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insanın, dili, bilgisini an/olacak 
derecede kuı•vetli, aklı da bilgi~ 

sının hududunıı aşmıgacak de re
cede muvazeneli olmak gerektir. 

lvlüsabaka 
kuponu 

M0STAKİL YEVMi GAZETE • Telefon : 2 O 5 2 O 
Telı. TasviriefkA.r İstanbul 
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1 Petain hükümeti 
karar verdi 

Fransızlar . 
lngilizlerle 

harp edecek 

Buna, Dakar 
hadisesi sebep oldu n 2ahn söziıdtir. · ··ı\ K A M 6 O Q 

Garip teımdüf ! Bunda n iki gün ~ -- • 
tvvel bu sütunlard a Mısırın, ttal- . .e-'~ Hür Fran•a şefi lngiliz 
~~ ~ecavüzü karşısındMaki 

1
v.8zi - ':i' filoaile Dakara gitti • 

\·· nı tahlil ed erken, ısır ı an n ~ Vali t•hrin teallmi ta-
~ 11Yiik güçlükler içind e bulun - •

1 ~~ların 1 ve b u güçlüklerden, o tfo 3 0 0 lehini reddedince lngi-
~kiin mertebe az zararla çık-' liz filoau ateı açta 
~le İçin basiretli ve ihtiyatlı ha- Londrıı, 23 ( A.A..) - İngiliz is -
d~et etmek m ecburiyetinde ol - U:zakıarkta Japonlarla Fran•ız.lar o:ra•mcla İl i •aatlik b 'r tihb:mıt Nezareti bu nk,nm aşağı · 

larını söylemiştik. harbe ••bcbiy.t veren Hir diçini müstemlekHini ~Ö•terir harita dakl tebliği neşretmiştir: 
ı:.~iıiın yazımızın istanbulda in- Son alınan hııberl"r, Almıınların 

'~r ettiği günde Kahirede top • ı D:ıkarı kontrolleri altına almak itin 
lııırı M h •• k"' t• F · ı devamlı gayreUer sarfettiğini göster· 
llt._ 11 olan Mısır kabinesi, uzun JSIT Ü ume } 

1 

r a 0 $ a J e mlştiı. Pransız harp gcmllerlnin, 
d dıya müzakere ve münakata· Almanların müsaadesi olmaksızın 
dll~ ıonra ekseriyet it ibarile ~im- şı·mdı·ıı·k harp Japo.nya ı·kı· yayılması herhalde imkansız bulunan 
d Ü( harbe g irmemiye ve intizar- Touloııdan Dakara hareketi, düşünü-
~ kalrnıya karar vermiş ve bu • k len tcşebbusun başka bir bürhanını 
~ tar~ da, telgraf haberlerinde o- etmıyece saat do·· vu·· ştü vermckte(lir. 

t 
lldugunıuz. üzere bir ka bine buh- llıılk111 büyük lıır kısrııı Yiclıy hü-
•tıı ___... • ·• ·• - - --· • •• kümetinin llcrline lıoyurı t'ğ-ıııek Sİ· 

rıa ı;e'bebiyet vermi,.tir. Yenı· kabı"ne, 1•htı"yatlı · h ı il h .. N 'h j y1Lsetıııc ınu a if bulunılufo;unclnıı ve 
~ .. 

1 
u randan sonra yeni teşek - b• • t" • t• ! aY,et apon Hür Fı:ınsa lehinde fıkrıııı izh:ıı ey-

" il ed .... kab"ınenı'n "ıse ı'ntı'zar s"ı- ır ın ızar sıyase 1 1 1 • • k b lil . 11 -I ...... d. ta ep er1nın a u lcmış o ( ugundaıı, Geneı ;ıl 1), Gaulle 
~~tini tercih ettiği de, hükumet takip e ıyor kendı davasına tnı tıfdar 9lun un ur-
i'~esııilinin yukarıda nakletti - • Üzerine harp durdu laıa yardım için Hüı· Fransa kuv -
"o'ltlr.•z sözile teb e)-yün etmi, olu- Jngı· ıı·zıer vetleril(' llııkarıı gitnıc~·i kararlaş-
1 tırnııştır. G('neral De Gaulle bu sıı-

L. Mısır hükumetinin b u defa da s·d· B .d Japon kıtaları bnh J>aknr nçıklaı;na ı.·asıl olınu~ ve 
~b } J arranJ e tarafdaı laıını llur Fraıı a bııyr11ğı iii e girmemek için ileri sürdü- altıııda toplanınıy:ı dııvct etmi~tıı. 
~ ~hane, İtalyan taarruzunun ı· ı ı Hı· ndı· çı· nı· de Uır mukavemetle lttır~ıı:ı,ılclığı sn-
lı~Uz mahiyetinin anlavılmamış 

1 

ta yan arı nılma'ct:ıdır. l"ııkat vazi:;ct lıenii7. tn· 
lınınaıııdır. mnmilc aydınlanmamıştır. Generııl 

t ~ayet büyük ve ( Ok iyi mü · hırpalıyor•ar ilerliyorlar Dl' Gaulle'iin Hur r~rıınsn kuvvetle· 
1 _tnheı. bir ordu ile Mısır toprak· l riııe İngiliz lnıvvetleri rclak:ıt et • 
"tında 80 ..ı .· ı · ı 1 • ·ı· k ''" ( ·' A.) Sl r . . rııektt>dlr. nu İııı;:iliz kııvvefü!l'İ, Jliır 
ı. · •• ometre ı er emı, o - o ıo, -<> n • . • <' uııı 11Jan- k 1 1 ~ it I I Kahire, 23 l A.A.) - .\l ıı;u· yuk - sııu.hın: 1"rıım;:ı uvvet eı1ne tam rnuzı:ı ıeret-
(l(d .• Yanların, makı;al annın ne sek ıııt•nıurlaıınd.ııı L>ı ri buguıı ~·aıı· t lıuhınııeaktır lliu h"I" ı ı d - 'd Hıııısi'o(' .l:.qıonlaıla Fı·ı.ıısızlaı· a- e ' · .. 
(it a a a n aşı ama ıgını ı - tığı IJCynnrıtUı, ycnı kub lll: si~ ase· rusıııda ı·ercyan eden ve ııilıll~·ct biri Fransızlara gor e 
t etrnelc tabii kolay kolay ka- tinııı cı'htı•·atlı bır lntiı:ıı • si"11~··U Qlıl • " , ıtilıifu ıııuııceı cılıın ııııizakt! ı «ılcrdcrı \'iclıy, ~:: (A.A.) - Jfarıclyc Ne· 
d •. e~ilebilecek mazeretlerden olduğunu \C fakat buııuıı ~hsır cid· '.!!0111-a Ja poıılarııı dcnı11 cüzütumln. zaretının tebliğı: 
~ld1 it 1 1 ( S il ) eli bır ta,u nıı.:ı mu ruz l;.ıl·lıı;ı tal.· 1 .ıd·' - r. a yan ar, O um U (O•v•m • s•yfa 3, sutun 2 d• ) roev•m• sa y fa 3. aUtun 4 te) "' -.! k · d b • elinle muhaı l'Ul'den ımtııı. ı ltıgı ın.ı · 
~İli arı vakit, es ı en erı zaten nasını tıız,ıınmuıı edcmı\cc<>ı; ııl Lıl 
~ Rı olan bu küçük mevkiin t'lı 
~lı büyük bir taarruza. başla~
d olup olmadığını tayınde bız 
t~:~reddüt etmi~tik. Fakat ital-
10 ._.. ikinci bir hılmlc ile 80 ki
~e ilerideki Sidi Barra ni 

Knbıııc şimdı vn7.lyetin ıcııp cl~h·
medigi ııccle kııratluı.ı d .. ınuhalıf· 
lıı. hallan ilc·rı ı.ııreket, doğn.ıchınl 
ıloğı Ul'a bır ıstili tchdıdl arzettiğ'i 
takdirde l\fı~•I.' h.ıı bcdec\•!.tıı. 

Dört nazır niçin istifa etti ? &ot. kem mevkiini de aldıktan 
~ta uacaba ıtalyanlar toprakla-
'lıd.".'1 taarruz mu e d iyorlar? Kahire, 23 t A.A.) - ıtcutcr: 
d • ...._Mısıra m isafirlik etmek ve 1 AıaJlça çıknıı guıctclı>r, güze ı::ır-
01tluk rabıtalarını takviye eyle· pa.cak yl'd~ı ındc. lıa l tu. HnJııclu. is

tı\ek rnak• d'I • )' 1 ? tıta eden Nazı ı lıu ııı ıııu,leı t•kcıı rnı
Iİhi IÖ .. a 1 e mı ge ıyor ar ·» za ettikleri bıı ıııcktulıu \c Bıışve-
~I zler ve sua lle rle avunmıya kilin buıııı vcııligi <c,·alıı ııcşn•tnıl'k· 
tır 1ınııya artık imkan kalmamıf- tcclil'leı. 
'~nnederiz. l'laşvckil Hı.ıs:ııı Salıı i Paşa cevıı-

lte . ıen M111rlıların da kendi bıncla l~eQmlc d~yoı ki: . 
~dılerine böyle tıflane sualler Knlıineyr" barıı hı~·bır ııınksuıla 
..:._"'-daklarına ve ltalyan taar • hızmet ctmiyerek ve. nıt'(:bııri oln~ı
_ -at\un h • t h ' f · \'Pli, fakat memleketi clcr}rnl hnı·bııo 
~ i . e ~mıy~ ve.rna '>:~ 101 fcı:arii içine atacak bil' teklifte bu
)okt Yı takdır ettıklerıne şuphe lundunuz. Kııblnc ittif11l;l:ı teklifini-

F ur. • • . 1 zi rc~detU .. ital~~nın ~ıycllcri . müs- • . . 

ln,iliz •ohillcrirti müdafaa •den büyük toplardan biri 

Hava harbi 
dün de ~{~rpvaziyeti .,! İngilterenin 

istilası ilk 
Mısırdaki harp 

---·-· _ ........ ·--k-.~-0:~~~~~.'.~-~.-i .. ) bahara kalmış 
Birçok Alman li- ı Emekli Gen eral Alman askerler İ 

devam etti 

manlarında yangın Ali lhaan Sabi• arasında usanç ve 

kt L d d ~ nzemnuniyefsiz l i k 
Çl l, O n r a q Bing:ızi havalisinden 

Y
eniden Ö / en V e arazisine ilcrlemi'! olan itıılyan a/anzef /eri başgÖs

kuvvetleri Sidi Barrani mev • ferdiği sÖ11/eniyor 
yaralananlar var zilerini zap tettikten sonra bu - ~ 

ralnrda yerleşmekle, gerideki ı -
Lonclıa, 23 (A.A.) - 2.!-2'l t:'C• 

cc ı iııbrıliz boınbardımıııı tay)ıırelerı 
Fı ,ın!!a ve Belçika ile ı 1 altrnıh 
lıulıınıı•ı bü,-çpk usl,.ıı • ardımun 
etmiş, ııyni zamanda .\lm:ıny.ıda 
ınUhinı hedeflere hUcunı rdeı'('k ha 1 
surat vcrdirnıişlerdir. 
Hovudaıdn ınotörlü nıarnalıır ~a 

kılmış, i>unkerquc'de cfo bıı· çok ~.ın· 
gnılaı- çıknnlmıştır. Riı· çok limaıı
l:ır mııvaffokiyctle bonıl.a:-rlıman e
dilmiş, İngiliz tayyarecileri s:ıbnha 
k11dar çalışnıışlıırdır. D?irt vapurdan 
ıııün•kl:ep bir filo <fa lıoınbalbnıııış
tıı·. 

Berlinde alarm 
Ilc-rliıı , 2:J( ı\.A.) -- lliiıı gcl·eı 

Bcrlin<lc saat 2;;,55 dl'll sa:ı t ~. l i ye 
kaıllll' siiı·l'ıı nlert vcrilnıi, lir. Ah•ı t 
hu suretle iki saattım iaıla dewıın 
etmi;ıtiı·. 

LoDdraya hüeum 
I.oıııh·a. 23 (A.AJ - Diışımın 

tayrarelcri doğu inı?iltcreJe bnz.ı şe
hil'lere hombalar atmıştır. Bıızı h:ı· 

(Devamı sahi/~ 1. sutıın 3 d') 

muvnsala yollarını ıslah ile ve l;otel.mı~. ::!!l (A.A.) Handels 
Sjof.ırstslidııiııg gnzetcsinııı yazdığı

Marsa Ma truh civarında tah - ııa gorc, Alııınıı işgul kıtalnnnın dı
kim edilmi!\ o lan ingiliz mev - ıdplınden us:ııımakta olduğunu, bun
:zılerinc t<ıaTTUZ lıazrrlıklan yap af ı ki ı; bı haıek<'t ttmtY.ıklc ı 
mnkla me guldürler. ııi ve buzun subaylarına fdiim ver-

l 9 E.ylulde Akdenizdeki in- ıncktcn imlinıı cttiklcılni J raıısızlnr 
öylenıeklcdiıl r. 

gıliz filosu. umduğumuz vcç • A kerlcr arnsında ve J ilhaı;sa ck-
hile. Sidi Barrani ile Sollum ;;>rlycti teşl.il cd<'n c•;Jllc .. ar:ı!;ında, 
ar:ıtnnda sahildeki İtalyan kol· bir \'ıltan oılcmc his i \C gittikte ar
larına ve mevzilerine ate et_ ton bir usnnç mfüınhcde edilmektedir. 
mi \erdir İtal •an hava kuvvet- Bunlı:ır Polonyadu, Holnndadn, Bel-

• • •. > . çlkı:ıda ve :Fransada bulunmuşlardır. 
lerı de l ngılız fı losu_n~ taarruz J.'nkut kc-ndlledııe yabancı diyarlıır-
ederek bu ateşt' nlanı olmıya da il.rnııı edilen güzel şe,ller yu\'alu-
c:alışm ı.,lardır. • ı rının yerini tutmamakUıclır, Harpten 

italvan h u va kuvvetleri Mar ı bıkmış vııziyctteıllrler. llep$İ her ne 
ım l\1~·truhıaki lngili1 mevzile· olursa olrnn İngili~lcı in ınnğlUp ol-
. . nııyııı :ıl lıınnıı kııııı hu!unm:ıktadır. 

r~nı ?om~alıunakta . ve bu ınev Tııarruzun ilkbah:ıru tnlik cdilcligi 
zılerı ke ıf ve tetkık etmekte- ı;n~lenilıncklcılir. 
dirler. Uz.un zaınandanber.i ha 
zırlanmı olan bu mrovz.ie ace· 
le taarruz doğru olımız. 

