
İzmirde Atatürk mü?:asi 
açılıyor 

İzmir, 26 (A. A.) - Birinci Ko!• 

-----------, 
insanın hayatta en çok muhtaç 
olduğu şey, servet, kuvvet, hür
riyet, şöhret, hatta sıhhat değildir, 
belki se:iyedir. 

donda bulunan A tat ürk konağının d un 
Belediye namına ferağ muamelesi ikmal 
edilmiştir . Belediye, burasını Atat~~ 
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Türk Rumen 
r~--------------------------------~ Dakarda 

-
Ticaret anlaşması 
dün imza edildi 

Ba.zı maddeler için serbest döviz esası kabul 
edildi • Dış Ticaret Dairesi Reisi Servet 

Berkin anlaşmanın esaslarını anlattı 

~Cflba yeni 

neler hazırlıyorlar ? 

harp dün 
neticelendi 

lngilizlerin bir zırhlısına 
torpil isabet etti, bir 

tayyareleri düştü. lngiliz 
fil osu cenuba doğru 
Dakardan ayrıldı 

Dün bütün memlekette 
merasimle kutlandı 

lbıahım Necmi Dilmen. bu o,tle· 
ve Tilrk Dili Kurultayının 26 t'yliıl 
1932 de toplantısını tıısv ı rlc haşla · 
nıış, Kurultayın büylik kunıc•ısu Jo:. 
bedi Şef AtatUrkün hııtırnı><na hur· 
meten bir daklkulık bir siikiılt:ın ff A '' A 
sonra Samih Rıfat, Dr. RC'şll Gıılip, 1i 
Celal Sahir Erozan, İsmail Mu,tak -----
!\fnyakoıı, Esat Sngay, Nuri Conkcı H A R B j 
ıırllııı ını d.n rahıııetlc anmıştır. 

fzmirde 

Alman zayiatı 
60000 asker 

. . 
TIENÇIH 

• <I 

Tsman 

,.-(Harp vaziye!J-~ 
lngilterenin 

müdafaa 
tedbirleri 

r:-- Yaıan : -ı 
Cıkl Ordu Kumandanlarından 

Emekli General 

Ali lhaan Sabi• 

o ıoo 100 JOO +OD S"OO 

Hindiçinin iıgalini mütealtip 
Japonların ilerleme İ•ciltame• 

tini ve Hin './içinin vaziyetini 
6Ö•t•rir harita 

Uzakşark -------
karışıyor -------

Çinliler 
Hindiçine 

taarruz 
ettiler 
.. ·---~ 

Bir Amerikan filosu 
Şan~haga demir l edi, 
müdahaleden korkulu
yor - Japonlarda Hindi-

çinde ilerliyorlar 

Tchouııg-Klng, 26 (A.A.) - Reutcı : 
'l'ecyyUt eden hnbcrlcı c nuzarnn 

llindiçiııiye tnnrı uz etmekte bulu -
ıııın Japoıı kıtaatınııı gerilerine 
Kwangsi eyaletinde Çinliler bir hu
rumcla bulunınuşlunlır. Çin gazet<o
lcri kıtaatın yalnız hududu müdufıı
nda değil, Frnnsızlnrn yurrlım etmek 
üzere bu hududu geçmelerini de tnv-
iye dmcktcdlr. 

Japon taarrazuna karşı 
Tchoung·King, 2G (A.A.) - Hin

diçiniden gclcbllccek bir Jııpon tanr
(nııl'rı mı scıhift 3, siitım 5 de) 

Dün re•mini aldrrdıRımı:a 
•onbdtar l•ylaklon 

Bir avukatın bahçesinde 
mevsimde leylaklar açtı 

bu 

Yalnız Amerikndn olnıaz ya, bizim geçti, bir de ne görelim, nğacın ku
memlcketimizde de tuhnf tabin~- ruduğu yerden labiatin bir cilve i 
ripllklcri oluyol'. olarak yapı·aksız leyliikl81' s;ürml.l e 

DOn matbaamıza Liilelide Kcınnl- ba~Jadı. Derhal nlakadarl.nra müra
ıınşa mahallesinde Çukurceşmc sokn-
ğındn 25 numaralı evde oturan B\'ll· ~aat. ottlk, onlar da böyle bir vııka 
kat Abdullah geldi ve şu vakayı nn- ılc ılk defa kar$ıla~tıklarını soyle. 
lattı: 1 diler ..• 

- Bilirsiniz ki f Jeylfiklar bizim Biz hemen bu garip tabiat hadı-
nıcmlckette yalnız llkbahardıı a~ıır. scsile alikad.nr olduk ve maha lline 
Bunlaı ın şimdiye kada r sonbaharda fotoirafçı arkndaŞlmızı göndererek 
nçtığı gdrül mcmlotir. Geçenlerde bu sonbahar lcyliiklarının resmini n1-
samycli g ibi bir yel csmiıı ve bahçem dırdık. Bu acafp hi.dleeye karoı ~t-
dekl lcy,lak ağacının bir tarafını da e aklılan elb 

1 
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Şarap fıçılarının içinde, 1ahte pasaportlarla 

türla dalavereye baş vurarak, dünyanın 

bucatJndao ibadullah 

-.e her 

dört 

Mısıra akın 
ediliyor ve bunun önüne bir türlü 

geçilemiyor. Bütün dünyanın 
gözü orada! 

EKMEK 
FiYATI 

ARTIYOR 
Pazarteal gününden 

itibaren ekmek 
20 para fazla 

lr-- Mühim bir mesele .......................................... 
Hususi müesseselerden 

askere çağırılanlar 

, PEYNiR 
FiYAT/ 

YÜKSEK Bir masal 

Su bikiyo ha.indir amma, ha· 
kikattir: .Muharrir arkadaşlal'ı· 
mızdan biri mensup bulunduğu 
gazetenin aahl!ılne müracaat et-

1 

Bir vannı;ı, bir yolunu~, ev~~ 
zaman içinde lskitler denılen 

lan... Fiyat Murakabe millet varmıf, Bu millet bir P. - E ... Ne yapalım! Avdeti- .or.• lrnllfı 
nize kadar biraz dişinizi sıkmak K • manJar Asyaya b-ım 0 • 
icap edecek!. omıayonu bu husuata Med devletine de şöz dinletm_ıt• 

nıiş: - Yalnız... Bil' küçük nokta tetkikat yapacak Anlattıklanna ıöre, AsyaY_a ~.; 
Vekille• Ueyeti kararile Topırak - Ben aekerf hizmetimi ifaya daha... Tral:y.ıdaki peyniı· tüccarlarının kim olan bu fatihler yirmı ı;e 1 

lllnhsulleıi Ofisinin İstanbul için çağırıldım. Yarından itibaren - Yok .. yok ... Teşekkür ede· aralarında anlıt•maaı neticesinde vu- sene kadar kılı,. ıallamıtlar "te 
· · b 'd 1 i d mezuniyet rica edirorum. ı t il h k d · t k ~ 11 1 B ı veı <lığı uı ay arın f yatlarına a r z. n~a a ya ın a yıne e • kua geldlti aöylenen fiyat yuksckli- karıılarına dikilen her •• tan

1
•1, 

90 para zammettiıı.inı •·aznııı:tık. Bu Gazete eahlbinin mukabelesi: rar beraber çalıın·1z ..• k l ! y· · k. ..ne ıa 
- 6 J ,. "! i ~ R 1 ti hakkındaki tetkfkleı· ilcrileınckte- yı mıı ar ırrnı •• ız · · • k !" ı k - :a ezun Ye~... u ınrnı a... Ve aı·kada•tmız mensubu bu· '"' ı va.:ı,yetın e»me ıynt arına ne a· k 0 k •. dir. I d ·· urtlrırırı 
dar lesır ed~ceğim kararla~tırmak Doğrusu pe nı m On de~ıı... lundujıı mOe~enln sahibini macera ar an sonra ozy ' 
U··znr"' clün Toprak Mah ullen' Q#ı·- Fakat ... Nihayet ... Bir çaresini bu vaziyette terketmiq ... Kendisi Diier taraftan Kars gravyara özliyen bu fatihler, Asyanı" sert· 

'" • 
4 b 1 1 E i 1 ı b'- · ı · ·ı ., peynirledni 1stanbulda bir kisinin d' Je'·e • ıinde Beledi•·• 1ktısat Müdürunün u a ım... n Y s u. sız ıstı a bugün ·iki a-..·danberidir. ,.aıı.ı. · vetini ht~ıyarak ken ı mem ·"lit· 

• · ·b· a\•nlım Bı· ı k " " ,. ll'attı~ ve fiyatları ?O kurU1Jtan 120 :ı dök 
de bulundu.,••u bir toplantı .-apılmış- etmış gı 1 ! · ··· r ay ı rıldığı yerde, ıolllh ba•ındadır. lerine dönmek üxere yola • lstihk k 1 nız .. kuru~a kadar çıkaı\.fıgı anlaşılmış- e 
tır. Neticede bu z:ıın yüzünden lıir ·a ·ınızı a 1 

• Bu küçük vakıadan ibret ala- tır. B.ı hususta da tetkikler yapıla- mü~ler, dere tepe aımıJlar, 11 

Yıllardan . b. e_ril y· AZAN.· ki, Atinada dili· çuval unun 60 kuruş pahalılaşacat"l - Fakat!!... lım: Devlet kendi müesseseleri caktır. Fiyat Murakabe Koml yonu günün birinde çoluk çocuklarııt• 
Ml•ır polıaının .l't .Yene 1 O bin anlaşılmış. ekmek fiyatlarına 20 pa- - Ü5t tarnfını l?eldiğlnlıde için elzt>m olnn kanunu yaptı. bu iot yakında ele afacııktır. kavuımak Üzere kendi ıınırhırırı• 

~ ra zammeıJUnıesi kararlaşmıştır. tekrar görüşfirOz. Sizin zaten Fakat husu f mOes e der bu ,e. k 1 rırt• 
b d b 1 ~ • drahmiye Mıaır y ı d -· ı · ki ı ı 40 lir:ı avanııt.an boı'tunuz var- kllıle hirbir mükellefiyete tabi Murakabe Komisyonu ayak butıkları uman ar§• a ·· , a§ın a _ u unan ,,,,., J-"' a nız egırmen cı·ın es fiyata a • k ' bir ordunun dikildig-ini .. örrnı.ış 
meşhur kuman- ••:=::.mımmliıim••'•vv111'---1•••_,r için sahte pasa- Jıklaı-ı buğdaylar pazartesi giınOne dı. nir aylık -chıı kınıuian:. onu tutulnıaılı. Halbuki onlar Tiirk- Fiyat Mürakabe Komisvonu dün .. 

Ulcm &a _.. k ı k'f' 1 :r.· d k k f' kesclint. Ne kalır? St!ksen mi? tür, bunlaı· da TLll'k. Onlıır ka· ı . ler dan _ İngiliz _ port satan koca aı ar a ı gc ecc.;ın en e ·ıııc ı • top rınnııştır. Kağıt ve kırtasiye aa· · oluı. 
yatları pauırtc~i gününden itibaren Şimdilik eu Eık~ni buyurun. zanılıklarlle aile i:eçindlrirler, tışlıırı ıçiıı kiu ııisbctı te~bıl edil • Bütün Asyaya meydan • 

Russel Paşa, memlekete eroın ve ı bir müeseese kurulmuştur!. 20 para arttmlacaktır. Avdetinizde yine bizim müeı~e- bunlnı· da öyle. me&i &'ClPcek toplantıy:ı. kalmı1Jtır,j yan kahramanlar bu m.anıa~e 
afyon sokmak için hariçte kurul- Harekete geçen Atina polisinin sede sizin yerinizi hazırlaınıya O halde? Paşa bahçe cıım fabrikasından bte. kar~ısında fa;mışlar ve kınıler 
muş olnn muazzam kaçakçılık te, himmet ile, mükemmel matbaa Vatın• 1•0 d11 0 kn teftı"şlerı" çalışırız. Ililmeylz bu tezadı ayrıca tas- nıll.'ıı m. aliımat t:ı gelmemiş olduğun- ı kar•ıf,. .. tıklannı anlamak için """ 

d ık k k 1 k I f • fh ·· 1 u u - TP.şekldır ederim anıma... rihe lüzum var mıdır? ı f 1 1 1 k T -< 
kiliıtın an yaka si ·ere şi ayet ı ma ine eri, otogra ane, muce - lhtimnl ııllcnı ... Olur ki ihti•·a•'- ,,. it- 'an zuecıırıye ıyat arı ı a gc eee 7 iyeti tahkik etm~ıler. . 
ederken: liıhane ve kli:;ehanelerile yakala- \'alı \·e Belediye Reisi Liitfl Kır· ~------------J~·---------- top!ııntıdıı tesblt olunııenktır.. . l Bu iskitlerin kendilerine · gorC 

- Aldığımız bütün tedbirlere nan bu ( pasaportc;ular) dan son- daı teftişlerini dün Beyoğlu cihe· ·----- 'ı ııg fıyntlıırı ycnıdcn tctkık edıl· b' • d tl • d EJJ . e düte" 

k V d . L'ld tinde yapmıştır. imar hakkında Be- T 1 ı k R t t miş, fakat bıı de[tiulılık yapılma· 1~ 
1
• .e k~!1 

vdar 
1
1
• .ekrın klarırıı 

rağmen, henüz kaça ·çıyı. tam ra. iyana a yıne aynı fes;.ı c yoğlu kııyntakamlle görll~müş ve ur um 1 mıştır. Mnıımnfih tetkıklere devam 1 esır erı or e er er. .. ısra • iııİ 
mfınasile yenebilmiş değiliz. Ha- sırf Mısır için pasaportlar yapıp Taksimle Harbiye nraınndaki yolun • en ıcare cıluııaenktıı. Kıııııb;yım Şark vilıhıet-ısnğmak, lumızlanm dovmek ı~ 
vn gibi, ı~ık gibi her delikten sı - ibadullah 1 O lngiliz lirasına satan bir an ev,·el bitirilmesi iı;~n tcdlıir • lorlııln ('ıknrdı~ı ya~ların Trabzon bunlara bıralurlarmlJ ••• 
zan bu mikrop mahlukun hakkın· bir büro keşfedildi. alınmasını bildirmiştir. Diğer tıll'af- 1 vağı aa~·ılılığını, bunun için ht•p ine İskitler yirmi sekiz ıenelik se· 
dan gelebilmek, dünyanın en Fakat iş bitti mi~ tan Kabataştn Merdlvenll yoldaki an aşması • 1 d nyrı ayrı kıtr nishetl ıesbıt edilme!i fere çıkıp cidince t.kit kadınl"rı. 
müşkül i~i t. Mısırın bütün sahil - Ne gezer~ .. Bu sefer de - Mı- lstimliık işi de bittiğindEın buraııının 1 m z a an 1 kap ctını~·eceğlııe knrar vcrnılştir. kocalarının geri dömnelerindetı 

d 1 k k k d h 1 d b J k 
da )-apılmasına derhal başlanacak- ı.e· 

leri, bütün kara hu ut arı mü ·cm sıra aça a am it a e e i me •• ümidi keserek, yahut hava ve '' 
melen muhafaza edildiği h~lde. için - başka şebekeler kuruldu. _tı_r_. ------------ U d veslerine kapılarak kölelerile de'f/· 
yöne •• ,,ı oluy•• da yolunu bulup Bu ••ada bkcnde<iyeyc ,.,1.,,,,;, J Bazı maddeler için serbest döv iz eaaaı kabul Ç ra 0 e VU lenm;1ıcr, onl•rd•n çocuk ~· 
cirebiliyorlar, ıaşmamak imkanı bir şar.!!.P tacirinin şarap sandık· Gözümüz edildi • Dış Ticaret Daires• Reisi yeni • k Jd ğurmuşlar ve bu çocukları yetW 
yoktur .. diyordu. lnrı içinde Avrupadan güzel ka- l eVJ apa İJ J tirmi,ler. • ıer 

