
Suriyedeki Franaız orduıu ~ 
terhia ediliyor 

r ı 
Her israfın hakka tecavüz eserı 
olduğu, kati bir hakikatlir ve bu 
hakikati isbat etmigecck bir 
tecrübe yoktur. 

Londra, 24 (A. A) - T cyit ~dilen 
bir habere göre, Suriyedeki Franıız 
kıtaatının tcrhiıi:ıe başlanmıştır. Bu da 
Fransa tarafından imza edilmiş olan 
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Tdı. Tasviriefkir İstanbal 

(Ş~rbl 2 acl .ahtremiz hl l mütareke ahkamı icabıdır. .J L------------~-----_; 
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/ngilt•r• • Hrndi•tan yolu üz.erinde bulunan 
Da/tarın Hür Fransaya iltihak etmeıi için 
G•neral De Goulle'ün /,.•ili" h11Tp gemile· 
ril• oraya kadar •İttifini dün haber 0tr· 
miıtılt. Hadi,. yatıımamıı, bilalti• Fran· 
11al4f' ıiddetle mulıab•le •derele Ccbclliıt· 
tarlrı bombardıman etmiıl•rdir. lıatriliz 
lilo•a kumandanı ıehrin tHlimi için Jün 
•on ültimatoma onmiı, umcıml oali hana 
da reddctmiıtir. Mahareb• Jeotun etmd· 
tcdir. Harita, Dalcar'ın /n•ilfer• • Hinclil· 
tan yola ü:erindelci m•ukıini c>e ln11ilter•· 
Y• olan me.afe•ini göıtcrmekt•tlir. 

Mİi< Y" 1. 

Başvekilimiz 
Yunan elçisini 

kabul etti 

Ankara, 24 (A.A.) - Bn~ve· 
kil Doktor Rcfık Saydam, bu
gün, Yunanistanın Ankara bil· 
yük elçisi Rafaeli kabul etmiş· 
Ur: 
Yunan Başvekili Türkiye 

elçiıini kabul etti 

Atina, 24 (A.A.) - Başvekll 
Metaksas, Tfirklye büylik el~l· 

···· ·ık t;e ne 

8 zarfında ihracatımız ay 
olarak ithalattan 

lehte 

25 Milyon Fazla 
Harici ticarette bizimle en fazla muamele 
yapan birinci devlet .Italya, ikincisi Amerika. 
Ankara. 24 (A.A.) - Sekiz ı tngiltere, 6;274,084 lira ile Ru- buradan ödenecek, Viyanadan 

aylık dış ticaretimiz etrafında manya baıta gelmektedir. sonrasını da gönderilecek mallan 
neııredilen resmi rakamlara göre tktısat Vekili tetkik seyahatinde alnn memleket temin edecektir. 
bu devre içinde memleketimizden Ankıı.ı:a, 24 (A.A.) - lktısat Gelecek nıallar da ayni şekilde 
74,741.22 2 lira değerinde ihra· Vekili Hüsnü Çakır, ıefakatinde muamele göreceklerdir. 
cat yapılmış ve 49, I 07,667 lira Maden Tetkik ve Arama Ensti - Diğer taraftan Finlandiya ve 
değerinde de ithalatta bulunul • tüsü Umum Müdürü Hadi olduğu 1svcçıen sonra Norveçle de ticari 
muştur. halde şimal ve şarki Anadoluda temaslar bnşlamak üzeredir. Nor-

SAH~ 

sınıfta 
kalanlar lhracatımız lehindeki Iark tetkikatta bulunQ1ak üzere bugün veçten alakıı.darlnra ve tüc;carla-

25,633,355 liradır. şehrimizden ayrılmıştır. rımıza müracaat edilmiş ve bil~ 

.._____~--------~---------------
!l.~.~ ~~ .. l~.I!! 
lıtınaf 
lllahkemelerlnin 

tekrar ihda•ı 

Y •zan : Ebü:ziya Zade 

120 Fransız 
tayyaresi 

Cebelüttarığı 
bombaladı 

Sekiz aylık ithalat ve ihracatı- Şimal memleketlerilc hassa tütün istenmiştir. Yalnız hü-
mızın değer itibairlc muhtelif ticaretimiz kümetimizin ihracata müsaade et-

Mektepten çıkaralmı· memleketler arasındaki inkısamı· Şimal memleketlerile Rumanya mek için, Norveçten gelecek mal-
yacak. Maarif Veki- na ait rakamlar ise ihracatımızda ve Almanya yolile muntazam ların daha evvelden yola çıkarıl
leti bu müddeti uç 17,497,650 lira ile İtalyanın, nakliyat imkanları bulunmuııtur. mııı olmnsını şart olarak kabul 

seneye çıkardı 10,661.047 lira ile Birleııik A • Bulgaristan, Yugoslavya ve etmesi üzerine derhal mal müba
mcrikanın, 6,635,399 lira ile de Macaristanın Sirkeciden trenle del,..sine ba"1anamamı.,tır. Vaz.i -

Ankara, 24 (Telefonla) -- Mnaııf 1 1 · b Jd'kl · · ~ " .. 
k·ı . h ngi terenın a~ta ge ı erını cöı ~pıla. c.ak nakliyat irin de_ s .. ovy.et- [yet, Norvece b'ıldı'r'ılmış· ··e kaAg•ıt, 

Ve ·a etı, azırladığ'ı ~·eni bir tali • T • 
matname ile, ~imdiye kadar iki sene termektedir. Jer gıbı hareket etmelerı uzerıne sellüloz. işlenmio ince koyun de-
sınıfta knlan talebentn maarif mek· İthalatımızda ise, 6,021•71 O li- Rumanya Y.olu münasip gorül - risi rönar arjante gönderilmesi is· 
teplcrindrn çıkanlması mecburiye. ra ile İtalya, 7 ,060, 966 lira ile müştür. • 1 tenmi~tir. Cevap beklenmektedir. 
tini değıştirmiı;ı, ba müddeti üç ıene· Birleşik Amerika, 6,615, 99 7 lira . Viyanaya kadar Rumanya yo- Derhal mal mübadelesine başla -

-----------...;_:,~_·,.__..ç_ık_a_ın_ı_.ış ... t..;ır.;.. ________ ,.:_.:;il:.::e:_.:.A.::l:.:.m:.:.a::.n:.:.y!..:a:::..., 6, 459,O1 1 lira ile lıle yapılacak nakliyatın bedeli nacaktır. 

l-i n g il tere 
Mısırı harbe 

icbar 
etmiyecek 

Türk-Rumen 
ticaret 

mukavelesi 
imzal~nıyor 

VELJD 
-·- Dakarda karaya ihraç D ·· S"d' 'LI M t 

4 k 
. . D G il , un ı ı .noneş ve a · 

Ticaret Vekaleti Dıs Ticaret 
Dairesi Reisi Servet Berkin bu sa
bah Ankaradan şehrimize gele • 
cek ve Vekaletten aldığı talimata 
görc-, Rumen ticaret heyetile te 
masa geçecektir. Ticaret anla!I -
masının bugün imzalanması bek
lenmektedir. Misafir heyet yarın 
vapurla memleketine dönecektir. 

dliye Vekili Bay Fethi, isti- yapma ıstıgen e au e e 
1 

h /t l t l · 
• naf mahkemelerini tekrar j ateş açttlar, bau zabitler ru ' a yan ay yare er1 
~daı İçin vermİJ olduğu kararı yaralandı, DeGuulle, Fran-, ta~af~ndan bo"!bardımvan~-· 
.,Üıayet tatbik sahasına çıkarmak sız kanı dökmemek için 1 edıldı, karada zıkre degel' ::re bulunuyor. Bunun için Ve- muhasamalı durdurdu bir hareket olmadı 

ette huırlatmıı bulunduğu ka- ------------
::- layihası bugünlerde Mediıe 
~edilmiftir. Hükumetin esaslı 
~ t yapmak için giriıtiii ifle
"" "e çıkartmak iatediii kanunla
\' "4t Meclia antfından tuvip 
~ lı.bulü tabii bulunduiundan, 
.t_ n•f mahkemeleri kanununun 
dil Yllkında Mecliıte müzakere e· 
~~ek iıdar olunacaiını da ,üp-

ıı •ddedebiliriz. 
~ iatin~f mahkemelerinin tekrar 
feı-"'• Adliye itlerimize büyük 
) ~hlık verecek çok makul ve 
'tuıde bir tqebbüstür. 

Roma, 24 (A.A.) - Stefani 
ajansından: 

Vichy' den verilen malümata gö 
r~ fat:t r hareket ~den 120 f rım 
sız tayyaresi. dün Dakar'ın İngi
liz deniz kuvvetleri tarafından 
bombardımanına mukabele bil • 
misil olmak üzere Cebelüıtarıkı 
bombardımar. etmi~lerdir. 

İngilizlerin Dakar'a ihraç ya -
pıp yapmadıkları hakkında tim. 
diye k~dar Vichy'ye malümat gel
memi~tir. 

Vichy hükumeti, Jngilterenin 
Afrikadaki Fransız müstemleke -

(O•v•"'' uıyfa S, sütun 2 del 

... ~ki teıkilitı adliyemizde bu 
~~keınelerin büyük bir mevkii 
t ';dı ve adaletin ıüratle ve mu -
~ f•kıyetle tevziinde çok mües· $. ~~"""r77-;:~::;'~~~0ff 
~ 0~urlardı. tncilterenin, sırf 
~ ~ıne mahsus olan ve eıkili bir 
iatiYlı karıtık bulunan adli idaresi 
ltksna edilirse, mütemeddin mem 
~ et~erin hemen hepiİnde adale· 
~ bİllı dereceden ccçirilmek usulü 
--~ ul edilmi,tir. Bu, adaletin hüs
~ereyanı ve tatbiki için en mü
~ hir lizımedir. Bizde de vak
IQıi 1~'!1 ıuııulünde muhakim tet

Londra, 24 {AA) - Reute• 
rı~ diplomatik muharririnin sala
hiyettar Londra mahfillerinden 
öğrendiğine aöre, ingiliz. hüku - _____, 
metı, bugunl..-ı.i vaziyette Mısır hü-ı ~.-,.. ....... __ ,,,,_,_,,..... __ 

