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T~caret 

anlsımalarının 

ehemmiyeti 

Yaun : EUı:uiya Zati• 

VELiD 

Sivasi .anlaımaların ve dost • 
lukların devamlı, faydalı ve 

kUvvetli olabilmesi herıeyden ev· 
"~ ticari anlaımalar yapılmasına 
lrıutevakkıftır. «Mal canın yonıa
•ıdırı, «can boiazdan gelin gibi 
;:ıellerimiz, maddi menfaatlerin 
t.\iY~tın umumi yürüyüıünde ne 
• Yük tesirleri bulunduğunu ve • 

Cız olduğu kadar beliıatle ifade 
~en hakim a ne aözlerimizdendir. 
nsanlar, hemen ekseri illerinde 
:!~nlaat diifünürler ve gözetirler. 
"1dfeller için de bu kaide daha 
~'1i ve ıümullü olarak caridir. 
der devlet, harid siyaseti idare-

-·"':"'-

e memleketin bilhassa iktısad i 
~nhatlerini esas ittihaz eder ve 
-tlca memleketlerle anlaşmala
~da en ı:.iyade alııveriı iılerine • 
~.erruniyet verir. iktısadi itlerde Dün, fızcrinJe ıidJetli haua muharebeleri olan 

• 
1 ~nlaımalar yapılırsa devletle· Londradan bir mcrnz. ra 
~ 11Yaııi münasebetlerinde de sa-
:!:':!et ve dürüsttük kotayı~ı~ r-;:: . ~ Londra üzerinde 

"' eder. fktısadi iılerde ıyı 1 rl HH:arp vazıvetı .,.. 
&~:'i'.~,!a:i~1~:!~~~~ ~a~a~~ ı::: 1 L_______ ' ŞİDDETLİ 

:· Ve hakiki ihtiyaçlanna uyeun Afrikadaki 
~.rrıasına mütevakkıftır. Mesela HAVA 

... nıernleketin sınai mamulita son hareketler 
,.e madeni maıınuata fazla ihtlya-

:• olal'Jilir, diier bir memleketin r:-- Yaıan • --l HAR B ı• 
1 e en ı:.İyade muhtaç olduğu şey· Eıkl Ordu Kumandanlarından 
.:• to.prak mahsulleridir. lfte Emekli General 

ilkbaharda 

AMERİKA 
HARBE 
GİRECEK 
Molotof, Amerika 
Elçisile görüştü 

... l tffl lllUHHt tffHNtttlMft ...................... ._ 

Amerikan - Sovyet 
müna•eltab ıalah edf· 
llyor. Çine ve lngil
tereye geni! yardım 
yapılacak 
----......... --.... ... IHl ... t$1111ttH 

Nevyork, 28 ( A. A. ) - New 
- York H erald T rib un'ün Vaşing
ton m uhabiri.) azıyor : 

Vaziyet in h fi hazırdaki inki · 
şafları , iyi m aluma t almakta o · 
lan mahafild e Amerikanın d aha 
evvel olmazsa d a ö nümüzdeki ilk 
bahard a h arb e gireceğ i kanaatini 
uyandırmıştır. 
Şimdiki halde ingilıere ve Ç i. 

ne d aha büyük m ikyasta yardım 
yapılmasının ~ t Sovyetlerle mü· 
nasebatın ıslan edilmesinin yeni 
itt ifa ka karşı Va~ingtonun ta m 
m ukabelesi ol&1:ağı söylenmekte
d ir. 

Molotof, Anıerika Büyük 
Elçisini kabul etti 

Mo_!kova. 28 (A A. ) - M. 

'.rel,c. Tasviriefkir İatanbUJ 

• 

............... ········· .... .. .. . 
Amcrilta11 clona~;;,~;;···;-:ı~iiik0' 

Okyanu•untla r.öbet heklemelttc• 
Jir.Japonyanın mihver devlctlerin• 
iltihakı üurin• Amerikanın har· 
he girecefi halılundnlıi haberler 
lıavvet bulmalrtadır.Re.im Ameri· 
lıonın tayyare nalı/iye gemilerin· 
tlen birini gÖ•termektcdir. 

Japonyada hazırlık r------- --------- -
MATSUOKA rt Dünya Harbil., ıooo t•u·~ 
BERLİNE 1 Harbin 4 ü~ü LON.~RA YA 
GI.DI.YOR sathası budur HUCU.M 

r-Almanya --? 

1 
Mütte~ik bulmak içinjapon \ ETTi 
ya ve ispanyayı tehdit etti -- • ·• ·· --

le/le iki m em leket mal mübade-
tib~nde çok iyi uyuşabilirler ve bi. Ali lhaan Sabia 
1-t •rlerine daima muhtaç olduk- ı 

133 Alman taggaresi l 
Japon Hariciye 

Nazırının beyanatı J.ondı·a, 28 (A.A.) - Dakur 
onllndckı hiııJisclerııı tarzı er.re· 
yaııı ve Gcııcrul De Gaull("ün 
vatuııdaşlarının kanını dokıııt'· 
mek için harekattan 11arfına1.aı 
etmek nıcclıurı~ctinıJe kalmış ol· 
nıas ı ,.C! sıırih olmıyan malumu. 
tın hiır Frnmıa kuvw•Uel'i şefi· 
rıi, Vişlniıı Dokar h::ılkı üzerin· 
ıft kı tazvıkini takilır edememe
ğc • ı>\•kedışı. Londrada sukutu 
hu al vt> ı.c .. ssür uyandırmıştır. 
Fakat şimdı harbin yemi bir sof· 
h.-ı~ ıı girdi ~im g<ıstt>rmektt: ol:ın 
dun~a ''atiyetının ıııkişafındakl 
ehl'mnıi~·eı lrnrşı~ındu Oaka ı htt· 
di ı , l ngılız efkirıumumiyc 1 
rnuvacııtıE" ıııde caıc,, .ınııy tlııı kııy 

bet mE"kiedi ı. Daima istikbale a
lt me~elrlerl gözönllndc tutınnk. 
Jngiliz hi\lctı ruhircsinirı barız 
bir hususiyetidir. İ ngilizler uzuıı 
vadeli d!i~iiniiı ler. n un un içindir 
ki Şinıdl c>fkarıunrnmive. Alman
l arın İspıı ııyaya ve Jap9nyaya 
.renı menfaat ler tr.nıııı etmek ıçin 
sal'fettikleri ~ayretlerl~ ıııeşıuı 
olmakt.adır. 

Bun/ar şiddetle 
tart edildiler 

t 1 c:ihetle bu uyuımaları ister İs· Mıhver devit tlı•rıtıın l nı: ı ltı•ıc- düşürüldü l -
"Ani kararları icap 
ettiren hidiseler çı
kabilir. Hükumet 
buna hazırdır.,, 

t~~z. devamlı ve feyizli olur. ne- yt• tcvcılı etıııck ıstetlıklt•ı ı dıır· 
"'' t b lıclcı ı. taarruzları lıiılcşt irınclı • 
) • ı ı arile d e iki memleketin sİ · "· blrıbırl<'ı ılc' ilıeııkl ı lıır vıızı . 
~ ~l l'l\Ünasebetlerİ de kuvvetletir \ nl VC! uımo111Jı1 lıuıı l Urt ya ('> • 
e &a • ·ı . " .. li rnımı qır. malıı.rı ıııu' arı akıyt•t v,:ln tiı:ıııı 
~ erkesçe malum olan bu kaİ · chr. Bir yand::ın ı\lmaııyn, lııı;ıl · 
~e.re binaendir. lci Cümhuriyet lcH·yı ıstı l ıı ıtılcı 1111 vı• lıuııu ıc· 

fllllUUUUf l l l l Nl •UIUUtUnlNltfifUUUMMı111ttfUNt• 

Amerikadan gelen 
tayyarelerle Alman
ya her gece bomltar
dıman edilecek 
• MIMllflftl ttltltff ............ t......._ ___ _ 

... WQU 

7 Eyluldenberi Lon
dra iizerinde 721 Al
man tayyaresi düıtü 

ı.._-Unıeti, içinde bulundugumuı 

1 
ra ıçın y1111arnı:ı ıhr::ıç lınrcke· 

~ ifetinin, nıiUetlc_r arasındaki Lınıl h1tzırlıılmak ıçınl hkııvıı t.::t:ı~ ı · 
..._ai rrı" b 1 • it" 1 t · ruz arına f evııııı M t•ı rıı, r ıgeı 
' unaae ~t era 8 us c mıf ı:ınıft:ırı iıalyı. dıı i\fısııc l akı in. 
~la •na rai~en! fır~al .~uldukça I gillz mevzıl crınc uıarı uz cylQJi; 
a._ ll'ıanı munasıp ıordukçe ba,. "'' lıunlaıdıı ıı Solluııı rn Sıd i 
tL.ı~rnle&cellerle ticaret muahe: RAr~nni llt" rı ınevzilerı nl wrıtel· 
~ ~aprnıya hassaten ehemmı· i tı.: :ion ii~fıı Rürııad;ı )·apılan gll· 

Londra. 28 (A. A. ) - Dünl 
düşt.irül en Alman tayyareleri 1 33 
d e n ibarettir. Dü~manın istila li • 
manları Üzerine şiddetli hücumlar 
yapılmJflır. Garbi Almanyada da .Ameri•a Rci•İcii.mlauru 

tfooec"ielı 

Tokıo, 28 (A.A.) - D.N.fl bıldı· 
riyor: Japonya Hariciye Nazırı Mııt· 
auoka Bcrlin anlaşması hakkında 
şunlan söylemiştir: «Japonya kat'l 
bir adı nı atmıştır. Bazı meml,.ketlcr 
Japonyanın bu ruaksndını nnlanıu • 
mıelardır. J aı>onya tahrik edilmedi· 
ti taluG~r heı:;g.an&i bi.r milMi t.eh· 
ıiıl etmek arzu!\unda değildir. Ru • 
nunla beraber i ni kararları istil:ı.am 
eden hadiseler zuhur edebilir. ll iıkiı· 
met ve millet bunu kar~ılaı ıı ıya ha· 
zı rdı r.> 

Londıa, 2~ (A.A.I - Londra ga
ıctıılerı dün Alman filolarının İnı;ıl
leı eyf' karşı tııarnızlarda, uğradık
ları hezimııtln ehemmiyetini tebarüz 
cttırl~orlar. 

Taarruzıı ıştuıtk Cdl.'n Alman tay
~arelcı ın irı adedi 1000 olarak tahmıu 
!'dılmektcdir. 

Uaıl3 E pr\! e gure, bU adet gün
duz bombardınınnlaı-ı için Şimaır 
Franu OslorinıJe lıulundu ı ulabilen 
tayyare adedinin izamiııi olmalıdır. 

et •erıyor. Bu cümleden olarak nışıııelt•rtn ~11 h~ ı eketlerı .. ''e 
~1'lerde Al a ve İtalya ile lııpanya ıı ı rı < C":helııttarıkn kıu~ı 

r bırçok ml.inakalit yolları bom bar 
~ dırnan edilmiotir. ~ 

hnj ti • rnany ld ~ lı:ıı-ekrl~ ı:l'( ıııeııılc ııliika <luı ol· 
Iİlai carı anlatmalar yapı ııı ılııC:u. lııı mrvaııchı Balkıuıluı ıl a 1 

Beılın, 28 ( A.A.) - Mühim 
h<.ıva kuvvetleri . cenubi ve vasati 
l ıı gilterede askeri hedeflere hü • 
cum etmişlerdir. Yangınlar çık· 
mıştır. lskoçya sahilinde bir va • 
purda yangın çıkarılmıştır. Bil -
hassa Londra üzerine gece hü • 

.. Oat lau defa da k~mtumu~ v.tt yaııılınli~ ı ılii ~ ıırııilı• ı ı teş,.blııısh· · 
~ Utnu:ı Rumanya ıle de bar lı· nıı vı· lııı rt·ketle ıııı ıJı• ı:-öıdl' ıı 
Jt...._ et ll'ıu.ıhedesi imzaladıiı ma . ı:(·ı; ı ı ıltl:kı za rınol ıı ııur. 
~dUr. t ı alyııııl:ı ı şimdi , 1\1 ı~ııd :ık ı 

4'.ltna • Maı1\a l alıuh l ııgill7. nıev'Z.iııw 
' nya ve ttalya ıle yapılmıt ı aarruz ıı;in haı.ı rlanıynrluı ; 
",.;,·a~latmalar, piyasamızın alı, arnı ıı:anıanda bu ı.andruzl:ırın 
~1 Üaerine bir hayli müessir ol- yalnız f nı:-iliz ııııktrine kııl'şı ve 

cumlan yapılmııtır. 
İngilizler. Holanda, Belçika ve 

~imali Fransa Üzerinde uçmuşlar
dır. Kayıpları 2 7 tayyaredir. Ahı 
Alman tayyareai füılerine dönme-

tGt "': Piyasada, harbin uzun İ nı:i l!zlcr tarafından tutulan 
lh~~eaınden dolayı bir bayii ek- me\7.Jl tıı • veııa ircyr kaı.,,ı yapıl-
'-'""lllf ol tlı~ııı ı . l\hııır h alkı ve hükfınıe-
't .. tel a.n mamul etY• yava'. y~- till' bir al akası olmadığını ı;oy· 
tlçı_ nııye baılıyarak, bazı ıhlı· lüyorla r. M ısır lıi.ıkümeü ul' bu 
'ilt runızı daha kolaylıkla teda· özler r. ş ıınıJıti k biı kıymet \'t•r· Londra üzerinde 

miştir. 

tllt etanek İmkanları hasıl olmut· ı !111~ r:ıbı g.orıırıf'rek ~ilıtıyallı hi r Londra , 28 (A. A . ) - Avcı 
--~ Meseli, ltalya İJe anlatmayı f ır~tızar> aı y a t>Lı ta l. 111 etınl'ktc- tayyarelerimiz İnııilterenin cenu-

lıt. "~~z •.t.alyada.n bir hayli ki-· clıı~larsa '.\l atnılı ntf'VZIJ ~ V "t•lt ft bunda dü~man tayyarelerinİ ya• '"' ... ı b k d " • ~ kalıyaralc bilhassa Londra civa -
~i lel .cum e ır aç vaeon a lt ıı lyaııhıı ın elı ıw J:<'c; l'ıı dı~t·r rında düşmana a<>ır zayiat verdir-6'. .. rnıttir. Kiiıt, malum oldu- iki nıevzi<lf'ıı ılı.ıha ku vvf'tl 1 0 • • 

~ ~l re, yalnız ıa:ı.etelerin muh- lup i ıokeııderiyey~· dt! biı demir- mi,lerdir. Bombalar cenup veba-
lı ••. : o, duiu bir mata deilldir. Bil- }'olilt> ba~lıdı r. 1 nı:ılı zlf'ri n dık- ı tı cenup mmtakalar:na dü,müş. 
;;::'-. !!ıekteplerin açıldıiı bu katlerı bıı tuıa t :ı rı•llıf'dıld ı,ğı bir ı bazı h;ııaarata ve b irkaç kişinin ö-

"'«rnde ki- d t I d unuııııJa. 1 talvaıılııı ı n J<,rilıc· lümüne sebep olmu,tur. 

f~ ziy d ı_ .~. a, gaze e ~r .en ~-•(•D•elllv•a•m•ı•u-y.fa-3 •• • s.ül•"•"-t.•.•ııi>..; (Devamı sayfa S. ıUtun 2 de) 
'ıı '- • e uutun memleketın ır • • 

1-tda ay~~· muhtaçtır. Son zaman
'-P t t.arıt azlıiından dolayı ki-
~ da 1 ve neşri çok azaldıiı ıi
&.\r e~er, Yaa. kiiıdı ribi mektep 
.. er~1 da, kendini hissettirecek 
liete e e • eksilmiye baflamıştı. 
~ de al~lade zamanlarda, hakir 
'-tiyetrır .Parçası addederek ek
ile kad e 2ıyan ettiiimiz çivinin 
"earıe ·r kıymetli ve lüzumlu bir 
~ti tn ° duiunu anladıiımızdan
ltlttıi etnlekete birkaç vaıon çivi 
-cld,Ji olmasını id~eta . bir .• nimet 
~tda ~.0ruı.. Vakıa bız, nalbur
qdar ır tek çivi bulunmıyacak 
.ı.tb\~ ~ernlekette çivi bulunma
lfil\Jı.ii 1ı_ta_nanlardan değiliz,, Bu
~irteJ:Y1 kıllığı, herhalde çivi 
ile.; tel trı mal saklamalarından 
'-, he bektedir. Fakat ne de ol
~~tlıir r •ide hariçten de, birçok 
~i ıet~~ulitında olduru cibi, 
~lfı] rnıye muhtaç olduiumuz 
~. ı.. .:_ , •Yor '·t . . 'b' h " ""llİro b: "! e ıu çıvı ıı ı or 
~ -.ıı ır demir parçası bile ti
"-'trıcia, llfına ve uyuımaların, 11 -

"- iap.t ~ kadar faydalı olduiu· 
• ~tnarı e!' bir matadır. 
lii~ /'& de bucünlerde akdet· 
~. tntJe.}.f;.aret. anlqmaaına ıelin
~z '-llk .ede ımzalanır imzalan -
' ttl liratı~rrıet,. ~ Rumanyaya 600 
llıtdaıı la ~aııt ıımarlanuıtır. 

letİttiJec; aı.•a. Rumanyadan ilk 
~ tÜpfa ~ ıbtıyaçlarınuı.Clan biri 
... ~ • eııt ker leci' p· 
"'- tıbi le 99 ır. ıyasada 

ıı kabi~tenin de, !fmt ku
co.11,111 den bmu~ daba 

1 ~. 1, 1Gtu11 4 4•1 

Hangisi doğ1:U? 
----------

Suriç mi? 
Zürih mi? 

Bulgar Utro gazetesine gelen esrarengiz 
telgraf, şehrimizde çıkan iki gazetede 
ne şekilde ger buldu? 

