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1939 mali yılı tahsilô.tı 
dörtgüz milqon lira 

MÜSTAKİL YEVMi GAZETE 

1 

~!:~~~~:~:maıardaa 1 Bu tahsil8t bir yıl 
yine ae çıkacak? evvelden 60 milyonı 

v.,.n~~ti'öz.J. 1 lira daha fazladır 
., iiçük veya büyük demokrat 
1\ devletlerin siyaset adamları- Ankaı :ı, Olu u~i ı - 193!> mal il v:ıridnt elde cdılnılşlir. Bıı nııktn 
11ın seyahatlerinden gidip gelme-1 yılı tahqJutı 400 mılyon lırnyı bul- gözunünl' nlınıı-sa, diğc1· vergi tah· 
lerinden ve biribirİerile buluşup mııstuı. Bunun 112 ınılyoıı !ıra ı fcv- siliıtı ve varidat fnzlnsı 2G milyon li·ı 
ltorüş l • d ki k b·rş y k:ılfıdc \'BılLI ttan. 17 ınılyon lirası ıayı bulmuş elemektir. Ynpılıın tnh
Çtk me erıı:ı e~ _ ço u 1 e d:ı nıizını vıırıdnttnn temıı t;"dılmi~- illi tetkikleıde, bı.. sene içinde kn
bu ınıyor. Şımdıkı harpt~n. evvel tıı Bu nııktaı. bıı sene c' velkınc nn- 2anç vl'rgll<'rinde 6, sınai ve mali 

devletlere mensup harıcıye na- zarıın GO mıl\on lırıı kııd:ır fazlııdıı·. mııe~sesl'ler ver•Yik rinde !} istihliık 
tırl • - .,, • d arının pcl( çok seyahatlerıne, Bıı fnzlalıgııı 5:J mil!' an lirası fcv- vcı gileıinde 7, digl'r verıdler ve va-
b?lı.:_.malarına tahit olduk. Hatta ltalııde varıclnttnn. 7 ııııl\ 111 lııa ı d, ıidnttn da 10 milyon Jiı·alık tcınyüd 
ır aralık bu seyahatler, muhtelif dogı ııd:ın dof:ı uy.-ı veu~ller ''<' e~- olduğu goru)muştar. 

Pllyitahtlar arasında mekik doku· c;alı .nornwl mel\ıb:ılnrdrı•: ll'nıln ('dıl- Varidattakl bu GO m.lyonluk fnl!l· 
ltıa ki. • •

1 
I U kt mıştır Dunya lıuhranı .. (izuııd<'n it- . • d b f~ • mı bı c a mışlı. ı:a an Jı.ıliıtın ıızalınlcı olın 1 ~ 1 dolrıyı~ıll' l:ılığ11 mukabıl bütçe arfıyatı ıı 

azartesi 23 ylü 1940 
r 

Hayat hakkı, hakların en l 
mukaddesi olduğuna göre, bu hak
ka en kudsi hürmeti göstermek, 
insanlığın en birinci vazifesidir. 

* * 
Telefon : 2 O 5 2 O 

Te~. Tasviricfk.ar İstanbul 
<Şerhi 2 n • uhlfenılde) ___________ _) 

1 1 Almanlardün 1 İngilizler dün 
I tekrar lngiltereyi Alman istila üste
l ziyaret ettiler rini bombaladalar 

Anıerikalılar dünkü 
muharebeleri radyo 

ile dinlediler 

Spiker, "binalar uze
rinde birçok bayrak- · 
lar aallanıyor. Fakat 
bunlar teslim işareti 
olan beyaz bayraklar 

değildir,, dedi 
Londıa, 22 {A.A.) - lngıltcıcıı\n 

oldukça geniş bır mıntukası uzerın 

de gece hucumla rı vukun gclmiştır. 
20 den fazla şehir ve ko~· zı)arct 
edılmiştir. Gelişi guzel ;ı.rıpılırn bom· 
Iıardımnnhır hasarı muciıl olmamış 
tır. Londranın cenuı> mıııtnku ındu 
infilak bombaları bazı kimselerin 
cılmesine ve yaralanmasına sebep ol
muştur. Bir Alman ta~yaresi düşü
rulmüştul'. 

Diğer hücumlar 
l .on<lıa, 22 (A.A.) - Şıddetlı ba

l rnj ateşine tutulan Alman tanarc-

Birçok limanlarda 
gemiler bombalar 

altında kaldı 

Msnı sahillerinde ve 
i_şgal altında bulunan 
memleketlerdeki Al
man askeri mıntak•
ları gündüz ve gece 
bombardıman edildi 

Londra, 22 (A.A.) - İngiliz 
hava kuvvetleri düşmanın Mans 
limanlarındaki İstila ü~lerine karşı 
hücumlarına dün ve dün gece de 
devam etmişlerdir. 

Gündüz, bombardıman tayya· 
releri Flessingue ve müdafaa ter
tibatına. Rotterdam, Anvers, Os
lend, Hollanda, Fernenzen, Saint 
Omer ve Cnlais kanalında toplu 
halde bulunan su kesimi az gemi
lerle mavnalara hücum etmisler
dir. 

u gıdıp gelmelere, buluşup ko- \'ıılııız J?uııırıık ıe~ınll'l•I rı ve ith:ı- 3~6 milyon l!rııduı. 381 milyon lira·j 
~~ınalar~.· esrarlı esrarlı, man~~ı ı.ıt muam,..le vPnı:ısırı<lcn bu ıııüıt.ıet ya çıkmış ,.e bu sureti~ .ı:s. ınilyop 

.. nalı muzakerelere bakıp ta bu- z:ıı fındrı ı !ı nııh·on lıı :ılık ııoksaıı liralık bir fıızlalık arzelınıştır. 
Yuk, esaslı ve faydalı birşevler ha
tırlandığına hükmetmekle bir 
b_.yli gafletlere d\İlmÜf, becerik- ! 
"~. birtakım siyaset adamlarının 
~ı.ıkalemelerinden sulh namına 

Berlin - Roma 
görüşmeleri 

bitti 

Rumen-Macar 
gerginliği 
artıyor 

ftaf a ad h l ·ıa ıharp taraftarı dört Na:s11ının iıtifa •ttiıı · 1 lcı i kaçarlaı kcn bombalarını denize 
Y Y •r Ol 1 n • • . k M d atmışlardır. ı.(ındra mıntakac;ınııı blı 

JaabeT verilen M111r Kralı Bırınc:ı Faru • lflr or u•unun çok yeıledndc yangınlaı çıkmışlrr. 
6üyülr maraevralarınl• verilen izahatı din/eriten... Hunların hepsi 1lıiı· saat f.ru fıııdn 

( Dcvcıım sayfa •. s ıtmı 7 df") 

ita/yanlar 
Hayfa ve 

· sönılurOlıııüştiir Riı· kilise hnsara uf~-

" ınenfaat beklemekle hata et
ltıiı bulunduğumuzu şimdiki harp 
Pttladığı zaman anlamış olduk. 1 
k• (Totaliter) dediğimiz: (topye- I 

MISIRDA 
· t ramıştır. Londra b:ınliyösile civaı 

kontluklar da hücuma ı.;ğmnııştır. 

•• Amerikalılar harbi radyo ile l skenderiyegi 
bombaladılar 

DORT NAZIR ~cvyork, 2~j~~:~~~r- Bir spikc-

un) cu devletlere gelince, itiraf 1 
~1ıneıiyiz • • ki onların. s_iyas~t a- ı A Imanya ingilte

• • • rın Londray:ı hava hücumu eımasın-

ISTIFA ETTi dn Londrad::ı bir damın üzerinde 

~ınıarı bır tarafa gıdıp bırkaç 
ltUn kalarak birşeyler konuştular reyi ltalya Mısırı 
~ Ondan ekseriyetle müsbet ne- ' 
cel~r çıkıyor. Böyle az konuşup 1 istila edecekmiş 
~k ış görmek ve her konu•ma-
ln muayyen bir maksadı temin -·-

i1~e.k ihtimal ki (topyekimcu) ı' Alman· Hariciye Nazırı 
k'?un i~abatındandır. H~m d~k : har trenile 
• l edüırse bu devlet1erın harıcı 1 p 

:raact1erini idare eden ricalin, Berline dön dii 
y'PlomatlıkJa hi~bi~. ~l~kaları l Roma. 22 (r\ .f' .) -:- .\lnHııı 
/~tur, bunların hıçbırı hızım ha- Hariciye Nazırı \on Rıbbeııt rop 
~~ıYecilerce pek mefhur olan ta- Mussoliniye veda etmek üzere bıı-

Rumen gençleri 
Alman Hariciye 
nazırına protesto 
telgrafı gönderdiler 

iki taraf harp ederae 
Rumanya ve 

Macariatanın Atman 
iatilisına uğramaaından 

korkulmaktadır 
d
ll' ınucibince, (meslek-carriere) gün 12.30 da \'enedik ~ara'fııı:ı 
~" • d ··ıd ' M l" M Huknş. 2"2 (AA) lı·. Yelışme egı ır. ese a · oıtmis, bu zİ)·aıette kendi;;İnc 1· 

•fiti • h • 1 l • · "' ılırıyoı : 

neuld lııl· ı 

~rın mü ım mese e er ıçın talyan Hariciye :'\azın rcfakaı et- ltum<'n matlnı::ıtının. ı•gııl cıl ı lt>n 
it len kih Va"'ovaya, kih mi tır. Tıan ılvüıwadıı lacaı nıe7.uhnıı ol. -
~ya gönderdiği baflıca mu- CC>evonı• avf.a s. :wtun 2 'd '(fJ, C: .. , ..ul ııt :1. sıılıın 3 ile) 
;t~i M. Cöring bir lti)yareci- ---------------------------
lfıır ••• Harbi Umumide tayyareci 
lh:~'~' ola,.ak cephede hizmet et
cİ..,tır. Harpten sonra Almanya
çi • tayyarecilik yasak edildiği i- 1 
d 11• (Uruguay) memleketine gi
d tre.k orada ticaret tayyarelerin-
\,~Ylıkla kaptanlık etmiştir. 
~ •ne M. Hitlerin ?;lariciye Na-
0 tı M. Von Ribbenfropa gelince 
d da. Harbi Umumiden sonra sa
r:ce bir şarap komisyoncusuy
t'~'· Bu sıfatla sık sık Frama'ya 

0~ er ve esasen ıarap mütehassısı 1 
.\t" zavaJh Fransızlara bol bol ! 
'atı ?nan faraplart satarmış. Neden 
l 

1 
ta. M. Hitlere intİHp etmiş ve 

-~ .,.ı.n fazla sadakat cösterdi
~llden dolayı yüksele yüksele ni
r· ~et Alman Devlet Reisinin ha
ıcı İtler mümessili olmuş. 

İstanbul • 
sanagı 

açılıyor • 
sergısı 

• 

Sanayiciler, kendilerini Fuara alikaaızbkla 
itham eden İzmir Belediye reiai için: "Her 
türlü imkanlara malik olarak rahatça çahşan 
fikayetçiye yegane cevabımız [ lstanb ul 1 

sanayi •ergisi) ni açmak olacaktır,, diyorlar 

Bunlar İtalyaya 
derhal ilinıharp 

istiyorlardı 
-···· .. --

Hükümet, müstacel 
kararlar almak için 

üzerinde tazyik 
iatememekte ve &on 
karar için daha geniı 
inkiıaf beklemektedir 

:h.u\lhc. "!!"..: \ A..A. ı r.eutcr. 
İtnly:ınm l\hsıı nrıızisiııı istılÜ!IL 

bahsinde muhtelif fikırfor buluıım sı 
scbebile, dün akşam, ansızın Kahire· 
de l.ıiı kıılııne buhı anı olmuş ve S:ın
dı~t paı tiıılııin mühını !ıza ... ırıdnn dört 
ıı:ıııı istifa C'tıniştıı· . 

Ali J\lahiı 1ıaş:ın111 ıi~·a•C'tiııdcki 
~rıadist partisi. ;\[ısırın ckrhal hnııı 

il i111 etıııl.'sı laıaftarıdıı. 
i stlfıı eden nıızırlnrın ~(·rlııe, kıııl 

Pmıı naınesile ıfoı t ycnı ıı:ızıı na be· 
<lilnıışlir. 

Scızunc ıtimncl cdilır lıi ı ıncmbadıuı 

İNGİLİZ 
• 

AMERiKAN 
İŞBİRLiGi 

Amerika /ngiltereye 
"Uçan Kale,, denilen 
bombardıman tay-

y:ıpmakta oldugu ı ad~·o röportajını 
Amcı ikalıl::ıı dinlemişlerdir. Spikcı 

şehrin bınalaı ı uzerıııd:? bırçok bay 
raklaı sallanmaktıı olduğunu bildır· 
nıış ve: 

- c Fakat lıuıılann hiç hirı~I h: 
lım ışaı'<'tı ol:ııı beyaz bayı :ık <le~ıl 
ılı ı , dcııııştı r. 

Almanlara göre 
B<'rlııı, 22 (,\.A.) - Alınan b.ışiıu· 

mıınılnnlıgı tcbliı!İn<' rııtza rıın biı 
Alm:rn ı1Pniıaltı.ı.ı ceınun Gl,.'!00 ton 
lıacııııncle <'kız ticaret ı;cmı!'.ı batıı
ınışlır. Diğer ılcnizaltıl:ıı· da 35.700 
tonluk yiıır dıısnuın tır:ıret ı:cnıi,j 
batıı mışl:ırdır. Bunlarl:ı ht;"ınl r ıla 
ı;tiin zaı fındıı lıatıı ıl:ın dıı~maıı ı:ı•rni 
IN·i l 7f..OOO tonu h•ılı~ııı'}hn H ı b" 
lıaşıııdıınbı•ı i ılk tlc(:ı ola raf, bu ı ıık 
knmn v:ırılmışt.ır 

( Devafftı s•yhı 3. sulun 2 de) 

Hayfada 32 Arap 
öldü ve 18 i de 

yaralandı 
İtııl)nda bir mahal . .22 (i\ ~.) 

Jtıılyun tl.'bllgınc gorc Jt:ıl~uıı lıuvıı 
kll\\'ctlcrının l\lnı ıı - \l:ıtıuh:1 ~:ır
tıklııı ı lıorbıı1·clıııı:ınlaı ısabPtlı ol-
1111111tuı. Bazı tanaıc mcydıınlaıı ilıı 
ıınıvııff:ıkıyNJc lxımb:ıı dıman .., lıl

ıııi. Uı lııgiliz. lı:l\a 1 uvı.ctkı i d 
Sıdı-Unı ranı, Tobnıl- " Dcı n \ 
bonıbc.lar :ıtnıısln rdlJ· ÖJ('nleı Vl' \ •

rnlananlaı· \'tııdır. 
Gir ltnl}'llt lını. a müf eze i i 

dırı d ni \ ~uu l ı ır 
rtnıişlir Tiıı· diğcı filo Had.ı ııel c• 
tcsl ntını boınbalanıı tır. 

(/)rı•amı 1;alıff~ .1 :riitıın S dıı) 

1 
Dünkü spor hareketleri 

Mmr BafıJekili Ha.on 

~, .... ıı .. ~.:.·::'. •. :::~ .......... Beşiktaş F. Bahçeyi 
tılc kabine. müstacel kararlar alım•k j 

2 1 
W 

1 
A • 

için uze.ılndc tazyik icra edllıncsınıl tt 
ıırtenıemckte \'e nihai l,!ırarı alma- - mag up e 1 
ılan evvel daha gcnış ınkışaflıuı bek-
lemek arzusunda buhınmııktadır. 

İstifa etlen dort nazır. Milliye ıı.ı . 
z.ıı ı Nokraşi pıı-;.a, ıtun:ıkalitt ııııım ı 
l\lalımut Halis pasa. Tiı-uıet nnzııı 
Abdulhnıli lıt>\' •t> Dı-vlet rı.ızırı 
ı\li Eyyup lıe\•dıı. 

Bundan l'\•vel de,•let r.oııı ı olan B 
\bdülhıınıid Slılcynııın l\lolıyt ıııı· 
zırhğına. bundan ('\'\c;I yinr dev. 
l!!l ıı:ızm olan B. Ihnıhim lı:>
c.-ıl Lcvuzım nozıılıji'ına. • uktilo 
l.cvnzını ııszıı·ı olıın H, Sal!~ 
ııı•tirll ll*tiı. r. Hıisl!yin Sırrı. ayni 
zam:ındıı MunnkııHıt nezı.ırrt1 i~ll'n
nı ele' tcdviı· l'•l!'rcklıl' 

Eskişehir Demirspor takımı 
Türkiqe şampiyonu 0 1du 

c· ltalya Hariciye Nazırı Kont 
,i'-h_0 'nun da hariciye mesleği.le 
M.fibır alakası yoktur. O da tıpkı 
)e'r Göring gibi tayyareci olarak ı 
de lfrniJ ve halli Habef harbine 
tir. ta.yyareci olarak iıtirak etmiı· ı 

de itte bı.ıgün A vrupanın mukad-' 
to ratına hakim gibi görünen iki 
le:Y~kuncu devletin harici işlerini 
cue;1r. edenler ya böyle tayyare
'•r ddır, yahut ıarap komisyoncu
bu 

1 ır. Fakat yine itiraf etmeli, ki 
ttıUı~a.y>:areci ve komisyoncular 
"e ~t .. ıt görmekte, kısa seyahat 
fiık goruşrnelerden seri neticeler 
lıaı:~ınakta, eski tertip yeti~mif, 1 
l0rtı •srnış, hatta kaıarlanmıf dip· , 
ltııı ~la.rı bir hayli geride bırak- 1 

yareleri gönderecek ... . . ? 
Londra, 22 (A.A.) - B. Cor- Degıl mı. 

del Hull, Lord Lothinn ve B. •Ca· ...................... .. 

sey arasında cereynn eden gôruş- Sahne atkı ölilyor ! 
meler lngiliL efkürı umumıyesınin 
nazarı dikkatini cc:lbetnıektedır 
Bu görüşmeler, Amerikanın lngı-

1 

liL ve Amerikan işbirliğini Pasifı
ğe de teşmıl etmek nıyetlerının •· 
ft~:eti olarak telakkı edılmekle· 

Geçen seneki •ı rgid*n bir köf• Uçan kale 

1 

uirler. 