Kızılordu Kief'de 
mane.vt'alar yapıyor 

l\loskn\•a, 23 (A.A.) - D.N. 
B. lıildirıyor: 

~ •kat harp ılanına karar verıp bet bıı ckıldt• lıılınlııet "' l,ac1111 · l\I •-ı Kofıle h, lrnJe gıdan ve purların bombalanması hôdiulerind•lf 
b~~tııernek vüzünden kabinede sırın müsuıkbel mıık:ıcld·~rnlına ait bir int ba L.:""tır ed b h d .. t • a1ımıcak ı.ur::ırı:ır:ı, n11:ı;:u ıırkadnş· Değil mi ? 
"' tttıs en u ~.an . 8 , gos er.1.Y'?.r, lartııız, sabırlı ve ıııakııl rlu,.raumıı- ...................... .. 

Mısırda tam teçhizatlı iki 
İııgiltz kolordusunun bulundu
ğu v~ hunlından ba.,ka birkaç 
Avust•"lya, New Zeel:rncl ve 
H int fırkası nın celbcdildiği. 
Anadolu njaıısının tebliğlerin
den anlaşılıyo r. Zamanı gelip 

Pravda s-azctesi Kief husu i 
ııııııtııka ıııdı:ı dün rıuı nevralaC' 
başladığını bildiı mcktcclir. 

~İt" t ırd.~ ~':1tun !ıkırle~ buyuk 11111 haklnıaııo olacnğı fii rııırleılirlcr. 
~İilc· eıettut ıçındedır. Bır kısım Mısır orılıı~u hnzmlır. ::i:ı:ıli ~clir· 
tn~~l'llet ri~.alinin ve halkın, İn - se.' h~ı o.r'.hı, !ııc·ııılckı•tiıı ı:ıiH:ıfa:ıt>ı 
~ ~tle muştercken derhal har 1 içın l ngılızlerın yaıııh11şııı11n lııırhc-
,ıırnıiye taraftar • olmalarına clt-cektir. 
~b~il, diier bir kısım hükumet İtalyanlar hırpalandı 
~ ıle halk kütlesinin de bilakis 
~t;:'. rnümkün olduğu kadar 
tı1c,:. afetine qtirakten korumak 
diki'~e oldukları görülüyor. Sim
~. •ide de harpten kaçınmıya 
lllrıd~r olanların ekseriyette bu
""-k,u, buhrandan sonra te • 
t"td, tal eden kabinenin, yuka -
"' il da . ı.ikrettiğimiz basit baha
titı·1 e. «ıntizar v e ihtiyat» siyasc-

ler ' h )ol'. cı etmesinden anlaşılı -

~~111tÜnkü vaziyette, ya ni ateşin 
•ıt•de ıa_çağı sarmış olduğu bir 
tttı ' hala «mcskenimizde yan • 
'ttlı}'çıktı rnı, çıkmadı mı, henüz , 
kit g ''lJ•dık» münakaşalarile va
~h ~ırrnek Mısırlıların ne dere
~tır ,adar menfaatlerine rnuva
~-· Onu uzaktan tayine tabii 
~ ,:: Yoktur. Bu kadar hayati 
·~ 1-he.~ede, muhtemel a ktbet -
1'.•i k l'llın eylemek ve ona göre 
•ıtltı arar vermek hakkı münha· 
~d~ ~0Pun ağ2ında ve ateşin İ
l-.. k ~lunanlara aittir. Mısırlı -
~kaı~n i ınenfaatlerini herhalde 
elit ed •r1ından iy i görürler ve tak-

\' er er. 

•tt._:dı~.12. Mısırlıların hala böyle 
""l Ut' ' 'ltd-.ı.· . ıçınde kalmalarının, Mı

t ._, in T 
~ erk• ırı ız .ordu kumandanım 
~de hıharbıyeıini mü•külat i
~ d ır•ktıiını, uzakta olanlar 
d41t F'l tahmin etmek mümkün • 
'; ti;:tika İtalyanlarm har • 
~'-rırı 1 1 topraklarda, o top -
~ aaı) sahiplerinin bitaraf 
'~ lnıili&lerin müdafaa ve 

(De taarruzlarını kolaylqtı • 
"•mı .. yfıı S, ıütun 4 tle) 

Kalıire, 2:1 (A.A.) - l>uşrnaıı ıııü
nakıılC' hııtlıırı uzudığı i~in itnlyan· 
farın ilk hattıı kuvvetli kıt.alın· idn· 
mesi ıııii!lkiilfıl ı ııı tınakt·1 dıı. 1 ıııril;1. 
ku\'vctlen düşımıııııı mulııırl'bc kn -
lıiliycthıi gfü;lcştiı nıeklf'•lıı lcr. 

~idi Bıırı .ınl) c ginlıl.len z.ı:ım:ııı 
İ~-ılynnlar ngır :r..:ıyi.ıt \ f't ınişlerdıı·. 
Köv İngilizler tarafından uçlan l'

lf'ktrikli mnrnler!e dol<lm ulnıuslu. 
Düşman köye girlıwe iı,g,lızlcr bir 
dü{.'?lıe~ c basınnk su rPtilc d[işnııı na 
nnııızzam zarial verclirmi•IC"rrlir. 1:11-
tun kıtant havnya uçmııştUr. 

İngiliz kralı 
dün milletine 

hıtab etti 
" Bin~lar yıkılır, evler tahrip 
edilt> 1 •. Fakat bütün d ünya 
onın hürriyetin s e mbo lü 
ve k il lesi o la r.,K daima a y,1kta 
duracan. bi r l ıgilter e mev cut 
olacaktır.,, 

Londrıı, 23 (A.A.) - l!<:Utcı: 
İngll tcı·e l'ralı Altıncı Ccorge, bıı 

ukşaın mel~" ilı• ııeşı-cdiluı bir ııu
tuk söyh•miştır. l\rııl ılrnıı~tiı· ki: 

cltı3!1 l'y l iılündcnheı·l lıir çok Şl'Y· 

lcr oldu. Razı hüyiik ıııil!,.tlı•ı · \·ok
tü. O zaman Nııt·ıık (l erf ıHh•ıı u~ultll· 
!arını işitcbilecı•ğııııiz k:vlıır uz:ılı o· 
lan lııırp. hııı.!Ün, lıizinı ki'ndi ka ııılıı
rınıızdndı r. İ stila or<lulan, snhillcri-
ınizden yalnı:r. yirmi mil ötede, ;\lılıı
şm knrşı yakasında tnlı .. h edilmiş 

(Devam ı ıayfa 3, ılitun 1 da) 

FRANSAYI ALMANLAR 
Alman kadın 
ve çocukları 1 

istila edi.gor 1 

Çocuk yüklü 
bir gemiyi 
batırdılar 

İşgal altındaki arazıye 200 den fazla ınsan öldij, 
7 O binlerce Alman bunların 83 tanesi de 

gelmiye başladı, Fransızlar küçük çocuklardı, hadise 
sinir.lendi, saçlarını dünyanın her tarafında 
yolmıya başladılar 

1 

nefret 11yandLr'dı 
Cot~boıg .. 23 .<A.A. ) - l~~n Lond ra, 23 (/~:~:) - Kana-

d els SJofrtstındnıng ga .1etesının daya 90 çocuk goturmekte o lan 
m uhabiri ~unları l..ıild irmek tedir: 1 b ir vapur Atla nlikte büyük bir 

İ şgal al tında buluna n F ransada fır tına e:;nasmda bir Alman deni
herkes lngi liz radyo<ıuna inaıı ıyo~ ı z.al tm tara fından torpill enmiş: 
ve orad a hür Fransul ııı ın sefı t ı r. 90 çocukt,ın a ncak 7 tanesı 
General D e Gaulle'iin sc•sini duy- kuı ları labilmişt i r. Umum zayiat 
nıak istiyor. 294 kisidir. Beş çocuğunu kayb e-

Alman işgal ku,·vetleri bütiin d en b ir baba demiştir ki: 
Fransız bakkal iye mallarını mfoıa- - Yalnız bir şey i tiyorum. Bu 
deıe etmektedir. Fnrnıııı: maka - kadar bariz bir kastla irt ikap c d i
matı şikayette bulunmak ta ise de len bu cinayetin İntikamı nı ıılmak 
Almanlar kafi zamandanbcri aç için beni ilk haıta göndersinler ... 
kald ıklarını ve şimdi sıranın F ran Cerııi, sahile 600 mil mesafede 

5aycı gelmiş olduğunu söylemek - haber verilmeksi1in batırılmış, 
ıedirler. çocukla rı ' 'e yolcula rı kurtarmak 

O n binlerce Alman kadın ve için tedbir a lmak imkan ı buluna
çocuğu Fransaya akın etme kte ve manıı tır. Çocu~~arııı ~oğu ~nfi lak 
bunlar Fransı :r evlerine yerle ti . esnasında ()Jnnışl erdır. Kaplan 
rilmekted ir. Bunl arın iasesi ı ekfl· genıisil e beraber batmış, ku rtula n 
li fi ha rbiye ıure ti l e len~in olun - lar, imda t gelinciye 1'adar, saat -
maktadır. Fransız köylüsü :.açl a rı- lerce bir sal üzerinde kalmı ·lar -
ıı ı vol maktadırlar. Hal k. Al ma n- dır. . 
l ar~ tcbes~üm etmem ekte, ~erl Bu nlard an lrazıları halsizlikten 
bir yüz göstermektedi r. öl müşleıdir. • 
Almanyanın nüfusu 97 milyonu Amerikada nefret 

huldu Nevyork, 23 ( A.A.) - Kana-
Berlin. 23 (A.A.) - D. ~. B. daya çocuk taşımakta olan geıni

(Devam ı sııyfa S, ıi.ı tun 5 te) I (JJrıamı 11alıije 3, sııtım de) 

Sör'lerden tikayet 

Dame de Sion namındaki ma
ruf ecnebi mektebinde bir kızı 
bulunan dostumuz anlattı: Veka
let bu sene mektepleri on 
beı cün evvel açtırdığı ıçın 

de, l\lıs ı r kı talıırı ile takviyf' o
l u nduklıır ı vakit, bu kuvvet -
!e rin Nil neh ri deltasını ve İs· 
kcndcriye il e Kahireyi müda -
(T>r.ı·aı ıı ııa11fn ::. sütun 7 (fo) 

Hnrhi)e Halk Komist•ri illıı
rcşnl Tinıojenko, Gc'lt!lkurnuıy 
Rn-;knnı ı;cnernl i\tereskov, Hnr
hil e Halk komiser mua,•lni Clıtjıı 
clenl,o \ 'C 1\icf Jim,uili hııtaka
sı kuınıınılnnı Gcrıı;ral f'hukov 
m:ın ... vralnı da ba:r.ır bulunmak -
tad•rlar 

mektep idaresi de ~e - 1 
nelik ücrete zam yaptı. Halbuki Valı• 
ayni mektep, muhtelif vesilele~le 
yaptığı lüzumlu, lüzumsuz tatıl : 
)erin hiçbiri için ücretten tenz~I 
etmez. Bu sene bir de ayda 3 lı
ra kahvaltı parası icat edildi. V e

muavinleri arasında -
bazı tebeddüller oldu ................................................... _________ __ 

rilen kahvaltı miktarı pek az ol · Ankıııa, 2a (Hu!lusi) - Ankaın 
dug· una göre, bu zam. la da. yeni cı: ki ıdııre meclisi iızasınılıın Cc\•at 

d 1 k t Akın, İzmir idııı·c hc)·C'tl üzalığınu, 
bı·r varidat temin e ı me ıs en - 'ü Snııısuıı vali muavini Or!ınn (, vcııç 

:ıvini Hilmi Balcı Bursa "nli mua • 
viııligiıı<', Bcrgamıı knym:ıkamı Şev
k<'t, Erzurum vali mua iı•liğine Ul· 
yln cdilınişlcrdir. 

diği anla~ılıyor. ~tık~den. ka~val- J)jyarb:ıkır vali muaviıılij;ıne. Konyn 
tıyı evden gönderır~ık .. Şımdı bu- \'ali mua,;ııi Ali Rıza, 8cflınn vul! Kadın memurların kıyafeti 
na da müsaade edılmıyor. H em nıuavinllglııc, ı-:rz.iııc:ın vali mu:ıvlnl Anl.arn, 23 (Hususi) - Dahi1iye 
oara veriyoruz, hem de çocuğu - L!:iııı Fcrlı'I, Ktıııya vııli muavinliği- Vekaleti merkez teşkilatını. y:ıplıgı 
~uz kifi gıda alamıyor. Bir de nc, J)ııhılive \'Pkiılcti mahalii idare.- bir t:ımlımle ücretli veya aylıklı kn
her sene, yeni ve eski her talebe- Jer miı~Uıl:il şube ınüdüıii Hami A- ılın mcmurlıırm, bunda11 sonra, vnzı· 
den kayıt parası tahsil ediyorlar. l'ıkıııı, F.t•1.iııcıııı vali ınuııvinliğine,l fc•lcı·iııc ~·aknsı kapalı, kolları bilcgc 

Dursa \•ali muavini Edib, Samsun kadRr uzun önHiklerlc gcılmclcriııi 
Bu ücret ancak mektebe y eni gi- vali rnuavinlii:lne, Erz.unırr. vnli mu- bildirmiştir. 
ren. talebeye. inhisar .etmek. ıazım IT'JTf fftTWfm'f ''TflfTrT"ltfll l'~l'rm"mııT~rrm"tfl'!'l'~r~nrn lTflll '~f'ITrr'f' 
gelırken, yem ve eskı, hepsıne tef 
mil ediliyor. Mektep idaresinin 1 
Nuh zamanından kalma bir ted 
ris ve terbiye usulü takip ettiği de 
Maarif V ekaletinden başka, her
kesçe malumdur: Ezbercilik usu
lü devam eder ve m ektep, i~inde 
idarei örfiye ilan edilmi~ gibi, 
haddinden fada disiplin kayıtla
rına tabidir. Y ah çocuklarının 
muslukta değil, küvette yıkanmı-

Müs.abakamız-
Nihayetlendi 

::o uncu ı·cı;nıi bugün ııcşrcdcrck mü nlınkaruızı nctieelendirıniş b!l· 
ya mecbur edilmelerindeki bid'a· ıunuyoruz. Okuyııcul:ınınr~ buldukları mantıksızlıklaı·ı renkli bir knlernl" 
ti de ilave ediverelim. isıırct l'ClcrC'k, R"azcif'lcrini ı,esınek istcmiycnlcr bir katıda yazarrık idaıe· 

Dostumuz bize sordu: «Bu hnnenılı•• J?öndcrcceklerıllr. 
mekteplere Maarif Müfetti~i uğ- DİKKAT: 
ramaz mı?» ı ··•••••••••••••••••• 

Biz de bu suali gazetede ale - Müsabakanın halledilmif şekillerini okuyucularımızın ka-
nen tekrarlıyacaitmm kendisine ponlarla beraber nihayet Te,rinievvelin bqinci rünü akta-
vadettik. ı mına kadar idarehanemize ıröndermit olmaları liz.ımdır. 
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Vefd ikiye bölündü. Ahmet Mahir pata ata~daki 

yazıda Nahhas paşadan nıçın ayrıldığını •• 
Saad Zawlul pafanıD iıminden ( Saadi ) fırkaanı 

niçin kurduklarını anlatıyor. Mısnan ılyasi 
hayatına temaı eden milbim bir yaııJ1 

daha takdim ediyoruL 

Saadilerin maksat 
ve gayeleri 

Mısırda Türk harsı gitgide sönUyor, 
ı•erle miş Türkler Arap oluyorlar 

Yazan : KANDEMiR 

---
1 Edebi Roman Tefrika: 11 1 .. ı T ... .. -

Rüya Gibi 1 
-- 1 '" .. 

