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Tuzla İçmeleri 
insanların en iyisi, kiimil insan 

olmak için en çok çalışan ve en bah
tiyarı, bıınu başardığını hisseden· 
dir. Sokrat 

Umumi . arzu üzerine 15 Birinciteş

rlne k~dar açık ye trenler işleyecektir. M0ST AKIL YEVMi GAZETE Telefon : 2 O 5 2 O !Şerhi 2 net sahlicmldsl 

Telr. Tasviriefkir İstanbul L~------------------J 

D•ltar, Alrıltanın en büyük oe en mômar ıelairler ind•n biridir 

Çin - Japon 

harbiHindiçine 
• 

intikal ediyor ...... 
Japonların Fransız itilci
fına kulak asmadıkları 
sarahaten gözüktü. Çinliler ı 
Hindiçini üzerinden Japon ı 

kıtalarına taarruza 
karar verdiler 1 

Hayfo:,g - Hındiçini, 2 5 ( A. 
A . ) - Re:;mi Fransız makama
tında beyan edildiğine göre Çın
lilerle muharebelerini kolaylaştır
mak için, Japonlarla akdedilmiş 
olan itilafname ahkamının ıhla -
)ine devam edilmekte olduğu ci-ı 
hede Fransızlar bu it ilafnameyi 
hükümden sakıt gibi telakki et -
mektedirler. 

Çin hükumeti tedbir alıyor 
Çunking, 2 5 ( A.A.) - Çin 

kabinesi, Hindiçinideki Japon ha 
D A K A R reketinden doğan vaziy~ti tetkik 

• için dün ikiQcİ defa ol_!lrak to~ : 

1 H A v A --- Harp vaz·ıyetı -~ HAD 1sEs1 ıanmıştır. Alınan kararlar gızlı 
-r tutulmaktadır. Hükumetin resmi 

~Ördünüz.mü yapılacak H A R 8 i 1 1 gazetesi Hindiçinideki Japon ha-
Almanlar ngil· 'C'ransızlar reketini İngiltereye vel t\br:;ef~a 1 

güzel iıi, d 

1 

... d I' ı Birleşik devletlerine bi e ı e ır 

hayırlı iti! Ber/in Ün 1 tereyi istila e e?- l Cebelu··ıtarıkı hak~~~\ı~a:a~:e~~~a~tTtil~~~dır . 
• 

1 miyecekler mi Nevyor, 25 (A.A.) - Japon · 

Y - - -·- ş ı d d e t le 1 1 d .. .d vanın tatbik etmekte olduğu ni 
azan : Ebü:z.ziya Zade r-- Yazan: -, 1 Un yenz en _, d b t 

1
1 _ ı hai taz.yik. Pasifik denizin e a ,_ 

v EL t D bombardıman .,., oi!:'.~ı~'"G:::::;·:•·· 1 bom baladılar :: ~:ık~'.~d';'"~';~;;;~n;~ı!;.~~°".~~ 
LI aberi, akşam gazetelerinde e d ,· ı d ,· Ali Ihsan Sabı11 İngiltere arasında bir itiliı.lın ak· 
l"l okuduk ve kendi gazetemi- ---...... -------·-- dini teı;ri edecektir. 
aıe de sevinçle, iftiharla naklettik. -· .. , lııgıltcıc ıle Alm.ın\"ll arasın· lngiliz ve Franrız filo- Çinliler taarruza karar verdiler 

"' inhisarlardaki memurların 
tekaüflükleri için proje 

Tekaütlük müddeti 35 seneden 
30 seneye indi. Bu müddeti 
dolduranlara ikramiye verilecek 

Anknrıı, 25 (Hususi) - inhısarlnr ınudurluğ{ınde ~eni bır ka
nun pıojeı;ı hııııı-lıınn ı-;tır. Bu pıoJcyc gorc, lııhiı;arlar Umum Mu
dııduğu. tcknut sandığı kanununun devlet ıncnıurlyetind ·• ı;cçcn on 
beş ı;eııelık müddetin ınhısaı lar ıdaıcslnılc geçen lılznıetlcre ilave e
dılcl·cgınc dair olan hlik•ılil on beş seııeyı doldurrnıyanlarn d:ı tc,mil 
l'dilHcktir. Yenı proje ile tek:ıüL ınuddctl otuz hcş seneden 30 sene
yc ırınıcklc \'e bu 30 'lırneyl dolduranlara da n«knı ve mülk; tekaüt 
1uıııunlarında olduğu ı.:ıbı ıknııni\'e vcrilmektediı·. 

inhisnrlıır memurlarının ;saş hııddl de altmıştan altmı~ beşe çı-
kaı ılnıı tıı-. ...... ~,;,;.:;.~~-------------,·--------------
Kömür sıkıntısı 

çekmemek için 
Etibankın, semt satıcılarına da kömür 

vermesi temenni edilbıor 

u sene illcmckteplerde okuyan AI m an is t; I 0 üsleri, ııa ıuı·vn muharcbc!crı butun şıd· ları arasında şiddetli Şanghay. 25 (AA.) - Tas!\ 
)'oksul ve kimsesiz çocuklara bak· detile. < Touıl - topyc·kün) bir (Devamı sa1ıfje j, sııtıın 8 dr J ı 
tılak •· ve tayyare ~abrikalarrn· tarzda devam l'dıyor. Almanl.ı- harp oluyor. Fransız 
1 uzere istanbulun muhtelif J' s d • ı k l k Al rııı inoilte ıevı İı;tıliı hnıckcllc· N l eclı" -ı·ne 'ıarp • ı..., 11• Qzasında altı dispanser (yani da yangın a~ Çl il, - ., "' Q%lr ar m S f, urıye e •aa nııin hcnuz blı·ırıd perclesı o~'-

ıa türkçesile bakım yurdu) aç- manlar da mukabelede nıınıyor; bu ııeıdcnııı ne kııd:u divanı teşkili hakkında 
'tıd 'Ya karar vermişleı·. Bu yurtlar- siırcceği kestırıknıÇ!7.. L. ı - .h 'ld" 1 memnun ı·yet-• h b [ k L d a y a uır ayı a verr ı ıe rin ve mülhakatının ilk- u un ara O n r ı ııgıliz Bıışvckılı ıı • ylulde 
~ekteplerinde okuyan kimsesiz, hücumlar yaptılar rnılyoda bır nutuk lrad ederek • ı·k t or 

lufrl!!z, yardımuz çocuklar mu- ______ ,,_______ İngilı?. dostlıırını teııvır em~ \ 1 hy, 25 (A.A.) - Nazırlar SIZ 1 ar ıy 
()->'1e~ edilecek_, tedaviye muh_tac; Londra, 25 (A.A.) - lngıliz ve ı\lmanlnıın 1 tfla ıe:rb I• Med. tt'ı.e h_nrp dı~anı teşkilı hak- Kahııc, 2:ı (A .A.) - Reuter n· Merlcez cl•polarda bol olan ltömür, ıeluin e1t ücra 

lnla 1 ı. k d ı rı hakkında hulasa k d L ı h 1 t 1 tin t tedu·ı o unaccıK, en 1 e- tayyarelerı dün sabah eıkenden mıştiı kı: ın a ~ır ayı a :·erı mı~ ır Jıınsı bıldırilor: köıelerine de tev;ıi edilm~lidir 
ı.._ıe ılhhi her türlü yardımda bu- Almanların i•galind bulunan Cebeluttımk yemden bambalandı Sun•·edc Hal,·an ııl<.·~·hd. ı ı veni 
~·W k .. (llıtlcl' taarruz kUV\('tleıını a· Al 25 (A A ) n .. .. s h ,, k k "h - o· b h ~ baca tır ..... - .. ·-· Bresi denız ussünü bo ardıman ~ami.. bir nı~b<>IJe lmllııonor f_:e7 35 • - • i.ırl. kas,1 .. >dılmcktı.:dıı. m. lı. e rin KO ômiırü 1 tıyacını un u ususta yaptıgımız tel-

u;U\I ~her ıozumuze ılııtıxı v~- , .; .: .... J', . T urpıtlofaııı derrlırlı I hnftalarcıı bu nısbct.. dahilındc 8 Bırçok Fnınsız tayyare fı-ı 1 i gazetesinde itıtıliaı f.'dcıı bir Bey· karşılamayı üzerine a1mış bulunan kikaı neticesinde vardığımız ne -
;;- .•~ordünüz -~Ü yapıl.:ca~ ~U· ı J>ulunduğu bır nokıa, petrol de_ de\'aııı ettlğı ıukdırdc Uıyy.ırc- Joları. bugün oğleden sonra da rtıl tclgıafında şoyle denılmektedır· Etibankın bu hususta faaliyete tice ~udur: 

11 
lfı, hayırlı ııı, herkesın astıs • ;:ıoları ile ıa~e mağazaları tahrip eılığıııin ıınıı ku\·vet lerıııı aıtık saat 14, 45 de yeniden Cebelütta- Riitıın . Suı İyt• milli tcşckkıılleri. gec;tığı günlerde, yani 2 7 Ağustos 1 Bugünkü semt bayileri maale-

d~11z. t.akdirini celbedece. k. f.ay· 
1 
~dı"lmı·s. van"..._ ınlar c;ıkarılmıştır. J ışe )':ırtıııııy:ıcal, bir hale koy. 1 :ıka hücum etm. ı tler ve kale ve t m

1 
eı~ıleketın . nıhai •1 ıııuldka~cleratının 1 ta, biz bu yıl kömürün bol ve u- ı sef ihtiyaca tekabül edememekte-

.. 1 I d 1_ ._ d - • J "' hl iı 1 1 u . .. b k b .. ııgıll1. 1.ııforınc baı: ı o ıı~uııu goz. • Ik ... d ) b . 
-•ıtdL ., nıek kı lıll la:ınuz:l,ırın devııııll ·· b b) f d B' " Olltlll<C \lllla" ' ' ı- 1 d 'I" • 'k S 1 • k 1 • d 
la- .. ı » emeaten Ken ımızı a · Dig" er bir ırıy> arc <>rupu Zec- mıya ıııa 'mı Hı umıyor e· l lıman tcs satı uzeı ıne ırc;o · u- ı .. J t t ,_ ltııı ~·an hevetiııc cuz oldugunu (ha .·a muı e a§ 

1 
dır. 

•"· . • d k 1 a<Yzını bomba- yuk om. a ar at mı~ ar ır . ı~ı - kıtr"ı açıkça hıısume. 1 J!ııstcı ıncktc . ıgı a tın a ı an eı.m_ ıştı ·. . . .,, ~ nın.. e .. nar ııem. t erın .e .otu -

1 l.tallbulun. Yalnız ·,ıı.meklep - o, ruggte e ·ana ın .. bı·~ıftr·e ı·ı,.ı·ıtl~ lıuy•ık lı'ıı· nv·,ııı· k d d 1 1 h 1 ., \ d f 1 1 k 1 b 1 k b "' "' ~ '" ·' birını ta ıp e en a ga ar a ın- diılf'r. Iler arı tıır ıhtıli'ılıll'rı eııılış<• ı ra an otuz gun geçtı. aa ı - ran ar ·omur a a ı me ıçın u 
trd amış ır. taı temin rdı~n·ktiı. Jfnvıı hiıkı · d 1 • 

d ::.:. ıe okuyan fakir ~ocuklarına Berlin Üç saat dövüldü ııııyı~tiııi ele alııııulan Büyük de yapıla., hucum .. sa.at 16 a la- rden koıııis,·on. pek ihtivat~ı hıırekct y~I ilerled ı. halka kolaylık .?'~.un ı bayilere kadar gitmek zaruretin· 
!~~ fbakat bütün yoks~I ~ocuk- Nevyork. ı:; (;\ A .) _ Alman Britanva ndalarına taaı ruz tc· la devam etmekte ıdı. etnıckt<'ılıı. Komısyon uz.ısınn l>ır dıye, Kuruçe~me ve Kadıkoyun- de kaldıkları halde, orada da 
"-dı'..._ akmak, onları cıydırmek, hükumet merkezinden buraya ge-1 şPbbüsÜ 1.1' Hitler lçııı çok H•h· lngiliz hava da fi bataryaları. çok tehılıt mektuplnrı celıniştır ve dekı ana deeolardan baıka Be - beklemek, üstelik de araba bul -
......... L b d k b lı"alı bı"r harekı•t oluc:ıktıı. Bu· b" F t . di.ı .. Ürınüş ôza taa!'l'U2.a uğrnmaktan korktuk. -ı d üsküda da Fafht k b' 1 r f k ti .... ,,...._e•, arın .ırma ve u len haberlere oÖr<". Berlın bu sa- f ıh ır ransız ayyareııını ... - 1 1 d kı 1 ıaktaılır yog un a, · r • ı e. mn ve ır 1ay ı masra a ·a an-
'""··'OÇqk'-n ı.endı çocuklarımı - b h k d .. b. h"· na ıağnwıı Al/tııııılarırı hazırlık· d B .. rettebatı 1111 çın gece ışau çı · nıı 1 

• B ' kt ı B · .. k d d Y k b · t' d d" ) tııı ---·L.. " '-I . . b' a er en en ır tayyare ucu _ 
1 

ler ir. u tayyarenın mu lar. . eş~. aş a, uyu a a a, ve e- ma me~ u.~ıye ın ,. ır er. _ . 
"'~-~ar oldub".ardı nfımetıdn, bı_c; ınuna maruz kalmı,ıır. Hücum 1 ~crını~~;ı:ı~~~: ~u'ı~~~~~t <.l~~=~~inı~t~ para-;ütle atlıyarak kurt~lmuş~u.r. Kudii~ radyosu tıırafından ~aber şılkoyde semt depoları da açıldı 1 . ~1es.:la dun Beyazıt v: l·_atıh 
~zaa. aenede ır e a on a •· ı' ı•: •aat <l•\•~m •tmı'ş tır. De Gaulle'ün Dakara aıtmesmın veı·ilen Hada bombardımanı ita! - ve satışlar başladr. gıbı dıger bazı semt bayılerın~e -... . ~ ... .. ... mckteılir. Yuzlerre motôrlu nınv- • , 
erı eb_rıaıl etmek, en ba,ta gelen, Hücum tiddetli oldu nalnı Almanya ve llolnııılıı li· sebepleri yanlara karşı Arap husumetini bır Fiyatlar da şu suretle tesbit e- kok kömiirü yoktu. Bunlar: 

O trinci vaz.ifemiz olmalıdır. Londra. 25 (A.A.) - Evvd- rnanlarındaıı sahil boyunca Londra. 25 (A. A) - Hür kat <.l:ıha aıttırmı~tır. dildi. Tonu, gazhanelerde 21, I - Ne kadar kömür İstiyorsa-
"'-' l~alıdır, diyoruz amm~~. b~· ki gece. Berfin ve Alınanyanın Fransız llıııanlıırıııa Eevkoluıı · Fransız kuvvetleri umumi karar- diğer yerlerde 22,50 ve 22,80 li- ı nız.. s~yleyin.iı. depolarımızdan 
tı\i Jttndiy«:, kadar - istedıg~ız diğer mıntakalarında yapılan ıııaktndır. l\'.ezn bır ~ok ticaret gahı şu tebliği neşrctnıi.,tir: ra. Buralardan evlere kadar nak- g~tırelım .. dıy~rlar~ı. . 
.... ı. Yapıldııını da bır defa gor· bombardımanlar c;ok siddetlı ol- ~cınileri ılıı onar. on ikişer ge· Mütarekedenberi Fransıı batı Nic.anhlar fİIOSU li..-e de alıcıya ait. Bu depolar ı~e Cıbalı. Ahırlca-
... e .. il • l d mıılen mürekkep kııfill•lı!r halın· T J b ki d d 

lie ~111? •0 m~ '· .. . mu~tur. Saatlerce d~vam eden ıle ııyni suretlı• han•kel ı•tmek· Afrikasında General De Caulle- • 1 d•I k Bütün bunlara hıçbir diyeceği- pı gİ .. İ .. u7:a ar .a ır. .. .. • 
•ık 11:~.12'~.·-~ıl~~ssa kış ~~nl~~ı bombardımanlar esnasında bir - tı>dirlcr. Hanıburgcl:rn ta Urcst un mukavemet siya~eti lehinde te- teŞkl e 1 ece mil yoktur. Ancak son günlerde- I f~.ıuluyr k'.: b~gunku t~·zı 
<>imam ıor~ugumuz veya gormut çok )(angınlar nıüşahede edilmi~. 1 linınnıııa kadaı lnitiin sahılrfo zahür ve hareketler vukubulmak- A k' . 25 ( H s si) _ Türk Ha· ki tecrüb::ler gôstermHir. ki bir tes ·ı .ıtı ya •. nı~ uç e~ ton ve a-

ız lazımcrelen acı ve acıklı 1 d · il 1 k lcı ı ı b .. -k · k r · ı ı d B k b· ı T mmu·z a 11 .ıııı, .u. u . k kik b ·· k · ' .J · ı lıa fa7..la !:omur alacaklar hesaba "'-rız.r • . • • istasyon ar. eınıryo arı. e e ·tri op ıııımış uvu ı::cıııı ·u ı el'· ta ır. una mu a ı e • va Kurumu vüıuklerlnı tebeı ru c . a ·sa · ı · aşgostcrme uzer~nır. 