Bir sa~:ıh gazetesin.in 24 cylOl nüs-ı b~l ~azetesinde şu Şekilde intişar et
hasınıfakı başmakıılesınd~ şu s:ıtırlıır ınıştır: 
yazılıdır: cUtro gazetesi 15 eylıil tarihli 

cSofyada çıkan l 'tro gu:.c tcsı 15/ ııiishasıııda Zurih'ten aldığı bir t!!l· 
eylıil tarilılı mıBhasııııla bir haber grnfı nefretmcktedtr. llu Zıirıh tel-
11e~retmig, hem de bunu Sııriçtcn tc- g;·a[wd.a •• illı .. > • . _ _ . 
l~f onla aldığını tasrih eylemiftl. Şınıd ı, aradan ıkı, uç gun geçtığl 
SoVJ/ııt • dı'plumatlarmuı bUlıassa ec- halde, ne o sabah gazetesinde, ne ıJc 
nebi matbııntlcı tıımns husu dn • şehrinıizdıı Fra~sııca ol :ırnk intişnr 

k . sıın ga etmekte olan Istıııı bul gazete.sinde 
11ct re :mgen bttlımdııkfon maUinı ol· hl b. ı h'h _ d.k 
d"ğu içiıı Sııriç'üı bir Bu7gar gazete- ç ır as ~ goreıne ı : . 
Büıı tılefonla bevcınııtta b 1 Demek kı kendi kendımıze sorabi-

• ıı ıınması liriz: 
bır~e~ bira gadp gorünürsıı de lıa- E vvela İstanbul gazetesi, aynen 
ı:aduıın Sof11a.dcı tıJldıırıılmııı olması tercüme etmekle milkellcf olduvıı bir 
da avnt d•r•cedıı miisttb'addır. H er ba~makaleyi nasıl tnhrif cdebfıir., 
ha~~· 6u thmal edilecek bir havadi11 Sonra bu iki ,ekil yazının han~isi 

•• 

deg ildlr.> hakikate uyeundur? Mevzuub:ıhs sa-
HiJhinı bir baımııbarrJr tarafın- hah gazetesinin ınl, yoksa Fransızca 

dan yaaılmıı olan bir makalede zik· İııtanbulun mu? 
nhınuı lııu ba"r, ayni tarihli İstan- Tavzih bekliyonu .• 

Molotof, dün Amerika {lüyük El
çisi M. Steinhart' ı kabul etmi~tir. 

Amerikanm sipar~leri 
Vaıtington, 28 ( A.A.) - Har

biye Nezareti dün akşam yeniden 
kamyon. top ve tank ıipariıinde 

Japon Hariciye Nazırı 
Berline gidecek 

Matsuoka, Von Ribbentropla Koııt 
Cıanoya yakında Berlini ziyıırı-l et· 
mek ümidinde olduğunu blltl ırnı l~ . 

tlr. 

Kent Ciano ispanya Na zırile 
uzun bir görüşme yaptı 

Salalıly .. ltıır mahafilın ka ıı:uı
tını• sröre, mıılıar.a mat dördüncü 
ıı:ıfhnsına r:ırnıektr.dır. 

Polonya ve Franaa 
muharebeleri 

Berliıı, 28 ( A.A.) - D.N .B. bil· 
dil'iyor: Berlindeki İtalyan mahfille· Bu ınd ~afhayı. Almanların e-
l'iııden öğrenildiiine göre, İtalya Ha- au prcnsiı>lcrl mucıbince sr.rl va 
riciye Nazırı Kont Ciano ile İspanya mevzii ulmusını arzu cttiklcrı 
Dahiliye Nazın Serreano Suner dün Şarki Avrupa ıııulıurcbesı teşkıl 
uzun bir görü$mP. yapmışlardır. etmişti. Polonya nıulıan•besi fıl-

h!ikika ı;on deı·cce sen olmuştur. 
Hitler, italyan Hariciv" Fııkal nnzilenıı iiınillcı i hilafı . 

Nazırını kabul etti na olarak ıııevzii kulaınıımıştır 
Zira hu hııreket Franss ve İııscll-

Br.rlin, 28 ( A .A.) - Resmi teblığ: h · 
Hi ller, İtalya Harici,·e Nazı rı Kont tmen iıı hur e gınnclt•rini intaç 

" etmiştir, 
Cianoyu kabul elmiştir. ?ıl iiliikatta ikinci safhayı d a, Fransaya 

7 cyluldenlıcn uçüncfı defadır ki 
tahrıp edilen d i.i~nıan ta~yarclerinin 
aıleıli yiiziı geçmektedir. Kc:r.a ıner. 
kOr tuihtf'nbcrl en az 721 Alman 
tayyal'e.~ı talır:_lp edil miştir. A}rı l 
devre zarfında l ngiliz lcuvvııtlcri 172 
tan·aıe ka,•betmişlersr. de bunlal'ıll 
84 unün pılotu llllf ve salimdiı'. 

Dün J::rt'ckı havn Lopları bara : •· 
tc~i 1.oııdrada şimdiyıı kadar d~yo
laıı eıı şiddetli baraj olmuştur: Lon~ 

1 
ıJı·a l'lrnı ında yerleşti nimi$ ulan ba 
taryalar semay~ hakiki bir obiiıt 
y:ığmuı u gondC":ın1iş ve yolu Almttn 
filosuna kapamıı:lardır. 

Yunanistan 933 aınıfını 
terhi• etti 

Atiııa. 28 (AA. ) - D. N. B. 
aian~ı b ildiriyor : 

19 3 3 iht iyat sınıfı terhi~ edil -
mi~tir. 

Alınan Hıuiciye Nazırı Von Ribben- (Devamı lialdfe 3, sutun 6 deJ 
trnp da hazır bulunmuştu r. ---------iiiııiii.-;-.;.;~.: 

19 30 .ııınıfına mı::ıı up ıhtiya tJ;n 
talim için silah altına çağırılmıt -
lıırd ır. 

Baltık denizi Karade
nize bağlanıyor 

Belgrat, 28 (A.A.) - Sıefan i 
bulunmuştur. Bu sipariııin umumi 
yekunu 12 7. 786,000 dolardı r. ajansından : 

Dün Ameriko"ın Mo•ltovo 
Büyiıh. Elçi•ini ltcıbul 

eden Molotof 

Sovyetler ve pakt Yougoslavcnska Kurier, Ka ra· 
B~te, ~8 (A.A.) _ lfasler Naclı- deniz ile Baltık denizinin beyne). 

rıchten gazetesinin Reılı n ıııuhabi. milel bir otostrad ile yek diğer i ne 
rlne göre, Al nıanyu, İ talya ve J apon- raptedileceğıni haber vermekle • 1 

ya arasındaki paktın lnıtası ıısna J dir. 
sıııd ::ı Rus ıniinıes~ıllcı·irıin hazır bu. . . . 

Florga barda 
bir cinayet 

··-
Artist Nermin eaki 
aııkı tarafından 

•aldırma ile vuruldu 

Değil mi? 
························ 

lurıınnııuısı HE!rlinde lıilhass:ı dikka- Karadenızden T ~rnu Se\'e rı~ e 
tı çekıni~t i r . kadar olan kısım bır Rumen şır . 

111 ıı habıı, Alman nıatbuatııııtı, pak- ket i tarafından, T umu Severiııden 
tın Suv~·l'tler B ı rliğı alcyhıııe nıııtc- Triesteye kadar olan kısım da bir 
veccih olmadığını izah lçın pek zı. Yugoslav şirketi tarafından İnşa 

(Devamı ıah1ft 3. ııV.tıın .! d~) edilecektir. 

• 
Reisicümhur lnönü 

Dil Kurumunu 
tebrik ettiler 

.. Ank_:ıı·a , 28 (A.A.) - Rei~icunıhur ismet i nonii, Burdur Sa lavı ve 

t
T ul ık fDıl .~durum.ul Ge.nel Sekreteri İbrahim Necıni Dilmen'e a:a&'ııJakl 
e gra ı gon ermı~ erdıl': 

Dil Kurumunun "eni sene · ·o be ·ı · _ ·' . sı . ııı nasc ·tı e Kurumun çalışmaları 
hakkında . m~mle~ete venlcn mal umatı vatandaşlar yakın bir ilgi ile dln-
ledıle.~. _!)ıl ~nkılaln yeni Turkiyenırı büyuk reform iş lerınde başl ı havı· 
na buyuk bı r mevzudur. Turk dı11nılc istcd ığhniz gayeleri tahakkuk et-
t~rınek içi~ gcı:ıio mikyasta ve çok seba tlı olarak çalışmıya mecburuz. 
Kurumun ıdealıst çalışmasııı ı kolaylaştıı·mak ıçın herkes ona yardım 
c~e~ı:t'tir. Vaadettiğiuiz yeni ... e güzel eseı len hı matla bekliyoruz. He-
pınızı tebrik ederim. }S"AIE r • • 

flıırı ı;ıılıah neyoğlu Florya Bnrda 
f<'cı lıir dııuyet olmuş, Kemal isıniır-

Spiker mektebi 

dc bıı 1 hilen Florya lıarı artistlerin- Radyomuzun spikerlerinden 
den olıııı met!csı Nerınini 30 snntı- fİki.yetttt ittifak var. Bunlardan 
metre uzunlugunda ve 3 aantım ge- ı. . • • 

1
• f • . • . • 

nişliglndc bir saldırm:ı 11 •• aımınm tc a fuzu, kunınm Jıvea1 
c .. arnm - bo k k' . d dan a.ı-.1 r sur tte 1 zu ; ımı e yapmacıklı konu-

6 c yara amıştır. y 1 b ' k k 'k • 
Vak'a mahalline gıden bir mııbnr- fU!or • .• anız ır er e spı erı -

rinmiz, Ncrminin Bardaki arkadaş- mız mustesna. 
larilc görüşmuşlfir. Tiyatroda da ayni hal, T ürkçe 

Bunlardan Nerkiz, şunları söyle- filmde de ayni hal. 
mektedir: Yalnız Türkçe söz söylemeyi 

c- N~nnini 18 senedenbcri tanı- öiretecek bir mektep bir spiker 
rım. Kilçukluğilnde çok güzel bir kız- b. I" . '~· 
dı ve mahalle delikanlıları kendisilc mek.te 1 azım . Hıç degilse Anka-
tanışmıık \•c görüşmek için Lir çok ra tıyatro mektebinde bir ıpiku 
hılclere başvurmuşlar ve bu meyan- ıubesi. Bir mektep veya bir sınıf 
da da birçok tehdi tler ııavurmuşlnr- ki, bütün hedefi, aizın içini ter .. 
dı. Ni hayet hatırımda kaldığına ~ö- b iye etmek olsun. Snıad ve hıta • 
l'C bundan 14 aene evvel Kemal ıs - bet dereceleri k r· 
nı1nde yakışıklı bir genç Nermine ne çı mıya uzum 
balta olmuş, o da bazı tehditlerle ln- yok: Yalnız doğru şive, doğru te. 
~ı korkutarak onunla kort yapmıya liffuı; harflere aeılerinin, kellıne
bnşlnılılar. Ondan sonra da aradan )ere minalarmın hakkını vere 
bir sene geçtiği halde ırüzel Nermin- d" ·· t f 'h - _._ n 
d h. ı b 1 . urus , ası , yapmacuı;sız ve ecn ıç ıa er a amamıştım. Bır ı:ün ~ b. .. ] · · · 
kcndlsilc Taksimde buluştuğum za- u•ıı:ı: U' soy •71f a.tıyoruz. Sene-
mnn zor tanıdım. Çok bozulmuştu. lerdenberi bu kadarc!fuu bile bu
Bann Kemalle kav&:a ettl.1clerini ve lamacbk, waMlim 



e: TASVİRİ EFKAR 

~..... BOGvAZJÇJ jMahkemelerde 

ıntf@_;_zw_,~:~, MISIR soNBAHAR ... Pir'filiOi .. ii.rııan bir piyanist 
YERLi 

KADIN 
ÇORABI N·· i;.d~~. ,.e .... ipek, çi;: !: p .. ı •• t •• e T ARiFESi 7500 lira tazminat istiyor 

inci... Parıl parıl ıularda kuğular ribi süzülen Boğaziçi aoııbahar 

Acı hakikatler 
Mmrhlar, ltalyamn ~·~ 

111aindenberi ı.üibten aı~ 
Yüzde •Gz •erli kadm bir vaziyettedirler n bu aı__Mllr. 

maun sandallar... Bf ribirinden ıü:ıel tarifeleri bugün 
Bir gol kesen, bir sene 

yedi 

, J aİyetİn Wt8n ........... ~ 
çoraplan plJ-J• i:mu her ballerile. ,w.aiıoılll' 

kadınlar, müzik, raks ve... tatbika baılanıyor 
Elbette t.bmln edeniniz; 
bitme:ı, tükenmez içki •.. 

ç 1 k t 1 dirler. 

Gemlik ıun't ipek fabrika11. Mmrlılann ilk kanrlan f8 _. 

Mısırın Fulu 
Şirketi Hayriye Boğaziçi soıı -

bahar tarifeh rini yarın tatbika 
başlıyacaktır. Tarifede, yaz tari
fesine göre hayli değiıildikler var
dır. Bilhassa akşamları Boğazdan 
Köprüye olan son vapurlar daha 
erken saatl~re alınmı~tır. Fakat 
Boğaziçi hcllu aktamları Köprü-

_hapis cezası 

Oçüncü Aıliye Ceza mahkeme
sinde garip bir tazminat davası 
görülmektedir. iddia olunduğuna 
göre hadiae ı.udur: 

Bir göz çıkarma duan 

çorap fabrikalarına ipek vermiye hiyette idi: 

Mlslrll'• yalnız, Sazdan, sözden, den Boğaza olan 7,30 postasını:\ 
7,45 yapılmasından ve sabahları 

9 36 senesinin yılbaşı gecesi 
Londra birahanesinde piyanist 
lzidor ve Hayim Moskoviç adın
da iki kişi müthiş bir kavga yap
mı'llar ve Moskoviç, lzidoru bir 
ha~H dövmüş, sağ elinin orta 
parmağını da sakatlamıştır. 

Bir müddet evvel Tophane Di
klmevinde Postabaşı Tevfik ile 
amele Mustafa İt yüzünden kav
ga etmişler, Tevfik bıçaiını çek. -
mİf, Mustafanın ıözüne aaplıya
rak kör etmiftir. 

batlamıt ve tamamen yerli ipek _ Bizim ltalya ile hiçbir da" 
kadın çorapları piyasaya çıkmıı- vamı• yok. ttalya da bisinıl~ bt9 
tır. Diğer bazı fabrikalar da he- bir davası olmadığını ıöyliıyol• 
nüz tecrübelerini tamamlamamıı- O halde biz bitarafız. Fakat ttal• 
lardır. Yakında bütün çoraplar ya, bizim topraklarunıza taa~ 
tamamen Gemlik fabrikasının i - eder, bwm ıehirlerimizi boaıba' 
pelderile yapılm~ya b~lana~ak - dıman ederse biz de baılJllılı: 
tır. Yalnız Gemlık fabnkası, ıpek- çaresine bakar, Ye onunla bar 
leri parlak renkli olarak verdiğin- girmeyi ıöze alıru. . ... zevkten J8f8tllmlf bir adamdır. Rumeli ve Anadolu yukarı iske -

l 
~ lelerinden Köprüye olan doğru Tevfik yakalanm19, ikinci A -

ğırceza mahkemesine verilmiştir. 
Dün yapılan muhakemesinde suç 
lu inkar etmiş, muhakeme, eahit 
celbi için kalmıştır. 

den, çorapları mat renkte yap - ttalya da ayni tarada ıöz sof 
Ylrmi yıl ev· a(tı: Mısır ının Q.&- t 1 1_ ld 1 d 

nldı Bır gurup • ın e en Of a 1 1 d D .. kk. 1 . . • YAZAN J 1• d b "hen- posa arın Ka ırı masın an mem- mak için boyamak icap etmekte- lüyordu. O da: 
dir. Fakat bu ikinci boya, ipekle- - Mısırla hiçbir meaelenı yolt·, 
ri yakmakta ve biraz çürütmekte- Fakat ıu Mısıra ııiman inl~eı: 
dir. Bunun önüne geçmek üzere le uğraıacağım ve onların ~ 
bundan sonra Gemlik fabrikaııı de ıetirdikleri üs!eri ve t~ 
bizzat yarım mat renkte İpek çı- tahrip edeceğimi 

vaktl; Kafkas e-ı • • clnı bulan, Arabın nudn.do ~amıt ar ırk. . u
1 

.an ~r5ı teklerinde Kür bo K d 0 mqhur cZaran ye ı e .. ap&nan ımse erın 'T 

yunda incecik bel- an emır yok... Aldırma ... dakih isl.:elede bekliyeceğini ve Jzidor, hayatını piyanistlikle 
kazandığından. parmağı kırılınca 
piyano çalamamıı ve i1Jsiz kal -

li çerkeskası için-· Geç!.~ miniları- sabahlan da iş, güç sah ipi erinin Bir limon muhtekiri 
cezaya çarpıldı de dipdiri duran beyaz palabıyıklı na gelen li!ını salıverdi: her iskeleye uğrıyan vapurlarla 

karacaktır. ttalya, Mısır ile hiçbir da~~ seksenlik bir Gurcu Beyi, kar111 ya· - Maaaleeeeı •.. dedi. saatlerce deniz üstünde kalarak mıştır. 