Yazan: M. B. S. 1 
Eve dönmek için otomobile bi-ı duyuyordum. Ameliyattan sonra 

nince kendimi çok yorgun hisset- bu muvakkat iyiliğ'in geldiğini bi
tim. Fakat içimde bir inşirah nr- lirim. Bu aabııh midemden çıka -
dL Yardıma muhtaç olduklnn ka- nlan parç Ü tünde teşrihi mara
dnr da ili.yık insanların imdadına zinin raporunu bekledim. Gecik
kQŞmak bana daima zevk verir. ti. Evden çıktım. Beyoğlunda 
Varlığın ahengine hizmet etmiş hasta için bir buket yaptırdım ve 
gibi olurum. Bu kıza karvı duydu- öğleye doğru evine gittim. 
ğum merhamete d~ biraz takdir Bana kapıyı açan ev sahibi ka
k?rı§ı_Yordu . Takd.'r ;'e tecessüs. dının yüzündeki ııükunetten, has
Şımdıye kadar hıçbır hnstam~ tanın geceyi rahat geçirdiğini tah
karşı duymadığım ve~ h~.na hıııt- min ettim. Aldanmamışım. Seni
kn bir insa~~n .. hayatı. us~unde u - Y~ yatağın içinde oturuyoı;du. Be
zun uzu~ d~şunmc~. ıhtıyacı ve - nı görünce gözlerinde çocukların 
ren nadır bır tecessus. bayram tcvinci peyda oldu. Sol-

Dün gece rahat ve bol uyu- gun yüzü heyecanln birdenbire 
dum. Sabahleyin iyi kalkbm. Mi- pembeleşmişti. Gülümeiyerck ha. 
demin geçirdiği m cerndıı.n hiçbir tmnı sordum ve tahmin ettiğim 
fena hatıra ı kalmanuttı. Ad ta cevabı alınca derece koydum: 
• 

alacak ve bir kağıda yaıacaksı -
nız. Sabah. öğle, ak~am, dedim. 

Ev sahibi kadın, kapının önün
de suya koymak için elimden al
dığı çiçekleri getiriyordu. Seniye 
bunları görünce, tarif edilmez bir 
sevinç duydu. Yüzüme yalnız 
minnetle değil, hayretle de bakı
yordu. ihti.ıu.al ki çok zamandır 
insanlarda bazı güı;el hassaların 
bulunduğunu hatırlatan tecrübe
lerden uzak yaşamıştı, iyiliğe i -
nanmaz olmuştu. Gayet iri bir 
yıldız çiçeğini eline aldı, bir çocu
ğun başını okşar gibi örselemeden 
ok~adı, gözlerile teşekkür ediyor: 

- Ne gür.el. ne güzel! diyor · 
du. 

- İnşallah yıldızınız da bu 
kadar güzel olacak 1 

Dedim ve takip edeceği reji -
mi izaha başladım. Ev sahibi ka
dın mutfaktaki işinin başına dön
mek için odadan çıkınca ilave et
tim: 

- Bir hafta kadar bu rejimi 
takip edeceksiniz. Ben sizi yokla
rım. Sonra, buradan. Yakacıktaki 

da size bir oda hazırlatacağım. bir hareketle başını kaldırdı: 
Hiçbir eksiiiniz ve hiçbir mana- - Sizin çok büyük kalbiniz 
fınız olmıyacak. Balıkpazarındalci var, dedi, dün g~ccdenberi bana 
işinizi de tt:rkedccek ve istikba - gösterdiğiniz insanlığı ömrüm ol
linizi düşünmiyecekıiniz. Ben ~ize dukça unutamıracağım. Fakat ... 
daha İyi bir i' bulacağım ve ileri- Hiç değeri olmıyan bir hayat için 
de, bana, nğır ağır borcunuı:u ö- sizi bu kadar zahmete, külfete 
diyeceksiniz. ~okmak istemem. H!lyır ... Znten 

Önüne baktı ve yanaklarının bu kadar büyüklüğünüz altında 
ucu pembeleşti. Şimdi müsteına e:liliyorum. Bütün ha:ratımı ve 
denecelt derecede ııüzel görünii - ı;ulışma kabıliyetinıi size bağışla
yordu. Bu güzelliğin bu zamana sam yine yaptığımı:. hele yapmak 
kadar böyle bir odada mahpus istediğiniz iyiliği ödiyemcm. Cid
kalabilmesi için fevkalade bazı di söyliiyorum. Bu hayatın, be -
sebepler olmak lazımgeldiğini nim hayatımın, benim için bile 
düşündüm. Ev sahibi kadının ki· hiç değeri yoktur. 
nayeli sö1lerinden de bu anlaşılı- İri gözlerile gö1lerimin içine 
\•ordu. Seniye cevap vermedi. bakarak devam etti: 
Yüzünde memnun oldug~ıına dair C'dd" k 'dd' .. 1 - ı ı. ço cı ı 5oy iivo -
bir işaret de yoktu. Teklifimin le- rum. öliimden zerre kadar kor. 
sirini anlamak için: kum yok. Dün gece elim ve men

- Bu evde iyi bıtkılamnz~ınız. dilim kıpkırmızı kesilince, emin 
dedim, hem havası da müsait de- olunuz, birdenbire korku değil, 
ğil. ,. sevinç duydum. Fakat siz beni 

Genç kızın yüzü bulutlandı. sokak ortasında perişan olmak -
"?nlad.ım ~i ~eklifimi knbu~ ~t~e-ı tan k.urtardınız.. .. Minneltarı!11 ."İ. -
sıne bır munı vardı. Bu manı, ız • ze. Bır de. bu dunyada hala sızın 
zcti nefisten baska bir şc-y miydi1 j gibi kalbliler bulunduğunu gördü----· 

Türk -

da, İnsanlık ııamına da bahtiya
rım. 

Ne kadar düzgün söylüyordu. 
Bu sokakta ve bu odada, bu ah
lak ve bu ifade, ne tezat 1 F akaı 
bu derin bedbinliğin sebebi ne o
labilirdi~ Ne olursa olsun, bu gü
zellik, bu ahlak ve bu irfa:ı se -
viye~indeki bir kızı bu odaya dü
. iiren kadere gücenmek ten d~ha 
tabii bir şey yoktu. 

Ona kuvvet vermek için dü
şiincemin Öteki yarısını söyledim: 

- Bu bedbinliği size yakıştır
mıyorum, dedim. bir hamle ya
parsanı" bu hastalıktan da, hu 
muhitten de, bugünlü şeratiti ha
yatiycnizdf"n de kurtulursunuz. 
Bnna gel ince, sizin bu hamlenizi 
kolayln~tırmak benim için emsal
siz bir zevk ... Ne çıkar? Siz ken
<linizi bana borçlu teliikki eder~ 
seniz, bunu muktedir olduwunuı 
anda bana ödersiniz. Ben bunu 
hiç dü~linmüyorum. Bana bu 7.ev-
ki verdiğiniz. için benim size borç
lu olmam lfız.ırngelmez mi? 

SUHA SAK~ 

Brükae"den 7 taleb•" 
miz geldi 

Diin sabahki trenle Brük~eld'; 
yedi kişilik bir talebe kafılel11.ıı 
gelmiştir. Turhan Tapınan, ~ı~ıı 
F..rer. Nec<lı:t Olguçay. Hüse> 11, 
Ulus, Kemal Olc;ay, Kemal J<ıı. 
lu. Vahit Çopur ismindeki bu tllıı 
!ebeler. diğı-r bazı arkadnşlarırı~. 
da Lu ayın 25 inde İstnnbula ~~ı 
ı .. vcccihen Brüksclden nare 
t"deceklerini süylemi~lercl~ 

~""''"'""'""''''""""""'"'" .. """'""'t r e Vecizelerin Şerhi ~ - ,..,,, 
;..HMA .... t..UttlJttHltttttltttHtHtlttll,.....1t1••

7

,. i 
/n•anrn, dili, b. lıi••~ 

anloCacalt derecede kuoıJftfıı 
aklı do bilgi•inin 1aucluJıJfl11 ,. 
aımıyacak derecede mıı" 
~eneli olmcık 6erektir. ...... 

Dilin vazifesi, hısımın bilci; 
siııi anlatmak Qlduğuca göre ~ j 
dilin bu bilgiyi ıınlatauilm ~ıl\ 
temin edecek terbiye~·i ıı1Jrııt5!' 
sözü güzel ve vuzuhlu söylcıncsJ• 
velhasıl bilgiyi temiz temiz i.~f~ 
de etmesi gerektir. Fnkat dı u· 
nnlnt.tığı şeyler, bilginin bud 
dunıı aşarsa, hez~IUl edUınlş er 

aıı· lur. Anl:ıtılncnk şeylerin bu et• 
dunu gcnişlct.ın<>k için, e'V~ • 

bilginin hududuna genişle ırt 
mck icnp eder. Bu, her in5'l~I· 
cWc etmesi icap tdcn bir J1l 
yeUir. 

İkiııd meziyet daha mühi~ı; 
dir. Çünkü aklın muvııU"fl~ rır• 
aittir. Rilgi aklı olgunlaştı 1 • 
ve zcngiııleııtirir. Fa.k:ıt bu 0 

9• 
gunluğu ve zenginliği arttırl111' 
ııın yolu da \>ilginizi art.tırıl1;. 
YC geııitlctmokt.ir. flunu ftl~ zC• 
d:uı hududu aşaJ'Sanız nl\I~ 11 

ncnizi lm)•lıcdcrsiniz. _ 
Deınek ki bilginizi a rttu'Ill~~ 

dıkça hududunuzu aşmaktan 
khımck en blly(lk medrt>ttfr. 
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G''1'1 .. 91-1u ::::::::::::::::J J Frans~k!le t 1 
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• .:.:::: ..... AKiSLERi d - .. t·· 

Almanlar çocuk 
yüklü bir gemiyi 

batırdllar 
"lhtiyath 

Bundan tam 28 
)'l) evvel, Atina 
sefaretimi:;: müs
teşar ve maslahat 
gQzarlığından ter-

[ Bir Hatıra] 
.. takdir eder. Onu"n • r 

fçtn f nr11lıJeriıı H 
her ne pa1'asınA arp vaziyeti 
Oluna olııun Kısı- -------:ı-------"'--\., ..... ovuş u bir intizar ,, .rı müdafaa etırıe-

fian Berlin 5efa-
<1 inci sahifeden devam) (BaşmakaUMft Mt'am) ı-etimiz müste.şar-

nin torpillenmesi. V atincton ve ) ığı'"' tayı·n edı'l -
!!,arıaız Hindlçinial <1 lnoi u hifeclen devam) 

nle kara kuvvetleri Hindiçiniye doğ-
Mısır ve 
Suriye 

leri elzem ve prk-
t a :muvazenenin 
temini ıçln en bü
yük şarttır. Zira 
MISlr İtalyanlar 
tarafından iıeal 

edilirse, Filistin 
ve Suı-iyenin de 
slmaı;ı kolaylıkla 

~ •• i 11 y. r rıı flerleıniy11 baelamıılardu . 
Şanghay, 23 (A.A.) -- Bir Hai -

ak '-.Jerden de~"LI:... Çünkü ·-Nevyorkta büyük bir teenür, ne "Y s- miş oldutumdan 
nefret ve infial hissi uyandnmış - hiçbir ordu, ceriaindeki vuİyet Rumanyanın Daç
tu. Birçok çocuk uyurke n ölmüı- mqkUk bulundukça, cepheden ya npurile İstanAvrupadaki büyük b.rp; Ja - fonı telgrafı, Japonların diın ak5nr.1 

~Ya. ile Çan Koy Şekia Çin bü· saat 2'.? de yani perşembe ı.:ünü ver
~ el · dikleri 72 ıaatlik ültiınatoııı nıühlcti· 
İlıtili arasındaki sonu S ml)'eo nln hitamından iki ~aat cv,·<>l Fran-

tür. Sağ kalanların göıtcrdiii kah selen bir diifmula ~ bir bula geliyordum. 20 aene evvelki bir 
ramanlık takdirle karşıl anı;oıştır. muharebeye gırtfmeyİ ihtiyata O tarihte Alman-

~· ftan dolayı zateo kantnnf ııa Hindlçlniıinc tnanuz etliklel'ini 
~ Asyanın ıarkmdaki ahvali bildirmektedir. 

