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6 Yazan: :Kadiccan- :Kaf,tı 
Yaram ilaca muhtaç olına

dan ı:ifa bUldu· Sen ölümden kork 
madnn, l>Onitn cc6ur bir erkek o
lan oğlum da ölümden kork
mazı ... ,. 

Bahu bilte de genç kadmm cesa
retine, analık duygularının kuv-
vetine hayrandı· Bunun için oğlu 
Bulaç'a b lia bit sütanne bul
muş; Fadiam.Ua yavrusunu da 
sarayına gcfirfmişti; ancak aylar
dan sonra Hiüriav lifahomö.ttan, 
k;tısma eziyet. etıniycceği hak
kmda. söz aldıktan sonra geri 
göndermişti. 

Ortalık katIŞiktı; Ruaıar kışla

larını birer kale Haline 'koyuyor ,, 
lardr. KafkıiS otdularr :ıtumandatu 
olan general n:rll!ıra civarda.ki 
yerli 1beyleti Qağırıyor; onlara zı
yafeUer çekiyor, lıedJyeler 1"eri
yordu. Bunlardan bazilan aldanı • 
yorlar, Rusların lehiooe propagan
da yapıyorlardı· Zemurhıın Sura'ya 
öteberi almak veya satmak için gi
den A va.r lcöylillcr1 de buan bu 
p~agandalara ilet otayorlardı· 
ıfkin ortalikla umtimiyetıo koyu 
bit .Rwı dUşmanlığr vardi. Onhm 
anai1ten sadece "domuz,, denm !! ... 
yor; en ağfr bit küfür ve hikttet 
gibi ıııöyleruyofdu. HMiarm tOO 
otonteyi kaybetrtıi olmaları bW 
fena adamlar ~in :ftttmt 84yılryor~ 
du. Ruslar el altından buıilafi ~ 
kfrl.tyorlardı. 1çki ve tülün gibi 
~6rge ôncUfori de asır1ardanbe
rj' çok temiz, çok saf yaşamış o • 
lan Avarlar ara!ma giriyordu· 1Ie-
1ri;·1 görebilen zeki adamlar buna 
üzülüyor1ardı; Rusların ~lt j.Icrlc
diklerini anlıyorlar, eğer göz yır 
:ulutu büttin :mem.IeleU ele geç~· 
receklerine ı,,üphe etmiyorlardı· 

Hunzak hanı ile kansının. :A.vat 
h~yetine önayak olacakları :rer
Je Ruslarla dost olıiial§rr onlara 
~I için için kaynıyan Jıir uu -

:ırlanlılt havası yaratıyordu· l~ns _ 
l~rla. Avar köylWeri arumda kav
g~1fir ve çarpı§Dl& ek!ilc aeğikH; 
bunlar halk tıttmna yayfüyor; da· 
ha heyectıtılı, romatı.eelt blr ge:ım· 
de anlatflıyordu· Hacı Murat Jt() .. 
nuşmasmı ve anlama9tIU öğren .. 
diği zrunan en çok mero.kla din. 
lediği hikayeler butilardt. Ut:idn 
:Rusları fena görmüyordu; çüwtn 
o .. kadar seviştikleri Bahıı hannn1a 
oğulları Ruslarla tföet YaatYC1r111N 
dı; Rusfar gerçeklen kölü ol!alar
dı han aile.si de <mlar& d~man 

dU.cıklin idiyse Hacı Murat o kadar 
uiak ynşamnk istiyordu. 

Fadimat ona masallar anlatıyor
du. Fakat anl:ıtlıklanndan en me -
rnklıst kocası tarafından hançer 
lenmiş olmasıydı. Hncı Murat bu 
genç ve cesur kadının kendisi için. 
kendisine .süt \'erebilmek için yap
tığı fedakarlığa ha~'randı. O kadar 
ki, hele yaz günleri, evin damın

da koyun poırtuna ııarmarıı'k yattı. 
ğı zamnn tektnr lekrnr ) nlvarıyor. 
du: 

- Anne ... Hanların sarayına ni
çin gitmedin? Sonra no oldu? Ba· 
na. anlatır rnısm? 

Genç kadın da onu anlntmaktan 
tat buluyor, analık gururunun tat
lı tatlı okşandığını duyuyordu· 

Ha:cı Muradın gözleri yıldızlı 

gök altında iki şiınıek damlasIIU 
andtrırdI· Annesi: 

- Hançcriıü çc>kli, göğsüme 

sapladı; kanlar akrnağa başladı! 

Dediği zaman onun ellerine san
lri'dr: 

- Alla.ha~kına. o yarayı glistor, 
anne··· Elbet izi \'ardır ... Bil' defa 
göreYint!· 

Fadimat :bıcmesinin üsttind~'Jd 
yara hini gösterir; sonra vaktntd 
destanını yanık bir sesle mırılda. 
nırdı· Hacı Murat belki tlç ylizilncü 
l1lnrı: bu göfüş ve diıilcyiş sırasm. 

da, gittikce nrtan bir heyecanla 
l.:a1binin çırpındığmr hissederdi· 

Bazı günler annesi kocaman :ha· 
:kır gUğümU, Hacı Murııt da bakir 
foriği nlrrlar. su almağa giderler 
dl. Yalçın kayalıklar l.\tasfiidan kir 
ı ük1enere'k ıikntı !iClaleye yaklaş -
mak için birincisi eteklerini, ikinci. 
d de aalvann peça.larm1 91Vaflafdı. 
Hact Murat ba i"?lcri se\"mı!Zdi, fa. 
kat nnnesiuin ona. kanı pahasına 

bol bol verdiği triitün haklrmt öde"" 
ınek için ne olsn yapacaktı. 

Bazan da annl!si ona tavada yağ
la pişmiş olan peynirli pidelerden 
bir tanesini vorir; kapıdan dışarı 

salardı· Hacı 'Murat, onu yerken 
sUıka bir köp& do karşısına ge • 
çer, pay isterdi; kaç defa köpek 

onun elindeki Son IokniaYi ta~ 
mak için saldırmış; lakin açık g&z 
çOOllk hepsini blrd n ağzına at.ine& 
nfimım elrafmds biriken kırmtı~ 
lau yalamaktan başka. bir netice 
elde edememişti. 

:Sir gün onun kafasını torla ka· 
olurdu. zınlışlardr. Küçük ynramaz kes • 

Uma han öldü; çootıldann hep· kin usturanın deri üstünde hışır 
si de kUc;lllt o1du1darı için bütüil hL5ır ka~·dığrtır duydukça yet y~r 
işleri Bahu Bike ele nlmıSlt• kan fışkırdığını sanmı§l1· Bunun i-
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Gazinoların teftişi 
Bazı mıntakalarda 

henüz tarife bile yok 
Gazino ve eğlence yer1erlnfn tefliııi· 

ne sıkı bir suretle tle\'am cdılmelcte
dir. 

Beleıliyc r eis muuini L\ıtfl Aksoy 
BUyUkc'lere ı;e Akmtıburnunda teftiş· 
Jer yapmrştır. Deledlyc ildrsat mtıdttr 
lUğU mUrettlşlerinln teftişleri sonun· 
da da birçok garson ve mUcuesc sa· 
hlplerl yıldırım cezasına çarpılrnrı
lardlr. 
Yalnız teftişlerin hlU! merkezi yer· 

lerde yapılması bilhassa bnzr sayfiye 
yerlerinde gazinocuıara ealfüıi gibi 
hareket !tr!trtı vermektedir. Mesela 
Boğazın Anadolu sn!ıill Jle Sirkeci 
banllyösUnı.Je Bakırköy, Ycşilkö;y Tfl 

Floryıı. bu teftl.şlerdcn htı.10. mahrum· 
dur. Buradaki gazinocular istedikleri 
gı"bi para alıp tıurnulktadırlar. 

Sıımatyada. Yalı gazinosunda bir hA. 
dlse olmuş, birkaç arkRd~ kend1lerin· 
den fazla para fstendttlnl glırUncc 
garaonde.Ji r~sml tarl!tyf ıstemlılerdlr 
Garson ve gazino sahibi tarifeleri ol· 
madığmı \"C hattll. kendilerine itimat 
edilmeyJşlne tahammül c<!emiyC!ceklc· 
rini sllylcmlşlerdir. 

HA.cllse yerine gelen polis memurla.· 
rI da gazinoda tarife bulunmnYl§mı 

kaymakamttı bir katr.ıhaU olarak g'Ö?'

tnUşler ve zabıt bile tutmtdııttan baf" 
ka mü~(erllere alınan paraya kargı 
bir kAğıt bile verilmesini temin etme· 
ınt;ıerdir. mm ııu husu& tıumııcau 
btt1anmt~tıf. 

ihtikar davaları 
Bir kömür tıaciti 

mahkemeye verildi 
Kuruocımcde Vandcrze kömür de· 

posunun rnlldUrU Mcnelaos sömikok 
fiyatları Uzerindtı lhlika.r yapmak su· 
çuyla dUn sckWncl asliye ceza mah· 
kemcsinde muhak~me edllml§tlr. llu· 
nun hakkındaki iddla)'I re<ldetmi§, 
millıakemc ka ar fçlfi bıf,;lta lılr güne 
kAlmışhr. t 

4P Hııklnrındakı malıfrumiyet karar 
lan temyiz tarafından nakzedllcn de· 
:in'ir tacltıcrlnden Proıh'omos Yotitl• 
llis ile Garo MaııUryaniiı mulM.keme· 
leline düti yeniden bakılmfştır. 

1Nctlcc4e J>rodc'omoa bttaıı.t cbnl§, 
Gnro hakkında fkl sene sllrgUn be~ 
yÜz Ura para. cciasmdn ısfor cdllmiş
tii'. 

• Mahmutpaşade'.kl 1rfanlyo ııaııı 
Bahiplerl Hayim Ye KaneEi karde;fcr 
kirayı arlürmak ~uguyla liald&ffiida 
açılan davod:ı. beraat ISlnılı;lerdfr. 
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Basra yolile tioaret 
yapılabilecek 

iraka yeni demiryo
luyla ya§ hteyva ihraç 

eda~eilt \-
lthalll.t vo ihracatımızın Basm yo

luyla. tafiilip ytjiııemtyacitını ldttiik 
JÇln 1raka g1oou fi<ıtet dönmöt ve 
Er rapor ya.Zaralt mıniika ticaret 
mUdürlUğtinc vermi§tir. 

Tetkikler mns"tict iietfd \'lfMijtir, 
Bundan ba§ka. Uaktıi yaf rrıt)'f& lh· 
tiyacmt n:nlifomlyadan tedarik ettiği 
'"6 d6ıhltyolu yapıldığı içi.il metn'fik+ 
tlinlzden lraka daha kolaylıkla. 'fe a:ıı 
ınnarafla Ya§ meyvıı g5tıdetll6b1Jeıoel1 
ablaoılmııtır. 

Bu yôlda fcşebbll:füfre girişiiecektir, 

İstanbul 
mebuslarının 

halk 1 a teması 
Bugün de Eminönü ve 
Fatihte dilekler tetpit 

edilecek 
l#tanbul mebusları tıünden ititi«7cn 

vildyet hudutları dahilinde hilkla te• 
mastar yapmağa başlamtflatıfır. Diln 
ilk Ckfa olarak Beşiktaş ve Beyoğlu 
parti merkezlerinde halltın dilekleri 
dfnlenmlttir. Tespit edilen , dilekler 
arasmda mektep, clcktr1k ve mı ba§ta 
gelmektedir. 

Bundan bt\fka barem kammuııda 
muallimler leh'lnCI f.adll!t yapılırıbi 
il:itlsa.s mevkilerine tıı:yın edili!cek M6" 
muı'lara hariçten alınan mUtt~ 
memurlar iJbf fhtlN• M6vldl mu;t• 
nın verilebilmestntii forııln ec!tfmHI, 
istiklt.l harbinden evvelki btttpletd6 
ma101 cro~o, tnfitekarfıerın de diler 
Ukerl mOtel<aftıer f}bl reni zamlar
dan istlfade edetnımcıH Ylemniettt. 

Mebuils:r bufUı'i 6C EMMönQ ?f 
Fatin halkevıerind'e hıflkm diıeidetllil 
dbılemekteditlcr. 

F2iii 

Belediye doktoru 
ve Aksaray 

polisleri 

• 

Bir çocuğun ölümile 
neticelenen hadue 
tahkikatı bitiyor 

Hasta. bir eodıifa, otömdbflln!n bo· 
zuk olduğunu Deri sürerek gitmiyen 
ve böylece zııvaÜi yavr'ı'inım Aksaray 
da Yalde camH taşlirl tİMftnde ölü· 
mUne scbcb olduğu iddia edilen Fatih 
biıledljc dô1ttofü Samı biklüidöf 
tahkikat biliı1lmijtır. 

Doktor suçlu görtilmUıtih". Tab"ki· 
ltat evrakı sıhhat teklı.itİ*e g&ndctti· 
JecekUr. Diğer lan.!tan ölen çocutuıı 
mUracaat eden bahsıiı& karır iyi ha• 
re'ket etmiyen n (IOcıifıi fiastaneye 
k&İdırmak vcyn baJka bir doktor bul 
ll1ak tçln hiçbir te§cbb te !Nıuamı
y.ıii Aksaray pofis mefkcil merncr1arı 
lııi.Jtkmda da takibat yapılm'hktadtr. 
Kaymattaıınııc dlffi meal rt rtti ıfaac
ı1rlnı atmı§fır. 

---0-

Ş.thte Y'"Hi 1a1t11u.lat 
konuyor 

Belediye Emlil!ı'dil me}·aa!ma 42 
1 !Dıba koyacaktır. Şimdiye kadar 30 
ltı.ll'ibıı. konriiujtur. Ayrıca t:ıultanah· 
n~e 18, Sintc!Clye ıo. 't811:9itri mcyd& 
niria 34 l~mba konntuştur. 
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Otomobil yedek 
parçaları 

f azartesiye azami fiyat 
kcmuyot 

Fiyat murakabe komltıyônu diln 
toplanm!§, muntellf model \•e marka· 
~ otom6bil yedek ıtk's•ıtlının ayrı 
tj'H lljr.'-lirda 610U~ü ~rerek bun 
lai'Jit 'bir liste halinde tcsblti için bir 
Jtômltcı kutmu§tur, önUmUz&!lcl fi&• 
zarıut gUnU otomolll.1 yedek aki&mı· 
nıh l<Ar nl..!I>etıcrl kararlll§tırılacak· 
tıt. 

Hacı Murat ~ yaşına Keldi: ~in de traş tıiter mt.mez duvarda 
Dazan han sara)'Jndi günlerce lı:a-1 &!ılı duran parlak baltII" leğenin 
Jıyor: füıtııa.delcrlo oynuyar; ge .. karşısına koŞriiuş, bakıtiııtı; kellc

zinliler yapıyordu. Arasıra kendi l ji de bakır leğen kadar parlak 
evine dondiiğü zaman da. anneıs.in.. gördUğü zaman göıleri sevinçle bü, 
den bir an aynlm.ıyordu. Büyük yümUıtU· " o 2 

ııc:omla)'tm Btirsil.kikf StJ#ıerlMfill 
Merinoj fabrikasrnm ırnaı 6tİiği J\İıA 
ipiikleı'!nf C5$ kiıfüj Htıf İlyit teif« 
etai~tir. 

kardeşi oııman ha.basma. ne ltadat (Davamı var) Pınar başında ~erıi 
~""""~----- --,. ""'"'- ~ ZW:: ~ • ZL<.&.>w. ~ göçmen evleri 

'1J _, r .-~ /} _ 
1 politikacılık bahsinde buna dair bir ., yapıldı 

~W . i5arct göremedik. 'Cmhlimlz iş a· .PıiüitWşt, 12 (A.A.) - PuıtulilU 
- • damlığı yazısında... \'O :Haıttbey k6y1erhide yapılma.11~ 

• Bir müddet evvel IAA'vedilen 1a· 
tan8ul 1'1ll7ıti matbuat btlrerhı ~Dl
dü Uidu edihnr§ ve MSıM Stıit ~ff& 
geUrllmlıtir. Hesabı kimden soruyor?, 

N :tOIP l'aart ikı8aküreJc, bir 
eabali ~n baftllÜ 

l>nldiWI MI iittift fılıiası a1töia 
JCoynp l'ftt'la eevaıt l9fl7ot· 

na gi!MM tiöthiii arasnida tift 
gautü1t liitiida tıa1111illlflaıı. 
kimftii tetı ltUMJ ~Hhi tij.. 
snıda nliöiHIW tMltlt ~ımeaen 
hedlf 19~ htia Mm ôe'tap 
,.<'rf f. lf 6M ktHew flf!Mp (iföiia; .. 

b1nı.ttreJr1 ~ offttü!IS ~Hf!W 
nin 'teji lieMp 8Mİ8fi üUli lilf• 
nı y....,_ ~iijtM~ lttM lat· 
ra.n iHWlliltf fi,. 

