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~~ Hükürnet Mec-J 
i sanatlar liS__!! ~ühirn bir 
1 ~unuve layıha verdi 
ı~~atnamesi Beşincikol hareketleri ve 
~~~~.K~~~~~-ı zararlı propagandaya karşı 
~ te Otcllerıe, tlırl:ır- ~ dd t J • t db • l l 
~%.~~rs~ şı e ı e ır er a ınıgor 
~1~~;;1:!:: Askeri ceza kanununun bazı maddeleri 

~~~~:Ç değiştiril~erek ~ir kısım suçların m_~hake-
~·~~u gaıJnolarda, melerı askerı mahkemelere verıhyor ~ ~ ~ıı· CDebı garsonu 
"-.' ~laıar e lalk olan scbeb 

"e bat- hakkında \'nrlttır. 
~ .~ lar garsonluğu lo
~' tllt, daJı!araontlll'm işlerin· 

'-tbık ince olduğu hal· 
,,lıbcteıı edllcıı ıncmnulyct 

'- "'-1, 1 oıa11 1':.ha kolay bir 
" ltııf t!lruı mnta ;nrsonhı· 

ltıı. - ~-.ıııesı akıt ,.o m:ın· 
... -:"'t~ .... 111.·:ı. 

'la ııı~•entn 1 ı., l\ıc b~ bir prt•ıı 
tCJ'<:ct;ı ~ yenhh A3 ifa kanaatındeyız.. 