kümetinin hattı hareketinden çok ,- ( 

~~~~;:z~:~r i;aep ~~~~~r~~~~~~~~ • ,.-ıLHarp vaziyeti -~ 
bütün tedbirlerin alınacağına e - ı 
mindir. Saadiıt partisi azasının Af - i hattı hareketi, burada tamamile rıkada a-sker 
anl~şılmakt_a v~ ta~~ir edilme~. - ı vaziyet 
tedır. $u cıhetı kat ı surette goz 
önünde tutmak lazımdır ki, ingi- __ Yaza : -
liz hükümeti, Mısırı hiçbir zaman f.. n l 
h b · · · b t bb'' ·· [ski Ordu K11mandanlarından ar e gırmıye ıc ar eşe usun· . 

(Devamı •ayhı ı. sütun 6 te) 1 Emeklı General 

Ali lhıan Sabia 

Döl't eylülde i\Iİ-<kı· Churchill 
(Çok vakit geçmeden Yakııışark· 
ta şiddetlı muharebeler bekleme· 
Jiyiz) demişti. Londnıya giılip 
tekı ar Mısıra dönnıiiş olan Şark
takı lngiliz ordulaı ı kuıııaııdıını 
da ayni mealde beyanatta buluıı· 
muştu . 

HAVA 

HARBi 

UZAK 
ŞARKTA 

Berfin dün J aponF ransız 
gece dört saat kıt' af arı dün 
ateş altında yeniden 
bırakıldı çarpıştılar 

lngilizler, Almanların 
istila· kuvvetlef'inin üçde 
birin i imha ettiklerini 

iddia eqigorlar 

Amerika tedbir 
alıyor, Japonya 

aradaki 
(Ya:••• 3 üncü •alıifeclc) 

Bağdattan madeni efya 
gelebilecek 

Ba~dat Ticaret Ataşemiz, ala
kadarlara gönderdiği bir mek -
tupta, Bağdatta mühim miktarda 
madeni eııya olduğunu ve 60i9 
liralık akreditif temin edilır&e, 
bunlardan, memleketimize lüzum 
lu olanluının satın alınabileceği
ni bildirmi~tir. 

Madeni eşya ithalalçıları birliii 
ıeisi dün Mıntaka Ticaret Müdüf'
lüğii ve Merkez bankasile bu !lu
susta t~maslar yapmıştır. Mallann 
getirilmesine C'alı ılacaktır. 

Diğer taraftan birlik reisinin ıİ· 
daresinde üç kişilik bir hey~ı. 
madeni eşya satın alabilmek mak 
ı:ıadile bugünlerde Avrupaya gı· 
deceklerdir. 

Türk - Bulgar ticareti 
Anlrnı·a, 24 (Tcicfoııla) - lluku

nıetimizle Bulgar hükumeti atasında 
teati edıleıı ııotalaı dan sonra e lcı 
tic:ıı et nııla~nmsı ınucıbiıJ('c altı ay 
ol:ın hıkas nıecbutl)ı'tİ bir $eııe~e çı
knrılmıst.r. 

'Y dutunüldüiü vakit, bu usulün >tEJ.. _......,,,~ 
t'ii nen. kabul edilmek dirayeti 
Lt;terılmifti. Bundaki büyük İ;ıa
e~·de, pek çok seneler devam 
tebe ~ olan tecrübelerle tamamen 
~ YYÜn eylemİftİ. Filhakika is
ler~f rnahktmeleri, liğvedildik -
ltr~ t~rihe kadar, adalet tevzii q
t(i 

1rtı~in esas m~nedi vazifesini 
~lrrı~~te idiler. istinaf mabke -
ltr· erı azaları, bidayet mahkeme· 
le 1nde uzun tecrübeler gördük -
ton '.?~ra, istinafa geçmiı, olgun, 
tt;.R~hi, teennili, her hadisede be. 
he 1 •?1illerin ve zaruretlerin e -
t\\~rtııyetini müdrik hakimlerden 
ltr· eı.~kkil oldukları İçin verdik
~111 hukürnlerde ekseriyetle çok 

(Yakınşark - Pınche Orıcnl) 
t.8bıri, ötedeııl>eı i, Baıkanl:trıı 
vr Tiıı kiye :ıı a1.ısinc alem ol -
ınuştıı. Bu defa Ynkııışa rk tiıbi· 
ılle İnıı;ilrılcı·in Mısııı, Sudanı, 
.. 'ılı~tıııı. Surıyt•yı ve 1 ı akı da 
kasdcttıklcri şiıphe iıcliı. Bu n· 
radıı Yakın ve Oıtaşark tabir
l<'ıınirı bırıbııinc karıştırıldığı 
da ı.:ı,rulınektcdıı. 

Clıurchill'ın yuknnıhıki sözle. 
rı, yakındıı itnlynnlann Mı ırıı 
taarıuz etmelerinin, lngılteredc 
rıck kuvvetli hır ıhtınıal olnııık 
telakki olunılugunu g\Jstcl'İyor
du. On gün sonra lıidisclcl' bu 

Londra. 24 (A.A.} - Alman
yanın, Holanda, Belçika ve F ran
sadaki askeri üsleri siddetle bom· 
bardıman edilmi;?tir. lngiliz tay -
yareleri salimen üslerine dönmt.iş-

1 
lcrdir. Almanyanın mühim bir a· 
lominyüm fabrikasında yangınlar 
çıkarılmış, bu civarda demİ!yol
ları tahrip edilmi~ıir. Ingilit. tay· 
yareleri işgal altında bulunan bir
çok şehırlerdcki seyrüsefer tesı· 
satına da hücum etmi lerdir. 

Müsabakamız
- .. Neticelendi 

f::et ve isabet bulunurdu. 
~i d •sen adalet tevziinin, ancak 
ite ereceden geçtikten aonra te· 
~~kül edebilece1'i çok basit 
tr.ıelı ~tlerdendir. Temyiz mahke
~tt er.~n~ gelince, bunu adli tqki
~fı~ uçuncü bir derece telakki ve 
liith:ı edenler bati etmektedirler. 
tı_ adli teşkilatımıza öm~ it .. 
et. l'l eylerniı olduiumuz Fransa-

ern • tt\olii • Y•z mahkemeleri, adalet 
iiJ nın Üçüncü bir dere<:esi de • 
ti ... 'ı •~cak kanunların ruh ve me· 
"er, · 

"'-hk nı m~hafazaya müekkel 
di" .. edrnelerın fevkinde bir nevi 

.. n an 'b . 
İtt . ~ arcttır. 

Celi) e, latınaf mahkemeleri ilga 
"'-hek'* milletin adalet iıleri tek 
~ ...... ernelerin eline bırakıldıaı 
t .... n T . - • 
~ h ' emyız mahkemelerinin 
\lif; "';:~~i-mahiyetleri düıünülme. 

~-.almaktadır. Bu ilga ka· 
eı:a 1 sa./ ife. il, sü&Mıı ti de) 

Dün Fron•ız.ların !20 tayyare•i tarafından bombardrmAn 
adilen c.belüttarılt yarımada•r 

-·· ___ : ~Hava kartalları 

Urfa d a -=---------------------· 
Urfa, 24 (A.A.) - Cenup vi·lmiyeti hakkındaki nutkunu mtite· 

layetlcrımizde halkımıza tay,·are akıp tayyarelerine binerek hava
uçuş ve paraşütle atlama gösteri- !anmışlar ve 800 metre<lt":n parn
leri yapmak uzere seyahate çık - şütle atlamıcılardır. Bu nıuvnffa • 
mış olan Havcı Kurumu tayyare- kıyetli uçuşlar karşısında on biıı· 
cileri dün sabah Urfayıı gelmişler- lercc halk. hayranlık , c gurur için 
dir. Genç tuyyarecı ve paraşüt • de gençlcrinıi.:ı alkıslanıııılardır. 
f,,iileri. bajila Valimiz Kiizım De
mirer, Komutan, Halkevi ve Be
lediye Reisleri olduğu halde he • 
men bütün şehir ve civardan 2e -
len köylüler tarafından ıçten ge
len bir sevine; teıahüratile karsı
lanmıslardır. 

1 lava Kuıumu gençleıi bir 
müddet istirahatten sonra l\'1üfet
tis Enıin Ali, hnvnC'llığın ehl"nı -

Genç ha-vacılaıımız eıdinc oğle 
üzeri Orduevinde Belediye ve 
1 lalkevi tarafından bir ziyafet ve
rilmi~tir. Genç tayyarecilerimizin 
tecrübelerinden sonra Valıınit. 
Kazım Demirer, tayyare ile şehir 
iizerinde bir uçu~ yapını~ ve bun
dan ~onra genç Urfa kızlarından 
arzu edenler tayyare ile gezdiril
mişlerdir. 

1 
ihtimalin lıir ~·ealılt• halini alılı
ğını ishal l'ltılı•r Fuk,ıt işler 

• :ıcaba hııııuıılıı lrnlnca'; mı? <~,.. 
rek A friknda vı• gt>rC'k Yukın· 

ı.:ııı k 1fılııı ı ıııcyaıııtıı• ılalıil hu· 
luı;ıııı nnlk:ınlnıılrı \(•nı haıhse· 
lııt whııı ı•tıniyecck mı? Bunu 
chayıı > demek mümkun dcğildır. 
Eğer lııgillcre ıstiliisı llkbnh:ıra 
kalıı1in Balkan hiidi scleı inın de 
o ı.amıımı bırakılması muhtemel· 
dır. 

llu; şuphe yok kı, İtulyııııın 
A kdeııizclı' ve Afrikndakı h:ıı l'· 
l;l'llf>ı i \C fn:ılıvetleri İngıltcrc· 
nın dıkkntınl pek eheımnıyctlı 
bıı· suı ette Yakınşarkıı Ç<'kmiş· 
ti. 1 nıdllz donanmnQıııın miihıııı 
hı ı· kısmı d:ı bu "ebcplc Akde· 
mzcle h•planınıştı. llznkıuırk ıru· 

ı D•vamı sayfa 3. ıutun 3 tel 

Dahiliye,· Adliye ve 
Maliye Vekilleri bugün 

tehrimizde 
Ankara. 24 ('J'elefoıılıı) - Dnlıilı· 

ye, Adlıye \•e !ılali~·e Vekıllcl'i bu nk· 
şnmki eksp~eslc JstnnbıJla hareket 
ettiler. 

( [Jnamı solıift. !. sıılıııt 3 de) 

Değil mi? .......................... 
Ajan•ın imlA•ı 

Anadolu ajansımızın imlasında 
ittıraddan eger yoktur. Hele ec • 
nebi ismi hasları tamamile gelitİ· 
güzel yazılır. Bir telgrafın ba,ın
da «Viti>ı, ötekinin başında 
«Vichy». Kimi yerde «Üstand», 
kimi yerde «Üstende», ilh ... 

Musııbakamıza iştirak edecek oku
yuculnnnıız bırincitcşrinin beşinci 
guniiııc kadar halledilmiş şekilleri 
ıılaıehıırıenıizc gurıderınelı, hiç deKil-
e postaya ''ermiş bulunmalıdırlar . 
Hcsimlı•rde bulunan mantıksızlık-

1.ıı ı rcnklı kalemle işaret etlnt-k kil· 
fıdir. Ayrıca iuıhat vermi~·c lüzum 
)Oktur. Ancak gaıetelerini kesmek 
istcmiyenler bulduklan manllksızlık
l~rı . biı· kiığıda yazarak kuponlarla 
bırlıkte gönderebilirler. 

Resimleı·cle mantıksızlık adedini 
gösteı en rakamlar o resimde en az 
bulunması lazımgelen miktarı gös -
termektcdir. 

DiKKAT: 
Bu telgrafların tercümelerini 

yapanlar ayrı ayrı İn'8nlar olabİ· 
lirler; fakat hepsi bir memlekete .................. .. 

Eksik nüshalar idarebanemlı
ve bir müesseseye bağlıdırlar. Bu 
memlekette hali bir imli nizamı den tedarik edilebillr 
yoksa bari bu müessesede olsun. . .............. . 
Anadolu ajansı, bütün mütercim· Kazananlara verilecek 
lerine yabancı memleket isimleri- hediyeler 
ni asıl imlalarile veya Türk telif- ı Bısiklet, ı Fotoğraf makinesi, 
fuzuna göre yazmalarını emret • 3 .. :ıhlselik kndm kuıııaşı, 6 Kol sa· 
mck mevkiindedir. Bir ihtar, ço· ati, 6 Kol <lüğnıesi, 5 Gömlek, 2 Ka· 
ğu ajanı baberlerile dolan gazete· dın çantası, ~ Kııdııı şapkası, 2 Er· 
lerimizi biç olmazsa coğrafya i . kek şapknsı, a l':rkc'• kundurası. 3 
ıimlerinde büyük bir keımekeı- 1 Kıırlııı lsknı pinı. !!(ı l:~ı kı:k çorabı 
ten kurtarabilir. ıo J(adın çorabı, 20 tpd .. lı ıneııdil 

==================== 
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r Temenniler -~ 
Sıhhat meselesi 

«Beyoğlu, Aynahçefme Sa
mancıferbat sokak, 34 numa
rah ev Emlak bank:ısma aittir. 
Bu evin bizim eve biti,ik ay -
dmlığmdaki yaimur oluklan 
bozuk olduğundan, yaimur 
yağınca oluktan fırlıyan aular 
tamamile evin duvarına çarp -
makta ve bu aebeple rutubet 
yapmaktadır. Ayni zamanda 
lağım tıkanmıt ve dolmuştur. 
Aydınlık dibi pislikle dolu ha
vuz halindedir. Bu pislik de 
duvar tarafından emilmekte 
olduğut!dan duvar çürümü~ ve 
yıkılmak tehlikesindedir. 

Bu se e 20 bin ilk mektep 
tal ebesine yemek verilecek 

• 

Nüfus 
sayımı 

hazırlıkları 
ken deriye fehri, Mmran Avrupaya açılan kapıııdıt-. 

Orada her milletten insana raıtgelmek mümkündür. 

Kahirede aiyasi cereyanlar ne kadar kuvvetli iı• 

iskenderiyede de ticari ihtiraslar okadar çoktur. 

6 kazada talebeyi muayene 
dispanserler açılıyor • • 

ıçın 

20 Biıinciteşrin günü memle -
ketin her tardında yapılacak o -
lan umumi sayım için dün vila
yette sabahleyin bütün Kayma -
kamlarla Nahiye Müdürleri top
lanmışlardır. Bu toplantıya Vali 

-- - ve Belediye Reisi Lutfi ~ırdarla • 
1 kenderiye şehri Hk okullarda okuyan fakir ve 1 Diğer taraftan orta okullardaki Mektupçu Osman ve Sayım Bü. 

yoksul çocukldrı korumak maksa- talebeye de yardım için bazı ha- rosu Şdleri de iıtirak etmi1lerdir. 
dile teşekkül ed•n himaye heyet· zırlıklar yapılmakta ve tetkikler Mektupçu Osman, sayım bazırlık-
leri birligi bu yıl faaliyetini arttı- ·ı ) - kt dı' lan hakkında izahat vermiş ve 

k 
- ı er eme e r. 2 

raca tır. I f . Vali de, sayımın o gün saat 1 
Kahircd'? alkışlanan bir hükümet adamı İskenderiyede 
tanınmamıştı bile. Resmi tezahüratı gören bir İskenderiycli 

soruyordu .•. •sa, pamuk almaya gelen bir :ıengin mi?., 

Vaziyeti Beyoğlu Belediye -
sine bildirdik. Kaymakamlık, 
evin tamiri için Emlak banka
sına yazdı Ye bili ne bir la -
mir ve ne de ke~if için gelen 
olmadı. Gerek bu ev ıakinleri
nin sıhhati ve gerekse bizim 
sıhhatimiz tehlikededir.» 

Geçen ders yılı içinde ilk okul- ilk okul arda okuyan akır ço- ye kadar muhakkak bitmesini bil-
larda on binden fazla çocuğa yi- cuklara haf ma~ üze~e önü.~~zde- dirmi tir. 

Şımdi; ikide ıeniz köşesinde 
ıinde otur~un -

yecek, 5 000 çocuğa elbise, ayak- ki der~ yı 1 aşın an .1 tı ar en Toplantıdan ıonra Alemdar 
kabı, kitap vesaire temin edil • muhtehf kazalarda 6 dıspaııscr ı sinemasına gidilerek aayıma ait 
miştir. açılacaktır. Bu kazalar, Üsküdar, bir film görülmÜ§lÜr. 

Halbuki, ilk okullarda IS bin- Kadıköy. Sanyer, Kartal, Çat:ıl-
den fazla fakir çocuk bulunduğu- ca ve Şil-dir. Parkote\ hakkında 
na göre bu yıl teşkilatta yapıla - Dispanserler ayda bir defa bü- zab.t tutuldu 

birde hava hü -

cumlarına uğrı ~!A~ her Mısırlı, mut-

YAZAN: 

ynn Mısırın i- P.!J - laka ya malını 
k.i:ıci büyük şehri • ıatar, . ya çubuğu 13 yaşındaki 

sabık ah 

cak yeniliklerle 20 bin çocı.:Ka yi- tün talebeyi muayene edecekler- Parkotel bir dondurmayı 45, 
yecek temin edilecektir. dir. 50 kuruş fazlasile sattığı için hak

- ve Mısırlıların tabirile xazlık nu içer vey.ı ötı:beri alır • 
pnyitahu - lskeı derıyeyı düşünü~· ken iskenderiyeye bir bac vere -

yorum. cektir ı Mehmet Olgu dün 

11111111ut1 
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MltH.UUAA KÜÇÜK HABERLER 
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kında zabıl tutulmuştur. 

Halat •ıkıntıaı 
Ne Kahire aıbi ehramları, Üst l 'k y karıd k d t"V• .. e 1 

- u a ay eı ıgım hıraızhktan tekrar ı 
Sfenksi, .Nili. Ezheri, operası. o - gibi . yaz günleri bütün Nıl boyu ktıaat haberleri: Belediyede: VapU'I' sahipleri halıı.t sıkmtısın-
tclleri, l;araylnrı, seyyahları ile ö- ter içinde bunalırken, çantasını mahkum oldu + Aı\JER/K,.\YA GÖNDERiLE- llELEDil'E ,l/EılJURf,ARl dan sonra şimdi de vinçlerde kul-
vünen, ne de başka iddiaları olan kapan soluğu iskenderiyede alır. Ge .. çenlerde hırsız}ık suç. undal} C"I\' • ı.·lLl . .ılR _ Lı'mnnıınızda A- * lanılan demir tellerden bulama • ._ ı· l k d . \1 - L " • AUASIND..ı. - Belediye .Memuıın b 1 1 d s· "'d 1 ı.:ozmopo ıt s en erıyc. •• e sırf. bu sıcaktan akın akın 14 gun hapse mahkum cdılen 1 3 nlerıka''O go-ndcn'lnıck uzere hıı.z.ıı· _ K ı d" t 1 k 1 mıya aş amış ar ır. ır mu ' et 

O 
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rndn kahvelerde nargi esini kaçanlar içın kurulmuş yepyeni ya~ındaki Mehmet Olgu dün de j lanmış tütun ve dığer ihracat mnl· muhasebe tc~kililtıııdaki bazı memur sonra, bu vazıyet er > uıun~ e~ 
tokurdatarnk dalga geçen. yol - bır lskenderiye vardır ki, otelleri, Kantarcılar caddesinde bir ara- ları bulunduğundan :'liıkadarlnr lıu lıırın tahvilleri ve nakil, becayiş ve• ba~ı ~~~urların .ç.alıgamıyacncı ı
lnrda salına salına havyar kesen, gazınoları, barları. bahc;eleri ve 1 badan bir kutu çorap aşırmıştır. hususta icap eden musaadcyı almak 1 terfileri hakkında görüştüğıi gibi lerı surulmektedır. 
duvıır diplerinde. bahçe çim~nle- plaılarıle başlıbaşına bır mamu- Mehmet. çorap kutusu koltuğu lçın teşebbuslere girışmışlerdlr. vazifesine geç gelen memurların ela Anadoluhisanndaki yegane ha
rinde yangelip esniye esniye safa re olan bu kısım, kışın. bacaları altında kaçarken ynkalan.mış. ü. * l'İYAXA SERGiSİ _ 'Heyncl- tcczi}:es! hakkında bazı kararlar lnt fabrikası, .J~ariçtep İ_Pti~I'\~ 
süren insanlara rastgelemezsiniz. tütmez, kapıları. p~ncercleri açıl- çüncü Sulh Ceza mahkemesine nıılcl Viyana scı·gfsındcki. pavyonu· vel'mıştır. madde gelmedıgmden, faalıyetını 

Zira iskenderiye, Nil boyunda maz. bir kelime ile kuş uçmaz. verilmişlir. muzun komiseri Ticaret Vekaleti * SOKAK LEl'TIAT,.4Rl - Ana tatile mecbur. olmuştur. Yalnız 
oturan on beş milyo~. ~ısırlının 

1 

kervan geçmez bir çölü andırır. Küçük hırsız yaşı dolayısile Knlemi Mahsus Miıd!iıil Fazıl Asal caddelerdeki bazı fena yazılmış lcv- yerli kıo:ndirlerle ince halat yapı-
Avrupaya açılan en buyuk ve en Faknt yazın Kral da lskenderı- gizli görülen muhakemeıi sonun- dün sabah şehrimize dönmiiştür. baların eehrln güzelliğini bozmaı:ı labilmektedir. 
işlek kapısıdır. Mısırlı oradap gi- yededir. da 19 gün müddetle hapse mah- D • lerde. yüzünden Belcıliyece knlılırılm:mna Armatörler birliği, vaziyet 
rer çıkar. Mısır malı orada satı - Akdeniz kıyı~ında hoş bır kıv- kum edilmiştir. entz _:.. korar verilmiştir. Bu levhaları her- hakkında alakadar Vekaletlere 
lır ve iğneden ipliğe kadar herşey rılışla uzayıp gıden Komi, ve * DIR MOTÖR BATTT - Sllivri kes kendi zevki selimine göre mun- müracaat etmiştir. 
M dan sokulur N 1 b 1 . 1 M k J • il limanına bağlı 10 tonluk Vedı Ab- tazam lıir şeklide yaparak dükkiln - --

ısıra ora ' • az I U varı ınsan dalga arife e tep erJD mua im Vf'vahtıl maj!azalarının Üzerlerine a-
B d d 1 d k d h • b dullah motörünün t:'<'Çl?n günkü fır- J 

un an ° ayı ır 1• ora a ma şcrı ir manzara alır. kadroları sarııklardır. BiitreJeri müsaatl~ et- lzmı·re ı·la"' ve •eferleri 
b b k b. • ı d B tınada Hiva adacıklaıh civarında. ' 

am aş a ır a em var ır. ir yanda zjlJ,.rıni •akırdatarak 1 k m"'·'İ" tP. munta7.am bir levha asamı· 
y ncir boğazınıla araya düııel'(.:k hat- '' Denizyolları idaresi. İzmir li -

manında biriken ihracat e§yaı;ını 
nakil için önümüzdeki haftadan 
itibaren İstanbul. izmir araqına 
yeni bir ilave postası koyacak -
tır . Bu suretle İzmir. İstanbul tıe
ferlcri haftada üçe çıkmış olacak-

Bankıılar. sigorlalar, OC'.cntder, göbek atan kıpti kı.ı:ları, hır ta • Dun sabah Maarif Müdürünün tığı ve içindeki 3 kışilık müretteba· yanlar levha a~mıya mecbur tutul . 
ithalat ve ihraı:att;ılaı, irili ufaklı rafta caza uyarak dans eden Vi- riyasetinde bütün lise ve muallim tın kurtarıldığı haber alınmıotır. nııvacaklardır. 
simsarlar. komİ'lyor.cular isken- yana ve Parıs dilberleri, ötede la- mektebi müdürleri toplanmışlar - Müteferrik ı 
deriyenin dümdüz caddelerini, tama etrafında hora tepen Golos dır Bu toplantıda, mekteplerin Adliyede ı 

1 eğri büğrü yollarını, her tarafını ve Selanik palikaryaları ... Hatta kadroları ve ders saatleri etrafın- * TREı\' KAZASI TATIKIK.4 • 
kaplamaktadırlar. v . cçaresazım» ı tutturar.ak, bir gaf- da kon'.!ııulmuştur. Maarif Müdü- Ti _ Evvelki gece Küçükçckrneee 

Mısırın her sene sattıgı 30 mıl- lete düşerek kaçıp bırakmış ol • rü Tevfik Kut bugün bütün mek- civarındaki bır köprü geçıdınlle bır 
yon nltın liralık, bıışta pamuk ol- dukları Jstanbulu yana yana. fer- tep kadrolarını Vekalete tasdik .kaza olmuş. 67 numaralı marşnndıı 
mak üzere soğan, ~arrpıııak, pi - yat ede ede ananlar... ettirmek üzere Ankaraya gide_ Çatalcalı $abanın idaresindeki ara· 

\ rinç, teker kamışı, yapağı, rleri. Ve bütün bunları. göbeğini cektir. baya çarparak parçalamış, Şaban 
r keten, buğday ve porta~al ile ha- hoplata hoplata, kahkahalarla ağır ~urette yaralanmış, beygirlcr-

riçten satın aldığı, 31 milyon al - seyreden Mısırlı... Belediye mahrukat den de lıir tanesi telef olmuştu. 
tınlık giyecek, içecek ve süs eşya- Sade para ve sade eğlence... Tahkıkatı yapan müddeiumumi 

t ·v· b "t b ş ayn· O k d k. M fivatlarını tetkik etti muavıni Re•ad Saka yanında bir mü. aının geç ıgı u geçı a ı 1 a ar ·ı; ı ısırı resmen zi. ~ " 