Bunun üzerine ıimdi bir gra -
mofoncu dükkanında plak satan 
piyanist ker.disini döven Mosko -
viç aleyhine b_ir ?ava. açarak 
7 j 00 lira tazmınat ıstemıştir. 

istiklal caddesinde Koço adın
da bir bakkal, fiyat murakabe he 
yctının tesbit ettiği miktardan 
fazla fiaytla limon satmış, A~li -
ye sekizinci Ceza mahkemeıine 
verilmişti. 

bulunmadığına, ve Mllırın ~~ct
raflığına hürmet etmek azrn~fl.,. 
olduğuna ıöre, lngiltereye ~~f• 
vazife, Mısnlılara ıu ıölzerı '° 

maçlardan sürGleı·ın melemelerine - Nasıl maaaleeee? .• Yasak değil bu yüzden gece karanlığında yol-
karıprak gelen kahkahalara kulak mı T _ lara çıkmıya mecbur kalacakları- Avrupadan madeni et

ya satın alacak heyet 
yola çıkb 

vererek: O zaman, goz.lerlnl dört açarak, •1 • •. k d" I 
- Hız., deınlştı. Gürcu eıkeklen, hayretle yüzüme baktı: nı 1 erıye surm~ te ır er.. • 

hayatta üç şeye gönOJ vermış1ıdlr: - Yasak mı? .. . Bayram g6nil ya- Karadenız kı!J tartfesı 
Kadın, farap ve zurn:ı.I Bunlardan sak olur mu? •.• lnnallahe maaıısabi- Denizyollarının Karadeniz hattı !emekti: ·~· ··,J 
blrl bulunmayınca küser, ikisi bu· rin, bırak ta millet gülsün, eğlensin kış tarifesi yarın tatbika ba~lana
lunmayınca ağlar, üçünden birden yahu! _ cakhr. Vapur seferlerinde dcği _ 
mahı·um olunca da yaşıyamayı2! Birde~, ağaçların arasında, gurün- iklik oktur. Yalnız bazı Kara_ 

Mısırda sık ııık bu eozü hatırlar mıyen bır yerden, bandonun çaldığı 1 • ! . ~ 

Muhakeme. dün son safhasına 
gelmiş ve Müddeiuı::1umi Fehmi
nin, mütalcasını soylemesi için 
başka bir güne bırakılmıştır. 

Koçonun muhakemesi dün bi
tirilmiş, Milli Korunma kanunu -
na göre 2 5 lira ağır para cezası -
na mahkum olunmuştur. 

Madeni eşya ve demir tedarik et- _ Siz ttalyanın verdıgı '°dr 
mek üzere dün bir heyet Avrupnya t ~ · ban• 
hareket etmiştir . .Madeni Eşya Birli- tu acagına ınanıyorsanız, ~ 

ten vazife de ıizi bırakmaktır. 
ği umumi kitibi Xacinin reisliğinde ten sizinle muabedemi:z, ban• ... ; 
olan heyette demıir tOec:arlarından cak sizi müdafaayı yüklüyor. P• •• 

ve kendi \tendımc: cYa Mısırlı 0

da karyoka duyuldu. Aman yarabbi. o denız ıskelelerıne her posta ugra
böyle duşOnse, böyle ısteseydi, tU dl· sahne bili gözlerımin önündetlır: O mıyaca~. bu suretle Karadeniz 
yarda kaç dıri kalırdı acaba!> der- (imenlerln, (ıçeklerin ve kuınlann seyahatı kısalm~ olacaktır. 
dim. ustünde yayılmıe. ııerpflmle, otur - tstanbul - Mudanya kış tarifesi 

Bir sene bapiı yat&cak 

Geçenlerde Eyüpte bir vak"a 
olmuş, nişanlısı ile gezinmekte 0 • 

lan Ali Osman. yanındaki kıza 
takılan Mehmede ihtarda bulu -
nunca, Mehmet bıçağını çekerek 
kendisini yaralamıştı. 

iki kumarbaz mevkufun 
muhakemeai 

TomarEan ve fıçı !abr!kat0rü Hamdi h 1 d ~ ·•• ır dAfaaya mu taç o ma ıgın... • 
vardır. Heyet Sofva, Belgrad ve Peş- b h d c·bm" ce ırır • . re en mua e e mu ı • 

Ç<ık gezdim ... Fakat Mısırlı 'ka . muş olanlar, yedisinden yetmlşıne Teşrinievvel sonunda tatbika baş 
dar, ha)•atı oldutu gibi kabul etmış kadar hepsi, bır anda boşanıvermiş lana kt 
mütevekkil ve kalender ınsnna, he- ıenıbel'ekler gibi, yaylerındırn :ıı·Jı - __ c_a __ ır_. _________ _ 

T evkifhancde zarla kumar oy
nıyan mevkuf Şerif, kavga ettiği 
mevkuf Bekirin yüzünü birkaç 
yerinden jiletle yaralamıştır. 

teye uğrıy:ırak Çek~·aya kadar ~ııle- t 'ı - h•sabına müdafar 
k · b l ·d k" f b ·'k 1 ·I t • para or ugum " •·•· Ct! ve ura aı 11 ı a ıı a 111 a e- 1.• l d - S .. veYt -

d k d • !'b ııını uzum u say ıgım u t•• 

men hemen hiç ı·astgclmedim. Şüp- yan oklar gibı zıplıyarak, bır soluk- RAMAZAN 
he yok ki onun da her lnsan gibi biri ta bırer şüh ve şen zıllı bebek olu- Dün Şerifin birinci Sulh Ceza 

mahkemesinde başlıyan muhake
mesi, şahitlerin çağırılması için 
başka bir gi.ine bırakılmıştır. 

mns e eı e nıa enı eşya m ı aynası- nalına çekiliyorum ve bu 1111ıı .. 
nn çalışacaktır. 11110 

kayı müdafaa ile metıul o + RAGnAD ISTA.\'/Jl'LDA.\' 1 • eok tatlardan hoşlanan bir ınidesi, ''ermişlerdi. }STA.VBUL MÜPTÜLÜGÜ.\'
bir kalbi, bir ruhu vnr. Amma hic En diııiplinll ordu, tek llumanda DEN - 3 birinciteşrın 9ıt0 tarihine 
bir ı,ıey bulamndıgı zamanlar bUe, Ue bundan daha toplu, daha (evik, mfisadi! pertembe gönfi Ramazanı 
bilseniz o, yine ne kadar ferah, nıe- Jaha seri ve daha canlı mı ayakla- ~erifın iptıdmn olduğu iliın olunuı·. 
sut ve eendir. nırdı den;inlz?.. Hariçten irinin 

Ali Osman yaralandıktan son
ra kaçmış, fakat Mehmet bu ae -
fer de tabancasını çekerek arka
~ından ateş etmiş. Münevver a -
dında bir de kadını bacağından 
yaralıyarak, sekizinci Asliye Ce
za mahkemesine verilmişti. 

ÇiKOl.ATA İSTiYOR - B:ıgdad- rumt. ·ı · b ·· l ri 1öyted1" 
dan Mınttıka Tican•t Müdürli.iğUne nıı terenın u soı: e "96'" 
gelen bir mektupta şehrimizden 600 iini ve Süveyt kanalı mınt• ı..a 

k"ld·i· • f d linı. Acakllo çıkolata btenıııiştir. Arrıca bu na çe 1 1 ını arz.e e ftll1 • 

Sırtta koyu renkli, dümdüz bır Ve neşe drnen şey, en içden gel- tedariki için 
bez entari u baıta bir bayağı tak- diği zaman, bundan daha coşkun, 

Banka odacJSı 4 aya 
mahkum oldu 

partinin bir nünıune mahiyetinde 0 • Mısırlılar buna razı olurlar 
!ocağı ve beğenilir!e yeniden mühim dı? 

ke ... hte lliakal on milyon Mısırlı- daha kıvrak, dahn oynak ve daha Memleketin kinin ihtiyacını te
nın libas dediği ıcy bu \'e sade bun- (ılgın bir havamı yaratabilirdi aca- min için hariçten kafi miktarda 
dan ibarettir. ba '! kinin getirtebilmesi maksadile Mahkeme dün Mehmedin mu· 

hakemesini bitirmiş, suçunu aa -
bit görerek kendisini 1 sene, 9 
gün hapis cezasına mahkum et -
mi, tir. 

Türk Ticaret bankasında oda- siparişler vertleceği. ~lave ed!lmlş.tir. E!~et •• razı olmazlardı. -~ 
cılık yaptığı sırada vezneden 100 Fabrikalarımı7. teklıfı kabul ~tmış - Çunku buna ran olmalarl ......-;-
liralık bir kağıt çalan Faik, dün !erdir. İlk partinin ucuz olarak gön- leketlerini ltalyaya ~ket ~ 
birinci Sulh Ceza mahkemesi ta- derilmcsini temin için öOO k!lnluk ye muadil olurdu. .. 
rafından 4 ay hapse, '4 ay da po- çikolatanın inhisar ve gümrük resim- O halde Mısırlılar i~e niçin ~h .. 
lis nezareti altında bulundurul - Jeri iade edilecektir. :\!allar bu gün- dabale etmiyorlar? Ve ni9r! 1 

.. 

Başka? Bütün yüzler gülfiyor, bütün vu· Türkiye Kızılay Cemiyetine He-
Evet en mUhlm nıosele: Ne yer, cutlar kıvnla kıvrıla, bükQle büküle yeti Veldle kararile bir milyon li-

ne içer? oynuyor ve eller havada ... Şakırdıı raya kadar bir kredi tahsis edil _ 
Efendim; Mızırlınırt - blitün Arap ~akır. bır alem ki .• - . mıya mahkum olunmu,tur. leı-<le gönderilecektir. tiyatlı intizardan, niçin ciddi lJ deinyaııında - dillere destan olmuş, Bu kabına sıtnııyan neş1>yl yara- ~ıştır. 

'19 ....... ~~~r~!'!'"I • arruzdan bahsediyorlar? 1 f 
pek makbul ve muteber bir milli aşı tan ne1 Bandodan sızan 11.ğme mi? 
vardır: 1''ul. Hayır, onun kaynağını l\hsırlının 

Mısırın ne tarafına gidersenız gı- gam nedir. keder nedir, nerd nedir 
diniz, ister sabah, ister akeanı gıdı- lıllm!yen kalender ve serazad l'Uhun
niz, ister nılnlminicik aşçıya, ister da aramalısını2 ..• 
koskoca lokantaya gidin is, gurtlrııb - Şu anda belki aklınız.a gelebil:r: 
niiz ki gelsin ful, giutn ful! ... Var- •Ne içlyorlardı1> dıyebilinıniz. 

ııa ful, yoksa ful! Su! 
Bu; fasulya tanesı büyükhiğünde O gün orada boy boy destıler, 

bir nevi kuru bakladır. Hafıf ateş- renk renk eiıelcr, iı'!li ufaklı bar -
te. \ıüy1ik b:ıkır güğümlerde saatler- daklar ve kadehler sudan tı~ka ma
tt ha,lanır, sonra sırlı toprak ça - yi ve dudaklar sudan başka (içki) 
•aklara konup uzel'lne ze)•tin)·ağı görmedi. 
sezdirilir ve limon sıkılır . .. \'e Mı- Sonra... Bir geceydi. Kahlrenin 
sırlı incecik pıdelcri parmakları ara- Şubra semtinde sırf bu it için baş
aında evirip çevirerek kaı;ık vazife- tan başa tamır edilmiş eski t:lr zevk 
ainl görecek bir hale getirir ... Ondan sarayında, bütün Mıııır aristokrasi-
110nra da, değmeyin keyfine! Elnın l~tJrakilc bir (Binbır gece) eğ-

Hani bizim rasulya piyazının •SO· lencesi ih~·a edılmiştl. 
nnsız, yumurtasız- daha sade şe1t1ı. ?\'ur içinde bir alem .•• lpek, çiçek, 
Tadı? altın, pırlanta ve inci... Parıl parıl 
Doğrusunu ıstersenfz, ben bit- ~ey sularda kuğular gibi süzülen maıın 

anlamadım. Öyle nmma, keşke Tan- ıandallar •• Blriblrinden güz.el ka • 
rmın günü cAh ful! •.. > diye ağzı dınlar, müzık, raks ve . .. Elbette tah
aulaııan her l\Iısırlı, önGne bir çnnak mln eder!lnız: bitmez, tükenmez 
•u haşlanmış bakladan getlrtebile - içki... 
etk kudrette olsa! Fakat ııabaha karşı saraydan çık-

Yapamaz ki... tığımız uıman gördüm ki: kapının 
Zira: Mısırda, hele köylerde, vasa- önündeki şoföl'lerle uşaklar, ağızla

tt işçi gündeliği nedir bilir misiniz? rına bir katre bile içki koymadıkları 
llir buçuk, ikl, nihayet en yükseği üç halde, içeridekilerden çok fa7.la eğ. 
kuruş. Yani bk!m parayla 13 1k, 18, lenl)·orlardı ... 
27 kuruş!... F.vct, Mısırlı, o halis M111rlı, mu-

hte Mısırdaki bü)•ük bir ekserı- hakkak k1: sade hazdan, şevkten, ne-
yelin günlük kazancı!... teden yaratılmış bir bambaşka in-

Şimdi asıl davaya geliyorum: Bu sandır. 
ıartlar içinde ynşıyan insan, her za· ••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
man rahat, mesut ve bahtiyar ola- Dahiliye Vekili 
bilmenin ı;ırnnı nereden bulmu~tur Edirnede 
acaba? 

Bunu o bllmez ... ~afile, arıyan da Edirne, 28 (Husus} - Bugün 
kolny kolny bulamaz. Dahiliye Vekilı, yanında Tekir-

Şeker bayramının ilk günüydu. dağı Meb·usu Cemil ve Umumi 
~ahlrcnln meşhur hayvanat bnhçe Miifettiş Kazım Dirik olduğ~ hal
eınde dolaşıyor~lum. ~er taraf, a • de Keşandan şehrimize geldi. Ve
taçların altı, tımenlerın ustu, havuz k'I B 1 d. d b . 1 
başları, kafes önleri, yol kenarları ... 1 

• e, ~ ıye e . ır saat ıne.şgu 
Hani bir kanş boş yer bırakmama- ~ldu . Kazım Dırıkten ve Valıdcn 
easınn her taraf küme kOme. öbek ızahat aldı. 
ibck insanlarla dolmuştu. Çolulc ço- Açıkııı kalan 900 ortamektep 
euklarile gelmiş aileler, ~yliilarlle talebesi için 1 5 bin lira ile yarım 
selmiş Mecnunlar, arkadaş grupla- kalan bır ortamektep binasının 
rı ... Hatta benim gibi yapayalnıı., tamamlanmasına tavassut edece-
lvire dolaşanlar... y • • b·td · d · 

gını ı ır ı , 

Bir aralık, ayaklar altında çığnc- latan bulun mektep 
nlp ezilmekte olan o tarhlara, ve 
renk renk çi(eklerle bezenmiş gö . ihtiyacı 
beklere baktım da, başka günlerde A k 28 ( 1 f J ) • 
böylelerini sopasını sallıyarak: cYa.. n ara te e on a - ıstan 
veledi. .• Ya geldi!> di}·e yola geti- bul Maarif Müdürü Tevfik Kut, 
ren çavu!Ja sokuldum: bu sabah hareket etmiştir. Bura-

- Günah değil mi!.. Bak mahvo- da Vekaletle yaptığı temaslar ne-
luyor bahçe!... ticesinde lstanbulun mektep ve 

Keyifli keyifli bıyıklarını burmak- muallim ihtiyacını tamamen te • 
devam ederek, ağzını alabildiffne min etmiştir. 