u ~· san KUMÇAYI 

~ arı '. "'~ıe~•·a hakiki 
~~~~ r nerede?_ 
~~tııı~ 1..~·nkaıandı, iki 
!...~ lttı11 ~ı:aot cU i· .. 
f'l'l 'Ut~tteı~! '.litı. bugün -
~ ~•tın~~ın ı:chir ha. 

~it ,~c~\ bu iki ,·ahın· 
' tıka uıurundan te· 

(l"u.m 4 ünclide) 

~ ltşl(I t!aıı;a muhtc-
\:'ft:U lq ııtn latıınııın omuz
~l'e ~tile daha manevi 

lnglll:ı: t:ı.yynrelerl tararına:ın bom bar drm:\n cdllıllğl lıllıtlrilen ttalyn.da ''Fi at,, tabrll<al:ırm'1ıı bir moUlr atölyesi.. 

~~ C(!ktir. 
Jııt ~Ca, YakaJanıp hem.et 

'\ '•lık Ynkalama tar. 
~tı le "ld bulunıJui:"llna 
-. -~ 11<. hemen Scltniyor· 
\t.~t Ytt tilkı tcskJiittn ma

iri~~~~vry~r~i _M_:____ü_D_·_D ~-o -Ş-----...::....-e--::f~. 

VENi BiR 
AKIN 

VAPTILAR 

~~ttı 'at~ t1nıesıne, hem 
1~ 1\ ~ı u' ~sın bir suı:Ju 
tot~ ne kadar hür-

~ 
· kalınasma ı;~ 

\ \~ 
Ilı."" . ~ 1' h it 
\~ ıı~ 11 lıa]d~ lkj rnu11u;kır 

~. llla_,11ın nıuhtckirfu 
11 htı)(a tın muhtekir 

1l \·erdirmemeli-

Somalide İngilizlerin 
Berberaya çekilecekleri 

sanılıyor 

Dün gece Ankaradan Yerköy 
istikametine hareket ettiler 

Ankara, 16 (A.A.) - Rdslcftm 
hur hm<'t lııönll, bu ı;«.o sıuıt 2Ş ~ 
hususi t renlo l"crl<öy lstfüametlne mU· 
tcvC<'.clhen şchrlmlulen aynlonljl.ar· 
dır. 

ımııı şer, G't\r~. vekiller, O.H .P. 

genel aeı<rcterı. mehuıılıır, ml\lkJ ve 

askeri ~rkAıı urafrndan ufurlan1D1f· 

l&nlır. 

~~ • * * 

~ıryonarmda · amely; ... biji·ı;fi Ticaret ye~ili bu . 
sabah şehrımıze geldı 

Vekilin sah günü fuarın açıhşını 
yapmak üzere bu akşam izmıre 

. suiistimali yapan 
a11ı~~ır şebeke yakalandı 

t:::;~dı ele geçirdikleri yüzde yetmi§ 
~. ll!, 1 atlı a n1ele biletlerini yolculara 
\:.ı!:llıt?~11 karla satıyorlardı 

'1ıi1&t~rn arnele bilet· beke ele gcçlrilm~Ur. Blrkaı; ki§idcn 
Yapan bir şc; mUrekkcp olan bu oebcke dcmlryofüı· 

l~ rmaa seyahat c'1ccek bir çok yolcuıa• 
•ı ~ rı b1let gl~elerlnln önünden çevir· 

~ ' ""1 l- 1 .. k _
1 

mekto vo kendilerine tam bllct yerine \1 "\ yUZde yetmlıı tcnzll!Uı amele bllcUerl 
~ • satmaktadır. 

'~' 'Ofö Uzun nıUddcttenbcrl faaliyette bu 
t~~-ı. ... r lunduklan anla§ıl.ın bu şebeke efra· 

11~ ' ~. dının bu §C'kildckl çalı§malan Uzerlne 
bı... "'q )~J~r· l\ln, hakiki evvolcc bazı ihbarlar yapılmıosa da 

h ,.t\'t'~l l a.r şlmdlye kadar bunlar yo.kalanama· 
f"' ~l'' • asında rnıştı. Sııçlularm ilndclcrf almmakta· 
~ >.. ltıı çiziyor! dır. 

~
(: Bu bllcllcrl nasıl t.e.m\n ettikleri be· 

4'1
9 Q k l n da ııUz meydaııa ı;ıkanlmamı~lır. Son za· 

mantarda trenlcroc iyi gi)inmlo bazı l::rR kimselerin ıımele biletleri ile ııeyahal 
~ 'de etmeıert ııuan dikkaU celbet.mlf ft 

~ylece I§ meydana çıkan\mıDtrr. Bu 
adamlo.rdıuı bilet aldıktan a.nlll§ılan 
bazı \dmaelcr de §ahit. olarak yakalan 
mq;tır. 

gitmesi muhtemel 
Ticaret Vekili Nazmi Topçu· 

oğlu bu sabahki Ankara cksp. 
res.ilc şehrimize gelmi§tir. 

Vekil İstanyonda emniyet mü. 
dürü, mmtaka ticaret müdürü 
ve Ticaret Vekaleti erkanı tara
fından karşılanmıştır. Nazmi 
Topçuoğlu Başvekil Doktor Re· 
fik Sayda.m'm biraderinin cena. 
zc merasiminde bulunmak üzere 

motörle Yeniköyc ;eçmiştir. 
lzmir fuarı 20 ağustosta, önü

müzdeki salı günü saat 18 de 
Lozan kapısı önünde yapılacak 
büyük mera.simle açılacaktır. 

Ticaret Vekili bu münasebetle 
iktısadi vaziyetimizi tebarüz et
tiren mühim bir nutuk irat ede· 
cek ve fuan açacaktır. 

(De,·nrnı 4 lincüdc) 

Başvekilimizin biraderi 

MERHUM HAKKI SAYDAM 
Bugün büyük merasimle 
asri mezarhğa defnediliyor 

.{Ya.ım 4 üncade>, 

İngiltere ve 
Amerika 
arasında 
Askeri 
ittifak 

KU~Uş 

fLAı.'J iŞLERİ: Tel. 20335 

İngiliz ajansına göre 

Yunanistanda 
mühim askeri 
tedbirler alındı 

Meçhul denizaltı 
gemisinin mahiyeti 

HAZ RLIG"' I MI hali. anlaşılamadı 
·' • \ yo~:Una, 17 {A.A.) - D.N.B. blldfrl• 

Amerıka kıtasındakı AUna ajansına nazaran Hem kru .. • •ı · va..zörUnUn beklenmedik ziyaı mllna• 
ıngl iZ aebcttıe, kral, bc~vekll lı!ctakaasa de· 

rln ıatırablarmı blldlren bir mektup 

müstemlekelerinde gô~~~:!~~.r.donanmaya emr1yevmt 
nC§rederek ezcümle au bcyanatt& bu• 

Amerıkaya üsler 1w;;:,~ur~oyunda demırıı bulunan 
Helll kruvazörUnUn ziyaını büyük bir 

Ver.ılecek elemle bildiririz. Donan~ bulunan 
gemi bir denlzaltı tarafmdan batırıl• 

Mukabilinde Amerikan 
deıtroyerleri 
gönderilecek 

l 7a-§'ington, 11 ( A.A.) - RU7-
velt bugün Amer ika. ile tngilte
renfu, Amerika taraf mdan de· 
niz ve ha.va iisleri alınması hak. 
kmda. müzakere halinde bulun.. 
duklarını beyan etmi§t ir . 

Ruzvelt beyanatına. ilaveten 
garp yanın küresinin müdafaa

(Devamı 4 üncüde) 

ingiltereye yapılan 
Hava 

akınlarının 

t1aha şiddet-
lenmesi 

bekleniyor 
Taymis bu akınları 
. yıldırım harbinin 

mukaddemesi sayıyor 
Londrat 16 (A·A.) - Timee ga

ze~eşi, yıldırım harbinin bir mu. 
kadc;lemesi olan son hava hücum· 
larmm Polonya seferinde olduğu 
gibi gittikÇc eiddetlenmesine inti
zar edilmesi liizımgeldiğini işaret 
ederek diyor ki : 

.. Eğer dlleman İngiltereyi istila 
etmek niyetini ciddi surette b&.18. 
besliyorsa. bu bava hücumları bir 
ihraç hareketinin elzem hazır1ık 
safha.!lmt teşkil etmektedir· Bu 
faraziyeyi kabul ettiğimiz takdir. 

( De\'amı 4 Uncüdc) 

I 

\ 

mıctır. Elen mllletlnln ıattrab hlaleri· 
nl ltade ederken Yunan ananc8lne uy
gun olarak vazifelerlnl yapan HellJn 
kumandanım, zablUerinl ve mUretto· 
bat.mı samlmlyeUe aellmlanm. 

·Bu tnanıımıyacak torpillenme hl.dl• 
sesinin kurbanlanna teeasUr hlaleri• 
ml bUdlrfrfm. Kurbanlar blr ölU, dört 
kayıp, 26 yaralıdır. HUkf.ımet eu ana 
kadar denizaltının hUvi~tlnl tespite 
yanyacak hiçbir unsura malik değil· 
dlr. 

ASKERİ TEDBİRLER 

Bükrq, 16 (A.A .• ) - Röyter a. 
jansı bildiriyor: 

Köstencenin Yunan limanlarile 
münasebette olan mahafilinde söy. 
lendiğine nazaran Belli kruvazörü. 
nün torpillenmesi dolayısiyle Yu. 
nanistancla bfiyük bir gerginlik 
hüküm sürmektedir. Her an bey
nelmilel bir buhran çıkmasından 
korkulduğu söylenmekte ve mühim 
askeri tedbirlerin alındığı da ilft. 
ve edilmektedir. 

Dün lngillz.-Alman ve İtalyan 
elçileri B. Metaksası ziyaret ebni~ 
!erdir. ltalyan elçisi ziyaretini tek. 
rar etmiştir. 

Alman ajansına gıöre 

Arnavutlukta 
hadise 
olmamış 1 

Roma, 17 (A.A.) - D.N.B. ııjanın 
blldlrlyor ! 

ArnavuUukta örtı idarenln tuta .. 
dildiğine mütedair İngiliz mımabUn• 
den çıkarılan haberler, aalAlıiyet.t&ı:: 
mıı.h&tllce tekzip edilmektedir. 
Çıkanlan aalr bütün eay1&1arm hl• 

llfma olarak hlcblr hwrwı1 hldl.MniJI 
\'Ukubulmadığı da beyan edllmekt4• 
dir. 

'Zı"kf'k ! - 9u lmhrm k &Mnae 111.çUI' el'k~ tz ~ Mftyo
nım. Qun rtbl bir kalb ... 1'mltetzlm '" Bu dlifUneıeyle hlebir ~bulu· 
ıaıumyonım. 

-ı MaMmJd eam stbl.. •• Btr kere de el.mula dN ı nın --.,. 



fJ J>: B E R - Aqam Poa~s.ı 

JO Yazan: 3<adicaı~ı- :J<a/lı 
l<apatma 

cezalarına da 
ortak olsalar! 

30 Ağusıos 
Dunılupınarda 

bUyUlt ınerasim 
yapılacak 

Mi.ırid öldU: 
Hacı .Murcd kendi kendine: 
- Sanırnn ki bUyUk bir günah 

t,lcdlm!·· 
diyordu. 
Oracbn, özgUn ve piı;mnn bir yü.. 

rcklc aynldı· 

Kendi kendine soruyordu: 
- Bu gUnnhı nnsıl ba~latma

lı?·· 
Omar han aldmnayordu· Hacı 

Murad buna rai;"1llcn bir atalık ona 
döndü ve duyğularmı açtı. Oomar 

han: 
- Ruslar çok kalabalık ... Hem 

de çok zengin··· Onlarla. başa çıka
mayız. Zaten bizim dinimize, adet
lerimize karışmıyorlar Jd... Bu 
heri!lcr "ecriat" davasını bahane 
ederek ortalığı kana boyııyorlar. 

dedi· 
G5rUnU3tc. hele kendi zattyeı1in 

den, bllsbUtUn hak.sız değildi· 
Bununla beraber yaralının göz.. 

Jerlndekl saflrk. sesindeki yalva· 
rJi, sö1Jerlnde açıklık bir tilrltl 
hayalinden gitmiyordu· Dağlmm 
başlıca karakteri kend.Lsine yapr. 
lan fenalığı unutrn:ı.mnsrydı; buna. 
rağmen o adnm yalnı:r. yurdun ve 
milletin hUrriyctinl dileUnerck öl· 
mll§tU. Hllniyetlnln kaybedilmesi, 
ihtimall dağlann ynradılşndanbe. 
ri yoğurduğu ruhu değigtiriyorJu. 

Hacı Murat. o kadar çok eed.t;i 
rumeel.nln o kadar hUmıet Te E~·:~ 

gi beslediği hanlardan aynlamı

yordu: Sana sevimli bir lm doğur. 
muatu; llacı Murat onun admt 
Bnlıu koydu; bununla bera.ber öl· 
dürdüğü ada.mm son s&lerini de 
unutmak mUmkün olmuyordu· 

~lise girdiler; iki tarafı yalçın 

kaynlrk olan bir n~lırin l<UprUsUn. 
den geçtiler; v:ılinln sarayına git· 
tiler, lakin pek süelll bir ealona a
hndıklaıı ve orn:ln iki tiç sant bek. 
ledikleri hahlc ba" kumandan ba
ron Rozen'dC'n hnber gelmedi, en 
sonra: 

- Acele bir seyahate çıkıyor, 

ber;ı altı gün sonra döner!. Burada 
sıkılmaır.smız ! dedHer. 

Pnrlak Unüormnlı zabll.lcr onla. 
n içkili yerlere gôtUrdUler. Hacı 
Muradın knr;ıları ça tılmı,tı; bunun 
i~in mi burnya k&1ıır yorulmuş· 

lardı ! Om ar llnna söyledi; fakat 
bu iri ynpılı nslnn ylirekli delikan
lı gUler yUzlU ve beyaz Rus zabit.. 
!erinden hoşlıınmıştı; aydınlık ve 
geni{; salonlnrdn. sayısız kaptlarm 
birinde kayboldu. Hacı Murat onu 
anunağn gitti; bulamadı· Sorduğu 
zaman, zabitlerle gez.meye gitUği. 
ni söylediler. Çalık kaşlı alev ha• 
kışlı delikanlının bu hnbcıi i.>i kar 
§tlamadığrnı glkUncc illi.ve ettiler: 

- Niçin merak ediyorsunuz? 
Prens Omnr Fafkasya umumt va
ilsi Baron Rozen'in ıxı.isa.fJridlr; eL 
bet kendisine ve ev ıınhiblnJn ee. 
refine uyıun bir §ckllde ağırlana· 
caktır. 

Fırıncılar para 
cezalarını 

ı>aylo.§ıyorlar mı ? 
Anktıra. lG (A·A·> - SO Ağus-

1stanbul fırıucılnrma kesilen pa tos ıaf~rinln ıs inci yıldönUmU 
ra ce:r.alnrın:n fırıncılar eirkoti ta· münasebetilc, D\lmlupınon!a Meç
rafmdnn bUttln ortAklllr aruında hul A er iıblde&indc yapılacak 
mUsnvl ı.urottc taksim edilc14'll hak meraaim progrıımı tesbit edil. 
kında llcrl aUrUlen lddialor u.ıort.. ml§Ur· 
ne belediye crklınmdnn biri böyle Proğramın umumi haUarınıı na. 
bir nziyctlıı fırıncılardan baekaaı- zaran mer sim, :BUyük Millet 
nı al kadar otmiyecc~lnl ııtiylemi§ Meclisi. vckUctle.r. mUll tcıı~kkUl. 
Ur· Bu mt, "Ceuayı !ster bir fı. Ier ve mUeS!lrscler mUme5slllcrl, 
rmcı, ister bUtün fırıncılnr öd~- demlryoJu ı;lizcrgtı.hında bulunan 
eln belediyenin vaılfc~i yolsuz bir \illyetlcr, partl. hnlltcvl \'C umu· 
harekette ccım kesmektir·" demlg mt mecllıs ndrnn coçilccek ıevattan 
tir. mUrckkep heyetler, Afyon. Konya, 
Diğer taraftan fırıncılar cemiye. , tzmlr lıclleri, latanbııl, Ankara 

ti :reiııi Ahmed ise cezanın !ınncı- yllk&ek okulları talebe gruplan 11e 
lar arasında takz>'m cdlldJği iddia· Kiltahya, Afyon ve diğer civar vl· 
rmı reddctmı~. böylo bit'flOY olma· 16.yeltcr küy \'C 1tıı53bn halkı Uo 
dığnu, ceıaya çat pılan !ınncmm y\ne bu civar ha\ltmdan olup lııUk· 
cezasını kcndlıılnln ödediğini ~Y- 111 harbine iııtirnk ctmin olnn mU. 
lcmlştir· cabltlcr ve nııkcri kıt na t i~timk 

Eksik fatura veren 
kumaşçı 

Apartıman kirasını 
arttıran Afroditi 

mahkemeye verildiler 

eyUyeccklir· 
Mt>çhul Asker lıbidrslnde yapı. 

lacak olan bu merr.sime. çelenk· 
lcrln konmasmı mUtl!aklp saat ı 
11,30 da bnulıınacak ve sırası ile 
ordu. cumhuriyet lıaUc parUal, 
halk, İstanbul vt" Ankara yUk.sek 
okulları adına birer nutuk söyle
necek \'e bunu da bir geçit r.?sml 
ta.klp eyliycccklir· 

Omar Han nncak Uçlincü gün ak-
Diln iki mlJlJ korunma knnunu -

l}amı sarhoş olarak döndU; zabit.. na muhalefet vakaısı tosbit olun-
lerle kumar oynamııı. kötü evlere mll§tur: 

Bwıdan b:ı.şka. zafer ve başku
mandanlık meydan muharebesinin 
~ıldönUmü gilnU olan SO nğustoa 
gllnU, yurdun her yerinde yapıla. 
rak olan nskcıi meraslm Ye mllU 
t ezahUrattan mandıı, ha.lkevlerln • 
de, halk odalarında, parti merkez. 
Jetinde ve umumi yerlerde toplan· 
tılar yapılorak bu bllytık gUn kut
hnacak ve yine bu mllnasebeUe 
radyoda bir konferans verilecek. 
tir. 

gitmi§, içml~U· Hacı ::Murnt ndeta Beyoğlunda Abdullah eokağm-
~qtı: da. 2 numarııh apnrtnnanın aahibl 

- Gilnnhların en büyüklerini AfrodiU kiralan artırmak suçu ile 
işledin! Sana yakI!Jır mı? ~brta tarafından mahkemeye :ve· 

rılınlatır. 
Omar Han aldırmryordu; ellle 

1 

Çiçek Pazanndo. Fmdıklıyan ha-
garip işaretler yapıyor; ter bıyık. nında kumaşçı Sabatay Ralall bl· 
larmm parladığı dudaklarmt yala· raderler hakkında 575 kuruta ıat 

Dahiliye 'Vekaleti 
bunların ıslaJuno. karar 

verdi 
Dahiliye vcklleU, belediyeden 

8Jhhl fınn. aıhht kasab ve aıhht bak 
kal dUkt nınm hıınğl artlara göre 
tesisi icap <ıttJ#inl aormuetur. Bu 
bunuı;Uıld mo.Jümat bugün ö~le U
ıeri derhal Ankarnyo. göndcrllmio
tJr, p:ıuı.rteal günU Ankarad top
lanae&k blr koml.ayonda bu dUWn. 
lamı tiplen tesbit edilecek ve hep 
el 1Qln yelmunk ve modern bir rıo· 
kll knbul olunacaktır. 

İkhsat mUdUrU Saffetin ynnn An 
karaya gitmesi \•e paıartcsl günll 
koınlayonda biızııt fı:ıhat vermesi 
muhtemeldir· 

Müşkül bir iş : 
Belediye çöpü 
tarife çalışıyor 
Tcmlı.lfk itleri f~in hamlana

cak bir talimatnameye cMS olmak 
il.zere çöpün tarifi icap etmJştir. 
Bu yüzden belediye ile çöp mUte. 
ahhidl arasında ihtilAf çık:miıtır. 
Soba borusu. eski hasırlar ve bu 
gibi bazı eşyayı çöpçüler almak i'3 
tem.emekte ve · alıllllar bile çl>p is· 
kelelerinde mfiteahhid!n adamJa. 
n bunlan çöp kabul etmemekte. 
<lirler. Bu seooblerde.n bir tali
matname haurlo.nacağmdan çö· 
pUn tarifine, ne gibi maddelerin 
çöp ııayıldığmm tesbit.lne ç~. 
maktadır. Henilz blr formül bulu· 
namamrştır. , 4'! 

~ 

, yar&k kıvrak GürcU ve Rw. kızla- ttkla.rı bir kumav ic;in 500 kurueo. 
raturn vermeleri suçundan cUrmU 
megbud yapılml§ ve takibata ba§-

Valovada 
Fransız §irketi İzmir Halk mebuslarımıza _,_ 

tKI BORÇ ABASll\'D.\ 

Hamzat'ın mUrltleri çoğaldıkça 

Hunzak adeta abluka nltrr:n almL 
yordu; Bnhu Bike onunla L.•" ode
mlyeceğinl biliyordu; eu kesUrme 
yol r.usııınn y&rdmımı ist~ekU· 
Gerclt oğullım ve gerek 13 b!tF1-ı<la. 

bulunanlar kurtulua için baft:•t yol 
bulamıyorlardı. Bu dll§Unce 'l'imur 
Han ~ur:ıdaki Rus kumandanmm 
kulnğma ulııgtı. Generalin gönder
diği ndnm: 

- Kafkas umumi vallsi, 'Avar 
preMlmnl Tiflliıc çağırıyor; orn. 
da. yardmı hakkında. ı;<ırU!iÜI1!\l· 

nüz! 
Dedi. 
Halbuki umumt valinin böyle bir 

§eyden haberi y-0ktu. General ıı.k

lmca dlplomathk ediyordu. 
Bahu Bfke on .sekiz y~mddi 

ildncf ofllu Omar Hanı TifliBe gön
denneyc karar verdi· Hacı Murat 
ts onun yannıda bulunacak, prcıuı. 
le ayııt y~a bulunmemamna rağ
men onu bir bUyUk kard~ gibi ko

nıya caktl· 
Ycınl rınıı. blr kaQ kl§l d.Bha nldı.. 

lıı.r: dinç ve genç atlara bindiler. 
Yüksek cğerlerln Jk.i tarafında 

kn,•ut ( •) torbalan olduğu hnlde 
dağl~r tırmıındrlar: sonra inme
ye btı.61 dıltır· 

Kal balık vo bUyük bir ocbre. 

Helanın nif;in 
yapılamadığı raporu 

hazırlandı 

/ 1ıtu~mlze öre, Çenlicrli-
taı, •·e i hmutp ~ 

h ıı. n:ımmtl bcledlyc)'C rr.tınıeoot 
etlen h yete, 1 tenen helanın nl~ 
yapıbmadığt hak1anda maimi btr 
C'C\'8P bulunamadığı için 'Adyctl· 
ı in t.ctkUc edil ğl lıllillrllınbtl· 

70 J'a ıudakl bir lhtlyann I~ 
ld <'Mlll hell\lannda mttn11sebet

h bir eJdlde yakalanması. bele .. 
diye nıtL'ıaflllne gcnt hfr ncf 
aldırmı tır-

1$tmdl het!lnm neden yapılama
chğmı anlatan mufaaal bfr rapol' 
hazırlaJUJl1' ve heyet adrcslno 
posta 11<' gömlertlece!;;tir· 

rmdan, kumar maensmda btrlken 
kUme kiline altınlardan i~tahla 

bahsediyordu· 
Hacı Murada göre prens Omar 

Ruslar tarafmdaıı bir tuzağa dil. 
§llrillmU§ttl· Hele kumarın ne ol. 
duğunu bllmiyen bir misafire o 
lcorkunç hastalığı aşıladıktan son· 
ra patalarmı soymak mert insan
lara ya.rnşır mıydı? Demek Rus. 
!ar gerçekten gUvenllecek mah -
lükla.r değildi; en temiz insanın bi
le çabucak ahlflkmı bozuyorlardı; 
l:endilerine dostluk için gelenleri 
bile böyle rezil ediyorlardı· rnln. 
dtiklerl zaman bunları anlatırken 

yilzlerinin kızannamasma lmkln 
var mıydı? 

Om.ar Han bir aralık: 
-Burası çok sıcak. binız hava 

allcağmı! 

Diyerek çıktı: ancak ertem ak· 
§om d6ndli; yorgundu, g()z.lçrl DiB· 
ınlo, yUıU sararnu~h: e.sklden klp.. 
kmnm olan dudaklarmda donuk 
lbir morluk vardı. Hacı Murat onu 
:kucakladı: 

(Devamı var) 

(•) Kanıt, buğday. a.rp& \'CJ'& 

çavdar ka\•urduktan onra kunı. 
tDUJ nrmut, elma gibi )·cml Jer \"O 

tercJ-nğr. bal btarek öğU.tmdE u• 
retJle ynpıla.n bir cestt un4ar· lk1 
)11.z elif gramı bir gUn yeteJ'; kok
mıu:, bozulmaı. 

Belediye yasakları 
B Ut l\'1C gUndlir Ut-üncU tıa-

hllemW görüyor 'ILSU• 
nuı ~ Sekreter, luı. yaucak, :res
mJ çcldtooelı blf6Cf yo!mıo gibi, 
befodl,r r.abıttı ı talimatnamesinin 
nasıl tatbik t'..dlldl,h-fnl 1 te btte bn~ 
IJM}ı. 

Doğrusu eı,reterln dehasmı 
to.kalr ctınemck 1nilmkUn doğfl· 
:ra.tbtk cdilcnlori yau "C r mbıl 
~cktinıe o ütunun iki r,lin;lo ıne,·
zo uz kilim ı ııek muhtemeldir. 
Aferin bizim ehrcterc· Jftm o
lrayuenyu, hrm b~lcdlycyl dU Un
dilft!Cek bir me\'Ztı l nJaltıdı. 

N d .. ? e ersınıı: • •• 
B ın. c-<ık crkcklerln. belki do 

kadın otnm~, tercih ~de
ceklerl bir zıımnnda. bir kızın er
kek olmMma ne dcnfnl:r.f 

lanmıştır· 

Odun buhranı 
Kesilmiş odunların nakli 
için vesait bulunamıyor 

Belediyenin odun, kömür il.zerin· 
deki tedkikleri devam etmekte. 
dir· İğneada civarmda keftilmig o
hrak 60 bin çeki odun olduğu fa
kat vesait bulunnmadığuıdnn bun· 
ı .. rın eehlro getirilemediği anla
li Lmıştır. 

Bu yüzden odun fiatı geçen haf
taya göre 50 kuruş artmıştır• 
Halbuki bu ıcnc geçen seneden 
fazla odun kesilmiştir· Bunların 
nakli için tedbirler almacaktır· 

* Ortn. tedrisat kadrosunun yapıl· 
muma uc eylQlde ~lanacaktır. Yar
dııncı öğretmenlikler ancak Oniver
lite tahsmnııe bUlunan gen~lC?'e veri· 
lecektlr. 

* İlkokul öğretmenlcrlnln 1132 yı· 
lmdan kalan mesken bedellerinin Gden 
mesi 1ı;ln tstanbul vilAyetl tetkikler 
rapmaktndır. Ayrılan mesken bedel· 
lerl ffmdlUk nakere giden veya teıın· 
Qt olan öğretmenlere verilmektedir. 

6 üc;;UncU umumt mUfetUı Nazif 
Ergin evvelki a.k§am Hopada.n Rlzeye 
gitmlgttr. Umumi mU!ettı, IUzeye ıc· 
Urken I"a.ı.ar knzası lle Arde~en, Ma· 
pivarl ile GUndoğdu nahiyelerUe b&zı 
köylerde halkla temas etml§ ve muh· 
telif mahalli işler ve ihtiyaçlar Uze· 
rinde kendileriyle görUımuıtur. 

t:- :tzmlrdc ıntmıı ile esaalı surette 
mUcndele için vllAyct dahilinde genlJ 
terUbat nlmmakt.ndır. Sencnln yağ
murlu geçmesi, ıru birlklntllcrlni ıırt· 
bnnı~ ve hastnlığm ynyılmasma sc· 
bcb olmuştur. 

._. Onlversitcnln Pendiktekl kampı· 
nı dUn rektör Cemil bilici ziyaret et· 
mJşUr. 

yollarını İn§aya devam nelerden tikayet etti 
İçin müracaat etti Diln Yalovaya giden htanbul me 

lzmir, 16 ( A.A.) - Turistik buslarr parU binasında halkla te· 
yollar hakkında Reji General Şir- mastar yapmışlar, dileklerini dinle 
ketinin tekrar inşaata başlamak m!elerdir· Köyliller bilhassa, çok 
üzere viHiyete müracaat etliği an- çocuklu babalardan yol vergisi a· 
laşılınıştır. Bu teklif vali ve daimt lınmamll!ı için yapılan muamelenin 
encümen tarafından tetkik edil- r,ok uzun sürdüğü, heyelA.nlar yn. 
r.ıektedir. Vali Fuaf Tuksal, turis· ' zünden yollarının kış mevsimlerin .. 
tik yollar vaziyetini bizzat tetkik ele kapandığı hakkında elkAyeUer. 
,·e teftiş emiştir. Bu ic;in süratle de bulunmuşlardır· Bu arada Kn.. 
ı·ati bir karara bağlam~ası beklen- t:rlı köyünden hiç arazisi olmayan 
mektedir. 1 t:ir köylü, kendisine knynuıkanılık 

.. t:ıra.fmdan toprak verildiğini fakat 
hir tilrlil muamelesinin tamamlan 

Roman dan madığmı bildirmiştir· ya Mebuslarımız bütün bu !jiklyetle-

1 k 1 1 
ri not almıı;lar ve dlin akşam şehri-a aca 1 o an mize dönmii§lerdir· 

tacirler 
Bir hafta içinde mıntaka 
ticaret müdürlüklerine 

müracaate davet 
ediliyor 

'.Ankara, 16 ( A.A.) - Ticaret 
Vekfiletinden bildirilmektedir: 

1 - Romanyaya mal ihraç edil· 
miıt olup da bedelini henüz tahsil 
edememiş bulunan ihracatçılanmı
zın, 

A - Gönderdikleri malın cinsi
ni, miktarım ihraç tarihini ve kıy· 
meti ile alacaklarını, 

B - Şimdiye kadar alacaklarını 
tahsil edemeyişlerinin sebebini,. 

Müsbit evrak ile birlikte 
17.8.1940 tarihinden itibaren en 
geç bir hafta içinde rnıntakalan 
ticaret müdürlüklerine bildirmeleri 
l~~elmektedir. 

2 - Bu kerre Romenlerle yapıl
makta olan müzakerelerde mevzuu 
bahis alacaklann tediyesini tesri 
etmek üzere ittihazı derpiş edilen 
istisnai tedbirlerden mezkfir bir 
haf talık müddet zarfında mü raca. 
at etmircnlcrin istifade edcmiye
cekleri bildirilir. 

Limanda iki vapur 
çarpıştı 

Evvelki akşam Umanda bir kaza 
olınuu. Kara.denizden gelerek de· 
mirlemck .istey&ı Yunan bandıralı 
.Asimi şilebi r.omanya bandınıJI 
Bedos vapurunun üzerine dU§liltlo 
iki vapur ha.fi! hasara uğramış
lardrr· Romanya vapurunun zincir 
leri Yunan vapurunun pervan~i· 
ne takılmışsa. da dün kurtarrlmı~
t:rr. 

Kiralar, kazalarda Cla 
arttırılamıyacak 

Dahiliye vekAleti, klralnnn artı 
rıl.maması hakkındaki knrarm kaza 
merkezlerine de teşmilini faydalı 
g<Srmü.s ve bunu Koordinasyon he· 
yetine teklif ctınlştir· 

--0---

Bu sabahki ekspresle 
gelenler 

Bu sabahki ekspresle Belgmt
Uın John Knight isimli bir İngilU 
gelmiştir. Buradıın 1raka gideceği· 
ni söylemiştir· 

1ki Yunan tUtUn taciri de ckspre 
Bin yolcuları nrasındadrr. Bunlar 
memleketimizden Yunanistan i~;ia 
tütUn alacaklardır. 

ı· . ' 
\. 
1 
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Irak - Türkiye 
11 hava seferleri 
llay 

bi~a 0'
0 nunda Muıul .. 

ba.:ı akır geferlerinin 
,. - arnau muhtemel 

ll:~~r,, 11 laJu ko - MUnakalAt vckAleU, 
ıc.' t nı~u :memleketlerle hava 
~tl?ı la~lııl için evvelce verdiği 
q~dUr 11katına alt hazırlıklarla 
ti& Oıhrb., k Olarak tayyare ısc!er· 
~ ~lecck kırla Musuı arasında te· 
-l~tltcu~u aurctıe ırak yolcuları 
l)ı Paya den ı:-eccrek .tayyare ile 
.. .tlrbak i:ldcbUec!:'klerdlr ÇünkU 
"~lr 'l?Oa • lıır lclilll~ hava postalıı.rlle diğer 
~ • >ır~1 bağlanacaktır. Diyarba· 
t~ııı~~ aı::terıerlnln ay sonunda 
ı.....- ı,, da :_uhtczneldir. :MUtealılben 
~la.ta va :ıe!erlerlnln tesla.I için 

J;cçılecektır. 

Bir AlrTianı 
tu!tarırla rk en ... 

.\hll.!11;2 bahriyelileri 
rı arın hücumuna 

1 ~- . Uğradılar 
~;..~ra ır. (A 
~etin' 0 .A.) - Bahriye 

, % b' den tebliğ edilmi~tir: 
~t.ı~ ?\t lt torpidobotumuz para. 
~ Ma.nş denizine inen bir Al· 
~ ' lllr. 0~un yardnnma koş.. 
~ aı-aıı bulunan Alman 
~': Paraşütü dolaşmış ol. 
t""laıı_ b' .torpidobotun adam!a· 
~ut.u.n~rı Alman pilöttmun pa. 

deni çıkarmağil tyardım 
~i ı.e_ atlamıştır. 

~ôt /eh bu iele meşgul ve 
uıtla. de bahriyelinin yaniba.. 
~an ~~us vaziyette iken üç 
ıı,,~ Ve r:'tll.~ :-<ıyyaresi yaklaş • 
{.~Yeli ~töru ve suda bulunan 
t ilttQ\lşluYı alçaktan kur§una 

ttı.;l(:bat~· ·r~.rpid~botun mü. 
~t. dan uç kışi yaralan • 

~ l:ıgiliz .... 
'ta bıt ~otoru daha. fazla. za· 
~ıı ba~1 • olmak için suda bu. 
tııtı t-bııış ?'lyeliyi alarak hnre.. 
~it kttı.d ye YRraJx Alman pilo-

"btıtil·et nıukadderatma. terk 
~ nde kalrnıstır. 

\l •a.b h Q. a Bahçckapıda 

I& ır binanın . 
•Pesinden caddeye 
~~~bir yıla.n düştü 

t. h~ye d .. t·· 
Qlt' h cana uş u, 

anıal yılanı 
~ ~tJ Yakaladı 
"'ht saban 
~ ~katlıda Baat Yedi buçukta 

'lıııntd n ~eçentcr Hacrbeki-
~krığa ~1 binalardan tJirin
~ hlr ır buçuk metro bo· 

trrı'r ~lanın dU"tli~.. .. .. 
tıı "! • °l;U .. gunu gor-

il 11 t'tıı~ını k..ı.ı~~~en yere düecn 
e ~ld Cdısındcn kinıncnin 

~ı:h. baş;ra.rrıanuş, yalnız oy
'~ ~tıa. dn_illn_!ştır. Yılanın ya
~ 11' hey~Uigü bir kaç k~i bil