- CezayJ kuvvetlendirip, art· ıdınlar taşıdığı ve bu adamın - bir ilişenler an aşmanın eaaalarını anlattı Gel zaman, cit zaman tskıt 
ursanız... takım vapurlardaki cürüm ortağı ---------- -----· -·-·- ıeri dönmiye karar verince b~ 

- Kapitülasyonlardan kurlu- tayfalar ve kaptanlarla bulduğu (B" . c· sahtfetl d 16 yaşındaki kızları k<;le zadeler tasa1anmı~lar, bab• 
b h 1 irili 1 f'll Ct•am) nibi, klirinn &İstemine ba;;.Jı ola - y k luncıya kadar onu yapamıyor - ir acayip i e sayesinde - yıllar- .. • .. ~uhuş ·· ük • 1 l•rı gibi kör edilmekten ve 15 • 

Rumen heyeti azalan dün ak- caktır. • •ur ı ıyen er •·tarı 
duk, fakat şimdi en müthiş ceza- dır Kahiredeki bazı meşhur u - d rak sağmıı.kla meşgul olma.. l 
yı tatbik edebiliyoruz... Biliniz mumhanelerin müteahhitliiini ya- şam Köstence yol ile memleketle- Anlatmal:ırda kabul edilmiş yal<alan 1 ürkmüşler, iskitJere mukaveıııe 
bakayım, nedir Lu ce.za? parak müreffeh bir hayat ıürdü- rine dönmüşlerdir. Yeni anlaı - esaolardan biri her iki memleketin Dün Zibnda 1 • 2 • 5 ı.ayılı evlerde ederek, onları yurtlarına sokrnıı· 

_ idam mı? ğü duyuldu. l manın en mühim hususiyeti, mü- ihıacatçılarının mal bedellerini J;"hlı fuhuş yapıfdıfp halıcr alınıııış mlya karar vermiıler. .. 
_ Ondan da beter... Sonra, Mısırın komşuları olan badele edilecek maddelerin ba· mümkün olduğu kadar süratle a- ve tertip edilen cOrınCimeşhutta ~ızlı Jskitler silah kullanarak bu kO' 
_ Efendim?!.. cölümden de / Suriye. Lübnan, Filistin, Sudan zılarında ıserbest döviz esasının labilmelerini temin etmek olmuş- ça~ışan 9 kadınla lG yaılu.ında bazı! Je sadeleri yola getirmek istepıjş· 

beter .> ceza? ve Trablus_!."arbe <>idip oralardan, ! kabul edilmiş olmasıdır. tur. kıllaı yakıılıınıııışlurdıı·. Çocuk de- 1 f ı. t b l .. l ._ lay kO-
• F'lh k'k b nccck kaı.laı "'enr olan bu kızları -f',u. 1 er, a"'a un .• ar.ın oy e &O ol. 

R 1 P ··ı- d h t hl'k · .. 1 k ·· J Anlaşma müddetj bir senedı"r. ı a ı a u esaslara uya-un o- " • ı J 1 l k ı d u sc aşa gu uyor u: er e ı -eyı goze a ara gun er· ı I k .., fıuşa slıriıklıycn vasıtalar ela yaka· ay yo a getı~: ır ~ua u e en 
- Yıllarla sürmiiş tecrübeden le, susuz ve kimsesiz çöl parçala- ı Bir T eşrinievvelden itibaren me-1 ara yapılacak satışlarda peşin lanmış ve adliyeye tcslıın edılmişler- madıklarını gonnüıler. 

sonra söylüyorum ~te; Mısırda rından geçerek Mısıra .ı;irenler ': riyete geçecektir. Heyetimizin re- tediye imkanları elde edilmiştir. tlir. Derken içlerinden biri: • 
ecnebiyi yıldıran en müthi~ ce7.a, görüldü. Bunların arasında müte· 1 isi Dış Ticaret Umum Müdürü Bilhnssa Türk ihracatçılarını çok + nO!AJ KlRILDI - Küçükpa· - Yahu, demi~, biz ne d•Y' 
huduttan dışan atılmaktır! addit defalar Mısırdan hudut ha- 1 Servet Berkin, bırkaç gün şehri - alakadar <'den bu nokta, iki pıem zc.r, Camı sokak 5 nunıaı·alı evde o- bu köle zadelerimize kaqı ntı~r.aJı 

Paşa doğru söylüyordu: Yol - ricİ edilmi1' insanlar vardı. Tıpkı 1 ' mizde kalarak bazı tetkikler ya. le ket aratındaki ticareti daha e • tumıı haımıl i\I US..'1 ımlıııdl\ yOk ol- kullanıyoruz da onları kendirnıı• 
da, vapurda da birçoklarından kamburun hikayesi gibi bir fey ... j pacaktır. min bir ,ekil de inki~af ettirecek- d~ğu halde hiil kapısından çık:ırken 1 denk tutuyoru,. Bunlara ksrtı 
dinlemiştim, orada muhtelif kim Bu halin, bu (Mısıra hücum) 

1 
Servet Berkin dün bir muhar· tir. Anla~manın tatbikatını muay- ~~ışıııu!' .. 01 ko~u kı~ılnıış ve bıygı~l kull:nılacak bir tek silah vardır-

sderdcn de duymuştum. Hep şöy un sebebi ne? ı j'.: ririmize anlaşmanın mühim esaa- }'en salah_iyetlerle yakından takip 11 ;. k:~.~:~~~~~tıı~na paşa hastancsı- O da kırbaçbr. Bu kö1e :r:adelet: 

1 d . 1 d l\1u""t v kk'I k 1 d M 1 )arı hakkında '"U b·yanatta bulun. etmt-k vazifesile muvazzaf bir da· .. d''I • l k ld ra-ı~• e ıyor ar ı: e e ı ve a en er ı -ı ,.. ~ . T + l'Alll/Alil,AR/'Nt Mı1!(/.Yr:- onu ro• u er mı, e a ı ... 'rı· 
Ş. l" Af "k it 1 b 1 "]" d ııni ürk - Rumen muhtelit ko. ~ kJ ·ı·hı k 1 hkl nı • - ıma ı rı ·aya a ın ara - sırı, u sua e, gu umser e: muştur: . YF: 1\APTlllDI _Dün Çeşmentc"· ca arısı a a arşı af arı f 

'- h B ·1 "'"I d b" · b' mısyonu te,kili de anlaşma eıas- ~ l b ·ı·h b v rlet mıya gitmeı-., ya ut re:ıı yanın, - ı-..ı !uyun an ır İçen, yedi c- Bir ayı mütecavız ır za - l d dıınınıla çivı f11brik11sı aınclesinılen arl11r ve u sı a a oyun ege 
M L_ L A · • · ·· b" I d f .ı h d k d b 1 arın an biridir. Ş k t k' 1 b · ·• d' ) · l r .,e e11U1İııı;;anın, rıantının mun ıf e a "a a ıçer.. er. mandanberi müza ere e u un - ü r(i hı§ kırmo makinuslni idare e- s ıt er u ıozu ın emıt e lı 
toprak1annda, bereketli suların- Fakat, ya onu hiç latmamıt o- duğumuz Rumen heyetile bugün Anlaıımanın ihtiva ettiği e:1as • dt•rkcn clikkntsiıfiğ-i ~·üziıncft•n ~:ı~ erteşİ gün lnrb*çlarını ele •'.~r.~. 
da, sayısız kuyularında servet pe- !anların akınına ne demeli? müzakerelerimizi bitidik ve 9 tef la.rın ~uvaffakıyetli ve faydalı elı nl ınakırıcye kaptıı ınış ve ağır su- köle zadelerin üzerine yuru 
inde ko,.mak, çokta:ı modası geç ................................................ rı'nı"sanı· 939 tarihli ticaret ve tedi- kbır şelkıfde tatbikini temin edecek ı rlte var,nfandıi:l•ınrlan r.eyog.lu ha"- möşler . 

.,, • arar ar n ı· 1 •ant>Mnc •alıfırı mıştır. K"I d I "lk .. ..-ıf• 
mi ve çoktan unutulmuş bir rÜ· ı t• h ye anlaşmaları yerine kaim ola • h ··k. ' ve ta ımatname erin o e uı e er ı once f•O''"" 
yadır. Oralara ilk gidenler kazan· ffi ) an \ cak yeni ticaret ve tediye anlaş - u. umetı.,,(" süratle hazırlanarak ~11 Jl • l • lar, sor:ra köle :ıadelere yakıı-a" 
mış, sona kalanlar da bütün ka- mnlarını imza ettik. yeni anlaş - alakadarlara bildirilece~i tabii - ın ua ım erı mü- bir tarı:da hareket ederek yüıl~· 
pılan kapalı bulmu~lardır. Bugün, netı•celerJ• Cağaloğlunun en işlek yerinde, ye- maların eeaı. hedefi beynelmilel dir. nakaşaya sevk rini çevirmiıler ve efendiJeıirıııt 
ekmeğini kendi yurdundan dışa- ni yapıla~ Emi~önü Halkevinin ar- ticaret hayatının bugünkü şartla· · B~günkü dünya şeraiti içind<' kar,ısında doludizgin kaçrn"lar; 
rıda arıyanlar içjn tek açık kapı, kasına ıluşen bil" sokak vardır. rına mümkün olduğu kadar iki tıcarı miinasebetlerin artmasın · eden bir f atnİm lskitler de yurtlarına yerl~rnlf' 
tek (ATZI mev'ud) lllısırdır. Bu (Ceridehane sokağı) bir ha)·ll ) k . . . . "b k . ::lan daha tabii bir şey olmıyan l•r.• 

n Lı"ae ı"mtihanlarınıa d b . . t " d"r.n .. 1 mem e et tıc:aretını ıntı a ettır- k" 1 k • b 1 1 J\lnunf \'t>klıl"tı" il Al .. 1 ... zaıııan an erı ış e şu goı· Ut;'unuz I ı nıem e etın eşya mü ac e esı, _ '" ~ere gonı er -
Bu. niçin böyledir'> haldedir. mck o ~uştur. Anlaşmalar ve on- b I l <lıgl bir tnmımıie bulun hocalaı ın 11-11-ıto 
Çu··nku·· Mısır, evvela her mi a· aeticeai hı"ç le 1 b -ı 1 k JJ k u an aşma arla en tabii şeklini d<"rslcı ini bı'tlıılıkt·'n B asal tarihçilerin babıa•• Eınirı0nü HalkevJni yapan ıniltc • ara ag ı o nn proto o ar anu- 1 l'klc" 1 b"I' - onrn nwktchl u m 1 

!irine hudutsuz bir hürriyet bah· parlak deöil ahhit her kintı.e, bınayı bitirdikten niyet keshederek ne~rolunduğu 8 ~~I t_e a 1 0 dna R"~k- tcrkctmiyerck di~cr nevfe~ meınur-ı Herodot anlatır ve bunun bir ,,,.. 
şederdi. öyle bir hürriyet ki; bu- • sonra buı-n~ını bu rnziyctte bırak- zaman, memleket efkarı umıımi- azıra:ı ayın a u ~eşte. mii- lan gibi nw ·al Raaı iııın sonuna kıı- ka değil, fakat bir mHal olduğıJ• 
nun benzerini diinyanın başko I.ıselcrdeki bitırme lmiihanları nııştır. yesi, anlaşmalann teferruatından ~akerelerı yap~lan ve_ ıthalat ve ~laı vazıf~lcrı başında oturnıalurını 1 nu da ilave eder. Fakat mas.allat 
hiçbir yerinde bulmıva imkan beklenen neticeyı \'Crmemıştir. nan- Gtlndüzleri bir har:ıbe halini ar· tamamile haberdar olacaktır. Sim ıhlracatı 112 mılyon !ıraya baliğ 1 ıı!Bdıı ınışllı ı irinde btı derece h:sae kapın•>'· 

" ılımanın yüzde onla yırmı arasında zeden bu sokak, geceleri Lchlll,cli lılı· d'd . .. 1. b'I •. 0 an an e.şmanın iki tarafı mem- u tamım hocalar arıt ıııdıı ınii- ".. • I d d·. d' • 
yoktur. Saniyen Mısır, bir parça h ül ·r.· 1 1 t b 1 . b ı en sııc soy ıye 1 ecegım esas- d k k'ld . k' nnk:ışa. ·· · 1 _ rnuı1 ıt o anı a na ır ır. ta avv etlı,;ı an aşılmaktadır. Dı- geç t oluyor. Zira starı u un go e- l 1 d . .,un f' f'Ce Ş<' ı e ın ışaf etmis ~ ı mııcıp o muştur. Çunkü lııı Ç" k"" l k k"l zııdC-
işgüzar, açıkgöz, becerikli olanın ğer taı·tıftan olgunluk imtihanlarının kinde bu derece pel'işıın bir yola te· ar şun. ar ır · . .. •. -:>iması da bugiinkü anla~ma Üze. nu.allım dcrı:: v,. müt.ıılea natle• ıni un u, sır 1 atınan ° c 
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il• 

derhal sap olabileceği bir balta da iyi ofınadıA:ı uliıkaı.lnrlarca söy- sadüf ecleıniyeceklerınl snnanlar bu· Yenı anlaşma dolayısıle onu • inde en fazla müessir ol ıtırdlktcn f;Onro mektepte lılç blı- ler, anc~k kırbaç ıaklama 
~ulabileceği yerdi. lenmektcdlr. Vekiilcttcn gönderilen radn yerine gore kapnklanmal:ta, müzdeki yıl Rumanyc ile olan ti- - ....... ---~---·m-u~ş.tu.r~·.:,:&_~~,~·z~ıfPsı kıılmamııktndır yola gehrler! 

