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' ..... ı~eleciıı f Yunan - italyan 
~iti --
A~nTdah · · mu a ıyı 
So daf ~~ için 

gerginliği aıevıendı 

VANYA 

Parti teşkilatında 
değişiklikler yapıldı 

vazaınalının tahliyesi Meselesi 
ihdas ediliyor tııg~ı~ı HASAN KUMÇAYI 

leı-ı er s ltalyan .aaz;eteleri arazi 
'81( 0 malidcn ı:ektl&.- n 

4'tet. ç~erterinı .ı\dcn'e ı;ötür talepleri nefTİyahna 
ıııııı 6&.... .1lrçıt•ın - b l dd 
tıı ... •rtlliyoru ll<ln. nutkundan ~u- Of a QT 
~ Clb t· ı ki Somaiinin boı;al· 
~: •nln •'rnnsız mütnrc. Arnavutlara 

'bıd trıUdafaaya 1 tir.ık et-
~~di en ınUtc,·eıut hi~r zaruret zulm 
.,. r. in il 
~~"eti t g iz crkanıharblycsl 
~ e lılr rnı.ı:.dlr eder etmez, bey_ ediliyormuş! 

' So \'emetıc blrlmç haf-
~ttfı.ı l!ıQhrııaudcki ıngillz Jıikl· Atina, 22 CA·A·) - D·N·B· a. 
\ı.,"'41.lt} t afaıaya talı~makfansa jansr bildiriyor: 
°"',, '-tr lft :gdllb: kun ctlPri rn si- Belli kruvazörünün torpillenme. 

te " en•· $İ hakkında Başvekil E· Mctaksas 
1-t. 'tı.ıeif da ın müdafaasını t:ık. ile ordu mllmessillerl arasında 

ha nıakul bulmuş· müteaddit görüşmeler vuku bul-

d ltaı.t..t mu§tur· Bu görüşmeler esnasında 
eb ""°"' lıald 

1 lıofaı e Adcn B:ıbülmen- Yunanistan dış siyasetinin pren· 
ııı 1 Jllın klUdi slplcri tcsbit edilıni3 vo alınması 

> ı e11n 1 dir; bu kilit zarurl görlilceck tedbirler hakkın-
\ eıı1t 11 ' inden ı:ıktıi., ı?Un lir 
~, e .\kd . "' da mutabık kalmmıştır-

llltıı ' enlz.ı bağlıyan Sü. Ba§'o'ekil bu görüfjınelcrdc ah. 
~ ''" ;~ thernnılycti de Iıc· nan neticeyi derhal krala arzct. 
t-..._ ~im_.' ıra iner. Bu IUbarla miş. kral da bu kararlarla muta· 
.:~ -."'llClald ı ..ı bık olduğunu bildirmiştir· 
'ttı 'tt11 b n.,.ı1z Somallsinl ltlmada liLy1k bir kay:na~<tan öğ-
llıılL~I sı .. ,'rtakırn İngiliz ku\'. rcnildiğine göre. Yunanistan bi· 
~ bir ld chnck ,-c Aden gibi taraflığını idame elmck istiyor, 
~ lıtt..ı:' 11t noktasını 7.al,f bir fakat toprak hUlUnlUğünü n i_.ı. 
""'-.~~~nsa o kU\'\(•tlcrl tiktalini mUclafnııya nzmetmiş bu. 
~ 1-1.~klecıerck almamaz dır lunmaktadır· 
... 111ın t Roma. 22 (A·A·) - D.N.B. a · 

lılt L e ıneıc elbette daha 
.. ~1• jansı bildiriyor: 

• "cttı. Yunan id:ıresindcki Arnavut e-l .. ~SAN KU .. ÇAl'I cn ........ 11ıı.ıtd•l 

~lr laarı btlylk 
ı~:-- rağbet gördl 
~ ... l de h·· . 

o 

• 
-· ,. 

" 

• 

I• ~ ete Utün otel ve pansiyonlar doldu, on '"9ili e ziyaretçi de yollarda bulunuyor Yunanistan - Ama\'UUuk hududuna ,.~ Amarntluğu J:Ö!'terlr harita ... 

l .h~riciye nazırı İzmir belediye Tu·· rk - ı·ngı·ıı·z 
,.,.. teısıne bir mesaj gönderdi 

)'~ 11', 2.! 
~iu~"aın-: ~ar muvaffakı. rağmen memlekette gerüş bir t • t • 

!(~ık dı~or. Fuar, bu- turist hareketi yaratmıştır. JC8f e J 
bı'r dunya vaziyetine Yurdun muhtelif köşelerinden 
Q lzmire gelen trenJer o kadar 

' ayda 2 4 doludır ki bütün otel ve pa.nsi. l . h 
lll1ty yonıar Fuarın daha ilk günün· z· n r1 i tere 1J e L r a.c ,.. · on dolarlık de dolmuştur. Yalnız .dün gece ' J.&. 

\'C bu sabah 10 binden fazla ye. l 
b,~'ıi. silah ni~;;;~:~~~:~:·dcvlet pa- tımız 4 mis i arttı 
t l'~ rıe gıoJJ, f 3 ( viyonları içinde en büyük ve 
~ltiğ· ?.atet· . A.A.) - Har. B lk 1 y k ş kt b tııQı 1 bir ~nın dün gece ncş- muhteşemi lngiliz imparatorlu. a an ar ve a ın ar an mu ayaa 

~l'tl':l'ı:rı.<ia Pora ~azaran tem. ğu paviyonudur. Bu paviyonda. 

tı~ ~~it~~~e~~f~ank~;;~: ~~~~~er~o:~;~~~~~~u~:d~s~~ için kurulan İngiliz ticaret 
~ı .. ~'~tar hraç edilmiştir. tebarüz ettirilmiş, Flistine de f ı · • 
~-:a ~apıfansli~a fl<>n altı ay bir köşe tahsis edilmiştir. Ge· korporasyonu aa ıyete . geçlı 

1'1'.ıd ıhracat he.. rek bu paviyonda ve gerek İn;. 
~ ır. ın (De,·amı 4 üncüde) tunır, 23 - Fuardaki lngillz pav. 

1 
yonunun tanzim ve tertibini yapmı~ ı 

rah-\vaylara asılan ~::ı:=e~:~~:n~:,;~~er:a::aı~~:~ Transilvanyal 1 1 1 tıcarl ve iktısadi mUnasebctlerın .ın. 

Qo c u k la r kamyonla .. ,w •• "m~·o;::;~; .. ~~:»·· 1 ihtilatı hal 
Eski Sovyet harbiye ! yoluna hala 

y!IL toplanıyor! komiseri ı giremedi İ 
ql\ala 

1 
TROÇKiNiN I Macarlar i 

rn .. kab· ~an ar p_eşi_n birer lira ceza KAT·L· ı ı 
" 11 d · · 1 ı ı ı şikayetçi: ı 

~~·~ •q ••• ~,~. e velılerıne teslım edılıyor tnti~a• ~~-eceğini İt ROMAN YA ı 
·~·q tı k~;.tisı C'')('u~ızd~ tramvaya Bu tramvaya ;ıtlıran çocukları s k sbo~ledıgındenf 

1 
1 

~b~~::tıı:11~1~~:llanıı".°ı:~:~İ)~~~~~ ~ar~i~v:~.~n ~l~~~k\•e~~~ !~~.~~n:~r~ 1 1 ır mu ha aza lngilterenin teşvikile it 

ıırıı a lr,, k' V k ~ ilin ,_ .. tnvav • .. cukla.ra rasladıkça k:ımyonda ·ı it d ı •ı 
.. ~ it 111.an o' lıl lr!·f":ı inip mQmurlar rocukları yakalamakla a 1 n a.. i. a l : 

r • arar ntak i'r" b d ld k "d' •lırett , rın· ınc gt>r. ve ara anın içine o ıl'ara mu ı. • k k : 
'ır. e ille .. ci\ıl ''· bu i. le citlcl! riyetc getirmektedir· Bilahare ço· i a z a n m a 1: 

'1u t. olrııa~.ı ba§la - cultlı:.nn \'elilc-rine haber verilmek· Katil:n "G. P. U •,, nun 
unıı d l!"n tir "n olrn k . tc ve ıoo kuru"i C•'ı ı alındıktan ajanı olduğu iddia ı

1 
' l • 

1
: 

~U) d UZ"rc z:ıbıtn sonr:ı L. ı ulm~klauır. Bu pratika. l S ıy 0 r m U ş 
ltllıt: e kullanma~a sulün o .. fa)da:ı olacağı ııanılmak- ediliyor 

Başvekil dün ak
şam Karabüke gitti 
Adliye, Maliye ve Sıhhiye 

Vekilleri bu sabah 
şehrimize geldiler 

İstanbul Parti idare Heyeti Reisi 
değişti, müfettişlerin 

mıntakalan daralhldı 
Ank'tlra, 22 (A. A.) - İcra Ve· 
killeri heyeti bugün saat !>,30 
da Başvekalette Başvekil Doktor 
Refik Saydam'ın riyasetinde 
toplanarak saat 13 e kadar ruz.. 

rü Saraçoğlıı, lktısat Vekili 
Hüsnü Çakır olduğu halde husu
si trenle bugün saat 17,05 de 
Karabük'c gitmiştir. 

(De\'amr 4 Unclldc) 
namesindeki işleri mü7.akere ey- - · ----------
lemiştir. 

BAŞVEK1L KARABO'KE 
GtTTI 

Ankara, 22 ( A.A.) - Başv<'. 

kil Doktor Refik Saydam rcfa· 
katlerinde Hariciye Vekili Şük. 

Alman 
tayyareleri 

lonllra civarına taarru· 
za teşebbüs ettiler 

Düşürülen tayyareler 
1002 oldu 

Londra, 23 (A.A.) - Dlln ı:ece 

Londra civarında bomba ve top ateş 
terlnden mUtevellit ~lddeUl lntilrutlar 
tşltılmlştır. 

tık tnClllktan blrkaç dakika ııon • 
ra projektörlerin ziya hUzmeleri a -
rasmda bir tayyare görülmllıtUr. 

(Dt\·amı 4 UncUdt) 

Cenukl Pasifikte 
iki ada 

Amerikahlar 
tarafından 
kiralandı 

' 
• \• • 

EN SON 
DAKiKA 

ALMANLAR 
Fransa sahillerinden 

ıNGill EREVi 
BOMBARDIMA

NA BAŞLADILAR 
Londrn. 2S (A· A·) - Harbiye 

ve hava nezaretleri tarafından bu 
sabah neşrolunan bir tebliğe naza· 
ran Fransa sahilindeki Alman top. 
ları dün Duvr ve Kent DUkahğı 
mıntakaları Uzcrinc ateş ctmi~tir· 
Bazı binalar hasara uğramıştır· 
Ölenler vardır· 

İngiliz tayyarelerinin Fransa aa· 
hillerindeki Alman toplarmm mev
kiini bulduktan tahmin ediliyor· 
ÇünkU toplardan birkaçı ımsturul. 
muştur. !ngili~ bombardmıan tay • 
yarelerinin faaliyetinin Kaleden 
Bulonya kadar bUtün Fransa sahil" 
lerince imtidat ettiği anla§Ihyor. 
Fransada Kale mıntakasmda lıald. 
ki bir muharebe cereyan ettiği ve 
İngiliz tayyarelerinin §iddetli bom
bardrmanlnrda bulundukları söyle
niyor. Bu hususta fa:..la tafsilat 
yoktur· 

- Dün alı.inle et'lenlp e\'leneml.)e<ıeğiml Mırduğwmz uı.man 
tim. Şimdi fikrimi detlftlrdlm! 

- Ben ff datittlrdlm. 
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---------=ıı 1Jil~ 4~. 
~ l'l'lt!Jn1~uı~~h er ~ Yenikapıda karJl t 

1...;;.;;;;;;;;;;;;.;ıı...----ır-=ı-------------------- garsonlar çalış•~
0

• ~ ve cemiyeti reı•• 
f- ..;.~ıı:1'J• "" Oduna azami' Valinin bir tamimi aranıyor ,,ıı 

/~ 6 Yazan ; q f ~ .A i /14calA - ru - ti, f. t k d Ycnikapıda So.ndıkbO~J 
J\.U"'ıv"" var- J""'f" ıya on u '~Formalı.te, memuru işden kurtaracak ~·~!~~~ y:~~ı;a~;~~un? 

Hunza.k'm karşısmd&k.i }amuç!ı:.. 

ra çadırlar kuruldu; 5chrln etrıı · 
fmda dola§an gönillllllcr çt~t çr·· 
şit binicilik oyunları gösteri:,.orlaı; 

havaya sllil.h atıyorlar; :ırnl:ınnda 
çıırpşr gibi yapıyorlardı. 

Bu kırlar böyle heybetli manza
ralara yabancı değildi· Bahu Blkc 

kocasının sağ!ığındaltl sefer lıazır. 
lıklannr. askerlerin toplanışlarını, 

sonra arluılnrmdıı. u.."Un blr toz bu· 

lutu u~arnk uzaklnştlklarmı hatır. 
lryordu. O da. babalıırmı, kocaln· 
nru, ve kard~lerini uğurlayan bU
tün Avar kadmlan gibi sarayın 
damına çıkar; hiç a.ğlamadnn. hat
tA gUlerck mendil sallardı· 

Halbuki şimdi korkuyordu· Vnk. 
tiyle kocasmm kumruıda. ettiği ye. 

fit ordu §bndi başkclarmm emrin. 
de bulunuyordu. Hem de Avar han 
la.nnm merkezi üzerine yıldırım 

yftklU bir bulut hıılinde çöküyordu· 

Ha.cI Murad va arkadaştan u
zaktan Avar ordwrun& bakarken 
gurur duyuyorlardı; Kendileri de 
oraya katılmak sonra §imale doğru 

Ruslann Uzerine eahlnnmak için 
acele ediyorlardı. L8.k1n bunun f. 
ç1n Hamzn.tm asıl maksadmı öğ. 

renmek 18.zımdr; kulaklarına çalı

nan kötll haberler acaba doğru JTIU 
çıkacaktı? 

Bahu Bike diyordu ki: 
- Ru:;lar bize güzel vaadlcrdc 

bulundular; lfikin bunl:ır IMta 

kaldı· Bımunln beraber onlarla 
harp edersek bir eey ya.pahilir mi. 
yiz? Hayır! Bunun için ho§ geçin· 
meliyiz, gürillUlye karışmamalıyız. 

Bu fikirler ona diplomat geçi
nen bazı yakınları tarafından nşı
In~tı. Halbuki HaCJ Muradla ar 
knd~lan açık konuıµnnk latlyor. 