''Çeii Mitflljtili •e sa7ilılön bir 
insaa,, htMMla Jm H1ıW1ti1 he
sabm M1NHliea ~iti• .,.. 
lryaMIMf .... ~ ... 
maff "1ifti 61; WMMtil tMijaiiı.. 
l"IJt bepM :ft'eeip l'lıiil tuiifiiiau 
(Ok iet1Mfli ttı ntJldtif JniftUfflif 
ıaştt1Mft 

Bi Jlllhnfııft«e lllf 1 polttftaafııa. 
11\t, ,... fj .,_llfm" riU f'lalill• 
' · ~ Ne muharrirlik yau ındi4 itt" 

K üçüh haberler 
* Ankara cml<lrnılnae 8i11Ji mat

tiıiMmdH 21 kiJo liomAt §ilan 
'e S11ltaııilimet bftl""t eeu malı· 
.keme9f Urafmclan •~~klf Mııen 
Paftet aamtııkı ~ocoğun btt hatif• 
falı nesretmek tasa'' onınaa hı
ıaaaaıu yf'.nl bir gazMe için •ıJtt• 
dıfi anhı,.tmı lit· 

Patkf"i, tcvml JIHDI IH?ıı satırhlc 
~ MTadl8 'eren Mr ~He~ ~ıu• 
HMll ' e ltünu lilr k11ttrtfult gue. 
Uıetc fnat bfr ptrata §ataeaktr. 

PatJi('t'hı Mr panh1i sıttlro ini'" 
löiifiiiİıııni, hc!J plralıklıitnı lia 
111e-rcrot öliHillfjmı •öditiline aı..
nil nir JMfiJ'i onar gUnlUk ôö
H hayiletme~e ~tamı, triihüu1a· 
la M i1va7et edilmeldeyaı. 
* :kıt eti ı~1f"r1ıilen bir 

gtupıuı M&ö ritlımh ı::te11es hit· 
nm iln~ !;t1ifıuya MtWUfak ot" 
Hfdan Jla1Jer vet1HMlite ,.e lniiıan 
Mr IM)kflllda alimr lhl1oniM4lr 
ğı 'bilhas a. l~ret edllınektecllr· 

• MllMkfl!t veklteU mllfti1ar1 NW 
kl dUn ııabahki trenle .Ankaradan 
aelirlmlze g61ıntfUr. 

){Usteşar liman reisliğinde ve 11• 
nıanlar fjfetfriUI umum tritldllr1Uldc· 
rlıide mC§gul olmııkt.adır. 

otan giÇırien evleri !nşaalmı telkill .. 
derek nahiye merltezinc gelen vaUöıl& 
yanında Ptti.arba~ı kaymakamr vo na· 
biye :mUl!UtU olduftt halde yeiıt yaf>t' 
Up ~men yerleştlrllm4ı otan tv1eil 
tetldk ctm{§tlr. Göçmen~rın tatdi
ıfıen rrıtıetahsll vaıılyete geldiklerini 
Ve kı§lık hıızırlıklnrmı umumiyetle 
tespit eden Yali mnteaıtfbetı ~ay liar
JiıanJdnm aofapraıc hiaMulUn k&ldi" 
rılı'nası l!llti tıtVi!yclet06 liulüfiliitıf· 
tur. 

• Halk partlit fbtıltakil grup reial 
.AU Rtına Tarhatı dün sabalıki trenle 
.AnkAradan şebnml.ıe geimtjUt. 

• Na.na Veiı:AteU O~li'CÖII< lü'tıelt 
reiBi Hlirııı §ehrlHUza te}Ml_§tir. !Jıt 
haffa .lfo.dar kalarak 1<ıdık6y ve et

il'~ ~ varll'lm imat PIAiılıı.rr tııotlide tetkik• • ·-.ıaı Jer yapactktır. 

Ziraat Vekili 
Bursa köylerinde 

tetkikler ve 
tem~alar yaptı 

Bırna, 12 (A·A.) - Ziraat Ve
kili Hunhs Etl:m~n cuıruırtesi gü~ 
nü Merinos fabrika!'! ile böcekçi· 
lik enstHitturiü ziyaret etmiş Ye 
her iki müessesenin çalışma saha
smdaki çalışmalarını tetkik eyle • 
mi§tir. 

Ziraat Vel(ili müteakioen refa
katlerinde valimiz RefiJt K6raltan 
oldu~ h111de Gür.!tıytt nahiyesine 
gitmiı ve btıtada toplanmış olan 
elli Myün ımıllt.a.r -ve ihtiyar he. 
yefle.M ile götüşere'k nahiyenin zı .. 
ra.1 durumu i.faennde lföyhı~n ~ 
hat e:lm13tır· :M.ıhlis Erkm~n l>u 
heyetler1e yaptiğı u:tun bir hUbl. 
halde bil~·- 15u yerin pek nene 
oları ıotWl;iyla s~ze bah~etm 
ilUHnde durmuş ve bu :tiuıhıt1a t!a.. 
fr 'tetilen izahatı büyük bit &illa 
il~ c111"emi,t1r. 

Bu görü me ~snasrnda k3ylül&o 
ffıiiY bu e ne Ziraat Veltiletl ta· 
Htnidan t6humtuli olarill göiidet!. 
Iti akala pamuğu He biittad.& fl1t 
Ula yetJıtirtımil; Mya fa!UJyEiıifö;. 
Mfi çok fyi neticeler Aldt1citrm 
M1dİftiiiô}et ve 1iarm§n miilt1Mle • 
lhlcM1i istilade etıli616rinin td1öli 
6!1Jinffilij r1~4 ebn~lerdfr. Zil'i*t 

Facz-t 4Mt 'h 

Esnaf cuzdanları 
idare heyeti vaziyeti 
nasıl izAh ediyor?, 

Esnaf eemrtetl4ri idare heyeU bir 
tazctenin esnaf cüzdanları hakkmd& 
kl ııeııriyatınm doğru olmadığını aöy· 
1emoktedirler. 

,Vefilen nfaJCımnta ıöte, bu ffıleıtl 
cfiıdtn pardlnfflid& dfğef seiSmere 
töre hiçbir fazlalık yoktur. Yalnız 
Yenl kanunlr. 16 kuruıluk pul par-aa 
~ı kuruşa çıkm11tır. Oüzdsn paraal• 
fe birlikte litstaııe 1cin de ayn bir 
jıara ilmdıfi dofru değlldir. 

ıfüt&ne fÇtn viU.yetteit alman ınil· 
Alide tierh'M M.rcii İitili'J( t6'ti*tii 
taa.k~ >'~ ..,.. wni&r sr 
Uyen kimselere verllm~Ur. E6na! has
taneye t.e1ıcrr11t1 tnecbüt tutulmuş de• 
fOlcrdir. 

Esasen çırak, k«lfa ve ustalardan 
alman cüzdan paralarının ancak blr 
lumm öemfyet aidatı ô1atılk aımmü" 
Udrr. Dlğef' kısımlar muhtelif ı'&Slm 
t6 hatçıatdır. 

Kağıth.ney4! •İdetllen 

Sandal devril~i, 
bir genç boğuldu 
i>ün Haliçte bir llı§inid bôiul* 

masife neticefenen bir sandal ka.. 
zisı olmuııtur. 

Sultanıelimae Fıstık eokak 47 
ntımarada oturan NltdeU ı.· 
nıaille Balat Tulumba sokak 25 
ntımarada oturan İsmail kızı li 
yqmda. Resmiye. ayni soalat.a S 
nUm.arada otura.rt 20 yaşıiida J..e.; 
man, Kara.gümrükte Aeıçeşmede 
S&nbüt ağa sokağında. oturan ltun· 
dtıracı tırağı Olman iibnleı'hıde 
llii erkek vd illi J&adtrı dUıı aut :U 
W Fener iskelesinden Yakubun san 
dal.mı aaali ~ kurijtan kiralaııut
lar va Kl~1Uiatıeye lif.met Utere 
tol~ çıltni'fflai'dıt· J'akat ~ÜtffM6 
ISblcrindo ani bir rii1ıt&r1a ltttda
im. tentesi dolmuş ve sandal dev. 
dlıni§tit· 

Etfi!tan j·~mmt MtıdAlcfiar il • 
~ti.nU kurtarmqılar fakat Osmam 
1Jtııamam1ıııucıtr. Bu tenc:tn oofW. 
ihğu anla.~ılmfşfır· 

'IVW#.4# «Aıtt 

O.. ılijtm :ffa1~ '8lilıtetiiid6 
lılr ft1iell ce~f iUhuu11uı, ıtıU
•fiumumf mU1..ıAlMHWl'1t Mtlt 
IU& ttBltMafl tftkıbt.a bt,._. 
fdijtlr. ~ yat1UUida JiAc1U Ola 
ötünUn uurıllM tetnıs Mr •lılıle 
vardır. YUl •tY• difff elı*tU l>Jt 
i~ret yoldur· Dunun d~ ftll.o 

daldan :UybOl•n. Otmaaa alt ol • 
ması !iuttetll m~. 

i3 'A G t; S T O S ' 

v-;;çru ~;,ı 
Değil rrıi.J -Babıali cadd••~ 
iğrenç bir matt1" 1. 
Sokağı kirletmek, bi~,,.ı' 

rin bazı kö_şclcrini, so~ ~ 
mwni hall i&UıiC ge ............. ~ 
tehir halkı için cidden 1"~ 
tacak ayıplat'dandır· vaıı• 
Sapa ,.o kuytu köşeler~ ~ 
mağa alı5tığımı.ı bu ç~ ~· 
dm izlerine son güıık?~ -~ 
!4mıf, ]fitta • Mfilt c)1dllr,. 
J& trırttf. dfYebllecc~ 
lerdc rastlamap ~ljd~ 

1'1es~ll sa1'1.hle}iıl :;;.-: 
ıisfalt Babıili cadde.sl_n~ tt tr 
nn. Sultan 11.aJumtt t~ .. ~ 
t.anbul kız Hs~J dUf'i~~~ 
ca. )'ayakaltlınmlan • pt* 'I 
lite~ ttlyadm htıfli >fi' J 
blcrlnl hem gönnemcle,.1:.,. 
feaa kokusunu hi !le...- . ~ 
lmllıi mlır· fi&"'" .. 

Yayalara mafisaoı ]U5Jll~d ~ 
licr metresi bliŞında ç t'_;,;, 
zia.ldar çizerek. knTJl• a'ı11 
C8c1d~nin ortasına. doğ~ ~ 
'\'O l>azan adattın çu Jtl ~ 
nokf.asmda gölctl.k tcjtdl~ ~( 
n'üz; ta7Aı izler, daha ,ıy.O:,~ 
binMllc Türbe tramv~~~~ 
rumda. tcfWUf etme~~ 
Jiü bu mesafe arasdl'İ• ~,. 
J1uiba.5ı yoktur ,·e 1>"111 İ 
dYanndaki lambanın Jtlf'~ 
ğaç claJlarırun çok JDüfe~ ~ 
masmdan bu kısmı af~,! 
maktadır· Böyleoe ~itô' ~ 
Ü.O. asfaltın bu klA,.ı W1"" 
ytialerce yerinden kirle! ~ 
dlr· JI',~ 

Gegen soMJ bu ıwtfal~ ':"""" -'J 
sa1Ja1i yikaaırdı· Bu ~ ~ 
se knclan '\-a&geçön# ~.tf 
d&ft, her giin 7enld0 ._r.ıı ~ 
dU maada ini etrkill P' .,~ 
Ieree asfalt tb.e.rhiden ~ 
nta.kta n fe!na kokular f ~ 
tadır· "'- _..~ 

Belediye Her ,eydf.lt ~ ._ 
mı hala llftiyae1111 lii~ (' 1 kin nispetinde kwtll .,,, .i 
c84cleji; )'ine eiti8~ ... ~ 
1*h yrlatnialft· -~ 
geaelett ~ ~e pdll91~ .... ~ 
tayı tara.Wııt ~ ıır-,-

saJıtpımnl de t~~ 
dırmalıdrr· ~ 

Bit '°MI" lııeledt1~ n 
dea l(;O metre • 11 ~~-... ._ 
~1 t1Uftnc16 ·~ 
hepılitf.tt Jrttııpla cfttf .Jf 
dJyollllı7.. • d ~ 

Doğru 'tl•c 
•--
.~!~~ 

ı.-ıef 
Okuyucuları.ınızdaa ~ 

bir sual soruyor: t ~ 
''Trann aylar bn ~~ .• .' 

jlttil~ f.ckiıiiıll ~.,. ~ 
IO.mbsiıUa.51Yor· OfdıDO ~ ~ 
tobüsün on dakikada. ~ frl. 
feyf tniin\'ay ancak ) ~ ~ 
bteU701t Ye ti~ " ~ 
celdtn~lıidcn ofacafc: .. e«J, fı: 
la§ıyor. Tranwayın ~~,, 
rml kf, ladece haftan '1 ~ 
elen k•rwcfr <f cilidlr· 'lf-1 f. 
pek yapamıyor ya... l ,e , 

Fakat bu nesneleriP ıc~, 
metıeıtı.dewa biti do ~ 
&Mnıfu' temin tid ... 
jlf midir?,, 
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Jf4 ~l' LARnnz bızi dioll· 
de 11 lorlar. Bili laf' ol un ıli~e 
~~~dıklan büyük ,;rf:ıtin 
1 ~'aJlnllYan lıaikl:ı 'e dJ-$1 .. ,.~. • 
ltı.ebu <14ll.d r ofünyan hır r 

rı~0~nınemek, ı;i:ız bti~"rutf 
~I, l:rtıi rlinliJ"Orfar· 

den ı~rl:ır ki dertıulmlr.in neler 
"~ bu ~et olduklarnu ani ınlar 
r:ın ... Cl'tlerj ortadan kaldırmak 
~t lld.Cden fcşt'libus:crcle bulun. 
ıa d~etttertmbin iı;lnde kanun-
t ı IJu l!5t mUmlnm ol:ımleccklc
Gaıet~~lla tt-mine ı;alı :inlar' I 

ı~. da e.tm dili kalaC:ı.lıli d .,.ı-
- tktlt'. S tırlan n~ıla 1 

1'tlıt e& bı.ı ( un:ı n 1 kıiyet nı c \7.tı la: 1 
ftiQ ~ lı blr ttvıui[c tabi tutmak 
cltr. \' 3.Slı bir t~"kiliı.ta. ihtiyaç ':ır
~ıı :Uıı'JIUa hail derdini dert o

Y:ı irm('ıtı"ltt:e, Hlldlrcnlcr de 
llın .ı\lı<Jit dert l·.'rttığtncltı. dert rn· 

rr. rraıılfiım Çelebi :ll .. ıan-

~~ :u ;.,; 
dUr: ~tilm1$ t"e bu hale 

~~r.ı biri, krndi!tindc bir has
''lı.J'bı.11;11tnet.mı 'e doktor ba -
ı llu Derdi: ı;akaJmın ağamın· 

t l1lr 11~ onUne geçebilecek clbet
~ 'ardrr dlrc b:ı5\"U rdnğıı 

...... S:acı en hank cloktonu:_: 
'! dir lıın at\myor. ne l"llp&

ll 1tt.O c sn rrn u :r 
~ (ar h nm (ıı~nyot) o· 

- l> lor) anlamı H'! 

llil ~nıcli s:ı.kıılırut ağrıyor! 
b:ı.s-reı, . a, ret ~öste nnl . N ıu;Ll 
hi!rı ka i><ısfcrmesin ki cnclrrdcn
~bittn:: ını 8.§mdıran füısflllarm 
~1ls :;ı bil~'Jc bir şfüfı.yct l~it· 
~!aıbı :ıbtıc-ttig; elit cll ftp friL. 
~lalığıtn hiçbiri inin büyle 'hir 
~~~tir.rnc,tubahs ettiğini göı
~ ~ . 
d • fçin.d ine yepymi b'lr. mc,--ıu 
e tı:ıuha~n ~ıkın ı müşlfül, belki 
ı\ıai{ · 

~ı : 
11~h \e dilŞllne yl tclfral"' 

..... l) 
....., P. Ctııck akalına a-ğnyor· 
l~~ır l\~~·or. agıı~yor! 

~eııı, blrının bu tn\'zihl dolrtora 
e oıs:t ıı net eldmn1111, fakat ne 

le llara ;n rd <loıttorhık , ıtr· ·nzı
ııı 11rau 1 hakdmck, ltcndisinc 
~ it ıcı'1dani.ı rt'~ctesiı dondur· 
.... · n tonnu"· 

• e "' ...._ 'l'ı..Yetlinız~ 
"°1>ı..;_u.zlıı. huzı 

\•ıu .. ~"l>r d 
-.ıı 'e 1 

11Yaılanıamı ve ce• 
.._ .... 1: 

"C d . 
rı ~e hıml'~dın <krde, ne 3cdiğin 
mı • d zıyor. Sana ne yıı,nr.klli-l l!n\I • • J' ...... 

l ~ &lfasın 
'" büliilc' beklediğimiz dr.rt-
.< c derdi bir lu mı böyle ... 

il. eın ~ llllı derde. ne ~·ec:liği
)·ı bıı~~ ~ZC{!iğl halde ,.lfMı-

' cl0ı~- dı;fo ha \ıırmadığmuz 
\r "lllCdl~-· . 

ttlr<!t be ~uıu1. dil kalmaz· 
efe l:~ aya,_ I'a.kfs... Ba$vuracRğ:ı
~~rt~eri!lliz rııa. geliyor· Tuı.ri 
lfer iiııd~n ba c bu hl~ôyrcnin ifade 

"'de htnzl"6 şka, olsa. :\"ani hakiki 
V(lrilJ C• • 

\~ lN>c n dert Ofd - ·11·-· • ~ '"'411\ı gn • Uı;:tınu hı t IJ{lml1. 
CU tırarınıııı J ahıldiğimı~ ı::t.in, Al· 
ele ı. ''Ucuun d"rtl~IzJn efüm
'1 ''al~1 k ~" abıt olnnlanıı d:ı 
()bh:~"~ı.o (l lıltla. btıhıb1ll'll~ınt-
~(l:ı. dcl'tllıı tuulild ctert 

** 
ı 

ı· llanya . . 
lrltanı ecmılcrıne 

... _ a.~da kalma;ları 
"~•arı v ·ı ta erı mcmiş 

~ ııdra, ız 
<it lt.i lsl>ıuı. (A.A.) - Londra· 
l<ıh·aldığ1 l~s. fırı, hükümctin-

lı • i l'a. lınıat llı::crirJ• §U 
''t ab Plllı&tır: 

lıttı cı :rn anıarcla. b tbuatm ecnebi 
:ııcliııin h:;.ıu~an İspanyol ge. 
ctı ~leclair eını ekct otm~ekrin~ 
~ 1[ ~~Ikl r aln"ıt§ O}dukJ:ırınn k \·e <'"l"' arı ha~rlcr katiycn 

iöyfo b' IZdır. 
·ı~ ır Cinj 

• 'IJlA. ..... t r hiç bir zama.:ı 
\lal --ı~ O!d ~ 
~ le:tıılerı ugu glbı. 1spa.n· 

Vanı etıne~nnaı €clor.lerın 
nı.edirler ," 

- - H A B E R - Alqam Postası 

UZAKTAN 

llllJMR- Balemla ellş 
Bir İngiliz nazırı 
göylüytn~: 

Bütün fiürriy:et 
severlerin Umidi 

ingiıteırede 
Bunla-r belki de çoR 
b klemiy celHcrdir 

Lorıdr(t, 12 ( A. A,.) - RCı~1er' 
ajansı bildiriyor: 

Blackpoo1•aa bir nutuK' ''eten 
Hmdist.iın nazırı Amöry' Hindis· 
tana dominyon statüsü verilme· 
si hakkında projeden bahseUniş
ti:ı-. 

