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~~~0::ıet Beşin c i= k= o=I a===M::;:::==n n=r=o~ =p=r-j=c§l==rr=caı= 
~al<1n ka Ş t d b • 1 e Gelecek sene geniş bir 
~c-Yapılan r 1 e 1 r r ı dÖVİZ ihtiyacı hUSUle gelince 
''l Ü rdan sonra k J A 
... ıakereler ve as eri ceza vrupanın en sag"" -
•1ıe11ı Troçki 
"e,.~~,,~~et k anununun tadiline öıom· lam parası olacak 

de 
lekı·ldeır ' daı·r· laAyı·ha halinde Fuarın açılıc: m::nasebetile ticaret vekilimiz ikti-

sadi vaziyetimiz hakkında mühim fi Çaya davet ettiği bir 

~ ıki"'edigo~ Meclisin bugünkü. toplantısında Fr::.~~fı::::dİ•İ beyana tta bulundu 

•atatt ınemleketı müstacelen Çekiçle 
~ ar eden başından 
~·~er hakkında müzakeresi muhf emel yaralandı 

1 kalınmak Ankara, 21 - Parti Meclis Gu· sil suret.. sr.:ylab ve .zelzeleden 7.a Troçkinin adamları 
li .. e rupu bug;in toplanmaktadır. Tur rar:ı uğrnyc.n nakdi bedel eratı mütearrızı bayıltıncaya 

~ U( f8 lnntıdn. hiıkiımctin son günlerin hakkındakı lfıyihalc.r vardır. Bun 
ta f• ... > sı"".tsi hf.d ederi hakkında izahat kadar dövdüler .. ~ r <la.ı. başln. askeri ceza kanunun 

a... ~ı, ........ ,,.-::- Lortlar kA vereceği tfıhmin edilmektedir. b . • 1 . d •. t• .1 · ~lekı.ikoı 2 l (A· A·) - Troçki ,. '-_ ~tı{;v"o.u azı mauae er ınin egış ırı mesı 
la.._~~ ~rp h n=:~~~~ donBü;oun· ~,·,Msiallactt l?i5fotceltsı.~ti~me aö~;e· V'E' beşi~ci kola karşı tadbirlerle dUn öğleden sonrn uğramııı olduğu 
~ . .,.Sili" ... ~ •P.nı ot\ln...,, ..... - - " ...... tecavüz dolayısile flimdi hastanede 

"'l' nutuk "'" "" ccrTfir. Htızr.arncdc tekntid kanw her ncv; ilın{let suçhn hakkın· nazik bir \•aziyetto bulunmakta. 
1....... t. sn .. ında 6 ... 
~ -..:.-.~·~· ... rnuna bcUcrlndc~ nuna cklt-nece.k bır fıkra He de" llaki mebuslara tevzi edilmiş o· dıı·. Mumaileylıin kafatası yarıl • 
,..._ :~ .,. Jet bnreminu ek kanun layihala lan lfıyilııınin da nıüstaceliyetlc mıştır. Doktorlar, hastanın anbean 

~hl :lan ıoyıemı t r: rı, bazı l:r,·!ct alarak!nrının tan- mti7.akerc.si muhtemeldir. ölmesi muhtemel olduğunu söyle • • 
(b...... -Uııa.t'batındn hu· mektcdirler. B· Troçkly<' arkasın· 
-~ • .,_. d k f t d k" d rb G<.'een senl'l>I I"uarda gazino, ,1emlryolları ve 

l(ızı 'cah • finoüde) rc;;·d .. ~H~lif~k·~~;ı Hava - ~;~~.~~;rl~::;~:~·~:~:~:nE lzmlr. 21 - lzmir Onunc~··=~~t ~~:.):e0:ı~ecncbt konsoloslar, Yu. 
Jl amam da f harp 1er1 ı:aralar hulnnmaııı, kendisinin yere tema.'!yonal fuarı dün akşam saat goslavyanı,n Ankarn elçisi ve di· 

qlfı1ta i LOrdlar i v~;~;~~ıge,::!tığıet~~~de 0~~~~u~~ !!u~~e~?~~~ı:11:~~~asi:;~~~~ı: (Devamı 4 üncüde) 