!ardı. Bunun için Hamzata Hunza· 

kın ihUyarlarmdan bir kaç itişi 
yollamayı da.ha uy&run buluyorlnr. 
dı. Bu fikir blrinclyo üsllln geldi 
ve ak sakallı üç adam Hunznk kn· 
pısmdn.n sıkblar- Bunlar Hıunzatı 
görecekler ve diyeceklerdi ki: 

- Gerek han ailesl, gerek Hun 
zaklılar Ruslara ka?'§ı harbe git· 
meye hnzırdırlır· Ancak ne yap
mak ve nıısıl hareket etmek lii.znn 
geldiğini öğrenmek için bir adam 
gönderiniz; biz de onun dilediği ve 
g~crdiği gibi davranalım! .. 

Ham.zat gelonlerl çatık kaşlarla 
karııladı; Şamil ona sokularak: 

- Hanlar buraya gelmeye te. 
ne.zzill etmiyorlar; bir kaç bunağı 
gönderiyorlar; demek ki ancak 
bunlan bize akran Bayıyorlar! .. 

Dedi· 

'Oç ihtiyar ellerlni göğüslerine 
gijttlrerek eel!m verdiler; içlerin
den en yaşlısı ağzım açtı ve Bnhu. 
nan dediklerlnl tekrarladı· Hımt7.a t 
bağirdı: 

- Ben Allah yolunda kılıç çek· 
J:IUt, bunca halkm iUmadnu ka
ll&JUDJ3 bir adamım. Bab:ım hanla
ra hizmet etti; elbet benim de 

naı:sauı:n b· şlu. d ğ ıdır Böyle ol. 

cuğlı hıı.l1tı Ba.ht. Blkt bu mUca. 
Wö ordu&urıu hll.lliU:ı.m:ıJt için Uç 

amıza g-cJe.rek ~ Elknyctt~ 

j Her •~n~~.:~:imdc bir Slğınak teŞkll edemez,, ••!:'.:_' çaı.;,ıom•• gaü•~ 
Luı.b.l:t..::.ı. l:..-"ltr. ı.1am bı:lamadı nroda C:'at.ır lUcJımeclln . , 

r. • '! d bi 1 azami 300 kurUS olan \'nll \'e Beledi.v" Reisi Dr. Liıtfi bi formalite de l"ten kurtaracak YD'l'dır· <;alur 1\lchmet pıiJl· wrr mı·. vt;t.. arm :ı.:ı r .n gor.ae~. • " " t ,eru::, 
d 435 k Kırdar dfin belediye 5ube müdür. bir sığmak te§kil edemez. dııld sekiz garsona yo C-'" 

tnC'Z nııydl .,, o un .uruşa b:zı·m patronun b• .... kan' ·d· I· 
1 k !ilklerine bir tnmim göndetmiı:ıtlr. 1ş ,.e vazife kimsenin ardından • u.v ğf~ 

satı aca Tamimde şöyle denilmektedir: koşmaz, nuuılahat ~in önllndcn Ye h:ırelteti birdenbire dt~ 
- Sl.zirı de haddinizi bilmeniz 1 

lli.zıındı; bu kı:ı.darcık şe)1 dUeUne· 
mediğinlz halde o koca ı;ak~llnıı 
niçin tasırsınız ? .. 

"Bazı idare ve şube amirlerinin gitmektedir· Arkadaşlarımdan bek. lerl geri söyleıımcğc ,·c bdııi''' 
Fivat murakabe komisyonu d b ı d •ı-• ~. c ol "' " hP.r gün göz önünde not defterinde ledlğim budur· Bun an sonra sora· aş a ı· ..., nı>.c;aworn n 9!"'. 

dün öğleden sonra toplanmış, o. bulundurulması icap eden ve inta; cağnn bir ~ için formalite~i engel öğrcndfü: Bize yol ,.crf~ıı 
dun toptancı ve yarı toptancı eclllmcmesi vr..:ı:!feı:1inas bir memur gösterecek herhangi bir arkadaş lUehmettcn ayrılan g• ,el ~ 
tUccarlarınr dinledikten sonra lcin lıuztı!'f'ıızhık \'erecek mühlro vazifesini benJm~mernJş demektir· ltendi gazinosuna alınakJl1 1er d' 
perakende odun satın fiyatını İ'ilcri fornıalitelerln cereyanına Mümtaz l\rkada.şlarmun bu mev bunu öğrcninoo ,.e haı.arc~ r-t 
tesbit etmiştir. lııraktıklarmt evrak önUne gelme- klc d~mlyeceklcrinden ve bu ta- artınca !;alışma:\, brrnkt• · Ji'1.• 

lhtiyarlnr şaşırmı~lardı. 
Hanmıt, kendisinin gerisinde 

duranlardan bir kaçına emretti: 
- Çabuk. şunlnnn sakr.llarını 

kesin! .. 
İhtiyarlar bUsbUtün ıı:ışırdılar; 

çakı, l.ııcak, kama. hatta kıhr;la, 
sakal tıraş etmek için saldıranlar
dan knçmak istediler; Hikin bir a
dım bile geri gidemediler- Bir kaç 
dakika sonra sakallar tıra!} edil. 
misti ,.e zavallı nd:ı.mlar aynk n1-
tmn alınan §ercflcrinin kaybınt 

kollarm.m yenleriyle kapatmaya 
~a.b:ılayorlardı. 

Hamzatın kızgınlığı geçmemi5. 
ti· 

-:- Bu kan kılıklı heriflerin kli· 
peleri eksik ... Onları da tnmarnla
ym! .• 

Bir dakikada yalnız kulaklar de. 
ği1 burunlar da delindi Ye rast gc. 
le bulunan demir yahut gUmUş 
hnlkalar knn içindeki dclildere ge
çirildi. 

Hamza.tın ııon sözleri şu oldu : 
- Haydi, şimdi gidin; Bahuya 

söyleyin ki en küçük oğlunu rehin 

olarak gönderirse biz de harp usu. 

liinU \ e yapılacak işleri öğretmek 

üzere bir naib t • ) yollanz. 
lhUyarlarm de •l Hu?'v•kts 

Urltek bir hava yarntlt i hele lu.n 

ail~i son derece korkmu"lU· H:ım· 

zatın bu müdafaasız insanlara ı:.J. 

den gelen her şeyi yapmaktan ~e
kınmlycceğine şOpbe yoktu- Lakin 
yumu-ama.sı. insaflı olması ürnirlı· 

ni de bir tnrıu ka) bctmJyorlardı; 
bunun için mümkün olduğu kadar 
onun arzularına hl.nnet etmek ıtı. 
zımgcliyordu. 

Bahu Bike Bulaç hanın ~özlerin 
den öptu; ııtma bindirdi; uzakta. 
kırlara inmiş bir karn bulut gibi 
kayn!l§nn ordugıllın gönderdi; 
kendisi de sarayın damına çıkaralı: 
merakla nrkasmdan baktı. 

Hunzıık damlan, şehrin etrafını 
kuşntan duvarların üstleri bir çoJ: 
meraklılarla dolmuştu. Bazıları: 

- Za\'tÜII Bulaç han, ölmeye 
gidiyor: 

Diyorlardr. Bazrlarr da. Hamıı:atı 

kareılamak için üç ihtiyar adamın 
gönderilmesinin gerçekt~n yanlı3 
olduğunu, artık işin dllzeleceğini 
söylüyorlardı· 

Bulaç han i.}i kar§ılandı; Ham. 
r.ı:ıt onun Jtarşrsmda ellerini göğsO. 
ne koyarak baş eğdi: 

( Deııamı t•nr) 

Odunun muhtelif yerlercfon dikçe m('şgul olmadıklarını görü- 1 tnlml ı;öz önUnde tutup onn göre rondan ıılirmı kağıtıarır.tı'L~~t ~t 
. hrimiz iskelelerine kantar üs- ~·orum. Çalıoık:ın bir fımir irin bal. 1 hareket ederek muvaffak olacak- oeleriıuiı:I istc<llk· Mütcııd ;, ,rr 
tü çekisinin 300 kurusa mal ol· ledil"nıi~cek mUşkill olmııdığı gi· lanndan eminim-.. racatlanmn:a rnl'..'lllcn ..;:ıll3 ~ 

mcdl· 1\lhayct rıUfııs knğrt11'd, 40 duğu anla.51lmıştır. Bu nıziyet ııldıl,. Jiamclerlmlı lı<'rıdl" ~dıııı' 
kn~ısında komisyon toptanı~ı 1 Seker ı"stihsalimiz Avrupa eksnresi ruyordu- Bundan dn 01:ı1' ~ıJI' 
tUccarlarm yani dcpoculnrın ev. ı ';ı · }I J~ğcr Çakır Mahmrı'lin .!i8 t('~ 
ıerc teslim edilmek şartıyıe çc. J BU sene ihtiyacımızdan 7 Saat QOÇl.kfl. rnu t~mın cclf'ıuezsc tıi1J 10 ~ ldsini 435 kuruşa satmalarını I lılzmele almaktı· mz ıırtı ı~rt~ 
tesbit etmiştir 1 o hın ton fazla mamaya knrar \'cnntştil•·, dt' 

Böylelikle ~n günlerde 550 1 İtalyan - Yunan hudu- mn: Uzcrlne knnıcıertıı11 '- 1111rıf' 
kuru~a fırlayan odun fiyatla- olacak dunda sıkı kontrol ılık· Çakır Mef-Jne,dln gnrs~ııo f#-
nnda 115 kuru:ıluk bir indirme 1 da temin cdcınc~1nce f;11uıd-"9' 

yapı ıyor hlbi karnesiz ,.e sıhhat c lı'.Jj 
yapılmıştır. Bu seneki p:mcar mahsuliL garson buldu; ~a.tıstırnı•Y~ pi 

Dükkanlnrda kilo ile yapıla · müzün 650 bin ton oldı.ğu tah.. Bu sabah gelecek olan Semp. •lı· J(ı•yflyet.i 6ı!iiiyct ed gııtl> 
cakodtın satrşlannda ise odıntun min edilmektedir. lon ekspresi yedi saat rötar yap. ıhık. (iarsonlar r.e~t~·ctio~ıı ıı~ 
kilosu 2 kuruştan fazlaya ol. Şeker fabrika!armız istihsale mıştır; öğleden sonra gelecek· gchlllt· tıd d:ı.ktılodıın b•' ;,rı·~ 
mayacaktır. b::ışlamıştır. Pancar mahsulü tir. Konvansiyonel yolcuları bu ı-;e\i bulamadık· Crmtyc.t~rdcııı' 

Bu narh her yerde sıkı suret- gözöniinde tutularak şeker fnb- gecikmenin Yunan ~ İtalyan hu. ııu"ıup da bir kere olsun ,;o 0ırt>~ 
te kontrol edile<:ek. Fnzlaya sat· ril:alarmHzm bu yıl 100 bin ton dudunda baı;lıyan çok srkı konı:- ıJerdlmiıi anln.tmnk n_ı;s1P :ı•ıı ~ 
me.k istiyen oduncular ihtikar ı şeker çıkarncağı hesap edilmek· röllerden ileri geldiğini söyle. Karnesiz Ye ıııhhat cu~~ııt '"f 
suçiyle mahkemeye \'erilecekler. mişlerdir. Maa.mıt!ih bu gecik. lı.,mıık bir uç t<"ı:ldl ettı '°r. bt' t 
..ı· tedir. hunmıla hem ccmiycHınlı ırıı"~' ~ır. mekleketimizin =ker ı:ıarfiya. menin herhangi bir· kazadarı da 1 b ı dl • ı· kndar o 

Konll'syon h·ır' kaç gu"ne kadar -.;- . 1 h w· 1 (' (' e yenın a :ı .•. 
t ıın b' 'd - ·· tevlıt o ması mu teme ır. .. ... r üV ın ton o. uguna gore ı·ap ~ıler z.ı.nnımfa~,z· til 
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·e•· t 

mangal kömürünün de satıli fi. bu sene 10 bin ton şeker fazla. _____,._ Cı-.nıiyet rrislni bir tUr ct(ıı)Jt 
yatını tesbit edecektir. mıı bulunacaktır. ı"zmı"re vaptır ıle hulunııı.ilığımııdnn .. ~ .. -ş~ 

--- ~cıllp kc111lbini bclhl de "ıl' 
la kcvnntteıı mııliırn:ıttıır Ç •• , .. k halin· Nüfus sayımı op u hazırlıkları 

deki sok aklar 1 lstanbulun numaralCtJ fc;ı bitmiş, 
<1imdi krıntrollnrıt bn.c:lıııımıı;ı ır. 

Belediye rei~liği bir an Tahriri nüf~ işinde ı;aıı~a"ak 
evvel temizlenmesini mcmurtaı tcsbıt <>dılmelncuır ts. 

b'ld" d' tanbtıl orı altı bin ırıırıtakııya tı)ıı· 
l ır 1 !acak. bu rnf'murlar ııiJfus sa)ımı· 

Son günlerde, kavun ve çürü. 
müş meyvn, sebze istildsına ma. 
ruz kalarak geçilmez bir hale 
gelen bazı İstanbul sokakları 
belediyenin na.?.:ı.rıdikkatıne 
çarpmış ve diin reislık tarafın· 

dan şube müdUrlUklerıne tnmı.'!1 
gönderilerek bu pisliklerin biı 
an evvel önüne geçilmesini ist~· 
miştir. 
Diğer taraftan ham meyvaln. 

nn da satıştan menedilmesi. 
bunların daha mavnalarda iken 
imhası bildirilmiştir. 

Gazi bulvarı 
Vali dün tetkikler yapb 
ve istimlaklere başlan

masını bildirdi 
Vali ve belediye reisi Lutfi 

Kırdar dün şehrimizde bazı tct. 
ki!der.de bulunmu~ur. 

nı bir gfınd<ı bitirec•<•kln<lir. 

-~-

30 Ağustos 
Zafer bayramı progra· 

mı h~ zırlandı 

30 Ağustos Zarer bayramında 
hıtanbukla yapılacak ıncrnsimin 
programı hazırlanmıştır. Prog· 
ram yarın alakadarlara tebliğ 
edilecektir. 

Bayram günü \'C geeesi Istnn
bul Hnlkm•lcrindc miisamere ve 
temsiller Yeri'ecek, nutuklaı 
söylenecektir. 
Dumlupınarda ynpı!ac.ık bl.i~ 

yük merasime lstanbuldan par ti 
namına Sarıyer kazası reis VP.. 

kili Sadi ile umumi meclis ıiz:ı· 
sından Zahid Ur:: ı ı;idC"Celt ,.c 
beraberlerinde ç~lcnklcr de gü · 
tüccklcrdir. 