Bir İngiliz ıarnbotu hath rnuvahk bulamaz. Her muharip yanın Atina ıefiri konuıma ve kı .. 
kuvvetin, berıeyden evvel ve en iken 1etanbul el • bir tedai 

biitiin karqtırmıthl'. Bu telgHfa ıröre Fransız kıtaları 
Ç. Ja,onya, ıimdiye kaclu 7alms iki uat tiddetle mukavemet etmişler 
llıde ye ni b ir nizam lıararak U- ve aonra Fransız!ar nıuhnı·cbeye ge· 
~ırkta bqta kendisi olmak il- C'e yarısı nıhayet veren bil' anla~ıııa 

LNondra, 23 (A.A.) - Ba hri- siy.de dÜJiineceği tef, arkasının ciliğlne tayin edi- Yazan .• Gal"ıp Kemalı· 
y e ezareti 19 32 de d e nize indi- tamamile .,_;..et altında bulun· ı k T- k Al - ...... ,, ere ur - - ı1inin ımzasından 
rile n 1060 tonluk Dudee gambo- maucbr. itte Mtm'blann el'aa ka- man ittifakının Sö 1 oğl bir gün eonraki 

defişir. cCompi-
egnu miltarek'-

~e t.• Çinci ··t imu e:,•lemişlenlir. 
t unun bir Alma n denizaltısından rar11zlık içinde vakit ıeçirmeleri- akdinde büyük i · J 8m8Z U razımda, Cemiyeti 
atılan torpilin iıabetile battıiını nin hatlıca mahzunı buradadır. mil olmuş bulunan Akvamın fiilen or •Tıftnçurya ve • mu e • ~ Taarua Japonların rt!nuı> Çininde 

.._. bir blok kurmı1a çallf&JOr· işgal etmekte oldukları nraıiden ya. 
~ Japon7a ile itb irliii 7apmak- pılmııtır. 
l\ı_ ,İmtina eden Çan Kay Şekin Anıa,ma şartları henrız belli de
~İn ve Hankov payitahtlarını ğilae de Japonyanın Çiıı ,'o.ıki Yunnan 
;""'llllya mecbur olduktan son- hududuna doğru kıtaat gı.çirilmecini 
~ "1avi nehrin ıelaleı- ile malt- ve Hindiçirıl aıazlsinde Jupon deniz 
~ Jukarı mecrasınd.ıö Çunc ve hava Oslerı tesisini istedikleri 

b ildirmektedir. E~ de eö-led:.a.:ınft v-. pek fı:al ve kuvvetli dirılomatlard:ın 1

1 
tadan kalkmış bulunmasına, Jo'ran-

ltalyan aJ'aaaa tekıip eGİJOr L!•-, ıuı _ __._1 __ t.:__;: ·H•~ bö::-y. Baron Wanrenhutm de ayni vapurla sanın d.a hasmına boyun eğ'Jbek mec· 
11111C n-auann ,.... ... _.. h 11. • u· cndl 

0 
du Ba lmrlyctınde kalmış olmas.ıııa mebni 

B 1 S t i · 1 edd.. kal _._ rna a ı memurıye ne •. y r . - d , 
er in, 23 (A.A.) - te an aJan e ter ütte m-ta mueret· ron Wangenbeim Ue At.inada masla· ~uriye man uın~ hükmü talmadı-

sı bildiriyor : Jeri yok deiiJdir. Yanm uardan batginar buhmdutum on ay zaıfın· g~nı! o_ ~ıtanı~ ııelametın_ı temin i~in 
Çocukla dolu bir İnıtlliı ~isinin fazla zaınandanberi en meıru . . . ~ el tıklalı> ilan cdilmesmden batlı:a 

·"'lll'e çekllmifti. malüm buhııım11ktadır. 

~ Son aylar da J a pon bava kuv- Anlaşmanın mahiy e ' i 

bir Alma n denizaltısı tarafından ba- bakin olan ask likt tecrit ve da ( 19ll-12 l pek ıyı ıı:oruşrnüş ve bir çare olmadı{:ını soylemiştim. Ge
tıııldığı tekzip edılmektcdir. Bu ha· hr ~ en • . Yunanis!-n ile 0 tarihte pek ~uk cende hır ltalyan hcyctınln llatay 
ber propaganda mnksadUe İngilizler ma um edilmq olan bar millet ?lan munasebatımızın dilzelmesınde, yollle Surireye g<'~tiğt rn:e~lerde 
tarafıııdaıı çıkarıl mıştır. için, birdenbire dünyanm en çe - lngilıı, Rus ve Fransız seflrlerlle gôrülınuetO. Ecnebi nıaıbıt.-ıt ve n. 

tin bir harbine ıiriımek kolay bir birlikte çok ı;amimi yardımını gör· jan!ları bunun etrafında hayli nE-~· 
tlleri burasını m ütemadiyen hü- Vıc:hy, 23 (A.A.) - Hariciye Ne-

~lnn ederek tahrip ettiklerinden, zaretinln tebliği: Hava harbi dün 
de devam etti 

it addolunanıaz. Fakat 'buıünkü müştük. Vapurumuz İzmire ujknya- :riyat yaptılar. Her halde mesele 
vaziye t , artık mazinin hesaplarını rak geldiği 1.çin iki gün ııüren ııeya- çok mühim ve Ortaşark iu!hu ve sü
görmiy e ve mazideki baksızlıklan hatimiz sırasında, bol bol hal ve is- kıinu için büyük tt:hlıkı>lerle Jolu -~y Kan Şek, payitabbnı 500 ki· As:ı·ada yeni nizamın tesisine ve 

~ • • Çın meselelcrnıin balliııe yardım et
i\ re daha cenuba nakletm14tı. mek ü%eı·e, Fı ansız Hincliı;inlsinı ali-
li~ •~retle arkaııım Fransanın kndar eden me eleler lizcrinıle mü · 
~ llıdıçini müsterrlekeaile H inJis- %akeı'<'lere, geçen hafta zarfında, J a
ltkırı· farkındaki inıilis m üatem : pon Hariciye Nnzırı !\latsuka ile 
d ~aı Birmanyanın hududundakı Fransa bUyük elçisi Arı;eııe Henry 

leri sürüp atıl kalmıya müsait bu- tikbal hakkında müdavelel efkar et- dur. 
( Birixci 1tt1Ai/edeK cfe11am) • Rıiyük Har t hl Manda'' lunmama!ctadır. Mıaır ve Süve)'f ıniye vakit bulabilmıştik. P oı nya r _ c · ·ı · t T 11 · d 1 lıJ • .. modası çıkarmı. tı. İyı kötu tatbıka-

ınıı ız mparatorluı-unun k ilidi ar ıın "n an aşı ıgı u;ı;ere, <ı sı- · . 
d İt 1 l l T bl te hal. tında devam ve ısrar edıldl Herhal-

m ... sabesind • M t ki ra n n yan ara ra usı.:-arp - d 
.. e ıse ısır o pra an bedi ·orduk. Hatta bir aralık Yunan e ortaya mustakı l .bır Jrnk devletı 

•tlara vermişti. arasında amimi bir hnvn !~·inde de
vam olunmuştur. 

onların yeni Japon hükıimetı, Uznkşaıktn Fran 

sar kayıledılmiştlı. Dıişınnn filoları 
İngiliz :ıvcı layyarelerı ve dafi ba· 
taryalarının atcşl tarafınılnn dağı -
tılmıştır. Üç Alman tayyaresi duşli· 
rülmCiştür. 

Londra, 23 (A.A.) - 22. 23 gece· 
si esnasında düşman tayyarelerı 
Londraya hücum etmışlerdir. llırkaç 
kışi ölmli~ v~ birkac kişi dc yaralan· 
mıştır. Bazı şehirlere Je bombal:ır 
atılmıştır. Ölen ve yualaıııınlnr 
vardır. 

da, o toprakla nn sahipler i için ) çıktı. Dunyayı bµgun llf:r renkten 
hayat ve mevcudiye t sahasıdır. adalarından geçerken bir hnlyan knnn boyamaktn devam eden ba bo
Binaenaleyh Mısırt.ların, b ir an kontrtorpllloru vapurumuzu durdu - ğnzlnşına da, tıpkı c kı~ı gibi, mil -
evvel kat'i kararlarım verm eleri rup muayeneden bile gecırmiştı. Jetlerin hurrlyet ~e istıkli.ill namına 

t - b l 1 1 sanın haklarına \'e menfaatlerıııe, ez. 
-.......:....:: y e • r cümle Hindiçinının mülki tı.mnmire· k d ·ı · . . b I • j •

1
. I d Tr.nblusgarp muharebesinin başımı- açılmıştır! Balkanlaıda, ~aktile yıı-

en ı erı ıçm eki ngı ız er en . ı h k ı ki lh ı ı d f 1 h . . • • d ' zu bnşka derUer açmak ıstıdadında pı an ıı "ız ı nrı "U yo i e dü -
L~ .. aaiyete •öre, ce pheden tine. Hindlçinı BiıliM;inlıı bülün kı· 
ıı 0 sınıları üzerınde Frıınsanın hüküm
~ ' büyük zayiata mal o laca- ıanlık haklarına hunnet nıyetinde 
lhi!_ n, Çan Kay Şek hükumetini bulunduğu hakkında Fı ansız. hükü. 
~ olmıya icbar için e n kolay metıne teminat vermiştir. 
d • Fransız H indiçinisi araz isin- Fransız hükı.1ınctı •le .Japon hükll· ve .Japon askeri makamları arasııı· 
~ tn Jap o n kuv vetlerinin ııeçmesi nıet.ine, .Jaµoıı iıııpnrııtorluk ordu ve da cereyan eden görüşmeler, 22 ey· 
k e Çin o rdusunun bakiyesini ar- bahriyesi içın. harck~Uerın~ devam lüldc şayanı memnuniyet bir ıınla~-

e aza e emmıyetı naız ır. l)lduğundan bahsedılirk!!n Barona: zcltmek imkanını bulmus olmnkla if-
Çünkü kar,ıdaki düıman, t a b ii 1 «l\Iademkı Tfük!yenin k~vvctlenmc- tıhnr eden mihver devktlcrinın bu 
«hele ıu Mısırlılar aralarındaki ıılndc aHikndarsınız, nıç:n müttcfıkl· harp çıkma :ı~dı, ıhtımal Fr:ın~:ınııı 
ihtilafı b itirsinler d e , b e n de o n · nız İtalyaya Eöı geçirıp te bu kaı-ı- ııek yakında h!r fonnfıll! lmğlnmıya 
dan sonra asıl h a r ekata başlıya- şık zamanda başımıza bir gaile açıl· kalkışacağı Sunyi! ıstıklihnı tehlike· 
yım• d emez. Bila k is o, böyle te. nı~sıııa mani olmadınız? Bize böyle rf'! d!işünnıye tcşebbfüı etmeleri m:ın 

· d ı t kt tıksız olduğu kadar, \'ııkınş:ırkın reddütlü günlerden ve v akit kay- ~ayrı musıııır ~·:ıı. ım ar c nıe eıı.e, 

b tmelerd 
· t•f d 

1 
k • karşı kaı şıra gcçıp te tnm manası le sük(ınetı için de tchlikP!ı bir oyun 

e en ıa ı a e ey eme ta· k 1 , d, ı ti Al olurdu. 
t B bed'bi b kik . M l l ı.Jost olsa o nıaz mı.> cm ş m • 
er . u ı a atı ısır ı a r i\I h ht ı · f d d 1 b · 

ld.n çevirmesi olacaktır. etmeleri zımnında, Hmdlı;ını<le hu - maya vurmıştır. 
~lınanyaya karıı Avrupada 1 susi kol~ylıl<laı vernıiye mu,·afakat Ayni tarzda bir telıliğin bu gfııı 

"'-tlup o l k I' I Fa 1 .. ylemlştır. Toldoda Japon hükünıetı t:ırafıııdo.n 
a. hiik. a~a. tes ım 0 .an .. r n - Aııkt-ri mahiyette kol:ıylıklann te- neşredilmesi kararlaşmış bulunm:ık· 
lek l ~nıetırun uznktakı mustem f<>rrıiatını hal ıçın Haııo~<i" Franqız tndır. 

• man diplomatı ga) et cıddi bir tavır- ez ep ı ı n ın an c.ı:ıyı, ızım 
bır a n ev v el takdir etmezle rse , la: cAziıim Kemali! İmparatorun lılldiğımiz. manada bır arııJl ıttlhadı
hayre tte kalmamak elden ıelmi- vaktile Kııdüste islıi.m alemine karşı nın kurulmasına bılmcm ki kolav ko-

kt• lay imkan '"ar mıdır? Bıınd:ın ~onrıı 
lıi) e erırü müdafaa edem iyeceiini · • , 

to en Japon7a, ord~unu Fr~nsız .r Mantıksızhk Müsabakası • 30 t 
~Pralllarıncfan scçırmek uzere • l 

ye~e ır. , .. aptı.ı:.ı beyanat malOmunuzdur. Bi-
J "' dıınyaııııı, yam küçük millet ve dev-

Ebüzziya Zade zım Devletı Aliyye ile ıttlfnk etme· letlı>r dünyasının «feder:ıtfon> a dot-
VELİD mizJn ilk şart ve teuhürü, J\lısırı ru gıttıtıno 'H• kt.vvet ve haysıyedr 

ı~ fl.ıardanberi müzalcerede bu • 
llYordu. 

ı._ liirıdiçinidelri Fransıs memur • 
t,~•raonlarla hot ıeçinmek ta -
k . rı. olmakla beraber m emle • 
~ lflaline muadil o lacak Ja • 
'-'i rı tartlarmı bir türlü kabul e t 
~e 10!lardı. Nilıayet J aponya, 
~lf iki saat m üddetli bir w ti
ıııed: vermif ve müd d eti b it .: 
~etı . r an Kay Şeke, J apon kuv 
ı~. erı T oalrin üzerine yü.rümiif· 

~lcav~met etmİye v e hud u d u 
~ '-zaya kalkıtan Franaıa ı 
4......._ et!eri pek çabuk mağlup ol-
~-· F ramaz mahalli h üku
"- J~ıuıa eski ve ye ni bü-

llrtlarma blMal etmittir. 
~ Japon ordusu, harp et
~ Fraıwz aruiaincle iler • 
' .... Ç.a Kay Şell ordUIU
~rkasını çevirmiye h azula n -

sı c1ır. 
~da itin 

~ 
J,Po \ 
~ llya, Franuz Uzakıark 
lı ) letnJeke imparatorluğuna kar
~e b:lıiı siyasi ve ask eri tazyik >"' '-'cette ,.ıma değildir. Aa
~nı hellibath müstakil v e m ü -
)~ devle tlerioden bulunan Si -
lt~.d~i a yni zamanda Fransız 
\..a.:IÇiniainde n arazi ta lebinde 
~ ve ordU&unu harekete 1 
' iti.· it ve bu sure tle J a po n ya 

Si, ırliii yapmıftır. 
~~ Hiııdiçini yarımadasının 
Ilı~ Yanm milyon kilomet re 
fıııll aı ve on dört milyon n ü
lle~ı:~llnan Asyalı mühim bir 
~ tır, G eçen asrın sonunda a 
~t • e nüfusu daha çoktu. Fa -
~ laıılıte lngilter e ile Fransa 

' diinyannt aayıf hük\ımetle
>ı.ı...._- ~i paylatırlarken Si
li.~ l....ıindeki Laos eya leti 
ili ~aki Ang kor eyale ti
~~ " e İqal ede re k F ransaz 
~e ilhak e tmi, tir. 
.-....~ dahi Malaka yarıma· 
~ S iyama ti.bi d ö rt sul -S •v.,,elce H olandadan almıt 
'l L. .~ aultanlıia ilhak e tmit· 

~ SİJIUI! de~ti, Avrupa 
1""1111 d.. J_.,onya 1111parator -

Bundald mantıkuzhtı Bulunuz. 