ha -. ı ! kamarasındaki 1ı eu sabah şafakla f.i~~=~~f·~~;a:;:!=;~ ;.~~~:~~;~ .. ~::::~~~ Çörçil'ln 
blldenl i 1 nutku . · 1 her a her lekr ar •• ,.. d•.•" %~7.:'. : ·:.::d:ı·"- :.':.:.:"!'u':::.~~ .~:;:u:.-::·~: n u tk u 

~~~llllda 1! !:i::~~::;~u 1 başladı YOLCU SALONU LOKANTASINA · -~~rıement~_da 
t~hlJ\ ~en · ı kadar i Diink~!;~c~w~ar pek buyuk tezahurata 

ti~~-- Ilı~ e:··~ olduğu 1 Har be : YEN' TALEPLER ÇIKIYOR' ~~~~~\~~!:~~~mcsörc i devam İ Alman 1 • vesile oldu 
t~I~ t;._ iı\ıı11n la civarında a· i l l\~ tliıı Q'tıt.usu an :Maden Tetkııt · tayyare Bütün mobil ye ve takımları ile tenvir ve teshini Nutuk ahva l ve 
~.~ Cl~a.Uveı:ıı naıiUhcndl.!!eri ev· ' ıAlman m·ıııetı' hadisata uygun "tı.~~ ı l'tııı1a 1 Yeslnin satın ' I ' QQ idareye ait olan lokanta yı şimdiki kirasının iki 
~lar~11 'ın!~kdag-ı eteklerin· • h k. k t• ! zayiatı 7 misline tutmak istiyenler var bulunuyor 

~ l\iı r. a en damarlarına 1 a 1 a 1 1 o·a.zısı 4 üncüde) 
~-~~in 'd!ı u llladcnterln en • · l u d b 1 ~~"b ~ en l Londra. 21 (a. a .) - ngiliz um mu·· Ur . en ı.:ı. ıı~~lt tıeıı .. llbcrı a tın ınadrnldlr : hava \'(' öahili emniyet nezaret- m . 

~ c.,""'t~ ll lıaıdedi ınutcınadlyen i er geç 
ttııı Uıtıın)'\ı~ Ayrıca Antl· ; ıcri tebliğı: garsonlar ı·şı·ne 

4 'l'ttııı 1 
btr •aııa • dcınır damar- i 0 .. g""' ren ~cek j Salı s:>.h2 hı düşmanın hava fa. 

~ltr~ Yt kaplamakta· ! - f aliycti nisheten ehemmiyetsiz ol. ~ 

J lle\ıaıxı oıunınaktadır. 
1 <Yazısı 4 üncüde) muştur. Iki şehir üzerine bomba. karışn1adım.. • \ 

Q 
lar atıln•ı~tır. Bunlardan Eseks , ho diğeri dı;; Galin cenubunda bir dıyor fakat 

:fi n gaga 'l/ aya ~:~i~~i~~~r:.e ~\~~~~~d~~l~~~=~ Bu sahnhki bir gaz<:te yolcu oz• d k b • ler :;aralanmıştır. Yaralılardan salonu lokantasından çıkarılan 
~ e C e l r , ufak bir kısmı ölmüştür. garsonların Romanyalı garson· 

me,·amı 4 üneilde) (Devamı 4 iincfüle) 

Emniyet memurları dün şöyle 
bir kon•·oıa çıkmışlar ve kısa bir 
zamanda. belediye talimat name· 
sine aykırı hareket eden bir çok 
kimseleri cezalandırmışlardır. 

Durak haricinde ve haddi is· 
tiabiden fazla yolcu alan , yolcu-
lara bilet kesmeyen dört ot oblis 
şoför ve bHetçisi cezalandınlmış 
tır. KarnPsiz kamyonet kulla· 
nan bir §oför ile sahibine ceza 

kesilm~tir. 93 kilo ekmek. 30 
francala eksik vezinde olduğun
dan müsnderc olunmuştur. 74 
simit ve 208past a bozuk ve açık 
ta sat ılmaları yüzUndeı1 imha e· 
dilmişlerdir. 

Bir gün içinde 34 kişi tram· 
vaya. a tlarken yakalarımı§ \ 'C 

haklarında ceza kesilmiştir. 
Beş fırına. pislikt en muhtelif 

esnafa da caddeyi işgal ve pis
likt-en ceza kesilmiJt ir. 

- Rnyan Doktor: desti i1.ılh ncııııı ı talcıı C'tın ğc ı;rllllnı· 
nalgın olan kadın doktor: 
- Soyuuauz!·· 
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14 
- Haydak hanlarına kız ver- j de iklnci Knterln zamanında Rus -

mck ha!··· Ituslarn kölelik edenler lar Kafkasynyı cenupt:ın ve bir 
ancak yağlı kurşun•vo keskin Jıan. hamlede ele geçirmek için GUrcis· 
çer bulabilirler! tan krnh Harakliyi kandırdıklnrı 

Ağcı.beysi Osmann ve Bahu'nun srrad:ı Tiirklerl(' Jı:ırp başlamıştı; 

:ıdamlarma ayni fikri ~ıladı; neti. o zaman Uma Han birinci Sultan 
cede Ahmet hnnın amcasına: Ha.mide: 

- Olamaz! ... 
Denildi· 
Ahmet han her şeyi öğrendi, 

rzusunn ermemiş olmanın biricik 
sebebi olarak Hacı Muradı biliyor
ıtu; elbet ilk fırsatta ondnn in ti· 

lmm alacnktı· 
GUnler sıkıntılı geçiyordu. 
Hacı Murat hemen Haınzanm 

yanmo. katılmak istiyordu. llk ola· 
111.k d:ı. Ruslar il.zerine değil, onla· 
ra yardım edenlerin, onlaruı iler. 
lcyiı:lerini l1iç dci:'ilsc zararlı ve 
fena butmıynnlann üzerine yürii. 
yeccltti· Çünkü dUfJD"anla. iyi çı:ı.r

pısnbilmek i!:in evvelil. memleket 
içindeki nlçaklan ve körleri temiz· 
!emek lamn olduğunu anlıımIHtI· 

BMu hanımla saray adanılan 

henüz iki taraftan hnngisini tut • 
mnk lAzmıgeldlğini kestiremiyor -
!ardı· Hac? :Muratla. ağabeysi Os. 
man onlara ken<li fikirlerini bil!. 
bütUn o.şılamak için elden geleni 
yapıyorlardr· Zni'de ve civar da on 
lar gibi dU$lnerok onların ardm· 
dan yürüyecek olanlnr eksilt değil· 
di· En çok tanınmış olanlar da 

Hanefi başta. olmak Uure Hacı 

Magoro, Alı:b:ırdlls.v, Adala..-. Eçol 

Mogoro idi· 
Moı;.,ro, manivela demektir; 

Hacı Muradın amcrumım oğlu olan 
bu adam ondan daha cesur, ateşli 
fnkat lUzumundruı failn ablgandı; 
daha yaşlı olduğu için Hacı Murat 
ona saygı gösterirdi, hatta. kendi· 
sine emir vermesine nızı olurdu. 
• _Ak1)nrdUav liact Murndm. kö. 

yündendi; babam veyn dedesi, A. 
vnrlnıın Gürclstana ynphklan bir 
aknıda esir edilerek getirilmi~, u· 
zun znman kölelik etmi§ti· Da.ha 
sonra nzat edillnce o da bir ev, 
ço1uk çocuk sahibi olm~ .A.k
barcllla.v tam mnnn.slle ''Avar" 
muhiti içinde crimia bulunuyordu; 
yalmz, pek seyrE)k de olsa, dede· 
sinin kullu{;"\lllun bir leke glbl yü
züne vurulmnsma kızıyordu; bu. 
nunln. beraber bu yilmen kimseye 
kin beslemiyordu· O kadar ki bu 
ncuıkctsizllği en çok Ho.cı 'Mngoro 
yapt.tğı halde onun tehlikede ol. 
cluğunu duyduğu anda. yardımına 
ko§acağr ı;UphemzdJ, 

Adala.v ise admm manam gıöl 
' 'deli" niıı biriydi; göztınil budak
tan sakmmnz; lllmmunda kendisi· 
nl ntc§e ntınnktan bile çcldnmeı· 
di· MlJll hlslerl çok yilkııek, adalet 
fikrl pek sert 01mıı namus ve ue· 
re! teWtldlerlnde en kUçüJc mU.sa. 
maha gözetmlyen bir adamdı· De. 
desi, bUyUk Uma Hanın tanmm13 
kumandanla.rmdnndt· Hattl 1787 

- Gürcistanı aradım kaldrralmı 

ve hudutlanınm birleştirelim! 
Diye haber yolla.mıs; topladı~"! 

ordu ile Çtldır'a kadJır ı;elmişti. 

Fakııt pndieah harekete gef!lllcmlş. 
Gürcistnn kralı dn Umn hana bir 
çok atların sırtına ~ iiklcdiği çu
vallar dolusu altın vererek geri 
çevirmişti· 

late Adalav o zaman kızmlfl, kö. 
pUrm~tU: 

- Ben rüşvet ve altm için gel. 
medhn; GürcUleri ortadan kaldır
mak için geldim, çlinkU onlar hi
zim dilşmruılnranıulır ! 

Diyerek Avar hanından aynı· 

mış; KUtayis civo.rmdo. Gilrcillerin 
Zseteri arkasında Hacı Muradın 

arkadaşı olan torunu da ayni ka
rakterde bir gençti. 

Avarcada El<!, elma demektir; 
bu ağacm dallan yumuşakbr ve 
kola.yen. eğilip bUkUlUr· Hacı Mu. 
racim son dostuna. da bunun için 
Eçol :Magoro yo.nt "Elma nğaem. 
dan manivellı,, admı vemıi~lerdi. 

Bunlar gerek Zai'de gerek Hon
zak'ta cc.saretlerllo tanınmrnlardı· 

Bayram veya düğün günleri kupm
larm oynalt bestelerine uynrak oy 
nak ve krvrak Kafkas danslaruu 
en çok onlar yapıyorlardı· Ytlksek 
eğerli atlarına binerek koca mey· 
Ca.ndn yarış edenler, dörtnal git. 
tikleri srrada nttan bir an inip 
tekrar binenler. bazan karnına, 

bs.zan aağrısnın yahut boynuna 
doi:'Tll "ll%aJUUllar, ltalpakla.nnı yere 
atıp tekrar alanlıır onlardı· Ni§an. 
crlıkta, kama. ve kılıç kullanmakta 
onlardan üstUn olanlar yok gibiy
di· Hepsi de bu mclıarellerini d!i§· 
mana karşı kullanmak için adeta 
sabmmilanıyorlardı· 

Avarlar hayvanların cliriyken 
yilztllen derilerinin daha. kullanışlı 
ve sağlam olduğuna inanırlardı; 

bunun için de, mcselfı. mandalan, 
iki ağacm arasına getirirler. deri
lerini boyunlarındıın ve kaburgala. 
rı hizasından iki taraflI açarlar; 
lıerbirini birer ağaca. çengelle bağ. 
larlardı. Hayvanlara arkadan hız· 
la vurulunca zaten canları acımıe 
olduğundruı kurtulmak için ileri a· 
ttlD'lo.r bu mrada derileri kendili
ğinden sıynlırdı· 

Bir gün köy meydanında böyle 
bir manzarayı seyreden Hacı Mu. 
rnt arkada,Janna döndil: 

- Yemin olsun ki, eğer imdi. 
den davranıp dn. birlik olmar.sak 
ve dllşnuun Zerck suyunun ötesi· 
11.e stırmeuıek bfzim de derimiz 
böyle yilzUlecektir· 

(Devamı var) 
.J" .··--·~.....: ... , ..... .. :·· .-:....~t"> ,/' '\. •. I' .• --" ~· 

.. 'ı '"" 1, ' ~-.... . ~ ·.r. •, ' w•-·J'f.! ··ıı.·""' '"' it 

Feleğin haleli 
F ELF.GIN koltuj;'UD3 oturan 

tnl.."'\imcl ynman çdrtı· A • 
nıan o hoyrntço. otumıu5. Korlm.
rrm uzan sllmıez, o oltnk bu hoy-
1'3~ otunl§3 tnhnmmül cdeınlye. 
<>ek· Fa.kat bizden mnlaımmdn Al. 
Jl\h Wı1ın eyliye· 

Uk yıızısmm nıın başlı,t'llın ha· 
kanlarm, merhum l\lnhmut Sadığın 
ruhuntt. doa Do ~lıyacağmı sanır 
lıı.rkeıı sukuta lı:ıynlc uğrodılda.rı 
,.c lrenıDlerinln mhU ''Wlr yerine 
ltonulduğunu gömı~ nyrıcn. U· 
7.Un tii dııyc1uklıın muh:iliJaı,J.-tır. 

Bc.rckct Jd bu ynzıdrı. böyle bI r 
lizlintUyo Jmpıbnlan teselli ede. 
cek lılr J-ellmo \-ar: "Muharririn 
kencHslue "domuz" sıf ı:ı.tmı I~yık 
ı;önnest! 

Yorgan gitti 
T tffiKÇE kozw:1flUYM Ro· 

mımyntı garsonlar meıselc. 
si nlıp )11rUmu,ıu. Ne de iyi bir 
ınc\ ~udu. Onmr Cnh'crsitc profe· 
s(irlerllc blto mıılmye ·c cdllmişlcr· 

cU· ·Dlr lmvga, bir kıynmetUr kop
mııa: ''Kono~ı eh, konasa. 
ınazlardı da!,, \'AZCleri oytika y:ilk
ooJın1şti. lstidalar yazıbnı mab. 
kemelere miinı.ca&t tdllmi sut· 
lat..c;tltrin torlip cdll<liği rivayetleri 
mkımstı· 

YC!lc oldu; lınldkntcn yazık ol
du· Bu mevzu bolluğu içim.'le uğ
ra.nıuı Dım"ZD htbğımh bir BPnruı. 
ye, eğlenceli bir sennn.ye lokanta.: 
<lan gnnw>nlara yol ,·erllmc ·ıo 111.. 
Juyet lmldu: Yorgnn gitti. knvga 
blttf· 

Garip §ey 
G ARJP f'.CY··· İki otobilslin 

bozuk olduğu h!lldc sefer 
ynpbğı, hem de fn~b yoku :ılilığı 
için pWmlan 3.lmclıltı hnb<>r ~·crt
Hyor· 

Bozuk olduğu halde sef<>re çık
mak.·· 

Ilu ban.-. ot-Obü YO otomobille
rin nelik mu:ı.ycnckri llı:erlnılcn 
dalın pek ur.on bir unıno geçıne. 
ıllğl l~ pek gayrltAbli göründü· 
Sizne~! 

Bclld do mnnyeno &aıt.al:'lydılar· 
Rim ne bJiir. Bu da isin f«$elli ta· 
nıfı-

ihracatta tren Memu /ar kanu- 8,,::a:.:_:111" 
nakhye ücreti d d l de=~:n:!, 8-:!ıı:Onun~~ 

Pe~in döviz talepleri 1 '/l Un Q q eni t Q i at = cö~-="'~' 1>11 ~ 
halledildi BnJıkpaı.tmm. gtdec ~ 

Avrupaya ve Balkanlara yapı
lan ihracat müşkülatla karşılaş. 
makta ve b-.ı memleketler demir
yolları idareleri nakliye paraları. 
nı kendi memleketlerinde ve dö
viz olarak istemekte idiler. Hü. 
kumtimiz. bu mü~külatı hallet. 
miş; nakliye paralannın burada 
ödenmesini teminetmiştir. Bu su. 
retle son zamanlarda trenle yapıl
makta olan ihracatımız en bürük 
miişkülattan kurtarılmıştır. 

--- - --C'--- -

Sığınak ve siperler 
90 bini geçti, kontrollere 

bati anıyor 
Şchr:mi.zde ev ve apıırtımıın

lardo. 90 binden fazla. Slğınnk ve 
siper yapılmıştır. Bunların nizam
nameye uygun olup olınadığmı 
kontrol için 1-..azalarda serilen ko • 
misyonlar bugünlerde ~alIŞma.lara 
başlıyacaktır. Komtsyomm bwdu
ğu kusurln.n Yerilen mWılet içinde 
tamamlanuyo.nlar hiç sığmak yap. 
mamL~ addedilecektir· 

Metresinin yüzünü 
jiletle kesmiş . 

Unkapnnındn oturan Jfuyri a. 
dında biri, geçenlerde metresi Zeh· 
rayı dövmü5, yanaklarını jiletle 
kc.."lerek küpelerini kop:ırml!j• kaç· 
mıştır. 

İkinci nğtrccıza mahkemesine 
veril('n Ha.yrinin dün muhake.me· 
sine ba.~lıınılmrıı, suçlu her §eyi 
inkar etmiştir· 

Şahitlerden bir lcısmı dinlenilmis 
ve muhakeme bir defa dıı Zehra: 
nm nnncsi ile babasmm dinlenil • 
mPsi için bn5kn güne bırnk1lm1§ • 
tır. 

Köstence • İstanbul 
seferleri 

. Sovyetlerin Besarabyayı işga_ 
lınden sonra Köstence ile lstan. 
bul arasında yalnız küçük ve es. 
ki Romaya vapurları i§letiliyor
du. Dün ilk defa olarak Roman. 
yanın en bUyük ve yeni vapurla. 
nndan Besarabva limanımıza gel. 
miştir. Bundan sonra büyük va· 
purJar da işliyeccktir. 

--<>---
Kadıköy, Haydarpaşa 
vapurları ağır gidiyorlar 

Deniz Yolları idaresi bi.itün iş· 
lerinde şimdiye kadar göriilme. 
miş bir tasarruf yapmaya tıaşla 
mıştır. Bu arada Kadıköy, Hay. 
darpaşa ile Köprü arasında .işle
yen vapurların çok ıüratli gidf' 
rek fazla kömür yaktıkları görül. 
mü§ ve kaptanlara yavaş gidil. 
mesi ihtar olunmuıtur. Böylece 
eskiden Haydarpaşa ile köprü a· 
rasmı 13 daldkada alan vapurlar 
bu mcsaf eyi şimdi ı 7 • 8 dakika. 
da katetmektcdirlcr. 

Fakat bu vaziyet bu defa d 
yolcuların §ikayetini mucip ol. 
makta.dır. 

Şubeye Davet 
Eminönü Yerli As. Şrıbcsindcn 
1 - Şubemiz 612018 sıra kay

amda Tbh. albay (31~99:) Ab· 
dullah oğlu Mehmet Hamdi. 

2 - Şubemiz 31843 sıra kay. 
chnda süvari Asteğmen (30517) 
Fevzi oğlu 1318 doğumlu Hüseyin 

3 - Şubemiz 11161 sıra kav. 
dında (piyade yüzba~ı 32~26 