~---
1 ki müstahzar 

toplatıldı 
Vnli evvela Aksaraya gitmiş 

ve Gazi bulvarını gezmiştir.. 
Vali, lstanoulun en geniş bir 
cadcl~si olan buh•n.rın bir an ev. Üsltildarda cezacı Ömer Kf'nr.ı' 
ve! ac;ılması için istimlaklerin tarafından çıkarılan "Rosmn K"
yupılmasın1 emretmiştir. nan" müstnhznratı ile ı:;ifteh:ls 

katı gelmıyor lirlı ;il~~ clllş\lndük .. o;ii,.1,.d~~:: 
Bu ye<ll \'ntandn.,ın ;tırr' tP 

Binlerce kişi dün bilet rl doi;nıy>ıa esıınr ccrrılY ıı,ıııı ~ 
terinin blzdo cidden eok., ıı" fiil -

alamadı tarıda ı;örillmekte ofdu.ı.:0 ~11~ 

1 
f'uar mimal!ebelilc lzmlro, hariç. mctmck laz:nı•hr· \'etli tilr

1 • 1 . ııır < l(!n \'C dululd ıı g5rUlnıcmi.ıı pir ooml •etlcrlııln rcı-; nı ı;cı!S 
H~.r.rnh nkını PllŞlr.uııı~tır· Yalııız bııl:\ffllJOI lar! ı:u tıo!:tY r 
yü,zde elli tenzilfltle 1zmlrc gitmek nanıhr ~ey rnlıllr! ,,wıJ~. 
lstiyerılôre rııcvcut nakil vasıtaları Umarız ki bu ııatırJ:ır1 11ıl~ .J 

ııt ' .J'rt' kifayet ctnıcruektcdlr Dlin Dtmu· tan sonra ~'cui gıı.rsonı ı~·cı ı·fl 
yolları gişele11ııı: muıacnaı <>den ten haberdar ol11n ceıtı~, 
b!nlerce ki t 15 gUn içinde kalkıı. icar ~en tcş!bbllsli ,.. urı." ( 
cnk vapurlıırtl:ı .) er bulamaıınşlıır- ıılllkndnr belediye mc~ ııtdi'~ 
dır. ... ıterhat hıırelıete ::<'<;ere ı.ıJI ~ 

llıı vnpurlıınıı lıutüıı bil()tlcrl ·ıllldiğl ı;ilıi liamestz '~rııı~"...ı:ı 
satılmı~tır- cütdansı:ı J;nn;on ç:ıW:l 111JJ~(. Bu vnuyf't dnha çok tUccarlann bu mtie-.<ıescnln sahibi ~ 
~ini ;:iltleştlrmcklcdlr. I•'akat bu lazım~rlf'n ıııunmf"lc;ri ı1ll1 
·~inkü şernit dahiliııdc fnzla vapllr 
'işlctil~ilrncsi rle imkan dahllindo 
ı:nrüler:>cmcktcdir. • 

KUt;lJ;{ : HAHE.RLEH 
• lthalı\t \ 'e tk·::ıret hırlll;lorlnlr 

muhasebe \'C diğer şııbclcnnl birle~. 

UNn yeni Lcııkillı.t projeleri diln An. 
karaya ı;öndcrllmlııtı r. 

"' Çayırcılııra IJalya y11pmal< için 
hlilı1 t~ı Lc\•zlatına ba§lnnmadıgından 

yağın ur mc\'slml gelerek ıJtlıı r ·n b<>. 
zulmıı.ııından korkulmakttldır. 

Ankor.ıdan gelen nıUsanılcoe td. 
!erin ~;ayırcılarn tcvziıne dair ayn 
bir kayıt olmaJığmdan bu müıil:illCıt 

bar:.--ostcrmlştlr. Hundan dolayı An. 
luıraya yeniden mumhhaslnr gondc. 
rılnıJştlr, 

----
·ıif'• Askerlik 1 11,ıı: 

J•':ı.tU1 A.,Jccrlik Şub~ıiJl~eı', 
ı - 15 cylül 1940 tl~ıı>"' 

uı:ıı ~ • tibnren GOlhanc G Jitfld" 
Hnydarpa.~a bastııhıı.ne ııcııl-şıı< 
lncnk gönilllil yardımcı ıf3 r' 
kursu için şimdiden kil~ ~ 
nacakt1r· at~ 

2 - :o • 40 yaş:arı r tt'l'IY 
nlB okur yazar olıın baya 
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Jilcccldcrdir· bıl~ııl· • 
1 ~ , 

3 - Kurs mUddc'· ,po 
dır. Devam santıcri ')ğıe cJl-tÖıf, 

1,. ,,e 1'9 ı 
ra "'aat 14 den • J ·c' 

4 - Lsteklilcrin G e~~· ·,nıı, •. 
gününe kadar ccuıııart ~ıtır'~ 

~ ı-..ICIJ ,-D 
hariç) her gUn ög .,..., l'}1~ • ıı • 

'.-1 ..... .-> ..... •,t-ı:, .•• -~--'. . ' ' 
İstimlak Aksarayda Pertevni· '•Zaza'' toz traş sabunlarının. Aıı· 

kara merkc;ı: lufzıssıhhasmca yapı. 
yal lisesi önüne kadar yapılmJŞ lan tablillPrİ sonund:ı vastOarma 

• <::onllcn ıuımm uzcrlne orta o. 
kul.' e ll"elerln p:ırasız yatılı 1mU • 
lınnıarına glreccklcı in knyıt ınuamo. 
lelerine :?i v.ğıı~toıı ıı lıaanım~ l<adar 
deYnm uıunınası, okullarıı tclJhS' e. 
dllmı!jtlr. 

kcrlik eube blnasmda " ~:!lo' ~ 
~ul munmelclcrl yr.P::;,.Jc' ıı t' ., 
kJ k1ta vesika fotOo ,,.ııl' 

Orak ve çekiçten biri 
BURADA hep dalım h11~rJer. 

den ba.hset'ffğimlo f rlnnıı va. 
rarak biraz da haricnere ı;öz ı:ez
dlrdlm· OönJUm ki mcşlmr Troçkl 
C\1nO t'&Y lc;mcyc da\'et rt:tlğl biri 
tarafmdan ağırea yııralanını$-· Ba 

rn.n \-Uru.lan çekiçle kafa tası kını. 
mıc, ölüm lınllndc hastanevr. kıı.Idr 
rılan bu ut bug-Un de olnıü . 
~ld3i memlekc>tind~n eden o. 

rakla çC'l~tt· Biri k ınr:t•c, birt 
<.'zmeye ynrayan bu itd nlct yüzün. 
den memleket memleket doloşnuı.· 
ys mecbur laıl:ı.n TT~kinln fiOD se
yahatine ~ine bunlardan hlıi sobeb 
olda: ~kfç. ·e dl'.neb!lir? Takdiri 
tlahi mi~ 

Mesele iki kuruşunda 
DO TIJMUZ Cema.feddln Sn. 

r~ro,.lu'nun her ":ıhs'ı <ıesl· 
rıi f~ttrlz. Stılt:ın:ıhmcttl'n l"md ?r· 

hya ı:;idiyormu · Olobii5te bir 1&f'tP· 

rinde on, dJğerinıle 8 kunı, almı~. 
lar. Ru u~den bJ)yl~ ol•ıın dil r. "!O· 

ı·uyor \'fl ı:iı\·e ~diyor: 

' rcsere lld ı.urusunda değil .• , 
nı es ele U:i kunı,,unda •lt>ğf I mi f 
- Clr ::ıızetc sııhibl olmu dıı 

lkJ kuruş için gürültü ~npıyor! dl. 
ye ıı •ıplanrnnlctan mı Ç"ldni~·or der 
siniz. 

rnımt bizce onun: "\Jesele Un 
lcuru,und:.ı değil" demeslnt rnğmeıı 
"llıi kuru~undn" 

nyct höyl<.' olmasaydı. ~·Rzı.,ınn 
ne lüzum ,·ardı? 

Telgraf direği 
Bin gar.<-tenin btr sPrJe, ba11ı· 

nı <lkuynn biri onJn: 
- ''Jli tl!seler ka~ısmila Son 

Tclgr:ır" baslı!,rı nltmda surctiı hh 
hmı.n i~mı mi yolı"a bir tl'l~rıır dl 
J'C';:-t mi yakı rr? 

Öteld t."t'\&p 'erdi· 
- Tcl~ra.t direi:,ri -

:ı :"n<'ını~nn ... 

ve cadde seneler~e ev,•el açıl· uygun göriJimcmiş, mevcutlarının 
mıştr. Bulvar şimdi tamamen toplatılarak miihilrlenmesi emrcılll
açılace.klır. Bulvar Gaziköpril. miştir· 
süne kadar in~ceğinden istimJak -
muamelesi Unkaparu ile Aksa. Haluk Nihat yeni 
rrıyda. bir andn başlayacaktır. vazifesine gitti 

Valı bundan sonra yanında 'ı 
belediye erhhat müdürü olduğu Sürt valiliğine tnyin edilen Ha. 
halde Ha~ki hastahanesine git- 1 tük Ni?at Pepe~i. dUnkil al-:sprcs
mış. ora.da da iki saat kadar ı le venı vazüesine hareket ctrni1'. 
me~gul olmuştur. tir·. . 

~ Pnı \'allvi iRtıısyonda. vali Lut· 
fi Kırdarla vilayet. parti ve bele
diye· erkanı ile bircok dostları uğur 
la.mıstır. 

• Non'E:Ç ıı,Jansmrı gc!fm haberlere 
göre fG<'SUlJJ•lJ be:ş glin <'\'\'CI Nur. 
vcç komilmst partısı §dlcrlnin cksu 
rislııi tcvkı! ctmıştl ı. Gc>slaPo \'il • 

yctleruc de ara~tırmalıır yapmış ' 'C' 

partinin §etleriyle ileri gcl~nleıinl 
t.cvki1 ctml~tlr. 

11 Fransız radyosunun verdiği h ı 
habere göre, Blum kablncslnd:ı rnn. 
11 terbiye nnzırlı~ı yapını§ \'c ahlrcıı 

Fnııa kaçınış olan Zay, Rabnt'da krı.t 

mak suçund:m tcvldt cdılmişUr. 

Zav. kU\'VcUI hir muhntııza altında 

Cl<'rmon _ l•'eı. nd haplshııncsine 

gelml§tir. 

. ur• rı1zdanları beraber aı 
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lir:ıae · rııgiliz 
ban onetı;ı 

i\}ilulun nlar 
:::\gusto k 
lia-nk 3a adar Merkez 

'k\ .. 1 •. aauı ~atıra:c klar 
h·~a, 22 (" 
ı ~ti ~... -> - İngiltere 
lıı ~ lta tatarından 1t tilıaz cdi-
~ t:ktue1:o.r ıınucibince -ecnebi 
~ kııotları e bulunan JnsıUz 
\kdj~ :-çtkler v air vrakı 
~!na ~Uıtoana- 24 ağustos 

~ ıllJ.ıbetligi rJa~ baıı kalar.a. to\·di 
~ tir. llk.dırde tedavili t!trui-

tı ~ .,~ l>m ellerinde lngi· 
'·-· i n~oUa~ bulunanların 
~ ... !.:~ ....... st 
'°t "'lltıü sa o... o" cumar. 

a ~- at 11 e ~adar Ankara 
ııı. ll8tıı er ~~irle~o merkez 
ittik ll~l1ı ln.Ukabıllcrı tahsil cdil

lt:ap llaraıannı tevdi ctme-
ıı etu·· b~ gı merkez banko.ıım. 

tıı tıctkcı eıtteı'ir. 
lt~'aı:ı eh~ı ı Bankası ;şub"sl oı
"d~, ~ na::~: bulu~ı:n!sr jlara: 
~ ı ~ı ~bcl~rme te•:dı 

tııt Sa.tıka 
~ tıJıı:ı~f'ı 31 ı;uhesi dahi mev _ 
\t \>r~ la.kdinle yeiinde ln-
l~~ ~ 21a.kdiycsi bulunan ze-

<I~ ?llın1ar.alann1 bir li~. 
il c~~k 1llnhalli 'llotrrine 

'lit, t\llli ltt~~ tonra bu Jııı;ten!n 
~i ~ ~ ~ınde alıkoyacak re 
~to 1 'Öa.nlınotlan azami 

~"'ı. cuı:ıartcsi günü kıymc-
"'l ""-ere 1ı rncktupla. poııt.aya 

tir. eı k .Aııkarada. eumllllri • 
Sankasma göu.dl".rc;:ok~ 

:-··--·•-••••ııııoıooo .. •t 

l ariste k!ymetli 1 M~Z~~Li 
l .ne var ne yoksa 1 TOPLARLA.:. 

müza'kereler i to11lanıp i Almanlar 
'J • i Alnıanyaya ı F ad b. 

munk -Sovye1 
-:/unan 

Askeri 

\l.apıldıgı haberıler! i .. .. .. .. i rans a~ ır 
1• d ~ goturulu orımuş ı vapur kahlesini 

ı,, os~ ova an ıM d , d k. h k 1 1 . 
! ey anıar a 1 ey e: er boınbardıman etlı 

yalanlanıyor i havagazi direkleri ve 1 
Moskova, 22 ( A.14.) - Tas t\

jansı bildiriyor: 
Son günlerde yabancı m.,t'ı. :ıt· 

ta, lfoiled Pres<: Amerikan \ ıRn
ı:mda Sunday Dispatch lnıtıliı ga· 
zetesin<lc. Uaosi Usomi Fin .gcu.r 
te~indc ,.c Saçrcd<'· Sovyctıerl<' 
Türkiye \'C Yunani"tan ara ıncl;o 

ı:;keri miııakcrrlerin ba~'adığı vc
)'a devam 't'tmektt• • kluğu hat<!,m. 
da neşre<luen haberlerin tarrM•r:ıll 
eNı<: ı ve uydurma oldukl:mnı he-
yana Ta s }\jansı mezundur. 