zamanda, Mısırda bulunan 250 yaretinde Kahire sokaklarında Belediye Reis muavini Lutf!' I hendıs ve 9 uncu işletmeılen de 3 
bin yabancının da yarısından çok iki taraflı dizilmi• binlerle in•An Aksoyun riyasetinde. Belediye ~üfetti~ olduğu halde dun vaka ye-

l d ı b " ,,.. S hh l M·'d'· ·· O 5 "t O ı rınde bır keşıf yapmıştır. Kc!jıf 50• 
ı faz asını sinesin e top amış u • tarafından harat,etle alkı lanan 1 a .. u u~u .sman aı • .. r- nunda gC>çid ~.,ıs ı Ahmcdın o 8 1. 

lunuyor. sabık Hariciye Vekili Tevfik m~n m~hen_dıs!.erı. _odun ve ko • rada vaz.U:~'ı.\ "bnşıidn bulunmıyarak 
r O kadar ki; lskenderiyenin ha- Rüştü. dönüşte lskendcriyeye ge- mur tac~rlerı du.~ hı~ toplan~.ı .~a- ~,...~'i parmı:ıkhltları lndirmcdiğı 

:zı caddelerinde. meydanlarında )ip de hatırı sayılanlara mahsus parak lı)'atlar uzcrınde goru~hıı Jmış. hııkkınla tnkıhata girı-
dolaşırken ga7.ete müvezzii. kun- resmi mernsimle caddelerden ge- müşlerdır. Fiyatların i~\ı ı....\: .P~~~ · . lr. 
dura boyacısı, hamal ve arabacı- çerken, otomobiline bakıp soran- me!li için baz.! tedbn er :'/ıiıısl,."' .,., ~ • "(,J,._R.KJ;;"' - Gellboludıııı gc
dan baıka Mısırlıya rastgeline - lar olmuştu: tır. Odumın çeki'li toptan 3.:Hl ku· lfrkcn, guveı tedc uyuya kalan Alı a
mez. - Pamuk almıya mı gelmi~tir ruı;a, yerli kömürün kilosu 5,5 ve dmda bir yolcunun t•ebindckl 17,S 

t iskenderiyede bazı !!Okaklar acaba? ••• B~lgar kömürünün kilosu da 6 S tirA ile nüfus k5ğıdını çalan Mehmet 
~ Atinnyı, bazıları Napoliyi, bazıla- kuru,a satılmaktadır ' 1 adınrla bir hırsızın dün Sekıdnci 

Dedim ya, lskendcriye gündu··z · 1 A ı C hke c · lekı ıluı ıı• rı dıı Liverpolü hatırlatır. s ıyc ez.a ma ın sını .,. 
Z d SO k d y harıl harıl çalı an, alıp salan ve 1 ması lııtirilmış. 2 ııy 20 gün haps ıııe 

l ira bura a bin ·a ar u- karanlık basınca vur pallasın. çal Sonbahar tarifeai kanır \•erılmıştır. 
r nanh. 25 binden fazln İtalyan, oynasın c;"..lcnen. gamsız, keder - Ş k H B .. · ' 15 bin de ingiJ.iz vardır. "" ir etı a}·riyc. oğaziçi sonba- * CURETKAR HJRS/Z - (,e-

Ya 
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munzzam limana Tanrının siz ve şirin bir Akdeniz limnnıy - har vapur tarife/erini önümüzde- çerılerdc Bııkırköyünde lrımıle:n iııcıı 
r ıünü demiri iyen Japonundan Pa- dı. kı ay başında tatbike başlıyacak- Mınyııntı adında bir kadının kaı an· 

Şimdi; İşte o iskenderıyeyi dü- tır. Mektepler açılacaTwından, ıa- lık lıir SQkağa saptığı l!lraı~a o_zcl'lllC 
namnsına kııdar çeşit çeşit vapur- 5 k ı ı k' ı b 1 ko şünüyor. ve ona «geçmiş oJsun I• bah/arı ve akşamları ders saatleri- atılara ko unca ı a tın ı ezıgı · 
!arın rıhtıma boşanan renk renk d' b ' I •· . . .. pararalt kaçn, n 1-Iıfz.ının muhakeme· 

t ıye ı ecegımız mes ut r,ünlerin 1 k t B " tav faları, yolcuları... ~e gore Kv~pu·r· ar ·onmuş ur. 0 • ı sine Birınci Asliye Cezada dün ,fo 
" bir an evvel ynklaşmasını beklivo- d 1 l Kahire bitmez tükenmez poli- · gaz ~n opruye 0 an son vapur- devnm olunmuş, miiddeiumumt lcczı· 

J tika hırslarile co up çırpınırken, rum. Kandemir lar bıraz erkene alınmıştır. Jesini istemiştir. 
lskenderiye borsa haberlerile kıv- :............................................... '.\luhakeme. karar için başka hır 
ranıp durur. • • : R k 1 K : • • l\'Ünl' bırakılmıştır. 

Kahirelinin gozu parlamento ~ a anı ar onuşuyor E * /\ADiı\' RAZI OL~fıll'fı\'ÇA 
koridorlarında parti salonların - . ............................................... : - Sultanahmet civarınıla oturan 

. .. • .. • . Sıhh:ıt \'ekfılctı, .., .., Fak t b-til b . . 
da, hıtabet kursulerınde ve dedı- 1 memleketin sağlık Saghgımız _k 1~ 1 u n ~ M"lek adında bırı~ı. bır mllddet ev· 

r kodu sütunlarındadır. i!kenderi - davasını halletmek tyu se ıı: dclr blzı vcl karısı Halime ile l<a\•ga cdcıek 
. . . . . il.tının e yor mu? 

yelı ıse pıyaısa cetvellerını. alım üzoc beş senelik bir pl'ogram ha -ı Pek a 
0 

t 1 ç· k l 1 ayrılmış. fnkııt sonra pişmıın olmıış-z n e m yoru~ ıın u ıızı c on , .. ı k k na 
satım telgraflarını vapur yollıırı- zırlomıştır. Bu programın esasları, bin niıfusa 1- h k, tur. J,unun uZC'rıne Mc c . arıı1ı 

•. • 1 k ı · d k . . h .h . < uşen astarıc ynln sa-ı • . .. d ık 
t nı ~ozler. . mcm e e ın , o toı \C a~tanc ı . t_ı. yısı 7 dır. Du ııi.bct Balkan ıııeıııle- mute.a~ld.ıt defalar. ınur:ıcaat c :re 
t lskenderiyede Nazırların isım- yacını_ karşıl,ımak flıere hıç olnıaz:sal ketlcrınıle 15 ı. ileri gıırp memleket-. kendısını affetmesini. bır ılnhn lıo~lc 

lerini bile bilmiyenler, Kahirede as~~ı drak~hml~r elde etmektir. IHinıle 50 • !JG yı Lulu~·or. kavgalar yapınıyacnğını söylcmış, 
1 d . dl . . .,"'" c sı in mllessese su~·ısı 78 S hh 1 H ı· · · 

1 
on arın ye ı ce erını tanıyan ve iken bugün ::W!l olmuştur. Yatak 511_ • ı at müessescl~ri her şeyden fakat a ıme kabul etınemıştır. 

ı doğacak çocuklarının adlarını yısı 4595 den 10.192 ye cı kmıştır. ön_ce para lşfdır. nır ~isnl verelim: /':lhayet bir gece sarhoş olan l\le· 
peyliyenler ya ar. Doktor sayısı 554 den l.3!11 e yük - E~_cr. mcmlckctımlzdckı hastnnc yn- lek, sinemaya giılen knrısının yolu· 

K h. 'l ı· k d · d ı · 6!1 d l37 ı be ta" sayıımıın Balkrın memleketlerin· a ıre ı e s en erıye arasın a· se mış, cezacı an o muş, c d k. k d • . . .. nu beklemış ve karanlık bir köşede 
k. f • d"' 186 dan 286 •• k 1 t B k c ı n nr, ) anı on bın nfifusa du-ı mesa eyı ort saatte aşan tren ) " cı m ş ır. u ra nnı- . . .· . b . . . I k . . h . ' lar; devlet hnstane, dispanser, dok- şen yatak ndedının hiç olmaz.sn 15 e üzeı ıne atılorak bir kaç yerınrlcn ı-
llZI oyna mem e etın hır şe rın - to 1 d Bl d b h • çıkarılması lıi:ıımgelsc, bunun için çaklıımı!ltır 

1 d ""b"" ·· d v•t f k t b. .k r sayı arı ır. r c una ususı . 
en ° urune egı • a a ır 1 - hnstımc ve serbest doktorları ilave sarfcdllmesi laz.ımgelcn paranın 76 Kadın hastıınl!',·c kaldırılmış vt' 

c limden ba§ka bir iklime götürü~. etmek lnzımdır. (yetmiş altı) milyon lirıı olacağı he- Melek geçenlerde. İkinci Ağırccznda 
Acaba ondan dolayı mıdır kı. Hastanelerimiz.in is hacmi de de- saplanmıştır. muhakAnle 

K h 
<. olunduğ'u sıı ııda bazı 

Mısırlı, a ireye sadece Masr der vnmlı olarak inkişaf etmektedir: Sıhhat mücs~cseleri ve tıb ınensu-. · h 1 d gayritnbii hareketlerde bulunmuş, 
• ve lskenderiyeyi. sıcakları bastığı HususI idarelere nıt aııtnnc er e bu unsurları. beyrıclmUcl ml\"arlara 

zaman serinl~mek için gidilen bir 926 da yatakta tcrlavl edilenler yükselmiş olan bir Tiiı'kiycııiıı biz.Jm, deli olup olmadığının tesbiti için 
kıyı anynr. 17.700 olduğu halılc, hu rakam !137 milli hnsretleriıniz arn ındn olduğu. mor~ıı kaldırılmıştı r. 

isken deriye buna aldırır mı) de 74.~00; nümunc hastanclerinıle nu A tatürkün şu sfüllc hııtıl'lıyalıın: ~1uhakemcye dün ele devam ohm -

N O b·ı· k. d . 4.235 ıken 18.000 olmuştur. Avakta s vl .. lıü n~_ıl. ~·An·ı mu• '.\t ı k h h .1 h .1 e g~ıer... ı ır ı. ne enırse 
1 
tedavi edlleıılerin sayısı ıla 926 da c- ag nnı ve gur z ~~ " .,., . e e <!nüz ıniişıı ı'ut> aneue 

densın, ne olursa olsun, her Mı - 81.000 iken bugün li5-i.OOO i bulmuş. Tiirkiyenin ıııuyasıdır.:t buluııı.luğuııdan duruşma başka " lııı 
ıırlı - isterse vadii hulefanın en tur. İST.\TiSTİKÇİ güne bııakılmıştır. 

+ 1(0,\'FER.1.\'S Ünivenıte 
iııkılaıı dersler! profesörlerırıdcrı 
ll ıkınel Babur cuma günii saot 17 
de Üııiver'<lte konferans salonunda 
ve cumartesi ı.;iJnü da saat 15 de Şc· 
hlr tiyatrosunda bir konfer•ne vere· 
cektır. Konfe1 anqın mevzuu tçtlmai· 
dir 

Poli•teı 

+ SARHOSLUI{ - Nuruo nıonı
ycJc oturan Alı ısmınde bir kasap 
dun akşam !'arhoş hır vazi)'ette Ve
zırtıanı önünde kasaplık eden bir 
ııı kııdıışının dükkiınına gideıck el hı· 
ı.;aklnrından bırinı şakalaşmıık nıyı:ı
•\\e nrkadnşı M nhmudun baldıı ın<ı 
"nplnmışhr. Ali ynkalnnmış, )aınlı 
l<'dnvl oltımı alınmıştır. 

+ Tl?AJ1 VAY l(AZAST - Mııh
mutpaş.-ıda oturnn Niyazının yedi 
yaşındaki oğlu Yaşar scıkakta oynar. 
ken lrnQıvnv cadcl~ıne çıkmış ve o 
e nada l IG7 numaralı vatman iıla· 
resiııd~kı tramvay çocuğa çarparak 
başıııdan ehemmiyetli surette yaı a • 
laınıı;tır. Çocuk hastaneye kaldınl
mış, suçlu vatman yakalanmıştır. 

+ t:LI K ES/ıDI - Sarıyer kıb
rit falJı ıkasında amelelik l·ı.ien Lül
riyc dun ~alıştığı makineye eliııl 
kııptırmış ve ıığır suıcttc yıır:.ılann
rak .hastaneye !:aldırılmıştır. 

tır . 

Dığer taraftan, Akdenizde bu
lunan Sakarya şilepi. lskenderun
dan Mersini" gelmiştir. Dönüş se
ferini yapmaktadır. 

Maiyet memurlarının 
çahtmaları 

Anl:ıwa. 24 (Hususi) - Dahiliye 
Vl'kiıletı c tajları esna,;ıııda ı;alışına
lnıı scrlıcst b111ıkılan mai)~ t memur
larının met::ni ve salahiyetleri hnk -
kında )enı biı· çalı~a progıamı hn
zıı lamıştll'. Buna göre ev\·elii maiyet 
nıı;murları Vekalet ve vilıiyettc ça
'sşmnk iızel'~ ikıye ayı-ılmıştır. Bun
lııı ıkl lıucuk sene staj r'Öıcceklcr
diı. Uu nıiidcletin !?8 ayı nnzarı iti
bc.ra alınmış ve lkl ayı rcıı..-~ik ınczu· 
niyet olnr:ık verılıııiştir. 

+ Dil, llAYP.AMJ - Emi11ön11 
HıılkeviıHlcn: (Dil nayramı) yılclu
nüıııü ~G/9/1940 perşembe ak,nmı 
snat (21) de Evimlıin Cağnloğhın
daki snlonundn kutlanacnktır. Gel -
nıek arıu eden yurdda1lnrın daveti
yelerini Büromuzdan almıılal'l rlcıı 
olunur. * .5işli Halkc ııinden: Dil Bayra
mı mfinasebctile 26 ey!UI 1940 per
şembe günfi saat 17 de Halke,·imiz· 
de edcbl~·at muallimi Refet Avni 
Aras tarafından (Türk nili) hak -
kında bir konferans verilecek TC E
vimiz. cazının ıstirakile bir ele çaylı 
dans tertip edilecektir. Herkes gelc
tılllr. 

.+ FECİ BİR KAZA _ Çengel· 
koyundc iskele <'addeslnde oturan 
muallım Nccatının cocuğu Altıın, 
kapıy~ _gel:n müvezzıden mektup al· 
mak ıçın ust kattıın inerken ayağı 
tnkılorak merdivenlerden yuvarlıın. 
nıış ve beynı üstü ta,lığa çarparak. 
o. anda cnn vermıştir. Yapılnn lah
k~k?tta. ort.ad.11 bir suçlu görfilemc
dıgındcn yavı·ucuğun defnine mfısaa· !!!!!!!!!!~~!!!!!!~!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!~ 
dt> edilmiştir. 

Meseleler 
Maarif Müdürlüğünün 

nazarı d.iklıatine 

+ l"ARALANDI - Üsküclarıla 
SabAhaıldıııin marangoz fabrikasın· 
dıı hadenıellk yapan Lütfiye dlin ak
şam fabrikanın makine dail'esini sü· 
piirürkcn talaş vığını içerıinc atıl
mış ucu sivri bir bıçakla ayağından 
yaralanmıştır. cKadıköy erkek ortamektebi -* EROiNCiLER _ Diin Küçük nin yemekhanesine ait olan çatı 
Mustafapaşııda oturan Feyzi, cebin- bundan iki sen~ evvel çö~m.üştü: 
de 12 paket eroin olduğu bnlda ya- Talebele~ e'\'lerınden gctır~ıklerı 
kalanmış, diğer dört kişi de Bcya- yemeklerı karda. kışta, yagmur-
z.ıtın tenha bı'r veri d h da Vt yazın kızgın güneşi altında ., n c ıneş ur 18· . .k. 
bıkalılardan A ı.•• •11 ıı· l'k burada yedıler. 1 ı erkek çocu -

rap namı e ır ı ·tc w d d ) tk· 
sntnıak ~ h 1 d kl • gum buraya evam e er er. ı 
• uzerc azır a ı · an eroın · · d f h l 

pakctlcrile cür ·· h t l 1. .. senede tam ıkışer e a asta an-
mumcş u ıa ln•JC ya- .. · · k · 

kıılnnmışlnrdır. Yapılan tahkikııtta dılar. Geçen gun tecdıdı ayıt ı-
Arnp Kamilin idaresinde kaçakçılık çin mektebe gittiğim vakit acaba 
yapan lıu dört kişinin Mehmrd, İs- tamir edildi mi diye bir bakayım 
ıııail. Ali ve Nacliılc isiııılerinılcki qa- dedim. Ne gezer. E!lki tas, eski 
bıkalılıır oldukları anlaşılmış, hepsi hamam. r liçbir değişiklik yok.:. 
de aılli~·eye teslim cılilınişl<!rclir. 

Bir araıbrma 
kar411:1nda 

Tramvay bf'ldiyorduın. Ak 
saçlı bir ihtiyarın yere e(iterek 
bir fey aradıjını ıördüm ye o~• 
yardım için koşmo:.k if tiyakı~~ ~; 
ıettim. Fakat çi!ler çifter ıo.ıd 
kullandığım için ona faydanı o
kunacağını pek de tahmin .~ıle-
medim. Yerimde durarak go e-
rimle onu takip eltim. 

Ostü baıı temizce idi. Ayakd • 
kaplan da düzııündü. Ba'~ • 
kasketi, elinde butonu ile büt1~ met telkin eden bir ihtiyar 
manzaraıı idi. 

Fakat nedense ıözlcri hep !.fr• 
de idi. Ve Llcide birde yere eıı ~
rek bastonu ile toprağı eıe~r I'" 
bi hareket ediyor, sonra elini 11 i 
.zatıyor ve yerden aldıjı bir t~1 
cebine koyuyordu. Merak ettilS' 
ve onu gözlerimle takibe de~•"' 
ettim. • 

Dikkatli takibim boıa gitrrıed•· 
Ve bu vakur ihtiyarın, müterrı• • 
diyen yere eiilmesinin, yeri eıe: 
lem'!sinin, elini uzatıp aldığı ,e1' 
cebine atmasının hikmetini çar· 
çabuk anladım. I 

Sigara izmaritleri topluyordu 
V c rastıeldiği her izmariti ahP 
cebine atıyor. Tramvay hattııtO' 
aralığına d\ifen, kaldırunın J<en~· 
rma Sliınnn, yolun ortasında sıı· 
pürge bekliyen, elhasıl sokakt• 
içilerek yere atılan, çiğnerıeOı 
çirkcflenen izmaritleri am·ofı 
bastonile meydana çıkanyotı 
sonra belini büküyor, elini uı.atı· 
yor ve cebini bunlarla ıiıiriyor • 
du. 

Görünü~e bakılırsa, bu hareke• 
te tenezzül etmemesi icap ediY0t 
du. Çünkü temizce bir adarrı01" 
ihtimal ki geliri, tiryakiliğini lllt • 
mine kafi gelemediii için sigıı~• 
artıklarını toplamakla bütçesirıııt 
açığını kapamıya çalı~ıyordu. 

Fakat hürmet telkin eden ~e 
vakur bir ihtiyarın, bir sisara içil' 
bu derece alçalma.ı;ı, yalnız o?uıı 
irade zifına deıalet etmez. Sıga· 
runın da ne kadar zalim ve nıii • 
tehakkim bir zevk oldupnu arı• 
latır. 

Dü~iincelerimizi derleyip top· 
lıımak, fikir kuvvetelrimizi terı • 
bih etmek için içtiğimiz bir sig•· 
ra, bir darlıl< ~nIDda, bilhassa y~· 
ıın ilerlediği bir sırada, elileJO*" 
atbğı izmaritleri aratacaksa, 0 -

nun tahakkümünden hemen sıY -
rılmayı bir vazife tanımak ger~ 
Si!arayı içen her adam. istedi'9 
dakikada onu terketmek kudre· 
tini haiz olup olmadığını kar~r • 
laştırmalı ve ona ıöre sigara ıÇ -
meli veya içmemeli. 

Yoksa şu görünü~ü hürrı1et, 
hareketi tiksinti veren ibtiyart0 

akıbeti her tiryakiye mukadder -
dir. 

Bir zafa esir olmak; zifa ~ 
mütehakkim ceberut kudreti "erı· 
yor ve galiLa bu çeşit zatları yen· 
mck, en büyük kuvvetleri ye.rı• 
mekten daha güç ve daha ınübırt' 
bir İş oluyor. 

lfJJ.I(. 

Ben böyle düşünüyor ve keti"' 
dime bir ders vermiye uğrqıyo!· 
ken, daha ilkmektep çağında bıt 
çocuk, sigarasını çeke çeke batı• 
yakla,ıyordu. Kendimi tutaı11•· 
dım: 

- Oilum; dedim, fU ihtiyarıfl 
haline bak! 

Baktı, baktı, sonra bir kahk•· 
hıı ıald1 ve: 

- Serseri herif, dedi; izmıarit 
topluyor! 

Ve güle ıüle, sigarasını çek• 
çeke yoluna devam etti! 

SOHA SAKiP 
===============~ 

~ıııııın11111ınıııuınıııınuıttıttııttuııuıııttHı't 

rl Vecizelerin Şerhi t 
iutlllttl ........ IHtlfflHllllNIHtttftMR ...... 111111; 

Her İ•rafrn halılıa t•caııü• 
••eri olJu!u, lrati bir ha· 
kihattir ve bu hakikati 
iıbc t etmiyecek bir tecı Ü~ 
yoktur. 

•• 
IlcJ' israfın hakka tecavüz p:ı· 

hasına yapılaıı bir hareket oldll· 
ğu ıiÜphc götürmez.. Tec:ı vüı, 

1 Edebi Roman Tefrika: 12 

1 

• 

Rüya Gibi 
1 

1 

Aşağıda. ev sahibi kadına ~n tali-! ğımıl~rı evvel bana hiç lcsir etnııye-ı diyoı um; hatta şımdl, şu dakikada,/ yak ve sar"alı, gayet sinsi ve hniıı, mutlaka b:ışkalıırıııa karşı yn· 
mat vcrdıkten. sonra evden çıktım 1 lıilıı dı. Gunlük hastalarım arasııırla yoı ı:un olmasam, mün11sebctsiz ol- ı miskin \'e süınsi.ık bir k1%dı. Bir ta- pılan hlr hareket değildir. İn5!1t1 
Deyoğ!unda bır nrkadaş~ uğr~dım'. bunda~ daha haz.in veyu ılah:ı d:k·, nıo .. ıı, kalemi elimden bırakıp bir nesi d.:ı akraba dandır. Dcdikorlueu kendi haklnı-ına da tecavüz. cdf 
bulıı. madıı~ ve eve_ ı.londum. '\emek kate layı·k· vakaların kahıamanlaı ı· otomolııle atlamak, teklifimi nirin ve kıskanr, sıska ve çipil, kavgaAı, rck israfa düşcbllir. Ve bu ısrak 

cd fk t t h tt onra t d c f k ' ~ ' yüzOnden kendini bir çok ha • 
Y ım. ı saa' ı ıra ~ _en 8 n? .c~a u . etmiyor dcğil.dim; n at ka~ul etmediğini ona sormak, sebep· nadan bir kadındı. Allah rahmet ey-

• 1 • • ı-Y ]!Zam M. B. S. 

Bir doktor otorlt.csilc ilave ettim: gözlerini kapaması, lıtı- an, kendi 
- ~unu . ~fişünmcyiniz: Marazi kendislle yalnız kalmak içindi. 

:Iıassasıyetlnızı terketmenız lbım. - Seniye Hanım, ben yarın :ırine 
r Tedavinin oarUan arasında bu da gelirim, doolm. 

r var. ı GOılcrinı lıirdcnbırc açtı, başını 
Genç kız, bir emre itaat ediyormuş blraz kaldı d kede ·il b"ı · 1 .. 

'b' Yfi " d b' ğl h r 1
• ı 1 ses <' • l gı ı sustu. zun e ır a ama il· - Gidiyor musunuz? dedi. 

ıırlığı vardı. Kalktım, yatağını dil- Tekrarladım. 
telttim: - Yann ·l~c il i r~ , 1 ~ Fazla yorulmavınız ı dedim ba- - l gc r m. nknt ya-

o1 • ' rın sozümO daha rok dinle 1· 1 ,ınız.ı yatağa koyunuz.. Fnzla heye - . , .. • mc ıs nız. 
d 

. . Vandedılor. nnısunu7.. 
n :ı sızı yorar. l . . . 
ftnat cttl ve uyur gibi cözlerinf çını çcktı: 

l kapadı Fakat yüzO çok 11yanıktı. - Bakalım 1 dedi. 

dlln. gece başlı) an tıu kuçuk scrgu· hıçbıı ının ıç dramına aluka göster- leı·ı ııl ve bu selıeplcrln deli letile ha- lesin. Ancak öldiiktcn sonra bende )ardan mahrum eder. Fakııt bU 
zeştı kaydct~eden geçemedi~ .. ~asta ml~·oı duın ..• Cünde on beş, yir'!1i ki· yatını anlamak istiyorum. kendisine karşı biraz alaka ve ıner- da israfın ancak hakka' tecııvOS 
lık ve amell)at bende hns'!ası~etı art şının del'dınl dınlenıck z.arurctı l.ıeıı- Evet ha . - t . 1 k k h t u ·andı. t Ü .. - .. d paha ına yapıldığını teyit cdtf• 
tırmış olacak. Vaktile pek az. l'hcm· d b k 1 1 • ncı csır ere arşı mu a- nm~. ~ ı ınış ı. çuncusu c . n· 

. .• : e aş a arının ruh ıztırap arııın veınetiııı azalıh. Sinirlerim zayıf bu. Otekilere hiç benzemiyor. Delki Insanm kendi haklarına tec 
mıt)l·et .~erdlıgdım ~idd~ı;clcr ve mahd~ - karşı haı;cıasi.veti ııznltmıştı. Kanık- Çabuk telkin altında kalınıva ba•la~ ıie ötekilerin hatırası yanında, gay- vüz ederek israfa sapması. bit 
ye er uz.er n e, şım ı, uzun uzun U· samıştım Fakat on be" ''İl'ml giın- d JI t 1 k 1 h .h .. ' .. htl. . b'. k . . d Jf') tll dalalettir. Fnknt ba.,kalarınııı - k · tı Seb bl . lik 

1 
. "~ ım. a~ a ı en ı, mu a\ylleın ııı . ,arı ıı mu a\CSe c a e ..-, .. kıl 