. . . Cereyan eclcıı rııiı«aclel,.Je in · 

ArkaJaşımız KanJemir'in dün
kü yazısından anladılc ki Tiyatro 
Mektebine rağbet eden namzetler ı 
pek azdır; bunlar arasında da is
tidat ve kültür bakımından ümit 1 
veren hiç yok değilse, bir iki kifi· j 
den de fazla değildir. ı 

içitıdelllunuyorlar. Bunu da, fU ' lzmir Belediye reisi Be~cet. Uz 
b,,k bulunduğumuz, harpten Fuarın kapanışı mu113sebetıle ırad 
k,rı a her ıeye benziyen kanlı ve ettiği nutukta sanayicilerle tücca
d,11t•k. rna.ceraya uğradığım1ı:- rın F uar.ı karşı alakası71ıkların: 
:>"oru erı daha iyi anlamlf bulunu· dan şikayet f'tmıştı. Beledi>·e Reı
'etti~ ~u harpten evvel bu bab- sinin sözlerinden kendilerine de 
tkıel~rnız tayyareciler, hem de bir hisse çıkaran lstanbul sanayi· 
İki :Yelle tayyareye binerek bir cileri Fuara iştirak edememenin 
Uçup at.le bir payitaht.tan diğerine üzüntüsü içinde bulunurlarken 
dtt k ı;derl~r, orada az bir müd- bunun ha 1:iki sebepleri araştırıl
ta.ka.ı8 ıp bırıeyler konuşurlardı. madan aliikasızlıkla itham sdil ıniş 
b,ı.a ~.za.nıan bütün a1em ve biJ. olmaktan bir kat dalıa tec~sür 
IUp 

1 
.. _ı.çare Fransızlar bu bu1u- duymuşlardır . 

tına.~""tnıelere, bu koklatıp an- Geçen seneler lstanbul' da 11 
ll"ıtU ara, kendi meslek diplo· gün müddetle devam eden Yerli 
)•ha.~~ın ~alum debdebeli se- Mallar Sergisi açılırdı . Bu serginin 
t'-eın .e rnuzakerelerinden faı:la kapanı! tarilıile lzmir fuarının a
h, z• rnıyet verrnezler, onları da- çılış zamanı uasında nisbcıen ya-
r,t ... 'dYad~~ bir gösteri•ten ibaret •~ ...... ere" h ~ kınlık olduğu, bu yüzden sanayici 
"l'fa.rd atta istihfafla karıtı-
L ı Fra 1 b"' ] ve tüccarın Fuara iştirake vakit "•fif .: nıız ar oy e herıeyi 
~t~0rrnenin ve herıeyle İstihza bulamadığı iddia edüirdi. 

san ayı ha~e.ke tlerıne !lahne teşkıl gilteıcye yardım aı ıusunuıı cıı 
eden sergısınden mahrum kaldı. barı..: ıe1ahliriı olan 50 destroye
B_u va~iye~~ -~öre Jstanbul ~anav!- rin gönderilmesinden sonra he1 
cılerının bulun kuvvetlerıle. vega- mcc;elenin tetkiki vesılesıle Jngil· 
ne ~eynelmı~el sergimi1. olan Fu· tereye daha ne tarzda yardım c
ara ı.«~ırakferı ıc~bede~dı . ls~anlıul dılebileceği devamlı surette ızhar 
sergısı açılmadıgına gore -eger c-s- edılmektedir. 
kı ıddıal:ıra ınanmak la~ı~gdir- Bu meyanda e.zcumle uzun 
se- f.ua~a hazırlanmak ıçın bol menzilli ve cUçaıı kale ısmi ve· 
bol vakıt vardı rılen ve 3000 mıl katedebilerek 

Fakat. s,ılühiyettar ağıılardan du ınan topraklarının en uzak kı· 
öğrenıliyor kı, bu istirak gene ~ın~larıııa hücumlar .} apmıya miı
nıiimkun olıııamı,,tır. Halhukı gc- sait bulunan bombardıman tny
çen st>neler Fuara alaka daha }'ınelerinin \"erilmesi vardır. 
çoktu. Bu va.ı:i) etten anlaşıldığına /\ını>rıkan efkarı umumıyesiııın 
göre lstanbul Sanayi Ser~isi Fu- hareketi istikamt>tiııi gö~tercn. ay· 
ara lstanbuldan iştirnkleıe hiçbir ni zamanda lngiliL dav.ısın<ı fiili 
1ama1ı engel te~kil elmeıııi~tir. bir yardım ıemın eden hallet bun · 
Böylece ·"anayicileriıı ifade:;ine lardıı. 
göre· alakasızlığııı dt"ğil de, i~ti - Almanyanın ayJık tayyareci 
rak edememenin hakiki sebeple- zayiatı 
rini ara~tırmak icabt:tmcktedir. Kanada hava kuvvetlerine gÖ· 

Sebep meydanda: Memleketi
mizde eskisi kadar bile (Direkler· 
arasını hatırlayınız!) tiyatro me· 
rakı, tiyatro hareketi, tiyatro neş· 
riyalı, tiyatro töhreti, !iyatro ~~
tadı, tiyatro çömezi, t~yatro _K0

• 

nüJlüsü bir l.elimeyle, tıyatro ale
mi yok~ur. Sahne qkını bu ~lemin 
içindeki canlLhareketler verır. ~e
hir Tiyatrosu tek batına bu alemi 
ve bu hareketi yara~maz. Bilakis 
tek bir rejisörün emrinde. edebi 
bir meclisten ve kontrolden mah· 
rum. keyfi kararlara ve program
lara göre yanh~ istikametler alan 
bu totaliter müeueıe, gençlikte 
sahne aşkını öldürmüıtür. Bu 
hükmümüzde -in~aallah !- yanılı· 
yoraak bile kabul etmek laı:ımdır 
ki bir kırlangıçla bahar olmadıiı 
gibi, bir Şehir Tiyatrosile de mem 
lekette tiyatro hareketi, tiyatro a· 
lemi ve tiyatro a'kı yaratılamaz. 

Beıiktaı · Fenerbahçe maçından bir enatanta11• 

Galatasaray fstanbulsporu 9 - O, 
Vefa Süieymaniyeyi 2 - O yendiler 

Fenerlıahçe stadında son olarak m<'n so~liyelinı ki dun Şaz.l rez.t u 
l"eneılJahçc ıle lieşiktaş karşılaşmış- fevknliıde guzel ıd::ııcslle oı,;uııu ı·• 
!ardır. Bu maçtan evvel ınıntııka as- ufnk bır sıııltıdaıı dahi u!ak IJulu 
b:ışknnı Ferıdun Dirınıtckln spoı u dut nıuştuı. ı;u değerli hakenııı.ıı 
nıçın )'llptıgımızı ve matlaı ı ııncnk dunku mu.,.aHakıyctıııdrn dola) ı t 
gençlıgin ıııkiş.afı lçin Loı• ''asıtn rıd- rik <'dcuz. 
dcttiğlmızı kı n bır hitabe ile nnlat· Oyuna e ki milli takımın kart 
tı~t.an sonra geçen senr.nın jkınci Zeki nıza Sporelin vurnşıle F. Bnh 
kume şampı~onıı BPyoglu · pora, bı· b:ışlamı tır. Dl•rhal Ticşiktaş k,ıle ı 
rınci küme birııİrı-ı Bl.'şiktaş:ı, ı 9J!l tıe ıncıı sırrı liıclvertlilC'rin ilk nkııı 
senesi nıılli kfüııe şanıpi~·onu Gııltı- . . 
ı . .. ,.e 1 ll37 ile ı 940 seneleri ııctlcesı~ knlnıı~tır. Be ıktn ın tal 
asnııı~.ı nııı l ı··· 1 1 nıilli kiiırıt? şaıııplyoııu Fl'nerlıahçey('ı 11 a Yl'ı \·c•ı, ıgı genç e cmıın :ıı 

(~ •c11ın1 timdi fena halde Bu yaz lstanbul, on bir 'Jene-
'"11m1 Hyf°• ı, Mitun 4 de) denberi ilk defa olarak bellibaşlı 

İstanbul sanayicileri bu sebep· nüllü ya.ı:ılan AmeTikan tebaaları· 
( Veı·amı sal ı/e t, Biıtun 4 ele) ( Deran ı sayfa s, 8 i.t tn 7 <le) * 

kupnlnrıııı ' cı dikten sonra nyı·ıca ılurmad~n ı;alı~:ıı nk ve h~r yeı<! yc 
hiı de bıı ı;cnf• centılmeıılik kupası tlşeı ek aılct:ı F cnerbııhçeııuı oyunuı u 
,·crılN'Pğini ve bu kupr.) ı ııncak en bozııyorlaıılı. ilk on dskika her lk1 
teıııiı oyıııyan takımın kazanabileC'e- tnkımın da ŞUUl'Sll7. oyuıılaıilc ı:!ec;"
ğlııl ıınlatnıı t.ır. nu ıncıa imden son- tlktl!n sonra Beşıttaşlılnrm dalı 
rn hııkcnı Şazi Tezcanın idaresind(' du7.gun oynadıklıınnı görüyoruz. l\lt• 

l lıuyıik mnça bıışlnıınlı~tır. Şunu he- (Davamı sahife 4, alıttın 1 dıl 



_,_ 
Mısır, çok zengin bir memlekettir. Ne kazanç 
vergisi, ne pazar ruhsatigesi, ne esnaf tezkeresi ••• 
Hagu bögle şegl•r• ne lilzıım uar? Hem alsan bile 
ıwrcy~ sarf ed«eksin? Bir pirensin dediii ıibi: 

Asker elden . 

su Nil' den 
Fakat ... Bir. sabah Kahire sokaklarında çıtlık çığlıta ilk 
a!arm düdükleri öttü. işte o gün M111r kendine geldi. 
Askerlik şubeleri kuruldu. Harbiye mektebine akın 
akın gençler koştu. Ve, bir · fÜD Kahire caddelerinden 

bir bau fehidinin eenazeai reçti. Tabutu ıötürea 
top araba.ınıa pefinde bötiin Mıaır vardı. 

Bir kadın 
çocuğile kaçırıldı 

Vak'a Oaküdarda oldu, 
miltecavizler Çengel
k&,.Unde yakalandılar 

üsküdarda Solak.elim mahal
lesinde oturan evli ve dört ço
cı,ıklu bir kadın. 7 yatındaki ço
cuğile 'beraber Oıküdar caddeıin
•dcn ıeçerkcn, yolu kesen bir oto
mobi1den inen iki kendini bilme
zin, birlikte bir otomobil gezmesi 
yapmak teklifile karşılaımıştır. 

Birdenbire neye uğradığını şa
şıran kadıncağız bunlara çekilip 
gitmelerini söyler, bir yandan da 
bir polis araştırırken, )'aka paça 
edilerek otomobile tıkıldığını 
gôrmüttür. 

Ana ve evladın feryadına ku
lak aımıyan adamlar"~. onları 
zorla soktuldan otomobile atla
mışlar ve son aüntle Çengelköyü
ne doğru kaçmışlardır. 

Caddenin ortasında güpegün
düz cereyan eden bu çirkin hadi
seyi görer.İer, derhal pplise haber 
yetiştirmişler, bunun üzerine oto
mobille takibe çıkan memurlar da 
kaçan otomobili Çengelköy civa
rında yakalıyaralt kadıncağm 
kurtarmışlardır. 

Hayri ve Hüsnü ismindeki mü
tecavizler de. bu serscriliklerinin 
hesabını vermek üzere Adliyeye 
teslim edilmişlerdir. 

lzmit Belediye reisi Marmara' 
gazetesi aleyhine dava açtı 

Bu dava / zmitte alaka uyandırdı, halk 
bu dava işinin dedikodusile meşgul 

Garip bir 
alacak tahsili 

Harbin sui 
Borcunu ödemevl-..e k ı lata 

J- incili& nıclyosu. Ameri a ı 
tahta tabanca benzeri Londranın Alman hava taarrusla-

lle korkutarak almıt ıına nasal mukavemet ettiğini:_::: 
·· ·· labnak isin radyo mikrofonuno-

Kuçu kpaza rJa hasırctht yapaft iatil..t . Loo.. ıoDb· 
İnebolulu Hüsanıettin, bundan bir ayı . e eW ve ~~ ti an· 
P.vvet henı~cı-isi ve nıeslclı.dqı Esatı telıf mımtakalarmdakı v.aııye b" 
tan 2,5 lira ödünç para ıdmıetır .l lzataa spilcedıerin ,,..du..ae laat~ 1~ 

, lzmit, 21 (Huı~ı~_) - ~~ra~a 1 ~inin feshi üzerine muğber oldu- Esat alaeagını birkaç kere istemiıse .. ~esini Amer*aya aksettırdı. 
pek meraklı ve butun lzmıtı ala- gunu söyledi. de Ilfü;amettln: Tesadüfen biz de, bu nefl"İY~tı 
kadar eden bir matbuat davaıına Gazete sahibi ise, bu yazının - .Borcumdur, veririm, diye atlat- d~nledik ve harbin kendisin~ ~or· 
bapanmııtır. Da;r~nın m~vzuu, ı bir havadis olduğunu, ne kimscyı nıış;ır. . doku medibe de hiç olmazsa sesını ve 
Marmara gazetesının beledıye a- tahkir ve ne de tenkit etmedi~ini daN!~:;~l;ı~~t ~~:?,.;:-;: ~fı~tsoknk~ Priiltüaüaü i~~· Neşriyat~::~; 
leyhindeki neıriyatıdır, ve bu müdafaaten dermeyan etti. Bera- sıkıştırıııı' ve cebinden çıkardığı ~a- def"ı._ ingilterenın _Alm:':n Jr-
neşriyatta gazetenin belediyeyi etini istedi. bancasını göğsüne dayamak suretıle baıhinden ydmada&tru göateıt• .. 
kaçakçJıJda itham ettiği iddia e- Muhakeme başka bir güne talik tll'li~ ~itrcıııeğe. b:ı;lıyan Hü,;aınettin ·I ti ve bu neıriyat çok büyük bıt 
dilrnektedir. edilmiştir. Belediye Reilıi Marma· d•~n ıkı ~ıı~u~ hral'ını almı~ "~ uıı:alc-ı muvaffakıyetle yapilım. .. 

Yapılan ilk duruımada Beledi- ra gazetesinin sa~ibi I?oktor Ha: ı ·=:~~~:~~~ş~~l~:ı ~~ı:;~~=ı~!:İ Fakat mikrofonun b:~~ 
ye Reisi Kemal öz, Marmara ga- san Ömer aleyhıne hır de şahsı •ızeı ine \"akalanarak nıeı keze göt.ürlıl-ı harp ..-nraandaa aıka.e •• 
zetcainin bidayeti intipnndanbe- hakaret dava.>ı ikame etmiştir. mfıştur.' Oı-ıe.Ja uzeri aranmış ve ce- diji şey, tayyarelerin iniltısı .,e 

1 · th d b. k 1 · bo b- tı t d fü' L-e---.__ tarr•· ri be ediyeyı me e en ırço Dava alaka ve merakla karşı- bınden mahırane yanmış ır la • ayyare a .-_,~• k· 
yazılar yazdığı, sonradan bu ga- lanmışhr izmitte berkes bu ihtilaf :n tnb.ınca çıkmıehr. kasadır. Fakat bu da harp h• .. 

Zete sahl.bı·nı'n ayni zamanda ı. _y1•1• t f d . ·· ·· ·· k kt F.sat A•lli~·l'ye verilen•k muhıık"·ı kında bir fikir vernı.İye ve gökyıı-u. e ra ın a goruşup ·onu<;rna a- . - .. kk el len · utı 
bulundug-u Çene suyu mukavele- d ' mesı ı::-orulmuş ''<' ha 111 a •( 11 zünden yağan ate~ yağm'l1T1111 

-
-------......... 

1
.r·------- takip kar:ın verilerek scıbest bır.:ı- d h. . · · ı.avenıe· a ı ınsan aınnenı ve muK . 

l<ılmıstır. . . . - · . t-L- ·· ettır· 

lzmitte odun ve ( 
kömür pahalı 

hnı yenP.mıycccguu euaruz 
miye kifi celiyor. 

Vilayetin bir liseye iociJideri Amerika'ya kartı bll 

izmitte maarif Poliste: 
+ 1./l'.11N/:,'TE GiDERKEN - tekilde harekete ve onlara rnıık:· 

lzmit. (Hususi) - Burada odun şiddetle ihtiyacı var \'cdikulede otlllan çömlekçi Aristidi vemet ve müdafaalarının yenır 
ve komür fiyatları son g(ınler içinde l Tuııd - Si~li tı·anwayilc Şışlidekl -A• -"hı·y· ... te oldnvunu aöstet· 
fahiş derecede yuksclıncf-c başlamış- :ı:mit, (Hususi) - Şehrimizde ılk Fıansu~ hasu.ılıancsinde bir dostunu :Tye ..._.sevı.e,_den amı· -il, ber:eyde• 
tır. Ötedcnbcri odun ve komurünün ve orta okullarda kayıt '"t! kabul mu- ziyarete giderken gitıııek istcdi~l .... .. r k 
bolluğu ve ucuzlu~'\! ile şohreti olan amclcsine lıaşlanınıştır. h:ıstnhnneniıı oniinde duı;;müş. başın- fazla, Amerikanın itimadını ~ 
lzrultın, bu yuksek ve ihtlkfırlı fiyat Bu yıl, okullaı·a dahn fazla teha- dan ve bclludcıı ynı·alanciığı içiıı der- 7.anmak ve bu itimadı kazanat • 
karşısında tıalk hayrette knlmnkta. cüm vardır. l\tanıif l\f ıiılurlugü nl· hnl Fı an~ız hastahanesine Jrnldırıl- Amerikan yardımından aUJSI' 

dır. Eskiden iki çeki .gelen bir odun ılığı tedbirlerle ılk okul tnlebclcrinl d ced . tif d k • aı:ıkta bırakmıyncaktır. F'nkaı.. ortn mıştır. ere e ıs a e etme tir. 
arabası 1,50, iki lıra ıken, şimdi yat. 1 + ı-;MillGANDA ÜÇ KV }'ANDI r;:...:ı.u·· Aınerı·'-al·'--. L-ybedil .. • 

1 • • nız b!r ~t·j ancak gclebilen odun o rnlıı., ilk okuldan ~cçccek talebelcı ·~ a JUU", ııuıı 
zmır CIV8rlnda nrabaları'"'.;, 5

1 
G liraya satılmaki.a- için ;>'u şimdiden kalmamıştıı. G ncı Evvelki ııkşaııı Erııirganda Raşit mİye mahkum olan davalara pııJ• 

sınıf için yeni şubeler açılıııası ıa- µaşa mahallesinde :\la.lak caddesin- __ ı. __ • bi .. af .u.rl.r 

d - t dır d<! Duı muşun ahıı·ın<l:ıki otlar Lir- ZöD<CS"CÜ, r nevı ısr sayı_,-or yangın . b ıle almak 1 bil rurl gorfilmcktcdir. Oıta okul mil- k -· inall' KömOrO ara a ve a a • .ıeııbirc tutuşmuş ve aledcr yanında- ve anca scınere verecegme 1 
mek her kul", nasip ıtl>jtıldir; ynlnıı ıliırümuzıın bnsiretkarnne idnrcsi!L d '-la .. ı ._ d e • İzmir, 22 ( A.A.) - Evvelkı' .,1•1·n " ı ı b" ı.- ki lluscyinc ait ;;:; numaralı bin:ınııı ıa rı mu..vemete yar ını "' kilo he!3abı olarak satılmnktadır. Kı. ı ç ıı· ta!e.,.,nin açıkta kalmıyacnğı üçiı Sefeıihl arda ve hırı l{eınalpaşa· temin t>dilmekle berahcr yaşları tin- çatııuııı sarmıştu. ı:u -<ırada yetişen meyi doiru buluyorlar. 