1 Edebi Roman Tefrika: 16 1 

Rüya Gibi 1 
1 • 

Y~zan: M. B. S. 1 
uman yanımdald kadınlardan] Gözlerini açtı, kn~larını kaldırdı 

ve baıını salladı. O gocey1, ertesi gü. 
c- Korkudan dili tutulmu,, söy- nü ve ertesi geceyi, dili ('ôzülünciye 

liyemlyor, dedi, ne yapsak?> kadar ne müthiş ıı.tıraplar içinde 
Seniye gözlerini kapadı. Biraz ev- geçirdijinl anlattı. Sonra teyzesi ge

.. ı dışarı dlinyanın içindeki akisle- lip onu alnııı, lieşiktaıtaki evine gö
rfnj merak ettiğim bu başın şimdi tUnnüt. 
naaıl bir dehşet manı.araıu taha.yyül - Annemi bir daha görmedim, 
ettiğini anlıyordum. Merakım boşu- dedi, mezarı Rumelihisarındadır. 
na değilmiş. Beni biraz da insan Zavallı teyzem bu felaketten sonra 
•rrafı haline getiren mesleğin ver- kederinden line, ipllğe döndil. On 
diği itlyaUa, bu kmn hOvlyetinde bir, tam on bir sene bana kızı gibi 
bir facia haTIUll aaldandıflnı hisset- baktı. Onun eJlnde, onun sayesinde 
mittim. Mırıldandım: mektebe 7azıldım Ye lieenin son aı

ı 

1 !14 !14 4 ti ı •• ! fj : l 4 J ! ::j ; lJ Nm•~iE K O Ç OK HA BE R LE R ;,:.;,:...... Mesele ıayet sabrih~ M~ıı;:~j, 
_ - _ -· __ ·- _ ı , __ , _ _ - • - - elli, altmıı seneden erı as e 

2 
d• 

ı ı •t "İ t .. alakalarını keamişlerdir. !9~ to .. Çorlu haberleri zmitliler znıı • .•me " Belediyede: 1 * soKAKL.4RD--tKJ KOPEK- İngilizler, Mısırdaki mılh. • 
umİ yeriJme•ıni - l.F.R Zf..'ll}Rl.ESECF:K - Son gOn· fana mukavemet ede01ıY~ , 

Çorlu, 28 (Hususi) - Kaymakamı • + YE.'ı\'i YOL l'E flAl/ÇELER !er zarfında şehir sokakl:mncla kedi c.:.klerini anlıyarak Mısırın 11 

mız Muzaffer Güvenin rcislıgınde latıyorlar - Taksimle Harbiye araııındakı yo- v(! kiıpeklerin çoğa1rlığı Heleıliyenin t.k
1
•
1
. • •1• tt"ler fakat bll 

faalı"yete g""en H a K Ç l • h b. · · lun bir ıı. ı b- l ·ı ı h d"kk ı 1 lb • · B 1 a ını ı an e 1 • t • ....,, av urumu or u İzmit (Hususı mu a ırımız- " n evve ıt rı ınes usu · n:ızarı ı · at n ce etmıştır. tın - • ·kı·ı· ti tak rriir e 
şubesi ınerkC% kaza ve köylerinde i- den) _ Şehrimiz Halkevi müı• s~nda dun Beledıyc reis muavlnı ınrın itl:ifı !çin, dün Temizlik mOdil-l ı~tı akın • ı.ar bann

1 
ı ~azalı•• 

n kaydına baflanılmıttır. Halkımız- . . Halkcvi Reisliği- ı.u~rı Aksoy, Sular ve Elektrik İdıı- rune ve kaymakamlara emirler ve. tırme ıçın aı ıyan d adi 
da bu mılli müessesemize karşı bü· ve lanh şubesı, . . . N!sılc temas etmiş ve liı.zımı:clen tcd rılmiştir. reler 1936 senesine kadar e~rd• 
yük bir alika ve sevgi gorulmekte- ne verdiği bir takrırde (lz~ıt} ıs: birler alınmıştır. Valı konağı kaı- p 

1
_. etti. Ve bu kıtb&hat M151rlıl~ Jet 

dir. , minin (İsmet) diye tesmıycsını şısındaki çocuk bahçesinin de inşa- O 19te: değil, İngilizlerde idi. tngil~ * Kaı.amız orta V(! ilk m~kteple- arz ve te~lif e~m~tit. • atı beınen henıen bitmek üzeredir. _..._ KAD. ı.N YCZÜ.~'DE.~· - Top- 19. 18 de geçen B. ü.yü~ .H.arpnbı~•~ 
rine talebe. kayıt ve kabulüne devam Müze ve tarih şubesi, İzmit ~s - Runu~ me~mer merdivenleri 2 bıriıı- ._.. . klal t , 
edılmektecJır •• Vaki mtirııcaatlara gö- minin, İzmir ve lznik ıehirlerıne clte!rıııd~ ıhale eclılecektlr. Aksaray- hanede dıkınıevınde çalışan Mehmet, b;tınez Mısırın ıstı .. ını a ı,-• 
re bu senekı talebe kaydının geçen k l .. b h f dolayısile dakı ye,ıl sahanın yapılmasına biı bır kadın yüziınılen kavgaya tutuş- caklaı· ve Mısırın mudafaasını ,.di 
senelerden fazla olaeağı tahmin edil- ç~ ok an i;''\:al e e 1 

1 lıkların kat güne kadar başlanacaktıı. Tnk- tuğu arkadaşı hmalli bıçakla ağır z'u·lamıyıı ba~lıyacaklardı. Ha dı· 
mektcdlr. sı sı vu ~. u an ~a~ 11 Milli sı~ yolu ~e ç~cuk ~ahçesi inşaatı 0• surette yaralamış ve yakalanmıştır. bu iıi 1922 senesine savsa~I~ 
+ Vakit vakit açılan muhtar ve bu suretle onlenmesını ve • . numüzrlekı Cumhurı)'et bııyrıımımı + KA l'GA _ Şehreminlnı!e otu- lar. Ne diye 1922 de İfİ bitirrl•. 

köy kurslarında hükümet ve köy kahraman ismet lnönü'nün ısmı- kadar bitmiş olacaktır. '.:'.f h bl k 1 • ü M 11 ··daf • • bazı ~ ·· ......_ KOSK ran • e met, r ·avun pazar ıgı y ı- ısır l arı mu aa ıçm .J .. 
muninelatı, hükümetin muhtelif şu- ni taşıyacak bir şehrin namut~. - , ._.. • A YOLUNA BAŞLAN/. zlinclen çıkan kavga esnasında Hnyrl mı ya ba,lamadılar? fakat ht&~ 
helerini teşkil eden daireler memur- nahi bir ıercf duyacağını tebaruz 1 OH - Koska yolunun istimlak ı~ı ısnıinde biri tarafından ~ aralanmı~- )izler Nuh dediler, peygamber d , 
ları tarafından muhtar ve katiplere ettirerek kanuni formalite ve ka- hemen hemen bitmek i.izere <>lduğuıı- tır d'I b .. d n il 
anlatıldıktan başka, köy bürosu ta- bulü için icap d muamelenin <lan bu Y~lun ın~asına başlanacak- · me 1 er ve u yuz e ~ıtd" 
rafından da köyler gezilerek köy mu-. t H Ik ~Ren_ r-- den ri- tır. Yola laz~m olan parkeler şim<lı- + J(AYı\"AK l'APAllKE,\' PAR· zun mücadelelerden sonra .... 
ameleleri kontrol, muhtar ve luitlp- ın acını. . a evı eıs ıgın den getfrılmı)"e başlanmıştır. UY AN FJÇ/ - Gnlattı<la Musta - lılarla ancak 1931 de anlattı • 
ler tenvir edildiğinden köy işlerinde ca 11=tmıştır. • * ARAZÖZ ALIN/YOR - $eh· fanın kayııakçı dükkanında kalfalık 1922 de anlafmış olsalardı, •.S: 
bir intizam ve sürat göze çarpmak· Bu haber tehrimizde alaka ve rı~lz sokaklarının iyı bir surette te· eden Yaşar, benzin dolu bir fıçıya d k. 8 fı d M sır ıııır 
tadır. sempati ile karıılanmıştır. mı7.lenmesı ve yıkanması i(ln yeııı· kaynak yaparken dlkkatqizliği yü - ra a ı 1 sene zar n a ı ~ 
+ Slnger kumpan;rosının Çorlu İzbıitin yeni Halkevi bina11 den 10 .adet .arazöz alınmasına ka- zünden benzin pnrlıımış, Yaşar muh- dafaaımı bir ıeye bens~tisl,r 

ştıbeslnin burada nçt.ığı dıklş, nakış . • hrimiz rar verılmıştır. Bu arazOıler ıçin telif yerlerınden yandığı iç[n hasta- mümkün olurdu. Fa.kat tngı 6' 
kursuna bir tok kndın ve kızlnrımız lzmıt (Husull) - ?e GO bın lıra tahsısat konmuştur. neye kaldırılmıştır. bunu ihmal ettiler ve. 1.931 s1'-
devaın etmektedir. İyi muallimler de yapılmakta olan yenı Hal~e- dahi ancak Habeş harbının lal•'• 
nezaretinde devam eden kursu 1sttın- vimizin in~atı bugünlerde bıt - Kocaelide mahsul iyi f Şeker fabrikalarında ki altında Mısırlılarla anlatı:., 
bnl civarı şubeleri m6düril Mehmet,. mek üzeredir. lzmit ıehri için lzmit (Hususi) _ Bu sene Ko Aradaki dört sene zarfında 111 1' 
Uzan da büyük bi~ dik~atle takip müstesna bir güzellik arzeden. bu cacli mıntakasında tütün mahsu- ÜÇ saat fazla zam bir milli müdafaayı kUflOI 
ve kontrol etmekteı.lır. binanın açılış resmi Cümhurıyet lü pek nefis bir "'ekı'lde ı"dra'- e - ç.ıJışılacak imkin yoktu. ~ + Uzun müddet Çorlu Belecliye b a d t v lr' d •• 
sıhhat memurluğu ve zabıtai Eelcdi- ar '?ın a Y•J?ıla~alt ır. lk ·nin dılmektcdir. Bilhassa tütün tohu· Milli Korunma kanununun hü- Mnrın zayıf noktası bu ur tı'f• 
ye amirliğinde bulunan Fehmi Glircl zmıt y Bcledıyesı, ~a. evı munun mütecanis · olması. zürra ktimleri dairesinde şt!ker fabri- buna İngilizler sebep olrrı&Jf .o' 
Isparta merkez ınhhat memurluğ'una bulundugu sahada yenı hır rıhtım 1 için çok ümitli bir netice hasıl e- kalarmda günde 3 saat fazla me- O kavrayıfı bati, o taassubu .rl 
tayin edilmiş ve yen! vaz.lfesine bn.ş- yaptırmıştır. Uzunluğu 370 metre decektir. Yalnız zürraın mah~u _ sai yapılması ve bu şekilde çalı_ derece kuvvetli olan kafa, r.t;,'

0
, 

laıııak üzere Çorludan nyrılnrn.ıtır. olan bu rıhtım sahasının da tan - '\atını tamam'! k d' . · · h f 1 1 . bugu"'n en müıkül vaziyette .. 1~ _..._ .,90 • 1720 ·· f 1 ç l . . I l t ı e ırması, ızmesı şan ışçıye er az a ça ışma saatı ı: • .,. 
..,... - evı, nu usı c or u. zım ve tenvırine bas anı rnı~ ır. ve kıırut . . h 11· k "" "h . . 1 K 'b lunduruyor. Bu yu··zden, tn.r1....,let"" 

bn. ük k" ı · d ı M ' .. h ması ıçın ma a ı oy ı - ıcın ş anunu mucı ince azami .,. nun uy oy erın en o nn arma· Rıhtım, şehir mütehassısı mu en- t"ı ar h . . .. • d b ' 1· • ük 
ra Ereğlısı lıu defa kcnılisint> ti'ıbi d. \V d , . d... b"r Y eyetlerının. zurraa yardım munzam ücret verilmesi kararlaş- Mısır a ütün mes u lyeh Y 1" 
S<'kfa köy ve üç çiftlikle nahiye nıcr- l~ e~. erberg_ İn çız ıgıh d.;_ e}mesi lazımgelmektcdir. Kaza tırılmıştır. mek mecburiyetinde kalll'Y~ tlı 
kezi olmuş ve nahiye müdürliığune P ana ~ore ta~zım vı: t~r. e 1 Kaymakam ve Nahiye Müdürleri -·-- ve zavallı Mısırlılar kah cibt•1; ... 
de Şahinler nahiyesi mOdürü ~aci mektedır. Eskıden şehrım11.1n ba- ile. muhtarların bu alakayı gö~- Teşekku .. r intizan, kih «ciddi taarrua• 
tayin edilmiştır. kımsız ve harap bir semti olan sa- termesi cok Y · d 1 kt bahse mecbur kalıyorlar.. • ..:... 

M E ğr . d kt . h'I b h k . erın e o aca ır. ro·-· 
k 1 

arrn1n~ ~ ısı~biel m" ~il· ıs- 1 oyu, rı tı nıyapıldı ·ta~ sdon- Tütün mütehassısı, inhisarlar tek· B. MEMDUH OXGER'in ini ve- Belki bu muharebe lngı)1%le _ttt 
c e, yu ~e saıre gı mnr ınşaatı ra en şerefli ve güzel yerlerın en nık r Ek 1 . • - d .. -

olduğu gibi Çorlunun muhtelıf köy- b" . 1 . B d k. k"hne şe ı me' şehrımıze gelmış- !atı hasebıle, bizleri teselliye koşan, bati, müteassıp kafasına ~~ 
!erinde de mektep, yol, kuprü inşa- ~1 • 0 lmu~ur: 

1
urka ~. 1

1 ~ b" tır. Tetkiklerde bulunmaktadır. ceııa20 ıneraııiminde bulunan, kabre düımanı ay.ırd etmek ve ~ b_. 
atı devam etmekte ve k:ıza telefon e nıy~ er e ıstim a c 1 ere ı- Odun ve kömtir mese1esi kadnr ihtiyar zahmet buyuran ve anlaşmak, çabuk iı başarmak 
şebekesi ıslah ve gcnieletilmekte, köy rer. bır.erhyılkkılm1 aktadırh. d. d' telgraf. telefon, mektupla biıyük ncı- ıusunda iykaz eder! ıLJ:.0-
ecza dolaplarının noksanları tamam- Jzmıt a ı, zmitc e ıye e ı- İzmit (Hususi) - izmitte o - mız:ı iştirak eden dostlarımıza ve ı-.:. 
laıımnktadır. len bu rıhtımdan dolayı Belediye- du. n ve kömür derdı' başlamı.,tır. h Yoksa Mıaırdaki tecrübe ·-..:tıı 

Y ml'r umun daire ark:ıdaşlnrına uyn d" d k ·· d tar,.... 
Çorlu Malmüdürü ye minnetardır. Rıhtımın ikinci Bır araba odun 5 - 6 liraya, kö - ayrı teşekküre imkan bulamadığımız- ıatan a te errur e erse, 

ve son kısmı bugu"nkü vaziyet do- mürün kilosu 6 _ 7 kuru .... ••tıl _ dönüyor, demektir. Balya malmüdilrO Fnzıl Akıncı r- .... dan, minnettarlığımızın guzcleniı f' 
naklen Çorlu malmildürlüğüne gel • layısile yapılmamıştır. tik fırsat- maktadır. Halk bu vaziyetten şi- vasıtasile iblliğını dileriz. SOHA SAKI ~ 
miş ve işe başlamış bulunmııktaöır. ta ikmal edilecektir. kayetçıdir. Orıger rtı Sırmalı aileleri ~ 

-~- -~ - jfllltHftHl"•HHHlllUil"tHlffHNM...,....,, 1 
tiı., tcrtıpli, (ok aklı başıııdn bir ka-ı rinden hoşlanır: Tenekecılik. ma-ı yorulmanız iyi değil. ı !ardan o kadar bıknıışıı.dır kt vapur- ,..f Vecizelerin ŞerhİJ 
dındı. Bütün tahsilimi ve tcrbiye~i rangozluk, elektrik(ılık... Bayıl~r - Bl'lkı ~izı sıktım. da, trende yanımıza bir tanıdık gel- 1 ~ , 
ona borçluyum. Bir kere bıle k:ı:bı- bunlara ... Evin her tarafını o tanıır - Hayır, lıılakıs kendımdrıı geçe- diği zaman bize yine derdini açma-ı _, __ ,.. __ ..... _.. 
mi kırmamış, bana keneli evladı ı;ibl eder ... Eşya ynpaı: K:ınapc, koltuk, rek dıııledım sızi. Fasıla vermeniz sın<lnn aclcta tevahhuş ederiz. Fakat Mü•tnih bir oictlath 
bakmıştır. Çocuğu yoktu. O d~ genç dolap;. v_elhasıl her eey elinden r;e- ~nı iıze<:ek. Fakat o kadar dalmış~m hep öyle olur. Doktorsunuz ya; siz! •a/aibinin laa 11üt1ii11' 
yaşında dul kalmıştı . Marıı lıır k:ı- lır. ~ uzune baksanız, gnyct masum kı yanaklarınızın kızardığım bıle Herkese size kendi vücurlündl'kl ş{)p. bayram ecler • • 
dındı. Sonra ciğerinden hasta oldu{.~ görünür; temiz bakıelı, iri siyah, şa- şimdi goıiıyoruın. heleri Jen esk· b. h ·tal ır:. te • ... ı 
anlaşıldı. Dört sene evvel sizlere o- hane l!'Üzel gözleri vardır. Güz.el a- - C-Ok ınu kızanlı! me··ı n<kork'-usunı daır ab~ tıgındın ~ P· Çalışan çabalıyan vazife5"'.:, 

- N b ük l b · · rl 1 F k · a· S 1 il ·· .. - · " n, ır anı ıgının ' ' ar•" mur. ı e uy nıatenıı ı cnım ıçın. aınt ır. a at mtlvıızcnc~ız... ır en ye e erıııı yu:ı:ııne gotürdıl. derdinden mutl k b h cd • !iki yapan fakat bir ldm~eye ı p 
Ne kndar nğfoclıın .. . Hayatta btiıı- bakanımız, günlerce ellnc Eİgara al- - Yorulursanız ateşıniz clr. yük - tavsiye m 1 ~ at\ t~" ~r, ·t r, dokun~ıyan bir kimseye ce~: .. 
bütün yalnıı. kalıyoı·dum. Bir beni maz, hiç içki lçmeı, tovbe eder, ta· selebilir, do*ru C:eğil... Yarın devam d ' 11 uma ' a yo oı asın- vermek mecburiyetini bissetırı • 
çok seven hnlnm vardı. Ben de onıı bipler gibi ya~ar. sonra bir azış a- edcrsiniı ... Çok merak ediyorum... ~ ı apo~ "~Y~ r~çet: ister~. Fakat yen, kısası, vicdanının istlr•~r 
çok severdim. Teyzem ölünce halam znr. aman silahım, canavar kesilir. • IIıkayesiniıı beni sıkmış olmasın- uzin llvazıye~ırıız. ~ıç _0Y1: ~e~ıl. Ta - tini hisseden bir insan 1'İD b' 
benı yanına aldı. Aksarayıla ottıı"u- canavar, anlatamam size, böyle tip dnn ha1a şüphesi vardı: fakat hunu '.n.~m. e ~ksı. Sı:ı . gorduğum andan gün bayı•amdır. . 
yordu. Liseyi bitirmeme bir ~f:ne kal- görmemişslni:ı:dir. hisc:etth rnemeğe calıştı: ıtı :ıı ~n ende huvıyetlnlze karşı de- Hiziın bfr ata söz.üınilı; vardır: 
m~ştı: işte, Al.lnhıın. h?yatınıın en Seniye durdu, nefes alıtı ve dcvum - Peki, de'.~i. . rln bır merak uyandıl'dınız. Anlat- Deliye göre hergiln bayraı:ıt 
müthış senelerınden bırl de odur. etti: Onun bu şuphesıııl oldurınek için tığınız hayat parçası, merakımı azal- dır! • 
Halanım otuı. iki ynşla.rındıı bir o~- -: Sizi yormıyayırn. Bu. ayn hikiı- tekral'ladım: . tacak yerde çoğalttı. Sizi bııyle giin- Ehr bu deliden maksat, vı:, 
lu vardı. Bu adamı turıf edemem sı- yedır, ayrı romandır. Benım o adııın- - Çok nıernk edıyoru 111 • Mesleği- lercc dinliyebilirim. Yemeden, içme- riancn müsterih olan adan15 