~~~k~e h ;~. ~or~m .. ı · . e t ış~ızih nk 1 bırl. tııtil, me. lek çerçevesi hnri-. !azla işliyor. Her inllbnı • t:ıhrif oıın hnddinden fazla. kıymet veriyo- hakkına tecavüz ederek, baş • 
ı: c ı e cnuımı unu mıı • cır:<.e. ıır temas ve mü~ahPde benif eden bu müthiş tuhayvül ve l'lım. Fakat, dur hakalım. Kıymet !arının haklarını gaspcderck is· 

ti yacı; bazı ıinlıı.rdıı, lıir ay. hayır, clcırlŞ' ırmiyc kiıfi l!'elrli. ITıısUılığ•- mübalnga mr.kiııesinin iç.iı;e keıı- veri ·or muvuın? Şüphe!fz ... Bu def- rnfa sr;pnıası bir faciadır ve bU· 
yirmi yeıli glln soııl'a beni lıekllyeıı ınırı cta hunila hii~iik hlr <lnhli vnr ıli drarııımın nıe\'ZUtınu ko\•ıı1aktan· •f'l'İn ~in•cliden ~ekiz yaprağı onun nuıı fıkılıctl isıııf bataklığı jçiıı· 
akıbeti tamamiı'c unutuyorum: asıl ;\lerhnmet knbılıye+I mcrlımrct,.l sa ve IJ ;, lece, ı C'llitelcri hüvfıtc bfı· .,ikiivl'~lle dolılu. de boğulnrak bu israfların be--
dramıma yalıancı bir ıliişUncc füe· mııhtnc; lnsanlnrilo fnzlnla•ır ··ıc · · · · 'k •11 • .- • 1 • b · ... _ 1 1 · b ö 1 kU ııer isra!ırı ı d ı b 

1 
b 

1 1 
.. • · yu " şışıı·c şışıre ·em mı yıyıp ı ur- Hu alakanın ana aıt seucp er ııı sıı ını <eme r. 

m ne n ıyorum ve öy c en cen- . Bu kı~ı dun gcc.c tanıdım .. Arndan maktansa b:ışkıılarıııı düşiineylm. vukarıılıı iz.aha çalıştım. Buna bir bir hakkı l:urban etUb.rf 0 kn~:f.. 
dimderı uzaklaştırncak harnl vcyn y~r~11 ılort ~.aat bıle ~cç!ııcdı. Fakat Sen!~ c reni benden kurtarıyor. Bıı de, yine hastalık sebebile artan ka· bariz bir hakikattir kl her bı 
t:ıhlU mevzuları arıyorum. 1 ı,te, ı:'a- hain onu duşünmck ıhtıyncındayım. 4:Senl~ 0 ismini de hiç "e'\'me"T!. Ha- ıiın ihtiyacını ilave elmdiyiııı. Şeb· mfz., şahsi hayattan b:ışlıynrıık 
liba, Seniye vakaı.ı benim bu lhtiya· Ynlnız. merhametle c1cğil; ı:"arip ve yatımda tarı.dığım Scııi~de., -lwpı;II vcy veyn f;efkat, her neyse, ikisinin hayatm her ı::afhasında bunu ı.· 
cımı karşıladı. Demin. iki saııt onu t.ıılh bir tecessüs te hissediyorum. üç tar:edir - grizümün öniinı> C!<>:'r 1 nıecmmı: Kndın ihtiyacı. ı kip edebiliriz. 
düo;ündum. Ilö~le bir vakn hnııtnlı- ;\1c .. elii bu kızın hıı.y •. tını merak e- dlm. P. r tal'e"i hizmctç'"llbdi. lll:ın- (Devmm t'Cr) '--------------

\ .... 
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~::::::::: AK/SLERl 
~ • Berlin 

~kerelerl 

yaresi Cebelülta- lız menfaatlerinin Harp vazı·veıı· J., muhafazası Ame- ı 
rıkı bombaladı rikayn terkolu - ,_ Fransız rnliatem 

lekelerinde de ba 
ıı hareketler, kı. 

mıldanmalar var
dır. Geııeral Wey
gandın l"ransa ta 
rafından vasi &a

liıhiyetlerle şıınıı -
li Afrikaya goıı 

İstinaf 

mahkemelerinin 

tekrar ihdası 

ABDÜL VEHAP - 0MMÜ GÜLSÜM 
den •onra tıal'ak o taraftakı 

(Birinci s~hifsden dsııam) 

leri aleyhine pek ciddi bir hareke
te geçmek niyetinde olduiu ka -
naatindedir. 

İnı?iliı filo:ıu da Afrikada askeri Şark facia san'atkarlarından 

~lıp•llyanın mukadderatını e -
~bulunduran General Fran
~ aağ eli ve Dahiliye, Pro • 
~~da ve Siyasi Zabıta itleri 
lt 

1AI \iner' in Almanyayı ziyareti 
plrı rnan Hariciye Nazırmın is
~Uı~kl devlet adamı ile başlıyan 
'il erelere fasıla vererek Ro • 
it~~ alelacele gidip Mussolini 
~ 1.~efa görüşmüş olması bü -
ttlbedunya politikasının dikkatini 

Akdenıze cclbo-
Junmuştu. Bu, 
k:ifı gonılmıye • 
rek Atla,. Ok~·a-

vaziyet (Bafmtıkal•dna devam) 

rannı verenler, galiba Temyiz 
mahkemelerini de üçüncü dere -
cede birer mahkeme sanmıılar ve 
mahkeme kararlarının üç dere -
ceden geçmesini fuzuli addede -

FATMA KÜŞDl'yi takdim ediyor 
Esin Ordıı /{ıoııaııdanlarından 

Öoiimüzdeki Cuma gününden itibaren Diğer taraftan, Vichy" den ge -
len haberlere göre, Dakar radyo 
istasyonu. İngiliz obüslerile tah • 
rip edilmiştir. Halen orada cere
yan eden hadiseler hakkında taf
silat alınamamasının sebebi, bu
dur. 

nusundakı filodan 

E mcklı Gı:tıera/ 
ALİ IHSAN SABiS 

SAADET YUVASI ve ıu;a vatan 
( Bınncı ıalııfedcıı d.-vam) 

a lrni§tir. 
~d~~I~ ve Romada neler görü
'•d t~ ve Von Ribbentrop'un 
~t 11tden ıonra devam edecek 
~ llrerelerde neler görütüleceği 
~IJ tutulmakla beraber, esas 
~d~nın ne ol<luğu şimdiden an-
~llfhr • 

loıı~kdeni~ meselesinin hallinden 
~ 11 ~f:ikaya verilecek yeni nİ· 
~.' §imdiden tesbite üç devlet, 
~~ 1

1
A.lrnanya, ltalya ve t~panya 

~~r llnıyorlar. Bunun böyle ol • 
~~· Berlindeki görüşmelerin bi
~· lllfbası kapandıktan sonra 
td~ ır Suner'in §İmdi miizakere 
t1t~ neticeleri, ,efi General 
~ k0 Ya. bildirmiye, şimali Fas
\. ornıseri, yani Afrika i~leri 

~ıı . 
"tl z..ıyade alakadar ispanyol 
~.ht .•damı o!up Almanyaya 
~İtı •tınde m!lbsus surette bera
"~ aldığı Fugiera'yı memur 
' Madride cöndermit ol
t lrıdan anlaıılıyor, 

~kuncu devletleri• 

~ada ki gayeleri 
lap 
~ atıyanın AV1'upa toprakla -
~ ıı~cak bet kilometre mu -
~ 1 bır sabası bulunan İngiliz 
~h •h"eın mevkii Ccbelültarık 
'ıı '1 rnilstesna olarak hiçbir e • 
~İle Yoktur. Bütün diifiindüğü, 
~ •da timali Fas, yani lfui ve R 0 gibi dağınık mwtemleke
t~ ~..ı.nndaki ve civarındaki 
~ •e taıiltereye ait araziyi 
~ ederek toplu ve gen~ bir 
~t~tnleke islim imparatorluğu 

11-J llı-1< tlJ'. 