.... c:ıean i . @t ·"it. gc:ı geç rmış, balk 
1 b Qracıa :ro baıılamı~tır. Ni

ır b ı P Ulunanlardan bir ha 
~~laıı1 c arçarıiylc sersemlemiş 
tl'tııll'ı "c Öld~cısindcn tutup kal
'-c tııı?Ulund~f ek Uzero arkadaş 

•örli u kahveye götU-
~· YCr{'k alıp gitmiştir· 
•ıa 
·~~~o küreleri bugün ·••tre .. d 

'o 11 ~ Ron eriliyor 
~ hııı tu$tas 2 
~ Jı.""'cııııc 11 h afrr. bayramı için 

JJ ~·ııl'dc us~rıı ply ngo o gti-
11.ı: blraııgo Çekılcce.kur. Bugün 

"lı-.:-tn ltU idaresi lstanbuldaki 
~tır. relerin' ı 
"'~~ C:cıecek ı zmire ?'~lla-

ingiliz 
Başvekili 
diyor ki: 
istila 

tehlikesi 
Geçmiş değildır 

Fakat beşinci kol 
tehlikesi azalmıştır. 

MACARLAR 
T ransilvanyaya dair 

Tekliflerini 
bildirdiler 

Romen mnkabil 
teklifleri pazartesi 

verilecek 
Tıırmı Sevcrin, (Ronumyadıı 

Londra, 16 {A.A.) - Tahmi- h dud 
nen iki av evvel tesis edilen ve Romen - Yugoslav u unda) 
Çörçile ~azaran beşinci kolun 16 ( A. A.) - Bugün Romen 
faaliyeti ile meşgul olan Svinton heyeti ile rnüzakeralerde bulu
komitesinni teşkili dün avam ka. nanacak Macar heyetini hamil 
maarsmda çörçilin beyanatta bu. olan Sofya nehir vapuru öğle. 
Junmasına vesile olmuştur. den biraz evvel buraya gelmiııtir. 

Başvekil demiştir ki: Romanya hariciye n~a\cti proto-
.. _ Svinton komitesine veya kol §efİ, Macar heyetın~ karşıla. 

gizli teşkilatın diğer şubelerine mı~tır. Öğleden beş d:.ıkıka evvel 
ait suallerin bu suallere verile. , iki heyet, Lubiccscou sarayına git. 
cek cevapların umumi menfaatle. mişlerdir. \ ., 
re mugayir olacağını birkaç za- Macar heyeti, Hory Andre, Ma. 
man evvel meclise anlatmıştım. car crkiinıharlıiyesi reis muavini 

Bu nevi meselelerin bilhassa General Narloy, General Szntdo. 
harp zamanında alenen münaka. mocosi ''e Albay Uyzasry.'den mü
şa etmek doğru değildir. rckkeptir. Romen heyetı,. Vaier. 

Avam kamarası ı;enelerdenberi Pope \'C General Dragalına'dan 
bu prensipi kabul etmiş ve her mürekkeptir. lki heyet şefinin 
zaman mestur tahsisatın ve sarf teati ettikleri kısa hitab<'lerden 
şekillerinin münakaşasına müsaa. sonra Macar heyeti reisi. Romen 
de eylemeyi reddetmişti. Meclisin hcretine Budape~tc hükumetinin 
Svinton komitesi bahsinde de bu tekliflerini tevdi etmi§tir. lki he. 
kaideye riayet edeceğine eminim. yet Turnu Sev.,.rin valisi tarafın. 

Bu sözlerden sonra Başvekil dan öğle yemeğine davet edilmiş.. 
bahsi geçen komitenin teşkili hak !erdir. 
kında aşağıdaki tafsilatt vermiş- Romen heyeti, Macar heyeti-
tir: nin tekliflerini Bükre3 hük\une. 

"- Tahminen 10 hafta evvel tiı1c bildirmek müsaadesini is.. 
tam. itimat.~ı .. Holanda milletini temi§tir. Romen heyeti, bugiin 
nazı tecavuzu~e rameden karan. Romen payitahtınş. dönecektir. 
lık ve alçak milşarekettcn sonra · ı 
ı ·ıt · ·· ·· d b" d" Macar hcyetı, burada ka acak-
ngı erenın ustun en ır en ışc . • 
dalgası geçti. Düşman ajanları. tır .. H~Y?.tler _mesnilcnne pazar. 
nın burada faaliyette bulunmaıun. tesı gunu tekrar başlayacaklar. 
dan ve aynı 11u altın.dan yürüyen dır. . . 
hain tabiyeyi kullanmasından Romen ııazırlarmm bır kabıne 
korkulurdu. Tabia nezasetlerin içtimaı ve hatta bir saltanat 
muhtelif şubeleri lıu gibi tasav. meclisi akdederek Macaristanm 
vurların önüne ge~mek vazifesini teklifleri hakkında bir karar :ve. 
ôeruhte ettiİer. Fakat bu muka- re~kleri tahmin edilmektedir. 
~il Jaaliye~. ~.er z~~~m icabcden İki heyet bir tebliğ neşrederek 
ahenkle yurumedıgınden bu va. bugünkü mesainin neden ibaret 
~ifey~ deruhte etmesi Svintondan olduğunu telhis cbniş ve önii _ 
ıstedım. ··za k' ·cı· ~ . .. 

Beşinci kol tehlikesinin önüne ~? e 1 1 ~mam paz esı t~: 
geçmek için alınan tedbirlerde nu s::b~hl?yı.n s:ıat o~da ak 
büyük bir sclah olduğunu mcc. lccegını bıldirmişlerdır. 
lise bildirmekle bahtiyarım. Teh. • • • d 
like mtiasip nisbette azalmış. Fın kabınesın e 
tır. Bunun böyle olması çok mü· değişiklik 
rimdir. Çünkü her z~man ~ayısa Ilclsiıı1d, 16 (A.A.) _ Röyter a. 
nazaran çok kuvvetlı oldugumu. . b"l r · 
zu hissetmiş ve kuvvetli isek de JJns_ı 1 

( ı~ıyo~: w• "kl"k 
b. • t"l" t hl'k · h. b" h"l Fın kabıncsınde bazı degı~ı ı -
ır ıs ı • e ı csı ıç ır vcc ı e l b'ld' ·ı kted" r. -· d ~·1a· b ~ er vukuu ı ırı me ır. J-..zcwn. 

fce~:;;~rd;~; l~;:nraar ~nacr ı;::~: le S?~ı·ct - Fin harbi. cs!1a.smda 
katın başlamak üzere olduğunu harıcıye nazırı oı~.Ilı ~ı~dıkı le;~ 
mükerreren bize temin etmekte. zım nazın Tanner ın ıstıfa ettıg 
dirler." ~ildiriliyor. Tanneri~ ):er~nc halen 

tıcaret nazırı olan hotılaınen geç. 
miştir. İrlandalı 14 ihtilalci 

yakalandı 
Lmıdra, 16 ( A. A.) - Gayri 

kamınt bir te§Ckkül olan "İrlanda 
cumhuriyet ordusu'' azalarından 
olduğu zannedilen 14 ki§i §imali 
İrlanda'da heyecanlı bir takip
ten sonra Bclfa.at'da tevkif edil· 
mişlcrdir. Bu adamların toplan. 
dığı eve polis cebren girmişti. 
Yedisi t~lim olmuşlarsa da gc. 
ri kalanlar kaçmı§lar ve sokak
larda takip edilmişlerdir. lki 
taraftan silah atılmış ve firari. 
lcr civar sokakta. bir eve iltica 
etmiı;ılerdir. Polis kuvYetlcri ma· 
hallcyi sarnuş ve firariler yaka. 
lanmıştır. 

l"ENI TiCARET MUAHEDESi 
l!clsin1:i, 16 ( A.A.) - Stc.fani: 
Sovyct - Fin ticaret muahede

sinin tasdiki bütün Fin matbua· 
tı tarafından memnuniyetle kar" 
~ılanmaktarlrr. Gpzeteler, bu h!i
disenin iki memleketin, ticari 
münasobetlcri üı.erindc müsait 
tesirleri olacağını yazmaktadır. 
lar. 

* Ncvyork Taymls gazetesine gllre 
AnUlles adalarında Fransız ve lnı;-1· 
llz makamları anuımda cereyan eden 
mUzakereler neticesinde Guadeloupe 
ve MarUniktckl Franmz harp gemileri 
hakkında bir anla§m& aktedllml§Ur. 
Bu gemilerin slltuıtan tecrit edilmek 
lı.zcre olduğu bildirilmektedir. 
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Meksikada· 
müthiş bir 

eşkiya baskın! 

200 şaki bir 
kövü bastı 

14 kişi öldü, 50 kişi 
yaralandı 

.Mck!ilko, 17 (A.A.) - Yeksikonun 
tahminen 80 kilometre clvo.rmda bu· 
lunan San Tillpe köyüne karşı 200 
haydudun yaptığı hücum esnasında. 
14 kl~l ölmUD ve en 9.§ağı elli kl§l ya· 
rnlanm~tır. 

Haydutlar evvela. en roUhlm köylU· 
lerln evl!:'ri Uzerlne atılarak bunları 
aUelerlle birlikte ltatletmlşler mUte· 
aklben de e\'lerinl yakml§lardır. Yan· 
gın evden eve sirayet ede ede bUtUn 
blnalar1 tahrip ederken ltadın ve ço· 
culdar haktkl bir cehennem içinde 
mahvolmaktaydılar. Haydutlar l<öyU 
yağme. etml§lerdir. Federal lataatı ol· 
mamam yüzünden canller kacmı~lnr
dır. 

Japon 
tayyarelerinin 

akınları 
Bir Çin şehrinde 3000 

sivil öldü 
Çunklng, 17 '(A.A.) - DUn öğleden 

sonra. Çunkingin garbmda kA..ln Yans· 
Uıeede Luchon mcvkil, elliden !azla 
Japon tayyıı.cesl tarafından bombar 
dıman edUmlşUr. 

Bundan evvel pnzartesl gUnU Lu 
chon Uzerinde yapılan bir Akın esnn· 
sında 3.000 sivilin 61d0ğü haber veril 
mektedlr. 

* Sıhht ıebeblerden dottıyı vazife· 
sinden aUınt rica etUğt blldirijen ma· 
rcııaı Çapoçnlnln yerine Kızılordu ıw 
nelkurmay reisliğine general Yc:-rela· 
kot tayin edrımıııtır. 

* İngiliz levazım nazın 20.000 1n· 
gtllz sanayi mUessc:.:eslne bir tamim 
göndererek harp için lUzumlu ima· 
!Atta kullanılmak tlzere, kcndllerln!n 
ihtiyacı bulunıruyan makine \'e heı 
ne\'i altı.tı satmalarını teklif etmiştir. 

* Romanya hUkilmeU umumt bir 
ntuı ile Romen petrol kumpanyaları· 
nın akslyonlnrına. sahip olanların bu 
aksiyonları dlplomatııc maka.mata 
kaydettirmeleri lüzumunu bildirml§· 
tir. Bu kayıt icra edilmediği takdirde 
ıo temmuz Uır!hll Romen kanunu mu 
clblncc mezk~r akıılyonlar iptal edile· 
cclctfr. 

-ır Beynelmilel lw:ılhaç cemiyeti, 
Polonyalılar menfaatine Tokyoda top 
ıanan meblAğ"Jann lotıık tebllkeslne 
maruz bulunan Vıırgovn. nhalislno yar
dım için kullanıldığını Japon makam· 
ıarına blldlrmtıtır. 

+.' :Mar.sllyadıı.n bildirildiğine göre, 
I<'ransız bahriye nezaretinin emri Uze· 
rlne her tilrlU deniz eğlence ııc!erlert 
yaUar dıı. dahil olduğu halde dUnden 
lUbaren mencdllml§tlr. 

* Her ııene 15 ağustosta. oldutu g-1· 
bi Romanya bahriye bayramı tcslt 
edilml!,!, harp filosu bir geçit yapmış· 
tır. Bu sene geçitte yalnız bahriye na· 
zrrı Pala hazır bulunmugtur. 
* Yeni Alman - Yugoslav mUzako· 

releri bugUnlerıfo Dobrovnikte bqlr 
yacnktır. Bu mUzakerelcrin bede!! 
harpten evvelki borçların bir tesviye 
suretine bağlanmasıdır. 

* Knnadaıfa mUhlmmat nazın, 
kA.nunusa.nldcn itibaren Kanadıı.nm 
aydll. Uç yUz aıtmıg tayyare imal ede· 
ceğinl blldlrml.§Ur. 

UZAKTAN 

Söz s .. zi 
1 ne tatlı §eymiş! ... İçimde bOJ& 

B AZI kimseler, etraflarındaki bir keşfin verdiği hazzı duyuyo_ 
zevksizlikle :mücadeleden rum. 

çabuk yorulurlar, lfaltd daha bnı:. Şunu da söyllyeylın eskiden mu
lnmadan herkes gibi dUşünUp her- sikiyi sevmeyişimin bir sebebi, 
kesin beğendiklerini beğenmeğe duyduihım savtlardan muhakkak 
çalışıyorlar. İçlerinde gene de bir mana.. çıknrmnğa. onları keli 
gerçekten gtizel 5eyler uğrunda menin il.di manasile nninmağa kal_ 
mücadelenin hasreti kalmıyor de· kışmnmdı· Sanatte mananın ne kn-
ğil ;gözlerinde, söz ------------ dar ikinci, UçüncU. 
!erinde eski rü- 1'a1an: derecede bir §CY 

yanın, eski hulya_ 1)1 __ ~ IJ il .11.. ,4 olduğunu Sl'r.di· 
nm akisleri za- / ıuı;UttQ.rı ~taç ğim günden beri 
man zaman duyu. kurtuldum. kendi-
luyor· Fnltnt: ·•-------~---==----' mi hic bir şey dii
"Biz artık realite'yi anladık, bu şUnmeden, hiç blI"§ey aramadan a
muhittc bundan fnzlası olmaz!,, di- henkli savtlnra bırakıyorum. Mu. 
yorlnr. sikiyi sevmek bana hayatı baı:ka 

ŞUphcsiz. ki doğru düııUııce de· türlii göstermeğo bneladı. Anyn
ğil: her muhittP. dalına daha fazla. cak kndar sevdiğim parçalar henüz 
yı elde etmek kabildir· Bnzan sıL mııhdut. 11.,nknt bir §eye scviµiyo. 
ratle, bazıın yav8.§ yavaş ... Daha rum: sevdiğim, aradığım parçalar 
faz.layı elde etmek im.kansız bile musikiden anlıyanlnrm dıı güzel 
olsa bu bizi, güzel olmıyann güzel bulduğu parçalar; fıdi buldukları
demeğe, gtizel olmıyanıı tahamtr)ü- mı, tiknindiklerlmi onlar dn scv
lo razı etmemelidir· Biz de gerçek- miyor ... Hnsılı kendimden Umldlın 
ten gözUmüzU çevirelim, gerçeği 
görm.lyelim demiyoruz; fnkat ger. 
çeği dilzeltmek, milmkiln olduğu 
kadar bulyaınızn yakmla.stırmnğa 
çahşmak lazımdır ... 
Hayır; onlarınki rcalite'yi anla • 

mnk değil, rfalitö'ye boyun eğmek
tir; kcncU zevklerine. kendi iten· 
dilerine hiynnet etmektir ... Belki o 
da değildir; belki hiç bir zaman 
hakikaten giizeli sezmemişlerdir, 
onu ezbere müdafaa etmişlerdir; 
sonra herkesin beğendiklerini al. 
kııılamalan sadece bir samimiyet 
eseri, asıl zevklerini göstermele
ridir· 

il K ADL"'JLAR aleyhinde bµlun. 
manın hoş bir eğlence oldu. 