da olmak uıeı-c dört yangın olmuş- 105;,u~d-elikku~~;~~~· bir ihtiyaç olan ha kiiçük olan t.akbcleıin kayıtları- lst.iııye itfaiyesi yangının ll'hlikeli bir Amerikahlar bir bakona ııÖf'Ct 
tur. Yanr;ınlarıl:ın biri Sefer\hi~arın b"" 1 r 1 nın yapılmaması cndi~e tevllıl et- hnl aldığını ~~örünce Beyoğlu itfui· h kl-.ll ...1 y d md ına~ 
D k odun ve koınüriin oy e a ıiş bir fi. ·esini de ı;nğınnıştır. a Ki'nllr. ar ı an 
oğanbey mıntaks•ında onıür yap. yatla satılması kin hiçbir sclır.p ve nwktl!dlr. bir davanın kazamlmaSI ise, kaS~' 

mak için yapılan ocaktan çıkmış ve bahane mevcut değllılıı. Belediyenin Diğer taraftan bu ~l'nc Adapaz:ı· Hnlkın ve ıtfö.iyenin son ılerl'ce I ._1_ . L-f bit 
yarım saat devam ettıkten sonın randa hususi bir 11.:e tesisi :fiil saha- ~ayretine rağmen bu iki hina ile yun- nı ma51na UDAan uu QD1111yan 

t şiddetle bu gibi mubteklrleı i <·eza. d w nd dacak -~111111"' söndürülmüştür. kıncı yangın da '· k sına "lkmıstıı·. Adapaz~, ı·ı Jı"•a•ı' bıı !arındakl marangoz Takinin 57 TJU· ava urru a yap ,. .. - .... _ 
landıı ması. narh ,;oyması pc ıiya- ~ . " ....., d ı._L_ ol · · ,.-..-

gene Seferlhisarın Alankıri mevkim· de arzu edılmektcdir. • ılers yılıncla terlri-nta baıilıyacaktır. ınarnlı evi tamamen yanmıştır. lar a ...:u. up gıtınlye _a..as 
ZCfl6İll Munın ..-.et luıynofı (lÜı:•l Nil'derı bir ınan.za.ra de çıkmış. cıvardnn gelen halk tara- l\laaıif \'ckaletinin şchılmlzrle bir Yunnıı evleıin üçil de sigoı1asız- kumdur. O haJde yardum, 7~.,,::1 

fından s-Ondfirülmüştilr. Bu 11ahada 

1
. b ı s • lıı:e açması için her sene oı·taya sü- dır. Zabıta ve Adliyece de yangının mür.ahercte deiet' davap caes .. , 

,--------------• harcıyorsunuz ? > 1~0 palamut ağacı yanmıştır. Üçi.in- stan u anayı r!ilen arıu, nı;ıalC!cC bu ~ene de mum- cbebi hakkında tahkika~ yapılmak· affti Eaınaftda ıö«'eceii ~!: 
y .A z A N l dememe meydan cu yangın da Ulamış kö)•iı civarında kun olamayacak ı:dbi ı:öıiinmcktedir tadır. sayuincle muvaffak oJmau _.-

Jcettır... 1 bırn\,;madan 0 de-\ çıkmış ve yeti$en tıalkın gayrctilc s • • açıl İımitin ve vilayetin orta okulu ikmal + BiR .ŞiRKET VAPURU BO- lenen da..,.. yapmak prektİI"· 
- Ah ... Mısırın Kandemı·r 'l.'DDl t!tıniştİ: • bastınlmıştır. Burada lı~sar aıdır. ergısı ıyor eden tnlebelel"İıtden viizıl;ı 90 nı liı;P ZULDU - Şirketi Hayr\ycnin 58 .. ~üık 

dar zengin ol- _ .. çünkü, Mı- Kemalpaşa kau.sındakı »angın ise izlik )'Üziinden yiiksek talıslllerlne ıııımnrnlı vapuru Arnavutköyü iske- Amen'kahlar böyle düıtün- , 
utunu bilseniz.... sır çok zen~ndir.1 Domuzdere mevkilnde devlet orma· (Biri•ci ıoJdfıdu dıvam) devam edenıiyoı lar. Nüfusu hel' !!C iecine ynnnşm:ık i~tediğı sırada dü- )eri için, lngilnler de onlara ~,.. 
- Mısırın, nasıi hudutsuz bir ser-ı Evet; c:\lısll' çok zengindir!> 1 nından çıkmıştır. Sekiz 11aat. süren . " • k l I ne çok artan lzmitte. lılr licıo nçıl ıııen zinch·i kopmu~tur. Bu suretle dıma layık olduldanm ft ya~.-: 

:nmılı!:'ıl'et ,.e refah i~lndc )Üzdüiünü tah· Derler ki· Kııhıre .. el k de. bu yanım da köylülerin yardımile lecı alakadar kma a~ ar.a.sı~a ~yak- nıası zaruri bir şekil almış lıulun . deri' devam eıleıııiyeceil;i anlaşılın· cak yardımın bota gitmiyec~ 
.~-.-~ .. "-in edebilir misiniı! delcı· ba . ·. _ ,s cnh rıye-

1 
söndürillmılstilr. Çam, pımar. meşe cak ve gelece sene er açın ıştır:ı nıaktadır. f'I\ Roi{a?.dan köpriiye dönmekte .ola_n anlatmak 1•stedı'l-r 'tt bu ~·ti 

• . ıı ışsıı ve gutsuz. er er sa- . - I . · · · · d ı · "" Hangı Mısırlı ıle konuşsanız ılk bah şafak "ke ke 
1 

d 1 d •kl b. glbı agaç ar bulunan bu saharlakı za. imkanlarının temınını. raca e e- fzmi'te kahve azaldı till mııııaralı vapura haber. verı nıış d ba 11' d la 
ilse ikinci, ikinci değilse ıııhayet '1ik otelleı~ioı r ba,rlaanıın a ı . ani U· rar miktarı kat'i surette henüz tes- ceklerdir. lzmir Beledıye Reisinin ve Y<'ıleğine takılarak götürülmüştür. a z a 

1 
r. b l te-

" ı....· · ı·f ı.te J 1 • n, gaııno arın b't ed"l i d ğ'Jd" ıı· ·· · hmit, (Hususi) - (!ehrimlz<le · Nitekim bu nefl'iyat der • un~u veya ~ı~cı a .~ ,u yu. bulunıluğu caıidel~ı·dc, bütün "ece, ı ı m ş e ı ır. şikavetleri, mi ı san .. ayıımıze kıır- "V f d ct-
.r k 1 _, b d ... 1 .. J h 1 kahve knlmaııw• ve kahve bulımnı Ge~ecek sen- ı·çin uar sirini aösterdi ve İngiliz ra y05 

1 1 eı~en. ın ır .. ~11 ıye rıa_ıırın· eoslnm hovardalar tarafından dilşü- şı baölılıklarından şup e o mıyan w '"" • 

an aduycnln mloaf nnr kad h .. ld bıışlıınıı~tır. d . d n "_. 
• ~ 1 .: aı er- ıülmüş irili ufaklı paıaları to la· olmadan sahiden, müthl, bir lehli- · ·ı · izi bu yo a bazı te- .. ha"'ırhklarına başlan ı nun nqnyatını yaymasm a 

esin dlhndc aynı nakarat ve göı.le- · P sanayıcı ernn 295 • A ik dY"' . d 
1 

makla getınırlcr. keyi haber vermek için ötmesi ihti- "ebbüslerde bulunınıya sevket- ton mısır bir zaman sonra men a ra ın e aynı gurur ..-ı ,, ı..~ ... 1., ., .. I . . . . . f İzmir, 22 (Hususi) - Jzmir )arı fU mukaL.-Jede bulundular: 
Ve sız, gundc 00.ıan bir dü:ı:üncsl- •e u.:n, !1.!ISır<ln, hadsiz hesap;ıız lna '·- miştir. Bu teşebbus erı.n bırıncısı· zmıt, (Jiu,usi) - numen bandı· K I it M d ~ 

e muhatap ı~duğtının bu azametli varidatını nasıl sufcdeccğini bilme- Gözler garbe, Trabluskarp hudut- ni, alakadarlara arzedılecek olan Talı Ka\arna şil~bi ile Yugoslavya. ~~~~i~~~iınv;zde~it:~a~irin~ ~r= Jncifterenin bava harbi v~ oe: 
ünılclerc kızıp ta: cEh anladık ya dlğı için, muhteşem malıkancslnin !arına tevrlldl... Dlllerde ( Habeşis- Fuara ·ı .. tı"rak edememenin sebep- va göııdcrilınck üz.cı c 295 •ton mısıı 1 k ticeleri hakkında verdiği mal~ 

k d k . h i · t fa l ) k ı · b" .. u-uklcnml .. tlr. mir fuarı hazırı lanna ba,lam-- ~ 'di .. kafi!> falıın da diyemezsiniz. ar asın a ı usu ganıJında, renk an c ası ar ası gc mıycn ır ler"ı teşkı"I etmektedı'r. , ., -~ t d d - ld ~ -•-·ıl • " l lb. ---- tır. Beledı've fen heyetı· 941 fua- m os ogru 0 ugu •• ._ 
Çunkü dünyanın en zenl!in topraf,"1- renk, boy boy sekiz on tane, birlbi- uzun masa g ı uzadı dı:rdu. 1 b 1 S • Ser 'ı • ,, ., __ , a1· 

t anayı .. ıı -ının plu~ nını hazırladıktan sonra ingilterede bulunan Amer1J1U1.1• 
a sahip bulunduğuna iııanan Mısır- rinden pahalı son model otomob11ler Kara gömlekliler teş'kl1ilt1 dağıtıl- 5 an u "' l'.!üreftede tizüm ~ 

·· il d h · d ı· · · ı d d · b ) • ·ı r1 bu d f .ıerhal ı'n•a • faalı"y•tı'ne ge,.'ıle - keri miitebassıslar, dipl • ı, )eıyuz n c erşe1·ın e paraya < ızmış ınsan ar gôr !im. ı. Islan u .sanayıcı e ı e a o;ı .. ... ır ert-
ğ k 

• · A k ı·k bel ı k ı ·· Murefte, 2~ (ı\.A.) - l\liıı-citc huğ- '- · vesair saluiyeller tarafından.,, tlı oldu una ço tım ıman etnıış. _ Şu av, oncle'ki şeMr, 0-tek'ı yarı" s er ı eu er uru du. Tevsi Milli Sanayi Birlig-ine muracaat e- c:eı..ıır. - ~ı:- _,. 
BI 1 h 1 h - .. J "I h b. k b larındnki fıziinı nınhsulıi lıu yıl has· 9 1 inahrem r•-lar tne- •-tır. naena ey .u u usta muna· İ"İndtr. Bu -fikamın, ,.8ı..ıakı· ,.,.._ e ı en ar ıye me te ine akın .akın derek ı·stanbul Sanayi Sergisinin 1 41 fuarına İngiltere lmpara - en. t u:.:.ı--. -.~ ın' L-ı..·•--tİ ı ı " "' - 6" •v k talıktıın biiyük z;;r:ır !il' ~ıırnıiiştüı ...._..., -ıa-""'""••aşa etn·ektense, ımu bu tat 1 hu ya- cuklarırı, nrkadııkı vıılıd\!mln, beriki gençler 0$tU. b " an evvel açılması hususunda ı,ı 11 ··nzı',·etı· ..;;zönündc bulundııı·an orluğu ile Almanya daha geni" 1 mı) e _ • uuat yat ~t etmı·,.:...ıt 

ile baş aşa bırakınak ı-hveııdir. R~ · · ıı d ır d 1· • " ,.,_ " ttJiuu efı ... Ben bu kanaate vaımarfan evvel, hir dostumun heıliycs!... Spldaklni utçenın • mı i .mü afaa faıoılları görÜ!~melere koyulmuşlar ır. m- lııhis:ı.rlar idaresı buı;lıı üzüm plya. 'llikyasta İştirak edecek ve çok I ana upa •e • h rbİ• 
bhkaç münaktı.•a tccriibesi de v_ ap. de Parls sergisinde bei/;l'ndim de aıJ kabardı, yenı vergıler kondu, damga kansızlık içinde bulunduğu. bu_se- asını ,.e knrn ıizi.iın tıly:ısnlarını •rnıazzam pavyonlar inşa ettire - Bu ka'ld1kh neşnyat, _a i 

.. dım... pullıırı ihdas edildi. d ·· · ı ı ~ ı<ıt ki • · A--..::•. · "t&!-me-- P-madım ılcğil. ~lcscla, :'.\inliye Nazırı ne sergiyi vaktinde açaml'I lb'ln- 1.5 kıırllş uzcrııH l'ı .. (,'nı • ır. ce erdir. ses111ı 111e'l"-aya ışı'-- ·--
Bıtkı Paşıı; bizim, haı-ice ~ıkanların Mısıılı, posta pııluııda'n başa pul Muhtelif yerlerıle tahkimat başla- dan anla~ılan Milli Sanayi Birli· rtiltere lehinde ~İt ~İr tesir.~ 

binde 25 liradan fazla Türk pa· da bilmezdi. Anuhale, isti<laya 1u- dı. ğinden, elden geldiği kadar• sa- ............ tığım ve bu sesm hakıkat sesi .. . 

rası bırakmayışımız.ı bir tuhaf bul- na buna pul mu? Ne nıfina ebet? Kralın huzurunda manevralar ya· nayicilerin bu arzularına muzahir ·8 8 ~: Raka"m""ı'a"r'"K"'O"O"U"S·,··u"y"o"r'""~: • • rtaken·yteorlak." Baki ed.ilda. Adimğimerik. aapayçıakrd~. -
dutu zaman: llnttlı dahası var: Devlet d.-ı.irele· pıldı.. I ı · d"I 

- Başka tare \'ar mı? demiı ve rinden blrınc, herhangi bir derdinizi, Yeni tayyareler, toplar, tııfekler, 0 mıya ça ışması ·~temr.~nı e 
1 

- ............................................... : nm günden güne lngatere. le~~ 
endan: şikayetinizi, dile;:-inizi ulaştıracak tankln alındı. mekle ber~ber dıger ala~a,darlla- Son gdt'n ha- K . ıni~ti. de inkişaf edeceğini. bu uak~ 

- Neden olmasın! Bırakınız her- olan bu pulsuz kıığıdı göti.iıen posta Hatta, evet hatta; - görOnüşte ol!ll rın da yat ımcı görünme eri a- bcıler.ı·ıhı·"ıK,~mc - ara Elmasımız llunlar arasın - yüzünden tngiltenınin giindetl,.. 
·.;u;_,...-e istediği adnr parn ile istediği da l!ı'zden ne pul, ne de bı"r santim bile - parti kııv,...lan, sen, ben, o zımdır. ı ı orun ifad _..1 .. 

1 b 1 .. ~ · ı k 11 '• • - da·, ;~i~·c yata- ne kuvvetlett~i · e eu""'' 
ere gits n, ceva ını o mıştım. ister. davaları da diner gibi oldu. Memnunıyet e öğrenilmiştır ·i, ı k 1 ~" 1 ·-- ... -· 
Kendimi tutamayıp da• y l" B 1 d' R · · D kt ıııa. ka•k~ıu)l~··uıi :~e ~ıııı el'iı;.ıl· t~tbik ede-ı cak iyi bir ;>'erle vrc.ıt ve temı.. gıda ıngilterenin A~ri1ta yardı"1" 

- · • Soı1ra ne kaııınç vergı·sı·, ne pazar Ve bir gün Kahire caddelerinden a ı ve e e ıye cısı 0 
• or ~k c ı , . " snnt e ı t ı - Günun b1nnde siz. de bu ted· w 

1 
l . L. r· K d l t b 1• h . ·1 ·~ • . ., 1 ııı art ıı-. temini: kıııa. haı ik ve ihtiyn-rlığa • • • • ka"e' 

ire başvurmak mecburiyetinde kal- ruh atiye5İ, ne esnaf tezkeresi... 1-In- gofizl . y~ş n~ı "'A~rthasını ~. bavfa şehidı ludt ı_ ır _ba_r. s an. ~I und er kışı e ııı~k su~-ctılc. k.omuı hnvznmı:ı:daki is- kııı şı işçilerin sigoı ta edilmesi; işçi- nı t~~ın e~meaı, !ngaı.z mu 
ı~acağınııı mı zamıl!diyorsunuz? yır bıiyle şeylere ııe lüıunı var? Öy. ~. zımısıın . c met .ıutısta a Jsma- o ugu _gı ı. sergı ışı e e ya ın- tıl.salı uç ~ııl:ı on. t~nu aşacak suret· nfıı nflcsılc hiı lıkte yuşamasınııı tC· mctiWD sal'lambaruu ıspat ede" 

dediğim vakit ise, bir kevifli gülümse· le ya; haydi berşeyinden vergi, harç, ılın cenazesı geçti. _ dan alakadar ol.makta, elind~n te artlırdıg.ını bıldıın:<>ktcdh-. mini bulunuyordu. kat'i bir delildir. 
1) e bürünen şu sözleri işitmiştim: resim al dm; bunu nereycı sarf edecek- Bir - uçuş csnasınrln kaıaya ugnı- gelen yardımı eıırgememektedır. nu senenın haziran ayının iıtihsa- Ha\;zaya glchı Başvekilimiz de 

- Hayır ... Ve ıısla. Bizde dileyen, sin, bu kadar paıııyı ne yapacaksın? yı~ du~en bu genç zabitin ~f~~ır bay. Vali, sanayicilerin sergi açmak llttı geçen senı.'ile?ı ~iı?.de 61 fazladır lıu meselelerin derhal halli i~in esas-ı 
ılyoııları çantasın'l koyunca diledi· Her taraf o kadar zengın, bütün ka- rngın:ı sarılmı~ tnbutun_u gö:~ren top fikrini muvafık bulmuştur. Sana- ve !'apılnn t_:ıhnılnlere göre, !>40 se- lı direktifler vermişlerdir. --------.. ------. 

ti yere çıkıp gidebilir Ve bu hep salar öylesine tıklım tıklım dolu ki ... arabasının peşınde o gün, butün Mı- . ·ı . 29 b" . • . C" hu lrl'Sınde koınur istihsıılimlzin ~·ekünu M t\ d rett 
1 k ÇÜ k

.. • 1 k 'u . sır vardı yıcı erm ırıncıte~rın um • liç mılyon tonu f\"','ıcaktır. 1'ü 1 kiyl' bugün, dünyanın on ikinci ura t a agır su 