Dakar'daki Fransız zırhlıları 
· Londra. 24 (A.A.) - Vichy 
hükumeti, halen Dakarda f ransız 
kuvvetlerı mevcut olmadığı ıçiıı ' 

yapılan taarruzu takbıhe layık 

görmektedir. Halbuki Londranın 1 
salahiyetli mahfılleri, Fransız ge
milerinin Dakara gittikleri ve 1 
bunların ara'lında Rıchalıen -zırh
lısının bulunduğu hatırlatılmakta- ! 
dır. 

Fransız Harıciye Nazırı Boudo
vin, bu taarruzun bır harp sebebı 
olmadığını, ancak, deniz kuvvet· 
!erine karşı kuvvet ıstırnal edil. 
mesi lazımgeldığıni, Dakar ma -
kamlarına bıldırdıklerinı söyle • 
miştir. 

Almanlar Dakar'ı zaptetmek 
istiyorlarmıf 

Londrn. 24 (A A.) - 1 hır 
Fransa umumi karargahının neş
retmış olduğu bır teblığe nazaran 
General de Gaulle eon zamanlar
da Almanların Oakar'ı Leptctmek 1 
niyetinde bulunduklarına dair ma 
lümaı elde etmıştir. 1 

Fransızlar Fransızlarla 1 
çarpışıyor l 

Dakar denız ıııakaıııları. Fıan;u. 
bayrağını ve nıuzakcre beyaz bay. 
ı ağını çekıııış lııı ıııCJtorle o;ıliıh ~ ız o· 11 

laıak gelmekte olan Gı•neıal De 
Geulle"un mumessıllerı uzerıııe ateş 
açılınasını cnııetınışlcrdır llu mu . 
rahha~lar, denız yuzlııışısı Daıgenfı. 

en, yüzbaşı Cotscbo. .illa reşal fo'och. 
un toıuuu yuzba~ı De Couı t F'octi 
"e yüzbaşı Perıwdıler "ı'uzbaşı Oıa
genlien \'e nızlıJş.ı Pl'rrırı ıığır su. 
rette )aralanmışlaıdıı. 

Mi.ıteakihen Ceııcral De Gaulle kı· 
t.aatını muharebe etmedı:,rı lhı aç ct
nıı} e t~cbbsCiıı <!'lmt~"<' de Dnkar 
Fransız. makamları 1:cneral De 
Gaulle eınrıııdekı Savorı..rnan dı-
Brazzra. CounıaııJ:ırıl Uııhue ve 
comnıandent Domıılı• uzcrlne ateş ac;· 
tırnıışlardır. Blı çok olü \'e yaı alı 
vardır. Fransızlar arasında k:ın do-ı 
külnıesıni istC'ınc:ılıği cı hc·tlt> Gencra ı 
De Gaullt- kıt:uıtının ve J;l'nıılcı ının t 

ı;ek11ınesını eınıetmı~tır 

Muharebe :tiddetJeniyor 
Vı<:hy, 24 (AA 1 Frnrısız Amı-

ralllk dııır~ınln tcblıj;'ı: 

De Gnulle'iln cmrı altında, O:ıkn-

fılo~undan da baıı parçalar Ak· 
deıııze goııtlcrılıııı., tır. 

Şu suretle lt:ılynnlar, Alman
ların 1 rı~ıltereyı ıstıl5. teşı:bbt.is· 
lerıne endırekt yaı·dım etmış • 
!erdir. Jngilıı donanmasının mü
hım kır kı~mı Akııenızde bulun· 
d• ~undan, diğer kısmı da ablu
ka ha1 eketleı ile \'e denızlerdeki 
gC'mı kafılclerının hıma)·elerıle 
meşgul t•lduklarından Almanla
rın lluyük Brıtnn)·a adalarını ıs
t ıla ıhtıma lkı ıne kar~ı vazife al· 
nıış olan anavatarı lngıhz fılosu 
çok kuvvetlı kalmamıştır. 

İt:ılyanlarııı !\lı~ıra \·e Suda
na tnarruzlaıının bıı yandan 
Lıbynd:ın: d!ğeı tarnftan Habe
tctandan vakı olııcal'!;ı t:ı.lıııdı r . 
ln ı; ılizleı. en ı.ıyade Mısırın ınu· 
•lafaa•ına eh<'mnııyet ''ererek Q• 
• a vı taknyeye ı;alışmışl:;r ve bu 
"ak,n.tla İng1l11 Somalı~ını ıııle 
ı hlıyc etmek fC'd a kıırlığ ı nı ve 
ecaı etıni gosıeı mı lerıllr 

Her tarafı mudaf'aa edcvım 
lı; cıı hıçbiı tarafı mudataaya 
ıııu ktedlr olamaz. Keza. l ı ırın 
ııudafaasına '.\lısıı hukünıetlnın 
ve ordusunun da tştırakmı tC· 
nııne ı;alışmı,laı·dır. 

lt:ılya matbuatı. İtalya ıçın 
en muhını harekat caha~ının Mı· 
sır Qlduğunu gıılemı\·or Nıl ııeh 
rının tuğynnl11rı nihayet bulun
l"B , Sudan nrazi~ıııc. vao;ııti v(' 

yukarı Kıl viıdilcrıne , doğru 
'ta rktan ve !!Uptcn hnı ekete 1;e· 
cılnıesı ıhtımalı kuvvetlıdıı 

ltalyanlanıı l\lar~a Matıuhta· 
kı lngılız mcvzllnı zaptettikıen 
sonra l!kendeılyc cıvarına ka· 
d:ır llerleyıp ılerlemıyeceklcrı 
nı1.:çhuldur. lngilızler luıh·ıııı 
kuv,•etlerını iske-nderlH• cıva rı · 
ıı n kadar çl'kitı orada We!lıııg 
ıon ,·arı bır zafer kaz.ııııabilır · 
leı ve o ı.aman lnsıyatl\·ı · ele n· 
lııı iıal\·anları ~lısırdan dışarı 

•urebılırler , !"orveı; htncketh:ri 
e-ııa,,ındı. lııgılı;ı; oı dusu şııııdı 
bıı r.eneral \\'t-llıııgtonun zuhu· 
ı unn onun takıliı c· şayan tınn.'

ketlerını tekrın edecek bır ılinn-
ınık kumıırıd:ına mtıhtııçtır <le
ııııştık :'>l ı ır ıiarulharekiıtı boy. 
le bir mucizeyi izhara mu!aıt

tlr 
Şinıdılik ın~lyntıvın Alman -

hırda "e ltalyanh\rıla olduğunu 
ev,·c:lcc• de yazmıştık. l'\crcde O· 

hırsa olsun. dıışmnn tıınrı uzla· 
ı ını beklemek, düşmana nısbctlc 
u~tün ku\'\ etlcıe .nıalık lıul•ın . 
nıııınak. tn l\'ativı, takaddıınıu 

'ntt'•"ln da sayesi, Mmr ile 
t~ S re arasında idaresi miifte
~lldanı :ıaptetmek ve Çad ve 
~ ıibi civardaki Fransız ve 
~tk TnÜ~temlekelerini ilhak e -
~ A!rıkanın ıarkında kendi
~ tık~ müstemlekeleri ve Ha
~ llan ile birlikte muaı::ıam b;r 
"''tllıfeice imparatorluğu yarat-

ır t ' rın cenubuna dort ve ş:ı ıkına ikı lduşnı:ına bır:ıl<nıak elemektir. 
~~t. ıimdi Almanya dahi asker çıkarma teşebb lısfı yapılmış · Hali ukl harbi kazanm:ık içııı 
~ ,ıaın~n. eski tarki Afrika, Ka- t.ı.r- Bu teşebbuslcrın hep ı gerı pus. ksı ":ızıyete geçmek lüzımdır. 
~~ tıbı garbi Afrika mÜştem· kurtulmuştur. İnt!ılterc için bu ,•ıı:ı:ıvctın hır 
1\ ~İni d k' i .1 F Bu muvaffnkıyetsb.lık knı-şı~ında t 
l,}t ~t~• a 1 _ngı ~~re, ran- lngili:ı: Amiralı. ~nat 1.30 da !kıncı HAVA HARB 
.~ d . çikaya aıt ?1ustemJeke- bıı ültimatom göııdeımış ve Inı;iliz 
~ e ilhak ile gen11leterek Af- kuvvellerile Dakara bıuııt tııırunı 
~ hı~ orta kısmında ve ispeınyol 

1 

etmek nıectıurı>·ctinde kalncn~ını, sn· Berlin dün gece dört 
;"tıd a Yan müstemlekeleri cenu- Lab saat G y~ ka !ar şehir tc,,linı.cıl- saat atee. a1tında 'd a Ve bunlara belki de hem- mıu:sa ıstıhkanılan tııhılp t'ılecc•ğ'ını "I' 

'1-ııı lıt bir muazzam müstemleke ve k_ıtalarının şelır ı i~:·al r·yliyE'C"eğı. btr tkıldı 
~ ltatorl w • t • t ııı bıldırnııştır. Uıııuıııı valı bu ulti· ıı ıncı sahifeden dev•ml 
~ ugu tesıs e meyı as • d ttııu ...• _ matoııı:ı u reel cevabı veı ııııştır. Nev'-'ork. 2 4 (AA.) _ Ber-
l '4t f gorunuyor. Mıılıaıebe dcv·ım edıvoı .r 

~~ .~omada ve Beninde bu fngiliz filosu atlantike !inden gelen haberlere göre. dün 
~tiik müstemleke imparator- hare' et etti gece bırtakım yangınlar çıkmış -
~~ u~ .hudutları ve civardaki lıladnd, 24 ( A.A 1 _ 0 N B. : tır lngiliı: tayyarecılcri Berlinı şıd 
~,11 i~~ı memleketlerin mukad· Algl'.'s~rasdıın alınan Jı:ıbcrle~e go- detle_ ~-omb_ardınıan -~tmışl~rd~r. t-.., .. '12.erinde görü~ülmüş ve ıe. bu~un ~ğled~n onr:ı hır lngilız Banlıyodekı sanayı bo~gclerı hu-

ulrnekte bulunmuJtur. k:uvazurllnun. dort torpl,lo muhrıbı. cumun ba~lıca hedefını teşkıl e~-
\ M ALTAY nın ve ık! denızaltı ı:enıio.inın Atlan- mışıir. Baskın gece yar15ından bı· 

"··..... • tıke doe-ru Ccbelııttıırıktnn gt'(tlğı raz evvel ba~lamı~. dört saat sür-

u 
................................... gorfılmilşt~r. Suuların 1',ransız mus· müştür. -
zak Şarkta temlekelerıne karşı lıare'>et. edecek- L d 24 (AA) 1· · ı· 

J 
--- feri sanılmaktadır. on ra, · · - ngı ız-

Cl ler tarafından, düşmanın istila li-
l>on Fransız Şeker f abrikatarı üç manıarına yapılan muvaffakıyetli 
Jt aaat faz!a çalııacak hücumlardan bahseden Y aıtshire 
ll'aları dün Ankara. :.!4 (Hususi> _ I\ooıdı- Post gazetesinin muhabırı. bata· 

~~lf d nasyon Heyetının veıdığı lıır karara rafların mü::ıahedatını naklctmck-
~j,, l en çarpıştı göre şekeı rabrikalıırııı.lıı. günde üç tedir. Bu müşahedelere gör"· in • 
'~h saate kanar fazla me~ni y::ıpılabilc- giliz bombardıman tayyareleri, 
~~h\ı~ndg, 2 4 (A.A.) - Hin- celctlr. Faıla çalışan i~ilcı·e ii:ıami düşmanın istila kuvvetinin üçtt~ 
ı:'lla u unda Fransızlarla J a- mu rızam üerel verlll'Cçktir. b h 'ı' 
l~h r ınuharebeye dün öğleden Merkez bankası irini ma vetmıştir. ani bın ka-
.~" tek dar vapur, romorkör, mavna ve 
\ar d rar ba§lıyarak, akşama llüdür muavinliği saire tahrıp edılmiştir. Manşta top 
\.: 1\ t cvatn etmistir. Bombardı- Ankara, 24 (Hususi) - l\'elkez lanmış olan harp techizatının da 
~ ~:IYYareleri il; takviye edil - Bankası umum mudur ınuavınlıg· ı- b ·k· h · d J '< "u eşte ı ·ısi ta rıp e i miştir. '\ lı~ı ilan Japon kıtalan. F ran ne mezküı; bankanın i tnnbul şubesi Alnuınlann hücumu 
lırı b'nm ve tayyare meydan- müdürü Nedim tayin edilmıştir. d 24 o-b d l d Lon ra. (A. A.) - Dün 

... , ar ımnn etmi" er ir. S t •-· · \ ın· " ov ye m lnevrası uıttı gece düşman tayyareleri Lond ra-
t" 1nin her yerinde alarm i- M k ·a <>A ı /\ A ) D '' B b J ~ v .. ~ı·ı . . .. O!! 0~ • ~., • - ·' · • 1 - }'a ve İngilterenin cenubu şarki -

'-' rnıştır. rhnyor: · d k" h" J h.. · 1 
P d t i L 

. d k sın e ı şe ır ere ucum etmış er-

~
ıı1. barbe bazarlanıyor rav a gaze es . enıngra as e- d ' L d b "'-h' ri mıntakıısı m:ııK!vrıılarınııı dün bit- ır . on ra, aşlıca hedef olmuş-

N 
L 1Ycttar bir Çin memuru, tur Bazı 1 t ·· 
11 

tiğini haber ver nıeklrdir. Finlıındi- · ev er ve sana muesse-
\ j~1 ihtimale karşı hazırlan- ya muharebesine iştirnk eden iki sı;leri hasara uğramıştır. Birkaç 
\i. t~tr ~ok vakit olduiunu, Çin fırka da bu manevralara !~tirak et- kışi ölmüştür. iki Alman tayyaresi 
~"lı tıl~nın evvelce ihzar edilmiş miştir. düşürülmüştür. 
~le~~- göre hazırlanacağını 
! ~I lır, Hudut boyunca top -
~·Oo0°lan askerlerin miktarı 

t, kadar tahmin edilmek-

i: \ı11~tntrika tedbir ahyor 
:·r ıı t, ·~ili 'li~on, 2 4 ( A.A.) - Hin-
~ ~trıin litil~ı üzerine J apanya
~t h\ı t:hdıdat tatbil etmek ü
t:~ lc:bn Amerikada yeni iktı
ttlliı\~ıll\.irlcrin alınması imkanı 
tı~ll J1Yc baıılanmıştır. Tah -
'1"' ~Ü llponyanın büyük mik -
~~71lıc ~~Ya.a etmekte olduğu 
'~~. 1;

1
• !htıva etmesi muhte -

~ '\il\ tı~anın Uzakşarktaki Bir 
-,~ti iç· erıkanın menfaat ve ai -
~~ltc ırı tiddi bir tehlike teşkil 
~ ~rk 0 <luğu bildiriliyor. 

~~ 1 t ~saslı bir deği~iklik 
'ttc k dırde her türlü ihti -
~ ll1tı a~ıı hazır bulunmak ü

ll ..... ~ık Amerikanın pasifik ··• .. •ıs· ıngapurdan ayrılmı§-

Bü7ük casu• romanı - Tefrika No: 34 

Nakleden: CiM MİM 
Kapıya doğru yüriidil. Bir tereddut 
vakfesi i:L'Çirdi. Bııııa dondü, bir şey
ler söylemek istedi, söyliyenıed1. Bir 
adım daha altı, sonra tam kapıdan 
çıkacağı zaman: 

- A.nnie, dedi. 
Sesi titı·iyordu. 
- Annie, senden çol• rica ediyo

rum. Sana yalvarı~•orunı. Ilcni bırak 
artık, bana hayatımda duymadığım 
en büyük lıey~anı ve en büyük zev
ki ve ayni ıamnnda en büyük ıztıra· 
bı tattırdın... Kurulmuş ve düzene 
konmuş bir hayatım var. İsmim vur. 
Sana kapıldığımı his:ıedlyonmı. Be-

ı;irdi~imiz gün, benim içln aziz bir 
hatıra olarak kalsın ... 

Derhal boynuna sarıldım, yanak
larından, dudaklarından, goılerin -
den çılgınca öptiinı: 

- Khöni, dedim, seni c;ılılııasıya 
seviyorum ve l'CVdiğim içın de saıı:ı 
karşı en büyük fedakarlığı ynpııınyı 
elbet isterim. 