ğunu ben de itiraf ederim· "Ka
dınlar anlamazlar ... Kadın no ya
parsa yapsın, hiç bir zaman erke. 
ğin düı:ünccsino eremez, taklitten 
kurtulamaz ... Kadın kısmının aklı, 

yaratıcı bir akıl değildir,. gibi söz. 
ler söylemek, kendimiz erkek oldu
ğumuz için. koltuklnr\mızı knbnr
tır. bize mümtaz zümreye mensup 
olmanın zevkini verir. !nsnn oğlu. 
nun da böyle ütiharıı, kendisini 
yüks<'k görmcğo ihtiyacı vardır. 

Fakat bu sözleri daiına doğru zan 
nedenlere. nahvet §arabınm verdiği 
ı:erhoşluklan hiç, hiç uyanmıyanla. 
rn acırım. Bazı kadınlarda gördU
~üm ince anlayışı. sannt hu'3usun
daki zovkc nz erkekte tesadUf eL 
tim. ŞUphcslz kadınlar nrasmda da 
anlayışsızlar, musikinin, cdebiya. 
tın her türlü sano.tin ·en kötüsUnli 
sevenler var. Erkekler içinde yok 
mu? ... Unutmıyalım 1tl bugünkU ce
miyet. herhangi memlekette olur
sa olsun. bir erkek cem\yetidir, 
kanunları, zevkleri, bedii, ahlii.ki, 
her tUrlü hükümleri erkekler ta. 
rafmdıın kurulmuş bir cemiyettir· 
GördüğUmüz zevksizliklerin, hata
ların, budalahklarm mcsulU yalnız 
erkeklerdir. Bunu lüşUnUneo ka
dınlara zevksizlik. anlayışsızlık: is
nad etmenin ne kadar haksız, ma· 
nasız olduğu kmıdiliğinden mcyda. 
na çıkar. 

Hl 

Ş1MD1YE ka.dar musikiyi sev
mezdim; musikiden anlamaz, 

kaçardan· Şlındl anladığımı iddia 
etmiyorum: bir sannttcn anlamak. 
o tanatin eserleri hakkında -me. 
suliyetini kabul ederek- hükUm 
vcı·cbUmek demektir; benim, bir 

var· 
lV o RHAN VEf..!, MevlAna'nm 

bir kaç rUbaisinl, gene rU. 
bai veznilc tcrcUme etti· Zanne
derim yakında çıkacak... Bunu 
duyo.nlnrm çoğu hayret ediyor. ' 
l~lbctto hayret ederler: Orha.n Ve .. 
Ji, •'Yazık oldu Süleyman Efendi
ye,. gibi saçma sözler söyliycn bir 
gl'nç Mevlilna'yı, aruzu nasıl bi· 
lir? ... HııttfL bu hayret edenlerden 
biri Orhan Volf'yc: "Affeperslniz, 
Nurullah Ataç sizi bize yanlış t8... 
nıtmmtı; siz meğer bUsbUtUn ba5-
ka bir ndammL~mız!" dedi· Fakat 

• "Ynzık oldu Süleyman Efendiye" 
mısrnğınm ge~ekten gUzel olabi .. 
leceği Orhan Veli'nin öteki §lirle
rinde de hakiki bir kıymet buluna
bileceği bir an lıatmna gelmedi· 

Aruzla Mevlllnn tercüme ctmeği 
zor, Orhan Veli'nin serbest na. 
zımla yazdığı ı;ürleri Eöylemeği 
kolay sanıyorlar. Hıılbuki rlibai 
söylemek Orlınn Veli için bir oyun 
oluyor ... Bi• gün gelecek, onun no 
i)i bir §air olduğunu anlıyacaltlar 
ama benim onu yanhıı tmnttığnn 
zannından vaz geçmiycceklcr. Kim 
bilir? belki ''Ynzık oldu Süleyman 
Efendiye" mısrağmın güzelli~ mi 
de keşfeder ve: "Nurullah A t ç 
bize buna söylC'nH!di~·tli ki: .. " r1 r. 
lcr; hem de bunu tnm bir samin ı
yetlc iddia ederler. 

SON' zamnnlnrda , Ayş<1'yo 
mektupbr'da olsun, bu kı· 

sıı parçalarda olsun, aruzla bir çok 
§lir z'krcttim. Onları yazarkm 
yanlış bırakmamak için son dcrC'
ce dikkat ediyorum; bazan kalı. 
yor· Nazirn'in: '•Olmaz mı ziyb-i 
gfış·i ünıidlın peyam-ı dost" mLcı. 
rağına, bilmem nasıl olmuş, bir 
de "bir" ilave et:mfşlın. Yazımın 
bende kalan kopycsinc baktım, 
kabahat lbcnde imiş... Fakat gc
çenle-rde lzzet Mollıı.'nm: ''Bülbiil 
hamuş havz telıt gUlsitan harap" 
mısrağmda gülsltnn, gtillsbın eek. 
linde çıkmış; ibunun günahı bcnda 
değil. 

Bunu söylemem lı'i.zımdı: oku .. 
yanlar: "Bak cahile! aruzu bilmez, 
gene do nnızla söylonnüa mısrağ· 
lardan bahse kalkar ... " dlyiverlr
ler. Onları böyle bir ütiraya kat. 
kışmaktan kurtarmak istedim. 

Nurullah A'.l'AÇ 

musiki eserinin gUzel veya çirkin J =============::::ı 
olduğunu söyliycbllmcm için, zev-
kine, bilgistne inandığını bir kim- Dün akşam 
seden kuvvet alabilmem lazımdır, 

:::.ki tek başına musikide~ an. Balatta ·üç t ırının 
Fakat son zamanlarda musiki 1 kt• · ~ · k ·ıd· 

dinlemekten. bilhassa alaturkasını e e ırıgı esı 1 
dinlemekten zevk nlıyonım· Bunun 
için dostum Mesut Cemil'e son de- Halk bu yüzden elanek 
rece minnettarım· Meğer musiki 

tedarikinde müşkülat 
-----------------1 ı 

1 Tatbikatı ve 
çekti 

Dün a.k§am Bnlıı.lta hnlk ckm"k te• 
dıırikinde m~kUlAta uğranu~tır. Bu· 
nun sebebini tahldk ettik. Öğ'rendiğl· 
mlzo göre, Balnttn, Hamit. Kasım vo 
.A%1zln fırınlarının elektrik cereyanı 
l<esllmlş ve bu yüzden hamur mal:lne· 
lerl lşlemedfı'.ti için hamuru elle yor,ur
mnk icap etmiştir. Bu yUzdcn bu fı• 
rmlar iltl saat gcclkmtşler, herg{lnkUn 
den llt!ier ağız az ekmek çıkarabil· 
ml§lcrdlr • 

1 

cıe...... 01:anılllmaz,,. 9'J'\~j"'l•~~.v:-mıp·~4"~'!'9':~~~~,"'1Ql'll~~ 

Yukarlkl rmlmlet dihı SlrkeclcJe Ebuamut cadde&inıl& illmmış'tn'. J?<>&jm

lerde ~ JUÜ)anlllll ııMd tatbik edildiğini J:Örlh'n-··~·· 

Vefat 
Jak Koyunoğlu vefat etmiştir. Cc· 

n ze merasimi buglln saat lG tc 
Taksim Ermeni kntolllt klllseı:lnde 
icra. edileceği ltemall teessürle haber 
alınm~tır. Son tcııyl vnztfeslndc bu· 
lunmıık iııtıycn akraba ve doırtlarmm 
mczkQr saatte klllsedo bulunmaları· 

nr '\'C f§bU ll!wm davetlyo ma.'kLlmın· 
da tcıtl.kkl edilmesi rica olunur. 
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İngiliz Kralı 
tayyarecileri 
tebrik etti 

Londnı, 1'7 (A.A.) - !ngWz hava 
ııemreU taUhbarat bUrosu kraldan 
tp.ğtdakl mesajı almı§tır: 

''McırJeketlmlzln mUdafaası için 
.on gtlnlerde bu kadar §lddeUe harp 
et.mı§ olrı.n hava nı.uh:ı.rebe İllolarınıı 
hararetli tebriklerimi bildirmenizi rica 
jderlm. HergUn kazandıklan zaferle· 
rliı htlcA.yesl.:11 gitUkçe artan bir bay· 
J'8,nlıkla butUn vatnnda,,!ar gibi ben 
il okudum. 

:Muva!!akiycUerlnln devamını ve 
D!llar için mUmkUn olan en iyi tall1 
Heıenni edmm." 

İngiltere ve 
Amerika arasında 

(Da<1 t:ır:-ıfı ' ine+!•') 
m için Amerika ile Kanada. ara· 
anıda müzakereler yapılmakta 
blduğunu bildirmiştir. 
'°ı1VBADELE DEGlL KIRA ..• 
.. Umdra, 16 (A. A.) - Lef a
Jansz bildfriyor: 

1 Londrada iyi haber alan rnah· 
tellerde beyan edildiğine göre, 
tilgilterenin Amerika sularında. 
X1 bazı müstemleke adalarını .A.. 
"!1lerika destroyerlerile mübade-
1 etmeyi tasav-vur ettiği hak· 
"ltllidiı Nevyorktan Yerile1' telg. 
\t?,asıl ve esastan aridir. 
~ "Fa.kat böyle bir mübadelenin 
münasebet:Siz gözükmesine mu. 
'l&.bil hava üsleri tesis edilmek 
"fiUre bu ad.alarm kiralanması 
"(çin yapılacak tekliflerin daha 
'müsait bir şekilde karşılanacağı 
~min edilmekte ve bu rneYzu 
euaf ında Loı:dra ile v aşington 
arasında noktai nazar teati e -
Cİildiği zannedilmektedir. Bu -
ntınia beraber bu mesele Ame. 
tik&n destroyerlerinin İngiltere • ta.raf mdan mübaynasile birleşti. 
rllmemiştir. 

LONDRA.Y A GlDEN AMERl· 
KALI 'AMiRAL VE GENERAL 

Londra, 1'1 ( A.A.) - Ameri
ka donanmasından Vis Amiral 
Gormley z-cfakatinde Amerika 
ordusundan tümgeneral Em -
mons ve tuğgeneral Strong mil. 
~hit sıfatile Londraya gelmiş. 
ierdir. 

Ticaret Vekili 
geldi 
(Ila~tarafı 1 incide) 

• Vekilin fuarı açılış merasimi 
için i.>u akşam şehrimizden tzmi. 
re hareket etmesi muhtemeldir. 

Bıı sene Izmir enternasyonal 
tua.rma. iştiraki katiyet kcsbet _ 
:qıiş olan ecnebi devletler §Unlar
dı:f: 

1ııgiltcre, lran, Yugoslavya, 
Mnciuista.n, !talya, Yunanistan, 
ve sanayi propaga.nı1a.st mahiye· 
tinde ve hususi bir şekilde AL 
• manya.. 

Açık arttırma ile 
fevkalade tatış 

1940 ağustoS'Jn 18 inci pazar gUnU 
sabah s:ı.at ıı:ı cı:ı Tallmlınnede, r~a.

martln CJtldeoJnd" 46 numııralı Eren 
•iıart.mıanmın 5 numrı.rnlı dairesinde 
~ muteber bir aileye ait mevcut 
gayet zari! ' kıymetli e§yalar ve 
gümll§ler vcs:ı.lre aı;ık arttırma 1lc sa.· 
tJlacaktır. Mtlkcmmeı halde ve nsrt 
10 J>artadan ib!lrct :·rmek, oda takı· 
mı vitrin\ Ue bernbcr; gayet Gil7.el 
aaı1 G pn ç:ı yatak od!l takımı; 4 ka· 
pıl.I aynalı ı lap ve 2 ki::ıilik karyolMı 
1le çok :ı ti halde, 7 parça rıalon takı 
mı .kUblk {eklinclo ve yrpyenl halde; 
~k. gUmllıı trpsi, ckmclcllk yazo, 
çay, takımı, :ı emek paz tabakları vP 
~- Saçumıı. \"e kr;.stnl .bir <;ok va· 
J'XJWf porselen heykeller, yağlı boya 
ııresiirilcr; biblolar, asrı avizeler, sa· 
Ion masa \ e kolonlar; yeşil perdeler: 
auvar~saatı, etnjrrler; Sahibinin Sesi 
gramOfon plAklan ile; Ampir snat. o· 
yun masası portatıt, port m:ınto vesn 
ıre, Acem ve Anadolu c"eeadelerl. 

Siyamhlar 
Fransız 

Hindiçinisine 
karş ı 

Harekete mi 
geçecekler ? 

Hudut civarında beş 
Siyam fırkası 
toplanmış 

Tol.~ o, l'1 (A.A.) - D.N.B. aJıtn~ı 
tıUdJrlyur: 

ı>omel ajanııınm bll<l.lrdlgine naza· 
ran, Siyam ve Fransız Hlndiçlnisi 
hudutlarmda birkaç gtind•nbcri vazl· 
yet pek gergin bulunmaktadır. . aon 
rrUnler zar.mda beo Siyam fırkası bu 
hudut Uzerlnde bUy{lk de\•rlye faali· 
yelleri gClstermi§tır. 

Domcl ajansının mUtnle:ısına göre, 
Siyam tarafından yapılmakta olan Si· 
yam arazisinin lııtlrdadı hakkında mil 
lııtln b!lyllk arzusu ile a!Akadar görün 
mektedir • • 

lngiltereye hava 
akınl arı 
(Ba, ta. fı 1 incide) 

de, hava hücumlannm çÔk dnba 
5lddetlennıesini •beklemeliyiz- Ve 
mevsim hayli ilerlemiş olduğuna 
göre, kati an yaklaşıyor demek
tir.,, 

INGILIZ RESMi TEBLIOt 
Londra, 16 ( A.A.) - Hava ve 

1 Ana vatan emniyet ne1..aretleri 
ı tebliği: 

Dünkü hava muharebeleri ve 
düşman hareketinin sebebiyet 

{verdiği zayiat hakkında şimdi 
mufassal raporlar gelmiştir. 

Bu raporlara nıarazan, Croy -
don'da yaralılardan madi bir 
kaç da ölü vardır. 

Yine raporlar düşmanın 169 
bombardıman Ye avcı tayyaresi· 
nin imha eöildiğini göstermek • 
tedk. 
Düşman tayyarelerinin 153 ü 

avcı tayyareleri, 11 i tayyare 
dafi bataryalan Ye biri de bir 
projektör mevziinin mitralyöz 
a~ile, ikisi de piyade ateşile 
dilşUrülmüştür. 

Tayyarelerimizden 34 ü ka_ 
yıptır. Fakat pilotlardan 17 sağ 
ve sılimdir. 

Gece csncı.Srnda dü~man faali
yeti büyük bir sahada fakat da· 
ha ufak mıkyast.a genişlemiştir. 
Şark kontluklarında geniş bir 
arazi üzerine atılan yangın bom
baları işara değer hiç bir hasar 
ve zayiat verdirmemişlcrdir. 

Açık arttırma ile 
fevkalade satış 

1940 ağustosun 18 inci pazar gllnü 
aabah :ııaat 10 da §ehrlmlzde gayet 
marul bUyUk bir aileye ait e§ya, biblo 
halı, piyano \'e asarı nefise M"-;kada 
me,şhur .Maçkapalaa apartıma:-vnın 

1
(aondan evvelki latiısyon) 4 llncll ka 
pmm 5 No. lı dalre!'llmle aı;ık arltırı.ıa 
ile sablacaktır. 9 parçadan ın!Jrekk p 
tgnyet zarif kUblk bir yeme".c oda takı 
'mı; kendi ltaryolaları havi ve şehrimi 
zln en maru! fabrikaların mnmulAtın 
dan ikt adet komple yatak <.ı_ı takım 
lan; bronz motifler gene mUzeyyen 
haldkl Vienna mamulMı gllzel bir ka 
nape takımı, yaylı kanapc ve koltuk 
lar; Awupa mamulMı hasır takımı: 
VJennıı mamulAtı dıvar ctajcrlf'rl, 
ve kolonlar; İstanbul bclcdlyeslncr 
ayarlap ve tartıları kontrol edilmiş 
hayli sarı gUmllştcn mamul sepetler, 
tabaklar, vazolar, vesaire; Galle 
Deguy, eski Çin klunT.onesl, krlotal 
bakara vesalr vazolar; eski Çin 
Portugez kAselerl; hakiki Beykoz kfi· 
seter, tabaklar, ve gUvcr<:ln; e11erl b· 
tanbul, Ktitahya, ı·anton, \"Csaır tn· 
baklar; eski TUrk lıncanları, en meş· 
bur hattatııınn yazı levhaları: 250 .se· 
nelik ve Farst yazıları ve tarıh1 olan 
antika bir Çin tab:ık; Rozcntııl \'esair 
biblolar; bronz heykeller, (2 fil): A. 
Plkhe; Constant Brochard, Lady Cuby 
vesalr meşhur reasamlann yağlıboya 
gayet gUzei tabloları; elektrik a\·lze· 
!er, mUkemmel bir Telefunken r:ıdyo, 
yepyeni ve g!lı:l"l bir çocuk arabası. 