.. 
Bir ispan~ol 

gene rafı 0Bbeliltta
rıkı zi arıet etti 
OclıclUttank· '22 (,\·A·) - El· 

cezire valisi (;ener.al :.tundr. Gran
de:ıı dün sabah Ce~Jiltlımk vali.si 
.;ener.al Sir Clı.ıve Liddeli ziyaret 
ctmir;tlr· l:ıpanyol ı;encrali -şerefi· 
ne \'erilen rf!~mi ka'bıılde bahri. 
nskcr.i w! ı:sivil erkanın başlıcaları 
bulunmuc;lnrdır· General Grandcs 
Elcczirrdcn lsı:ı:ınyol dcıstroycri .ı\ 1. 
mironto Vnl<lcs ile gelmi tir· Sir 
Cluve Liddel yakmdll hu ziyn
rel i iade rıJlec~ktirl f:.Qcınıi kabul 
esnasında. $ ir Cluvo .Liddel ~ami.n:ıi 
bir ofl11t.k11n f!onunda J;t'neral Frao
ko şerefine JGldehln~ ltaldırmış c~. 
vap "·eren general Grand~ de 
bilm.ııkab~le majc-,stc lngiltcre kra
lı §tıre!ine kadehini kaldırmıştır· 

Öyle -bir snrnimiy.et ha\·;ısı es -
ıni§1ir ki 40 dlıldka sürmesi lazım. 
gelen merasim 90 dnkika devam 
etmi§tir. 

Hali hazır §erait güz önünde bu
lundurulursa meraaimin lıw.ı.uııi bir 
lfı.ka iktisap ettiği anl.a{iıhr·' ls _ 

panyollarn lahininlno göre bu 'ilos
tanc temasın m.anrun general Fran
konun Almonlarm nüfuz etmek 
gayretlerinin tesiri altında bulun
madığını gösteren bir eiyruıct tn
}tip etmektedir· 

lsnanyol valisinin muve.Balatm _ 
.da ~refine ııtıla.ıı 21 top, harp za· 
manmda bu merasimin yapılmadı
ğuıı bilen .ziyarc.tçiler tnrafındnn 
mıreU mahsusada takdir cdilınlt1 _ 
tir· 

Ticaret vekili incirli 

Ovada tetkikler yaptı 

i demir parmaklıklar İ 
r bile l<aldırı~mıs i i . j 

Lo:ulra, .22 (A· ,\.) - Paristcn 
avdet eden ve .Nevyork Taymis ga
zetesine intib:ılar:nı bildiren Amo
rfünn ~azc.>lceisi Mili Mny Bul~ke· 
hat, "Alınıın kontrolü altında :Pn
ris hırsızlar tarafından muntaza
man lıar.a.ca kesilmektedir,. diyor 
ve ilave ediyor: 

''Nazi galipleri husust e\•lerdcn 
ve dü!ı:kiınlnrdan. kıymeti olan her 
ııeyi toplamaktadır. Concorde mey_ 
danııun ihey.kellcrini. bronzdan hn
\'agazi lamb:ılarını ve tezyinat de
mir p:ırmaklıklarmı süknektedir· 
Icr. lkrunctsü.hların :önUnde sıralan 
mı~ olan kamyonlarla Almanlar, 
Jcıym"ti olan hC'r r;('yi .kaldırmakta. 
dırlaro Sannt eserleri sntnn di\k -
kanlar tamamen boı;almıştır. Ni _ 

in lıu tarzda hnrcket ettiklerini 
bilm',·onım. Belki de Ingilizlerin 
hnrbi Jtazanacaklarmı düşünerek. 
kcndilM"i dC' gitmNlcn evvel müm
ltün olduğu ;kadar (azla eıjya gö
türm<'ği uiisünüyorlar·,• 

Mi.s 13ukkclıail: .. Par· ' .:.ı apar 
tımanrnm kiracım bir sene mfld. 
dctlr l<>mdid rtli~ini vr Almanlar 
1rnğulduktan sonra yine Par.ise av
drt "OCC'f'ğini., il"t\'(' -ctmi tir. 

ı · ıiz 
ta yyar.elerinin 
bo nbardın1a n 

faaliyeti 
I.ondra, 22 (A.A.) - Ua\'a ne

zareti tebliği: 
Yeniden ha\'a ~crnitinin lenalaıi

ması na rağmen Çarşamba gecesi 
dü~man petrol tasfiychanelcrine 
kar§I tekrar hücumlar ~apılını.stır. 
.Hedefler arasında başlıca ı~abetlcr 
şunlardır: l\lagdcburgdcld mühim 
tasfiyehane, Hanovrc de Darag 
mües..c;esatı . 

Tayyarelerimiz Ce1n ve Abbivii· 
le de tayyare meydanlarına hücum 
etmişler ,.e atılan bombalarla !ıa
"feket ve muvasalat sahalarında in
filaklara sebebiyet vererek.hangar
ları yakmışlardır. Projektör batar 
yaları tayyarelerden açılan ateşi.? 
tahrip edilmiştir. . 

ı.nndra, 22 (A·A•) - Bugliln. 
muharebenin ildnmdanberi ilk de
fa olmak üzere, Frnnsa sahilleri
ne ycrte3tirBmiş olan uzun men· 
::illi Alman toph:ın, Manş denizin
den ~e~meklt) olan bir gemi kafi. 
iesirtc ateş açmıştır· 1ngiltere snhL 
llnden seyredenler, dördü blrdcn 
ateş etmekte olan to,p bataryaları· 
nm şimşeklerini uznktan gör
r.:ıüşlerdir. Kıtle'den Bıılonya:'o'a ka
dar bütUıı sahildeki toplnr bom
bardımana iştirak etmi;Jlerdir. Ka. 
flle. ticaret vaporlarile onlara yar_ 
dmı için beraber giden harp gemi
lerinden terekküp ediyordu. 

Sa:ıt tam 11 de kafilenin başın
da bulunan ilk gemi, Manş sahi
lindeki bir limana yaklnsırken 
Fransa sahilinden gelen şiddetli 
top sesleri işitilmtcı va denizden 
dört muazzam su kolonu havaya 
yfikselmlştlr. Top scslcrile Manş 
'Sahilindeki İngiliz şehirlerinin bU
tlin camlan sarsılmışt.ır. Toplar_ 
"Can ~kan alevler. denizi kaplayan 
sis arnsında muntazam bir srra 
hnlindc görülmil5für. 

1ngiliz sahilinden bu bombardı. 
mam seyrcdl'nler atoııin gllWtçe 
kesafet peyda etliğini ve topların 
her yarım dok1kada bir ate§ ettik
lerini söylf'.mckledlrlcr· Kafile, li
man önUndcn geçerken Alman a. 
ğır toplarının atesi bUtün blltün 
,şlddetlenmi§tir· GUlleler, 32 kilo
metre mesafede bulunan Fransız 
sahilinden gelmekte idiler· Harp 
gemi!.eri. hP.men kafilenin etrafın. 
dn dola rak gemileri muhafaza 
için kesif blr'iduman tnbakııst v.U
cııtin ~ctimtl.'ilertiir. Bu esnada 
yine devam eden toplnrm şiddetli 
tnrakaları ve gUUelerin ıslıklan 
her taraftan i~ltllmekte idi. Kafile 
cesurane blr tarzda yoluna devnm 
etmiş ve ko§lf yapmak Uzerc du
man tabakası üstlinc gelen bir Al
man tayyaresi İngiliz nveılan tn
rafmdan geri pilskUrtülmüştUr. 

Kafile, Manş denizini takiben 
ilerledikçe diğor bataryalar ates 
açmakta idiler· Aradan bir ısant 
-geçtiği halde yine dört toptan mü
rekkep bir batllrya ateşi kafileye 
tevcih edilmekte idi. Bidayetten 
itibaren aradan 80 dakika geçtik
ten sonradır ki. kafile, tehlikeli 
mıntakndan uzaklaşabilıniştlr· Ge
milerden hiç birisi zarar görmedi. 
ği için. hu tecrilbe de akamete uğ_ 
ramış a.ddolunabiJir. 
Aynı kafile, batarya mevzilerin

den uzaklaştıktan biraz ı;:un:ın 
sonra Alman bombıırdmıan tayya
relerinin de hücumların& mcıru.z 
kalmıvttr. Filhakika kafile lngillı 
sahilini §imale doğru :döndükten 
so!1ra i!)İddetıi bazı inf.ilAklar ıi§itil

Hnno\·re Ye civarında Konbnıck mıa ve tayyare dafil topların ate-
Ayd1,1, 21! - Ticaret Vekili ve Tc."\el tayyare meydanlarına tıi ile semada bir çok beyaz du _ 

Nazmi Topçuoğlu otorayla ln- kal]ı da hücu!fllar yapılmışt~:· mnnlar peyda olmuştur· Sahilde 
cil'li ovay,a gcJmj3 ve burada ~uhr de _ve Rhın lıavzasınd~. l~U- seyredenler bundan az :sonra her 
.kendilerine .ınıülaki olan vali ve hm~ demıryolu merkez "e. do~U:'ll taraftan hücuma g~.en lngillz av
bclediY-C reisimiıae ıbir müddet .wktalar!. 00!11ba~dıman .edılmıştır. ctlnrmm önUnao ~ana denizi lize
k Dün . 1 Hanov.rc m şımalı garbisınde Hem- tinden 'kl\Çan 12 Alman tayyaresl-
?n.uş~uşlardır: ~oeyı n. burt; H.e Verdun arasında bir iaşe n1 görmUvter ve siddeUi bir muha-

cı_r~ı 1?'Vada ~eçırcn ~ı~et ~c.. , trenı gıderkcn bombalar atılmı~tır. , rebe neticesinde bunlardan iki ta
kılımız bugün şehrımızc don- Tayyarclerimizden biri üssüne nesinin denize yuvarlandıima §L 

ınü~ür. dönmemi~tir. hit olmuşlardrr. 

r· ......... - . . --
i Belediye yasakları .•. ve 
ı.-.................. . 