TAFSILATı 
İçinde mantıksı7.lıkla r bulunan re

simler neşredilecektir. Jier resimde 
ruantıksıa bulduğurıuı yerleri renkli 
kalemle ışaret edinız. Son resmin 

neş1·inden sonra kuponlarla bırllkte 
kesip gönderiniz. Resimlere ayrıca 

tafııllat verıııeğe lüzum yoktur. 
Gazetelerini kesmek tst~mlyen lıa· 

l'ileı·imiJ. b'\lı.Jukları mantıksızlıkları 
bır ka~ıda yazıp 1ronderebU1rler. .. . . 

Kaza nanlara dağ1hlacak h ediyeler ı 

• 1 Bıslklct, 1 Foto~rar makinesi, :~ Elbi~elik kadın kumaşı, 5 Kol s:ı· 
ati, 5 Ktıl dütmuı, 5 Gömlek, 2 Kadın çantası, 2 Kaıiın şapkası, 2 Eı·
kek şapkası, ~i Erkek kunrlurası, :ı Kadın iskarpini, 20 Erkek çorabı, 

10 Kadın çorabı, ~O lpekli mendil, 10 Kravat, 30 TuvnleL sabunu, 5 
Tıraı takımı, 30 Kolonya, 8 Para çantası, 5 Kemer, fı Dolma kalem, 
ıoo Kitap 

AYRICA : 2f) karllmlıe ıebrimlzin en g üzel (10) ılnema11 ndan 
ha ngisi ni dilerse, ıeçecej'I dört film lç lo iklt cr kltllik h ususi 
koltuk davet iyesi 
(Anadolu karil erlmiı bu mükUatı kaıa•nlarta yerle r lae 111Gna 
ılp bat ka hediye verilecek ti r.) 

............................................. ... Jngllizlenn elınden kurt:ınnak ola· ınk!şnf t'tııfek için de burulan başka 
c:ıktır. Buna ıse ~lmdiki halde İm· lılr çare olmaılığına şüpl'e yoksa d:ı, 
kCın yoktur. Onun için bir Türk • tabıatJ maslahatın ~e\•k ve: temin e
Alman lttıfnkı bahis mevzuu ola - deccğl bu neticeye varnıcıyn kadar, 
mnz ! , ce,•abını vermişti Aradan il· Surıyenııı ken.dısinl heı·hangi bir te
z un yıllarl11 beraber müsbet ve men- cavüzdcn kuı tarma"ının fikir ve kn

Fransızlar lngiliz
lerle haı:p edecek 

(BirUıci ,altıfıdııı delltoll) fı birçok tecrübeler geçtikten ve dün- na:ıtımııce bırıclk çaresi: Derhal 
ya vnzıyetlnde hatır ve hayale gel- milli bir hiikiınıet ve meclis kurula.

Sabık General De Gaulle, İngilız mccllk dcl,'lşlklikler olup ta, Sinyoı rak ciliını iMlkliif, etmc<ııdir. T8bii 
askerleri nakleden bir Jııglliz filosıle l\lussolininln ayni Tıablusta keııdı- bunun bir sanıye nrka~ıııdaıı dıl 
Dakar önlerine gı.?lıniş VO! 1''ınıısız rlnl cisliimııı kılıcı> iliııı etmesinden ckat'i bfr bitaraflık> tatbit edeceği· 
nıakanılanna şehri tcsllııı elnıelcrı birkaç Eene sanra Alman~·ıı ile İlul- nııı ıılcıı~ıı ''e r<'smcn h"r iki tarafa 
ıçin bir ültimatom vermiştir. Bu fıl. ya yine miittefik vaziyetıne girdiler. da açık ve• kat'i bır tfnrle Ue tebliğ 
tlıııntom reddedilmiŞtir. Bunun uze- ~ bugOn !\fısır hudutfoı ı üzerındc ,.e tcm:n cdılınesi geı•ektlr. Boyle bıı 
rin~ İngiliz filosu Dakar üztrine ateş ftlllyan ve İngiliz kuvvctıerı arasın- hareket ve teminatın her iki muhn· 
npnıştır. da ciddi çarpı~malar olu:,·or! Mısırın sım devletler tnrafından hüsnüka -

Sabık General De Gaulk'un, sırf! iı>tlklfıline kavllşnıuş olmnsına rağ • bulcı uğramnm:ısını. ne :ıkhsellm. ne 
sabık düşmanlarımıza karşı müca - men, İngiliz muıaheretimlen sıyrıl . de. muhafaza ,.e temınl ıçlrı dünvn 
deleye devam için İngilterenin emri- masına daha pek uzun zamtınlar im- karşısında and ic;miş bulunan muhn
ne girdiği düşünülebiliı'di. Fakat ha- \din :,·oktur. Bunu aklı başında her ı·lpleı1n şeref, haysi~·e~ ve hakıki 
dısat, bunun böyle olmadığıııı göste- Mısır devlet ad:ınıı ve mütefekkin menfııaUeri kabul eder 
rlyor. Sabık General De Gaulle, ya
bancı k~vetlerin kendi vatandaşla
rına karşı hücumunu idare etmekte
dir. Kendisini hala h:ıin olarak te. 
liikkıde tereddüt eı.Jen Fransızlann 

Fransayı Alman kadın ı lngiliz krall miHe
ve çocukları istill etti tine httab etti 

artık gözleri açılmıştır. 

Vichy, 23 (A.A.) - Ha~·as: 
Daklll'dan alınan habel'lere göre, 

"?ehıe hücum eden İngiliz filosu, iki 
zırhlı, dört kruvazör, bir nıiklar tor
pido ve altı muavin kı:uvnzorden 
ınü rekkept lr. 

Fransızlar mukabele edecek 

(Birinci ıcJıife4ı1' dntım) 

ajansı bildiriyor: 
Almanyanın istatistik ofiıi, nü

fusun 89.634.000 kiıiye baliğ ol
duğunu bildirmek tedir. 

Şimdi A lmanya ile birleşmiş 
olan h imaye a ltındaki bölgenin 
nüfusu da ilav • edilecek oluna, 

\ 'lchy, 23 (A.A.) - Ha,•as: bu rakam takriben 9 7 milyona 
Dakaıdan ilk haberler alınır alın- varmaktadır. 

maz, hemen derhal Mım.>şal Petainln ------------ --
riyasetinde mahdut bir Nazırlar top-1 V E F A T 
lantısı yapılmıştır. Bu toplantıya, Tanınmıııı ve ge~ doktorlarımız-
Lnval, Boud.oin, Amiral Darlan. Ge· dan Mustafa Hulusi Giiren dün ve
nernl Huntzıger ve Platon iştirak et- fat etmıştir. Cenazesi bugü~ saat 12 
ınıştir. de Haydarpaşa Nümune hastanesin· 

Tcenvi.iıe mukabele kaıarlaştml - 1 den kaldırılarak Mecidıyeköyündekı 
ınış ve bu hususta emırler verilmiş- Asri mezarlığa defnedilecektir. Al· 
tır. l:ıh rahmet eylesin. 

(Bır-inci B4hi/edtn dtvam) 

bulunuyor. Düşman hava fılolan, 
gece gfiııdıız şehırlerlmıze hücum e· 
dıyorlar. nızler. ınirnsımız ola11 bu 
hiinlyelleı ı '"e an'nnelı?ri nıudafaa 
için, cephe hatlarında btıh:nuyoı uz. 
Bu harpteki ıztırnplarırı iıafifletII · 
me i için A'ınerikanın verdiği iane
ler, muhtelıf şekıl yardımlnnn en 
hnfifı değildir. İnsan ve malzeme. 
gıttikçe fnzlnlaşnrak gell>or ve her 
tarafta, biıc ta feri getırı~~ek reda
kfırlıklara işti ı ak için ~ıddetli bır 
a ı zu mevcut bulunuyor. 

lngilt?r e m evcut kalacaktıP 
Etrafımıza göz gezd!rırsck, her 

tarafta şunu görüyoruz. ki lmuhan 
gaatinde, Bntaııya Common Wclthı
ııın 11n11 şehrı. esasında müttehit bır 
~ehır olıırak kunılmuş olduğunu j • 
tcnt etmıştlr 

J.ondıırlıı ohluğu gibi, İıı gılterede 
r;
1
r:;.===Hikaye==:=== Bir tren yolcul ug"' u ===:==lhrahim Ho11i==::,""'\ her ~·erde. ı:tlzeı ve tarihi kıymette 
1 :1 l 1 blııalarıı bile hiırunı olunabılır Da· 

İ hJl :ız aılevi ve daha aı aılz olmıyan 
fllavı tren svıc;re lnıduı.luna dot·1 - Onlar, paramı dışarıya kaçı - oyununa devanı elti: ı - Bunları depozıto olarak kabul ldiçOk evler tahrip edilebilir. Fakat, 

ru yol almaktaydı. Koıııparümanda rıı keıı ynkalaııaca<•ınıdan korknıu'. - istıhbarat bu mektubu ıılır nl· e·'eı· nıı·sı'ııı·z 1... L(i ü d - -
., u ·• ıt n unya onunde hürriyetın !lem-

uçü kk·~şi 1 .~k·ardı.rdBunlkııı~~n h!rlncisı vc lar, keııdılerının de tevkif edilece1e1- maz işe el koydu. Yalnız Konliyi _ Hayhay aBy Kordı... LolO ve kalesi ve biz.im kendimizin •· 
· c ışı ı ye e tc uuşınıa oturanın ııi snnmışlaıdı. tevkif değil, ayni zamnndn kacak · ğ ı .. 

· · d I'lb' ı tc t · M h f Her ikı' muhafız. hayret ve hid · "!U! oc:a ımız o arak ayakt~ duracak yuzu sapsarıy ı. • l•e crı ı emız. u a ı% ııuııturlu bır küfur savur- parayı da musadere etmek knrtırını ı · bl · 
di. K:ırşısınJa bulunan asker ünıfor- du : verdi. detlerinden dillerini kedi yutmuş bıı nıma 1' lngiltere mevcut olacak-
malı iki İtalyan muhafızın kcndısini _ Dönuşte' bakalım ıhU as mah- Rolünü bitirmiş lılr aktör gibi de- halde olup bitenleri seyrettiler Nı ~ .. ır ... '\ ____________ _ 
beklediğıne bakıl11cnk olursa, her . keme::i neler buyuracak .. dedi ve rin bir nefes alan nıubafıı, bu sefer hayet içlerinden hin • • da güçlük· 
halde bh- suçlu l)lucaktı. rnın, budu· mahkemenın meşhur müddeiumumi· Kordiye dönerek: le· konuşabıldl: 
du geçer ~ıneı, insanın tuylerinl ısiııi takliıJ ederek, garip ııarıp jest- _ Ha:.. Kordl.. dedi. Paranı - Bunu ; apam:ızsınız Kordı . 
diken dlken eden Lı l' gıcıı tı, bır tn • lerle devam etti: hanbrl bankaya gönderdiğini söyleme- II uchıd:ı kadar ı;ize ı cfnkat etmek 
kırtı ile clurdu Güınruk muayene - Baylar.. işte knrşınızda du . din. hususunda bızı aldatmış olabillı·sı 
memurları giiründıılcr. ınn zat, hiç kimseye halıer verme - Si\'il adam süküııctlc cevap verdi: nı:ı.:, ama f svicrede pasaportsuz y:ı-

- Pasaportunuz baylar!.. elen, danışmadan 1.ılitün emlakini sa- rd .ıı. tı--·amaz.ıunıa. - Cenevreye va ıl!'ımız zaman J 

Kompartimandakı Ü\' adamdan bı· lıp savuyor da kiınsl'nin bundan ha- söylerim. Kordi yine a~·ni gülüınsepıeyle ce• 
ri, cebinden Gc; tane ki.ğıt çıkardı ve heri olmadığını sanıyor... ••• Yap verdi: 
memurlara uzattı. Muhafız, yaptığı taklitten ıevk - İ ki polis ve bir sivilden nıiirekk<>p _ Merak buyurMayınız baylar 

Gümrükçülerden bin sordu:d k l enmiş gibi gevrek gevıek giildu, olan kafile C<>nevrecle, flerneş bl\n- Yola ı-aııclığ'ın.ız kadar tedariksiz rık-
- Ya ... Askl'ri ro{lfıqqiniz, eme · tekrar oyununa ha<ladı: · d ' 

_ TaaYİri Efkar 
Nü11ha•ı (S) KurUftDr. 

1 Ab Ş .. 1 Tllrlrlye H.rt, 
o n e eraıtı 19- ~ 

Senelik ........... . 
Altı aylılı ...... · •• 
Gc aflılı ........... . 
Bir a,ıat ........... . 

1400 I r. 2700 Kr. 
'750 • 1460 > •> IOO a 
160 > 1oktiu. 

(Birind ıahi/tfk"fl cüvaın) 

faa e tm e leri mümkünd ür. D\. 
ier tarafta n ltalyanların bura
ya kadar ilerlemele ii tüPheli • 
dir. 

Fakat daha cenap taraf!ar
da. •••ti ve yukan N"d va& r 
lerine doiru, meaeli V adi H al 
fa ve S udan a razisinin muhte
lif noktaları iıtikametinde .ıe- ~· 
rek Bingazinin cenup tarafla rm 
d a n ve a~rek Habeıista~ 
ve Eritreden ka;ııhkh taarrua
lar halinde MıS1r ve Sud an a -
razisini italyanluın istila e tme
leri gayrimümkün değildir. Ev 
velce fn~liz SomalieinİR zap -
tedilmiı olması bu hareketi 
kola\'laştırmıştır. lngilizler, İ
talyan kuvvetlerin i 2SO bi11 
kişi tahmin ediyorlarmış. Top
ları 7, S ve 12 santimetre ça • 
pında foıiı. . 

İngilizler, T rablus ve Bin -
gazideki (yeni tabirile Libyııı
daki) halyan hazırlıklarını boz 
mak ve güçleştirmek için Lir 
aydanberi oradaki ltalyan ÜS· 
!erini, ordugahlatını ve liman
larını bombalamakta idiler. i . 
talyanlar da, karşılık olarak 
iskendcriye ve Hayfa limanla
rını bombalıvorlardı. 