ıe •.. Bakarsınız bir melek, bakarsı- dan çektiklerim ... Ah, ne kadar yaz- miz bizi başkalarının ıztırabına kar- den, uyumadan dinliyebllirlm. Fakat herkel deli olmıya razıdır. Çil"; 
nız bir şeytan, bir canavar; son de- mak isterdim ha)·atımı ... J.'akat hu- şı kıınıksatır. Düşününüz ki hergün yorulmanızı istemiyorum. Siz benim kü bayram etmenin biricik f 

rece merhametli ve hain, son derece )asa edeceğim ı:ıimdi. ı on bt>ş, yirmi kişinin fikiyetlerini imtl3'-azlı hastamsınız. İyi olmanızı, en hakiki ıartı, vicdan ısu~ 
mı.lvazenes!z ... Ve cahil, çok cahil... Yanaklarına kan. (ıknıı1Jtı. dlnleıniyc mecburuz. Bunl&nn araın- mesut olmanızı, çok Y•tamanızı, çok ı.:t~idi~ıiı· -----------
Mektebi yarıda bırakıp eıka Durunuz, dedım, hatırası bile na hayat•n en mallıea ruh amrap- mesut olmanw latlyorum. 



r---.. Bylt1 lMO ı~--------------, 
tGONr"r'N :::::::::::::::: ., den, Habqistan- r ~ İşte Dakar ha-

v. ............. ·~ Buluma doi- L 11 .. ,, vaziv_ eıı· diselerl aı kaRında :::::::::: A vı·~'LE'n/ ru mühim bir ta- ftl !I )nı mak«atların 
nı "'· ft amut harekette sizli bulunması 

1\ bıılmunalan da ..ılhuzdu. 23 ey-
~erika harM muhtemelatr. Bar- Afrik•dakl Hlde General De 

. ~ twama n civan - ..__ Gaulle Fransız as 
~ c. k m 1 ., •ıa ltalyularm e- son hareke....- kerlerini altı ye -

~ 
:ıtne seçıneti pek fi:ııki Onl• KK .. llda.....,.ıi• re ~r~ teşebbü-

a11 teçtikçe Amerikama lngil- mGhla bir l\idııse B•ekli GneNI stlnde bulwımuı,sa 
ttı- olur; ç~nktl Har- •LI IHS .a u S '• -ıı 4la ateıle karşıla-

' tarafında t.aFbe ~rmesi tum bır yandan a. An AD narak zayiat ver-
~ı nıldllfıyor. Amerika ken- E:rltre hududuna, (B irinei ıa.ltffıdn tlevam) mit ve rerl ~ekll-
....._11\ Kere' Atlaa Ok d diğer taraftan Nll miıUr. Bundan 
hteJr B " yaouaun a, ıidw boywıca lıCahireye dot- sonra taaili& .Amlr&ll orta1a ~ı-
~· &,-ük Okyanmtalö enmİ· ru timetıdüerle hatlıdır. Birkaç karak Dakar Fraıuıs nli~ine 
~ *"likerenin ve cihanfümul Nil şeliılesl. :-:il sularını baıka yarın sabaha !kadar şehrin keıı-
lılld l111paratorlağ•un yqama- tarana111 akıtmak tml<lnını .... disine te1liaini ve akıl takdirde 
,.. • \'e lnrY.etli lııuluıunuuıda rir. Ceı-çı bu ıJ mühım gayret- ateş açacatını blldlren bir ülti-
~ektedir. Bupn tngı1tet"e, Av I !er ve himmetler ister: fakat matoın vermiş, bu da reddolun-
~ın brasmcfaki yardımcıları -g:ıynınunıkun değıldir. O za - muştur. 24 eylül ıabahı lnıilız 

Ticaret 

aDlaflllalanma 
ehemmiyeti 

~tr bi,... ~ ı · 1 k ı ınan, bu tün .\! ısır nı azısıni ıh- filosu ateş açmış ve Fran~ız mag up o ara ya nız 1 
kend· Akd j ya eden Nil nehri a&ağ\ kısmı- batnryalarile gemileri mılkabele 

~ k' ı adalarına ve e - nın suları autıı·; belkı dı~ ked· etmişlerdir. 
~' 1 

llaevkiini müdafaaJ'• mec-t Ur. :Bu >·üzden ~aral' gorccek İki tuafm hava kuv,,etleri de 
)'el ol!"81lur. Ayni zamanda As- ı ?tlısır halkı feryada ve ho,nut- kavgaya iştirak etmişlrrilir. Üç 
,_.~ı _ biyük müstemleke impa- ı;uı.luk ilıraz.ınıı baillll' . .Bu yuz- İngllız tayyaresi dilşuiiilnıüş; 

(BCff'«llt•lflÜW 4-tıGM) 
clojrmu W..-, fakat almıJ'a pa· 
ra yetİfmez bir mata billoniıae 
pçtiii malfirndur. Hatta kereste 
pahalılajmdan •e çivi azlıimdan 
dolayl bazı mübrem inıaat ve ta
miratm bile aekle)'e ujradlğını 
plui tecriibelerimizle biliyoruz.. 
Şimdi Ramanyadan, anlaım11 
muktezası olarak bol kereste ıe -
tirtı1ine, herhalde lstanbulda ke
reste fiyatını tahammül edilmez 

1 
derecede arttımuı olanlann bu
runlan kmlacait gibi, keresteye 
muht~ bulunanlar da f•ahlamıf 
olacaklardw. 

. uru tebtikede kalm,.tır. den de Mısırın aıUda!aası me- bazı İneıllz geaıllerlne isabetler 
•naili k d t' • • ı;ele~ı K{içleşebılır. vaki olmuş; torpille hn ara uğ-lııı z aatvet ve u re ının 2a- , 
ı, it .. _ _.. • • • l Bunlara mitni olmak irın Lıb- rıyan ıki lngıliı zırhlısından bi-
~ -ıuı emnıyetuun sarsı ması ~ be 

d uadakı İtal~·nıılnl'.ı b~cı.ka cephe'- ri yaııa yataı ak ınuhrae mın-1 e telikki eden Amerika ise " " .. t 11.:ı. lerJe m~gul etmek icap eder. takasından ılışın çıkmıŞtır. ki 
d·~r.e~e ı"rpta ve şarkta yar- F l i 1 b t ..., .. nu lıakım<lan Garlıi Fransız Af- · ransız ı en za tısı atınıe ır. 
~ elını uzatmı~tır. Daha ziyade rıkasının clıcmmıyetı vıırdır; bu 25 eylülde Dakar<la iki taraf 
~ -.ı etmek ve doirudan do~- maksatla Dakarı ele gcçiınıek te arasında yeniden ate~ teati edH-'? "-tbe atJmak üzere Amen- faydalı olurdu. Oakar Gaı bi Af- nılotir. 
~:e,rinisanide yapılacak Cüm- rikanın pek mulııııı ve mamur Fastaki Fl'ans17. tayyareleri, 
"'~· · tih b b kr bir mcrkezıdlr. ltenye doğnı bır 23. 24 ve 26 eylül ırfinlerlnde İn-

A. 1 
'" a ını e ıyor. "'ıllz "entllerlnln Dakara ate• 

.. -ı. lber-ikan b rbe gı'rm .. İ in demıryolu hattı vardır. fllunta- .. "' ., 
"il ın a .... • etmelerine mukabil ayni günler 
"ll ........ gerea uyu ı anya- ö"'•lı:den sonra üç defa Ce'tıeJ!it. ~- tt-.:... 1. s·· .. k Br•t 1 zam bir lımanı ve tahkım edil-

• ltl'elc ... d k · • miş bir deniz ıissll mevcuttıır. 6 'rtt mısır a mu avemetını Tayyare meydanları. telııiz tel- tanka bombalar atmışlnrdır. Ce-
t\ h''c:ak ve Uzak~rktaki dün- graf istasyonlıırı vardır. Afrl- lıcluttarıkta bazı hastırlar ol -
~ •ı_n lhlıdde menabiine ve ci- kalılardaıı tcşkıl cdılccck akın- muş, Umandakı :geınılerc isabet· 
~ llı~asaaana biıkim olan mev- cılarla yapılacak ''c Daknrdr..n ler vukua :gelnıiş, birkaç Fran-
r... .• hım.ye ederek sağlamla,tı- beslenecek. noksnnlnrı ikmal ı:di- sız tayyaresi dl! düşmüşUlr. 
~lır. lecek ıyl teı tıp edılınıt akınlar Nihayet tarıhi bir ittı!akın i-
>.tel\f Lıbyadaki İtalyanları ehemmi- ki kadim rfiknft olan bu dostlar 1A·•,,. •atlerini tneiliz İmpara - arasındaki •u ,.,.arip muharebe· ""'"Ilı l yelli bır surette ız'ac edebilir - .. ,.,, 

ıı...ı n._ bir an evvel yıkı ma- nın devamı, Dakarılıı.kı Fransız ."'Q, . lcr; şu suretle .:\lısırın müılafıı-
J,Porı ırôren Almanya, jtalya ve asına endirekt yardım edilmıt mukavemeti karşısında, mOnaslp 
llıeıi ·t•: Amerikanın harbe eir- olur. Şu halde O:ıkur hiıdısele· görülmttmiv ve 25 eyliil akşamı 
~ lınaalini önlemek üzere a- rile İtalyanlann :\lısırı istila et- Londraclan verilen emir ltıeriııe 
~d· da aakeri ittifak akdetmiş- nıelerınc mani olmak an.usu ıı- General De Gaull 11e maiyeti ve 
L ~ır, .AJai zamanda siyasi ve rasında muhiııı bıı· münn l'bet İngiliz kuvvetleri Dakar Clııün-
~dı ... lard :1_L. •• b" olabilir. den çekilmişlerdir. Londrada ne,. 
~ "- a u11nı mutte 1

• redUen bir teblite göre ıimdilik 
~ telcet ebnek hususunda da Diter taraftan l.akann Atlu hadl;;e şu suretle kapanmış ~ö-
' ltılflardv. Berlinde inıza1a - Okyanusundaki ılenlz kerıllası i- rünmektedir. Oakarda evve!l'e 

~ .\1-- 1 1 •---- · · tin. denizaltı ve korsan sdinele-..... n - ta yan - __..,., itti- • Fransız Richelieu zırhlısına da 
iti h rine bir üs vazıfcsı gormesı ıhti-.&..: 111 ua edeıine ıöre Amerika, tecavüz olunmuştu. Oran \'aka-
~ mali de vardır. Bıından başka 
~1•ya kartı Uzakıarktaki Amerikalılar Dakar<lnn besle _ sından sonra bu iki Dakaı- hl-
!,\ ._

1
1erlerini, mesela Singapu- necek teşebbüslcrlt! ;;nama ka- dlsesinin, hl~l.-rle menfaatlerin, 

~~ alıa yanmadastnı, Honk nalına kar•• gizli taarruzlnn'lan mazi ile halin t.aaruzuna asrı 
11 ve timali ( Borneo) yu kuşkulanabilirler. Bu kanalın nürnuneler teşkil eden hidisele-

k oa-' .. ftn •nüdafaası i""ln Amerl rin sonuncusu olmasını diJe..L. ebneyi taahhüt edere .. '""" • • .. - nı .. 
L::~ • J kada alınmış olan tedbirlerle Bir 'biç için iki tarafın verdltt 
~ . ~k olursa aponJ'a Dakarın fngllizleı in elinde bu - kabahatsiz kurbanlan hürmet ve 
~) lll'IJecek ve kendisine Al- lunınası aı·zusu arasında da hüzünle yadederek vakıalara ib-
~) 've kalya. t.ütün kuvvetleri kuvvetli bir müna~cbct vardır. retle bakmak lizımlhr. 
~=dıın edecektir. Bu yardım, 
~ Ço~•s1ceri detiı, siyasi cihetten Londra üzerinde f 
~ühim olacaktır. 

ilkbaharda 
~s· L_ Benin ittifak muabede-

Şiddetli 
hava harbi 

tl
"'U 9e&ikanan üç devletle 

~ er Birliği arasındaki eski & İhlil elmiyeerii turi.. e -
~·Fakat bu kayıt, Amerİ-
~:"· ıimdiye kadar Çinde 

1 

11 inci .ahifeden devam) 
~ Rt°bi, Japonya aleyhine Almanya her cece bombalanacak 
~~Bir•:.:.:-.- d d d Nevyork, 28 (A.A.) - Lon-
.ı~ tt..,._, .. .._ yar un a e- d h ··d f ' b 
.,. ~~· .ıı -· •t d • · ı ranın ava mu a aa tertı atı ye-

• ıne ile musaı e&ı - .d ._.1_ 1 d 1 .b. .. 
~ nı en tC41t.1 at an ırı ıyor gı ı go-

~•fla. .1.--·--· rünüyor. İngilizlerin Almanya ü-
't ~~uh zerine akınları, Alman iıtilaııı key 
~ e İİr _ L __ I el fiyetini gittikçe müşkülJeştirmek -

.t. ~~ tedir. Gecelerin uzamakta oldu -
h.d •--ı• L L- ğu bu mevsimde bilhassa Ameri· 

~
:"" _ ...-ereye .ar11en • 

• ~•ı et-ek • t d•w• t kd. d kadan akın etmıye ba,lıyan tay -t.-:'"- ••• 11 e ıgı a ır e, I . T k I . . 
.~ ltıua.bedeıi, Japonyanın Fi- yare er Jngı ız uvveı erı~ı takvi-

............................ ~ 

Amerika harbe 
girecek 

(1 inci aahif~-len devem) 
yade :ga)·ret sarletmekte olduğuna 
ilave ediyor. 

Amerika kabinesi toplandı 
Vaşington, 28 (A.A.) - O. 

N. B. bildiriyor: 

Öğrenildiğine göre, kabine dün 
kü içtimaında münhasıran beynel
milel vaziyetle meşgul olmuştur. 

K abine i çtimaından evvel R e i
sicümhllr Roosevelt, Harbiye, 
Bahriye, Maliye Nazırlarile, esli-~ Otrh•ıl.tarını uptetmek ve Bü- }

1
•e _etmh ekte, Ablmanbya1dakı h_edef-

- ha imalat müdürile ve ordu ve t\j nuıtalô Havay adalan erın er gece om a anacagı an-
.\ltıerilra _ • _ la51lmakıadır. donanma genelkurmay başkanla-

~ n uslerme hucum et- Afrika harbi rile görüşmüştür. 
'\; ~~a.t~ donanmasile Ame.I Nairobi, 28 (A.A.) - Cenu- Amerika harbe doiru yürüyor 
~ lenn. J'akla,arak aıket' j bi Afrika ha~ra kuvvetleri Hnbe - Nevyork, 26 (AA) _ Reu _ 
N~lc Eİl>i, müttefıltlerin yar- 'iıtanda askeri binaları ve tayya- t y · t d 1 ·h 

Ticari ımlqmalann, bir mem
leketin iktısadiyatına ve refahına 
ne dereceye kad•r müe11İr olaca
ğına bunlar gibi daha birçok mi
saller gösterilebilir. Bu itibarla 
gerek bundan evvelki, gerek bu 
d efaki anlaımaları yaptığından 
dolayı hükümet basiretli olduğu 
kadar isabetli hareket etmiıtir. 
Türkiye, harpten hariç kalmıt ol
mak bahtiyarlıiuıa nail olan 
memleketlea:~en biridir. Bu fır -
aattan istifade ederek iktısadi ve 
sınai vaziyetimizi ku•vetlendir -
m ek, inkiıaf ettirmek ve balkı 
mümkün mertebe ıeniı yaşamak
tan mahrum etmemek için elden 
ıelen herıeyi yapmak, hepimiz 
için bir memleket me.elesi ve 
borcudur. Hükumet, bu meseleyi 
iyi kavramlJ ve icabına da teves
sül eylemi4 bulunduğundan dola
yı tebrike liyıktır. 

Ebüzzjycı Zade 
VEJJO ....... ····································· .... 

Florya barda 
bir cinaget 

(1 lnel sahifeden devam) 
tlmdi görüomediklerini yana yııkıla 
anlattı. Fakat, ionra tam altı defa 
barışıp kavga ettilerı, karakollara 
diişUiler. Nihayttt bundan altı sene 
evvel bir kızları oldu. Adına Ayşe 
dediler. Son zamanlarda Kemal, kızı 
alarak bir müddet ortadan kaybol
du, fakat Kemalin annesi, Ayşeyi 
ı:eliıtip Nerınine verdi ve şimdilik 
N erıııindedir. Kemal :t\ erminin er. 
meni olduğunu bahane ederek onunla 
ra,ıyamıyacaKını bildirdi. Nermin 
de derhal camie ciderek, hocanın 
kal'fısıua çömelerek müslüman oldu, 
fakat bu da para etnıeylnce l':ermin 
Kemale bir mektup yazaı·ak: 

- cKenıal, arllk her şey bitmiş
tır, beni arama. Kızımıza annem ve 
ben bakacağız. Artık seni gömıck 
istemiyorum.> 

Nermin bu mektubu bir ay evvel 
:/azmış ve utık Kenıall unutmuştu . 
Dlm gece bar kapandıktan sonra 
mutndımız veçhile bütün kız ve er
k('kler yalnız başımıza birer yorgun
ltık birası içiyorduk. Birden merdi
veııleıde bir patırdı, gürüllü koptu. 
Çok geçmeden elinde büyük bır sal
dı rnıa olduğu halde Kemal karşımız
da duruyordu. Birdenbire Nermlne 
saldırdı. Elindeki saldırmayı karnı
nın içinde kaybediverdi ve siiratle 
gvzden kayboldu.> 

Ilunılan sonra celbedilen bir im -
rlndı sıhhi" otomobil ile 'Nermin Be -
yotlıı hastanetııine kaldmlmıştır. İ -
fadesini almak istiyen memurlar 
huna muvaffak olaın:ımışlardır. Ya
rası pek :ığır olan ::-\erminin kurtul
ma!ı bir şans işi gı'bidir. Katil Ke
mal her tarnfta aranmaktadır. 