)oaıı_ a vardır: Şıme!!~ıf~r .utas- •antralları . hava ga-,ı fabrıkaları (Devamı uıyfa 3, sütun 3 te) >·ındanberi yurdda~larından ha - dcıılexe birer küçük hatıra \'ermeyı 1 Zira E.tibankın bütün hiısnüniy~- , kı1tılarak yapılmıştır. 
~td tı, vapur 1Skelelerı gtbı yer- tDevamı uyla 3, ıiitun 5 te) .______________ (D,ı·amı salııfc J, ~ıı·ıı,. ii de) kararlaştı.rmı~tır. Bu hatınıııı,'.', j.I tine ve gayretine rağmen tevziat 1 lalbuki bir. hatta yarım ve 

iıeı• zeh~ gibi ~zgir eatiii, ci- ~~~~~~-~~~~~-~--~-~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~- çiııde sahı~nın adıııı taşıyaıı guııııış i~. kap ettı~ ~eklı alamanuştı~ (Devamı sahffc 3 sütun 3 de) 
)•~ ıete kadar iıliyen sinsi sinsi y B b bir vüzük olması takanılr etmıştıt. 
tl\"~~ur yağdığ-ı günlerde gözü - a r l n a r a r o s u Teb;nü edikıı altın yüzüklerin kıır-
c~un Önünde bir takım fakir ço- şıhklarilc viirııde geLiril~'Cek filo da 
~ ar dolaıır. Yerleri, lastikli nişanlılar filosu adını ulnc11ktıı· 
d llduralarımızdan bile nüfuz e-

Paraşütçüler Diyar bakırda 

l:ı~ıek ayaklarımızı donduran cılk h •• l " 
kir Çamur kaplamııtır. İfte bu fa· r.m t agı z 
ltu Çocukların çok defa hu kor. u e e ana c 
r~~~ı=::: ~~:.~eür:~:~rz~"s~~~ 
lı.lc Ya ıazete satarlar, ya hamal
lar etınek İçin etrafınızda dolaşır
"u teYahut aadece mini mini a . 
llıa.ç •tını açarak sizden bir lok -
tn"rı ekmek parası isterler. Biz bu 
hh"~~t~nın çocukluğumuzdanberi 
lstfl

1 ıyız, yalnız biz değil, bütün 
hile~luıl ~alkı, kendilerini bildi 
karıl •Yrtı manzara ile yaz ve kış nl aıır. 
tıe g~"l.J doktorlara, çok hasta gö
luk <>re) ~astalığa kartı kaygusuz-
ı. Rıe dı~· "b· i 1 d ou ı:n K• gı ı, stanbul ha kı a 
ta.k k-nbra ile istinas etmiş ola· 
l:ıit 'al 1 Urta karıı elbirliğile ted · 
böyle ~~Yı içimizde dü,ünen, 
'•rı k' ır diişünce ile önayak O· 

ııu•nue çıkmıyor. 

Kahraman ve bü;Ök Türk denizcisi! 
için parlak bir ihtifal hazırlandı 

hir donatılacak, gece de aydınla
tılacaktır. Kara merasimine. Ye
dek Subay okulu. Üniversite tale
besi, Deniz liarp okulu. Yuksek 
Deniz Ticaret okulu, Deniz ve 

• Kara Askeri lıseleri, kız ve erkek 
lıse ve ortamektep İLcileri, Deniz 
Erbaş okulu, Parti teşekkülleri iş
ıırak edecektır. 

de11 d Y~lırtayak çocuk meselesin
di)'ıey·o ~yı ı.:ıe Vilayeti, ne Bele -

1 
_ _,_,,"-«c:>:.o-ı""' 

Cıerrıi;eti 8.tta ne Himayei Etfal 
~dccck d 111_ •• veya Kmlayı tenkit 
t\ı~ırrıız begılız. Çünkü ismini say
h Ya u re,mi makamların ve-

Merasim~ saat tam 1 O da me
rasim komutanı tarafından veri -
lecek işaret üzerine Deniz bando
sunun çalacağı istiklal marşile 
başlanacaktır. istiklal marşını te
şekküller ve halk, hep beraber 
söy)iyecekler ve bir tayyare filo-

Borf.aroı 
su türbenin Ü7.erinden uçarak me-

l rasime iıtirak edecektir. Ayni da
kikada limanda bulunan bütün 

Sarkıntıhğın aonu 
çanta dayağı ve 

mahkumiyet ! 

~ 

Değil mi? 
························ 

Şikayet haatahğı 

Dıyaı·bakır, 25 (Hususi) - Şehı iııılzc gelen Tuı k Ha\a Kurun 
tay:rareci ve paraşütçüleri utlıınınlnr yrıpnıı~laı- ve halk tarafındıın te-
1.ahıinıtla karşılıınıııışlardıı. . 

Bu münasebetle. Umumi 1\1 ufrtli" Abidin 07.nıeıı halka, lln\"a Kıı
ı uınun:ı ~·npılacıık yardım hııkkındıı lıır koııfl•11ıııs vermiştir. 

mızın me us - mu arrırı ve mef· ••••• . «_Hakikb~l» adlı hakş~~ refiki - ı M u· 1 s a b a k a m 1 z 
~':s~~r~~i;;:r~rfs'::ı~~u'r~~~~:~: •••••••-
şikayet hastalığına müpteli oldu· 
ğunu yazıyor. Ostad her tstanbuJa 
geli,inde her tesadüf etti~i iı~an
bulludan ,ikiıyet dinlermış. Bızce 
asıl ,ikayet hastalığı, İstanbul a
halisinin yerine göre pe.k haklı 
tenkitleri değiJ, bu tenkıtlerden 
,ikayet eden meslekdafımııın ha
leti ruhi)·esidir. 

Neticelendi 
Müsalıakamııa iştfrnk edecek oku~ ucu)aıııııız blrinclteşriııin beşlncı 

guııuııc kndnr halledilmiş şckılleri idıırehnncmize gondcrmeli, hiç dcgıl
sc postaya ""ermiş bulunmalıdırlaı. 

J:e imlerde bulunnn mantıksız.lıkları rr.nlcli kıılcmle işaret etmek kil
fıdir. Ayrıcn' gnzctelerlnl kesmek istcmİ\•cnlcr bu1dukları mnntıksızlık· 
lan biı· kağıda ~'azarak kupoıılııı la bıı-lıkte gönderebilirler. 

l!esimlerde ·mantıksızlık adedıni J:'OSteı·en ı nknmlar o re imde en 
bulunınnsı liııımgelcıı mlktnrı go tcnnckte-dlr. 

DiKKAT: 
Ekıik nüshalar idarehanemizden tedarik edilebilir 

Kazananlara verilecek hediyeler 

Nasuhi Baydar, istanbul halkı
na biraz filozof olmayı tavsiye e
diyor. Avrupalılar, bilakis, tark 
milletlerini ıikayehizlikle ve o -
nun mase!arı olan tevekkül febe
fesile itham ederler. Acaba inkı· 
lapçı meslekdaıımızm İstanbul 
halkına tavsiye ettiği felsefe de 
bu mu? Fakat az:iz arkadafımız, 1 
İstanbul halkının ve matbuatının ' l His.iklet, 1 Fotoğraf makin~!, 3 mtıisclik kadın kuma~ı. 6 Kol aa-
Afrodit aleyhine yapılan takibat· ntl, 5 Kol duğme. ı, 6 Gömlek, 2 Kadın çantası. 2 Kntlın şapkası, 2 Er-
tan cikiyetini ve bu bahisteki kek şapkası, 3 Erkek kundurası, 3 }~adın iskarpini, 20 Erkek çorabı, 

.,. 10 Kadın çorabı, ~I) İpekli mendıl, J O Kravat., 30 Tu\alet sabunu, 6 
hassasiyetini pek beğenmiş, 0 za- Tfrnş takımı, 30 Kolonya, 8 Para çantası, 5 Kemer, & Dolma kalem, 

Vıtıda ~ reami müesseselerin ha -
rj İna ~ Urtarılar bizden ayrı gay
biı:rn •n.b~ değildirler. Onlar da 
~<>iu bgı 1 ~u vatanın evladıdır, 
1~arı u !ehırde büyüyüp, yet~İp 

Ve •kbal sahibi olmu .. Jar o 

Yarın Türk Amiralı Barbara - vapurlar da düdük çalacaklardır. 
sun ihtifal günüdür. Bu merasime Bu sırada, Barbaros zamanındaki 
kara, deniz ve hava kuvvetlerile kıyafetleri taşıyan erler de direğe 
mektepler, ınüesseseler ve halk bayrak çekeceklerdir. Bundan 
teşekküllerinden ayrılacak grup • aonra türbeye çelenkler konacak 

man istanbulluları tikiyet hasta - 100 J(itap. 

, •• hğile itham etmeyi belki hatırın-============================= (Yazısı sahıfe 3 sulun 4 te) dan bile geçirmemiıtil J en, r • 
a, 1 sQ./ ife ı, a ıl m de) lar iıtirak edecektir. Gündüz te - (Dıva-"ıt 111htfı ı. rittoı I de) 



dllllC. ~ 

Adada r-• • Buğday fiyatına 
Eminönü ve 

kadına zorla • 
cıvarı 

dün 20 para 
yapıldı 

Radyo gazetesi 
-7- tecavüz ettiler güzelleşiyor zam Ankara radyosu bir radyo ga

Nil, Mısıra Yu!!uf, Mu:ı.mmel" ve Ali adında 
Ciç arkadaş bir müddettenberi tanı
dıkları Anna .Marya adında bir genç 
kadını yirmi gün kadar evvel· yan
larına alarak Heybeliadaya gitml~ -
ler, çamların altında oturup içtikten 
sonra kadına zorla tecavüzde bulun
muşlal'dır. Anna evvela razı olma· 
mış, erkekler bunun üzerine kendl -
sini dövmiye başlamışlardır. Niha • 
yet kadının feryadına yetişenler ken 
disini mütecavizlerin elinden kurtar
mışlar, erkekleri de P-Oliae teslim et

____ ,.J • l zetesi neırine bqladı. Ma~sat, 

1 
İstanbulun gündelik buğday ihti • radyo dinliyen büyük kütleyt aY· 

yacını tesbit için yapılmakta olan dmlatmak, memleket ve di.inY• 
tetkikler bitirilmiş ve 300 ton buğ- siyasetini iyı" anlamasını, ınub~ • 
day kifi görülmüştilr. Son buhranın k p 
eehriınizde 20 pal'a ek.61k verilen rebe haberlerini rahat rahat ta 

1 

bu~dayların civar vilayetlere gönde- etmesini, harp vaziyetlerini k~V· 
rllmesinden ileri geldiği de tesbit e- ramasım temin etmektir. Bu ıs~: hayat veriyor 

Nasıl olmuş ta, Mısırın nüfusu 150 senede iki buçuk 
milyondan on altı milyona çıkmıştır? Buna kısaca: mişlerdir. 

dllmiotir. Bunun üzerine Ticaret Ve- betli hareketi ve iyi yapılan !'1 

kaleti şehrimize de diğer vilayetlere takdirle karıılamak bir va:ıifedır. 
oldutu &ribi buğdayın bugünkü fiya- Ankara radyosu! .'im~i~e ~ae•I 
tından 20 para fıızla~ına verilmesini dar ai:ans haberlerun gehşı guı 
kararlaştırmıştır. Toprak Mahsulleri r- ba 
Ofisi dünden itibaren İstanbul de- okumakla iktifa ediyor ve bu • 

Nilin kerameti, demek lcizım. 
Anna muayene olunmuş ve dünl 

İkinci Sorgu hakimliğince isticvap L--~~~rl:=S!·~~fıl 
edilen Yusufun tevkifi kararlaştırıl-

tlrmencilerlne buğdayı 20 pnra faz- berlerin geli,igüzel okunmasınd•0 
laya vermiye başlamıştır. Bu suretle istifade edilmiyordu. 

' muhtekirlerin hareketlerine mani o- Radyo gazetesi sayesinde, ~e~ 
lunacağından İstanbulun hakiki lh- ıriinün siyasi ve askeri icın.ali~• 
tiyacı da tesbit edilecek ve lleride •-· • ki• 
bu miktar üzerinden muamele yapı- dinlemek, hadiselerin yenı ın Hani bir u-ı YAZAN : ramızda, ıöyle mıştır. Diğer iki suçlu adreslerinde 

~;~iar,0;:ıı ~:~; ~fA ~!~ ::~:e;~~~~~ ~~·::n:m:::.::a::::,:a::t:::: ·ı 
konaklarının bir B. ._. cık t~~um ~erpı-
iki odasma bü- verdınız mı ta- Büyükdere iı;kelesi civannda seb-

zccilık yapan Koço, Sarıyerde bah-
wlüp sıkışarak Üst tz-.rafını bom· ı marn! çıvan ~Iustafadan kilosu 7,5 kuruş-
bo~ bırakmıya mecbur kalmış ai- Ancak.·· Jşte bu toprağa üşüş- tan domates ve biber almış, sonra tiieM~::tıc~ 
leler vardı. Arazi bakımından, müş olan şu kalabalık olmasa 1 bunları kil-osu 15 kuru~tan satarken G • k.. .. .. ·· • d -
Mısır da i~te onlara benzer. Bir de, her köylünün bir par- yakalanmıştır. azı ?prusunun ı~ş'!~ın an sonra burasının güzel-

Fransanın ikisi kadar. yani bir çacık toprağı olsa!. Koçoııun dün, milli korunma ka • leşmesı fle açılması ıçın Belediye tarafından istim-
milyon kilometre murabbaı top . Amma, gel gör ki, bugünkü nununa göre asliye altıncı ceza mah- lak_e b .. aş!anmıştı. R. es.im, Galata köprüsilt1 Gazi 

b k. k.. l.. k · kcmesınde duruşmasına başlanmış, k- - d t l rağa malik olan Mısırlı, bu geniş toprak ugün ti oy uye ta sım Koço 15 e değU, ıo kuruşa sattığı- oprusu arasın a IS ım ak edilecek binalardan 
ülkenin topu topu 32 bin bilomet- edilmek istense adam başına ne nı, bu yüzden de Belediyeye beş lira bir kısmını göstermektedir 
re murabbaına yerleşmiş, geri ka- düşer acaba? ceza verdiğini, cezasını çektiğine gö-
lan kısmı kendi haline terketmiş- Bu sebepledir ki, Mısır hüku- re de muhakeme edilmesinin yeri ol-
tir. meti yeni barajlar yaptırarak Nil madığını ileri sürmilştllr. 

Fakat bu, gönül nzasile yapıl- suyunu, şimdiye kadar metruk Mahkeme, Koçonun ne gibi bir 

b . · d - ·td ' z· · k kalmış ıssız topraklara ulaştır - suçtan Belediyeye beş lira ceza ver-
mış ır ış egı ır. ıra, egen ·a- k b'. l . t 1 'şl. diğinin sorulması için duruşmayı 
lan> bu 968,000 kilometre mu- ma ve oy ece zıraa c e verı 1 backa bir gfıne bırakmıştır 
rabbnı toprak, değil medeni veya araziyi çoğaltmak azminded~_r... Bundan başka Tahtakalede mu . 
bedevi insanın, hatta yeryüzünün Mısırın. Mısırlının en. ~uyuk kııvvacılık yapan Ali Kemal de mu
en mütehammil, sabür ve kana - iki derdi işte bunlardır: 1 oprak j kavva üzerinde ihtikara sapmak su
atkar mahluku diye tanınan de • az. nüfus çok, bir. Bu toprak ka-

1 

çundan dün ayni mahkemede muha· 
velerin bile dayanamıyacakları ka panın elinde kalmış, iki! keme olunmuş. ve fiyatlarının nor • 
dar sıcak, susuz ve çırılçıplak. uç- Şimdi gelin biraz rakamları ko- nıal olduğunu söylemiştir. Mahkeme 

• 
lngiltereye ihraç edilen 

tütünler etrafında: 
Tütün mecmuası sahibi Ziya Bersis 

Mithal Nemliye cevap veriyor 

lacaktır. Bu vaziyetin ekmek fiya. ıaflannı anlamak mümkün ola • 
tına da tesir edeceği ve narhın faz- cak, dinleyicilerin kafalan, rabı· 
lalaştırılmaaı lazımgeleceği anlaşıl· tasız, insicamsız haber yığınları 
maktadır. içinde bunalmaktan kurtulacalıs 

Tilt~n piyasası haberlerin özünü ruacak ve bur-
fngiliz mübayaat şlrketl bu yıl ların mana ve ,ümulünü de ao ı-

memleketimizden 12 milyon kilo tü- yacakbr. • · sı tün mübayaa edecektir. Bunun yarısı Bu hareket, halkımızın sıya 
Ege mıntakasından, diğer yarısı da bilgisini ve siyasi kültürünü tak • 
Samsun ve diğer mıntakalardan alı- viyeye, siyasi seviyesini yükselt· 
nacaktır. Mübayaatı geçen sene ol· miye hizmet edeceği için onu •fi• 
duğu gibi yine Britiş Amerikan Tp-- cak tükranla karşılarız. Sonra b\I 
bako şirketi yapacaktır. Bu sene tü· d n 
tün fiyatları her tarafta iyidir. Son iıin erbabına verilmiş olmasın a 
günlerde lngllir.lerin faaliyete g<'Ç • da ayrıca memnun olduk. ibtı~os 
meleri üzerine muhtelif mıntakalar- ve iktidarları müıellem olan kı~· 
dn yür.de 20 - li.O arasında fiyat yllk- metli aahsiyetler, bu ifin siyası, 
ısc1mesi görlllmüştilr. askeri, iktisadi cephclerile rn~ • 

Demir eatışı serbest olacak gul olacaklar ve bu gündelik ~er· 
Ankaradıın gelen haberlere güre, 

Koordinasyon Heyeti elinde demir 
stokları bulunan kimselerin her ay 
başı vermiye mecbur olılukları be • 
yanname usulünü lağvetmiştir. Bun
dan sonra tüccarlar serbestçe satış 
yapacaklar ve bunları bildirmiye 

visi günden güne tekamül ettıre· 
rek miihim bir ihtiyacı tatmin e • 
decekler. 