Bütün ıoanatkal'lığınıı kullnnnııya 

brışlnmıştım. Ağlıyordum. Hııkik:ıten 
de büyük bir \'icdan azabı duyu \'Ot, 

fnkat ıne5lek \"e nıemickct nnnıına 
bu duyduğum azabı bastırabiliyor -
dum. (Liza bu uıvalh ndamı felôkete 

derılıııesi, Afrika işlerının lıu 
gunlerde fazla bil" askt!ri ehenı
mıyct kazaıınıakta olduğuna de
lalet eder. Bır kısım Fı-ansız 
harp gemilerinin garbi Afııka 
ımlıilındeki Dakar limanına gon
ılerılmelerı bu tşlerle alakadar
dır. 

rek bunu ikiye indinnekle adalet Filminde bu kudretli artisti göreceksiniz. 

işlerinin kolayla,acağı ve sadele- Hayah hakikiyeden ahnmıoıı bir aşk 
şeceği zehabına dütmüşlerdir. Bu ~•••••••••• '$ 
suretle Temyiz mahkemelerimizin - ve aile faciası •••:•ımı•mmmı:ıı 
yükleri, aklın ve bavsalanm ka - - -------------------- - -------

bul edemiycceği derecede art- r-: BU AKŞAM 
mııtır. Çünkü bu suretle Temyiz 

GorulGyor ki bugün için, hnrp 
vazıyetı ~k mfiphem ve meş -
kuktür. Bu hal devam ettikçe 
hubın yakında bite<.-eğıni ümit 
etmek miimkun değilıiir. Bal
knnlard:ı son zamanlarda \-Ukua 
gelen cndışell hiıdıscler de ışle
r ın daha ıiy:ıde karışacağına \'e 
~uldet ı>cyda edccl'ğınc delalet e
derler. Bunun ıçın her hususta 
kuvvetli olmak. ycnı hiıdısclere 
hazn lıulunmnk, nıuvaff:ıkıvetı 
şııplıeye düşiırecck hıçbiı s;lıep 
bırakmamak liizımclıı. İhmal e
ı!ilen ufak çılınnların bnzan kan
gıenlere. şiı ıpençelcre ~ehep ol· 
duğu unutulmamalıdır. 

mahkemeleri, hem istinaf mılhke- MELEK't 
mesi vazifesini, hem de asıl ken- e 

AŞK VE KISKANÇLIK ..• 

LÜKS VE .. SEFAHAT •..• 

İÇİNDE ... 

Dakar hadi•esi 
Garbi Afrıka Fransız ınüs

ı emlckeı; ınde, Senegal tarafla . 
• ıııl!a "ezilen muhalif han:ketle· 
ı ı ~·e propagandaları te~kııı !çın 

Uakard:ıkı Fransız Umumi \'a
lısının ış"arı üzerine Toulon h:ırp 
lımanındıın zayıf bir Fı ansız fi. 
losu Dııkara gon<lerılmiştı. Blı 

lıloııun oraya gtdeceğı ve Cebe
luLUıııktaıı geçe,cği de lngılız
ltııe ış'aı olunmuştu Bu filonun 
Cdıclutlaııktnn geçnıesıne scı; 
ı.-ıkaı ılnıanıış ve fılo Uakarn 
varıııı~tır . Fakat bu esnada Ge
ııeral De Gaulle kuvvetli bir İıı-
1.{ılız fılo-ıh• ve keıııli l'mı ıne ı..rir 
ıııış olan bazı Fıan~ız ve İngilız 
:ı ~k rleı ılc ingiltcredcn hareket 
,.d ı ek 23 cylul salı:ıhı ansızın 
Oakaı onunılP gorfınınüş ve 'iCh
riıı derhal teslıminı talep etmış
tlr Bu talebı Dakar Fnın 12 u
ıııunıt •·alisının ~aat 14 de ıcd· 
detıne!ıni müteakip İngıli7. filo-
>ııı şehre ııteş açmış ve lel~ız tel· 
~ı ııf ı ·tasyo11unu. tayyare nıe;·· 

dıınını "csaıreyi tahriıı etmiştir 
\'ıchvıleki Fransız hiikiınıeti 

ılcrlıal h'cavu~e ıııukabcle emri
ni veıırılştır Fransız llfü ıcı\'C 
Nı-rarl'tl ne!irettıği bir tchll~lt• 
ııııbık C.eneı·al DP Gaulle'ün ~
hık clii~manımıın knrşı mii· 
c•aıfelı>ye tlevıını ılegil. \"nbııncı 

kuvvetlcrın kenrfı ''.atanc!:ışlaı 1-

11a hucumunu ıılaıf' ctuı!lnı !OÔ\· 
lnvor Gl'nrral Wrv~nTl{l•rı $1 -
mııli Afrikn\'a l.!:İ.inderilınc~ıı" [)" 
Gaıılle'un bu hareketi karşılaş· 
Lırılıı sa bu tn raflar<la ycııı bır 

rephenın teşekkülü muhtemel 
!!Ol ıılür 

Hazin bir 
Veıatını Leeı;-

suı le habcı verdi· 
ğııııı:ı. ı;enı; dok . 
loı la ı ınıızdan J\1 us 
tara HuJüsı Gure
lın cenazesı bir 
çok ılo~tlarının i~
lırnkıle Havdar
raşa Numune ha:. 
laııeııın•len kaldr
ııla ı ıık namazı B• 
va:ıt camiııııle kı· 
lınmış ve Merke
t.l.'fendı mezarlı . 
qıııda elıedi med

veiat 

di vazifeleri olan, kımunlarm hüs-
nütatliıkıne müekkel olmak iıini 
görmek mecburiyetinde kalmış -
tardır. 

Bundan dolayı da adalet İfle
rimiz, istinaf mabkemelenni dü • 
~ünmeden liığvedenlerin farzey -
ledikleri gibi, çabuklaımıı ve ko 
laylaşmıı değil, bılakis ağırla§mıı 
ve kanıık olmıya başlamıştır. Yi
ne ondan dolayıdır, ki adliyemiz 
de senelerdenberi kah işlerin çok
luğundan, kah davaların sürün -
cemcde kaldığından dolayı en zi
yade şikayetlere sebebiyet veren 
dairelerimizden biri olmuştur. 

Bay Fethi Okyar, evvelce de 
söylediğimiz veçhile, kanunper
ver bir zat olduğu için, Vekalete 
geldikten sonra, anlaşılan tecrü
beli ve saliıhiyetli adliyecilerimizi 
dialiye dinliye bu yanlışlığı İyice 
kavramış ve nihayet adliye işleri-

! mize, eskisi gibi çekidüzen ver -1 
mek için istinaf mahkemelerini 1 

1 yeniden ihdasa karar vermiştir. 
öyle tahmin ediyoruz, ki bu 

karar bütün adliyecilerimizi de, 
hukuk~na&larımızt da, dava vekil
lerimizj de memnun edecektir. 
Bundan dolayı hükumeti de, o -
nun, adliye umurunu eline tevdi 
eylediği Vekili de takdir eder ve 

1 
kendilerini samimiyetle teb.iki 
bir vazife biliriz. 

Adalet işlerimiz de, maarif iı- ı 
1 

lerimiz gibi, üzerinde fevkalade 
hassasiyet, fevkalade itina ve ih
timam ile durmamız liızımgelen 
hayati işlerimiz.dendir. Bu sözle
ri, çok tekrarlandığından dolayı, 
hükmü kalmam" basit mütearife
lerden addf'tmemP-lidir. Tatb'ki 
en güç olan kaideler, en basit gi
bi görünenlerdir. Dikkat ediniz, 
bu okurna yazma devrinde sıh • 
hat kaidelerinin ehemmiyetini i -
çimizde bilmiyen yok gibidir, fa
kat bu kaideler!n hükmüne }'İne 
içımi:zdc tamamile riayet eden de 
yols !b:dir. Hepimiz bazı kolay, 
sade slbtiat düsturlarını tatbik e • 
aebilsek, b<elki yüzer sene yaşa. 
fil. Böyle bir nimete mazhar ola
bilmek için bile hergün bnit b"r 
ıki sıhhat kaidesine riayet külfe -
tine katlanamıyoruz. Bu itiyadları 
elde f'tmek ise, işde ancak icap e
den kaideleri hiç durmadan tek
rarlamııkla kabil olabilir. 

Ebüz::iya Zade 
VEJ,jn ........................................ ''' ..... 

lngiltere Mısırı 
harbe icbar 
etmiyecek 

fcn.ine tevdi edil .Merhum doktor 
mıştir. 1894 le De M H 1• 

. l'd d - • U UIL nı:ı: ı e ogan Mu, 

t Bırı>ıtı !>ahıjtde11 dcvom) 
de bulunmamı~tır ve harbe gir • 
mek kararını vermek, yalnız Mı
sır hükumetine ait bulunmakla· !Afa Hullısl muhtelif hastanelerde 

çalı,mış, uzun mi.addet de l\adıkoy 
I::ınrazı Sariye sertnbabctinde ve İs· 
ıaııbul Vılayctı lıuküıııet tahaliC'tın. 
de· lııılıııınıuştur. 

dır. 

Dün kayda değer bir ıey 
olmadı 

Kahire, 24 (A.A.) - lngilız 
umumi karargahının tebliği: 

BİR BALO GECESİ 
Seven ve kıskanan bir kaöınla, macera peşinde koşan 

şöhretli bir gencin harikulade macerası 

BaşroJlerde: WİLLİAM PQ\Y/ELL - LUİSE RAINER 

Frank Meırgan - Mady Chriıtians - Virginia Bruce 

AyJıca : YENi FOKS dür.ya havadisleri 

_.Numaralı koltuklan erkenden al::!ırınız Tel. 4)858 mn:ımll 

·aı,•van sağhğı .memurları 
nalba t mektebi müdürr·ğü 

ve 
en: 

Tahnıiıı 

• ltalın ciııı~i lılıktarı Be. Tutarı llk tc . 
Ek iltme 

Gün ve S. 

Ekmek (l. ınci) 16.000-lS.OOO 10,i5 1935 L. 14& L.13 K. 10/10/940 
perşembe aat U 

Kuru fasulya 1000 25,30 253 llın) 
Bıııbtın)· a 400 17,:?5 09 ) 
l'idrıç <Burı;:ı) 1G50 39,10 645,15 ) ' 
Rulgnr 250 15,50 38,75 ) 
M:ıknrnn irmik 700 31 217. ) 
Ştıhrive irııılk GO :n 18,fiO ) 
lleycı; peynir 400 55,75 223. ) 
Kaşar ııcyıılri GO 85.25 51 ,15 ) 
Zcytııı 250 27,60 6!), ) 
l' rı ( 1. inci) 643 J 7 ,50 113,40 ) 
ŞC'k<'r toz 1500 40,60 G07,60 ) 243,47 10/ 10/!)40 
l'ntates 1450 9,75 141,37 ) perşembe saat 1-i 
Nohut 400 25,:JO 101,20 ) 
Ye,il mercimek 200 25,SO 60,GO ) 
Kırmtzı > 30 25 7,50 ) 
Kuı u sovnn 1600 4,60 73;(;0 ) 
ÇekııJeksiı. ü:ı:üm 150 28,'i'S -43,12 ) 
Çay (J. inci hnrman) 16 698 95,68 ) 
Sirke 150 lit. 6,90 10.~5 ) 
Uınoıı (!. inci) 1450 adet 2,87,5 41,69 ) 
Yumurta 14500 adet 2,10 :!04,50 ) 
Salça 125 28,75 36,9• ) 
Sı.ı.la 3UO G,90 20,70 ) • 
Tuz 250 5,75 14.37 ) 

.'.\kktı•blıı !J41 mayıs sonuna kııdar ihtiyııcı olan ekmekle erzak yu-
kııı ıdn yıı:ı:ılı olduğu "'~hile ıkl pnrti olııınk üzen• nçık eksiltmeye kon
muştur. Eksiltmf! Cat;-aloğlundıı Yüksek Mektepler )luha ebecillf,-inde ya
pılac ktır. Şııı tnanıeler Selimiyede tektepte görulebllir. Vericilerin '\'U

kıırıda ya:ı:ılı gfin ve :ı;aatte teminat nınkburJan ve aranılan diger \•e
0

sa-
ıkle komisyona gelmeleri. (9082) 

İstanbul P. T. T. üdürlüğünden: 
idaremiz Hıtiy:ıcı için 35 metre, 830 desımetre mik:lbı ambalaj tah

ta ı alımı nçık eksıltmeye konulmuştur. Ek!liltme lG/10/ 940 çarşıımba 

~ünu ilat 14 de B. Postahnne biııac ı karşısında Vnlde bamnın ikinci 
!\atında ldnı eınız umumi depo ıınıhaslpllği odasında toplnnacnk müdürhik 
nlım ~atım komıııyonunda yapıl:ıc:ıktır. 

Muhammen beılcl 1831 lira 25 'kuru~. ınuvnkknt teminat 137 lira 40 
kuruştur leteklılerııı olbaptııki fBI tnamelt•riııi gbı mck ve ınu\•akkat te
mırı:ıtlıınnı yatıı ınak üzere çalış ına gi.ıııleriıııle Bü~·ük Postahaııede mcz. 
kfıı ıııuılürhık !r!ııri kalem levazım kıı;mınn, ı kı;iltme giın ve saatinde de 
!J-tll 8cne·I ıçııı ınutelıer Tıcaret Odası vesikas ı ve muvnkkac teminat 
nıııklrnz.lle koını~yon::ı ınüraca:ıtları. (90SG) 

Konya Harası.Müdürlüğünden : 
l\~ ~ıf lıedelı •!?0458> !ıra c83> kuruş olnn inek ahm inşaatı 19/9/ 940 

tarrll' nden ltıb:ıren on bcş gun miıddctle \'e knp:ıh za\1: usulile eksiltme

ye 1<onulmuştur. 
Muvakkat teminatı cl&34• lirn c4h kuruş olup h·ım veznesine vatı

rılnc:ık ve ekd!ltml'.\ 4/10/1940 tarihinde cuma günü snut l&,30 da K~nya 
lıara meı ~.ezlode muteşekkil ınşaat komi yonunda yapılacaktır. Proje ve 
şartıııııııelerı lıııra ıııüdürlüğunden ve Konya vilfıyet. \'etcriner müdürlü
ğund .. ıı lııı· lıra lıcılelle verilı r. 

1 8 t~klllerııı teklıf zarflarını ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü nıad
ıll'leı Ilı! şartnamede yazılı vesaiki ı·k iltmc saatinden lıir ı;aat cvvcl ko
nılsyoııa vernı~lerı, belli gün ve t>aatte hıırn merkezinue hazır bulunma

lıırı. (8846) 

Meslek ve hususi ha~·ntında her· 
keı<<' kendinı sl'vdirmiş. güzıdc ve 
hııliık bir cemiyet ::ııiamıydı. Nı1nıu
ne h::ıst:ınesinde. bütiin doktor 11rka
ılu şlarının ırayrı>tine rağmen nıa:ılc
.sef kurtıırılanıamışlrr. 

Mısırda: Garp çölünde vazi -
yette hıçbir değişiklik yoktur. ls
kcnderiye, Sidi - Haneş ve Mat-
ruh, düşman tavyareleri tarafın • vefat lstanbul AslİJIC 

il aki1111iğindc11: 
Onuncu Jltı1.uk 

Kcııdısıne A ll:ıhtan rahmet diler. 
';ederli ailesine taziyetlerııniı.i suna
rız. 

dan bombardıman edilmiştir. Ha- Beyazıt ıJersamlıırından l\lustafa 
sar pek ehemmiyetsizdir. iki ki~i' Tıınsuğun lıaremı, Teknik Okulu 1\lii-
ölmüştür. ıluıü Atıf Tansuğun, Trabzon ~afla 

Teşekkür ____ "_,,,,_,_, -- !lliidürü Arif Tnnsuğun valideleri 

Merhum doktor Mustafa nıııu~ı Tasviri Efkar Hayan Fıtnat Tansuğ vefat etmiş-
GüreU kurlarnınk ıçlıı cnnd:ın çnlı. -------------- tir. 
Fan Hayclnrpaşa Nimunc hastane. 
sinin btitüıı ıloktorlarıııa. cenaze me
rasimine gelen ve taıiyede bulunan 
bütün dmıtlarımıza şükrnnlanıııızın 
ttrzına tava.,~utunuzu ıiıleriz. 

Annesi Kamile Glil'el, henışıreled 
Hayriye ve Mediha Gürel, kardeşi 

Rıza Gürel 

Nüıha~t (5) Kuru~tur. .. ı Türkiye Huiı 
Abc>ne Şeraıtı lçln ~ 

Senelık ........... . 
Allı aylık ........ . 
Üç aylık ........... . 
Bir aylık ........... . 

1400 Kr. 2700 Kr. 
760 > 1450 > 
400 > 800 > 
160 > yoktur. 

Cenazesi bug(ln Kadıköy Moda 

caddesi lf!O rıumaTalı evinden kaldı
rılarak öğle namazı Osmanağa ca
miinde kılındıktan sonra motörle Un
knpanın:ı nakledilip Edirnekapıdakl 
aile maklıcresine defnedileceektlr. 
Allah gariki rahmet eyliye. 

Sırn Dede vekili avukat Salih 
7.uhtü Uırafındnn İstanbul mınta -
kası !.iman rclsllj;;-i inşalyc mütehas
sıSl Jlans Petersen \"esaire aleyhine 
940/3il No. ile 7800 lira zarar ve 
ziyanın rnüddcialeyhlcrden mütesel
silen tahsili talebile açılım davadan 
dolnyı müddeialeyhe dava arzuball 
g~ndeı·Umişse ele mumaileyh nıez.. 
kur ndrt>Ste bulunmadığından ilanen 
kbliğ edilmiş ve verilen bir av müd
det dP. mül'ur ettiği halde bi; cevap 
vermediği ve vekil de tayin etmediği 
görüldGğünden muhakemenin 31/10/ 
940 tarihinde perşemhe günü saat 

karşı mantığım da (İyi anıma . .. 
Bunu memleketın namıııa yapıyor . 
sun) diyordu. 

Holnnd.ıyı bıı akıp kaçacağım. Ilu
luşnıalanmızı ı;aye t mahrem yapa -
rız. ı;eni herhangi hir şekilde müşkül 
mevkie koymuş olmam. Haydi şimdi 
i~iııe, git ... Karına telefon et, seni 
nıcı ak l'tmiştir. .. Bır y:ılıın uydur. 
Den seııl sonra telcfonlıı arnrım ... 

dedi ... Üç gtll\ müsaade, artık plim- 14 e talikına ve dnvetiycnfn iliinen 
)arı getir... ynpılmnsına karar verilmiş olduğu 

iliin olunur. 