Mustafa oğlu 1305 doğunllu Ali 
Fuat'ın acele olarak şubeye müra
caatları ilan olunur. 

Tonton amcanın 
başına gelenler 

jA~;"<lah-ede bulunan akraba m~~·;;j-a_,_e_c_n_e--~ ~~~:~: ~~:Y~f; 
ibilerle evlenenler ve memurların borca gİrmelerif honıl onıl ııJUYor._~~;,tl: 
l hakkında yeni hükümler konuyor i şum &iden halk. ~ ~ ~ ....... ._................... ···-----·-·--= rine serllıni11 ~-~ mob 1 gürilltUsllndeD. tY~ 

Ankara, 21 - Hükumet me- gelin, en~te, amca, hala, dayı, tekerleklerfnhı ~il~~ I 
murlan l:anunu tadil eden bir teyze, kı;;n ve kocasından birini taugırtılardaa uıs ~ ; 
layiha hazırlanmışbr. Bunıı. gö- tayin edemezler. madan nyuywı bu ~ 
re, kanunun aşağıdaki maddeleri Bu derece karabeti olanlar bir rak vo hayretle s~~ ... ~ 
şu şekli alacaktır: heyette ve bir dairenin ayni şu- Çoluk f;()Cnk e ~~...) 

Madde 6~ - Memurlar ticaret besinde birleşemediği gibi akra· 1 !:ök çirldn olan IJ1I fJfPr 

ve sanatla i~tigal edemezler. Ken hadan biri, daire reisliğinde, eli- alakadn.rltırdnn ~ ~ 
di emlak ve arazilerini bizzat ve ğeri, bu dairenin §Ubelerinde ve mi a.c:ı.b3, hllmem·,. ~ ti 
'.'n bilvas~ta iı:ıletebilirler. c, ·ı- k b d b" · d · · b Biz ele belkl ı;öıft1 ~..AH'~ ·ı •ı • a ra a an m aırenın aşında. b tırıa.n J'UC)ık ~ 
ketlerde, tkarct ve sanat mücs· diğeri, o dairenin madun şefli· ~~nln ~ .'~ 't1ı 
scselerinC.e vazife deruhte ede- ğinde birieşemezler. k t bir raka yapıııı-~,.. 
mezler. Ancak hisseli oldukfa.n Bir daire reisliği ile bu daire- ch-a vo her .halde ~I 
kooperati!: §İrketlerde idare mec nin harici tcşltil8:buda birinin yerdoyıı.tmal&rmr teıııfıl 
lisi az:!.l~ı ve hes:ı.p müfettişliği §efliğincfo iki akraba birle~ebl- dlr· ~ 
yapabilirler. ~ 42~~~~~ 

B 
lir. -

u m~.ddenin mcmnuiyeti hilll. Muallimler bu madde hüküm· "ıl 
fına. har~kette bulunduğu an1a- lerinden hariçtir. r· 1 ıun~ 
l]}lanlar istifa etrni5 sayılırlar.. ıft ,·k yo suı ·~' 

Madde fı5 - Memurlar, husu- Madde 67 - Bir memur uhde- k 
si varidatlnn kru'§ılık olmn.k Ü- sinde asa'lcten iki memurluk bir tekrar tah 1 
zere edecekleri istikrazlar ile ban Ie.stircme.z. Muallimlik bundan · 
kalardan kredi Uzerine alacakla: müstesnadlr. d· ı · r 
ları mebaliğ müstesna olmak ü- - Memur!ar, kanunları ve ni- e 1 ıyo.,. cJe 1e 

zamları ır.ucibince tabii azasm· o 
zere, bir senelik maaşlarının ya- K h B li;;.frt rısmd:ın fazla borcıı. girmiyecek· dan bulundukları meclis ve hey- a ve ir a-:1«ılf 
leri gibi iş sahiblerinden istikraz et. komisyonlara intihabla. aza 0 - yolsuzluk yapııv- ft ~ 
da dahi bulunamazlar. Aksi ba- lamaz?ar. ~ 'A Romanyaya satıl&~ ~·.il~~ 
rek~tleri sebit olanlar hakkında Maddo GS - NikiLhdan evvel pağtlnrm tevJ:11 ve dlger IP"edl""~ -
vaziyefüıin ağırlığına göre inzi· Türk tabiiyetini ikbsap etmiş o· ıeıert llzertnde yapıınıa !ı~ 
bat komisyonlannda takdir olu· lanlar ile evlenmek, memurun §ikAycUer mu:an dJ}Ckatf iJ1JI ~ 
nacak inzibat cezalnnndan her mensup olduğu vekaletin iznine evvelce yapılım teUdkl~ ılı'~ 
hangı· biri tatbik olunur. b -ı dır mlyerc.k bu 1o1n d&h& de ~ ag ı . ınceıc.nmm kanı.rla§JlU§tıt'~.)I 

Madda 66 - Memurlar, tayin· 31 mart 1926 tarihinden ev- 1'1n ticaret vek&lett ın~ ? 
leıi. kendilerine ait memuriyetle- vcl ecnebı ilo evlenmic bulunan Nazmı sıc Wt1ı heyeti t3 "' ze gehniJlerdir. Tetkl1'1et .1 
re baba, ana, evlid, torun, kar- memurlar, Hariciye, ve Milli MU ~J deş kainpeder, kaynana, kainbi- dafaa vekaletlerinde kullanıla- ~~d~o~~~!4~ret ~~ 
rader, bcldız, görümce, damat, mazlar. ıerl yapmıya. giden hc)-et~ıııı~ 

bir tUccann mUzııkcre JllC-ııP~ 

Kadıköy cina eti 
Katil Ahmet tevkif 

edildi 
Diln KadıköyUndo bir odım depo· 

sunda Ahmet admda. blr arabacının 
ŞUkrU ismindeki arkadaşım odunla. 
kalasından ağlı' yıırnladığınr yazını,,· 

tık. ŞUkrU bir mUddet sonra i51mUgtUr. 
Ahmet dUn adliyeye teslim edilmiş I· 
klncl ağırceza mahkemesinde ıneşhu· 
den muhakemesine ba§lanmış \ "O tev· 
ldf olunmuştur. 

Talebeler 
Bu sene öğleden sonraki 
mütalealara devama 

mecbur olmıyacak 
?.I:ıarif \'eklll Hasan Ali YUcel dUn 

ak§tlm Ankara.ya dönmU§tUr. VckUln 
tetldklerl neticesinde bu sone öğleden 
sonrah-t mütalca saatlerinde talcbcle· 
rln dc\·am mecburiyetine tnbl tutul· 
mamaları karnrlBfmt§ltr. 

---0--

Kocasma hakaret eden 
kadın ve annesi 

mahkum oldu 
Nuri admda birisi, yolda gider

ken, boşanmak üzere olduğu karı
sı Adaletle annesine rastgelmiş -
Ur. Adnletlc annesi Müyesser. Nu· 
riyi karşılarında. görünce üzerine 
atılmışlar ve ndaına sokak orta • 
sıncla bir hayli küfrelmişlerdir· 

Nurinin §ikuyeti üzerine yaka. 
lanan ana ile kız )Jirlncl sulh ce
za mahkamesinc vl!rllmişler. mu • 
bakemcleri sonunda 13 er gtln ha· 
pis cezasına c;arpılmışlardır. 

Ekspresten tek yolcu 
çıktı 

Bu s~bah gelen Scmplon ~kspresı 
§ehrllnıze Avrupndan yalnız bir yol· 
eu geUrmlşUr. Bu yolcu .Ankarada. ba 
zı bUyük bina.lan yapan me~hur mi· 
mıır llolt.zmclst.crln ynnın:ı glrlecct;lnl 
s6yllyen Brullyalı bir ka.dmdrr. 

Kesikbaş cinayeti 
Maznunlarla beraber 
Merdivenköyünde bir 

keşit yapıldı 

Kastamonudn. yakn.lanarak evvelki 
gün şehrimize getirilen :Mordlvcnkö· 
yUndeki kesik bll§ clıuıyetl !afileri 
sanılan iki klşl bu sabah Mcrdivcnkö· 
yüne ,ötUrUlmUı ve htl.dlse yerinde 
ke§ll yapılmıştır. Tahkikatı müddeJ· 
umumtllk idare etmektedir. 

Eğ.::r kAfi dclll bulunursa I§ yakın· 
da mahkemeye intikal edecektir • 

Muhtelit tedrisat 
Bu ders ~,,h başında Anadolu· 

nun . muhtelif yerlerinde muhtelit 
tedri~at yapan yeni okullar açıla. 
caktır· 

Muhtelit tedrisatın kaldırılacağı 
hakkındaki haberler doğru değil. 
dir· 

Harp okuluna girecek 
talebeelr 

Be§lk~ nskerllk §Ubcslnden: 
1 - Olgunluk imtlbanlannda Utma· 

le kalıp ta lkmnlde muvaffak ola
caklar da harp okuluna. ltayıt ve ka· 
bul olacaklardır. Bunun için harp o· 
kuluna kaydı kabul muamelesi 940 ey· 
101 nihayetine kadnr U7.atılmıştır. 

Mezklir okula istekU olıınıar yulı:ar
d:ı g~terllen tarihe kadar nıua.mcle· 
!erini tekemmül ettirmeleri lı\zımgcl· 
diği okul komutanlığının 13·8·Dt0 g1ln 
\•e 2/6335 - 20133 .sayılı yazılarından 
anla§llmıııtır. 

2 - Talimat §Ubcdc mevcuttur. la· 
tekil olanların §CralU öğrctımck Uze· 
re §Ubeye mUracnatıan lltın olunur. 

" 'OskUdnr halkev1nac yarın saat 
21,30 da C.H.P. Murat reis 'ençlerinln 
itıUnı.kllc (1.lede1'yct) mevzulu müna· 
kaıJalı blr toplantı yapılacaktır. Her· 
kes gelebllir. 

c. Fatih gençlerblrllğlnin fevkalAde 
toplantısı bu akpm sa.at 21,30 da Fa· 
Uh halke\i salonunda. yapılacaktır. 
Azanın gelmesi ricn edilmekte<1lr • 

ilce buraya bildirerek pf.j ıd ıd?. 
topl,ıımııı olmnsı bakkJ:Jl~al' ~ 

:? - Romanyaya aıatıltı lP 
dan bazı ldmselero Y0 .i 
ihracat hakkı vernaıcsl·_ ... ıı ~.,, 

3 - Gene aynı maıııı~ !'6 111' 
olduğu halde birçok J:dtUseıı· I 
ha.kin verilmemesi. uıı ~ f 

Heyeti teftişlye refsl d 11~ 
kadarlann mn.l<UnB~ ıı;. 1 mlşUr. ıtıı'tı, f 

Diğer taraftan meııbur ııl1 ~ 
ligi idare heyetlndo bulun p11 ~ 
tUccarın kcndllcrliıe fı:ızl~ pat'. 
lan nnıaıııımııı ve bir rs ı·tl!· 
narak \'ckAletc gönderııııı • 

----o---' 

Samsun , i 
Müddeiumuıtl~ıı1 

Ve iki muavini J 
emrine ahtı 1 ~ ,c. " 

Sanmından blld!rb f)1' 11~ ti' 
Samsun mUddelumuı:ııW '~ 

1 

avı~ Asım ve Şeref adli>'" r)·r.:9 
emnne almmı~lardır. ıil ~" 

Söylendiğine ,öre, b~d' ~~ 
mwnl Ue munvtnıeri a r t' 1, 
blr ihtUA.t sebeb oını~~· #~ 
hakkında tahldkat :'111pDl 5-' 
ıı:rc bn§mUtetUııi Hateııı1 /),J' 
gelın!f butunmaktadıt"· ,erfııe ,,<J 

MUddeJumuml zıyantn ) ııettP 
ya. mUddelumumtsi A"11i 
edllml11ttr. .t 

---co,_ __ _..,,,, ~~·· 

Bir ayda bo:ııı1'1 ~j gıda madde e ~dl 
. eri ıı' !~6' 

Belediye sıhhat ışl ı•' <Ji,.u 
lüğü tarafından son :'/ ıı~P. 
istanbulda alınan gı a ~j ~ tt 
leri hakkında ıüıh~t ı;~ ;t! 
bir rapor verilıniştır···aı~· f' 
son bir ayda 1448 ~~ t>Oııı!= 
mı§, bunlardan 193 il ~~ 
mıştır. ô~ 

73 su nümunesi~~eıııı7 ~f.ıl-' 
127 sütten yirmi bırJ. (lsr eY- (.~ 
yirmi dördü. 221 ÇSV' etctı' ~ 
dan yirmi dördü, 16~iııi• 56 ~~· 
munesinden yirtni r 1'ôpı1' / 
karnada.n on dokuzu ~ 
mıştrr. _---::;::; 

..._------nr-~----..__ ____ _,__,..... ---~ 



"' -26-~ .... lamı llı 
c;_""tlı cep f ~rinden aldıkları kutru otuz santimetre ,·ardı· 
ı.tı._ ~1• ~ '1lerlertnı ceplerin · 
oı; ~. !lir ııayene etti. İkisi de 

"e lotı:111 • ~ne!lni Petero ver. 
'l' . 
' ;.,'lll.ek YCdiıı nU? 
' Yır er~dinı 

'C...ıır delik . 
, ~e-... anıı ! Beraber ~;-

Varkley ucunu muayene etti, epey 
uğraşlı \'e nihayet nğıı kapıyaı; 

madeni dilleri açmağa muvaffak 

o!dU· 
- Tamam! diye söylendi· Pı>· 

ter şimdi bir daha d:ılacnk \"e ma. 

nivcladnn birini daha hnrekct C'ttl. • .. ~ .. p k 
' 

11 eti aldrn mıy rcceksin. Eğer bu h:ırck-0t boruyu 

~ ltı~ır. kaYt • tekrar suyun e.ltıno çekmezse l\tc-

' ltla nıcsgul olmuş. ki m.anh·e!ayı tecrilbe ederiz· 
L Ceı liyıe~'Se... Kayığı eski yerine götUrdli: 

'~ tenel'Jerı - Haydi Pcter. 
~Ptlcetfııı sayesinde yl. Peter gene dnldı \"C \'arkle) 
'e ~~ ePey bl:) lcolayca buldular. gözü elektrik fonerile nydınlandığı 

" ·TV\ 1t0118 kUi ve et, sebze borunun ucunda. gene 5aniyeleri 
,ll\ıey: ervcıeri vardı. saymağa baı;ladı. Birkaç saniye 

'ltal'bllll sonra boru su sathında hava ga· 
~ ltıı~eu~ , iYlce doyuralım, barcıklan ç:ıkarark kaybo1du-
~r lç!.11 bö0•ntatıYtz. su üst!loP çrkn Petcre Varkley: 
... ~I bir Ylo bir Yemek ın .. • - Ka'-'lğn «el. dedi· Bakalım 
"''alttı ıtyar u .T .. 

~ ll<!an Jta;t l~kıl elti. Kır mu\·affak olduk mu? 
,. tnasını canı iste· Beklediler ve bu bekleyiş çok 

~larııı1 d sUrmecli· lki dakika sonr:ı denizin 
1't ~011 OYtırtıncn hiç dokun üzc>rindc ~eniş bir leke ha~ııl oldu. 

8'.rı.·e k bir Yerd utularmı bu - "EntelliccnR ııcn·is,, ajanı bir.kaç 
, l er avı.ıç :. bıra'ktılat'. Ceple. kürekte kayığı oraya götUrdU, cği-
' ~ llerede? lBkUi koydular. lip cC'p feneı inin ışıgı) in yaktı ve 

~!it a~ • sevinçle haykırdı: 
~ .. ı.. ~'anıııda , C!' d' h.. ,o, it ··· - Mazot! Bravo.... ~ım ı ııra 

' "<q-J 'Ynıeuı b" ~ ~ t'kl>bij U ır muınin. öteki depoların··· 
~ı... %ıtri h 

8 
Yoktu ama \"e· Petcr çabuk olmalıyız· ÇUnkü 

"'l~ord &rfj h r· 
~ ıı. ar ıne yerine mauıl yayılırsa çalL5man gilcle3ir. 

~ 'lıttn Yllnın Göğ-sunü ve omuzlarruı oğu!)tur. 
't ~ hıdı?'l:lil a tltUlcr. Tekneyi makla me gul olan Tl'istanlı ce • 
~ tlerı er. Direği diktiler vap vermedi. fakat b~ı ile tasvip 
t~.\'ar~e..., talı:tılar. liarckettcn i areti yaplı· 

· • l>ete 
re son talimntı lkinci deponun »erini kolayhkln 

~ .\dtıılll c buldular. İlk seferinde yaptıklarını 
~ t\l '-tliııe e~up tarafına, de· tekrarladılar. 
\;&., ~ b~ıdece~z. Gecele • üçüncü depoyu bulmakta biraz 

'tt ht~re Yo\ taz gQçtUr ama müşkülat çektilerse de dördtincU 

1\ ~tene' b Sabatıa btrakır • kolaylıkla bulundu \'e heyıal.nln bit:•S Yfllraı lr tay~·are gelir. rlnciısi gibi boruları a~ldı· 
~· ~ eti\{ ~ırtz. Pctor kayıkta gilinirJren lngiliı 
lrtı~~~ ~ lkl saatte dolaş. g<SkyUzUne bakarak söylendi: 

lı)l ,~I . tnasına rağmen - Güneşin doğmasına çok za • 

~ htr' :tı bll'akmadı· Ma· ıp,nn knlmadt· Çabuk ı:lön11ek iyi· e 
~\tııı ~ hp Çnııı.lc gibi c;ok yô"' tdtM"iz· 
~ıı. kıı~'lf acak olan Pcterin Çok yorgun ve bitkin bir halde 

~ ~t 0ıa:l.ro~ınesini isU- bulunan Trislanlt cndi~cyle sor • 
tttııı tUtgar. kürek. du: 

~İhtr ?tfııpeten hafiflet. - "Fok balığı körfezi .. ne mi? 

'lttret - Hayır. ha~ır··· •'Yanaeıtmaz,, a 
't 't ~ayasını buldu • döneceğiz. Tehlikede de olsak çok 
tı .... .' e~e~ tı : 
.~ "' lGdt yorgunuz, ilıtlrahate muhtacu;. 

, :' 
0ldııh r. Ben kayığı kü· Hem ben Graf • Spce'nln mazotla. 

ııı~lr '1~ ~tde lutamn. lpi n denizin üzerinde bulduğu 7.aman 
~e 0!ıt y la; uzunluğu al- ne yapac&ğmı görilp eğlenmek is· 

'· ~'§ir. İlk dahşta tiyorıım· 
!it ~tlcaç d ihtinıaU kuv Adaya yanaştılar· Sandalı çek • 
~ efa <l '-- • 
·~ 'f.tt hı.. auuağa mec. tiler ve kendilerini kum~ala attr 

~ "~ Y~ lnr· Güne~ doğmağa b&§ladığı za • 
'~ : 

11 
soyunurken mnn onlar derin bir uykuya dal • \> !!\ey 

~ ~'~~ı~ i erendı:n. 
Pbı ~;.::. 

' ~er u ·~_\',1 cunu kayı· 

""-""'-~atta 
~'le y~oıtuın. Kayık 

