yapar, yahut şu gttnahı da trtı • 
eder, demek ve kusurları, :Ccn4 + l' Aı\'Gl.\' BA.$/,Aı\'GJCl d aıı· 

Dıin ısnbnh Kndı'kiiy Rızıtpnşa 1113 _ lıkları ballandıra ballan ıra bıJ 
hıtllcsıııclc 258 numarulı :ıı)nrtım:ının !.:~~:1u~ ti:r~~~n~a;~~;~:ı~.vÇun· 
!'ıladaın \•itola ait elan 3 üncü ka - kfı lıirı;oklnrı fenalığa kar~ı his: 
tıııdan ~ aııgın çıkmı';'·l.lr. Bu kat ynn· settiklerl iştiynla baş'kıı.larırıı ~-
<lıktıın scıını yangın, yetiııcn itfaiye yıplamnkla ifade ederler. O ~ır 
tımıf ndaıı sundünılnı0f1;'tır. Yapılan de ba§knlnrını ayıpıanıanı-
tahkıkatta }&nı;mnı hizme~ı E eni- kendini terbiye etmenin bir )·o-
ı ın \ltJ) u dC"\lıınesindeıı çıktığı ıın- luclur. 
la •ıı t ı. 1-~~--.................. .--.: 
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- tereddüt içinde 1 

~:k·;~n ~:;;P~ İngilterey- i istila teaebbüsü 
~ Y lidı olarak Y•f&!Jllt oldufumuz tiı oosevelt'in selefi Hoover, • • k ) ? Mıaab karde,lerimiz, ıon yarana 

~ tdelfiyada ~yledii! bir nutuk- g e r 1 m 1 a 1 yor asırdan fazla bir zaman, memle-
.\an Avrupadaki barbm sonunda ketlerinin iatildlline bir tUrlü aa-

(Baımakaltdın d~m) 

Tiyatro mektebine/;-'--A_vr_up----..,a harhi1 

neden hevesli yok? 1 ~81 inci gtln 
1 

AVRUPADA 
Jngiliz tebliji l trikanın karıılapcaiı ikbıadi Yazan : Eaki Orclu Kumandanlarından bip olamadılar ve birçok cidaller-

l~~~~ için ıimdi_~en müd~w~~ ................................. 
1
·····A ... L ... i ..... t"u"'s"A .... N ....•. 

5 
.. A····

8
00

1 
.. 
5
·· den, birçok elemlerden ve mı. -

~ ırlen almak Jazımıeldıgmı Emekli Genera melerden sonra ancak dört beı 'O)ltnıittir, .............................................................................. sene evvel, o d~ yine bir derece 

(Birilıei a<.ılıifeden devam) 1 da suallere maruz kalıyorlar: 
Hoca da barut mu barut mübarek: - Seyııhattı•ıı henüz döndün .. sev
- Dedim ya, adauı olmazsın t:eıı ! Kilin ~ eclliya bir stirpriz yapacak -

Defol!. Çık dı;ıarı !.. . 

1 

sın. Eliııdo bir demet çiçek ve ba· Londra, 21 (A.A.) - Hava Neıa
retile Anavattm Emniyet Nezareti 
tarafından tebliğ edilmiştir: k. Celecek Tetrinisanide Ameri- (1 inci ıahif•d•n d•vam) ı ede~i!mek üzere hazır~andık. mukay et olmak rtile iıtiklil-

d, Yapılacak Cümhurreiıliği in- AJnı~n ordusu ~aııkun.a~~nı ~Ia: Dıger taraftan İngıltere _ H_nr~iye l . '- tul Ö d""rt beı ae-~hı i . • • halif vui et- reşal 'Von Brauchıtsch eylulun ikıncı Nazırı Miııter Eden de eylul ıptıda- enne ~I ar. . . o - . 
it ~ çın ıımdı m~ . y • haftasında Fransadaki Alıııaıı bir - sında bir nutuk irad ederek demiş- nedenben bu sevimh 'Ve zenıım 
~ Unan c~.urı~etçiler p='"rb- JikJerini ve deniz üslerinl teftiş et- tir ki: (Sonbahar yaklaştı diye isti- ülkenin, cefakq ve fedakar ev -
'İy n&nuedı Willkıe de Kalifor- miı ve bundnıı sonra l\lnnche sahi- la tehlikesinin bert.ara!. edilmiş ol - latlan, vatanlarını kendi benlik
~ ~da söylediği bir nutukta A • linde l\larc~al Göriııgle buluşmuş- duğunu düşilnmek pek büyük ihti- )eri dairesinde yükseltmek kuv -
b.!...r~nın kendi demokrasi reji- tur. Bu tetkik ve ;cfdşlerin hazır. yat.~ızlık olur. Bunun nksini düşün- vetlendinnek ve bilhassa 'müda
j:"'ll rrıubafaza etmesi için kuvvet lıklan yakındnıı gormek mnksadile nıek lazımdır. Alm.anyanın istila ka- f bab h la akla .,. 

Bir hayli bekledim; cık sın ıJa lıir -Yullnr.. eve giriyor, oda kap_ıınna 
iki hoş ııazıe yüı·eğfne su serpeyim yııklıışıyorsun, fakat.. ne o!.. Içcri
diye. Fakat, baktım iti ne giren vıır, den bir erkek scı-l geliyor. Sakın sev
ne çıkan. Bari ben içr>rl gireyim de- gilin seni aldatmakta olmasın!. Bir 
dim. • ' llıhza düşünüyor, ıılhayet dayananıı-

Sahnenin önündl!ki uıun mas:ının yor, giriyoı ıon oday:ı ... 

Dün gece, Londra yeniden düşma
nın hava hücumlarına mnruz kal -
mıştır. Memlcketln diter aksamı ü
Z('rinde de dO,manın chemınJ;-ctsiz 
fııaliyeti görtılmüttUr, Hücumln1·, 
bilhassa Londranın şark ve cenup 
mıntnkalarınn, Tinıes 11ehrine eh-ar 
nahiyelere k:ırşı tevcih edilmiştir. 
Bir kaç :,•nngın çıkmışsa da dQrhal 
bastınlmıştır. Bazı evlerle sanayi 
nıilesscselcl"i has:ı.ra uğramıştır. Alı
nnn raporlar, telcfntın c\·velki gece
lerde vukun ~elen telefatın dıinundn 
olduğllnu bildirmektedir. 

başında; Maarif Vckileti Güzel S:ı- Bir başka mevzu: 
naUer .Müdürü umumisi Kemal Su- - Lcylanı penecrı.>de bcklemckte-
ot, mOtchassııı Kari ECK>rt, dlltsi}•on sin... O da gcliı-ken !<Okakta, seni 
ve sahne tenırinlc:ri ınııalllıııi ıs.'lnat- glJrOyoı", ''e kışını kııldırmıo ıtana 
kir f. Galip, dekor Ye kostüm tİırlhi baluırkcn, köşeden çıkan otomobili 
muallimi Nureddin Sevin, tarihi te. tnrkcdr.miyor, bir andıt otomobilin 
mnşa muallimi Bedreddin Tunçd altında kalıyor ... Bak, bıtkalım pcn
gözlcri sahnede, dikkat kesilmlşieı· .. ccreden ... Yaşnt bize l:u sahneyi... 

ıı ... ı_ 1 1 -'h -"' tix.· d . h" bl aaaı es mı azır m m~ -eri müdafaa kadar yeni bir yapı mııı o maııı mo uı.uur. ranndan vazgeç ı<;tne nır ı~ r c- I b I la S I l 
llıilli ilrtıaa • . kunn ru- Hava hiikimiyt•tiniıı elde edilmesi nıare yoktu. Bilakis daha birkaç au • u wı~or r. ene ere as_-
ti ı, l t autenu ası .za Almnnlar için mutlnka limındır. De- hafta bizi uynnık bulundurmak için kerlıkten mahrum kalmıı olan bar 
~~du un~u~nu da ehemnuyetle niz hakimiyeti İııgilizlerıle olduğun· hlıı;ok emareler mevcuttur... Hiçbir milletin ise ,üç beı senede kuv -

l'\_etrn11t1r. dan eğer hava h~klnıiycti <le onlara vakit bugünkü kadar kuvvetli bir vetli ordu yeti~tirmesi ve esasla 
~,~okrat partisi t<Kafından geçerse o zaman Jngiltcn•yj istila tc- orduya malik olmadık. Askerlerimi - bir askerlik ve harp an'anesi vü
>~ ln~ hilafına üçüncü defa ~am- şcbbü:ü suya düşeı·. _ zin .teçhizatı fcvkalüılc<l!r: ~lüıla~.ırn cude getirmesi kabil değildir. E-

\'c sahnede, tesellime muhtaç san Kimi şu veya ?t~ sfn~a _YJldızını 
dığım genç... Kırılıyor kahkahadan. andırıırnk, kimi hızım şr.hır tıyatrosu 

Fesüphaııııllnh, ne bıçiııı imtihan aslnı·ını taklide m:enerek, kimi •.• 
'""'l Rosterilen Roosevelt dahı A- İııgı!teı·eııin kara k•ıvvltleı ı azsa tertıbatınıız. hayret wrıcı bir su - • b · , h k l 
llıt ''- ı <1 • ı h" k" · · 1 • 1 1 ·ı 1 • - :\J·ıı· h 1 . 1 ger u meş um arp çı mamıf o -tııı;anın k • .. dafaası ka _ r a, enız err :ı ımıyı•tı ve r enız e- ı·ııt c ı <'r cnııştır .• ı ı sn aı a a< e- .:1 d b .. k.. .. k'I "-r :ı as e~ı mu. d ih rin verdiği masuniyet mühim oldu- t::ı hir ink.ılalp t<'~kil t•tnwktedir.) say 1 a, ugun u musta 1 şart-ı:. 1"tısadi yenı tedbırlere e - i · ı d · · d d h ~111 • ğunılan iki taraf kııvvetJ,,ri aı·asın- n~iltere Harbiye Na11rının bu i· ar aıresın e on sene a a ça-~ tı hul.unduğunu daıma l~~r~r da şimıiilik bir ınuvnıenl' vımlır. faıieleı-iııin tamamen ıloğ!·u olma,.ını h~abilmiş olsaydı, Nil nehrinin 
!Öh tk!edır. Esasen kendısının Denk ku\•vetlerin s:n•aşları böylcl <'andan dileriz. Evwlce lııgiltcrctıin durmadan feyizler ve bereketler 
()er~~e bı:ışlıca. v~ıta ol~n ".:e safhalar gösteı'ir. va~ct t'hemmi~~ets~z. biı· orduııu ol: saçtığı bu zengin ülkenin on bet 

tıı 1§) adı verı)en iktısadı pla- An:ıdolu İstikliıl füırbmde, l!J2I ~ug~~dan bugunku ordusunun. cskı milyonu bulan çalışkan evladı, 
'kltı rrıuvaffak okıası Avrupa - ağustos ve eylül nyl:ırında yirmi Jııgılız ordusuna nazııran elbette ta ! h ttA b k l 

