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• Yeni mah•ul •enHitac/e çok loyJelı •örülen t>içer, dôfer malrine!erinden biri foaliy•n• 

BEREKET YILININ REKORU: 
5.200.000 TON BUGDA Y 

--
Asyada 

Japon 

.. 
Ankara, 29 (Telefonla) - Ziraat Vekaleti, 940 

1 
mahsulüne ait son rakamları tesbit etmistir. Varılan 
senesindenberi, Türkiyenin, görülmemiş- bir mahsul rekoru elde 
ettiğini göstermektedir. Bu netice, milli sayin ve taliin en meseut 
neticelerinden birisidir. 

' Mahsulümuz; 5,200,000 tonu bulmaktadır. Bu rakam, 934 
senesinde 2, 710,000; 935 senesinde 2,520,000; 936 senesinde 

hakimiyeti / 3,800,000; 937 senesinde 3,620.000; 938 senesinde 4,370,9()0: 
b 939 senesinde 4, 190,000 ton idi. 
~oyu bosu küçücük, fakat ze · ı~-----------------------------------------

kisı, dirayeti, bilhassa milli 1 t • h 1 h k k d 
...., Japon milletinin dönüp dola- . ~tur ve hamiyeti çok büyük o- ID I a n ar a I D a 
~>uyanın münferit hakimi mev- , 

Teı.. Tasviriefkir İstanbul L----------------~--
·~llNlt~Utl ... ., ...... ___... ... 1tıııt1111~ 1 

f Urfalılarm 1 
1 bayramı 1 
~ 1 i lnönünü;;- Urf a11 ı 
i şereflendirdikleri ! 
ı = = günün sekizinci : : : 
i yıldönümü aevinç : 
j içincie kutlandı . . i 
~ Urf&., 29 (A.A.) - Mıllı § 
~ Şefimiz ismet inönü'nün Ur - § 
§ fayı şereflendirdiği günün se - § 
! kizinci yıldönümü olan dünkü ~ 
:ı: .. • ld ~ 'b" d.. : ~ ııun, ner sene o ugu gı ı un ~ 
~ de Urfahlar tarafından teıı:a - i 
~ hüratla ve sevinç içinde kut - ~ 
§ lanmıştıı. Bu vesile ile Urfalı· i 
~ Jar, M&Ui Şere kartı sonslf?. ~ 
i sevai ve bağlılıklarını bir defa~ 
i daha teyid eylemiılerdir. i 
~!"fUltlUO i HHtlUUlllHIUtOiMNMIMltlllltllll .... ıtr 

9 ••11eJir memle'lcetini ma•ta11 
li/ere karş karıı lıarır mü· 
daf aa •den milli Çin ordu
ları B fkumarrclanı Mar•fal 

Çan • Kay - Ş•k 

. 
ln•iliz hava Jıuvoetlerir.in, Alman İ•tilô Ü•l•rini zi,ardt•d•n aonro, sık aılt üzerin"

uçarak tukeri mıntakalarını bombe rdrman •ttilclui B.rlin ': hrinclen bir manzcırcı 

,.fifarpvaziye!_]-,1 Hava harbi 

Rumanya I ~merika ne Ta yıy ar 
ve. yapıyorJ harbi 

Rumen siyaseti -

r::- Yazan : --l d Ba 1 k a n Eski Ordu Kumandanlarından U .e n i e n 
Emekli General T 

Antantı Ali Ihsan sabi• kızıştl 
İngilln<' il<' Almanya nın ııı· 

Rumanga ile Demokrasi 
devletleri arasında mev
cut bütün pakti ar ve 
Runıanganın taahhütleri 
bugün m e f su h telakki 
olunııgo,.muş ! 

cl.:ı toJı\ckün 1.ııHı ınuharcbdcı i 
\'C taııruıl.111 a~nı halde devam 
etnwktC'dir. Jı,gıltcıcnin Amcıi
kud, ıı goıdug(ı \ 'C:: goreceğı )'nı

dımlnı lıakkmdıı bazı ünıitlt•ı 
be lenmcktcıllr. ilu miinascbctlc 
Aınerll.., Biri ·~ık Dcvletfol'lniıı 
ııe yu pt ıkl::ı rın ı tetkik etmek fay
d:ıl ıdıı. 

Bıı lc ik Anım il.tı Dcvletlt'l'İ· 

lngiliz lzava kuvvetleri, 
Alman istila üslerin• 
ue Berline h:icum etti
/e,.; Alman laggarelerl 
de lngilterege mukabil 
hücumla,.da bulundular ~ e çıkması hayret ve ibretle 

'el ~ edilecek muazzam hadi. 
etdendir. 
L~ hadisenin evveliyatı dik -
"'lle ıözden ıeçirildiği vakit, Av
'rıırı gafletine mi, yoksa Ja -
'°-'!arın siyasetteki marifet ve 
~•retine mi ıaımak lizımgele
~i İnsan tayinde mütereddit 

Üçler Paktına karşı 

Maclrif Vekilliğinin Çinlilerin 
Hıikreş, 2~ ( A.A.) Stdnnı: 

Hıımcn ı;uzetelerı, bu s.ıbnb,kı 1111 • 

h::ılarında, Rumen Haıiciye 
Staı-zn'nııı I>.N .B. njnıısı 

bl·yaııatı, bil;ı uk başlık! 

nııı ııufu u l!!O mıly<ın olup bu. 
nun be mılyonu )"ahudi "C bu 
~ tıudilerın ~al'ısı Ne\\ Yoı·k 
şl'lırlnd•'(.llı Bu kadar nüfusu o· 
lun, çok ıeı gın ve çok ) uk!lrk 
bıı kultuı c " medeniyete • b p 
lıulun.ın hu ll1." lct.. a"kert kuv
\ etJ< ı ını ııJ ı 1akıllı lı'n ık "t 

l:.onda. 29 (A.A.) - Reuter: 
~alahiyt'llar İngiliz mahfillerin -
den öğrenildiğine göre. 26 Eylw
de nıhnvete eren hafta zarfında. 
lngiliz J;;n;a kuvvetleri yedi gün 

--.Yor. 
llir kere ıurası muhakkak, ki 
~ aleminin siyaseti kadar ka- ' 
~·. bulaıık, oynak ve İpsiz sa~- ı 
L ı,,r siyaset daha tasavvur edı

yeni bir tebliği mukabil 
Ankara, 29 (A.A.) - Maarif tedbirleri 

rıl.'ŞI ('İllll'ktPdi ı. 

Bu beyunatı t<'fsiı l11m 
Jlı:ı.W:ill~ te· • l' fil : ;I\(' 
Hııınnn,ı:n ile drınokrnsı dl'vlctlr>ı l :ı 
ra>;m<la mevcut bütiııı paktlnı ve 
I:uınuııyu11111 R:.ılkan anluııtilt· lıııtıırı 
l:ıuhlıiiUı·ı ı, hııgun mefsuh tPl:ıl-.kı 

akı; 1\ r edrr r but.un rlunya dtv 
ı·U.- ınııı bJ~ma ı.;:eç ·1.ıılıı. Uıgl'I 
olcdt•tlt•rı ı.:o!• urle bırnk:ıbılıı. 

mütemadiyen. g<-ve ve gündwz. 
Alınan)" arazisıle Alma~ lf&•Ü 
altındaki araziye hücumlar yap -
mışlardır. 

"'IQ\eı;, 

~uıün Almanyanın ve onun 
~lrıe takılmıt olan İtalyanın, ti 
"~k.-rktaki Japonya ile akdet- 1 
~i rnuahedenin mahiyeti bak
~ • bir fikir edinmek için, bun
' topu iki ıene evvel 1talyan -
~ rı rnünaıebatını hatırlamak 

Yet eder. 
~ılhakika bundan takriben iki 
ıııı...., evvel, İtalyan Batvekili 
~t~ern M. Mussolini, durup 
~en bir nutuk irad etmit ve l 
"it da Japonyadan babı ile narı ı 
-.L temsil eden bu milletin U -
"'i:rk İçin bir tehlike olduiunu 
)~ u tehlikeyi önlemek için be
'rk milletlerinin birleımesi ' 

il ıeldifini» aöylemitti. 
~ u fikirler ve ıözler yeni değil
~ 0 tarihten otuz bet sene kadar 
~-~ aabak Almanya imparatoru 
~.cı Vilbe1m de, san ırk tebli
~ 1 .f~rini ilk defa ileri sürmiif, 
~~ır iherinde aenelerce ısrar 
~ 't, halli sarı tehlikeyi temsi
~ın.nyanın en meıhur bir 
~Pl ına bir de büyük tablo 

lrrnıttı. 

~iman İmparatorunun, ıarp 
~.--i:rcti namına Asyalılara ve 
\.; •aen Cin ve Japonlara kartı 
~h~~ ~ cihad ) ilan etmesi o za
~~.. uyi,ik akiıler uyandırmı, ve 
lıi;ç:e•da, Amerikada bu fikre 

tlc· taraftar peyda olmuştu. 
~ : •e~e evvel M. Mussolininin 
~ ıab!'lıkeden bahsetmesi de, İ§· 
' k Alman imparatorunun 'el h~ sene evvelki bu fikrinin 
d'iil~lrıesinden baıka bir fey 

1 ı. 
,a. lalyan Lı "'k. R . . • . -... 'rt rıu umet cısının, t•m-
~>'iikk dünyanın hatırı sayılır en 
~ite devletlerinden biri merte
qJ'tı çıkrn11 olan Japonyaya 
~ ._;:urup dururken böyle aÇ1k
'iilc~rnet ilin etmesi bir hayli 
St~ U)'U ve hayreti mucip ol
~i : Bu söıı:ler ayni zamanda, 
~ .. ~~eti nefiıleri çok yüksek 
t'!.~rı~!»0rı.ları da ziyadesile hid
~i 1trınlf ve Romadaki Japon 
'-İ i;.h lal~• hükumetinden der
~i ı,· ~. ıs~erni,ti. itin böyle ıi
,İitıc ır •dııe ıeldini aldıiı ıö -
~. • e ~~•Pon7aya bir nevi tar -

e. uereac Ja,pon efkarı umu-
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Maarif V•kili H. Aı; Yücel 

Yüksek mektebe 
devam eden 

memurlara artık 

müsaade 
verilmiyecek mi? 

Sıhhatini heııüı tesbit ede -
mediğimiı bir habere göre, yük
sek mekteplerde tahsillerine de -
vam eden Devlet memurlarına, 
mekteplerine devam etmeleri için 
lazımgelen müsaade artık veril -
miyecektir. Bu kabil memurların 
mekteplerine devam edebilmek 
için dairelerinde bir sene zarfın- ' 
da 1 l O gün çal ııı tıkları, bu halin 
ise devair işlerini sekteye uğrat -
tığı ve memurlar arasıni:la müııa
vatsızlık doğurduğu mülaknı:ası 
ileri sürülmekte. ayrıçn da. bu 
kimselerin. mek teplerini bitirdik
ten sonra daha miisait işlere geç
meleri de mahzurlu görüldüğü 
söylenmekte imiş. 

Yüksek tahsiline devam ede -
bilmek için lazımgelen geçinme 
parasını, gecesini gündüzüne ka
tarak temine ça lışan gençleri bu 
çetin mücadelelerinde teşvik et -
mek lazımgelirken, böyle bir ka
rarla tahsillerine sed çekmek 
doğru değildir. 

Memleketin umumi nüfusuna 
nazaran yüksek tahsilini yapabil
Ulif olanlar zaten pek büyük bir 
ekalliyet te§kil etmektedir. Liseyi 

(Dwamı sayfa 3, alitun 2 de) 

Vekilliğinden tebliğ edilmiştiı: 
Ntllth11H"1UtUftlllfflltlllUU11flt11UlllltttltUUtt 

Bıı ll'sık r\ ınerıkıı Cfımlııırı-rı~ı 
11 rvlulcı. V:ısıngtondıı so~lcoıği 
lııı· ııutııl.t:ı Uıı l1<1ik Anıt!r ı kn 
I>e,l<>llı•ı ıııııı nııllı ıııurhıfunsıııı 

lf'ıtıın ıçııı lı::ı?.ıı l:ın:ııı pl:iııııı e· 
l11·ıııml\etı•ıclı•ıı b:ılıislr• d<·mi,.tıı 

Bu mütemadi taarruzlar esna -
Bazı gazetelerde devlet oıta -

okul imtihanı ile lise bitirme iın -
tihanını kazanmayan talebenin o
kuldan çıkarıldıkları \.e talebe ve
lilerinin bu halden şikayetçı bu
lundukları yazılmaktadır. 

Japon gazeteleri 
1 n gil tere mağ
lup ol•a bile A .. 
merikanın muca
deleJ• devam ede
ceğini J•zıyorlar; 
Amerikan gazete
leri harbe doğru 
ko,tuklarını •Öy
lüyorlar. 

nlııntılıılıı. 

ingili:zlerin protestosu 
1 

l.orıılı·ıı. ~!l t AA.) - Ifoutı'r: 
Iforıl ll nlıfııx BiikH•ştr heş İngıll7. li ı : 

t.cbıınşınııı tevkıfı ışilr alakadar ol ı ı·:ıı 1) ı nıuılalau '::ı:-ıtası lııır 
nınk UZ\!ı-.:•, n umıınyıı maıılııhntgüza. it<' lınzıı olrmıklır. G<..'Çl'n hafta 
rı Floıecuyu Hııricıye NP.r.urctlne, nwnıll'kctırı ~ark kısmında milli 
nczdin<' davet ederek bu hiidls!!ler ınüdafu:ı husu unda cldP edilen 
lı:ıkkıııdıı ıwhnt istemış ve hu İ ırgi. teı ukkllcı·ı ~oı nıck fırsatını bul-
1 ı:ı: t<'bıuı"<mın maruz kalıJıgı mtıa· dum llu terııtikilcr 1.ıanıı şu ka· 
ıııelc~ ı prote~t" eylemi t iı·. mı:ı Lı vermıştı-ı : Amerika her 

tuı lu ılıtimulc kı.rşı koyacak va-

sında bombardıman edilen t'.Sash 

l 
hedefler arasında eıcümle Scharn 
horst zırhlısının pek yanına dü -
şen bombalarla hasara uğratıldı
~· ve diğer iki harp gemisinin tam 

Bu iki imtihanda .herhangi bir 
dersten kazanmıyan talebe, yiik
sek kademedeki tahsil müe~se
sine devam edemez. Henüz ikmal 
edemediği ortaokul veya lisenin 
son sınıfına devam, kendi elinde· 
dir. Talebe, İslerse, okulunun ....................... " ........... ,, ... , ... , ......... ,,.,, Rumanyada tevkifler zıyl'llt• olucukı.ıı ı;u ırun zayıf 

Hiıkrtş, 2tı ( A A.) - l!ador ajun.I olınuk ıaaı ı uzu tıılırlk <'tmck 
ı;ı hıldirı\'Or: l>::ılıılıyı• Nezaıctlııın 1 ıl<•nıı•k~tı·. llııı lıirı sııhıllerıınize 
lııı tebli~iııc ı..-t•l't:. e~k ı ı dınır ııwrı.- siı a\•ct l'lınemcsı ıcııı soıı hnddı• 
ımp 14 şah!lt~ et. • llnlkııı l!'alcyaııımı 1 k:ul:ı ı ı·l ınulcrı grlcııı yuııınıyu ıız-

isabetlere tabi tutulduğu Kiel ka
nalı, Berlin civarında T cmpelhof 
tayyare meydanı, istihsali bilhu
sa orduya giden Siemens - Kalske 
elektrik malzemesi fabrikalan. 
Almanyanın garp hududundan 
5 00 kilometre mesafede F ranck
fort - Am - Oder civarında Fin -
kenheerd elektrik fabrikası. Bcr
lindt"ki ekseri fabrikalara lüzumlu 
elektrik enerjisisini ~:eren Fried
richsfcldc elektrik teni merkezi 

(Deraıın sayfa 3, sutı•ıı 7 de) 

Türk kartalları 
Kayseriye gittiler 

Tayyareciler Malatyada Cümhur 
Reisinin pederlerinin mezarını 

zivaret ettiler 

J 

UÇMfO hazırlanırken 

Kayı1eri, 29 ( l iususi) - Türk f raşütle atlamalar yapacaklardır. 
Hava Kurumu paraşü tçüleri ile j Malatyadaki merasim 
ta}Yarecileri bugün saat 9'. 30 da Malatya, 29 (AA) -- Şehn-
Malatyadan ?,ur~ya geld.ıler ~·e mizde bulunan Hava Kurumu tay 
meydanda mulkı ve asken erkan ya recileri tarafından Milli Şef in 
ve kalabalık halk tarafından ha- merhum pederinin mez.arlarına 
raretle karıılandılar. Yarın (bu- dün bir çelenk lconulmuştur. Me
gün) tayyareci ve paraşütçüleri~ 1 rasimde Vali Fahri Ö:zen, Komu-
miz, halka ıöateri uç lan ve a- .a (Devamı •>"*a •Utu" 1 

lrn ışı muhafuzıı Pt1111 k ve ı:ı?.l ı fua- rıll'ltıııı. ı-:cııl'hı nıı·nılelwtlPı·ılı·ki 
lıvctlı·ıiııc hiı· nıh:ı\'i't veınıck ınnk· (Devamı 5;.yfa 3. $Ü'un ~ <ıle) 

"----------------(Devam• sayfa 3. ıutur> 2 de) ( /)e.t·a1ııı salıİjr: :J. siilıııı 8 d,.) 