Devanı ettım: 
- Nasıl lster:-en öyle olsun. Gö • 

ı uyorsun ki, senden fazla bir şey ıs· 
teıniyorıım. Evlenmek ııklımdan geç
miyor. Aileni, yu\'anı yıkmana tarnf
dar dcğılım ... Fakat ~eviyoı um. Sen 
de benim bu his+.ime hiııınC't et ... 

novnunda hallcalnnıın kollarımılon 
sıyrıİnııya çalışnıatlı. Y:ın:ığını ) ü -
zümc dayadı, kulağıma eğildi: 

- Ben de ı<cni seviyorum Annie, 
dC'dı ve asıl i~te bu sevgi ve muh:ıb
bctteıı korkuyorum ya . .. 

Ilirdenhire geri fırladım: 
- Korkma Khöni, df'Jim, Aıınıl' 

senin frliıketini l".azırlamnz. Aıınie 
bu memleketi terkcdip giılecek ... Yal 
nız onn bİr' ha ft.a miisaaıle et. Hır 
h:ıfta sevdiği adamı doya doya gör
sün ... Bir haftalık bir aşk hayatı o
na yeter. O bir haftayı hııtırasınıln 
snklıy:ıcak. Banıı gece gelme ... Gün
düz bir iki kere buluşuniz .. 1 'nmıı-

Khiıııi çıkıp gitti. Odada biraz do
laştım. Oymıılığım komedya, beni de 
sarsmı~tı. Şinirli) dim. l" atıığımın ü
zerine kendimi nttım ve cigaramdnıı 
çıknıı dumnııl:ırın içinde babamın, a
ğabeyimin, annemin, eski sevgilimin 
hayallerini gördüm. Onlarla avunur
ken gözleı imin öniinde bir karaltı 
peyda oldu. Annemin gülen yüzünü, 
sert, nksi bir çehre istilılii.f etti ... 
Evet, onu da tanıdım... Bu bizim 
Gestepııun şefi Himmlerdi. 

Korkulu bir rüyadan uyanır gibi 
silkindim. Yataktan fırl:ıdım ... Knpı 
vuruldu. içeriye Ludwig girdi. Ilnna 
hir çift anahtar uzııttı: 

- Cebind n kıısasının nnahtarla • 
rını nı::ırdım. K:ılıbını aldım. Bir çift 

Khöniye ikl r:iin gözükmedim. O --------------
arada Himeri bir kere gördiim. Ba
na küskündü: 

- Khöni ıle fazla dostluk yapı • 
yorsun, dedi... Kıskanıyorum .. 
Çocuğun sözlerine fazla ehemmi· 

yet vennedinı... Fakat vermeliyml
şlm. ÇQnkü bu kıskançlık, ba~ıma 
bbyük işler ac;tı ... 

İki gün sonra yine saat on bire 
doğru Khöniye telefon ettim. 

- Nasılsın şekerim? 
- İyiyim ... 
- nurrün görüşmlyelim nıi? 
7.avallı yine bir teTeddüt vakfesi 

ge~irdi. 
- Sen bilirsin ... 
- Öğle yemeğine seni evde bek-

liyon,ım. Yemekten sonra derhal dö
nl'.'r, gidersin ... 

- Peki geleyim ... 

nak1rkö11 
ğfnden: 

Dlmlstnkli: 

Sıılh llıı1.:uk Hô.1.-fmlf-

Bnlark!Sy Zeytinlik 
mahallesi orta sokıık 39 No. lu evde 

Hazine tarafından aleyhinize ika
me olunan ecrlmlsil ve yaptırmı, ol
dut'll te~blt masrafı ki ccman 263 ıı. 

ra 61 Krş. ecrfmfsil davıısının yapı

lan muhakPmcsinde gclmediğinizden 
tliinen tebligat yapılarak ve hazine

nin davası da ı;nbit görülerek 10/6/ 
940 tarihli kararla 2G3 Ura 61 ku
ruşun sizden tabsilinc karar veril -
rnlştlr. iıan tarihinden itibaren bir 
bnftn zarfınd:ı temyiz hakkınızı is
tim:ıl etmediğiniz takdirde hükmün 
kesbi katiyet cdccel;-i tebliğ makamı-

1 

ı 



) 

' 

Sozü geçen taamhıınenın ıdnre"ıne ve yemekleı in te...-ılıne, ıdnre he
yeti turafındnn byin olunan kiırııı,..ler neznret eılcrler. 

Madde 4 - Cemlyt>t kendı mevzuu hnncındc, din, mt>zhcp, siya

set gibi hususatla a.,lfı ışt!gal etmez. 
F A S l L I[ 

llIÜf.'SSIS llAKT(INDA 

Madde 5 - ıtı.'lG senesın<le tetııs cdı len ı.,bu Cemıyettn ınilcs.i leri 
t.f.'ağıdn esamisi gogtcrılen zevattır: 

1) Yani Nazloğlu şekeı·cı, Galato Necntıbey cndclesl 56, 

FAS l ili 
JlZAf .. AR HA/\."l\./ı\ DA 

1\ladde 6 - l\led<:ni bakkınu ııabip kanuni evsafı imiz ve 18 yn-zını 
bitirmiş olan her şahı Cemiyet.fızıısındıın bırının tahrıri trklifı ve ıdore 
heyetinin tasvip ve ekseriyeti karanle cemiyete iizn olaı :ık kabul ve kay. 
dolunııbilir. 

l\Iadde 7 - Cemiyetin azası cemiyet \•ezncsıne makbuz. nıukuhılın

de yılda 150 Jiıayı geçmemek uzere mahıye 25 kuruş t.cdıye ederler. 

Madde 8 - Bir sene bilüınazerct aıılatını ödemıven üzayn keyfiyel 
Uıahhütlu bir mektupla \e müna ıp lısanlıı ıhtar olunur. ihtarın tcbll· 
ğinden itibaren bir ar znrfıııda mazeret blldırmı) en ve alrfotını ödemi· 
yen aza cemiyet heyetı ıdaresl karo rlle iizalıktan çıkarılabılır. , 

Madde 9 - l\endı arzııslle cenııyet üzalığından çıkmak 1stıyen fızo 

bu an:usunu yazı ile bıldırnıiye \'e lıorcu varsa bunu da ödcıniye mec

b urdur. 

'Mndd~ 10 - Cemlyetın n'C\"ZU ve gaye i aleyhine hareket eden her 
iz:ı. kezalik heyeti id re karıırilc derhal iznlıktan çıkarılır. 

F A S l 1. l \ ' 
Ulfl'JI / lfE 't'E1' l/Jlllf(l.VDADIR 

Madde 12 - Umumi heyet iidı ve fevknliide oluıak içtima eder. 
'.Adlyen her sene kanıinusanı ayı zarfında toplanır, ıcabı halıııdc heyeti 
idare karnrile \"e)•a beşte bir fızasının talelıılt• fcvkııliıde dııhı ıçtıına ede· 

bilir. Her üç takdirde de heyeti ldaıe reısı t:ırafındJn da\·et edilir. 
Madde 13 -· Gcıek adi gerek"e fevkalAdc ıçtınıalnr biiti.iıı fızalarn 

üç gün evvel ıçtımaın gunü, saatı, yeri ve ruzname i en az iki gazete ile 

ilan v~ hOkümete ıhb:ıı· olunur . 
Madde 14 - Un,umi heyet cemiyetin i za defterinde kııyıtlı aza 

adedınin yarıdan bir fnzla"ile teşckkul eder. İlk toplantıda ek eriyet ha· 
sıl olmadığı takcliıde içtima 8 giin c:onuı ayni gün ve saate bırakılır ve 
a yni suretle en az üç gun evv('I fiza yeniden çağırılır ve ıı-eri bırakılma 

günu scbeplerilc yenı ıçtlmaın günü, sırnti, l'Uznaınc 1 ıki gn;ı:cte ile ıliın 

ve hiıkunıele ihbıır olunuı. İkinci t<ıplnntıda bulunacak azanın adedi ne 
olursa olsun ni abı ek crıyet hıı"ıl muş addolunur. 

i\ladde 15 - Kal'arlar hazı r olan azanın ynrıdıın bir fazlaslle ve. 

rillr. l\tüzakeı·elcrde her iızanın y:ılnız btr ı·eyi olduğu ı:tibi hazır olan , 
üz lıır kayıplara aslii vekiilet edemezler. Tesavli iizıı vukuunda rcisın il
tihak ettiği rey teı'Cıh olunur. 

Madde 16 Umumi heyet to)llaıılı!<ı, id:ııe ıei;!;ı tı:ırııfından oçılır 

•e onun tarafından ıdaıe olunduğu gibı hPyetı icfare kıitibi i,bu içtınıada 
katiplik vazifesini ifa eder, r~"lbıtlnrı tutar ve mezkur zabıtları reis ve 
kiıtip tarafından jmza edilir. 

Madde li - Cnıunıi heyetın &diyen içtinıalıırırıda ccmı yC'ttn cart 
a mur ve muılnı<'liitına dair lıiyıha ve takrir okunur. idare heyeti azası· 
nın reyi ha(i ile intıhahına te\'eS ul olunur ve he~·eıc \"tıkııbulacnk tek· 

lifler hakkında miizııkere ve karar ıttıhaz olııııuı. Heyeti uınumlyenin 

fevkıılôde içtimaında ancak ıçtinıaın sebebıyet veı dlğı me\"ZU hakkıııda 

:nıuzakere ve 1ttihaıı kaı·ar olııııur. 

!\Iudtle 18 - Umumi heyet :ışoğıdalu husu~ıarn karar verir : 
a) A na nizamnamesinin tadili 
b) Hesapların tetkiki, 
c) Bütçenin tetkiki, 
ç) Senl'vi aldatm tayın ve tesbiti. 
d ) İdare heyeti le murakıplaı ın lntih;ı ln, 
e ) Cemiyetin Ce hl. 

FAS lL V 
iDARE llF:"lETJ l/Af(/(lrı,•o,ımR 

Madde 19 - Jdaıe heyetı t<'mıyetın umumi heyeti tarafından reyi 
hafi ve ek eriycti mutlako ile intihap eıl ilen bır reis. bir re!~ v<'kilı, bir 

• eznedar. bir kiitip ve mü,avlr i'ızıı olımık üzere beş azn<.lıın mllteşck

tıldir. 

Madde 20 - idare heyeti iza ının miiddetı iki senedir. Bu müd<lC?t 
zarfında idare heyetı uzasından bil' ve iki•ınin 1 tıfnsı hallnıle idare he· 
yeti, umumi heyeti davete hacet kalmaksızın yerlcı ıne başkalannı tayin 
eder. 

l\fadde 21 - İdııre heyeti ki'ııııılen i tifo eyledi~i 
tihap edilmek uzere iMıfa eden ıdare heyetinin ıeisl 

heyet davet edılir. 

takılirde yenisi in· 
tar:ıf'ından umumi 

Madde 22 - idare heyeti ceııııyeliıı idarehanesinde lıcr on beş gün· 
de bir üdiyen içtima eder, reis fevkalUde fçtlmaa davet cdelıllir. İdare 

heyeti muntazaman içtima etmiş addohınınası için rei ten maada üç 

azanın hazır bulunması kiıfidiı. Kııraı ları ekseriyetle lttıhaz olunur, te· 

ıavli ara vukuunda reisin reyi tercih olunur. 
Madde 23 - İdare heyetinin vnaifi: 
n) Yeni aza ka~·dına ve yeni varidat teminine ve cemıyetln terakki 

ve itiliisına hüdlnı olacak tedbirleri aınmıya cehdü gayret rylemek ve 
b) ittihaz eıleceği k:ırarlıırın hııkkııniyete m:ıkrun olmasını tenıiııen, 

muavenet talebinde bulunanların hakikaten muavenete muhtaç olup ol
nı :ıdığını ve derccei ihtiyncını lıitarafane tetkik etmektir. 

Madde 24 - Reis cemiyetin 1d11re heyeti ve umumi heyetini davet 
ve onlara riyaset eyler, mtizakerntı idare eder ve söz söylemek talebinde 
bulunanlara sırn takip eylemek şartllc söz verir ve inclelhnce söylemek 

hakkını re! eder. İçtimaların mebde ve lntlhasını ilim eder, ruznameyi 
müzakerntta berayi müzakere mtinderiç mesaili mevkii müzakereye ve 
rere kor, sadır olacak küffel evrakı ve tediye makbuzlarını ve içtima za
bıtnamelerini iıuzn eder, cemiyete ait mOhürü muhafaza ve T. C. idari 
• e adli makamatında ceıniyetl temsil eder. 

'Madde 2o - Reis mazereti hallnde rt!is vekili tarafından bilcümle 
sıfatlarilc temsil olunur. 

Madde 20 - Cemiyetin kanunen muayyen olan bütun defatltinl ve 
evrakı rcsmiyeyi katibinin cümlci veznifindedir. Kfıllp reis ile maan iç
tfmn Tuznamei müzakeratını tanzim e<ler ve andıı· olacak her gfııın evra
ka vaz'ı imza eyler, reisten sadir olacak talimatı dairesinde umumi he· 
yet ve idare lıeyeti içtlmalarının gün ve saatini davetname veyahut ga. 
zete Dinile bildirir ve içtimalarda zabıt varakalarını tanzim eder, katip 
mazereti halinde idare heyetinin diğer lzaııı tarafından temsil olunur. 

Madde 27 - Cemiyette tutulması Jiizımgelen defterler şunlardır: 
a) Aza defteri, uzanın hü,·iyetleı i, cemiyete girdikleri taıihleri ve 

aidatları bu deftere yazılır. 

b) Karar defteri, jdare beydi kararları 

MÜHiM BiR KEŞiF 
sayesinde 

Buruşukluklara Nihayet 
Veriliyor 

Bu tecrübeyi yapınız 
l\leşhu r bir ctld mütehassısı tara· 

fındaıı keşif ve genç ha>•vanların 
eild huc<'yrelcrıııden kemali itin:ı ile 
ıstihsal edilen ve bir genç kız.ın tııze 

ve saf cildinin unsurlnrma müşabih 
olan cBİOCEL> tabir edilen kıymet-
1,i ve yeni ce\•her, hnllhıızırda cılıl 
un<:uru olan pembe renkteki Toknlon 
kremı terkıbine knrıştırılmıştu. Bu 
nk 11111. yatnıadnn evvel süriirıüz. lJ. 

t yuduğunuz her d~kika zarfında cil· 
diniz, bu kıymeth unsuru ınası:edip 
beslenecek ve her sabah kalktığınız· 
da cildiniz, daha saf, daha taze gö. 
rünecek ve gençleş<!cektit-. 

Güııdiizleri, beyaz (yağsız) Toka
lon kremi kullamııız. Terkibindeki 
beva;ı;latıcı ve kuvvetlendirici unsur· 
la;, dahile nüfuz ederek gizli g:ıyıi· 
saf maddeleri ihraç ve siyah nokUl· 
lnrı iz.ale eder. Açık ınesameleri sık
laştırır ve bu suretle cildinizi bcyaz
Jatıp yumu~atacal.ttır. Bu basit tec1· 
bir sayesinde her kadın birkaç sene 
.1?enc;IC'şebilir ve genç kızların bile 
gıpta edeceği şayanı hayret bir elld 
ve bir tene malik olabilir~iııiz. 

c) Gelen ve giden evrak defteri, giren ve \•ıkan evıak tal'ih ve nu

mara sıraslle bu deftere kaydedılnıekle beraber gelen evrakııı a!!tlları, 
ı•e çıkarı evrakın müsveddeleri ayrı dosyala rdn hıfzedi) iı. 

çl \'aridat ve sarfiyat defteri, cemiyetin "aridat ve ı:.arflyatı tarih 

sıı ns ı le bu deftere kaydcdilır. 
el) Biliinço ve he~abı kat'i defleıi, işbu deftere dahi idare heyeti 

taı afından ihzar edilip umumi heyet .tarafından kııbul <'dilen bilanço ile 

cemiyetin kııt'i hesapları sııa!>ile knydeclilir. 
Bu defterlerin cemiyet binasında muhnfazası ve hGkumet tarafın. 

dan tnlep vukuundn derhal ibrazı mecburidir. 
l\1a<lde 28 - Veznedar ka.sayı i~lare eder ve tahsil edilen nıebaliğ

dcn şah•an mesut tutulur. tanelerin vaktü zamanında kendi ve ı·ei•in 

ımzasını natık nıakbuı mukabıliııde tahsilıııc gayret eder ve kasa defte. 

rile muavenet defterlerini tutar. Reis ve katibin imzasını havi olnııyan 
talll'lri mezuniyeti olmadan hiçbir meblağ ııarfına mezun değildir. 

!\incide 29 - İdare heyeti aza~ının kiıffc'S\-' cemiyetin terakki ve tıı· 
a!Mnı temin<'n ıçtımal ara muntnı man devama mecburdur. Üç defa mü· 
ıcvalıyen ve lıılfımaze ı el aılem,i dcvum halındc resen nıllsta fi ıııldohımır. 

ve yerine idare heyetinin eclsei fıtıye~indc başkıısı tayin olunur. iki sene 
miıddetını ikmal eden ~aıe Lqeti lir:ıı ı betckrnr intihap olunıabilir. 

• Jaclde :::o - Cenııyet. mes'ul edecek her güna evrakın l'ris veya 

reis vekili, veznedar veya k:!tıbc"n imzalarını \'e cemiyetin nıühül'liııü 

muhtevi olmRsı Hizınıdır. 