'l-'1-:;. 

t 1 şahitlerın celbine kıHar vermietir. 
suz, bucaksız bir çöldiir [ "'1 nuş urıı ım: _ • Tasviri Efkarın 

Bu muazzam kum deryasının Mısır nüfusunun yüzde 1 7 si Çocuk duşürmenın sonu ıo eylül 940 ta· 
bazı ufak tefek vahalarında ise. şehirli yüzde 8 3 Ü köylüdür. Ferlköyün<le oturan Rasime adın- rlhli uüshasında 
en bol hesapla 40 bin kadar be- Ve 'bu yüzde 83 ün aşağı yu - da bir kadın bir müddet evvel gebe tiltiln me$elesi 

kir Tüten firma· mecbur olmıyacaklardır. Yalnız bu 
ı11, 5 - Kavalalı kaı·ar henüz re~men alakadarlara 
Tahir firması, G- bilcllrilmemiştir. 

Unutulmamaıs icabeden bir nok 
ta, radyonun bu faaliyetinin he• 
defi, halkın okuma merakını •rt· 
tırmak, okuma zevl<İni yükse!t: 
mektir. Dünyanın en çok, en •Y11 

en süratli haber veren radyol~r1 

dahi, gazetelerin daha çok okuıt· 
masına, hadİlelerin daha iyi ta • 
kip olunmasına hizmet etınekte· 

Dramalı İskender --------------

k 1 7 . k h 'b" kalmı~. fakat kocasının ısrar ve teş- hakkında çıkan 
devi yaıar. arı ya nız sı topra sa 1 1

' I vikile çocuğunu düşürmiyc karnr yıızıya 21 eylul 
Mısırın asıl nüfusu 16 milyon 75 İ ise bir zerre toprağa hasret vermiştir. 940 tarihli nüsha· 

insan da; kah iki, nihayet yirmi çeken insanlardır. Bu karar verildikten sonra Des- da muhterem Mit. 
kilometre genişliyen yemyeşil Nil Daha yuvarlak bir hesapla: pina adında bir ebe bulunmuş ve hat Nemlinin bir 
boyunda toplanmıştır. Mısırda 12 milyona yakın f eli ah Rasime bundan nldığı lliı.cı içmiş· beyanatla cevap 

Mansabındnn Kahireye kadar topraksızdır. Evet, orada kadın tir. Bunun üzerine. çocuk düşmüşse verdiğini görılüm. 
böyle uzıyan Nil boyu, Kahire - da erkek gibi, hatta erkekten faz- de ~adın da rahmi parçalanarak Ha· Bu beyanat, ihra-

b 1 1 1 d 1 t 
w . . 12 ·ı 1 sekı hastaneı;lne kaldınlmıştır. cat tüccarlarımı • 

den sonra. denize doğru ir ye - a tar a a. ç.a ış ıgı _ıçın mı y~n Rasime hastanede hemen hemen zın geıek Ankara-
pnze gibi açılır ve denebilir ki a- Ve p.erıde 13 hın kadar meı ut ölümden kurtulmuş ve kendisi çocuk da ve gerekse bu
sıl Mısır, işte bu mini mini, fakat İnsan vardır ki, bunlar; Mısırın düşürmek, kocası teşvik etmek, ebe rnda Ticaret 0-
zümrüt gibi yelpazenin, yani (del ziraate elverişli toprağının yüzde Despina da çocuk düşürtmek suçla- da~ındaki tütün· 
ta) nın içindedir. 40 ını kendi aralarında taksim et- rından iklnri ae-ırcezn mnhkemeslııe cülcr içtimaında 

Bu hesapla Mısırda bir kilo - miş bulunuyorlar 1 1 verilmişlerdir. Ticaıll't Vekilimi;ı; 
metre murnbbaı topraia 400-500 cMısırlı zengin> dediğimiz za- Dün bu muha~emeye ba,lanmış, Nazmi Topçuoğ-

.. .. .. .. .. .. l I ancak suçlu Rasıme gelmediğinden ' luna vaki olan 
ki§İ isabet ediyor. man, gozumuz~n on~ne ge en er muhakeme ba~ka bir güne bırakıl . 

Mithat Nemliye cevap 
veren Ziya Bersis 

firması, 7 - Ali 
Raif ve ı,ürekisı 
8- Felemenk Tü
tün şirketi, 9 -
Herman İspirer 

"""" tütün şirketi, 10-
1 Baker tüt!ln şir • 

keti ve sermaye
leri bu ,ırketler 

ayarında olma • 
makla beraber se
nede yüz binlerce 
liralık tütün ihraç 
eden ve mütevazi 
çalışan tütün ih
racatçıları... var
dır. 

Hem anlıyama-Şimdi akla gelmez mi: Bu da- de bunlardan ıbarettır. mıştn. müracaat ve ~lka-
racık yerde bunca insan nasıl ya- Bu en büyük arazi sahiplerin • yetlcı·ine bir cevap Tütün ihracıımı. tek bir fh 

• d d d Jl"d k l teşkil ettiai için maya ı·erilmesiııin dog-ı-ıı olma--
"lYOr, neçınıyor, hele mes ut ve en sonra erece, erece e 1 en, M .. Layaa mer ez erı· ,., d 

dığım noktalar 
şunlard:r: 

" .., U., ~ikiiyette bulunan ığı hakkında çıkan bir 11azımız ı :..ı· t B · 
müreffeh bir hayat sürerek o dil- b,ir fleddaln~Skbadakr, ~oprak shahibi arttırıldı ihracat t!lccarları- üzerine bu firmcımıı sahibi Mit- nin bt'ı .lş~sc e;liı;~: 
1 .. re destan olan (zengı"n Mısır) ı o an ar - "' in işı - ve ni ayet hat N lid ıı· kt l 
lk b' b. f dd d - Ankara 25 (Hususi) - Toprak nın bu beyanata ' ~ en ır tnl!' up a mtş ılar olması veya. 
yaratabiliyor? ır ve. ır e an.lan a~ topragı Mnhsullel"l Ofisine alt kararnameler cevap vereceklc- ı·e ga:etemi::d11 bu mektubu neı- hut bu ışi hulup 

Evvel& "U ciheti bilmek lazım- ~lan hır buçuk mı yon ınsan ge- Vekiller Heyetince ıleğl~tirilmtştir. rini ümit ederek retmıftik. Eski tutımcule.rdeıı geUrme.I bir ka-,.. I 11e tııliin mccmıuısı sahibı Ziya 
dır: 150 sene evvel Mısırın nüfu- ır. .. . . Bir kısım mübayaa flyntlan nrtt~r~l- , bu güne kadar in- llersis Mithat l\'emlinin iddiala- bahat mıdır ld 
ıau iki buçuk milyondan ibaretti. Amma otede 12 mılyon ınsan. j mış ve 85 olan müb:ıyna mcrkczının tlzar ettim. Fakat rına cevıılı 1Jermtktedir. Gazete- ilk evvel bu noktn 
1882 de bu, altı buçuk milyonu o daracık yerde bir tavuk bile sayısı 8!> a çıknrıJmıştır. Buğday, onların cevap ver- miz hakemliği a/ü.kadarlara bı- ı tekzip ediliyor? 
geçti, 19 2 7 nüfus tahririnde on beslemek hakkından mahrum bir arpa ve yulafın alınması 18.7.ımgelen medi)lerini görün- rakarak hı:itli1>rn'in tenevviirt'i i- 2 - Bu senckı 
dört milyonu buldu. Bugün de vaziyette topraksız, evsiz, bark- fiyatları ayrı ayrı tesbit c<lllmlştir. ce, esasen bu gi- çiıı bu ccııııbı ela. bilarcı/lığına yüzde 20 : 30 ıııs-

Bir hadisenin tavzihi 
Matbuat Ttkııisyeııleri Birliği Rı

yasttiııden: 
pıatbuat namına cüretkarane mü

ral·aatler) başlığı altında gazeteler
de intipr eden bir yazı gördüm. U
zun scnelerıienbcri matbuata candan 
hizmet eden emekdarlaıdan ınüteşek· 
kil C\latbuat Teknisyenleri Birliği) 
her sene olduğu gibi bu ;;ene ıle vi
lii.yetin re~mi ıııü~aadelcrile bir kon· 
ser tertip etmiştir. 

Basın Birliğinin ( E~ki :\lntbuat 
Cemiyeti) mevzuubahs konserle e -
sasen bir alii.kası olmadığına göre 
namlarına da para toplanmadığı ve 
toplan:unıyacnğı pek tabiidir. Meç
hul müesscscnın şikayeti mucibi te
essür ve tees~Uf görülmüştür. Tıca
ret ınül'~sesclerir.in '.\fatbuat Teknıs· 
y<•ııleri Birliği namına konser ve 
müsamere için lıütçclerıne koyduk • 
lan tahsisat, Bırliğimizce huviyet ve 
saliıhiyetı musaddnk bir heyet tnra
fmdan ctlketlı mektup ve zarflar İ· 
çensindc \akdim edilen biletlerle tah
sısatla rını talep ve tahqil etmekte 
bulundllklarını ve sayın müesse~e sıı.
hiplerinln de Birlığimizce çok kıy· 
mctlı olan yardımlarını yapmakta 
bulunıluklaıını arzedcriz. 

d~ ~ 
Fekat bunun en bellibatlı i.nt1 1 

de, gazete ne~riyatımn radyo neş· 
riyalına kat kat faik olması, f!. 
zetelerin bu faikiyeti temin içıtı 
her çareye ba,vurmaları ve bet 
çareden istifade etmeleridir. 

Nitekim, Ankara radyosunun 
gazete servisini açması, gazetele· 
rimizin feyizlenmesine yardıın e· 
decek ve gazeteler, radyonun b•· 
vadis ne,riyatına tefevvuk göster: 
mek ve halka en yeni haberler• 
vermek için mümkün olan her 
vasıta ve kaynaktan istifade ede· 
cekler, radyonun neşriyatını sa· 
lahiyetli ellere vermesi gibi onl~r 
da bu neşriyat işlerini en salahı· 
yelli ellere vermiye itina edecek· 
!erdir. 

Hulasa, radyo gazetesile bir 

16 milyondur. sız .•. Fakat. şaşılacak ,ey, yine I bi ihracat satış- lıi11ac11 dercelınektt'ılir. betındeki tereffu. 
kalender, şendir. zmir elektrik fiyatları !arının bir firma- !er hangı mıntn-

.,, zmır asv r ar - .:. e tr ya inhisar ettlrllmesinln doğru ol· kahırdan alınan ve hangi milbayaa- • 

arkadaş daha kazandığunızdaJ1 
dolayı memnuniyetimizi beya~.!~~ 
derken, bu arkada,ımıza büy ... -
muvaffakıyetler dilemeyi bir va· 
zife biliriz. 

SOHA SAKlP Nasıl olmucı da Mısırın nüfusu İ · (T ı i Efk" ) "'1 k ik 1 Maarı"fte • 
150 senede iki buçuk milyondan Merkez Bankaaı Tarife Komisyonu tarafından t<.'l!bit nıadığı (Tütün mecmuasında ı _lıcnim cılar vasıtrıslle yapılan tütiinlerclir? 

1 ·ı k '\ 1 d'l 1 k ik ·r N f ' v k" * YE.\'İ hTWJ(LJLLAR - Cüm- 1 on atı mı yona çı mıştırr atanbul müdürlüC.ü e ı en e e tr tarı esi a ıa e ·a- tarafımdan ortaya sürülmüş bır ıln· 3 _ Mithat Nemli firmasının + DlL nAl'".,l.lll PROGR··ı.11 
v. N'I" k •t a ı t ' t <l'k dil · t' · • huriyet bay, rnınımla şehrimizin muh- ,. l'\.JSacnsı; ı ın erametı e ınce as ı e nuş ır. va olduğu için ben cevap vermıye memleketin her ııoktasıncla teşk 'ıla"tı · l (D'l B ,'l'a· Merkez Banka B d 

00
- 1 'k. · it l k d telif semtlerinde "cnıden açılacak o- Eminöııii llalkeV1ııı eıı: 1 a,, b 

Bir toprak ki - sırf bu Nil ve • un an Ye 1 ıncı a 1 ay ı ev- mecbur oldum. var mıdır? Ve bu t<>~·ilfıt khlimnoı'n· " 1 "'li/9/940 enı e sı 1stıınbul şubesı ed d ta ·r 
1 

A 
5 k ü · ıI ~ q lan 22 ilkokulun açılma merasimi mı) yı dön fi mü .. ) • perş .:-

onun kadar cömert güne" saye - r e e rı e •· uruş zerın en tHiç şüphe yoktur ki Mithat Nemli <len ne ~ıısdediyorlar. k b 1 ) t (21) de µ• 
;ç mildürll Bay Ne- yürüyecektir. f 1 T 1 ıı... yapılacnktır. a şaıııı ( u a 'şam saıı dil 

ıinde - yılın her mevsiminde dur- d'ı nıin •ftyı·n cdıl- firması memleketimizin en maru 4 - ngı ız er '·~·yahut onların O .. ,., E , vimizin Cağnloğlundaki salonun.10 .... hh. rğ· + r J{.SET< 01..rRETM ..... TA - b 
:nadan verir ve mahsulün en iyi- ıniş oldug-u !\fer- firmalarından birisi ve şahsan ken· mütea ıt ı ıni deruhde eden Britiş · ·· .,. R .... k nşağıyn çıkarılan program veÇ 

1 

ı · be bl 1 t A ik ku b f,,EJJHJ,f:Rl DONDl LE - J il - JeJl 
sini verir, bu toprnk İnsanları ka- kez Bankası u- dil eri de o ıııs tte tanınmış. r s . ~ m~r. ·an mpanyası. urada bir 6<'k Öğretmen okuluna mensup 28 kutlanacaktır. Gelmek arzu e 

1 
mum mlldür mu- Nafia, Adliye, masıdıl". Beyanatlnrının hilafı ha- teşkılat kurarak Anıerıkalılar veya- yurddaşların davetiyelerini bilronıııı-

rınca sürü eri gibi kendi çekmez avı' nlı'ğı· vazı' - kikat olmasına ihtimal veremem, bir hut Almnnlar gibi her tüccardan genç geçen hafta mllılür muavinleri 1 i 1 
l } [•4-] - D h•ı• V k•ll • • Raufun riyaseti altıııda İzmir, Ber- dan nlnıa arı T' en ° u~ur. 1 

.> ur mu fesine bnşlamak ı 8 1 1 ye e 1 eri zuhul eseri olarak telakki etmek is- he;; zürr:dan 1 tütün alsayılılar mcnı- gama ve civarında tetkikat yapmak PROGRAM: 1 - lstlkllil marŞ ~ 
Yağmur nedir bilmiyen bu fızere Ankaı'"Y" • d terim. le et tOtuncü üğüne daha fazla hiz- b · 1 d ı ı d 2 .,_. nfeıftns (Dı'l ı·nkıla-bının e 

a ~ h • 1 ·ı n l 1 üzere ~c rıı~ı z en ayrı mış ar. ı., - ;-o. ·.. . . u'-"" 
nemleketten Nili kaldırın, l\lısır hareket etmiş bu- Şe rımıze ge l elt" Çünkü muhterem Mithat Nemli met eı ı m ş 0 nmz mı~·dı? Gençler dlln Istanbula avdet etmış- hcmnııyetı): Dıl ve edebıyat ş "". 

10
kturl tunduğunu bildır- diyorlar ki, İngilizler bu işi Britiş Tütün ihracatçılarının iddinlnıı terdir. 