Bütün bir mevsim, Kahire so· sualleıin ı:ayet kolny olmasına rağ. yuvarlanmakta, düşmekte ve .. dahn caretimizin hacmini, yani ithnliıt ıu111111111 o ·------------ ıı:~• 
kaklnrında, yeryüzünün her ta - men bu neticenin alınmıısı bir çok ne istersiniz, Cyo)) denen nesneden ve ihracat rakamları yekununu ""'::::::::~ K ÇOK ff A BE R LE R ""''""" Kıuııdan alınıın hiueye b•~"' 
rahndnn getirdikleri deste deste hocaları mutcessir etmiştir. l\lıııı • beklenmiyen, her ı;eşit kııza ve bela en az 36 milyon)" kmış gö- ---------------- ~~~!!::!""" lırsa, aon v.ünlerde bir Türk d• • 
banknotları nasıl sarfedeceklerini mafih olgunluk imtıhanları neticesi doğurabilecek arızalarla kaı-şılaş • •. s· d" kıradya çı k 1 O ·------------ hiıinin, Türk olmayı.. bilnıtrıt 

Vekaletçe daha iliin edılmedır,.i irin maktadır. re~egız •. ım ıye ·a ar en ço Adliyede·. •· ıt 
b . 1 b" 1 1 h "' ~ 1 l b'l 1 Mu·· tef ·k h,angı" mı"llı'y•le ,_,.._nsup oldur~ u11• şa!lırmı~ ın er ve ın er e seyya Lu !'atırlan kaydi ihtiyatla yazıyo - Bu halin daha ne kadar efiı·eceğinı mı yon ıraya ı e varmamış 0 an er.rı : ... ··• 

dolaşırdı. ruz. merak ettlginıizi gizliyemiyoruz. ticaret hacmi hu suretle 3 - 4 mİ!'!· + KAÇTT lıfl, KAÇJRJLD/ MI? ...L l'ULG 1n ro~•so S ileri süren iddialarm, bite bu hı• 
Ve Yabancı bu memlekette, öz li arlmış olacaktır. Ge.. llkb h . ..- ' " \ •' ı,o UNUN knyeyi hahrlatmuma hayret e • : ,,en a nrda Silivrinin Fetc Zf}' AflETl - Bulgar Ba1JkOnl'Olo u 1 rt 

yurdundan fazla itibar, yardım, : .............................................. : Bu rakamlar içinde en mühim '"~O.de, .s
1
evdigi Ane kızı, kardeş. cfün• sabah Vııliyı zıynrel f'tmişlll'. dilme~. Galiba ortada, sırt• 

te~ik ve himaye görürdü. • • • R k I K • • • mevkii alan kısım, ihraç madde - cm smaı ve Mehmcdln yardımile * IJAIWAIWS rOnBESİ."•:E A- kırbaca hasret çeken köle za~elet 
Amma Mısır. bir gün geldi ki, ••• a am ar OnUS,UyOr . lerimi~den olan mensucat sana· -~ırlııdan zoıla kaçıran Mehmet oğlu ~//,ACA.(( l•'ENF:RLl?R _ Barba- var! SOHA SA.K_!f.....-

k b k d f 1 k b h Oıııerle kardeşlerinin "'uhak i tfı b i k 1 apısını u a ar az a açı ı - •••••••••• .. ••••• .. •••••••••••••••••••• .. ••••••• yii, am maddeJerdir. Bunaı mu- fil lk" • .., eme ne l"OS ır e n1 n n1>1s1na bir cift fcneı· tnnuı11uuuın11uuuuut••nnunttuuu1111ttU~ 
Köy Enstilüle • ]ebe 5ayısı, dokuz h t n ıncı Albr Cezada lıa ı k B ı ı k ı ı: 1 rakmanın sırası olmadığını anla- Okuyanlarımız kabil it alat maddesi, herkesin tır. il anmış- on~nsına e e< ·~ece arar veril . r ; v . 1 ' ş h' 5' rl faaliyete başla- yüz hının içinue- m "l B f 1 n eCIZ6 erın er f -dı. de bildig-i veçhı"le mayı· mahru. ·· 1

.v ır. u ~ııcı·. rr, ar.barosun € 1 
mıştır. İlk netice- dir. Omer. mahkemeye gelmem·ı•, kar- Pıeveı.c muhaıebn ıııd A 1 - r 

işte o zaman Mısır. rastcelenin, kattır. l .. '" e mırn ge. "''""'"'"""""""'"ııııuuuttu"'"'..,''"" 
Jer, bize Omit verebllfr. nu rnknm, şclılılerde bizi mem • deş.eri _ıse, ıığabeyill.'rı ile Ayşcniıı misinde kullandığı Icnerlcrln ayni /ı h ı. 

her aklına esenin kollarını sallı· Ç k nun edecek bir ııisbet gö .. termckte, İmzaladığımız anlaşmalar bu scvı1Jtl~ınl v.e kızın rızusilc ka~tı,.•ını olncııktır. n•ar.ın ayotta en ÇOI" 
il . . w• b " ün o, on lıcş senedir devam eden ""h" dd 1 d 1 • sovfemıcol"rdır. • 6 1. lJ t 

ya sa ıya guemıyecegı ır mem- killtürlc~tirme mficndelemize rağ- fakııt köylerde çok azalmaktadır. mu ım ma e erin müLa e csını • .. ... + _l(OfllFf,'RA.\'Sl,AR _ Ünlveı- muntaç o ufu f•Y, •erıJe, 
leket oldu. Ve böylece oradnn men, nüfusumuzun yüzde 73.1 i oku- Şehirlerde okuma yazma nisbetinin azami suretle kola)'laştıracak şe· Mulı~keme Öınerin çağırılması 1_ sıte !nkıliııı dersleri ıırofo (irlcl'in . huvvet, hürriyet, ıöhretı 
çıkarılıp ntılmak da bir felaket . k k yüzde 47.2 olmasıııa mukabil, l:öy · killeri ihtiva etmektedir. Gerek ('in talık olunmuştur. den Hikmet Bnyur bugiln ııaat ıs de h • lh d 'ld" a..f'Lı" 

mak bılıncmc ·te, yazma o uma öğrc- 1 1 k 14 o• .. H u" nlver•ıte koııfeı·nnD s"'lon uııdıı atta •• ı at e"'ı ır, oc "' aayıldı. nenler ancak 2G.9 zu bulmaktadır. ene anca· · .. tur. bunlar ve gerek diğer bazı Tür~ * lllSIZ ANNA - Anna ve ... " .. • 
ı ~k· • (A • d) • Bu arada, okuma y:ızma bllmiyen· R d . Teodora .adında ıki genç kızla L.r·tfı cTürklycnin Polıtık Durumu• mev. •ec:iyedir. 
LA ın, yenı rzı mev u ı'· 923 le 938 nrasında talebe eayısı ler miktarı uzerinılen Balkan nıcm· ve umcn malları serbest övız ı.ı ıulu konferarı ını verccektı·r. Pı-fe-

t .h 1 '- 1 k d t -" d 87 ğ h ld k 1 ·· · d"I k ve Avııdıs adında iki erk"k g"""nl"ı'• v ı a arı ııı;;amçı ama ta evam e • ::l'uz e 1 arttı ı n e, o u sayısı leketlerıne göre bir mukn ... ·e~ '-"ap::ı- esası uzerıne mübadele e ı ece • 1 B ıı. 1 ... ~~... ... ~ör ll)'ni ıııcvzulu 'ık'ıııcl konf"raıısını 
•W• d · h"l 1 b d" d 87 ·ıı. · 1 • " • I\1··t d < e ogaı çlnde kır gezintisine "lk - " tıgın en, yenı ı e er aşgöıter ı. yüz e .4, o,..retmen sayısı ıse ya· hm: tır. u;,.ıa ele vasıtası olarak ser- nıışl k • da cumnr{,,el "l'inu·· ~"'ot 15 de Fı·an-

1 B d k ar, a şama kadıır ötede bcn"de ""' .. ., .. 
Bir gün skenderiyc rıhtımına nız 35.8 artmıştır. un an çı an ne- Yunanistanda okuma yazma lıllnıi- best dövizin tercı'h"ı her ı'kı" piya· ı ı t kt ıT. th·etrosurııln vere~ektı"r. 

ki d ı .. _ ' '~ no ı . an ısonra Yalıköuüne gel • .. ... 
yanaşmı§ bir ecnebi vapurundan tice şudur: Tür Yi! e ta e..., sayısı yenler Y.üzde 23.50: Bulgaristanda sanın normal zamanlar avdet et· mışlerdır. " 
çıkan on beş yaşlannd.!'ki Rufh mkun,taıamöıı. vet süratle Jarttıdiıh halde 31.GO;_ 'ı: u~oslavyada 44.fll; ıııeınle- tiği takdirde dahi biribirine en ta- K~yiin civ.arında Davlde ait bir 
kızının Pasaportundaki ya• ha - o u ve öre men sayı arı a a ya- ket!mızde ısc 73.10... bii bı"r •ek"ld b ~ 1 - ev ılıkkatle 

.. vae utabilmektedir. Bizim köy enstitlilerinden bekle- 'i ı e aglanma arı ve a nne çaqımılJ, boe olduğu. 

muhakemesine diin Yedinci Asliye 
Ccz:ada bnkılmıe, ıııaznunfarın hepsi 
de suçlarını ıtlrnr etmietir. 

nesine bakan polisler, orada 25 i ' lı•maları · k" h 1 k · ııu anlayınca, Anna heml!n pencere-
İlk tahsil ı;a"'ında olan 7-11 yaş diklerim iz, bu rakamın hiç olmazsa '! . ım anını azır ama ı - · t 

g "rünce şa~ırdılar· >.; rındır s b d • 1 "'b d 1 ~e ırm.anmış, içeri girerek kapıyı 
Neticede nıiııldeiumuıni iddlıına • 

m:'lini ~k.uınuş, Annanın tecziyeı;lnl, 
rligerlerınııı baı aetini istemiştir. l\fu
hııkenıc karar için ba~ka bil' gün!! 
bırakılmıştır. 

0 " • arasındaki çocukların sayısı memle- Balkan menılcketlcrl seviyesine yük· ". • er est övıı e mu a e e- açmı~ ..,e d 50 Bu hayret dl"rinleşince de, İş ketlmlzda 2.300.000 dlr. Halbuki, bu 1 sclmcsine •·ardım etmektir. sı kabul edilmiş olan maddeler • ev en lira kıymetinde 
] 1 " l eşya ve para çalmıştır 

büyüdü ve en sonunda an aşıdı ~n ilk mekteplerimizde okuyan ta- lSTATlST]KÇ haricinde lcalan maddeler eskisi Kaçarken yakalana~ hırsızların 

1 Edebi Roman 

·r .Rüya 
..... 1 ... 
MeseHiı 

tlöntlüren 1 
bu haz•n 

Suyu )'altuta 

Yahut: 

Bu bir lisanı hafidir ki 
lra/b11 tlolmakta 

Fakat şu nş:ığıkl beytin kenarına 
tiç kalın çizgi çekilmişti: 

Dal6ın ıaya haktım da 
Jedım: Ah Of ebilıem, 

Tefrika: 7 4 1 1 de ııaıa rllyalar ytlzen, dalgın ve de-ı kitabın sonundaki 00, yapı·ağu kay-
________ ... ,_ rin gozler... Ağzının etrafındaki o dettim. 

G 1 

J silik ve cS'l'arlı tebessüm yerine :ılm· Elimdeki kitabın ııon yapra~ına 

l
•bı• di bOyfik bir kederle mücadele eden lıaktım: Dün ak§anı 38 2 : bu sabah 

açık ve aydınlık bir gülüt kaim ol- 87,!l; öğleyin 37,U. ÖksUrükler azal· 
muştu. mış. Kan elyaf halinde. İştah biraz 

Elimdeki kitabı &örünce bir kere fıızla. Uyku muntazam. 
daha: cAb!> dedl ve önüne baktı. - İyJ, dedim, Ç()k iyi . t 

Yazan: M. B. S. f "" . 
MaJ•m iti yoh aılıya· 
cak 1necıt.m• lrimsem I 

Sabifderi çevırıyor, arada bir 
hastanın yüzOne bakıyordum. 

Birdenbire g!lzlerinl aç-tı, beni gö
rOnce: cAhl> dedi, sıçradı ve otur
du. cAffedcrslnin diye mırıldandı. 

. Hııyır! ~ynnd~ğı zaman gÜ?;elliği
nın kalltcsı değıl, yalnız nev'i de
ğiolyordu. Yumuk gllz kapaklarının 

altından iri ve hummalı • bu hasta
lık böyledir - güzleri do4"muştu. İçin-

- S!!viyoruın çok Haşimi, <li)·or- Yatağın yakınında oturdum: 
du, oku~aktan. bıkmıyorum. - Şiındi ıilzlnle konuşalım, dedim, 

- ~füsaadenız. olmadan,. yastığı - benden sonra teklifim Ostünde, dil. 
nızın altından kıtabı çckıp aldım, 1Jünılünüz mü? 
dedim. . Bll'denblıe baıı yukarı kalktı, 

- Hıç _ha~e_,ı-lm olmadı. Çok mu göıleı i lıilyüdü ve yanaklarını alnı-
oldu gelelı sı~ · na ve ~n~sino bıığlıyan ~aviyclerde 

- Beo dakıka. bir sa .. 11nııyet aı;ıklı~ı pevrla olclu. 
Ayab kalktım ve nabzını tuttum: İlk defa olarak yüzüme snbit bir ba· 
-- Xnsılsınız bakalım, siz? kı~lıı bakıyordu: 

. - Teşe~kDr ederim, biraz daha - Evet, ~üphcsiz çok dü~i.ln<lüın 
ıylce glbiyım. dedi, size v~rdlğlm cevabı d'eğiştir: 

- Dercceleı i knydedlyor nıusu • mek için biç bir yeni sebep bulama· 
mu? l dım, Nusret Rey. Size olanca aami-

- Evet, :fakat kağıt bulamndım, nıiyctlnıle söylüyorum: İçimden ge-

t il • en ımı ·nuerı- - ıze nrılatırım Hatırımdan .,,.,. len en kuvvetli his k d" . k .• . J s· 
me e ın etmek Bu dil il 1 b \ k · .. -~--r· bil 1 b ... ş nce, sonu t u. , nen beni bOyle maıur giire-
~ utm .. 0 bo ~~l ana zevk veriyor. Fa- bilirsiniz. Kıı:ıacn anlatacağım 

l
a skızıB u ııslnı: inandırmak zor Etıııfına bakınılı. Fazla yutkundu-

o aca . unu da ıJu~!lndu·· B · b" ıı. . • • •• b". . w m. cm ı· .,u ıı;ın su ısteıligıni tıhmin ettim ve 
Ç~ ıı .az .. anlamanızı istiyorum. istediğini verdim. 

0 snmımıyım, emin olunuz. - Sabahtanbed fazla su içiyo-
!Cendlslnden bahsetıniye hıızıı·lan _ rum, dedi. 

dıgını sczlyorduın. Bekledim. Devam YUzO de biraz kırmızıydı. 
etti: - Deree~nizi tekrar alalım de-

- Benim hayatta kimsem yok. dim. ' 
Babnm, annem, yakın akı·obalarım Aldım. Fark yoktu. Tekrar otur-
öldOler. Arkadnşlarınıın kimi evlen- dum. 
di, kinıi do ıııualliınlıkle taşraya rit- - Anlatınız, dedim, fakat ravaş 
ti. nır seneden faıla var kı, kendi yavaş ... Kendinizi yormadan. 
seviyemde hiç kim~eyle künuşınuyo- - Ben daha çok sizi yormakum 
rum. Du ne kadar müthiştir, tahmin korkarım, dedi. • 
ederslniı. Aş:ığıki 'knılın, Mari. Bir Yuknn kalkan kaşluımın bir ha • 
de iki iiç hıristiynn komşu kızı. Ça- reketlle bu ihtimali reddettim. Son 
lıştığıın mağazanın sahibi. lştc lıe- tereddüdü zail oldu, gözlerini yarı 
nim muhitim. kapadı, uyurken dudaklarının etra-
Mınldandım: fını çeviren aırlı tebessümle biraz 
- Jl"'"alınızı k ed. düşündü ve bacıladı: • "" mera ıyoruııı. " 

(Devamı var) 

•• 
Seciye, çok iyi tcı·biye edilmiş 

irııde uıye tnrif edilebilir ve ço~ 
iyi tcı·biyc edilmiş bir irade Jc, 
eşsiz bir kudret kayııa •ı sayıl· 
mıya liıyıktır. 