Nazır, diğer dominyonlann 
halen anavatana yaptıkları :ı.s • 
keri müzahcrctin bu siyasete hak 
\•erdigıni ka~~yleın~ ve sözle· 
rino ~u suretle dC'vam eylemiştir: 

"- IIlndistan kanunucsasisi 
hakkındaki tetldk, münakaşa \'C 

mütakeıroler hamin sonunu öek· 
lem den yapılabilir ve bi.itün 
Hir.d partilcr.i şeflerinin hüku
metin gayretlerine iı;tiraki ka· 
dar hiç bir ~Y anlaşma h ''ası .. 
na: hadim olamaz. Hindistan, mr 
zi taarruzundan nefret husuaun
da miltte111t bulunuyordu. Bu 
şartlar n.Jtında Hind şeflerinin 
Hindistanın menfaatlerine h1z -
met edet'elt İngilte~ \"e Hindis
t'ı'!nm varmak istedikleri Hedefe 
zemin hazırlıyac1ltllitl Umit edil· 
mcl<t.e idi." 

H\ırbin bu~linkü "aziye-tini 
t'ahlil eden Am.-:.ry şöyle- demiş -
tir: 
"- Almanya, azm.imizt sade· 

ce sanayiimize \'e \'apurlarımıza 
kütle halinde hava hücumla:rıı 
yapan.it kıracağını sanıyorsa 

aldanıyor. Bu harbi kazanmak 
için daha fazlasını yapması la
.zlmdır. Eğer Hitler buna teş:elr 
btis ea~ fcla'kcti bir n:kamctlc 
karşıl~acakbr. Eğer 1.eşeobü
!ünden vaz g. bu da iflas 
demek olacak ve herkes rUzga· 
rın döndüğtiııil ve akıbetinin te
ayyün ettiğini öğrenecektir." 

Nırzrr. Avrupa.da bütün hürri' 
yetoo\·erlerin yütlerini ingilte
reyc doğru çe,•irm:iş- olduklarını 
kaydcttiıtt~n sonra şunları ilave 
eylenıiştir: 

"- Bun'lar belki de çok bekle· 
miycceklcrdir." 

İngiliz kabinesinde 
tadilat ihtimalleri 
Lon<lnı, J.! ( A. A.) - Lef a!' 

jansı bildiriyor: 
22 ağustosta tatil devTesine 

girmeden evvel parlamentonun 
müzakere edeceği b&Şhca mesele
ler, harp vaziy~tinin umumi gö· 
riinü~ü ile. yabancıların tecrit 
kamplarına sevk edilmell!I'i me
seleleri olacaktır. 

Diğer tanrftan ist:i:r..ahlartn 
ekseriyetle başlıca m~vzuunu 
teşkil eden igtihba:tat nezareti 
hakkında da sualler sorulacak

tır. 
Nevs · Chronicle gazetesi, ta

tildf.!n sonra. Çörçil'in tayyare 
imalat mühimmat ve dahilıye 
nezarc

1

tlcrinde bazı tadilat ya 
pacağını zannetmektedir. 

ur.uguvayı Alman J 

ınüstemlekesi 
yapmak planı 
"cenubi Am riha 
f ühreJ·i,, ne aöre 

§aln:ıdan ibar lntiş! 

A'.lman maknmlannn göre de 

oir Hadise 
"deli 

şakası;, dır 
~c' ·or!<- ıc (A· ·> - Ne\·yark 

Taymitı lf.l.ZCt.C niıı Bul!llos Ayrı:ıs 
muha:bin ''Ccnubt Amerika Führe_ 
ri, ndryl!ı m::ıruf Fuhrman'ın Bu 
enos Ayres polisinin tiı.lebi üzeri
ne Uruguay nrhrl Uzerindtı 'bir hu. 
dul k:ısahnst olan Konkordi~•adn 
te••ktf edildiğini bildirm<'ktcdlr· 

·A:rm muhabir şunları ilave et • 
mektedir: 

Arjantin hükfımctini Fııhrmnn'ı 
sürgün cdeccğı fuhmin olunmakül_ 
dır. Onıguay kongn!si hususi ko
.m1S'yonunun nazilmn faa1iyetl hak
kında yaptığı tıı'hk1kat esnasında 
Fuhrman'ın üz!!rinde Uruguay'ı 
bir. Alman mllı:;temlckesi hııline 

getirmcği istihdaf oclen planlar 
bulunmuştur. 

Ful1rmım bu planların bir latife. 
den ibaret o1du~unu filiylemiırJr. 

Uruguaydaki Alman clçisi bir 
beyanat n~rcderck Fuhrman~m 
zayıf nkı,llı bir Arjantinli olduğunu 
ve yaptıklarının ciddiye alrnmnm::ı· 
sr laZTm geldlfrini bfldiımiştır. 

Dl._ \RD\: 
• Y.uı;oslav beden terbiycsl nazın 

;ou~ant Panlich, Hitlcr gençliği zi• 
mnmdarlarllc mlinaaebctler tesisi mnk 
ımdılc bugünlerde Almanyayn ı;idc' 
ce rtır. 

• Nar.:eçtc bu ayın on ~inden ili· 
haren §imdiye kadtır bankalnnn !aa· 
Jlyct1nt tahdit cd~n bUtün takyidat 
ka.ldınlacakrır. 

• Rom-en yarsubıtylar1Je erlerinin 
aylıkları mnhsUs Burcttc nrttırılmış· 

tlr. Rir yarsubay bundan sonra ayda 
600 ilA 600 ley. bir er iSe günde iltt 
lty alacaktır. Şlmdlyc kndar blr ere 
yalnız o.t5 ley verilmekteydi • 

• ıs,,.eç mllll mUda!aa nazırı Skold 
radyoda söylediği bir nutukta bir 
mUdnfna isUkrnzme: taraft.tır oldugtı 
nu bıldlrmi§tir. 

• Parls mıntaknmndald Rennult 
!abrik:ı1an 4 alhı.ı!t~ tekrar. faali· 
yete b:ışlamı§lnrdır. Fabrikalar ı;ıı 
zojenlc iflıyen arabalar imal etmekte 
dlr. 

• ls-.•eç. başvcklll Hl.Utson Sosya 1 • 
Demokrat partisi gcnçU~ln köngre· 
alnl blr nutukla ac;mı§ "e nutkunda 
rsveç- polltlkn$mın yeni blr istrkamct 
alacağı hakkındaki şaytaınn tekzip 
eylcmi§tir. 

• .A vustl'alya ticaret ve bahriye na 
zırt A'.\'llStralya bahr1yesiruı 200 k8' 
dar muavin gemisinin tcchlzi ıçın lA 
znngclen muavenetin yapılmış oldu· 
f,unu beyan ctml~lr. Kendi ihtiyaç· 
lo.rmdan ba~ .Avustralya, lııgıllz ıı· 
mırallığına \'Csair domlnyonlarn bU 
yUk mlkynsta malzeme de vermi§tlr. 

$" Macar - Romen müzakerelerinde 
hll.zno bulunmak ve bilfıhare vaziyet 
he:kkmda. BUkreşlc temas etmek Uzo· 
re Buda peşte,> c gitml!; olım ıtomanyıı.
nın noma ııc!iri Bos:ıy bil' vazifeyi i!a. 
rttlgtndcn Romaya avdet. etmlgtlr · 

• İngiliz nuırlarındıın ç~rnberlayn 
ameliyat olduğu kliniği dUn tcrkcde· 
rek kısa für nekaliat devreııl goçlrocc· 
A'I sayfiy,.ye gitmiştir. 

Somali-de 
i~i ·taraf küUi 

kuvvetleri 
temasa geçti 

Kıdıiı:e, 1:! C.\ A:-> - Umumi 
karargahın resmi tebliği: 
\31UJl çöllindr işarn değer hiç bir 
§"CY olmamıştır· 

Sudanda. ve Filislinde de hiç bir 
faaliyet görillmcmişlir- Somalidc 
de kezalik. hiç bir. hareket olma. 
mııı ve düşman hiç bir trr:ıkki kay
delmC'.miııtir. 

Konyada , keşif kollan tarafın -
dnn bildirildil:inc. göre,, dü.')man 
DobeJ'i işgııli altında bulundurmak_ 
tadlr. 

JT.UffAN RESM1 T.ırnı..ım 

hnlyadıı bir ınahal, 12 (A·A·)-
1tnlyan umumi karargahının 64 nu
maralı tebliği: 

Jngiliz Somalisincle kıtant.Jmız L 
leri hareketlerine devam ederek 
düıpnan kuvayi killll.}!esiylc tema
sa girmişlerdir· 

CEBEITfıTT.\RJK: mm inTti\1,\
LF, K1ARŞI HAZffi ... 

Londra, 12 (A·A·) - Harliiye 
ne1.areti tebliğ edi;ror: 

Bazı ecnebi gazeteleri <!ebellitı
tar.ık üzerine yapılan hmnı a:kmln. 
rının tesirlerini mübalağa etnınk· 
tediııler. Hakikatte hasar.at ehem_ 
miyetsizdir ve insnnaa; znyiı\t ta az 
olmuştur. Cebelüttank her. türlü 
ihtimallere knl'ŞI hnzır bulunmak
la ve bunlara karşı ko~·mnk için de 
büyük müdafaa vasıtalarına malik 
bulunmaktadır. 

Tayyare benzini 
ambargosu 

Japon protestosuna 
Amerika red cevallı 

verdi 

Tokyo, 12 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiri}~Or: 

Tayy.ırc benzininin ihracatına 
konulmuş olan ambargo halrlhn. 
da Japon scfic.i Horinuci tarafın. 
dan Vaşingtonda verilmiş olan 
protesto notasına Amerika tar.a. 
fından verilen resmi cevap harL 
ciye nezaretine. vasıl olmuştur. 

Mczkiır cevapta, Birleşik A
merika hükumetinin bu ambargo. 
yu asken noktai na:ıardan elzem 
görmüş olduğu beyan edilmekte. 
dir. Bu tedbirin muayyen bir dev_ 
l~te ;nütcveccih olmadığı cihetle, 
bıtıttına protestoya mahal vermi. 
yeccği de ilave edilmektedir. 
Mezkuıı nota, Amerikan ma)(a_ 

matının Japonyaya diğer mcmle
ketlcr~en ~arklt bir. muamele yap. 
mak nıyetındc olma.dıklan ciheti 
üzerinde Israr edilmektedir. 

Mançukoda Japon 
aleyhtarlığı mı 

ba§hyor? 
Tokyo, 12 {A.A.) - Domei a_ 

jansına nazaran Mançukoda ge. 
çen aydanberi. J,aponya aleyhine 
fena propaganda suçundan 19 
yabancı tevkif edilmiştir. 

Domei ajansı tevkifata devam 
edildiğini bildirmekte ve maz-

1 

1'1.YATnO"li:J\. hiç hüıımctfori 
olm:ıdığmdıın mıdır? yok

G:ı onu edebiyattan büsbüttin ay,rı 
bir snnnt snydi1Harından mıdtr? e. 
debi zevki olmıyan. en manasız o· 
serimi oymyan bir adnmm iyi bin 
nkt6r olabileceğine inanıyorlar. 
Sarah Bernhardt'ı biç görme
dim; fRknt eminim ki çok fena, 
sahnede sövlediklcrini g<'rçektcn 
anlıyamıyım. bir aktristi- Öyle ol
masa 'Racine'le Rostand't bir zan· 

A.vrupayı taklit cdorki!n ()ıııda, 

moda olana. kalabalığın rağbetW 
k:ızananaı gidiyor.uz, Rbmanla.rr iki 
üç yüz bin sa ılan hl'rhangi yeni 
bir muharririn, bir Yolmire'den. 
bir Bnlzac'tnn, bir Fielding'den e
hemmiyetli olduğunu sanıyorlar· 

Taklit, ticaret endişesilc olmadı. 
ğı zaınnn iyi neticeler Yerlr· Rağ
bet görmek, alkışlanmak nt'ZUSU 

da sadece bir ticaret cndişesidır
Fakat bunları anlabnak, knbul 

ettirmek çok ror ~cydir· Zaton bir 
notmC'z, ömrünün 
sonundn YC!r -
nPuil'ün vodvili~ 
ıini o~·nıunnğa 
kalkmazdı. .. fou -
net • Sully'yi dQ, 

______ , ______ tavsiyem v.ardir: 

\E:ıııın: 1 Noel sa'-ıl:ırı da 
'h'--~ Al /1 A dahil l'llhıstnı.· 
ıuu:Uuan--"ltar tfon mecmuasm1?· r Mndnme MıırlC 
=;=s;=--=,...--~~=-==-= Bcll ile 1Ionsicur 

Yonncl d~ dahil Comcdio - Fran
çaise in, ccm bücüş şürle.ri de do." 
hil Monsicur M.ı.urico Master .. 
linck'in bayağılığını esasen hisset. 
miycn kimselerle münakaşaya. ı;ir
mcY,in. ngtal aptal gülcrektcn ni· 
hnyet sizi de sinirlendiriııler, km
gaya nıecbuıı olur.sunuz. 

m 

görmedim, fakat onun sahneden 
bağırdığı mtsrnlnrı okudum: öyle 
şiirleri beğenen adrunın gerçekten 
büyilk bir sanatkar olmasına im
kan ,·erilemez. Onu alkışlamış, o
na.. hayran olmu;ı. onun medhini ct
mİ§ kimsclcr.iıı. münekkidlerin ya
lan söylediklerine, yahut kendile
rinin de bır şey anlamadıklarına 
kat'iyetle hukmedebiliriz. 