1shınbulan içtimai 
~~:..'b--7 kıyatmıı gilzcllik 

'eren hususiyet. 

~~~ . .f~m~ 'crin~en lıiri do 
.ızl:ınnm zarif ol-
mnsıdır· Kadın • 
ln'rdn cnılam gü· 
~elli!,~, )iiz gUzel_ 
Uği her mcm· 

1ckctt(1 bulnnııbllir, fa.kat. freıikle. 
tin grace 'tlcdiklcrl icadın zarifliği 
btitUn dünyıul:ı. ·:meal< birim~ "§ehil"' 
ile görülUr· O birkaç ı:chir nrnsm· 
dcı salılıunıynn yerlerin kulnnnı 
lmıkanilırm:unnk i~in onlarm hangi 

·t·hlrJcr olduI,'Unu sijylemiyeccr,.un 
ııma. Jsk\nbulon onlnrdnn biri ol· 

doğu 6liphesizdir. 

f)a.(lece kuz~na bile ya\TU u gU. 

ıy;cJ geldiği lt.ln değil, İstruibul kız· 
1a.rınnı gllıclllf.'1. ,..ndfllğt, bunıdn. 

kızlar ,.~ kn.dınlar fcrncesiz ,·cyıı. 

f:tl~'lf rz ol:ı.rak e\'lerindcn çıl.-n. 
nmdıldnn znmanlnrdıı., bütun ~rk 
iJcmindo mefjhurClo· 'Yalnız Rint 
diynrııın kadtLr değil, ondan çok 
u:r.akt:ı buluıınn On\ a. ndalarmn ım
cl:ır s:ırk memleketlerinıle bir 7ilrk 
kmyla nikulılımmalt snlahtyeti o
l::ı.n gençlerin en büyük emeli ls
tnn hullu bir kız alabilmek olurdu· 
O Z'lltnanlard t truıbul luzlarmm 
~U1clli~..fni \'C zarifliğini baroyu. e. 
ynlı:ı.t ctmis olanlnrm kitaplıırın
druı, giitürılükleri resimlerden ha. 
bcr ~lan .gnrplılar da bnrn.yn. gelin· 
cc bir 1 tanbul lazım yakm:l:uı ,gör
mek için bir~ok mıı.srnflar ederler, 

t'almt onun yerine ancak - bir fi'~. 
ta.ıı.ıı. mulrn.bll ikendlslrJ takdim -0-

den _ ~ ıl 1struıbula yabancı bir 
laıilm görerek aldntılrrl:irdı· 

İstanbul knlan dıı. Anupn.lı \'O 

Amerikalı kttlar ;sibl giy'inmeğe o.· 
hştıktan sonra. onlan t:arldı ~o 

gıuplt her.kes görüyor \'e her gö

ren İstanbul kızlnrmm güzellnt 
,.e zarlfilğl ba..5lta bir ~chlrdckio. 

den geri olmadığmı, hıitta bu ba· 
Jmnlardan nıe:;hur ohı.n hlrlaı& c
hlr 8.l'Qfilllch tstanbulun dn. sa.yı]. 
ması llızmı olıluğonu tnsdlk cdi· 
yor· Bunu da: tstnnbul kızlnrmm 
her 1 ta.nbnlluyn güzel gürümlüb-ii 
için söylemiyorum. Avrupa ga.zcte
Jerirulc_, hlllıassa Amerika gazete... 
Ierlndo gürdilğünüz resimlerde Iİ -
1mıbul Jmlarmuı göstorllmcsl, re
slı:Dlcrin altmilıild takdir söilorf, 
resimlerlo birlikte çıkn.n makale.. 
Jerilehl ynzılar, J taııbul bzlıumı 

görebilen bcr ya.hancının onlardaki 
gtızellib"" ve zartruğe .baymn oldu· 
b'UDU cuilnttyOl'• 

Parlste çıkan bir kn.dm meemu-

3 

ıısmm buracb bizim yerli gazete. 
ler kadar snbldıj;'lDdım dobyı bl -
zim gnzetıelcrln b:ızıl:mndn. bir a
ralık gö terilen bnyreti ~lld hn _ 
tırlınsınız. Filttlmco bunn hayret 
etmek değil, oıubn iftihar duym:ı.k 
la.znndır· P.arls, lmilJiilimnm - yüz 
ve enilimı gUzelliğilo değilso de -
zıırffiJğile ,söbrct nlmıs bir 5ehir. 
dlr· Ka.doılrğı d:üııın dnlm znrif 

göstermeye çalJsruı Imdm mo<la.sı 
de Pruisto çıkar ,.e dünyanın her 
tamfma. omdan ynyılır· O meeınu
ıınm lstanbulda yerli gnzetcl<'r 
dcrccesiııilo J'3brbct görmesi tsb.n
bul ln~lıımıın. kailin zarifllğilo -h. 
ret almıııı olnn Pruis Im:lnnndan 
geri ikalmal· lStemedlk1eriııe, onıd:ı. 

~ laıdm modasını bir fın öneo 
ö!:'Tcncrek dalma (bJın zarif olnml' 
al"Zlllarmn. dclilot eller. 

1stunbul lml!ınnm zn.rifliktc Pn· 
ris Jazla.mın rekabet etmek i~e
melcri tsttınbtillu b:lrobm ve !kom. 
lan bclki epeyce düsUndürcccl<: bir 
~yaır. Fôlmt İstnnbtilun gilztlliI..rf
ni dilsUncn her İstanbullu crl>ek 
tstanbW latın.İnım en son modaya 
uymak an:usundan lftih:ı.r duymalı

dır· 

Doğrusunu isterseniz, lstunbul 

'kıilıı.rmm zarifll,trl olınasnydı btzlm 
glizcl İstmıbulumuz, tçinllo yac:anıL 
ması gtig bir ehir olurdu· Bir ııe
hirdc dn.hruı. yn,.qyn.bilmek için ynl
nız :tnblat g\lzelllği yeti5lJlcz· no. 
ğnziçlnilc ''n.J>mıın gU'\""ertesiniley • 

kcn yahut Çnmlıca tepesine 'ılm.r
sanız İs'tnnbul fi\iphesiz dilnynnm 
en gilT.cl 6f.lıridlr· Fnlmt ~bulu 
_ gllzcl yıldıZlar gibi - uznlrtr.n 
görmek Uzmıilır- tsta.nbulrm. lçcr

sine ,girlnoo "Clıir :ts1nnbnUnianıı 
lr;ini sızlatır • .1stanbuln gUzclla-;tir. 
mek lcln <yap plibılnr tatbik c
dllinooyo :ı.aifar, tsfuribtilun no .fu.
rıı.fma gitseniz ünUnUze bir ynn· 
.gm yeri ~ğinlıo JmCler verir· 

En istek C3dilclerlnden - meseli 
•l>h'llDyolunilıın • g~crkcn mez:ır
Jikl:ı.r güzUnüze ha.tar, i,ginlm sıkın· 

tı ı!elir· 

Anc:ı.k, o :keder ,.cı sıkmtı hisle· 
ri pek nz siiı'er. ~ en eon 
moılaya uygun §3.pkn.smı yn.n tam.. 
fa iğmi5, §İSJlWl görlbımcmek için 
yuknrfuı.n a§ağıyn. :yollu yollu ro
bundan güzel lıollar.mm - b.bli'. 
ynlııız dirsekten n ğI lasınım ~ı

lmmııs zarif bir ts'tmıbuı km er 
kınro J.."Clloriniz, yUrcğiııizin sıkın. 
tısı dcrJW geçer. 

itstanbul h:ı.yn.tma. teselli '\"eren 
1stnnbulon Jmlnnılır· 

1\1· F· 

Ucramiye tevziatı 
Beşikta_ş nskerlik şubesinden : 
1 - Şubemizde kayıtlt o'an 

maHU subay ve erlerin 940 sene i 
beyiye ikramiye tevziatı sona er· 
ıIÜ§ gibidir. 

2 - Şehit yetimleri. mah11 c:u· 
bay ve e!l~r~en de kan~ık olma , 
ilzere tarihi ilfuıdan itibar~ 4 a 

• müddetle devam edeceğine nazara 
he: salı, çarşamba \-e cuma gun· 
len saat 9 dan 12 ye kadar ih"Tami· 
ye tevziatına devam edilecekti:-. 

8 taıimatname9tndeo: "Madde O - ••• 
oıı.md<Cliı, ~b, t~l, ıs&ndlJc gllıl eeylerlu \ lr qıya '"C mekfUat T9 lıı

li leı tıc ca4d 1ert mu"1lklaı.t 4ahl 41ıJ& l~ı;ıtl edemer:k-r.,. 

............ 
Yulm.rıda glSrdl\ğUnllz reshnler (lımbcrlltnJn 

ı;ide1t cıaddc üzcrlnc!eld .MUc Alipn:ıa camı nlınmıftu-
Manı.ngm.lıu'nl tıokıik ortasında taı;ruı lamJp !:6lJJb)darmı ve böyieoo yu. 
lumdald lıclecllye ~ ımaıl tistbtk edildiğini G rtecn,: 

3 - Müracaatlar :&ŞktaŞ 1-az · 
sı kaymakamlıbrında müteşckl\ı 
tevzi komisyonuna gelmeleri lUıım· 
dır. 

E. Sadi Tıek Tiyatrosu 
Bu gece Cnğaloğlu Çi!tcsarnylıır 

bahçcs1nı!o suı lim'cle;:ler 
Vodvil 3 Perde 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
2g Ağustos Cumn gtınn nk§: mı 

Slllldlye Şcnyol Aile B:ılıçaln 
"llnblbc l'cyzc., \~Od\'l' 3 rer 
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İzmir fuarı 
(&, tarnfı 1 nclde) l 

giltero ihracat birliği ı-•U\ iyo
nunda Basra _ Bağdat yoliyle 
Izmirc getirilmiş olan mühim 
miktarda İngiliz ihracat emtiası 
te§hir edilmektedir. ltalya, Ma· 
caristan, Yunan ve !ran pavi_ 
yonlan da çok .zengindir. Yu
goslavya p:ı.viyonu da fevkalade 
zeng"n şekilde hazırlanmıştır. 
.Almanya. is~ fuard;ı. yalm7. sana_ 
yi propaganda için bir büro aç· 
mıştır. 

I•'uardaki !ngili7. pa viyonları
nm açılışında. bulunmak üzere 
şC'hrimize gelmiş olan lngiliz 
sefareti müsteşarı ::\1orgen, ~e
rclinc belediye reisi tarafından 
dün bir ziyafet verilmiştir. ZL 
yafclte Ticaret Vekili Nazmi 
Topçuoğlu, vali belediye ve Par· 
ti rüesa ve erkanı hazır bulun_ 
muştur. 

!NGlLlZ HARlClYE 
N.AZffiTh'L~ MESAJI 

!::mir, 22 (A.A.) - X nun..,u 
enternasyonal lzmir Fuarı do
layısile İngiltere hariciye nazın 
Lord Halifaks !zmir belediye re. 
isine aşağıdaki mesajı gönder· 
miştir: 

Doktor Behcct Uz - iz.mir 
belediye reisi -

lzmir -
"Bu çetin saatlerde lzmir Fir 

arnu açmak suretile başladığı. 
ruz :fşin mükafatını gör~eğinizi 
samimiyetle ümit eder, tam mu
vaffakıyetler temenni ederiz." 

Lord Ilalifaks 

1ZM1R BELED!YE RE1S1NlN 
TEŞER!KORü 

/zm.ir, 1313 ( A.A.) - lzmir Fu. 
an dolnyısile İngiltere devlet 
adanılan tarafından mesaj :;on· 
dermek ve radyo ile hitabelerde 
bulunmak suretile yapılan sa-

Meclis Reisi 
bu sabah geldi 
Bu) lık ?.Ullct :Mccllsl Reisi Ab

d Ulhalik Hcnda dün saat 17 treni
ne bağlanan hususi bir vagonla 
Ankarad:ın şc-hıimlze hareket et· 
mlştir. 

Abdülhalik Renda. garda. başvc. 
kil Doktor Refik Saydam ile vekil
ler, parti genel sekreteri ve umu. 
:mt idare heyeti lizfilan. parti mec
lis grupu ve mUstakil ı;rup reis ve
killeri, meclis encUmenleri reis ve 
ma.zb:ıUı. muharrirleıi idare fımir
lcrL mebuslar, vekaletler erkanı, 
Ankara vall ve belediye rC'isi, mer. 
kez komutanı. emniyet mUdUr:il ta
rafından uğurlanmışlardır-

Meclis Reisimiz bu sabah I'en. 
dikte trenden inmiş ve evine git
miştir. Meclis Reisi birkaç gUn §Ch
:rimizde istirahat edecektir. 

1 O fırıncı ve birçok 
esnaf cezalandırıldı 

İstanbul emniyet altıncı şube 
memurları. dlln şehirdeki teftişlo

rlnde birçok esnaf vo şoförlere ce· 
za yazmışlardır. 

DUn fırınlarda yapılan kontrol. 
lardıı 554 kilo eksilt çıknnlınış ek
mek bulunmuş, bu yUzden 10 fırm. 
cı cezaya çarpılmıştır. 

Bundan başka ik1 ahçı, bir bak
kal. bir işkembeci, ild kahveci, bir 
buzcıi, bir sucu, bir ~ekcrcl, hlr 
maruıv. dUkkanlannı pis tutmaktan 
:ve çUrUk. bozuk mal sntm:ıktan ce· 
zalandınlmıştrr. 

Ayrıca iki ehliyetsiz, püikastz o. 
tomobll kullanan şoförle, karnesiz 
ve gözleri zayıf oldui:'llndan ancak 
tek gözlükle çalL'.;ınalanna müsaa
de edildiği halde gözlUk tnkmıyan 
iki foför yakalanmış, k<'ndil<.'rinc 
ceza kesilmlştir. 

Sôn gUnlC'rde, sıkı otobUs kon
trollan da yapmağa başlıyan me. 
murlar. Uç otobüs şoför ve bilctçi
sini fazla yolcu alırken ynkalnmrş· 
Jar, ce7.aya çarpmı&lardır. 

Almanyaya 3,5 milyon 
liralık sipariş verildi 
21 mllyon liralık emUa mfibadcle. 

ıılne mUtenllllt Ttırk - Alman anlnş_ 
masmm tatbikatına. yakınd:ı. baıJln _ 
nacaktır. Buna fntiznrcn Almanyaya 
3 bu c mUyon lırnlık tıbbt ve klrn
ycvl mUsta.ıızıırnt, clch rilc ve !otoğ_ 
rnt maızemc~l. aU'ıtı b:ısarlye vo len 
nlyl', cam mamulAt, boya, y zı ma. 
Jdnelcrl ııiparişlcrl verilmiştir. 

Bu ıılpari§ll'r 710 bin liralık boya, 
r.oo bln liralık cııll) :n:amulA.t, MO 
t n llrruık frnnt ııl t, dilrbUn, göz. 
1 , ramlan, 700 bin liralık tıbbt ve 

.} ,.,i ecz.c-ı ile c~ır mUIIU.\Slli m:ıd
c? 1 rd r. 

mimi tczahUrlerc mukabele ol
mak Uzcre !zmir belediye reisi 
Doktor Bchcct Uz lngiltercnin 
İzmir general konsolosuna aşa. 
ğıdaki mektubu göndermiştir: 

"Onuncu İzmir enternasyonal 
Fuarının açılması münascl::eti!e 
ekselans Lor.d Halifaks tar.ıfm· 
dan Ilıtfen izhar buyrulup tara
fımmı tcbli~ ettiğiniz sami:ni 
h:ssiyattan ve ek~clans Lod 
Loyd ve ekselans Amery tarafın
dan I..ondra radyosundan veri. 
Jcn mesajlard1n dolayı fovkata· 
de mütch:ıssıs olduğumuzun tc
R<'kkür ve minnettarlığımızla 
birlikte kendilerine fı..rz ve iblıL 
ğma yüksek ta,·assutlarınızı 
saygılarımla rlca ederim." 

Belediye Reisi 
Dr. Bchcct Uz 