Gerçi insanlar, ııeciyderin° 
büslıütün hakim dd~llıllrler \C 

bu yOzd<"n hepsi de büyük şair, 
bOyOk artist, büyük lllinı ,,.er• 
mütefennin olnmazlar. ÇOnld1 
bu kabiliyetler, biraz d:ı fıtrt· 
dir. Fakat ııiçe meziyetler var
dır ki, buıılnı-dan fıtraten mah· 

· rum oldutunu iddia eden kln:J• 
se, yalanların en büyüğünü söY· 
!emiş olur. Bu me:dyeUel'i elde 

1 
etmek her insanın elindedir· 
Ciddiyet, enmimiyet, hayırhııiı· 
lık, açık sözlülük. vazife sever· 
lik, herkese hül'met ve muhabbet, 
ı;efaluıtteıı uuıklaşmak gibi ıııo
zlyetlerln hepsine sahip olrnıı1' 
eltin elinizdedir ve seciyeniı:C 
gilvenerek bu meziyetlerin beP· 
ıine sahip olınalunnıı. Bunlar
dan mahrum olanlar, bllo b}le 
ve istiye istiye mahrum olurlar· 
Bunlardan mahı·um olan insau. 
insan sayılamıyacatı için, onun 
ser\'et, kuvvet, hüniyet, o()hret

1
, 

luıttü sıhhat sahibi olması dah 
onu bu vıı:dyettcn kurtaraınaZ· 
EvvelA reciye sahibi olmak go-
rt>k. ~ 

6 
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Acaba yeni 
neler hazırlıyorlar? a ....!_tp, Afrlka7_a (Başmnkalttl.•n devam) 

~ Bu neticeye varmak için iıe 
~abilir mi? yapılacak :reıine ıey, ltalyanm 

't' · - Mısıra kartı girifmiı olduiu taar-
~ etıı harp, Avrupadaki dava- rum intaç etmektir. Fakat ıerek 
~-i::.•fında çıktıiı ·.-e İngiltere t&viçre gazeteleri, ıerek bazı 
.. tni.iıtesna, bu kılanın biç Fransız ukeri muharrirleri, Mısır 
~tarafında harp faaliyeti kalma istilasının da kolay kolay baf&ll
' ~-h~lde yine mevzii kalmamıt labileceğine ihtimal vermemekte
~ ilikiı tarihin en büyük dban- dirler ve bu çetin itde ttalya yal
~d ıal harbini teıkil edecek bir nız baıına muvaffak · olamazsa 

8 •t keıbeylemiştir. Almanların bu sonbahar eına.sın-
1\ı 11 

halin birinci sebebi muha - da İtalyanlara fiilen yardtm ede~ 
)\ devletlerden tnıiltere ile ltal- ceğinden bahıeylemektedirler. 

•taıındaki boğuşmanın Av- ld - ·· 
~ .lutaaı haricinde ve Afrika - İtalyanlar, malum o uıu uze-
"11 re, timdilik Sidi Barrani mevkiin-
~,_.li fUki&inde cereyan et- de bulunmaktadırlar. Buradan 
~İr. Bu sabada hap, inkişaf Kabireye kadar olan mesafe ise 
~ le hiı- gün Yakmıarka, 800 kilometre kadardır. Bu sekiz 
~ ~ı:nın ıarbına ve Omitburnu- yüz kilometre hıemen tamamile 
~.•dar bütün Afrikaya yayıla- çölden ibaret, sıcak, ıssız, susuz 

lk" . ve her türlü tabii arızadan mab-
tiı-llı!'1cı sebep, ·Avrupada ~arbe rum bir ::abadır. italyanlar için, 
!ı -lf olan garp devletlcrınden ı.adar büyük vasıtalarla hare- : 
i.'tllı•n .. d"- 1 • . ne .. 
'ili k Ya mustesna, ıger erının ket ederlerse etsinlet bu çölden ' 
ıı.. ıta haricinde ucu bucağı ol • k ·· k.. 1 ' d • k "'hn . .. 

1 
k 1 geçme mum un o ma ıgı uv -

~ b .. 1renıı 1mudstemHe_ e .e~e ksa· vetle iddia olunmaktadır. 
L~ .. unma arı ır. amısı:ı a- M k ı k J .. 
~ ~ •• J k 1 d"" bü- ısırın o ay o ay zaptı mum· 
ti"ılı. d rnuıtem e .e e.re ıger. . kün olmadığı takdirde mihver 
}""'l evleller sabıp çıkmak ıstı - d 1 tl · • ·· ·· ·· d k" k .... •r J F H. d. eve erının onumuz e ı ış es-
!İııirı, • af on yak ~~nsız . ın 1 

- nasında kendilerine yeni hareket 
'lıtrıd,. YHer 1eımde te 'er, aynı z

5
a - ve faaliyet sahası aramak mecbu-

ı... .. o an anın ava ve o- · · d ld ki · R -...ır. "b • k. H" d J rıyetın e o u arı ve ııte oma 
4- k Kdı' ! çar ı_ .1.nt a a arı!1ı müıakerelerinde de bilhassa bu 
~t ~ ı ıktısadı nufuz sahası. ı - cihet üzerinde konuıulduğu da 
~lt !1'1Y.~ _çalıııyo; •.• Ame.rtk~ söylenmektedir. Yalnız bu busus
dt f'r~ıt bukumetlerı cumhu~ıyeh 1 ta verilmi~ olan kararlar fevkala
~ka nsa~ın or~a ve c~~~bı A de mcktum tutulmakta imit. Bun
~- dakı zengın ve muhım. ~da dan tabii bir ıey de olamaz. Mih
d~ b Ve topraklarma kendısı.n -1 ver devletleri, eğer hakikaten bir 
~ :şkalarının yer.leşmele.rıne takım yeni hareketler için mühim 
~~t larak ~~ yerlerı Amerıka:1 I kararlar ittihaz ettilerse bu karar-
lııtihhası. •çıne alıyor. • ları tatbik zamanına kadar, adet- ' 

~.ı • ._. ere ıse, Fransanın Afrı - l · 1 baskın ve ,a,ırtma usu-
'4._...1 •• 1 k . erı o an 

~\lo j~azzam mkus~em. e e. ım· lü mucibince, tabiatile gİ'Zli tuta- ' 
~ u_gunun as. erı, sıyası ve caklardır. Hatti bu gizli kararla- ! 

~ · ı cıbetten mihver devletle- • • l 
11""111 el' • ' • • • e·· .. " 1 rın anlaşılamaması ıçın, or aya 
"'İttn ıne gınn~me11 ıçın . uyu mütemadiyen yeni yeni $1lYİalar 
hı Ya a~sı ıle Mmrda.lu ha • k k f"kirleri teıevvii~e ug- _ .._ tne t •. d l . _ c;ı arara ı ..,. 

illa muca. e esıne rag - ratacakları da muhakkaktır. Ma-
h.ı ~uvvctler tefrık ederek bu fih lngilizlerin de dÜfmanla-
~~rı k d" '- trol.. üf ama • 
.-... en ı aon u -:'e u uzu rı tarafından yapılması muhtemel 
~ ~ıya ıayret edıyor. ıiyasi veya askeri hertürlü yeni 

~e'ün taarruzları ve hare~etleri ~üıün-
)'llf t bbU Ü düklerini ve ona ıore tedbır al -
~~ makta kusur etmediklerini de 

~tlltiltcre bu iıleri General De tüpbeıiz addetmek lazımdır. i!' -
'tU lllle vasıtaıile idare etmek ıilterenin istilası meselesinde in· 
~0t. Runun için, bu general, gilizlerin gafil avlanacağını iddi~ 
ıL ·drada'-" F ·• ··ıı··ı · edip duranlar olmuştu. Halbukı I 
.,... Ki ramnz ıonu u erın- • 
>\ t~•kil ettiii bir kuvvetle bü- bir •!al~ pek ko~al: _yapılaca~ı 
~ hır 1nıilia donanmasınm bi _ söylenmış olan bu ıstıla hareketı, 1 

~tai -'t d b" Af "k d k. hiç de hatıra gelmiyen ve hesaba ... ın a gar 1 rı a a 1 • d r k 
-.ı. · al Fransız müstemlekesinin katılmıyan çok ııd et ı ve ço 
.,~ti tn • • D k ·· tahk kuvvetli bir mukavemetle karşı-

1.!· - er~ a ar mus em b 1 c·· - .. .. .. 
"ltltle ·· d ·ı • t' la~mış u.unuyor. ozuını.ızun o-

l·b~, goh~k~ı~·lş ır. k vvetli nÜnde olan bu misale bakılırsa, 
~ d a u ım o an u d • · d 1 ·ı· 1 · ~ .. hlet, Atlas Okyanusunun bu': an sonrası ıçm ~ ~fi ız erın 
!lı U~ .Okyarw ve Hint Okyanu- gafil a~la~ac:akları.na ıbtımal ver
~ ırtihatını keserek, bur as mı mek guçlur • 't.. lnahsur bir hale getirebilir. TASViRI EFK.AR 
~-için tngittere, bu noktayı Berlin ve civarı 
l\;

11 
•le ifbirliii yapan Fransız· 

'/ardımile kendi kontrolü al- yanıyor 
~.. bulundurmak i&temiıtir. (1 inci sahifeden dıval'!'I) 
~cı. blrilıirindeıı mustnlkını <loı t hucum 
~ru~ yapılmıştır. Ilııyı1k snııtrnJ D~rlin1ıı 
~· en büyük sınai ıııiıesscsclcl'iıw ceıc· 

hammül et-mekll - H • ı· ' fena ueylCTC ta-~ 'IW 

~;:::'..z K;1~;~:g~1i:: arp vazıye IJ 
kulm ve tarauu
dwıu daha aıkı 

bir surette temi
ne çalıtlyorlar. 

Bunların devrü 
teali.m .. uameıe -
si henü.z tanının 

olmamıı ve 1agil
~e kimUen 
selmeleri bitme -
ml§tir. 

bin olmam11ııdıı.J j 
lngiliz llava nazı- n 9 i 1 t ere n i n 
rı Sineler de 19 
e7lul gecesi söyle- m Ü d a fa • 
digi bir nutukta • • 
demiştir Jd: uıı - tedbırlerı 
ıııteı·e)'e barbln · 
başladıgı sclu~ a- ~ıki Ord.u Kumaııdanlartndan 
eu~tosuuıberi in- Emekli General_ Bir seneden 

&ılizler G:! l tayya- ALI IHSAN SABIS beri geceli, gün -
düzlü çarkl"·ını re, Almanla:: ıııe ( Biri7«ıi 8a,h.~f•tl.n dev•m) 

lbti7 tayyare kay- dev r e t tir nıek tc 
elan İn.gili:ı: hal",p gıemilerlnden 
tamire ınuhtaç ,olanlarıa vey& 
bnlmış bulunan de~troyerlerin 
bo~luklarmı doldurmayı ıdiifünil
yorlar. Şimdi yeniden. miadını 
doldurmuı S. tipi 38 Ameriklln 
denizaltısının İngiltereye devri
nin d~nfildüğü söYleııiyor. 

bctmiolerdir. lnı,oilizlerden 600 
ve Almaıılaı-dan 4000 .ııllot zay1 
olmuştur) . Afrıkadaki zayiat bu 
ı.esaptan hariçtir. Almanların 
iddiasına giire ise temmuz ve a
guııtos aylarında İngilizler 1981 
tayyare J.:aybetmiıleı·dir. Dıı ra
kamlardnn ban~sinin hakikate 
ne den..-ceye kadar mutabık ol
Juğu bilinemez. 

lkı tarafın arlık tayyare ima
lat1 lakriben iki bin tayyare tah· 
nıln olunuyor. Fakat her iki ta· 
, arın eylul :r.arfında durar ol -
dukları tayyare ı.ayiatı da bin
den aşail deglldir. Duşen tay
) arelerdcn başka eskiyen, yıpra-
11an, kullanılmaz bir h:ıle ~elen 
lay)·arelen de gozonı.in..ı getir -
ınck lazımdır. lleı· kullanılan 
makıne bozulur, yıpranır, aıınır. 
Hunları hurdaya çıkal'mnk :ıa -
rurıd i r. Bazı F11ınsız gazctclerı 
İngilizlerin işe yarar tayyare 
mevcudunu beş bın kilsur tah
min edıyorlar. Amerikalılar şım
diye kadar ayda üç yüz ta} rnrc 
'crcbllıyorlardı. Bondıın sonrn 
ayda yedi yüz tayyare vcrec<'k
lermış ; Amerikanın bu hususta
ki yardımını tedrıccn arttırması 
ıcap eder; lakin şımdi Amerika
tla başka bir hava esıyor. 

Bı rleşik Amerikanın Genel -
kurmay reiııı Genernl Mıınıhall 
lıaıı ıııuzakcrcler icrası için Ce
nubi Amerika devletleri Gencl
k urmay reısle .. rini birınciteşrin 
ayında \'aşinglona gelmiye da
vet etmiştır. 

İngiltere bir yandnn kendl 
rııfülafaa hnzıılıklarırıı tezyit vc 
ıkına! ile uğrllşıyor; dığer ta -
ı a fta n Bırlcşlk Amcrıka devle
tinı kendısine yarılım etmıye ve 
yavaş yavaı harbe müdahale et
mesi için zemin hnzırlamıj·n ça
lışıyor. 

i ngılteren\n "bi müdafaa ted
bi rlcl"i nıe)·anınrla, Şarki Afri
kn<laki lngılı:t Somalisini tcrket
mck meclıurıyctinl de zikredebi
liriz. Bu mecbudyet daha ınll
lıinı yerlerde, meseli )fısır ve 
Sudaııılakı müdufunsını tezyıt 
ve lcksıf için kabul edilmiştir. 
K,.za Amenka sulıırındııki kuv
vet lerınl anavntaıı mü< afnıısına 
iltihak cttl rınrk ve Akdc'İıiz filo
sunu takviye cylcııwk için İngi
lizler ,::"eı·ek Kanndaıla ve gcı·ck 
Amerıkn sularını.lakı ingılız ıııüıJ
temlcl;eJerin<le bazı fcdakiir!ık
lnra razı oldular; buralııı ııı mü
ılafan«ını Birleşik Amer\kaya 
te,rkederek oralarda Amerika lı
ların baz1 deniı ve hnva üsleri 
temin etmelerine muvafakat el· 
tiler. Bu meyanda ıııin<lını dol
durmuş elli Aınenkan des troye
ıini Amerikadan alarıı.k A vru
nanın vasi knı a sulnrının ııblu-

Şüphesiz.. bu uyuşmalar ve İn
giliz :fedakiırlıklan, harbin nc
tlceaini temin için pek akıllı bi
rer harekettir. İngiltere, bu su
retle yavaştan ')"avnıa baolıyan 
gizli ,.e iışlkar teşebbüslerle, A
mcl"ikn Birleşik dedctlerini, Av
rupadaki harbe fillen lştira.k et
tirmek çarelerini de hazırlıyor; 
demokrasi davasını Amel'ika or· 
dulaı ile ve diğer kuvvetleri le 
müşterek lıir surette mi.idafa.a 
etmek ve bu dav11yı :kaurımak 
imkinluını temine çllltşıyor. 

50 Amerikan destroycrlnin 
kıymeti 85 milyon dol:ı.r talımin 
cdıliyor. Bu bedel mUkaüllinde 
Panama ıkanalırıı müd&ı.faa için 
ileri :karakol mevzllerl gibi tc· 
li..kki edilen bir t.ıı.kım adalar ve 
İngiliz Güyanı kısmen Amerikn· 
lılara hırakılmışlır vey.11 99 se
ne müddetle kiraya verilmiştir. 
99 seneye kadar, kimbUir, neler 
olur? 

Keza Terre-Neuwes ile Ber
mudes ve Bahama adalan da A· 
:mcrika ~ark sahillerinin, Avru
pa tarııfından gelmesi me.lbuz 
bh düşmana kllrşı, tarassudu i
çin Amerikn donanmasına Jiızım 
olllJ'I yC'l·lerdir. 