Bir aktörün oyııadığr hor eser B 1n yol nrkndaşile konll§U" 
iyi, sağlam olmıyabilir· Bin asında yordum; okur. yazar., mli.ı 
i~i, sağlam kaç eser yazılır ki?... ne\'vcrler. smıfmdan bir zattı· Klııı. 
Fakat bir de. bütün parlakJığrna, den bahsettiyse beğenmedim.: fı" 
ust111ığına rağmm hayab'l eser lnn şair, filan muhanir ... Nihayet 
vardır ki sana tini anhyan, sanatinc kendimden utandım: arkadll.§un be .. 
liilrmeb ei!cn aktör bundan kaçar· nim için: ''Hir; .kimseyi beğenmi• 

Oltıukça geni.~. esaslı edebi irfa_ yor, kendini beğeniyor,, diyecek 
nı olı:nıyaıı aktörün d e iyi olabile- diye ... Ama kababnt benim mi'? 
ceğinc inanamam· Bizde birtaltrm "Kimseyi beğenmiyor. kendini be· 
gençler, iyice okuyup ya?.madan. ğeniyor,. dcdinnemek için Abdill .. 
kendilerini piııirmedcn tiyatroya hak Hllmicfi. Süleyman Nnzifi6 

heves ediyor. ötede beride oytıu- Mehm t Akü'i beğenecek değillıµ 
yorlar. Bazı şehirlerimizde heves- ya. ı .. Yalan mı söyliycyim? 
kiırlardan teşekkül ebTıiş tiyatro Benim de beğendiğim; hayran 
takımları var; teşvik de görliyor· olduğum, karşılarında lfütün ku., 
lnr. Bunların, memleketimizde vr.- çüklilf'.:rümü hissettiğim şairler, mu· 
ni bclirmeğe baalıyan tiyatro s~a. harrirlcr, sanatkirlar vnr. Emi
tine edecekleri fenalığın badeli, pa• nim lrl benim beğendiklerim başka
yanı yoktur. ParJnldığın ırüzellik, !arının beğendiklerinden birkaç de-' 
yontulmamış istidadın sanab. oldu· fa fada ve daha esaslr nd.ıımlnr. 
ğwıu zannettir.ir, böylece halktı Ama onlann ibahsı geçmiyor· Dik .. 
.rnnlış kanaatler uyandırırlar- kat edin: müncV\•cr zilmrcdcrn de-

Sanat meselelerinde daima. titiz diğimiz insanlar bugünkü iyi şair
olmak. hiçbir tavize razı olmamak !erimizi. muharrirler.imizi bilmiyoı:
lli.zımdır; fakat bu titizlik bilhassa lnr; lıaydi 1lunun nek zararı yok 
tij·atro h~usunda gösterilmelidir, diyelim· Fakat dünkülerin. eskllc· 
çünkü tiynlr.o, şiirden. romandan, rin de balı.sınl' pek açmıyorlaı:: Fu
hasılı bütün edebi n evilerdcm dn1" zuli'~i, Baki'Y,;i; Galip'i ya. hiç ta.
ha fazla halka hitap eder. tesiri nınuyorlar. yahut çoktan beri oku· 
geniş ve bUyliktilı:- Ti~·atro husu· madrklıırı i in unutın ı: HU:·~ 
sunda edilecek hataların, göst ri- yin Rahminin sözU açılınca çoğun· 
lecck müsamahalarnı, öyle çatiuk da bir tebessüm beliriyor·.. Ma
çabuk temizl!'.'nmiyecek fena tesir_ Iüm ya! Hüseyin Rahmi öyle ki· 
l<'rl olur. Bizde tiyatro ile uğraşa- bar kibar r-0manlar yamıaz. .. Ab
cak kimselerin rağbeti, parlaklığı. dülhak IDi.mit dalit, Mclıme.t Akü 
şunu bunu değiL ancak inandıkları büy:ük ıair, Hili$eyin Ralmü: edebi
gü:ı:elliğe hizmeti düşünecek irfan yat münakaşalarında. adı ~yc
sahibL bir.er rahip, birer sanat sa- cek muharrir·" Bu gibi hUkümle:
hibi olmaları lftznndır.· Ötekilerden rin cari olduğu bir zamanda. be-. 
yalnız ve yalnız kölülillc gelebilir· nim için de varsınlar, "Kendini be
Eld ettikleri n eticel~r roZI kim- ğenmiş ! " desinler... . .. 
selerin gfü:lerini boynsa, alk?§ları- j 
nı kazansa dahi·-

JI 

T AXL1DfN, Avrupa'yr taltli-
din esasen aJeyiıind~ deği. 

Hm; taklitle çok bU~ tik işler gö
rlilcbilir. XVI ıncr ve XVlI rncı a
sırlar Fransa'.sı, Yunruılılarla La
tinleri taklit etmek fatediği için 
ç,ok glizcl e~rler vücuda. getirmiş· 
tir· Bizde Edebiyatı Cedide'nin 
kabahati . .b,renklcri taklit cbnek 
istemesi değil , Prenklcrde ne ka. 
dar çürük, baynt:'ı edebiyat Yarsa 
onu taklide kıılktşmış olmaSYdrr. 
Tevfik Fikret, Halit Ziya, Fran
çois Coppcc. \'C Bourget gibi mu
harrirlerdcn kuı:tulup da klassik 
lı'ransız edebiyatını taklit etselerdi. 
kendilerind tle zaten cevhcıı bu,. 
Iunduğu için, hiç şüphesiz şimdr 
kinden daha e-~ash, daha metin hir 
cser bırakırlardı. 

JV 

ŞİMDİYE kada~Sait. Faik A· 
basıyaıuk'm hikayelerinden 

d~ ~irlerinde.n de pek hQ§lanma.
mrstım. Fakat bugilnl rde 'arlık 

mecmuasmda "Köprü" isimli bir 
şiirini okudum, gerçekten hoşuma. 
gitti· O §ii:r.i okuyun, gUzcl ecy. 

Buna mukabil Calıit Sıtkr Taran· 
cı'nm l'ücel'de çıkan "Desem ki···" 
isimli iirini, airin bundan. evvel~ 
ki 3iirlerinl pek sevdiğim halde, 
bir türlü bcğcncmcdiin. Cahit Srt.· 
Ju Tarnncı krndine dikka.t etmeli: 
samimtlcşee ğim. tabiile cegjm, 
ince şeyler aramaktan kaçma.ca
ğım diye Paul GCrnldy'ye düııeccit, 
Paul GCraldy, Supervielle'den de 
geçse gene manasızdır... Bunlnrr 
Cahit Sttkı•yı sevdiğim için, ken
disinin dönmesi kabil olduğunu bil
diğim için söylüyorum. 

'umDa.h ATAC 

nunların çoğunun Neyyork ve Solist kızlaıra veıika 
Mosk_ova radyolarından Japonya Şclırlmiz sahnelerinde çaiı:an solist 

Königsl>erg panayırı 
açıldı aleyhınde neşredilen ha:vadisle:i luzlıırm tasdikli meslek vesikıılan o