GALATASARAY: 1-FENER:l 
Fener, eksik 

hakemin 
kadrosuna rağmen hakim oynadı; 
yanhş kararı bir gole mal oldu 

--------------------------

'

Kara Ali bir dakikada 
yenildi 

1 Ankara, 2!1 (A.A.) Bugun 1 
ilk gu ı l'Ş hUl'll .. A.~i İ~t' ~:uleŞ l~c-

1 deı asvoııı ı nnlrcıı oı·u I ellınPıı aı u· 
sıııılıı · ~·apılclı. Bir Jakıka bilt• sıiı
miyt•ıı \ısıı lıir ıniid<lctll• Pellıııt·ııin 
ı,.'tllllıiyl'lıh• netiel'lendi. 

1 

Değil mi? 
························ 

Ölçü 
Liselerde bitirme imtihanları, 

beklenen neticeyi vermedi. Mu -
vnffak olanlar yüzde onla yirmi 
aı asında. Vekaletten gönderilen 
sualler de pek kolay olduğu hal-ı 
de. 

Maarifin ölçüsü imtihandır. 
İmtihandıı yalnız çocuk değil, ma
arif de imtihan olur. Bu seneki 
netice her ikisinin de çok aley -
hinde. Fakat zeki Türk çocuiuna 
mes'uliyeti yüklemeden evvel e
limizi vicdanımıza koyup dü,ün
meliyiz: Kabahat onda mı, bizde 
mi? «Bin derken, pek çoğu mes
ul makamlaar ait bir meı'uliyeti 
benimıeme insafanı da 1ıösteriyo· 
ruz. Mea'uli1et tunda, bunda ve· . 

[;a/ata.ıuay • /'en•rb!Jlaçe maçından heyecan/ bir an: F•ttert 
lta/ecİ•İ kornertl•n ıı•len topu güzelce b/olı• ederken 

Dün ı~enerbahr;e ve Galntnsnray l 1·~klbini bu halde ~·akaleınıya tencz
tııkııulnn bir defa dnhn karşı kar- z{i) ediyordu. 
ıııyn geldiler \'C tnrafdarlarına heye- Deden Terbi)·esi Genel Diı-ektöı -
cnrılı ve güzel bir mnç gö,,tcı'dilcr. lüi;ün<ın, Boduri hakkında tam za
Cumnrtcsi gününe kadu bu bü:rük ın:uıında ve -çok kısa bir müddet zar
m:ıça iki tnrııf da ı~teksiz bit eekil- !ında \erdii'i ea~·anı hayret ve tak
dc çıknııya hazırlanmışlardı. Çünkü dlr karar, masabaıil &iyaseUnl bir 
ne Galatasaray haksız ~ere zayıf dü- defa daha i!lia ettirdi. Bazı m!lfrlt 
iWtilınüş bir takımla mac J'•ıamak kUlpç6leıta lllelelql kapan-
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h:uır c:fa kadın hürriyeti ıçın mücadele ediyor. Bir za

ııı:-nlar bu mücadele hayli çetin old1ı •e Mmr 
k•~ını erlrefinia elindee bir tok ,eyler 

kurtardL.. fakar onlar bunu kifi 
rörmüyorlar •• Türk kadıDaaı 

bkamyorlar 

Mısırda kadın 
Bayan ~oda Şaravinin beganatı : 

Kahirede bir gü111 iti güeü hı -
waktrm, akpma kadaı mahkemei 
p:r'ıye koridorlarında dolaıtım. 

Ve o gün, ömrümde ilk defa, 
aamimi bir surette kadına acıdım. 

Yarabbi neler yoktu bu mah
keme kapılarında} Dövülmüş. 
sövülmüş kadın, çıplak, aç bıra
kılmış kadın, fuhşa sürüklenmiş 
kadın. sokağa atılmı1. çocuğu dü
§Ürtülmüş. aldatılmıı... Bir keli
me ile, hayvan yerine konmuş 
lı:adınl 

[~ 

-Temenniler 
Kadıkö7 camileri 
Kadık6yde en me~hur camiler 

Osmanata Ye İskele camileridir. 
Bu lkJ camide ~ vakitte dal. 
ma cemı.at bolonur. Bahusus 
cuma ıünleriJe kandil eünledn
de mnlüt okunduru zamanla~ 
lıerbirinde iki bine yakın halk 
toplanır. Bu kadar insanın te
cemmü ettifi yerlerin hıfzıssıh
haya muvafık tanda temia tu
tulm.uı şilplıesis birinci derecede 
na:urı dikkate alınmak lhıımhr. 
Halbuki daha camie yaklaşaca
ğlnıs sırada apteııane kokusu 
sizi rahatsı• etmlye baılar ve 
namu kıldıtınıs yerde blle bu 
kerih koku siıl h'aç etmekte de
vam eder. Camide nzlfesi olan
lar bu kokul& o kadar alışmış
lardır lri arlık ona hiç ehemmi
yet nrmez.Jer. Bunun her ca • 
mide bulunmasını tabtt bir va
sıf gibi teli.kkl ederler. Bu ko
kulann inUşan yalnıı apte
sanelerin temiz tutulmamasın
dan değı1, bunlann eski tanda 
yapılmış olmalarından ileri gel
diği yeknazarda anlaşılır. Bu· 
nun için bu aptesanelerln bu 
günkiı teknlfe muvafık tarzJa 
yapılarak bizim için muzır ve 
ecnebilere karşı hlcibaver olan 
bu halin önfine ~ilmcsi Evkaf 
İdaresi için birinci derecede ve 
Belediyeler için pek t'hcmmlyetli 
bir vazifedir. Kaılıkövliı 

Mekteplerde 
derslere 

başlanıyor 
llkmekteplerde derslere bugiin

den itibaren b~şlanacalc.tır. Melt· 
teelerde kayıt muameleai bitmif
tir. ikametgah deiiıtirmek ıure
tile bir mektepten diğerine nak
letmek istiyen ortam~ktep ve lise 
talebesinden bu vaziyetleri polis
ce tesbit edilenler oturdukları en 
yakın mekteplere sevkedilmekte

dir. 

Bu sene ilkmekteplere yalnız 
9 3 3 doğumlu talebeler kabul e -
dilmiştir. 9H doiumlu_ çocuklar
dan gösteriıli ve tahsıle devam 
edebilecek bünyede olanlar da 
nemzet olarak alınacaktır. Mek -
teplerde ye rolduğu takdirde bu 
çocuklar Mli talr.be meyanına it
hal edilecektir. 

Genel nüfus 
sayımı 

hazırlıkları 

1 Geveliyen hatib' in 
kürsüde işi ne ? 

Bctiktaıta Abbasaia parkının 
:küı•t resminden bahsederken, 
taze bir müjdenin • vele-. ki bir 
fiske ile olsun - tadını kaçmna • 
malt için, unutınuı görünmeyi ter
cih ederek, yazmadık. 

Amma, daha fazla ıusmak. U• 

man zaman nük.ııeden bu sarip a. 
lete hep göz yummak, onun art· 
masına yol açmaktan bqka bir 
şeye yaramıyacağı için, bugün bu 
nolı:ta üstünde bir parça durmak 
zaruretini duyuyorum. 

O gün resmi küşadı yapılacak 
olan parkın kapısında İstanbul 
Vali ve Belediye Reisi, Kuman• 
danlar. Meb"uslar, Parti erkanı 
ve daha birçok güzide zevat top
lanmıştı. 

Bandonun çaldığı istiklal mar· 
şı saygı ile dinlendi. 

GÖRIİ.S-LER 
'lJe Dlies-IİNÜ,lEll 

Suriyenin 
feci hall ~ 

Son ıünlerde italyanın s~ 
ye müteallik lııir takım talep -
Framaya bildirditi Te 1'o ~ 
lerin ia' afmı iatediji, w-ar ile tÖf-
tem.Jor. Bir ma,.t• söre .... .=: 
lepı.., hir, iki delil, belki ~ ... 
clir. v. ı~ ... talepl-!' ... 
bul ohmcluiu takdirde, Ş.urif9 
tal:r•J& ldeta de.,U_ilmit ola• 
c:akbr. Bir ma7ete ıör• ttal~ 
iatecliii te:rı Trabhufamd•. bir 
ulaiW olmak. Franaaya ait Jtll 
Sarifed• WaaaJl harp ta~ 
lerini Onilü ada7a ~et ' 

Te Urp - ~ onb -
Wm etmektir. -

Muhakkak olaa te1ı Saril~ 
batmd• bir takım &rtm.ıar clir 
diiiüdür ve ltalyamn Sari~.!! 
Jile • fnsiltereJi ulottırmak __... 
Plir 
~ telerinin netri~ saze . . ı-... 

öre, Irak biikUmeti, SmıJ•JI .. _. 

Kara akallı ve beyaz sarıklı 
hakim, karşısındaki on altı. on 
yedi yaşlarındaki peripn kadına 
bağırıyordu: 

- Kocanın, üstüne tekrar ev
lenmesi bir cürüm değildir. Söy
Je, ba~ka ne şikayetin var! 

- Daha ne olsun}.. Ben ü -
c;üncü karısıyım. Bcndene•velki
lerin yedi çocuğu var. lki de ben 
doğurdum; etti dokuz. Yeni al • 
dığı kadınla beraber dört de biz. 
Ne eder? On üç. Bir de kendisi, 
on dört. 

* Bacaiı kınldı - t •· ı saat 
14 de şoför Abdülkadirin idare
sindeki 2 2 S 6 sayılı otomobil Ve
fadan geçerken Mehmet adında 
bir çocuğa çarparak sağ bacağını 
kırmış. yaralı Cerrahpn<ıa hasta
hanesine lcaldırılarak. suçlu yaka
lanmıştır. 

20 l··ktcşrin pazar günü yapı • 
lacak olan genel nüfus sayımının 
hazırlıkları bitmek Üzeredir. 

Sayım gününden bir hafta ev
vel ortaokul öğretmenleri, bilhas
sa coğrafya, sosyoloji, yurtbiİgisi 
derslerinJe !\üfus sayımını mev
zu ittihaz ederek talebeyi tenvir 
edeceklerdir. ilkokul:arda ise öğ
retmenler, hemen her ders sayım
dan bahsedecek ve ehemmiyetini 
bütün teferruatile tebarüz ettire
ceklerdir. 

Sonra Vali ve Belediye Reisi 
mikrofonun başına geçti, kısa ol· 
duiu kadar güzel bir nutuk.la bu 
parkı nasıl, niçin yaptığını anlat· 
tı, cyeni parkımız, halkımız için 
hayırlı ve müteyemmen olsun> 
diyerek de sözünü bitirdi. 

Derken mikrofonun başına 1 
başka biri geldi ve bir uzun nut
ka başladı. 

Meğer. parkın açılması müna -

Susmo•ını bilmiy•ıt •açma 
•Özlü aJamlan, hiç olma:ua, 
umumi )'Uleıde lronuıturma· 

malıy~ 

~ebetile Beşiktaşlılar namına Vali finle ııevkedebilirler. 

~it eden tehlikeleri ıös öa~ 
tutarak Fransa bükUm.eti ile t• • 
mu etmit n Suriye esas kaa':'j: 
nun tatbikini iatemİ§, Suriye ._.a. 
kınm ha esas kanunrı dairesJll""". 
kendi idaresine vazıyed e&JllC" 
liz.ımceldiğini anlabmflır. ui· 

Suriyenin yeni bir f~lakete. • 
raması takdirinde yeni tehlike 

k "k" A rrıerıı· lerle karşılaşaca ı ı rap • • • 
leketin biri Irak, diğeri Filıs: . 
dir. Irak, petrol kaynaklan ~ 
yük bir ehemmiyeti bao oldu~ 
• . 1 J S . 1 ile tr•· ıçın ta yanın unye yo u ı 

' -Lte -
ka hulul etmek istemesi ~~ eti 
mel bulundğundan Irak buku~ İl1 
bu tehlikeden masun kalmak. 1~ it 
Suriyenin ftaly•Y• geçme~sın• 

işte hesap budur: Bir karanlık 
oda içinde on dört insan ..• Ve 
on dördü d~ aç 1 

Hakim. genç kadının biraz ö. 
tesinde duran altmışlık ihtiyara BoJ·an Hod• Şarovi 
dönmüştü: ı 

_ Doğru mu .öylüyor karın? doyuramadılı.tan sonra. faydası 
Karınlarını doyurmuyor musun ne? 
bunların) Bir başka gün, solr.ak ortasında, 

ihtiyar, tesbihini havalandıra- saçlarını avuçladıiı orta yaşlı bir 
ralt, co~mu~tu: kadıncağızı fml fırıl. döndüre 

- Nankördür o!.. Vallahi!" a- döndüre tekmeleyip tokatlıyan 
zim küfranı nimet ediyor!.. Nasıl bir adam gördüm. Kadın hıçkıra 
olur da ekmeksiz bırakınm karı- hıçkıra ağlıyor. dövünüyor ve 
larıL Amma. insan hali bu, ba- herkes cayalidir .. ne isteısc ya
zan işler kesat giderse ..• Eh, ben par .. > diye seyrediyordu. ~özü 
de yemem, onlar da 1.. dönmüş koca, yarada na sıgına • 

- Ne iş görürsün s~_n? rak savurduğu son tekmeyle be-
- Ne iş olursa ... Nüsha yaza- raber, ııon kararını da vermişt~: 

rım. dua okurum. sünnet ederim. - Yallah ... Talluktul dıye 
sülük yapıştırırım... Hamdolsun, bağırdı. 
bcı parmağımda beş marifetim O anda, bu söz ÜLerine boş dü-
varl şen kadın, bir yığın et gibi kaldı

rıma çöküvermişti. 
Kadın kendini tutamamıştı: 
_ Yalan söylüyor, diye hay- I lergün bunlara benzer gör -

~ırdı, yalan ııöylüyor ••• Hiç ça _ düklerimi sıralamıya kalksam sü-

D·ı · V l" tunlar dolar. l rulasası şudur: Mı-lı,maz o... ı enır... e e ıne 
geçirdiği parayı afyona, kumara sırda kadın dava!lı henüz halledil

verir ... 
Hakim. önündeki kağıtlara göz 

gudirdikten sonra tekrar ihtiya
ıa hıtap etti: 

- Bak, tahkikilt da öyle gös
teriyor •.• Mademki, muayyen bir 
ıcelirin )'Ok, ne diye dört kadın 
aldın? 

ihtiyar sinirlenmi~ti. Hakime 
dik dik hilkarak, ideta çlkışan 
bir seıle: 

- Ona kimse karıŞilmaz ya si
di, dedi. ben, şeriatin emrini ye
ı-\ne getirdim 1 

Hakim de köpürmüştü: 
- Şeriat böyle emretmez! 
- Eder ... Dörde kadar cevaz 

var! 
Hakim, şcriatin dediğini bu 

ltüflü kafaya anlatabilmek için ne 
kadar çene yorarsa yorsun .•• Ya
z.iyeli ıslah edemedikten, açları 

····~·R·~k~·~·i;~·i<~~·~ş~y~~J··· 
•............................................... 
Köylü ve şehirli 
Devlet tahsilatı, son mali sene ı 

çinde dört yuı milyonu aştı. Acııba, 
bu lıüyük ı-nkamı temin eden gelir 
kaynakları ncrclerldir? 

Bu gelir, Cümhurlyete kadar, köy
lun!ln sırtındaydı. 912- 913 senesin
de Osmanlı imp:ıratorlufunun büt -
çc inde 12.316.000 altın liran köylü; 
1.737.000 altın lira)'I ..şehirli ~min 
etmişti. Yani, nisbet yüzde 87.G 
koylü; 12.4 şehfrllydi. İmparatorlo
iun on üç küsur milyon llra olan 
tıilt(oesinden 7.698.000 lirasını işar 
teşkil ediyordu. Bu2ün ise, bilhassa 
lıöylün!ln vergisi olarak yalnız hay
vanlar Yerırisi Jı:almışbr. 

memi,tir. 
Ve Mı!!ırl!, hde münevver Mı

sırlı, bu işin yoluna girmesi için 
ne lazımsa bir an evvel yap~ma-
31 taraftarıdır. 

Amma, neden gizlemeli ki; 
(erk.ek) in. (kadın) lehine - ne 
biçim olursa olsun • bir fedakar
lığa taraftar görünü~ünün ciddi 
bir semere verişine • bizden ba"
ka - hemen hemen hiçbir yerde 
şahit olunabilmiş değildir. 

Mısır kadını da, bunu bildiği 
için. nihayet kendi gücile hakkını 
aramak yoluna girmiştir. 
Mım Kadınları Birliğinin Rei

sesi Hoda Şaravi l lanım bu hare
le.et hakkında bana şöyle demiş
ti : 

- Bizde Kadınlar Birliği 19 19 
ela ( V efd) le beraber kurulmuş
tur. O buhranlı günlerde biz de 
erkeklerimizle elele vererek Mı
ıırın istiklili için geceli iıÜndüzlü 
·nlıştık. ı liç kimse inkar ed~mez 
~i. birçok müsbet işler de gördiik. 
19 2 3 Şubatında Mısırın dahili is
ıiklili temin edilince, yalnız er
keklerden mürekkep bir ( Milet 

1eclisi) kuruluşunu elbette hoş 
göreme.1.dik. Çünk bu Meclisin 
Mısır namına vereceği bütün ka
rarlar. Mısırın yarısının haberi, 
fikri, reyi olmadan verilmiş ola
caktı. Fakat yapacak da bir iş 
yoktu. Bunun üzerine biz siyaset
ten çek.ildik. Doğrudan doğruya 
İçtimai sahaya ieçtik. Ayni sene 
Romada toplanan Beynelmilel 
kadınlar kongresine ittirak ettik 

1 Etl~bi Roman 

Rüya 
1 

Bar kızını vuran yakalandı -
Florya barı cinayetinin faili Ke -
mal dün sabah yakalanarak Ad
liyeye teslim edilmiştir. 