Dünya harbi 
(1 lnol sahifeden devam) 

yapılaıı taarruzun hazırtaııması teş
Yil etınittir. 

Üçüncü ııafAa, Fransız mukave -
metinin yıkılmaaile niharet bulan •e 
Fran5aya kartı yapılan taarruzla 
başhılr. Fakat bunda da Almanlar 
ümitleri hllifına oluak lıarbi mev
ziileıtirememlflerdf r. 

Zira Fraııunın ıakut11 i~tere 
ile olan muhasamat& nUıa7et verme
ditt gibi, Alıt.anyaru11 al'ZtJ8U hari
cinde harp sahası yeniden ı:enişle -
mit bu.lunmaktadır. 

l.rili.zlerin matlup olmıyaeata 
hakikati 

İngiltereye kartı olan mücadelede 
i!e Almanların süratli ve mevzü 
harp preıııılplerl bariz blr mu•affa
kiyetsizllte uğramıltJr. Gerek bava 
hücumlarına karşı gösterilen muka
vemet, gerekse istih:r:aratı İngiliz ha
va kuvvetlerinin hücumlan karşı -
sında çok yıpranmış ve tahakkuku 
şüpheye düşürlilmilt bulanan istila 
projesi bakımından İngilizlerin rnai
lup olamıyacaklar1 mnnakaşa kabul 
etnıiyen bir ke~·flyet olmuştur. 

Diter taraftan Büyük Britanya 
ile muhaırnmatın mevzili bırakılabU
ınesi imkansız bir şeydir. Zira İngi
liz adalan büyük bir imparatorluğun 
kalbini teşkil etmektedir. 
Dördilncft safha: Dünya harbi 

İngilter('ye karşı mücadeleye de -
vıım ede.bilmek için Almanya, muha
samatı l ngiliz müstemlekelerine teş
mil etmek mecburiyetinde bulunmak
tadır. Amerikan yardımından evvel 
İngiltere mağlup cdileme)'ince muha
rebcyı döı·dürıcü safhası olan dünya 
hınLi safhasına sokmak lüzumu ba
sıl olmuştur. 

Geçen harpte Marne mukavemeti 
esna ında harbe devam edebilmek i
çin, 1918 de hezimt?te ıürüklediğ'i 
mfıttefiklerinl aramıya meobur kal
dıiı gibi, buıı;ün de Almanya, İ!!'pan
ra ve Japonyaya dönerek yardım is
teml.!kLedir. 

1-'akat İspanya ile Japonyanın, a
kıbctlernıi Alınanyanın ~kıbetlııe 
bağl11ınaları için İtalya gibi sebep
len mevcut değildir. İtalya harlıe 
girdıği zaman, l-'ran!;& hemen mağ
IUp olmuı bulunduğu \'e lngilterenin 
de yalnız başına harbe devam etıu!
yc kudretı olnıadıtı tahmin edildiği 
cihetle, İtalyanın süratli bir harbe 
ırdıği kanaati mevcut bulunuyor -

da. 
İ5panya ve JaPonya için mesele 

lıfısbütüıı başka bir şekildl?dir. Zira 
tng!lterenin mağlup olmıyaca&"ı tsbat 
edilmit bulunmaktadır. 

Japonya telldit edilince ... 
Amerikan efkarıumuıniyesinin ln

giltereye yardım yapılrna111 hakkın
ılukı tezahüıııtı, son zamanlarda l?lli 
destroyerin verilmesi ve Pasifıkte 
mlldafnn tedbirlerinin alınmasile ll'· 
erili etmiştir. 

lsprııı~·Ayı ~ide etmek için Alman· 
ya, kcndi•ine Cebelüttarık ve Fran
sız Fasını vaadetmiştlr. 

Arzus•ına rağmen dünya savaşına 
sürfiklennıiş olan Alman diplomasi
sinin müttefi\c bulmak lçln yaptığı 
diğer bir hareket de Madrld ve 
Tokioyu keııdilcı ine düşen rolu oy
namadıklaı·ı takdiı·de. Büyük Brlt.an
ya ile sulh yaparak dün~·ayı yen\ e-
511Slar üzerine ıpaylaşmak tehdididır. 
Bu husus hakkında İn~i:r: aalibiyet
tar ınahntili bitaraf mcmleketlıırde 
yapılab!lecek her türh.i !'Ulh teklifle
rini istihdaf eden diplomatik te~eb
büBlerin tıur~ti htiyede reddedil~ne
tıi kanııatindedir. 

Alman}'a timdi uzun sürecek olan 
lıı r dünya harbine sürüklenmiş bu
l unmaktadır. Aıaınetınin )'ıkılması
na kadar mficadeleye devam etmek 
mecburiyetindedir. 

BUGÜN 

Sahife : S !!!!!!!~ 

DUN TarihimiJ!ln büyük 
• 
bir ylldönümü idi -

Niğbolu zaferi 

Tarihte. 

Macar Kralı (Zi~izmond) un ku
mandasında on bin Fran~ız şövalye
si, ve (GO) binden fazla Balkanlı hı
ristiyan muharip, önlerine çıkanı 
çifneyip gl-çereı.:. ıaptettiklel"i kale
lerin Musluman ve Türk halkını kı 
lıçtan geçirerek bil" kaaırga. bir tay 
'f'un gibi Avrupanın ortaıından ko· 
parak Tuna kıyılarına inmi$, yetmi~ 
büytlk ltalyenun naklettiti levazımını 
da bu su yolundan tedarik ederek 
Balkanlara sarkmıştı. Bu selin önün
de ~zel Vidin, Orsova, Rako kale
lerı bir huabeye donerek istilaya 
uğrnmış, son Türk eri, şahadet ~cr
betinı lelikten sonra aneak bu kan~ 
kanı müdafaa 1.'<.!Uen Turk beldelerı 
duşrnan çapulculanııın eline düşmüş
tü. 

Zulüm, vahşet Avrupalı oldukları
nı iddıa eden bu haçlılarda kıpkızı ı 

bir bayrak gibi dalgalanıyordu. Ar
kalarında iniltilerden. genç çocuk v, 
aciz kadın fcryntlıırındnn mürekkep 
bir gürnltö bırakaı·ak ilerliyen bu 
çapulcu alayları bır Turk kaleslnt 
başlarını çarparıtk aarho,ıuklann -
dan ayılmışlardı. 

Burası Türkoğlu Türk olan Doğ:ın 
Beyin müdafaa ettiği bir şehirdı. 
Yeşil Tuna boylarının bir cenneti 
olan :-:ikbolu, Turk ve Müslüman 
kalmayı her zaman bir iman telakkı 
etmişti. Yetnıiş bin k!şının bir avuç 
Tfiı'k onünde günlerce gösterdlğı 
acz ne hazindı. Kaleye atılan toplaı 
onun duvarlarına ancak bir tekme 
tesiri yapıyor, yıkılan taşların, açı

lan gedıklcıin bir gecede kapandı~ ı 
göıfüüyorclu. Dü~man, ordugahını 
bu cıvarda kurmuş, altı gün ve gec< 
askerını Tunanııı bir kıyısından dl· 
ğerlne gı:çirınieti. Hcpsı sarhoştu 
Beraberlerinde getı rcfıkleri kadınlar-
la r.evkin iuımi hadrllne vannıılar
dı • 

- Gök yıkılsa mızraklarımızla tll· 
tarız, diye nara atıyor. sağa, sola 
sukınt1lık ediyorlardı. ~amdAr mu· 
haripler, mükemmel kumandanlar 
da vardı. • 

(28 Eglul 1395) 

alcıncı!arı 

Yıldırım, onlara altı fert!ah yak
laştıtı zaman, bu sarhoşlar ordugl
hı tehllkenin çatmak üzere olduğu
nu anlamıştı. Yıldırım 27 eyliil ge
cesi düşman saflal''nın arasından 
atlle süzülüp geçti. Tı.irk kalesinin 
kartısında bütün heybetile dikildi 
ve gürledi: 

- Bre Doğan! Bre Doğanı 
Doğan Bey, kulaklanna inanama

mış, padişahın bu kadar süratle Nik
boluya gelecctini ve hele dütman 
.safları arasından geçip ceieceğinl 
asla hatırına getirmemift}. Fakat, 
padişahın şekil ve vücudllDü karan
lığa rağmen görü)"ordu. Beyasıt: 

- A fcı in Do&-an, yann intallah 
karşı karşıya büyuk zaferi tesıt e
deriz, dedi. 

Yine dolu Jizgııı kaleden uıaklat
tı. 

28 eyliil, Nikbolu ovasını kıpkızıl 
l:ıir şafak çep('çevre sardığı r.aman 
ezanlarla, 1ckblrlerle, ınilliyetiııc, 
;uıduna, nıukaddesatmıı inanmış ... 
iter oğlu asker bir milletin kahra -
manca gukredigini dünya görüyor, 
yerler bu mchnbetli manzara önün
de tictir tilrİ}'Ordu. 

O gece, düşman ordugahında, u
ıun münakaşalardan sonm ilk taar
. uzu Fransızların yapması karar .. 
lattırılmıştı. Jo'akat Tıürkler, bu hıım
tcnin şcrdınl muhafu:r:a ettiler. Sa~ 
tc bir ıieatle kendilerine guven~ 
n bin zırlh Fransız süvarisini mer

keze çektikten ııonra Sarıca Paşa ku
mandasında Tül'k ıpişdarlarile kanlı 
bir muharebe başladı. 
o~manlı planı kademeli bir muha

rebe tnr:r:ı)dı. Oemanlı sağ cenahın
da Rumeli beylerinin sipahileri var
dı. Sadra:r:am Ali Paşa bunlara ku
manda ediyordu. Sol cenahta Ana -
dolu ıipabl askeri de Timurtaş Pa
-µımn idarcsındeydi. Padışah mer -
kezden vaziyeti biz:r:at idare ediyor
du. 

~. 11uhınnıasını icap ettirecek re meydanlannı bombardıman et- er:. ajşmg on ~ln akından.~~ mık-
. . 'r' l verın aponya ı e a ettıgı pa t 

L. mııtır. angın ar çıkmııtır. h kk d d ' · h d 'Ik 
ı. """Y)e 1 • d k. F • a ın a en ı~e ız ar e en ı 
"'11 ter Bir1iı·ine celmce· za- Surıye e ı ransız tavvarelerı t 1 f d N k O .1 N' .\l ' 12 ad kedir l e gra ın a evyor aı y ewıı 

~nya, İtalya ve Japonya K h . ;~a (~\ ) ıyor . gazetesinin muhabiri diyor ki: 
~ ı.... . •otnünilt enternas onali- a ıre, ,} . - ltımat o·· k v . • 
lı.:.' Liri .. y edilir membalardan gelen ha ber- . un a ~a.m aşıngt?nda ha_ -

'iiiiOüıılıi 1 ................... . 
Spor 

ı. 
MELEK 

t e 

Fakat c~ik olan, kahramanlık. vı 
şereıfli bir tarihti. Aakerlık yapıyor 
!ardı. Paknt asla asker bir millet dı: 
ğild!ler. Dovüşmcnln ne demek oldu 
ğunu Nikbolu önOndc öğrene~klcr 
eti. Yıldırım Beyazıtın Anadoludıı 
ın~şgul olduğunu sanıyorlardı. Hal· 
buk1 Türklerin padişahı süratle Ru
meli vnkasınn geçmiş ve Edirneden 
ge<'.e ·ynrOyüşlerile, bütün süratik• 
Doğan Ueyin imdadına geliyorılu. 

Önde Fran ızlaı·a l{ont de Never 
kumanda ediyor, Macar kralı mer
kezde idare cdıyor, Maı-eşal sağdan. 
Eflak kralı Mirçe de 8oldan muhare
beye gırmiş bulunuyordu. 1''ransızla
ı ı merkeze çeken Türk pfşdarları on-
1nrı kırnrken sağ ve sol cenah a~la
rak Macnrlan ve Efliklilerl de deh
şetli zayiata uğratın1ş ve öğle)'e doğ
ru düşnınn her taraftan kuşatılmıt
tı. Öğleden iki saat sonra Macar 
kralı Tun:ı~ ıı ntılarak küçük bir 
sandalla güçlükle kııçmıf, Fransız 

hanedanı, Bavyeralı prensler, ve Ef
liık kralı esir düşmüşHi. On binler
ce esir ve binlerce maktul veren bu 
hnçlı alayı, cİ:!ngin ne demek olduğu
nu Nikboluda öğrenmiştir. Bütün bir 
rA vrupalıilnn mürcklrep bu büyük or
du, Türkün karşısında ancak dört 
saat daynnabllmiş \•e binlerce leşi ü
zerinde büyuk bir hakikate varmıştı: 

4:--ıc .. İlde. m~ddede bu • !ere nazaran Suriyedeki ltalyan kım ol_~n __fıkırler, Amer;kanın hır 
,taj ., ~ laır ıttifak mualae - komiııyonu orada bulunan ve kızak uıtunde bulundugu, bu kı
~~,~~· Bu ittifakı tatbik için miktan birkaç yüz olan Fransız za.ğın da Ameri~ayı harbe götür
~~ ~n aalce~i ve s~yasi mü • tayyarelerinin 12 adalara sevke - nııye hazır oldu~u ve harp veya 
~rtı· ~en bir komıs,.on. tq- clilm~sini ve harbin niha~etine ka s~I~ .hakkın~a bır karar verilm~
~ 1f ır. $u kadar var ki Al- dar ıtalyanlarm nezaretı altında sın ı ıcap ettirecek buhranın Reı -
~),'-İ)ıeçen sene Aiwtosunda muhafaza edilmesini talep etmiş- .sicümhur intihabından evvel pat-

············ 
Hareketleri .... ·········· ·· ....... . 

Şer•I .t~ tlınJa : 

~ .._;. Yapttiı anlaşmalardan tir. lıyacağı merkezindedir. 

~~ çteki kominiat f.aliyeti llqhur Hin tfairi haata ltal-

Süleymaniye - Beyoğluspor 
Saat: 13 

Beykoz - t. Spor, saat: ıs 
Beşiktaı - Albntu!, saat: 17 ~ 0~d~undan, eski üçler Bombay, 28 (A. A.) - 79 

~ eeirtın .;ddetle tatbikine yaşında bulunan Hint şairi Sir Ra
~~ ......... lı::almamıtlır. bindranath Tagore, böbreklerin
~. ltı!J1ıhe4e de feshedilme- den ağır hastadır. 

F. Bahç. ataJınJa 

Topkapı - Vefa, saat: 15 
saat: 17 

' ~ .. ~~~r;;;;r=~~~~~iiiiiii-~ lçfer -··-Lecf • • • • 

;. Saray - F. Bahçe, 
Dafcrlılt lcortları: 

)ıı ~ , ........ eauun sıyuı 

·ıı ı.._;• etı laiilııuaa tud ur: Rus-
,~. ol_..L • d•• • 
t.~~ .._ yenı unya nıu-
ı~ .\b.~n, Almanya ile ltal