· • ' ' ı k tı· ı ı ğ ı ~ - · va n arının, a a aş a arının ı barb" d Amerikanın günden fazla süren Sakary:ı. mııha- co t .uvve ı o< u •u ve o aeagı nşı- d • d l k 
~ cih m .sonun. a u ·ma _ rebesinde düşmana karşı mü<lafn:ı. J,ürclır; faknt mesele bu değil, mc- yar ımına .. a muhtaç o ~ı!aca 
' h ~an iktısadıydına ~ mızda muvaffak olar:ık düşman ta. sele dfümınn ordularına nnzarnn surette, mudafaa kudrehnı elde 
~ ag}ı bulunuyor. ıırnızlarmı deff'tmiştik. Fakat bi . kU'l'''.ctli ol~nktır. V?ktfle har~~ çok etmiş ~~lunurlardı. Bugün İs? ma~ 
~ikanın A vru- zim, duşmaıın t.:ıarruz.ln onu Anado- tnhrık et.mış olan Mıstcr Eden ı!1 ŞU atteessuf o kudretten, kendı ka -
~- · ı l - k j !unun siı.esindcn koparıp atmak j _ sozii de çok ıllkk:ıte ve ibrete layık- babatleri olmıyan sebeplerden 
'~ e a a a aı I cin blı- -ene daha hcklcmek ve hn-ı tır: . . . . . . . dolayı, mahrumdurlar. işte Mı -
1 ÇIİnk .. A "k ··u h"t hu_ zırl:mınaklıl"•ımız :ı:arı.ııı olınu tu Bazı Ingılız mulınnıl'!eri bırıncı-

11 
ı't 

1 
.h •. ~b... u meı ı a mu e ı B d b., k 1 1 1 1 k" f ·ı t<'şrin avınıla ba~lıyal·nk sisli ve sır ı arın, a yanın san tecavuz-"lltlle • A · - ve un an ıı ·n < en z ere c ·ı ngı ız I . ' ' I . ._ d hA 

1 
a k ,. b" k "lıerj . rı, • vrupanınA sıyası nblukasıııın I'ı ııı15ız. nıü teınkkelcı·i- rağnnırlu günlere kadar düşman ta- en .•~r~ısı~ a, a a at ı ır a~ 

~ ııl~rıle pek .alakndar. de - ne de t~ıııil edilmiş ulmııaı Afı lkn-ı nrrıızunu tarcl:ı mııvnffak olııblliı· -1 rar ıttıbaz ıle cephe almakta le -
'-d' er ~ıle _bu eskı ~alanın ıktı - dııki bazı Fransız ıuıistemll·kl<'riniıı F~·k. titesi kol~yclıı• diyoı la~. Hnlbuki reddütlerinin ba~lıca sebebi bu o
ı~Vllzıyetıne kendı mukadde - fngiltere tarafınn iltlhnkıııa cbcrı ı;ıslı hava'.~a ıhrnç hnl't.'ketı d~hn ko- labilir. Bunu da, yukarıda da de
f ını bağlnmı~lardır. Avrupa 1 olmakt.tıdır. Eğer hu tc it· Tuııus, !a_ydır. E0~1e hurckc•tlcrl gıılcmek diğirniz gibi, mazur görmek bir tl)lsası "ıkt d" ·hetten Ameri- ı Ceza~·ir ve Fransız Fa•ınu ıla sirn- ıçın sun ı sı,; ve bulut yapan •luınan • d b d ~ tsa ı cı " . lı: 11 t ld - ıı- 0 - vıc an orcu ur. ın.nz · • .. t • bir yet edersi'.' ltnly:ınl. ıın l'ıfısııclan çı ·ancı merm er a ı ıgı uş nu - .... 
..,~ u~esının m~ ~mmım A • evvel Tun~s ve Cczrıyiıi, l~rıanyolln- Jürse sisin ihrn\· harekctlı•ıfodcn zj.

1 

Şu halde ftalyan lecavuzune 
~d sı ~lıne ıelmqtır. Ve .nt•-ı rın da Fronsrz Fıı s:ııı i tilnya teşeb- )"adc müdafaa eden tarafa r~-ırnrı karşı Mısu ın müdafaası, oraya 
~ ır kı, A~rupamn ~meraka- büs etmelerıne vesile teşkıl edecek - clokunacağı takdiı· edilir. Sis başku, tahşit edtlmiş olan tne-ili:ılerin ü-
td "Yrılınasile Amerika sukut Ur. fırtına ~k:ıdır. :ıerine kalmı~ oluyor İngilizlerin 

tlccJctir Tunus, Cezayir ''C Frnnsız J.'n,.ı- İn.dlfz Başvekili Mister Churchill • b . .. daf b .. t :. k d ti 
l· · ~h _.'.ı ı· N l kin · • · ·ı· 1 de bt•ş evlülıle söylediği bir nutukla ıse u m~ aayı ~ un ~ re e-
"11- q;ae ırn: orma ve sa nın ıstılası, Mısırın ıstı asınc an <la- b h · 1 • 1 b"l<I" . t rile bütun mevcudıyetlerıle ya -
A. ~e olarak eeçen 1937 de ha kolaydır. İspanya Dahiliye ?\nzı- ll(Ous~:: ı a]ı~ldşun arı 1 ı'rt?ı.ş ırö:lpac'akl·n muhakkaktır c .... enler-
,'llltrt\ • · - a 1 · • bu d f 7 ı·ıd ı· 1 n """1 ev u en sonnı t cnııın •

1 

.. . -,.. ~"•ta mıittehıt bukumet ermm r11
111

1t
1

1
11 

1 C eb a1:.ttal kf.'yvu cF •er ıııde teİlndcn gcl~ek hücuın tehlikesin - de Somali müstemlekeainde inci-
~ ..... la. ·· d k kt faz· ere e e u rı e •as ınese- . . rının yuz e ır an 1 Jel • ü . -..... {i 1 1 dı n ııınsun knlacnğınıızı ııoylıyenlerle liılcr ttalyan taarruz kuvvetlen-~ . ı A k • · B •• erı zerıne goıuşm ş o mıısı me - . . • . . 

11 
. • • 

~ ~ 4'Vrupa çe ml§tır. u yuz- b 1 . hcmtıkır degılıııı. llnllcd mesı lazım. ne mukavemet etmeksizin 
0 

:nüs-
tı... ıtlc ithali.tın yirmi beşi Al- UZ< uı · gelen ıııesdc, c\"lı.ildr. <inha güç vt• l k · •k · h 'tad t 'k tt'l ~)•ve Fran~ ıibi Avrupanın Anadolu AjaMının _tt>hliğl•:•ınc go dııha bUyfiktilr.İ teme ebyı ı ı a. h a ~r et. Aer. 
~'-el ki I f re Alman l<'Ghrerl dort eylulde bir Bizzat İngiliz Başvekilinin şu ı;iiz. Fakat u.asının e emmıye ı, -
' • memleket er tara ın- nutuk irad etmiş ve ılımıl~tir ki: lcl'i Alman istilüsırıııı if!~ı; elliğ'iııe. den mevküle J,,uşı karfıya olma· 
~aP.ıJrnııtır. • . (Bir ç?k .mııhasımla:__orıud~n. k:ıldı- bu '1ıüeumun ıteeikmesınln i~tihfaf sına rağmen, ikinci derecededir. 

' .~rikanın otomobıl ıhra~ahn 1 Tı!dı. Iııgıltcre h~ıı~z. uy~nı ukıbetell Vl'ya tezyif doğunhığmın, Alınan lıii· Halbuki Mısır ve Süveyt kanalı, 
~)Uzde yirmi bec.i petrol ıhra. ugraına<l:y'!oa sebebı ıyı <'ogrııfyn va- cumunun bir kutu !Hitan ib:ıret ol- l ·ı· 1 • k d. d ı rındnn 

,...., · · · t ıı· 1 · J· kt k" f. ngı ız erın, en ı a a a tıı_, tı yüzde kırkı pamuk ıhra- zıyetı ve ng ız erııı ,:ıcmıı a ı ev- duğuna \"e bu suretle Almanyoııııı Af "k A . t 

bu ! · N'aşlcli \•cya DOmbiill!iyü hatırlnta-
E. )ıer yiğitin bir ~·oğurt Yİl işi rak. .. Htılasn her bi:i bJr çeşit, iste

vııl' yn, tiyatı·o imtihanı da böyle o- neni yapıyor! 
luyor işte. Ammn, son hükfim şn: 

Kl'rıdinde tiyatro h1.ovesi, sahne aş- - Gençlerde mnn'""Cf, tiyatro kül 
kı, nrtist istidadı sezen orta mekt.clıl tOrü ·hiç denecek km!nr - zayıf! 
bitirmiş genç, burnda, bu heve ,111i, Ve bundan clola~1ıdır ki t~tanbul· 
aşkını, istidad ve knbiliycUni lsbnt dn,, konscrvatunrın ti):ntro kısmınn 
için çıktığı snhned•', olanca maı ift>- tullp olup imtihana gn·en 15 ı;cnç
t:!rıi gösteriyor. ten topu topu bir kızla iki erkek 

Fakat dikkat edivorum, ınanllinı- - IUrtıf etmeli ki o d şöyle böyle -
ler de, mümeyyızı...r ılı• hiç memnun muvaffıık olmuştur. 
görünmüyorlar. Bu neden boyle olmuştur? 