~~~IS..~ b~ CIJl-t:rıa devrillr
~ . ~ ~ n tulanıam. 
~~ıı. 'll a.y,:'ça lirdi. Sal-
t~~ trı görUndii ve 

~~ ~ Otııla 
l!C~~'' kadar •aydı. Pe • "tt llef • 
\ı ~ «İlttti bUnıe :a almadan 
'~ • illi Çt digı için en • 

'8e.f ta.raf kzneıt ilzereydi 

'~~; ıneyıetu. Pe-

\t ' tlt llll ~ ~~e~ ıa!:lll'ındayız. Sağ 
v~,\t'> ~~,ı~" 
l'u~ t!edtfi l&ıldı ve Pe· 
'~~ ltrıe 'a Yerde durdu. 

~ '' ıe~ağa blljladı. 
~. btt "Ptrt Zlnıan denb
~ı~ 1 1lıerine dur 

\t4 itı ~"etiıli . 
~ ~~--l Çe\'· Ylltt.rak sesin 

mqı bulunuyorlardı· 

On b~ dakika kadar sonra ada. 

nm öbür tarafında bir raotör ıü· 
rU!tiU!il gökyüıilnü doldurdu· Bu· 
nu duymadıkları gibi, tayyare lk.in· 

c1 :defa geldiği zaman da <iu:,"madı

lar- Ölü gibi yalıyorlardı· 
Tayyare üçüncU defa olarak ve 

ikin.c~lnden bir saat sonra tekrar 
adaya. yaklqtığı zaman ikisi de 

doğnıldule.r· Varkley: 
- Uyku, daha doğrusu gece 

nasihatlerle doludur. Fikrimi de • 
ğiştlrdim· Graf • Spee'yi seyrede

ceğiz diye burada beklemek btzim 
için çok telılikeli··· Bu kadıır mu· 
vaffakryetli bir i§ ba~rdtktan son· 
ra yakalanmamız pek büyük bir 

budalalık eseri olur. 
Korsan gemi yerine HanSI sey

rederiz· Sanırım ki bu adam artık 
Trlst.anlı genç kızlarla meogul ol. 
mağı dü3Unecek halda olnııyacak· 

tır· Bnk görecenin· 
X\'J ~-.ı.:.~, ırdt. I>etıo 

.~le ha ~\ı:nııtı. nun bo. Pcter Kommon. Jcazaıedenln 
~~ ta~, ~dı: Trlstan tepesine çıkmak istediğin! 
~\ı ·,. söylediği zaman bunu Hans Sti. 
\ ~ riıta111ı man:ı da haber •;ermi\7, halt! Va.rk 
ı..tı-.1', ılhı •eaı o~un sesini leyin tavsiyesi veçhJle onu da be· 
.~ ..... • endı: 

.. I" ro.ber gelmeğc çağırllll§, Hans se-
~. eteı-ı-
. .:-"l'a '"1 h:ı. beblni söylemeksizin daveti derhal 

ıo111 ... ~::-'11 da bir :1.· 
'""IQU • ı..ı;ı sa· rcddet.mi•U· 

~ ın .. _, . ,, 
?\\· ~\'eı&. Bu reddin iki sebebi vardı. Trl.ıı. 

dL 0 lıc•- "'.}'J c;evir..:ı:_ 
"'lltıı ~r. I<: • M "'64U• tanlılıı.r ,bir duman gördüler veya 
\ıılJ · a~ 'Sn çık da bir ba'-'rak asmak fı!tedller mi btr 

~ sa.. "' 
o dt g tarafta men ka)-'lklarınn aUa;-ıp ''Yana~ıt • 
~ı •oı tarar il lca~ığa çı· mu.. a gidiyorlardı· Hansın bu 
ıı l'n 'atılı a ;·esıandı. 
""l IJ n burn vaziyette koloniden aynlmnsı doğ· 

llıuıı,..zaın b~ \'anına ru olmn:zdı· 
r 

o 
m 
z 
..... 