··'"Pa4a, Japonyanm da 

--~ -~e rehber olmaları
',,\~ baunmat olma· f'i taın•tla iç devlet tı.
~~~rilca aleyhinde ik

' ~1 Yapacaklardır. 

~ 
t • A..-.pa medeniyetile 
~ ....._ eıl-. millet Japon

.__ laalde, u uman zar -
IE.ır-.1a •• d..u.cle, 

' l':ri •e .ilctıetliyatta 
\ lıtt \'tıapaL milletleri se -
~' ~lardır. tnıiltere 
~ lene Japonya ile 

~ olnaUf •e ancak, 
t~f~ -.,. iwuiaw Lu 
~ ~, ~ Şimai Alman
~~ oi....ı.., .l-.oap U. itti -\: ~ •u Asyalı mil-
' .... la ltolitilca...d. ne luı • 

'-i; ~~ hir lrunet olduju-

ı-...ı ebnittir. 
il.ALTAY 

İstanbul tenis şampiyonası fi
nal maçları. 

Prevezenin münhezim amirali stanbul güreş 
Anderya Dorya birincilikleri dün 

Büyük Türk de- nın donanmasına ntihak ederek gece başladı 
ntzclsi Barbaros Şarlkenc karşı bazı muva!faldyctleı'. DOn gece Sillcymaniyc klübü salo-
Hayred.din, 402 elde etmişti. Fransuvnnın Şıtrlkenc nunda İstanbul güreş birinciliklerlne 
eene evvel dün ııııığlüp olması üzetinc Dorya da c- haolanmıştır. İlk günfi alınan dcre-
100 ;parça cemi- iendisini deti~tirdi, Şarlkenin hlz- ccler ıunlardır: 
aile samanın en metine girdi ve nihayet Şarlkenin 56 kiloda: Hakkı • Ekreme tuşla, 
bilylik • Venedik filosunun Amirallltine kadar ylik • İlhami Salime ve Salihaddln -
korsanı :Anderya seleli. Dorya Akdenizde daima kn- Fehnıiye ekseriyetle galip gelmişler-
Doryanın 166 par- vetli bir filo ile dolatır, münferit ya- dir. 
çadan mürekkep kaladıcı Türk gemilerine &aldırarak 61 kiloda: Manol • Kemale hülı:-
'filosuna &alanlar hunları yakmayı nfcr addederdL men, lluu.ffer - Bürhaneddine sayı 
eibi aaldırıyor ve ,.,,. :Nihayet 1538 in 27 eylUlünde 166 ile galip gelmişlerdir. 
cTürk bayraiını parça gemisile 100 parçadan mfirek- 11 kiloda: Fethi - Hasan Karadc-
Akdenizden ata-A.nderya Do1ya kep bir Türk filosuna ra~tlayıncn aize tuşla galip gelmiştir. 
cqım> idd.iasile ortaya çıkan bu A-J kolay bir zafer temin edecegindcn ;~ küoda: Faik - Mustafaya ııayı 
mirale kaçacak delik aralıyordu. emin, ce~ge tutu,tu. Yalnız bu ka- ne, Ahmel - Zekiye tutla galip gel-

Anderya Dorya, Ceneve Cünıhuri-ı rnrı verıııken karşısında Bıırbım:ıs nıi~lı.:rdir. 
yetinde en ileri 4'elen uil bir aileye ' llnyrcddinin bulunduğunu talınıin e- 7:1 kiloda: Faris-Hayime ve Rızık 
mensuptu. Memleketin dahili karga- dememişti. Bütün gün süren kanlı Mehmet Aliye tuıla galip gclnıişler
ıalıklar içinde yiizmesinden beı:miıı, bir boğuşma Doryaııın tam ve kat'i dir. 
evveli Papanın, aonra Napoli kralı- tnhizamile neticelenmiş, mağrur A- İKİNCi DEVER 
nın ordularında vaıife almıştır. Ha- mira!, canını güç kurtarabilmişti. 66 kiloda.: Hakkl • Bası·iye tuşla, 
ria bir aeıırtiseı~i olan Anderya Anderya Dorya, bir daha Türk de- İlhami - Ekreme sayı ile, Salih -
Dorya, karada iıtcdiği gibi tere! te- nir.cilerinin karııaına çıkmıya cesa. Salihaddine ekseriyetle galip gelmiı-I 
ain edemeyince iti koraanlıta dek- ret edemeden 1i60 da 92 yqında öl- terdir. Güreşlere bugün öfleden aon-
Mt. Franaa kralı birinci Fransuva- mlftür. ra da 

1 Nefis bh film 

BİR BILO 
GECESİ 

A~k - Kıskançlık - Lüks ve ih-

tenzilatlı matineler 

BUGÜN 

SÜMER 
Sınemıısına gidiniz. 

Kahkaha B A H c ' 1 n 
Kralı 

TA!'\JA FEDOR ""e 

PJERRE BRASSEUR 

tarafından oyoaamı~ 

• • 
anımın ıçı. 

2 saatlik şen, neşeli \'C kah
kahalı vodvilini görünüz. İla
veten: Tayyare postasile yeni 
Mısırdan gelen Türkçe izahaUı 
ŞAHKI KARİP HADiSELE
RİNİ ,.e halihnzır Aktüalite-

1 ı de tenzıl-

Mııear kralının yanında Ft,aıısıı: 
hanedanıııdnn 'Korkusuz ,lan, Bav· 
yera kı'lllı Mııreşal Bosfkolt, Fran
sız şövalyelerinin en meşhurlan ve 

1 
krıılın yeğeni Jak de Bürbon ile 
Henry de Bar da mevcuttu. Eflak 
knılı l\lirçc de askerlerilt? bizzat bu
radaydı. Devrin en meşhur ve mOm
taz simaları, iyi kılıç kullanan mu
haripleri bu orduyu ır:enginleştir
mişlerdi. 

(Tıirkii Aıınıpadaıı çıkaracak bnı
t<d doğmadı <ve dcığmı11aeak). 

SAMİH NAFiZ TANSU 

Bapn SARAY Siaema•ıada 
Büyük Caz :filminin 

cazib münıessilesi ALİCE FAYE 
Hollywood'un en gfi zel yıldı:r:larile 

CONSTANCE BENNET tarafından yaratılan FRANSIZCA Sözlü 

KANATLI KADINLAR 
Atk ve bayat içln mücadeleyi tanır eden bir filJll 
İlhttten: FOKS JURNAL halihazır haberleri 

•••••••• Bugün saat 11 de tenzilatlı matine •••••••• 

1 
Tekmil iatanbu.l Aık Mabedine Kotayor: 3 Büyük Yıldızın yarat
tıK"ı l\fuci:r:e. FERNAND GRAVEY - JOAN BLONDELL -

KELLt BAKER'in yaratf tıkları eşsiz san'at incisi. 

K"RALAŞKI 
(Fransız<'a) 

Bugün LALE •İnemaaıncla 
Husuı;i ilave: JUTLAND DENİZ JIUBilEBE81 



Boduri bugün 
oynuyor 

Beden Terbiyesi Gen~! Direktorlü
cil dün saat 10.30 da lstanbul Bol· 
~esi vnsıtnsile Boduriye \'erilen ce
zayı Galatasaray klübüııe tebliğ et
rniştlr. Cezanın mahiyeti Boduriyi 
sadece bir sene müddetle hnriçte ya 
:pılncak milli veyıı temsili ınnçlara 
i~Urnkteıı meııetmcktedir. Bu sut'etle 
Budurl bu gün Fenerbahçeye karşı 
takımında yer alacaktır. 

Dünkü a tletizm 
denemeleri 

110 metre manialı: 
ı ı- }'alk 15.G, 2 - Süha 16.t, 

• - v aafl 16.5. 
Cirit: 
1 - Melih 55.20, 2- Kemal 5(.30 
Gülle: 
1 - Arat 13.66, 2 - Ateş IB.40. 
Çekiç: . 
1 - Balcı 40.60, 2 - izzet 30.50. 
J 500 metı-e: 
ı - Adnan 4.14, 2 - Recep 4.!:!2, 
6000 metre: 
1 - Mustafa (yeni Türk.iye re-

koru) 16.50.8/ 10, 2 Hüseyin 
16.2/10, 3 - Aı tnn 16.2/ 10 

Yııksck: 
ı - Jerfi 1.80, 2 - Pulat 1.80. 
800 metre: 
1 - Rıza Maksut 1.59.2/10, 2 -

Xemal 2.1/6 
Üç adım: 
1 - Ömer 13.80, 2 - Yavru 

13.67. 
400 metre maııialı: 
1 - Neıiınan 60.7/10, 2 - Raşit 

6Ufl0. 
Tf!I• adıın: 
Ömer 6.65. 
Disk: 
ı - Veysi 42.15, 2 - Arat 40.65. 
4XIOO lfoyrak: 
Fıkret. Muı.affer, Turan, l\lclih 

43.7/10. 

İstanbul tenis 
ıampiyonaaı 

Diln Dıığcılık klubu koı·tlarında 
İstanbul teni, şaınpıyonasının (Mnn· 
fınal mııçlan oynanmış ve şu şekil· 
de neticelenmlştır: 

Tek erkek: 
llasan - Suııda 6/4, 6/:l, 4/C. 
Tclyan - Armit:ıge'e 6/4, 6/2 ga-

lip gelmişlerdir. 
Tek bayan: 
Gradeski - Jaleyi 6/0, 610 
Glndorf - Dubs'u 6/1, 6/7, 6/0 

mağlup etmişlerdir. 
Çift erkek: 
Suat - Ha.,an, \'edad • Boisono'3U 

i/4, 6/3, S/6, 
Jnfc - Bambirıo, ibrahim • Tulııııi· 

yi 6/2, 6/1 ınıığluıı elmi~ler<lır. 
Mikat: 
Bayım Gradeski - \'t'daıl, Bayan 

n bay Tubiniyi 6/2, 6/ 1, 
Bayan Gindof \'c Hasan. Bayıırı 

Anjcl ve Jııfeyi 6/2, 8/6 mağlup et
mlılerdir. 
~ugiln yapılacak final maçlarında 

tek erkeklerde Hasan, Bayanlarda 
Gradeski, çlCt erkeklerde Suat ~e 
Hasan, Mikstte de Bayan Grade:skı
Vedadın şampiyon olnıak ihtimalleri 
çok kunctlidir. 

G•latasaray ld .. büaiin 
kongreai 

Dün saat 17 de Galataı<al'ay klubü 
K!lelik koııgrt-sini yapınıştıı. Ki u • 
lıün sl'nelik ııpor faali~·eti hakkında 
fı&porl:ıı· okuııduklıuı sonra heyetı 
idare 11cçlnıine geçilıniıJtir. Yeni ida
re heyetine reis Tevfik Ali, UL'lumi 
kitip Adnan, teknik iza :\iuslib, vez
neds.r Fuat ve muhasip olarak ta 
Naci İpekçi s~llmiıılerdiT. Bundan 
sonra Tevfik Ali, klülıün Mecidiye
köyündeki stadından bahsetını, ve 
lıu stııdın ikmaline sarfedilmek iıze· 
re lazım olan tahsisatın verilmesi I· 
tin İstanbul bölgesine \'alinin eınir 
nrditini müjdelemiş ve uzun uzun 
alkışlıınrnı~ttr. 

Ankara at koıuları 
proKramı 

Bugün Aııkarada yapılacak at ko
ıuları proııramı: 
Koıu: ı - /tleıufe ı:wo 'M. lkra

trıfvtı 1465 L. Gfren utlıu: 
Şahin, Frlıı, Sillün, Güllü, Özen. 
KoJU: t - .ııuafe V.00 .U. İkra· 

mi'lle 155 L. Atlar: 
Cenı:i, Tomru, 'l'a~plJlar, Sifk11p, 

Kaya, .Alime ve Gürayak. 
Koıu: :J - Meııafe !!000 :M. lkra

..Wc :JOO L. Atlaı·: 
Mihrican, Tomurcuk, Bozkurt, Bo

ı-a, Örnek. 
Koııt: 4 - Muafıı: 1800 M. İkra· 

..ıi}ltı 880 L. A tlu: 
Tomru, Taşpınar Özdemir, Desti-

7 ar, Bat.tay, Kaya. 
Koııı: 5 - l'ıll'scıfl': 1800 'JI. İkra.

mi:/~ 355 L. Atlar: 
Cesur. Baskın. Tunca. Yüksel. 

+ DA l' ET - lstnnbul Ciimhtıt"İ· 

~
t Müddıııu1111111ıilijji11dl'ıı.: İstanbu
gelen Cide hakimi Ali Rız Az.akın 

men memııriyctlnılıe muracaatı j. 

n olunur. 

EP İ LK ME 
Coğrafya 

•• 

O ğ ret men 1 e·r ine 
Maarif Vekaletince İlk mekteplerin 4 ve S d ınnıflarına 

kabul edilen Maraşlı Kazancıoğlu Abdülkadir Sadinin "YENi 
iLK COGRAFYA,. kitapları Milli Talim •e Terbiye He
yetinin aon değişikliklerile " SEMiH LÜTFİ ,. kitap evi 
tarafından haritalar ve r esimler yeniden yapılarak emsal
aiz bir nefasetle neşredilmiştir. 4 cü sını f 21, 5 ci 30 ku
ruştur. Toptan alanlara büyük tenzila t yapılır. 

lstanbul Belediyesinden : 
27/9/940 sabahıııdan itibaıen francalanın kilosuna konulan azami 

fiyat on altı kuruş ve 30/97940 salıahından itibaren de· bırınci nevi e:k-

meğln kıJoqılrıa konan fıyatın on bır kuruş on ııaı-a olıJuru llan olunur. 

işçi arıyanlar 

+ ÜCRETM EN - GO lira asli 
maaşlı Ankara Polis En tittisil ıçın 
KrimınaUstlk ve 35 füa asli maaşlı 
Kolej için fizik munlllmi aranıyor. 
Talipler evveliı telefonla veya tel
grafla Polıs Enstitfüıilne soracaklar. 

+ MiMAR 11e11a MUllENDIS -
;\lerzlfon Hava okuluna diploma ve 
ruh~atııaıneli inşaat m(lhc:r,<lisi. Üc
ret hareme göı e en çok (2GO) lira. 
30/(ı/!l40 ıı kt1dar Mılli :'ltudafııa V<!· 
kületl Hnvıı :'lllı~tc~ıırlıjiına miiraca· 
at. Şıırtlar· Dip:oma. ruhsatname, 
ııufus c:lızdaııı, son memuriyet nıanş 
veya iıcı eti, de\'l>!t ıı.emuı u ise ay. 
rılmnsında mahzur olnıadf!1ı vesiku· 
sı, mecburi hızmcte tal.ıl <ılmam&k. 

+ 1-"EN MEMlJRU - Aylık 75 
lira. İneaat lşlerlno. Dikili Belediye
sine evrakı müsbite ile mOracaat, 

+ ıo MAKiNiST - İstanbul ve 
Ankarada stajdan sonra muhtelif 
yerlere tayin edilecek. Şart: Sanat 
Okulu mezunu. Memurin kanunu 
madde 4 evsafı, imtihan 10/10/940. 
htanbul ve Ankara müılürlüklerin· 
de 10/10/940 a kadar. Vilii.yet P. T. 
T. mi.idürlfiklerine istida ile müra
caat. 

• 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 Beyoğlu Halk Sinemaaı 

Bugün 14 de: 1-Kan karde,ler: 

• ME istidadı olanlara 
Tah111in Bcd. 

600,00 

4300,00 

ilk tem. 

4&,00 Şehir tiyatrosu için alınacak kere te. 

322,50 Sılıvri Boğa deposu için alınacnk 80.000 kilo 

yulaf, 24.000 k1Jo kuru ot, ve 26.000 kUo eaman 
69,47 Yeni yapılan mekteplerin etrafını tabdll için alı· 

nacnk çımc:nto parmaklık. 

Lorel Hardi, 2 - Görünmıyen düş
manlar, 3 - Hudutta bir macera. --------.. Almanca ders 

SİNiR HASTALIKLARINA 
703,00 

992,60 '74,.U Karaağaç nıuessesatı için alınacak 

yangından korunma malzcınesi 

11 kalem 

veriyorum 
Almanca ders verebilirim. is
tiyenlerr her nevi tercümeler 
de yaparım. 

Karşı kullanılır. 
HASAN DEPOSU : 

Arzu edenler: Tesvıri Efkfır 
idarehanesine müracaat et in. 
ler. 

Tahmin bedellerile ilk teminat mıktarları yukarıda yazılı i$1er ayrı 
nyrı temdiden açık eksıltıneyc konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve !\Iu

nnıeliıt müdürluğü kaleminde giirülecektir. İhale !J/10/940 çar~amba 

günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Tıılipleriıı ilk t.ı-ıninat m••••••••••••m 
Bahçekapı Beyoğluoa giden 

Tramvay durağı kaıunoda 
makbuz veya mektupları ve !140 yılına aıt Tıcnret Odası vesikalarile 

ihale günu ıııuayyen saatte Daim\ Encilmende bulunmaları. (92G7) SİSLİ TERAKKi , 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdtirlügünden : 

t.ISESI .MÜDÜRLÜGÜNOEN : 1 
Esu talebe kndrolanmız dol
muştur. Devam eden nıuıaca

atler karşısında sınınarımı~a 

('\'eni şubeler) açmıya karar 1 
l\facidenin 14014 hc"aıı No. sile Sandığımızdan aldığı 15000} lirara verdik Kayıt olmak ıstıyenJe. 

~ 
----~--~------------~----------------

f Yatı 11 BOGA;tÇiFe~iit~iLERİ YatıSızl 
'karşı bırınci der<'Ccde ıpotck cdıp viıdesınde borcunu vermed!ğınden hak· rin acele t>tmeleri icap eder. 

kında yapılan htkir üzerıııe !!202 No. lu kanunun 46 ncı maddc~lnın •••••••••••••-= 
Tacirlerimize : 

Rıınıanya. Turkı~·e araı1ın<la her 

matufu 40 ıncı maddcı:<lne gôrc ~atılması icap erleıı lleolktaeta Tc~vikıye 

ınalınlleıııniıı ~ Ueyuğ'lu Osnıanbey civan) Ciı.bl, hlilen Rumelı carl<le~ındc 

eski 26 mu. yeni !)2 en yeni 30 No. ıu kiırgır apaıtımanın uçte ık! hıs· 
nevı ıııal alım ve ımtıııııııı le· 

sesi bır buçuk uy nıuddctlc açık arttırnıaya konmu~tur. Satış tapu slcıl 
min ediyoruz. İ!ltiyenleriıı müs. 

'kaydına gore yapılmaktadır. Arttırmaya girııırk lstıyen ( 1042> lira pey 

b 1 t 
· t 

1 
b tac!"len Bcyo~lu İ11likliı.l ı·ad. 

:.ıkçesl vereceklır. l\lıllı b01ıılrnlurımızdan ırın n eınına mi' <tu u ıJa ka. J $efi'-
ıJesı 18 No. apıırtımanı a " 

bul olunıır. llırıkmiş tılltürı vergilerle BcleıJly• re~lmlerı ve Vakıf ırarcsi • . 1 

KIZ ve ERKEK TALEBE AYRI BÖLÜKLERDE J 