Ve müı·ncnnt ed"n on beş ~e:l<':rı Kapıdaki gcnçbn!cn biri bana 
hcpsıni. hntta daha fıulasını :ılmnk şöyle dcdı: 
iht.iyacıııdn olnn bu heyet, gcnçh·ı•ll' - Tiyatro kültüıü gökten incmi
arayıp ta bulamadı~1nn hususi ıııezi- \·ect•gın<' goı e, biz onu nereden bula· 
yetlerin -benlikleıin:n bfr keıııır ve lri!irdik? Bu ıncvzud;ı ~·azılmış kaç 
kuşt'Sindc gizlenip kulnn~ oJnıa ı Ih- kitap var? 
tln•aliııi hl'saıılı~·:ıı··ık- ortaya .çıkar- 1ş sad~ kit.-ıp i~i değ-ildi. Fakat 
mıık için öyle iııe u~rat-ıyoı·, çıı·pını- ırcmcc hak vermek tıınıfını tuttum. 
yor ki... Bu b:ıktmclan kltapluıQ('nıfzin bom • 

Bir arnlık. nıüteh.assıs Ebeı-t te boş olduğunu da nl'dcn gizliytılim? 
dayanamıyor, sahneye çıkıyor... ŞınıdiHk snn:ıtkilr rl<*tum i. Galibin 

Fakat tıyutro nı· ktet.Jrıe girmek lll'şretmek fizere olduğu cTiyntroda 
lstlyenlerde aranan ınczıyetler ncdiı dlk•·yon• eserini haf,k::ı.Iarmın taklıı 
·ıeaba? etmesini dilem kten b:'ııku elimizden 

Sıırınt miuıcı. edebiyat merakı. ne ~lir? 
mlmık haS-'IBsı, dık•ıyon kabıliyl'.'tl .. Fnkat işi bir de öbfir cepheden teı.. 
dı)orlıır kik etmek tayda ız Öf'i'.,.-fldlr: Bir za. 

llalbukı iıntihnna ~irenlerln ııra· bıt kiıtipll{!1 veya mı..l:ayyitlik imt1-. 
ıurıdn ömründe tıy:ıtro görmemiş 0 • hanına yCizlı:!rle t.tıllp ~k:ıran kosko
lnnlnı \•ar Ama o: ca İstanbulda. ncdPTI tryntro mekte

- Gôrıiuın. . He:n de kaç defo hine hev~lı yalnız ()n beş kl!,li btılun-
ı:rurılOnı lıil!ienız •.. eliyor nıuş ve yfne neden tmnlnnn anıml-

Meseta. hangi piy<'slerl gördün? dn bır tnnecik olsun -ıJört ba,ı ma-
llc:lı Dolu .. J.!lküs Harat!. muı • lstıdadn t~n.ı;;r f'dilnıcmiştır'! 

Faknt heyet hıızurnnda, Pt•rgünt· Yirmi. otıız, hııttit <'ili sene sonra 
teıı. f.'ııusttarı. Kı:ıl Lirden parçala 1 tfa bö;1-·lc lıi ı ııual 1 :ırŞJsındn kalmak 
'•}'ıııyaıılor ıle var · nh•r.tirııle rlei:'il~ek. ş·md!dcn, (.'.ole dü

ı;,.11çlı•ı k<'ndı ı;alışıp hozıı lndık. ünmek m~lınrkctindevPı!. 
ıa!'I b•ı prucnl:ırı tıidrincc, ~ıı t:ın . F. K. 

its ly.an kıtalar.ı 
durdular 

1 Alman - Amerik~n 
zıddiyeti 

~ırı ·· d il" •' b k "hraca· kııliıcle mcharctlerldir ..• Ren vaktlle İngiltere karşısında üch kaldığına. sonra, rl a ve sya ırnpara .o.r
:"111 İi Yuz • ~ ~ ısı, .a ır. ı her şe~·i bt.-ş sene için hıız.ıı lnmnsını i hOtüıı fiiliyat ve realitenin Alınan- l~k!arınıı:ı can noktaıi~I ve. ~ılı -
' r c:te ~ısı,_ ma~ın~. ~hr~catı- Reichsnıaı~ch:ıll Görin~e teııbih et . yanın İngiltereye karşı hir şey ya- ~mı t~şkıl e<!er. Bu kıta fngılızle
~ıd~. yınnı be'.'•. tutun ıhra- nıiştinı ... Ingllizlcr ıstilii ne olılıı dı-ı p:ım:ı•lıi;-ındatı ibaret olduğuna ve- rın ~imden çıkarsa, a~ğ~ ~uk~~·· 
~· .11izde yetmııı Avrupaya ye merakla sonıyorlar. On!nra ccva- saircye dair ynb:ıncı matbuatta gö. Af ıkada ve Aııyadakı vaııı mu$- (Bınııcı sahtiecicn devam) 
~ı.. lftır, bı~. şudur: c Merak etrucyıniz; J.!cle- ı rülen litfların en saliıhiyet.tnr lngll!z tem'ekeler ve onlarla bert.b"r Sıdı Bnrranıyı bombardıman eden 

(1 inci ıahifeden d•voam) 

H" etmektedir. >'!trika Avrupa ya ce~"lz>.) ağzile rc.."nıi ve kat'i bir tekzıbini meıela ( A.badan) ın ve lral••n hı 1ıliı zırhlıları lskerıdcrıyeye n\·de~ 
--= 'L'üb b 1 d k · t" k ı il -'~ 1 dıı ışkrtJiı. lhr İngılız bahri ve za. ~ L .r rer unun il eme ıs ıyor ı, teş u eu.·r c_r. etrolleri Hindistanın bitmez lÜ· ' 

il( nı U h t R Ç t 1 r İngi!tere l!l.U ve 1942 enelcri için f.'al.-i Ordıı 1\ı•ıııcnı<lrmlatındnıı t h . I • d k b d'I b tı deınıştıı· ki: 
.~1 • • _ . .. de harbe hazırlıını.}or; lıalhukı biz F.ııırkli r.eıırml ~mez azme erı e ay (? 1 - cSahıle ,raklnşhğımız zaman itaı. 
' bukı Amenka muttehıt hu- 1044 senesine kııdar haılıc dı.>vnm ALİ İHSAN' SARfS mış olur. 1 )"un kıtnlanııı goı-eıck derhal ate 
~tt~ti umumi ithalatın ancak Dediğimız gibi, tngilizlerin, in· ı açtık Hu at('ş yarım ıı:ıa t knclaı dc-
~: Yİnni yedisini Avrupada~ Traiısilvanyada ! Mng" or Nı'y~zj ı·smı· nda giliz adalarından ~onra, müdafa- v.ıııı etti. Şo~('yi t:ı~ırıp cttı~. İtııly~n ~!fl•rdır. Demek oluyor ki, ' (( t: fi u r w !j " asını en ziyade hayati addettik - motorlu bldıklerıııın de ngır ztıyın-

fa:; İ$yBnı ve hpanya 

l.ondra. 2 1 ( A A.) - Reuter: 
Londr3nrn salahiyettar maha

iliııde Fnstaki Framnz kıtaatı :ıra
ında isyan <;ıktığına mütedair ha

berler. bydı ıhtiyatla kabul edil-

Hiir Fransızlann tebliği 

Londra, 21 (A.A.) - HOr Fr:ın
sız.l:ırm umumt karıırgfı.bıııd:ın.res -
nıcn tebliğ cılildiğ-ine glire, Cnsnblan
cada Zouavc kıtaatı kumandanı bu
lunan ve eı; velcc Te>tuand:ı kuman -
danlık etmiş olnn Frnnsız Gencrall 
Lcon, f n~iltere>ye gelıni, ve General 
De Gaullc'un hizmetine girmiştir. 

Alman tebliği 
Beılin, 21 (A.A.) - Almnn ordu

ları başkumandnnhb'"lnın tebliği: 
Hnvn kuvvetleri, f nglltcrc fizeri

ne hücumlnnna devam etmi,lerdlr. 
:Muknbelt bilmisil hareketleri, bi

rinci derecede I.ondrtıya tevcih edil
ml~tlr. Ezcümle şehrin merkezinde, 
Tnymlsin b\lyük knvalnln şarkındn, 
nskerr bakımdan l'hcmmiyeti haiz 
muhtelif her!efif'r, ciddi hasara ıığ
rııtılmıştır. 

c~nuhu !lllrkt f ngllteresi fizerin
de, lchinıb:<> te('elli eden bir çok ha
v:ı muhaı ebdeıi olmuştur. 

AFRIKADA 
ltalyen tebliği 

İtahadn bir mahnl, 21 (A.A.) 
106 mım:ı rah 1 tal yan tebllği: 

Evvdki ~nler Barclin, Tobruk 
\'e Oeı ne h:ıı;tanelerini bombardıman 
etmiş olnn düşntnn, dün jl'ece Blngazi 
şehı·inl bombnrdınııın eylemiştir. As
keıt ehemmiyeti haiz hiçbir hedefe 
isnbc•t \"nkf olmamı", fııkat bilhassa 
nıu11lünınnlarlıı meskiın mahalleler -
ıl~ ~h il evlcı•lnc miıhim has:ır :,·apıl
mıetır. Üç olO, 25 yarnlı vardır. 

Se. anik sergisine 
gö!lde-rilecek mallar 
hmir, 21 (A.A.) - Seliınlk bey

nelmilel fuanndaki Türk pav~•onun
cla tc.şbh· edilecek olan İzmir ineir
lerJ muhtelif nmbnlnj nümunclerJ 
halinde :!\lınlaka Ticaret Müdürlü· 
~nce hazıılıınarak göndcrilmittir. 

nülmektedir. 
Moamafih, Fast:ı mühim mik

tarda hür Fransa taraftarlarının 
bulunduğuna ve bu miktarın za
manla c;oğolacnğına da şüphe yok 
tur. 

~~. Avrupaya daha ziyade birçok Rum.an yah 1 • .. • • l lcri ü!ke, Mısırdır. Bunda~ dola·, tn uğl'adıktarı ~ıuhnkkak~ır.> 
~ırtu-. Üstelik Avrapadan A- •• •• •• .. 1 bırıle evieDIDl'l1U yıclır, ki Mısır lecavüıi.ine llalyan 1 . lskenderıyeye hııcum \ı.~Yll ırelen qya, Amerika - oldurulmuş q . ve Almanlar çok ehemmiyet ve- 1 kcııdcrlyc, 21 (A.A.~ - nu sa-
\.ı~k. yerlerden tedarik ede- h b • t 1 riyorlar, hatta lahmin ettiiimiz balı. ııııt '1 de f ske_nd_erıycılc bir n-\ı~ ın··h· dd J d" M a erım yovmuf )) 1 "b" . l l b · · b~ aran az_ Iırm ışarctı veı llınıştır. Alarm GO ."\~ u ım ma e er ır. e- M J 11! JUi! '/• gı 1 ita yan ar u ışı .. ş 1 ılakıka surmüştıir. Xisbetcn ıız infı. ~ tteste ve sellüloz ithalatının a C a r a r <1 inci uhifeden devamı !arsa, Alm<.'nların >:ardı?°'a sel - IAk ışıtılınlştir. &ıat yediye kadıır. 

mektedir Bu haber. dütman kay 
naklarındaıı gel<lıği cıhetle. is -
mrnyoJ hüklinıetinin miJıver dev
letlerinin lehine olarak bir hare
ketle bulunınıuını lemin maksa -
·!ile ortara çıkarılabileceği düşü -

Londrada f ııgiliz hükumetinin 
İspıınyll)'I endi~cye dü Ürecek hiç 
bir tedbir almamı§ olduğu itaıet 
edilmektedir. 