1 

nıiz ôzalnrından Nusret Safa C?'ııi 
nlıı:tı"k. .'It"nhnl 1 Memleket dahillnıle bir tetkik se- Amcı·ı·kan kunıpanyasına vermiı:ler kıınantimce tamamen haklıdır Du k t r .ı 3 Es'·i ve "e 

Ve Nil sade su da degwildir. Zi- .. "" yah ti ş ı A ili e V k'J' f .. 'b' ı 1 ı · + /ITA,1RIF ,~ıu"ou"nü A.V[(A. u. n _ arıı ın_u:ın, ' - ". "ub"" 
bulunan l'stanbul a yapmı 0 ıın 1 Y e ·ı 1 ve İngilizlerin ınünıessı'lleri stanbu- gı 1 muazzam ş er n bu sureUe in- ı 1 - ki Dil --' b t Ş ... H . . t"d ) d b il F h' Ok N f \ ' kil' Al' F h ki' d RAYA Gi1Ti - l\faarif Müdiirü 1 1 o~-ne crı: .ve ı.-uc ıya (',ııc· a nzıran ıp ı a arın a o aş- şubesi mudürlu- et ı yar, n ın e · ı ı · uat la geldikleri zaman, işine emni~·et ısıır ~e ın e bir firmaya verilmesi i - 1 1 N t ~ fıı ., nıya başlıyan Nilin yavaş yavaş - Yeni müdür Cebcsoy, Dahiliye Vekili Faik Öz- katiyen doğru değildir. E!!er bu ilı- Tevfik Kut bütün ınekteııleı'İn kaıl- 111 

z aza arını an • usre ı: (flıı.S-
gtiln_e Ba1~1 ~atdll trak bir nıüdılct istirahat etmek ve edilir ve mübayaa ve lnıaliıt tcşkll!'ı- . h. ~ 1 \' k"l te t ıl'k tti k .. kun tarafınılan, 4 - Temsıl 

' ırturak araziyi kaplayıp da E.y - ayın et ı mı" r. Sadi i . tı mevcut bı·r Tu-rk mu"esseseslnin l"acatın ın ısar ~cklinflıı yapılmıısııı- ı·o unnı e a e aı; ı. c rme u- lınhç••). Evin1fz temsil şube«i uırıı • 
.,. av n 1 I tıı b ld 1 t tk 1 d 1 t bl f ı.rre dün Aııkaıaya hareket ctmiş- ~ · • 

ulde tekrar yatağına çekildiği Bay Sadi Hl:.!!! da Mülkiye mekte- 1 kJ "tta zbanlııı 1 ak 8 
.. n u d~ < 11 h ~ ~- yardımına ihtiyaç gl;rd!ikleri için lıu c a eve r aytla görı1yorsa buıııı tir. 1 fından. 

k 
.. . d b k bı'n·ın n}" lkt 1• k d a u unma uzere un şe rınu- k i k ke. nılis_ ı yapc;ın, o vakit hı'ç kı'm~t'nı·n =============~ •aman, topra uzerın c ıra mı" nı" ı ve ısnı ı ısının nn me- 1 teklifi enıl !erine "apmı~lar ve en· ~ ~===~-~~====~=~ • . ze gelmişlerd r. J • hır dı."ecc"'i olanıaz. L'n'··t lıtı ı'nhi- "~ 

ld 
- l" d" zun olmuşttır A•mf ~enede Ray Sadı dil · ılc b k lı I · 1 -' s ,. ~ $""tıııu11nn111111ıııu1111ıuıaıııı11nıı1111111n : > ugu çamur • ımon. un•·anın . "" " • Adi" \' k'li i b d h'lh erı unu ·a u etmış er. b' f "b d'I 

J z· t B k 1 1 f . ıye e ı n n u ara a ı as- sarın ır irma tarafından vaı))l _ salıına n<'dl'n mıı ayan etme ı eı. V • 1 • Ş h' -&'1 
•n makbul ve eşsiz gübresidir. ,ıran an asını a açı an mü ettış sa ha · ha 'şle '1 kı d n 1ii ':\lister Brinin bu işde, ne bir te· h t" . B b'li 1 • ., ,,._,,,~ 0CIZ8 erın er ) ~--munvınliği imtihanına girmiş ve pıs ne ı n e ya n r. n • bbil - 1 b k bir ması e!° uccarların ve hem de ona l'evap veı c ı r er mı. 1 -

Hesap şudur: Yılın 365 gü _ muvaffnk ol rak ZI ant B k kadar olıırnk son günlerde nazarı ~c su 0 muş ve ne de nş a mcmlcketın zararınadır. Çünkü gele- İşte bütün bu hakikntler gösteri- ·:.""'"""'M"'"""""'"""'""""-'""';: 
'lÜnde de parıl parıl gülen bir gü- nıüfcttış mu:vini ol:ıuştur. a~93~sı~~ dik~ati celbeden mnh~üm!ar arnsın· yardımı!... cek sene serbest tütün tüccarlıırı pi- yor ki İngiliz ve Fran~ız satışlaı ı- insanların en iyisi, ka· 

mil in•an olmak için en çolı 
calı •an ve en bahtiyarı, bu· 
~u bafardıtını hi,.edenclir. 

ıeş, ynratılışında gübreli, yahut Merkez Bankası tesis edildiği zaman dakı eroin, kumar ıptiluları~ın1 ive Eğer Mister Brin lıuna dclfılet et· y~sayn iştirak etmezse piyasnıla ve ııııı birer fınrı:ıva inti"ar ettirilme 1 
"'übreden dogw mu" bir toprak ve kendisi imza snliıhiyetini haiz ola- vluruşmaladnb.nl ölnGn?,_. gkeçidlmeı:_ı. ~ n menıiş ve eğer burava gelen İııgillz bılha_ssa Knradenizde yalııız İnhisar- hem zürra ve hem de tüccar he 
" ... k n k 1 935 d a ınan te ır er te..... c cceb,.. soy- heyetine tavsiye ediİmemişse Türki- lar Idaresile Xemlizade firması kıı- hına dogru b:ı.. tıal"eket değilılir. 
>İr saat "'ibi i"liyerek muayyen rn • an - aya a ınm~ş, e ~ua- lenınektedir. d N il d f d lı kıı 1 k d l Z B · .,, " mclat mudlir muavınl olmuş, nıha- D hT \' kT F 'k Ö t k dü ye e em za e irmnsm an aş • ac:ı emektir ki bunun mahzurla- · •· ersıs 
!Amanda ağır ağır gelip ortalığı yet 037 de muamelat işleri müdür- bi a ~dıydet .estiıraı ha•taıett'kztern .n emniyet edilir, teşkilatına güveni.lir rını anlıyabilmck için inhiS!lrlıır İ- lzmir tütün piyasası açılıyor 
>ol bol sulıyan bir koskoca ne_ ı·-" ı· ·ı · ti r mu e ı ı n soma tütüncü firması yokmuydu ki lıu Tn- claı·esinin müba tl ugune ge ;rı mış r. . Tekirdağına gitmiştir. • . ;-nayı ne sure c yap· lznıir, (Tasviri Efkiır) - Bü· 
ıirl.. Bulundugu muhtelıf vnzifelerde . • _ • . • giliz devlet kuşu doğrudan doğruya Ub'lnı bılıııek lazımdır. Sırası geldiği tün mıntakalıırıla hazırlanmakta o-

SOKRAT 

Ost tarafı can sağlı~ .•• Söz a- gösterdiği liyakat ve ihraz eylediği Rıyasetıcumhur katıbı bu fimıanın başına kondu. Uu sntış zamnn oııu ıla izah edeceğiz. lan tütün piynsasının ikinciteşrin a-
muvaffaklyat üzerine licrkez Ban- umumisi şehrimizd' mümessilliğini alacak kudrette lstan- So~ haftalar zarfında Bafra Tü- yı başımla açılacağı tahmin edilmek-

İnsnnııı kendi kusurlarını bi· 
lip bunları birer birer bertarnf 
etmiye çnlışnııısı, hııttfı. bunlaı·ııı 
en basilinden başlıyarnk, kendi· 
ni ıslııh etmek yolunu tutması, 
onu en iyi ve en bahtiyar ins:ı_n 
olnııya namzet cdl'r. Hfiner, ııır 
kusuru beı1uraf etmek için ted· 

(•) ita/yanlar i~te bu çölün Ak· 
lt'11 'z kıyuıındırn ilerlemiytı heı·eslen
nektııdirler. 

kasının _en mühim şub~i olan 1stıı.n- Riyasctlcümhur Umumi Katibi bıılda ne kadar firma olduğunu lıcn t~ıı.~ıılı:_r ~irliğinin feryadı ii?.eı'İnı> tcdir. llu yıl İngiltere Britiş Ame-
bula mu'.lll! _?larak tayın_ edilmlş~ır. Kemal Gedeleç dün sabahki eks_eres- söyliyeylm: 1 - Türk Tütün Limi- t~tı.ı~cu0ıc~:ın i~ııdadınn İznıirden' rikıııı şirketi vasıtasile piyasadan 1 
Gen~ müduru~ çnlışkanl~Kı sayesın- le Ankaradnn şehrimize gclmi~ir. ted şirketi, 2 - Yerli Ürlinler Tii- \eılı nınler şırketl gelmiş ve hıı- 870 bin sterlinlik tütün alacaktır. 

( .. ) .lfısır fojlra!Jı vılda iiç defa de ıhraz ettlğı bu mevkıde de mu. tün Şirketi, 3 - Kôzlucalı Hasıın nu da Ticaret Vekaleti göndermiş- Jlnber, burada şevinçle kar~ılanınış. 
ı alısıtl verir! vaffak flmasını temenni ederiz. finnası, 4 - Hüseyin Salııl ve De- tır. Acuba bu tütünleri İn~illzler he- tır. 

1 Edebi Roman 
• 

1 Rüya 
• . , 

Bu alakanın ona ait sebepleri ne
lr! Uzvi vo iktısadi sefaletin, 
a talığ'ın ve parasızlığın hırpa
yamadığ'ı bir güzellik; lhtiya. 

· )n tnhl'ip edemediği bir nsalet; 
ı jÖ%lerde ve yüzün bUtün ifade

mde yüksek blr duygunun, bir fe.
agat hissinin temizliği ve süzgün-
ıttu... Yahut bana öyle geliyor ... 
ayatımın bu dipsiz ilmitsizllk ~n
rindo belki böyle bir haynl yarııt-
aıya ihtiyacım var. Belki önüme çı

cak herhanı,:i bir kadına karşı 

-

Tefrika: 13 1 .-

Gibi 1 • 
Yazan: M. B. S. 1 

böyle düeün~ektlm. Kendimi ne de
rece aldattığımı dn merak ediyorum. 
Herhalde bu kızı sevmiye kalkacak 
değilim. Kendi kendime karşı gülünç 
olurum. Fakat hu vnka bana bir u
çurumun dibinde kaderler! biribirine 
benzlycm iki insanın tesadüfü gibi 
görünüyor. Onun vaziyeti benimki 
kadar ümitsiz değil. Hastalık galo
pana çevirmek üzere olmıısına ı·ağ

men aUatılabillr. Fakat tehlike bü
yfiktür. Belki bu kader benzeylşl de 
bende ona karşı alakayı arttudı. 

1 

bir düşündiiktcn ve bu tedbiri 
Of!.. Fazla uzattım gibi geliyor - Tam zamanında geldiniz,_ ~ok·ı cur_un yuvası olan şuur tatil saaUe-1 ihtirasının öksesine düşmediğini nu"- kararlaştırdıktan sonra artık o-

bana .. . Yoru_ldum artık ... _Hava ka- tor bey.'.: dedi, ben tubcye gıdıyo- rını yaşadığı için, yüzün dcrlsine rnk ediyordum. Karşımda hareketsiz nu tatbik etmek ve bir daha ge-
rarıyor ... İkı buçuk saattır yazıyo- rum. Senıye yalnızdır. fena buruşuklarını, gözler\! fena ba- yatan lıu başın kapalı kutusu içindc ri dönmemektir. Güçlüğe uğra· 
rum. Bu sergüzeşte nihayet vermeli- Hastanın odasına girdi~im zaman kışlarını yoll?maz. En iyi ve en gü- klmbilir nasıl bir hayatın akisleri mamak için mücadeleye, en ko-
yim. Yarın son defa olarak ona bir durakladım. zcl insanın bıle uyanıkken çirkin an· nasıl bir dünyanın fotoğraflan var~ )ay ı,ıeylcrden, mesela sizi en nı: 
uğranın, geçer, gider. Genç kız uyuyordu. ları vardır; fakat en fena ve en çir- d ? rahntsız eden bir kusurdan baş• 

I Tcnımuı 1931 d lh kin insan bile uyurken biraz <Pl•zel- 1 1 B be .ft r tmi'l.'C • Bir tereddüt a·nı g""ı·r ı·m ve n a- ı · .. - Oııuıı uv0nmasını lıeklı' ecck m'ıy nvınız. unu rı.ura e ,k 
JBtanbul 

~.. .cşıyor, çünkü yüzüne gelen masum ,.. Y • m'iıvaffak olmak, daha büyü_ 
yet, o uyanıncıya kadar oturup bek· ıfade altıııcla biraz çocuklaşıvor. Bir tlim'! Ya bu saatlerce sürerse'! Ha- ı 

Sabnhlcyin ablamdan mektup ııl -
dım. Haftaya geliyor. Bu, mahdut 
ve ümitsiz hnyntınıın en bilyUk mfıJ· 
desi. Fakat ondan hakikati sakln· 
mak, sonrn da, muvakkatmiş gibi e
bediyen ayrılmak ne büyük bir ma
harete ve ne müthiıı bir sinir kuv
vetine muhtaç iş ! 

Bunları düşüne düşüne, öğleden 
sonra, Scniyeye gittim. Yazılacak 

şey pek çok. lllr roman. Hulasa ede
yim bari: 

le i•·e kara dl ıı t 1 ıa ilk J ·ı 1 bir mücadele"e girmek için ıo;ıı m "' r ver m. nyıı ın < anda bunla~ı düşünerek Scniveııin yır, ı ilcını alması için biraz sonra " 
d f 1 t rüb l · ,.. n "' teşvik edec<'ktir ve siz bu snyc-

e ıı - mnca f'C c erııne rnııı;nıe • yüzOne baktım. Kendi kcnılı'nle kar- uyanması veya uynndırılması lazım-·ık d f. ı b d h de bir nıu\·afakiyetten bir ınu· 
ı e a. · ya ancı ve biraz 11 oş· şı, onun şimdi göründfıg"'.rii kadar gü- dı. Saate baktım ve yirmi dakika ka- N ti 
1 d ,._ b' k d h b · 1 d vaffııkiyete konacaksınız. e ~· 
an ıı;;ım ır a mı, a erı oma nn, zcl olnıadığırıı, açık kumral saçlııı1- dar beklemh·e karar verdim. Bu za- gu 

k k " ce gavet mühimdir. Çünkü • 
uyur en s<>yredeccktim. Buna pc nın bu sıcak dal!!alanıcıını, uzun kir- ' · in 

kk k 1 - v manı nasıl geçirebilirdim? Etrafıma nün birinde irade ve azıninız 
1 ha ·ım yo tu amma, uynndırnıa < ııiklerle çevrili ince "ÖZ. kaıı~kları- "e ., · .. baktım. Hastanın yastığının altında, iinfıne dikilebilen hiçbir en .. 

veya ~çri dönmek daha fena olacaktı. nın bu tallı ve vumnk ılurnşunu, 1,,.1• 1 · kar· 
J ' yurısıııdan faz u.:;ı dışarı çıkmış, ye- kalmadığını görür, ne!sinıze 

Onu uyandırmanıak l~in hüHin dik- lın dudaklı, fakat toplu ve lıiçiıııli re düşnıiyc namzet bir kitap vardı. şı itiınndınız kat kat kuvvetle· . 
kati mi ayaklanmın ucuna toplıyıı· rl:'7.ının bıı hafif, ec;rarlı glllüınseyi- Onu ornılan usulca çekip aldım: Ah- nlr ve hayatta attığınız her a-
rak ~·atağa en yakın koltuğu otur- şlni hep uykudan aldığını isbata mı i 1 dınıı, tanı emniyet içinde atıı.r· 
dum. Galib:ı uyurken bUtu"n insanlar raJıcıı.vorduın? U'·anınca b"cıının bu met Hiişimin ş ir eri... Sahifelerini k 5 

' " J ...,. k t b J d B ı sınız. llav. atına ancak iyili 1 
• 

biraz güzelleşirler; yüzlerinde yor- giizel vasıflarını kaybedecek miydi? nrış ırmıya aşa ım. azı mısrn a- tikameUnde yol veren insan, ınu· 
gunluk ve ihtiras çizgUeri azalır; Jlalii, nasıl olup ta, böyle bir güzel- rın kenarına kurşun kalemle küçük hakkak ki, en bahtiyar insan -

Ben kapıya geldiğim zaman ev vücutleri ve ruhları sükun içinde- Jiğln, böyle sokaklarda ve böyle o<ln- lıircr X işareti' konmuştu. 
sahibi kadın sokağa çıkıyordu: dir; her türlü kötü niyetin, fiskil fü· )arda, bu yaşa kadar, hiçbir erkek (Dcı·amı ı·cır) t..;d~ı~rİıı. ------------



Gördün Uz mil yapılacak 
.. güzel iti, 
'bt. ~ebeyi yakın- hayırlı iıl I 
~ ••, - -- (Ba~ıakaleden deı-am) 
lıı~y re denle I' makamlan ifgal etmiılerdir. Ya-
~ tİJtere ad .. la .. · d b nn onlar çekilir ve yerlerine, ıim-
:"J•L .. rs uzerın e ava • • 
\; ~ nıubareb ı · d dı halk sınıfına dabıl bulunan 
ı..: d11ruyor. Her ei~~\ ~:~ e • başkaları seçer. 
;...., k d 1 ar~uı ga • D k · t' k' b d rt ~n İsinin hava üstünlüğünü b" ük~mbe. ~s ~yor!12d• ı. u be • 
~ ı surette te • tın kf uy ır ıçtımaı erttır ve un
~.lllaks:ıdı eld... _ ~ın te afe hır· dan büyük küçük, fakir zengin, 
"l!ı "' ıııuen ar ' a- k d k k b · · b'I. · t' ~. -tı sonunu k d" a ın er e epımız ı aıs ısna 
''llJı en ı arzusuna , 1.. y h · b" olarak ink • f tt' kt' , mes u uz. ann her angı ır zen-
i , , . l§a e trece ır. 1 • • • k d l b Jd b 

:.ı_~ın Bü ük B . :. . gınımız çı sa a « stan u a un-
.~ rtıuh yb I ntanya uzenn- 1 dan sonra yalınayak çocuk bırak- 1 
t ta .... 