ardıklarını ilave etqıeletedir. Mev lup olmadığı tespit edilecektir. Ruh
kuf}arın milliyeti ifşa edilmemek. 113.tlı olmıynnlara İ§ y.ıptırılmıyacak· 
tcdır. 1 tır. 

~~~~~~~~~~~ ..... ,_...----~~~ 
König berg, 12 ( ·A·) - D-N·B

njansı bildiriyor: 
28 inci dosu panayırı buı;fuı be

lediye dairesinde açtlmıştır. 
Belediye reisi mcrasimd hazır 

bulunan diplomatları ve ezcUmlo 
Türkiye, Çin ve Sovyctler Birliği 
büyük elçilerile tsveç sefirini ıc-
liimlamt§tır. • 

1kt1sat Nazırı B· Funk ve Maliye 
:'\azın Kont ş,·crin Fon Krosiı;k 
de merasimde hazrr bulunmu~lar • 
dır. 

Suadiye gazinosu 
ecnebi garson 
çalı§tınyormu~ 

yıkıbms, lıUraı mc d:ın lulllnıı getJrflınlttir. "'ful rlkl blrind rr~ bunu 
,giJril;orııunuz. ikinci re11im de k111ıalı trihıın kı mı ki, <'3d1P\"C I.(' :ıdlıf od"r,bur.t ın plalımuıoa ~ txıalanPJ11mıthr. Bur&d:ı artLll; futbol oywuırw· 
yor, 3cni Takaim me.)danı lı;in kullamtııcak menou •ütun merdhcnlı:r ldz.JrlaJımakt.adu, 

Suadlyc pllJ ve gıı.ziııOdW1d& ll"f'ftl· 
ki g1ln de bir tdt41 ~;nın:rı. pam.
d& ccncbf garscıtı o;;alıgt:n!dt#I e edl· 
hat cil2danlan bu!wımryaa T1lrk" 
mil.tahdemlar d4 llmundufa ,erm=u. 
vo p.ztno sııMhl ba!Um.da ~ :t 
blr zabıt wba!mtıttur. 
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iv3nyolundaki hırsızlık 
(Bal tarafı 1 ncldc) 

2fe kadar çalıştıktan sonra dilk • 
kiiıı: kapalık vo evimize gittik· 
Her pazar •gUnu ibir kere dilkka
nm önünden geçer. kontrol yapar
dık,. fakat aksi işte, bu pazar bu. 
radan geçmiyeceğimiz tuttu. Uzat 
mıyalmı. Pazartesi sabahı dükkanı 
açt.Iğımrz vakit birdenbire dükka· 
nm içers!ni karmakarışık bulduk· 
Üç kasa. ibira §işesl tamamlle a -
lmmış. şişelerdeki bira içilmiş. ra
kılar ra.itan indirilmiş, şarap şi • 
~eleri boşaltılmış. 

Hepsini güzelce içtikleri anlaşı
lıyor. Sardalya kutuları, dolma • 
lar, knşar peynirleri yenmi§ ! Ne 
kadar da oburmuşlar, o kadar çok 
öte beriyi nasıl yemişler· Hayret 
odilecek şey doğrusu! 

Çikolataları kutularından çıka · 
rıp kiminin yarısını, kiminin do yal· 
nız bir parçasını ye)ip üst tarafı· 
nı yere alnınjlar! BUtUn bunlardan 
sonra. yumurta sepetini alarak 
dlikkanm içinde ihiribirlerile yu -
murta harbi yapmIŞlar. duvarlar. 
daki yumurta kabuklarından ''e le· 
kelerinden ıınlaşılıyor· 

Haydi iş bu kadarla bitse, ibun -
dan sonra kara.biber kutularını a· 
larak şekt'rin ıve nıakarnanm tize • 
rine serpmişler,' yağın içine gaz 
dökmlişler. şekerin içine yağ at -
mışla.r. Konserve kutularma ktığrt 
doldurmuşlar-

Romen ticaret 
heyeti 

Yiyecek üzerinde bunlar yapıl. 
dıktan ııonra c:ekmece)i açını~lar. 
içinden 70 küsur lira parayı ve 
kapalı bulunan Jş Bankası kumba· 
ra.srnı kırıp içindeki paraları al • 
mışlar Ye en son olarak makarna· 
ları yanyana dizerek sandıkların 
Uzerine de "Y~ıuıın bakkal!., di· 
ye yazıp dükkandan savu~muşlar.,, 

Son dakikada emniyet mlidi.ir • 
lüğUnden aldığımız malümata gö -
re, dükkanı soyan hır.sızlar yaka· 
lanmıştır· Çete mensupları 13 · H 
ya§larmda üç çocuktur. Bunların 
eleba§ısı Ha.san oğlu Alidir. Di -
ğerleri Ke.sımpaşada Aynahçeşme· 

de oturan Yaşar Ye Ak8arayda 
Turşucunun oğlu Servettir· Bun· 
fardan elebaşı Ali dükkandan al -
dıh paralarla dün öğleden sonra 
çal'§ıya gitmiş ve üzerindeki yır • 
tJk pırtık elbiseleri yenilemek ve 
çıplak ayaklarına da ayakkabı al· 
mak için dükkanları dolaşmağa 
başlamıştır. Bu sırada çarşıdaki 
memurlar Alinin vaziyetinden şüp
helenmişler ve cebinden ıbir demet 
para çıkararak alqp:eriş ederken 
yakalamışlardır. Ali sıkıştırılmış ve 
diğer çete efradını da ~ylemiş -
tir. Hepsi yakalanmışlar \'e bu sa· 
bah F.mniyet Müdiirlüğüne geti -
rilmişlr>rdir. Ç.ocuklar 11uçlarmı iti. 
raf etmişlerdir. Hepsi do sabıka· 
mz ve ilk defa polU!in eline geç
mektedirlr>r-

Otobüsün camına 
şarap şişesi fırlattı 

(Ba~ taralı 1 lnclde) DUn Ba.kırköyden lstanbula gelen 
'kadaı' .§ehrlmizde kalarak tet • lblr otobUste bir MdJııe olmu~tur. 
kiklerde bulunduktan sonra Anka.· ~ · Şoför Zekerlyanm idaresinde olan 
raya gidecektir· 1bu otobüs Bez fabrikası önUne geldi· 

Bir muharıirimizin heyet reisin· .ğl. zaman Kadir isminde biri otobUsU 
d • ··• di-· - R l ~ Jdurdurmuı, ve binmiştir. 

en ogr~n gınc gore ı omen er: · l Fakat bilt"tçi Kadirin ya.nınıı. gide· 
biiden .;:Un ve p~uk alacaklar, \ rek pa.ra istediği zaman Kadir kızmış 
znuka.bılinde de b~ze petrol ve ko· ıve para vermedikten maada bağırıp 
reste verecek.lerdır. lçağınnağa, dindeki §arap §i§esinl 

Bundan/ba§k8'.,Romanya _va.purL , 'ağzma götürerek içmeğe b&§lamı§tır. 
le iı..ilesı ile !bcra.b'er Ştem" nn.mm· f Adamakılh earhoıJ olduğU an18§ılan 
da bir ROmiı.nyalı tüccar da.ha. ptadJrln otob1lsU nıtuııt edeceğini gö· 
ge~tir~M.~ Ştem tstanbulda ıbir ı V.ren otobüs §Oförll civarında memur 
m,Uddet kalacak ve buradan yapa·" .?lmamasma rağmen otobüsU durdur· 
ğİ :ve"tiftik alacaktır· 'muı ve biletçisi ile beraber Kadiri a· 

., tiı'kt lndlrml§lerdlr. Fakat ka!uı dön· 
j ,mut olan Kadir birdenbire hiddetlen• 

agV lübı•yet•ı kabul 'miş VQ elindeki §llrnp ııl.şeıılni hareket 
l etmek U:ı:"re n\an otobllııUn reneerc· 

• 1 l!line lırlatmıotır. 

etmlyen Franslzlafl )·Kınlan camlardan yolculardan Ata 
1 ~ ılmılnde b1rln1n çocuğu GUc;lU yUzUn· 

fdcn yarnlanml§tır. Bunun U1.erln11 oto· 
Londra, 12 ( A.A.) - Yarı res : fbUs biletçisi Kadirin üzerine atılarak 
i b. badan il)ld' T fyaka.la..mt§ ve sarho§ hlr mi\ddf't 11on• 

m ır men ' 1 ırı ıyor: ·re. hldlso yerine gelen memurlara 
Gerek anavatanda, gerek Fra.nı ·teslim cdllmlşttr. Yalnıa bu sıra<la 

sız imparatorluğunun muhtelif' ·Kadir bil,.tçlnln kendlıılnt dövdUğUnU 
yerlerinde Fransız hıhunun ye· iddia. ettiğinden biletçi de karakola 
niden canla.nıma.kta olduğuna de- , götUrUlm~ ve ikhıi hakkında da tah· 
Jalct eden alametler belirmekte· kike.ta b~ıanmı§tır. 

di~sız Fasından gelen ve Ecnebi garsonlar 
Tancadaiı çıka.ıi Falanjist "F& (Baı;t:ını.fı ı incide) 
pana." gazete.sinin Casablanca na hıuırelUğl 1.§lerde.n sayılmamakta· 
muhabirine atfedilen habere gö· dır. Bu itibarla meııelede zabıtaca 
ı·c, resmi radyodan başka her mUdahaleyi icap ettirecek bir nokta 
hangi bir rad'\.·oyu dinlemek ağır yoktur. Halen btanbulda altı Roman 

" yalı ganıon Yardır. Bunların haricin· 
bir cürüm sayıldığı halde gene- de ve mcvzuubahs edıldlği tarzda Ro· 
l". De GOl'ü bUyük bir merakla. manyadan oehrimtze bir garson akını 
dinliyen pek çok sadık dinleyici mevcut ve vaki değildir.,. 
vardrr. KANUN NE Dll"OR ': 

. , .. Halbuki, ''Tilrklyede TUrk vatan· 
Muhabır Ca.sablanca da. sutun:4 ~IArma tahsis edilen ııanat ve hlz· 

larmı her gün lngiltereııin yen~ "meUer., hakkındaki ıı haziran 1932 
zaferlerine tahsis eden ve bU .. tarih ve 2007 numaralı kanunun birin· 
yük Britanya donanmasrnm za • el maddesinde münhasıran 'IUrk va· 
ferinden ve başardı"'ı işlerden tanda.oları tara!mdan yapıl~bllecek sa 

b~ nat ve htzmeUer aynen ~öyle sayıl· 
emniyetle bahseden azı gazete- maktadır: 
lerin mevcudiyetinden bahset· •• Ayak satıcılığ"ı; çalgıcılık, !otoğ· 
mektedir. rafçılık berberlik, mUretUplik, alın· 

!şgal altında. bulunmıyan sarlık, elbise, kasket ve kundura. 1· 
• • .,.,1 malAtçıhğı, borsa.larda mlibayaacılık. 

Fransız araz1sınde çıkan b"'91ıca devlet inhisarına tabi maddelerin sn· 
"Y Katolik gazetesi "La Croix" de tıcılığı, seyyahlara tercUma.nlık ve 
rı 

şunları yazmaktadır: rehberlik, inııaat, demir ve ahşap sa· 
'Her şeye rağmen yeniden do- n:J)'l ıııc;illkJerl, umumt nakliye vese.· 

ğaca~"IZ. Çünkü Fransızların ıu ile su ve tenvir ve teshin ve mu· 
. • • habere l§lerinde dalmt ve muvakkat 

ekscrıyeti mancvı kalkınmanın 1.§çlllk karada tahmil ve tahliye I§· 
lüzumuna kanidir. Bu tahakkuk leri, §~förlUk ve muavinliği, ntelnmum 
ettiği gün bunu maddi ve hattiı. amelcllkı her türlU müesseselerde ti· 
askeri bir kalkınmanın taldbet· rethnne, apartıman, han, otel ve §lr 

. b gUn k beclil . ketlerde bekçilik, kapıcılık, odabe.oı· 
me~ı v~l:. ı..u ·ay w en vabzı- lık, otel, tıan, hamam. knh,·ı-ha.nP., 
yetin sı wıa sanlmaga mec ur l87.lno, danstg, ,.0 barlarda l<adın ve 
kalmadan yeniden elde edilmesi erkek hizmctçUik (gar on ,.e semınt), 

t bile müstebad değildir." bar oyuncu ve ııarkıcılığı.,. 
Bu maddede görUldUg-U gibi, fllvn-

ı c ki 'lokanta., kelimesi ayrıca zikrcdll· 

]y er ı ı· m a mu 1 a"' t meml§lir. Ancak •'otel ve gazino .. ile 
'garsonluk,, tasrih edildikten sonra 

t ı: · d · · lokantruım da bunlar meyanında 
f •• zerın e ıh tıkar mUndemlç bulunduğu §Upheııizdlr. fl Nil.ekim lstanbul mUddelumumlllği de 

HükUmet bazı vilayet 
merkezlerinde satış 
mağazaları açacak 

bu noktadan zabıtanın ccnebt garson 
lan l§tcn menetmesi 11\zımgeldlğ"l kıı.· 

nae.tlndedir. Nitekim belediye Sus.dl· 
ye 'gazlno,,aunda bir ecnebi garson 
ı:alı§tırıldığı için gazino sahibi hnk· 
kında zabıt tutmuş, ceza ya.zmı§lır. 

Taksim ve yolcu Balonu lnkanta ve 
''S'nztno,.lan için de aynı hUkmun· tat· 
blkl kanun icabı görUJmektedir. 

Bu iki gazino ancak garaonluk 
kurru veya mektebi hallne getirildiği 
takdirde Romanyalı gar11onlarm mUte· 
hassıs ııı!atlle ve fillen servi8 yap· 
mame.k varWc bulundurule.bileceklerl 
fieri sürülmektedir. • 

bu g ·ü nün .· -· tı a .b er . ve.· :h a ;.d i .s~&:le~~ 
. .. • • • • ,ı • 

-.. .. ~~-•--•'1"•1--"1'1 ...... W ................... 1"', ...... ,A.,_~ ........ &~\ 

Hava hücumları 
l.ondm, 13 (A.A.) - İngllterenln 

bau mmtakalan üzerine dUn yapılan ~ 

hücumlara 1500 den fazla Alman t.ıı.y· 

ya.reelnln iştirak ettljtl öğrenllmlıtır. 

Dün gece bir motörde. 
)ki defa yangm çıktı 

Hava ne:ı:aretı diln dU§1.ırUldUkleri 
muhakkak olan tayyarelerin 61 f 
bulduğunu bu sabah blldlrmiıtır. ln· 
glllzler ancak 13 tayyare kaybetmiı· 
!erdir. 

İngiliz hava. muva.!!A.klyetlerine da· 
ir haberler Atnerikada derin akisler 
yapmaktadır. İngiliz tebliğleri gaze· 
telerde lri harfle birinci ııay!alarda 

neşredilmekte, Alman tebliğlorl ise i· 
kinci pl!na atılmaktadır. 

Hava hUcumlarım sahilden seyre· 
den bir Amerikalı muhabir, dU§Urillen 
tayyarelerin sayılmuı gUç olacak ka· 
dar çok olduğunu söyleınl§tlr. 
tSGlUZ HA \'A NF.ZARET1N1N 

TF;BLtGl 
I,ondra. J2 (A· A.) - Bahriye, 

hava Ye da.h!H emniyet nezaretle. 
ri mi.iısterek tebliği: 

Bu sabah Kent kontluğu üzerin· 
de başlıyan düşmıın bombardıman 
tayyareleri hücumları bilahara 
Vigt adaarna ve Port.mnuta geni.şle· 
miş ve burada düşman kuvvetli fi. 
lolarrnı kullanmıştır· Tersane üze
rine yapılan hücum düşmana az 
muvaffakıyet temin etmiııtir. Ter. 
sane mahallesi kenarına bir kııç 
bomba atılm~ ve bunlar bir depo
ya ateı.ı vermi~ler ve dalga kıranda 
hafif hasara 5ebep olmuşlardır. Li. 
man idaretııine ait iki motörbot ha
l!Bra uğrayarak .ııonradan batmış • 
trr. 

Portsmut'un başka tarafmda de. 
miryolu garma isabet vuku bul -
muş ve garın bira.hanesi de dahil 
olmak Uzere bazt biiıalarda yan _ 
gın c;1km13tır. Yaralananlar var 
dır· Fakat atılan bombaların faz
lahğnıa nazaran za)iat azdır. 

Kent ve Sussex konUuklarına ya. 
pılan hücumlar hakkında hil&hara. 
alman malfımata nazaran Vight a..' 
dasında kilise ve bazı evler hasara' 
uğramıg ve bir kaç kişi yaralan -
mıştır. 

Diğer muhtelif noktalara. da 
bombalar dlişmüş ve bazı İngiliz 
hava kuvvetleri tayyare meydan· 
larında. hafif hMar olmuştur·· Bir 
kaç ev ve hususi binalara da isa • 
betler vaki olmuştur. Bu mıntaka-' 
da yaralananlardan bazıları öl • 
mü.ş olmıı..sma rağmım zayiat nis • 
peti hafiftir. MUdafan. tcşkiliihmız 
her no'ktaiil\ §iddetle kal'§I koya • 
rak düşmana yeni ve ağır zayiat 
verdirmi§ ve buna mukabil az zayi
ata. maruz kalmıştır-,, 
PARAŞtlTJ,F, ATU\'A'N ALl\IAN 

TAl'\" ARJo;C'if,Jr.RI 
İngiltr.renin cenuhıı şarki.'linde 

bir 6ehir ti.zerine yapılan Ha.va. hU
cu.mlarmm en büyüğünü ibugUn id. 
rak etmiştir- Ru hücum csııa.•ıında 
Yünkers 88 tipinde 30 bombardı· 
man tayyare11i bu şehir üzerinde 
uçmuşlar ve pike hücumlar yapmış. 
Jardır. Biri, tayyare dafi toplan ta· 
rafmdan olmak tizere 5 düşman 
tayyaresi dü§ürülmUştür. 12 Nazi 
tayyareci!li paraşUtle atlamak su
retile hayatlarını kurtarmı§lardır. 
Golff oynamafa mahsus araziye 
muhtelü bombalar düşmüştür. 
İNGtIJZ 'fA\"YAREl.ERtNtN 

RO:\IBABDIMANl,ARI 
Londra, 12 (A.A.) - Hava ne. 

zardi tebliği: 
Düşman tayyare meydanları 

dün yüksek irtifadan bombardr. 
man edilmiştir, Dinard ve Caen· 
de dü~manın işgal etmekte bulun. 
duğu tayyare meydanlarına hü. 
cum edilmiş ve Brest tayyare 
meydanı hareket pisti hasara uğ. 
ratılmıştır. Guernsey hava limanı 
tekrar bombardıman edilmiştir. 

Sahil muhafaza teşkilatına ait 
bir tayyare Fransız sahillerinde 
bir keşif uçuşu yaptığı esnada bir 
dii,:iman avcı tayyaresini denize 
düşürmüştür. 

Dn gece bombardıman tayya. 
relerimizin hücum hedefini petrol 
bulunan mahaller ttışkil etmiştir. 
Dortmund sun'i: petrol tesisatı 
ı::iddetlle infilak etmiş ve Castro'p 
Rauıseel tesisatı yakılmıştır. Gel. 
sen • Kirchen ve Vanlickel te. 
sisatları da şiddetle bombardıman 
edilmişlerdir. Başka tayyareler 
de Cherbourg petrol depolarına 
hücum ederek yangınlar çıkar. 
tılmıştır. 

Duseldorf, Vanne, Eickcl. Hat. 
tingen ve Dortmund askeri he. 
deflerine hücum edilmiş ve Hamm 
ve Soest'e mutad ziyaret yapıL 
mıştır. Müteaddit düşman tayya. 
re meydanları da bombardıman e· 
dilmiştir. 

Bu harekat esnasında üç tay. 
yaremiz zayi olmuştur. 

ALlUAN RESlll TEBUGt 
Dcrlln. 12 (A· A·) - D· N. B. 
Alman başkumandanlığmm dün. 

kli tebliği: 
9000 tonluk s.llahlı Upvey Gran· 

ge lngiliz şilepl bir denizaltımu: 
tamfmdan batırılmıştır. 10 Ağus -
tosta İngiltere ve deniz ilzerinde 
geniş mikyasta keşif uçU§lan yapıl 

Makinist ağır ya ralanarak hastaneye kaldırıldı, 
yangını itfa İye aöndürdü 

. -~ 
DUn gece sabaha karşı saat, 2 111· mıştır. ,,....,..... 

re.larmda. Haliçte han iskelesinde bir Hamza motöre gelmiı ve kannlık 
motörde yangın çıkmı~. bir makinist olduğundan ya.ngınm yaptığı huan 
tehlikeli surette yanarak hastaneye görmek için bir kibrit ça.kmI§ ve mo· 
kaldınlmı§trr. HAdlse §Udur: röre doğru lğilml§tır. Fakat i§te bu 

Hanönü iskelesinde duran Se!Amet urada benzin tenekelerinden ve mo· 
molöril makinisti Hamza. motörU ka.· törden etrafa yayılmıı olan benzinler 
rıetınrken karbUratör birdenbire ateı birdenbire parlamı§tır. Alevler mıı.ki· 
almış ve clvarda.kl benzin tenekeleri nlııtl de sarmış ve elbiselerini tutuş· 
tutuııarak motör yanmağn ba§lııınt§· tunnu§tur. Makinist kendt.elni denize 
tır. Derhal itfaiyeye haber verilmiş atarak kurtarmı§tır: 
,.e bir mUddet sonra. motör kısmen İkinci defa gelen itfaiye bu de!a da. 
yandıktan sonra ıı.te§ ııöndUrülmUıtUr. J yangını bastırmıı ve göı:tııUyle mubte· 

H!dlseden ııonr& makinist Hamza. lif yerlerinden yruıan makinist Ham· 
tahkikat lçlq kara.kola göUlrülmUş 1 za da Beyoğlu hll!ltanealne kaldırıl· 
vo bir mUddet sonra. aer~t bırakıl· ml§tır. 

Arnavutlukta kıyam 
(Baş tar&fı 1 ncldc) 

navut da, rraı 7A>gonun memle
keti ola.Ilı Mat ch·annda toplan· 
mıştrr. 

Bir kabile reisi atalyanların 
hayvanları müsadere etmekten 
ve Arnavutları İtalyan ordusun· 
da çalışmağa mecbur etmekten 
vazgeçmelerini istemiştir. Bu re· 
is, Arnavutları İtalyan ordusu· 
na. girmeğe mecbur olmamak i· 
çin dağlara kaçmağa. da,·et eden 
risaleler dağıttıklarından dolayı 
tevkif edilen Arnavut milliyet· 
pcrverlerinin serbest brrakılma • 
larmı da talep etmiştir. 

Şimdiye kadar ltalyanlarla 
Arnavutlar ara.smda vukubulan 

ı çarplŞinaJarda 1Wyanlardan 
1 400 ölü ve yaralI vardır. 

DA\'UT HOCANLV KATLİ YE 
YUNANtSTAXA HUCUM 

Roma, 12 (A·A.) - StcCani: 
Son günlerde Arnavutluğun §i

malinde Yugoslavya hududunda 
mUhirlt hadiseler cereyan ettiğine 
ve aaa;>işin temini için gönderil • 
mi§ olan İtalyan zabitlerinin ıs· 

yan eden Arnavutlar tarafından 

Bir Alman 
tayyarecisinin 

itirafları 
İngiliz bombardımanları 

bu şiddette devam 
ederse 

Harp yakında 
bitecektir 

Londm, 12 (A· A·) - lngiıte· 
renin cenubu garbisinde bir ısehir 
civarında •yere düşen bir Alınan 
tayyareBi pilotunun Oxford tini· 
versitesinde tah!lilini ikmal ettiği 
ve güzel ingilizce konuştuğu söy· 
lcnmektedir. Boyan edildiğine gö. 
re. bu pilot, tayyaresini kovalıyan 
İngiliz pilotunun mehareti hakkın· 
da hayranlığını izhar etmiş ve ln• 
giliz bava kuvvetlerinin Almanya 
üzerinde şimdiki faaliyeti ayni 
şiddetle devam ederse yakında 
ha.tbin bitecl'ğini bildirmiştir. 

M_arsilyada Yahudi 
aleyhClarhğı 
başlamış 

Ncııevra, 13 ( A.A.) - 1'.N.B. 
ajansı bildiriyor: 

Fransız radyosunun neşrettiği 
bir habere göre, .Marsilya'da 
gittikçe kuvvetlenen, bir Yahudi 
aleyhtarlığı baş göstermiştir. 

l•'ranısız radyosuna göre, bu 
hareketin ~cbebini Marsilya'da 
dcni7..aşffl rnemlckcUere gitmek 
için fırsat bckliyen bir çok Frı:ın· 
sız ve ecnebi Yahudisinin hare -
ket tarzlarında aramak la1.1m· 
dır. 

Halkın bilyilk hir' kısmmı sa
ran infial, Yahudi unı:ıuru aley
hinde şiddetli lezahürlere sebe· 
biyet vermiştir. 

ingi liz - Japon 
münasebatı 

katledildiğine dair .ecnebi propa· 

ganda teşkilatı tarafından yayılan 
haberin taınamiyle hayal mahsulü 
olduğu ul!hiyettar Roma mabfel
lerinde söylenmektedir· Buna mu. 
kabil Arnavutluk topraklarmda. 
Arnavut • Yunan hududu civarında 
maruf İtalyan taraftarlarından 
''Hoca" Yunan ajanları tarafından 
katledilmi~r. Aynı salahiyettar 
Roma mnhfellerlnde hu haberin 
ltalyada derin bir heyecan tevlit 
ettiği fakat sUkünetle karşılandı· 

ğt kaydedilmektedir. Bu mtinasc· 
betle bu hô.discnin Arnavut • Yu
nan hududunda vukua gelen ilk 

Mdlsc olmadığı tebarüz ettirilmek. 
tcdir· tık Mdise 1923 senesinde 
vukubulmuş ve İtalya o :ı:amım 

Korfoyu işgal etmekle mukabele
de bulunmuıstu. Bu gibi hadiseler 
ilerde tekerrilr edem.iyeeektlr ve 
etmemCl!li de lfi.zmıdır. Çünkil Ar • 
navutlukta dost İtalyanın ;yanında 
yeni bir nizam teessüs etmiştir. 

Arna\'Utluğa dokunmağa ctiret e· 
denler !talyaya dokunmu~ addedi
lecektir· 

... .1 ntsE <.'IK" c ·-· , Alman ta a rruzu başla-
nn " AKMIŞ d .., h 

ıgı zaman ta vazzu 
Roma, 12 ( A. A.) - "Ga.7.ete d k 

de Lttusanne'' Davut Hocanın e ece 
YunaJl - Arnavut hududu civa· Tokyo. 12 (A· ,\ .) _ Jngillero-
nnda katli üzerine iki mcmte· yi protesto için Tokyoda bir park. 
ket arasında mühim bir ihtilaf ta yapılan :muazzam bir le1.a.hlirf'1 
çıkacağını yazmaktadır. ~Urak edenler, biltün endiııolcrin 

rnıştır. Bomba ile hücum edilen bir 
şilep tayf ası tarafından lcrkedil • 
rniştir., Mühim Jngiliz limanları ö· 
nline maynlar döklilmüştür. 

Tayyarelerimiz Norvich tayya -
re fabrikalarını bombalryarak yan. 
gm <;ıkarmışlardır. Bombardıman 
tayyarelerimiz ayrıca Novport, 
Şvcnsea ve Pembrokc lizcrlerine 
ve Saint • lve.s civarındaki Hayle 
infilak maddeleri fabrikasmıı. taar
rur. etmişlerdir. 

Gecele)-in düşman trıyyareleri O· 
berhausen. Sterkrade, Bielefeld. 
bochum ile Hanaum civarında Bo· 
ebel ve Münster bölgesinde Telge
tede askeri olmıyan hedefleri 
bombalamıştır. 

Her yerde yangmJı:ır muntuam 
vo yardımcı BC!rvi.cıler tarafından 
.sUratle söndUrillmüştür. Bir Blen. 
heirn Bristol tayyaresi düşUrillmli~ 
Ulr· 

Tayya.releri.ın.izden biri kaytplir· 

hlliüına olarak İngiltere sefareti· 
ne yaklaşmağa teşebbüs etmeden 
dağılmışlardır· 

Jngiliz büyük elçisi Craigie hir· 
kaç gün istirahat ettiği sayfiye -
den bugün Tokyoya dönecektir. 

İngiliz mahfelleri bugUn İngiltere 
aleyhinde yapılan nümayişler esna.sın· 
da. polis tarafından alınan tedbirlerin 
mUeısslr olduğunu memnuniyetle ltay· 
detmektedir. 

İngiliz • Japon gerginliğinin hu ııat· 
hasınm sona erdiğini söylemek he· 
nUz mevslml!iz oımnklıı. beraber Japon 
makamlarının İngiliz • Japon mUna· 
sebctıerlnln anl bir 1nkıtaına manl ol 
mak için gayret sartettlklerl görül 
mektedlr. 

EkBCrJyellc derpiş edildiğine göre, 
Japon • lngiliz mUnasebatı, ?ngfltc· 
reye karşı yopılacnk yıldırım harbinin 
bellrmeıılne kadar vuzuhsuz vaziyeti· 
nl muhafaT-11. edecektir. Ke:>,alik bu· 
gUnkU Japon p!Anının ve bllhL'lsa. Hin 
dlçini Jle Holanda Hlndlatanı hakkın· 
daki nokt&lann tahakkukuna klldar 
ııaraho.t kesbetmesi beklenmemekte· 
dlr. 

Eski 1 ngiliz harbiye 
nazırının nutkıt 

iNGiL TERENiN 
HARP PLANI 

Almanlara işgal 
ettikleri yerlerde 
hücum ol mahdıf 
Bunun için 100 fırkalı# 

bir ordu lazım ·· 
ııJi· 

Londra, 12 ( A.A.) - ~,?.bir 
şam Devonport'da söyledi~ 
nutukta sabrk harbiye ~ıci' 
Belişa, mükemmel suret!.? teJeri 
!atlanmış insafsız mılle tJl1 
mağlup etmek için milli ~a.Y~. 
bütün sahalarında, Büytık g.l• 
tanyanın müessir kararla! et' 
ması 1ar..ıın geldiğini bcYaıı 
miştir. · ulı' 

Kıta. üzerine yapılacs.k ~..,ıc1' 
temel bir hücumdan baJıs
Hore Bclişa. demiştir ki:. ııtııf 
"- Daha. §imdiden mılY0 ge

ca kişilik bir ordu rneydaJ1~t 
tirmenin ihtiyatlı lbir lı . 1311e 
olacağını düşünürsek, akl 
hareket etmiş oluruz. ·şgsl 
Planlarımızı, düşmana. 1 et' 

ettiği arazi üzerinde hücuıtl ıı: 
mek esası üzerinden haztrlıı.Jl1 
ğa mecburuz. sre· 

Harbi, ancak bu tarzda. Jı ııi• 
ket ettiğimiz takdirde ~c~u· 
yeti mucip bir şekilde bıtı ,

8
_u

memiz muhtemeldir. AJUl' &5' 

nın müdafaası endişeıc;i.n~·rc· 
kcrlcrimizi, kati darbcyı ırı ~I e' 
cek orduyu yaratmayı _il1~ 
decek kadar işgal et.mıye 
ümit etmek isterim. . }iıt\" 

Bu proje 100 frrkalık bır cJdl' 
vet vücuda getirmek JazJ111g ı;ıı· 
ğini göz önünde tutmaıı~ır· ttfll 
gün, vaktiyle olduğa gibı .~~.ııcf 
bir kısmını tutmakla mu e~lt 
seferi kuvvetler göndcrıt' f~ 
iş,in ,hi,tcceğini düşürıebileC~ 
ziyette bulunmryoruz. rt\bô' 
'°Yı:!ni ordumuz en yeni tec retitı 

lerden istifade edilmek su 
techiz edilmelidir." _,/ 

------------------------
Polonya 

b&,kumandanının 
nutku 

Polonya 
İngiltere içirı 
dövüşüyor 

~ poJofl), 
I.otıdıa, 12 ( A.A.) - ııcrZ' 

baş\·ekili ve başkumandanı ge h;rı' 
Sikorski, Polonya milletine &jd:J 
hen neşrettiği hususi hir Jl'I ~pıt1 
İnlı':iliz • Leh ac;kcrt Citıla~~el.:' 
akdinden bahı:::c<lcrck ŞÖ) le 

...,J' t1 1t:uır: ,·c e 
1 ngiltercnin en samimi ~tl 

dostane hattı hareketini ta diirilsr 
takdir eden \'C Polonyanın .1 ettı~ lük ve yenme!: azmini tcrnsı •· J'O 
)erine kani olan 1ngilterc?el;l~ıl' 
lonrahlar halen Polonya ıl~81-"\1>~ 
tereyi hağlıyan rabıtala~ poJot1 
etmek ve İngiliz milletinıJ1 artıı: 
: dlılara bai.tladıklan itimadı eoc 
mak üzere gayretlerine dev·afll • 
ceklerdir. 

3 
1'~ 

Sikorski, Fransada oonuıı 50 ı:ıı~ 
dar muharebe etmiş otan İt' ı..,1s 
kiı,;ilik ordunun çok rr.ühiJl'l. 1~~e. mmm daha şimdiden t~gı ·e şıJ!l 
bulunduğunu kaydeylernış ' . 
lan ilave elmitşir: rıı~İ~1~ 

Bugün Polonya kıtaatı jfl ıs 
askerleri le hirHkte 1 ngi1tereJ1 yaı1~ 
tiklali için dövüşüyorlar •. eP--''11ffl. 
İngiltere mağlup milletlerı 'l.l~tıı 
le Polonyayı hürriyetine ı<a' 
rac.aktır. 

Fransa ile Jtal~"' ,.tı 
arasında tren nakhY 

başlıyor ~ 
Ncvyork, JS ( A. A·) .-

ajansı bildiriyor: İlle Jlıı.· 
Nevyork Timcn gazc~i~· 

zaran 15 ağustostan :a tf61l 
Fransa ile t tal ya aras. ~e gc: 
nakliyatı yeniden faa1ıye rrııft. 
çecektir. Port Bou tarlk~i 11p,.J; 
sayla lspanya arasınd. .Mf(J 
Jiyat ta başlamak Uzercd1r· rıı '~ 
gazete İrun tarikile tspg.Jl; Jlıı.1' 
Ahna.nya arasında. da trC bild~r-
1 iyatmm başlıyacağIJl.J 
mekted.ir. 
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~ ''t -IS- . 
~ ~ !Uf a:ıaz., a. ~- . ~ca üç Tristnnlı ile beraber su-

e l:n...., ~nnı.ez !hemen te .. 
~"lor. a 
''tanık aluıe girerim ki 

~~ i~ at 0ıınan., da gene 
~ · ı ~ e~ Yaknlağa lÜZimi 
b.~ hir "as ~errııa; için eğer 
·~ tl!UlılkJt Itası Yoksa ateş ya. 
~~:terıe ita? aitrr. Fnkat hııyrr, 
t-ı'~., ~i et verim.ez; "Ya .. 
~? l'1lıJ nül blc!afedc de-

l.+.' l:':\·ct, "F' 
~i Ilı.il ok balığı körfezi,, 

"t' O ha)d tı:ıesafede ... 
~ı~ ol'tna e ate§ yakacnktu'. 
"du!? n,, a !:ikmale mileklil 

''toruc'tı 
t ~ilı ıııs olrnakln beraber 

So~ zo eten kolaydır. Fakat 
'tı tdıır. 
' llııtııııa ı:_ t ... et . ucraber gilf.i.. 
'lı.hı ~lti. • 