Falkland .. 
Amerikadaki 

' 
AVR.UPA 

Müstemlekeleri 
BugUn Amtırlk~dakl Avrupa mUs 

temlc1'elcrlnden ,-çok bahscd!llyor 
Ha\'8,J\&daki Panameriken konferan 
&ında da bu mesele uzun uzadıya rnO 
nakap edildi. Du topraklann 11.eabıı 

bu kaı~ar çok bahsedllmestc değer e 
tommlyeU var mıdır? 

Bir ;ün Avrupa mcınlokctlcrl cıılt! 
denberl Amerika topraklarının baLJ 
pıırçatan He al!kadar oımu~lardır. 

J.Ie,,eJA Danimarke.lılar 10n habere • 
kadar Amerlkada Antll takım ada· 
tarma mensllp baki! eler-ndn.ıarını mu· 
ha!az& etmekteydiler. A.netık harp es· 
nasında adalan Birle;ılk Amcrıka dev 
lellerinc sat.ular. BugUn t•ı:: Amerlkn 
kıtıtsında mUıtemleke eahlbı yalnız 

Uç Avnıpa devleti vardır. 
Bntapya lınp.ıratorluğu 71!>.000 kl· , 

ıometrc murabbaı sahası olan Kanada 
dominyonu ıle beraber Amerika kıta· 
ıında ıo milyon kilometre murabbam· 
dan fazla yer l§~al ctmektedlr. Bu 
toprakların nüfusu on dört milyona 
yakındır. Holandanm garl>t Hiudlstan 
adaları müstemlekesi nisbeten küçük 
bir topraktır. 142.000 kilometre mu· 
rabbaı toprak ,.c !?60.000 nüfusu. 

J<•ransanın Aınerika.dakl toprakları 

ise daha küçüktür. Yalnız 89.000 kilo· 
metro murabbaı. Fakat bu topraklar 
da ya§ıyan inl!tlnlar Hol&nda mu.tem 
lekelerine göre daha kal&balıkt.n'. 

~~.000 insan. 
Drltanya müstemlekeleri arasındn 

Ben Loran nehri manaabmı, Kanada 
domlnyonundan hariç olan Temöv a· 
raztııinl aaymak ll.ZTmdır. Bu toprak· 
lar aıııl Amcrl.kA Uzerindedlr. Morina 
balıkları ile meııhurdur. Labradora 
gelince burası yalnır. Eskimolarla 
meııkUndUr. 

Biraz daha. cenuba. inecek otursak 
Bermud adalarma raatgellrlt. Bunlar 
360 adadan ibaret olup yalnız yirmi 
taneBl meııkQndur. Bu yirmi ada Ame· 
rtkalılar için btr sayfiye tc,kil eder. 

Amcrlkadakt lngilll:lcrln en çok 
mUl!temlelteleri Antll adalandır. lngf· 
lezler bu adalnn altı grupa ayırırlar. 
Deniz sat.hına yo.kın birer tümsek 
sayılabilen ve 29 u me.!kfın 690 nda 
lle 2400 mUn!erl<l kayn parı;asmdııa 

tlıeret olan Bahamo adaları, en ma· 
rıı! &dası Yamayko olan Barbad o.da· 
l&rı, rUzgAr &daları, rüzgAr altı ada· 
tan Tirlnite adası ve tutunu dUnya 
O:ıııerlne yayan Tabago ada:ıı. Bu ada· 
luda zencilerle Hindli meluler otu· 
rur. 

Sayıları nisbetcn az olan beyazlar, 
bu topraldar Uzcrlnde bir çok mUes· 
t1eıeler kurmu§larclır. Bilhassa Rom 
deıılleıı içkiyi lııtlhsal eden mUesscse· 
tel'in bunlarm en ba§mda gclır. Bu 
topraklarda ıeker kaınıoı yeu;Tr ,.e 
~eker ı.ttibsal olunur. Pamuk, tUtün. 
1<o.kao. muz Te portakal ba§IIca mah· 
suJl.tıdır. Bu adamlann birçoktan 
ranam& ve Atlas Okyanuıu yolları· 

oa blkimdlr. lngili.z kapıları lçln de 
ıttlııal ve kontrol nokt.a111 teıkil eder. 

333.000 nüfuslu lnglUz GUyanım ltıa 
c.:J.cr. Bu ikt memleket lktlaaden in 
glltereye bUyül< bir menfaat t.emln 
c tmezler, yalnız blrıız altın. biraz kıy 
metli ağaçlar verir. 

.Nihayet, Amerikanın tamamllc ce 
nubunda lnglllzlerln ArjarıUnden 11&· 

tın aldıkları 1',a.lkland aduı ceııuL. 

dcnlıı:lndckl 1>alık avcıhfl lı;ln btricll 
Ostur. 

BUtlln bu lnı;illz toprakları Kena 
d~ın ıklisad1 ntituzu altındadır ~u 
ralarda Kanada doları geter: 

Fraı'ı.ııu ise Tenı!S\I clvanı:ıd& 
Pıycr ve Mıkelon adalarını muhafaza 
otmektcdır Buralarda Morina avlanır. 
Av mevsiminde bu adalıır üzerinde 
6000 Fransız balıkçıııı toplanır. 

I•'ransanın Amertkadakl baııhca 

ınUstemlekcleri AnW adalarından Gu· 
adlop ve MarUnlk adalarıdır, Guadlop 
adası Antillerln en kalabalık addıdır. 
Martinlk adası ise 1209 de Pcle yanar 
dağının feveranllc 111cııhurdur. Bµ 
yanar dağ o tarihte 28.000 nUtuslu 
Sen • Plyer §ehrlnl tamamen tahrJp 
etmiş, alıallalnden yalnız 3000 kiti kur 
tutmuştu. Bu ndnlarm lktısarll ehem· 
mJyeti lnglllzl•r AnUllcrinc nazaran 
çok azdır. 

Fransız GUyanma &elince: Buruı 

Fransızların menfasıdır. Kılanın yir· 
mi nltı bin nüfusu arasında 1201 kü· 
rck mahkQmu \"ardır. Bu topraklarda 
bin kadar altın araycıBJ Ç&lı,_ır. BU • 
yük cınek \'C zahmet mahsulü olarak 
toplanan altın Fransaya ihraç olunur. 

Geriye Holanda müstemlekeleri ka· 
Jıyorlıır. Bu mUstemlckcler Rotanda 
Güyanı ılc garbi Hlndlstan ada.larıdır. 
Holandıı GUyanı pirinç, panwk ve ka· 
ltao ihraç eder. Holıındanın bu müs· 
temJekelerindcn baııka rUzgaraltı An· 
uııerlnde birkaç kUçtik adMı \1lrdır. 
Bunlardan CUras:ıv adacığında Vene· 
zQellıı petrolkri tasfiye oluyor. 

1şto gUnUn mcseıesinl teıkll eden 
Amerlkadaki Avrupa nıUstemlckcleri 
bundan ibarettir. Bunların ehemmi· 
yctıcrl ilttlııadt taydalarmdan daha :ı'.I· 
yade coğra11 mevkileri )11ZUndendlr. 
ve Amerikanın 23 cumburiyeU," Bir
ıeılk Amerika devletleri do dahil ol· 
duğu halde bu noktaların tabiye ba· 
ıummdnn olan ehemmlyetllc şiddetle 
aıtkııdardırlar. 

Raşit Rız.a Tiyatrosu 
21 Ağust-Os Çarııamba gUnü akfamı 

Bilytikdcre AJle bahçesinde 
IiUDRET HELVASI 

--~>---

E. Sadi Tek Tiyatrosu 
21 Ağustos Çaroamba gUnU al<Şarrµ 

üskUdn.r Doğancılar Ayparkta 
••Yataklı Vagonlar Kontrolörü" 

\'odvtl (3) Perde 

ll~~E. 
Nihalin başına gelenler 

Kız: kııı'deşinı Nihalın b:uıınıı ge
lenleri burncla anlntarağun · Ne.· 
den n Çünkü ona benzeyen insan
br çokluı. Onun başma gelenler! 
Ur öğrcnızinlcr de. onun gibi ha· 

1 

r 0 ket etıılnler diy<'. Onn bcnz\yen 
'dim. ynni yii2:1\ gözti ona benzr. 

• "'n değil. Çür.kll doğr"~ı•rı•ı eöy. 
· mck lfı.:o:ımgellrsc" kf'ndi kızı PC'r 
\•in mtistesna, Nihnl hi<: k:msf'ye 
'>enzemnz:. Nihaliı1 huyunu suyu. 
'\U tasnife kıılkı~·rıl~k omt ~aılakat· 
,; dr>mek gerektir· 

Çocuk~:on sadık mı s:ıdıktI· Şim
'i bilmem a. herhalde otuzunu a· 

' l'lmak1tı1 ~"ekindir, fakat yine ss· 
hktır. On yP.di yo~ındavkrn çok 
·üzf"'I bir kı7.dl· o-. .. "" •qldst rru;t. 
•\·anlar mutlaka döner bir doha 
ıgkarlardı. Mavi göuerl vardı· 

Su kad:ır bcrrnk, gök lrndnr de. 
ndi· Hele n kadar iore bir beli 

'lrdı ki onu a \Tcunuzun bir karı· 
· ilr elinize nlnbilirdinit. Şimdi 
·r kmıı Yakın olclui;"ll hald•' yine 
•ii ö··J~dir· Gözleri on yedi ya -
nda,·:ten ne kadar masumsa yine 

'vlcrltr. 

Nihal on ıredl~r.deyken ben ço':· 
tan evliydim. Sakızdaydım· Babam 
tiiccardr. Zavallı adam topu almak 
'b:ercymiş· 

Ne \'arki babamın elli beşlik 
·,cı•'armclan Kadri vardı. Tam is· 

':anr!111in pathyacnğı sn-arla baba • 
mın imdaılına yetişmiş. Ve onu kur 
tafrlı13. Belki h:-bı!l'ı ifla!:' edecek 
.. :ı.,h'etc ~kan oydu. 

Nihalln o adrunn bir türlü kanı 
·1:ınmlızdı . Faknt her1f Nihale ev
' ",.mek teklifinde bulunmat mı? 