• • 

'yle 0 aca tır. ın u mem c e mız l\lasrııf tarafına gelince,• ordu yok, · • t b ı· · 1 iste .,. klimiir Ltihenl eden mcmlekeüdlr ·~ • 
savvur edenıiycceğlniz kadar zen- Bu h:ııin alıı•' "'<-"'erken, v.anımJııki drı~kel . ayraı:nı.nasy·e ıhşt.ır0m<' :_ _- Z ld k E .,.. ... b 1 donanma yok tayya- yok Aske " ., ., ~ aa ongu a. - ,r,.;•:i kömUr havza- du-rıya ı"stı'hsalı"nc'·' l)ızn, ancak yu····le ır ya1'a anma 
"nd'ır. • ' '" ... • Mısır gnzetecill!riııdcn biri, kuhı<•ıınu 1 erı sergının ıpa ı cagı ~. -.,. •- " -rin hepsi topu topu be• altı bin k'ıci• ,. 1 1 d 1 ld rııızın serveti, l.!l00.000.000 t<ın ola- ıkı· d•ışnıck'-·''ır. Bu rakam, ko-mu··r M ti (H ') 11.1urııtlı· 
Bir g{ln cfo ordu erki\nından mü- " " ·· iğilerek fısıldadı: on arın .a. açı masa muhteme ır. ıak tklııniıı edilmcl·tcdir. 923 de lıü- ' ..._.., ura ı ususı - 1' •• 

him bir şahsiyet, yaptığı küçük bir Aramızda buyuınüş meşhur bir - Bu genç şehit.. l\Iısırın canlan- Sanayıcıler, kendilerini Fuara tün Türkiy1>nln kömür istihsali se;vetimizln değ.:!ı-inc göre, yüzde on ya bn~lı B.a.labanlı ltöyün .• de •. d~~: 
lıttatistlği izah ederken: prensin dediği gibi: <Ordu elden, su dığına bir delil def;ll mi! alakasızlıkla itham eden İzmir 597.000 tondu ve havzada milli ser~ beşe kadar yükselebllır. gwün eU.lentısınde Sarılar koyutı"" 

- Bütün dünya nskerleri i"inde nlldcn •. gel keyfim gel!> En cloğru söz bu ldı'. \ "c ben o an· Belediye Reisi İçı'n de·. Senelik komür ihracatımız. vas:ıti o f Ilı " F k t b b h . maye katiyen yoktu. 928 de bu rn - olarak üç yü• bı"ıı tondur. Runun ki demiryolu makasçısı Kur ıı·ıs· 
ndisine en fazla mnsra! edilen Mı- a a ir 88 a - Alman)·anın Vi- da, )'alııız parası, altınlaı, ve seı-vc- - Her türlü imk:'mlara malik kam, bir misllndeıı fnzla artaınk ~ Al 1 ~ ı 11.A tafa Mchınet 

ır askeridir Bir Jıfısır askerinin yanaya girdili günlerdi - Kahire so- tile ög-•ünen eski 1\lısırlıvı çoktan l ı~ h 1 ht 1 251 000 t " rüıde 38 1 Frnnsaya. yirmisi Yuna- ıme og u ıvıus • • .>B 
. " · • kaklannda çığlık tığlığa ilk alarm " 0 araK ra atça ça ışan mu erem · · on olmu .. tur. !l38 in raka- nistana, 17 si İt.nlyaya, 13 ü Brezil- nünde bir göçmeni ağır suretdt~erİ 
ır cunlilk masrafı. başka memleket- düdu"klerl öttO. unutmuş, vntnn müdafaasına tıazır- şikayetçiye ye<>ane cevnbımız ıs- mı ise 2.5!j9.000 to~dur. 1 I b .. h h ıg 
er askerlerinin iki, üç, hatti dört lanırken can veren evliıdını bnfrrına b I S . ., . . k yn~·a snt? maktaydı. ra amıs. ırı asta aneye. 

nlülc masraflarına tekabül eder, İşte o gQn Mısır, kentime geldi. basan ve onunla ıftıhar C'den Mısır- tan u a?ayı Sergısinı açma· o- Kömür havzamızda halledllecek !138 "Cneslnde kömfir sabşındnn Adliyeye teslim edilmiştir . ........9 
<>nılşti. Tecrübe için ottfirülen bu düdük- lıyı ııevmiştlm. lacaktır, dıyorlar .. • belli başlı işlerimlı: Milli Şefin son memlekete 1.108.000 lira girmiştir. ~ 
Ve cnttln bu kadar fazla para !erin, günün birinde şakası makası KANDEMiR N. E. 7.<;nguldak «eyahatlnde te~bit edil - İSTATİSTiKÇİ f"'"""""""""ııunnm11111 ,.11111111111""L 

~·----~~~~~~ ........ -~·~~~~~~~~-~~-~-----~=---- r'i Vecizelerin Şerhi ~ 
Edebi Roman Kapı çalınınca gittim, ilaçları 'ı rin bir nefes aldı. Tedavisi her- ; manıza lüzum yok. Kanı dindire- Sordum: ~""_"_"_._......, 

alıp geldim. ~e_yden evvel paraya ve hususi bir l cek ilacı aldınız. Şayet gece yine - Sizin kiracınız mıdır? Hoyat hrıklu, hakların eti 

R 
ilk önce hemoptiziye mani o - itinaya bağlı bir hastalığa karşı gelirse bu damlayı tekrar demin- Kadın birdenbire taştı; hafif mukadJeıi o/Jufun• ,eör~ 

U
•• ya lacak damlayı verdim. Biraz da- çok birşey yapamadığını mı his- i ki gibi alırsınız. Allah rahatlık Ermeni şivesine çalan düzgün bir ,. 

ha l"sfır"'hat etmesini bekledikten settirmek istiyordu"' Onu yorma-• versin. , hu halılıa •• k.J.ı. leiırırt• 
.,. r • türkçeylc anlattı: -" 

~~nra has:ayı muayene ~ttim. Sol mak için:. . Hasta birdenbire doğruldu ve - Evet. Melek gibi bir kızdır. pt..-melr, insc.nlıfut 

r 
Ev sahibinden, bana musluğu f - Şikayetin nedir) 

göstermesini rica ettim. Beraber - Yok bir şikayetim ..• Hayır. 
dıpn çıktık. Ellerimi yıkarken Allah var .•• Melek gibi kızdır •.• 
havlu tutmak için yanımda duru- Fakat ••• 
yordu: 

- insaniyetlik ettiniz, dedi, 
ve lakin ... Ah ..• 

Yüzüne baktım. Gözlerinde bir 
ıiUyet yüzüyordu. 

- Merale etme, dedim, İcap 
edeue ben onu hastahaneye kal
dırtırım. 

- Ya~amaz bu kız, doktor 
ltey ... 

- Niçin~ Her zaman kan ge
liyor mu~ 

Ba11m aalladı: 
- Hayır, dedi, ba,lta ••• Bat-

b ... BUmeniniz. .. 

içeriden şiddetli öksürük sesle
ri geliyordu. Elimi çabuk kurula
dım ve koştum. Bu sefer kan faz
la değildi. Şoför ilaçları getirinci
l'e kadar hastanın maneviyatı üs
tünde çalıştım: 

- Jş hl!nyededir, Seniye Ha
nım, dedim, ıiz maşallalı o cihet
ten pek iyiainiz. 

Bir ,ey söylemesine mani ol -
mak için parmaaımla hep susma
sını İ~ret ederek devam ettim: 

- Benim ne hastalarım var ... 
Neler ıeçirdiler ••• Şimdi bir teY
ciltleri kal~dı. 

cıgerd~ hır ~avern. ~::ıgda, ra~- - ~ekı ... Dedım. son zaman- başucundaki dolaba dönmek için Velakin ne yapacak firnw? işe f.irinci 11oı:ı.ffesiclir. 1 
yografı te}:zı~ etmcdı~~~. ku~agı larda ıştahınız nasıldı? yo:-ucu bir hareket yaptı. gidemez. Kim bakacak ona} Ba- •• biiı'• 
ve parmagı fUpheye duşurebıle - - Şöyle böyle.. . K ld d d' lıkpazarında yag-cı Muıtafa Efen- lnsanların bay.at 1.ak\;ı~:ı 11"' 
cek bir afet yok. Pnömstoraks - Hararetinı·z var mıydı? -. - ımı. amayınız! e ım. k el 511n " itaat tt y ·- ·· k K dinin dükkanında defter tutar. met ctmiyen ·ıms er, ın ıar· 
çok faydalı olabilir. ,,. Muntazam derece alıyor muydu- k 1 d ". e ı. uzu ızarmıştı. c- Kazanç beyannamelerini doldu- ııcviyesme "-amıamış ,..ayıhr_dlt 

Muayenemi bitirince: nuz~ e e ı. rur. Kapkaranlık. havasız .bir Ba hak, utlann en niukaddc~ 
- İyi! dedim, evvela... - Hayır ... Bilmiyorum... - Qoktor ... Size... dükkan. Orada bu haatahk geçer ve Olla en bi,WC. en kudsi hlı bir 

Z Ak 1 
- Hayır! dedim hiç lüzumu il göster.nıek cerektir. ~~~(itil 

Fakat hastalıiı haber verme - - aman zaman... ·ııam arı . k • hiç? Buna bol hava, bol ye- adam, küç,Ok bir hidJet )~ııD e •1 
den evvel hastayı tanımak lazım- bir kırıklılt filan?.. } 0 

• mek ister. Yürek ferahlığı ister. başkasının hıu·at hakkına ,. ~u 
dı. Yatağın başına oturdum: - Evet. .• Daima o kırıklık... - Fakat... - Kimsesi yok mu? haptına kastederse, 0 adarıaıP dll 

k b .,. p k a· . b mukaddes hak'kı kendi _ııa~~ıc 
- Şimdi ağır ağır onuşa ı ır- - e i... - ızım prensipimizdir u. - Yoktur. He, yok demektir. d ıı:.. ILÜ.!t111"" ... -

d f k 
'- J Ak · t kd' d il d . dahi tanıma ıt;•.na . ~ 1_.... 

siniz, edim, a at KIN cevap ar Ev sahibine döndum ve ilaç şi- sı a ır e yo ar a müşten Onun ba<>ından g-en piamH. ta- · ... H tı .u-t bel' .-

' 

· k" b .., -• ..,.. ..,. ıcap .,..er. er llJ<ft: ını, __.. iıt" 
veriniz. şelerinden birini göstererek: av ayan çır ın ir ticaret yapmış vı,ığun başından geçmemittir. rabını, beT asabiyetini -yene~ t 

Ve sormıya başladım: - Yarım saat sonra bundan oluruz. Benim vazifem." Ayrıca - Ne zamandır ldracınız? anların haklanna. bilh~a nıı>;:. 
A w d ·ıı. d f k Be manevi bir zevk, bir inşirah da b k.luna bürınet eden kims6ler - g:ı:ınız an ı ır. e a mı an bir çoıba kaşıiı veıin.iniz. n sa- - Bir sene var. Allah i.rin, ben a ____ .:ı. lifl~· 

1
. ., duyuyorum. ·• sanUı4nııe İll!"an sayı!IJWl6a ıı 

gc ıyor r bahleyin yine gelirim, dedim. hoşnudum kendisinden... v ell- ha t lıaldtın 
H ık• 1 Yaşaran gözlerini görmemek: tırlar. Ve lnsan, ya }1et 

- ayır... ı sene evve .•• Hastaya yaklaştım: kin bu yürek ferah olmazsa... hürmet <1creces1nde insandır. se-
Bir defa •.• Fakat ..• Çok az... _Bu :lacı aldıktan ı:ıonrn gü- için odadan çıktım. Sokak kapı- Sözünü kestim: insanın insan,, ahlild ve ruh, e 

- Anladım. Tedavi edildiniz zel uyursunuz. Yarın sabah geli- sına kadar arkamdan gelen ev sa- - Pekala, ben yann aa'bah ge- v1yesin\ bu bakımdan Olçmelt ~ 
mi? Ne yaptınız? rim. Size yapılacak şeyleri iyice 1ıibi kadın: leceğim. haldnnda blr lıilkiinl ,.eTl'ft 

Seniye gözlerini kapadı ve de- anlatırım. Şimdi daha fazla yorul- - A!lah razı olsun ... Diyordu. (~ 'Tat) mümltündilr. 

.. 
• .. 
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~ ....... rr~ 388 inci gün · (Ba61Htık4l•deıı aet'cı•J 
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1 
.ı F . .... ... 

- çekiy ar. " em ae ran--~Ual karar vereli? AVRUPADA AFRIKADA batın• selen felaketten müteneb-

------- bih olduiuntlan timdi artık top-
. ft.tt.ı.rca devam edea ve çok t _ _!._._ ltal••D t bli" 1 yekUııcu riulinin bir tarafa ıit-t:. t.neleri otomobiller ve tank- _UIS_ lll& • teltlip 1 • 1 tiklerini ifilirace ıözlerini dört •-

lllııı.... ~otörlerine ıirerek bunları . . h ı"talyada bir mahal, 22 (A.A.) çıyor ve bu soyabatlerin sa. fhala.-L~ b nal Londıa, 22 (A.A.) - lııgıliı ava l ~:;"- DIJ'akan kum fut anrun ve dahili emniyet ntzaı-elleı·i ııabah İtalyan umu_ı~1i karargahının 1071 rmı adeta endiıe ile takıp ey ı-
~ müteakip 1talyan mo- tebliii: numaralı tebliğı: yor. . 

lııt'alarmm Sollum ve daha d ·· b t l\." ızıJduııızde, kruvazor ve toqııdo Ondan dolayıc:hr, k.ı bu defa ~ Evvelce bildirilen ve ün ~un a · ~ ı ı.... -~t.ki H alfiye geçitlerini zor- madan az enel bn~lıyıı.ıı ve İngiltc· muhriplerinin himayesi altınd~ se~· M. Von Ribbeatrop'un durup du· 

-= Sahne Hayatımız =-
Halide Pişkin anlabyor: 

Ben, Şehir Tigatrosum/1111 çılunadun, ~ıl· 
tlım. Tekrar or•ga dönmek istemem. Bir san'11t
kir rtUlgele, /iıüran ıibi atılıgor " lHı• 
nun sebebini soran olmagor. De.- il, 
Şehir Tigatrosuıaa yıllarca emek wrmelc., 
bütün bir ömrü tiikettikten sonra o1'a· t-1..-ile. baıla~ıkl~~ı ta~rr~z. Si: rımin cenubu şarkiaine yapılan hü· rcb.:m bir kafile hava kuv~etlenmi~ın rurke n R o maya gitmiı buhın~~8-.,:•nı'deki lngılızlerın ıkınca cum mülılr.ı olmaınıştıı·. L<>ııdra mın· hücumuna ~ğr.:umvttr. I kı nakl~ye 

51 
ayni zaınanda ispanya Dahih-

3:.... !!'Üdafaa hattını d a geçmi4tir. takasının cenubu garbi ve civarile, gemısine babel olmuş ve bunlaL· cıd- ' Nazırının da Berline gelmit ol-
;-'• ltalyaniar lngilizlerin ( Mı- Kent 'e Su,.sex Kontluklarıııda bazı di hasara ugraınışlar<lır. ye bemmiyetle nazarı dikkati Halide Pişkin .• • A m m a hak.i-
b.. talaJln·· -u) admı v-dikle ri e- mahallere birkaç bomba atılmıştır. h'.eııyaüa i sıolo uzenndc uçan ve ınasl' 1 .fl__

1
_t dar" 

, ... .... · ır Z i t l<lu d ce oeuuca e • katen de piıkin l .. 
L fttiidafaa hattına yaklaııyor.- Hasar ~hemmiyetsıı. ır. aya o - düşman avcı tayyareleri!e nıusıı enıe t . d al " olduju Ü- Buna nasıl cHayır, de!:.:l J> d e -

dan bir istik6al ummai boş bir leagalmiş ! .. 

._ 8'ı i!una dair de haber alınamamıştır. tdcn tayyarelerimiz bil' düşman tay- sp~~~- a, .m um . •
0 ~ hat Süveyt v e tskenderı- Dün öğleden sonra avcı tayyareleri. yarcsine isabetli ateş ettikten sonra zere, kuçük nukyasta bar lopye- nebilir lti, istanbulun ir ili ufak1ı 

~ '1Zanan d emiryolunun mün- mizin ikinci bir bombardıman tayya- üsleı·ine döıımü$lerdir. kuncu devlet olmutlur. Onun resmi. huıusi b ütün ıabne tqek
~ Marsa Matruh iskelesinden r~si _d~ha ıl~şürd~kleri .'!.m~i. ~ir~· Düşman hava kuvvetleı·i S~n:ıali- 1 Devlet Re~.i Cen~ral ~ran~o ~ külle ri arasında ne zama nclanberi ~lralc cenuptaki vaha la ra nilmıştır. Dun a~cı tan .ı.rd_erıı~ı:ı de Kislniaıonun cenuhu ~nrbısıııde kendine gore bar dıktatordur, köşe kapmaca oynamaktan bir 
~.. İantidat e tmektedir. Jn- uıylat.a u_ğra?11anıış:~:· Gcc~~ı dur B:ugaus koyüne müteaddit akınlar h em de i spanyada iki senelik çok türlü usanmıyan bu sevimli sanal· 
~ bu m üstahkem hatda man faahlıyetı <'"t·~e ı gtt~ 1ıııe 111 

nS· ,.apmışlar ve iki ki,.inln ,·aralanma- kanlı bir d a hili mubaıebeden mu- Eh ~ı. ı;:._L : T" tT 
:.... L.. b • · · 1 betle da a genış ır ve yeıı11 en .o .

1

., .. "' _ .. _ 
1
. • kar tam; c anUL ~r ıya ~ ~ -UVVetle r ta ııt elmlf o - dra hücumların bnşlıcıı hedt-.fi olmuş- sına sclıep olmuşlardır. vaffa~ ç~tıgm.~ ı~re deıer ı v e lf su nda karar kıldı> dendiii !!ir sı-

~ dan Ortaşarktaki mev - tur. Pııyitııhtın muhtelif kısımlarına llüşman Berdaranın ve Kisinaİ· bilir bır dıktatordur. rada tekrar tası tarağı toplayınca, ~ İn mukadderatını tayin bombalar atılmıştır. Şnı·k ve cennp onun cenubu garbisinde bır tay.Ya.re Şimdi b u zatın başlaca m.u.te- almış başını, ( Raşit Rıza}. ya k açı.....~k büyük ve kat'i m uh a rebe, ınnhııllerine yapılan hiicum bu clefıı meydanını da lıombıırdıman etmı~tır. medi ve akrabası olan Dahılıye mış ... Ve asıl garibi d e ıu 1c.i; bu 
~ ce reyan ed ecektir. ital- ni ~beten kuvvetlı olı_nuşlur. . Duşımının l\lassah;~ua'ya yaptığı ha- Nazırını M . H itler nezd ine gön- haber gazetelerde yazılıp d urul
~ r ıiyasi ve askeri sebepl~r: Iııı?iltc reııın ~ııııalı gn.ı·hl~ın.tle 1>11 \'U hücunıuıııla ıayıa~ ve hnsnı· olma_- dermiş bulunması e lbe t birtakım duöu halde; ortaya çıkıp_ ta h_ u. ıiı.. ... t.!asır üzerine hareketlerını şehre tr·krar hucum etlılmıştıı . P.u mıştır. Tayyare ılnfı hııtnry:ılnrııı~ız • e m ühim kararlar ittihaz e · ., h ik 
~iye k d 1ıı · t • 1 d" iki mıntakada evler yıkılmış veya bıı düşman tayvaresı d uştıı nııış l crdır. yem v ~ ı B k son firarın ın sebep ve mctını 
~~ a a r le ır e mı~ er ı. hasaTa uğramışlardır. Yangınlar baş- Murcttebnt esi;. alınmıştır. Bir <liğer dileceğine ~~llllet eder. u ara r· izah etmek lüzumunu b ile duy

JAPONYA 
ENDİŞE 
İÇiNDE 

Japonlar, lngiliz
Amerikan birliği
ne karıı lıoymıya 
hazırlanıyorlar 
Tokyo, 22 (A.A.) - D omei 

Ajanaına söre, P aeifiktc: lnei}iz ~ 
A meMcan iıbirliği imkanlarına aıt 
d everan eden şayialar Japon res
mi makamlannda büyük end~
ler uyandırmıştır. 