0 
are e ere yalnız muha- mamak cemiyeti te ... kil ediyo-

"' '" ar de ~ ·ı h · k'J ,.. "' Yelle gı • nrıçte 1 er de rumıt dese buna muavenet etmi-
~- andan alakadar bulunu - yecek. reı~i veya eayriresmi hiç 1 
\ ltıht un~a.rın baılıcaları Ame- bir makam tasavvur edilemez.! 

tti i~ t5ehıt hükiımetleri cünl.bu- Fakat istanbulda böyle bir zengi-
e ovy ti B' ı•v• d J ' , e er ır ıgı ev etı- nin zuhuru, galiba Mehdi zuhuru 1 

lftr ik' kadar hulyavi bir İş olacak, ki 
' ed 1 hüy~k .devlet, _ileri~e şimdiye kadar öyle bi~ sahibi hay
~ b eceklerı sıyasetlerı tayın ra tesadüf etmek nasıp olmuyor. 
' ~ u ~ınubarebcleı-İn vereceği işte senelcrdenbcri bu derdin 
~il~ ~t~i. neticeyi bekliyorlar. ıztırabı. çekildiği içindir, ki şimdi 

llıtıh ikisı de sulh ve bitaraf- 1 İstanbul Vilayetinin veya her-
-.. a.fazaya dikkat etmekte· 1 hangi bir makamın senede 20 
'1e; • 1 bin fakir çocuğu doyurmak ve yİ· 

\ !!.la Viyanadaki hakem ka- ne fakir çocuklar için altı bakım 
~ti~ihver devletlerinin nüfuz yurdu acmak teşebbüsünü okudu
~ ~;hrini. arttırmıı, Ruman. ğumuz vakit cidden çok sevindik. 

1 Verın hayat sabasına so~- Bu tefebbüı infallah lstanbulun 
~~ı~i .. R~men siyasetinin bütün fakir çOC:~~-ların_ı kurtara_ -
.~ ilı Ikincı Karol'ü tac ve cak esaslı ve huyu!< bır teşebbu-
all lcrketmiye icbar eylemi, sün bir mukaddimesi olur. 
~ kanların kapısını Ruman. istanbulda imar namile yapılan 
'ar;r~ikleri garanti ile kapat- bazı süslü işlere biz daima itiraz 

1 

b lıt,: ~~u halde, Sovyetler Bir- ederiz. Bu itira2larımızın da, tab-
lo~ itirazda buhwmamı§ltr. an muteriz yaratılmış olmak naki
·~f rnemlcketler.in matbu _ sasından ileri geldiğini iddia eden 
~.re, Rusya, uzun süreceği- lere de tesadüf ederiz. Bizi her· 

~ ~e .,.;rı eylediği Büyük Britan- t §eye itiraz etmekle itham eyliyen-
lltr •5ır üzeıindeki boiUfma- ler, lüzumluyu lüzumsuzdan tef -
~ :~esine in~izaren kendisinin rik etmekten aciz k~m.selerdir. iyi, 
~f ... uvvetlerıni sağlam olarak bayırlı ve faydalı bır ış yapılıp da 
-{I ilza etmek ıiıtİyor. ona bir defa ne bizim, ne de baş· 
~kn ...... ___ .__-k. kasının itiraz eylediğimiz görül -
ltt~.!!!. memiştir ve görülem~z. • • 
~ 1i1 • ı •. ___ a. Süslü, fakat mevsamsız hır tey 
~ yapJdığı vakit onu ~aıur, hatti 
'~"a, faal bir siyaset ta • lüzumlu gö5lermek ıçm, «canım, 
' . zamam henüz gelmedi- ecnebileri oturtacak bir yerimiz 
~· atindedir. yok, bu da mı olmasın?.,. ıibi çok 

ri mevcuttnr. Nor-[§ 
vcç sahillerlnde Harp 
de bazı hazırlık- vaziyetQ 

manlnr hava k?.
kimiyetini istih
sal edemediler. 

lar göze çarpı
yor. Bu kafilele -
l'in arkalarında 
hemen vapura at
lamıya hazır, e
mir bekliyen pek 
çok Alman kıtala
rı vardır. 

Almanlar lngiltereyi 
istila 

edemiyecekler mi ? 

Evvelce de yaz
dıtımız cibi bava 
hakimiyeti tama
men l!ltihsal edil-
meden İngiltere 
istilasına başla-
namaz. Baılanır
sa muvaifakiyet 
şüphelidir. ( Önümüzdeki 

haftayı yahut o
nu takip edecek 

E:ılci Ordıı 1\ııııın ııdaııla rındaıı 
E ınekli General İngilizlerin de

niz hflkimiye -
tine karş1 Alman
lann hiç olmaz

ALİ İHSAN s.Ants 
günleri bütün ta- (Birinci ıahiftden dııııam) 
rihinıiziıı en mlİ

lıinı haftası olarak tl'lakki et
mek m .... churiyetindcyiz. 

Tarihimizde yaı:ılı şeyle -
re nnzaran, şimdi hazırlnnnn 
şey daha çok büyük biı· nisbct
tedir; ve eski günlere nlsbetle 
kıyas cdilemiy~ek c.lcreccde a -
kıbctlcr ihdas edecek bh nuıhi· 
yctteclir ... Filolanmı:ı çoktur ve 
ktıv\'ctlirli r. R:wncılığımız. fızıı
mi haddine çıkmıştıı·. Sahilleri
miz iykc tafıkim edılnıiş \'e kuv
·n•tli kıtalar tnrafındnn i,.gnf o
lunmuştur. llunlaı·ın 11l'kasındn, 
mutaaITızlarn der'hal hücuma 
lınzı r •eyyaı· bir orıhınıuz var
dır. lluncl :ın ba-:ka bir huı;uk mil 
yon c;(ıııüllüden mürekkep ana
v:ıtan muhafız tcı;kiliıtımız mev
cuttur. Bunlar nlımmiyc askerle· 
1·imiz kadar, muhafıı. grenacli
~·dcı imiz kadar i\'İ askerlere.lir; 
lıunlar her kaı ış toprağı, her 
ko) ı.i, her sokağı bütun ıızimle-

sa hava hakimiyetini ele g~ir
ıncleri lazımdır. Almanlar şim
di bunu istihsale uğraşıyorlar; 
ve bu maksatla her ırün ve lı el' 
gece hava akınlan ve hücumları 
yapıyorlar. Bu meyanda aüşmnn 
tayyan•lcrini, avcılarını, hava 
üslerini, tayyare fabriknlnnnı, 
malzeme depolarını tahrlhe ç:ı
lışıyorlar. Bu hakimiyet elde e
dflinciye kadar bckliyccckkrdır. 
Bu1ıu elde edinciye kadar gün
ler; haftnlar, aylar, belki sene
Jeı· gcç®ilir. Çünkü İngiliz rau
knvemeti ıleVRIJI ettikçe hava lıii
kimiyctinl istihsal gecikir. Eğe!' 
Almanlar bu hava hflkimiyctini 
katiycn istihsal edemiyecck ı. :t 
bale gelirlerse o zaman istilfl 
dnn sarfınaur ederler. Bu iş 
aynen bir kalenin taarruz ve 
müclafn:ı.sına benzer. Almanlar 
geçen Cihan Harbinde Vertlun 
kalesine bir çok taaı-ruzlar ve 

rile mııdafaa ctmiye hazıt"dır. hücumlar yaptılar. Fransız rnu-
Eunun içindir ki tam bir itimııt· kavcmeti bunlann hepsini tar-
la Allah hakkımızı muhafaza et- detti. Almanlar da bu işden ni-
sin c.luasını söylüyorum. Bu hıı- huyct vazgeçmiye m<'ebur oldu-
in adıım. bu korkunç mah!Uk lar. Şimdi de vaziyet boyledlr. 
bizim m:ıneviyatımızı, hiçbiı· tef- Almanlar Britan):a adalarını ls-
rik gözetmeden l apt•ğı bonıbar- tiliiya karar vermişler ye hücum 
dımanlarla, k:ıtliamlarlA kırıp cephcı:1ni intihap ederek o tarafı 
nı:ıhvt•lınek ve hiikümetin başı- miitcmaıliyeıı hava kuvvctlcrile 
na bir ganc açmak suretile, dik- lıomb:ılaınakta ve tahribe çalış-
kat bakışlarımızı asıl hazırla - maktadırlar. Ilu tahrip işi kafi 
makta rılıluğu vahşi hııcumılan dereceye vardıktan sonra hü-
U7.ak tutmak i~temektcd1,r. Fa- cunıa. yani istila hareketine baş 
kat. llitlcr Eritanya milleliniıı !anabilir. Bilakis ilHiılc hava 
zihnırctirıe ııck az vakıftır.) hakimiyeti tamamf'n İngılizlcrir'I 

İngiliz Ilaşveldli hıı sözleri eline geterse o 7~-ıman Alman:ı·Q 
ıwyll'rli~i güıırlr•, İngıliz tan·n - sncle tanı·ruzdan vazgt>çmek de -
rPleri <le Haınburg, Rremcıı, ğil, kc.ndisini ing;liz h:ı,·a hü -
\\.ilhdııı slıaferı limanlarını ve cunılıırına karşı müdafaa etmek 
Ucrlin abidclc·riııi bombalaını:;ı • 7.arurctinrle kalacaktır. Fakat 
lıırdı. Her iki taraf 'kıyasıya bi· İngi\ızleTln kara ordusu kiıfı ol· 
ribırlı•ı·ini ~ akrn yıkm:ıkta d(• - maılığıudan Almanlar bir isti-
vam r>diyorlar. O gundenberı ikı la\'a duçar olmak tehlıkesine 
haft.a kadar \'akı. lıi•YI" bava ın~ruz olmazlar. Bu bahsi \•arın 
mulıarclıclcrile S:C'Çtl. Henıız Al· ıln tf'tkıkc devam <.''k-ceit"it .. · ______ ................................. __ .... __ 

~t bibııraf memleketler t- bof, çok çocukça m~~afaada bu-
l~ trı tahminine göre in:ı: _ lunanlar ıörülür. Bızım bildiği - ı 
~t !'115ır Üzerindeki m

1
ubar;b:- ~iz, ~ir_ ecnebi Avr?~adan geli~ Kömür sıkıntısı 1 Barbaros ihtifal 

~ ~ıı.ca(ı kat'i neticeye ba _ Sırkecı. istasyonuna_ ınınce evvela ! (1 inci aahifed1n de•~m) ( Bırırıci sa.hif l'dl'ıı devam) 
~ l.lsya, ya Balkanlardaki 1 oradaki bakımsızlııı, sonra da daha az kömür alanların sayısı ö- ve müteakıben bir manga Deniz 
~•Yet dost yapdıiı ıslav k?."!~sma çıkan !.al~nay~k çocuğu tekilerdcn pek fazladır. talebesi tarafından havaya üçer 
~lııı tlerile bir kat daha müna- gorur. Onun '!°?rkıye ıle .t~m~s- Bunlar, !>emt bayilerine baş - el fi ek atılacak ve sonra Barba
~.ı~' sılda§hrarak burada nü- !a hasıl edeceğı ılk. kuvve.tlı ın.tı~a vurdukları Laman para"!ını verin- rosun ruhunu tazızen bir dakika 
"~ edeeek, yahut Ortqark- ı,te budu~.<?•~ ~ntıba ıle bazım ce derhul kömürü almak i~Lerlcr . ~üküt edilecektir. Bunu müteakıp 
'İati ol membalanna ıahip ol- e~ bay~~~· . ıçtı~aı ~esele~e-~e Bunu temin edebilmek için de Vali ve Beledıyc Rei"!i tarafından 
~· • Yecıektir. g?.sleı:~ı~ımız. !akaydı hak ın a ı tevzi teşkilatını geni ·letmek ve .a- hır hı ta be irnd ı-dilecck ve en 

ı. ~ı '- --ıt il Al hukmunu verır. Ondan sonra o rılacak biiıün depolarda muRle- d · b 1 d ( cı'. Ulgu ere ı e manyadan b" . • • R ht d k" " "' genç cnız su ay ıırm an biri kı-
'!'11~rnin kat'i muvaffakıyet el- ec;e ıyı. ;stcrsenızf ı ';; a : rinin emrine amade kömür bulun- !i3 bir nutuk ııoyliyecektir. Bu su-
,..,, etrnemeıi ihtimaline kar- - -~~anya ~ garı~n arın • ızme durmak lazımdır. ırc tle gündüzkü merasime nihayet 

i ~ıt~t hükumeti, takip edece- e!tı~ - ;;eş .ur .? l'~nta~~· ısterse- H emen hemen her mahallede verilecc!ctir. 
\i; L hareketi şimdiden tesbit n_rz e~. ~n.~ı .. sus u :' e1?'1~e "!e - köınüıcü mevcut olduğuna göre, Geceki merasim 
ij ı.dunuyor. brıne r~t~un~lzk, ha~rke .. okı ,. ındtı- bu i~i yapabilmek giiç bir mesele Barbarosun türbesi Beledıye 
~L tr İ'-' ha h •. . .• aı, gen::K o ı . u mu ·ata e- sayılamaz. f ~ _ı 1 . 'OL '1.1 ttı ar k t k b lnra m.aan yapı an tc ısal ve pro-

~ ,."l .. e e 1~ a 1 •- i4tirmeL · " ·1ademk'ı ko"mu·· r boldur ve k l 1 • s •ıtırmak d"d 1" ıo · ı;)r er P. tenvır cdikccktir. C::.ir-

~liıı· uzere ıım ı en Gençlik çağımızda tahsil için d k h it d ""' ıst e t ı· · ma em -j er esin, o un yerine keti Hayriye vapurları da elek -
~ tt .ı· n ernasyona ının ve Avrupaya gidip gelirken bir sene k k ı "il Qlp)oma · · • '-if. d ömür ya ması mat uptur, yapı- trikle süslenecekler ve tül'benin 
\iı_t ,._ • sısının • ı ere- vapurla seyahat etmi,tik. Vapu- k !'- b 1_ h .~ "-'=rtıın h ) ld laca iş; ha ıcın u ,,..ömürü za - ôniinden geçerlerken projokıör . 
\,~'1 aztr am11 o uğunu rumuz Napoli limanına uğramıf meı~ı·zce ıedar'ık edeb"ılme•'ını" ıe-~" matbuat fas J r· ' Q !crıni ıürbeyc çevirerek tazim ve 
~ İıp mu sa ma u - ve üç dört ~t kalmıfh. Bundan minden ibarettir. h . d b 1 ki ~\.. •t etmektedir. istifade ile .. ebri gezmek istedik. ı tıram a u unaca . ardır . Bü • •)' f ,.. Bu da, dediğimiz gibi, semt tün l l.ılkevlerindt: de Raı barosun 
!( "~ ngiltere Rıhtıma ~yak att~ğımızda_':' itiba- bayilerini hem çoğaltmak, hem 'ıayatı hakkında konfernnslar ve· 
~ -~- ren, şehrı dolaştıgımız muddetçe de müşteriye derhal kömür vem· •Jlecektir. 
~~l etrafımızı hep yalınayak çocuklar bilecek hale getirmekle mümkün- --------------
\.:~a . d'I k - almıştı. O vakit, biz bu manzara-ı dür Sat"kınb;ıg" ın 6'.0DU 

~J ~m 1 i her 00 tarafla dan i.deta müteselli olmuştuk. z0 

• b .. t 1 1 9 

~
• rrıunasebatta bulunarak .. .. . • ıra ugun m c.-"cu o an d d b k 
1 

İfb' rv· . . Çunku Napolı, Avrup&nın mamur semt bayiinin koskoca lstanbula Müzehher n ın a ir genç ·ıı 
~ ır ıgı yapmak ıstıyor, bir ,ehri diye maruftu. o mamur k"f t d . -· . 1 k diın lfohçekapı tramvay durağın-

~~ ~f evvel Rusya, fngilıere sehirde istanbuldan fazlıı çıplak · 
1
• ayfe le de.~.ı.yec~gınhı an nmka, da ıram"ay beklerken, yanına 

tttn· . n aşma yapmayı çocuk görünce. en ı en ımıze t ıya a ın a ırı ı ya a·mış, laf ~ 
•cari a I . • k d" k d" . ıçın aza uşunmıye acet yo · - 7 d d b. • . ki 

t.~ ~ . 61.ıtı. Moskovadaki yeni «Avrupada bizden de geri şehir- urK. ki ~ d 13 1 tmıya başlamıştır. 
~l>a l ri, eski sosyalist lideri ler varmış. O halde kendimizi o l d' ışı~! YE .~ştT şu 1 "~ra a ek Müzehher ııldırmamış, durclu· 
~.~1 ~ Londradaki Sovyet kadar üzmiyelim» demiştik. O be ıbye .' e :-.tık.~I~. ~n c e;edverckrel ~u yerden uzaklaşmıştır. Fakat 
\.~kıııki, böyle bir anlaşmayı tarihtenberi otuz sene kadar geç- d u as~; mu~ u ~ he or ~tan 3 

- ~•ya, buna rağmen peşini bırak 
\~ •d ettir~ek Üzere alakadar ti, bila Napolinin yalınayaklı ço. naca arın a şup e yo ur . namış. arkasına ge<;crek kolile 
\t~ h 

1 
arnlarıle sık sık temas - cuklan gözlerimizin önündedir. Çin - Japon h2ri>İ .a rpmıştır. Bunun ü;r.ı:rine genç 

·~rı.~ ~narak fevkalade gayret Ondan .sonra bir daha Napoliye (1 inci ,ahıfeden do:vam) ız, dindeki çanla ilt: Ziyaya vur-
\~'1t-~ erdir. uğramak nasip olmaJı. Yalnız i. ajansı bildiriyor: TJUi- Zi)•:ı buna .kızarak ağız do -
'it~- ~u müzakereler, iki tara- talyaya gidip gelen aşinalarımıza Tavangpao ga.l(:tt·:ıinin yazdı- llSU küfre başlamıştır. 
~~'lıtlltste~~~ler! hüsnüniyete arasıra «Napoli ~ocukları hali ğına göre., cenup kısmı Çin. or~u- Gelen polisler tarafından ya_ 
~h~ ır .tw_:lu ılerlememi§tİr. yalınayak mı?. dıye ıorarız. Bu 