$inırlilik Amerikıı 11lı~ verışlc 
ve "aılece kendi menfaatler ini . 
müdafaa -.asıtal:ırını 't.cdaı ik VP 

temin ile mcş~ldiir. Mc•elii A· 
mcrika peşin altın para nıukn· 
lıiH harp nıalzernes.ini kendi li
manlarında teslim Milmek Qıe. 
re s11tnıaktadır Bu malzeme de 
kendi ihtiyaçlarına, kendı do -
nıınmasına. ka ra ve hava kuv -
vetl~lne !hım olandan fııda ol
dukça, bu fazla miktarlar satıl
malct.aılır. l\lodnsı geçnılt harp 
S!'P-milerirıi miinaııip '<\lretlt elin· 
den çıka rınakt:ı<lı r. 

Yeniılen ordatı.unu. mfirla ftUI 
kuvvetleı ini t!'nsik ve te?Vlıle 
kolkı,.mı:; ol.an A nıerikiın•11 koo· 
di ihtiv:ıçl:ırı d:ı rnğalmı~tıı·. 
'l\fr~r>lii yenid en 201 harp ~t.nılsi 
f'iıw ris <'tnıis vr> t11 krihı:on 1 rıooo 
n<lr>t \'ffiİ t.ııv,•arıe1i kemli Mıhı 
"<" Onft ~ nmnco.1 tein VR"''~~"'''''l 
hnf:lamı Ptır !>O ıle.stı"ôyeı-1 Jne-il
t!'rC" P '"C'rlp onların ' '<'rine ı\ -
meriksııı• n mfıı:J:ıfoa ı ir.in laum 
ol ı:ı n ıocr eri !l!l c;ene ki"a ilP "'le 
g~irmfk de mala karşı mal al· 
mak kabilinden JJir alış \"enstir. 
nıı alıs veri~te hakim olan fikir: 
SımdUik Amcrik:ı11m mlidafaa ı 
fıkrıdlr. 

Da kar neresidir? 

Dakarda harp 
dün neticelendi 

(1 İnçi sahifeden devam) 
vaki olduğu sanılmaktadır. Fran
lllZ avc:ı tayyareleri. bir tayyare 
düşürnıU,tür. Atet. ikinci xırhlı ü
uriııe ayar eclilmiftir. 

Saat 9 • .30 da İ.n&iliz filoıu çe -
kilmi~tir. 

Framu:lara pre 
Vichy, 26 {A.A.) - Hava. 

bildiriyor: 
ln"iliı: radyosu, İngiliz filosu -

nuo -Dakardan uzaklaştığını ve 
Jngiliz hüku~tinin F ranıı.zlar ta
rafından müdafaa edilen Fransız 
müstemleke arazisine hücum ni • 
yetinde hulunmadıiından Daka
ra karoı hareketten 'Vazceçttğini 
bildiraai ir. ~gilizlerin verdiği İ
zan budur. 

Böy:le bir iz:ahm vakayie uym.t
dığı ııöy1enilebilir. İn~iliz hüku -
metinin . .kararının verilmesine se
bep, hakikatte ingiliz filosunun 
Da.kar öoünde gördüğü mukave
met ve Cebelüttarıka karş1 Fran· 
sız: '1ava kuvYetlerinin mukabele 
bilmisil hücumlarıdır. 
Fransız tayyareleri Cebelüttanka 

bücum ettiler 
Cebelütarık, 26 (A. A.) -

Reutcr: Resmen bildirildii{ine gö
re. diin büyük bir Fransız hava 
kuvveti tekrar Cebelüttarıka hii
cum etmışlir. Hücum iki buçuk 
saat sürmüştür. 

İıJ&iliz fiJo~u cenuba hareket 
etti 

Cidı>"• 26 ( . A.) - Havns 
bildiriyor: 

lngitiz filosu dün, 25 Eylul ~
nt 12 de Dakar önündeki muha
sıımata nihayet vermiştir. F ran
'lız keşi( tnyyareleri. lngiliz filo -
sunun cenuba doğru &:İlmekte ol
duğunu görmüşlerdir. 

Amerikada. memnuniyetsizlik 
Vaşing'ton, 26 {A.A.) - Hcu

t.er: Y.asinglonun resmi mahafilı, 
General De Caulle"un Dakar ü-
ı:.eriııe kontıolünü vaz.etmiye mu· 
valfa.1' olamadığmdan dola)'ı · a -
femim~mnuniyetlerini gizleme • 
nektedir. 

-- BIRBftROS VE TARİH: 2 --
Alctkniz, brı ıüzel gelin, 
bir gavuldıuuın hasretini 
duydu. O Türke vurgun
du; çiinkü, üzttrinde yel
ken açan hiç bir millet
te Türkün kahramanlı
~ını görmedi. 

-
Bir ufukta 
il 

uç gurup 
Barbaros Hayreddinin 

Şaheseri: 

Preveze (27 Eylul 1538) 

Yazan: Samih Nafiz Tansu .. ············ ·· .......... ····· ··············· ......... . 
Ege denizinin Anadolu kı)·ılarına O, bir kaç gemi batırırken blitün 

y~kın, çamlara gömülü bir adası SiUad ndalarıııı toptan flhak eden 
va.r. Tepelerinde hli.la eski ve muh- Ilarbaros Hayreddin, Akdcnizin her 
tc~cm bir devıin eseri, sur}ar, maz. tarafında rakibi, hasını Anderya 
ıallar, devl'ilmiş paslı tunç kapılar, Dorynyı aı ıyordu. 
yığılnu:ı ıtaşlarla dolu hendekler, zi· Fakat bütiln Akdcnize bir zanıan 
yaretçileri ibu,,.<riin hayret ve dikkatle hiıkm1 olan Vcnedlk, ıırtık nefes al
durdurur. maktan bile ürküyordu. Çünkü \'ene-
Mehtr. bın geceleri denize girip yı- diğin borusu tıkanmııı, bandırası pıır 

kandığı. y::ıı ı:uneşlerinın sahillerin· çalanın ıştı. Çünkü Turkün şanlı bay
Je nobct gezdiği bu ada, Mıdillidir. ıağı dalgalanıyor, Türk borularının 
Akdenlzin en lıüyük kııhr.ım•nı Baba akisleri dağlardn inliyordu ... Kor_ 
Hızımı memleketidir. snnlanı. her taraf yasaktı. Türk ge-

Onu, saçını. saknlını denizlerde n- mileri dünya sulh ve emniyetinin 
ğartmış bir Türk babası burada bü- sembolu ve eski alemin zabıtası ı-o-
yiıtıniıştü. lunü gorüyordu. 

l'zun seneler, hırçın, yaranını., :fa· 27 cylUl sabahı bir türlü ele g('Ç-
kat atak. akıllı, on derece iyl kalbli miyeıı \'enedik Jonanmıısı Preveze 
bır dclikarılı, bu adanın sahillerinde önlerinde ansızın Türk donanmasile 
yarınkı ı:nfcrlerınin hülyasına dala- karşılaşmıştı . 166 geminin başında 
ı-uk yaşadı. bulunan meşhur korsan Aııden•ıı 

Kendis inden başka üç kardeşi da- Dorya için, yüz g eminin önünd~ 
ha vnı-dı. Hele Baba Oruç, Akdeniz- kaçmak, bütün bir oercf ve şöhreti 
de hır korku parolası gibi dillerde ehedi)·cn bırakmak demekti. 
dolaşıyoı·du. Sanşın sakalında aklar gözüken, 

Htzıı·, kudc.şinin yelkenlilerinde yü:ı:ü denizle boguşnuıktnn biraz bu-
duıne.ıı kullandı, kiirek çekti. ruşmue, fnkat mavi gözleri eliin par-

Kaç rlefa \'ene<lik, İspanyol, Papa lak ve heybelli çehresi her :ı:aman 
geınılerınc, Cezayir korsanlarına mücadele.re hazır Türk amirali kap-
rastlamı~. onlarla borda bordaya, tan köprüsünden gürlemişti: 
balta bnltnya, gvğüs göğüse boğuş- - Vardiya! .. . Harp nizamını çal. 

................................................ muş, hc-J>Sini tepclcnıişlerdi. 1 Saııcıık, h:.ırp i~nrctini ver .... 
!Baba Onıcu duyan kaçacak kıyı Türk gemilerinde borular ötel"ken, 

Çinliler 
'Hindiçine 

taarruz ettiler 

anyor, korkudan gemisini karaya ı direklerinde harp fliunalan dalg,,a
vuruyor, kuma saplanıyordu. Baba !anıyordu. Dllıımıın dn harp nizamı -
Orucun kardeşi olmak, Hızır Reis i- na girmiyc başlndı ••• 
çm ne bnhtiyarlıktı. Sağında Turgut Reisin filosu, so-

Fakııt kôr talih, bir gün henüz lunda Kemal Relsin gemileri, nrka
) i11ni bir yaşında, onu kanlı bir mu- da Piyalenin kumandasında ihtiyat
harcbeden fi..Onra düşmanın eline dü- larile Barbaros, bütün denizci kah
şürmCişUi. 'fo.m bir sene o, forsa ol- ramanlarile merkezden ylirüyordu ... 
nıuş, \'eııediklinin .. emicinde kürek Anılerya Dorya knr~ısındaydı... Sa-

{1 inçi sahifeden devam) ., 
ı uzuna kaı-şt muntazam 'kıtaata , .• <,-ekmişti. Zincirlerini. ı;ıhiıdiiğü bir ğını Ven edik, Cımcviz korsanlarına, 
dını ctım•k uzeııe "l'ubna eyıı1 ıi a~ ~ giın diğer kıırdcşl Ilyıısı, gözünün solunu İspanyol ve Papa gemilerine 
.,uluıınn t!lı üıah tutan ~mscl~r n " onOndc lıob'1nlıımışlnrdı ... O gün, bu bınıkmış, kendi idaresindeki namdar 
kcı·c almmııtır. as· gun ıınd içmitı, ahdetmişti: deniz kuı·tları da merkezden Türk 

. • - \'cnedlkli. senin odını yer yü- gemileı·ine girişmişlerdi... 
Japon lutaları ılerlıyor z.unden ilmezsem bana (Barbaros) Birkaç top ateşinden sonra rüz-

L::ıngsoıı, -Hındıçını- 2G (A.A.) _ dcmesmler!... (f.ırll yelkenlerini açan ,.e mill.."1!mmel 
Stcfaıı i zjansından: ı Dostları onn Baba Orucun kardeşi dümen kırarnk düşmnn gemllerile 

J npon kıtaatı, ıs_ıçbi ~ hiıdıse vukua olduğu için kısaca <Barbaros) der- bo_ıda .~!-daya gelen • ~milerdeld 
dııı:'<lcn, Hıınonun şını.alı nrı!ısın· leı dı. ~ımbıllr bununla belki de ya- ~urk )lb'1tler1. derhal ığn palaları, 
le k:ıın Lııııgsona gıınuşleıdh-. nnın Baba Orucunu kaedcdiyorlar- ~alın bnlt.alorılc güverteye atlamış-

A 
"k 1ı )ardı. 

rnerı a m5dahıfe edecek ' · ı· l k "ğ Yine bir gün Vencdildi gemiııinde \.anca arın çc tı i kadirgalar, 
'l<ıluo, 2C (A.A.) - Japon Hari- kürek çekerken ('Oktan gönlünde kalyonlar, çekdirleriıı güvertelcrin -

.rye :-.e.uuetuı1ıı ııoz SÖ!•Jenıiyc .sala·1 hasretini duyduğu kırmızı bayrak· de tarihin mlııliııl asla görmedil;-i 
lll)"cUnı lıır nıemw"'ll, Jinıd içrni rue- Ja ı ı. beyaz ay ve yıldızı ufukla gör- ve göreıniyeceği bir kahramanlık 
cıcsrndc llırletık Amel'ikanııı mu_ müetü... sahnesi ~öze çarpıyordu. Ilatnn, ya
ı.ılıale t!tı!ıtk lbtimallcıi olJu "unu 

1 

Vent'dilıllleri koıku nldı. Hepsi Is· ıınn, berhava ulun dilşman gemile -
t1..ıl:ul uıu~~Lu-. . ta\'roZ çık:ırıp diz çbktüler ..• Çunkü riııden fırlayıp, dehşetle kentlilerine 

:\ ıl'lıı Nıclu Clıın.1bun ~ıetesı, ıı: ' ınic-lleı bıribirlerinı çabuk tanır _ layık olmıyan lıir 4lenizin sinesine at
cJ apoııyruıuı. l"enulıu . ~oFru gcmşle _ dı .. . Bır ~ duyuldu ... Bu, belki bü- lı)·an düşnınn askerleri, orada dal -

1~, lı.ln General De Gaulle bu- yan vermektediı·. Sant rnl üıcrıııdc 
~ endisine pek taraftar bula- patlıyan buyuk çapta bombalar yan. 
\i lf Ve karaya çıkarmak iste- ı,;.ınlu tevlit etnı iştıı·. 
~ llliifrezeler ateıle karıılana- Berlin in ınerkezınc lakrıben beş 

İki 
ı11~ıııe munı .filmak ı(_ın lli_rle.şlli: A·ı tün Akdenizi dolaştı: gnlarla boğuşuyor, :fakat yaralılar 

du. P.urasıııın Cenubi Afrika yolu iı - aerıka. ı l c Jııglltererıın nıuşterekcıı _ P.nba Oruç .. Türk sandalları tarafından lhti. -
zellnde en fazla çıkıntı teŞkil ed r ık lısadı lıır Lıl.Zl'.ik> yapacaklanndan1 Evet. o idi. tiı kendisi, kardeşini ınaınla toplanıyoıdu . ..__ ·ı · kılometre meı:>afcdc. bulunan Seher· 

k.~"•nı erıne avdet etmişlerdir .• -..~....,_'le berg denıiryollnrı ile Ilt: ı liııin ba~lı· 
bır noktu olma,.ı, biit.ün gcıuıleıln ~hı.ctnıektedır.. y, nediklıden kurtnnnıyn ahdetmiş- 1:ilrk gemileri, bu korsan gemilo-
onunden geçerken dun:ıe:rı kınwılar1 g· A "k ı·lnı her taraftan sarmıştı. Onların 

c'iıtt r devletleri Fransayı, en nıahaUerinden Wı i olan Charlo
~ lnlekelerini müdafaada ser- tenburg ynkmmda muhlm bir ilti
i'' htraktıklarından, Fransız nık noktası üzerıne l"Uksek kudretl! 
~ ~~r~, ingilwere kartı mü - infilak_ '?<'mbaları atılm.ş tır. 
l1t, ıle ıktifa etmeyip, 120 tay- 1 Berhnın esas hava nıf'ydıını olan 
~~ne Cebelüttarık İngiliz müs- T~mpelhof üz.erme y~pılan taarn~ı. 
~ hl k.. ki h"" esnasında ıneyılanııı şıınal yıı.rıSJ u-1..""ld'" ev ıme ~ph a~ı u -

1 
zerine l.ıomb:ılnr nt11ı111, \'e clv:ırd::ı· 

~ da anlaıılc{ıgı veçbıle, sı- ki garaj demıryolluı da bomlııırdı
d~ taarruı hareketinde dahi man edilnıl,tir. 

nı ıca,ıı ettiren bir CDı;"el teşkil cui . ır me 1 an filosu :t.I. \'<'ncdıklill'r dövüşmeden teslim çok olması hiçbir if d ·d 
yordu. Bu ı:ahillcri müt:temleke edi Şangbayda oldular. EbC'di bandıraları .hey~z di. şey a 