Aaahi Shimbun aazetesi, Sin-

i ppur deniz üuünün Amerikaya 
devri yalnız Amerikanın A vrupa 

1 
harbine b ilfiil iftirakine deii), fa .. 
kat ay ni zamanda P asifikte J apon 
h a ltim iye tine de büyük b ir tehdi
de delalet eder> diyor. G aze te , 
Japonyanın, İngiliz - A meriltan 
tazyikına kartı koymaya hazırlan
maaı lizımgeldiğini ilave etmek
tedir. İngiltere ile Amerika ara
undaki işbirliği müsbet bir şekil 
almaktadır. Japonya askeri ve si
yasi sahalarda ihtimallerin hepsi
..;i karıılamıya hazır bulunmala' .dÜfÜncele r kum fırtınala- lamışsa da ekserisi siirotle söndii· cluşman tayyaresinin de düşürıılnıü ş lar ne olabılır!_. ~ tarafların mamış bulunuyor. 

" ~~aai d ÜfÜncele r Mısır halk rı. lmüştür. "lm:ı~ı muhtemeldir. ta hmin eyledıgı gıbı ispanyayı (Habibe Molla) nın ağarbaşla-
~~etinin harbe sürüklen- İtfaiy('llin aldığı büyük tedbı rlcrl ı İngiltere aleyhinde ha rbe sevke· lığına hiç te uymıyan bu iş, dü~- . lngilizler dün 'ı~•r. . . u ye inde eski hiicumlanı nazııı an bombalarla bir miktar ev yıkılmış d erek Cebelüttarıkı za pte ttirmek düz çalıkuşluk değildir de nedir' 
",, Mısırın m ülki tamamıyetı- ha a r fazla 

0ırm'.!1 1"~r b nı r 7ıı~t~r' ve bır kışi ölmüştur. Bir ııııktnr yn. gayesi m i takip o lu nuyor? Bu ih- Fakat bal.tık ki, O, aldırış bile yeniden Alm an ~eİatikıa·lı"ne tecavüz niyetinde Olü ,.c )'arnlı 0 ıluı;u ~ er veı e ·ı ı·al ı vaı·dıı· . t"ımal kolaylıkla ha•.ıra geliyor, b b "d' k d ' • · • 

clıP. 

~~- d f 1 • t • t" ted ır. . D h"I" N etmiyor, ari iz gı ıp en ısını ·ı A • • 1 • • ı...:_-..-.... e aat a temın e mış ı. İngrlt<.'r<.'nın Ct'nubu şaf;c ı«ındc, Dıi!;c r mıntakalarda lıasaı· az, za- çünkü ispanya a ı ıy~. azarı bulalım. şu son ayrılışı!) içyüzünü r San'atlrcir llôlid• Pifllİn istı a us erını 
li&i."V1'• " i m illiyetp er verler par- l..ondrn nııııtakost" ha • ıcinılc atılan yınt yoktur. seyahate çıkarken Cebeluttarıkın öğrenelim. dedik. Böyle yapm~k- bomba ladalar 
~ • efd'in bitarafhkta selamet ispanyaya ait olduğu yolun d a ta isabet etmiş olduğumuzu, şırn- dan çıkarmışlar, maaşını da ver-ııtı llh İçtihadında bulunması Mı- Berlinı • Rom a Rumen - Macar gazetelere beyanatta bulunmu, tu. dı siz de tasdık edeceksiniz. miyorlar.:. (Ririııcl sııhifcden devam ) ~Ilı harbe gİrmİyeceği kanaatle- Bununla b erabe r biz İspanyanın Bızi, 0 her zamank i güler yüzü, Buyurun bakalım!.. B u sarih Sahil muhafaza teşkilatına men-~ ~•tl•ndi•miıti. Fakat b~~- görüşmeleri bitti gerginliği artıyor ,imdiki halde lngilt.,• ile hı. ~.,. oamimi haHle ka•ş•l•yan k,ymetli hak,,,hk ka,.i•mda ,;, olun da ü- •up tayyucb aeyi• halinde bulu-
'1 

1 

Mısır topraklannın çıg· 11 incı ı:ıtııfede n devamı (Bırınci scılııftdetı clevu111) bi göze aldıracağını zannetmıyo- sahne kadınımız Halide Pişkin, zülmeyinl Fakat ne yapabilir, ki- nan düşman gemilerine muvaffa-
lt ~ini fart koımuşlardı. Roma, 22 (A.A) - Stelanı ıak tavsif ettiğ_ı hüdıscleı· lıakkıııJa ruz. Bu, İspanya için çok mühim daha sit eme: hazırlanmamıza bile mc derdimi anlatabilirdim ki} kıyetli hareketler yapmıo)ardır. ~ll' t~at uzunun bildıri:ı;or: 1 Ruınanyanın ını~veıc ıınııacaat c

1
t- b ir maceradır. İspanya, b ütün ih- vakit bırakmadan: istanbula gelince işi öğrendik; Boulogne civarında 12 gemiden h~ R fakatınJe Kont Cınrıo ola- ınesı muhtcnıelılır. Rııııı <.' rı haber c- tiyacat;nı deni.z tarikile ~riçten - Aldanıyorsunuz, dedi. ben bütün kabahatim Raşit Rıza ile mürekkep bir kafileye bombardı-~ i bedir ? rak :ara gelmış olan Von Rib- rıne gore asmak, karın ılcşıııek, ış· temin ed e n bır memlekettır. tn- Şehir Tiyatrosundan ayrılmış de· birlikte temsiller vermekmiş! •. ınan edilmiştir. 

~~ bu . . • l i t l • bent;op Al manyaya kendisini gö- ~~ı;~e etmek gibı ınczalıru dl!vam edı· ıiltereye kar,ı çıkaracak donan· ğ ılim k i... - Olan oldu, şimdi ne yap- Bir keşif tayyaresi Borkum ce-
sıyuı vazıye ayayı k b" t B .. maıı d a yok g ibidir. Binae n a leyh - Yaaa" Demek gazetelerin mak nı"yetı"ndesı"niz~ nubunda büyük tonajda bir iaşe t rtrakl h h • ı türece harp trenıne ınınış ı r. · Unıvcrsıteliler, Alnı:ın hnrlcıye r 

~ ann_:.. ar; saf n;: Ribbentrop garda Macarista n ve nazırı Fon Rıbbentropa protes to tel- lngilizle r, zate n Atlas d enizinde yazd ığı haber doğru değil} - Raşit Rıza imdadıma yetiş- gemisine hücum etmiı ve bir yan
ı..._ 'd l~izl 

1>:or: .~ :. Slovakva <ıcfirle r ile Alm a n büyük gıaflan göııdernıışle nlır. Uir gaze. ve Akden izde tatbik ettikleri ab- _ H em doğru •.• Hem değıl ti: cMisafirimsin kızım, istediiin gın bombasının gemiye isabet et-~~eıia ngı .::ırı'; ~sı\.ı:tı ı elçisi ,;e hirçok ıtalyan şahsıyet- te )faeaı hükünıetinı mcs"ul tutmak- lukayı kolaylıkla ts~anyaya le f · Açıkçası yanlı şt zamana kadar benimle beraber tiii görülmüştür. 
t.~~ art Ye m B-:daa tter ı b"" ı l leri tarafından selamlanmıştır. tadır. Şiddetl i ııe.şrıyatın mantıki mil edebilirler ve ispanyayı az - Ne gibi} çalışırsın I> dedi. O günden beri Hollandanın Ameland ad a111 
~~t.11a d mııtır.. ı adye ie · ı ·u- Tren İtalyan ve: A lma n marşla rı nctK'esin i yeni lıu<ludda tu hihler ya· zamanda çok m \itkül vaziyette - Şöyle ki: Be n Şehir Tiyat- de beraberiz. civarında tavvı\relerimizin hücu-

ır a ve cıvarın a ngı ız- , . d · . 16 pılma~ı ·hakkında bir numen talelıi barakabı"lı'rler. Sonra inailtere is- 1 1 d w · ı - ı;:.-hı" r Tı"yatrosundan ayrıl- muna ugwrıyal'l daha küçük iki ge-~11iz doı·· -n bı"n k;•ilik bir or- ve yaşa seslen ar_asın a !Saal tcşkıl edecekti ı·. kendı"ı;- bö~ le sıkı- rosundan arzum a ayrı mış egı . ~ b k" 1 
aaa ""' k m ~...... Y h b · 1 d k rılmı• b u dıöınıza mu"' teessı"r deöil misin iz} miden birine tam İsa et va ı o -l. ._tlcenı 'mdı" bunun sayısı da hare et etmıştır. • . • Bazı mchafil de, kavga çıkarsa pany~ • .. ter- a erım o m a a n çı a ., • ., .. k" . f"l"k ~ ~ t l· . · t' T İngiltere ve Mısınn ıstılası mihver devletlerinın ik ı nıemleketi tık bir zamanda, husumet ıos )unuy~rum . - Hayır ..• Çünkü oradan çok muş ve isabeti mütca ıp m ı a -~'1ttin° uz ınbeı ae~~ ır. t ar hulyalara ıle fı rrnttan istifade işgal edeceğin- mit olmasını asla affetmez. Bu- _Tuha f şey ... E. sebep;ı çektim. Bugün Ra~it Rıza ölmez olduğu mü§ahede edilmittir. 

l"111 lrlik sayıaı . . f yuzu ve a~ • Londra 22 (A.A .) - Times den korkmaktadır. nun ergeç acısına behemehal çı- - Yaln ız tuhaf mı ya? .. Feci bir şöhrettir. Buna bu sefer Ana- Gece guruptan az sonradan iti-
._ ııı.... tan bını bulmu, tur. a - · · · d " 1 t"k n h b"ri Maca Ba .. vekilinin b eyanata k •eyi.. Ba kın an latayım da görün: dolu ı ı..rnesınde b ır kere daha i- haren hemen şafak ıökünciye ka-1-.....,ıııde vak·it zı aının Mısırda gazetf!ınn ın ıp oma ı r u a. ı r .. arır. . d " k" "' Ş h" O d D k B 
t.~rin üd' fy b " k t Von Ribberı to rpuıı H o m a ve Ser- P.udapeşte. 22 (A.A. ı - Macar Bu mülaha zalara bınaen ır. 1 Şehir Tiya t rosu nda son defa nandım. Sonra, derler ki; « e ır du sten , un erque, ou-
.~ m _ • aasını ~ a no Suner"in Berlin ziyare tlerini Başvekili Kont Telt·ki bır gazetedt• ispanyanın, Almanya hesabın_a (Pembe K o na k) ı oynamış, böy- T iyatrosu harıcindc: sanatkar yok- logne ve Calais bombardıman 
\.. ·• ltttıracagını anlıyan Ualya ra h" . d en bır yazısın da rıeşrı•ttiği makalede diyor kı: c'l'ı an- lnoiltere 'yi gücendirmesine. ha_ kı- lece sezonu d a bi tirmi11tik. Ner- tur.> Bilakis. inanınız bana ki; tayyarelerimiz tarafından şiddetli !-;!' · ) ba ıs nıevzııu t: • • 1 1 B 
~ llren kum fırtına ar1ı ~eb~ · şoyl~ diyor: iki m ih ver devlet leri sılvanya l\la~ab~labrı.1 şımdl b~lacnı:1 kn· kalen ihtimal vermek aatenuyo. deyse turne başlıyacaktı. Herkes dahn mukemmelleri var 1 Şehir bombardıman edilmiş erdir. ir-

IOnra siyasi d iifünce e ra ar · · . · "hb t or an- ı nunlurına t:ı 1 
u unıın ır mı yon ruz. Vakıa ispanyayı kandırmak buna hazırlanıyordu. Bu sırada Tivatrosu Belediyeden ya.rdım \ c;ok bombalann g __ e mil.ere, m. avna-~ bır-1. k t baıla- gazetelerının "e ıstı ar~ g Rumenden intikam almak istemiyor. F ··ık • · J b 

- ara aarruza • ·· ı · d hayal için , mesela koca as u eı;mın Bay !\'1uhsin E.rtugv rul, bazı tder- go·· ru·· r . iki binası vardır, bırçok lara ve doklar uzcnne ısa etle . l l arının soz erın e g~nış Onla rı :ıffedıyor. Bıı. heıkcsc karşı b" • 1 
l'-J) . mevcuttur. Bunlar italyanların muşfikiu kendisine vaadedildiği ıri 1 rıva- ruat hakkında malumat almam İ· kolaylıklara mazhardır. Bu mad- düştüğü ve hücu~ları .Y~ng.•.n.~r ~ ol~lllar ile ~151r'ın harp sah - Mısırı, AlmanlarJn da lngiltereyi Budapciıe, 22 ( A.ı\ . ) - Yaı· ı res- yelle r yok değil. Diğer ta raftan çın seyahat amirine müraci:lat et- di ve manevi yardımlar bir de ve infilaklar takıp ettığı gorul

·"ı...... ~ına ragmen asıl . ~ısır ı!;gal edeceği vehmine kıtpılm ı ş- mi biı membadan bildirıli)or: son günlerde A lman aaze telerin- mcmi söyledi. Dediğini yaptım. hariçte çalışanlara gösterilse, o müştür. Bu ~a.rekata iş.tir~~ e~en ~~tı ve ordusu harbe 11tarak I d Rumen basınının bu neşriyata de- d e Cebelütarık'ın resimleri ve ha· fakat seyahat amiri bana ne bu- ?aman memlekette sanatkar var tayyarelerimızın hepsı uslerıne 
\ İlcÇe hu m e mleke tin tama- ar ır. vam etmesine sebeıı Transilvanyada- ritaları çıkmıya da batladı. Bütün yursa beğenirsiniz? ,Sizin turne- mı, yok mu meydana çıkar. Esa- dönmüşlerdir. 'd~ "~ istiklaline riayet iç in Almanlar dün ki ~1ııcarlıır ı_ ıntikanı korkusile i.\1a. bunlar bir hayli mana ifade eden ye gitmenize l ü:ıum kalmadı!> sen Şehir Tiyatrosundan ayrı ça- ~-..:.......:.._ ______ ___ _ ~ lerı sözd e duracaklarına <'arı ~tamı dogru muhaceretc ıııec·hıır •eylerdir. Bununla beraber Gene- Damdan düşer g ibi gelen bu lışanları yıldıran parasızlık değil, İngiliz Amerikan L' 'r t•ı. t · t kt d " tekrar •ıngı•ıtereyı• Plnwk vcvahut '.\lacarlanı knrşı bilfı. v h . . . .. b " 
>. ._,., emm e me e ,,_ ha,. rnp;1.,. k ı.thlsçt r..ıı "" mu- ,.ı F '"nko'yu ı...a~ . ' ' •."'~; " ha b., üwine ne yapabili<d im> ymi, 1 ;kıi<. Yok,. halk. o mü- • b • I" v • 

t~ • t ttiler hik gcistermektir. · ad a m tanıdığımuı ıçın, lngı tere Düşündüın; kocam o sırada Raşit nevver v"' san· at ten anlıyan halk iŞ ır 191 ~t...:-t bu söz teminatı sırf Masrr zı yare e l\lanır hükfımcti ı ılılialının uydur-. ile boy ölçüpniye kalkı~marlan Rıza ile beraber A danada bulu- parayı bol bol veriyor. Buna mi- (1 inci Nhifeden devam) \i~ Yani Vadi Halfanın ti- (Bıriııı:ı ııa/ıı/frlt>ı deııam) m:ı oldııfnınu <liplonıntlk yolla RıınıPıı evve l k endisinin bir hayli düşüne- nuyordu . isıanbul'da boşubo~una ,.aJ olarak Raşit Rıza'nın ayda nın ayda tahminen 100 kadar ol-
\,llt elı.j Nil va disin e a it bulu- Lontlıa, U IA.A. ) - Hııdyoda l hiikünı;tinc bi ldirmişt~r· .. B~nıı rağ· ccğinden ümidi kesmiş değiliz. o turup üzülmektense, kalktım O · J 200 lira maaş verebildiğini ve duğu hakkında Ottawada yapılan ~, .. e · Nil ne h rinin aşağı mecrası- bıı hit.ulıede lıuluııaıı ı:a~vckı l mua· 