F A S l L V I 
MURAK/ Pl,AR HAli.1\IXDıWIR 

.'.\tadde 31 - Cemiyetin umumi heyetinin içtimaı adi indı• iıla re he· 
yetı azasının intihabı sırasında cemiyetin lıesalıııt V<' defntirini tetkik ve 
teftı~ le sene ıııhayetinde rıyaset mnkamıııa takdim edilmek üzere biı· ra

por tanzinıiııe memur olmak iiıcre iki zat intihap olunuı·. İ;ıbu rapor 
yeni idare heyetinin intihabından evvel umumi heyet içtimaındu okumıı · 

l\lul'akıpla r daima ceıniretin defatırlni tetkike meırnndur. 
l\Iadcle 32 - 1dare lıeyeti iızalul'ile murakıpların hiımeti fahri olup 

ıwbkeden hizmetleriııden dolayı iic ı·et istiycınezler. 

F A S 1 J, \' ll 
C1':.lt i l 'ET1N l'ARID.4.Tl llı\ Kf(J~·nADIR 

J\!adde 33 - Cemlyı•tin varıdutı azasının nınhiye aidatı, e habı ha
yır t:ırııfından vukubulacak ve hi.ikümetin mii~naıle~ile kabul ohınacak 
teberruat ve eemiyetin menfaatine ve lıııkiıınetiıı mfisıındcsilc muhtelif 

zıınııınlunla vcı ilecek balo, dan-lı çııy, koıı•eı·, tiyatro. sinema ve piyan~o 
safi hasılatlın ı. 

l\ladıJe 34 - Teberruat dip koçanlı makbuzlar mııkabilincle kabul 
olunur. Bunlar işbu ni7.aınname ahkamı daiıesinde ıııütl'herrlleı·in arzusu 

dairesınde sal'folunabıUr. 

::\Y uclnıı 35 -- \'ez.ııedar yüz (100) lirad.ııı 

fnzasından memnudur. lebu mC'blıiğdan efzun 
katip tarafından tanınmıı:ı milli biı· bank:ıya 

olunur. 
F A S l L Vlll 

fazla bir meblağ muha· 
miktarı nıebliıi:' reis ve 
cemiyet namına tcv<lı 

ESHAfll ll A YW VE ılti)Tf,'Rf.:FWILF:R 
?ıtııdde 36 - Yüz liraya kadar tebenuatta bulunanlar cemiyetin 

cmütebeı ri> beş yilz ( 500) liraya kadar tcbcı ı ü eılenkr ise cemiyetin 
cıııuhslıı> ve bı!ş yüz lir:ıdan fazl11 tebcrruatta hulunanlar ise cbü~·tık 

ıııuhsln> ad ve tesmiye olunur. J\liitebeı ri, ınuhslıı ve büyük muhsin esa. 
misi r.enııyetln salonunda a ılacak listeye dcrcolunur. 

F A :;;; 1 L lX 

MÜllilR 
Madde 37 - CP.ıııiyet yuvarlak ve etınfındQ Tiirkçe cFııkııı·aper

,·er Cemh-etı> ibare iııı, ortıı,,ında c J fl3tiı l<>sis ta ı·ihini ve altında cGn

lntn> kelimesini "havi bir nıOhiirfı haizdir. 
FASIL X 

CEMİYETiN FESi/} 
l\111dde 38 - Ct'ıoiyetiıı kenıli kendini fo,;heılPbilıııcsi ancak uza def

terinde mukayyet faal fız.nnın umumi hC'yet hnliııde beşte dördlmtın rey

lerinin birleşnıcslle mümkün olabilil'. 
Madde 89 -- Ceınlyetlıı :rerPk halıid.ıkı mndıle ahkamı dni ı esi nele 

umumt heyetin karan, geı ekse hrr\ınn:;l dii;rcı· bir <sebeple olursa olsun 
fcshllc şahsiyeti ınnnevlyeı;i oıtuıl.ın kalktığı tnktliı'de menkul, gayri. 

menkul, ta}ı\'llİlt ve alncak ~ilıl hilciimlc ıncvcudat ve seİ vet \'e hukuku 
Galata Rum Ortoitoks ıııektehıne l?'t't<'Ccktlı. 

' Madde 40 - Hükumete arzedilrcek işbu nizunınaııı<'ye yapılması-

na lüzum gosteı flecek her "Una tndiliıtı ifn~·a idııre hey<'ti mezun kılın

mıştır. 

Diğer nhvulde umumi hl'yet tarafındr.n 2/!~ ckserh•ctle tadil olunur. 

l'ıladde 41 İşbu nizamname ·11 maıld<'den ibaı~t olup 10/i /!139 
tarihli uınuıııi heyet toµlaııtısıntla nıntlılı' ıııaıtılı• okıııııırak u~·ııcn kabııl 

\·c tasvip edilmiştir. 

K ı l'k bir maddedrn U..aret olup on birinci mndclı•si tn~·yolunıın ifbu 
nizamna menin 1~/7 /939 tarih ve 830 sayılı istidaya nwrbut olarak ve-
rilmiş olduğu tasdik olun u r. 10/7/!)40 

lleia /( {itip 

Beyoğlu Halk Sineması 

Bugün 14 de: 1-Kan kardeşler: 
Lorel H erdi, 2 - Görünmiyen düş
manlar, 3 - Hudutta biı· macera. 

Ramazan yaklaşıyor! 

Her eve 

Uyandırıcı 

Bir· SiHGER Saati 

Yeni çıkan plaklar 
Müzeyyen Senar 

No. 270368 
Çıkar Yüce lerden Yumak Y u valar 

" Cemile H u rmalar Altında F ilmin d e0
·"' 

BENLi - Kar ciar k öçe kçe şarkı 

No. 270369 MEŞELi - Bursa T ü r küsü 
BiV EF A · Gülizar şarkı 

No. 270385 
DERDlMI UMMANA DÖKTÜM 

ALAMAM DOGRUSU DESTi EM~Lf li 
Müzik: Şerıf ç 

ELA GÖZLÜM - Çanakkale Filnıindeot; 
No 270386 Müzik: Sadettin K~1ıı• 

• HOYBENI - Çanakkale Filmi nden 1' 
Müzik: Sadettin Kayna 

Ankara Okulları Satmalma Komisyonundan: 
1. - Anknıa yatılı okullarının 1940 mali yılı 

s~DD" ihtiyacı olan ,s 
kilo eknıC'k alınacaktır. 

2. - İhale kapalı zarf usulile yapılacaktır. . &~"I' 
~. - İstekliler, Belediyece tesbit edilmiş narh fiyatlarından 111 

yapmak suretile teklifte bulunacaklardır. # 
4. - Eksiltneeye giı·ecekler, 2490 sayılı kanun hüküınlcrfne 

belgelerle komisyona başvuracaklardır. t.r 
5. - Teklif mektupları ihale saatinden bir saat önce kon1ls>'

011 

kanlığma verilmek lazımdır. tJ' 
G. - Muvakkat teminat 2747 lira 25 kuruştur. Teminatın e~1ııı'" 

saatinden daha önce Ankara okullar muhasebeciliği veznesine y&tı 
sı gerektir. 

'i. - Eksiltme, Ankarada okullar muhasebcciliğınde 5/JO/~;: 
martcsi günü saat 11 de yapılncaktn. (5824) ~ 

,.. 

/"ı Leyli y • K ) •Nebat• 

1 Erkek enı 0 e J ICı• 

iLK - ORTA. LİSE 
Lazımdır. Ol 

Çok :mrif ve sağıaın muhtelif TAKSİMDE Sıraser v :ter- 8 6 · YENi AÇIL ., re• 
renklerde y.:ni ınodelleı·: Müdürü: Eski Şişli Terakki Direktörü M. Ali Haşmet ro-I 

No. 403 Beyaz mineli S lira Hususiyetleri: YABANCI DİLLER ÖCiRETİMİNE geniş ınikf::: 
Taşradan sipariş vukuunda posta ta ehenıııııyet vermek, sınıflarını az mevcutla teşkil ederek !~ıed~r 
masrafı ola rak saatin bedelile sinııı çalışma ve inkişafı, sıhhat ve inzibatı ile yakından alakjjıll· 
beraber 25 kurnş gönderilmelidir. olmaktır. :\lektebin denize nazır kaloriferli tencffıishaneı ve 1'•\ ı 
Bu !'<aııtlcr tetliycli gönderilmez. nııstıkh:ınesi vardır. llergün saat (9 ile 18) arasında tniebc 

SİNGER SAAT '.\Inğazası - ve kabul olunur. TELEFON: 4ll69 / 
ist. Enıiııonü No. 8, Tel: 21!l64 ____..-

SİSLİ İERAKKİ ' Gayrimenkul Açık artırma ua111 

LtsEst MOoöRLüGONoEN = istanbul Dördüncü icra 
Esas talebe kndroları z dol· 
muştuı·. Devanı eden muraen
atler karşısında sın ıOarımıu 

(Yeni şubeler) ııçmıya karar 
verdik. Kayı~ olmak i~tiyenlc-

rin acele etmeleri icap edeor. 

ZA YI 
İznıiı· Buca orta okulundan U38 ve 

ıı:m ders yılı için aldığını 488 mıma· 
ralı diplomamı zayi 'ttim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü olma· 
dığı ilan olunur. 

l\f. Kemal kızı Perihan Öıaltınbaş 

'BORSA' 
24- 9 - 940 

Londra l Sterlin 5,'24 
Nevyork 100 Dolar ll2,20 
Parlı 100 Frank 
Mllano 
Ceae"'· 

100 Liret 
100 t.,,. Fr. 29,6t>S 

Amster. 100 Florin 
Berlln 100 Ra(ıltm• 
Brüksel 100 Be ga 
Atlaa 10'.'I Orahral 0,997S 
Sof ya 100 Len 1,622S 
Prag 100 Çek Kr. 

13,90 Madrlt 100 Peçela 
Vartova 100 Zloti 
Budapcf. 100 Pengö 26,5325 
BUkret 100 Ley 0,62'> 
Belgrad 101) Dinar 3,17, 
Yokoha. 100 Ye n 31,137S 
Stok hol. 100 lneçkr. ! l ,00 5 
Moıkova 100 Ruble 

ESHAM VE TAHViLAT 

iş Bankası Bankuı n a ma 
~ ıvas - Erzurum 1 

" • 5 .. ~ 6 
müme11il petln 
Merkez Banka11 petln 
Tür k Borcu 1 petin 
1938 % S Hazine tahvili 
Ergani 

r 

8.65 
li,9S 
20.14 
20.-
35,20 

104,
SO,SI) 
S'l,5:> 
19,51 

l 
Eyhil Çarşamba 

13)6 

Şaban Rum1 
EylQl 

22 12 

ISS9 H.J 

Gün: l6 
25 

H11.ır: 143 

Vakitler 
Eun1 Vaıı atl 

s. D. 5. D. - ---
GUn"t \Y•cuııuı 11 .so 6 51 
Öfte V6 03 l 06 
lklDCÜ "' 27 16 28 
Alltaıa 1'l 00 19 02 
Yat.ı 01 31 lO 35 
imsak I Yarınkll 10 10 05 12 

lıt'4 1tııu1 1111uııııı ı ııııınııuuıııın.ı11uununuııı ı ıı ı uıı ... 

llılh ıb i: Z. T. E8 ÜZZ IYA 

Ne,ri y•t MUdiirü : C. BABAN 

Buıldıjı yer: MATBAAI EBUZZI YA 

MMHlt lf•MMtlllMllHtlt ....... 1...-.wi ...... ff•HI .......... 

' 
Memurhığundaıı ' 

• 5ırJ> Saadet \'C 'Y usuftan boı ç aldıı;.ı paraya mukabil Yunan tebııP d" 
o ·~i .. 

ı~tıuıki Kampı.nioğlu Panainin birinci deı ecede ipotek tesis eyted~ ' 

f'ın~paşııda ~aş Has.an EfC'ndi, Emin cami nıa~alle3lnin 1lıralıil1111rıtıil4 
kagıııda eskı 10 yenı 10 • 12 kapı numaralı ve bır tarafı Tersane! tf 
ınaı-aıı~oz Huseyin ağanın hanesi bir tarafı keresteci Halil ve bir "~r 
1'uı:tstıııılı Ilasan arsası, bir tarafı İlırahiınağa ile mahdul 400 tir• sJ 
metinde ve halen bahçeli tek katlı bir evin açık arttırma suı·ctılC 
nrn,.ııt:\ karar verilmiştir. 

6"' G:ıyı imenkulun evı;afı: ;;\lczkl'ıı gayrimeııkııl hiilen Ccdidi)'e 
1• 

gıııda 10-12 Taj numaralı bahçe ve tek kutlı evi havi olup e\'edell 
ıııaıad:ın girilir. Zenıinınde bır kol'idoı, lıir oda vıırdır. Bahçe l 
kuyu, bir hela me\'nıttur. Cephesi tahta penll! ile tahdit edilınl~tif· 
şap eski ve t&ınire iı1uhtaçtır. •" 

Salınsı: Taıııaını 78 metre murabbaı olup bundan 2~-1/2 M· rJ· 
nıut,,baktc.i bahçedir. 

'bl 
l - İ:;;lıu gayriıııenkuliııı arttırma şartnııme!ii 25/9/940 t•'1 1 

itıbaren 9:J7/2:iG numara ile İstanbu: Dönlıincü icra dairesinin ın"' 
mıına rıı~ında lıeJ"kcsin görebilmesi için arıktıı·. i landa ~·azılı ol• 111

' ' . ., 
fazla malumat ıılmak ıstiyeııler lşbu şartnameye ve 937 /2;;<; d09~ 
ınarnsile memu!'İyetimize müracaat etmelidirler. tı 6 

2 - Arltıı nıayıı iştirak için yukarıda ya7.ılı kıymetin yüzde ,. t~ 
betinde pey veya milli bir banknnın teminat mektubu tevdi edile' 
J\f :ıelde: 124 . ~-3 - İpotek sahibi alacaldılarla diğer ali1kadaı·lnrın ve irti!tıi' Jf 1 

sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususile faiz ve J'I!:( 
dair olan iddiulannı işbu ili'ııı tarihinden itibaren 15 gün içinde. ~
müsbitclcrile bhlıkte nıemuı iyl!tiınize bildirmeleri icap <'dC'r . .ı\1'51g11 
hakları tapu sicillilc sabit olmadıkça satış lx!ılcllııin paylaşmıısıııd 
riç kalırlar. 

4 - Ci>stcrilen gtinde nrttırıııaya iştirak edenler aı ttırınn f'v 
mcsini okumu~ ve lüzumlu mulı1ıııatı alım~ ve buıılıırı tanııııı1tll 
etmiş ad ve itibar olunurlar. ıı I 

5 - Gayıimenkul 25/10/940 tarihinde cuma günü saat 14 d: 
· • ~ rıJP . " 

yıı koda r Istanbul Dörduııeii lcru ıncınurluğuıııla üç defa bılg' 1 ~!?" 

sonl'a en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli n1tı~,tl 
kıymctın yüzde 75 ini bulmaz ve~·a satış istiyenln alacıığına t 

oları diğ;el' ulacak!ılar bulunup tn lıedel bunlaı•ın bu gayriıııenlcuJlC 
edilmiş nl:ıcaklarının mecnıuundan fazlaya çıkmazsa en çok art~~ 
tuahlıııclıı baki kalııuık üzere artlırına 10 gGn daha tenıJit eti 
<1 / 11 / 940 tarihinde pazarle.,.ı gunü .snat 14 den lG ya kadar jsıı ı 
Döıcliıııl'u İcı ıı nıC'ınurluğu oclasıncla arttırma bedeli satış Ie;ti:·cll~ 
cağınn nıçhanı <ılnn dığeı· alacaklıların hu gayrimenkulle ten1111 

alacakları ıııcc:nıuuııdrııı fazlaya çıkmak şaı tile M -çok aı ttırt'.,- 1, 
ediliı. lfoyle hiı· bCflel elde eılilmezse ihale hapılamnz ve satı« 
düşer. ,t 

Gavı iıııcııkul kendisine ilınlc olun:ın kiııısc derhal veY11 ıı . • d'"' 
nıuhlt,ı ıçınde parnyı vermezse Hıalc kararı fe:ıholunarak kcn :,ı 
eV\'cl en yüksek teklifle bulunan kimse arzctmiş olduğu bcdellC 1 

111V 
razı ohıı sıı onu. razı olnını veya buhınma1..sn hemen yedi g{ill ~4 

41•' ~ 
nı ttırmıı~n \'ikaı ılıp en çok .nrttıraııa ihııle edilir. İki ihale 11~ f 1'. 

:fnı k ve geçen ~!unler ıçın ytizde fi den h<'sap olunacak faiz \ 'O dı 
ı-nı l:ıı· ııyrıl'!ı lıOkmc lıncet kıılnıaksızın mcıııuriyetimizcc aJıcıcııın 
olunur. l\laddc 13:1. 

7 Alıcı ıırUınna bedeli haıicinde olarak yalnız. taııu fertıf 
rıııı, yiı ınl senelik \'akıf taviz bedelini ve ihale karar pull:ırını "c 
n11•cbuı·ılur. 

• ıdf!I 
1\1 utcrukim vergilt!r, tenviıat ve tanzifat ve tcllllliye resın_ıı 1111 

tt•vcllit bdediye rüsumu ve müterakim vakıf icarcsi alıcıya nıt 0 

arttmmı lwdcllrıden tenzil olunur . .• ; . ~ jet" 
işbu g:ıyrimenkulün yukanda gösterilen tarihte Dürdüncu 

rııul'iıığu odıısıncl :i şbu ilii.n vcı gösterilen arttırma şartnam i d•
1 