Meşhur Alman Bogs S Volgt markalı 
çııprruıt telli \'e demir çerçeven ı;-Uzel 
bir piyano, Anadolu ve Acem halılar:, 

is "an bu l Be lediyesi 
·ıa nıarı 

İlkokulların yıllık ihtiyacı için a.lınacak 328, lZ~ kilo kesilmiş gilrgen 
Odunu kapalı • r! usulllc eksiltmeye konuJmu~tur. Beher kilosunun tııhmln 
bedeli l:ir kuruş 60 santim ve ilk teminatı 893 llrıı 75 kuruıtur. Şartname za 
bıt \"e muameltıl mUdUrlUğü Jtalemlnde ı;örülecektır. lhale 2 9 940 pazartesi 
sQDU~at 15 te daimi encümende yapılacaktır. 

T8.ilplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 9!0 yılın& alt· ticaret 
odası"vemkalarlle 2490 numaralı kanunun tari!atı çc\7eslnde ha.zırlryacakl.an 
t.ckll!.mektuplarnu ihale günü saat Hde kadar daiml encümene \"ermeleri ltı· 
zımdır. (i457) 

İngiliz 
tayyarelerinin 

italyaya akınları 
1.ondra. 16 ( A.A.) - }faya nc

uıreti tebli\!i: 
tn;dliz ha\'a kuv\'ctleri bombar

rlıman tayyareleri dun ıı:ece l tal ya 
üzerine hücumlarını tekrarlamış
lardır. 

Torinoda Fiat tayyare moWrü 
fabrikası \'e Milfinodaki Caproni 
tayyare labrikac:ı bombardıman ~
dilmi<:tir. Cenove cİ\'armda bır 
izabe" f urununa da ısalıet 'aki ol
mu~tur. 

~Q:\IAUDF: \ '.\ Zl\".F.T 
Londra, 16 (il· a.) - Lef ajan· 

sc bildiriyor: 
lngiliı: ~omalisindeki vaziyet ln

giliz salahiyettar mahfellerinde 
endişe uyandırmaktadır· Bu mah
flller, maddi halta .stı-atcjik hakım 
lardan İtalyanların bu memlekete 
yaptıkları Heri hareket in İtalyan
lara ancak bir yük olması muhte
mel bulunmasına rağmen ltalyan 
nüfuzunun f>ldo edeceği muvaf
fakiyetin Roma tarafından bu 
hu!!ustakl muvaffakıyetsizlikleri 
telafi eder. h:ı.ila ı:ılm:ın mütend
dit raporların ddıi.let elliği Ha -
beşi.standa kaynayan İ!lyan üze -
rinde teskin edici hir tesir bile 
yapar mahiyette addedilmf'si va -
riltir· 

Somalide vaziyet bu sabah J,on
drada nıu:ik olarak telakki e<lil
mekte ve İngiliz kuvvetlerinin 
Berbera ıizerine ı;f,'.kil('c~klC'ri ve 
oraya mahdut takviye kıtaatı gön 
derilebileecği tahmin edilmekte i -
dİ· 

İSKF...""DI;Rl\'El'E J;ASKrN 

lskenderiye, 16 (A .A.) - Dün 
gece lskenderiye üzerine iki saat 
süren bir baskın yapılmıştır. Bu. 
nunla beraber, bombir<lrm.Jn ve 
top sesleri fasılalı surette olmuş, 
denize birçok bombalar düşmüş. 
tür. Şimdiye kadar alınan rapor
lara göre nefsi şehir üzerine hiç. 
bir bomba dü§memiştir. 

MALTA H RO'.\IRARI>l)l~'i 

l\laıta. 16 ( A ·A·> - Avcılar hi 
maycsindsl kuvvelli düşman bom -
bardımnn filp an dün o~l~d<'n son 
ra Maıtaya tanrnız ederek bir mik 
tıı.r bomha atnıışlıtrrlır- Maddi hiç 
bir hasar yoktur- Fakat bir sivil 
ölmüştiir- Bir 1ngiliz avcısı meç -
bul bir scıhcpten dolayı denize düş 
mliştür-

Amerikada bir barut 
fabrikasında infila k· 

.l oplln • ;\1\ı;.,011Tl, • 17 (A.,'\ .) -
Bir bnrut fabrlka!'lmda sebebi hcnllz 

anla~ılamamış olan bir infil!k netice· 
sinde be~ kişi ölmliştUr. 

Talebe kaydı 27 
ağustosta başlıyor 

Ortaokul ve liselerde yeni t:ı.lebe 
kaydına bu ayın 27 sinıle ba§lllnllcak· 
lır. üskll<larda ıı<;ılacak 4 ilncU orta· 
okulla. Bcyoğlunda açılacak ikinci or· 
taokulun hazırlıkları lkmıtl edllmi~· 

tir. 

Dr. Koch'un hayatına 
ait bir r.ilm gösterildi 
Çembcrlit.aş .sincmMında dlln etıbba 

odası tarl\Cmdıı.n hiri l 8,30 da ve dilte· 
rl gece tertip edilen lkl ııeansta ve· 
rem mikrobunu bulan bUyUk doktor 
ve Ali:n Koch'un hayatına alt htr film 
gösterilmiştir. ''Robert Koch,. tsnılnı 
taqıyan bıı filmin gösterilişinde rıchri· 
mlzdeki tababet mensuplarlle matbu· 
at erkAnı davelli bulunuyordu. Du 
terbiyevi !llmde Dr. Koch rollloil 
J-;mıı Yıı.nning11 oynamııl<ladır. ----

Haluk Niha t 
perşembeye gidiyor 

'fer!iım Siirt. \"allllğfo,. tayin elli 
len Jstanbulun degcrli \'illi milin-mı 

Haluk Nihııt Pf.'p-'yl iınflm,l:ı:dckl pt'r· 
şembe glinll yeni vazlfcııine başlal".mk 
üzere Sllrdc hareket edecektir. Güzide 
idarecimize yeni ,·aziCcslml,. r!c mu 
va!CıtklyeUt'r temenni rderlz. 

H arbiyeye geçen 
~-~nçler A ta türkün 

kabrini ziyaret ettiler 
A'1karn. 16 ( A.A.) - Bu ~ne 

Harp okuluna gelen reni talebeler 
bugün Zafer Ahide-;ine merac:imlc 
çelenk koymuşlardır. Bu merac:imi 
müteakip talebeler arac:ından ayn· 
lan bir heyet, Atatürkiln Et·ıo
grafya müze indeki mmakkat 
kabrini ziyaret ederek Ebedi S"fin 
manevi huzurları önünde hürmet 
,.e tazimle eğilmiştir. 

isviçreden bir ta lebemiz 
·geld i 

1311 ııahnhkl konve.nıılyonel trenile 

1 
tııvıc;:rede tah.ıi1ld,. bulunan Galrıtıu;a
raylı !00 metreci Fikret g .. ımtşUr. 

Fikret taWI burada geı;lrdikleıı 
sonra f.:'~ !ııvtçre)·e ~!Jao. 

Hüküm et Meclise · mühim 
bir layiha verdi 

Anhrll· 11 -·- Askeri C('7,a kı:ı
nunıınun hazı maddelerini değ'işt L 
ren kanun lıh-ihasile bu tıı.dilatla 
aliı.kalı olarak ·askeri muhnkeme 
ııımlii kanununun ba1.1 marldclcri· 
nin değıştırilnıesi hakkındaki la
' iha !!illi Müdafaa ve Adlıye Bn. 
~·ümf'nlerinden gcçcrf'k ~keli:!\ u
mumi heyetine verilmiştir. 

Hrr iki layihanın mfüıtaeeliyct 
kararı ile Meclisin çarşamba top
lantısında mUznkerc edilmesi muh 
temeldir-

Hükiıml't mucip scht'plcr layi _ 
ha~ında m<'v'zııııbah!! kanunlarda 
hu tadilatı ı r.klif cylcmc~e neden 
lüzum ·gördliğünii ~öyle iı:ah et -
miştir: 

''Bugünlı>rdc siyasi emniyetsiz· 
likten doğan aı:ıkeri <ımııiyctsizlik 
dolavısile son derece karışık olan 
clilnya ahvali karşısında artan pro 
ııag-anda faaliyctlerilc ve lıilha!\sa 
harbe takaddüm ctll'n zamanlarda 
"bircok cle\'lcllerde acı ıniMlleriııc 
§ahit oldıığumuı:,, vııkubulması 
muhtf'mP.l JıiyaneUeri \·e be~inci 
kola mr.ıısup ziinırclcrin tehlikeli 
ı;;alışmalarmı önlemf:'k için cl<le 
bulunan kanun hUkümlcri kMi ~el. 
mediğinden dnha §iddetli hüküm· 
ler kabulüne !Owm görülmüştür. 
· Bilhassıı askNi sırlara karşı 
yapılacak hiyanct fiillerinin milli 
mlidafaa kuvvet ve vasıtalarına 
\·ereceği zarar \'f" mC'mlekettc do
~ıracağı tr>hlikelerdcn sa\unmalı: 
için her türlü tedbire başvuru!_ 
ması ve icap ~den blitün önleyici 
\'C kırıcı tedbirlerin alınma111 mcm
İekel müdafaası noktasından çok 
mühim \'e zaruridir. Bidayette or
duya mütc\'Cccih ı:;ibi Jrôriinmiyen 
bu çeşit faaliyetin gizli hedefleri 
)ine ordudur. Devletin tamami. 
yetini, rejimini ihliıle matuf her 
raalivet ancak orduyu :r.ayıflatmak 
ve a"ıdatmakla mümkün kılınabi· 
ur. 

Bir taraftan bu fiillerin işleniş 
tarzıncl:ıki t<>knik huımsivctler, di
ğer taraftan hedefin dalma mili! 
müdafaa kuvvet ve va~ıtnları ola. 
rnk ıırçilmiş olması gözönündo 
tutularak bu yen\ V\) ldfi'i'Ji ü
ktlmlerin kanunlarımııda yer al. 
masıııı ve netice itibarile de suç -
lula.rın askeri mahkemelere veril · 
mcsini temin etmek zarureti ha • 
sıl olmuştur-,, 

TADİi. Jm lLEX J\IADDI;u :RIS 
AUllKLAnt Ş J<;KtJ,J.t:R 

Aııkcri ceza kanununun tadiline 
dair bulunan layihada mezkür ka
nunun 55. 57, 58 ve 59 uncu mad· 
delerinin tadili teklif olunmakta. 
dır. 

Adliye enciimenindc son şeklini 
alan bu tadil tekliflerinin esasla· 
rt şunlardır: 

Jl.\ RP lll\'ANF;rl SU('L.\CI 
55 inci maddeye verilmek iste

nen şeklin esasları şunlardır: 
''Seferberlikte veyahut Türkiye 

cumhuriyetini tehdit eyliycn bir 
harp tehlikesi mevcut oldut:unu 
gösteren fevkalade zıımnnlarda 
Türk ecza kanununun 129 uncu 
maddesinin birinci fıkrasında: 

''Türkiye zararına düşmanın aıı
kcri harekeUerini kolaylaştırmak 
veyi\ Türkiyenin askeri hareket
lerine zarar vermek maksadilc 
y:ıhancı ile anla~an veya bu mak
satlara matuf fiilleri işliyenler,. 
yazılı cürümleri işliyf'n lcr veya 
işlcmeğc lr§ebbüs f'dcnlt"r harp 
hiyancti ciirmündcn dolayı ölOm 
eczası yf'rinc müebbet VC\'a 15 
scncdrn aşıığı olmamak ii;,crc a
ğır hapis cezası Vf'rilebilir. 
l'lttu .t l\J On Al'A,\ Y.\ n ilı 'A1'"F.T 

SUÇLARI 
fı6 met marldrıyc verilmek i"lc -

nPn şeklin csa.sları: 
ı - Uu mndrlcdf' göste>rilrn fi

illeri işliyrnl('r ve lııınlarn lf'Şf"b
büs rdenlcr milli müdafaaya lıiyn
nnt eürmiindC'n dolayı aşn~ıda ·ya
zılı cezalarla crzalandınlırlıı r: 

A - - Tiirk cc>za kanunun l:l 
iinrii nıa<ldrsindn ve l ~li ınr.ı mııd 
de!'linin siyasi \'C askNi ra!lıı~lıığ!l 
dair 3 iincii fıkrasmda yazılı cll -
riimlcri işliyC'lı l:!rc Tii rk crza ka
nunıı na ~öre ceza nrilir. 

CürümJPri s.,rerberl"ktt" \'l'\'alrnt 
Tiiı-kiyP cumhuriyetini tehdit r. 
dPn ~akın bir harp l<'hlik<'si mev. 
cut olduibnu gösll"rcn fe\·kal:\dc 
7.amıınlarda i~livenlr>r W'ya tcııeh· 
hü.~ ed(1nlcr l3fı ıncı maddPnin Mil 
fıkrasında suçlunun tıı.k!!irinc müıı 
lenil olarak yıı.:r.ılı olan haller ha • 
riç olmak tııf:'rc ölüm cezasile ce. 
zalandırıJrr. 
Doğru olması halinde nskcrt \"C· 

~·;ı ı=ıiyasl bir Fır teşkil f'dPcek o -
lan ı>vrak \'C vl"saiki \'Csair mad. 
deleri nıilli nıiirl:ı fnnp hiyanrt 
maksadile sahte olflrak ,·ücuda g"
tlrı:>n VP~·a hıı fıtıretle vücuda ı::e
liriimiş olduğunu bilrliği halde bun 
4'n ı:n·ni mA.kaatla hlr baekasıtıa 

lıildiren veya lt\•ıH rılenJ('r hak -
kmda Hl seneden ıışağı olmllmflk 
iizcre ı:ığır hapi~ C"7"'l~ı vcrilir-

Viil scferberlikto veyahut Tür -
kiye cumhuriyetini" tehdit eden 
vakın hir harp tnhlikc!'li mıwrııt 

~lduğunu gö~tC'rcn fevkalade za~ 
mflnlarda iıılcnmişse failleri öliim 
cezasile cezalandırılırlar. 

C - A \'e B bcndlerindP yar.ıh 
cürümlerdrn birini veya hazılarını 
i§lemek üzere iki ve daha ziyade 
kimPlelcr ı:ıralarında ittifıık ederler 
se bunlardan her biri 5 ııencden 
1U scnC'\·c kadar a.ğtr hapis ce?.ıı.sL 
le Cl"ı:al~ndırı!Ir· J<'iil r.efı>rbı>rlikt c 
veyahut Türkiye cumhuriyetini 
tehdit cdr.n yakın bir harp tehli
kc.cıi mevcut olduğunu gösteren 
fe\·kaladc 1.amırnlarda i~lenmiş i11e 
faillerine müebbet ağır hapis ce -
zası nrilir. 

D - A ve B lıeııdleriııde yazılı 
hiyanct eiiriimlerini i§lf"meyi bir 
kim11edcn talep veya hu ciirümlc_ 
ri işlemrk için hizmetini ar7. ve
yahut böyle bir talebi arzı kabul 
edenler hı:ıkkında da hu arz veya 
kabul yar.ıh ~ckilde ohırı.a hu ya-
7.mın faili tarafından mücerret 
gönderilmiş olma11ilo cürüm tamam 
olur. 

Jo.; - Milli miidafaayıı. hiyanel 
maksadilc Türk cc1.a kanununun 
birinci kitabının birinci babında 

yazrh devletin ,ahsiyPti aleyhin_ 
deki cüriimlcri işlemek üzere bir 
teşekkül kuranlar, tanzim, 1'levk ve 
idaro cdenlr.r bir seneden aşağı 
olmamak üzere a;'br hapis, höyle 
bir tc~ekkUle yalnız iştirak eden
ler 2 seneden 5 seneye kadar ha
pi'I <'f"1~1sile cezalandırılırlar. Fiil 
seferberlikte vf"yahut Türkiye 
cumhuriyetini tehdit eden yakın 

bir harp tf)hlikcsi mevcut olduğu_ 
nu gösteren fevkalade zamanlarda 
işlenmis ise teşekkülü kuranlar. 
sevk ve idaro edenler ölüm \'C 

böyle bir teşekküle i§tirak eden -
ler müebbet veyahut J 5 seneden 
aşağı olmamak üzere ağır hapis 
cc:ı:a'5ına c:arptırılırlnr-

S - U, D, ı.; bendlt r imlc yazılı 
h a lle rde n e ımrı>tle olurı;a ols un 

r.ürmlin işl<'nmc ine mani olan suç 
ortaaıı cezadan Jmrhılur. 

G - Yabancı bir hükumetin ve
ya yabancı hükumet nıımınn hare. 
ket cdl"n herhangi bir kimseden Tür 
kiye cumhuriyeti hükumetinin cmni 
yelini tehlikeye dÜ§Üren bir mı ve 
hıırf'kct mukabilinde para veya bir 
menfaat lalcp \'eya kabul eden \'eya 
vaad ve lMhhüt ettirenler mı daha 
ajı;ır bir cUrllm teşkil elmıyoraa 10 
seneye kııda:- ağıı- hapis cezası ı;-ö 

rür. ı-·m ııcferberlikle veyahut 'I'Hr· 
kıyc Cumhuriyetini tehdit eden yakın 
bir harp tehlikesi mevcut olduğunu 
ı;-öııtcren fevka!Ade zamanlarda l;ılen 
mişsc failler! öJUm cezasile cezalnn· 
dırılır. 

f;~er para veya ınrnfnnt yazılı bir 
beyan lle talep veyll kabul ve taahhüt 
ecllimiş.!e Caıl tarafındal\, bu b~ytının 

müecı-rct gönderilmiş olmnııll~ mı 

tamam olur. 
Ru hcnutle yıızılı cUrllmlcr anc:ık 

Mllll Mllda raa vekllinin talebi lir.eri 
ne takip olunur. Tıılchin geri alınma 
aı caizdir. 