-~~":t •ltmı§ beşini, kimyevi me- mesi bile ınuhtem. eldı_r_. Yıne bun- tuısar ""\.·al ul ölü "e v . .:ıralı olduT•u-~ltı d · ı •• - Ne isi bayım? dedim. l I l d M 1 ıs YÜzde yetmiJini, ve erı z u u m . dan dolayıdır, kı ngı iZ E.r e 1- na d:ılr hiçbır haber alınam:ımıştır ıt• ın .. d .. •• •• A - Daha ne İşi olacak a yav- ı ·ı b ıar·ıe ··d f ~) yuz e yuzunu me - sırı can arı e, aş ı mu n aa M k ~·· ı. h" k 
"' - A • kt ) rum? Evli hatunu tekrar evlen - 1 d" B · · d · · ısır a. ı hararını ır ·aç 'it. 

1 
4'Vrupa temın etme e - edecek er ır. unun ıçın e lngı- _ 

1 

r 
1 ıantıksızhk Müsabakası : 28 1 

~ ya p m ı ş a r dirip de başımı derde mi soka - liz erkiınıharbiyesi, aylarde.nberi gune kadar ver~ce { 

~S:~k"Pa ibracahnın yekununda T caksın benim? Mısırda fevkalade hazırlıklar yap- I~ahirc, 21 (A.A.) - ltalyanın 1-
. ~ arıın hissesi ancak yüzde Bükreş,. 21 (A.A.) - ran - - Evli hatun da kim oluyor? t ı't 1 la . b"" "k t lcrı hareketi knrşısır.ıla Mısınn lıat-

\ silvanyadan Macaristann tcrkcdi- · - 1 m'§ ır. a yan nn ıse uyu a- tı harc~ti hakkında karnr ahnmaıı• 
1. kıı...' Avrupada, harbin aonun- 1\ 1 I 1 O R dıye ·bagırdım. Evlenecek o an arı·uzlarını ba...,rmak için bir tek ,,, k b' . . h"·•· 

1 
. 

' "111 len arazide ı~ acar ar unıeni - r- ... ısır a mc nırı auıH erm .. eyı·ı· l~llcak yeni il.baadi nizam- parçalamışlar, köylerde evler yağ benırnL._ . .. yolları vardır, ki o da timdiki la- , rıl takip edebılmesi için bir kaç giiı ,~j.:__ tika müttehit bükümetleri - lyı Y~ ışı:·:· Dort ~ene ev-ı kip etti!<leri sahil y9 ludur. ital - sonrayıı tehir edilecektir. tı~-~e iht' ld - d ma edilmic::, mukavemet etmek is- 1 B N ( f K 
lı."St.. ıyaç az o ugun an, " ve. ay. '-~~a.ıı 1 e ev enıp ay- yanların bu trk yolu, ne kaJa• l<:lhelııg gazt>tP.~i bu hususta ik• l"llılllc~ hariçte bırakılabilir. tiyenler öldürülmüştür· Macar kı- scrıye gıttıgmı ne çabuk unuttun? büyük kuvvetlerle olurs~ olsun, rıukt:ıi n:ız:ır olduk':um~ k:.ıyıletmrk-
~~1 Amerikada harp sanayii taları bir köye ateşe vermiş. Yan- . -::- Be~ mi? diye !landalyeyt· I yarıp geçebileceklerine İnanma!< tedir .. Uirl~d~·c J:FÖ~~- Jtnl~•:ın_ın hıı
L~ de genişlemiı olmasına gından kaçanları kurşuna tutmuş- çôkuverdım. O anda ne hale gel- Ü tür. Çünkü havadan ve kara- rekeıı rn!dı hır ıs_t.ıla tclıı.kkı edıl ~-;· tt\ h •• k. ·ı · · tur. Rumanyalı bir ög~retmen ha- J 1;;·1 m·ı Allah bı·ı·ır. g ç · ı, mez ve it ılynn nı~_•et!erının avılırı ı"~d ugun se ı:ı mı yon ışçı :.ı " dan karşılaşac.ak!arı mu .a. V«:_met- lnııması 1,.kl"ııir. Ikinci:,·e "Cire i ' ~-· rr H b"tt•kt sonra ça asılmış, bir papaı ,üngüderı g · ··dd · · 1 1 .ı d d ~ • ., 
,;"il · arp ı ı en ır mu et sonra ıse ış arı aşı - ten ba~ka sahifoen e aımı su - ltnJ .. nnın ~I sır ıstU.liılini ihl:11e ha .ı il J>ı"y 1 d - 1 tak geçı"rı"lmicı.tı·r. Kaçmıya muvaffak 1 M - k •• ı· '- · k d f h "d" • ~'l~ • • asası açı ma ıg - "Y uı: cger açı goz lİ uır n ın - rette ngiliz. donanmasının le dı ı zır olduğu dlişun(llcrck halyaya kar lb:..~1zlik sayısı mevcudün bir olan bir köylii, Rumen Hariciye ağız, Kars yolunda kaybettiğim altında bulunacaklardır. Va!<ıa şı clt!rhnl 1nücadcle)e ı;iı,şılır. nı 
\..~ llrtacaktır. Nezaretine, bütün ailesinin öldi.i- 1üfus cüzdanımı eline geçirmiş ve bu donanmanın henüz harekete I '"' ~ıoktni nazar k btncde de temcı. 
,\ 'llttıika kıtasının orta ve ce- rüldüğünü söylemiştir. ten dini benim yerime koyarak p,eçt;ği işitiJmemiştir. Fakat ital- <'dılmektedlr. 
\;.~·lble&tetleri fimali Amerika Macarlar tekzip ediyor gelmiş, bir temiz evlenmiş... yan kuvvetleri ilerlemekte devam -==~-=--==-=======-=:-
~ 

1 

hıaluulü, yani pamuk, Budapeşte, 21 (A.A.) - Res- Fakat bir türlü akıl erdireme_ ettikçe herhalde İngiliz donanma- s ARA y 
hakır ve petrol yetiş - mi tebliğ: diğiın bir nokta var: Cüzdanım- sının vazifesini yapacağında şüp-ı ~ den, bunlar biribirlerini Rumen gazeteleri ve radyosu, daki üzeri mühürlü resmi nasıl he yoktur. 

~•tnazlar. İfte yeni iktı- evvelki gün ve dün hayali haber- değiştirmiş, ve bu hile. nasıl ol - Mısırlı kardeıleriınize gelince, 1 Sinemasında 
~ hıda Amerikanın açıkta ler neşrederek Mncaristana bağ- muş da farkedilememiş acaba? onların da, vaziyetlerinin bütün lf 
~ llfaasız kalmaması için A- !anan Tiansilvanya kısmında Ma- B" ı··kı · - ı l Bu h:ıft.a göriilmeıııiş muvaffa-

ı ~l .. ~ taraftan da dört sene evvel Bay giliz kuvvetlerile tqrı ı mesai e· ki) etle gosrerilınekte olan ~ıderinde herteyden ziya- dir. Bu haberlerin bir istihbarat Niyazi ismindeki adamla benim decekJerini beklemek lizımdır. • 

l devlet adamları ı"ktı .. A:l'ı car meza1ı"minden bahsetmişler • ır yandan onu düşiinüyor, bir ırfiç u enne ragrnen, "ke.r geç n - , 

,. aki sebeplerden dolayı ajansının hayalinden doğmu~ es- r.u··nı.u·· İngilizlerin Mısırda maa _ POMPEJ'nı•D 
•)eti d 1 k" R ·· · d ·· · J ~·erime geçerek kolkola verip '· K • 

e uruyor ar. ı um en reıımın e gormıye a ış.. K . 1-u· bı"yetı" demek, inailiz impara • 
1 M Alt · d il J ayserıye giden bu meçhul ka - • 

1 . ay tıgımız propagan a masa arı o - torluaunun yıkılması demek o'.ur- s G ı d '- 1 k 1 k dının ne zaman ve ne suretle ~ •• • aks 1 • duğu aşixir o ara görü me te - meydana çıkacağını merak ecli • sa, herhalde Mısırın da istiklal ve 00 llll eri 
.~ Seçme eri irMacar hükumeti. ilhak edilen yorum. mevcudiyetine ebediyen veda et. ı ıı.ıu:ıızaııı "e eııısnıııiz ·~ı uece yapıldı kı d k Zira, o bulununcıya kadar b·- mesinden başka bir mana ifade ~ · sım a e seriya ortodoks papas- '" etmez. Uzaia ıitmiye ne hacet, 

tar n "da "ınde · t"k" d'I nı·m evlenmeme imkan olmndıgı· - b • h ~ ı ı res ır r ·ap e ı en Habccistanın elim akı eh epimi-a tedh. h ketle • · f t fi 1 ıı söylüy·orlar. " ı.,.: f nı S!ileynumlyc klGbfl s:ı- ış are rının ° 2.8ra ara zin gözü önünde duruyor. Yarın 
.'llıtıgl.anbul boksöı·leri arasın- tevsik edilmiş bir listesini yakın- İyi amma, ya bu hatun buluna-

0 
akıbete düımemek için, bu Ün 

~il er ynpılmıştır. Eliminns - da neoredecektir. maz.sz ~ Bir nüfus cüzdanı kay - ölümü ıöze almak herhalde daha 

~rı.~ Yapılan bu seçmelerde Macariıtana terkedilınit olan bedişin insanı evlenm~kten me- k:Orlı ve bele daha rnk fereflidir! tılar gelecek Jınfla Anka- • y-

1..ı~ ti arazide Rumen akalliyetlerine a- nedebilece<>i kimin aklına gelebi- Eb.. · z d ~ ~re kartı çıkacuk İııtan- .. tLZ=tya a e 
l. 'lıı.. tlciplne dahli olacaklardır. it mekteplerin açılmasına karar lirdi~ Bu akla gelmiyen kazanın VELİD 

1~ ""'11 netice ıunlardır: verilmiştir. Rum katolik kiliseleri kurbanı olmaktan kurtulabilmem 
1 Ue

81
klet: Abdi - Hayatiye şimdiki teşkilatlarını muhafaza e- için bana göıterebileceğiniz bir 

.(-~~ ~üy sıklet: Hayri - Ne- decekleTdrr. yol yok mudur} 
'-h t ıle, Tliy sıklet: Hüsnü- Tasviri Efkar - Vazifesini bil-

Fuarı gezenler 

fUl!KÇf; SÖZLÜ şnheser 

Her seansd:ı snlcnıı dolduran 
halk kütleleri tıırnfmdan nlkış

laıırrıı;ktııdır. 