1 ANA - iLK - ORTA - LiSE kayıdları devam etmektedir. 

Derslere Teşrioievvelia birinde başlanacaktır • 
,____ Aroavutköy - Çifteaaraylar Telefon 36 - ~O--~~ . 1 Yasava nıural·:ıat arı. 

vc ta\'ıZ bedelı ve tellaln·e rüsumu borçluya aıttır. Arttırma şartnıınıı!si ··--···••••••••lii 
4/10/940 tarilıınden ıtıbareıı tetkik etmek i!!Uyenlere Sandık Hukuk 

l~lerı Servısınde açık bulunıJurulncaktır, Tapu aıcll kaydı vesalr hızunılu 

ızııhat ta şartnamede ve takip dosya ında vaıdır. Arttırmıı.ya ı,:irmiş 

olanlar, bunlıırı tetkik ederek s.atılı~a çıkarılan gayrimenkul hakkında 

her ~eyı uğrenmi~ ad ve ıtılıar olunur Unınci nı ttırmn 18/ll HMO larl

hınl' musadıf pauıtuı günu Cnğııloğlunda kliln Sandıtımızıla saat 10 

ılan 12 ve k:.ıdar \·arıılaeııktır. Muvakkat ihale yapılabilmcai için teklif 

edilecek bctlelın tı>rcıhıtn alınmıı.111 icap eden gayrimenkul nıOkt>lleflyetıe. 
rıle !'ııııdık hlacat:-ını tamamen geçmi~ olması şarttır. Akııi takd lrd• •on 

arttıranın taahlıiıdl.i bakı kalmak ~artile 3112/940 tarihıne mö,adit ı:ıalı 
günii ııyııl ıııa halde ve ayni saatte aon arttırmuı yapılacaktır. Bu art

ı ırıııada gayrı menkul en çok arttıranın tistünde bırakılacaktır. Hakları 
tapu ııkılleı ıle alııl olmıyan alakadarlar 11e irtifak lıaklı:ı !lahlplerinin 

tıu haklaı ıııı ve lıu!tu~ııe faiz ve masarıff' dair iddialarını ilin tarihin

den ıtıhaıen 20 gün içinde evrakı müııbltelerile beraber dairemize blldl r

ıııelerl lhınııJır. Bıı ınıretle haklarını bildirmemiı olanlarla hakları tapu 
sicflleıile ı;abit olınıyanlar satış bedelinin payıa,ıııuından hariç kalırlar. 

Daha fazla malünıat almak istiyenlerin 938/ l 733 dosya No. alle Sandı· 
ğımız. Hukuk lşleı 1 !:;crvl!ine müracaat etmeleri luııımu il~n olunur. 

••• 
DİKKAT 

Emnıyet Sandığı, Sandıktan alınan gayrimeııkul6 ipotek ıtöstermek 

tstlyenlere mulıamnıınlerinıizin ·oyıııuş oldu&-u kıymttın ~o 40 ını tecıı· 
v(iı etmemek iizore ihale bedelınin yarısına kadar lıorç vermek ıuretıle 
kolııylık gostcrmcktedır. (9248) 

----------- ---------
Gümrük Muhafaza Genel K. İstanbul 

Levazım Amirli.ği Satın Alma 
Komisyonundan : 

9 • ı. teşrin - 1940 çarşamba günü f>nat 15 de açık eksiltme ile :1250 
giyıın beygir nalı alınacaktır Muhammen bedel! 2600 ve ılk teminatı 195 
liradır. Evsı.ıflle şartname V\! nüınunesl her gün komisyonda görulebl
lir. isteklilcrıo gunürıde teminat makbuzlarile Galata Mumhane caddesi 

lbralıim Rıfat hanındaki komisyona gelmeleri. (!1040) 

lstanbul Defterdarhğından : 
Ereğli Kömürleri 1şletme!'i İdaresinin Kuruçeşnıedekl deposundan 

Defterdarlık daiıcsile mulhak müdüriyet ve malıye şubelerıne ııakledıle
cek olan 393 ton kok kömürünün tııhliye ve nakliyesi 30/9/940 pazartesı 
güni.ı saat 1'l de Milli Eıııliık ınüdürlügünde toplıınacak olun komisyon

da pnzurlıkla ihale edilecektir. l\luhanııneıı fıyatı 12!l8,50, muvakkat te· 

nıiııatı 98 lirııdıı-. İsteklilerin komisyonu muıac·rıatları. (92f;2) 

memur alınacaktır 1 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

A. - Teşkılfıtınm:ın ta~raılakl münhal menıurlyctlcrl için istanbul
da 14/10/940 paıarte.<ıı ı:ünO bır müsabab ııııtihanı yapılacaktır. 

İmtihanla 

B. - imtihana ıı:irml'k i tlyenlerin aşai.:'ıdıı yuılı vı.sıf ve şnrtları 

hai2 olmaları lazııııdır : 
l. _ En 87 orta tahsilini bıtirmlı, olmak, 

2. _ Askerllğlnl yapmış olmak veya müeccel bulunmak. bilhassa 

her iki halde de ııon yoklaıııı.larını nııfus eüzd:ınında kayılctlirmış olmak, 
3. _ :?ı vaşından aeııieı ve ı!O yaşından yukarı olmamak, 

4, _ Heı iklimde vaııfe görebilecek dere~ede sıhhatli olmak, 

6. _ Akraba~ıtıdan olnııyarı ıki ıatı refC'ı ans olaı ak gö<ıt.erın<?k, 
6. _ Tüı k olmak vP ecnebı kadınlarla evir buluııııınınak, 
7. - Mektebe devanı eder talebc,den olmamak. 

C. - Talip olanlar bir dilrkç4! ve evrakı nıiisbı1ı• ve uc roto~ınrıa 
blrlıkte <Galatada Rıhtını cadd<?.sınde \'elı Alemdar hanınclll llnıuııı l\lı1. 

durlügüınüz l\lemurııı Şubesine> 10'10/940 tarıhınc 1.ı.ula, nıur:lcııat et

melıdırler 

imtıiıarı mevzuu şuıılaıdır: 
1. - He!!ap Vl' tıende~e. 

2. - Yazı 
3. _ v ıııumı nmliıınat c ITıı~·nt Rılgi<1i, Coğı a fy:a 

4. - Lısırn ckoııu,ıııa vf' y:ızma> ıhtiyınidlı. 

Ecnebı lı anına vakıf bııhınıuılar han~ı li!lıını hıldıklı-rini dılekçelt!· 

tİlll' yazrnalı<lırl11r. 

SOT: 
ı. tmtıhan netıct•e.11111.: ayni derecede muvaffak olıı.nlar ara~ııııla 

yabancı lısana vakıf bulunanlar tercih edilir. 

2. - Jnıtilıanda kaı.aıııınların muvaffakıyl't ve tahsıl va7ıvetleı ırıe 
;:ore bart>nıdekı ,ıcreceler uzeriııdcn Ül'l'etleı ı tcsbıt edıll'rel.: tııyınlrrl 
yapılır. 

3. - Tayın edlldığı 
beş gün ıarfında kıtbul 

iptal edllir. 

mahal ve vaı:ifeyl tcbliii: U\rihınô~n itibaren on 

ile va1.ifesi başına gitınlyenleriıı tayin hııkları 

(8611) 

Kiralık hane 
Beyazıt Soğııııağa Cami ~okukl 

Sıinıbul Sinan sokağınrla 4 numara. 

lı hane kiııılıktır. 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Mütehassısı 
Dlvonvolıı 104 

M ua~rcne saatleri: f·azaı· hariç 
her gün 2,6 Tel : 22398 

Bölük Ko11111" Sarıyer Jandarma 
tanlığından: ,;J'' 

Sııı ıl•er jl'lndanııa l>üluf:üııe bağlı Derbt:ııL kuakol l>inasın~;94o el 
lırn c 12> kuı uşluk kcşı( l*.dclll tamiratı pıtıarhk ıuretılc 4/1 _,., 

~ ~'O"" 

nhıne m!i!<.auif cuıııll ı:ünu saat 14 de Sarıyer jıı.ndıırm• bölilt\I 11ııl' 
• taliP o 11~ tanlıfı bına~ıııda komısyorı lıur.uruııda ıcrıı kılınacııırmdan 1 l _ . .. atlıır 

rın tayin olıııı11n ~un ve 11ı<atte me?.kuı· koıııısyoıııı nıuraca 

~' 
ı.;anbul P. T. T. Müdürlüğünd~~; 

olunur. 

. .k.b ı11bal ıll ti 
Jıbı enııı ıhlıyacı içi11 :{5 metre, R~O ılesın\etre mı a ı a rt' ıl' 

ı:ı~ı ;ılımı 11çık e-l<sıltnıeye konulmuştur. Ek~ıltıne 16/10/940 ta l~~ 
· J v ld hanıııın .w ı,:ıiıııı nal 14 dı• tt l:'o~tahıuıe bırıa~ı ktır:;usın a a e od~p 

l.;ııtıml:. lılarenııı unnımi deııo nıuhııs ı pllği odasında toplanacak 11' 
1 

ıtlım ""t'"' koıııı~yoııuııda yapılacı&ktır. ,, \iti 
?.1tıhırnııııeıı hrdcl 1$31 lira !!& kuru~, muvakkat teminat l3 'ı.1'"i f 

· · ı · · - k e oıu•ıı ,,r kuruştur. ı ~tekliltrin olhaplııkı şaı tname erını gornıe v -~e fi'". 
1 . d B .. "k p taban~ 1 mıııtıtlıırını y11tıı ımık ıızerc çalışma ı:nn erın e uyu os ııııde 1 

kıır ınıııluıluk iılıır' kalem leva1.1m kısmına, eksiltme ııi.ın ve ı;aa terıl~ 
ıırn "'l'ııe:d iı,:lıı mutebl"r TıcaıeL Odıısı vesikası ' e muvakka:gosGl 

ıııakhıızıle konıi~yona muraı:aıı.tları. ~ 

r --- 1 p r "' BORSJ\
1 

Eylô aza 

13S9 H. 
Şaban 

26 

Gün: 273 
·29 

U S6 
Rumt 
Ey!GI 

16 
rtıı:ır : 147 

v k'tl r ... , a r .,. S. D. 

GOn•t ' Yazuuu) 12 00 

Öt le 06 o \

Vuatl 
s. o. ---
6 56 

9 1 04 
!kludl 09 816 '24 'l 

Aqaa 1"l o o 18 56 
Yatmı Ot 3 ı ıo 2s 
fm \ ak I Yarınkll 10 . :tı os 17 

.. hlb i: Z. T . E8ÜZZIYA 

NeJriyat MUdürli : C. BABAN 

Basol d ı iı ı y"r: MATBAA! EBÜZZ IYA 

Londra 
NeYyork 
Parla 
Mtlano 
Ce••"'' 
Amater. 
Berlln 
Brilkael 
Atlaa 
Sof ya 
Prar 
Madrlt 
Vartova 
Budape, . 
Bükreı 
Belırad 
Yokoha. 
Stok hol. 
Moakova 

28- 9 - 940 ~'l· 
t Sterltıı .,,;st 

100 Dolar ,,.. 
100 Frank ,,.. 1ı 
100 Ltret Z'ıt' 
100 in. fr. ,,.. 
lOf Florin ,,.. 
100 Raylım• ,,.. 1s 
100 Belıı• o."v 
101 Drahm\ 1,fl 
100 Leva ,,.. 
100 Çek Kr. ı5ı90 
100 Peçeta ,,.. ,V 
100 Zlotl 26.~~ 
100 Penı3 o'7s 
100 Ley ,,ı~ 
100 Dlnu 3t,!,p 
100 Ye• 51,111 

100 lneçkr. ,,.. A 
100 Rubl• ~I 

=========~, ;.1 
ESHAM VE TAH.:!:.~ --------- ~ '°' 

- Bü7ilk caaua romaaı - Tefrika No: 38 
Kafıımı ı;evirdiğım ıaıııan Ludwjg 

tnbançayı yerden almış ve Hırnerln 
ba:ıucuııa gitmişti. 

Gözümün oııündeıı lıutüıı mazım 
geçiyordu. Kısa etekllklı, tılsıkletle 
dolaşan genç kız ı.ıza, ıncsut bır 
burjuva ailesınin ev kadını olarak 
yetışen kız Lizıı, ?ıHiııihtcki Lızôl .•. 

reı senıııle iıtıhar edebll1r. 1 yok... Bu kadarı sana yeter, elbet Ana dolu Demlryolu 
1 

ve JO•'' 
Nemli kirpiklerimin arasıııdnn. da· lıol bol konuşacağız, şıın<ll istirahat Sıvaa • Erzurum 5 'J"oJ'. 

ğılan çehresini, hafızamda toparla- 1 et, diyordu. " • 3 ,O.~ 

- Kahpe! Beni de tuzağa düııür ... 
İsUnadı çektim, kısa, tok, bir ses 

odnyı doldurdu: 
Bir ah! sesi duydum ... Bir daha, 

~
• daha... Barut kokusu eenzimi 
Jdardu. Delikanlı y<?re bir çuval 
ıfını ~bi yıkıldı ve kınanmıya 
aj}adı. Ölnıemiıti... 

• Gömleğinde kırmızı leke büyüyor-
du ... 

- Lizn, boş yere öldürdün beni, 
f iye inliyordu ... Boş yere ... Boşuna 
( Upho ettin... Seni haber venniys
°'1tpm. Boş yero... Boş yere ... 
~ . , ...ı.ı 

dudak dudağa, burun buruna bera
ber yaındığın ~u koskocn a<lam. öl
düm inlemeleri içinde sana son da· 
kikaaında hayatının nihayetine ka
dar unutkmıyacuğın biı- vic<lan aza 
bı telkin ediyordu. 

-·lfober vermiyccektim... Bo~ 
yere ... 

Tabanca elimden düştü... Kenar· 
dakl bir koltuğa kendlmı zor ntt1m, 
Vo sarsıla sarsıla nğlamıya baıla 
dını. Aradan ne kadar geçti bllmi
yoruın ... Bir küfür duydum: 

- Dumme Weıb, (budala 
c 

- Ludwıg, J.udwig ... 
Buuum ... Buuum ... Ortalığı yine bir 
barut kokusu doldurdu ... 

I.udwig, kurşunları doğrudan doğ· 
ruya Hlrnerin beynine sıknııııtı. Bir 
hırıltı daha duydum... Zavallı deli
kanlının gü:ı:el, parlak saçları kana 
bulandı, çehresi çarpıldı. Ben kendi· 
mi kaybettim. 

Göı.lerimi açtığım uınıan yanımda 
biz.im t<?şkllata mensup, ismini bıl • 
meıliğim, fakat şahsan tanıdığını bir 
genç kız gördilm. 

- l<'röylan Liza, lınydi biraz gay
ret, diyordu. Bakın hiçbir şeyiniz 
yok, hafif bil" baş döıımesl, ufıık bir 
ııinlr buhranı ... 

Birdenbire ıığlaınıya başlıı.dım, 
hıçkıra hıçkıra lıir ağlama, asabım 
bozulmuştu . •• Ra~ucuındaki kız: 

- Ağlayııı 1'"1-öylan, diyordu. Ağ
layın açıhnnnız.... Doğrusu büyük 
k.abramıı.nlık KQStıırdlniz. ... Herke& 

Of yarabbim ............. .. 
Sonra da Jllı nerin son oz.leri: 

- Boş yere yaptın bu .ışl Li~a, 
ben seni haber verm!yeccktım kt. 
Göğsüm kalkıp indikçe. ctrafınıda

kl havanın azlığını hi~cdiyordum. 
Nefes alamıyordum. }lııykırmak, is
yan etmek ·ıstıyordunı, yapamıyor 
dum. 

- Vatanııııza hizmet ettıniz, va
zifenizi yaptınız! ... 

Allah kahretsin bu vazifoyi... Bu 
şerefi ... Bu insanlığı •.. 
Kapı açıldı ... İçeri Ludwig girdi, 

yanıma sokulan, yorganımın altın -
dan elimi çıkararak akşıyan, biraz 
evvel bir insanı, bir kopek gibi öl
düren ndam dcğlldi. Yumuşnınııtı ... 

- Bravo Lb.a, dedi, kahramanlı
Hlmmlere bıldl rd iın , mllkifatı

Fl1b -

mıya ~ayı et ederl'k.: . Nihayet doktorun yasağı kaldır • " p 
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''' ; 
- ı-:credeyıııı! dıle?ıldlnı. ması üzerine llk işim son bir hafta U mum t iyatro ı01•~ 
- Eının bir yerdesınt... zarfında cere~·an eden hadisatı ög"•· Merkez Bankaıı peıl• ıft ~ Tür k Borcu 1 peılı• so,Sf 

ırıt-11- rennıck oldu. İ.udwig ile beraber bir 1938 011 5 Ha:dne tahvili 
1

d,5' 

O odadnn bır hafta çıkmadım ve otomobile bindik ve şehrin kenarın- '' 7 

bir hafta sinirlerim yatıııp ta nor- da bir .kır lokantasına gittik... ;;E~rg~a~n~ı;;~~~;;;;~~f~ 
mal halimi alıncı)'a kadar bnna hıi· Onıılıı ŞU macerayı öğıendlm: ~,... • 1 -,...,..fi ati• 
ılisattan hiç bnhsetmediler. Meğer Korktuğumuz gibi Khöni ben oda- orsa harİCI a tm ~ 
bu müddet zal'fında neler, neler ol- dan çıktıktan ı,1onra, doğruca kasıı- - ~ §f 
ınamış? yı açıyor. ilk a~ızda planlıırın çalın- S1 ~ 

Klıont inlilıar ediı1or. Bi: ta.· 
kip ediliyo,-ııı. /J irıuıri arkadaş· 
ları arıyorlar. 

dığını farketnıi~·or, fakat aradan on Retadlye ~1 sı 
ılııkika geçip te bu planlara m!ite· Kal ı• Betlblrllk ~ 
allik bir şeyi tetkik etmek isteyince Kulç• altı• sıraıaı 
bakıyor ki, bu esrarlı şeyler ortadan Tasviri Efkit 

Yine te~kilıita nıensup bir doktor kalkmı, ... Zuvallı :ıclnnı tabii bey- t&lf'.Jif 
beni adamukıllı muuyeneden sonra ninılen vurulınu~ıı dönüyor. Birkaç Nüıhaıı (5 ) K.uruŞ ftl!". 

_ Artık vazifenize başlıyablliı-sl- dakikalık bir ,aşkınlık anından son· ( 1 T11rk11• ~p 
niz. dedi. ra, zile basıyor, muavinini çai'ıı ıyor. Abone Şeraiti _!i!!!-- 'loO ~ 

Son üç .... ünden beri ı.udwig ile sık Oııun da bu işden malumatı yok... • OO JC.t• ı .& ' .. z 11 b d il h t . ki Senelik ••• ·••••• ·•• ı.. 1..,.. r sık gorfişüyor, olan biten hakkında .ava ı en en ş P • e meyı n ın- 750 , >,,,,. 
malüınat istiyordum . Fakat 0 her dan geçirmiyor ve doiı·uca Nazıra Altı aylık . ....... . 
defa bu bahsi tazelediğim za man : çıkarak vaziyet i anlatıyor. t}ç aylık ............ 400 

- Hi end ' e edilecek b ir y (D•uıınıı -ı•cır) Bir a1hk •••••••••••• 158 