~~~tbın er. kuvvetten dü§me~ 
l · §ıtndi pe11inaen &i· 
ltlj 

ti i'or, fak 
llıe(te at Pelerin )'anında 
• ıara ~lrrıııyOl- " Cdiyord'\ı. Pcter 

~ı ltillıııı ve t'oz1eri tepeye 
dair n orada nte yaka· 

l.."l doğııı Yabancının söylediği 
l~Oı..l Çt1up 

''% a· c;:ıkmıyacağıiia 

·~ \'arkı~en heyecanla it· 
t •. -· fa(at kolllllu tutmak • 
.~;ı" eu o 
tı Ol!-·~ varıı nun ataçla.nne. do .. 

·e-"'lll~ ey Y6rgunıaıttan y&• 
'keıı.~ u~k için guç 
' lt58~·& tutuy6rdu. 
, ~e '"r "'P'M.öP.ya.... , 

ya girip tekneyi kuma çe.kti· Ka· 
yıktan inmesi için Vnrklcye elini 
uzatırken: 

- Ölümden yeni kurtulmuş tiir 
adam için siz<ieki doğrusu büyük 
cesaret... Ben sizi yatağınızda sa· 
nırkcn adaya gittiğinizi öğrendim· 

- Fırsatı kaçrrmak istemedim· 
- Ne fırsatı? Çıplak, çırçıplak 

kayaları görmek fı tı mı? 

Dudaklarında be!li belirsiz ve 
manalı bir tcbcs.siim vardı· Bu 
Varkleyin gözünden kaçmadı· 

''Entellicens servis,. ajanı "Yn· 
naııılmnz" dan yorgun ve .sukutu 
hayale uğramış olarak dBnmüştil. 
Hn.li adada insan uğradrğmn, he· 
le mayi mıihruknt deposu yapıldığı .. 
na dnir en ufak bir iı bile bula· 

mruftııttI· 

Trist.a.nda mevcut en bilyük İn• 
giliı bayrağını dikıhck ilzere ada· 
nm en yüksek tepesine tırmanmı~ 
olıi.ı\ Petcr de Yarıtleyin tnlimntx 
muclb1ncc nraşurmn yaptığı baldo 
gUpbeli hı~bir iz g8r~emiştf. 

akat neden Hans "çıplak. çır

çıplak kayalar,. derken manalı bir 
eldlde gillUmsemlşü? Böyle ma. .. 

nalr gülümsemeler en kurnaz ada. 
mı bile ele verir· Varkl~y geri dön .. 

eJi, ''Yanaşılmaz,. da tekrar araş· 
tmWi yapmak arzu.sile tut~uyor • 
du, fakat buna imkan yoktu· Tris· 
üılliları nasıl kandıracak, ne gibi 

bir behane bulacaktı? 
Bı.md.i art.Ik emindi; mazot de .. 

Suadiye hadisesi 
Gazino sahibi bazı 

noktaları izah ediyor 

undf3e g:ı~lnoıınntl.'l i uğ11sl-0s 

~re:mıb:ı ganll nlt~ mı ıuılktan a~. 
tıc:ı lıikt nıııl,ablllnde 50 kuru nlııı· 

dığı giiriUilncc bel'1diyO<'R. bunun ıncn 
edildiğini tur llutilc }ıız.nuııtıl•. Gnzlııo 
anbibt ertesi günü lıt7e bir mPkh.ıp 
göndemü , mı ti>u:ıt ımnonıı hükUnılc
rlne d!ıynnıırnıı ıı<'fjtiııl lskmiıitlr. 

Bu mcl•tııbu, hadisede alCllmdar ha.r.ı 

:ı;e,-at h3klwıda hakıırct cUmlclerinl 
lhth't\ ettiğinden, İstanbul mUddciu· 
mumiliğiııe gönderdik. )lüddclumum.I· 
ilk hb kı rmlaı'ı Çıkardıktan •oııru 
mı>litubu bizt• iade otııııl'Jtlr. 

Aşağıya koyduğunun bu mektubun 
k rn içlndı• w ( •.. ) bu f!Cldlı.le bo, bı· 
rakılan ~erleri nıllılıl .. iıııtıuıniliJıçc 
!:lkanfan iki 1 elim~, bir sntır veya 
lbeıı on tın ıııuhteı;I ı.,sımlardır. 

Mektup fiUdur: 
"Sayın gazelcnlzln 9 ag-ustos tarihli 

ve 3050 numaralı nUslı::ısında Suadlye 
hA.discm ba~Iııtı altında yazılan yazıda 
konserlere ıııah3us JiUksck tarife 
tatbik edıldlkten ba§ka J;:npıda :iO ku· 
nı~ lc:ı.nunsuz duhuliye alırtdığt ve be· 
nim de :ıhntyc çıkarak "tımnn malı· 

voldum .. gibi zelil ve gUIUnç beyanatta 
butuoou~mdan bnlıscdlllyor. HAdlse 
hakikatten u7.c.l< sırf bir ( .... ) igbu 
yazının matbı.ıat ltanununun mndde.i 
mahsusuna tcvfıkan gnzeten!ziıı pyni 
Utun \'C sayfasına dercini rica ede· 

rlm. . 
l - 7 nğtı&'toıı çnr§nmba gUnll nkşa 

mı MUnlr 1'<urettin konserinde konser 
lere mahsus yUksek tarife değil her
gUnkU çnlgılı tarife tatbik edilml§tir 
ve bunu da kaymakam ve zabıta me· 
murları görmüş ve halkla d:ı. ıspata 
hıızırım. 

2 - Konserlerin duhuliyeye l.abl 
olduğu maliye memuru ta.rafmdnn 
bildirilml~. pul mUdUrlU~Uııe verilen 
istida ile devlet mevzuatına uygun 
rlliıum verilmekle duhuliye biletleri 
damgalattırılmış ve maliye memuru 
huzurunda satilmı;ıtır. Bunda, halktan 
kanunsuz aoyguncuıuk bahsolaınaz. ~ 'l'eııe eten 

Ilı• '~~e ~ babı. posu ''Yanaşılmaz,, da bulunuyor. 2 - Belediye umumt encUınenl kon· 
aerlerlıı blletslz olmasına nazaran a.· 

du.. Bununla beraber elind hiç.bir ıııl fiyatlara yUzde 40 zam cdllebllece· \· "e \'\'etli ti' .. ~\: aıe.,. ır at yan~ 
'e~ baktı epey )uneımışu. 

ıı.. · te · 
.""llai ~ata . 

~,~. tidnn, dedi· :Artık 

delil de yoktu. tine bir kayıt koymuş bu tarifemizi 
!yi ama depo adanın neresinde tasdik etmişse de gazu:ıolarda verile· 

i&? !ki bin kadem irtifaındaki ka... cck konacrlcrdc duhuliye kullanılma· 
masmo. bir kayıt koymamış ve bclcd.i· 

yal r iç.ınde depo yapmağa imkin yecc de ayrı bir emirle de duhuliye ~} el @~ 
~· ~ .. ~%~ 0 davranma® 
'"Yotılu. ıınan., tepesinden 
'~ ~~ kııvveu .tı. teş beş dakika 

mı vatdı? .'}· .koymaktan meneder bir emir verilme· 
'f ml§Ur ve bunu yapmağa da imlca.n.t 

Şu halde • maddi yoktur zannederim. Zira de\'let. 

~ l'll.v~ devatn e ti, &on. 

Depolar olsa olsa denizdeydi. :varidatının mekanlzmasını idare eden 
Almanl::ıT ıfta a oswıu .. ı;maµye memurları oldutundan OJllar 

'Ilı, ilzııJınağa ba§l~ • 
'tf· 

'~ 1 en •er . 

de Saklıyorlardı· l{U4 te Şill sa.lıll• 
leriDde. 1916 da Akdcnizde böyle 

yapmamışlar mıydı? 

Bunu da. gene pek aklı kcsmi • ı;, ~Utij er Yaptığı gibi ça. 
~ .. 1\1~ Yot, dedi. yordu. "Yanaşılmaz,, m sahlU ka• 
~"' oı ... · d~l](ı <t~ ~at d l Oi'liilıi aoğru çtk~ yalıklarla doluydu. Bir kayık !bile. 

~- 0 alı ·ı b "-- lıkl d .. ,. · ~, ~:lendi: Bı e ılevinç i~in .. u -ya ar arasın an ~r geçı .. 
~ ~ ~t cı~uı.- yordu· Buraya koca: bir gemi nasıl 
~ı.! lizıı. U~nlı ... Füat artık yaklqabilitdi· Fa.kat ... 

:-~ <>lup §UYeceğiz. Bıı tJl • :Adayı çevreliyen ibu kayalıklar 
lıeı:- Yatağa mıhlanmak i:>iler bitmez deniz birdenbire mUt· 

t te(. h13 derlltleşmekteydi. Almanlartn 
b:t_ ... lif etu: depoları buraya yerleşt!rJiiiŞ ol .. 
ı ~,"llJlıesi,,= 
~~ .. "' bekllyeyim .1 malan ntitibkündil· ~. 

u y0lr mı 
~~ liland · lienı ne diye o- Na.sıl? 
~ ltı ~ lta!nn? Bu, '-"i üzerine alan ınüliendlır 

tr~ ~deıt· ~ 
defiıı ı nle§i görenler lelin melıaretlerile liıniec!ilec& bir 

~ :ı:. 
,
1 

lloldan muadeleydi. 
.,ı.. l llçıJ 9CSler geliyor 
V~; 'l'or, fenerq ~cıaO:. r~ter, Varkleye koloniye yak • 
. -~~: Ctluı'Orlardı. t lactrklan vakit yctl§U: \t. • 

~ "'~ CÖrnı . • 1 - Yoruldunuz değil mi? " 

illi 
110neıiıxı. ~er. dedi, evle. - Evf;t. Bi'tkaç cun iStltaliat 

~? '• a •aat k rın aaba.lı "Ya.- etsem fena olıfiıyacak ama. buna 
, ~ açte hareke~ e· vakit yok. §imdilik birkaç at u-

l!Jı \>uçııltta • 1 ~ m i··· Bu akşam beni ~ör. 
'\.. ~I! ... ... • J. .t1:. u . d ~il . p t ., 
~ ~V~t. t:.ıdJy0r tn - 1 mc5e ge rsın eg mı e er .. 

b~ıı· 't'~ııar U!uı1ut? Pctefaen memnundu· DeliknnTt 
llıı, baYrae~ en. i.Yl. brma. • görilndüğUnden çok fazla zok1 idL 

~( . gı ben. dikece· Hal11!a kar§r hiddeti de gittikçe 
~ &'u:ı:cı ... S artmnktaydı. Delikanlı, kayıktaıı. 
~ ~ ııt:ı; i2 lfıaat. dörtte beni indib'i za.maıı. Luiıanın Hanam he-. 

, de ı:: lı1l ttU? en )'lftmcia. alduğuna dikkat ~t· 
~' l; ek rıu hıU! orııtı:- tn~l)ti· ~dlkl dd sahile bcta&c.rce in· 

\ı t. ~ mı!jlCrdi• 

~ lchıtek ı tc. Genç dolikanlı, akonmın saat be .. 
() g<llnie ~inde, Stcnlerin evine geldiği za.• 

t~ıı .. 51e 'atı ı nıi dersiniı"' man !nsmz h!lA uy'UfOt'dU· Yarmı. 
~ e ı;ı... -rrllti. cr • 

~h... ~c~_n ha~7r. mat sonra k~ndflJğtnden uyaııdr ve 
·~ °"\ göZlbıü açar açınıı.z ayak ucund:ı. 