1 

s~ Genel Kurma.y Başkanı 2 3 l:.y- al anan Ziya. hemen cürmümcş
~ '1d ~ki ııya.si taahhütlerin 8.şinalardan biri, iki üç ııene ev- lulde General Ch'!,!}ofokoue, Ge· ıul üçüncü Asli) e ceza mahke _ 
~ ltt llgu enaellerdir. Meseli vel «h~ _Ya.lınayak çocu~lar ~: neral Tsai~'.n.~ha~ \'?.diğer kuman nesine verılmış, muhakemesi so
\ "e ~ Sovyetler tarafından if- Muasolını'nın de nazarı dıkkatını danlar~a _ı;oruşmuştur . rnnda bir ay müddetle hapse 
~ ~ ~ edilen şarki Lehista- celbeylemiş ve ecnebi uğrağı böy- Bu ıçtımada Fransız l lindiçıni- nahküm olunarak hemen tevkif 

fıt, 'i·zıyetini bir türlü tanıya- le bir şehirde İtalyan çocuklarının sine başlıca Japon k!1vvetlerinin • dilmi~tir. 
, '&.ııne Sovyetlcre ilhak e. böyle fakrü sefalet teşhir etmele- sevk noktaları olan Kouangsi "\:e Ziya kararı dinledikten sonra, 
)~ık hükumetlerinin ıim- rini muvafık eönniyerek yalma- Kouangtong eyaletlerinde Japon- kendi ini jandarmaya gotüren po 

\ı~lıtıı etini hukUkan tanamıya yak rezmeyi menetmiıtirıt demiş- lara karşı geniş bir taarruza ge - ~slere, hüngiir hüngür ağlıyaıak 
~~•ta ait Londra bankala- ti. İtalyan Hükumet Reisinin bun- çilmesine karar verilmiştir. T aar- ;öyle diyordu: 
\.~•ralan iadeye, fena mi- da muvaffak olup olmadığını bil- rı.ıza. 1 O Çin fırkası iştirak ede - c- Ben ne yapacağım şimdi, 
~' etınemesi için inciltere miyoruz. Yalnız muhakkak olan cektır. -nahvoldum. ··arım duyarsa 
\ ~lnıamaktadır. Bu yüz _ l:tir fey varsa, o da otuz sene ev- . T oki~, ~~ {AA) - Stefani -nutlaka beni oidürur.• 

kereler sürüncemede_ ve) gördüğümüz hu yoksulluk ve aıansı bıldırıyor: izmirde sarkmhlık yüzünden 
sefalet manzarasını bizim hala u- Japon kuvvetleri Haiphong"a bir cinayet oldu 

\.. M. ALTAY nutmamış olmamızdır. ihraç edilmiştir. İzmir (Tasviri Efkar) - Nar-
~ Bu hatırayı (söz ola) kabilin - Amerikanın, Japonya ile mü- lıderede çok feci bir cinayet ol_ 
'r E V L Q T den nakletmiyoruz. Şehrimize ee- nasebatını kesmesi mUhtemel 

\ec
1
d len ecnebilerin, yalınayak çocuk Nevyork, 25 (AA) - Tass: 

muştur: 

Dakar hadisesi 

Fransızlar Cebellötta
nkı ~ün yeıi~eı 
bombaladılar 

(1 inçi sahifeden devam) 
zılarını kurtarmak bahanesile ba- , 
-zı Alman ve İtalyan zabitleri tay
yare ile Dakara gitmektedirler. 
Dakarın birçok bak1mlanndan as 
keri ehemmiyeti vardır. Tayyare 
meydanları ve askeri üsleri mev
cuttur. Telgraf ve telefon bakı -
rnından da mühim bir yerdir. Da
karda halk, iaşe bakımından sı -
kıntı çekmektedir. 

General De Gaulle Fr~nsız batı 
Afrikasının iktısadi hayatını mü -
tarcke ile tahmil edilen esaretten 
kurtarılması ve mü~temlekenin 
Almanlann eline düşmesine mani 
olunması hakkınğa halk tarafın-
dan gösterilen arzu üzerine Fran
sız donnnmasının başında Dakara 
gitmiştir. Refakat eden İngiJiz fi
losu Dakarda, Almanya tatafın
dan muhtemel taarruza karşı bu
lunmaktadır. Bunun başka mana
sı yoktur. 

General De Gaulle, kan dökül
nıenıc~i için beyaz bayraklı ve :si
lahsız bir motörle Dakara mu -

-- BARBAROS YE ·TARİH: 1 -
Akdenizde dünyanın 
~eyrını değiştiren üç 
deniz harbi olmuştur. 
Üç büyük devlet, istilacı 
ideolojilerinin m a 11 i 
sulara gömüld~ğünü 

burada seyretmişlerdir. 

Bir ufukda 
il, uç gurup 

Aksiyon ( M. E. 31} 
Yazan: Samih Nafiz Tansu 
·········································································· 

Henüz yırınl yaşında bır dellknnlı, Şimdi Akdeniz lıiiklnıiycU ıçın 
sınırlaıı Atlas Okyanusundan Hind llısırla Roma çarpışacak ve bu ıkl 
deniı.lcı ine, şımalın sıslı \'C lı>aılı memleketin başınc.la ikı genç atak 
dağlarından cenubun kızgııı snhraJa. ve t.nrihi şahsıyct bulunacaktı. 
rınn kadar uzanan muaz~m Roma Antuvan daima kararsız ve Kk'<>
lmııaratoı luğunun başıııda diktatoı · ııatrnnın tcsıri altındaydı. Kuman
du. danlar, kendisinin harp planlarını 

Senatonun önunde hançcde öldu. doğru bulmuyoı Jardı. Antuvan her 
rülımiş Sczarın katlımlen tam bır ocye rağmen Ronıııyı yeneceğini, i«
yıl geçınışt.i. Şıındi butun dillerde tıliyı yapaeıığını iddia ediyordu. :Hir 
bir tek isim dolnşı)·ordo: -.Maı k An· ıııa~·ıs sabnhı A kdeniztn mnsmavi 
tuvnn - , genç, fcvkaliıdc güı:el. es· suları yaldızlanırkcn knraıla ve de
meı· renkli, eli giizlu, l:umral saçlı, ııiu.lc hnrıı bnşlamıştı. 
geııiş omuzlu bu j:!enç, ıradcnın, az· ){oma. Kartacnyı nasıl clcrıiı:lcrcle 
ıııin, c•nerjı ve cesaretin tirnsnlıydı. kaıandığı zaferle imha ctmlş,.e, Mı

Akş:ııııııı loşlu~unda. Romanın gü- sırın bilyük "'' hantal c.-emtlerini çe
ı·ültulu hayatı bıraz dındiğı zaman viıip, ynkıırak mnh\'edet'cğini ve 
uzaklarda yaşıynn bır hayalın ate· donanmac;ı lannn bir ordunun kara
şile de yanıyordu. O devir dünya ı- da tutunma ı müşkiıl olacat"lnı iyi 

rahhas göndermiş. fakat bunların nın her an tekrarladığı bu i![ıhi gü- hesnplıımıştı. 
üzerine ateş açılmış, iki 7abit ağır zel de !\!ısır Krnlıçesı Klcopatrn irlı. Meşhur Yunanlı Temi toklisln bir 
yııralanmıştır. Biraz sonra Genc- 1 Bu tnı ilılerde henuz 26 yaşında .. ozu vardı. c Harbin neticC"iinl deniz 
mi De Gnulle. :ıilaha mür.acaat e- bulunan Klcopatrn. çok tatlı bir t"· lıiı.kımlyeti tayin eder.>. Roma, dc
dilmeksizin ihraca teşebbüs et -1 nıerllğe, yosunlu bır taş glbı esrarlı nlz.lerdc kazanmalıydı. 
miş, fakat Dakar makamlarının iki ycşıl goze, ve yıldızsız gt-ce!er İşte o sabah Romanın küçük fakat 

t . k 1 
1 

G .
1 

kadar kara sıyah ıou~·l,ırılc ı:ı~lcıı ): U· her türlu mııncvı ayn kabiliyetli ge-
a e,ıne maruz a _mış ır. emı e- rııırılı olmasına rıığmcn biı· kıbli gü· mılcrile, Mısırın büyük, süslli, fakat 
re açılan ateşte murettebattan ba- ıclıy<li. ışe yaramaz gemileri anısında harp 
zıları ölmüş, bazıları yaralanmış- Scrvı;t, h:ışmet. debdebe Mısırc.la, hıışlaınıştı. 
tır. Grneial De Gaulle, kan dök- ışôhrel, r·cKaret "C k:ıhr·arnanlık Rv· Klcrıpalra, dcı·hnl bozgunluk, perl
mek istemediği için gemileri a - rıı11.Ja ıılı. !Jııgıııe vııı ulrııaz cinıı biı şıınlık halleri gösternıiye başlamıştı. 
leşten uzağa çekmi~tir. kühr·yltııı ı.:ilıı ş11tılaııaıı Hoına, lıu Arıtuvaıı bil' ara karadaki harpleri 

Dakar önünde şiddetli bir pamuk ıurlalıuı, tıurıııa k•ıruları, bıraknıak donnnmnya gl'çmiş ve Kle
rııeyvıı lıahçclcı ılc uumıp gıJen dı. Qpu tı a onn: 

deniz harl:i batladı yuı a cı·gcç t1aldııucaktı. - Kııçalıın... elemişti. Zira bi:ı 
Vichy, 25 (A .A.) - Fransıı: A- J l l;cr.aı h yatındll bunu yapmış. sağ kaldıkça bunlımn hepsini tek-

minıllik dııirC'Sinin tcblığl: f:ıkut fethcttığı ııısınn guzelıne e· rar hazırlıyablliriz. Amma görilyo-
24 eyliıl günu, İngiliz hava \'C de· ıür ulmuşlu Kleopatra vakıa Jul Sc- TUm ki sen ve ben bu cehennemden 

rıız kuvvetleri, Oakaı· hmanına, ~· zanı. bai;lılığırıı Romııyu gelmek su· lrnı·tulamıyacağı:ı. 
hil lıataryalaı ına ve füchelieu snffı· n:ulc ı:u tcı mış, fukat Jül Sezarııı Antuvan ona, şereften, haysiyet
harp ~emisinc şıddetll büeumlıırou feci O.lumu onu t<:krıır dıyarına uçur- ten, kendisine bağlı binlerce in.anı 
bulunmu~tur. muştu O da bır eğlencede t.nnıdığı bırakıp kaçmanın rezııktlndcn bah-

Üç ingıli:ı tayyaresı dli~urulmuş· ve se\'dlğı Mark AnlU\'ana vurgun- ~rtmiş, Klcopatra cevaben: 
tur. du. - Bütün bunlıır bir insanın ha-

Fransız bombardımnn ıan·arcl•:rı Roma dıktat.oru ıklınıler zaptettik- yatından iyi değildir. Ölmüş insan-
ıte İııı~ıln fılo una hucum etmışler· Len oııra N ti pcı ısınc knlc olmuş 'ar için ne denirse densin niha)·et 
ılıl'. Bir in,ı:ilız kruvazoruııc isabet onun 11yakları dfüınde nefcsıni kcı;- 'ılçbiri faydasızdır. 
vaki ulnıuştuı·. mlş. şeref ve haysıyetini tamamen Antuvnn lıuna razı olmamış, ka-

Kruvaıl.rlcrımız, muhaıebe esnıt - kaybctnııştı. ~a 11vdet etmiştJ. Fakat kurnaz 
,.ııırla, « Hıu h:ıııı> ve cReı;olutıon:t lı,:tc nıaii;nır Romanın aff edemi:ve· cadın, aşıkmın kendisini takip ede-
z.ıı lılılaıile cKent:t Lipınden lıır kı U· ccğı bu nlçulış, bu s ukutun ıntika· ·eğine kaııldi. 
vnı:tıı'<' ınııl\;addıt obil!ı :isabet ettıı- mını alıııak 111aksadılc yem bir ılik· lllı&ır gemilcı·i kızıl '11cvler içinıle 
ıııışleı·dıı. Uıtoı un ıdaı ,.~ınde toplırnmak v< onarken. düşman muhasarasını ~·a-

ş k k R • ı aıak birkaç gemi Ue İskenderiye"e 
:!!i ı•ylül ııabnhı saat 10 a ı:loğı u, oı •n ,\ urumc yenı omanın ıı ea ~ 

hucum y•·nıdcn b:ışlnmıştır. Tor pıl lı)·di lığı u yelken :ıçan l~k'Opatrıınm, kii-
iı ı..bcı ctnılı;ı cılan ıkı İngilız -z.ırhlı Senawııun gürültölü içtimaların- ik bir yelkenli de p~;nc düşmüt 
ıııdvn bırı ı, kuu•etlr. )ıtna •.atmış elan, nıha.)et n ithamlarından doğaıı '>ulunuyordu. 
vnzıyctte, muharebeden uzaklıı1'nıış· kargnş:ıhğı bıı insan, kendine giive- Bu yelkenlide, ordusunu, kuman
tıı . nen bir kuv\"et., ııarsılmaı. bir itimat- clanlarını, memleketini, gayelerini 

in mcyr.lana çıkmıştı. Bu adam (Ok· e1·ketnıiş, saçları dni::ıııık, sarnı·mı~ 

harbi 
tav) ılı. vüzlü perişan bir. insan vnrdı. 

İşte Romanın şerefini iade edecek Du adam bir zanııınlar büyük Ro-
(1 i..,ci sahifeden devam) \'C bir aşıftC'nin elinden Roma namı· ma imparatorluğunun hiıkimiydl. 

ve diğer hazı fabrikalarla tayya- nı lrnrtııraenk kahraman .. O zaman Faknt şimdi küçük bir yelkenli için-

Hava 

t 
.. ·- f b k • t·1· .. 1 · j muazz.'lm blr bazıılık haşlamıştı. de, bir kadının arkasından biitün ta-

re mo orıı a rı ası, ıs ı a us erı, . 'h" ı- ·· t --'t • I" l d k" .
1 

. Bınl<'ıee !n"inn 1\lakedonvayıı se,·ke- rı ı ro unu unu muş, şer~ en mı ı-
ımnn ar a. ı . g.emı er ve .tesı~at dılıyor, yuzlcrcc remi H~manın meş· hini !ccla etmiş, fıdi bir kolc haline 
yangın ve ınfılak bombalarıle tah hur Anıhııli (Aihipa)nm idaresinde inmişti. 
rip t:dilmi~. Polonyalı tayyareci- hun Janıyol'du. Aııtuvnn pek nz sonrıı Kleopntra
ler, 14 Alman layyaresi düştir - Ifo sırtıih Antuvon ile Kleopatra, va yetişmiş, onun gemisinin m·ka -
müşlerdır Bunlara tebrik mek ıu- Sl.snıııda lıüt ın Asya K rallannı top- iıındnn, yanan. batan gcıııilcıinc ıröz-
hu vcrilıni,tir. lmnı~lardı. ı:urıırlıı harp meclisleri yaşlnı ile bakıyor, iki ~llerilc saçla-

Almanlann mukabelesi k.urulııcağınıı <·A'k•ncelerlc vakit g~- nnı yoluyordu. 
çırıll\'or, 1°akkascleı·, cambnzlıır. mu Hnkiknttc Akdmiz hukimlyeti ak-

Londrıı, 2 5 ( A .A. ) - Düş - 'tis} cnleı Si~amı binbir t.rcce masal- siyonda f'bcdi muhteris bir diktatör
man, Londrrıya hücumlarını tek- 101 ınn beııziycn ibir iılemc boğuyordu. den gidiyor ve o gün tarih emsalsiz 
rarlnmıslır. lngilterenin diğer ba- Diğer tarnftan Oktav da aldıi'..'1 lıir gurup seyrediyordu. 
zı mm takalarına dıı bombalar a- l faila ver~iterden dolayt bir sürü i .. · Bu, Mısır için \stiliinın, ihtirasın 
tılmıştır. BaLI binalar hasara uğ- ynnlnr!a karşıla mış bulund~ğu icın mavi sulann ardında ebedi bir uful 

rnmıştır. Bazı kimseler ölmüş ve o-:n=l=a=r=ı =b=a=s=tı=r=m=n=k==la=m=eş=ı.:=·u=ld=u=.====i=d=i.=============
ya yaralanınıştır. Bunların mik -
tarı henüz malüm değildir. İngil
terenin bazı mıntakalarında da 
vangınlar çıkmı~tır. Bunlar süral
lı- söndiirülmüştür. 

Ölüm Cümhurreisimizle 
Mek•ika Cümhu1'reiai d İzmir askeri hastanesi operatörd 

&Tasın a Cevat Alpsoy Ue İzmir Merkez Bnn-

, .. ; •:;tnı 

Taçlan .. . Tahtları \ınııtturnıı 

lıüyuk aşk ... Her filminrle hin 
ıwş'e ... Her eserinde bir hC'YC· 

Ank:ıra. 25 (A.A.) - lılcksikanın kası şeflerinden Reşat Alpsoyun ba
j ıflti~liıl yılcloniımü• münasebctile Re- balan, Bursa doğumevl mütehassıs-

• ııncumhur İsmet rnönil ile Meksika lnrmdan Behzat Si~! ile İımir ikin
Rc•ısıeiıınhııru tıı·asınclıı karşılıklı ci noteri Zeki Ehilofı'lunnun kaym
t~brık ~t' tcqekkür telgrafları teati pcclcrleri sabık Yemen kolordusu 
eı.Jllınıştır. 1 kumandanı emekli erkanıharp livası 

c:ın yaratnn 
'SC\İmll FEH~A~D GRA \'EY 

giızC'l JO.ı\N BLOXDELL 
nu akşnın 

LALE 
sınenıasında 

Sannt kuclıctlc11inın en mukem
mel C~C'I leı ıni ynşatacaklıırdıı. 