1~"n eger R_umanyıı l!t~rultu ve leh· M . Yon Ribbentropun Roma n u n yanına g ittim ve Rasit Rı7.a İ· hasılatının her ge c.e 300 lirayı aş- ıesmi beyanat esasen 26.500 kişi-
'-''"Lt )"f k il t kil vinl Atllc ~zcümlc <lcıııı~Lir kı : «Ta- ılıtl e l\l ucarıstandan bır şP-yler ala. h t" elan"ce ondan ne ne- le beraber ı'kı" tems·"ıl v•rdı'm . Ara- - . 1· b 1· . kk K d h k 

il . .. Q e ı o arını e' e - . b"l -· d" tt seya a ıne g • ~ tı~ını soy ıy~ ı ırım . den müre · ep ana a ava uv-~~ '..,..tt.Jcları•a aı"t d eg.ildir. Bida- ıırruz Fruııs:ıyıı tevcıh l·dıldı>Jııııl~n· ıl le•' ı•gıııkı zunne ırorsıı acı sure e tice çıkacagın· ı t ahmine cidde n dan b "ırkar gün geçmişti. İstan- Ş h T" d k~ lıcri endişe içinde haftalar ı;<·çlrdık. n ı :ına rn tır. . • Herhalde e rek " - Pekı, tekrar e ir ıyatro- vetlerinin ne gibi bir yar ıma is-~ 'b Yanlar Sudan 'daki inıi- Endışe bakıdır. Faka t )ımııde oları ımkan yokt~~- g buldaki bir arkadaşın şu telgrafı- suna Javet edilseniz? tinat ettiği hakkında bir fittir ve-~ rnüıterek idar esi yerine i tımadınıız gıttikç<.' kuvvetlenmckte- ltalyanlar Hayfayı ispanya Dahilır~ Nazannın, ıerek nı al<lır.1 : cScni Şehir Tiyatrosun- _ Ciır:ıek istemem. Bir sanat- rebilir. ~' Pttaaır m iifterek id a resinin dir. Hava kııvv('tl erıııı ıı fııikıy<.'tıııl bombalaclJlar Almanya Harı.cıye Na~~nın bu karın iuetinefsil~ oynanamaL. Sinclair söylediği nutukta in-~ ~İlrneai lizımıeldiğini ile- her zaman ispat <'tmi~tir. f Bıı,ııcı wlıı/e.clen dcmm) yeni seyahatlerınde yenı bır takım rafa da bir ha yli faydalar temin Düşünunüz kı, ben sahnede hala giltereyc tevcih edilen kesif hü-~~leydiler. Uzun zamunılıı menıleketın bekle- 32 a rap ö ld ü kararla r ittihaz edildiği şüphesiz· eden bu anl.ımaların, e rgeç bir bir varlık göstcıebiliyorum. Halk cumların başındanberi Alman .~ i İse bunun p ratik o lma- nen i::;tlllis ı yıne lehır l'<lilınıştır . Is· Kahire. 22 (A.A. ) - Fi!ıı;tırı : l>un dir. tara f için hay a l inkisarına sebebi- bana mevki veriyor da, ötede hava kuvvetlerinin zayiatını 4000 ~t ~.,~ Sudan ,imal inin Mısır'a tllaya yıne ıle t~eb.bus edil!'bıl_ir. <iğleueıı sonra diışınnn tayyarl'll'ı ı A ncak böyle sür' a tle ve he- yet vermemesi, tabiat kanunlan· rastgele bir fıgüran gibi çıkarılıp tayyareci yani ayda 2908 tayya-t.ı_ , Uhun un d a Hab etistan ve Fakat Ilitl<!ı tahnffos ıı~d~1 .gedkılıı\bl~· Jiadaya tekı'llr huı·um etıni~lı•rılır men hemen elçabukluğu marifet na muhaliftir. O cihe tle biz, ,im . b sebebi · rnc "ı olarak tahmı"n etmi•tir. 4&.._""Qftıa tir Heı g~<'n a tıı ı tı l ı a tı•şı• u- J • • ..h. k l I 1 · 1 d k · atılıyorum ve unun nı so- ~ ., 'w~l~rp ey a letle rine ilhak e - sii;ıı.iıı ıııfı~kulatıııı :ırltırnıaktadıı·.> Şchrın muhtelif ırıahallc•ı·inP utıla ıı usulıle m u dım d ahralr a r b~kere- diye kadar yapı mıf o an ış er e ı ran da olmuyor. Demek ki Şehir Tayyareye gelince: St!kiz ağus-1.~ .... lia;rngeldijini söylemek- f T K 1 b .. bombalar lıazı hasıır yııprnı şlar ve rek onların a er a t a t ı ına sür'ate, kat'iy~te b ir hayli l\8'· Tiyatrosuna yıllarca emek ver- tostan itibaren Almanlar 1867 
'T,· Bu auretle de Hint Ok- nhgtı ıbz d rba 'ı ugukn lıu meyanda lıfr cıııııı ill' .ı s liıın nll'· geçmek itiyadının, ıimdiye kadar m akla beraber, bunların sonuna mek, b ütun bir ömru tükettikten d A . 
~ .. .J ı a e e u una ca uırlığına bombalaı ılilşııı iışlur. :·2 . 1 d"·· b k k•dar ı"y i ne ticeler v ereceg"ine ina - tayyare kaybetmişler ir. yrıı ~ -..ıan Akdeniz' e kadar müsbet netıce e r ve r ıgıne a ıp "' sonra orad~n bir İ.:ıtikbal umm"k dd f d 1 · ı · ha ·a kuv ~ L Londra, !!:! fı\ .A . ) - Kıal. pazar· uliı ve 18 yarııl ı ııııı hqı ı Araptı r. "h b 

1 
d d ~·ı· .. .. mü et zarın a ngı ız \ 

... uir lta lyan m u'"st- leke h ·ı ta bu ic.lerin i lanı aye öyle de- nan ar an egı ız. b b " h almiş! o··yl d ~ · ı · · ·1 Al ·· '"•l t ~... tesı ı:lıınl Gıı•ı·rıwich saatill' 17 ıll' Tayyare clafi atnryalnıııııı z ın ate~ı ı• T z oş ır ııy ·· e egı mı vetleri l ngı tete ve manya uze-
Orlui u k urmak istiyorla r . radyoda İngtlteıeye ve denizaşırı (il . 1 r n aşağı iki düşmun tavy:ucsıııiıı hıı - vam edeceğini zannetmek le doğ. Ebüzzıya ade ya ; girmemiz de, çıkmamız da bir rinde cereyan eden muharebeler-~ M. Altay kelere hir hıtulıede bulunncnktır. sıı r:ı uğrnd ığı znnnuhııımaktadır ru de~ilclir. Şimdiki hald e iki ta- VELİD kişinin keyfine tabi olduktan de ancak 600 tayyare zayi etmi•-

' ~ !~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!j ~nra... lerd~ İnan~~ her ay kaybett~i 
Sag'"f'·- N ti J - Vallahı ne diyeyim bilmem ki tayyarenin üç mislini imal etmek-'-._ ~uugımızm o arı -1 '. r Hikaye Ü M i T Şerif Hulusi ==="""'~. Habibe Mollacığım; Allahuilem tedir. Kanadada ve Amerikada i-~ 1

' 1 hissavapl f. K. mal edilenler bunun haricindedir. ~t~ '.emeğimiz Sofuk ve karlı bır kış sabahıydı. zuııu bu ıııana~ından temizlemek i - ı ıliyen gazcteyı arıyoıdu. Ocağa ya· rafına bakınd ı. J\'.ıınscd1ı hareket gör· r • , 
lııııı t · Genç muharrir k~buslu geçen hır çin yıkamıya başladı. kın nıasnlardon birinin üs tünde g n. meyince, işitilm<"<liğirıe inandı. Şim · I Mantıksızlık Müsabakası : 29 1 llıı c ın mılli bir mutfai:'l var· " k Jb" k ılı' dn~ı· n bı" ı· korku "uuuyordu. Kııh · 

l'u ki b bak d k uyku ıle yorulmuş ı;:özlerini U!,'"Uşlıı · Ağıd ağır giyiniyordu. Yapacak :retenın başlığını ~:"Unce, a ı uv- ~ u J • ---... -~-11111!1-_,. ...... _,. ...... ,.--.,.~---~--..,--.. ~ ·,,,! l" er, u >ım nn ço ı ğ j ti t k d tt tmııs lıi ··cdnn nasıl rıkacıık, ı· kr gündür sem •. """ 1' A d 1 d · f t ru•·orüıı. Aç o ıııasınn nı •men, vu. lııı i.,. i, yasamaktan lıeklı:-dıği hiçlıir ve e ça.rp_ ı; .·~n ını 1 a, _ı:_ ç _ r • ~ ~ ııı · na 
0 

u a, zıya e ye. " ı •- · k 1 lı k - t t t "ıne uğrı~·an1adıaı b~kkalda_n hangı n 0 d" "d k d - ıc c:udünün hararetini a an yııta_ ... tan kan .\·oktu. A~·aklarıııın ucuna ba ·I ·urı gı ı , ·agı parçnsınııı us ııne ,, .. • 
• 1 b n urt çeşı e 

8 

ar yu • 1 U dd t "' t J k f 1 k ğ \'ÜZ)" ııdu"" nç bıraz ··knıek, bıraı pey-, ll'raı 1z kalkmak istemiyor< u. zun mu e 

1 

ı<anık odıısınclan .;ıktı, koridoru geç- a ı ııea ·, say a arı ıt\'llC:"a :O ve. l' er " "' S'~t 
1 

n · • 1 d bl k 1 • lehe bıı se ·ııı· ı· istı· , . ...,ek, akşam eve nasıl _ döne-~I• , •. acaba tıb, lıu kadar re•itli düşündü. Pencere "eııaı nr~n a . ti. Hiç kimseye giırünıneılen sokak y~zı s ıııı oymuş aı·sa, < e . • ,~.. k l t d 
.~ ~ y rikmi~ kar yığının ı komşu evııı beyaz kapısına yaklaşınca, saadete bcnzl!r vınçle karlı caddelerrie ma.tbaayn ka· cek? Bu sesi susturma s e ı, onu ~ 1 Ueut için faydalı bulur ınu? damını görünce içi iirpl'rdl. Aç Vl! bir his duydu. Büyük suı; işll•nıiş bir dar koşa~:ı.ktı. _Faka t, guçlukle ına· ynlanlanıak ıırzu sunu. d uy~u. Sayfa. 

\ ~lıtCe-vap verelim ki hayır! . . ~- ktıı - d kı dalv '\'e tu ltı ) ' I ''"vı" ı ııı"k ırııı. "ille bı r haı·eküt \~ ,.~ ea_nlı!ı~ıııı muhafa7.ıı etmek yorgun vücuılünü bu •ogu nere· insan dbi, süı·atle nıcı ı!iveııleri ine- sanın s:ıgın. ~ . rnıı . c. o n . , , , ~ , "' 

~İ~l'rehılırıek için her gün birçok ye, hangi ılostun yıının:ı sürükliye- rek, sokağa fırlamak, soğuğa bürü- Gnzetl'ııin ~ı~ıncı . ımyfa~ına_ dlk~.ıt~e ya ptı. Fııkat. za~·ıf ve d~rmaıısı z el
, k bilirdi? Evin kirasını lıugün vermC'Z· nerek te olsa, kendinı hiiniyete ka- h~kıyo~, lakın hıçbır haı:fı: hıçlı~r teri titredı. Sankı, bu hafı{ kilğıt bir~ ' /; ar. Bu itibarla gıdala- se. akşama, aylarılrınberi ıztırapln· vuşturmak istiyordu. Mnamafih, aş- cuınley ı okuyamıyordu. lçınd~ bu· den koc:anıan bir taş kadar ağı rlaşı·I tııı a nıiktanla albümin, su, rını duvarlarına bir kabartına gibi kın ç ılgın arzularına benzer bi r sn- yük ümitle beraber, kuvvetli bır in · vcrmıştı. Masa başında doktorundan ~t11dı "e nişastalı madıleler bu· işl ediği bu odadan mahrum kalacak. adetle sarmalanmı, tir ümidi vardı : kisa~. beraber ya,ıyordu . Korkuyor- mucızevi kudret lıckliyen bir hasta 1 ''ttıi· llir gıdanın kıymeti, ih- E.ı:...r, bakkala olan borcunu bugün Belki anıetc·de bugün ya7.ısı rıkar. du. Oıııiııde duran bu gazetC'ye ınn- vaziyetindeydi. Ellt-rı t itriyor, kalbi ... .•lbOmine, yafa ve nişa.<c- 15"" " ~ lk bi k 

~ ""~ ödemezse, hayatının, çıkmaza giren Karlara bata çıka ıııat-.nllenln küçük namıyordu . BeklenmE-d r aza ya· çaı pıyor, goıleri kararıyor, nefesi ı."'li .. ı.. ~~· Bu maddelerin gıda h · - - -idi G 1 d b · •ısını konuJme•ı mutad olan sa,·fR· daralı.-oı. go- ı u" nmı"·en biı· el ~·nkı" '1 ·•.,, 1 ü kara giinlerinl sonn erdirmek için ka vesı onııne .,- · ıun <'r en crı ~ •. . ~. . . • . 
1 

., ., ... ~ ,,_ ~ ç ·sn kaloridir. . 1 i t k . kalacaktı Paı·tal hale kahvrci\"e para vcı mccliğiııi hatırla· ılan sılınış olabıhrd ı. Bırıncl s:ıyf•Y. boğazını sıkıyordu. ~, ~cutte bir gram albümın > r e çaıe · ' · · k d" ı · · ğ ğ t · d k ve kalbı 
t..." b -t ı k ı k H 1 gelmiş elbisesinin taksit borcu, ter- dı . Fakat, şimdı en ıs nı 0.raya gı~- 8 ır ıı ıı ·, ~~r . oya~a _ - - Bu sayfayı ı;~viıemiyecek ka•:'ldı lr . gram alor yn ar. a - zinln ısrarlarına rdmcn hala öclen· mckten meneden utanma . hı~sini go. çarpaıak çev_ı_!"d_ı. ı.k!ııcı veır uçııtakı·ııcn~ dar kuvvl'tsız mivim"! diye ıJlı~ündü a1L,tr_arn karbonlu maddeler k k d • ti d v savf61a Ja ıgrı bt•""rll b ·• · · i 
~• .. "'ti kadar kalorı· yapmak- . u·. artık kefile haber vermek ğüsliyece a ar r:u\'ve ıy ı . e e- ., .. r .., ve ani lıir haı·eketle sayfayı tevırcl . 

'"• rnemış • ' k J k h j h fl "U ·atlı koskocaman "" ;Yilcut rnakı"ncs ı" kı"lo başına lizımgelecek. Karnını doyurmaktan ğer, yazısını oymuş arsa, ·a ve<-. aı er, u~~n :' ı i' 1 . " ı·u- ,·or Baktı, baktı, uzun müddet. baktı: 
·• ..,, ·i ev ~ahibini bakkalı, ten.iyi, ve burunlu bıçımsız res m eı gv J • d 
• , 11• 60 kaloriye ihtiyaç gös- aciz kaldığı ~u anda, uyuşmuş kafa- l • ~ ' • du Gözlerini uğuşlmdu. Eğer, dünı. Kendi malı ne hlr kelimeye, ne e ~l'ı .,.: ıu demektir ki, kalori sı, bu meselelerin uzak yakın hiçbir lla... alacağı para susturabılec~k d . ." 'h an okunuya alıştığı, bir isme rastladı! Önündeki gazele 
, ııtıı Uendun ağırlığına, yaşına, ha!Uni bulamıyacak h~lıleydi. Nlha· miydi '. Ne gezer .. Bu .. kadar az bır Y~~· yae:a Z:~muş iki muntazam kc- sayfası , ıJerhal, dibi göriinmlyen kor-

~I "Yet çalışmwa göre deği- yet, bir gayretle yatagından kalktı. p:ıra ıle a~cak bır. gunluk .hay:ı~ı.nı lime görse, okumadan evvel sevin _ kuııç bir uçurum ._.;bi deriııleşiverdi. 
~lı.~ d·· . Gardrolıun önünde durdu. Aynaya satın al~billr, k_aı n ıııı do> ura~~lır, cinden kanatıncıya kııdar dudu klan- Bu ınıınzaradan tvve~ü ~ö~leri karar-
~-~ old<ırt saat içinde vücudün baktı. Kendinden korktu. Avurtları r~hun~ ~-synn Jtalın?eb.f~~; a~-~ozl~ nı ısıracaktı . Üçünrü Sayfayı çevir- dı, sonra yaı;ardı. Agn· agıı·, ~·e ına
~ '~ı_ utu kalori ıudur: çökmüş, gözlerinin altı çü rilmü:ı, yü- vucu~unu te~ 11 e~e 1 11 1

• 
1
. r:ı mek için bir hareket yaptı. Fakat, saya tutunarak :ı.yağa kalktı, vücu· 

~ ao. 851~tiralıat edenler kilo ha- zünde gönlündeki derciler kadar çok du ~ı , y~şa~~k ahl:k~.? .~~t-~eı 'k ~n içinden, kendi gine ait olnııyan bir dünü h ıçk ı rıklar sarsıyordu. Kahve-
~ ~'lı • az Qalı .. anlardn 35-40; çizgi bellrmişti. İçinin kendini bütün de, ızzetı ne ısten e u~ u ur. a 1• ses : <'iye bir şey söylenıeclcn, müşterilerin 

) tanı Y • vcclden bu sebeple utanamıyordu. k h ed ~ O"lıll arda 40 - 60; \'Ücudünfi çıplakl ığile dışarıya verm<.'sınden, Ani bir kararla kahvenin kapısını - Rugün umduğun ı:aadcte eı-l~c- ı;aşkın bakışları arasında ·a v en ~ )' •l'da '
5 

• 
6
0... sırlarını if,a etmesindım ürkmüş gi- artı, içeri girdi. l\Iasalann ü stüne mlveceksin ! diye haykırı\ı. çıktı; soğuğa. koı·kuya, ıztıraba bü-

• eınekler bf-• daha çok bes- ~ · k d k tll dl k" ı·u-nnrck ve a~·aklarını karlar üstün· 
"-

41 

bı" t-ssür duyarak ellerile yüzünü dikkatle bakıyor, ı1andal veler arasm- Bu ses o a ar ·uvve Y ı, ... "' 
-lin CeYalauıı yarın bula- • """ ~ k"l d i ·ı ·ı i' d" t de sürüyerek oradan uzaklaştı. kapadı. Hemen musluğa koştu. Yil· da yürürbn, sağda solda, mütema- kahvede ı er e şı tı er m · ıye e • 

Bundaki mantık11zl1tı Balana. 

T AFSILA T ı ne9rinden ıonra kuponlarla blrlllttı 
•••• ..... ....... • •• " ' " kesip gönderin Is. Reli...ı.r. a7rıca 

lçiııde mantıksızlıklar bulunan re- tafsilat vermeğe Hl&um yoktur. 
aimler neşredllecektir. Her reaimde Gazetelerini kes..- iailnDlı'e ka
mantıksız bulduğunuz yerleri renkli ı·ilırimia buldukları ....mbıwlılrlan 
kalemle ipret eciini&. Soa r.mill bir kitıda :rMlP ~. 
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a ih Necati Eczahanesi Ba çe apıda Vakılhan karşısı da şe erci Hacı Bekir sokağı başındadır. Başka yerde subesi yo tur 
) • • 1 , e 0 , 1 • • e 1 ı o ı , • • , • o • • • • ı ı • ı ı ı ı o e ı ı c c ı ' • ı • ı ı o • • ı • • • • -~ • ı ı • • • ı • • • ' , , o • • o • o o • • • • c • • ' • • • " • • • • ı • • r. • ı • • o o • • • • • • • • ı • • • • • ı • • • • • • • • • • • • • • • • • o o • • • • ı • • • • ı ı • • ı • • e e • • ı ı ' o • o c t : ! ! .; :~~ 

.. \lS--s -·· ... -:.:. -·:-···p· · -·. o· ~. ·: .R.- ~ ......... · 
:~~:,~.. • ; ' > - • ' 

f.~~~ • ..,. ,. . ,, . . . -· . . . . <)' 

Beşıktaş F. Bahçe yı 1 E•k; .. !"~ .. ! ... ;" .. ,.L~ •. ~ .. " '"" ~. ~ y~ .~.,,., ... ,. L i s E l ur •• ~~~m'~'~ .. ~.~~~~~.~.~:, !~~~~~~~~!~:mu" f 
2 -1 magV luA p ettı• L..Yıılıaneı dillere ılk sınıflardan ıtibıınm lı:ışlııııır. Son sııııftıı fen şub!'si de \'ardır. ile 12 ıııcnıuı· alınacaktır. l\Tiısabaka imlihıw!:.ıı ı 7 n. Teşrin t!l~~n 

Talebe ıııektebın hu. usi otobı.is \'e otomobılile evlcıiııe nakledilir. zarte.si giiııii Adııııu, Huısa, Oiynıbukır, Eııuıunı, G:ızıuntep, " 

Sanı~uıı ve Sıvastu yupılacaktır. 