İtalyanların bir· taraftan Sü
vcn kanalı istikametinde ve 
diğer taraftan Tıablustan Ha
beşistan cenubundaki Kenya
ya kadar imtidat eden vasi 

Sudan arazisinde Nil nehri viı
dılerine doğru İngilizlere karşı 
giriştikleri ve girişecekleri ha -
reketlerde Mısır hükumetinin 
vaziyeti pek mühimdir. Mııır
da her türlü ıtüphe ve tereddü
dü, ]lifak endisclcrini bertaraf 

etmek için yeniden bir temer
küz kabinesi t,.şekkül etmit ve 
bunun reisliğini. Hariciye ve 
Dahiliye V ekioletlerile beraber 
Hasan Sabri Paşa deruhte ey. 
lemişti. Bu kabineye Vef d par
ti!İ dahil olmamıştır. 

ltalyanların Mısıra taarruz
ları halinde. Mısır hükumetinin 
İngiliz müdafaasını takviye et
melerini İngiltere temin etmit
ti. Mısırın mü.dafaası hususun-

da. her iki hükumet arasında 
evvelce bir de ittifak muahe -
desi akdedilmişti. Bugünlerde 
Mısır hiikumetinin vermesi i
e<ıp eden karar. her tarafta 
dikkatle beklenmektedir. 

İtalyanların idaresine geç. 
mektenı:e. İngiliz himayesini 
ve müdafaasını tercih etmeyi 
daha münasip gördüklerinden 
bu suretle hareketi de kendi 
menfaatleri iktiza11 telakki et
mektedirler. Bu vesile ile in -

giltere ve Mısırın karşılıklı mü 
naaebetlerini ıslah etmek im -
kanı da hasıl olur. Son vaziye
te göre, Mısır hükumeti ltal -
yanların yaptıklım ileri hare
ketleri, henüz Mısırı istila için 
kat'i bir karar mahsulü telak
ki etmiyorlar. 

Bu müıaleaya dayanarak 
harbe l:arar vermekte de ace
le etmiyorlar. Aksi mütaleada 
bulunan nazırlar çekilmişler ve 

ı> yerlerine diğerleri tayin olun
muştur. Eğer İtalyanlar Marsa 
Matruh mevziine taarruz ede
rek burayı zaptederlerse o za
man Mısır hükumetinin harbe. 
müdahalesi, Mısırın müdafaa-

sına yardım ve tesir eder. Bek
lenerı Marsa Matruh muhare

besine 1 ngiliz filosunun tesiri 
şüphesiz olduğundan, ltalyan
ların cenup tarahan İngiliz 

mevzünin sol cenah ve gerile
rini ihataya çalışmaları icap e
der. E.ğer İtalyanlar hava Üs -
tünlüğünü gösterebilirlerse. 

Marsa Matruh mevziini ele ge
çirebilirler. Buna mukabil Mt
su hükumetinin harbe karar 
vermesı ıçın lngilizlerin bu 

mevzide kat' i bir muharebe 
kabul etmemeleri de hatıra ge
lir . 

Bski Ordıı Kımımıılanlanndaıt 
l':mtklt Gtın~ı:a.L 

ALI IHSAN &Aa s ~tifade ederek eski yer
~ ~ halinde siliı.. mii
~ .....,_ ietirdaclanı tumim 
~da · V alttile H ind içiniyi ara
~ t-ıuu. eden ı .. ilte re ile 

., k:ı ına girdiler ve mu ürün odasına mıf ~!im. işte rıanportum ltafya-
Peki ıu bey?.. - Fakat baylar.. yerin kulağı ~ıktılar. dn bulunduğum sıralarda Amerikan 

Polislerden biri cevap verdı: vardır, d_erler. ı-te kadın vev. a er- "f" .... Gr hu-rmetla 8 ,·a•a kalkarak d ı -" ... "" "' ... vatan aş ıgııııı k:ıybetnıiştim . Liikin. •-• Büyük caz'ıa un1&tulmaz yddUI --• 
~- --;.rı ar.a:ıisini şimdi de Ja -
~-- ..:. Sıyam paylaııyorlar. 
... ~ ola • ekili. her ne pahasına 
~ ta ... un, Fransanın mümana
-,. ect-~• eski yerlerini istw
' e;:,_~~i parlamentoya te -

'IQlfb r, 

' :·...... il. Altay 

- Bu gece biıı nılc bcı aber tekrar ~ek oldugunu tayi~ edemediğimiz bi-1 onları selamladı. ı\d~mlar<lan biri, modem ki ~iınıli lsviçredeyim. Aynı 
dl!ncc:ek. ıısı bix~ iınıa~ı% bır mektup yoll ıya- derhal maksada girişti: v11tandaşlık hukukumu yenıden elde 

GOmrük muayene mmıuru: rak hızı tenvıı- ctıı11stir. Mektup · b 
• Alon Kordi isminde bir zatın etmış ulıınuyoruın . - Pekalil. ! .. diyerek dışarıya cık· gizli istihbarata gonderilm!ştir. i -

tı. Kapcyı udından kapndı. Tıen çinde de şunlar y:ızıhdır; okuyorum: baııknnızıla cari hesabı olup olmadı· Muhafız gürledi: 
hareket etti. Gittil:çe uzayıp giden cRomada, Parthena sokağında o- tını anlamak isti~·orum. - Dur bnk:ılını .. Hele şu lmz:ı~12 
sessi:ı:lik, polıslerden blriııiıı canına turan Alon Kordi ınemleketten kaç- MOdür. zile bastı. Gelen meınnnı mektubu vollıvanı ~ulahm da, o za. 
t k d r 1 k k1 fi ki ilk bir 11eyler fısıldadı. Dı~rı çıkarak ün ~~ a emış o aea , c · şı yer- ınak ta~avvurundaılır. Daha •ımdi. · man g:orur.sun ııun r ""n. 
d k b 1 1 1 " tekrar dönen memur, ayni fı ıldı ile e te aşına oturan s vı ve yaş ı· den karısını ve kızını huduttan dı· Koreli bu ~eler kahkahasını tuta-

d ku h b. ı · müdürüne uzun uzun bir şeyleı· nn· ca a ama · sta ır tnvıı- a ve :ı- şarıya kacıl'lmştır. Bütün varını ~·o- madı ve : 

A L İ C E F A Y E ' nin 
CONSJ ANCE BENNET ve MANCY KELL Y 

ile b e raber ı..rils8'ift w tarıtta yaratbkfan 

KANATLI KADINLAR . G ....... 
~J.. 1no 6üiü~;··Ta"rih"T··· 

k 1 J Jattı. Müdür de, misafirlerine d1ine-deta çı ışırcasına söy endi: tunu nakde tab\·il Hnıi, ve zannım-
- Babanın akıllı l'Vliıdı sanıyor- ca Cenevrede bir İsvicre bankasına rek: - Bo~ıına zahmet etnleyınız do t· Büyük kahramanlık ve •tk phe .. rl 

dun kendini, değil mi! .. Anın yağma yollamıştır. Kordi Knun kadar zen- - Maalesef, baylar.. dedi. Hu Jıırım, dedı . O mektubu yollıyaıı hen- • ak SARAY Sba JMi 
·············· ! tJ ~ ea,n . ••·················•·•··•·• 

b~ 11k ..,, k Millet Meclisi Hükiime
..... ıtkdl llahedesini SovyeUer Bir-
.... (920) 

lJanısad 
a ilk üıüm bayramı. 

1ııı" ~nıetı <93G> 
e tlııııe~ Cemiyeti afyon karte-

bakkındakl karar. 
... 1( (931) 

tçıborıu kükürt iabrikasının ....... ) 

yok. Bi.z şeytanın ynttığı yeri bni- gıııdi ı·. Bundan dört sene ev\'el A _ namda bir müşterinıız \'oktur. Ne de dim!... Bu perıembe .. mı emam a 
riz yavrum. Sımin de girdi çıktın merikadan İtalyaya döndüğü z.aman bir cnri hesap mevcuttur. .,. 

:~~~n~i~m:e~I ~ğ~~~e~~~~:~~ tün~~~~ ~=,.~~:'.~~ti;.ü~i~e~~irv:~~t~:;~l~i ~~: ~~ı:b:ı.alimbeı·ra~~eedta=l~ı:ıılncd·.~.'a:(~:~~ ~~~~'ı:~~~; r ·ş:'.'"'E .... R .... L .... o .... K ........ H ..... o ..... L .... M ...... E ... S ....... :. KRILIN uaz·ııEsı· 
la kızın nerelere kaybolı.Julaı-. Bunu dutlardan dışnnya akmaması devlet ., 
anlıyamadık. için bir kıızaııçtıı·.-. . Bir dakika lıitfcıı !.. diye sozc 

Adam kekeliyerck konuştu: Ba)·lar, muhbil'ı sa<lıkımız, bir karıştı. Hu üna kndaı· bu bankada 
- Bilmiyorum, haberim yok._ yunlscveı· imzasını kullıııımış.. hiçbir hesabını yoktu. Fnknt, şımdi 

Onlar... Onlar beni bır:ıkıp gitti • Muhafız sustu. Koıdi olduğunu bir hesap acıyorum .. det!ı, ve tim!('· iP 
!er... anladıgımıı sivil \'e yaşlıca adam ğıni açarak içiııd ·n meşııı hır toı b:ı TÜRKÇE • • • • • YAKINDA EK -

Adam bir müddet pencereden dışarıya baktı. Kayıt ıa- ı;ıkardı ve ıçindekı paıaları miid ıc -11••••••••••11!1•• .. •••llllllll••ll! .... 
llaüne k~lda: ca etrafuıı seyrettı. Mubaf• )ine uzat p aordu: :ı 



= • Eski Feyzia ti • TÜ.RK Tİ CARET r "'""'"""""'""""""""'""""""'"""""'"""!r j Devlet Demiryolları 

i! .. .,ŞJ:.~ .. Q. ... f.t.!J ı:::.~~~~r: H~:~kın~:v-
1 Z m I• r d e g u" re s leı Demiryollar~ memurin ka~u -

BOGAZİÇİ LİSELERİ Yatısız 
~, . ' 

l<UPONLU•VAD 
BA,NK.ASI A.Ş, 
Li •Ml!VDUA1' 

nuna eklenen bır maddeye gore, ., b k 
1 

ld memurların on bir yaşından kü -musa a a an yapı 1 ç_~k hasta ço_cukl a_rı l~zum görü-
lurse annclerı, bu ımkansızsa, ya-
kınları ile beraber idarece hasta
haneye kaldırılacaklardır. 

~'=========================-== 

İzmıı', 23 (A.A.) - Dun Demır
spor klubu snlonlurında bölge Grcko
Rumcn bidncilıklcri !ır'apılnıış ve şu 
neticeler alınmıştır: 

Bırincı dev\e, 5G kiloda Ali (D.S.) 
IIasıına (Altııy) on sekızıncl daki· 
kadn, Jtccep (Alta) l Ccmlle (K.S. 
K.) on bırincı dakıkada, İbıahım 
(Altay) l\lu tnfuyn (D S.) sekizinci 
dııkıkada tuşla gnlıp gelmişlerdir. 

Bundan başka, akıl hastalığına 
tutulanlar da veremliler gibi te -
davi edileceklerdir. Aile efradı
nın tedavısi ise, şifa bulabilecek -
ler ıçin mümkündür. 

lst anbul radyoıu 

• l~~~-~~~~;~İ~~y:;~ı\ .ı ~·ls•t•a•n•b•u1l• •B•e•le•d•iy•e•s•i•l•la•n•l•ar.•-.;I 
• .,, Beyoğlu Kayma kam ve B. Ş. Müdürlüğünden: 

lundıı lstıklııl caddesinde 18 1 
Gl kıloda: Şefli\ Kand~mir (Altay) 

Ramazana ( K .S K.) beşıncl dııklka· 
dıı tuşla galıp. 

66 kiloda: Ne\'Znt Rasim (D.S.) 
Mahmut Nccatıyc (D.S.) sayı hesn· 
bile c-alıp 

79 kilod:ı: T"eı ıclun ( O.S.) zı~·ayn 
(K.S K.ı ekscıwcllc galııı. Ağır sık· 
lette Mchmcl Guneş (D.S. l rııkıpsiı 
olarak guıcşi knznııılı. 

İkinci de\·ıe: All Must.afaya ([) 
S) sayı he!labıle, lteceıı llıısana (Al· 
tny) beşınrı dııkıl\adıı tuşla. Kemal 
(K.S K.) İbıahınıc (Altay) ~kıncl 
dakıkndn tuşln ıı;alıp geldıler. 

61 kılodıı: Rcft•t (K.S.K.) l\luzaf. 
fere ( D.S.) on l.ıirnıcı duklkııda tuş· 
la galip. 

72 kilod:ı: Rekır (Altay) Mahmu
da {D.S.) ~ayı lwsubılc ~alip 

Uçüncu dl•vrcdc 5G kılodu Cemal 
(K.S.K.) All~e lD S ) ıkıncı dulu· 
knda. Hec<:>p İbrahımc ( Altny) altın
cı dakikada tuşla galıp 

Gl kllodn • Muzaffer O>.S.) Şerike 
( Altay) on be~iııcl dnkıkadn tuşla 
g alip. 

72 kiloılu: Rckır ( Altny) !\'ecatı
ye ( D.S. ı ıockızıncı tlnkıkad:ı. tuşla 
galip. 

Finul • 5(; kıloda, Recep (Altay) 
ve Alı (D.S) kaı~ılaşıııasında on ı 

kinci dakikıula Ali ( ll.S.) tuşla ga
lıp Tasnif ııetıce<;ırıde on yedı Pli· 
anla Dl ınır.;por bırınci, dokuz puıuı
la Altay ikıııd ve beş puanla K S 
K. iıçuncu gt'ldıler. 

Balkan oyunları için 
hazırlık 

Teşrınıevvclın ilk haftasında Fe · 
ncrbahçc slntlıııdn yapılacak olan 
11 inci Jhılkıın oyunlıırınııı hazırlık
lıırı nıhayet hulmnktndır. Dört mil· 
Jet arasında yııpılıırıık bu oyunların 
bıletlerı lıugunlerde sntışa çıkarıla· 
r,aktıı-. Slnddııki yeı leıe göre lıı
letler 25 - 'ili - 100 ve 150 kuruş ola· 
ıak tubit cdilnııştlr. 