Kral aşkı 

"Fransızca,, 
M uzik U!n a leş... • eş'eden kud
ret ... Aektan ılh:ıoı ıılan eşsiz 

şaheser 

H susı 1LAVE : 
J uıland deniz muharebesi 

h~~ı;;at Ve1iilinin tetkik\eri Ahmet Tevfik Alpsoy 25/!l/940 çar-
Ankara. 25 <Hususi) _ iktısat şamba günü gecesi vefat etmiştir. 

\'ekili Husnü Çakır bugün Turhal Cenll2c~i 26/9/940 perşembe günü 
şd,cr fnbrıkasını gezmiş Ye lazım - öğle namazından sonra Teşvikiye ca
~dcn iznhatı almıştır. Vekil bu tef- miinclen kaldırılarak t•bcdi nıedfeni
tişlcrinden sonra Anlimoin madenle- ne tevdi edilecektir. Adres: Teşviki-
rinc gidecektir. 1 ye Yıldız apnrtıman No. 12G. 

'iıu Aksam SARAY Sinemasında 
II O L 1 V U D'un göz knmaştırnn güzel yıldızlan 

n ü Y ü K c A Z'ın A L 1 C E F A Y E 
unutulmaz yıldızı 

CONSTANCE BENHET - NANCY KELLY 
ile bembeı· yarattıkları FRAXSIZCA sözlü 

KANATLI KADINLAR '\~Ilı ~U Bahrcli Lokanta _s~hi~i gönnek!e ne tesir altında kalabi- Ass~ciate~. Press _ai~nsının haber 
~tltıııcı U~ A:danın olumu- leceklenne misal olarak tekrarlı- aldıgına gore, salahıyeıtar maka-

llıı ~ inct g(Jnu munasebetile ~Y- yoruz. matın kanaati, Japonların Hindi-

Mustafa oğlu İbrahim adında 
bir sabıkalı, sarkıntılık ettiği kı -
11n ağab;:ysi Hü~eyinle kavga et-miş ve vücudünün muhtelif ver - Nuııını·:ılı yerlerin evvelden Buyuk aşk ve kahramanlık romanını takdim ediyor. 

J kapatılması nca olunur. ihtiras oyununa yanan maşukaların drnmı ... 