'ttaııı?ll >Ut ; bir iskemlede oturan Pctcri gördll· 
111 . at., a İti ~rietanlı ayağa kıılltaralt: 

~liıtı~lt'IQn altı ~ h~:ı r:ı.ğı - 1~1 uyudunuz. dedi· ....:1
1 

~~ ?'.atı:ıan kiat lrayıkla. \'nrkloy yataktan kalkarken cc- · 
I~"'~ oıııarr ilk ~rşı!ı· \'ap verdi: 
:"~ baltına'kl oldu. ç lcnıctttı. - Evet· İl!tlrahat edince de 
~I e bit a. Onlaıınt 

ttıı v Y' ~ ad~da. zlhntnı ınUkenııncı iŞlcmeğ~ basln· 
~el'C! lldt, hat nttcdlkl~rlnl dı ... Pcter benimle beraber bu a.· 
·~~~ Yoltt.u~~~~~nda. dadaki tcpC)'e çıkmnk ist()r misin? 

'(ı ~ ~enuu .. nı;t.anır Peter şaşırdı: 
~ lta:raıllt~eu almak -1mkanı yok çıltama.ısmu:. 
~~~~e "atiteıc~ bay- ''Yanık orman,, a kadar çıkL~ ni.s· 

oqlde a.ıudJler. ~4Pttu.~ peten zor değildir ama ondan son .. 

• tı.ııııı 1}~ecdo~1n verdi rası çok zordur nen bile t1i. tepe· 
il( ~ ft an)a,, 1 i ifa ,. 'YO hi" rıkm~'1ım· •• 

"a~ıııc . ,,.ı ınıştı. ı. " "' 

t~ıttmdan d'uıru{ryc kunanrnnklığmıı· 
za. dair verdikleri tımlrier lAZimtil ic• 
radır. Aksi halde göreceğimiz ceza 
pek ağırdır. 

4 - Koruıer a.l•~amı, aldığımız du· 
lıullye ücreti ımntt NuTettln ve arka· 
dqlarmm masratı.armıı karuıtık tu· 
tulmuş hergllnkU Wıdikli te.rlfemlzle 
sattığımız me§rubat ısır mUesscscn~ 
bergUnkU maaratnnız olan 300 lira· 
nm kar§llığıdır. 

5 - Devletı maliyesinin tahmil et• 
Uğl mecburiyete binaen kull&nılal\ 
duhuliye blleti eğer kıı.nunauz ise bu· 
nu tesbit ile gene kanunt yo1larla tec· 
zlye edllmekllğim!Z Id:tim gelirken bir 
hUkQmetin ikt §Ubesf arasmdn lıaml 
olan bir nokta! nazar !arkmı kendi 
aralarında tashih ederek neUcealni 
fertlere, i§ sııhlplertno tebliğ et::ıUkle 
şe!kat ve himaye göstcrnıe.k lıUkQtnet· 
çlllk mefhumu olduğu halde .(.,..) 
hUkCımetimlzln ııc!kat ve hiaı.ayefJinI 
iltlca mak.sadile Cumhurriyasetina ve 
vekAletlere ve lstanbul vllAyotine çek· 
tlğtm §lkAyet telgrafı sureti lllııik O• 
larak ıtakdtm edlltnqtir kl Cuttlhuri• 
~ı: devıiııoo halkın carcıntu htt tnr 
lil fenalığı muptali olduğutnuzda <ıf· 
tarı umumiyonin tc.rcUmam oıan b11ı' 
ve mUstnkil gazetenlzln ho.dlscdcn ııa· 
:dl. hhsctmi§se hakikatin tczaııü.rU 
ı!}in fikA:S•et. telgrnCı1h:ı da. miihwcm 
gazetenizde dercedileceğindcn em1n1ın. 

6 - lktısat mUdUrU Saffeti Bey t.ef'· 
ti§ için değil her vakit geldiği gibl o 
a.k_şam da a.ilcsl eiradmdnıı beı ~llı 
bayanla cğlcnmeğc gelmi§, ~SlıvcdQ 
duhuliye görünce kaymakama telc!o:ı• 
ta. blid!rmiıı ve daha evvel ailesi ile 
gelmi§ olan •( .... ) belediye mU!cttf,tl 
knhvede duhullyeyl görerek dönm~ 
ve eebztti dUkkAnmdıın kaymakam· 
lığa haber vermiş, tekrar avdetinde 
poltslerle kaymakam gclml§ bulunu· 
yordu. ( .... ) sntılml§ \•e satılmamış 

lılleUerl mlisndcre ile hallcııı ~rtye, 
serbest girmesini temin etmlJ, halk 
içeriye dolmu~. ( .... ) masuniyeti 
tah81ycslnl 1hl1U cttirmio. Bu 
hisstyatınR mıı~op oınral{ yaptığı 
( .... ) kltfi setmcmlş glbt 1~crlye gfrt
rek belıldlye mll!ıttl§!nl sahneye ~ı· 
karmış, Sizden alınan duhuliye kanun 
suz blr soygunculuktur. İçtiğiniz meo 
rubsttn pam:nnı biletleri iade etmekle 
ödlyeceksinlz diye halka ilan ettir
miş. ( .... ) bunclnn dola)'l mnhkettıeye 
mUracant!Al knymako.m Cenap 
beyden tazminat davnsı için mahke· 
meye dava edilmiştir. 

7 - SuMlyc plajının lld senedir 
1500 llrn ee7.3j ıı maruz bulundUğunU 
( •... ) mizan olarak ölçmekle anı~· 
ınası kAfldlr. Snhncyc çıkıp merhamet 
dilenmek cihetine gelince bu benim 
yaradılıgımln kabili telif del;..-fldlr. De· 
til menfaat için zilletl kabul etmek 
ıcretımden ufak bir fedaklrlık etme· 
mck için hayatımı !eda etmeyi bilen 

bırkae 
• nıctrc Yak. 

bir vatanclll§Im. Eğıır ~erculzllkl& 
yll§amn~ arzu e~eydlm elle tuttıl~ 

,1 götle g6rUlcn 'c TUrk cnıniasınıı. :ve 
( Dct>amı var~"t.Mıatı içumalyesinc· yararlı bir.i~i!· 

Dünkü karşılaş- . . . . . . . 
mayı 6-1 Sovyetler Karımı kım oldurdu? 

l<a zandı 1 ar \ (~çf:n m:. hıuln~ cle,,•\'am) gıdh·e..'\i çalmış. atol yeye gide ~ 
. - Henuz muancn bır sebep, rck zeytinyağı ile yağlanuş, 

S 
· bulamadım. Ortada. çabnmı~ hiç sonra ela du!'{üı·ülmü§ gibi orada 

Ovyet Bulgar b~r şey.):ok. ~.,akat belki katil, bırakroış. 
• cınayetı ışledıktcn sonra korku. 

ya, ya.liut \'ehme kapılaı ak bir - Kim bu adam? diye SOI"" 
<lum. 1 -

şey almadan gitmiştir. Yalnız 

m a Ç 1 bu~un bir faraziyeden ibaret ol" 
dugunu unutmamalıdır. 

Sof~'11. 12 (A· A·) - Dün Sov· 
:ret ve Bulgar takımları arasında 
yapılan futbol ınaçını bire kar~ C5 
sayı ile Sovyet takımı kazanmış· 
tır. Seyirciler anısında kabine ve 
kordiplomati'.c a'ZRsmdan bazılarr 

da bulunmaktaydı· 

Futbol hakemlerini 
davet 

J.'ufblo ajanlığından: 
Eylfılde başlamnsı mukarrer lik 

maçları hakkında görli§mck ilzl!re 
hakem ve yan hakemleri Arkadaş_ 
lnrla son kursa devam eden nam
zetlerin 14 nğust~s ~40 ~arı;3nıM 
günU Mat 18 de bölgeye gelme. 
lori rica olunur. 

Asilere 
davet 

Kadıköy )·erli asl•ı>rllk 3ubc"lnd.en: 
Bu sene üniversite tıp fakt r .esiD.· 

den mezun dlan tablb, di!l tal11bf, cc· 
zacı ve kimyagerlerin ve evvelce aynı 
fakillteacn mezun olup d hcrhang1 
bir scbcbla seçltednnıeml§ olan kısa 
hf%mC!tllter l'ic!men scvkcdlleceklerin· 

.den 14·8'940 çaT§amba gllntı ıık§'amr· 
na kadı1r tokuldan mezun olduklarına 
dair vesika, 2 !<ıtoğraf 'Ve ııll!as ctı:i· 
danlarile) şubeye mUracaat etmeleri, 
·geımıyaııler hakkında talübfrtı kanua 
;niye yapılacağı fl{ln, olUJıur. 

Yeni Neıriyat 

Hakim muhakemenin tahki
kat safhasının bittiğini söyledi. 
Jüriden karar istedi. Jüri ibir 
kaç saniye s0nra knrannı ver _ 
mişti. "Mister Greşam meçhUl 
bir şahıs tarafından meçhul bir 
maksat için öldürülmüştür. 

Tahkikat devam edecektir.'' 

Bugünün nkş:ımr iş odamda 
oturuyordum. I\Iutfaktan Lfuıi· 
nin yıkadığr bulaşıklarnı sesi 
geliyor. Lüsi çok hiddetli.. Çün
kü kendisine atölyedeki zeytin 
yağı şişesinin yerintle olmadığı.. 
m söyledim. füz, onu oradan 
kendisi almadığını söylüyor .•• 
Belki dp~>'t"\I .. O takdirde bu şi • 
§eyi katil almış olacak. Aca:ba 
niçin? 
Kapıya vuruldu. Polis Osborn 

terbiy-eli terbiyeli içeriye girai: 
-- Af födcrsiniz, geı: vakıt Sizi 

rahatsız ediyorum. t 
vakıt si.ti rahatsız ediyorum .. 

Lüsi müt.ecessis bakışlarnu 
durdumıak için ka.pıyı kapayan 
polis bana atölyeden kaybolan 
~ü~ük reytinyağı şişesini uzat· 
tı ve: 

- Şişedeki zeytinynğnu tali. 
geldim, dedi. 

Sonra. ilave etti: 
- iŞşedcki zeytinyağını tan • 

lil ettirdim. Eldivendefci lekenin 
muayenesi de bu ya:ğlia.n ileri 
geldiği :neticesiı1i verdi. 

Mırıldandmı: 
1 J 

- Görüyorsunu~ ya... Aletle· 
littıin yağlı oluşundan haksız 

yere nilphelendiler. Aletlerim 
tertemizdir, kimsenin eldiveni 

Polis sözüne devam etti: 

- ~ldh•:ni .uzun uzun muaye~ 
ne ettım. J\atıl eldiveni giymiş. 
Leke yeri Gors"·eı parmağının 
ortn boğumu üzer.inde. Cam ü. 
zerinıdeki iz ise şekline göre par 
mak uciyle yapılmış. O halde 
katilin elleri Gorsvel'in elinden 
dah:ı küçükmü§. Parmakları el
di venin ucuna kadar değemiyor 
muş. 

Yavıışca sualimi tekrarladım: 
- Peki, kim bu adam? ,. 
Polis kat'i bir sesle: 
- Bizzat siz. 

Dedi \°'C cevap vermeme mey .. 
dan obırakmada.n izahat verdi. 

- Çıkarken odanızın pencere
sini açık bırakmırst,ınız. On daki
ka s.is içoıisinde dolaştınız. Bu 
S1mda Porter'e rastgeldiniz. 
Sonra da döndlintiz. Lüsi'nin. 
evde olmadığını biliyordunuz. 
Odanrndan geçtiniz. Karınız sizi 
gördü. Tabii işini bırnkmağa JU. 
zum görmedi. Soğukkanlılıkla. 
kadıncağızı öldürdiinüz. Sonra 
sahneyi istediğiniz gibi hazırla: 
dmız. Kapıyı kırdınız ve alela
cele tekrar <lı&arı çıktınız. Sis de 
size yaradı. Fakat bütün bu ha
zırlıklara :rağmen daha ilk daki· 
ikada sizden şiiphclcnmiE"tim. 
Çünkü eve girer girmez derhnl 
yardım istediniz. Lüsi'n!n evde 
olup olmadığım arn"'ttrmadımz 
bile. Demek ki evde olmad•.Yıpı 
biliyorsunuz. b 

Sinirli s"nirli rnrdttm: 
- Peki kanın? ~1"' d:) .. Cl :"t.,.,_ 

cekmişim? 

.. lZ.AHATLl DAMGA 
KANUNU REHBER/ 

lekelen.ınczı fakat katil bu zey,- - Niçin mi? Ifannızm kondu· 
tinyn.ğr şişesine ne diye doku.h ·~ ğu mirasın tnnnmiylc üstüne o-
muş acaba? turmak için. 

İ§ Bankasr pul mUf ettişi Sa· 
limErgup tarafından kaleme a1r 
nan ''İzahatlı da.mga pulu reh
beri" intişar etmiştir. Bu fa.y .. 
c1a.Ir kitabı bütün okuyucuları· 
mım hararetle tavsiye eder.iz. 

- Bunu sonra düşüntirU.t; ,.. 
Şimdi lfıt!en salona kadar ~ } 
ni.D:ıle beraber gelmenizi rica. e
deceğim. 

•• $ 

. KAYIP ERKEK 
çocuau 

1934 senesinde Romanyanın 
~tragan kazasının Yen.icekö.. 
Y,llndcn Türkiyeye göçnıen ola. 
ra.k gelen Mustafa. !Kearm eğ .. 
Iu 12 yaşındaki Nesimi Sirkeci 
fstuyonunda kaybotmUŞtu. O 
zamandan bugüne kadar araş.. 
tırmalar yapılznıa,sa da bir tur. 
lU hiçbir iz elde edilcmcmip. 
Eğer gören veyahut yerini bileıı 
varsa Çorluda Silleyınanlı çiftli. 
ğinde çalı§nn babası Mustafa 
J{cnıı.ra bildirmelerini insaniyet 
na.mına rica ederiı. Bildiren 
ayrıca paraca da memnun cdlle-
tcktir. Babası 

Mustafrı Kenar. 

Dr. NECAET.TIN 
ATASAGUN 

Sabahlan 8,30 a kadar. Ar 
an 17 den sonra LAlell Tay .. 

\ ıyare Ap, Daire 2; No. 17 de 
j l haııtatannı kUrul eder. 
~~~8953 • --......... -

Beraber salona gitlik. a~criye 
girer girmez bana koltuğu gös. 
tenli: 

- Biz geldiğimiz va.kıt bu 
koltuk burada duruyordu, deôi~ 
LUtf e.n oturur musunuz? 

Emrediyordu, itrurt ettim. 
- Karşıdaki aynaya bakınız, 

kapıyr görüyor musunuz? 
-Hayır. 
Polis koltuğu dikiş masasmıDı 

yanına götürdü : 
_: Şimdi oturunuz ve aynayaı 

'liakmı.ı. IKapıyı görtiyor ınusu -
nu%? -

Ka.t'i !bir sesle: 
- Evet, dedim. 
- İşte bu ta.sdikiniz, karını· 

mı ölürken bile sa.kin ve mils.. 
terih ~hresini deği§tirmemes~ 
nıi imh ediyor. O, şimdi oturdu
ğunuz yere otutmuştu. Ke.til b. 

dayll girdi. Kadm ıkatilin bu gi· 
ri3Inl gördll. Fakat bu adamı ta
nıyordu, ondan ürkmek için hiç 
bir sebep yoktu. Onun için katil 
kadıncağızı rahat rahı\t vurd.14 
Fakat ka.çacağı sırada bu adam 
geri döndü. Eşikten aynaya ibal(. 
tI \"e ölüyü gördü. Tahlcikat sı:
ra.sında bu noktanın ehemmi· 

'yetli olabileceğini düşündü. KoL 
tuğun yerini deği§tirdi. Fakat 
canil ne kadar dÜ§ÜnürlerBO di.t 

csscse kurmıyaralt tufeyli hayatla şün..sünier, muhakkak bir eksili 
geçtmrclfm. cumtıur1yct rmıunıarıııa. bırakırlar. Bu katil de aynı ha· 
ve hUkOmeUı:nin oefkatlne sığınarak tayı yaptı, dikiş masasının yeri. 
( .... ) mUtlnfıı.a etmezdim. Derin ay· ni degviı:tirn1edi. 
gıla.r.mu sunar, ınarıızatımın fs'afmı ""' 
rica ederim. Mırıldanarak: 

l)ıılldiyo plAjı sahibi - Bu adam Gorsvel olacak 
J\luııhıfa Oıilcr,. dedim. 

HABEn - \'ali LQtfi Kırd:ırm aon Polis: 
~ynMtr gar.lno sahibinin "kon~r tein _ Niçin Gorsvcl olsun diye 
mutlııkn bilet lte:ı;ilmc<l mecburiyeti,. 
Jlakkınaaı.ı ıaaıaıımıı esn t'u ~evap cevap veroi. Eğer bu Gorsvcl 

Polis Osborn'a bakhm ve 
kahkaha ile gülmcğc başladım. 
'.Artık her §eyi itiraf etmeliyim. 
Polis Osborn'un bütün buluşları 
çok yerinde. Yalnız bir nokta da 
yanılıyor. Karımı mirası için 
öldüroüğüm noktasında. Şimdi, 
acemi romancılar gibi, bu hika
yeye b:ışltırken bir noktayı unutr 
muş olduğumu anlayonım. Hi· 
kfıyeme Gorsvel ile sevişen karı. 
mr her ikisind n öç almak için 
öldürmüş olduğumu yazarllt 
ibaşlamalıydmı. 