Baş rollerde: r.JARIA KORDA 
ve V1CTOH YARCONİ 

ilaveten: Foks Jurnal 

.dugün snat 11 de ııezilatlı 1 
ıııatinc ••••• 

Bundaki mantıksızlığı Bulunuz. 

T AFSILı\ T f 1 n~rindcn sonra kuponlarla birlikte 
........................ kesip gönderiniz. Resimlere a;rrıca 

içinde nı11ntıksızlıklar bulunan re- tafslllt vermcğe !Uzum yoktur. 
ıi mltr neşredllcce!ctir. Heor resimde GazetclerJnl kesmek 1ıı-mılyen lıa
mantıkıız bulduğ'vnuz yerleri renkli rileı·inıiz buldukları mııntıksızlıklan 
kalemle işaret ediniz. Son resmin bir kiığıdn yazıp gönderebilfrler. 

tarafından cm~alsiı bir tarzcia yarat.ılnn 

AH. NE ·KADIN ••• 
FRA)JS12CA SÖZLÜ giltel fllrııl nıutlnka görünüz. 

İlaveten: 2 kısımlık bir komedi ve MİCKEY - MOUSE 

Buciln saat 11 de tenzilatlı matine 

.\]·11?• Hafif sıklet: Rofet - mağhip etmişlerdir. 
lıı. :r sayı ile, Hafif sıklet: Bundan sonra final maçlan ya _ dirmekle iktifa ettiğimiz ve ismi-
~'r/ıtıihl sayı ile, Hafif sık- pılnıış: Horos ı;ıklet.te Abdi, tüydc ni neşretmediiimiz bayanın ad -

~:lfl.. er - Hikmeti sayı ilo; Hüım!l - Hayri}•! sayı ile, hafifte resi bizde mahfuzdur. Başından 

İznıiı·, 21 (A.A.) - İzıııir eııler
nrısyonal fuarı dün gece snnt üçt(I 
kcıif bir halk kütlesinin ne§'c ve he
yceanlıın arasında kapanmıştır. O -
tuz beş bin dokuz yüz e!ll üç kioiyc 
bnliğ olan fuarın dünkü ziyaretçile
rlle beraber açılışından lcapanışına 

AŞK-HEYECAN - İHTİLAL - MUAZZAM ve korkunç sahnelerle dolu 

~ ~ı-~tıd~sl - :Muhteşemi sayı Hilseyln • Refeti sayı ile, Muzaffer - geçen şu garip ve tuhaf vak ayı 
tı Ilı-ta: Ismall - CevdeU sayı Semihi abandone ettirmek surctile, okuyuzularımıza bildirirken dertli 

· : Abdi - Tcvfik'i snyı yan ortada Abdi • Ku•lusiyi sayı ile 
hluzaffcr - Hasnnı sayı mıığlüp ctnıiıler ve Jı;tunbul ekipine şikayetçiye bir yol gösterilmesini 
hs - Kadiri ile seçilmi,Jerdir. de temenni ederiz. 

kad:ır 

İPEK 10 binlerce figüranla KANLI DAVA çevrilen muazzam bir film 

Ayrıca: FOx DÜNYA HAV ADiSLERI 
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Galatasarayhların atlama 
bakaları da güzel 

=>'=====================-~=====================:====-

1 ASKERLİK 1 , v A K 1 T N A K 1 T T 1 R ! 1 ' Surı~eniıı F.ln~dulr:ı)ımyc takımı kdları dun Bebekte Gnlatıısarııy klü
d ün Şeref ı.Uıdınd.l Galata aı:ıyla ln.1 ununcle yapılmıştır. 
yaptıgı maçla 5 • 2 maglup olmuş· ı Buyukler arasındaki tramplenden 
tur. Eskı futbolculenlcn il usnuı un ııtlamada l<emnl 71l,8G pu\•onln bı • 
ıdıırc ınde oynanan bu muçrı Galata- rıncı, 70,:\2 puvonlıı Neıad ıkincl ve 
ııaray yalnız O nınn ve Musndan G9,1:.! puvanla J\lchnıet lıÇilncu olmu,-

/<"atılı ıleke.-lık Şııbcsmıietı: 1 9 I 
P.36.doğunılu ve bunlarla muamele- 5 p~rsiyon~u~ bir komprime ile (Su ve atesten gavri 

ye Lıilıı dıı,H ılo11"umlu eı at ve okur- h t h çb dd • .J 

ınahı um olaral. ç. kmıştır. ı ıurdır. 
Oyunun blrıncı dcvrcsı tnm, mıle . l\ııltdeı atlamada: 

Galata ara.ıı111 hüktıniyetı ultındnj l - Kl'mal fil,42 nuvun, 
geçmış ve Suı ıyclıll'r ııncnk enerjık 2 l\1ehnıet 42,08 ııu\•an, 
oyunlaııle nıukab<.-1<.' etmı,leıdir On ~ Zw.ı 28.82 puvan. 
beş dnkıka golo;uz r;eçtıkteıı sonra! \lırıııcrlılrr 11rosıııclo 11ııııılını lıar ı ıı · 
sırasılc Gun<luz. Boduı ı VI' Sal.ıhad· le.rırlr11 ııllamrrda. 
dinın attıkhırı r;ollcrlt• t>ırirıcı de ıc l - Neıad 42,:!2 ınıv.ın, 
3. O Gııl~ta aınyın !ıstunluğ,ı ılel 2 - Zıvn 37,2~ nuv;ın. 

lnrın son yoklanuı!arının bıtnıesıne arıç en 1 ır ~~ e ilave etmeyi düşünmek5izin) 
4 guıı knlmıştıı. 15 kuruş m~lmbıhnde 15 dakika gibi kısa bir za-

Bu ınudıkt znrfınd:ı ~ oklamalaı ını manda ıengm \'e iştihalı bir sofra hazırlıyabilir~iniz 
;~~~~iıl~~~~~ır.erat ~ oklanın kııçııgı Maruf ve me~hur lokantalarımızda dahi bu derece ne fıs 

Şubcınıze meıısuıı erat ve okurla- bır corbayı her zaman bulamazsınız. 
rııı ceznlı kıılmanıaln rı ıçııı bu nıud
dct 7.a ı fııı<ı.:ı şube), nıuı acaa tin yok
lamolu rını yaptırmaları, :ıkst tak· 
dırde hııklarınılıı ce::ı:n muamclesı 
•ııtb!k olunacağı tc kı ar ili.ın olunur 

Teşekkür 
bıtmıştır. !kıncı dCHC} e '"tanbul ta- :i - Kemal aG o puvnn 
kımı değlşık lııı kadı o ılc ~ ıkmı. ~e 1 En l:uçukleı ın tramplenden atlnıiıa J! fıkamın cenıı'!:-' mcın~lmine ışti-
bugun 1 tanlıulcıpor ılc vııp.lficak o- nıusnbakn ı netıcesındl.' : ı tık ellen ınuhtereııı dostlarıma ayıı 
lan lıg maçını chı ııazıııı ıtıbar.ı al.ı-ı 1 - Fıkret. 2 B •. h:ıtthı olmu,· 11.)' rı teşekkunı tecs"-Urüın mani ol· 
rak )"ll\aş bır te'lıpo tuttuı muştur ı lordır dugurıclaıı ııozeteniz vasıtııslle te~ek· 

Bu \•azıyettrn ı tıfade eden Surı- Son olıırak ynpılıın eu topu ıııu- kuı leı ıınl nrzederinı . 
yelılcr çok çabuı.: bır t:ırzdn oyna· abaka ınclıı mavı takım be:ta1. ta· HAVA KURUMU İSTANRllL 
mıya başlamışlar •<.' ık ı ark:ıva ıkı kının G/2 mağlup olmu•tı.ır. ViLAYET ŞüllESİ MÜDÜRÜ 
gol atmışlardır Sıuı kıımızılılıır ye·' ı~tanbul tenis RIZı\ OP.AN 
diklen gollerden (Ota ışı cıddı)I' il· • • • •w ffi~~@ 
ıarak mısafır klubü tehdıtlc başlıı • bırıncıbgi ~ ,& D O 
mışlardıı Nıha)'. t SııluhaJldının h.'.f Dlın Dağcılık klubü kortlarında 
hattından \·cktığı şutlc d•,>rduncu ~el lctanlıul teni~ bıı ıncılı~ı nnısalıııkıı· • 
arkndan da t.)('şlncı gol olmuştur. l.ırına ba~lıınmıstır l~lımına von u-ı 22 Eytiıl Pazar 
Bundıın sonr.ıkl ;ı;amıın yıne lstnn· '!Ulıle rııpılıııı ınaçlard.ı ıılııııııı netı· fl :ıo P rogram, eaııt uyarı, 8.36 
bul takımının lı kımı.ı;Nı altında eder şunlardır 1nrı:lar ve potpuriler !Pi.). 9 00 Ha-

d 
........ 
• o •• " 

ç pı; i ecati 
o e • o• • • e e e o o o r •: e o~: c e ~:o : et~~~ 

r. 
Me ur A ınaca 

Türkiye is Bankası 1. Şirketinden: 
l - Bnrıknmızın muhtelif şubeleı inJe çalıştı l'llmıık uzere 11111 11b' • 

P
,. 

ile 12 ıııemuı alınacaktıı. Musabııkn ınıtlhnnlıııı 7 B. Tl',;:rııı 1940 

znrtesı guııu Adana, Bur n, Dıyarbnkır, Erzur uııı, Guı:lnntep, f.\oıı>'' 
Samsı ıı ve Sıvasta yııpılacııktır. 