DOST YUNAN G.AZ~rELE
R1N1N NEŞRiYATI 

Atina, 22 ( A.A.) - Atinn a
jansı bild!riyor: 

lzmir beynelmilel Fuarı mü· 
nasebetilc Kathimerini diyor ki: 
"- Biz Yunanlılar, hususi 

bir sevinç duymaktayız. Çünkü 
.dostumuz ve müttefikimiz Tür
kiycde, bizim gibi, beşeriyetin 
geçirmekte olduğu bu çetin im
tihan saatlerinde bütün kalbi· 
mizle mu\'nffak olmasını dinle
diE;rimiz !zmir Fuarı gibi bir sulh 
eseri meydana getirmeye mu
vaffak olmu§tur." 

Balkanlara hizmet eden Scla
nik, İzmir Filibc Fuarlarından 
bahseden Proia da halihazır 
vekayii içinde meydana getirilen 
bu Fuarların A vrupanın bu kıs· 
mmda ve Akdcnizde Balkanla -
rm çalışmak ve ilerlemC'k g:ıy
retıeri ile yapıcı eserlerine de. 
vam ettiklerinin delili olduğunu 
yazmaktadır. 

T roçkinin katili 
l\lckslko, 23 ( ,\. A·) - Troçki· 

nin ö~leden sonra ynpıl:ın cenaze 
merasiminden önce Mcks"kn kn· 
nun1anna tevfikan C" Jn o opsisl 
yapılmıştır. 

Mütearrız Johnson hala hastane
dedir ve intihar tehdidinde bulun
duğund:ın sıkı bir mulıafnza nltın
daclır. Jackson polis karargü.!nna 
nakledilerek sorguya <;ckilec!'ktir. 

CiNAYETE J) \iR T \FSIL\T 
Mcksciko, 22 ( A.A.) - Lcon 

Troçki dün ölmüştür. Bu eski 
Bolscvik şefi evvelki gün şehrin 
civarında kfün eski bir kale olan 
il:ametgahında öğle yemeğine da
vet etmiş olduğu Fransız Yahu. 
disi Franck Johnson'un taarruzu
na uğramıştır. 

Johnson, Troçkiyi izcilerin kul. 
landığı kt\ı;ük kazmaya benzer 
bir aletle başından, sağ omuzun. 
dan ve sağ dizinden yaralamıştı. 

Hatırlardadır ki Troçki iki ay 
evvel evine ya;Jılan bir taarruz. 
dan yaralanmadan kurtulmuştu. 
O zamandanb::ri yeni bir taar. 
ruza hedef olmaktan çok korku
yordu. 

KATii, XE DİYOR! 
Meksiko, 22 (A.A.) - Tr~ki. 

nin katili aşağıdaki beyanatta bu_ 
lunmuştur: 
"- Bir Belçika diplomatının oğ_ 

luyum. Tahranda doğdum. Troç. 
kinin ülkülerine hayran olarak 
Paristen Meksikoya geldim, fa
kat kendisinin itimadını kazan. 
dıktan sonra inkh:ara uğradım ve 
o zam:ın dünyanın selameti için 
kendisini ortadan kaldırmaya ka. 
rar verdim." 

MAY;TULt)N Y,\Kl1'n,AmNA 
G()RE 

Tro~kinin evinde neşredilen 
bir bültende şöyle <lenilmektc. 
dir: 

Leon Troçki, Gepeonun bir a
janı tarafından katledilmiştir. 
Katil Frank J ohnson Fransa ve 
Amerikndaki Troçkist hareketler 
ile olan münasebeti dolayısiyle 
Trockinin itim"dına mazhar bu
lunn;akta idi. Kendisinin Gcpco. 
nu~ bir ajanı olduğuna asla ihtL 
mal verilmemisti. bir makale hak. 
kında istic;arc ·vesilesiyle ziyaret 
ctmis, Troçki kendisini biirosıma 
davet etmiştir. Mütcakıbcn kor. 
kunc sesler duyulmustur. 

İran - Sovyet Rusya 
münasebatı 

Tnhr.ın. 22 (A· A·) - Stcfnni 
aj nsı bildiriyor: 

I!c>!'4mi ı;nz"t~ 1ranh So;.·ye>Ucr 
Birliği nrn.,mda hasm:ıno hir hava 
i1 ıJasmn. Ç<"llışım yn.Mnf'ı mııtbmı: 

hn tl'~f'bbU. ünil bf'yhııdn ga~Tct 
olarak Lıv.,if etnıc>ktedir· 

T ransilvanya 
ihtllah 

Bnılııpe~te. 22 (A. A·) - Yarı 
resmi bir surette tebliğ edilmiştir: 
Budnp.cştc diplomasi mnhfelleri. 

Turnuscvcrin müzakerelerjnin ne
tlcC'si hakkında Romen delegeleri 
tarafından gösterilen bUyük nikbin-
1 ğe iştirak etmemektedirler· 

Macaıistuıı yeni huduUnr hak _ 
kınd:ı miispct tekliflerde bulundu
ğu halde P.omnnya tarafından hiç· 
Lir milspet mukabil teklü yapılma. 
mıştTr· 

Romen bemnntları idC'olojik 
plii.nda kalmış, Macar teklifleri 
hakkında hiçbir1şcy söylememiştir· 
Diğer taraftan şurnsı kaydedil -

mektedlr ki, Transilvanya için nU -
fus milbadelesi imknn dahilinde de. 
ğildir. 

~lacaristan tam bir tadilden ve 
istc!c!C'rinde tarihi ciheti csns al
maktan vazge~mc>kle bilyiik bir fc· 
dakli.rlık yapmıştır. Romanya yal _ 
nız zaman knz:ı:ımak istemekle 
kalmıyor, ayni zamanda hiçbir su
reti hal vaadetrrı.cmr'!(l,.. hütün me
~l"leyi akademik bir münakaşaya 

lrbi tutmak istiyor- nomanya, mil. 
z:ıker<:'lcri im1••• n"'•z h:ılc koymak 
için c>lincl<>n gelrnl yapıyor· 

Bilkrcı;trkl fngfüz mahfelleri 
nomanyanın hattı hnrC'kcti hakkın
da tam bir anlayış ve kavrnvış gös 
lcrmektcdir!er ki, bıı hal Roman· 
yanın vakit kazanmak tabiycsinin 
İngilizler tarafından ilham edildi. 
~ini ispat etmektedir. 

Bundan ba"ka Rom:ı.nyanın iti -
ldrgirlr. mahf'C'fürinde Sovyetler 
Birliğinin bir müz'lherf"tinden git -
tikcc daha faıla bahscclilmektcyse 
de Sovyctlcr Eirliı;i böyle hir tel. 
ı.:ne i"ab<.'t ediyor görünmemekte
dir· 

İtalyan - Yunan 
gerg in liği 

cna~tararı l inrldr.) 
kallly<.'tinln vaziyeti ile iştigal e
den Giornale d'ltalia gazetesi dL 
yor kt: 

Arn:ıvutluk ve bu sebeple İtal
ya vaziyetin kati surette 'hallini 1s. 
temek hakkına maliktirler. Yalnız 
Çamura arazisi hakkında değil, 
aynı ?.amanda Arnavutların ekseri
yete bulundukları bütün topraklar 
yani Yanyanın bilyUk bir kı~mı 
hakkında da muhakkak bir sureti 
tesviye hulmak meselesi mevzuu 
bahistir. 

ntı: "AHSA\'HT'' CTAZETESl~İN 
İDDfALAJ:I 

Tiran, 22 ( A.A.) - Slcfani a· 
jansı bildiriyor: 

Tomor gazetesi "yüzbaşı Stav 
ridis,. ba~lığı altında şu satırları 
yazmak tadır: 

Du isim, Ç-amura (Ç..amlık), 
Arnavutlan arasında hazin bir su· 
rette maruf olan bir ic;imdir. Bir 
jandarma yüzbaşıı:ı olan bu adam 
Arnavut vatanpervcrlerinin vahşi 
bir celladı. vicdansız ve endi!';esiz 
bir subaydır. ' 

Yüzbaşı Stavridis bir yıl önce 
yalnız posta ile Arm.~\·ut gazeteleri 
celbetmekten suçlu Sako Brano is· 
minde birine karşı şiddetli hareket· 
lere başlamıştı. Sako hakkında o 
kadar şeyler uydurmu~tur ki niha· 
yet mahkemeye sevkedilmiştir. Mu 
hakeme dört gün sürmüş \'e Yu· 
nan hakimleri de Arnavut diic;man 
lığı bahsinde jandarma sub~yla· 
rından ac:a~ı olmamalarına rağmen 
Sako delil bulunamadığl için bera· 
at etmiştir. Fakat hüküm okunur 
okunmaz yüzba~ı Sakoya dönerek 
aynen şu ~özlC'rİ <:civl~miştir: 
"Deli Çamura müslümanları, siz 

Italya ile Arnavutluğun buraya 
gelmesini bck:eyiniz. Sizc haber 
veriyorum. o gün hiç gelmiyecektir. 
Fakat gelirse biz yedi buçuk mil· 
yon yunanlı hir tek Çamuralı'yı 
havatta bıra•·mıyac<ı~ız,. hepinizi 
hançerliyeceğiz ... 

YUNAN AJt\!\SL'-aN' CEYA&I 
Atln:ı, 23 (ı\. A·) - Atina a

jansı bildiriyor: , 
Epir'de, <'s:ıscn goşrim"vcut bir 

EtcrıA jandarma albayının nezare
tinde çeteler tcşkil olunduğuna ve 
Elen - Aranvut makamları tarafın
dan bunlara silah t~vzi edildiğine 
dair Arnavut gazetclc>ri tarafından 
gittikı:e daha fazla b'r suretle ya. 
pılnn ve Stefani ajarısı tarafından 
iktibas o1unan şaylıılnra yeniden 
tC'mas mecburJyctincle bulunuyo
ruz. M~.,ıla bPnziyen bu fanta::ist 
uyduımolnrı bıştan haşa tekzibe 
salfı.Jıiy ttarı.z. El"n hlll{Ümetine bu 
gibi harekiltta hulıınduğunu isnat 
l"lm"k havs·ıl<>rı:n ı\lamı;·at"l~ bir 
<;c~·dir. 

1%·n rı;ı.;whn rrf lt:ılinde ya
hancıl:u· hurlıırl::ı !"~ki yapmış ol· 
dukıa,.ı Zil arct dC' tama'Tlile asıl · 

Parti teşkilatında 
değişiklikler yapıldı 

·Bu sabah 
Topharıed6 
bir cinayet 

d
. 

((;a~s fn .. 11rı] .. l"lde) r 
Başvekil garda Vekiller, Bü.. l 

yük Millet Meclisi Parti grupu 
ve müstakil grup rcis vekilleri, 
Parti genel sekreteri ilo Parti 
umumi idare heyeti azaıan, 
Mebuslar, vekaletler müsteşar 
ve müdiir umumilcri, Ankara. 
vali ve l.Jclcdiye reisi, merkez 
komutanı ve emniyet müdürU 
tarafından Ubrurlanmışlardrr. 

ADI.İl"};, SlllHll'f~ VE lUAf,h'E 
\'F:KILI.J;R t Jm SA BAR 

m·;Lnlum 
Adliye Vekili Fethi Okyar. Sıh· 

hiye Vekili Huliısi Alataş ve MalL 
ye Vekili l<"uat Ağralı bu sabahki 
Anknra ekspresilo §ehrimize gel
mişlerdir· 

Maliye Vekili Pendikte trenden 
inmiş. Adliye ve Sıhhiye Vckilleıi 
Haydarpaşaya çıkmıı;lardır. Adliye 
Vçkili Fethi Okyar istirahat için 
geldiğini \'e on beş gün kadar !s. 
tanbıılda kalacağını söylemiştir. 
Bükreş Elçimiz Hamdullah Suphi 

Tanrıöver de bu sabah Ankaradan 
gl"!ml~tir· Ay sonunda Biikreşe gi
decektir. 

ARTt TEŞKİLATINDA 
DEC1Ş!KL!KLER 

Bugünkü "Son Posta" refiki. 
mizin verdiği malfımata göre, 
Cumhuriyet Halk Partisi umu
mi merkezi mıntaka Parti mU. • fettişlikleri teşkilatında bazı de· 
ğişiklikler yapmak kararını ver. 
miştir. 

Bu arada teftiş mmtakalan 
dahiline üç vilayet isabet ed1!n 
müfettişliklerin faaliyet sahala-

Alman tayyareleri 
(na, t&nıfı 1 nclde) 

Bundan sonl'a top ate§lerl kesafet 
peyda etmJ§tlr. 

HAdlseye şahit olanlardan biri ta. 
rafından beyan edlldlğine göre, bir 
Alman tayyaresi 'JlrOj~ktörlcrle ten -
vlı edilir edllmez kurtulmal< !~in ye 
re doğru başıı~a/ı lnmeğe ba'şıa~ış 
ve lnfllAklar tevlit eden birkaç fişek 
ve bomba atmıştır. Fakat projektör 
lerin hUzrtıesl tayyareyi tnklp etmiş 
Ur. Biraz ııonra tayyare birkaç bom 
ba daha atmıştır. 

Londra mıntakasının bir kııımmda 
hava. mUdnfaa bataryalan tarafın_ 

dıı.n açılan mania ate§ln!n korkunç 
bir hal aldığı söylenmektedir. 

\'AıtAS 1002! 
Londra, 23 (A.A.) - DUşUrüldUk

leri bugUn haber verilen dört tayyn. 
re ile 18 hnzlrandanberl İngiltere u_ 
zerine yııpılıı.n hücumlarda dUşUrU_ 

len dilşman tayyarelerinin adedi 
1002 ye baliğ olmuştur. 

Bu akşam da 1ngllter~nln cenubu 
şarkl sah!llnde bir şehir üzerine •ya_ 
pılan hava hUcumu esnasında Uç Al. 
man tayyaresinin dUııUrUhlUğU zan. 
nedllmektedlr. 

Motörlü bir 
Mısır kıtası 
İngiliz kuvvetlerinin 

yanında 

Hudutta 
mevzi 
aldı 

J..ondra, 23 (,\. A·) - Motörlü 
bir Mı.sır. fırkası. İlalyanlnr hudu
du lecavUz ederlerse derhal hare· 
keto geçmek üzere İngiliz kuvvet
lerinin yanında mevzi almıştır. 

'\"( KSEK ntıt ımsm 
Ş.\llS11'J<.."TiX1N REl'.ANATI 
Kahire, 22 (A.A.) - Mısır 

meclisi tarafından dün akşam ak. 
tedilen gizli celsede başvekil Ha. 
san Sabri Paşa, İtalyan kıtaatr 
Mısıra tecavüz ettiği takdirde 
Mısırın İtalyaya harp ilan edece
ğini bildirmiştir. 

Satıhk Aspiratörler 
Büyük fabrika, sığmak ve tü· 

neller için saatte elli bin metre 
hava bo§altırlar. Unkapanı polis 
karakolu arkasııııda 13 No. da 
F. Ali. Tel: 22702 

sızdır· 
Elen mahkeIJlelerini :ıliı.kadar c. 

den tclmihlere gelince. bu telmih
ler. Elen mahkemelerinin şref ve 
itibarlarına ve yfiksc>k adalPt te -
lal:klslne dokunamazlar· 

rı daraltılmış ve her müfetti,e • 
i.zami iki vilayet bırakıl~ ışlen 1 ti 