SON 

~yası çnlımın adam kendi ini 
SO)'lln hO"'SIZf C\inc kadar faJrip C• 
dereli: 

- J{usura bakmayın. Bu altş.-ım· 
ki zlyıırctiuiıJ iadeye geldim· 

vcrmı, btılunm.aı..-ıa.c1ır. ÇOnkll &UllNt olsaydı, Mister Grcşaın i!}ini i)r 
!l&hibl h.1msclcrin gazino, birahane vo rakır. misafirini karşıl~ 'il~~[lil~l~ll 
nçık yerlı..'Tde prkı ııöyıe~lerf koruıer giderdi. Onun için beu ltatilin .~ 
malılyctınde değildir. Jlelcd1~ e U dııt· Go 1 ~ u1 f.crdarlık arasınd3 lddln ftdildi"'l ....... rS\-Cl 0 dugunu lrnb ~tmcft • R"''·""nl iı d ~. & ..... i t . B k ·r • .. r,:Ub"l!~Or C\ ı e: 
ba yold3 bir ihtll~f bulunnıttdrğmr da 1 

5 ~n:ıyo~uı;ı. nna :;.tı.~ iCJna .... l ~ H!ly Allnh mil t:ıhft.lnnr ver. 
10.11 beyanatında blldlruı'..ş bulunınn1'· yetı 1şlcdık.cn ~On!':t şupheleri::' f' siJı ~ n t-Omiz.lem~ neden 
}~ t Gorsvtl Ü!'.C.rir.~ atmak ~ .~ ~OJ1UCUllJıb;f. 
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F O 5 f A R 5 O L, K.anm en hayati kıacm olan kırmızı yuvarla cıkları tueliyerek çoğaltır. Tatb iıtab temia ~ 
Vücude deva.nlı ıençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi bnlaranlan, uykusuzluğu _giderir· Muaıuüd fi 
~zlarda. baraak tembelliğinde. Tifo, Grip, Zatürrieyeı. Sıbna nekahatlerine, Bel ıevtekliği " ıdemi ikti .... 
cilo almakta .-yanı hayret faideler temin eder. ı;1ı 

--ıı--------------------------•F O S FARS O L'ün diğer bütün kuvvet turublanndan üıtünlüiü DEVAMLI BiR SURETTE KAN, gUVV 

KAN' KUVVET l'ŞTı"HA ŞUrUbUfŞTlHA TEMiN ETMESl •• ilt. kutıanıınlard" bil. tesirin; rl•rhı-ı ~öıtenneıidir •• 
Sıhhat VekAlctinln reamt mUıııaadc.sinl haizdir. ller eczanede bulunur. ... ... .... 9~ ~ ~ ' ..... • .... ' • .ı· t" . ... O O L O O ~. -4 .. : j O O -. O -

,~ım 14 Ağustos Çarşamba akşamı Harbiyede~-'\ 

C) C Bahçesinde 
--- - --~~.!S2!l 

Bestekar Salahaddin Fınar'ın 
26 ncı san'at :rıh kutlulanacakfır. Eu ~eceye san'atkim e\en bütiin 

musiki iiııtndları i~tlrnl• etle ccI,ri ;;ııi hllh:t'I a 

Bayan MU ALLA: Kemani SAOi 
Ostad BIMEN ŞEN; Bestekar MUSTAFA NAFIZ'de liitien iştirak edcceklerdir
lllllı_1._ .. ır-t1'tlıl~~f~ Tel: 81)j'}' rını~ıanu~ı~11u1l1llllillll'lllt1B 

FELEMENK - TURK 

~/'ütün Anonim ŞirT:ctindcn : 

İstanbul Ticaret ve Sanayi 
Odasından almış olduğumuz ve 
Lctonyaya ihraç ettiğimiz tütün
lere ait: 

2007 sayılı ve 7 / 3/ 940 tarihli 
2009 sayılı ve 7/ 3/ 940 tarihli 
2862 say:ılı ve 18/ 4/ 940 tarihli 
2976 sayılı ve 18/ 4/ 940 tarihli 
3355 sayılı ve 18/ 4/ 940 tarihli 
Menşe şehadetnameleri RoL 

terdam merkezimizde ziyaa uğ· 
ramıştır. Bu şehadetnamelerin 
ikinci birer nüshasını alacağt

mızdan asıllarının hükümden 
sakit olduğunu ve bundan doğa
bilecek her türlü mes'uliyeti ka· 
ibul eylediğimizi beyan eyleriz. 

13.8.940 Sal: 

~~;k~k Veni Kolej N~~:rim 

ilk - Orta 
TAKSiMDE Sıraselvılerde 

- Lise 
YEN' AÇILDI 

Müdürü - Eskı Şişli f erakki Direktörü 
M. Ali • Haşmet Kırca · 

Husu i)otlerf: ı·AB.\:'\CI Dil.LEH öGr:.r.11MIXE gr..nl, mlkynııta 
ehemmiyet verme!>, ımufl<\rını nı. mevcutla t~kll ederek ta.ıebelinin 

talı,ma \ 'C lnkl:tafı, sıhhat \ 'C lnzıhatı ilo yakından nlAkadar olmaktır. 
)fcktcbln dt'nlı.ıı nazır lmlorHerll teneffüshaneııl \"O jfmıııutikhnnesl 

~\-nrdır. Hergüıı saat (9 ile 13) nmsmda tal<'bc ka.,-ıt ,.e lcahut olunur. 

~mım:ımrı1ım1nımııım-.. Teıeroıı: 41100> 1m111mın1111 

İFTİHARLA GÖS TEREBİLECEGitl# 
. 

ÇEKİNİZ 

7 .30 Program \'e memleket aaat a· 
yarı, 7.3S: MUzlk: 8.00: Ajanı, 8.10: 
Ev kadmı. 8.20/ S.30: MUzlk, 12.30 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
lstanbul Yakıtlar Direktörlüğü ilanları: 

pro;ram ve memleket saat 
12.35: MUzik, 12.50: Ajaruı. 

MUzik, 18.20/14.00: MUzlk, 

ayarı. 

13.05: 
18.00: 

Program ve memleket saat ayart, 
18.05: MUzlk, 18.30: Çocuk saati, 19: 
MUzik, 19.15: MUzlk, 19.45: Memleket 
saat ayarı, ve Ajans, 20.00 Mllzlk. 
20.15: Konuşma, 20.30: MUztk. 21.15: 
Serbest saat. 21.30: Konu§ma. 21.45: 
Mllzik, 22.30 Memleket saat ayarı, R• 

jans, 22.45: MUzlk: 23.00 : 23.25/ 23.30 
;l"armkt program ve kapanı,. 

E. Sadi Tek Tiyatrosu 
Bu gece (Beşiktaş Suat park) 

ta Süt Kard~lcr vodvil 3 perde. 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
13 ağustos salı günü ak§amı 
Bakırköy Miltiyadi bahçesinde 
"ı·atakh Vagonlar Kontrolörü,, 

vodvil 3 perde 
--0--

Beyoğlu Halk sineması 
Bugün 13 te film sonu. 1 - Lo

rel Hardl: Hindistanda, 2 - Kor
kusuz Knptan, 3 - Miki· 

1 Lokman Hekim 
(Dr. Hafız Cemal J 

DahlUye Miltchassısı 

Oh·anyolu 104. T: 22292 

j~bul Levazım Amırliginden verilen harici- ı . 
~ askeri kıtaatı ılanları · 

379 kalem a\·adanlık malzemesi kapalı zartla eksiltmeye konmuştur. 

Muhammen bedeli 18.000 lira ilk teminatı l350 liradır. !hale.si 20 8·940 gil· 
nU .saat 11 de Ankarada M.M.V. hava .satmalma komlııyonunda yapılacaktır. 
Şıı.rtnamesı 'ıcrgün komisyonda görillUr. ·ıstcklllerln kanunun 2 ve 3 Uncu 
maddelerinde yazılı vesaik ve ilk temlnatıarile teklif mektuplarını muayyen 
ııaııtten bir ıaat evveline kadar komlsyone. vermeleri. (2191 (5685) 

• • • 
12.000 kilo sığır eti kapalı znrna cla;ıltmeye konmuııtur. lhaJeıi 14·11·94(1 

sUnU saat 15 le lzmltte tUmen aatınalma komisyonunda yapılacaktır. Tah 
miD bedeli 22.320 lira ilk temlnııtı · 1674 liradır_ tııteklilerln belli gUn ve<Sa· 
attcn bir saat evvellne kadar kanl.!nl vesaik ve tekli! mektuplanm komlııyo 
na vermeleri. Şartnamesi Ankara ve tst~nbul Lv. Aınlrllktcrl eatınalma ko 
ıniayonunda görUIUr. ({67) (6673) 

• • • 
90.000 kilo sığır eU pazarlıkla satm alınacaktır. Tahmin bedeli 24.300 

lira ilk teminatı 1822 lira 50 kuru,tur. thalesi 20·8·940 salı gUnU aa&t 11 de • 
Çanakkalede askeri satınalma konılsyonunda yı:ıpılaeaktır. (469) (66i5) 

• • ~ 1 

50.000 kilo koyun eti kapalı 7;&rfia eksiltmeye konmuııtur. 19·8·940 pazar 
tcsı g1lnU saat 16 da Çorluda Kor aatınalma komLsyoııunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 26.000 lira llk teminatı 1930 liradır. Evsaf ve ıartname An· 
kara, İstanbul Lv. tı.mlrllklerl ve Çorluda Kor aatmalma komlsyonund3. gö· 
rUJUr. lstcklltcrln kıı.nunt veslkatarlle teklif mektuplarını fb.aıe ıaatlnden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. (480) (6580) . "'. 

40.800 kilo sadeyağı kapalı zarfla eksiltmeye konmu,tur. Tahmin bede· 
il 46.920 lira ilk teminatı S:Sl9 liradır. Eksiltmeye gireceklerin kanuni vesaik 
ve temtnatlarlle teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Manisada 
tUmen aatınalma komisyonuna \'ermeleri. lhale:ıJ 20 8 ·940 aalı günU u.at 11 
de yapılacaktır. td9) (6685) 

ıız:ımu=:m:=m:www.ıı:u1AU11:am 
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Sem ti ve mahalleai 
Ayvamıaray Atik .M. I'a~ 
Kapandakik, Yavuzersinan 
Clball, Haraççı Kara Mehmef 
Fatih, Altay 
KocamusWapaşa 

EyUp, Camilkebir 
Sururt 
Eyüp, Kızılmescit 
Çar§lda Çuhacı han 
Clball Se!crlkoz 
Mahmutpaşada Çuhacı han 
Çargıda 

Çargıda 

Ciba!l Se!crikoz ... 

• 

Cadde veya ııoknC'J 
Fınn 

Araba meydanı 
'üskübl 
li'evztpa§a 
Arabacı Beyazıt 

İskele 
Ycşlldirek 

Dlbağhanc 

üst katla 
lskele 
üıt katb 
Ağa 

K:ıtcılar 

Vapur lekelcıı! 

No. l!I 

17 
Cinai f 
Ev f 
l'apaazade cami yatı. ~ •' 
Haraççı Kara Mehmet çt •' 
Altay camı yeri ve bf.b ,ı 

63 ÖksUzcc Hatip caınU ,1 
18·:.ıl DUkkfın ,, 
l3·J 6 UUkkAn (kemer) 

1
1 

47 DtikkAn 
~ Oda 

11 
7·9 Oda 

11 
5 Odanm nısıf hiıınal f I 

51·53 DUkkAn 
11 

30 DUkkı1n 11 
5 camı avlusu 

1 I 
·~ Camcı Ali Tramvay iJ2 .Arsa r 

Balat, Karaba§ Vapur lskclcııi 34·36 An!a. :ı 
Sultaaelim Dibağ Ywıuı yenfbakkal 10 Arıa f~ 
Davutpaııa , Koca M . Paşa 162·176 Arsa. ,, 
Akaaray .Mollagürani • Ta§mektcp 49 Bostan . ,r ,O~' 

Yukarda yazılı mahaller 9H ııenesi mayıs sonuna kadar pazarlı'kla krraya vcrlleccA'inden fstel<ll1,.ı,.. 
9i0 salı günU saat on be§e kadar Çemberlitllfta İstanbul Vakıf!nr BnşmUdUrlUğUndc Vakıf Akarlıi 
melen. (1224) 

. _.,,ı 
Silifke J. okul taburu komutanlığından: ' 

Muhammen Miktarı Tutarı % 7,5 temtııatı A Bedeli 
KU!'Uf aantlm kilo lira kuruş lira kuru§ ,,,:..ti. 
11 · liO 210000 24150 00 1811 25 f"':.. 1 

Silifke J . okul taburu eratmm 1·9 ·940 tarlhind~n 31·8·9.U tarihine kadar bir senelik ihtiyacı olıJl"~"' 
tarı yazılı hıuı ekmek 13·8·940 tarihinden itibaren 10 gUn müddetle kapalı zar! mıullle e~ıriltın•Y8if1'• 1· 

8·910 tarihinde salt gUnU saat 16 da ihalei katlyeııl yapılacağından taliplerin mezkOr gündo Sil 
buru aatınalma komisyonun& müracaat etmeleri. (7214) ' 

1 Göz Hekimi Kütahya Top Alayı Satınalma .Komİ&Y.onundan 
llin 

Daktilo aranıf~'-
Resml bir müessesede c;:alı~m:ık U zere seri makine il•~./ 

tıarnere \'Akıf iki daktilo bayana lhtl yaç \•ardrr. Taliplert..ıı P"""'
1 Dr. Murat R. Aydın 
lseyoğlu • Parmakkapı, imam 

--- Tııokak No: 2, Tel: 41553 
... l!Muayene ve her türlü ıö2 

Kapalı zarf uaullle mevzuatı (y:rrtık \'e yamastz çuval) 37~ ton arpa 1&· 

tm alınacaktır. Muhammen bedeli 18150 lira muvakkat temtiıat akçeai(H06) 
Jlra (2:}) kuru~tur. lhale 20 ağuatoa 940 u.ıı gUnU aaat 16 da KUtabya Top 
alayı aatınalma kom1'yonun.da yapılacağından teklif mektuptannı tııııleden 
bir saat evvele kadar mezktlr komtayonda bulundurmaları lAzr.ndrr. Ev.ııat 
ve eeratti öğrenmek ıstıyenlertn komtayona müracaaUarı. Taliplerin kanunun 
emrettiği vesaiki hamil bulunmalan. (6680 

(Toptan) rumuzllo mUracaatıarı. 

1 . "1 .... ff" ••Dr Kemal O.zsan ·~ Ba.meliyab fıkara İçin paraıız •• 

1 ıdrar yolları hastalık- n 11111am:::=:sm::ırm::·-n:ma:r.: .. 
1 ları mütehassısı H11 r • .. , i 1 Çocuk Hekimi 

i Beyoğlu istiklal caddesi No- İi Ahmet Akkoyunlu 
.. S80 Bursa Paz.an UatO Obonlaıı U 
li apartman. Tel· 412S~ .Is: ......... ···--ı······· ................. ... _ ........................... _ ...... _ 

Takatm, 1'allmhue Palas No. f 
Paı.ardan maada bergüı:ı aaat ıs 

ten ıonra. Telelon 40127 --
Tophanede Saraçevi Md. den: 

Tophanede Saraı;evindekJ kundura kısmı için imtihanla ve en yUksek 
olarak dört Ura gündelikle bir kundura ustaba§ısı alınacaktır. lmUhan 
19·8·040 tarihtnde yapılacaktır. isteklilerin bu tarihe kadar istida ile Topha· 
Mde Saraçcvl Md. ne mUracaaUan 14.zımdır. Şartlar &.§ağıda yazılıdır. 

ı - 'l'llrk olmak. 
2 - Yqı elliden yukarı olmamak. 
3 - Fabrika ve 1$tampa iglerindcn &J!l&mak. 

(59S) (7146)" 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: 
Elde mevcut numunesine ve §artnamesir;ı.de ya,tı!ı vasıflan dairesinde za· 

bıta mcmurlarJ için azı ı:ıoo çoğu 2000 çift gtideri eldh·en 19·8·94.0 puarteıl 
gUnU saat l:'.i te açık ekailtme ile aatın alınacaktır. 

Beher çiftine 225 kuruş fiyat bl~len eldivenlerin numune.sini görmek ve 
§artnamesinl almak Iatıyenlcrin komlsyonıı. mUracaatlan. 

Eksiltmeye girmek lıtlyenlerln 831 lira M kunııluk muvakkat teminat 
\•cya banka mektubu va 2490 1ayılı kanunun 3 UncU maddesinde yazılt belge· 
lerle birlikte ek.siltme günU tayin ~dilen sq.tte komLtyona gelmeleri. 

(U03) (1170) 

lnh sarıar u , 
m od Orl O{I Ondef1'; 

ı•'°' I I - Ebat listesi mucibince 3'1 m3 aandıktık kere:ıte ife 41 
trplAk pazarlıkla aatm alınacaktır. "' 

II - Pazarlık 20·8·940 aalı günU ııaat 16 da Kabata~ta ıe · ·. , 
yaat ııubeslndekl alım komisyonunda yapılacakbr ;/ 

IlI - Ebat llatesl ıözU g('c;:en şubeden paraaız alınabilif• te}'IJI 
XV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gUn ve saatte 11~ 

fiyat Uzer inden % 7,ıs · gUvennıe parası le birlikte mezkQr ı.oııı 
caatto.n. (7265) 