E k • h • D- -·-. f k , 1 şı·şLı• TT eEIRe fAo DK: K8051.47LI•SESI- , ' :-=. İ:~~t~::;ıaoı~~::ı~~:~' ~ıç::nu ol nıak, 
S lŞe lT emzrspor Q zmz 1 K 1 Z ANA • iLK .. ORTA .. LiSE E R K E K c - on sekiz yaşından aşağı ve otuz ynşından yukarı buıuıın111111 

C - A~keı lığinı yapmış olmak (askerligını henüz yapmııınıŞ o: 

Türkiye şampiyonu oldu ··--------Tedris ve teı·biyesındeki ciddi~·et Devlet lıntıhaıılım neticelerile ı.abllttr. lar muvakkat ınenıur olarak nlınncnklardır.) 
l - Talebe l•aydi her gun (saat 9 • 18) e kndar Jlalıl Rıfat Paşıı konağında yapılır. 3 - Yukarıda y:ızılı evsafı haız ol:ııı talııılerden tııhrıri tınU~j'll 
2 _ Arzu edenlere mektebın mufas~aı talınıııtname!ıi poc;ta ile gönderilir. ınuvaff:ık olanlar tccı übc lçın on beş gun m:rnşsız olarak çalıştır• 

1 
3 - Kayıt içın "elilerin bizznt mektebe gelmeleri gerektir. ' Bu müıldctin hıtaıııındn mesaileri itibaı ılc de iyi not alanlar b:ırcıtl 

YA T J L J :\işantaşı Rumeli ve Çınaı· caddelerinde GÜNDÜZLÜ nununda muayyen tahsısııtla k.ıdroya alınırlar. 
•ı••••••••lliı••••• Hıçbir yerde şubesı yoktur. ••••lliilll•••••••••'• 4 - l\luv:ıffıık olanlıır arasında ecnebı lisnnı bilenler tercih 

01
"rdf 

işçi arayanlar Üniversite Rektörlüğünden : 
5 - İmtıhan netıcesiııdc Bnnkn hızınetine alınacak ı 2 nıcıııU 

- ü esede başkrı muvaffak olımlar, ıııuvııffııklyet dcr('celcrınc gore m ess 

lacak nıuııhallere sıra ılc ıılıııncuklardır. 
· ·· ·ne ı:• G - Taliplerin en geç 5 D Teşrin J!MO cunıarl<'<ı guıııı ti 

yukarıda yazılı şubelcrimız nıüdiiı liiklcrinc Vl'sikalarilt.' birlikte ıııor' 
atte lıulunmnları iliın olunur 

+ ıı ıl/El\JU!l - Tıirkiye iş Ban
ka ııın. :Mi.ısabaka iınlıhnııl:ırı 7 /10/ 
94U da Adnııu, Ilursıı, Diyarbakır, 
Erzurum, Gaıinııtcp, Kony11, Samsun 
ve Sivnsta yapılacaktır. 

Orta iığıt.?tiııı ınues e•C'leıiııe yabancı dil öğretmem yetıştırıııck nııık· 
o;adilc geçen yıl Istnıılıul Ünıversıtesiııde açılnıış ol:ın fruıısııcu, İngilizce 
ve almanca kurslaıınıı bu yıl dn aşağ11!11 yazılı şartlar clııhilınde yeni-
den GO talebe ıılınııcaktır. ... 

Bu. talebe bir yıl l !\tanbul Ünivcrsıtesındeki yabancı dıl kurslarına ,.. .E K z A M• • N 
+ Mb'MUR - Inlıl~nı·lar idaresi· 

ne. Ortn tahsilli; y<ı~!:ın 21·30, mil· 
racaat 10/10/940, tııu abaka iıntiha
m 14/10/940, İst:ırıLul ve Ankarada, 
fstanbul - Ankarıı [mum l\Hıdıır· 
luklcriııe mrırac:ıat. 

dc\llm edecek, bu müddet zarfıııdn lıerbırıne aydıı 30 nr llrıı harçlık ve- 1 
rilceektir. Bu bir yıllık tedrisrıtta muvaffak olanlar siyasi vazıyet ııor-
nıalleştiği takdirde tııh ıllerini tnkvıye etmek üzere, bır yıl da dilini öğ

• 

Dünlcü büyült mü•abukadan •Uoel yapılan şampiyor.luk 

+ /il K\1 UR - \':ıkı r Paralar·Mu· 
diıı-lı.iğündc (60) lira ucret. 28/9/ 40 
da lise nıezunl:ırı arasıııdn imtihan. 

kupaır tevzi meraıiminclen b i r İntıba ... * !ılf;ıı/l 'R - Anknı·a F.lekt,;h 
1 Şil'keti. Lise me7.llnn, muhıısrbedcn 

(1 inci sahifeden devôlm) 

lıhin Lakımdn olm:ıyı~ı. forvetin kı
&a p:ısl:ırla oynnıaııısına \'C nğır bir 
tempo tutturma•ın:ı sc!ıep oluyoıdu. 
Yaşarın ortada guzcl par; tcvzı d· 
mcglne ı :ığmen aı;ıklaı ın oı t.alaı m
d nn nııeıık Beşiktaş müdafaası i ti· 
fadc edlyoı, Feııerbah('e uç ortaı-.;ı 
scylrcı vuiyctındc kalıyoıdu. Şerefin 

bozuk oyunu, Hakkının durgun ha
rekt•tlerl Bcşıktaş for lınttıııın liıyı
kile hucum etmes ine manı oluyorsa 
da ağaçık Şakirm suı ukleılii"d top· 
lıır .Fener kalesi !çın daıma tehlikelı 
ol u~orclu. 

Rifnt - Ş:ıkfr - ıfakkı - l\leıııduh _ ıııılar. Memurin kanununa uygıııı. 
Şereı . Tııı ık. ı askcl'liğiııi hhiı'ınış ... 

f'cııeıbalıçr: Cih:ıl • Muzaffeı • + 1\lUllASlP Ucret azam.i_ 2~0 
Lebıb • Ömeı • Esııt • Pıkı et • Fık- lııgillzc<'. ıııuhııbereyc vcıkıf. Maıı bır 
ıet • D:ı rı . Yıı, r • Nnci • Hebıı. müessese için. luracnat: :Fotoğraf 

1·- k. . I ,. 

1 
ve hil nıı hııl teıcuııll'sıle Ankuı:. 

ur ıye ,ampıyon u 5 u ... k t 55 pos..... -u usu • 
Tuı kı) c futbol ı;.ampıyonlugu ıçirı + _ M f J/IASEJ:ECİ l\lnlııtya 

Ft>nerb:ılıçc ile Eskışehı• J>enııı-spcır Bez ~·e fplık fııbı !kalal'lna. Kısa ha! 
takımı ntasındıı lıugun Ankarnıla 19 tercüme ile fabri1ı:a müdüı lüğüne 
• Inyı ~~udın?;ı ~ :ıııılnıı ikıııcı kn!'şı- 1 murı:ıcııat. 
lıışm•l .,.ı E«kı,ehr Dem.ıı'Spor ta- + 1\A7'il' ı E ML'rtAT\11' _ Di-
kıı_nıııın lehırıt• ııctıcelcıımıştir. vanı muhasebntta 20 liı n nsli maaşlı 

lstanbul kür ek mukavemet kiıtııılik için 10 te ı ınfe\'\·elde, 30 liı':ı 
şampiyonluğu asli maaşlı nıuıııkıp munvlliği için 15 

Dun Ec\•kozl:ı. !\lod.. aıasında teşnnıcvv .. lde. ı;o ~ıs a asli nınuşlı 
mcv!lııııııı son kunk nıul..avemct yn- ınurakııılık ıçııı \Ü ti'~ ı iııievvelde im
rışı yııpılmıştır. <> ku!t bi.ırı iştırak tıhan ~a.• 
ettı(:ı lıu yarı~l.ı Gnlata ııı·uy baştan! + O(:JU:TM l·:.v - GO linı a~li 
nıhayctc kud.ır bıınei ,•n-ziyette git- m:ı:ışlı ı\ıık:ıra Pvlis Eııslitu il içııı 

ıııış \'C lrn''''<'tlı n.ıkıbı t:ı1ııcşı 10001 ı~rıı~in:ıl.ü;tik. ~·e 35 liı'.a ~"li mua~lı 
ııırtrı• kaıhıı u~·:ıı nk I...!'!.J ı;:ıııt ile Kolı>; ı~·ııı fı zık mııallıını araıııyoı. 
birıncl l))mıı~tur. İkınclliği ı ;ı;; 2ı Tıılıpleı ev\'elü telefonla veya tel
~aat ıle lznııltrn t\~ığıt:.110r, üçüncü- grafla Polis Enstittlslmc ı.orneaklaı'. 
luğu 1 .::1.2 ıle (""';i111e~ ck!plerı kazan- •••• •••• •••• " 1

' .. '' '" " ' ' '' ' ' '''''
1
'' ' '."''' ' 

mı Jaıdıı. nu ııuırtlE' G:ıhıtasaıay ~~D @· 
1 tanb•ıl kürek mukavemet şampıyo-
ııu ol ıırn ttıı. 

i~ta:-ıbul tenis birincilikl~ri 

Feııerb:ı hçc foı vetleı inin kısa pno;. 
lada H<'şıktaşııı sert defan ı karşı· 
.. 111dıı hiı netice elde c<M:nıedığı gibı 
oyunun blttiin ıığ'ırlığı rln sarı liicı· 
vert llı;f.ııısn yuklcnıroı du. De~ il'· 
niıı ort:ılııı ın:ı dogr\ı :ığaçıktan oı· 
tuya \'C Ol'tıdım $eı efı> J:t>çeıı top sı
kı bir şütlc ı-·eıl<'ı ağl~ı ına takıhlı 

Fenerlılrr hiç heklenmı~ en bu golu 
ycdiklcıı oıır::ı biı.ız haıeketc ı::eçcr 
gibi oldulııl'" .. da yiııc kı~a ııa ~lal'la 
oynnmalıırı ve o1Ül ntın::ıınnlıırı bir 
çok fıı a tlıı rııı kaı,;mıumııı el.ıeıı ol· 
dui:u gibi nctıcı• nlıııul::ıfırn dıı miıııi 
oldu. 35 inci tlaklkadn t~kr:ır :oldan 
hücunın gcç<·n sı~·ııb bcvazlılaı· Şet•--· Dun fl.gcılık kulüb~ı kortlarında 7.30 Pıogııım, saut ayaıı, 7.35 
!irı gi.izcl hn pozı .. yonJ::ı )·akuladıgı 1 1 t.aı.bul lem blııııcılı;ı•ıı.n seç mele- lu:r.ık. <Pi.}, 8.00 Habcı lcr. 8.10 Ye. 
topa ıskn ıreçm ile muh ıkknk bir gol &Jne dc\:ım cdılmıştı.ı etıccclc S nıck lı tc i. 8 20 8 'lO Hafif musiki 
kaçırdılaı. r.undıın sonraki z:ımnn Suba). J:ıffr, Banıbıno, llası.ın, lb- (Pi.). 
Fenerin niı;bi ht'ıkımivcti altında geç- rulııın Gınırnz. Arlıııtnge. Boi ·omos 1~ 30 Pr<ıgr:ıın, snat ııyarı, 12.3:i 
mişse de netice de&işmeden hııincı \ ' C T<'l):ııı 1 nkıpleı inı ıııağlüıı ede- Müzik, 12.50 H:ıbeı-ler, l3.05 :\luıdk, 
dene ı . o Bı•şiktaş lc·hınc hlttı. ı el~ dönı!fınııle k:ılnıışhırdır. Domı- ı8.~0/l4.00 l\Hizik 1 P i.). 

lkiııri d<'Vl•'Ye Beşılttaş ı uzı.:-ar:ı fııınl ~ C) lıılde v:ıııılııcnk ve ~rn un- 1!-100 Saat nyllrı. 18.05 Oüa ıııüzi. 
kal'şı lı.ıqJııılı. İlk d:ıkikalardn Fı>nr • rln ıla rııı ıl ııı:ı~·ı ovn:rnacaktıl'. ığı (Pl.l, HUO Caz, 19.10 Fasıl hey('-
bah\t' kalcsıııı• lıııkaç akın ~aptılııı· Vefa 2, Süleymaniyc O ti, 19 . .tii Saat ayaıı, h abeı-lcı, 20.00 
~ıı ılıı s:.ııı lfiri\' ı•rtlileı· h.ikınııyell ele I> 1. 1 1 t 1 . ı lk ı Müzik, 20.::0 Koııuşıııu. 20 4!) l\Iü:ı:ik: 

1 ık rl 1 S , k 1, · ı· un 'lıwı ı;ı ıçc "ıu ıı ua ı ıııııç . . . . . · ... 
ahnu .ta l!l'C' ili(' 1 f!I. • I" I" ıeŞI•• \ ' f 1 S I . ı DınlcvlCI JStPJ<lcrl , 21.10 t\hızık, 21.311 

· · • b h f e a ı l' • il eyın•ını\'c• nrusıııua ya. • · · 
ta kulec;ıne men 1· ener a çc orvct- l l \ ' f ., .. l' l) t"I Haıh·o g:ızctcsı, 21. 15 Ork.-strn L 
leri aynı lıi ı iııci d<>vrede nldugu ı.:-ihi ııı / 1 ~~ de 

1~ 111 
.. • IJ v • ga. 

1 dıye 1 ~ van • Rt.'ctlıovl'ıı: .ı ilııcu Senfoni :?::!.:il) 
şut. atmaktan çekiııiyorl:ır veya Be- ~ 1 ı:ı~ı\t 11 ~· yt;ııuı'1 ırı~cı cvı-c~ı , Saat avaıı lı ubcrleı, Brıısn (l;iyatl, 
şiktaşm se1·t müdafııalul'ı kaışı ıııd.ı •aışbı_ı·uı 1. 1 ucum 1aı a 

1
gcdç 1h veh_gk'?- 2<>45 Ôan 'mı.iziği ( Pi) 2.125/2:130 

uı ıt uncı < evıec c ıı a :ı ·ıın -· • · 
u-ut pozlsyonl11rı var:ıtamıvoılardı. · , ı Proı:rrıım 
Nihayet 9 uncu d;ıkikada ·Beşiktaş oynıyan \ efalılaı ıle\·ıenin oıtalıın- ----·-----------

. ı k 1 k - na doğı u ılk ı:?olleı lnı Stılhınııı aya-
kale-ı önundc o an nrgaş:ı ı tan t!ltl· 1 k d 1 1, d devı ede t:alııtnsnrııy daha düzgiin v(' 
f d d N l l b. - tıe takımı gııı< an nınıı ı nr .un an sonrıı ar-

ıı c. <' en u~· so ıı· ~.u • ka arkııva yuııtkılıııı hücumlardan ı rahut ovnamıştır. 15 ınci dakıkadıı 

ren~ıl.lcı:'. ı ıe.mlekl.'te gonderi!e~ckleıclir. Bu talebenin seçme sınavları 5.7, 
tcşı m guııleı ıııde lstanbul' Unıversite.,ınde y:ıpılacaktır . 

Sıııava iştirak edebilmek içın : ı 
ı. ~ 'fuık olmak, 

2. - Yeıli veya yabancı bir kolej veJu liseden veyahut bir öğret
men okulundan nwzun olmak colgunluk şart değildir.> 

~. - Ünh·crsitecle 8 Biıfociteşriıı 1940 da teşkil c·dilccek suğlı k ko· 
ınisyomınca 1nuayene edılerck tahsıle manı bit- hali olmadığını bildiren 

bir rapol' ıılnıış bul unmıık şarttır. 
Sıııa\'da muvaffak olnnlarılan tahsil ıııüdı..letlerlıılıı iki ııııslı .\lıııırlf 

\'ekaleti emrinde çalışacaklarını te,bit edc.n bir taalıhutııame alınacak· 
tu. Tedns:ıt her gun Ünıveıııitede sabahtan akşama lrnılar ılevııın ede
cektir. Kuıs talebesinin haıi~te bir ışle nıe~gul olmaması şarttır. Sına\•a 
giı meye talıp olanlurın en geç ı Teşrin 1940 akşamına kadar lsUıııbul 
Üniveıslteci Rektorlüğune tahsıl vesikaları ve G !otoğr:ıfla birlikle ınii· 
rac:ıat etmeleri lüzınıdıl'. (8955) 

-- --
A R L O N Saatlerinin r-• _ Gayet Zengin • ., 

- Prnl.ANT A 1.1 ve ELMA SLl ç~şltleı ı gelıııiştlr. 

so~ YE~ ı ;\IODELI.BR ÇOK ZARİ F'T iR. 
Fıyııtlııı ı fcvkalnde u~ guııılur. Bı r Jcfa görmeniz nıenf:ı'.'ıthıiz icabıdır. 

z. SAATMAN 
lstuııbul, Sultanhaınaııı, Caıncıb:ışı han, ARLON depo u. 

istanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Satınalma Komisyonundan: 

ı - l\lerkezimiı ihtiyacı için 16 ton çu bıık veyahut toz kiikurl alı
nacaktır. I~iık111Hin beheı· kilosunun tahmın bedeli 25 kuruştuıı umumu-

nun tutuı (3750 > l irad ıı . 
2 - $artmınıcler nıeı·keıınıiı le\•azınııııılıı n paıa~ıl. alınır. 
: ı - Ekslltıııe 24/!l/l~ll O salı günü sa:ıt ı .ı de Gulr.tada Karıımus

tafa µaşa ı;okağınıla ıııezlııiı nıl! ı kez sutınnlına konıi~yonunıla yapıla· 
caktıı'. 

.ı - Ek~ ıltıııc ııı;ık olııcalıtıı'. 