B:~ ka~ar . ncliccsiı:ıde m~ ~İr adam soka k O~ !:.ti 
mufettışlerın ndedınc 5 m • öl'"" 
ti§lik daha ilavesi zarureti hür a tabanca ıle 1 
olmuştur. den vuruldu . 

lhdas ed~Ieıı lm müf et.tişlikle· , ııi t1 • 
re tayinlerı mukarrer rneb'u."'lar Bu Mbah Tophanede)~ ôJfP" 
arasında şu 1.-ıUar vardır. ğ~r. ?lr~ yaralama hfuliS~tJ!' ~ 

Doktor Vehbi Demir, Yozgad bın.cn agır surett: yaral scbePt" 1 
meb'usu Ziya Arkant, Doktor' -yakanı~_no gıbi bir bit edil~ 
V f A • h "' rı 1 d Be.. len ı;:eldıgı hen Uz t.cs -~ 
ası , ga oır .even , \nışu st'dt 

lıkesir meb'usu Fahrettin Tiri1 Y~lan&n Tophanede 1' J 
toğtu. maho.llesinde oturan ôrn~~~· 

Bundan başka Cilmhuriyet ~Mustafa adında. birisidir· JP et 
Halk Partisi İE.tanbul vilayeti\ ~bu 11abah yolda gide~cıı, kil~ 
idare heyeti reisi Fikret Sılaym lu İbrahim adında bır ar ~sı~ 
Parti umumi J1eyeti aza.lığına raslamı3, ve elraftan~ du~ <fi lt 
nakli ve İstanbul i.darc heyeti ,5öylediğine göre . oiddetlkuıı~ ~ıt 

· ı· w • lzm" b' R t' nakasaya ba13lıunıştır0 ; ,...;ıeY, 
reıs ıgıne ır me usu eşa 'd ~ -.l k İb h'- ıl:JlJ~.~ff ~ 

• w • • al. evam L-uer en ra ııu ıP'. • ~~· d 
Mımaroglunun tayını karar davranmrş ve tabancat1ınt ç ef et '·~ 
tma alınmıştır. rak MııRtafaııın üzerine at +J~ ' 

Parti umumi idare lıcyeti i.za.- mi.ştlr. Çıkan ku~un }dil! ~Ot 
sından 'rekirdağ mcb'usu Rah. göğsün o i-,abet etmiş: --" )~ ~ 1'llı 

d. •ef""'"Jr , ··ııı mi Apak Kocaeli rnıntaka.sı mü· •·-.Ah vuruldum!· .. 1?. J31lll" ~ ~ 
!eltişliğinc tayin olunmu§tur. 1ar içınde y~re eerllmıı;tirr et~ beııı 

General Zeki Parti umumt i. sonra fbrahım tabancasın yb?uıı , '· 
• • w • edil yerleştirmiş ve koşarak k9 .ı11 el b 

dare heyetı azalıgına tayın - t ''ak ildd • murniw~ıı-f it . . p rt" üf" tti 1 • d ur. v ava m eıu ell""'. , 
mıştır. a ı m e ş enn en k ymua Mustaf ifade yer .. ~ 
M ' II R "d" 0 

"' a uıııt" araş meb usu · asan eşı m cek bir halde Beyoğlu bs!I 
teftiş dairesi Seyhan ve Mersin kaldırılmıştır· ~srsıı ııf. 
vilayetleri olarak tahdid ediL Adliye doktoru Enve~;!de -~; 
miş, Hatay ve Antep vilayetleri le ilzeri yaralıyı hıısta~ , 
mmtaka müfettieliği Balıkesir yene etmiıı, 1brahlmln :=.,_./ 
meb'usu Fahrettin Tiritoğlu uh· başlanmıştır. 
desine verilmiştir. 

Ziya Arkantın teftiş m.mtakıt. 
sı Burdur ve Denizlidir, Doktor 
Vehbi Demirin teftiş mmtakası 
Erzunım ve Kars olacaktır. 

Türk - İngiliz 
ticareti 
(Baş ta .. fı 1 lncJde) 

rulmu;, bulunan ''İngiliz ticaret kor 
porasyonu., nun buradl\ bulunan sa
lOJıJyetli bir mUmesslll, te§ekkWUn 

' mı.!slak0el faaliyeti hikkmda ıu ma. 
lQmatı vermiştir; 

"- Korporasyon., Türkiye ve Ya
kın Şark alıcıları tarafından Brltan 
-ya impnratorluğundnu mUb:ı.yna e. 
dilmesi istenen bilfımum madde ve 
e§yayı temin ederek, bunların tah
mil, navlun ve sigorta işlerini kos 
layl:ıştıracaktrr. 

''l{orporasyon,. ayni zamanda, BU
yUk Brltanya. imparatorluğu d:ıhllin 

do nranılnn ve ııtlktarı btiyUk bir 
yckQnıı. baliğ olan Ttirk mahsulAtı. 

nm milbayaa edllm~sıne ve bu suret. 
le TUr!dyc ile Yakın Şnrk ihracatı. 
nm tevesııUUnc yardım edecektir. 

TUrk rnahsulA.tının mubayaasına 

bUyUk bir ehemmiyet veren '"İngiliz 

ticaret korporasyonu., satın alınacak 

olan btitUn malların sigorta ve nakil 
işini tertip, 'fUrk lhracatc;;ıların nıal

lannın bedellerinin tedlyeıılnl temin 
edecektir. 

Akdenlzdeki lınreldH, Tlltl< \ "C ln. 
gUlz tüccarları lı;ln muvaklrnt bir 
huzursuzluk ihdas etmiş olnıakla be
raber, korporasyon memnuniyet ve a 

ricl kolaylıkların halen mevcut ol -
duğunu ·ve daha lnklşal edebileceğini 
emniyetle beyan edecek mevkidedir.,. 

..Korporasyon,. mUnıesıılllcrlnln 

memlcketımizdcl<l tetkik YC tenıM_ 

lan sona erer ermez derhal bir büro 
lmrulncnğı ve mUb:ıyaatıı. başlana

cağı anla§tlmakladır. 

lNGtLTEREYE 1HRACATIMIZ 
4 MİSLİ ARTTI 

Verilen malumata göre l!HO 
senesinin ilk Uç ayı 1.arfında İn. 
giltercnin Türkiyeye ihracatı bir 
misli artmı~tır. Türkiyenin 1n· 
giltcrcyc ihracatı ise dört misli 
fazlalaşmıştır. 

Bir a ile "baş çorbası,, n 
dan zehirlendi 

Diin Fenerde bir zehirlenme 
h8.clisesi olm~. bir aile yedikle
ri çorba yüzünden sancılar için. 
de kıvranarak hastahaneye kal· 
dırılmışla.rdır. 

Zchirlencnle.r Fenerde Abdi 
Subaşı mahalJcsindc 31 numara.. 
da oturan Ahmet ile karısı Sa
ime ve gelini 1rf andır. 

Dün Ahmet evine bir baş aL 
mış, karısı bundan "b~uyu . 
çorbası" yapmıştır. lı'akat bu 
çorbayı lezzetle yiyen Ahmet, 
Saime ve lrfan birdenbire şid· 
detli bir acı ile kınanmağa b~. 
lamışlar, imdada çağır.dıklan 
komşuları tarafından hastaha
neye kaldırılmışlardır. 

Aşk yüzündel1 

Bir adaf11 
• 

metresini 
.. ,d .. dü , o ur . :bİ'iı" 

iki sabıkalı da bır~ 
ağır yaraladı ~ 

dO J • 
Diln akşam Uz eri TakslJ? ıeııııı c· 

yüzünden feci bir clna:>~~t iŞ ııc!I, 
bir paçavracı çok sevdigı !%nrıııii: 
lik metresini tabancayla 0 

tur. ııeP 'l"~ 
Katil, paçavrac11ıkla gcçlcıı ııct 

4 
bir adında blr gençlir· (jeÇııÇ 1'~ 
Pembe adlı, güzel bir g~ıdtrt'~. 
ta~mış, ve Taksimde Stl 11011'• ,. 
bir odadan ibaret olan 20 )'~,ııı 
lı klübeyi tutarak beraber 1 
ğa ba§lamıştır· etrt'51 , 

Ancak son gilnlerdo J!lıı 1ııll\1 
fazla kıskanmağa başlı)1l.uı;!ltld~ 
nihayet diln bir şüphesi )ile bir ,, 
kavga etmiş vo tabancası 'tlitıi pı> 
ateş ederek Pembeyi, be) • 
çahy:ırak öldiirmüştür· . ·ııi ııi~ 

Tahir metresinin kendil!1 'fıY 
· ur· ~ lo aldattığmı zannetmıŞ L 1'~' c 

cinayetten sonra birkaç s:ı~0ııı1' 
dolaşmış. sıkı bir takipten 1• 
le geçirilmiştir· ıcııtJ 

!\adının cesedi morga fllİ ı:Jl11 
mış, tahkikata mUdclciUJllıl uc:I ıı·· 
vinlerinden Tahsin p)kof~..,. f,I 

Torn,, 1•omı;;K t Ji.4• ~h~· 
'>CöUŞ\1 ı\ ıfoı·, ı 

Bundan baıjka diln grc; 11ıılı1-~ 1 
nede Kafes sokağındıı i.~~i dt' ıf, 
arasında kavga çıkmış, ~ r,ıııııı 
ribirlerini ağır surette ) s :ı:t~ • 
lardır. Flir ,ıı· 

Bunlar sabıkalılardan ı:ece r' 
sanla Hızırdır. Hasan dflıt ıcuı;;~f 
zırla sokakta karşılaŞJflC~. ~ 
dan olan alacağını ıste ~gto_)"' f.'" 
ters bir cevap verince )[S. rıJıl' ıı <' 
lamışlar<lır. Hrzır bir ~ııoeıı ~ 
ğmr çekerek Hasanr )' JJ~ll ~ş 
ensesind~n yaralamı~, bıçll~dtf 
can acısıle davrandıgt r&İJJ)""~' 
Hızırı sekiz yerind_e~ ;>'flb~ıJı • 
Bundan sonra her ıkı $B ıct<lff"ıırl• 
lar içinde yere serilıntş ,ııeııı~ 

Vakaya yetişen zaJ>ıt,ş ~sJ<l ııılı' 
rı iki yaralıyı hastıuıcY0 p ,.e 
lardır. Hrzmn yaraları • 
likelidir. r 
Kiralanan adS1!t 

v- ;" Ne\'"yorkı 23 (A· .A·) ~~I' 
Associated Press'iıl e~ ıııı

bildirdiğine nazaran :S~d' 16( 
rika, cenubt Pasifik d ~IJ(f l ııl: 
lunan Canton ve EJıd~~ 1d' 
larmı 50 senelik JJl JJ1' 
müddet için kiralaJJ1lf~tJt' t4" 
lara hava. Ualeri kurul~re~~ 

Mezldlr adalan ınlla e ~ ~~ 
re etmek vo 1ngili.S , •• ~" f~ 
ıivil tayyarecilik lcutll~eıeti e('f 
bunlardan istifade ~ir 11e!'~nıı~' 
Londra ve Vaşington bıılıP,,,. 
tinden mutabık kalmıŞ ı r 
taydılar. ()!!. ~·e:. 

Ne,-york Sun g-~~~ .. ıtaf t 
lafın askeri Usler1 lıt""" 
tahınln etmektedir· 



·-YARIN AKş-AM : MAÇKAOA 111.nlll mııı • • - -

. KUÇUK ÇiFTLiK parkında" V AKiT, NAKiTTiR!. . 
....... 

~~- '°iolllden - f8 -
~ ~ bir !CÇlllemf§ler. olduğunu o zaman fıı.rkettı. Basu. 
laıt~· lıı kaç gunı1Ut yiye. ran dumanla gözleri yanarak ıerl 
~· ~e CibnJtthnaı .. Fok balığı çekileli. 

U...~e ilet lerdir. HaM dilrlıUnle ••Yanaşılmaz" a 
~e 11l belli olmayan blr baktı· Beuaz ba'Tagm· mukarrer i· 
'ıt.. .. _ve etU: .1 .; '-at Peter ~aretl verdiğini ve kaybolduğunu 

· orada tahta bu· gördil· Bunun nzerlne genç kıza ...... ,. 

Sanatk~r NAŞIT - HALiDE Pİ~KiN ti 
\"C yuksek .. ııhne yılılız.lnrmm lşttralulc Jll 

K~ü~ 1~~arZ~!~s~f E~~Lt~ 
Kanuni AHMED, çUmbilş ŞEVKE'r, dramalı HASAN, kanuni NAD!R~ 
M.AMAÇLI, kemençe ANASTAS, keman NACl, MAKSUD, cümbU§ 

1
~ 

MU H1DDIN. :a 

Bayanlar: SUZAN, KtJÇOI{ MELAHAT, NADIRE, SEBAHAT, -
MECBURE. Ç1FTLtK ORKESTRASI, VARYETE, Kazbek MURAT ' .: 
ve tstanbulun tekmil bar arUellertnln lgtlraklle sa.baha kadıı.r eğlence • 

ti;ı.._, •CI\, ~ döndU: 

~eıı . körfezi" ne git. _ Ora'-'a dik.ilmiş olan lngillz I' --------.. ' 
'JI tlnııı llllsin., .; ·~--------- .- ------- -eleriıı. 'bab .~ bayrağını görmeye çalıştım, takat Cep.Kol ve Masa Fotoğraf nınklneleri A E G VanUlatörlerll 

\t ' .. ,,, ,_ al!.l ve Betti Ro- bu mesafeden farkedilmlyor· aaatıerı Ocakları, Cezveleri 
ll". ~o" ba a 6 Ay Vado -ıı Yo}a lığı körfezi"- Ben ısmdnn, ate§i aöndilrilyo. AY. VADE ' AY YADE 

~ ~l'dllkı::rlarkcn görmUş. rum· ...._ !tr IXI\? klınaeyc söyle. Ateşi, Uzerlnde tepinerek sön· 
•ıtr~ dürdil· Bu Jşl tamamlaymca Kolo-

1ı....' ~e'ce 8ÖYh!diler. niye dönmeyi teklif etti. Geri dön 
~ b!I Uç ..ı:_ 

·lldeıı. bil§ &Y!ıdUr Kolonide diller • 
, N~iıı. bana ka bilmPyen yok- Koloniye yaklaşınca Hana. Lulza 

\ lierha\de :n:ıse söylemedi? ya aynlmaaını ve nar:an dikkati 
' utnıuş olacaklar. celbetmemek için bqka bir yol

'-=' dofru ~ dan gitmesini ta.'\ııiye ettl· Yalnız 
ll~ ~etneye cesnrct kalmaya ihti)'&CI vardı. Ne yapa. ' S detuıel'd· BÖ)1emeyi u. ağını henüz tayin edememiş, ka-
' 'l'rtata11~ Bir kaç zaman. zazedc İngiliz bakkmda bir bUkUJn 

l'orıal'dr. ar Hanstan hO§· verememişti· 
~ ... ~01'1ııu Oııun §Upheli b" h ."'l'lıı § değuı ır ıı P c ter, Varkleyin kilreksi.ı ve 
~ h~ lattı dor.te~di n.nıına. kcn. ye lke nsiz bir kayıkta geldiğini söy 
~ eıı henı a\'l'nnmadığm- lemi.sti· Genç Tıistanlı düşüncel~. ' 
<lıı b! • l!ıı aeb en ernın bulunu· rlni saklayan bir adamdı· Bildik· 

..r 11--· ebte Alman Kolo · rd ·-.;vı kar • Jerlnin hepsini söyleınıyo u am-
antinaya almmı:- ma yalancı değildi· Şu halde !ngi. 

~~ıı.111 hi lizin adaya akmtı ile geldiğini ka. 
~1~eteğı no;~ır zaman itiraf bul etmekte ha.ta. yoktu. 

t~ bı lllıı ~~· • bunun b~lıca Kayığında Petcrin silkiıtunu sıı.-
tı ~il clofru 

1 olduğu idi. Genç tın alabileceği derecede mtlhim bir 
~ ~ııaıı,,ze buluyor, Tristan- ~ey mi vardı? Hnns işin böyle ol. 
c ıoıınn etmeye kendisin. masını canı gönUlden temenni e· 
~ ı.. Yordu. 

ll<!ıı 'll biısıe . diyordu· Esas mesele, Yarkley ile 
~~· ~ tilll tahlil edebil- Peterin Trlstanı "Yanaşılmaz'' dan 