2 - Az vııhlm hallerde bir numara 
it fıkrada yazılı ölilm C'P.7.Rları :.·crı 
ne mUebheden l\ğır hapis vc.rahut 
15 seneden aşas:-t olmamak Czcre mu 
\"aKkııt ağır hapis ~ezası verllebillr. 

:'\flLLl lHUDı\PA .\. A LJffHt l\'F. 
UIGEI~ HA RF.KETJ. lm • 

67 inci mııddcl e verilmek islenen 
~eklln esasları: 

l - Her kım bir mUsll!hkcın ıncv 
kide, lıir harp liıııanıncla \'Cya bir as 
kert mUe:ıı. f'Se<lc ve aııkcrl bir .sııhııd:ı 
deniz or<luııuna aıt bir gemide, yahut 
devlet kara suları lc;;inılc devletin bir 
makamına, bır nıonıura \'CYR bır a,· 
kere kllrşı ismi ve IJllhsi halleri, sana 
li. nıcsle~i, il<anıel mahalll veya tnbi 
iyeli ha.kkınua kııııt<'n yırnlış ıııııliınıa•. 
~·erir veyn nınhiınal vernıcktrıı çeki 
nlrs" •Uç ııencye kndar ha}'islc ecza 
iandırlır. . 

l!csıııen t.ılııht ve il~" cclllml:s olan 
emniyet nııntaka"Jarı \'C ordunun ihll 
yac;;ıarına laallı'ık r<lt"n mc\•a<I ve ,.,ya 
rı iıııal ve tamire \'C nrnhafıı.1.;ı.ya tıı.h· 

sis edilmiş olan hllr ıııınal mllessel!e· 
lcr ve rlepolıır dıthl a!'lkerl müessese 
ı;-ihl lelAltkl olunıır. 

2 - Tilrlt cc7.a kanununun l35 inci 
maılclt>ııinrlc ynT.ılı fiilleri lşliycnlcr 
bu nıatldeılc go:ıtcrilcn cc1.alarla ceza· 
lıınclırılır. 

~ttı.U Mt ' li \ \'p;~t l':Tl KIRMAK 
68 inci mnrlclrye v'rilnır.k btP.n,.n 

:-eklin f.'ııaıılıırı: 

Her kim Tiirk ceza kanunu· 
nun J5:l ve 161 inci maddeler in
de yazılı su<;lardan birisini \'C 
J 55 inci maddede yazılı halkı 
askerlikten soğutmak yolunda 
neşriyatta ve tebligıı.tta bulun. 
mak ve nutuk irad etmek fii ll e
rini işliyt-cek olursa milli nıu
kRvemeti kırmak ci.irmiindPn do. 
lar:ı nıezkCır IXladdelerde cöste.. 

Son Dakik,: 
iki -Yunan 

~--------------_____.,,-. 
destroy~ 
tecavüze__,, 
uğracJ! 

yıl 

J.ond nı. l i (.\-A.)_ -ııııbe't 
Jıuuuuundan gelen bır 1·ıeıı' 
göre bazı kimseler . ıor\11r& 
Yunan gemisi ''HeJJı,.dc ·rifl' 
nan lan Tinos adaı=ınıdsn ·rıd • 
nakleden bir kafilenin uı:1 
taarruza şahit oldukların 
yan etmişlerdir· • ıirıdt 

1ki torpidonun rcfak& ı.ıı' 
vapurdan ibaret olnn bil rn ıı:' 
yaralılardan maada· adan 1'ı:l5 
naslırını ziyaret ctıniff 0 

da nflkletmckteydi· . cı8sı" 
Diğer cihPtten Girıd a n.'l-& 

ğında uğra<lığı taarruz e! ,.,.• 
l<'rinl<>'l icımin,l eki Yu:ıan c1nşt t 
nınun yıı'lına G oomb:ı ~ 
bilditilmrktellır • ~ 

- ıes' 
Hakkı Saydamın cenaııl 

Vefatını büyfık lf'eııstlrl9 1' S--~ 
verdi~lmlz, ~vekl!ımlz Refı1 ıtleV'. mın büyük biraderi eski lçC ;ı:ııerll-' 
Hakkı Saydamın cenaze 
bugfin yapılmak\adır. d ~ 

Merhumun cenazesi ö~lcYe ııııı'• ı4 
Yeniköydekl evlndf'n 1<atdırııııtl~ 
Mera~imde Relııicumtıur Jl!l ... tı' 

r.·rıı~· 
ıınbah Ank:'lrtıdan gelen " 1•tdtl,ç' 
hıır umumi kı\tlbi Kem:ıl ü :r.< 

ocııı. caret \"ekili Na:1;ml Topçu ısnt ,1 
vekili H:\san Ali Yticd, tkl ııııfllD 
11 JIUsnll \.'akır, şehriınir.dc 

1 
~e ııt 

mcbııl!lar, 11.sketl crklın, \"81 l).,t 
diye reısı ı..otrı Kırdar, enıı: , 11•~:1 
düıü MuznCfer Akalın, pıırt~ d~ 
belediye erklını ile merhııııtıl ~ 
rı hazır bulunmuşlardır. tıtJ~ 

Cenazeye baştıı .Reısıcu!ll nıllll~ıf 
oldu~u halde, vckl11cr, c:1 c ıi" c' 
Halk Partisi, vilAyct, beJcd1~r(Cl' 
yolları ve diğer yerlerdtll c o<((~ 
lenkler gône!erilmişUr. ccııat cıııtl 
blllerle Yenllıi.öyden Tl'şvl1'1Yc ıJ 1' ı 
nakledilmiştir. Hurada nnJl1;e~ ..!' 
dıktan Bonra olonıob\ller!C ıtr>r ( 
Mccidlyc1 ko)'ün<lc!<i aıırt ~eri' 
gcıl Urlilerck#eberll mettcnıııc 
cektlr. .~rıctl ti 

Bu elim zlyartan dolayı ~~ı~rıf~( 
Zil ve"merhumun 11ile ve dO-> ı1e'• 
mimi teeıısiırlerımtzl te~;a:ıı:r~ 
huma Allnhtnn mağflr~, 

cliJif· ·ı 
rilen cc1..alarla tecziye eAflJ;' 
MllDAF'AA VASITAL" 

T AllRI P '!Jlle1' ~ 
59 uncu maddeye ,,crı ;voı' 

tenen şeklin csasla~ı ~urıladJ'~ 
ı - Her kim mıllı ~d~~· 

yı ihlal maksndilc Jll·~iııi ,-t(f 
yarıyan vasıtnlardnn bı ·p cO 
herhangi bir tesisi tab~ıtl' ~ 
tcrkcdcr, kullanıtmıY8jtl ol'~ 
hale getirir veya kusur .

111 
ev 

imali teslim veya tc~1 
bi( ·e 

vcva bunlara lıcrtınngı srııcd ı 
rei.ıe zarar verenler S .. t! ıı•r 
~ ı k ·· ·c tıg nşa~ı o mn ma uzeı • ıv 

ccza~ına <;arptırılırJar. rı cıı'~f 
2 - ~Iilli müdafna_rı~I~~ li 

yeli ic:in el1emmiyctlı tııı.Jlg! µı 
işletmeye muktezi her ,.1 '~t 
vasrt~yı milli müdnfa~~Il~'f' 
kasdıle kısmen vcy•t dert~ 
bozarak veya tahrip c ,.1i> e'~ 
yahut mesaisini ihla~ ~~1111~~, 
işletmenin fanliyctin1 11ttııl .J 
düşiircnlcr. yahut ~cr'l g,:; ~ 
hale koyanlar S sen 

1 
ııPi~ 

olmamak iizcre ağır 1 
.( 

zasilc eczalandrrılır· 110115 ~ı 
Fiil ~efcrbcrliktc ynPrıı!(l~" 

yn devletin harp J~n~~)'~ ~~~ 
\'eyn harp kııdrctinı ' ı.cl~ ~, 
liyctini ve askeri hıtrc,,c " 
tehlikeye koymıışs:ı \ı c.i.l~f 
maralı fıkralarda. yaıı c:ilC 
lcrin failleri (il iim ccııı- fi!'' 
landıı·ı lı r. f 4t 1' 
A<;K F;HI l\11. 111,\J<f;;\2t~ 'f~ ~{ 

J)F.Ht '.fA UIJ,ı\ !l I' f'!J 
Askeri 111111111.kemc ıısu\,ıı. 1 ~ 

mın tedıll hakkındaki JM'I ~ş.PJIP r 
rına gbre ise askeri ccz1' btııJI' •'' 
yapılRcak flf'gi~ik!lklcr ~:ı.ıı ~ıııs'ı 
kanuna lltwe eclllccelc ) rJ1l tf> ,ıe~ 
bRhia mc\·zuıı otan ııuçlll 1 1 d"",.~ 
leri, do~urRcağı n<'ticcJcf ~ 1"1\,t,. 
nı&k:oıatıarı itibarile. asi<\, ııtJ' ~ 
ve emniyete kar§ı ı.,,ıcnrı1 ııı.rıı.:,,• 
oldukları gö7.öntınde ıu~ıı Jl' !fi 

keme mercilerinin asl<tr 1111cı~ril olmn.<ıı 7.&rurt \"e bil bRl<dıı.tı li· 1, • 
kanununun dl\ tadili fllY • 11ııı" ııt' !" 
tur. Vatan ve rejlnt r.IC'~ cııııtı ( 
sıı<;lllrm htıl!Uslydl na1~ıt1 d' •"" 
ı:ıarak b11nlaı-ı ıoııyeııltfı ,.,. J3'~• 4 

kt'mr.lerlnln Genci I(urn~ e;.,. ~ F 
ğınm teııbll edeceği kor ıerif\' 
tllmen ıı.skerl mahkenıe tııf· 

-ıı· .,,e:ıl 4:'.!l:uıı tcııblt oltı"'" ' 



~' kl -22-
~ ~"da~:.n.~ !5İmdiden''Ya- §apkasmı bırakmnmı3 olın Pctcr 

"V)'leJXıe..... Quraya. golcce. 
lf:- l'ap,,.,~~k • s~retiyle ça- de onu tnk!p elmckte idi· , 
~~ bıın;'4la ıy1 ettik nm- Para.~i.ltçülcrln yere inişini böy· 
~ de~ uzıuı mUddct inan lece uzaktan seyrettiler· 
~~~tlir. et.mcyecek kadar Tayyareden atlıyan iki ndam fev 
~ ~ kal!de mahir paraşlitçUlorcli· Yere 

bir ... Iıdakilerle kanant t\ '"'rca b .. mükemmel indiler, ancak bir kaı; 
~ baı:ğak i 1r !ley Yedikten metre slirUklcndilcr. derhal kalkıp 

hır gn Yl ederiz. Yarın ha- rüzgar istlknmetiııio koştular \'e 
' !su n Y&ş1yncağuru~ı sa- ü k tııl'!>.~,,~ah:ıt et.mcu ... .ı-, Ben paraı;Utlerini geçtiler· Fam§ l o-
' 1> 0"11-~, Ju. cnman bir kelebek gibi yere se. 

~ ~ crcııdiJn • rilip kaldı. 
~ ~ l'attrı • ): umurta ara- Vnrkley, biribiı lerinô ynrdrm c-

; ~leı:ı~bahn bırakalnn öy. derek ıı:ırn~Ull!'rini derhal topla • 
arantık bantı. yıp uıı1ulü dniref!.lnde devı;lrcn iki 

\• - X\' _ nda.mın ustnca .faaliyetini takdirle 
t~,ı • a ey erteııı 11cyrct ti. 

heın alı 1111bah aynı za. Bunlnı dnn Liri ı araşütleri o· 
dıığıı §lk olduğu hn d muzuna dürüp tn<"lllz. bandıra'3I -

ı... l'cr · • ... m e o 
~ , -4 11! Ul· lUbarilc gayritabü nm bulunduğu tarafa doğru iter_ 

~ ... andı· s· -1> ı .. ,_, · ır rnot·· .. _ terken öteki g:ııip b r iş ) apınaga 
<1.~. ~ı""U6ti. or gu 

·"12 ., koyuldu· 
a Ya•A f.1lzl ı._ -.ık \'azifesı gö _ Yere cğiı~,u . nnki toprağı tct-

~t .._~·an r " r lı.uıak k ın üzerinde doğ_ kik ediyor veyn ot, toplu~,'ordu· O. 

· ~du, bir t abarttı. Motör sesi nun ne ys:ı•ı~ını \;arkky bira:ı 
ty a" 11YYarc geliyordu. sonra anladı! Yere indikleri za -

~ )'!>~ "ağa fı ı d .~~ı:~ r n ı. Petcr. şnp man :.·aplık lnrı izleri ort:ı.dan kal -
1 ,~ teııl'or~olu olduğu halde dırmaktn idi· 811 1-sl bUvllk bir dik. 
tııe. dc:nkt u:. Cenup tarafını katle, al'lrnda~mın gittiği istika-

~ so,etcrcrck, nefes mette gl'ri geri ilerlemek surctile 

O ~taft yapıyordu· 
~ ~ a ltll(lıın geliyor, dedi. Arkada§I dil faaliy,,tte idi· Para. 
v •• ~eı-ı_. ar, tayyarenin nn- b "'<.ı~" 'lUI göıın.. qUUerl bayrağın bnğlı ulnndufu 
' " I tııı ... ı U§l\l. - k tıı,,Qlt- ta,,:."dıındı: • ngacm dibine bıra t.ıktan sonra b~ 
~!~. "1 llre geleceğini bil! _ metre ötede utunınıun kenarma 
ı... ~e~. "" geldi· Yüzükoyun yattr, elini uzat· 
~~ ""llllltkı u va bir ipi ~ekerek doğruldu. 
~h labtnhı bir dilşilnce Varkleyle Pcterln hayretten a-
b~ lıaııed etnı.i§u. Ancak btr • ~ eın ı;ılan g5zleri önünde bu ipin uc\ll\-

\•? dar !!ah e:ını.ı ti, tayyare do. nç metre uzunluğunda bir bay-
~ aya nasıl ine- rak direği ı;lktJ. Adam bu direği 

'ı<~ ~.ı:. Illıda b. yere dikti Ye üç taıla tesbit otu. 
•"'<llıır. h ır ağı:ı.cm altm. •U ouı Bunu öyle silrntle ve a.ll§km bir ta. 

~ \' hlıeıetine lltıdukları yer· vırla yaptı ki Varkley bu ta§lann 
C:( ~ llt\ıey . lı:nku.n olmadı- orada evvelden bu il için hamlan
' ) (]ettıodutnUstcrihtı. ;r~ı. ~·- ' er. 1ılotör sem git- tnıg olduklarmt derhal anladı· 

, 0~ ~ ~ ~(I !llb A , 
11 

Bu çsn~a ~yyare te,k.ra.r, gö-
'~ Ql'Q tlo\ta ayet tny,ynro tünd\l· Bir parlı§Üt daha görUndO.· 
~O...:~ fYi halinde görün. 1r8.ka:t bu para§ille'blr' in11an1C!eğil. 

' Xllcıt ce Yakına geldi·· bir paket merbuttu. 
~ re ~'Uk!cklikten u- hleri ısilen paraeiltçil doğruldu 
~ ~(! • n pakeU dil§t.UğU yerden abn&k 

: '<t~ lt:den geı;t.iği za- llzere k~ağıı. bqladt· 
't~ dl kendine söy. Bu ~ karikatUr mevzuu tq-
~~~ teyı ?'l kil edecek derecede uzun boylu 
'-1 ~ tal-'l:a. aaıl fnecokl.rr? ,.e ZAyr!. biri idi· Üzerinde rlltbe ve 
~1'boı •. btr tnrenln karaya fıı- herharıgi bir aakerl ıııaret olmıyan 

I1 A 8 ıı: R - Ak~m Posta!f 

• 
1 1 

Zafer 30 A~u .. t~'\hHhr. Milli Pi"anu.o da 
İzmir Fuarında çekilmek üzere b!r Zafer Pi
yangosu tertip ctmi~tir. Türkiyenin her tara· 
fında satılığa çıkarılmış olan bu fevhal3.cle Pi. 
yangoda mevcut 300.000 biletten 63345 tanesi 
muth.ka ikramiye kazanacakhr. 

Tam biletler (2) liraya ve yarım biletler 
( 1) l;,.~ya satılmaktadır. 

Z ~fer Piyan~osuna siz de bir bilet alarak 
İştiral< edini7. V creceğiniz pari\lar Ebedi Türk 
Zaferini temin c~ccek vnsıtal~rdan biri olan 
Hav~ 1 ~·~vvc~lerimize sarfedilecektir. 

3 O Ağustos Zafer Bayran11na 
n1at1sus fevkaıade Piyangonun Planı 

ikramiye mi~tarı ikramiye tutarı 
lkram:v~ n~edi Lirn Lira 

.._.___... ..:.-......---
1 60.000 60~000 
1 20.000 20.000 
1 10.000 10.000 
2 5.000 10.000 

10 2.000 20.000 
30· 1.000 30.000 

300 100 30.00U 
3.000 10 .30.000 

30.000 3 90.000 
30.000 2 60.000 
63.345 ıYekUn 360.000 

E' 

AYi'lUllP>al<taau=ıı ~eo n 

BAYAN SENiYE 
KOME SAZI, ÇıliAN ORKESTRASI 

5 

ZENGiN VARYETE NUMARALARI 
• Sabaha kadar dans, 
~ınıınıı1ım~~muınııırna~ıırı~r~mm~~~· •m 

Böhrtklerdcn idrar torbamıA ka4at 70Dardakl baatalıklıırm mlkroptarou 

ııokUnden temizlemek~ llclmobl!J tmllıuımtt. 