0 
e emı!Z-

1 bavnığı çektiler... işte denızlerın E 1· 1 .... n • _ _ 
ıuı·unu nen Fransız ~n:iclleri bu buı·und. Şan_ı;lıııy, 2-0 (A.A.) - Birlc~ik kahrnmanı bö •lece kurtuldu... . ~ u ..... n.cşı, o gu.n agır ağır ~a-
kurulınuş işlek bir bir liman tes is ede rek gemilere i•teı Ameııkanm Asya filosuna mensup ! Barbaros bttil hayatında Vene- tı;>oı, b~r tü rlü mavı suların üstun-
tlcaret ıınıanı, ay- is temez uğrıyacaklan Lir iskele mey <lort dest royer Tsiııgtao<lan lıu gun diğe düşınnn yn;adı. Hiçbir zaman den çckılmek istcn:lyor, Türkün za-
nı zamanda da dana ı?Ptirmey i düşünd!iler ve teme ~ııgh~~·a gclmişle:dir. Zannedildi. çekinmedi, yı1madı. Selimin Mısırı ferine, kahr~man~ıgına ve erkekliği-
ımlhım bir denız ilssüdür. lıni attılar. Bu~ün şehir, gfizel bina ınc gorc, bıı gemıleı· bir kııç gün elı1ığı ııene Osmanlı hizmetine girdi.ı ~e tutkun, gozlerı arkada yavaş, ya-