Mebuslar halkla temaslara 
devam ediyorlar 

Zile, 29 (A.A.) - Vilayeti -
miz meb'usları, Parti Müfettişi 
Zihni Orhon ve Valimiz izzettin 
Çağparla birlikte evvelki gün To
kattan buraya gelmişler ve Hal
kevinde köylü ve kasabalılarla 
temaa ederek dilekleri dinlemi~ -
lerdir. Bu toplantılardan sonra 
Halkevi önünde Parti Müfettişi, 
bugünkü harp kar§Jsında memle
ketimiz.in vaziyeti ve hükumetimi
zin siraşeti hakkında bir konuş -
ma yapmış ve misafirlerimiz ak -
şam şehrimizden ayrılmışlardır. 

Sinopta 
Sinop, 29 (A.A.) - Meb'us

larımızdan Yusuf Kemal ile Ce -
mil Atay. Hulusi Oruçoğlu ve Ce
mal Aliş tehrimize gelerek halkla 
temaslara başlamışlardır. Meb'us
larımız bu temaslarında geçen 
Parti kongrelerinde tesbit edilen 
halk dileklerinden intaç edilen -
!erle simdiden sonra yapılacak 
işleri izah eylt·mişlerdir. 

Eleşkirtte 

Eleşkirt, 29 (A.A.) Sinop 

Meb"uıu Cevdet Kerim İncedayı 

ile Parti Müfettişi Doktor Vehbi 
Demir, dün buraya gelmişler ve 
Halkevindc yapılan toplantıda 
kazalar halkı ile umumi ihtiyaç -
lar üzerinde görüşmelerde bulu
narak dilekleri tesbit eylemişler
dir. 

Cevdet Kerim lncedayı bu top-
lantıd::ın bilistifade söylediği bir 
nutukta Türkiyenin durumu ve 
Türk milletinin Milli Şef lnonü 
etrafında teşkil etmekte olduğu 
sarsılmaz birliği bir defa daha te· 
barüz ettirmi~ ve umumi yurt iş
leri üzerine halkı tenvir eylemiş-
tir. 

Elmalıda 
Elmalı. 29 (A.A.) - İntihap 

dairelerinde tetkilC ve temaslarda 
bulunmakta olan meb"uslarımız 
dün buraya gelmişler ve Halke -
vinde yapılan bir toplantıda ka
zamız halkı ile hasbihallerde bu
lunmuşlardır. 

Meb'uslar bu toplantı esna~m
da harman. arazi tevzii, iskan ve 
yol işleri üzerinde göriişmelerde 
bulunmuşlar ve dilekleri tesbit ey 
lemi~lerdir. 

ve oradan dönüşte Mısırda peçe-, - Bir de umumhaııelerin 
nin kaldırılmasına muvaf~~k. ol - kapatılması~ı _is~edik. Hük.umct 
duk. Ondan sonra Mısır hukume- bunu tetkık ıçın bir komıo:yon 
tinden iki şey istedik: Biri. kızla- kurdu ise de, hala bir netice yok
rın 16 ya,ından evvel elvendiril- tur. Sonra dilenciliğin men'ini is
memesi, öteki de yüksek tahsil tcdik, o da •.• Hila ınii.1.nkcrcde. 
müesseseleri kapılarının kı7larımı Ve en nihayet, hiç olmazsa Bele
za açılmaııı. diye intihabatında rey sahibi ol-

İstikl.il aavaşındaki fedakarlık- mamızı istiyoruz. Bu hakkımı~ 
!arımızı takdir eden hükumet, bu kabul edilmedikçe Mısır hükume
taleplerimizi, derhal kabul etti. tine, akdettiği ve edeceği mua -

Nihayet taaddüdü zevcat der- hedelerin tatbikinde hiçbır yar
dini ve erkeilin aklına estiği za - dımımız dokunmıyacaktır. Zira, 
man bir boşadım ( ta.llaktu ! ) de- haberimiz olmadan ynpılmı!j ve 
mekle karısını kapıdışarı edişi... yapılacak muahedelerin rürlitül
. Ne diyeyim bilmem ki - facia- mesine teşriki mcsni edebilme -
sını ortaya attık. miz. çok mantıksıl'. bir hareket o-

Bu hususta - kadının da boşan- lur ve bu, elbette bizden istene
ma i~tiyebileceği gibi • bazı hak- mez ! 
lar alabildikse de, itiraf etmeli ki, Hoda Şaravi l lanımın son aö-
henüz emellerimize nail olrıbil - zü şu olmu tu: 

miş de~i~iz. Bilhassa la~ddü~~ - Vatan hizmetinde kadının 
zevcat ışı, maalesef, oldııgu gıbı rolünü en mükemmel şekilde an
duruyor. Hc.r ne lc:ad.~r üç. ~~rt lamış erkek kimdir diye şorarsa
kadın alan erkekler gunden gune nız. bir lahza düşünmeden ve te· 
azalıyorsa da. şeriatin mana~ını reddüt etmeden verebileceiim 
anlıyamadan bu . (hakka) daya- cevap: Atatürk'tür. Mısır kadın
nanların mevcudıyetine taham • lığı, her zaman b b'" -k ismin 

··ı d · u uyu 
mu e emıyoruz. önünde hürmetle eiilmeyi bir va-

Başka bir şey istemediniz· zife ve şeref sayar. 
1 KANDEMtR mi? 

ve Belf'diye Rei~ine lc~ekkür edi- Bu türlü mübalağalar, arzu e -
yormuş!. dilen tesirin tam aksini hasıl e -

Sorduk ve öğrendik ki; evveli derler. 
bu zat, bir Beşiktaşlı değilmiş! O sözüm ona -.ıtku dolduran 

fakat asıl mesele; Beşiktaşlılar sayı~ıız cevherler ( 1) arasındaki 
namına söz söy)iyen bu gencin bir hele bu kötü iftirayı, aradan kırk 
parkın kapısında, karşısına toplan ııekiz ııaat geçtiği halde, bir türlü 
mış olan münevver ve güzide in- hazım ve affedemediğim içindir 
ııanlar huzurunda zemin ve zama- ki. işte isyan ediyort:m. 
na uygun bir şekilde nasıl söz Vatan, millet, istiklal. savaş, 
söyleneceg~ini bilmemesidir. f T'" k "lk- · "lh şan, şere , ur • u u, ıman .. ı .. 

Evvela şu noktaya dikkat edi- kelimelere hürmet etmesini bil -
niı.; o aün Vali de, Abidin Daver meliyiz. 
de, Subay da nutuklarım hep ev- Bunlan derme çatma, çürük 
velden yazmış, hazırlamış olduk- bağlarla biribirine ekleyip bangır 
lan kağıtlardan okudukları hal- bangır bağırmak, nutuk irad et -
de. bu zat böyle bir şeye liizum mek değildir. 
görmiyerek İrticalen konuştu. Her bağırana hatip diyemeyiz. 

Bu kadar cesur olmak için, çok Hele her ısıtma görmemiş sese: 
güzel olmasa hile, hiç olmazsa cBuyur. millet adına konuş! > 
doğru dürüst söz söylemesini ve l liçl 
bir (teşekkür) Ün dakikalarca Nutuk denen kuvvetin, ehlinin 
süremiyeceğini bilmek gerektir. ' diline düşmeyince, kendisinden 

Dikkat ettiniz mi bilmem bu beklenen hoş tesir yerine, ne ka
küşat reşminden bahseden ~aze- dar aksi ve kötü bir hava yarata
tcler bu (teşekkür) fa!!lının ya- bileceğini, cuma günü AbbaSAğa 
rattığı naho1 havayı yaymamak parkının kapısında. sabırları. ta
maksadile. bu çoL: uzun nutka hammülleri, bütün iyi duyguları 
kısacık bir yer bile vermediler. istismar edilenlerden sorup öğ -

Umumi yerlerde, bir şehir ve- renebilirsini.1.. 
ya S(•mt adına değil de, hatta I itte onların da hi~erine tercü
k.endi hc!labına söz söylemek is - man olarak cbu geçti. fakat bun
tıyenlerin bile kendi kendilerine dan sonra olsun kürsü ve mik -
r.iivrnmeleri yetmez. rofon başlarını bu ba~ıbozulduk-

Y oksa, o gün olduğu gibi Ab- tan kurtaralım:> diyorum. 
basağa parkını c Türkiin yara h- Evet, arllk anlaşılması zamanı 
~1.l.1k .. ve ya~ıcı~ık kabiliyetinin en çoktan gelmiştir ki; hele bu gibi 
uyu~ d_elıllerınclen biri ... » sa - mera~imde ortaya konan hitabet 

yan zıh:'ıye~ler, ~dlarına sÖ7 söy- kürsüleri, ra~tgelenin çıkıp da. 
le.?'.~k ıstedıklerı semtlt!. beraber, aklına eseni bağırabileceği bir 
butun orada ha"ır bulunanlarla yer değildir. 
beraber, herkesi pek haklı bir in- F. K. 

Vekillerin seyahati 
Tütün mıntakaaında tetkikledni bitiren 
inhisarlar Vekıli Dün Adapazanna ve 
oradan da fzmit.? gitti. iktisat Vekili Hopaya 
hareket etti, Dahi.iye Vekili şehrimizde 

.Adapaz.aı·ı, 29 (A.,\.) - Tüt.unl \'ckıle, fnhısnrl:ır tülfin iı:lcrı nıü
mıntaknlannda tt>tklkatn 1:ıkan lrı- ıliirü ve arkadasları refakat clınek
hisnrlnr \'ekili !.taif Kn111dcniz, Gc· l tedirler. \'alimU: Vekille bernber l:t
rcıle, Dvlu \'l' Duıccrle tetkıkler yap· mite tfôıııııüştür. 
mış ve Kocacliye g<..-çernk Hendekte H ~ " Çak 
tc•tkıkatta bulunduktan sonra bugün . .ısna ır 
saat 14 de şehrimize gclmişlcrdır. Gıresun, 23 (A.A.) - llopayn ~it.· 

\'l•kil, \'ali tarafından Hendekte nıekte olan lktısat Vekili Hüsnü Çu
kıll'şılıınmış ve şehrimizde de kııza kır, Ciinılıuriyct vapul"ile limanımıza 
erk~nı, Belediye \·elsi, Emniyet anıl· gelnıiş~ir. Vali :e Parti reisi~c lıır 
ri, Jııhi~nı·lnı menıurl.ırı ve ııair ze· çok vılayet erkanı v:ıpura giderek 
\'at tarafından selamlanmıştır. Parti Vekil? selamlamışlar ve YRJ>uı'"'!n hn
binasındıı k}sa bir istinıhntten son·l ıeke~ıııe _ k~da~ nıen~leket ışleı·ı hak 
ra, \'ekil, Inhisarlarm tütün ~eoo- kında ~oruşmuşle~Jır. 
lannı gezmiş ve fnhi~rlar daırt?«ınll Faik Oztrak 

. . arı· 

tiyor, hatti. Irak ~aze~ele~ fa• 
!atışına göre Surıyeyı ınuda 
etmeyi dahi göze alıyor. 

Filistin ise lngiliz idaresind~ : 
dir. Ve İngilizler, bur";'ının ~ 
dafaasmı deruhte elmlf . f· 
maktadırlar. Hatta İngilizlenP• ~. 

• • • 111• 
talyanın Surıyeye gı:rmeSllle . yi 
ni olmak için, icabında s_urıye1'· 
İşgal etmekte tereddüt etmıyece! 
leri söyleniyor. • •. 

ttalyaya intikal tehlikesı, ini'_ 
liz işgali ihtimali, Fransanın ';!,. 
ktn siyaseti Suriye ballonı ad bİ' 
akıllı rahatsıa etmekte ve halk 
sinir buhranı ~çirmektedir • ~ 

Y arm ne olacaimı söyl~ 
kimsenin elin~e. değildir: f '
tezebıüp ve ıst.ikrarsızlığın •• 
bir müddet devam ehniYeed' 
anl114ılıyor. SÜHA SAK~ 

izmirde şiddetli 
zelzele oldll 

İzmir. 29 (AA.) - izrni~ 
Değirmendere nahiyesinde e; 11 
velki gün saat 1 3.30 da oJdu ~~ 
siddetli iki zelzele olmuştur. H• ı.. 
~ p• 
korkudan evlerinden hrhya d ,. 
bir nıiiddet açıkta otunnuşlıır ı 
Zarar ve hasar yoktur. 

Orta tedrisat kadto .. 
aundaki miinhallet 

dolduruldu 
Bir müdd~l evvel An~oı;:; 

gitmiş olan lstanbul Maarıf h• 
dürü ''f evfik Kut dün sabah ~ 
rimize dönmüştür. öi• 

Orta tedrisat mekteplerini~ ıJ>İf 
relmen kadrolara tetkik edil ıı 

ı ı ·· · · c:ıı.ıt> ve uoş yer ere uıu\'essıle ın . e-
ve ehliyetli ÜHrctmenler tayıı> 
dilmişlir. ___...,. 

Nişan 
ııbı• 

Kıynwtli gençlerimizden 5
, ~ııı 

~latbuat Uıııuııı Muılüru ve ehc111ıı 
Tcldrdııi? v:ılisf Salim G!iı~il~rıl' 
oğlu Salt Gündo~nln Rahmı 9ft nı-ts 
kerimesi Necmiye Çakırın nı~ ,ıı.
dün akşam 'l'ekird:ığ Vııli ko~ınıit' 
ıhı JostJannın hu:turile al.-ted1 

tir. Gençlcıc saadet. ı.lileri.z. ~ 

================~ 
~nııuuı1ttıuııı"ıı1111ınu11111u11n11ııu11ı•-1 

r-1 Vecizelerin Şerhi .. J 
;MUfltllM"HIUUıt1U11111MIUıHUlln ....... 1 .,.. 

zıyaret etml~tir. 

Saat 16 da otomobille şehrımı:r.den 
iz.mite hareket eden Yekli, seyahati· 
nin Izmitten ~onra Bilecik. Bursa, 
Balıkesir ve :\fani~aya kadar devam 
edip tetkiklerde bulunacağını bildir
miştir. 

Edıme, 29 (A .A.) - Dahiliye Ve
kili Faik Öz.trak, lın sabah fstnnlıu· 
hı gitmek üzel'e Edirnl'd<'n ayrılmış 

vt' Umumi Mürettişle Parti mfi!et
tişi, Vali, Pal'ti reisi tarafından vi
layet hududuna kadar teşyi edilmiş
tir. 

Yukarıya bakmıyafl .~ .... 
un aıafı bakar, uf~ 
lorda lianat afıtUY~ 
ralt y'rlaJe •Ü~ 
molahumdur. 

BEACONSfiEt..V 

·ıe-
Yukanya bakmak; daha ! • 

Tefrika: 17 ,. 

Gibi 
ka_da.r gelir. _.°nu kucaklıyac:ağ~ın sa-ı - S_en m~raklanma, dedim, ben j ğıım hcrke;;te~ ayrıldım: Bnb:ımdan, 
atı lple çekıyorum. Sabahleyın ho- onu guz.cl bır hastaneye kaldıraca· annemden, buyük annemden ve tın. 
ra telefon et~. Ameliyatta midem- ğlm. yük babamdan, en sevdiğim arkadaş. 
den alınan pıyesin tc•rihi marazi Hns•- n ı· d' B · - d-ı;..,-; · ı !ardan ve getcl· . v ... eşe ıy ı. enı gor u6 w ıç n • •·· 
raporuN ı ıkl gün olmus. mi ! (Bunu düşünmek f'nli hayır de- Coderl doldu. 

- asıl' diye so d ··ı ı · r um. gı ·) Hemen muayene ettim. Bir - Yine görü~ürih. d<'dim, Avrn-
Kutu. k?r.~ya b!r : nıdyoğrafi tarttı. Senatoryoma git.. pada \"Ok kalmıyncağım, ayın sonun-

Y M 8 s. A 1 d ki f ı - ~ .,. a arn et edeceğim, yine cöriişö-

Siae burada çok enteresan bir ra
lı:am vereceth: imparatorloğun 914 
llütçesinde, 2.100.000 albn Ura a~k 
verdl Bu miktar, bir altının fiyab 
10.30 kuruş hesablle 21.330.000 lira
~ tekabül etmektedir. Halbuki, bi
ıam 939 senesi b6tçesinde, 21.300.000 
lira varidat fa.lası vardı (ki, bu 
'1liktar, mllll mlld&faa ve bOyilk na
-lia itleri için fevkalide tahsisat is
mi albnda urfedilmişUr). 