Nihale a"Öre herif babsmı kur -
tardı diye ona öllinceye kııdıı.r 
mtnnetbı.r kalma..mı7. 18.zmıdı. lşte 
oı\un i<;in adamı lca.bul t>tU. Ona 
"anp. kan111 oldu· Gebe kalıp bfr 
k\z çocuğu doğurdu· Zaten Kadri 
'tibilerlnden ne ha"ır gelir? Ara -
•lan bir sene geçtikten sonra artık 
kıı.nsmm )'ÜzUnc bakmaz oldu. Ço· 
rH~"''!!'l onu hiç mi hi<: aliı.kadıı.r 

t-l)nedl· 
JJım ~ukları bir, köptJkleri iki 

hiç c;ekemelri. diyordu· 
,Arndıın dört sene geçince Nihal 

hayatrnm yine utallandrfr bir gc. 
çldlne geldi· Kendisi \'!ÖYl~ veya 
b6vlo ib!r karar ''ermek mecburi
yetiyle kar§Ilaştı. Kar~ılaştığı 
meoburiyetin adı dıı. Ferdi idi. Ben 
bu herife de kızardım· Fakat .N'i -
hnl ona ayılıp bayılıyordu· Ferdi 
uzun boylu. yııkı!jıklı. flaçlarma 
lur dUşcrek gUmUıılemi~ bir adam· 
dı· Eliyle bir cigara tutuşu, gözle· 
rinl eUr.erek bir söz söyleyi,'}i var 
dr. Benim sinirime dokunuyordu-

Nlhalse bu hallerine hnyran ka
lırdı. Ferdi Nihale • "smıi seviyo
rum. SP.n de beni seviyorsan, ~
talannı hazırla, Kadriye aynlaca· 
ğım bildir, mahkemede bir a~TJl. 
ma davası aç. \"C beraberce gide· 
llm,, dedi mi demedi mi bilmiyo
rum· Onun rivayetine göre Nihale 
böyle bir" teklifte bulunmuş. N"ıhal 
evvela Pervin dolayt!lile >saniyen 
de kopacak !~k:ındalin Kadrinin 
mesleki hayatına yılıtcı bir tcelri 
olacağı için. teklifi reddclmi§. 
Bana kalırsa her ne kadar Ferdi 
hoşumıı gitmezse de. Nihal cesur 
davranıp dn. hnyat oln11yan haya· 
tında de\·am clmiyerek hayat o· 
lan yola girişseydi; eh! Bosu bo • 
uunıı yaşam~ sayılmazdı. 

ÇUnkU Ferdi Pervlni severdi. 
Halbuki babasının kendi kuma al· 
dmş ettiği yoktu. Her neyse, bu 
da olmadı gitti· Zaten Pervin o 
sımlnrda lstanbulda mektepteydi· 
Ve kendisini biünnekte olan tah
silini bitirmekl<1ydi· 

Rose Hodgson·dan 
Arndan bırkaç sene dıı.ha gcçtı 

Ben muvakkaten Sakızdnydım· Nı
hali ornya çağırdım· •'Gel, otur. 
hem tebdilhava et.mi,, olur, dinle· 
nir. dinçlcfür, kC'rıdine f;c>hrsln,. 
dedim. Nıhnl gr>Jmcmez' 'k <'f"'""İ 
~el•li· F'oknt söyle hacaklıı.rını uzn. 
ta uznta dört beş ny knlabile>ct'ği 
ni söyledi· Sebebi de neymiş? On 
becı gUn soııra Pcıvinin yirmi bi
rin<'! vnşmın ~ldönUmU imiş te, 
mutlaka o gün lstnnbulda kızının 
zirnfı::t.indc bulunmalıvmış. O vn· 
•u~n başına r&ğmcn ama da ç~ · 
\"lk, canlı bakışlr, ı:.~1rık tcfec~k. 
cnn"\ yakın bir hnsp:ırılrh lıir gö. 
r<'ydini:ı:. Siz g<Jrmedinb:re başka 
~örenler oldu· Bunların nrMmda 
boy bosra ötekilf'ri R""" b:ıhrlyell 
Mecdi~·di· 

Çn.m bölmesi gibi bir adamdı· 
~ 3nesinin kapruı~ı ve kuwetl Cc· 
b~lUttnr•k bo~azma tnş çıı·.,rtırd·· 
Fakat i5 kadına geleli miydi, on 
b<>ıı yaşındaki gelin gibi utAngn<' 
'l'ur. g6uerinl yere indirir, kmı -
r: , ' -nrır. dili dolaşırdı. 

Nih:ıli görür görmez. yüreğinde 
ri.izgann hangi taraftan csUğinl 
ertosi gllnll 1JC'cdinln elinde koca· 
rr.an iki buket krrımzr glille gel • 
me..'linden anladım. Sevgi oku za. 
vnllmm :yilreğini bir tarafından ö· 
tc tarafına. zımba gibi dclmi§ti, 
ben çifte kumrulnnn yalnız kal -
mak isteğinde bulunacaklannı he
men kestirdim \•e öyle de yaptım· 
G lneşlc kavrulup yanan adayı 
k-ıç kere dolaşmadılar· Kaç kere 
dımize beraberce dalıp beraberce 
yii:zmediler- .A.kşnm olunca dans · 
lar, ba§baea akşam yemekler\. 
Rili:ilk sandal içinde, geceleri li . 
manda dolaşmalar, "t'Jı" dedim i· 
çimden ' 'bu sefer i~lcr t.Ikırmda 
doğrusu ya.,. 

GUnlcr ~eçlyordu· Artık Pervinin 
ziyafetine bir gUn kalm~tr. Ne 
var ki abayı k~ılıklt tutU§turnnM 
lar b!ribirlerlnden bir tUrlU kopup 
aynlaımyorlardt· Herhnlde Pcrvi -
nin ziyafeti gilme gideceğe benzi· 
yor diyordum· O al·şam...., Me~çlb:le .... 
yemeğe gitmişti. İkisi de ev!! sa • 
bahm üçünde döndlller· J{apDD a· 
çıktr. Herhalde aşağıda içiyorlıırdI· 
ÇünkU töst yapıp bardak tokuştu
nrrlarken çınla.yan cam :ıcsini duy· 
dum. İnsan seel duyacak mıyım di· 
ye kulnk gerdim. Fakat naf"ıleydi· 
Derken Mecdinin çıkıp gittiğini 
duydum· Nihal yukarı çıktı· Tam 
odamın önünden geçerken onu ça. 
ğırdnn· Yüzünden hem çok mesut 
hem çok müteessir bir hal vardı. 
Kirpikleri ya.,Inrla ıslaktı. Vallahi 
size söylüyorum. Eğer öfkeden te· 
pf'..m. atmadı. yahut yam başmıdaki 
silrahi~i tutup da. yere çalmadmı
sa, bunu hiddctimiıı azlığına de
fil. terbiyemin fazlalığma verin· 
Biliyor musunuz, bana ne dedi? 
Vazifeilnln kudsiyctini korumuır 
mu.~- Metin davranmışm~- Kadriyi 
btrnkamazmJ§, çünkü Ferdi için 
bırakmaml§mış da, eğer eimdi 
Ferdiden başkası için bn-akırNy. 
m~, Ferdinin canı aikllırnuf. Dı 
ne yapayım, inat edip kendini 
mu.,ınulaya. ben%etiyordu· Büttln 
gece uyumadı. Ben knhvaltmmı 
bir tepsiye koyarak ona kendim 
götürdüm. Bir de telgraf gelmlşti. 
O da tepsinin üze.rindeydi. Aldı aç-
tı. Telgraf Pervindencli· Kız ''DUn 
Ferdi ile evlendim· Binaenaleyh zi
yafeti tehir cl.iyonım., diye yazı • 
yordu. Ben pencereden baktmı· 
.Mecdinin vapuııı Snkizdaı:ı aynl -
mrş. ufka. doğru uzaklaşıyordu· 
fühalo "gördün mil şimdi· Kahra. 
mnn oldun! Babana §U aenin sa
dakatin o kAinat hayran,. dedim. 
Ama istemedi miydi ha? 

Erzurum Defterdarlığınndan: 
ı - thaJesının 2SM-9f0 tarlhlnde yapılacağı Son Telgraf Te lkdam ıa· 

zetclcrinln 10, 12, 14, 16 temmuz 940 tarllı.11 nUshalarmda Din olunan 16679 
Ura 90 kunış keşif bedelli Aşkale bükQmet konağı Ucmal IDşaa~ l§l esbabı 
kanuniyeye binııen aııa~ıdakl §artlar dairesinde ve kapalı zarf UBUllle 16.8. 
940 tarihinden ıt1baren 15 gün mUddetıe tekrar eksiltmeye konulmt11tur. 

2 - Eksiltme 31.8.!>40 cumartesi gllnU saat onda vilAyet hUkO.met kona· 
ğı içinde defterdarlık odııs.ında toplanan ltomlsyon taratmdıın yapılacaktır. 

S - Muvakkat t!mlnat 1251 lira M kuru~tur. 
<l - lıteklllerln ekıı11tmeye gtrebllmelerl !çl:ı ihale gUnUnden 8 gUıı e..

vtl vfl!yet makaınma Lstida ııe mUraeaat edip komisyonu mahsusundan cll· 
Uyot nalkaları almalan 11.\znndtr. 

~ _ tıtekıtıer bu s,e a.ıt bllQmum fenni evrakı defterdarlıkta veya n~-
1a mUdürlQğ'llnde okuyab!lfrJer . 

6 _ tatekJUerln yukardıı yazıtı gün TO saatte koml.syona mnracaatıan 
UAn olunur. ('7212) 

Erzurum Defterdarlığından: 
Trln\te adası ise aatalttan ba.§ka 

petrol ltU)"'tllanna da maliktir. Bu a· 
da uzerindelıl "lapanya limanı .. 76 
bin nO(uslu bUyUkçc bir r;ehirdir. 

Satıhk Aspiratörler ilan tashihi 
son Dakika. Haber ı;az:ctelerinln 12, 15, ıs ağustos 9t0 t.arlhlı nüıh&la· 

rında neşrolunan Hasanlmlc hUl<Omct konag, ikmal i113aatı Uattmdll ke§if 
bedeli 13525 lira 50 kuruş ve muvnkl<attcmlnatı 1014 llrn 41 kuruı.; yazııacıı.· 
ıft ~rd" seh\"Cn kcşlfbedell 1245~ lira G3 ltunııı ı:e muYakkrı.t teminatın da 
934 Ura 4ı:ı ~uru~ yazıldığı görutmU!}Ulr. J{eyflyet tashih n ıltın olunur.f7559) 

tngiltcre orta Amcrikada 22.000 ki· Bılyuk fııbnl<a, sığınak \"e. tüneller 
ıomçtre murabbamda ~.000 nUfuaıu ıı:ın saatte elli bin metre h:wa bo~al· 
Hunduru topraklarllcı cenubi Amerl· tırlar Unlcnpanı polııı karaltolu arka· 
itada ~32.000 kilometre mura.b\>.ıınd:ı • 11mda 13 !'\o. da F. Ali Tel: 22702 
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.yet mi.lkemmeL OnUmu:ıdeki i.ıç 
ranıl~A H,.f.,•tın nefesi azala• 
cak .. ~un•iıuı itı' •:ll•ie, ı-en dbvü. 
şü sür'atli b ;r ~k i,. 1rıkmehsin .. 
Bum: ;~,.f.~ : .. ı.:11~ 1 1 1 ı•'t •rr!ik+en 

sonra dıo i m& rıwnt b:1~langıç · 

Janr.da !-mı::a ·ıı ıı 'lı (ı\'n:ty:ıra k ae 
fote h::~ım fı~atı hırnk .. Çiinkü 
Refet iı :kıım .... !,,t kf' n sol tara. 
fından a r,ık bıralcıyor. Bı: :ı cık. 
lardan birlnrt"t' i~t i f:ıde edersen 
netice nakn \'lh senin olabilir .. 
Yoksa bu ~kilde de\•amcderse 
Puvan Refetiıı IE'hincdir. 
Diğer köşede Refetin menece· 

ri bir yımdan ~füünü tedavi edi. 
yor bir yandan da söyleniyor: 

- Uc: mühim fırsat ka<;?rdın. 
Maçı uzatmanın al<!yhine olaca. 
ğmr bilmiyôr musun? 