Ankara, (Hususi) - İ stan 
bul ıadyosunun açılması için ya
pılan bütün hazıılıklar bitmiştir. 
Yalnız İşin teknik ve tecrübe ta -
rafı kalmıştır. Birkaç güne kadar 1 r 

buradan meseleyı tetkik ve irabe
clen tecriıl>eleri yapmak i.iı.ere bir 
heyet hareket edecektir. Radyo
rıun Cümhuriyet bayranıınrlcı açı
lacağı tahmin ediliyor. 

No. da Şefık Ynsnyn milstnce-

len miıracaatları ehemmiyetle 

* tavsiye olunur. 1 
F enni 

SÜNNETÇi 
Nuri Eşsiz 

Adres: Aks aray 

Polis merkezi 
karşısmda N.1-2 

TeJ: 20937 
Gümrük ve ınhi11arlar 

V ekiletinin emirleri 
Ankara, r.l (Hususi) - Gilmruk istanbııl iktııci forcı Jllemurlugım-

vc iııhıııaı ıar Vcıı.ltıetı gonderdiğl da71 : 

fiıığ:ı-ık eı.ıırlcı lnı tel: tı.limatnamc Dnııemizin 93714800 No. Iıı dos
oli\l'llk ıcpiamı)·ıı ~ı>lı~ını.ktndır. Bu ynsıle Atiyenin Hıımdi oğlu mCilc • 
m< ~·r r ıla petrol ve nıiıştnklnrınıı vcffa Ccliılcttıncle ulııcağı olan 448 
ı' a'ı"'I" J:J:repolnr l'ı H~ ııdokı ahkii· lırıının temini istifası zımnında bı
mı &;•Hlercn bır tallın:ıtrınme de ha· nııcı dcıeccdc iııotckli oluı> boıcu -
7.ırl:ır.rrııştır nuıı odcnmcmc ınden dolayı bu kere 

+ DAVET - Cımıhurıy~t lllııd- pnıayu çcvrılıncsine knrnr venlen 
dcm1ı1111ııılığuıdrn · lstanbuldn bulu - ve tamamına yl.'ınirıli 3 ehlivukuf ta
n:ın A<lllye \'ekiılctı Zat İşleri Mu· rafından 892 lira kıynıet takdır edı-
diiı hlğu memurlarından llü~niye len Tülbentçi Hı.isıımettin mahallc·i 
Çuğutayın derhal nıemuriyetlınııe·j Yenikupı harici sokağında 775 ada 
rııur:ı.c:ıatı ıliııı olunur. ve 34 parsel ve eski 9 yeni 5 No. lu * neyoylıı IJalkcııııı<teıı: 26-eylul, Sultan !\l!hmut ve _A~'lll!Ofya v~k
!J40 Uil Bayraınu nıunıısebctile Evı · ~ın<la~ kurgiı ıtak.ka1nın 120_ h~ se 
ınlzdc Loplnııtı ynııılııcnktır. ı~ıbnrıle boıçluyn aıt J~ hlssesı 2~80 

ı _ lstıkliıl marşı, 2 - Dil mev- No. lu kıınun hukunılenne gore ııçık 
undıı konfeı nns 3 - Konser (Ev arttıı nıa lle ımtılıgrı çıkarılmıştır. 

~:ı •o!IU tıırnfırıchı~) Heı kes gelebilıı. Evsııf: .Kapısı deınır istorlu dük-
> kanın ıçıne bir ııyak merdıvenle ını· 

~~@
. lir Zemini toprak ve dukknnın bıı 

A kenaı ının ~emin seviyeqindcn biı az 

Sala 
• yuksek tı.htndnn yazıhane gibi kul

lanılan ufnk camekfırılı bır oda \'ar· 

7.30 Saat ayarı, 7.35 Mıızık (Pi.), 
~.00 Hnbcrler. 8.10 Yemek ııstesı, 
8.20-8.30 l\lüzık ! Pi. l. 

12.30 Saat a~arı. 12.35 Muhtclıf 
arkılar (Pi.). l.!.50 llabcrler. 13.05 
Ş:ukılat (l'l.), l~.20-14.00 .Muzik 
(Pi). 

dır. Dukkiının arkası ciilkkiının zemi
ninden yuksck ve muvakkat bir kn· 
lasta çıkılır ufıık bıl' bnhçe ve bah
çede kapısı vaı'dır. Yıne dukkiınırı ı. 
çınde harap nlışap mcrdıveııle duk· 
kanın üstüne çıkılır. Burası bir sofa 
uzerinde iki oda bir heliıdıın lbar<'l· 
liı Umumi nıe .. ahası 50 metre ınu· 
ı:ıbbaı olup M sı bina. 1 t lİ bahçl' 
teşkil eder. Bırınci nçık arttırııııı~ı 
15/10/940 da salı f.\Uniı saat 10 dıın 

Kurtuluşta Teşrifatçı sokağında 25 No. lu ev maili inhidam oldu

ğundan ve snhıbi adr!'slel'i meçhul bulunmasından belediyece hcdmedil· 

ınek üzere 48 saat zarfında mahzurunun izalesi hususunda ihtarname 

makamına kaim olmak üzere gazete ile iliin olunur. (~051) 

STI L L LIS 1 
KIZ ve ERKEK-LEYLi ve NEHARi 

Talebe kaydına devam olunmaktadır. . 
Şehıadebaşı poliı ka rakolu atkasanda. Telefon: 22534 

e u lı aca 
Türkiye İş Bankası a. Sirketinden: 
l - Bankamızın muhtelıf şubelerinde çalıc,tırılmaı... iızere müsal.ıaka 

ile 12 ıııenııır alınacaktır. 1.Iiısabaka ımtihanları 7 
zartesi günü Adana, Bursa, Dıyarl.ıakır, Erznrnm, 

Samsun ve Sı ' asla l'apılacaktır. 

lar 

2 - iıııtıhuna girebilmek için: 

A - Liakııl ortamektcp mezunu olnıak, 
B - On seki~ yn~ından aşağı ve otuz yaşından yukarı bulunınamıık, 
C - Askcı lii:ini yapmış olmak (nskerlığini henin: yapnll\nıış olan· 

muvakkllt menıur olaı ak alınacaklardır.) 

3 - Yukarıda yazılı evsafı haiz olan taliıılerden tahriri ımtıhnnda 
muvaffak olanlar tecı lıbe lçın on beş gün maaşsız olarak ~alıştırılırlar. 
Bu muddetıo lıitanıında mesnlleri itibarile de iyi not alanlar baıem kl\

nununda nıua~·ı.·en tahsı~atla kadroya alınırlar. 
.ı - .Muvaffak olanlar nıasıııda ecnebi lisanı bilcnleL' tercih olunur. 

5 - imtihan neticesinde Banka hizmetine alınacak 12 memurdan 

ltı.ışkn nıuvaffak olaıılıır, ınuva ffakiyet derecelerine giJr~ nıiıesse:sede ııçı· 

lacak ııılinhııllere sırn ile alıııacaklardıl'. 

~ . 
.~~~RANIN·F~·ıziNi·A~·, 

POKER Trat 6ıçak1•'1 

Dünyanın en tyı tr•I 

bıçaklarıdır 

Boduriyc boykot mu veriliyor? 
Mısır scyalıatınden ııvdet cderk<-n 

Pıreye çıktıktan "ônra Lckı11r va -
pura dunmlyen ve bır mudflet Atı· 
nada kalan Galatnsıırnyın en iyi o
yuııculnı ından lloduıiyc haber aldı· 
gımızıı göı e dı,.iplln<' ı i ıyc.t clmedl -
gtndcıı bir t'nc muı1tlc>tl(' lx>)·kot ,·e

H!.00 !:)nal nyuı. 18 05 Cazband 
(Pi.), 18 30 Çocuk s:ıatl, Hl.00 Ço
cuklar ıçın nıuıık. ıu.ı 5 Fasıl heye
tı, Hl.45 saat ayuı ve haberler, 20.00 
Muzlk: Çıftçının saati, 20.15 Konuş
ma (Cıftçıııın '!aatiı. 2030 Htiyük 
fnsıl h~yetı, 21.15 Serbest saat, 21.30 
Radyo g:ızcte~ı. 2145 Oıkestın. 2230 
~ant ayarı. habc-rlcr. borsa (fiyat), 
22.45 Orkc trn, 23.00 Cıızband (Pi.). 
2:\ 2f•-2~ ~O Pı ogı anı 

12 ye kadar İstanbul ikinci icıa dıı· 
tresiııclc \ apılacaktır. \'erılen bedeli 
muhammen kıymetin yüzde 76 ıııı 1 
bulduğu ı.akdirue en ı;ok artııranın inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Ustünde bırakılacaktır. Ak i takdir· İİll••••••••••••••••••••••••••••• 

13 - Talıplerin cıı ı;<'ç 5 R. Teşıin 1940 cumartesi gününe kadar 

)'ukaııda yazılı şubelcrinıiıı: mfidürlfıklel'İne vesikalarile birlikte m!lı·ııca· 
atte bulunıııaları ilim ohınuı·. 

rilect'k tir. 
Muamafıh h.ıher lıenıı:ı ne İ'!ltan- , 8 o R s A 

bul bolgesıne ve ne de <:ıılatnı::ııra)' 1 
klubOn() teblığ edılnıcdıKI içın duy· 
doğumuz hnbcı ın ne ılcrı'CCyc kadar ~ 
doibıı oldııf'unıı bılmıyoıuı:. 

Bakırköy Halkevinin 
çalıtmntarı 

23 - 9 - 940 
S,22 

u:ı,20 

29,40 

de son arttıranın taahhudu bakı kal· 
mak kaydile urttıı mu 10 gun daha 
uzatıhırak 25/10/940 cuma guııu il) 

ni mahal ve ayni saatte ikinci net~ 
tırması yapılacaktır ve bu ikincı 
arttırmatln dahi verilen bedel mu
hammen değerinin yüzde 75 mi bul· 
mlldığı takdirde 2280 No. lu kanun 
hükümlerine göre satış geıi bırakı
lacaktır. Satış peşin paı·a iledir. 
Aı ttırnıaya girmek İ"tiyeıılerin ı~bu 
gayrimenkule takdir C>clilen kıynw. 
tın yüzde 7 ,5 ~ıı ııisbetınıle pey ak
çesi VC)'I\ milli bir bankanın tcmin:ıt 
mektubunu vernılyc mecburdurlar 

Bnltırkoy llıılkrvı tnı-afıııd.ııı ı>a • 
zaı 11:üııu kıızıı ka~·nıııkunıı Bahir Öz.
truk dahıl olrlu:"ıı hıılde yapılan koy 
~zı ındc ko) l<T ıc:in !ıcniız m<'çlıul 
olan hııyvan pancarı zırantıııln . tu · 
amınuınü ve toprak ekiminde muna· 
veb usulleri etı ıı fıııda koyluye ev 
iz:ı~ındaıı ve llalkalı Zıraııt Okulu 
o~relmenlcrııı.!cn Vehbi Aya!I kon · 
f eranslar vermiş ve bilhas!'ia sut 
hnyvnıılarının verımlerınin nrtaca~ı
nı bilfiil gii~trrnıck ıçin de mPzlaiı 
okuldan gcliıılcn ııanc:ırlar nıecca· 
n<'n da!;ıtılııı:ık ı;uretilc köylüyf! t(>Ş

Londr• 
Nevyork 
Par Is 
Mlla no 
Ct'n(p•r. 
Am•t.,r. 
Be rl\n 
Briik.el 
Atına 

Sof ya 
Praıı 
Madrlt 
Varff>Va 
Budape,. 
BUkrct 
Belrrad 
Yokoh:a, 
Stok hol. 
Mosk•n 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 frank 
ıou Lire t 
100 lo f r. 
10\1 Florin 
100 R ayltm• 
10'.l Relga 
10 ı Drahmi 

1 10[) Leva 

0,9950 Gayrimenkuliin nefsinrlı•ıı do~an mü· 
t ,6 lS teral:im \'ergi ve tnnzi fİ)"C ve tı>ıwi

101 Çek Kr. 
103 Peçela 
10() Zloti 
100 Pcnıiı 
103 Ley 
ı on Olnu 
100 Ye n 
100 lncç kr. 
lOU Ruble 

l3,84S 

26,4 ) 
0,622 > 
3,162 ; 

31,017) 
30,l87S 

vlkattu bulunulmuş, dığcr taraftan '=============== 
ESHAM VE TAHViLAT koyHilcı iıı sıhhi duı umu hakkında 

dıı tetkiknttn bulunularak hasta olnn 
luı- nıua:,·<'n<' <ıdilnıiş ve bcJcn tcı·
biycsi nıukc llt·Cl~·eti kaıııınuııun tal
blkı sahasında göl'ilşmeler ynpılmı« 

Tllrk Ticaret Bankası ••mı ı.-

tır. 

!. ıv ;,u - J:.nur.ım 1 

.. .. s 
lf,9S 
20.14 
20. -
~.:ıo 

., . ' 
mümenll peşin 

Beyoğ]u Halk si neması 1 Merku Bankuı petla 10'2,SO 
~ . . 1 Türk Borcu 1 pctln S'l,SU 

Tfırkçe si.ızlu. 2 Hudut kahıamaıı- 1933 °lo ~ Haılne tah vlh S~,SU 
~u~urı fıtm sonu, 1 - Kusıı gıı: 1 . 

ları, 3 l\tıkı. :...E:::.!rr!.:•:.:".;.;ı_...,.... _ _ _____ ı_CJ,:..;S_O_ 
\.' 