Köylü ve IJ<ıhil'llnln devlete öde
C!fii para nlabeti üzerinde köylü. 
tıOn nıOkellefiyetl, yüzde ~n altıya 
{Ulpnüş, ıehlrlfnln ödediği yilz.de 
'14 e yükselmiştir. Bugün en çok 
vergi veren memurlardır. Memurla. 
rın YUSİ nlsl>etleri, yüzde 21 - 30 a
ruında deif,..ıctedir. 

& 
- - Y1• ıyı •. dedı. _. nıl ... ·e razı -'sa bu-tu-n ·tahl"ıllerle be- d h k 

aıı:an: • • . n a 1?' _ ena. yi olsaydı, muJ- raber bu da orada yapıl:ıbilirdi. Git- rüz.. · ı deo;ınl lkı gun evvel nrir bu kadar f ek b" b"ll B •1 d Gözlerlnı kapadı Ye cevap verdi: ettikten sonra : 'kf il , ": rt;<'. ~e ır otomo ı e eyog un ıı 
- Çok büyük bir kalbiniz. var. _ iliçlara devam ediııiı dt'dinı geo~·1• 1 ıdrmezc · 

1 
. fılmını aldırmak lazımdı. nunları 

F k l ... ... . • • f! e en evve Sabahatle annesı kendisine. a J tt . d d' k" · 
a at~ .. An _ıyaca.sını:a... ...... Bu ben yarın yıne bu saatte gelirim. ~eldi. İki saat ·alnız dedikodu ·n . · . n a ım ~e e ıın 1 

• 

ınümkun deiıl. Ve ayrıldıın. tılaı·. Seniyeye ~ide.ı d" ~ P - Bır haftaya kaıklr ben İslan-
Dedim ki: ı · Kendimi bu kızdan uıııklaştırmak 1 Öğleden· sonrn gi~:i~~·Dün gece buld~n ~yrılıyornnı. Sözümü dinle-

Ayın sonunda hareket ... Bu ya.lan 
YCya hareketin ası) manasil.e DU 
müthiş hakikat benim de gö:ılerin•i 
dolduruyordu. Ona arkamı döndüm, 
odanın içinde biraz gez.indikten son
ra oturdum. 

riye, duha yükı;eğe ve da~•. 1~ 
ye göz dikmek, dalla iJerıyt; 
daha iyiyi ~relı: tueakl• dıt· 
ve b<·ııinıscmek ıııfüı:ısındıı ıc-· 
Bunu yapan insan, aşağı ba ~e 
rak fena örneklere uyın:ı.z rre 
fenalardan fenalık öğren!Tl1,;. heves etmez. Onun hedef!. ( lit\ 
ma ileride, daima yüksekte! )IO. 

Bu vaıiyctte olan lnsanl!1 ~ul'· 
yet·lerde ürilıımez, bel!Li ~ 
!arda utar ve ufuklarda uc1 il• sayesinde kendine yeni tail "ıı,• 
fuklurı bulur, bu ufuklara h zl• 
vuşmnk yüzünden yeni bir k 

1 
.,, 

hareket eder, yeni bir aş ~lı
eevkle bu ufuldan aşmırs ş.
şır ve bu ııayede şahikada;» bO 
bikaya yükselil". İlısaa ,!Cill yi· 
dünya bayatı ileriye dıol~li>'Je 
rüyüş ve bir yarı~tır. şŞ· 
yapmayarak gerlliyenler ye ~ı, 
ğı bakanlar, yapnmIY" hayatı 
yaşıuuuauya liyık olan 

Nüfuuııuıı yüzde 74.6 sı köylü o
lan lılr memlekette, h&kil:i Ye doğru 
~ol, hJc ıüpbe6iz, ki, köylünün yükü
n ualtmaktı, Bu 4a :rapılmıttır. 

lSTATlSTll:çt :::::i:J...---

- Beni bona ikna erlebileceiini~ ıçln verdlğl!n k~rara sallık kalamı- hafif bir Hemoptid daha geçirmiş. nıenız. lçm zanumıııız çok nz. -
inanmıyorum. Bu dünyada wden yacafımı hıssedıyorum. 1 Ev sahibi kadın (adını hala öğrene· B~n~.m bir s~·abate ha~rlanıfıgtmı 
ço~ .da.h~ bcdlıaht insanlar var. Ü- 5 Temınu.: 1937 meıiim) ondan daha fazla tel,.şta. ye.nı öğ~ıni~tı. Tahıni_?ı~en çok 
rnıt&wıtın aon haddine gelıuiı in- J8taııbul Bana kapıyı uçar açmaz : fnzJa mutcessır oldu. Gozlen daldı: 
smıla'ı·... ?nlardan birine ı·aatlasa- CeYdet bu sabah pasaportumu gc- - Ah, dedi, yine dün gece knn - Siz de mi ! dedi. 
nız ve lçınde yaşadıkları müthiş tirdi . .Ayın on ft~tınde ve yirmisinde geldi. ( .Bu suali anlnınadım. Yüzüne hay-
dra~a yakından baksanız kendinlz.1 vapur var. Yirmi ~ok geç. On ü~te - Çok mu ! retle bnktım. 
bahtı7ar sayarsını1~ hankei •melbiıa. Nuıbime yara- h t md 

A a kalkt du bir tarih. Ablaıa · ııya 1 a ... 

- Hayatınızın hlkiiycstni çok me
rak ediyorum, dedim, haJıınızın evin
de ne yaptıruz! O ınüthiş adamdan 
çektiğiniz nedir? Fakat bugün abi 
fazla komışturnııya.cağım. Belki dün 
fazla yorulduğunuz l(in gece kan 
~elUI. Yarına bırakalım. Y&l&mıt olurlar. 
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r---. .. GQ .. ~1,.hu .··.··:·.··.··.··:·.··.··.··:·:·:·.··:·.·. r-,.uı. ..... · -eb--cl-c-rc-iş--------- j ,.-------~ lYV~V ..,...., r H ~ ları için milrnca-,f Q~.~~!! .. 1.~~.~ 
.. tinık etmek iste- 1 arp vazı·yetı· at edilecek teka- ALMAN 

Sahife: 3 

~~========-: Üçler paktına karşı 
~:::::::: AKiSLERi miyoı·uz. l\ize L lifi harbiye usul- Asyada 

karşı taarruz ha- )erini de tesbit 
~ Ji mü:ıtesna ol- etmektedir. De- Japon ı• TALYAN 
~tan ve mak üzere, ecnebi Amerika ne maıoji ıısanile 
111 i h MCmleketlere, dö- Amerikalı vatan- hildmiyeti 
~r c i ı. r vüımek için aake· yapıyor? daıla'ruı malları-
rtt. ı·i kıtalar, deniz na ve canlarına ( Btr#mcıkal•deıt devam) JAPON arı E:ıki Ordu KuıMndaıılaı-ından • • • ,_!_!_ 

fıı on sulb muahedui ile nü- n han kuvvetle- Enııkli Geııeral hükumet elinin mıyesmm leıaiaine çalıfmıtb. Ja-

1 Çinlilerin 
mukabil 

tedbirleri '3 ;11 sekiz milyona ve meaahası Ü göndermek ar- ALI tHSAN s.Aels nasıl uzatılacaftı ponlann, bu taniyeyi zahiren kili ı 
M.::'1~ lcilometreye inmiı olan zusunda deiiliz.) tayin olunmuş- cörmekle beraber, kendilerine kar TTI• FAKI Ç 
ı.~ .Mister Roose· (Birinci ıahf/'4'11 flıvam) tur. Mecburi as- tıkah~lmanlar, kih Amerikalılar, . unking. 29 (A.A.) - Ta -
topı.., n, Viyanada iki def_a veltin bu ölçülü, kerlik kanununda kah da İtalyanlar tarafmdan revi Dünyaya yeni bir nizam ve- kunpao gazetesine göre, üç taraflı 

yin ettikleri tekiller albnda 

bir istikamet vermeyi ka -

rarlathrdıldaruu ilin eden 
ba çe,it bir ittifaknameyi 

ıimdiye kadar siyaset tarihi 

kaydetmemiıtir. Mukaddi

menin ber iki fıknsı da a
deta: «Biz harbi kazandik! 

~ "~ mihver delvetJeri Han- diplomat~a sözleri, bugün için ı Amerika askel'lednin yalnız l b L-~ y • pakt münasebctilc, Çinin Alman 
~e:. ,,•zıı1annın vvdikleri ha - Amerikanın henaz harbe fiilen Birle!;iik Ameri1'a Devletleri a- aörü en u oecıava tahkirleri kat'a ( azan : l receğiz! Bizim g:idifimize a- ve ltalyan müeaaesclcrine karıı 
Oıı .. kararları ile baaün nüfusu müdahale vaziyetine relmedi&-ine razi!!iDde değil, tekmil Ameri- unutmadıldanna ve bunlann acı- l Eıki Moıkon Sefiri 1 dımlarını uydurmak iatiyen tedbirler alması pek muhtemel -
h ~llç lıuçuk milyonu 't'c mesaha- delalet eder. kanın kara Jutalarında harbe sını çıkarmayı daima düıündük- Galı K tl · .L ı. " ı · b" ·• b d.l ç k • ıp emali mille ere l§te cennet kapı - dir. Hindiçinidc aponlara asıı.e-
L ~ 160,162 kilometre murab- Bazıları Amerikanın pek ya- ııevkolunabileeekleri tasrih edil - erıne ıç fUp e e ı emez. ün Ü ~. '- _., -ı · · F ... _ J nlar •-·- ı· milli So'"ylemezoalu tarını açıyoruz! Vaktile Y'"'"· ri kolaylıklar göster~n Hanoy an-~·~ oulnıuıtur. Macaristan bu 1 kında harbe mOdahale nıec~ - mı~tır. akat Amerı .... baricin- apo ın en ıııwvvct ı me- • ... 
l ... ile, milı d 1 l · ni tahminde ileri varıyoıfarsa de bir harbe iştirak ııalahiyeti xiyetlerinden biri de maziyi unut- _J )erini tutsunlar! .. » demekte- laımaıı acbebilc, Fransız mücs -
"'tç) ' ver ev et erme da bizzat Amerika devlet reisi- verilmemi~tir. İleride, zamanla, mamaktır. Mazi naul unutulur, - 28 - 9- 940 - seselerinc karşı tedbirler alınma-
ıı:..- 11 olduiundan, ber ikisine de nı·n bu -"zleri bunlara kafi bir belki bu da ilave olunur. • • b ~ dir. Doğrusunu söylemek li- sı da mümkündür .. 
~tta ık b ~ 1 il ıkı b - "" mazının ertürlü tecelliyat ve ta- .. ..._ _ _. * lf- • _ _. b b" "A l °"ıtı r ı ag ara e • as - cevaptır. Peyderpey silah altına çafırı- kallübab nasıl istihfaf edilir, ki 

0 
zrmselirse, u ıraz S a- Takunpao iazetcsi, nihayet 

k. -.. tttır. Macar Hariciye Nazırı Amerı·kada, in,,.iltcrcye yar _ lacak Amerikalı gençler kafile- Henüz har
0

p bitmeden d st Japonların U--1-ıarktak.i hareka-
-~ St f "--'- 1920 d T • .. ı i b d d- - b" tecelliyat, istikbal yolunu tenvir nı varma an po unu :.uu. lı... e an '--Y e n- dım tarafdarları vardıı··, fakat er sene aşın a ort yuz ın muharı"p devletlerden b;.. t · 1 · · - 1

"''-~ - hed • • ·· k •. · ka k kı"şllik b. ud k eden. hatayı doiwndan ayıran ye- .. a gcrmı verme erının mum~ ı.._ ...... euıun muza eresı ne zaman c..:serıyet zanara , ır mevc a varaca ; • •·- ı.._ d'" satmıga,, benziyor! b 1 d ~ d ahm" 1 k: 
~ı?~a Macar murahhası he. fiilen demokrasinin Rhin nehı-i bunların talim ve terbiye, teç- cine rehber, yegane ölçüdür. Ma- a.uımının unya umuruna ta- te~~~ ugunu a t ın ey eme 
İ~ ~bhj sıfatile büyiik Macaris- boyunılaki hududunu istirdada biz ve teslihleri ilerledikten 'IOn- ziıini unutan, mazide baıından 
~ d J , t• kı· ıe nln d ki ı· ' K ra ikinci ve nihayet üçüne(. bir nlerı" uv d ~ f ı~ı. ti · Amerika mücadeleye ~-ı ev etinin parçalanıp Jcomıu ış ıra ı e ece · er< ır. es- geçe , gra ıgı e ... e era ve-°"' ttl tırılemez. Evvelce hazırlanma - dört yüz bin kişi talim edilecek ya mazhar olduğu nimetleri top- Alman Hariciye Nazırı Von çıkan Alman - Sovyetler ittifaki- devam edecek 
d~~et arasında paylaşılmış ol- nıış demokrn~i memleketlerinde ve bu suretle belki bir sene ııon- yekun hiçe ıayan bir millet, nere- Ribbentorpun Romaya, İtalyan le bu ittifak, ikinci bir sürpriz Tokio, 29 (A.A.) - Cumarte-
~ . hizı:at şahit olduğundan, hususile İngiltere •;e Amerika- ra ceman bir milyon iki yüz bin . •;,;.• • • Hariciye Nazırı Kont Cianonun si günü çıka b .. f" J 
•e ~d stan hududunun tadili hak da, bu işler pek nkır gider ve kişinin elden geçirillll('sine, tnllm ye gıttıaını, ~in cittiğini bilmek olmuştur. Bunun manası ise üs· . .. n u un apon gaze: 
ı..~ •let icabı olduaunu ilk defa pek uzun ı;üı-er. # ve terbiye edilmelerine ihtimam iıtemiyen bir İnsandan farklı de- da Berline seyahatleri, ortaya bir- ti.indedir: Birinci ittifak İngiliz - tele~ı. u~ taraflı pekt hakkınd~ki 
,._~ .n olu k ··ıd· denbirc üç devletin bir askeri it- Sovyetlcr muhtemel ittifakına sed te.fsırl.erınde, bu .paktın .A. merık.a 
h._ • •Üren Muuoliniyi ve Vi - İnrUtere geten ~ene kabul et- naca mış. gı ır. f k k d - B l k d 1 ) h 
lbı. 0nfcrenslıırında verilen ka- tiği mt>clıuri nskeıllk u.ulile pey- a ·a un ara ~1 a • cep ane, ' f e za ıar ın, u - ~ g _ 

"'illa k F k t b 1 ·ı·h h Japonlar 1• t U k k b ti a a i ve imza ctmelerilc ni- rekmek ka•dı'le yapıldıg~ı gı.bı·, bu 

1 
ır eşı _ev et er.me muteve_ cc.ı 

~ıarı h k '-d· d ·ı·h it • d r. ı·ı esvap, sair teçhizat ister,· veni- hatadan nefislenru' • '-onunak fev- hayet buldu. Oç sene evvel üç ittifak da: Harbin uzam: ihtima - bulundu.gunu sarıh surette bıldır-
ıı... ı_ er esten ziyade taa ır erp<.'Y sı tı a ıntı çagır ı.-ı nı . a k d 
~llt"ttdir let efradını henüz tamıınıilc tc~· lıayet bunların talim ve terbiye- kaladeliğini gÖsterebilen yegane devlet arasında imza edilip, ge- line karşı bir sigortadan başka me ~e. ır. .. . . • 
h..~acar ·mı.llctm" m· m'u'meyy'ı: 1 Jih ve teçhızc, talını ve terLiye- l~ri, 

1
:unlarf kumband

1
a etmek i- milletidir ve 0 sayededir, ki da- çen sene Almanyanın birdenbire bir şey değildir... . Nışı : ~ı~ı g~~ct~sı, l.n?iltere -

."lı, k )e, birinci lıalta kullanılnbilecek çın zıml!e en er aş ar, subay- ha yetmif sene evvel ebedi bir Bolşevik hükumetile itLifak et - Henüz harp bitmeden muharip n.ın maglubıyetı ~htıma_lını nazarı 
t.:_ cnd;.· . "lik ed 1 • b" f k 1 h ı· d t 'k 1 t lar, komutanlar ,_·etiştirnıek la - d d kk 1 '- d k "' ~ ... me ıyı en en ı ır a ar n ın c ensı e mu• c- gaflet uykusuna dalm1J aibi gö • meo;İ üzerine suya üşen cantiko- devletlerden bir kısmının, dünya ı ate a a. ra... JY?r ı: 
~ 't"trıan unutmamak oldug-un dlr olamamıştır. Bunlaı ın ancak zımdır. Bunlarla teşkil edilecek ·ıı • · k b f b k B kd d d h b kt d 
"'On C k bi k •·~Jk h"l" k fırkaların harpte ı·se '-'arar bi·· rünen o mı et, uyandıgıw tarihten- mıntern pa tı >, u se er aş a umuruna layin ettikleri ~ekiller u. ta ır e. a .1.• u pa ev 
it... 