H-ELM u 
BObrekleriD çaJıııaııık kudreUnf arttınr. Kııdm, erkek fdrıır zorlukınrmı, 

eski ve )'eni belsoğukluğUnu, mesane Utthabmı, bel ağnsmı, sık eık idrar 
bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temln eder. idrarda 
kumların. me&u1ede to.şlıırm teşekkOlllno mMl olur . 

.OlKKAT; HELl\IOBLO ldnı.rmm temlz:llycrek mavlleşUrtr. 

Sıhhat Vek41etınln nıheatmı haizdir. Her eczruıede bulunur. 

Traş bıçaklarının satı~ı )o 50 ye düşmüştür 

ÇÜNKÜ: 

POKERTraş ıcakları ... 
ne CVVCIOO 10 defa tm:ı Olıtn.."lb!llrkl'\D llOD t()kemmUlü 

ıl.mdJ rahst rabt 20 defa tnıs o!m:ılc knbll olnyor. 

1.n his a r ı a rı -
müdürı··ğün 

um 
en: 

lı. "'1ll. tlraUcize ile :mllm • ye~trak gri renkte bir Unilor. 
~ftlll deniz tayyıı.ro- ma, ba.§IIlda bere, ayaklarında kt- lür... 

~ ldJ \'a ~:ı çlzmeler vardı. •••-• 
I - Ebat llsteal mucibince 841 m3 s:ındıkltk lfereste ile (130) p.dct kon· 

trplo.k puarlıkltı. satın alınacaktll'. 

~ bıı ~b açık renkte bo Bayrak direğini diktikten sonra -----------------------} ~ ~ taru:!~ Uç bin metr~ onun peotnden koşmağa ba§l.aınq .. 
0 

- ,, · -- • ~-- ·L· •"" . ,,... ~ 
ı '~ıı. "oırc Y•rdu. Fakat olan arkadagı da komllt gOrilııllıılü • __ evlet Deı:niryoJ~![v.e ıman affl 

1 
Il - Pazarlık 20·8·940 sah gUnU saat 16 da Kabataşta levazım ye mQba· 

yr.ııt ıu.bes1ndekl alım komhıyonunda yapılacaktır. 

m - Ebat listesi ıBzU gecen guboaon panı.sn: nlmnblllr • 

• '~ "lıth~n denız tayya.. idı. xısa boylu, yusyu,·arıak. toı- , __ işletme Umu·"'m~ idaresi. ilan lan ı 
t >.. ~ ~Örtllill'\>rdu· ları ve baca.klan uzun bir adamdı· _ -

IV - lsteklllcrln ps.znrlık için tayin olunan glln ıre s:ıntte teklif edecekleri 
fiyat Uzerlnden % 7,5 gtl\•e.nmc parnıtllc birlikte mez~r komisyona mtıra· 

caauan. (7265) 

\·t~~l'alt rı.lraı~de ustu, lki ayağı Uzerindo doğrulm~ ko. 
, b ~:'lhotd• dı ve umlda· carnaıı bir örümceğe be.nutilebl-
~ " tene u. lirdi· 
~1 (o aöytendi. 

• U~. ll.ll"o] • • 
• """lQt!tı ısa ediyorlar. Tch 

~e. l'c: nra bea gUıı bek 

~~~ içttı itınıeden evvel 
!~~ etrarr kolaçnn e.. 

\.~. gelecek) 
~ ' Q6ıctııer er ve denize 
~ ~q ~~a. tllt kauçuk bir 
tı t 1~ ıp ~~raya tır .. 

l ~~lU: 
t ·har· lılar. 
"' t ~~ lfletxı.1 •• 

~ olaıı, U vo nUıayct ! 
' '-• ~a(ııı.. nıousr g\lrültU: 

~il. -.,,tı Ve ta 
" ~,~tinde )"Yare gö. 

~'t' ~ ~ lltı U bir kaç daire 
tle> 11 11~ ç ~Uz ınctrcyc 
: bıl'd~ h daha. Çizdi. 
~ıı Cfecanıa mırıl. 

l, ~ıı. it~ ile 

~~~t=~ala inılt:im 1 

tbı~ lltı ilanı 
'°e bt:ıı &}"rı~e ara ile, 

.. ~ lloıı • bocıluğa 
~ ra iki ı>arnçüt 
~l~ bııra .... 

~ ull't ı. 1'raaı'ia ~sıl gcl-
nı_~:ırıı. ş~ttlliJerini ' ~ı(!: ti53ternı m &ele 

h ıı lııece- ~eltte ... 
' il iti . ~Plt gı Yeri tnh. 

İ\ ııı~ ~1~ meınbauı 
~ ltUıı tı:ı 0 lUkten ton. 
r,

11 
ı ?tıetre trtebo Ynkla.e

'a ."'~ aı.ı: ın~ede gc. 
~<atı..ı M'r Y~61llikl 

1.11. \° erin 
Utnurta. dolu 

Varkley mınldandı: 
- Bunlara burada teaadut ede

ccğiml kim eöylcsc inanmazdan. 

ParoıUtçilleri tanımt~h· Bu a. 
damlan bc:t sene evvel Londrada 

bir .müzik holiln aahnesinde ek-
zantrik akrobui numaralnrı yapar. 
lnrken bir kaç gece görm Ü§lil· Sah 
ne isimleri ''Cek kardeşler" di ve 
Vnrklcy onları hakiki 1ngillz aan
mı~tt· Zira numaralarını yıı.ptlklan 
mu.da bir saat müddetle mtıkem
mcl bir ingilizce ile kon~up ko
mikliklerde bulunmu5lardı. 

Şimdi sahnede değil, va.zi!edc 
idiler ve i:,ılerlni caI)la ba.§1& ya. 
pıyorlardı· Biraz C\'VClki hareket

leıinl tekrarladılar, ''bücür Cek" 
paketi vo katladığı üçüncü para .. 
RlltU götUrUyor, "uzun Cek" i.8e 
yeniden parqUt izlerini kaybedl -
yordu· Aralarmda tam bir 1§ bö!U. 
mil olduğu anlaşılıyordu· Daha bir 

tek kelime konuem&DU§laroı· 

(Devamı wr) 

Zayi makbuzlar 
Beyanname Tıırihl lrat makbuz 

No. No. ııu 
ı:ı:oo 12.G.39 ~067 
2172 17.6.39 56493 
1199 13.U9 rt6238 
2691 17 .G.39 ıs 7163 

Yukarda yazılı bcyannıı.mclcre &it 
latanbul ftlıallt gUmrUğü makbuzla· 
rım zayi ettllt. Ycnllorlnl çıkart&ca· 
ğımızdan e&ltllC'rin\n h\lkm!l yoktur. 

Scrlds K. Pap:ı.zyan ve Dorl dö 
o 1 

Havaleli e§Y& tarl!C3l, mıımuı vo gayri mamul tiltUn, tömbeki, her nevi 
ı:ılgaralar, tazyik edllmia ve cdllmemlı pamuk ve kıl, kurutulmu§ tUylU dert 
\'e post, çöven, yün, yapağı vo utUk nakli.yatma alt olmak tlzere yenlden 
tuız.im edllmlıtlr. Yeni tarllc 1.9.HO tarihinden 1Ubaren tatbllt edilecektir. 
ücreUerde oayant kayıt bir fark yok tur. Fozla ta!allU için istasyonlara mU· 
raca.at edilaıelldlr. ('702) ·(7450) 

Münakalat Ve ale i İstanbul 
Mıntaka liman riyasetinden: 

RADYO 
17 .8.940 Cumartesi 

14..20: Ytı.ılk, lM0/115.30: MtL 
zlk, 18.00: Program ve memleket saat 
ayarı, 18.0:l: Mtızlk, 18.40: !ılllzlk, 

19.115: :Utızlk, 19.45: Memleket aaat 
ayarı ve Ajana, 20.00: M:tızlk, 20.BO: 
Konu,ma. 20.GO: M:Uzlk, 21.lti: KUzlk, 
21.30: KoDu,ma, 21.4~: MUzlk, 22.80: 
.Uemleket aut ayarı, Ajana, 22.tıO: 
lltızlk, 22.ıso: Konuıma, 23.10: MUzik. 
23.25/23.30: Yarınki program ve kıı· 

PIUUJ• 

E. Sadi Tek Tiyatrom 
Bu gece Üsküdar Beylerotıu 
bahçesinde (Kudret Helvası) 

vodvil (3) perde 

Rcqit Rıza Tiyatrosu 
17 Atu,stos Cumartcııl gUnU akıamt 

BUyUkdere Aile Bahçesinde · 
"Onl&r Ermlt Mllradma,, 

Vodvil (3) Perde 

Üsküdar icra memurluğwıda.n: 
939/2942 
Bir borçtan dolayı tahtı ha.cZo n.· 

ımarak bu kere açılt arttırma Ue aatı
ı.nrak paraya çevrilmesine karar vorl· 
len Çubukluda !ınncı HUseyiD mı.mı 
tırmmm bir adet mot!Sr ile hamur ma.· 
ldnôıdDSD 2i ağuatoe HO tarlhliıe mQ· 
ıııı.dlt cumarteai aaat 10 dan 12 yo ka
d&r satıp. çıkarılacak mubıımmcn 
bedel Jtlzde 'l:S 11 bulmadığı takdirde 
ikincl arttırma 31 ağustos cuma.rte.sl 
ı;ünU aynı 118.1\lo talik l •ılınacağındıın 
talıp olanların nıcz:kQr giln ve ııaatte 

unmnları llG.n olunur. {1~023), 

,--• Yeşilköyde -~ 
Güzel Bir Villa 
,1.partımnn tarzında iki kııtıı, 

blrl G odalı, banyosu, mutfalc, ve 
bUyük taraçn.ııı, ve dllğcrl • odnlJ, 
bUyük koridoru mutfal< ve o.rkası· 
na ayn bir merdiveni bulunan 
dört taraftan havadar ve iki suka· 
ğı\ cephesi, bahçesi ve her apart.ı· 
ınan fçln ayn knpl'JII bulunan ve 
kAglr oıaıı zeının katmd& çruna§tr· 
haDesl, alaturka vo &tafranga ha· 
uıa.mı aarnıct, motörlU kuyuau 
her türlü eababt fsUnibaU ve &!tS 
konforu caml olan n zengin b1r 
ttı.rzda mobilyalı vo btltün odalan 
ınuşambalı ve iatasyooa 5 dakika 
ıneısafede ktLln çok güzel b1r ~DA 
mobilyalı veya. mobllyıwz satılık
tır. Ye,Uk!Syde Oazl Evrenos soka· ı 
ğmda 38 numaraya mUracıuıt olun· 
ın&llL 

Denu~cnner DO an 
1 - Ariıavutköy akmlI burnu 110 Kandilli a.rasmdıı. konmuı,ı olıın de

ntultI kablosu u.mır edilmek üzere kaldmlac:akln'. 
2-19.8.940 do. ba§lanacak vo 15 &:ün kadar sUrecek olan truxılr ı,ı 1. 

çın kullamlacak dubada bcynelmllcl l§aretıer gece ve gtlndUz buluııacak
tır. Bu aha.tordan geçecek gemilerin dubanın ynkmmdıı.n ge~memelcrl ve 
bu hlzııda sUratıcrlnl kcsmeterl blldlrlllr. (7t08) 

• 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: 
Elde mevcut ntimuneaino ve aartwı.mcslnde yazılı vasıfları dairesinde r.a· 

btta mcmurlan lçlıı azı: 1500 çoğU 2000 i;lft gtıdcrl Qldlvcn 19·8·940 pazarteııl 
ı;ünU saat 15 te açık eksiltme llo sntm olmacnktır. 

Beher çt.ttlne 225 kuruo ttyat biç\ len eldivenlerin nUmuneslnl görmek Tt 

~tnameslnl almak l.stlyenlorln komlt yo::ıa mUracaıı.Uan. 
Ekalltmeye girmek tstfyenlertrı SSi 1.ı.ra t'iO kunı3luk muvakkat temtn&t 

veya bank& mektubu ve 2490 aayılı kll nunun 8 UncU maddeslnde yazılı belge· 
lerle birlikte ekl!lltmo gllnU tny1n edl ıcn saatte komisyona gelmeleri. 

(4205) (6170) 

Telefon: 80547 • * KızliŞiŞli Terakki Lil 
ANA - lLK - LiSE yabancı dillere bilhassa itin·a edilir. 

1 - Talebe kayc:lma ba_şlanmıııtır. Eski talebe, l eyUUe kadar lt&yıUarmı ycnllemelldlr. Bu tarihten aonra yer
leri yeni mUracna.Uara ''erilecektlr. Kayıt i<;ln velilerin meklcbo bl.z:za.t gelmclcrl gerektir. 

2 -E3kl ve yeni talebe her gtln. (saat 9·18)o kadar Halll RUat pa,aa. ltonntında. yapılır. 
8 ._ BUtllnlemclere 27 ağwltosta ba§lanacııktır. 

YATILI '·blll•l"·~~anla§ı ııuıııcll ,·e Çmar cnddelcrln(< r..~m•ı( GUNDUZLU 
1!9iiöiiiiiiiiiii __ ;;;,;o;;;;;;; ___ ;;;;;;;;m;_, 



3 
Fakat Naran çot: ısa.kin bir 

eekilde sözUnU kesti: 
- Ne tuhaf kızsın Müzeyyen. 

Siz biraz daha konuşmağa bırak. 
sam, Kemala Aşık olduğumu bi· 
le söyliyeoeksin. 

- Aşık değil misin?.. El· 
bette ... 

- Gö"T"dtin mü •. Pe'd bunu 
neye istinaden söylüyorsun? ... 

- Meydanda ~ekerim.. Dal. 
gm dalgın on dakika b: r gencin 
.resmini temaşa edebilmek için 
insan o kimseye karşı bir alaka 
duymalı.. Mesela falanca sine· 
ma artistine uzun uzun baka
rız.. 

- Aşık olduğumuz için mi? 
- Hayır .. Evvela artist oldu. 

ğu jçln .. Çünkü kafamız.da ar. 
tistin her şeyde bir husiyeti bu
lunduğuna bir kanaat vardır. 
Onun resmine yüzünün bir 
~k hatlarını tetkik ederek ba. 
karız. Burnu nasıl, gözü nasıl, 
saçluı nrusıl, gülüşü vesaire tıeY~ 
leri nasıl? 

- Peki artistlerin he})6i de 
güzel midir? 

- Değildir ta bit. · 
- O halde çirklıılerine bak-

mam.anın~. lazım .. 
- Bakarız ama.. Şey .. 

Zafere kadar .. 
Spor, macera, aşk romanı 

Yazan: SAClT TUGRUL OGET 
- Sus • Hizeyyen, sus .. İçin. 

den çıka.mıya.cağm mevzulara 
hic girişme .. 

- Zat<'n sen dururken b:ı§.ka 
m()\·zua giri§mcğc ne hacet.. se· 
nin &sık oluşundon daha nJakah 
mevzu olabilir mi?.. ~aran bir 
şey soraca~ım. famimi cevap 
ver: Bu akı:ını maçı seyrctmeğc 
gidecek misin ? 

- Ağabeğim iki bilet nlmıc: .. 
Gel bak gör .. Boks müsabaka. 
ları ne kadar heyecanlı oluyor, 
diyor .. Fakat boks sponınu hiç 
sevmediğimi. hele Kemala kar:Jı 
içimde hiç bir temayiiliin bulun. 
madığını Mrf.t isbat edip çen(>nf 
kapaman için bu gece maça 
gitmiyeceğim !. 

- Sakın h'l. .. Bö··le b·r t"cra· 
be benim fikrimi hiç bir 7.aman 
değiştiremez.. Taş çatlasa, yer 
yerinden oynasa, lx'n yine dedi· 
ğimden şaşmam .• Kim ne derse 
desin ~n Kemala 3.şıksın.. 

- Çıldırdın mı sen Mür.ey. 
yen? .. Daha Aınerikadan, bab:ı· 

mın yanından geleli iki hafta 
oluyor. Kemali ilk defa 11 gün 
e\'Vcl bir baloda tanıdım. A~abc
ğimin çok iyi arkadaşı jmi:; .. 

- Naran .. Her seferinde eli. 
linle yakalanıyor, fa.kat yine d\1 
inkıir ediyorsun. Bak. Kemali 
ilk defa. ne zaman gördüğünü 
ezbere biliyorsun .. Kızım sen iı: 
§ıl:sm.. Hem de k:ıra ~Yd:ıya 
dü~müı;sün .. Hele böyle derdine 
ortak olacak bir kimseden çckf
nirncn bü~bütün çıkmaza girer. 
sin ... 

- Miizcyyen, oon görmiycli 
sen ne kadar değiş.miı::, ne kadar 
kornkarı bir kız olmuşsun böyle. 

Mükiı.Icmcleri bu mevzu üze 
rinde daha da devam edee<?1~ti 
b::lki. Fakat iı;eri giren hizmetçi 
kız öğle ycme;?inin hrzrr oldu· 
~nu söylediği için. iki ger..ç kız 
salonu tcrkettiler. 