2 - lmtıhanıı girebilmek içııı: 

A - I.üakal ortnınektep mezunu oln ı.k, • .,, .... 
B - On ı;ektı. yn,ıııJıııı .-ı .,ııgı ve otuz ~·.ı"lll ılıın ,vtıl.a:rı buluıın•ıı 

y ·p· 
C - Ask<.'ılığ'ıni yapını. olmak (tıskcrlı .. ıııı huıu yapın ınış 0 

lar muvakkat nıenıur olarak altııncaklnnlı• .) 
ı baııd.1 8 - Yukarıda yazılı evsafı haız olan talıplcrden tııhrıri ınıt 

muvaffıık olanlar tecrübe içın on beş g:in ınıın~ız. olarak çıılıştıı"llırl:.: 
Bu müddetin hıtnınıııda mesnıleri itibnrıle ıle iyı not nlanlnr bıır ın 
nunıında munyyeıı tnhsısatla knıfroya ıılırıırlıır. 

4 - Muvaffak olnnlar nrasınıla t!cnel.ıı ıı--aııı bılcııler 
1 11ur 

terdh o ı1 
rd n 

imtihan nctıcesirıde Bnnka hızmetınc alınııcııl: 12 nırnıtl ~ 5 
muvaffal< olanlar, muvaffakıyet dcl'ccelcı ınc gort' r.ıu<'!!!ll .•c''c 

11 
bıışkn 

larn~ ıııiınlı.ıllcre sıra ıle alınacaklaı dır. 
ıı•J t 

G - Talıplerln en geç G E. Teşı in l!l tO cuııııutcsi guıı.ınc • 
yuknrıda yazılı şubclerıınız nıuclürliiklııriııe \'<.'ı;ıkalıırile bırJH,te nıur• 
aıte hulunnıalıı rı ıliın olunur. 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Fen Fakultcı:ırıde cGaleıııf<> ıloçentllid ııçıktır. !':ıınııetleıln > 11

1,~ 
dıl lmtıhnnları 2 Btrınclkuııun 1040 pazaı teai gunu ) apılacnktıf· et 
lilcı ın sıhhat r:ırıoı u, beş foloğı af, nufuı< tezkeresı onıegı ve novı) ın 
go teren fışlerıle cfışleı tedrı« ışleri kaleminden J~lcnecektıı > 15 (1' 

teşrııı akşan ı:ıa kadar Rektorlüğe nıul'll< ııntlııı-ı 1 9ı;4 l 

Ziraat Vekaletinden : 
. " s' 

7. ı raat \'ekiıletı Veteriner l şlerl U nıunı M ... duı lugu ihth ııL'1 ıçı 
a<let "<·n·ar h• , ı \ıııııı ,.c tedavı haııyo•ıı :ı~.ı. ek"ıltmc uH•lılı: • atııı 11 

caktır. de ı 
Eksıltnı,. '.!C. / !• '!)40 tnıilııne ıııusndır peışcmbe gllııl! ı;nat ı& ı' 

~cçmlş•c de haşka ~ol olmamı:> vıı s Subny. Kıılamıde e Gll, 61 l Lıcrler, 9.10 Yemclt lıııte ı, 9 20-9.30 
oyun da 6 · ::! Golatasııroyın g-alıbı • Sıııamure Tubını}·e G/l, 517, G/2 Morşlnr IPI.). 1 
yetıle nlhayetlenmıştır .faffc S Uluğ'o r, ::. G/3 12JO Pıolfr&m, ı;aal D)'arı, 12 35 

Galatasaray takımı dün şu kadro Bambıno-S. Nenılı\·e r, ı \ G/ 2. 4/G Muzık. 12 50 Halıcrler. 13 05 :\tüzık, 
Uo o~·ı.:ımıştır· Hızır (Nccmıl Fa· A Saşn· . R l'ernh\:ıya G/ 4, 715 I': 2i:ı·l4 .30 Salon orl:c ırası. ı 

Büyilk yardım ve faydası fişlkiır olan çorbalık sebze 
koınprımelerlmızin seneleı ce nefaset ve tnzelığ'ını mu

hafaza cttığlııe şa hlt olacaksınız. 

ÇAPA MARK·A 

raat Vekaleti hına"ı içinde toplanacak satııı11lnıa komi~y<mundıı ~ p 
caktır. fıv•' 

Rıınyoların bclıerıııtrı muhammen bedeli 145 lira, umumunun · 
!i075 liıa ve ıınwııl.kut ıcıııınalı 380 Jlııı G:! kuruşlu'. o' 

ı-uk. S:ılım R rb:ıro~ IS:ıliihaddın), S Beılrı \' Cemale li/ 2, G/:ı 1800 Pıograııı, aaaı ayrııı, 1 o;, 
:En\f'r (Bl'dl). l~şfık C mıl (Su· Ha nn . Nadı~<· G/ 0. fJ/2 l\luzık Pıızaı çayı !Pi). 18 30 Bıı 
le~man), Snl:ıhınldlıı. Güncluz, Bu· \'edııd Alıuı Kıı"'t· 7/5, 715 koç ıonıan" IPI ı . 184:; Caz, ı~~ı) 
dun (Haşim). Bı..leııcl İbnıhını Cınıc:rız.f'nr·mııyıs G/4,6 tl l\luzık, 11l 4f• Haberler. 20,00 'fuıku· 

Milli atletlerimizin ArnııtaJ • Aoklı'ıı '" 1. li/:! lcr ~" 4[, l\unuşıııı•. 21 00 Muzık, 
.. b k R Dervış - Arııı:ılı· 1i13. 11/ 0 21 30 \ 11111 :ı rJpeıetlııdcn paıçalaı 

deneme muaa 8 l!ISl Bolssoııııo~ · 1\1uhlttıııc ':/fı, li/U (l'I ), 22 lO Sual :ılnrı. halıeıleı 
Bcl\"U otelırıclc kamııt bulunarı at· Faruk Camt•rclrnt! hokmeıı spor ~eı""'l!ıl, 22 50 Cazband (Pi,) 

lr.tlerımız. duıı Fcııeı-tıatıçc stadınıt ıı Tl'lyaıı .lııaııt• G/1, & O ı.;alıp ı.:el- 23 25-23 ::rı Y:ırınla rffogranı 
biı ılencmc musalınku ı ~ııpnıışlar ve m•s1Prdır 
çok ıyı dt•ıetc·kı ddc rttıklcrı ı.:ibı Çıll ,.r/ r./,/l'c-c/f' • 
8000 metrede ılc Rıza l\hıkısul !l sa· Bambırıo 1 ı Ue 
niye fuı klu Tuıl:ıH: wkoruııu kır- P<>rıı tıvıı çı flını li/4, li/l yr•nıııışlt•ı • 

S N erııll · I! 

nııya muvnffuk olmuşıuı (lun ıtllel· ılır . 
ıcrıınızın cıt1c , ttıkıeı ı ııcıecrıeı ~un- Türkiye birinciliği ma
ıarcıır . 

.!fJOIJ ,,,eıre l!ıza i\l;ıksut fi 03 ,ı.1 • çında Demlrspor ile 
ktka Feherbahçe takımları 

l ul;ı;l'k ııtloıırcr . .rerfı 1 S!i mı·tre. berabere kaldalar 
ınn mtılrr . F'ıkıet 10 !l/tO :uını}r. 
1111 netr1J monıtılt l"aık \51110 

san ive. 
~0011 tııetıe : \ rtaıı 16.3. cl11lcıkıı 

Galataaarayblarıa 
atlama müaabakaları 
Galatıııı:nnıy ıl<.'nlzctlık ~ubcsı tara· 

fınrlnrı tnlıp edllerı nllamu mııc;aba 

Oun f\ııkaradıı Tuı kı\'e blrıncıll· 
gı iclıı oynanan llcnıır"por • Feııer· 
lııdıçc· nıııçı J!Ofcuz Lıerabcıe bıtıııış 
lır lkıncl ıııa~· buı;fııı oynııııuc:ak ve 
bı rıncı rııııçtu ornıyun Bu yük fık· 
ıet, K. ı~ıkret ve Nııcı ılun akşam 
l~tunbula hareket cltıklerı lçİrı bu 
ı,:üııldı takııııda yer alamıvac:aklur · 
dır. 

Taıova mıntakaaında ı Raman dağındll petrol 
yeni Ultlln mahaulü sondajları 

işçi arayanlar 
* ı.;C/.J\ Cl - 1\1 ıciyaL Beledıye

sın(Jc. ~O hı a maaş. * A /il E U·: - 'l'uzlnln ı l .. içın ki
rıuıı ı-onunn kadar çalışacak. lzmir 
Çıımaltı tuzlalanna nıuracaat. 

1\ 

ve kurutma it" eri . Ankara ( Hu~usi) Ra· Eıı a lü cıns ııaattir. .:'ıtıkııatisleıııne 
Ta:;?OV& (l lusu !!İ ) - öıedcıı- rnan dağında çıkmı' olan petro • ı;uı-c·tıle katlyen durnıaz, çünkü biıtun 

lıı"r İ mııınıaı hu:msivctile ıaoıııaıı lun i 11".tmell"rınc devam edilmek- Ti SSOT sa:.ıtlerı mıknatisten ınüte· 
"'ası fları daıma güze llcştırıleıı ve ledir. Şımclıye kadar iıç '\Ondaj e ır olnıaılııı. Umumi acentesi: 

hl"r ~n,., tirle. dikme. kırma ve ~apılrnı~. birınci sondajdan tam D. GALIMİDI ve OltT: rı. Bahçc
kurutma işlr-rı clahc. düunlı bir netice alıııamamı~ıtr Çüıık bunun kapı, Kullu han, No 1· 4, İstanbul. 
halr. ımku l ,uı Ta,ova (Tokat. ~ık · · t 1 ı. 1 1 "ht " Taşr:ı ıçın acent~ aranı~·or • .. .. I ı • ç ın u umua r.sı~a ına ı ıyaç 
ııar Erb. a) nııntukası tutun erı. d ık · · d ı.· · · z • il ••h b 
bu 