1 
sa y her vesile ile tekrar r ısını, ~ ·ı yansı a a 1 • • " ' b" L·ıd · b b ı. 1 1 b d 1 d b d"lt11te • d 

1 1 
• mal efrı.dı vaziyetım!edlr. Bu iş, hale gelmeleri i~in hiç olmazsa 1 beri, hep mazisini istikbal için ır şe..:ı e yınc u Üç üyü ... dev- altında bir istikamet vermeyi ka- et erı, uzun ır m~ca .e e e. u • 

Cİıııa ve mıhver ev et erme kolay bir şey değildir. l!l43 senesini beklemek lazımdır. kendisine rehber etmek suretile !eti on sene için biribirinc bağla- rarlaştırdıklarmı ilan eden bu c;c- lu.~m~.k. ~ecbu~ıye~ndedırler. 
~tk &adık kalacajmı temin ey- Amerikada ıse mechuri asker- Daha evvel bunlardan iş bekle- muvaffakıyetten muvaffakıyete mış bulunuyor. Bu muahede, tıp- şit bir ittifaknamcyi şimdiye ka- Çu.nku Amerıka Bırleşık .. delvet -
~ ~e.dit. Binaenaleyh Macaris- !ık kanıınunun lazımgelcn forma- mek, hayale kapılmak ve sonra ko,muş ve nihayet 'bugu .. n garbın kı bizim İngiltere ve Fransa ile dar tarihi siyasi kaydetmemiştir. len. muhakkak ıu~ette mucadele-
~:ı' \'rupa po)ı.tı"1--sında daıma· da hayal sukutuna u;;ı·amak o. kd · ld - · ·r k d d kt ·""" - litelen heniız yenı ıkınal edilel'l'k ., en büyu""k devlet ve milletlenn" 1·, a etmış 0 ugumuz ıttı a mu- Mukaddimenin her iki fıkrası da ye evam e ece ır. 
u tr d ı ti • • · • • t ._. luı-. Hiç kinı~e kendisini aldat- d H · ş· b · · b k "lltcek • ev e erının ı:ı:mı aaıp 15 eyliilde millet meclisinde 124 ki b kendi milli emellerinin hizmetkarı kavelesin e sureti mahsusada adeta: «Biz harbi kazandık 1 Dün oşı ım u gnzetcsı ısc, u :pa ·-
la tır h 1•1 k .,3., 1 ma a ir fayda t<•min edemez; k I d - ·b· S 1 B tın, Japonyanın Avı upa harbine ka-
ıqj~ • mu a 1 reye aroı ... ' reye ve bu meyanda başkalannı avut- menzilesine dü,ürmüıtür. zi ro un ugu gı 1• ovyet er ir- yaya yeni bir nizam vereceğizi 
~ :~;; ı:~~i~ı~d~e~·~e ::b;:;u~1~1~~ mak veya aldutmak ise umuma Filhakika, daha iki sene evvel liğine karşı hiçbir hareketi isti!- Bizim gidişimize adımlarını uy - ;~;~~5~t~itn~n~~şci~~~~~n b~:ta~~~~ 
..._" • t J zarar verir. J ı-- - tt t hk' zam cylemiyecegv ini sarahaten d '- · 1• 'il tl · t ğ - ı ki 'k "f ı k ,~ e r 1 muştur. Cümhurrt!isi de 17 ey- apon mAI en agır ıure e a ır urma~ ıs ıyen mı e ere ı' ecen- en nnı soy eme e ı ·tı a ey eme te-

ft lülde bu kanunu tasdik ve imza Birleşik Amerika, şarktan ve eden İtalyanın, fİmdi Japonyaya kaydetmektedir. net kapılarını açıyoruz! Dilekleri- dlr. 
~~ll'ı-daki son ıörÜ§melerin etmiş ve ,u suretle kanun tat- garpten gelecek mihver tazyik- «Asya senindir, orada istediğini Çok şayanı dikkat bir nokta!lı ni bildinıinlerl Vaktilc yerlerini •Asahi> gazetesi, akWUen mua-
\ı da salahiyettar bir makam- bık nıevkline giı ıııiştir. Son ta· lerini düşünerek, bugün, bunlara yapabilirsin. biz de istediklerini da: Asıl mukaddimesindeki cher tutsunlar!> demektedir! Doğru - hcdcnin e ki niznmın muhafazası 

ile -.J·ı d ı·t li <>ı d ''5 karşı kenoisini müdafaava ve bu l namına mesai birliği unpmak iste-~ ... ft.q;ıı en tebliğatta Avru - ı a a g re - yaşın 1111 -· ya. " yapman için hertürlü yardıma mil etin dünyada kendisine ait sunu söylemek laı:ımgeli:rsc, bu " 
._ -... 1b b d t I . f şına kadar olaıı Amcrıkahlar maksatla kuvvetlerini arttırmı- d • mekte bulunan bltnrnf büyük devlet-
~ il 1 ver ev.et erı tara ın - mecburi hizmete tfıbidirlcr. Bu- ya çalışıyor; bu meyanda tekmil bazınz• emesmi ve batta bu yol- olan sahayı almasını. uzun müd- biraz caslanı vurmadan postunu !ere karşı blr ihtnr olduğunu kay _ 
·~ tır~lacak yeni nizamda mih- nun bir senesi silıih altında, ba- Amerika kıtasına ve civar sula- da çok kuvetli bir muahede im. det sürecek bir sulhün İptidai satmıya!> benziyor! detmektcdir. 
Sd.~uşüncelerini anlıyan ve kisi ihtıyatta geçecekti!'. Bu ka- rına hakim olm:ık esas fikri teş- zalamuını, bqu aıretle tefsire ~artı olarak telakki eden Alman- insanlar gibi, devletlerin de Amerika harbe koşuyor 
~ L.~de de hayatiyet kabili - nuııa göre ilk olArnk 75-000 ki- kil ediyor. Son defa iUlhaz etti- imkan yoktur. ya, ltalya ve Japonya hükumet- arzu ve iştihalarına had yoktur. 

,....._na b d ) • •• . ği demir ihracatını men kararı V ._. ._ Al 1 . b 1 b .. H ·ıı . d ... d k d. • New-York Post diyor kl: n er ev etin mu.avı şilik bir kafile ıkincitcşrin ba- aaıa, ıere.: manyanuı, ıc- erı yanyana u unmayı. ve u - c er mı etın unya a en ısınc İnmltercye ''ıırdımımızı 1ki misli-
\:..:' • J rih ve Dakar liadiselerlnl teşvik et- 1 k A h ·ı A 1 1 ,,. ~ l.~ f1u. -.Z. o acaiı tas edil - şında silah altına çağırılat"ak- mlş gibi görünmesi de bunu te- rek İta yanın, Japon)<aya bugün yü sya sa ası e vrupa mınta- ait o an sahayı a masını, uzun ne çıkannaklığımı;ı;, Çine yardımımı-
°'d evsafı haiz devletlerin tır. Gelecek ıkincikanun ayında yit etmekted\r. 27 l'ylıilde Ber- bu kadar mümaşat göstermelerin- lcala.rında, yüksek hedefleri bu müddet sürecek bir ıulhün İptidai ıı, yeni istikrazlarla fıızlalaıtırmak-

- Macaristan bulunuyor. bu miktar AOO bine baliğ olacak !inde aktedllmiş olan Almnnya, de aam.imiyct olmadığını ve ola- sahalarda yeni bir nizam yaratıp .şartıt olarak telakki eden mihver lığımız ve Jnponya Ue bütün müna-
~~ü hudutları ile Maca- ve 1941 ilkbaharında yekun 000 İtalya ve Japonya ittifakı da mıyacajuu ve bütün bu cemile- İdame etmek ve buralarda otu - devletleri, c her milletin kendisi- sebcUel'imizi kcsmekliğimiz lfuımdır, 
t,L kuçük bir devlet sayılamaz bini bulacaktır. llu knnun ayni Amerikanın bu husustaki endi- karlıg·m, ancak vaziyetteki sıkı • ran milletlerin refah ve saadetini ne ait olmasını istediği veya isti- Amerikan kültürü tehlikededir. Va-
t~l L . • znnınnda milli nıfülafaa ihtiyaç- sel ı i · h · kit geç olmadan süratle hareket e-
~ d •endisine videdildiii ka- !;:~;,;,;,;,;ııiiii-.iiıiiıİİıİlııİİİı~iiiiiii-ıiıiiiiiıl.Oııiiiıl-~--·-e~r~:n~.:,:1 u~a~a..:k~if~a~,v~,t'~t,.ie~d~e~rİııı. --.J ııkhktan ileri ııeldiğini herkes pe- temin eylemek olmak. üzere, kar- yeceğit sahaları hangi ölçü ile ta- delim. 

~"~~Üyük bir Macaristan ol - Rumen siyaseti Ha va harbi ka~::a~~:p:n~=~·;M-1905 :~;ılı ~:~~!;:~~;:~!k::::i!:tl::d~r= ~~nn vt:t~~~:~ie~:c:~~~r:~iy~~ı::; ::::o~:ğr~eı:;~~m~~rüd~~:or:: 
a!le olması için Yucoslavy•- 1 Bınnt:I 1>0.lııftıd~n du1<lı1t) (B. zaferindenberi eline geçen fırsat- kinci fıkrasında da: c Bundan baş Bu yolda verilecek ltararlann koşuyoruz. O derece süratlc koşuyo-

~ L hk. iTüıd soJıifednı doa.m) fardan 0 '--dar ı'yı· ı"stı"fade et-11• ka. üç hükumet ic:birliklerini. dün kuvvei müeyyidesi ne olacaktır? ruz ki yolumuzdaki Uılgraf direkle-.tar- i (Banat) ile Sloven- sadile ve aleyhlerine bir adlı ta ı· v T f .. . D - ... " 

~ 
e rans ormatoni, ortmund _ h f k d k. d"- k 1 d 1 M.h d l tl • h ·· k •• rinf artık ~remi"oruz. ı Yarım milyondan fazla kat açılmış bulunın:ısı ~ebcblle> mec- E k l I ve er ırsatta azan ıjı mev ü yanın ıger ısım arın a o uran ı ver ev e erı. enuz at ı ne- 6" , 

""· "a~ad-'-'-rı 
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..... 
1 
... nn. de huri ıkamete memur edılmişlerdir. m

5
s ha na 1 ve su bendi vardır. o kadar esaslı surette takviye ey- ve gayretlerini mü~abih istikame- ticesi alınmamış olan harbi ka - Nihayet. ?\ew-York llerald Tri-

, U1U11 ... " 1 a ı·ı lı· ) ··d f I h b 1 "h 1 b bune, ı.n~ka bir makalesinde ..llyle .ı_ Bu şahs yetler arasında czclimle, man arına ve mu a aa emesini bilmiştir, ki timdi önüne te tevci ve u suret e nı ayet zanır arsa ütün dünya üzerine _,., v• 

"'aı..--na ilhakı ve ayni zaman· abık Bıışvekil General Argeseanu, tertibatına ccm' an 58, kanallara ıerilmi, olan gayet büyük mikyas- dünya sulhünü istihdaf eden c - hükmetmivc mi kalkLacaı_larl. diyor: 
..:~tanm Trianon muahe b k J 5 d ' • ~ Amerika Birleşik Devletleri, ya -

s; - sa 1 • nndarnıa Kumandanı General • emiryolu iltisak noktalari ile taki yeni fınatlar sayesinde ihraz mellerini tahakkuk ettirmiye mü- Fikir ve kanaatimizce bu yeni it- kında harbe ırirccektir • 
•• evvelki zamanlarda ol- Benglıu, sabık Genelkurmay başkanı · J 25 ıu~~ tib eşya ıstasyon anna • fabrikala- edcce<ri fevkalade mevkii bir da- temayil bulunan milletlerin işbir- tifak, henüz harbe iştirak etme -

-~ı &, Adriyatik denizinde General Tzenescu, salıık Bükrcş Po- 8 h d 1 • lmtı•hanfar hak-~ .,.e ııaabreci olması icap e _ lıs .Müdürü General Garinescu, sabık ra • ava mey an arına ve deniz ha elinden kimsenin alamıyaca _ liğinc teşmil eylemek arzusunu iz- miş milletler üzerinde tesir yapa-
\.· Adliye !\'azırı Oliamandi, sabık tayyareleri üslerine 9, umumi hiz- imdan da zerre kadar fiipbe caiz har eylediklerini» ilan eden be - rak kendi prensiplerine yakla!ltır- k d M •f 
~- l'' Straja - Tzariı kıınıandanı Sldoro- metler müeseselcrinc 7 hücum değildir. yanatıır. mak ve ~u bir iki hafta içinde in- ID a aarı 
-~~- r İ atan vlcı, ~•bık Nazırlardan Gclnıegcanu, yapılmıştır. Alman. italyan ve Japon itti- Muahedenin üçüncü madesi: gilterenin istilası planı tahaklrnk vekifJig" İnİD yenİ 
"- 'itı..,.goalavya sabıt.. Propaganda Nazıı· muavini .Bu hücumlar esnasında, yalnız fakının, AmeTikada da, gizlen- cAvrupa harbine veyahut Çin - cttirilemez~e. artık uzaması pek 
~ Titearıu, gazetecı Petrescu vesaiı-e 9 lngiliz tayyaresi kaybcdilmi§ ve mek istenmesine rağmen, hayli tc- Japon anlaşmaz.lığına halen he - tabii olan harbin doğuracağı bü - bir tebliği 

\t.~ İtndilik bu ciheti ne Ma - "·ardır. kat'! surette bilinmek üzere aı - lif uy•ndırdığmı görüyoruz. Za- nüz İştirak etmemiş bir devlet ta- tün ihtimalleri ~imdiden önlemek (1 inci aahlfeden devant) 
~\ ~.:L rıe de mihver devletleri Bir bi!anço gari Üç tayyare düşürülmü,tür. ten bunun böyle olacağı ilk gün- rafmdan hücuma uğramaları tak- gayesile ortaya çıkmı~tır. müdürüne yazı ile müracaatta bu-

"0-h t . lat AnJ Bükreş, 29 (A.A.I - O.N n. ajan- Al h~ d". d "k .d ) d b 1 ll . • • . . . b • l k f k I ı e mıyor a,ı - man ucumu den tahmı"n edı.lrni•tt'. Gazetemı'z, ırın e ı tı ar arın a u unan arıcı "ıyasetımız mı.ite as.sıra- unara - sını ta a ma vazı'yetını .._. • sı bildiriyor: Resmi bır telıliğde eski ··-r 
t~ 1 henüz ıelmemİftİr. Yu- Kral Karolün ıo sene suren idaresi Londra, 29 (A.A.) - Hava Neza. bu ittifakın, Amerikanm İngiliz- bütün siyasi, iktısadi · ve askeri ne ve mütecellidana olduğu ka - kabul ettiğini bildirir ve bu suret-
~i~'llın dahili vaziyetinde esnasında siyasi fanlıyctin istikrar retinin tebliği: Dün gece, cece ya. lerle büsbütün uyuşmasına saik vasıtalar ile karşılıklı surette bi - dar valcur, temldnli ve pek açık le sınıfa alınır. Bu suretle son sı
~'lllırıtı erin bir inkılap baflamıı ve dcvunılılık ruhundan irı olduğu rı.:ııııdanberi, İngiltere. üıeriııde üç olacağı mütaleasında bulunmut • rihirlerine Il)Üzaheret edecekleri- bir istikamet takip ettiğinden it- nıfta bir yıl dönmüş olan talebe, 
~ .Y?r, harici siyaseti de ted· knycledilmcktedir. Bu tebliğe göre d~ş~a~- ~ınbardıman tayyaresi dü- tu Halbuki Amerikanın ayni za- ni> taahhüt altına aldığından, or- tifakımıza olduğu kadar konu ve okula devam hususunda diğer sı-
~~ ... ~.tilıtanıetini dec;.;ctirmekte - on sene ztırlındtı 390 Nazır ve 213 şuı·ulmuştur. • R ·ı d ' k tava tam manasile yeni bir citti- korocu ile müt,.kab'ıl dostlukları- f 1 b 1 · · h ki h 

~ ı:ı l • .,. 
0 

d..r." . . Bu sabah dii"m n f· 1. , ti ü manda usya ı e e UYUJmıya a- , " '- nı ta e e erının a arına sa ip 
.... ay e naz"ık bı"r '""'manda ne m c:tc~ar ~n'lşmı~tır. l"ezaretlerin ' v 

8 aa 1 ~ e ' m n· d'- · · t l f h b 1 · fakı mu··selles• çıkmış bulu•nuyor. d dk d • k ve "az"ıfelerı"nden me•'uldu··r. An-

\
•.. .... k · · bu --dd t f d 2 Cerit tayuarelerle yapılmı• bn• h-. rar ver ıgını, e gra a er erı , mıza a ca ı ve aıma uyanı· • ~ -
~t d. evletlerı·, ne de Macarı·s- e ·,,erısı ... u e zar ın a 7 illi " '" ~ı u b"I k ed' B d G b. d b . k 1 w h k k b 1 b l · 1 ıu; 
11