Saat ~imdi 3 ... 
BUyiik heyecanlı nıüsabaknya 

daha 6 ~na~ Yar.. l'nkat spcr 
m u h i t l c r i n d e k i heyecan 

(Ha geldi, ha geliyor, gelmezse Galatasaray şampiyonluğu kaybede· 
cek. Gelmedi de onun i çin ikinci oldu. Gelseydi Fenerin hali dı-ımandı) 

J şek linde Y unanistanda ka lışı. .• · 

Bir çok dedikodulara sebebiyet veren 

Galatasaraylı sollç 
Badarl ile bir koaaş.ma.il 

~' Frençvaroş ve Panotinaykos dehşetli 
para teklif ettiler. Fakat görüyorsunuz 
ki ben yine amatörlüğü teıcih ettim ! ! ,, 

Gala.taMraylı Buduri, gcldiy 
di,, ~Ie:cakti derken, 11ihayet ge
çen pazar günü trenle Yunanis.. 
tandan geldi. 
Hakkında. bir çok dedikodular 

\"C şayialar tıkanlan sevimli 
futbolcınnuzu bulup halrikatı 
okuyularmııza bildirmeğe karar 
verdikten sonra Buduriyi ara · 
mağa başladım. Üç gün Galata
saray klübUne gidip geldikten 
sonra nihayet Buduriyi Parmak. 
kapıdaki mahallebici vasrtasile 
daha .. çabuk bulabile<l('ğimi öğ -
rendim. Hemen oraya gittim ve 
sordum: 

- Galatasaraylı Buduri Istan
lbul& dönmil§, acaba onu ~e 
ibulahilirim 

Dükkinda bulunan gençlerden 
· l>iri atıldı: 

- Bugünlerde Buduriyi an. 
cak evinde kolay bulabilirsin. 

- Nerede oturuyor, biliyor 
mU8unuz? 

Muhatabnnm söy!ediği cümle
~ aynen kaydediyorum: 

- Altınbalckala gidin, orada 
• J'ra.n.su: hastahanesinin karşL 
· sın.da.ki sokaklardan bir tanesi 
lbakkallI, kasaplıdir, bu sok.ağa 
•par sapmaz sağa, sola sap o· 
rada durup sor gösterirler. 

Bir muamma kadar zor adre
se rağmen ben yine yılmadan 
~ltmbakkala. gittim ve oradaki 
aıokaklardan birine saptım. Az 
ilerledikten sonra ufak bir arsa. 
da. top, oynıyan iki, üç çocuğa 
rastla.dmı. Buduriyi bunlar bil· 
mez de kim bilir? Hemen SQr
~um: 
-Kardeşim, Galatasaraylı Bu· 

durinin evini biliyor mu'3unur.? 
lçlerinden biri cevap verdi: 
- Ağabey! Maçımız ol.masay· 

Qı seni oraya götilrUrdUm ama. .. 
İstersen s:uıa. tarif edeyim, git 
bul. 

Konuşan: Vahit Orgun 
Nihayet tarif ottig! sokakta· 

yım. Şimdi j~ yalnız evi. !:>ulr.ıak. 
ta... Acaba nereye ve kime sor· 
aam? 

İşte §U ilerideki evin pencere
sinde iki genç kız var; onlara 
sorayım, belki bilirler. 

- Affedersiniz bayan, Gala. 
ta.saraylı Buduri hangi evde o· 
turuyor biliyor musunuz? 

- A! Burası! ... Onu mu istL 
yorsun uz? Buyurunuz Buduri 
de sokaktan §İmdi geldi. 

Hele yarabbi şükür, nihayet 
hem evi hem de onu bulabildik. 

"' .. 
Şimdi Galatasaraylı Budtiri 

ile karşı karşıyayım. tık sualimi 
soruyorum: 

- Mısırdan drit E-rken Yuna· 
niata.nda kalışınıZl ve şimdiye 
kadar neden gelmediğinizi ve -
yahut gclemediğinizi anlatır 
mısmız? 

- Mı:mdrın .iönerken Yuna· 
niatanda bir gün k'lldık. Bu e:.s
nada diğer sporcu arkadaşlar 

§ehn geze~·kı-:ı ben <le oradaki 
akrabalarımı ziyarete gittim. 
Geceyi arkadaşlarda geçirdik. 
ten sonra ertesi günü rıhtıma 
gittiğimde vapur çoktan hare · 
ket etm~ti. 

Vapuru kaçırmış olduğum
dan buraya dönmek için izin 
kağrdı çıkarmam icap ediyordu. 

Büyük maçın - Buduri bura. 
da son. yapılan GS - FB maçını 
bahsediyor - lki gün evveline 
kadar kağıtlarmı bir türlü çıka
ramadım. Artık nasıl olsa şanı. 
piyonluk elden gitmişti. Benim 
mevcudiyetim onu değiştiremez· 
di. !kincilik ise garantideydi. Bu 
sebepten dolayı buraya dönmek 
için 18.zmı. olan kağıtları çıkar -
makta o kadar acele etmemeğe 
başladmı. Nihayet geçenlerde 
izin kiğrtlannu aldım. Hemen 

crteai gU.nU trene atlayıp gel • 
dim. 

Buduriyc hemen ikinci suali· 
mi soruyorum: 

- Yunanistanda iken, ~faca· 
ristandaki, Viyanadaki ve Yuna. 
nistandaki klüplcrden size tek· 
lifler yapıldığı söyleniyordu. A· 
caba bunlar ne dereceye kadar 
doğrudur? 

- Evet orada iken bir knç; \ 
klüp beni angaje etmek istedi. 
Bilhassa meşhur Ferençvaroş lic 
Yunan takımlarından Panatinai. 
kos dehşetli para teklif ettiler. 
Fakat ben ne profesyonelliği, 
ne de orada kalıp takımlarında. 
oynamağı kabul etmedim. 

Yalnız biliyorsunuz ki bu 
futbolcu bir kaç ay hem futbol 
oynamaz, hem de antröneman 
yapm82.Sa. ondan sonra bir sene· 
de eski formunu ancak kaza.na· 
bilir. Onun için ben de, amatör 
olarak Yunanistanda kaldığım 
müddetçe Panatinaikosun birin. 
ci taknnmda oynadım. 

Buduriye bir sual daha so:nı· 
yorum: 

- Sporla ali.kadar olan hal· 
km büyük bir kısınr, sizin Yuna. 
nistanda kalmanızın Galata.sara: 
ym elinden şampiyonluğun git
mesine mal olduğunu söylüyor. 
lar. Siz buna ne dersiniz? 

- Benim bulunmayışımdan. 
. dolayı tabii takım da. bazı de_ği' 
şiklikler yapıldığından ta.kımd$l.· 
kilerin biribirile eskisi kadar 
uyuşamamasın<lan dolayı: belki 
Fener maçını kaybederek şa.m. 
piyonluğa veda etmiştir. 

Fakat son FB • GS maçının 
tafsilitmı arkadaşlardan öğren.. 
dim. Benim kanaatime göre Ga· 
la.tasa.ray şansızlığından m'çı 
kaybetmiş bu suretle de şampi· 
yo~uktan uzaklaşmrştır. Yoksa 
bcnım mevcudiyetim bile o şan. 

l!01l haddini bulmuş .. Biribirlcri. I 
le iddia edenlerin, büyük büyük 
bahse girenlerin gruplarına cad· 
delerde bile rastlamak müm· 
kün .• 

*** 
Beyoğlunda bir pastahanenin 

karanhkça bir köşesi .. 
Küçük masalardan birinde, 

40 - 45 yaşlarında olduğunu tah
min edebileceğimiz bir adam o
turuyor .. 

Uzun boylu, aGıksarı Mçları, 
çıkık elmacık kemikleri, çökük 
yanakları, ağzındaki porusile 
bir 1ngilizi andırıyor bir nda.m ... 

Elinde kalm, yeşil bir stilo 
var .. önUndcki mektup kağıdr 
na mütemadiyen bir §eyler ya
zıyor. 

Bu yazılarına o derece clal· 
mış bir vaziyette ki, yanındaki 
masaya oturan bir kaç ki~iye 

bakmak için başını bile kaldır· 
mayor. 

Baş'rn.cma ait bir mektubu 
okumak ayıptır ama, t+'sadüfen 
göziimüı kaçmış olsun da gör. 
mli$ olalrm .. 

Tahminimizde aldanmadık ... 
Adam ir~ilizce yazıyor. Mektu
bun ilk satırlarında da Refet 
ve Kemal isimlerine ra~tlaymca 
alıH;amrz büsbütün artıyor. 

?{e yazıyo:- bu at::ım acaba': .. 
( Dcv:ımı var) 

sızlığı yenebilecek katlar liıymet· 
li değildi. 

- Yunanist.and.ı. uzun müddet 
kalacağınızdan, Türk futbolu 
ile Yunanistan futbolu arasın· 
daki f atkı siz herkesten daha 
iyi görmüşünüzdür. Ferden iyi 
oynıyan OY\lneular orada mı, 

yoksa burada. mr daha daha 
çoktu~? Orada en çok beğendi. 
ğimiz oyun,cu kimdir? 

- Türkiye futbolu ile Yuna4 
nistan futbolu arasında klas far· 
kı vardır. 

'Iür-k futbolu daha yüksektir. 
Ferden iyi oyruyan oyuncular da 
bizde oradakinden pek fazladır. 
Yunanista.nda en çok beğendi. 
ğim futbolcu Panatiııaikosun 
bQk'i 'Krititos" dur. 

Bodurinin, bir muhacim olma. 
sı münasebetile bckden herhal
de canıyanını.rı olmalı.. Sualle· 
rimlc yorduğum muhatabnna 
son bir sual daha yapıştm:lım: 

- Bu sene Galata.Sa.rayda oy. 
nıyacak mısınız? Vapura yeti. 
şeıneyip Yunanistanda kaldığı· 
nızdan diskalüiye edileceğinizi 
söyltiyorlar, doğru mu? Galata· 
saray önılimüzdeki sezon şampi. 
yon çıkabilir mi? 

- Tabii yine Galatasarayda 
oynıyacağnn. Diskalifiye olaca. 
ğıın. •veyahut cezala.ndınlaca -
ğım diye söylenen sözlerin aslı 
esası yoktur. Balata.sarayın ö· 
nümüz.delCi SC?.On şampiyon çık. 

~ 
Gençlik kllpl~~ 
3 O ağnstosta faaliyete geçı~ı;ı, ~ 

Istanbulda Beden Terbiyesi mü- 17 ağustos 1940 daıt il~~ 
kellefi.ycti kanun~nun tatbiki hu- 1 1st.anbulda buluna.n .~~ \<f..,ıı; 
susu ılerlemektedır. ı klüplerine taksim cdı ısıP'. 

Bütiin kaza ve nahiyclerdeki i · suretle 30 ağustosta ,1 
tişare heyetler.! tesek~~I etmiş, ba- gen~lik klüpleri açıtacV 
zı kazalarda koy tC§kılatları da ya- . , . crc1' b1J .. 1 
pılmıştır. tarıhtcn ıtıbaren g .· ~Jilr 

Bütün kazalarda mükellefiyeti 1 lcrde ve gerekse eskıııJ:tir· ~ 
haddi dahilinde bulunan gençler çalışmalara başlana.c dil IJOl..r: 
tesbit edilmektedir. Eminönü, Fa· 14 ağustos 1940 ti fi'', 
!ih: Eyüb, f'd~l~r ka~alannpa bu toplanan bir komis~~eııi ıle 
ış ı~mal cdıl.m!şt_ır. pığcr kazal~~- klüplcrinin ac;ıima to 1~ d.akıler .de bır ıkı gune kadar hıtı- aylık çalışma progratJ1 
rılecektır. bit etmiştir ilt ~ 

lstanbulda bulunan mükellefi. · . eJ'lçl t 
vete tabi ·erbcst doktorlar da tes- Her mınt.akacla g .s ~~ 
• ::> 1 ' d ~ d d Oı-U)" bit rdilmi~tir. erı ogr.u a~ Oeı: ·u ~ 

Beden terbiyesi müke.Uefiyeti den terbıyesı teşkılıı. ıığtil• 
kanununun hükiimlcrinc tevfi· olan kaza kayma.Jtafl'I /. 
kan intihap bcyann:ımelcri ver- h olacaklardır. . .\.J 
miş olan klüplerin teftişi bitmiş Spor klüpleri ile ıll~İ< ~I. 
ve hangi klüplcrin birer spor lan da yapan genç~ 1• G1~1 
klübü olarak mevcudiyetlerini ı;imdiye kadar oıduğl1~,1 
muhafaza edebileceği vt'ya geııç.

1 
gece tanzim oluna~ 1' de''-

lık klUbü olabilecekleri tesbft ra göre faaliyetıerınC 
edilmiştir. • deceklerdir. 

RASTLAOIKÇA - -
Allah 

şaşırtmasın! .. 
Dünkü (Son Telgraf) da bir 

spor havadisi okuduk. (Dünkü 
at yarışları) başlığiyle başlayan 
yazı birdenbire bizi heyecana 
getirdi. Ne o? Perşenbe günü at 
yarışları yapıldı da haberimiz mi 
yok? Doğrusu kendimize teessüf 
ettik. 

Fakat yazıyı okuyunca, bu. 
nun yanm yamalak bir şekilde, 
yarın yapılacak at yarışlarına 

dair program olduğunu görerek 
rahat nefes alabildik. 

Bu ne perhiz, bu ne 19.hna 
turşusu? diye buna derler işte .. 

Allah kimseyi §a.Brrtnıasın ! .. . . ~ 
--0----

Balıkesirde atış 
poligonu 

Balıkesir, 16 ( A. A.) - ŞChir 
stadında tesis edimiş olan açık 
atış poligonu çarşamba günü a· 
tıcılık federasyonu başkanı ve 
bölge heyeti ile beden terbiyesi 
mükelefiyctinc dahil 150 ye ya. 
km gencin iştiraki ile açılmış _ 
tır. 1'öreni müteakip beden ter
biyesi mükellefiyeti çağındaki 
elli gence atış yaptırılmı§tır. 

izmird8. 
"et• .J 

Beden terb•Y (İ1 .... 
mükellefiyeti f':~ 

lzmirde beden t~rb~! !, 
kellefiyetinin tatbıke. _.. 
görüşmek üzere k~~ "'J. 
kamlarının iştirakl. tJ ) ~ 
riyasetinde bir toplsJl geııt 
mıştır. Bu toplantıde.ııiresı 
rektörlük te.şkilatı .?1<cııeJ1' 
beden terbiyesi mu dıJ. ~-· 
tatbik tarzı hakkJJl ·şti1'' 
kamlara. izahat vefl111 

~~ 
Boks T et11 t• 

• müsabakal•,,b: 
d . . f stC 

ne cıı Tcrbıyrsı rı' ı• 
gesi Boks Ajanlığ'11dtı ~ii~ 

17.8.1940 tarihine ~Bt ' 
martesi günü ak~a!111 

• 3 ~~ 
Beyoğluncla Halk sın~~ 
da bir boks teşvik ınll· ~ 
pılacaktır. . .• cdeet6 

Müsabakaya iştırak ı1'·~n 
boksörlerin saat 20 <1e011r..r ~ ,ahallinde hazır bul ··rıecı~ 
~tirak ettirilecek b01'~c'.Oı1 

listesinin Ajanlığa 
olunur.~ ~ 

ek8 J 
Bugünkü spor har >~ 

Bugün BüyiikdC~~ ~ 
müsabakalan, akşaJ11 ııslo" ~ 
de, Halk r· 11-rnası rf.iP , 
boks ajanı t~sJsl'' 
boks teşvik ü ... .;s ııı 
lacaktır • 

Eski, yeni bütün sporcuların aı~• 

F ~o~ab~İO d ~ 
Eskiler mi, yoksa yeniler ~11 

Yazan: Bedri Gürsog ııt 

~,!~ 
maması için hiç bir sebep yok. (sizin sormaciığııll~ :~~/ 
tur. . ben size anlataY~ J<lUP ~,., 

Bugün Galatasaray ıçin Bal· - Bu sene rik'.~ :ilJl ~~~ 
kanların en kuvvetli takımıdır }arı benden bils~ut_,.ıc P"_ VJ 
diyebilirim. son günleri!e bıt .rş""', So" ,_.~ 

Artık Buduriyi suallerimle manitalar öğren?~ı111 ·~ 
adamakıllı yormuştum. Gazete. FB maçının intlk ~ıl~ ~ 
de neşretmek için bir resmini için FB ile ilk ~~ıa1'' 
aldıktan sonra artık gitmek üze. gün bilhassa en fır 
re iken sevimli futbolcumuz, bik edeceğim. 

LESiKAL_SiN 
.11il e~ . 

• • tt:J>' ıı'" 
Havi olduğu Lesitin ve Fosfatlar vücudun beslenme cihazlarını tanzimve fizyolojik vazifetcnnt .,ıı,ste ,ı 
ğinden igtifai bozukluktan mütevel Iit zafiyetleri; kansızlan, genç kız ve kadınların solukları, .ne~ııirl~ • 
!eri az zamanda kolaylıkla şifa ve sıhhate ulaştım. Fosfat i§eyenlerde forsforsuz kalan })eyin.~ 9'" 
lcr, kemikler, iç bezleri ve kanın zayiatım az zamanda telafi eder. Nükleniyatı ile hariçten gele . 

janlara kar§ı vücudu ilk müdafaa ordusu olan kanın beyaz yuvarlaklarını çoğaltarak tifo, zatürree. yılancık ve akciğer veremi gibi sari hastalıklara kar_sr korur. Kirecile kcmikicrin mukavemetinin zjyı~. 
leştirir. Kola ve kiniyümile bedenin faaliyetlerini uyandırır \"e kalbi kuvvetlendirir. Dimaği, bedeni bütün yorgunlukları dindiren; bozuk sinirleri yatı§tıran, kafa ve vücudu kuvvetlendirip kalbi fc~1' 
!andıran, YÜZE GENÇLiK VE DINÇLİK veren "LEStKAISIN,,aileye n~. §Ctarct, sıhhat veren bir müstahzardır. Her eczane ve depoda bulunur. KANSIZLK, Stl\~R ZAFlYETl. BAYCil~ 
tŞTlHASIZLIK ÇABUK YORULMA, kemik ve bezler iltihabında, MONASEBATI C1NS1YEYE KARŞI ALAfCASIZLIKTA TESIRl MUTLAK VE KAT1D1R. '' 