J~ t;!~rlar. Fransanın Afrika- Taarruz planı 
~~~>'tik İmparatorluğu üurin- Londrn, 21i (A.,\.) - Reuter ııjan-

Şehir 145 bin kiluıtıetrc murabba lar, şirin villalarla kaplı J\ vnıp.n; Şaııghaydıı kalı:lıkt:ın sonra .Manille'e K~blredc el öptü. Tnltif edildi. O • 'aş suların sathında _eriyordu. 
mı!Sahasında 1,5 mılyon nufuslu güıl'l ve emin lı\r l\man<lır. _ı-ldeceklerı.lir: Bu filotillunın bafku- mm olünıüud<-n sonra Kanuniye tabi Bu akşam a~dı~lıgının loşlutru~ -
Fı ansız Senrı.ral mustemlekL-sıııın <tO bine yakın nüfusa vardır. Şeh· mandam amıral Thomas llaı t'nm oklu Onun uımanında Kaptanı Der- da, batmış ~c~mlerın kadavrası, duş-
nıcrk('zidir. rin tam karş1SJnda bulun:ın Gore :ı · varın aıuiral gemisi Augnstaya gel- l'a ~ldu. lfabn Oruç bir deniz ccn- manı takip ı~ın ufu~lar~ _doi:,rru yc!-
Bu ıııiı stemlcke gcııcral De C.aulle'cl da«ı IJakarııı her tehlike ve tecnviiz· mcs.i bcklcnnıcklcuir. ~irııle şııhııdct şerbetini içmişti. Bu ~e~ a~ıııış Turk g;mılennın süzülü~-:'1~ 1 iki müttefik arasındaki i- sın_ın h:ı,•acılık muharriri_ ynz.ıyor: 

~ '1'>ciz cereyan eden boiuf- lngiliz hıw~ kıl\"vetlerının bo111_?ar· ıltihak t'<ICCt'k olursa İnı;ılizler tu- tlen m:ıetın bir· hurp liınanı olmasın.ı Amerika Çine yardım ediyor haberi dııyduğu zaman gözleri va • c A r.'?zel ~arpT~r. 11
• kö " _ d 

rafına geçmiş hulun;n Pnınsız Hat- l<'min <•tmlştir. Fransııya mütcnıldi1 \'nsington ?G (AA ) B " ·) k ,armndı değil... Fakat yunındakile- gün~;~ü ~eı:n ks nhı~ pruBsunb e 
0 

'i) )~• hü .. k b b. b" h dıman harekutını bu suretle vuzde 
~İı\A te k~u • ar ın ır usu - yüz arttırmakla Chur\'hill'in v~adet- t ·· .. .. 

1 
k 

1 
. • • k bl 1 .1 b · ı ld - "b" ' • - · . - ıı eıı ıe : yu a ıamanı ar aros 

ıu~tu\·a mııstem e c enııın im· ueu 
1 

a 0 aı a ag 1 0 • ug;u gı 1 ırıunta- Aınerıkn hfıkümeti ilhalat ve ıhı1l· Hayreddin, yelken açarak önünden 
f ıl edıyor. tiği, cmcmuliın hılü!ıncl:ı>, hnrekiıta. 
~ M. ALTAY müncer olacak taarı uı plünınııı lat-

Atlas O~yan~suna llavnnac:ak ve I zam hava post~lanle de mer.lıuı.tu r .:al bnııkası vas1taslle Çin hüküınc- . - ~nur~ so~u nncnk denizde ola- kaçnn Anderya Doryayı 1.şaretle, yıı-
lırıylere Şım~lı. Afrıka Fransıı:. nıüs- Ayı:ıca Sı:nr.galın cenup t.n~afla r~n ine 25 milyon dolarlık Lir iknı.zdn ~il ı rd ·· · eı;ada doğuu, deryad:ı nındakilere şunu sö~lüyordu: 

- bikına başlamış oln ası muhtemeldir. lcnılckelcrını Geneıal De Ganlle ta-'ı dakı zenl{ınhklere ulaıan ıki dcmır· Lıulunıııavı kabul ctınistir. nu ıııcb- old~· ·· . . . - Bu adamlara nncak kah eler 
r~fınn geçmek ~zere daha kolay taz- yolunun da başla~g2cı buraıl_a oldu- lnğ son ilci sene :zarfında Çine )'&pıl- \ eııcd ı l~lı bır korsıının adı o yıl- gibi knçmnk ynraşıı·!... p 
yık etmek kııbıl olneakt.ır. l ğundan Da.kar bulun hııv:ılınln er 1 rııış ulıııı ikr~zet ınikt.arım 75 mıl· l~ı-cln clu:yulınıyn başlamıştı: Ander 27 eylulde hava kara.rırken büyük 

Şehrin kurulmuş bulunduğu yer mühim ihracat iskelesi olmuştıır. 1 yona çıkn•mıştır. Yeni istikrıız ~ a Dorya. denizci bir dcYletin de tarihi kapa-
1 57 . ye ~adar Lıakır ormanlar ve B~şlıca ticaretini arnşid ve zaml ruOJ,'"Stinc mad~ ısatışlarile itfa e- tl ~~rlken .bu . korsanı umum hıri~- nıyor, Venedik, Türkün elile ebedi 

Berlinde ve diğer bütün şehirler-

lh.aD zayı·atı dekı ve civ:ırıarındaki askeri hedef. 
•ti lerfn pek yakm bir istikbalde daha 

60000 k 
büyük bir şiddetle b<ıınbnrdımıın e-aS er diınıesi bekıenmektedi r. 'ahşı hnj vanlarla kaplı bulunııyor- teşkıl eder. Ucccktir. 3- gemılcrıne amiral ~eçınfştı. mezarına defnediliyordu. 

Bu korsan nkh sıra Türklere mey- SAMİH NAfo'lZ TANSU 

~~ (1 inçi sahifeden deval'l'I) 

~~1hralı ve ölü vardır. Fakat 
•rı henüz. malum değildir. 

lo A.ltnan zayiatı mühim 

·~ 1. l'l<f r•~ li ta, 26 (A.A.) - Nev -

~
:11\t-f crald T ribune gazetesine 

, l ~c.rnhadan gelen bir tel
~~ t ~il~z hava kuvvetlerinin 

t ~ enızindcki üslere yapmış 
il>!: •rı ı_ 1 ~~c - aıı;.ın arın, Almanlara en 

."'! e1J efradından 60 bin kişiye 
'tı- t~q~uş bulunduğunu bildir -\' ı.:· AYni telgraf, İngilte -
tt. >~ v rr_uı etmek üzere donan-
,".'!\ eri)-· l . b" 1ı~ tvv l •ulf o an emnn, ır 
~~'\, ı S 

7 
Alman hava kuvvetle

~~ .. tayyare düıürülmek. 
~ 1 ıaradıkları hezimet dola
(~ -lldll'" Eylulde iptal edilmiş 

' ~unu da ilave eylemeltte-

1. lltr k 
\ "Viıd e •r~ı 70 z.ayiat 

~~not:·, 26 (A.A.) - Dan, adedi 
~~1 ltl')>a ağ ve salim olan dört İn
~:ıı. '~ ~~sine mükabil 26 Alman 
~ ~aJŞUrülmüıtur. Buna bi -
i1tJ ~Utct arın pilot ve talim gör
""tı lltnızl<ıbat _itibarile zayiat nls-

7o d Z&)'tatına nazarıııı bire 
cıı az detildlr. 

-~ ·~ " +~ _, .. ,,. .. ~-· . • . . .... -ı ... • -. ....... • • i "" &· '~ :'" ... ~ ..... ;-.: ; .,.· .... ~ ~ ...- • . " :. ·.· .. dıın oku.racnktı. Fakat Anderya Dor· 
ya, km-vetti bir mücadeleden bütün 

rr== Hikaye Köpeğin marifeti Maurice Prax'dan 
çeviren: 

. Küç~~encik, s~rı~ııı, cazip bır m?-1 ber yola çıkıp, sizin hatldlnlı.i lıildi-ı hayvan nef('ye gidiyol"! Dir ~ün 
dıs~ra ıdı. Her gun 111untınama~ı, .~· nl"im. Baruchot köpeğini takip etti. l•"lıc, 
ll•yın ve ak~anı ~::ıat al~ı<la Galılee Baı·uchot şaşırdı ve kızardı: Gulilfe ıookağına gelmiş, orndu biraz 
sokağında çalıştıgı ma~ııza~an _çı- . - Fakat Matmazel, dıye 1C'kele- durmuş ve sonra sal.ılt bir i tikaıııe· 
kıyor, acele acele Possy ~lekı evınc dı, fakat... Beıı... Ben... Fakat... tc doğru bakaı ak hııvlaıııı:t·a batila· 
cidlyol'du. lılağa:ta ilıı evı arasında l\lııtmazcl... nııştı. Baı·uchot da o istıkametc bak· 
mesafe uzundu amma,. o daima cid- _ Su:;unuz, ı<usunuz .•• Côriiyorur.ı tı ve yutkun::ıı·ak mınldıındı: 
di, aokakta hiçbir şeyle mc .. gul ol- ki daha anne, baba kelımelerinı bile - Ah! .. Ta kendisi. 
mazdı. telaffuz <'demiyecek kadar rıcluini7... .Filhakika küçük, san~ın. cazip 

Her gun a~·ni yoldan, hattA ayni Buuchot, tek bir kelime daha modistra mağazadan çıkmış, geli-
kalı:lırımdan geçen bu küçük, s:ırı- söyllyemedı ve modistranııı )anın- yordu. File onu büyük bir ee'Tinclc 
eın, cazip modistrayı Andre Baru· dan hızla aynldı. tııkip etti. Kleber caddesine kı:ıdar 
chot delicesine !eviyoı·du. Banıchot • • • beraber yürümüıler ve sonra syni 
utık onu her giln, küçük köpeği Andre, Etals - Unıs ~okağında, caddede beraber glizdcn kaybolmu~· 
Flic ile beraber takip ctmiye başla- bir apaı·tımanın zemin kıı.tındıl otu. !ardı. 
mıştı. Yalnız delikanlı son derece ruyordu. Artık ertesi q<inü, sarışın, • • • 
ruahçup tabiatllydi. Her snbnh e\'in- küçümencik, c~~ip modistranın yolu- Flic artık her gün modistranın 
den cOnunla bugün muhakkak konu- ııu bcklemetli. Oğle olduğu vakft, ye. yolunu bekliyor, onu kuyruk sallıya
ıacağtm> knrarile çıkar, fakat takip ınck maı<usının başına geçen Haru- rak karşılıyordu. Modlstrıırıın iyice 
neticelendikten sonra, moılistraya yi- chot, köpeğini de çağırdı. Fakat gözilne g-irınişti. Kız da pıııılalnr A· 

ne tek kelime sliyliyememiş oluı·du. yok ... Bir dahn çeğndı. Gene yok... lıp ona yt"diriyordu. Bir gün Flic yl
Moclistranın bu taldplt•rden fena hal- Köpek ancak bir aat sonra gelml;,- ne biııbiı- şaklabanlıkltı.r ynparak 
de canı sıkılıyordu. Nihayet bir gün ti. Akşam saat altıda yine ortadan modietra)·ı yolundan çevirmiş, sahi. 
ı;abrı tükendi ve AndrC'ye ağzının kaybolaR köpek, bir ı::aat ı!Onra a- binin npartımanının önüne kadar ge· 
payını Yermek istedi: partınıanın penceresinden içeri gir- tirınişti. Modistrayı pencereden gö-

- Söyleyiniz bakayım, dedi, be- mişti. File artık her gün ayni saat- ren Baruchot, sararmı5, sonra kızar
ni ahlaksız bir kadın mı zannettiniz le!'de apartımnndan gidiyot v" bir mııtı. 
de, böyle heı· gün p~imden geliyor- sut ı>onra geliyordu. Haruchot b&y- Y"n bi ... ı ·· ı Fi" h 
sunuz? Bu komedya arbk bitnıell! retler içindeydi: 

1 
e r_ og e. uz:ı _. ıc er Zn· . ınan ynptıgı glbı kuçuk, sarışın, ca· 

Yok~a yarın erkek kardeşimle bera· Gal"ip şey, dıyordu, neaba lıu zip modistrayı karşılamıyn gitti. Fn-

O•• S z · :::::.ııııııı. hayatınca ktıçmış, nnca'k kıyıda bumer e :m '"'ı cnktn h11lduğu lı.1r kaç Turk gemiclni 
batırmıya muvaffak olmuştu. 

lTlZAR - Dünkü makalede adı 
geçen harbin (Akslyum) diye dlzlle
ınediğinden dolayı okuyucularımız
dan af dilel"İı . 

kat Klelıer caddesinin lam döneıncç 
yerinde, ~ok hızlı gelen bir taksinin 
sııdcnıcsiııe uğ'ı udı. KüpC'ğin, sağ ön 
a) ağı ezilmişti. l\Iodistr:ı dehşetle 
lıağ'ıran Flic'ıi. hemen kucağı~ıa al<.lı. 
Tasmasına baktı \"C Aııdre Ba rucbot 
ııun adresini okudu: Sokat! Etats
Uııls- No. 17.t - Kat: ı. Hemen 
adrese koştu. Karşısında Baruchot'· 
.ru ı;örünce biraz taşırdı ve heyecan 
da duymadı değil. Jdaıımafih kendi· 
ni derhal topladı: 

- .Mösyö, dedi, ghe köpcğinhi ge
tirdim. Aı ev'"el Klcber caddesinde 
biı• otomobil ka~ı atJattı. Zanne~ 
dersem ayağı eptıy zedelenmiş olsa 
gerek... , 

- Oh!. •. M:ıtmaıel... Ben ... Ben 
size çok... Ben ... 

Modistra: 
- Hcı·halfle kendisine iyi bakınız 

Mösyö, ııllahaısmarladık, dedi. 
Plic, çevik bir hareketle modistra

nın önüne geçmiş, dışanya çıkınnsı
na miini olmuştu. Genç kız güldü ve 
kahkahn da attı. Barucbot da, on· 
elan alı:lığı cesaretle gülmüştü. Pile, 
bu marifetli köpek ayağının yarası
na rağmen, onların bu karşılıklı gü
lüşmelerini keyifle se~·redlyor, miı
temadiyen kuyruğunu sallıyordu ... 

_ ___ l _______ +lt,_. ..... _ .......... _ ... _..._. ______ ·-----... -... .. _""--·-··-

[IP>AUôLD lfEl«iı~!fL!~I 
Kalabahk yüzünden 

İzmir vapuru 
teahhurla kalktı 

Gümrük, inhisarlar 
Vekili tetkik aeya

ha tine çıkıyor 
İzmir. 26 (A.A.) - Diln ~ehrimiı· Ankara, 26 (HUEust) - Şark mın• 

den kalkan İzmir vapuru cörülme- ve İnhisarlar Vekili Raif Karadenia 
mlş bir kalabalıkla dolmuş, fakat li- bir iki gQne kadar memleket dahilin
ıııan reisi vapurun böyle bir yolcu de tetkik seyahatine çıkacaktır. Ve
kalabalığile hareketine müsaade et- kil bu seyahatinde bilhassa tiltüa 
nıemiştir. Vapur, fazla yolcular çı- mıntaknlnrını dolaşncak ve bu se. 
karıldıktan sonra bir saat. teehhurla neki mahsul hakkında tetkikat yap•
yola çıkmıştır. Çıkarılan yolcular eakt.ır. 

dün llmanımıza gelen K ad eş vapuru-ı Ş k 
na lıindirilmişlerdir. Kadeş vapuru ar ID mahrukat 
üçüncü posta olarak bugün fstanbu-ı ihtiyacı 
la haıekct edecektir. 

• Ankara, 26 (Hususi) - Gümrük 
Koordınaayon kadro· ~akasının mahrukat lhtiyaet'!1ı temın 
aunda deg" itiklik oldu ıç.ln. Erzurum . Ba~kaya linyıt ~~e-

l 
nınm tmilyazı Etıbanka verflmı§tır. 

Ankara, 26 (Hususi) - Başvek!i.· Bu mınbıkadakl !nallyetlerino he • 
l~t.. K?oı riinasyon bürosunda bazı de- men başlıyacnk olan Et\bankın bu 
~:şıklıkler yapılmış ve kadrosu gc- kıtı Şarkın kiiınür ihtiyacını karşıJı-
nişletılnıı, tiı-. yııcağı zannedilmektedir. 

1 



ener· n bu hafta 
alacağı netice 

işçi arıyanlar Haf /arının tutturacakları * lılEMUR- lJlvanı Muhascb:ıta 

r 
Oyun ta·•zına bag""lıdır 20 Uranslt mua~. katiplik. imtihan 

6 10/10/940. Şart: Orta mektep me-
kazanmnk için en ciddi maçını ya- zunu, ııskeı·lik yapmış veya tecil. 
pacnktır. Hiç şüphe yok ki bu •. maçın 30 lira asli maaş l\Iürakıp mua
Feneıbahçe lehine bitmesi Omer • v!~liği, imtihan 16/ 10/940 . ., Şart: 
Esat _ Fıkretten müteşekkil hııf hat- I uksek mektep nıezunu veya -5 lira 
tının oyununıı bağlı knlncnktır. Bu. maaşta bir terfi ınOddeti bulunmuş 
Uç eski forvet oyuncuları, bir tnrnf-1 olr:,ıak-. • 
tan Gıı.latasarny forveüne karşı dur- . .,o lıra aslı m~nş murnkıplı~. 1n~
mak, dlğeı· tarıı.ftnn ileri hattını be,,- tıha~ı 4 1!01!1·~0. Şa~·t : 40 lıı·a ılc bır 
ıemck ve ayni zumnn<lıı. arkalarında- lerfı n~uddel~ ~ıalıyede muhasebeci 
ki bekleri falsolarına meydan vermi- ve_ya mumeyyır.lıkle bulu?muş olııı~k, 
·ecck RCkilde iılıırc etıııek glhi haki- Dıvanı Muhasebat reislığlne vesıka 

l y • 1 .. t 
katen çok güç ve yorucu bir işi ha- ve rcsım ,e murııcaa . . • 
şarmıya ı;nlışacaklaıdıı". İşte bi1. Lu * MEMl!lf - l\fatı~:e Vckuletil 
sebeptendir ki .Fenerbahçeııin galip merkez teşkılatııın. _ı3 uı~cu d~recc· 
gelmesi ancak haf beklerinin oyunu-1 ye kadar maaş ve ucretlı. f mtıhan: 
na bnğlı kalacaktır dı)'Oı1lz. 110/ 10/940 saat 14 de. 9 / 10/ 940 ıı 

Porvete gelince : Bu hattı sürilkli- kadar mürncn~t. Şar~.: Use mezunu 
yen ve dalına yaptığı ııtaklnrla ya- evrakı ve resıınle ~uracaııt. 
nındakilere şüt atmak imkfınlarını + MEMll!l - Sumcrbnnk mues
bırakan Melih maalesef bu rnnçta da sese• ve fabrıkal~rında muhasebe ve 

kt B tlrAUc Gala ticaret scrvlslerı şeı \'e memurluk-
oynıynmıyııca ır. u s ... • · ·· b k 1 b · h 
t 'k' bekinin kııı ... ısın- larırıa. Ucret un a ar arcmı ü -
asaıayın ı ı acar " - 1 • d hll d r b 'k c.l k'l 

da Fer.erbahçe forlan şüt pozisyon- kum erı a ın c a rı n a 1 :re 
larınn pek kolay giı'emiyeceklcrdiı-. bır . derı:ce işletme zammı. Tecı·ube 
Açıklarile oyıııynn bir takımın ne- sahı~~en hizmet ve tahsn vcslkalıır'. 

rakımının 60lebcıi iizerind• tice üzerinde daha çabuk ınücssil' ve dort resimle ve referans verecek 
olma 1 tabii olduğu hııhle 1-'cncrbnh- kimseyi bildirerek .. ı ı;oı:ı~? a ka_ılar 

müeıair olabilecek olan Naci çc foı \etleri nçıklarındnn gelen gü. Ankııra u111um mu<lurluğune ınurıı· 
Lig rı::açlnrının fıkstü runü tıınzlın zcl V$) ycriııd" urtalnrdaıı bi ı tüı iti caat. .. . T " 

d istHndc etmek ımkiiıılarını pek iyi ..... n E.\I (1 :l - Oı·tako~: Dcnız I• 
mnksadllc çckılen kuı·'n ıwticesin c b . 1 B h t 1 1 carct ınektcbınc. 85 lira ucı-etle da-
Be,iktaş, l'enerbalıçe ve Gıılatasaray cccremıyor ar. u R oyuncu arı h.ili e menıuru. $aı-t: Her sabah ta-

"b' n ileride gelen kun·etlı kiüp- mu~elles pnslıırlu o~ ıuıdıklnı ı zanmn Y 1 bl . t . k 

Coğrafya 
Öğretmelerine 

Maarif Vekaletince ilk mekteplerin 4 ve 5 ci sınıf
larına kabul edilen Maraşlı Kuancıoğlu Abdülkadi~ 
Sadinin " YENi İLK COGRAFY A ., kitapları Milh 
Talim ve Terbiye Heyetinin son değişikliklerile " SE
MiH LÜTFİ ,. kitap evi tarafından haritalar ve re

simler yeniden yapılarak em.alsiz bir nefaıetle neş
redilmiştir. 4 cü sınıf 21, 5 ci 30 kuruştur. Toptan 

alanlara böyük tenzilat yapılır. 

- - -======::.=--=-::::=====:...-== 
SAGLAM DiŞLER veAGIZ BAKiMi MUTLAK~ f 

1 RIDA Di!J $9UY111.~f 
gı 1 e · ı ı j i 11 1 ı ı or ve ı·aklp kule i ·in lebeyr be< en ter Y<'!ll yap 11 acn 
Jcrimlzin ilk üt haftada birlbırlerile arhl ky 

1
. n 1ı ş Y 

1 
• k t"a kablli"ettc. orta mektep mezunu. 

k . ı te ı ·e ı o uyoı ar ,,nca uç or - J 
çarpışıırak aralarında ı maç arını ' t '' ·• d .. kk * ifr}UETM f:S - gskişehtr or-

. . 1 i nk d f b "ki ol nın şu oı· oyuncuııır an murc ·cp b" ... k 
bıtınne er ı · e a u ene va · 1 ki üze ·inde yakıılı~·a _ ta derece çırak mekte ıne, 1 ur ·çe, 
muştur. Bu yuzdcn bazı. kimseler bu 0 1;~:sı ~~ >l~~·laz her 

1

znmıın için (; 11• rıyaziye, tabii bilı:iler, tıırlh, coğ • 
seneki mnçlnrın yalnız ılk haftalar- ela' un 1 k 1 . dcı · •-hl"ıkeler rafya vurd bilgisi, jimnastik öğıct-