Türkçe 

~
!' cumarteııi günü öğle- ... _._ h . • . • • . . • ·ı~ 1 .. • B' 1 .,_ a. ~at 1' d T k d G ı•.uaa1&t, epımızı alakadar et- çınıyı ıstı ıuan uzennc ır e,ı .. A-
~t e op apı a a- . ı· . "k d" 1 "k ~ttıl>aşıı camilndc ruevlUdü e- mesı azımgelen bu derdın artık men anın, ıp omalı proteslo-

~~~~•caktu". Merhumu sev:n. kat'i çaresini bulmak. yo~larını a- dan daha ço~ ~kuvvetli !eşeb~ü -
.-..ıttf a.l~nnm ve arzu eden din raıtırinaktır. Buna eıddı surette satta bulunacagı merkezındedır. 
' ltıııın teşrifleri rica olu - karar verdiğimiz andan itibaren Birleııik Amerikanın Havai a-
: • AİLESl bir sene içinde lıtanbulda bir tek dalan açıklarında demirli olan 

\! GQ ............................... ~ .... yalınayak çocuk kalmıyacafı mu- harp gemilerini Uza1'~arka gön -
: .... hU Gününe Jarih ~ bakkaldır. içimizde evlat sahibi dermesi, Tokio sefirini geriye ça-
l ~;···· ............................ L .. olanlanmız, bir an için kıyası nef- ğırması ve Japo~yaya gidccek•o-
tr .. t!nc:i he ilk 

11 
sederek «acaba benim çocuğum lan petrol ve saır maddeler üze-

4,·v~r ş sene sanay eş- b h ld .. ~· · b k h ."'il ~tnı Vekiller He ·eti ta . _ u a e gezse, yurerım ne o - rıne am argo ·oyması mu temel 
\ 'l'~taııdik edildi. (934~ 18 

lurdu?» ıualini kendi kendine bulunduğu da i aret edilmekte -
l'lt bayıağının şekli hakkın- sorsa, bu mesele kökünden ved _ .. ir_. ____________ _ 

~ lln rn r'iyct mevkiine girdi. hem de pek çabuk hallolur. ye - Bafvekil Hariciye 
~ <93G) ter ki böyle kıyası nefsedebile - vekaletinde 
~:ıUldakta, milli sermaye ve ceklerimizin adedi çoialsın ! 
lt bk.ıc llk şirket kuruldu ve Ebüzziya Zade 

a§ladı. (932) VELİD 

Ankara, 25 (Hususi) - Başvekil, 
bugün Hariciyeye giderek orada bir 
müddet meşırul olmu.tur. 

1eTinden ağır suretle yaralamıştır. lıaveten: FOKS JOURNAL _ Tel. 41666 
Yaralı derhal Memleket ha taha- Tel: -43595 

ne~ne getirilmi~ ~~u tutulmu~Jj2~~~~~~,=~~~:w:ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tur. 1 

Uydurma bir haber 
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~~'\?@ Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 21 • 9 - 1940 VAZİYE!!_-
26 Eylul P•ııemb• Kasa: 

A K T l F Lira P A S l F Llrıt 
15.JJJ,IJ~O.'' Sermaye: • 

ihtiyat akçesi: Beden terbiyesi işlerinden 
neler bekliyoruz, neler 

istiyoruz? 
Ortada mühim meseleler dururken 
teferruatla meşgul olmak, yalnız 

vakit kaybettiriyor 
Sağlam dimağ, sağlam vücutta bu

lunur, dustuı unun kıymet ve ehemmi 
yetini pek iyi anlıyan Cümhuriyet 
bükiımetimız, memleketin beden ter
biyesi işlerim tanzim maksadilc bir 
genel direktorlfik ihdas ettı. Bunun
la beraber 7.7.938 tarihinde beden 
terbiyesi kanunu, 13.4.940 tarihin
de de bu kanunun tatbik şckillel'inl 
l'Österen bir <le nızamname neşredil
di. Nızıımnamede klüplerın genel di
l'Cktörluk mucssese.sine intıbak etme
si luz.umunu emreden hfikümlcr mev
cuttu. Bu intıbakın yapılması ıcın 
klüplerden başlıca iki şey talep edi
liyordu : 

l - Beden Terbiyesi Genci Di • 
rektörlüğünO merci ve ümir olnrnk 
tanımak ve buradan 'erilecek emir
leri tatbik etmek. 

2 - Beden Terbıyesi Genel Di
rektorlüğfince tcsbit edilecek klüp 
dahlli niznmrı:ıme esa laıı.nı kabul 
etmek. 

Bunlardan birincisi esasen yapıl -
maktaydı. Çiıııki.ı klüpler Genci Dı
rektılrlüğün cnıirlenne ıtant ediyor
lardı. 

İkinci madde)•c gelince: Dahili nl
zamna mel erin tetkik edilmek üzere 
gönderUmcsinı ve csns nızamnamele
rin de ona göre tadil edilmesinı ıs· 
tiycn Genci Direktörlüğün emirleri 
derhal yapıldığı halde klıiplere bu -
r:üne kadar nizamname gönderilme· 
miştir. Eııaaen Genel Direktörlük, 
klaplerdcn ıntıbakı talep ederken ne 
btcdlği pek tc malüm değildi. 

Ancak klfiplerden, intıbak etme
leri istenlldikten somndır kl Devlet 
Şurasından kluplerin manevi şahsi
yetlerini muhafaza edeceklerine da
ir karar çıktı . Sakat. işlerin malüm 
olduğu üzere en büyuk fenalıkları 
nam!ltcnahi diğer çürtlk işlere .rol 
acnıalarıdır. Nitekim intıbak etmi. 
yen klüpl~rin lig maçlarına gircml· 
yecekleıi nizamnamenin 67 nci mnd
de i icabatındanken Fenerbalıçe \'e 
Galatasaray klüpleri intıbak etmedik 
lori halde bu formaliteyi yerine ge· 
tJrmlş olıın Beşiktaş ve İstanbulspor 
klüplerile nizamnamenin sarih hü -
kllmlerine rağmen mar yaptılar. Di· 
siplin cczalıırını hıırfi harfine tat • 

r------~ 
Bu hafta yapılacak 

.maçlar 
Şeref Stadı: 

Suleyınuıııye • Beyogluspor, sıı

nt 13, hakem: Adnan Akın. Yan 
hakemler: l\luzuffcr • Şekıp. 
Beykoz • lst Spor, sant lö, ha
kem: Hıısnü Savımın, yan hıı· 
kemler: Fozıl • Hulcnd. 
Beşiktaş • Altıntuğ'. saat 17, 
hııkeın: llıılit Galip, yan hakem
ler: Bııhnttin - N ccdet. 

Feııcr Stadı: 
Topkapı • \'dn, saııt 15, hııkem: 
Şazi Tezcıın, yan hakemler: 
Sadık • Tarık. 
Fenerbahrc - Gııhıtasaıay. ı:nııt 
17, hakem: Samih Durıınsoy 
yan hakemler: Ahmet Adem · 
Feridun. ___ .................. .. 

bık etmekte kesbı maharet eden Ge
nel Direktörlük maalesef kanun ve 
nlzamnııme hükümlerıne a\'kırı ola
rak bu maçları oyıu .. ınıştı~. 

Acaba lntıbak elmlycn kHıµler ka· 
bahntlı mı 1 Asla. 

Çünkü Genel Dırekti.irlük nızam -
nnrnenın kendısine bahşcttiğı uzun 
müd<let uır!ında d:ıhili nizıınıname 
esaslarını yetıştırcmeınlş ve bu ışdc 
ıhmalkiır davranmıştır. Devlet mu
csseselerlnln imme ışlcrlni tedvır<lc 
gösterdikleri hassasiyet ne kadar 
fazla ise Genci Direktorlüğün e • 
saslı işleri bir tarafa bıı·akarak te
ferruatla meşgul olması ve asıl ya
pılııcak nıühlm ışleı·i ihmal etmesı 
ne dereceye kadar doğrudur? Bunu 
bUyUklerlmizin takdirine bırakıyo -
ruz. 

Amatör sporu idııre ınak~adile 
Türk vaz.ıı kanunu mükemmel bir 
kanun, o nlsbette şümullü bır ni • 
ıamname ~·aptı~ı halde bunu tatbik 
edenler malesef kanun ve niznııına
menin mükcnımelıyctıni lhlfı.1 edıyor. 

Gunrıl arzu eder ki bu kııdar him
met ve gayretle \'Ueude getirilmiş 
bir kamın ve nizamnamede vukarı
da zıkrettlğimiı aksaklıklar oİmasın. 

SET,}ıll l\'AFİZ 

.......................................................................... .......................................................................... 
COGRAFYA 

öGRETMELERİNE 

7.30 Progrıım, saııt nyıırı, 7.35 
Hafif müzik ( l'l.J, 8.0U lhıberler, 
8.10 Yemek listesi, 8.20-8.30 Hafif 
müzık. 

12.30 Sııat ayarı, 12.35 Mtizik, 
12.50 Haberler, 13.05 )liizik, 13.20 -
14.00 Müzik (Pi.). 

18.UO Saat ayarı, 18,05 ;\llızik 
(Pi.), 18.40 Caz, 19.10 i\lüzlk, 19.45 
Sııııt ııyarı, Hııbcrlcr, 20.00 Temsil: 
En keskin sil:ıh, 20.45 l\Jüzik: Din
leyici istekleıl, 21.15 Konuşma (Sıh
hat ımııti), 21.30 Hndyo gıızetcsi, 
21.46 Ork~tıı:ı, P. J. Çaykofskl: 3 
uncü senfoni, 22.30 Sııat avarı, ha
berler, borsa (Fiyat), 22.45 • Cazband 
(Pi.), 23.26-23.30 Program. 

işçi arıyanlar 
+ MHıllUR- Divanı Muhıısebata 
20 lira asli maaş, katiplik. İmtihan 

10/10/~140. Şart: Orta mektep me
zunu, askerlik yııpıııış veya tecil. 

:;o lira :ısli nıauş .)lurakıp mua
vıııllği, imtihan 15/10/940. Şart: 
Yük ek mektep mezunu \"cya 25 lira 
ınııaşta bir tcrfı müddeti bulunmuş 
olmıık. 

60 Ura ıısli muaş murakıplık. İm
tlhnn 4/10/940. Şart: 40 lira ile lıır 
terfi müddetı maliyede muhasebeci 
veya müıneyyızlikte bulunmuş olmak, 
Divanı Muhasebat reisliğine vesika 
ve resımlc müracaat. 

+ MEllJUR - Mnlıye Vekületi 
merkez teşkilatına. 13 üncü derece
ye kadar ııınaş ve ücretli. İmtihan: 
10/10/940 ı>aat 14 de. !l/10/9 ıo a 
kadar müracaat. Şart: l.i'!e mezunu 
evrakı ve resimle nıü rııcaat. 

+ ,l/ EM Un - Süıııerbaıık mües
sese ve fal>rıknlarındu muhaseb{' ve 
ticarPt 11ervisleri şef ve memurluk
larına. Ücret bankalar b:ırcmi hü -
kumlcri dahllınde fabrikadakilere 
bir derece işletme zammı. 'l'ecrfibc 
ııahıplerı hizmet ve tahsıl vesikıılıırı 
ve dort re•imle ve refcrııns verecek 
kimseyi bildıreı ek 1/10/940 ıı kııdıır 
Ankara umum müdurlüğünc miira
caat. 

+ MEMUR - Ortnkoy Deniz Ti
caret mcktebıne. 85 Hm ücl'etle da
hiliye memuru. Şart: Her sabah ta-

Altın · Safi Kilogram i1.81.ı.S36 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler: 
Türk Lirası • . • . 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi KUogran:ı 5.349,992 
Altına tahvili kabll serbest 
davlzler. • • • • • • 
Diğer dövizler ve borçlu 
kliring bakiyeleri 

Haz.ine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı nak· 
diye kllr,ılığı , 
Kanunun 6 - 8 lncl maddelerine 
tevfikan Hhine taranndan 
vaki tedlyat • • 

Senedat cüzdanı: 
Ticari senetler 

Esham ve tahvilat cdztİan~: 

f 
Deruhte edilen evrakı nak· 

A diyenin karşılığı esh:ım ve l tahvilat (İtibari kıymetle ) 
B - Serbest esham ve tahvllat: 

Arıanslar: 
Altın ve dövl-ı üzerin~ avan• 
Tahvilit üzerine avans 
Hazineye kısa vadeli avans 
Hazineye 3850 No.lu kanuna göre 
açılan altın karşılıklı ava111 

Hissedarlar : 
Muhtelif 

101.012.889.54 
15.121.0825~ 
2.171.450.1711 

1.16S.S27.3S' 

".525.192.41 

38.802.151 

20.033.'H7.76J 

158.748.563.-

19.310.1%.-

258. '236.034.8~ 

47.5111.376.93 

8.'277.057.57 

5 .988.7~ 

7.808.722.-
9.045.000-

43.0l>O.OJO.-

Yekün 
1 Temmuz 1938 tarihinden 

118.30S.42'.l.21 

l,16S.S27.3S 

27.~97.242.31 

139.438.357.-

258.236.034.80 

SS.778.434.SO 

59.859.710.76 
4.500.000-

20.429.958.47 

68).310.697.41 

Adi ve fevkalade 
Hususi • • • • • 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 inci maddelerine 
tevfikan Hazine 
vaki tedlyat 
Deruhde edilen 
diye bakiyesi 

tarafından 

evrakı nak· 

Karşılığı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle vazetlilen • 
Reeskont mukabili ilaveten te· 
davüle vazedilen • 
Haı.lneye yapılan altın kar,ılıkh 

avans mukabili 390l No. h kanun 
mucibince illiveten tad.:ıvüle va· 
zedilen 

MEVDUAT 
Türk lirası 
Altın : Safi Kilogram 18.'HS.845.-

3850 No.lu kanuna göre haı:ineyc 
açılan avan5 mukablll l-.!vdl o:u
nan altınlar : 
Safi Klg. 36.715. tSS.-
Dövlz taahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı kll
ring bakiyeleri 
Muhtelif 

6.188.666.15 
6.001).l)()r).-

158.748.563.-

19.310.196.-

139.438.367.-ı 

11 .oo:ı.oo~. -

209.51)().000.-

72.157.039.<C' 
26.6 16.619.0'l 

51.643.228,22 

3.3)9.77 

18.73) 401.74 

.,1 ... 
365.935·"'. 

--4 
Yekun ==-~ 

itibaren : iskonto haddi ' /, 4, altın üzerine avans O/o 3 ~ 

-=-=-========~ 
Beyoğlu Halk Sinema.ı 

Bugiın J.l de: 1-Kan kardeşler: 
Lorel Hardi, 2 Göıünmiycn düş-
manlar, :ı ...,.. Huılutta bir ıııaccrn • vv:rT/s~~ Y R İ Y Lİ S S 11 E~~~K ~~ 

Za,i 1 Kuleli askeri lisesinden 9:ı6 seııe- Saraçhaııebaşında Horhor ı:arlrl .. s:inde. Telefon: 20530 

sinde ıılnıış olduğum şııhadctnameyi A N A İ L K O R T A L İ S E 
7.a'"'İ ettım. Yeni inl alııcar..ıındaıı es- 1 k 1 " b 'il n ' b ft:ı { " & Talebe kaydına devam o uıımn ·tac ır. ı a ancı dı · ·C; i: ': sını ardan itibaren aşlıı.ııır. Son sını • rı· 
kisi muteber dcğildır. ı ıe~ Alemclıır Hoca Tnhsın sokak Noj ;mmş•u•b11c.sı•d•e-\·aıdır. Talebe mektebin hususi otobü" ve otomobilıle evlerine nakledilir. Dcı-slere ;,-

9 da Muzaffer Kutlu. • nicvvel<le başlıınncaktır. Talebenin o gün mektepte bulunmaları. ~ 

ıer1' 
İyi saat kullanmak istiye11 

lebeye beden terbiyesi yaptırııcıık ·- - -

kııbiliyettc, orta mektep mezunu. 'şiRKETİ HA YRİYEDEN nazarı dikkatine 

Gn"fata0~a~~je~? ~ubes~~v~nu1~:cr:~:~u 1 • ! 
+ oORETMEı\' - Eskişehir or- Boğaziçi vapurlarına mahsus •onbabar 

ta derece çırak mektebine, Türkçe,' tarife•İ 30 Eylul 940 Pazartesi aabahından 
riynııye, tabii bilgilcı, tarih, coğ • • ib k 
rafya. yurd bilgisi, jınıııııstik oğrct- at aren tatbik olunaca tır. 1940 senesinin 
mcnlen alıııncoktııı. Şııı·tı: Yiiksck Tarifeler gicelerde aablmaktadır ~ 
mektep meıuııu, orta okul oğrctnıen- ,. Knılın, cı·kek kol ve cep saatlerinin 
liğı chlıyetl o~ınak. yevlet Demiryol-, ~oıı modelleı ı gclınıştiı. Saııt alına-

ları Zat İşlerine muracaııt. BiR HAKi.KAT f ı dan evvel çok zengin olan 
+ EC7.ACI - Küçük Yozgat ve • '~ ı · · 

K kk 1 
• "' ı;. • 

58 1 J1 k çeşıt crııııızı görünuz. ı'ncl 1."llt 
ırı ·a e ıçın .. ı ll.Ş ·.znmı ' 11" :c~- M bt rem mücterilerimizin nazarı dik atine: Satış deposu: z. Saatman Sulta ııhanııım Cıımcıbıışı han 1 

ilk yopmış, sicıllcn tckaut edilmemi~ u e .. 
bulunmamak. 1/10/940 11 kaClar As· ı l'!i7t;5j~~~sıı~~~~~~~~A~~~~~~~~ 
keri Fabrikalar Umum Müdurluğü- ~ 
ne müracaat. 
+ MAKİS]ST - 3 tane, Kırşe- 1 ~.ir Nnf._iasın~n taahhüt işl~rl içi?·ı ~Kapalı vazıyette Aj vali el.le 

Ucrct: ış mu<ldetı 80-100 lıra; ı, ~~ ~ Y 
sonunda 60 liı'a ıle daimi 2 makinist, ! . . /;,~"il& ~ ~ 
100 lira ücrntle bil" baş makinist, ·~ ~ ~. ~· ~ · 
Nafia l\l üdürlüğ{inc ımlı ncaat. 1 . 
+ FEı\' MEMURU - lnş:ıal iş- 1 

ferine. ~laaıı 75 lira, Dıkıll Bclcdi
y~ıne müracaat. 

Pırlantalı ve elmaslı saııl demek, bir kelime ile SİNC ER SAA Tl 
demektir. Çiinkıi: . .. .. 

Pırlnntalı ve dıııaslı s.aatlerın butun hakiki l'V!<afı · nıeşhuı u 
alem olan SiNG EH saatlarnıde toplnnmış~ır. Bunnn için: 

Saat alacn;«ınız zııınan, tereddiitsüz SINGER saati almalısınız 
ve !;aatin ü:r.erinıtckl SINGER markasına, mües•e.semiıin adresine 

dikkat etmenİ7. liıl.;ımdıı · 

Ekzemanan ilacıdır. 
Yara ve çılnnlarda kullaaılır. Her eczanede kutusu so;~ 

Müdürlüğünden: ______ , __________ ""'·· 
Milttarı ~uhammen ' /, 7,5 f•ldi E/uifttr1

1
; 

lnhisarlar u. 
Maarif V ckiletince İlk mekteplerin 4 ve S ci ırnıf

larına kabul edilen Maraşlı Kazancıoj"lu Abdülkadir 
Sadinin " YENi iLK COGRAFY A ,, kitapları Milli 
Talim Ye Terbiye Heyetinin ıon dctişikliklerilc " SE
MiH LÜTFi " kitap evi tarafından haritalar ve re
ıimler yeniden yapılarak emaalıiı. bir nefasete oeş

redilmittir. 4 cü aınıf 21, 5 ci 30 kuruştur. Toptan 
alanlara büyük tenzilat yapılır. 

+ li.O.\'GRI·:l' E Dı1 l' ET - Ga
la tasa ray Spor Klülı!inden: Klübii -
mfizün mutad cnelik kongresi 28 
~y!UI 940 tarihine tesadüf eden cu-

' martesi gunü sııat 17 <le Eeyoğlun
dakı merkez loka lınde yapılacaktır. 

Bu defa ki kongrede ek11crlyete ba- ·ı 
kılmıyacağından, b!itbn ıız.arıın ha. 

Modayı takip eden her asri kadın için kıymetli taşlarile ve nefis 

işlenıeslle hakikaten nazarı dikkati celbeden böyle bir harikulıide 
cSİ!'\GER> saatine sahip olmak adeta bir saadettir. 

Somunlu cıvata 

Dekovil malze
mesi 

6000 adet 

bedeli teminatı G~ 
Pazarlık 4/J./'J~o 

ı' 

lstanbul Vaklflar Müdürlüğü ilanları 

IC'ıvmeti Pey 111.1rası 
T,irıı Kr. l.irt.t. K,.. 

158 63 11 92 - Sultanahmet Ak bıyık mahallesinde h:eı estcci ııo -
kağında eski 11 yeni 33 No. lu \'C tnmamı 62,5 
metre murab bnındakı arsa tnmnmı. (5Gii5) 

263 42 19 00 - Lileli eski l\Iolla Kestel yeni Kemalpaşa nıab:ıl

~esınıle Fethi bey cııd. Taşhan 2 ncı kntla 29 No. 
lu oda tamamı. (3001 l 

658 78 .Cl 92 - Tahtakalc Dmirtaş Mah. Uzunçıırşı cad. Yemi.-
hanı ıçinde 1 ve 2 N o. 1 u oda ta mn nıı ( ii90G) 

821 97 24 15 - Şehremini Seyid "Ömer nıah. Hüccet soknk ı No. 
lu evin tamamı. (7051) 

Yukarıda yaıılı eml.ak 6/9/940 tarihinden itibıırcn bir ny içinde 
pazarlıkla sııtılacaktır. Isteklileı in Çemberlitıışta Vııkıflnr Başmiirlür. 
lügü Mahllılat kalemine müracaat! m. (!ll5i ı 

- Büyiik ca•u• romanı - Tefrika No: 35 

Nakl~den: CİM MiM 

Onıı layık gfizcl bir sofra kuı·dur • 
dunı. En!e<s bfr Hors d'ocuvrc beyaz 
keten örtülerin üzerini iştihayı cel
bcdecek tarzda süslüyordu. 

Plii.nıın iU idi: Ona lüzumlu bir 
~yayı evde sakladıktan sonra kendi· 
sini daireytı yollamak •. sonra daire
sine gitmek, o e.,yasının evde oldu· 
ğunu hatırlatmak ve kendisini bizim 
eve yollamak .•• O arada da kasası
nı kanştırarnk planları aşırmak. 

DDoündüğiim gibi de oldu. Bera· 
ller b!libaşa içkisiz bir yemek yedik, 
ben ihmalkar kıyafetimin içiııde pek 
• üzcldim. Onu kabul etmek iti•, e'f 

hnlınln bütün zarafetini üzeıimde 
toplamı~tım. Khöni belli ki beni de
Jlce ıİeviyordu. Nazarlarından bırçok 
şeyler ıınlıyordum. 

Pantolonunun d!lğmesine bağlı bir 
zincir \'e zincirin Ozerlndc de anah
tarlar vardı, bütün gayı•t>lim onları 

aşırınaktı: 

Donmuo krema yiyorduk, yanına 
sokuldum, bir kolumu omuzuna at
tım, taba~mdan bir kaşık krema al
dım ve scvgillmin ağzına uzatt1m. 
O dudaklarını kaeıg.a doiru götü • 
rürken elim tltıedl ve kaşık dökül
dü. Pant !onunu 1C".kr1edi. 

zır bulunmasını rlcıı ederiz. 1 
RUZNAME: 1 - 19:19-1!'40 sene

>i mnli raporların tetkik ve lrnbulii , 
2 - İdare hcyetınin ibrası, 3 - Ye
ni ıdare hevetı ıntıhabı. 1 - Klu
lıiin f; portif. rııalıyetı hııkk:nda ıııııu
mi heyet fızıısının dGşiıııc('lerı. 5 -
lntıbak meselcsınin nıü1.akcresi. 

+ Tiirk Tıp Cemiwtiııclr11, Tutll 
devresinden sonra rt>nıİyl•limiz ycnl 
sPnc ~alışmalarına llktc~rinin hirin
de lıaşlıyacaktır. İlk l'Plsc salı gfinfı 
1/10/940 snnt 6,fi tııılır. :'ıluhtcr<>nı 

1 a:r.aların ve ıncslekdaşların teşrifle-
rınl d ilcriz. • 

Tasviri Efkar 

Nüshası (5) Kuru,tur. 

Ş •t• 1 Tür1'1ye Huı, Abone erat ı için ~ 

Senelik •.•.•.•.•••• 1'00 Kr. 2700 Kr. 1 

Altı aylık ..... ·••• 760 > H50 > 1 
Üç aylık ..•• ..•••.•. 400 > 800 > 
Bir aylık ..... •..••.• 160 > yoktur. 

Ben üzülmüş gıbi uiı tavır takın· 
dım, hemen yerimden fırlııdım, pe
çeteyi ıslattım, kremayı ı;ildlm, fa
kat leke lıilyudu. 

Khöni şaşkın şaşkın bakıyordu. 
- Şekerim, dedim, kalk sen p:ın· 

tnlonunu cıkar, ben lekeyi sıll'yim, 
dııirenc öyle git. 

Ve fazla beklemesine meydan '\"er
meden yerimden kalktım. 

- Haydi. . . 

SINGER Mo. 82 - A 180 s~mü:ave 11 Pırlanta
1

1 

Emsalleri gibi 15 sene garantilidir. Adru : 
• SiNGER SAATLERİ Mağazası - İstanbul, Eminönü No. 8 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : 
ı _ :,\luhendis kı~mı giri, imtihanları 1 Teşrinlt:v,·el 940 ulı güm 

yapılacaktır. Kaydolnııanların karnelerUe o gün saat sekiz buruktu mek· 
tcpte lıazır bulunın&lllrı. 

2 _ Fen nlcmuru kısıııı ıtlriş imtihanları giiniı ayrıca ilan oluna 

cait, 
3 _ Tedri~ata 21 Teşrinievvel 940 pazartesi günu başlnııacağı lliu 

olunur. (8!197) 

lstanbul Belediyesinden : 
27 F.ylul !HO cuma gunü büyük Türk anıiıali Harbarosun ıhtıf:ıl 

güni.ıcfür. Tcşrifııtn dahil zevatın 9.:ıo da Beşiktaşta Hıırharos tiırbcsinı 
teşrif huyurmalan rica olunur. Kıyafet: Koyu renk kostüm ( 9162 l 

hııyli ilcrlcııılşli. Daireye geç kalı -
yordu, hemen pantııllıııunu g·iyıli ve 
doğru daireye gitti. 

Anahtarı, {Hü nıasasıııııı üzerinde 
kalmıştı Y ıı rım sııat soııı·u ben de 
giyindim ve derhal onun nınkaınına 
gittim. Beni kapıdıı görünce: 

- Annie, dedi, anahtıırlıırım ora
da kalmış, ben de şimdi sıııın birı
sini yollıyaenktım. 

-- l\tn«anırı üzerindedir. Fakat 
evi kilıtli bulur. 

Anahtarı beklerim. Hıı az dolnşııc:ı
ğım. 

1\höni porlmantodıın şn pknsıııı 
giydi, anaht~rı elınııleıı aldı. 

- Öyleyse, deıli, gidip geleyim 
Kapı)'ll cloğrn y(ıı ürken ~eslcııdim: 
-- Odacına lıııbcr \'CI" ılc kınısc ı 

çeri girmesin, seni soruncıı yok der· 
lcr. Yabancı yabancı adnmlıır oda~·n 
girince ben sıkılırım. Hem de ın.ı · 
lünı ya ... Doğru olmaz. 

Khöni odacısını cağııdı· 

i\I uh. ~o. lu boya 
fırçası 

G kalem 

900 adet G45 48 37 

> > 

A. 
me 

A nuıalaj otu 75 ton 4500 3~7 50 > > 
J. - Şartname ve fırça niinıuııesi mucibince yukarıda cins .:e 1 

tarı yazılı 4 kalem nıalzeıııe hizalarında go•tcrilcn u,.ullerle satııı ' 

caktır. 

11. - )tuhamıııcn bedr.llcri, ıııuvnkkat teıııiıınlları, eksiltn1e ' 
ve saatleri hizalaı ırıda yazılıdır. 

111. - Eksıltıııe yukıu ıılıı yıu.ılı gıın ve saııtler<le Kah:ıtnştıı. 
ı/ 

'Zını ve L\t ül>ayaat şubesindeki 11lım konıisyoııunda yapılacaktır. 

JV. - Şal'tnamele1 sözii J;l'\"eıı şubPrlcn parasız alınabilir. 

V. - htPklilerın eksiltme pazarlık için tavin olunan gu 
ıılt 

% 7,5 güvenme paı alarıle hırlıkte mczki'ıı komisyona nıüracaatlıır1 • 
(905S) 

Londra 
Nevyork 
Pınl• 
Mllano 
Cenevr. 
Amıter. 
Beri in 
Brük!lel 
Atına 
Sof ya 
Prag 
Madrit 
Var,ova 
Budapef. 
Biikrct 
Belgrad 
Yokoha. 
Stok hol. 
Moıkova 

25 - 9 - 940 
1 Sterlin 

100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
100 lıv. Fr. 
100 Florin 
100 Raylfm• 
lOD Belga 
101 Drahml 
100 Leva 
100 Çek Kr. 
100 Pcçeta 
lOQ Zloti 
100 Pengö 
10!> Ley 
lM Dinar . 
100 Yen 
100 ineç kr. 
100 Rubl• 

S,24 
132,20 

30,20 

0,9975 
1,622S 

13,90 

26,5'i2S 
0,62:> 
3,17; 

31,137l 
31,00SO 

V k· ı \Ezanlı~ a ıter s. D.~ 
Günt>f ~ Y <U"uııo.ıı ilS3 li ~ 
Ôllfl 06 04 ı f1 

!ldudl ü9 'l7~6 oı 
Alı,aıa U 00 19 ~ 
Y ataı Ol 31 10 ıJ 
imsak (Yarın\r.ll 10 ıs~ 

Adan'I durakladı. Zarar yok de • 
mek ister gibi bir tııvır takındı. Ol· 
madı. 

- Ne yapalım? Bütün evı·ak goz
lerde. 

Eline bir pijama pantalonıı tutuş-
turdum ve dışarı çıktını. - Hem kimseyi yollama... flııde-

- nen. dedi, bir yere kadar gidı 
)'orum, ma•lam içeı·de otursun. Benı '==============::::! 
sorarlarsa \'ok deı'1i:in... Bı>ıı ~elin- ---------------
ciye karlar nıartıımı ir:crıte rııhatsız ESHAM VE TAHVİLAT 

1 ~orsa harici altın f!,!tl~ 
l ır• ~ 
~ ~ İçerl girdiğim zaman 0 pantalo. mclcrln dedlkoılu yupnııılıırını ını is-

nunu değiştirmişti. tlyorsuıı? 
Ben ceplerini boı,ııltnıasına me~·. Khiiııi 'lııı~ını knı,ıılı: 

dan \•ermeden eliıııtcıı paııtalonu - D~ğı u, derli. 
kaplım, ve yan taraftaki odaya geç- - F.vln nnııhlnrıııı snnıı vereyim, 
tim... tak:i ile git gel, ben burada bcklı· 

Ceplerini boşalltını, zincire bağ· yeyım. 
l•nmış anahtarlaı·ı kenara koydum Çantanıt karı~tırdım, anahtnrı u-
'ft üstüne ütü bcıini kapadım. zattını. 

l..ekeyi ttmizlcıllm, çıkardım, saati - Yalnız, dediın, pek ı:er; kalnı:ı 

etmesinler. 
Onun dairesindl'n lıcııim C'' Lnksl 

ile 8 dakika siirt!rdi. Rir o kudnr ıla 
avdet ..• içeride <le 4 d,ıkikıı kıılsn' 
!!O <lakika bol bol ,•nktinı vnnlı. 

Khlini kapıyı \•uı·up dışnrı ı,;ıkıncn, 

ben sağı solu dınledlnı. ıloğrn kııım
yıı gittim. Anahta1· yu\•nsıııda çok 
kolay döndü. 

(Devamı ı·ar) 

1, Bankası Bankul nama 
Sıvu - Erzurum 1 

s 
6 " " . 

Umum tiyatro 
Merke:ı Bankası petl• 
Türk Borcu 1 pefln 
1938 •/0 5 Hazine tahvlll 
Ergani 

8.65 
li,95 
l0.14 
20.-
32,7~ 

I04,
S0,50 
S0,5G 
19,Sl 
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