5 Muvakkat tcınlnot p11 ra• ı 21!1 lıra 25 k ııru,tur. 
G "Eksiltnıe~e gııeceklcı ııı Hl-1 0 sene•i Tıcaret Oıl.ı sı vesikl\lıı.rıııı 

gosteı nıeleı ı şarttıı·. <8392) 

Yüksek mühendis mektebi satın nın ılk 1rolünu attı. Vaz.ıyet berabe· J ı:ı ı · ha ı ı·ı ıı on s"k'ız t· tt ~, ... • · bıııncle Sull•\ manı~ e knlesine penaltı dl a • < < ~ pas an a ıı:ı , 
re olduktan eonı·n her ıkı tnkımdıt ı.ln ld ftl h . k b 1 ki . şutlc dvrduncü golu atmış ve sıı·a•l · ı 1 k . undan • 
b. llk ö b 1 1 o u .. r mC"l ı · ı ır şule 1 ııcıı . ama omısyon 
ır canı ı ıı: ze çaıpnıc11?;a aş nt ı. \ ' r I ·' t k . . le Gundüz bi.itün nıüdafılerı geçcrcl-r • 

Bir aralık Beşiktaş kalc;;i çok tehlı- e a l!O unu ve a tı t:ııı sonra O)U· bcA' . 1 ' . ı· . 1 . il t • 
• • • o; • • • • . nun bunılan sonrakı kı«ıııında ba~ka ~ıncı. n tmcı \f! ~e< ınc ı ırıı leı 1 ılr l\lektebin 1940 mcıli yılı iıı~e 1 ıyııeı aşagııla gosterıldıgi şekılde ek· 

kf'lı anlar geçııdlı;;I gıbı Fıkretın bo~ 1 1 d V f 1 d '> • 0 attıkt:ırı soııı a Budurı güzel bıı· ıkı 
kııleye ç<'ktiğl şüt rlc diı·eğe çaqıtık- gol' 0 111~ ; 

1 
ve <' ıı " 11 ıa an - - ç:ılınııl:ın somıı !';('kızıııci:•i ve ıııhıı- ı;;•Jtnıell.'ıe komılnıuştuı. Fuzlıı tııfsıliıt için Guıniış•uyund.ı yııksek ıııuhen-

taı1 sonra muhııkk:ık blr .ı:olılen kuı · mı ıp ti) rı 1 ı. Vl't l.lnrlı:rı os dokuzuncu J!:olıı atıı ııı k ılıs nıektclııııe mu 1 ııc:ı:ıt. tııl:ııı B<'şiktn,.hl:ır lt>~rar açıklarıl Gal41tasaray 9, lıtanbulspor o Cııl.:ıtas.ırıw sııhuı..lan !J - o gil.ıı r.ıı k- _________________ :..._ ______ _ 
hüçumn geçtıler. f ıkretın daıma ! kıncı maç ı st:ııı lıulsııor, Gala· lı hir ~4ıllbh·etlc nn ı lıııışt ıı. 
sai{açığı ihmal etme ı ve Lt>hil.ı ı ıı d 11 T ·ı • 
Şuklı· tarafından l\ola~ca ge<>İlffil'i'I taı;:ııay :ııa 111 a \'apı t ı. anıamı c Beyogluıpor 4, Topkapı 4 

/;'r•ul.ı.ı <lıl6i i li; te11ıı.ıut fl'kli 
[,;, a Oıtıtıı sıwtl 

M ~ ' genç oyuııculnı ııı bulunduğu İstan-
Fcnerbııhçe kalcs!nc d lına telılikelı bul 1101 uıkırııı dim çok enı•ı·jik lıir Dün Şeref tadında ilk nını:ı ha· .Kuru ı•ız.ık 
anlar yuşııtı~·ordu. Bu ~üz.den mu· ") 011 oyııamıısına rağmen 9 golle kem Feridun Kılı<'ın ich11·esinde Re· 

133 10.10.W40 

10.10.1940 

11311 

dafaa~u rıek enmıyeti olnllyan J.:ııut rıuıglüp oldu. Bu gollcı· sadece İs- 3;o~luspol'la Topkapı oynamıştır Un \'e nııe 
dalma geride oyııuyoı·. bu suı·etle tıınbul poı mudufua 11110 tecı übesiz- Çok sert !'l!re~·aıı eden bu ınaçııı hi· Kuru mc) ve 

14.45 Açık 

Açık 
llakkı v Şeref kaı ~ılıklı µaslaıla lığıııdcn \l' Gundiızun fevkaliide şah- rlnci devresı 2 - 1 Rcyo •lu poı un ı?O· 
l~enrrbahçe kalesine dulıa kolııy mi- sı kabiliyetinden olmuştur. Dün Ga· libintlle bitmlq, ıkinci devrede Bc-
yoı lardı. Oyunun bitmesıne G dakıkn latıı aray tııkımı gtızrl bir oyun oy- yoğlusporun atlığı iki golr mukabil 
kala Şeref geı iden çık ıdığı topu namıştıı. Bılhassa Budonnin nçıkla- üç gol çıkuran Topkapı sah:ıdan 4.4 
Rakklyu g~ııdi, Hakkıd:ın $a1uıe ıa veıdigi guzcl pu hır VL Gündüz.ün berabeı<' ayrılmağa muvaffak ol· 
gid n top ıkı bir şütlc ikinci dcfıı ;-;nptığı ntaklar Galatasaray takı- muştuı-. 
Fenerhnhçe kak in<' girdi. Oyunun mını dalın kolay oynatmağn ve gol Beykoz O, Kasımpa,a 3 
bıtme ine pek az kala ıı.ağlüp vazi- çıkornıağa yıııdım etnııştır. İlk dev- 1kıııcl maç Beykozln Kasınıprışa 

10.10.J!J40 15.0ll 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
1 - Muhendıs kısmı gırış ımtih:ınları 1 Teşrınk""el 940 alı gunfı 

ynpılııcaktır. J\nyclolunıınl:ııın kaı nelerile o guıı saat ekiz buçukta ınck
tcplt hazır bulunrıınlnı ı 

yete düşen ııarı lücıveı"tliler birk.ıç re nisht'.'tcn Gnlat:ıs:ıra)' hi'ıkimiyetl aı·asmda yapılmış ve Bcykozun 
akın yııptılarsa da Ileşiktaş mudn- altında geçmiş ve Günduziin soldan ~ - 5 mağlübiyetllc nihayetlennııştıı. 2 
faasını ) aı amadılar ve oyun 2 - 1 aldıg"•ı paalıı ilk "'ol olmuştur. Hemen Ç k "k b' ı· cag•ı, 

Fen ıııenıuı u kı mı ı;lnş lıntllıanları guııu :ıvı ıcn ilaıı ohııı:ı-

B<' lktaşııı galibiyPtile bıtti. k .. ~ d 
1
. . 0 erıeıJı · ır oyun o~·nıyan 'l.a· 

3 1eılrısutıı 21 Tc~rııııeH·el lt40 ıınzartı•sı giıııı. L.ışlarıocıığı il<ln 

1 
birkaç da ika onıa • ..,:ıl:ıha ı ının at- sınıpaşlllıl:ıı· kuvvetli r:ıhipleı·ı Bey· 

7'alm11lcı1 : ile~ kta.ıı: Mehmet Ali • tı~ı iki golle vazivct 3 - O olmıış \'C I kozu 3 - O gibi tığıı biı ınağlı'.ibir<·te 
Ya\UZ - İbrahim - Huseyin • H alil - dPvıe lıu ııctıce ilı• bitııııştiı·. İkinc uğratmışlardır. olıınıır. 

Büyük ca•u• romanı - Tefrika No: 32 

Nakl~den: CiM MiM 

Ben de onun söıkrine fevkalade' dan ,ıJavet edilmek ••• E V\"ela bir mnz
cheınmiyet veriyor, yepyeni şeyler hıırlyet, 11onra, bunu evdt>ki karı 
öğrenıyoı muşum r,ibi ha)•ret le bakı- sındıııı çekinerek reddetmeğe kalk
yor ve bu halim do onun hoşuna gl- mak bir kabalık ... Biıaz düşündü. 
d i.)'ordu. - Buna ne luzum ~·ar Mis Anni 

Öğle zili çııldı • .!\tuhat.ab ım nefes dedi, fazla b ıı k iılfet değıl mi? 
aldığı bir sırada: Ben bir guzUnıll ça ııkın çapkın 

- Mösyo Khöııi dedim. Bilmezsl· kırptın.ı. . . 
n1z size nekadar müteşekkirim, doğ- 7'"" 't oksa, dellını,. ııe\·ccnız ••. : 
rusu ııezaketinize haynırı oldum. Bir Zavııllı udııın tt>luşlı lıır gulumse-

me ynydı: 
ıiaada bı.ılunmaklığıma müsaade eder - Yoo ..• Yoo . dedi, ııe nıuııase· 
m isiniz? bet ... Öyleyse m.ısandc lıuyurun da 

O yilzüme bakarken : eve telefon edcyinı, gelcmlyeceğimi 
- Ölie yemeı.-inl betııboı· yiyeli ıu, haber vereyim. 

bE"n al%i davet edeyim, dedim. ı cl ııımı b rnı<'tleı:'lml de bildi· 
f:pnr hll" ı••ıa,.t 

:'llühendis 'Khöııl telefona sarıldı. 
Evmi buldu, oğle )'emeğine gelcmi· 
yeceğiııi bılılir<li. B u haberi verirken 
onun ev vazl.yctınl de anlamıştım. 
l\ladııma hüı metleri mi bildirdiğim 

halde o bunu telefonda söylemeğc 
unuttu. Üstelik yemeğı !ılı· aı ka· 
da,la yıyeccğinden lıah etti ''C ben· 
den bahsetmedi. 

Zavnllı bir aıle baba ını, kaı ısın· 
dan korkan, dah:ı doğrusu karısına 
hürmet eden bir nılc ı el ini baştan 
çıkarıyordum. Rcnıın t uhaf huyla· 
rıın olu,ı;oı·. Böyle zıımaııla ı da kal
bımi dcıfo bir ıııerhaııtet kuplıyol'. 

()aiı<.'dcn beı al><'ı· ç.ktık. Uirnz 
"oıırn, sokakhı yııuyana yüı·üyoı duk. 

- l\lösyü K höni dedim, şöyle ke
n11rda biı· yere gldi!linı. belki ııçık bir 
yerde heı·kc ın gözü önOnde bil' ga· 
zctcci ile beraber bulunmanızı ınu
~·afık bulmaısınız. Hele Lu gazeteci 
genç bir bayan olursa . 

Mühendis, ( ne olur, ne çıkar? ) 
diyemedi. Yalnız şu cevabı verdı : 

N ılı tel"l'l"R:7.. 

Bızım şef ı.udvıg'iıı ı,lettığı < lo
kun ta . blıahııııt"') z.a\'ııllı Khoııı'yi 
boğanak ıçin l.ıiçilınış kııftantlı. Sof
rnıııız cvvelucıı hazıı l anmıştı. 

- Mö~yo Khonı dl'cliııı. :;;u İnvııl ide 
sokağındaki kaı·tallı lokıınıayı pek 
sevcı im. Oı aya gidelim. 
Adamcağız mutavaat l tti 
Bir ımmanlnı· )l irnerııı kaı·şısııııı 

komünist ıhtililcı olarak çıkun Lima 
şef gal'son olnı·ak bir.! kaı>ıda kaı şı
l adı, ve sevgilıleıe tahsis edilen ayı ı 
ııınhfuz bir yt.'l"İ gö terdi. Ben o ye. 
ı-e <logrÜ lıiııerva yüruyünce ınvullı 
ını.ihendls de bmıi takibi' nıcclıtıı ol. 
du, ve l.ıüylece gü:ı:el bir kiişı•de oııuu. 
la haşhaşa kııldık. 

Ben bu kısa veıııek <'•nasında ne 
yapı ıı yapıp om; buşt.uıı çıkıırnıalıy. 
dım. Çünkü emindim kı , ıul nıncağız 
bir kere elimden kıırtuhınc:ı, hir daim 
benimle trnıas etmemek için elinden 
geleni yapacaktı. 

Derh al şarap istettım. Yemekler in 
çe.Şidi geldi, ve bit de kaı wılıklı ye. 
ıneie bıışladı\t. 

Evvele" \'Crd iğııııiz krı rnr ınucı lı ı ıı
l'e, şarap haylı seı·t olacak ve K honı· 1 

yı sıı rho· eılecektı, ıçıııe. ntılnn uz1 
\'ohaıııbiııc ve ıstrıkin•c·, ımihenılı·ı 
«in belıiıııi lıislerı n\'nldnnclırılac:ık 
VC' bu !';lll etle b:ına sokııl ııı:ısı tcnıııı 

edılecektı ı 
Gnısonlıır vızıı vızıı ı.:tıafıınızılıı 

ı.londürüyol'lııı. Khoııı lııl'kııç k11flehl 
ş:ııap içtıkten onm neş'clrnrli, lııı· 
ılenbiıe •lılı çozül,lu, ı;ôzleıı paıla

nıağıı bıı$h.ıdı 

ı:cıı ıptııııle duşnwdcıı, t.'ı lıcst ha· 
~atta ça l ışan biı Aıııeııkalı kaılıııın, 

lıııllitt lıiırrıyc•lleı !ııi ıı;ttnırıl Pdıyor· 

cluııı. Soz Anıeı-ikaıı k,ulııılru ııı ı ıı foıı· 
t.Pzilcı·ınp gl'lıli . lıeıı, dcılım, sw şu. 

ıııı ı:.oyliycviın. Amenkan kııılınlııı ı, 

iki <'ııts :ırnsıııdal i nıl.ııa cbetleı·nı· 

de grıyet samiıııiıl', l cı, lıu hizi111 mıi
meyyiz vasfııııızıl ıı·. :\leselıı ben sizi 
IX'ğı.:nınenıış ~ılsayclıııı, ,ı,n et N ını•z. 

diın. nu fikrimi saklumağu lüzum 
göı ıniiyoı um, ı,'Öı tiyorsıııııız ki g.ıyet 
açık konuşuyoı um 

(l>c rııı ıot) 

Ekzemanın i'acıdır. 

Yara ve çı'banlarda kulla•ılır. Her eczanede kutuau SO kuruştıır 

Yüksek deniz ticaret mekte
binden bir memur aramyor 

• • &I 
• P. 12> ı.eksen tıcş Hı ıı üı.:r<:tli dahiliye memurluğu nııinbaldıt · 

k t · )unut· teple kahndığı mu<ldctçe ~·emesi ve yntmnsı me tepçe emın o • ıırı' 

Liiakal orta mektep mezunu bulunması, sabahları talebc~c 
lısreketleıi vııvtıı acak ve uk'lamlan spol'itif oyunları idar e edecek 1" 

. . , ı· - trrıııt 
6pora vukufu bulunmıısı, yaş ve ~ıhlıntln bu ışleıcle taa ıyct gvs 

nıü•aıt olması liizımtlır. 
· ı ·ıe 1• Bu ~a rlları haiz olup d:ı evvcke mekteplerde talebe ış crı • 

etnı ı ş bulunanlaı tercih olunur. 

Lteklilcı vesıkalarilc birlikte Ol'tako:;ue mektep 

rn<'aıtt edebilıı leı . 

lstanbul Vilayetinden :. 
1 - \'ilayetinıi7.de ıı:ırnsız yu lılı ilk okul yoktu r. ,A.nt'ak çoc.ıı t-Iııfl 

ılk tahsilleı ıııi uz iicıcll<· yatılı olıırak yapt11 nıak i stiyeııle ı· için ııçıl 
il okul paııQi:;nıılnrı vıırdır. 

Bu paıısıyonlaı· da: 

Yıl d ız l incı yntı okulu 

Çocukları kurtarma ;!.'tııdu 

1-\fığıth:ıne :! nci yııtı okulu 
Kuçuky:ılı :: uncu yatı ol.ulu 

Köylu çocuklar içiıı ,ıe: 

Çatalr:ı · Ruyukçekm<'CC' kcıy yatı 

Be,\•koz · Rozhaııe koy yaLı ol.ulu 

Şıle - Teke y;ıtı okulu 

okulu A yda 

Ayda 1:; ıiı11 

> 
> 
c 

12,6 , 
7,5 , 

JO 

5 lira cve}11 

k a bili çiğ erzak> 

ucıet. alınnıak tnd ı r. 
{ 'I~ 

~ - Bu yalı olrnllıırnııı lıcı· yıl ııa ıısiyoıı ü~ı·ellerl vilayet tarll; ı4 
veııl u.ek !iıe re alınıııu k ta olaıı çocukla r tn nıamile kayı t ve k abul c 

1 

ıçın yl'ıııd<'ıı vıl iiyt·l hrsnlıınu talebe k:ı~·ıt ve ka bul olunmanıuktıııl 1~ 
:1 - Çocuklaı 1111 ııaralı yatı l ı okutmak iı;;tiycıılPrin lıu okul bıışof 

~ss5~"'' n.eııeler111e nııı raca:ıtlıırı liızııııdıt'. .. 

1 k -::.eı stanbul elektri tramvay ve tııv , 
iıletmeleri umum müdürlüğünde"' 

nıert-t ı - '\it ıı. ıımen bcdel ı (238!J.83) lira tutun üç muh avvile 

ılc taı!ılıit \"C ıslııh:ıl pauırlıkla yaptıı-ılııcaktır. 

2 - Paz:ırlık 27/9/940 ~·unuı ı:iıııu, sııat 15 tc l\Jetıo hanın 6 

katını!~. y;:ı pılac:ü:tı r. 

:{ - 1\luvııkkat temıııat ı. 171.l.24 Jlı·ııd ır. 
1 " 4 - İ~ teklıl<•ı ııı ılarnsız ol"lıı ak vııril ınekte olan şurtmunele~I 1 ı 

zııııdaı. :ılmnlnrı \'C kanuni ves ık::ı ları ve m'1vakkat teminatları ılr,, , 
edılt'n glı11 vr sunıtc koıııisyonda hazır bulunınal ıı ı ·ı. 

,ssıı• 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Fcıı F:ıkıılteı-.;itıdl· cGıılenik> doçcnlliği ııçıktır. N:mı7.eUeı·ln >'11r 

dıl irntıhaı ılnrı ~ P.il'iııdkanun 1940 pnzaı lesi gfiuü yapılucaktıf· r 

lilerın sıhhat raporu, bes fot~ğı.'af, .nilfus t.czkere~i orneği .'·c hu.-~: 
"OSteıen fı~Jerfü• cfı-.lel' tedrl ışJerı kalcnıınden lı;tencccktın 16 ) , ' r.4 
teşrin akşomıııa kad:ır ncktöl'h.iğe mliracaathırı (89il 

ı 

İstanbul Nafia Müdürlüğündeıl' 
25/'l/!l40 Ç:ır~.ııııb:ı • giıııu snnt 15 te İ stnnoul Nafıa Mildı1~1 

,
cksiltnw koıııısycııu odasıııd:ı (1!191'.:::3) lir:ı. keşif bedelli Beşiktaş 2 

o!cııl lııııası tııııııı <1t1 uçık ek iltıneyc konulıı ı uşlur. ti 

:ltukavcle, ı•ksiltnıc, U.ıyıııd ırlık işleri ı;ı~ııcl, husu i ve fenni. e;r 
ınelcri, pıuje keşif huliisosilc bunu m!"ıtcfeıı·i diii'ı•r cv ı·ak da i resl11 

ıiılccclttıı. 

Mu"akkat teııılnııt ( 150) liradır. .ı • >•'r 
l~teklilerin en n-z bir tc:ıhhüthı ( 1000) lıı alık bıı işe benı('r ıŞ , ı 

~ınn duir idaı(')erinden nlıııış olduğu vt'.'siknlara istinııden İstanh0•1~t • 
vctıne nıiil'acaat l a ekıılltnıe taıihinden (8) gün evvel alııınnş cblı) •l 

( 8~9 1 
!J40 yılına nil Tıcaıet Odn'iı vcsi knlarile gelmeleri. ~ 

( 1 Ta•viri Efki~ 
Eylul Pazarteai 

1"~')9 H. 

23 
1:h6 

Şaban 
Ru 1111 
EylCıl 

20 10 

Giin: '167 thrır ~ 14 t 

Vakitler 
f.'lan1 Vautt 
s. D. s. o. - ---

Güne• lY .ıtuııul 11 45 ' 49 
Öilt- 06 00 l 06 
~toıil " 't :it 

Akf&• n oo 19 06 
Yataı Ol 31 lO 39 
lmHk (Y ann'kll 10 os 5 10 

Nüshası (5) KurU1tıır· 

-----, Türkly• ~ Abone Şeraiti ıçıo_ .:Y ~ 
oO t( 

Senelik ••••••. . •••• 1400 Kr. 27 
1 

760 > ı460 
t 

-'00 > gOD 

ıct"'' 
Bir aylık . .. . ........ 100 >.2 
Altı aylık .. . . .. .. . 

Üç aylık . . .. . .. . ... . 

- -- o zı'f~ 
aahıtti: Z. T. E8 z fi 

Neıriyoıt Mlldürü : C. 8,.'~,ıl~ 
1 EBoıt Basıldığı yer: MATBAA 
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