0

8C:Ot' dt· urnİdm Je vkiııJe çok var ır. • ın cı son aı uırı UÇ }'Ul ayı mu 8 el' 

f
• I -~- d k I I b metre~·. ı lıı;Jnıu~ ve son olarak ya- Turkıstaıı Turk Geııçler nirliğı 

ne ııı o .ırcıK ı ra ec ı mı.ı. e aş· 1 d d ı... ,.. ' h' 27 1 
B

' lh l. b , ,. k pı arı u çuncu on aı da a~a de- ,,cını)etı ıcın tesıs tarı ı I~ <'Y u 
lanmışt ır ı a"''" ~r aa ve·ı"ı - I d . liır~.ır. l ı;tııııhul VılavE-llnıleıı ve ı ılcn 
11ar ova .,;e yaka L:ısınıl.ırı lıer lıa- rın ere gı erek gl"tıl~ mikyasta llıın\lıabcı ;ı;ııyı olduıhımlrrn ınuınbt 
kımdan lev kala Je nefistir . )'ölpılmı~ VI" bunun nt'I İcc::ııinde bu olmadı •ıııı Tuıkıslaıı Geııçll'r Hıılıı; 

Tokat, Nıksar, Erbıuı. da ova havzanın ~ı>metı meydana çık • .;.1 l::ll;:ıı;:::<':;d:;e;;r.:::==========;
lı:ısıııılarındak ı t i.ılunlerin kırılrna· mı~tıı . Arnerikcıya ısmarlanmı~ O· r 
•ına başlaıım ışll r. 1 ter tarafta ıü- lan diğer aondaj makineleri veııa· 
tün mahsullerinın ıdrakı hususun- ir mii l zeme geldiği ı:a man faaliyet 

dıı hummalı bir l.ıaliyr.I göze arllırılacaktır. Şimdilik vaziyet, 

(ar pmaktadır. Bu lanliyl"lııı en memnuniyet verecek mahiyette· 
geni mihrak yl"rı bbaadır. dir. 

Eylül Pazar 

ns9 H. 
Şabn 

19 

US& 
Ruıa1 
Eylül 

' l\1ahsulun tahririne yeni baş· •••••••••••••• .. ••••• .. ••••••• .. •••••••••• 11"'' Gün 166 
22 

Hııır: 140 

lanmış o lmakla berabr.r Tokat Taaviri Efkar 
450 bin, Nıksar 600 biıı, Erbaa 

2 milyon kilo tahmin edılebi l ir. 

Bu senı"ki tütünler kıta ve yap

rak itıbarıle t am ve pişkındır. 

Nüshası (5) Kuru~tur. 

Ab Ş .. , Türkiye Huit 
on~ eraıtı ıçt11 lçLt 

Me-vsım müsait gitıiğındcn bir ay Senelik ........... . 1400 Kr. 2700 Kr. 

760 > 1450 , 

400 > 800 > 

160 > yoktur. 

içinde Taşova ınıntakasınııı tütün Altı aylık ........ . 

mahsulleri tamamen içerı alına- Uç ııylık ........... . 

b ilecektir. Bir aylık .......... . 

Büyük caaua romaaı - Tefrika No: 31 

Alman propagandası artık memle
ke:ın ıçl_nde adamııkıllı almış yuril· 
nıuştu. Adeta kendi kendine \'C biç 
dürtulmeden yayılıyordu. 

İşt o sıralıırda Mr gündu ..• Hır
nerc su sedleıinin ve su teşkihıt11ıırı 
pliinlarının ele geı,hilmesi lüz.umun
dan bahsettim. 

- Sen, dedim, bu işin efoba~ısını 
lıul, ben ondan bu planları çnlnı ım. 

Ertesi gun llirııcr iki isim gt:tiı·
dJ, biri cı·künıharıı binbaşılaıınd:ın 
Lubbe, diğeri de N fiadn Su İt<leı-i 
omum ınOc.ıQrü m ui ., bu iki zat 

Evlidir, üç çocuk babasıdır. Gay2t 
mazbut bir aile reısldir. Dairesinde 
\'lllışır ve iJlnden çıkınca doğru cvı
:?e doncr. Zengin 1r.;·Jı!ır. 

Kuı·may Lubbe ise orduda kumııı-
1ığı, zckilslle temayüz ('don bir su
baydır. Scnclerce i'tıhbarat ı~lerin
de çalışmıştır. O da (.\lidir ... 

Su tertibatının askeri bakınııhn 
kullanılın:! : lşlcı ıll'! o ıncşguldilr. Mü 
hcndis Khoni mel anızıııanın nasıl 
i,lcdlğine vakıftır. 

Her iki ııahıs ta bızlm için çelin 
adamlardı. Ben bunlardan birınc 

Valtitla 
Ezaol Vautl 
S. D. S. D, 

--------ı--- ----
Gliaet lYanııkl) 11 41 6 
Ôfle OS S9 1 

lkla.U 09 2S 16 
Alqa• ı:ı 00 19 
Yau' oı 31 ıo 

48 
07 
33 
08 
4) 

09 Jmuk IYarınkll 10 02.0S ------
du~unüyordum. Bıııbaşı eski bir is· 
tihb:ırat zabiti ve mubcııuııı le evınc 
barkına baglı ciddi bir ad::ım oluııcıı, 
ışlcrım çok zorlnşımştı. 

Hırnere: 

- Sen, deılım, yarın nıühendıse 
git, Annle ısmindekı Amerikalı ga
zctecıden bahset, kendısınden bır 
müliık:ıt talep ettiğimi söyle ve bır 
ı andC\'ll al. 

Hirncr, ertesi gün dediğimi yap
mış; faknt mOhcndıs KhOni muhte
riz bir tavır tııkınmış: 

- Ben ne b<.'yanııtı vcrcc<'ğiııı? 
Hirner, ısrar ctmış, gazeteci ecııc

bıdır, kendısı le Jcap ettiği tarzda 
koııuşuı-suııuz, dı•mlş, zorln onu ik
ııaa muvaffa olmuş ... O da ne1.ake
tcn gelnıcsın dıyeıııeıııiş ... 
Tabıi randevu ıı.. teqbft ettiğimiz 

z.nnıaııda ben doğruca Nafıa t\eza
ıetine gittim ı;c kartımı )'Olladım. 
Buıaya kadar iş baı;lt olnnıştu. 

Denım ıçın a!!.11 vaz.ifc bundan sonrn 
l . 

MERCİMEK, BEZELYA, NOHUT vesair hububat 
sebze ve çorbalık kompl'imelerini kilerinitclc bulun

durmayı ihmal etmeyiniz. 

Yedek erzak: Tasarruf edilmiş servet gibi
dir. Bilhaaaa dar ve aıkışık zamanda 

kıymeti daha çok takdir edilir. 

Ailelet' için olduğu kadur yolcular ve sporcular ıcin de 
her zaman ''e her yerde sıcak bır yemek temini kabıldır. 
Bakka.llarınızdan 50 ızramlık bir komprime· 9, 100 _gram-
lık bır komprımevı 15 kuruştan alablirsinız. 

Be!iikta ş: ÇAPAi\IARKA Tarihi tesisi: 19l:i 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Ortıı ôğıetiın mue.sseselerıııe yabancı dıl oğırtnıeııı yelıştıı nıek mak· 

aadile geçen yıl lstanbul Ünıversıte .. inde açılnıış olan fransızca, lngıhı:ce 
ve alınnııca kurslarına bu yıl do a~airııla yuılı şuıl:ır dııhilınıle yeni. 

den 60 t:ılebo nlıııacaktır. 

Bu talebe bir .-ıl İstıınb\ll Ünlveıııltcslndeki ynbııııcı dıl k 1 ., ·urs arına 
devam edet·t!k, lıu ıııilddct zarfında lıerbırıne ayda 30 ar 11ıa haıçlıt.: ve• 
ıılecektir Bu bfr yıllık tednsatta muvaffak olanlar sivasi v . t • . . . . . azıye nor. 
mıılleştiği takdirde tah:ıllcrnıı takvıy~ etmek lızeıe, bir yıl da ılılini og. 
reııdıklcri n.cııılekete ,::onderıleceklerclır. Bu talE'beniıı Se(nıe ınavlar ı 5.7 
teşı iıı ı;ünleıinde İstanbul Uııiversitesınde yapıl1tcaktır. 

Sınava iştirak edebilmek için : 

l. - Türk olıııak, 
2. - Yerli veytı yabıtııc ı bir kolej veya Jı,cdı·n ''evalıııt lıır i'i°;ıet· 

men okulundan mezun olmak •olgunluk şart degildtı .> • 

8. - Üniversitede 3 Birincite~rin 1940 da teşkıl ı·ıJılecek sağlık ko

misyonunca muayene edılerek tahsile mini hı ı hali olın:ıılığıııı bılıliı en 
bir rııpor almış bulunmak şarttır. 

Sınavda muv11ffuk olnıılardan tah ıl mudılı•lleı inin ıkı mısli ~111.n lf 
\'ekaleti cnırıııde çalışacııklıırını t<.'~bıt eden hiı tıuıhlıutnanıe nlıııacak-
111 Tednsat hn :guıı Üıııveı sitede sabnhtan Rk•aınıı kadar ı.levnııı !'ele-, 

ı-ekti ı. K uı s talebesinin ha 1 i~·te bir işle meşgul olmaı ı ııı~ı şarttır. Sın o vıı ı 
girmeye lalıp uhınluı ın en geç 1 Te~rin l!HO akvamına ı,aılaı lstllııbul 
Ü ıııveı it<'qi Hektörlüğiıne tahsil vesikaları ve 6 foto~ı afla bıı lıktc mu · 

ı·aca:ıt etmeleri lazımdır. (8955\ ---- --

Banyolara t1.lt ,aı tnamo ve plan Levazım l\lud!irluKunde ıııe\·cıı' 
lup puı usız olııı :ık ,·eı ılır. ( 88 ıoı \ ı2~8) 

Teknik Okulu Satınalma Kouıis
yonu Başkanlığından: 

d013b 
Yıldızrla lıuluıı:ııı olrnlıınıuz ilıtiyııc• ı olan 100 ad•·l ).1laktıaıı<' rtıt 

şııı tııaınl' "' ııiınıııtw\ı> göıc ııcık eksiltme 111' alıımrnktıı. 11Juhıı ~ 
bedelı 26011 lıı:ıuır ilk tl'ıııırmt 187.i• liradır. Eksıltnıe 8 10/ !140 tıırı 1 
ıastlıyıııı ~alı J!'ıııııı sanı J.t de Gıııııuş ıı~uıHl:ı Yıık'>eli .itıhrııd•~ 