, d 29 defa adam degişthmlş, 30 Har- cumlara fnhlsaı· etmiştir. Taymls ı dirme t ır. u a ayrıca şa - cçen sene ır en ıre ortaya a acagımıza şüp e yo tur. ca ·• u ta e e erın. ai evi ve zati 
'"~t tı e daima i~birliii yapa- biye Nazırı gelmiş geçmiştir. nmnsabında bazı noktalara, ceııuıı ıılacak ve carp alemi siyasetinin =============== hayat zaruretleri düşünülerek o -t' ~~gos~avyaya vakitsiz bir tıahili~de iki ş~hir ve bir köye, Lon·ldönekliğine misal olarak gösteri- Gl. Huntziger Fas Sui-ı Türk kartalları kula devam etmedikleri takdirde. 
>tııi~ istemiyorlar. Bel- Yüksek mektebe dra cıvarındakı Konlluklarda bir kô- lecek tczabilrlerdendir. Daha dört t • muvaffak oldukları derslerden İm 
11.ı. 1'1•2aınm kurulacaiı zama- ye~ bl~ kaç bo~a düşmüştür~ ~ek .•z ay evvel Rusyanın Baltık devlet- tanlığı vezirini kabu ettı Kayser İde tihan olmak külfeti, kendilerine 
L. it hıraluhyor. devam eden ha.at olmuştuı. Yaralı ve olu nılk· l .• b" 'k. .. d ilh k • Vichy, 29 (A.A.) - General llunt- t tahmil edı.lmemı· .. tı'r. 
:"I\ tan da pek azdır. .e. rın_ı ır ı ı .ıun e .a etm .. esı ,. ~- ~t:•l- ha • • • A k d b k zı· .. er, Fas Sııltanlıg· ı Veziri El hu,. C1 inci uhlfeden devam) Dc'\•let olounluk ı·mtı.hanına gc-

ı~\ltt - ... n, ncı sıyasette I Derlin, 29 (A.A.) _ D.N.B. bildi- uzcrı.ne mcrı a a'?' ır s~s .Y~ - ., ' ., 
~'L d~vletleri ile beraber yÜ- memur ara artık riyor: Alman muharebe ta" ·a 1 .· selmıf ve «başka mılletleran ıstık- l\fuhamme<l Elmokri'yi kabul etmiş· 1

'tan. Meb'uslarımız. Parti, Beledi- lince, bu, liseden mezun olan ta-
;t..~~e ~ de, dahili siyasetin. • mu··saad bugün de müteaddit dalgal~~- ~:~ı~~ !ilini çiğniyen devletlerle asla u - tir. ve. Halkevi Reisleri, askeri ve !ebenin yüksek tahsile intisap için 
~~tı.lfıat, ne de milli soıyafut e de, askeri ehemmiyeti haiz hedeflere yuşamayız. onlann böyle teca- .... --"""'=~~~:!""':-.... ~--~~:!""!'....- mülki erkan hazır bulunmuşlar - geçirdiği bir nevi cgiriş imtiha -
~ c k•bul etmi, değildir. verilmiyecek mi? bombalarını atmak üzere İnıı:iltereye vüzlerini asla tasdik etmiyece- yanan bir fırıldaktan başka bir şey dır. Dl» dır. Bunu lcazanmıyan, alika-
~'-ky, Macar~tanın dahili haı·t!kl•t et~işlerdir. Lonrlrııılu yeni· ğiZ» denilmişti. Bu sözlerin akis- olmadığını durmadan iddia etmiş Belediye Reisi Doktor Cafer sını kestiği liseye dönmesi mev -
~~ .. _eki .. ilk vazifesi, Macarlara (1 inci sahif~ 4•n devam) den alarm ı~aretlt'ri verllmıttir. leri henüz kulaklarda çınlamakta ve bu fikirlerini daima açakça SÖy Özelri, methumun hayatı hakkın- zubahs değildir. Bu kabil talebe 

-.. d bitirenlerin yüksek tahsile devam J • J 1 ı .. k d d d f 1 UfÜnÜf tarzındaki ve - - - oldu~u bir sırada, şımdi Japon emıt o an ar, görü Üyor, ki hiç ı · h i ·i sene için e ört e a açı an 
"'--ı; ,.... edememeleri, umumiyetle bu tah- '- b"I f d da genç ere ıza at vermic: ve ha-.;ıttiıı:••tlesıeselerindeki Macar 111.a ı memur arın sayısı a devair ittifakını vesile ederek, Rusya ile de yanılmış İnsanlar değillerdir. t ralarmı yiidetmi.,tir. "' devlet olgunluk imtihanına her 
~ "J,Lın hüyük ekgenyeti tartılın silin devamı müddetince geçin - işlerini sekteye uğratacak kadar dost olmıya kalkışmak, siyasiyat- Bulun mesele ise, siyaset denilen 

1 
" gruptan ayrı nyrı muvaffak olun-

~~ L:~cı sayılan fikir ve usul- mclerini temin edecek PAraları fazla değildir. Maarif ve kültür ta hakka rıayet etmek, ahde vefa kar~ık oyunu.• bu hakiki mahiye· 
0

• :ayyarecilerimiz bu sabah şeh cıya kadar girmek hakkını haiz -
~ .• ıı ı olmamasındandır. Zaten yüksek · f • • • • d d h • · k mızd 1 1 d \ 'rı z ernek olduğunu ahiren ış .erımıze azamı erece e e em- 4.j !emek, dürüst gitmek gibi mef- tinı daıma V""den kaçırmama - en ayrı mı~ ar ır. dir. 

~~:.. ~l!rıiftir. Şöyle ki: Macar- tahsile devam imkanını bah$ede- mıyet _vermek m. ecburiyetinde bu- ı '"umların mcvlıumattan ibaret ol- tır, ki millet işlerinde muvaffak ....................... H .... A ... Tl ..... R ... A .. ,S ... IN ..... l ... E ... B ... E ... D ... l .. Y ... E ... N ........................ . 
... •-L bilen memuriyetler birkaç Veka- ı d - b d b 1 ı k 

~t~d~•ıın yeni sokulan sahte un ugu~uz. ır sıra_ a Öy e bır d"gLınu bir daiu ıspat eden par- olmak da ancak bunu hakki e ta - - • 
• , !etin, yine mahdut birkaç şubesi- le jJ 1 - · k 1 d" J' • fj,. iln kurtarılıp müşterek E . arar. ver mış o acagına ınanma ak miaallerdcndir. Şark ve garp ır etmiyc vabestedir. UNUTAMJYACAG"' iNiZ 81' R ESER 

, ·• k. ne inhisar etmektedir. sasen bu ıstemıyoruz 1 • · • 1 f T S ·Rf EFKA" R \ ~'tif ~ es ı mücadele ruhu · sıyasetinın, ya nız men aate da - A VI 
~ ~ıı· '••naslığa dayanan Ma - Senenin ilk süper filmi 
~~il~ e~~ umdeleri ihya edile-
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lad, cı• 10
re 1848 kanunu esa- r;r:== Hikaye== Akreple yaşı yan aile -- Yazan: Ertug"rul Şevket==' UDCeye adar ~'-ta 'ii~iklikler yapılacaktır. ı ~ 1

1 
!' tnıllcti, tarihi. milli an- Huduttnn kaçak çakmak taşı SO·ı zırndı. Halbuki Meıno ve ailesinin ı 1 i e "e eıkı" medeniyetı'ne k k b' d t' i 1 D. 1 . k • g n erin tutarak, diğer bir elile si-ı ğe bcıızlyordu. Gözleri yaşardı. o F·ıım·ı ya t 1 

~ t• aı.· ·en, ı.r. musa c:me ne ıce;; ne C IC enın enarına ,·akın bir ko-yde, )- } k Jl • b k d 1 ra an ar 8 
il" " ıt ı ·u ananııyacagmı, üyük bir a- ya~amanın bu a ar güç, bu kadar • 

t,;~ 'ıia · belıne yedığı kurşun, onun ele geç- yalnız kerpiç bir "Ulübelerindcn ba§- zap itinde anlndı. t.ahanını~lfcrsa olabileceğini hiç dü- LCQRfNNE LUCHAIRE _ JEAN P'ERRE AUMONJ 
~ ~.ı~•n, Almanya ve İtalya- mesine sebep olmakla kalmamış, ay· ka bir şeyleri ~·oktu. Karısı bir tarlada çalışmıya mec- şünmcmışU. i 
~ ~Plarm neticeleTini ıö:ı ni. ~~mşa~d:. o:ıu 1&.i :uklünı. de e1~1 - Tarla sahibi olmak, onu ekip biç- bur olmuştu. Akşamları, kara, kuru, Diyarbakırda Lcygirini sattı Cc- Ç b MELEK . 

Q'Al'lndunnakla beraber, mış ı. ını • ~ eu:o, u_ ~~aıp ha ı e mek, Memo ve kansının, aileı.iniıı ak- ~a~at insanı doruran darı ekmeğine bine koyduğu yüz elli liranın ~vin· artam a... Smemasında 
• ~b kendi dii4ünüt s~kaklar~a vu~ud~~ı~ ~ururken nasıl ima geln:ıiyen ve ~elnıemiş olan bir ıhtıyaçlnrı vardı. - cile bir ara dcrtlerlııı uııuttu. Büyük 

~ • tçtıınai ıeraitine, hayat ~~şıı:a~~~~ı~kı::k ıs~~!; -:e ç~~~- mescleydı. Bu aile, dünya yüzünde .-Mm~o, sab~h, ak~am. l~i b~klllm hanlardan birinin kah\•esine gitti. 1 ı• k I " 1 K h 
.,, >atın- .. f .d • .. d ik· I f catn~ ~ş:- nefes almıya başladı~ı zamandan i- vucudile kerpıç kulube.ının bır ke- O, bu nkşnm burarla yatacaktı Et- s 1 a a ram an 1 

~•ktır: or ve a etme ~~J";ı~:tmı~'. :~~Cfh~; :.~ ~ ap 5 a- ~ibaren: ya ~kıyalık veya kaçakçılık narına bU:~ü;or, uzun uıun, derin nıfta konuşu'ıanları dinliyordu:. ,-., • 
. . ıle geçınmlştı. Memo, bu aUenin ııon denn d.lişunuyordu. .. - Belediye bir akre gctirrne ı 

..._,. 
M. ALTAY~ -: Hay.dı, cezan Llttf, serbestsın, erkek evladıydı. Kendi~inın edl ta- Şlmdı ne yapacaktı? İşte burriye- yirmi beş kuru• verivo/ 

demışlerdı. - y tine kavuşmuştu. Ona: " " . T 7afanını mu••şterek J.a··şmanların" a 
B h be ilk d . i ne kız çocugu vardı ve bu sebeple de Memonun ka~akçı kafasında bıı· V ~ a~ 

~..._ velTasviriefkAri d -·~d· aik.re, d anfa,l se~nmicbm 1 daima üzülürdü. Neı;linln devam et- - Haydi, ~erbest.~in, deml~leı-di. şim~ek çaktı. Bir akrep ve yfrml beş k h 
~ - ı eır~ ı.l ık St'neı en da:ı: a, apks a - mesl için bir erkek ~ocuğa ihtiyacı Fakat, bu çocukları doyurmak la- kuru... karşı müdaçaa eden a raman 'l ""''"1 ,...1uıııuınu11 11 _ _. nenın oş ovuş arın a )'aşama , o- . .. .. zımdı. Karısının kazandığı para, on- v J 

1 

' lltla Osmanlılar nun ıribi, kanunların Ç<'rçcvcsine hl· vardı. Fakat, bu bır turlu olamı • ların bütOn bir sene geçinmelerine • * • ,.. k " I" b 11 "k k h ı·ı • 
' 

tlllJQda futbol ~:rsı~~:~~~;Ü.b~t a:~.~n:J~~ d:~ ~:~ yo~::~o,_ bapiRh~neden çıktıktan s~n- ~!~l ]~~:'deı~dbn~ışd;;~~~şı~~:U~e~: moŞJ~~~aı~:~ll~a:~~~liıye~~~Ç~Ö~=~ ur çe soz u uyu aş ve arp 1 mı 
"1iiaaltakaaı peleı·ini, hudutları aşar, knı.anacnğ-ı ra, ~kı b.uklum ".'iicudlle ~ayva~a bın: reccktl? brğ;dir. Akrep mücadelesinde en fa. İ:::::::::::::::::::::::::::;~ 

\.~"'- 30 Evlül l SOi ekmek parasından ziyade, mesleğin meyı, yıne eskı me~leğıne donmeyı Memo, bir sabah, çok sevdiği \ıi- ııl aza odur. Gün geçmez ki, :Memo, 

~
.~t- futb 

1 
.,. verdiğ'I heyecanla nıcstolurken, böyle tec~ıbe etti. Zaten, başka ne yapabi- ricik atmın dizginlerini bileğine do- en ıışajtı iki akrebi uldiırerek Bele-

\.' lıılboı 0 ccmiyetllo tert.ip edi- iki seneden faz.la nıuııttal bir ömür llrrlı. Fakat, bu olmadı. Hayvanın ladı, yola düzGJdü. Diyarbakıra gi. diyeye getirmesin . 
. ~ eta,. lll~sabakası proı:ı-amını sümıek onun deli c;lm:ısın:ı sebep o- eğerine oturur oturmaz, başı, atın dccek, atını satacak, bu sene geçin- Onun kaçakçı kafa~ı. bu ııkı·ep nıü· 
~~irıtelc üzere Kulujvnr'a azı- Jnbilirdi. Serbest olmak. O, bütün yelelerine kadar ej:,'1liyordu. İleriyi meleriııl tcrııin edecekti. Beygir nr· eadeleslnden şu şekilde istifade et -

1 (Q iafsll ettiğimiz Mektebi uykulanna bu hulya ile yatmış. bO- görmek mümkün olmıyordu. Sonra, knda, o, iki büklüm önde. hem yüril· miştlr: 
~ a~ta aray Li e i) futbol tün günlerini, serbest yaşadığı za. b('ygir bir iki adını atar atmaz, be· yor, hcnı dilşünüyordu. Birden aklı- Diri diri bir kaç akrep yakala -

üseytn Bey dün sabah mnnlıırı anmakla l!<'<;h mişti. llne kuvvetli, insa.m bayıltacak ka- kervanlar geldi. Kervanların ö _ mış, onları hususi olarak yaptırdıi;rı 

VATAN KURTARAN ASLAN 

f 



Sahife: 4 ------=~---------------------.TASVİRİ 

Sara~banebaşındl\ Horhor caddc-ınde. Tclcfoıı: 

ANA iLK O RTA 
l'alcbe 
şubesi de 

Fener, 
hakim 

eksik kadro suna rağmen 

haken1in yanhş oynadı; 
,-----l!lm- - -•Telefon: 80547 '* '4'\ 

1 K 1 z ' ŞİŞ~t ~~~~~~İ-btŞESİ ı_E_R_K __ E_~ kararı bir gole mal o ldu Pırlnntıılı v" elmaslı :saat demek, bir kelime ile ~INC:ER SAATİ 
dl'nıcktıı Çuııkıı: 

l'ıılnntıılı \" dma tı saatlerin bütün hakiki e\safı meşhuru 
(1 inci sahıfeden devam) 1 O ınnnr!.ın top hırıız uzak•ıı O) ıı.ııııı·- iılem olan Sİ NG'ı!R aatlennde t<rplanınıştıl". Bunun ıçın: 

mamış gıbı gostcrcn yeı"!\ız neşrıya-ı ken Gnlatasnı av, muhııkkllk r;ol ı lıı- Sııııt alııcıı~•nız zanı:ın, tcreddütsiiı; SINGER .ıntı ıılmnlısınız 
tına ragmcn d6n, ıkı takını dn sport- bılccek ıkincl uır fırsatı kuçırclı. ve ı;aııtin uzcı in lckı SİNGEH ınıırkıısrna, müc escnıizin adresine 

Tcdı is ve terbiyesindeki ciddiyet Devlet lmtılıımları ncticclcrilc sabittir. 
ı - Talebe 'caydi her gQn (saat !J-18) c kadar Halıl Rıfat J'nşıı koıınğındn yapılır. 

2 - Tedı isatn ilk kısmında 30 eylülde, orta ve lisede 1 llktcşrinde bnşlnnncnktır. 

1 
3 - Kayıt !çın velilerin bızzat mektebe ı:clıııelcn gucktir. ,-------'":O 

Y A T İ L 1 .:-ıişantnşı Runıell ve Çınar c:ııJdelcrındc GÜNDÜZ~ 
lı••••••••lli••••• llıçlılr yerde şııbesı yoktur. ~ 

mence karşı kar~ı~ı:ı geldıler ve Ga· Cünd~m!en çek ı:fizcl bir pozısyunda dıkkat ctmcnız 1.u.ımdır. 
lııtasarıı)la f'cncrbahçe,>c )akışır tc· topu alan Sıırııflnı tok fenı. Lıı \·u- Modıı)ı takip <.-den her asri kıııhn için kıymetli t:ışlarile ve nefis 
miz ve ccntllnıence bir ınnç çıkaıdı- ruşla toııu Cıhadııı yanından yu·ıar-

POKER T raş Bıçakları 
d -- iyi unyanın en 

lıır. Bu da, ıkl t. kıının lıcı zanMn hına ) uvaılıınıı dı ,arı gondt:ı<lı. Bu işlcme:sıle hak ık aten ıııızarı dıkkati celbeden böyle bit· harikulii.dc 

içııı boylf' şuursuz \"C "poı·culuklal pozısy r da ~nkalıınun toım •. d şnıı cSİNGER> saatıne sahip olmak adeta bır snııılcttlr. 
gayrlkabılı tclıf 1.aıı..lcetlcn hıçe t>tmak, kııleye ı•oııdeı mokteıı çok dn-
saydığını lıı~ kere dııhıı go teıdı: Ta- ha zoıdu ı:ırknç dakiku •ır.r,\ gol 1 SINGER Mo. 82 _ A 180 Elmas ve 11 Pırlanta1 ı 500 
kımlnr bu gıbı ıdarccılerln mcnfı h .. -, koçırııı:ı ı.ıııı ı .ıı.kl Fcnubahç(•li Y·j lira_ Emsalleri gibi 15 sene garantilidir. 
rckctlcıiııl gozu kupalı w·çeıl:en bız, mı, ~ıbı Fıkıcttrı "ıtns nı Ya aı 11"'1 
artık klup idare cdcııleıin nnnıloı ıııa Nıya7.ı oıılcıı lıoş o!Jugu lıulde hırı· Adres: SİNGER SAAT Mağazaları-İstanbul Eminönü No. 8 30 EylUI Pazarte•i 
tıcz so~lcdıklerı sporculal kadın blılPıınt• lıııaktılaı l\ımsrnın vur- İl••••••ın••••••Iİil•••••••••••••••• 
sportmen dü~uncelı olmalunn. · ak:sı \ madıgı tol)ll !:\tu a kalr ınden 117.ak.I 

Hatay Seyyar Jandarma Alayı Levazım 
Müdürlüğünden : 

7.:lO Program ve memleket saat -~ • 
ayaıı, 7,3t. Müıık: Plaklanlıın hafif ~:;'-!::!:;."'!".;~~~-~~~ı....... 

traş bıçaklarıdıt• 
halde nıufııt klO)J("ului;'lııı memlel:ct l:ı~·tııdı. Mund:ııı Mıırakı z.an anda 
sııoru içın buyuk uırarlnı lC\"lıt et- heı lkl ı,aleyc de neticcyı de~iştııe·I 
mlyc devam cdccc·ı:1ne bıı kere dnhn bılccek nkınlıır olmadı ve dene gol-

pı ogram, ı:l.00 Ajans haberleri, 8.10 j 

i~ar'Ct edı\Oruz. suz. bıttı. 