Vitamin, KALORi, KUVVET, SIHHAT 

Pirinç, Yulaf ,lrmik,Patates,Mısır, 
Türlü, Mercimek, Bezelya, Çav
dar özlü unlarının çocukların 

neşvünemasına, diş çıkarmala

rına, çabuk yürümelerine tesiri 

iLE TEMİN EDİLİR.MUSTAHZARIH MAYi HALiNDE OLMASI DOLAYIS~ 
1
DiS ETLfRiN EN DERiH YfRLERiNE GiREREK ANTiSEPTiK TESiRIHi YAP 

1 ~ r I ğ . atasaray ·a eısıııe cı ı "' • • , _ 
da heycc:nnlı o aca ınn 'liC . gcten se: yarııtacnkları ümit edilebilir. Bun. menleri alınacııktır. Şıırı.:_ ) ıık.sek 
neler~ nısbetle daha az nlaka uyıın d b k ğ k Kuçük Fikretiıı mektep mezunu. orta okul oğretmen
dıracağına hüktnetmektedirler. Bız i ar I f' / s~d ut korkuludur. Hü- !iği ehli~·eti olmak. Devlet Demiryol
buı:üne kadar ~·uvarlak topun akıl t~ı~ e~unı!ı·I~ u ~~nber Fcnerbahçe lan Zat hlerine nıüı:acant. 
ve hayale~ gclmtyecck ~er~ede _sür: forvet hattının Galatuı;aray haf l"C * MUHASf:Ilf-'Cl. - Maıle~ k~-
prlzler doguı·ılugm.u gorduğümuz 1 zası Gulınnn işletınesıne. lsteklılerın 
çindlr ki bu kimıselerin düşüncele • şerait ve ücret taleplerini Etibıınk 
rinde pek te haklı çıkacakların:ı lh· Şark Kromları işletmesi Maden ıı.<l· 
timal vermiyoruz. resiııe lılldirıneleı i. 

I l\Inı;lar yine heı· seneki gibi heye- • 

1 E~,~.~~H:~~.:::nde 1 I katidir. Hastahkların önüne 

1 - Büyük Türk denizcisi (Baı·- ı 
baros )için 27/9/~40 akşamı (bu ge- HASAN DEPOSU; 
ce) saat (21) de Evimiı. salonunda karş11ında. 
bir toplantı yapılacaktır. Bu toplıın- ~ 

geçer. 
Bahçekapı, Beyoiluna •iden T,•m:::•<ai:• 1 

Teknik Okulu Satıpalma Komis
yonu Başkanlığından: 

lstanbul Belediyesi ilanları 
. dt~ 

2135 plükadan kaydı terkın oto sahibinin vesaiti ııakliye resı11111 • f 

olan borcunu ödemediğınden dolayı tahsili emvnl kanunu hükürtl~erıl>~ 
tevfikan hacıı. altına alınıın !135 model Südübcykcr marka otomob~~ı~· 
ayın 30 uncu pazartesi günü saat 1ı1 de Uilclide Yeşiltulumba so r 

. itti • 
da 14 No. lu Jlefık Çapanın garajında açık arttırma ıle satılacıı 

(0196) . . . ,,~ 
~ "d urıl• Üsküdarda Kısıklıda Hiıyük Ç:ımlıcıı sokııgında ycnı en yap lir' 

kıınalizasyon ını,aatı atık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 119~11ııt 
97 kuru~ vı! ilk teminatı 8!) lira 62 kuruı:tm·. Keş_if ve şartnamesi ~~r 
ve ;\luaıııelat )lüdıirlüğü kaleminde görfılecektfr. lhale 14/10/940 Pi: tt' 

tesi günii saat 14 de Daııııi Encümende yup:lacaktır. Taliplerin 
11 f 

miııat makbuz veya mektupları, ihale tarihindrn sekiz gün evvel • ı 
İ~leri Müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılınıı 1er. 

D .• Enrııfl 'fiearet Odası vesikularıle ı h le günü muayyen saatte nımı ' 
de bulunmaları. (9200) _.,,-; 

~---~~~~~~~~·~-

canlı ve o nlsbetle de alakalı olacak, 
sadece il<'rldc görmek ıçiıı tıabıı-sız· 
lıkla bekliyec<'ğ'İnıiz oyunlar llk üç 
haftada oymııııp lııtııılş bulunacak 
tır. Lig maçlarının ikincı hııftası o 
lan pazar gOnü Fencrbahçe stadın 
da ı;arı liicivcrd \iC sarı kırmızı ta 
kımlan i:arşı karşıya göreceğiz. Se
nelerdcnberi re..-;mi veya husu:ıi ınııç· 
la'r dolayısile karşılaşan bu iki gü. 
dde klübümüzün her maçı eski~in • 
den birnz dalın gilzel. heyecanlı va 
alitkalı olmaktadır. İki ayı, forma 
taşıyan 22 .oyuncu sabada bir buçu~ 
saat sadece poı· gayesile bütün e 
nerjilerini sadcderek tarpışırken 
hakemin oyunun bittiğini ilan eden 
düdilglle beıııber encrjiıleıı asılmı~ 
su1"Btlarını h\rden tebesslim knplaı 
ve kardeşçe bi ıtlhirlcı ine sarılarak 
11ahndan ayrılırlar. İşte bizlere bu 
güne kadnr en zi)•ade futlxıliin ha 
kiki zevkini bu iki klübümür.ün tıı 

tıda kütüphane ve yayın şubemiz ii
zalaı ındıın muharrir lsktınder }'nh
retl\n Sertelli blr konferans vere· 
cek ve Eviıniz temsil ıubesl de 
(Hasbalıte) komedisini temsil erlc-

c11enkmti8r5.1.Da\"'ctiyelcrin bfü'OlllUZd:ın a· .... J<l d - Kahve pahalı 1 ı ız a bulunan okulumuz ihtiyacı olan 100 adet ~atakhane dolabı 

2 _ Mani!a mebusu sayın Hik - şartname "e nünıuneye göre acık eksiltme ıle alın:H·aktır. l\luhanınwrı 

met Bayur 27/9/940 ~.uma g~nü {bu bedeli 2500 liıadır. İlk temınat 187,5 liradır. F:ksiltnıe 8/10/940 tarihıne 
gece) saat (18) de Univer~ıte kon- rastlıyan salı günü saat M de Gümüşsuyunda Yiık~ek l'\lilhendis Mck
ferans salonunda ve 2819194o cu • tebl muha~ebesiııde toplanacak olun komisyonumuzda yapılacaktır. İstek

Şimdi, herkes mısafirlerine 

ŞEKERCİ HAFIZ :'ılUSTAFA 

l\J AH DU MU Ticarethanesinin 
martesi günü saat (115) de Ueyoğlu 
İstiklal caddesi Şehir tiyatrosu ko· !ilerin şarlııanıe ve nilınuneyi görmek ve ılk tı>nıiııatı ~·atırnıak uzerc 
medi kısmında içtimai bir konferans eksiltmeden biı giin evveliııe kadar Okulumuza ve eksiltme glııılı de 

tııri f kağıtlara ~aıılmış 

Lokumlarından verecektir. J:o4•1ıni:t azıılarını!ı bu Ylik ı>k J\lühendı~ .\lektebiııe gelmeleri ilin olunur. (901G) 
konferan'<larda bulunmaları Tıca 0 • · d. kımları tattırmı~lardır. 

Pazar günü bu ı::uzide takıml:ırı
mız arasında yapıla<"ak maçtn hani{. 
tArafın kaznnacağını söylemeden ev
vel geçen hııftn mflli küme ~ampiyo
nu 'Fenerb:ıhçe takımının İstanbul 
şampiyonu Beşikta~ niçin ~ağHlp 
olduğunu bir ikl satırla tahlıl ed; 
lim. Bu maçta galip geh!n veyn mng
lüp olan takımları herkes kendi gö
nt ,.e dü~ünceslne göre kritik ct
mi11tir. Bize gcllnre milli küme en~: 
piyonunun mağli'ıblyet sebcplerını 

F ... .ı. 'ıii:::ı; ,.,.cı,; [;'~ N 1 N E ş R 1 y A ij fil Depolarımızda her nevi ., fit> ;'~@ 
dolnyısıle beklerini mağlup edebil - O Y U N K A 6 1 T L A R 1 1 l.JV~ 
mesi yine, ken?i haflarının Galata- Bozkurt mecmu••• . 27 Eyliıl c u m CI 

ııaray forvetlerı karşısında çok mu- Bozkurt mecmuasının 6 ncı sn;> ısı 

Mevcuttur. 
TOPTAN ve PERAKENDE 

7.30 Proı;ranı. saat ayarı, 7.::5 
1\Ifıı.ik (Pi.), 8.00 Haberler, 8.10 Y!!-

ışır şekilde tenkit edebiliriz: 
ı - Forvette Melihiıı bulunmnyı

şile J.'enerbahçe takımının tekrar es
ki ve nr.ticesiz sist.t>nıiııe avdet c~ 
nıiş olması (kısn p:ı'<lnrla oynayıp 
uzun ve açık bit· o~ un tatbik ve da· 
ima eşnpe paslarla hfıcum etmemesi) 

vaffakiyetli bir oyun çıkarmalamıa Adsıı.ın, Zeki Valldi Toganın. Oğuz 
bağlıdır. ÇOnkO Fenerbnhçe hafları Türkkanın, Nurullah Bariıııanın, Re
Galatasarny forlarıııı durdurduktan hn Kurtuluşun nıakıılelerilc çıkmış· 
ve iideta btr iş göremez hale &oktu)<- tır. Okuyucularımıza tavsiye eJerir.. 
taıı sonradır ki fon·ctlerine liıyıkile --------...... ===-~=-=~ 
yardım edcbfleceklerdir. Bu da Ö- ttıuliğ edilinciye kadar maçlar~ ~ş- Sabf yapılır. Fiyatlarımızda hiç bir fark yoktur 
nıer, Bsat ve Fikrııt için çok miiş- tirak ettlıilmcıııesiııi lılldirnııştır. U M U M i S A T 1 Ş y E R 1 

nıck llstesı. 8.20-8.30 :\liizik {Pi.). 
12.30 Program. suat ayarı, 12.:J5 

liızik: Kadınlar küme heyeti, 12.60 
1 llalıcrler, 13.05 llüzik: Kadınlıır kü· 
1 ıııe hcy!!li, l:l.1!0-14.00 ;\lüzık (Pi.). 

ıs.o;; Müzik c Pl.l, 18.vO Unlk hu-idil biı işrlir. "Hundan başka Galata- Kliibe cezu pazar gününe kudur tcb· 
f ti · k dll"ğ' d b k <l • İstanbul Kızıla: Han No. 20 

saray orve eı·ı en ı ııı en ozu · llğ edilmediği tıtkdirdP Bo uı•ı tıı· iiill•a•HT•••İiiiiiiiiiı••••ılı:.mliiıiıiıliiılmiiıi••••••llİİ vııltırı, 1s.:;o 1\lüzik: cSwıngıt triosu, 
l!l.1& Müzik, 1!"1.45 Suat ayarı, hıı-

2 - Uaf hattının forvete uzun 
top çıkarınaınnııı faydasız oluşu. 

S - San Hiclvt'rd lınfbckleri Be
şikta-, foı \'etinin daimi surette atak 
yapması yüzünden zayıf olan bek 
b:ıtlarını maske ctmiye imkan bula
mamnları ve bu sur<'tlc iki bekin fal
rıolannın meydana çıkm:ısı. 

işte belli başlı bu üç sebep geçen 
hafta 1''enerbahçcyi mağlüp etmiş • 
tır. Acaba sarı liieh·erdlilcr pıızar 
giınfi Galntasaraya karşı ne yapa· 
caklardır? 

oyun çıkaracak o1urlıırsa o zanıan kımılnki yerini bıışka bir arkı:ulaşıı~ıı 
Fenerbahçc bütün hatlarile Galata- bırakacaktır. Verilecek cezanııı bır 
s:ırııy kııleslne ıığıı· basmaktan ged sene müddetle milli ve temsili nıııç
kalınıyacaktır. Bütün şıkları gozö - lara iştirak ett lrilnıemesi şeklinde 
nüne getirdıkten sonra yine son söz olacağı da tahmin edilmcktediı. 
olarak Penerbııhçe galip gelmek için Hikmet Bayurun 
haf beklerinin güzel ve Galatasaray 
forvetlerinin de bozuk oyunlarıııa in konferan•ları 
tiuır edecektir. 

(l'arın 11iııe lıtt ırntuıılardu. Gala
tasaray takımı lıakkmdal..-l dıışiiııce
lerlmfzi 'Jla:acnğız.) 

SELiM NAF/7, 

Bodurinln cezası 
tebliğ ediliyor 

Manl~a mebusu Hikmet Bayur ikı 
konferans vermek iizere 1stnnbula 
gelmiştir. 

Konferıınsın blrlncisi bugün sant 
18 de Üniveı·slte konferas salonun
da. 

İkincisi ne yarın saat 111 ele S.ehir 
tiyatrosu komedi kısmında ''eı·ıle -
eektir. 

Davetiye yoktuı·. Heı kes gelebilir. 

Sarıyer Jandarma Bölük Komu
tanlığından : 

Sarıyer jıındnrmn boHiğünc bağlı Derbent karakol b.nnsının c9000t 

lira cl2t kuruşluk kcşıf bcclelll tamiratı pazarlık suıtıtile 4/10/ !140 tn-

rihlne musadif cuma günti saat 14 de Sarıyer jandarma böluğll komu
tanlığı binasında komısyon huzunındıı icra kılımıcıığıııuan talip olanla· 
rın tayin olunan gun ve eaatte mezkür komisyona müracııntları lHin 
olunur. (9176) 

Salııbi: Z. T. EBÜZZIV /4. Noriyat Müdürü : C. BABAN 

Basıld ığı yer: MATBAAI EBUZZIVA 

l>erlcr. 20 00 1\1 üzil:, 20.:.:0 Korıuşıııa 
( Bil.ıliyogı afyn) •. 20.50 Fıısıl heyeti, 
21.15 l{onuşma (lktısat sarıti), 21.30 
Radyo gnzetesı, 21.45 Oı kr.stra, 22.30 
Saat 11\·nrı. haberler, borsa (fiyat), 
22.4& Ôrkcstrn. 23.00 Dans müziği 
(Pi.), 23.25-23.30 Program. 

~orsa harici altın fiyatla~f 
Re,adlye 
Kalı• Betlblrlllıt 
l~ülçe alhn ı,rramı 

Lira Kr. 

21 ıs 

90 so 
2 S4 

Ancak bu maçta elde edilecek ga
libiyet gecen maçta kaybedilen iiç 
puvanı lcli'ıfl edeceği cihetle Feııer
lı:ıhçe bu oyunu muhakkak 5llrette 

Deden Terbi\'esi İstanbul Bölgesi, 
Galatasaray klGbüııe nıürııcaaLle no
duriyo boykot veıileceğıııi ve ceza 
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Büyük caau• romanı - Tefrika No: 36 

Nt1.kleden: Cİll MİM 
fçerclc bir çok evrak vardı. Derhal yorum, lyi iyi ... '!'amam. Derhnl on

bepsine şöyle bir röz attım. Üzerin- lan büküp çantamın gizli güzüne 
de (mahrem) işareti olanlar vardı. ycdeştiril·orum. Saatime bakıyorum: 
Ouları açtım... Evet neler neler?.. 12 dakika geçmiş... Hlraz daha ka-

Blr harita, btitlin au rejimini gös- rıştırıyorum. 1'Jlime bir tezkere ge
terlyor. Onun üzerinde aedler açıl- çlyor. Bunda bir istila anında yıkı
dılt uman suların ?erclere kadar lac~k köprillcrin isinılerı. ve mcvki
yafllac&tı ifaret edıhnlş mQkem- lerı var. Dorhııl not eclıyorum. Bu 
meli ... İlime yarar ... Suyun derinli- kadar ınalılmat yeter ... 
1f de c6sterllmiş, iıte bir tane da- Kasayı tekrar kilitllyoru.m ve ye
ha ... Suların hangi aed}erden nere- rlmc o;uruyorum. o.n dakıka sonra 
1111'8 d5ldlleceğl. o ... Bunların suret- da ~bonl odaya gelıyor ~e bana e· 
led ele Tar. lnce kağıtlar üzerinde, vlmın anahtarını iade cdıyor. 
kroki ,-apmak tülfet.iııden de kurtul- Şimdl vaziyet şu merkezde: 
dum. Bwılan aaıllarile karvılqtın- Ben hemen odayı terketmeliyını, 

zira, Khöni kasayı açarsa belki hır· 
sızlığın farkına varır... Hur:ıda~ı 
çıktıktan sonra da eve dönmenıelı· 
yim, olur ki evde bir araştırmn ya· 
pılır. . 

Gerçi J,udwig bunu tahmin et!11ıt1 
ve evvelce kıırarlaştırdığımız şekıldc 
de odıım<lan euplıeli her turlü eşya 
çıkarılmıştır. Khoniyi ııyakta karşı· 
ladım. 

- Ben gideyim artık şekcı·im. de
dim. Sonra sana telefon C"der, ikinci 
randevu için bir zaman uıyin ede· 
riz. Blr hafta eonl'a da kaçıp giılc
ceğim ... 

h'.hoııi eğildi, duclııkluı-ını ağwııa 
kondurdu. CilizlCl·i ncınliyıli: 

- llili)'Ol'Uın, dedim. Citme! diye
ceksin... llayn, iı ııdeni Lcrbi~·e et, 
böyle blı' ınaccrava ne senin ntılnıan 
doğ.rudur, ne de. bcııiın ... Aınerik:ı-
yn b1r gün dönmeliyim ... Değil mi? 
Derhal odadan çıktım, koşa koşa a
şağı indim, kııpının önünde Ludwig 
otomobil içinde bmi bekliyordu, at
ladmı... Ludwli arııbııyı ııfıratlc 

sürıııiye başladı ... 
- Aldın mı! 
- Aldım .. . 
- Bravo .. . 
- Şımdi deı hul izimizi kııybet-

mek lazım, herif kasayı aç:ır da far· 
kına vanr a ... 

- Varnca!rını zannedıyoruın, ger
çi ı.ıncirde bırkaç tane anahtaı· var
dı. Do{.'Tudan doI,rruyn kasııyı açıp 
açmıyr.cnğını bilmlyorıını, fakat ne 
olursa ol un, herhalde izimizi kay· 
bctmek lib:ıın. 

Otomobil bütun s!ira tile sokakla
rı geçiyordu. Dolambaclı )'Ollardıııı 
Ltıd\\ ig'in apa rtıınanına geldik. Yu
karı çıktığımız zaman Ilirner ora
cfaydı. Onu hirlrn\' gündenberi göre
ıneıniştim. Dizi gi.ileryiizle k*'Şıla
clı ... 

- i'ıtuvaffıık oldun inşallah I.lza? 
dedi. 

Benim Khöni ile fışıkdaşhk atnıe· 
mc kızmışken bugfin ı,rülcr~·üzlc kar
şılamış olması dcrhııl nauı rı dikka
timi celbcUi: 

"" Sa\•ende 
daklam;a bir 
te<llm. 

şel\ertııı, dctlim ve du-• - Evet ... dedi. Vazife icabı. .. Va
opııdık kondurıııuk ıs- zifc icabı ve :yine vazife ıcabı ve 

A ... Geıi çekildi ... 
Ludwlg: 
- Aı·kadaşlur enin kapının onfın 

de tarasııuttalnr, dedi. Bakalım evde 
bir ar:ıştırıııa olııcıık mı? 

\'e vakit gecirnıeınck itin Lenden 
planlan nldı ve ietııidcld oılnya kop
yalarını çekmek için gitti. 

Biz içeride Hirnerlu yalnız kaldık. 
Biraz evvel odaya girdiğim zıınınıı 
güleıyüzlü olan gmıç IJiıdcnbiı·c so
murttu: 

büliin rezaletler, ihaııeller yapmak 
içiıı de bu \•azlf'e icabı bir siper ... 

- Peki söyle... Nasıl ıılabilirdlııı 
başka tilrlü o planları ben? 

-- Eğer b<'ııi seviyor idiysen her
halde bu şekilde değil. 

Başını, suçlıırını okşamak iatcı.lim, 
yine geri çekildi: 

- Git, dedi; Khöniyl okşu ... 
Casuslukta kıskançlığın mut.hiş 

bir tehlike olduğunu biliyordum. Yal· 
nız cnsuslıık işleriıı<lc ıni? Her yerde 
kıskançlık lnı:;anı şa~ırtıı· ve insan 

- Seni görmek istiyordum 
dedi. 

J,lza, ne ~·uptığını, ne yapacağını bllnıez. 

- Benim de çok görcc<'ğiın 
Acı biı· kahkaha savurdu: 
- Khöni dbi ınonıklarııı 

ğında beni hatırladın mı? 
Sesimi yumuşattım: 

- Artık, dedim, tıınınnıilıı ııeni
gelıli. nim ... Herifle biı· daha karşılafJacak 

değilim ..• 
kucıı • Sararan yüzii biıaz kızardı: 

- \'icılıın azabı duyuyorum, dedi, 
Sen kalıpeııiıı biri~in ... Ben de Klıö

-- Diliyorsun sc\'gilim, dedim. 
işi vazife icnbı ynıııyorum. 

Bu ni gibi uıvallının biri... O ai:ra dü~
tü, işini bitirdi ve sen onclan uzak
luşt.ın ... neni bala bir iUet gibi .kul-Birdenbire oturdui:'u yerden fırla

dı: hınıyoı'SUll... ' 
(Dcvrımı var) 

Londra 
Nevyork 
Parla 
Mllano 
Ceaevr. 
Amıter. 
Berlln 
Brüksel 
Atına 
Sofya 
Prag 
Madrlt 
Varşova 
Budape., 
Bükre, 
Belgrad 
Yokoha. 
Stokhol. 
Moakova 
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100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
ıoo lsv. F,.. 
100 Florin 
100 Rayltm• 
100 Belga 
101 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kr. 
100 Peçeta 
100 Zloti 
100 PengiS 
100 Ley 
100 Dlnar 
100 Ye• 
100 lneçkr. 
100 Ruble 
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