Gümrük Muhafaza Genel K. İstanbul 
Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 
9 - l. k'ı in - 19 10 çau~"amba gunu saat 15 de nçık eksiltme ile 3250 

~iylm beygir n:ılı nlınncaktır al ulıaııınıen bedt>ll 2600 ve ılk tcnıirıatı 1!15 

liradır. E\·snffle şartname ve n!imurıesı her glııı kom ısyoııda görülehi· 

lıı. l stekl~rin gunuııdc lcnıınal mnklıuzlaı ile G;llata .'\lumhane cacı.lesi 
l bıahim I<ıfııt hanındııki koıııı ·yorıa gı•lmeleıl. ('HHOı 

nve ve rusunıu tellallye borçluya ait 
ol~p bedeli miizavededcn tefrik edi
lecektir 20 ,.;en<'lik vnkıf ve tavlı be
detne tapu harçları alıcıya alttır. 
2004 Xn. lu irra, lfliıs kanununun 
l!!G ncı maddcsıne tevfikan hııklıırı 
tupu idlleril<' :ıbit olnm•an ipotek-
li al:ıcaklıl&l'lı.ı dij\'er aHik:ıdarlamı 
ve irtifak hakkı •mhiplcıiııin bu hak· 
larını. lı u"u~ile faiz ve ma•<ı·afa dal' 
olan ıddialıtl"lııı illin tarıhinden it• 
haren 1r. t!'ion İr"İııı)(' ı>vı·akı nıii•'-itn 
lı>l'ilı> hl rl iki e <lıı i rımıl'le hllıl ir·ınr•lı" 
ıjjz·nıdır. ,\ k«l t:ıkılıı<lı> h.ıkl ırı t:ııı• 
sirillcı ile sahil olını\•:ııılnr «:ıtıı:: h(' 
delinin ııa,·laşmıı"ınılnn h:ıı·i,. k:ıl•ı 
tar. Arttırma ı;nrtnanıe•i lı('rkrs , ... 
rııfındaıı eöı iilPbilmek uzcrc• :;ı ır•' 
940 tıırlhinılP icra dlvnn•ınne«inrl 
asılı hulunrlıırıı1oeaktır. Fnı:la mııır, 
mat :ılrnak · lstıvl"nlcrin chılıemi.,•ı> 

<ı3714ROO ı::avılı do.,.vasın:ı mürn<>nat· 
ı" i!ıtı>dikl,.ri m:ı(uımıtı almıılıırı ,., 
tsıkdiri kı,·met ranorıınu ırörmclı .... 
lfızınıdır. ?ıliiuıvt'devc ıstirnk erl<:>""1 

!erin işbu C!nvrlınenkule nit hütiiı• 
rnal iıınntı öğrt>ıımiş ııddnlıınncaklıı ı·• 
ilan olunur. (937 /4R00) 

Zii.hf'tWİ 'l'I.' rı/f 1aıp/nlıf;lnn 
•• Dr. Hayri Omer 

Öğleden sonra Beyoğlu Ağacaıııli 
karşısında llasanbey Apt. JS'o. 33 

Telefon: 4%8G 

Milttar:ı Muhammen °/0 7,5 

~onıuıılu cıvata 

I>ekovıl malzc-
nıesi 

:Jluh. No. lu boyu 
fırça~ı 

bedeli teminatı 

5000 ı•dct 

G kalem 

900 adet ~45 48 37 

7fi ton 4500 

fekli Eluiltm•nin 
Günü •aati 

Pıızarlık 4/X/910 14 

> 14 30 

'A. eksilt. 8/ X /940 14 
me 

> 14.30 
A nınnlaj otu 

ı. _ Şıırtıı:ııııc ve fıı ı;ı.ı ııümuııcsi mucibince yukaı ıcla ~ııs ve nıik-
tarı )'azılı 4 knlcnı ınal7.cmc h!zularında ıro~terilen u,ullerle ~atın rılııııı· 

caktır. 
il._ l\tutıammcn bedelleri, muvakkat teminatları, eksılLnıe şekil 

ve rnatled lııznlnrııırlıı ynzılıdır. 
ll 1. - Eksıltııı<' yulrn nda yazılı gün ve rnatle11le Kaba taşta Leva

zım \'c !\liıbayııat şube· indeki alım koıııİ5\yonunda yapılacııktır. 
!\' .......... Şartnameleı· ~.;zü geçen şubeden ııarn:;11; alınabilır. 
\'. _ 1steklılcrın cksiltm<', pazarlık için tayin olunan giiıılt>ı Lle 

% 7,5 güHııınc pıııalaııle birlıkte mezkur konıi:ıyonn müracaı.ıtları. 
(!l058) 

Eskişehir Daimi Encümeninden: · 1 
1 _ J<;skışchıı· ;\leınfekd hastahane_ine, hastahane tc•limi D. R. U. 

nunıııra <lol'l Lqıiııde ubil bir etiıv makinesi mubayaa oluııa<'ağından 

181:ı/!t 10 ıa ı ıhınrlcıı itibaren 21 gün mtiddetle aı;ık eksiltmeye vnı.cdıl 

ıııış olıtı> Yl'''nıl ıhall' 8/10/fl40 tarihine mlisadif ıtal ı g\inü •ant ı.1.::ıo da. 

2 Et-Ovun ıırnhaıııınen bedeli 2000 lirn olup depozito akçes i % 
ye<lı buçuktur. 

:~ - ?ılufn "al şarlnaınc Daimi Encümende her giln görülebilir. 

4 - Tnlipleı in ihale gfinü vilayette mliteşelckil Oaimi Encuınene 

nıür3cant eylemeleri ilıin olunur. (8902) - ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 

_____ w!,,, Traş bıçakları geldi. Her yer~: 
bulunur, markaaına dikkat edlıJ' 

Deposu: Jak Dekalo ve şur .. 
İstanbul Tahtakale ~ 

İstanbul Ziraat Mektebi Satırı 
Alma Komisyonundan : 

Clıısf llk ı~mıı.ot T~!lım y t rf 
/ •. l{r. ~ 

~----------------------------------- " Mekteple teslim 11hll1~11' 

Mıklorı 

J\t/o 
Fıııutı 
l. /(ı-. 

Bknıck 

Odun kiımiıru 
Odun 

40000 10,7f> 

5000 6 
aoo tl"ki celli çekısi 

::l2!?,50 

112,50 

kıloda 'i5 santinı ıı• 
verıllr. ~ 

)'il~ 
\' eşilkiJyde v_.sıtaYa 
nıe tCRIİmi. 

gül'gen> ~ --~~~~~~~~~~~~---:-~- >./ 
K ok koınörü 60 ton 2COO 117 > > ~ 

!.!'l8.8S l\lt•kttptc teslim~ 

rııe"1e
Cins, mikt;ır ve tc:ılim yeıi yuk:ırıda yazılı İstanbul Ziraat 0 9t~ 

bınln mayıs 911 t-onuna k:ıdnt ihtiyacı olan ekmek vesairenin g/lr 11,ıı· 
salı sunu sa:ıt 1·1 de Beyoı;tu İstıkli&l cııclde i ::;49 numarada Licclc J4' 

)lolonıı 

Drmıin 

6500 kılo 13 
6500 kilo ::6 

• . 1 al\tıf· 1~ 
hnsebecılığinde toplıınacak komisyondu :ıçık clmltmesı yapı ne ı1 ı 
teklileı in belli gün ve saatten evvel muhaı<ebe veznesine yntır:ıcııklP ı-•''I' 
teminat makbuzu ve 940 mali yılı Tiearet Odası \'e"ikasile birl!kte c ~~ 

l - M ilhendis kumu giriş imtihanları 1 Teşrinit:vvel 940 !alı günü ı bel' ıne saatinde komisyona murııcnnt etmeleri, ev~af \'e şartnameler 
yapılacaktır. Kay•loluııanlann karnelt>rile o gün saat sekiı buçukta ınek· 047) 
leple hazır bulunmaları. adı geçen ıı•uhn~'!beciliktc gnrüp öğreıınıclcrı. (9 ~ 

2 - Fen nıcıııurn kısmı giriş imtihanları günü a~·rıca ilan oluna· ~İS CIKARILDIKTAN SONRA , OiŞ AP~LERiNDf,AKIL OiSl ILTiHAPLARI~ 
cağı, -~· 

3 - 'redrlo.;ııln 21 'l'cşrinievvel !l 10 }lazartcsi ı.:üııli lıa,ıarıarağı ilan\ D ·N f0~ 
olunur. (8!l07J NUN iLiK OLARAK GARGARASl . BU JLTiHAPL~SlFASINI~ 

~--------------------....... '!"""'----------------------~~~~--~~--------~~--------------~----..... ~ ...... ----- r-·-----====----
Artık bundıın sonın t~e gıdılır 

Tef rilc.a No: 33 Büyük caau• romanı - mi? 
- Nereye gıdeceksinıı? 
- Hıçl.ıir yere .. Akşama kadar 

size refakat etmrk şercfıııl ı tiyecc
ğım. Bana fevkalade gilzel bır gün 
geçirteceksiniL. 

Nakleden: CiM MiM 

Sıcak ııvuçlarınıla muhatabımın e· 
!ini tuttum. Dizlerim dh:lcrlne değdi: 

- Öyle olsun, dedım, bugün beı n· 
bcr, arkadaşlık ederiz. 

Muhcndb Khöni ı kcmleslııde dog
ruldu: 

- Fakat dedi, bende bcğenılceek 
ne vıır? Blı keıe anrnıın!n bariz yaş 
farkı var. 

nın teı;lrinden ı;ıyrılnıağa ~alışırken: Sonra, ince pnrnıaklaı ınıla, elırıın 
- Siz de benim boşurrıa gıdıyor- deri.ini çimdiklerken: 

sunuz, ded ı. _ Ne iyi oldu dn tanıştık, dıyc 

- Oh ııe İlli&, oyle ise iyi arkadaş s<i?.linıc devanı ettim. 
oluruz. O, nı111ldıındı: 

Şakrak, cana yrkııı ve her erkc6ri Kho"nl 
gıcıklıyab1Jc..cek bır kahkaha attım: aıtık bol bol içi;}oıdu. Ka- ~ l\'e iyi oldu •• 

- Erkekte yaş mevzuubahs olur fasının adamakıllı cl.ımanlı, sinirle- - $imıli size bir itiıafla buluna-
nıu? Asıl erkeğin güzeli kemal de·ı- rlnln adamakıllı gergin olduğunu his- yım. Gazet.eciliğı sizinle tanışmak 
resinden, yani 40 ından sonra baş- settiğim bir anda. için bir bahane yaptım. Sizi bir hıı r 
Jar. Ben mesela toy delikanlılardan - Art.k ıçme'!l 'niz dedim. iı.ıınizcll ~ d ev~elğbiı· ~-e~ de ı:Toı ~diliş v~:fevkıı· 
hiç hOl!lanmam i' ek • n e c enmı tım. a.- r c..,.yoıııu-

. ~ _ • g ... ec amız. n uz, beyanat alnıa'k , ropo11.aj y11p -
Bırdcnbıre hilcuma geçmekte ace- Dudaklarından rndırdıgı ıarap ka- mak i çin, elbet daha muhım tah ı-

ı. Ptınemitüm. llunendl aidenmdıın dehlnl kuvvetlice yPlleri bulabilırdi111. Do~t nuz. olmak 

l\lührııdıs gözlerini n~tı, snnra ko
lun~ omuzlarıma ııttı, aynğımı iki 
ııyagının arasında sıkı~tırırkcr. • 

- Haydi, dedi, artık burudan kal
kalım. 

Lokantadan kalktığınıız r.aı'lnn 
Khönı sendeliyordu. J(ol•rn:ı ı:;ırdıın, 
sokakta lx>raber gozülmıek i. 'e>ncdı
gı için kapalı b11 tnk;\i)"C aı:. ılık. 
Bir telefon snntralınin ,,mundı: ıbı · 
du. Daııcsıne gelemıycccğ!ııı bi!dır
ıli. Tak~ıde başını onıuzuma daya -
maı:ına, ellerlmı nvm•ııııuıı l(•fodr 
sıkmasına müsaade ettiııı ve l.ır n:a
lık ta nefrsimi • lnıııda d•ılıı ştıı ıuhk, 
lıaşına ııfnk hır öpi.ıciik ~,nnıl urd•ını. 

Z.avallı aıle bııhıısı dııı:clt: hiı o -
yuncnk olmuştu. Tııksi hı?i Phirılc 
dolaştırııı dııruyoı-.lu. Nllı:ıyct. ben 
evimin ndre•ini \'eıılim: 

- Bize gidclım. 
- Gidelım, nıhut~ız etmez ıni:;lm, 

evde kinı var? 
Kınıse yok ... Yalnız otuıuy'J-

ıum 

geceyi beraber geçirdik. Bir tı.raf-1 Artık annhtar elınılzdeyili. Ertesi 
tan sarhoşluğun, diğer taraftan tu· sabah I<höııi bir gün <.vvelkı tarzı 
tulduğu yeni aşkın tcsirlle bana dcıı harcketıııdcn dolayı pışnınn, yüzün· 
cc lı:ığlanmıştı. ! de vıcdan azabının, buton çızgılcrı· 

Odada onııııla mnlıı-enı hayatın i- le yntaktıın fırladı. 
çinrlc yaşarken, gizlıce muhtelıf l'".,·ı Oıın fevkalade bağlılık gi.ıstcnnış, 
da resimlerimiz alındı. Uu re ımleri gece, kulağına: 
icap ettiği zaman bıı· !knndal çık:ır· - Senııı olnıak istıyoruın. l\honi 
mıık için ihtl)·ati bir tcdbır olıu uk seni sevıyoruııı, beraber yaşıynlıırı, 
:ılııııştık. Eğe1· o farkına varmndaıı dıye yalvaınııştını. 
sıı teşkilatının p!anlnrıııı aşıraııııyn- O ı:ınıan: 
cnk olur!nk, o zaman kendicindcn bıı - Yaşayalım, Annıe diye inlemiş· il 
resimleri etıa!n y:ıyııııık pnha"ıııa tı. Fakat butüıı aılcm ıııahvolaı•ak .. 
pliınlnn zoı·ln i tiye!'ektik. 1''arkına Namını, şerefim. nıc•leğinı •• 
vardığı takdirde de bizi de \'t'l'lll"· O zaman kollnrıınla lııı,ıııı sar - ı 
nı~ i için, ~·ııw hu ıesınılel'rlen l~tı- mış : 
faılc ('d(>Cektık. - su~. demiştim... Bııtlİn bunla· 
Yat~k odfl!iıııdıt ıkjtıl, dı~arı<lnkl rın hiçbiri olmaz. 

aııtişanıbınla ~oyunıııuştuk. Dostu- IOıön ı kencliımıi bir uçurumun ke· 
nıuıı clbi eleri orada knlın ı ştı. l lız ııanndıı hit<,Prliyoı. Fakat uçuı um -
yatak oda:sııın 1eçip te Klıun i nihn- dan düşmcnıf'k için llizımgelen kuıl 
yet yorgunluktan uyuyunca Lıı<'lwıg reti kC'ndiııinde ırörcmiyordu. 
dı"m ıd.ı clbi:ıcleı i arnştıı mış, ve t'f'· lf nylı ıııı-ladı za•allı, onrıı, hlı n
binden daircsınde pliinlnı-ııı m:ıhfıız. ı alık vu !at heyecanı itinde sükuna 
hulundui{u kaQnnın anahtarını ı;.11- knvu~ tu. Sa b:ıhlf>~·ın gıyınme inl' 
nıı,.tı. Tabii ilk isi ana.hta rın kalıb ı· ya ıdııu et t im. A ı-ttk itlno gld('cekt i 
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