Refet sinirli sinirli menece. 
rinin yü:-:iinl' bakıyor: 

- Söylediğini ben de biliyo· 
rum a.mn. nakavt yapabileceği 
mi kim temin edebilir. Onun 
için puvan kazanmak mecburi
yetindeyim. 

- Hayır, Refet maçı n aka vt. 
la bitirmelisin .• 

- Maksat nakavt değil, ne. 
ticeyi lehime çev:irmektir. Neti" 
ce lehime sayı hesabile de dö
ner. 

Bu seter meneceri dik dik Re
f etln yüzilne bakıyor: 

- Senden §imdiye kadar hiç 
aers almak ihtiyacmı duydum 
mu ben? Menfaatin icabı söyle
diğim ı:ıeyleri yapmaya mecbur· 
sun., 

- Oyun dışarıdan seyredildi· 
ği gibi değildir. Ben neye mec • 
bur olursam onu yapanın. 

Meneoori hiddetten lnpkırmı
zı kesilmiş bir halde cevap ver 
mek üzereyken çalan gonk, 
boksörlcrl 8 inci ravnda davet 
ediyor. 

Ravnt b~lar başlamaz sert 
yumruklar.. Kemal bazan atak 
bazan da mUdaf aada. bir sistem
le seri oyna.yor.. Refet onu ta
kipte ... Bir defasında Kemal kö. 
§ede sıkıştı. Refetin sıkı bir sol 
y.wnruğu l{cmalin boY!}una ge· 
tiri yor. 

Sendeliyor Kemal.. Belki de 
düşecek .. Fa:kat yilzü seyircilere 
dönük olduğu halde ringin iple
rine yUzUkoyun takıl ı kaldı. 

P..efetin bu vaziyette ikinci ve 
kat'i neticeyi alaca.ık yumruğu 
yapıştrrnıak U7.ereyken gonk 
çaldı, araya giren hakem bok. 
sörleri ayırıyor. 

Refetin meneceri sinirli sinir-

Zafere kadar .. 
Spor, macera, aşk romanı 

Yazan: SACIT TUGRUL OGET 
Jı elındeki sıgµayı fırlattı : 

- Yazık. Bir fırsat daha ka· 
çırdık .. 

Halkta hiç ses yok .. Cereyan 
tarzı mütemadiyen değişen oyu
mın heyecanına kapılm1ş hara. 
retle seyrediyorlar. 

Kemalin meneceri mütemadi. 
yen cesaret veriyor: 

- Vaziyet iyidir Kemal .. Bi -
raz evvel söylediklerimi uzatma 
ve bu r.ıYntta muhakkak tat
bik et. 
Diğer köşede ise Refet mene. 

cerine: men istediğim zaman 
rakibimi böyle yere de yıkabili· 
rim!) der gibilerden alayla ba
kıyor. Meneceri hiç ses çıkar. 
mıyor. 

Gonk sesi! .• 
9 uncıı ra\'nt başl:ıyor. 
Köşelerinden fırlayan bok. 

.sörler ortada çatt§tılar. 
Şimdiye kadar seyrettiğimiz 

en sert ru•nt bu. 
Yumruk yumruğu takip edi · 

yor. 
Ah! .. 
Kemal evvelki ravntta yedi· 

ği yumruğun bir eşini aynı yer. 
de yine yedi. Başı dönüyor. 
sendeliyor, iplerin dibinde yere 
r,~ıldı. 

Refet ayakta eldi\·cn inrn ter. 
sile ağzına inen terlerı silerek 
alayla da mene<:erine bakıyor. 

Halk heyecanla doğrulmuş, 
nefeslerini bile kesmişler, hake· 
mi dinliyorlar: 

- Bir! .. 1ki! .. Üç! .. 
Herkes heyecan içinde, yat -

nız Re.f etin menecerlerinde faz. 
la bir heyecan yok .. 

Çünkü, ilk yumruğu yediği 
zaman stadı etrafında döner gi. 
bi gören Kemal şimdi dirsekle· 
rinin üı.erinde doğrulmuş .• 

Hakem sayıyor: 
- Dört! .. Beş! .. Altı!.. 
Birden Kemalin gözleri bir 

yere takıldı. Orada iki iri yeşil 
göz görüyor. Bu gözler nemlen
miş gibi.. Endişe ile kendbıine 
bakıyorlar .. Bu nazarlarda der • 
hal ayağa kalkmasını yalvaran 
manlar bile aşikar okunuyor. 

Kemal Yakit kazanmak için 
biraz daha duruyor ... 

Hakemin sesi: 
- Sekiz! .. Dokuz! .. 
Son kelimeyi beklemeden Ke. 

mal doğruldu. Bu fırsatı bekli· 
yen Refet deh~tli bir fllmruk 
savuruyor. 

Kemal aru bir eğilme ileri 
geri fırladı. Refetin yumruğu 

~mplyona maçında, ao)"Untnıı eda aında oy\ınnn ııonu beklf'nlyor ~ 

I' , Eski Feyziati 

Yatılı Boğaziçi Liseleri Yatısız 
. KIZ ve ERKEK TALEBE Al'Rl BÖLÜKLERDE 

Ana, ilk orta ve ılise ımı!lan !c;:in eski talebenin kayıtlarını tecdide ve yeniden talebe kayd.ına ba.,ıan 
IDJl}br. BUtUnleme imlilıanlan 27 Ağustostan itibaren ba§lıyacaktır. İsteyenlere tarifname gönderilir 
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Zongıddak Sahil Muhafız alayı satınalma komisyonundan: 
<lul Mubıı.mmen Miktarı Tutarı teminat ihale lbale ihale 

Ekmek 
Sıfır eU 
Bulgur 
Toaya pirinci 

Kuru taaulye 
SadeyU#t Urta 
ZeytlDyağı 

Kuru ııovaıı 
Tuz 
Sabun 
Yqilmerclmek 

Çay 
Kımuzı biber 
Zeyttıı to.ııeaı 

Beyaz peynlr 

tır. 

fiyatı . akçe!l to.rihl gUnU a:ıa ti 
Lr. Kr. Lr. Kr. kilo Ura 

0,11 68(000 6f2(0 4462,00 
0,27,5 188000 ~325 ı7H,38 
O,H 36500 11110 383,25 
O,S3 36500 120(5 903,3S 

0,25 86500 9125 684,35 
l,(0 12000 16SOO 1260,00 
0,55 3000 1650 123,75 

0,07 14500 1015 76,13 

0,05 11900 69j 44,63 

0,•2 0500 3090 299,25 

0,16 8000 1280 96,00 

5,50 iOO 3850 288.75 

0,50 aoo 150 ll,25 

0,30 '2500 75(1 S(i,35 

0,5:ı 2500 1375 103,13 
10000 2500 1S7.50 

i500 1125 84,3& 

4MO [)00 6i,50 
bOOD 2400 180,00 

ıc..ooo 800 60,00 

1500 Z30 24,i5 
287000 lf350 1076 2:ı 
215009 139i:ı 1048,18 

5/9/940 
5/9/040 
5/9/940 
6/9/940 

6/9/940 
6/9/040 
9/0/040 
9/9/0tG 
9/ 9/040 
9/9/040 

9/0/ 940 

10/9/ 940 
10/ 9/9•10 
10/9/040 
10/ ll/fHO 
JOt &/ 040 

11/ 9/ 940 
ll/ 9/940 
11/9/ 940 
ll/9/ 940 

11/9/ !H-0 
7/91940 
7/9/940 

Pereembc 
Perşembe 

Per~cmbe 

Cum:\ 

Cuma 
Cuma 
Pazartesı 

Pazdrteı;I 

Pazartesi 
Pazartesi 

Pazartesi 

Snlı 

Salı 

Salı 

Salt 
Sa)ı 

Çan:ı.mba 

Çal'§amt:.ıı 

Çat§amba 
Çıı.r§"mba 

Çattamba 
Cumartesı 

Cumart<'st 

9/30 
10/30 
11/80 
9/30 

10/30 
ll/30 
!} 

!l/ 30 
JO 
J0/30 

ekalltmenlıı 

aekll 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

, knpıılı 

açık 

açık 

ac;ık 

açık 

3 - .Kap:ı.lı olarak mtınaknsaya k o:ıulac. erı:a:ı ve yeme tal!p olanlar za rrıar::ı; e: geç lhale eaatlndcı:ı yarım 
aaat eneı koml!!yona tevdi etm~ bu lunacaklard:r. 

4 - Mczkiır 24 kalem erzak \'e ye ı:ne ıı.lt ınrtnamc?erl görmek llti~·enler ala~'t blrl:ıc: tamır le\·a.zımı::ıdı g-!1-
re bil l.rlılr. 

l5 - MUnıı.k:uaya iştirak edetPk olıı.nlar yukarda göıı~erilen :nuvakkıı.! teminat akçeltr~nl veya buna mı.:'kr.bıı 
bıı.nka mektuplıırım \'cyahut lıtlkrazı dahlll tahviller!~! mUnakasa gUnUnden bir gUn evvel Zonguldat mallye!1ne 
yatırarak maltbw:larını aınu~ otacak Jar,ır. •(71551) 

boı;ta .. Onun hıziylc şöyle yarım 
dönüyor. Tam bu sırada l~rmal. 
aşağ1dan bir yay gibi f1rlııya

rnk. zehir gibi bir yumruğu ne. 
fctın çımcsir.in sol tarafına yer. · 
le::tiriyor ... 
Sağa yıkılmak üzere olan Re 

fotin çeneisne bir yumruk da
ha 1 .. 

I!efet boı; bir çuval gibi rin • 
gin ortasına çöküverdi ... 

Bu ı::efer hakem onun başında: 
- Bir: .. İki! .. Üç! .. Döt-t! .. 
H~yccandan halkın ne vazi _ 

yette olduğunu göremiyoruz .. 
Hakem tam yediye geldiği va: 

kıt gonk 9 uncu ravundun bitti
ğini ilan ediyor. 

Halbuki iki üç saniye daha!.. 
O zaman Refet nak:ı.vttu. Me. 
necerler ringin ortasına koşu. 
yorlrır ... Rcfette hiç bir hue · 
ket yok .. Köşesine kucakta gitti. 

Halk sonsuz bir heyecan için
de .. 2 • 3 dakika içinde iki bok_ 
sörün de yere serilişi bu heyeca· 
nı hudutsuz şekle sokuyor .. 

Refetin etrafında iki kişi hav
lu sallayor. Yüzünü süngerlerle 
siliyorlar. Omuzlarını kollarını 
ovuyorlar ... Fakat Refet bitkin 
bir halde arkasına yaslanmış .. 