Ev kadını . Yenıek listesi, 8.20·8.30 
"tı1uzik: Hafif ıııuzik ıırogr;ımıııın 
devamı (Pi.). 

Tulıımlar aahaya çıkıyor Bu devre Feneıb:ıhçe daha şuurlu 
t - Hatay Seyyat· Jnndı:ıı ma piyade alayınca cins ve miktaıı aşa

ğıda yazılı erzak kapalı ıaı f usulile mübayoa edilecektir. 

12.30 Progr.1111 ve mcmlekel saat 
ayarı, 12.::l3 :\tuzik: 1-0smnn Dcy -
Nihavent peşrevı, 2 ·Hacı Arif • 
Nıhavent şarkı: ( Çozülme 7.Ulfune 
ey dil), 3 - S. Kaynak - Niha\"cnt 
şarkı: (Gel göklere yı.iksclelım). 4 • 
Halk türklisü: (Şıı dağın ardında). 
12.50 Ajans halı<!rlcri, l!.1.05 Müzik: 

Dun Fencrbahçcı stadında 10 000 
kndnr biı tıcyircı önuııdc ıkı ~uzıde 
takımımız. Fcncrbulıçc ve Gnlat.-ı•ıı
ray, rncv imin en tıuyuk maçların· 
dan biıını oynadılar. 'fa rnfdarla ı ı· 
ııın suı ck!ı alkışl.ııı ı.ıraşıncl:ı çıkan 
iki takım şu şekilde salında yer aldı
lıır: 

FENgHBAllÇ1':: Clhııt - ?.!uznf· 
fer, Orhan - Onı ı. E .ıt, Lcbıp • 
l'ıkret, Nı)nıı, Yaşnr. !\nci. Bn rı. 

Goruluyor kı F eııcı lr.:ıhçe en mü
him lkı o~ uncu undan mahrum bır 
~ekıldc o)·n:ımıştıı. Buna mukabil 
Gnlntı.ı aruy. Fer.erbahçcnın karşı
sında en kuv.·C'tlı t.'lkımılc şu şckıl
de dlzıldı: O man - Faruk. Salım • 
Musa, Enver, Eşfnk - Ccnııl. ~aliı
hattin. Gunduz. noduı ı. Sa raftın 

Hakem: Samih Duran oy. 

Oyun baflıyor 

0) una saat wm 17 de Fcnerbah
çe buşlı.ıdı Saıcdaıı kuçuk Fıkttt va
ı;ıta•llc )npılan ılk nkın Galntnsııray 
kalesini kaııştııdı) ıı da sarı kıı·mı· 
:ı:ı cldan ı bu tchlıkeyl kolaylıklıı 
boı turnf elti. i\I ukabll ııkına ı:ı~cıı 
Gı:ılııt.ı ,ıııı~lıl ııın ılk şutu avuta 
giltı. 13 şlncı dııklkadnrı ııonra Gala
ta nrııy ağır ba.,mıya bıı~ladı Uo · 
duri biı nıı lopu kııpaıak l\tuznfforı 
kolny hır şekilde ge~ttkten onu• 
GOndü1e )Crındc bır pas \"Cıdl. Cun· 
du:ı:den :ı~ açığa kudur uznnnn toıı· 
la lıcrabcı Ccınılı k:ılc\ c aktı. 1< u · 
kat çok \ ııkından çcktığı şül yun oı~ 
Jıııa tukıltlı. Gal ~tasaı-a~ ın hucum 
!arı d(•vıuıı edı~·oı Muzafferin bıl 
ha sa Coılurı_ı.c vaptıil;ı Cııvullcı ı.ı
çıkca goztıkuyol". 10 uncu dakıkad:ı 
Jo'(>nerb.ı lıçt.• "ağtlnn G:ılı.ıt:ısııray ka· 
le içııı \"Ok tchlıkcll bıı akm tau
zır.• etti. Topu kaııı:ın kuçuk Fıkrct 
Fnı uku lllntıır:ık kule~ c dO',;ı u 11ktı 
ve çizgi uzcrıntleıı topu oı la} a ~ ıı· 
vat"lıı<lı. h'.alc bo)·unca ı;ıılcn topu ı•ı; 
Fencılı ile Eıı~er çıktı. Sıkı bır şaıı· 
dan soııı:ı Eııvl•ıin ıkıııcı bıı vuruşu 
ılc Gala tn u ı a \' kıı lt•sı huyu:.. lııı telı· 
ilke ııllı•tmış oldu Hcmcıı lıir ıl:ıkı
ka ı;unııı yııır sııg<lan doğan hir Fe
ner lıuı uuıunu da o_ııııın kurtardı 

Şinıdi tekrıır Galat:ı ıırayı hfi<'Ulll· 
d:ı. goı uyoı uz. Fakat lıafbcklerın 
forvlıtlen y:ıkından takip etmemele
ri yuzuııdcn Galııt.asaı ay octicf' alıı.. 
mıyor. Oyunuıı çok ıkı cereyan eden 
bir anıııd.ıyız. Kuçuk Fikret yine 
ağdan hucuma geçtı. Topa Osnuınla 
J~aıuk lıernber çıktılar. Naciye ı;c
çen top bo~ kaleyı tutmadan avuta 
gittı. 16 inci ılııklkııdan !!onra Galn
ta'!aray kal<'sı cidrlı hır şekilde ııı 
kı mı)a bnşlndı. rııruk ve Salim da· 
una kale ıı;iııdc oynuyorlar. C:ıhıtu · 
ıırııyın ukınlan se~ rcklcşt.i. Bıı A· 

ralık Boclurı ııolılan toııu suı-crkcı 
M ıizafferın sert bir çıkışılc akın 
duı du. Çekilen ceza vuruşu l.ıiı ne 
tice vcı medi. Feneı bahçe hucum hat 
tı ı,-üzd anlaııyor. Buna mukabil 
Galııtasaıav luıfüıı ı çok bozuk. Eı>at 
Gfıııdüzu, Önıcr de Boduriyi çok yn 
kından mark ettıklc!rinden l"'eneı
bahçe kalesi kısmeıı tehlikeden uznk 
kalıyor. (jalatusaı ay ılk bCi} iik fıı • 
sıı.tıı.ıı Cemilın n) af:ıle knçll'Jı Bo
duridcn Gundfızc o;c oradan da C'<' 
mile geçen top kalenin yanından d•· 
şarı çıktı. Pencrbıılıçc takımında bu
Jiik Fikret heı an kendını arntıyor
ı;n dıı E!!uılın çok güzel ve bilgilı o
yunu takımını tchlikelı akınla ı d:ın 
uzak bulunduı ınıya el\"erişli geliyor
du 30 uncu dakikada S:ıliilı:ı.ttinııı 
kaı;ııdığı topu kapaıı Nııcı, Ynşaı·n 

giizcl bir cşap vcıdi. Topla lıcrabcı· 
knleyc dalan Yaşarın '!·it. çekmcı;ıl • 
O manııı ayağına yatnuı,.ı bır oldu. 
Bu uı elle Galamsarayııı fedakar 
kaiccı 1 muhakkak bir golu ı,urtaı dı 
n 'arı baygııı bir halde ikı d:ıkikn 
ltad r kendine gelemedi. 

Scı cm hu vazıyette kaleye geçen 

ve b:ıştun ıııha~etc kadar hiıkinı oy
nııdı dl\ebılırız. \'alııı7. kale ônlcrlne 
kı:ıdaı ~lız.el p:ııılaıla inen sarı Hirl 
~eı tlllcr on sekız p:ı çızıı:ı ine sokul-! 
dukl:ırı h,ılde ışut nlmanııılıırı yU7.lın·ı 
den rı tıct>yı lclıl<'rıııe çevıı cıncdilcr. 

2 - ihale lii Bırincltcşrin salı günü saat lG da icra edilecektir. 

3 - Buna nlt. şaı tnanıe Ankoıada Yilfıyct J. K. lstanbulda Vila
yet J. Komutanlığında, Antak~ada Levazım l\liıdü•lüğüncle gbıillebilir. 

4 Talip olıııılıırııı ihnlPdcn ııi lınyct bir snnt cv\"ellne kadar Ticaret 

Oıla•ınc.1 ımısoıldıık ve iknl,ırile ve 'o 7,5 murnkkat teminat ve teklif 
mcktuplariı,, blrlikt<' Aıılaky:ıda kışla !Jina ıııda nnııcşckkıl sutımılıııa 

koınisvoııunn ıııuınc:ırıtlııt ı. 

i'lfıu akl.cıt Mıtlımıııııeıı 
tenıma t 

Lı>a 1(1·. 

9 !;8 

J.ıyuıcL 

1~1ra J\r. 

::0525 

lıl ili.tu rı 
ldlo 

185000 

M ııbuuarı cdilı-cdc 
r.ı·zakın l'msi 

Un 

Snz eserleri, 13.20-14.00 !ıluzık: Sen
fonık progranı ( l'I. ). 

18.00 Program ve mcnıkkct saat 
avarı, 18.03 l\Iiizik: Hndyo caz ol'· 
k~Mra<:ı ( İbı-ahiın Özgür idaı·e in
de). ıs..ıo .\hizik: Pnsıl heyeti, Hl.lo 
Konu~ma (İııUıtistik Umuın Mudür-
liığıi), 19.'lO Memlrkct ıı.at ay:ıı ı 
ve ajan~ habC'rkri, 19 45 l\I uz,k • A: 
ı - :r.edrl) (' lfo.şgur Uşııl: ş:u kı: 

İkıncl devıeyc Gı.ılntıısaıny tı"lşlıı· 
dı. Soldan Saıafını vosıtasılc lıı.ıcu· 
m:ı geçen sar kırmızılılar. Cılıadın 
fc\•kaliidf' bır kurtaı ışılc gollcrıni 
)&paın;ıd lar Bu dcvıt' çok sıkı !ıh" 
opun tutturan Galnla amylılar, Fc· 
ncrbnl çc kalr ne ıırlrn arkrıyn nkın
lnr y pnııyn Laşlndtlar Gunduzun 
topla beı alıcr kalt~c gıı mck ıstedu:ı 
bır ancln uç l"l•ncrlınln ı:ayı i nızamı 
bır şckıldc durdur..ı,ıına hakem. ceza 
vuruşu vndı s .. ıahaltıııın çeki ı~· ı 
ıkı bır ~utle IOD kıılrııırı çok ~uk c
gındrn çıttı 10 oncu dakıkada Bo
dıırı lle Salahattln )er dcgıştııdıl•r. EKZAMiN 

1 (Gel aşık gücenme\, 2 - Şükrü !-leııo-

1 

-zaıı • Hi.ı!leyni şarl ı: ınışdıın vi_ran 
bn~lıyım). ~-llncı Arıf - llıcnz 
"aıkı· (Tıısdı cıleyını). 4-Salühacl· 
din-Hica7. şnıkı: (Yi.iwm ı.:ülsc de Galataıaray aÇıl-

'!!_' Ya b a fladı 
Ekzemanın ilacıdır. 

Sarı kıı ıııızılıl.ıı ""gdaıı guzcl lıı r 
lıucum ) a rıı ılar <..:cm ıl, l.cbıb ''<' O r- ~.YİIİaİİraiill•ıelııiçıiıı ))İııalnlllalrldlla•kıiıuıiıllllıiıallaııllır•H•elrlelclzlalnleldlemklultlulslu•~!).klulrluııişltu•r •• i 
hanı gcçtıkwıı sonnı kale)c sokuldu 1 
ve çok \"tıkın lııı ıııe .ıfedcn çektığı' 
şut lmknın y.ın ngl,ıı ıııa takıldı. Bu

1 
pası Cemil orttı\ r.. •ernıış ols:ı)•ılı ıh-, 
tiııı:ıl ış lıu Lutuıı ha,kn olalıılırdı. 
llrun tckı ıır bıı,ı.ıngıçtakı gıbi "ıkı 

,. ı<•yıın clml)t' b:ışludı l:urıduzuı 
topla lıPralı~ı ~ıdcıl.eıı fııvullc duı
duıdulaı. lfokcıııııı vcrdıgı ıc7.a vu-
ı uşu Salı.ılıattııılıı çeklığı şulle kıı-• 

kııın ü tundcn dış:ınrı bo~·ladı. 
(:,ııata .ınıy tııınfdaı lnı ının re, re, 

re. nı. uı ıa nidalıırılc lıucuml.ırını 
sıkJ.ıııtııdı Bırılıııi nıka ıııu }aplık

lııtj nkıı l.ıı lııı netice •cı mcdiktl!ll 
bıı ı,a Ft>ııcı lıl<'ı nz bır mudtft•l G;ı 
lntııc::ıray knlısı onund u,n,ıdıl:ır. 
Bır ur.ılık Vaıuk kcmlınc nınhsu-. 

\ ııtışl:.ı ı,alc ınl ctddı bıı lclılıkcdcıı 
ıızaklııştı rtl ı. 

F•nrrin ilk ~olü 

On lılŞllı<'ı d:ıkıkoıln ı:a~ı ı. •oldarı 
çı·klıgı ı.11 fı ıkıklc tar.ıııııııııı ilk go· 
lııını flllı. nu ı::oldc Oımıaııııı hiç lıa

ttısı yoktu. Bıı tııı aftı.ııı gune~. di
ğeı taraftan da Faruk. Osın:.nın to
pu goıcbılıııesıııc mani olmuşlardı. 
\'ııpılaıı bu gol. Fencrlllerı hıırckl'le 
getiıdı~ı;c de hiıkiınlyetleıı pel-.: aı 
sOrdu. 

Galataaora.> ın tl•-
ıJamlı hücumları 

Ankara Okulları Satınalma Komisyonundan : 
ı. - Ankıır.ı yatılı nkullaııııııı ı~ıtO ıııali .rıh ihtiyfü'l olan c333000> 

kilo l'kınek ıılıııııcaktır. 

~. - ihale kopalı zarf usıılıle yapılacaktır. 

3. lstcklıler. Belediyece lesbil eclılıııış narlı fiy1ttl1trıııdıın indlı-mc 

yapmak euıctilc t.eklıft.e buluııa('llklardır. 

4 - Eksiltme\C giıecekler. 2490 sayılı kanun hukuııılcrlne uygun 

lıelgclcrlc koıııi<ıyoııa başvuıncaklaıdır. 
& Tcklıf mcktuplaı ı ihale aaliııden bh saat oııc.-e komi yon baıo 

kanlıgııın verılmek lıızımdıı 

(i l\lııvakkal teminat 2747 lira 25 kuı uştuı. 'J'eııııııııtııı ckıııltme 
ı;.ııatindeıı dahn ônce Ankuıa okullar muha ebecılığL vezm• ıııe yntıı ılnm-J 

sı gcrektır. 

7 - t-:ksıltnıc, Aııknrııda okullar muhs-clıecili~inrlC' 5 / I0/!1411 CU• 

mııı tcsi güııu ant 11 de yapılacaktır. (!l82 il (~8:>7) 

İstanbul Defterdarhğından : 
1 Haltıılımanıııcla Kuleli Ho•tan 

ıienmekle nıaı uf bo tan ıı.:aı ı 

2 - Fcııcrbahçe A .. tıoına amlıa
rınd:ı 148 adet köhne boş beıı
zın tenekc~i 

,l/ uJ.rmıınrıı srııtlil: 
ıwr brılı'lı 

ı.. 1\. 
200 00 

ılluhııııımı:ıı ııııtış 
beılelı 

ı.. 1(. 

:rı ıllltlltt 

I. /(. 
ıG 00 

7 cııııııu ı 
Ih K. 