1
, 

Lehi nıuhnsebesındc ıoplııııacıık olan konıı '.\Oıııınwzda ynpıl:ıcnUır. <f 

lılerııı ~:ıı tııaıııc \'<' nıııııııııevi cornırk V<• ilk leınıııat ı '.\'<ıtırrııa" ıı ,, • ıı 

ck~ıllmnll'ıı lııı J!'\ııı ı vvclıııe katlar Ok•ılumtız.a ve ek .. ıltmc gıııı 
Yılk<ek l\lııheııdıs i\lcktcbıne g:elmclc•ıi ilan olunuı-. (!JOIG) 

' İstanbul Emniyet Müdürlüğündef'I' 
!> ti< 

l\tuılıııl\<'tımıı 4 uncu :,ubl'ııı ıçırı 40 ılolııp yııptırılnınsı açı ,,~ 

meye l;urınııışlur ı:eııı•ı ııılt'dınin ınuha111nırıı l'<'ılell !lO lıraılır. }'ılıl d 
kat tenıınatt ~70 lır:ıt!ıı. EksUtınP 2.f/9/94fı salı gfinü sa:.t 16 de 

111 ~.ıı~ 
ııyetınıız bıııa ı rçıııde yapılacaktır. Talıplcı 111 ayııı giııı ' e sıınıır ıfi. 
diırıyl'tııııız bıııasınıln kuı ıılıı kunıı~yona, şaı tmımcyı gôınlt'k ıçı" 
Ş •·ı { 1 1 • 1 ( g~'l ) m ıc ııı ugıııw ıııur:ıcııııt arı. -

• 
Teknik Okulu Müdürlüğül\def1 · 
J - - i\lulıcnılıs kı mı gııış ınıtıhanlıııı l Tcşrınie,\•cl !140 -.alı ~ 

~·a prl:ıuı ktıı Knvdoluııanl::n ın kıı rnelı•ı ıl<' o gıın nıal sckız. lıu~u1' 1 "' 
tepte h:ızıı hıılıınıııııhıı ı. ııı~' 

2 -- Fen mrıııuıu kısmı glı ış iıııtılı.ınlaı ı GUnıı ayrıca ılaıı 0 

cı:ı~), 

~ - Teılı ısııtıı 21 Teşı ınıevvel !.140 pıızıırtc ı 

olunuı . 

ıı-• ı: 
guııu lıaşlanarıı 

(8!1!J7) ~ 

İstanbul Defterdarhğından : 
(Ilı' 

İ•t:ırıbul ı.:aııı. 11nzaı ı c;ıddeı;ıntlckl Ncvşehırli hanında ynptı 
3Gfi6 Jııcı !lı kuı uş kcşıflı tamirat ışi açıl: ekcııltmeye koııulıııu~tur· d 

~:k•ıltııw 7110/ !140 puznıte i giıııü saaı 14 ıle .."\!illi Eınllik ~fil ( 
ıııt 

luğuııdc nrnte, ekkıl l:oıııı·~oıııla l'aflllacuktır. ~I ııvnld·ııt teınıı 

lıı ı:ıdır. 1 
bııır· 

goı·ule 
ı·•' 

teklılerın ınuv11kkııt ıemınatln \ıernbeı lJıı i~e benzer en ıız ikı bıfl t 
chll\c 

M unnkı:ıQa evı ı.ıkı M ıllı Eıııliık l>oı Jıınciı l\alemınd<.' 

ı<;o vrıptıklanm• ılaiı dısıltıııe gllnu11<lcn 8 gun evvel nlıı:mış ~ 

Konya Harası Müdürlüğünden : !140 ~·ılıııa aıl Ticuret Oıla~ı ve•ll;nlnııııı ılıııız eylemeleri nıııkteıl. 
l<eşif' bedtıi c2046S> lira c83> kuruş olan inek ahırı hışa:ıtı 19/9 /f'.ıO ( 9oı 5 > / 

t.arıh•nden itıbıııcn on be~ gfın müddetle ve kapalı za~t usulile ek,;ıltıııc- ~------------===-<'1 
~--------------------: r- ,. ye konulmuştul' l ıB o R S ~ı ... vakknt teminatı c1&34> lira c41> kuıuş olup hnrn \•eznc•İne yalı- Operatör ' 

nlnc:ık ve ek.;füme 4/1011940 tarihinde cuma gunü saııt 15,30 ıla Konya 

hara merkezinde muteşekkil inşaat konıisyomında yapılacaktı!'. Pı ok ve Doktor 
şıutıııııı.elı>ı·i haıa ınildurluğliııdeıı ve Konya vilüyet \'elt·riııeı· ıııuduılu- Sadreıı·ın Onaran 
f:und"n bir Jiru bedelle verilir. 

l~teklllerin teklif ıaı flıırını ve 2490 sayılı knmmun 2, :~ iincii mad· 
deleı ile şartnamede yazılı. vesaiki eksiltme saatinden bh- snnt e\•vcl ko Beyoğlu Mia aokak 
misyona vcrmeleı·i, belli giin ve saatte hnra merkeztnıio hıtzır bulunma· Gökçek apartmanı 

Numara 1 lını. 

şıladı. Şakakluına kır dlişıııü ş, ki -
bar bır adam wlısilini .Almaııyada 
~·apmı., miıkc:nmcl Fransızca bili -
yor. 

1\ar~ısıııda oturdum; uzattığı si· 
gnrayı ynktım ve beıı daha una sual 
tevcth etmeden o: 

(8S4G) 

basit ... Evvela kıymet ve ehlıvetıni:ı. tan ziyaılc ıııınııııi rr.allıınııtııııı yuk
hnkkında Holaııd.ıda hcı kesteı; med- seltıııek ıçın hazır duruyorum. 
hiııizi duydum. Snni;ı.cn de nwıııle- Adnıııcağı;ı; guldu: 
ketlnlzin en orijinal cephesi olan su - lliç, UL'(li, l:ıu tuı lü lıır miıla· 
meselesi lıakkıııdn objektif ve ilmi kat ynpnınılıııı. Çok oriJınal bir usul 
sahada malünıııt eldu etmek ısterlm bulmuşsunuz Size ıııeseliı Ilolanıla· 

Bu ı;özlcri söylıırllğiııı zanıoıı uü- ııııı ı::u Tl'Jin1inden lıah•edcyinı. 

Londra 
Nevyork 

1 

f'arls 
Mllano 
Ce•evr. 
Amıter. 
Bcrlln 
BrUkıel 
Ati na 
Sof ya 
Praı 
Madrlt 
var,ova 
Budape,. 
BUkref 
Belırad 
Yokoha. 
Stok hol. 
Moakova 
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l Sterlin 

100 Dolar 
100 frank 
100 Liret 
100 lav. Fr. 
lO~ Florin 
100 Rayt,11), 
100 Belga 
101 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kr. 
ıoo Peçtta 
100 Zloti 
100 Pengil 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 ISYeçkr. 
100 Ruble 

- Bilmem ki, dedi, sizi tatmin 
edebilecek miyim? Nezarette ikinci 
ve lıııtta uçüncu derecede olıın bir 
memurum. Mc ela Naz.ırla görüşsey
diniz, b<.'lki daha fııydalı olurdu. 

~~ıı. cazibemi, güzellığımi, SC\"ımlill- Adamcağız, otuıdu. Coğrafya ki· 
gımı orta.}n ntı:;or, zıl.\'alh uilc ıeisi- taplaıında okuduğumuz şeyleri tek- L---------
ııiıı hissiyatını gıcıklamak içın uğ- ıııı etti. ben nıntlo sııada kendi ine -------- --

ESHAM VE TAH 

Her memurda olnn tereddüt ondu 
da vardı: 

- Eilmem, dedim, sizi işgal edi
yor muyum? Ben tnhstscn ~azırla 
konuşınnk ıstemiyııı·um ve bütün mu
vaffakl~ctim de buradadır. Dürüst 
\'e bitarn f gazetecilik yıı11abilnıeııı 
ıçln ev"eli uzun lıiı· tetkik ve hazır
lık ılevıe~ı geçiririm, merak ettiğim 
mevzulaı ın iızeriııdc duruı um. Ve 
netlced Naz.ıı larlıı J.:oııuşurken ma
lumat sahibi olar k karşılarına çı

hn t. 11nrln-

r~şıyordum. O gün fevkalade şık gl- çocukça ''e masurı ,.ualler soruyor, 
yınınl,,, fevkaliıde güzel makyaj )"ap- onu eğlcııcliı iyorduııı. Verdıbrı iz.aha
mış, en JÇ geciı tici kokulan suı·ün- tın fiskeı ı b:ıkımdnn bizim için hiç
ıııü~tüm. bir ehemmi~·etı yoktu. Ben asıl plan-
Adamcağız. tchc.,,ünı etti, ona da- farı ~cırmek, su bnrnjlııı mı tetkik 

ha ilk tclfıkiıle kendımi beğendil'miş- ctıııek, bu sedler aı.;ıldığı zaman su. 
tim. Şimdi sıra tcshıı· etmekteydi. yun neı el eri ve nereye kadar istiliı 

V:ıllnhi, dedi, bilnwm ki sizi cılebllc~eğiııi tetkik etnıek, bu hari
memnun edebilecek miyim? Bu~ urun talaı ı ele geçirmek, suların hnngi 
(•nıı·iıiizc fiınndeyiııı. Soı un sualleri- \"asıtnlarla, neı eden ve nasıl koyuve-

Tltrk Ticaret Baııkaaı n• 
Sıvae - Erzurum l 

s 
6 " .. ~ 

mümcnll peşin 
Merkc~ Bankası pe'I" 
Türk Borcu 1 pe,in 

• .. .. 
niz.i. ı ilcceğinl öğrenıneic istiyordum. Ilu- Ergant 

Biıclenbire gülıliiııı: nun için Khöni'nin mutlaka metresi !....;~=~------
- Oo ... Oo ... l\iö.yü Khôııi de - olınalıydıın. Öğle zamanı yaklaşnııe

dim, işi ııo kadar lı ajlk tat'afından tı. O hiilfı anlatıyor, kitaplardan Tc· 
\C ciddiye alıyorsunuz. Unutuyorsu- t;imler çıkarıyor, ınnkeUer önfindo 
ııuz ki lı ıı Atı rrlknlnrım ve şimdi dıııarıık lzııhat ııtri~ordu. 

.. hllti: Z. T. E&OZ 

N•ırlyat Ma~arü : c. 