Nihayet gözlerini açabildi .. 
Şaşkın nazarlarla etrafına bakı. 
yor .. 5an.ki bu dekoru ilk defa 
görmüş gibi.. ~fenecerlerinin 
söylediği şeyleri duymayor bile. 

Tam bu sırada gonk! .• 
Son ravnt başlayor... Refeti 

müşkülatla. ayağa kaldırıp ileri 
sörüyorlar .. Karşı.sında Kemali 
görünce biraz toplanabildi. Fa· 
kat kendisini müdafaadan aciz 
Yaziyet te. Kemalin elinde mü -
kemmel fırsatlar var .. Bir tane 
yapıştırırsa. Refeti yere yıkabi. 
lir. Fakat kendisi~ gelebilmesi 
için meydan bırakıyor her hal· 
de ... 

Bu hal ilk defa meneccrini 
kızdırıyor: 

- Kemal!.. Ne bekliyorsun? 
Diye bağırıyor adam .. 

Hafif .. Ama hakikaten hafif 
bir yumnık... O derece ki bize 
\'ursalar sallanmayız bile.. Fa
kat 9 uncu rurundun sersemliği. 
ni hala geçirememiş olan Refet 
tt!krar yere yıkılıyor. Hu sefer 
10 aakika knlkamıımak Uzcre ... 

Hakem çoktan saydı bitirdi. 
(Deva.mı var) 

Kan Krall 
lsmail Hakkı 
~ .. 
~ ı:; ... ı 

.... f -
Kan Kıalı İsmail 
i Hakkı Kam·eren: 
llle men Baydar 
'p:rı ::ı nlimunc has. 
tanesine çağını • 
nııştır. Hemen da. 

· lıiliyc ' kısmına 
kan \'C:-rlim· 30/7 
940. "300 gram·., 
Sekizinci ayın 
haftasında •'333" 
gram d:ıba ver-

Jim. 12-8·910 gününde 300 gram. 

Lik maçlarına bu sene her sene. 
kinden daha erken başl:uıacnktır .. 
Bunun da sebebi, 15 gün cvvt'l bir 
makalemizde de tebarüz ettirdiği
miz gibi, Tuksim sahasının ;ı. ıkıl· 
mış olmasından ileri gclmck:.cıd lr. 
Ayrıca ecnebi temaslarına zaman 
bırakmek ,.e milli kümenin yaz or
talarına kadar uzamamnc:r için de 
Uk maçları, çok yerinde · bir knrar 
la eylül bidayetine alınmııı bulu. 
nuyor· 

Müsabakalara. bu sene de §chri. 
mizdt'n 10 talamm iştirnkilc bnş
lanacnktrr. Yalnız geçen sene so
nuncu olan Hilal klüblinün yerini 

Atletizm 

Balkan oy nh•':ı 
Müsabakalara RomanY'1. 0r 

Yunanistan da iştirak ed1Y 
Bu .sene eehrimizde yapılacak 

olan Balkan atletizm oyunlarına 
iştirak edecek olan Balkan devlet· 
lerine mUsabakalarda yer alıp ala. 
mıyacaklan sorulmuştu. 

Romanya ve Yunanistan fedc • 
rasyonlan bu suale mlispct cevap 
vermişlerdir· 

Balkan oyunları komitesi müsa· 

e 
'tCŞ~-1' 

bakaların 5 ve G birlncıntıı'~..,. 
pılmnsmı karar altınn 

Fuiır muçl.~~!6/ 
Müsabakalara lstanbul t akımının ıştıra clı· 

miyeceği henüz kararlaştırılrne. t:f 
di!11 4 

H r !!ıeı\c ötttuğu glbl bu 11ene 1 • 1:ımirin teklifine ~ıi.fiJlC.1 
de lzmlrde fuar münasebet ile ya· sinden, lstanbuluıı te 11uı tı pılacak fuar kurası • maçlan iı;:in mir b~lcdıye~indcn hC 
çalışılmaktadır. vap gelmiş değildir· •' (ı~ 

hmlr belediyesi İ stanbul muh. Jdi.ibil 
telıtinl masrafları beden terblyf•sı Galatasa ray · 
tcşkililt ına alt olmak li?.ere müsa. kongresi. dt~~ 
bakalara iştirakini istemiştir· Ayni ı.Hıl1ll11 u( .ı 

. - flal:ıtaıı.aray .. por ıiibil ,,. 
:zamanda lstnnbul futbol aJnnlıgı G 1 t por l< • 1ııt J' 

b. b' kl"f b 1 k :ı a asnnı.v s .,fi?: Jj do muka ıı ır te ı tc 11 unara , 1 ,, E .1•• 1 1g4o ı.. sO ".t 
el · - n 1 . be bc, cıt v , u t 1s. "',, yol \'C ıgcr mosrn arın zmır • 1 C . .. s:ııı ,,, .,-

. .. di.. t k ıyan uma gunu • ,.,, ıı 
le,dıyesi .. tarafkındlıın ~dt~n kgı d bn. - nelik Gdi toplontısı~ııcİc ııc 
dırde musaba n ıırn ış ı:-::ı c e ı - A k loknıı: ı;r· 
ı~ccğini bildirmiştir· . zlaıbnnl merl czı r'ıc~ oıııP ~ 

na u unm:ı ar ~~ 

H.uzname: rııslİ r' 
1 - J 939 • 1940 A 

I" jbV rın tc~kik ve kabu u· jpiıl ıııt' f 
Beşiktaş Yıldız gençleri Boz - 2 - ld:ırc heyctıcr,,0ti ( ,ı/? 

kurtspor is!mli yeni bir klilp kura- 3 - Yeni idare tıetiC :p 
l dl 4 - I\.·ıub·u·n spor_,t " rak faaliyete geçmiş er r. .., 

Birçok müstait bençlerin bulun· hakkında umumi hC} 
duğıı Bo~kurt.cıpora mm·:ı.ffakıyet. dücıt1.ncelcri· ıcsi· 

Yeni bir klüp 

lr!r temenni ederiz· 5 - tntlbak meSC 
1 ~1.8 940 gününde 300 gram· Üç 
iefa knn verdim. ufak hediye ile 1 
gönlüm alınmıştır. En yüksek 
Türk milleti namına dördüncüyü 
meccanen verdim· NUmune hasta. 
nesini gezdlfn, her bir tarafın has
Uılarla görüştüm. Gayet temiz ba· 
kıldıkları için kan veren İsmail 
Hakkı tarafından hastanenin baş
hekimine ve muallimlere ve baş 
asistanlara sonra a<Jistanlara ter' 
hem§ire.re, hem~İrt'lere, sonra 
hastabakıcılara müstahdemlere !s. 
mail Hakkı Kanveren tarafından 
ı.ynca yüz binlerce teııckkür edil. 
.niştir. Aynca general Tevfik Sağ
lam, Baı asistan Bayan .Müfidcye 
kanrrn hafif aldığı içlıt milyonlar-

Emniyet sandığı ila~ 
Y uz de 8, 5 taızll ve sek ız 58 

taksitli Emlak satlşı 
Seıntt Cinsi 

11>1 
Jld katta allı odall ı:ııt'' 

KadıköyUnde lbrah!mağa mahalle • sofalı ve kuyuyu htı\'1 ııP 
ıtnde Kuttüncüoğlu yeni Esııtpaşa nb:ıhçe ,.e tarl:ı. bir al'IŞl!llt 
ıokıığındn es:•ı l(i ma. yeni G/l No. ıı evin tamamı {mcsaııatr&ır 

biyesi ~:?2:> metre JtJU 

baıdır.) odııl1 

Anndolulılı;arındn Göl,ııü mıı.hıı.lle· lki buçuk katta bCŞ ,,, tf.' ı• ca teşekkür vo arzı tazimat eyle-
rim· Altı ııenede yüz on dört kilo 
ilokuz yUz elli gram kan verdim· 
lki yüz eJli kişiye. Bunlar içinde 
140 tanesine meccanen. 100 tane· 
si ufak hediye muk abilinde gönlil. 
mU almışlardır. Onu da vefat et. 
mlştlr. Bununla beraber altı sene-
de 250 kişiye 114 kilo 950 gram 
l:'.ın \'erilmiştir· 

Yüksek profesörlerin raporlari 
vaıumd~ır. Sol gözü ve sol kula· 
ğrmı millet uğrunda feda ettim. 
Ben de bununla iftihar ediyorum. 
En yüksek fedakarlığıma karşı her 
bir tarafım b•çak yarasıdır. Alice
nap Türk milleti \'e hUlffımetinde 
köı:ı eba~larmdR silrünrnemr>k için 
bir ev istemektedir ben ölUnN'!ye 
ltadar. Ben öldükten sonra mille· 
tindit · 

"Muhterem Kan veren Lımail 
Hakkıya; 

"Benim ha>·atımı kan vermekle 
}:ur.armış olduğunuzdan ebedi 

1 
;ninn_eıtar·~~~ ~rzeyler ve tcş"k. 

! ı:ürıı. .ımı b~laırırun .,. 

1 ~·tımune hastıınesindo Dahili. 
ı•n koC:uşunrla Sutlhİ· 

c'l"' f 1 
alndc ~L~anta;}t caddesinde eski 7 mü. maabahçc ahşap bir eli 1 tf 
yeri No. taj 53,' 50 No. it mnmı. t " ' #~ 

ı - Arttırma :?8·8 940 tıı.rlhlnc dUşcn pazartesi gtınU sıı:odtı 1' , 
kadBC' yapılacak ,.e gayrimenkul en çok bedel ,·erenlerin ust 1ıı ti .;J 

:? - Arttırmay& &irmel< için nıuhnmınen ltıymctln yuı:tJO ~ fi 
de pey akı::eııl yatırmak l!zımdır. 1 ,e0e r 

el< :ı: Jf 
3 - Ar.ttırma bedelinin <lörlte biri pe~in, geri kaıanı 5 / 

mUuvl taksitte ödenir. Taksitler yUZdc 8,5 !aizc tabidir. 1ııel d / 
4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenlrul ıandığn bir .r)t 

potekli }{8lır. ıı- "'' ' 
fi - Bln:ııarın fotoğTafları sandık dahilindeki aatıı saıo11u;ı1~' 

moktndır. Fazla tarıı!IG.t almak lc;ln salona mUracaat edilir. 

inhisarı ar 
müdOrlüğ 

'1' 
u"1&.J, 

ünde 11 ' /1 
lf'l~ 

ııJ' ı - Keşlt \•c ııartnamcsl mucibince idaremizin şeın51P r ' 
ttı. -~ yaptıracağı sığınak tc~aatı l~i pazarlığa J<onınu§ 1,11dıt· '(V' 

Il - Keşi! bedeli 445.91 llrn mııval<kat ternlnatı 33.44· 1 ,.tıı ıe 
IU - Pauırlık 5.IX.OtO -pertıen)bC gUnU aant 14 te 1\'.ııb11 t':'ııııf· 

ıı:ıc.. ~ 
mUbayaat ~ubeslhdeld alım komüıyonund:ı yııP b•l r 1 

ııııtı • 
IV - I~er;ır \'e prtname levazım •mbeıı!nu•n pnraııız " ,-0ı • 

v- ttC ~ • 
\' - lııteklllerin pazarlılt iı;!n tayin olunan &Jn ve ııs• t itri 

'l'cnmc pnrnlarllc hlrlikte mt>:ı::kflr ~oml:tl ona geıfl'I 