~3 fiO 7 25 
Yukaı ıchı ıııcvki ve mıl.tarı ~ ;ıııl ı gııyrimenkul ıca ı ile boş ben7.ın tc

nekell'tı salı:ı hizalaı ıııd;ı yazılı ınuhıınııııen bedeller uzcı iıHl rı nçık art-

kızlııı ), U: 1 - ~. lhılil Poyraz· 
Neveser şaıkı: (Bir l,oncai tcrılir), 
2 ·-M Nurr.ttın - Nihavent şarkı: 
( Senı:.iz ey şnh). 3. $ev ki - lltıuam 
şatkı. (Teşhı<ı olııııııı b5ıltı drğil 
y~ rı•). !!O. 15 H:uh·o gazrtesı, ::!0.41i 
'1 ı.izik: Musiki kalcılyoı;kopıı ( 1'1.1, 
'.!1.00 l\luzik: Dınlr.\·id i tt•klcri, 
21.:ıo Konıı$ıııu. 2 L41"i .\lüzik: P.ıulyo 
orkf'<:trası ( Şr>f: ll. l~eriıl Alıı.ıı·), 
ı . !ıl Rawl: Pıano koııı;:<'rto 11 ( So
lı t: J, Cakçcs l 2 • ltımsky . Kıırsa
ko'I\ : Cııpı icc E:.pagnolc. 2!!.:ıo :"il ı·m
lr.ket saat a) arı, njumı haberlcı 1, 
,zııunt, esham - t.alıviliıt. kanıhıyn • 
nukut borsası (l-'İ\"nt). 22.45 J\luzık: 
Dan"' müzııı:i (Pi ). 23.25-23 30 Yn
rınkı program \'e knpanış 

işçi arıyanlar 

* SJ M'11\f!\'İST •. :: r:u:J\Tllil(. 
eı, ıo JI0\'1'UR - lstarıbul "e Aıı 
k:ı ı :ıd:ı vc>tişlı ıilııı nıtıhtcli f ıncı kez
i enle çalıştıı ılııenk Mfı. alıaka İstan
bul ve Ankara Trlı·foıı Müdiırltikle· 
dndc 25/1 Oı!ı.ıo cuma, saat tıı da. 
ÜC'l"et: St.-.j zaıırnıııııda 50 lirn, tıı
)"lıHle fıO lırıı. Şart: Saııat ırıektcp· 
leı i elektrik şubNu 11\f'Ztınl:ırı. 
:?l/IO/!l40 a k:ıılar İstanbul Vl' Aıı· 
kıır:ı Telefon l\tüdııı lüklcııııe müı:ı 
caııt. 

Kiralık hane 
20 ııcı dakıkad:ın ı;onra Calntasa

rııy, Feııer l::ıle iııi bir çember ıçcri· 
sine uldı. \'ııpılnn butun akınlar bir 
ııetiı•e vcı ıııcd ıkteıı soıı ra nihayet ~., 
ncı dakıkadıı ı~encı lrnlesının tehlı· 

kelı 1111laı gcçhdı"i uçık\"'1 gonılnıi

\C' tı:ı~l:ıdı 

tıı moya koııulmu'-t ur. 
l\luzayede i/1019411 ıımrnıtcsi günü snut on doıttı> Milli

0

l~nıhik 
duı hığuıııle mutoşekkll -l:onıi<ıyoııda yapıhıcaktıı·. 

Eeynzıt Sognnng:ı Ca111i ı;okak 
l\Iü- Sunıbül Sinmı ok:ıgıııdıt 4 ııuııı:ı r::ı· 

1ı hnrıe kiralıktı•. 

Galataaarayın 

beraberlik wölü 

Tıılıplcrııı ıırnvakkat tcmıııııt makbuzhııllc mıı::ıyyen ~ıın ve ı;ı:ıatte 

(tW:i8) l.ııııll yımıı muı a<'aatl,ıı ı. 

••••••••• 1 • 1 •••• t.. . . . .. 1 • 1 • • 1. • ••••••• 1 •••••••••••••••• ~ • • • • • • • • • •••••• 1 •••••• • •••••• 

1940 - 1941 senesi lig ma~la~ı 
PUAN CETVELİ l\lu adan Fcneı kale ıne ve tek

rn r !il usnya ı;clcıı top. cu7.el bir şu l· ı 
lr> Cıhaclın agındnn nl:hırı buldu. ~ 
Bu gol Gıılııtasaıayı llCk fa7.la hanı- .... 
keti' ~ctııdıysc de, şulll uz oyunhıııl Ki ııılu E "2 
heı an ııetıcc ıılmalaı ınn nıiını oldu 1 5 ~ ~ 

Oyum:ın bıtnı<'slne nz bır ınüddctı ------------------------- -------
kala her ıkı takımın dıı g(ll yeme-ı Bcşiktıııı 2 2 fi ı G 
nıek ıçin temklnlı O}'nadıkl:ıı ını go Galata aı ay 2 ı ı 10 t 6 
ruyoruz. E'lat, Gılnduzu :,nkındaıı Vefa 2 ı ı 3 J 5 
marke eLtiği gıhi ııck cnını}·etı ol- Bc~·o~luspor 2 ı ı fi 5 o 
mıyan lıcklcr!nı de kolluyor. Oyunun Altıııtug 2 ı ı. 3 S 4 
bundan sonraki l:ısnu her ıki kalt·· Toııkapı 2 2 5 5 4 
den do U7.akta <>ynaııılı \'C mııı; t:.ı lıu 1''cncı bah~c 2 ı ı 2 s 3 
ıırctle 1 • 1 berııberı- bitti. Beykoz 2 ı ı ı • 3 
(/Jıı tııaru <.1U toıkidiıt•ı.t yıutıı İsl:ıııhul ııor 2 ı t ı 10 

11rı1ıacajjız.) Slilı•yıııaıılyc :! 2 1 4 2 
SF.l.IM NAFİZ 

Beşiktaş3 - Altmtuğ O 
Son oluııık )lıpılan Bcııiktaş - Al

tıntııg maçı çok hcyecıınlı \"C güzel 
olmu tur Netıcede daha güzel bıı 
maç çıkarıın i~ah bPyazlıl:ır saha
d:ın 3 -O gnlııı olarak ll)"ı ıımışlarrlır. 

Beyoğlu spor 2 - Süleymaniye l ı Beykoz 1 - İstanbolıpor 1 
Dün Şeıef stııdııııla ılk ınaç He- ikinci maı.: Ikykozln t tı.ıııhul..,ııor 

.} oğfu po1 la Siılc) maniye takımlnı ı aı n~ııula CC'reyan l'tnıl tir. Hır hu
arasıııda ovııaııınış ve l'llkibinden da-1 çuk sa •• tlık sıkı bıı o~ undan sonra 
ha uştun bır onııı çıkııııııı Bl'yuğlu· her ıkı tı:ıkını da birer gol rıtal1lk sa
~porlulnr nınçı 2 • l ka7.:ınmışlarcl ı. hadan bcı ııbeı ilkle ıyrılmışlı:ıı·dır. 

Eylul Pazarteai 

13S9 H. 
Şaban 

27 

Gün: n .. 30 
11)6 

Rum1 
F.y lO\ 

17 
11ıur . 14 8 

Valritln 

\

E:r:an1 V .ıs.ıtl 
S. D. "i. D. ·---------------

GtillC'I ('i' • t•QIUI 

Öile 
!ldıaıll 

1'2 0'2 c. S7 
:>6 09 1 01 
()9 29 16 13 

A k ta• il 00 US .'i4 
Yem ıH 31 ıo 27 
lmıak (Yuı11kll 10 •ıs DS lif ----·t ...................................... , ... , __ _ 

Tasvir i Efkar 
Nüshım tS> Kuruştur. 

Abone Şeraiti 1 Turklyo lfarhı 
için ~ 

Senelık •..•.......• 1400 Kr. ı7ıJO Kr. 
Altı ııylık. •...•.••• 760 > 1450 > 
Uç aylık •. .......... •OO > 800 > 
Bır aylık •..•.. .•.••• J 60 > yoktur. 

Büyük cıısua romanı - Tefrika No: 39 çın oda~ a bnşkııı:.ının girmeı;iııl me· fızı olun bır adamın ı>ekulu rnsu tun ct.,nılyoı. Bt>nim tagun up edışiını: 
nettıniz! metıc 1 olabılır. Zı:ıtcn ı tıhbaıot ::ı- O 2:ıtım Anıcı k )la gıdcccktı 

Nakleden : cllı MİM 

- Kııdııı gazctceıdıı. Ben de oda- janlaı ı laalctla31ırı nd.ımları değil. dı;ı:r te ıı ı•dı\oı·. Gazrtclcı· tau.ı ı 
da olmayınca, içcıı gıı ip, çıkıp, bel- bo) le muhıırı şah ıyctleı ı kov al ı lnı · d:.ıll ... ndıı ııl b~daklandmyorlaı. Ik 
kı kendi 1111 nıhatsız ederlcı, dl) P Tabıi Kt:oııı derhnl le\' ki! edıll) oı c ı·aı~n··ız vaz \et lııı tnk•m \ ılaı 
duşündunı. Benim od:ıında aıuştıı ma yupılı) l'.'ı \l ı ıu ıan d lın~·aLİislc rl<' be lc•nı) oı , 

Kcndıslnc· \<' hiçbiı şey bulunamıyor. Odanın! bJguııl<·ıde l\lıonınııı llvkıfh.ıııc· ıı l 

- Ru dUşunı.:cı iz ve ınudııfaııııız Klıöniııiıı gelip anahtaılarıııı aıu - .iy.ıhla a buıuııınuş bir kudın ı,:ı•lı-
s:ıkattıı·. nıasile, ldldisenın patlak verme i a- yoı. Doğru nıliduruıı yanına çıkı)'or 

Diyoılaı ve Uavi' cdı_ı,oılııı: rasnıcl.ı l.ıoşııllılmış olması ve ıçeri-ı Hu kııdın J~h·iııınin zı:veesıılıı. lhtı-
- Odanızı ıcrkc<lıp taksi ıle hıı <lcki bulun ipuçlarlııın l,ııldırılıııış 15ttan ıııenedileıı bcdlıalıt ıııutıi'ııdl C', 

Tabii Nafıa Nezaretim bır teliie- da bulunmaclıt:ı 7.aman içerıyc kim- bııyanın ıkametgıi.hınu gitıııişsıııı::., buluııııııısı da nazarı ılil,katı ct!bc- kıırısile ı.onuşıııası musa:tde ediliyor 
tır alıyor. 1 ticvaplar başlıyor, Kho- ııcnln giı·mcslni niçin menetmlıı? .•. ııiçiıı'! dıyor: 1 l\nılııı kot"asıııııı lıtıcr<'. ıııc •in·ı 
ilinin odacısı, son defa odada benim Pozla tereddüde mahal )·ok, o '<in be- Zavallı adaııı, biııbir niçin içinde IJenıek ltı dıyol"laı, casuslar, lwıı yuzunıin Uiliiııu kaldın~ or. IOıö 
olduiumu \•o bir m!iddct yalnız kal- nim şeriki cOı mümdiır. l.ıoguluyoı. Düı ust bır aile bauası bu ı~ı öııcedeıı ta arl:ımıtıl ı· ki ted- nı karısının clıııe ımı·ılınak ıstı~ oı, 
dıfımı, bu m!lddet zarfında da oda- Khi.ını, na mu hı ndanı, dcbeleni • ıçin, kaı·ısıııcl:ın, çocuklarından ve biı lcrını tnınanı alııu~l.ıı ve Anıerı- kadııı odada gmılıyanın nıevcudi_ı,ı
ya kimsenin girmemesini m!lhcndbin yor: keııdısini iyı lanıyun lıir muhıltcn kalı ga7.eteci sıfatile dolaşan bu kaıı Uııı• rağmen, koc:ısıııın ıztııalııııı dın-

---~ 

4' 
trat bıçakları geldi. Her y•~.,i1 
bulunur, markaaına dikkat edı st 

İstanbul Tah t akale N°· 

Baş, diş, nezle, grip, romatizJ11' 
Nevralji, Kırıkl ı k ve bütün ağrtlarınızı derhal ke5ef' 

kaşe ıılıııahi lır. Takiıllrı iııdcn sakııııııız. 
pullu l:ııtıılıı ı ı ısmrln 

• 
Teknik Okulu Müdürlüğündell '6_, 

ı i\lühendı~ kısmı C'İrış ımtlhanları 1 'l'eoriniev\·~1 940 sı.h !t~ 
\•arıılııt:nktıı . Ka~·dolıınanların karnalerıle o gün aaat sekız buçulct• 
tPpte hazır bulunmaları. 

ca~ı. 

3 

olunuı 

I~ ' 
Fen nır.muıu kı rııı ı:irış imtihanları ı:ünü ayrıca iJaıı 0 

Tedrl•alı< 21 Te; ı ıntevve! !HU ııazarLC'ııİ ı:ünü başı.ııacail 
(89'.)7) _.......... 

inhisarlar U. Müdürlüğünden~ 
.. .. ,, 

Cinsi Milctarı Muhammen •, . 7 ,5 ıelrli 
bedeli teminatı 

,,.~ 

Eh•ilt"' ~ 

~11ii' il ı' 
~------------------------ 940 
Somunlıı cıvata f>OOO adet Pazarlık 4/',{I 
Ockovil nı:ılzc- ı' 

nw!li 6 kaleııı 

!\tıılı ~o lu lıaya 

f ıı ça ' 900 ndet 646 48 37 

> > 

• 9JO 
A. eksilt. g/'};. 

me 14 
AmnalııJ olu 'i5 tun -4600 337 !iO > > .,e ıll 

!. Şartııunıe ve fııça ıılinıunul ıııucibıııce yukarıda cins ,ı ~· 

tan yazılı 4 kalem nııılzenıe hlznlnrında güsterllen usullerle s11tırı 
cnktır. 1~ 

ı l . - ·p,ı uhanımen bcddled, rııııvakkat tPnıirıııtları, eksıltıfl' 
ve saaılcıı hizala ı ıııda yazılıdıı. 

Ilı. J·;k ıltıııc yukarıda yazılı giın ve saatlcrdC' Kabataşta J ·"' 

nııı ve ,\liıbııyaat şubcsind<'ki ıı.lıın konı!syoıı1111Ju yapılaeııktır. 

1 \'. Şııı tı.aıııclcr ı;uzü gı çı•n şulıeıl<'n parasız alınabilir. 1, 
\'. lsıeklılcı ın ckısiltme pa7.nrlıl. için la~in olurıan giıfl 

'7o 7,fi gıl\'enıııe ımrul:ıı·ıle tıil'likte mezkur komisyona muracaııtlııi1 

'BORSA 1 

Londra 
Ncvyork 
Pnri~ 
l\lllano 
Cenevr. 
Aımıter. 
B~rlin 
Brüksel 
Atına 
Sof ya 
Praır 
Madrlt 
Varşova 
Budape" 
BUkre, 
Belgrad 
Yokoha. 
Stokhol. 
Mo•kova 

28 - 9 - 940 
1 Sterlin 

100 Dolar 
IOOf'rmk 
100 Liret 
ıoo ı,v. Fr. 
ıou Florin 
100 Ri\yi,m. 
100 Belg:ı 
lOl Drahmi 
100 Leva 
ımt Çel< Kr. 
100 Pec;eta 
100 Zloti 
100 Peıııi 
10!> Ley 
lO·J Dinu 
100 Yen 
100 1sv ·ç kt . 
100 Ruble 

S,24 
1)2,SO 

29,6875 

0,997S 
1,6225 

13,90 

26,SJlS 
0,62) 
J,11; 

!1,1375 
Sl,0975 

(9058) 

Borsa harici aıhnfi-atlS ,. 
ı,ırı ~ 
::.;....-- ;• 

Retadlya ~{ j! 
Kalı• Betlblrllk :ı ~ 
Külçe allı• ııramı _.---: 'f 

ESHAM VE TAHVI~ 
"~' Anad olu Denılryolu l 'Ve 1 ~:11 

Sıva• - Erzurum S :ıo.'° 
.. 3 1c.ı-~ 
lf r 6 3~ı ı 

Umura tiyatro 107,~ 
Merkax Bankası petl• ısır 
TUrk Borcu 1 peıln 5) S' 
1938 O/• S Hazine tahvili ı9:j' 
Err a nl ~ 

Oa•",. ...hllti: z. T. E8 ,,.,, 
~ il c .,. 

Netriyat Müdur : • ,O 
8aaı l ıl ıiı yar: MATaAAI 1 

tcnbih etmi~ olduğunu soyl!lyor. - imkıını yok, dlyoı. O kadın ca· utaıımıyatak: nıulıakknk cusu ki, hadi eden ııoıııa dıımek yolunu tutmu~·oı. 'l.nvallı l' 
Bunun üzerine, bütQn ıüpheler be· sus olamaz. - O kadın nıclıc ıındl! ııc cvino uğradı, ne de mc_ı,darırlnl Khoıııııiıı telıalıikl<: ona doğru ı,;cl· 

nım ilzerime yıtııı~or, fakat acaba - Peki, niçın kendı lnı yalnı:ı Demek ı e kadaı 7.01. U tclık • ı- gorfindu. m~iııl sıınkı ı:-ornıcmiş ~bi bir adırn ----------- ----• 
l us yaln z ben i oda- ralı:tm z v• o kadın kimdır l ı u Urd dahi etnı k evrakııı ı • l{honı bu dl'lıllc ıı hı bh nı kabul gerı çekıllyoı (lJe ·a ıar) 

-- ............................................. llllllİllllİlllll .................................. .. 