•.\~ O' ' l>etc K --- , · ~r dıı ~aktan r ommonla ayıran ~irmi millik m~cyı aş-

'l'ııl'ol'd lnetnnundu ve if_ malıı.rmı mümkün kılacak bir '\1lSI· 

'l bt~ \''Ur e:· Onsuz bir i"ltik- taya malik bulunmamnlan idi· · 
\!\~ htr lia etrüyordu. Bunun- Koloninin ilk evle rinin önüne ge. 

' ~11u na Ya 
1~ tı ~bea nnıa geldiği za. lince, kendisine herkesin bildiğini 
~' .~r henı ine knpıhyor, hem eöylemem~. Varkleyle Peterin u-

t;, ~lıııt canı sıkılıyordu. yahat proğramlannr değtştirdikle. 
ı L. " · ·~ Onna .. ~ ·,, tiİ n A gitmeyi rlni aaklamı.ş olan adamlara ka111 
nı dllı~~ııı l!al'tlan genç klz bu içinde milth~ bir hlddP.t duydu. 

~'1-u a ~ n,~~tı'nesı icap etU- Dunun he3a\>mı onlarla sonr& S:Ö· 
f!, tıt,._, ' • una ra<:'lnen rıın rccekU. "Graf Spec" nln •ekiz on il,\ ı:,,'lli!i o • 

Avizeler A E G 
tırmlan, aUpUrgelerl 
4.e A y Vade 

Havagazı ocakları 

KöınUr sobaları 
4_45 Ay Vade 

Ltlkaor Radyolan 1 
ve hediyelik e§Ya 

OSMAN Ş A K A R ve Şki. 
Galata, Bank.&lar Caddeai 69. t7 Tel: 42769. B•yazıd, Unlveralte 

Caddest No: 28. Kadıköy, laıteıe Caddest No: 83/ 2 

Ankara Valiliğinden : 
ı - Aııp.ra ·Güdül yolunun 6~+000-~14+200 Uncu kilometreleri ara· 

anıda e.sulı ıoee ın,aau lş'I 21i·8·D40 pazartesi gUnU aaat on be§ bu· 
çUkta ihalesi yapılmak Uzcre kapalı zart usuıue eksiltmeye konul· 
muştur. 

2 - Ke§it bedeli {~08911) llrıı. (87) kuruş olup bu mebltlğdan (30000) 
lirası 940 mali ytlı btltçealnden ve geriye kalan (3089~) lira (87) 
kUrufU da 9'1 maıı yılı bUtçeatndcn ödenecektir. 

3 - Muvakkat teml.n&tı (4294) Ura (80) kuruotur. 
• - lsteklllerln tekllt mektuplarmı ticaret odıun vesikası ve muvakkat 

teminat mektup veya makbuzu ve ihale ~rUnUnden en a.z 8 gün ev· 
vel vtlO.yete istida ile müracaat ederek bu ı, ıc;ın alaca.klan fenni 
ehlly!t vellkalarmı yilkarda adı geçen günde saat 14 buçuta kadar 
daim\ encllmen reisliğine vemıelerl. Buna alt keşif, prtname ve 
diğer evrakı bergün Nafia mtldllrlllğUnde görebilecekleri. 

(4452) (7097) 

ıstanbul Belediyesi 
ııanıa ,rı 

Cerrahpaşa. Haseki, Beyoğlu \"e zührevi hastalıklar ha$tahane!e· 
rirle Zeynep K~mil doğumevi ve sıhhi müesscsatm yıllık ihtiyacı i
çin rnzumu olan 239.875 kilo kcsihni5 mc,.ı:e. 287.625 kilo kesilmiş 
gürgen. 112.000 kilo kesilmemiş ~ürgen odunla. 12.200 kilo mangal 
kömürü 2490 numaralı kanunun 40mcı maddesinin son fıkrasına gö· 
re p:ızarhkla satın ahnacaktrr. Tahmin bedeli 10040 lira 50 kuru5 "e 
ilk teminatı 753 lira 4 kuruştur. Şartm•me zabıt ve muamelat müdür 
lüğü kaleminde görülecektir. Jhale 26·8·1940 pazartesi günü saat 14 
de daimi enciimende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ve· 
ya mektupları ve 1940 yılına aid ticare:t odası \ "el ikalariyle ihale gü. 
nü muayyen saatte daimi encümende buiunrnalan. (7458) 

5 porsiyonluk bir komprime ile (Su ve ııtcşten gayri hariçten hiç 
bir madde iliivc etmeyi diişünmckııizin) 15 kuru§ mukabilinde 

15 dakik~ gibi to~ bir umanda zengin ve iştihalr bir sofra 
hazırlıyahilirsiniz. 

Maruf ve meshur lokantalarımızda dahi bu derece ndis bir 
"çorbayı her T.aman hulnmazsınız. 

Büyük yardım ve faydasr aşikar oJz.n ~orbalık sebze kompıimele~ 
rimizin senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza ettiğine 

şahit olacaksınız. 

ÇAPA.MARKA 
MERCiMEK, BEZELYA, NOHUT vesair hububat sebze ve çor
balık komprimelerini kilerinizde bulundurmayı ihmal etmeyini.z. 

Yedek erzak: Tasarruf edilmİ§ servet gibidir. 
Bilhassa dar ve sıkışık bir zamanda laymeti 

daha çok takdir edilir 
Aileler için olduğu ka.dar yolcular ve sporcular için de her nman 

1 
ve her yerde sıcak bir yemek temini kabildir. Bakkallanmzdan 

so gramlık bir komprime 9/100 gramlık bir komprimeyi 1 
15 kuruştan alabilirsiniz. 

BEŞiKTAŞ: ÇAPAMARKA Tarihi tesisi: 1915 -------Deniz gedikli erbaş orta okul 
müdürlüğünden: 

Oku1umuza ücretle 2 türkçe, 1 ingilizce, 1 fizik-kimya tabii ilim. 
ler. l tarih-coğrafya-yurdbilgisi öğretmenine lüzum vardır. 

Şartlar: 
l - Üniversite mezunu olmak veya üniversiteden öğretmenlik 

vesikası almış bulunmak. 
2 - Askerlikle ilişiği bulunmamak. 
3 - ü cret mıkdan barem kanunna göre M. 1\1. Veka.Ictincc ta· 

yin edilecektir. Hemen derslere ba§1anacağmdan taliplerin acele Ka. 
.c:ımpa~arla Deniz Gedikli okuluna müracaatları. (7667) 

r ",_-.: iıtı'n mermisi onların hakkından gelme-
\ 1. ~~' dUQn- Uııklldar krıı me.nıurlutundarı: ._ .. ""lı ı. •• . ıı'Ultede idi- Pe- ye kafiydi· lleride elbet bu da O· 

··~., -.tjk Borcun .,,·erilmemutnden dol&}'l dıı. 
* Telefon: 80547 - ~ 

K ı~IŞişli Terakki L ises il ERKEK ı 11 h ile ını atan "Fok balr- lacaktı. ıremlzce tahtı hacu alrııl!ln blr clft 
~ 1tııın,ıllıt1ı R\tı gltın[şlerdl? Oy. Eı tesi gtlnU, ahali arasmda en- duru beygir ile bir adet mahaurauz 
·~, tl~rdı? bottı:Qye neden lilzum diio hisleri yaymak ıuretlyle iliı. ıneA"tn paraya çevrllmHlne karar ve 

'4i tr ı,ı eıer ''e ~rtıdıın doğruya o tadnne bir iJ yaptı. rflmlt olduğundan ~-9.194.0 tarihine 
t~1 ~l\ lti:n Unu açıkça söy- Ewclli. ihtiyar Kommona ya- mtıMdi! cuma günU Hat 9 dan 11 re 

• l'aı:ıa 11bııaıa trıunl olurdu? na.ştı: oğlunun yirmi dört saat ev kadar OakUda.r Duvardlbl hayvanpa. 
l'a\ t"" l'tnın \ 'C şıışırtma. vel Kolonı~·e dlinmes1 ica.p et••~ za~mda birinci arttırmaın yapılaca_ 

t~ ttrıı l ·ı•e;-e .; wt>• 
~~U ~~~hı çıkacaklarını i- halde elin gelmemiş olmasından ~dan ~11zde 75 ıını bulmadığı talc. 

ANA - tLK • LiSE yabancı dillere bilhassa itina edilir. 
Tedris ve terblyeslndekl cld'1iyet Devlet lmUhnnlan netlcclerlle snbitUr. 

ı - Talebe knydına ba§lnnmıştır. Eski tnlcbc, ı eylQle kadar kayıtlarım ycnllcmelldlr. Bu tnrlhtcn sonra yer
leri yeni mOracaııtlnra verllecekttr. Kayıt için velilerin melttebc bizzat ı;elmelcri gerektir. 

2 - Eski ve yeni talebe her gün (s:ınt 9·1 )e lmdar Halil R l!n.t paşa konıığınd:ı ynpılır. • 

~;rlla' bir sebebi olsa korktuğunu söykdi· Kommon bti. dirde 13.9.1940 tarihinde fklncl art 1 YATILI 
1-~~ ~~Md~ dU~~ ~~ b~~~~~~~~L ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------------------------------

- la, -~ ~lldisi oldui?u .. ı b! d. ld. ğu . . H ln.rnı mahalline gelecek olan memu. 
~'%ı. Ö •eterıc 

8 
~ nu ~oy- gen'Ze r a am 0 u ıçın an· 1 nına müracaat etmeleri illn olunur. 

kt ~ .._ lUnıd aa erce ko. sm s5zil bUtUn Koloniyi dolaştı. 011043> 
~ •"- \'aııaım ~ kurtulur kur- ,(Dtıınmı ımrJ 
ı~ -<c tııeçh rtıaz·· a gitmişti 

\el-atıl~. ııı bir .Yere gitmi§ ~ 
~ ıı balıi°' 

t "' k" ~ laca~aİ)llcalttı ~ti'Czi"nde dört 
;ı lı:ı lt? h • Yumurta mı 
l t Va '"llna . 

'ıı ~a l'dı?.. lllanrnanın im-

l ~~li bir k . 
~· l\a:ııığı a~ıkla geldiğini 

llar • nerede? 
it i:ıbı sar . 

' dl!ıı , oıa~·dı. kunselerl 
11 ıtllh... 01iinıden li'akat mucize 
~""l't~"lal'a.11 lı kurtulan bir ıın 
·'""· ıt~ 1 •ıans k-
1 '11 hıı #lllee bu ~ bulunup 

~~l?~l\at lnlih g~ı. suratma 
\' tı: Cndısı hakUmt 

~ 'ı-'1·-~eaı ti)\~. a artıyordu. 
t ıo... ~ıı Caba .. 

· oq~ ı.ı:ııde Yan~ıbnnz" ı 
~ ~lf~at • b~UPheli bir ııey mi 

tk . ı unu ctı· !it :"'il e1.ıııelt gor Tristnn 
~!~ ı,_ l!Qll..._ istcı:niyerek · · 

~ '":fa ~ın 
·~' a111, l'ılber ne tnı bırnkmıstı? 
~ t ~ Otıdan Yapıyordu? Pe-
~ih· ~ı lh{ avrı1 

ı, ı'ıtıaı h'İ nıayor, hat. 
ıııı 1 c C"dfvo k lı llıı ~·a1 . r. es f. 

'f!(.~' t~~İnden llll kalınamnl:ın 
1.~ı ~Yı IM.rntyordu. 

lııııı • oruya 
fı ita llttu. 1 . gelişindeki 

' ll,u~ladı. liı.nı bUyük bir 

~. e<lin Ilı! ı uı 
"': \tı "' ıa. ben do. 

: ha~·retıe 
tı · onun liiıline 
•ullltc 

~, lıa~ nıı? "Ne . ·°' a aıea,1. lllUnasebet., 
"' ce._.,b ""· • 

~ldcı lllı beıtı 
~ı il haıırıa enıeden. yer 

' ~tI:ııııa kib:ıe olan bir 
lllııııdukı le ntc§ \'er 

ı ~ arı ''n d 
ıl topı .n .. r e Uç ö. 

anıp h 
az.ırlanmııJ 

_______ .S~~a __ n_i_.-<b~-------· 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından alın!"ası gay~t 

kolay müessir bir müstahzardır~ 

Barsak Solucanlarına 
karşı 1 ayet tuirlidır. B•rsak solucanlamun büyüklerde ~e Küc;üklcrdc 
ıebeb olacıjı &ehlikelcr ıöı önüne alınarak solucan hutal ıklarında bunu 

.. _ kullınmılan faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. 
1, ... ... ,,,#.ı ı ,, .... -~ ... ....... , ... ,. •• ~ · . ... ,, .. _ ,,. ..... ı,,' 

inhisarlar umum 
mOdOrlOğünden: 

I - Şnrtname "' nümunesl ıııuc ı blnce 5000 adet blra sandığı 
zarf uırullle satm aıu:oeııktır 

le\""azım ,.e mUbaya:ıt ,,:ıbesiı:mu,·akkat teminatı 1350 liradır. 

ırn p:ıh 

n _ Muhammen bedeli ısooo lirngUnU saat 115 le tstıınbu!da Knlıata§ta 
ıu - Eksiltme f·LX·tl40 çarşambadeltl alım komisyonunda yapılnco.ktır. 

IV ...,. ~artname eözU gt"çen l'uix'den ve Jzmir, Ankara ba~mlldilrlUklerin 
dtn para8lZ alınabileceği gtbl numune de mezkür şubede görUlebilır. 

v - .Munkt:.sa.ya girecekler mUhUrlU tr.kllt mektuplnrını kununl ve.saikle 
yllzde 7,15 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek kapalı zarflann ihale gUnll eksiltme saatinden bir 11a 

at. evnllne kadar mczltOr komisyon ooııı:nnlığmcı makbuz mukabı 

llnde \'ermeleri llzımdır. ( 7'451) . . .. 
1 - Me\'cut ebat listc:;i mucibince ( l 29.2fü)) 1\13 sandıklık ke. 

reste pazarlıkla s3tm alınacaktır. 
il - Pazarlık 29-8.1940 pt" ,.cml>c gunu saat 16 da l\:3bata~-

ta levazım \ 'e miıbayaat 5ubcsindC"ki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

l IJ - Ebat lıstesi sözü geçcıı şulx'<"IC göriılchilir. . 
ıv - lsteklilerin pazarlık için tayin olunan "'Ün ,.e :aatte teklıf 

edecekleri fiat ifaeıi!'lden yüzde i .5 gü,·~nmc paralariylc bıriikte mez-
knr komisyona müracaatlan. (7717). 

Kod ak • 

" '".c.. '.. • 1.Jt•fl!" •• ı . . ' . ' . .. - ' . ' ' ,. , . .. ,. . . . 



, 

r bardak suda fırtına ! 
Vazı i ru1 ızd olmayan şeyleri mevcutmuş gibi 

göstererek nasıhat verıneğe kalkmanın ikı sıfatı vardır: 
Sihhat 
kaynağı: e k' liıca hareket 01' 

Yazan: SACtT TUGRUL ÖGET 
Budur! il röportaj. 

da kC'nl :'1i ""v'd"'rf' çıkarmr • a· 
d•tiı bit ı, h ':llne sol•mt:";JUT. ~a 
hah rirriz Jok- BJnu biz" ö lr ü. 
z~ rı çıkan bır g zete ögrC'tiyor. 

Bu ynzıy:ı oku unca. evvelce za· 
lC'n b rlmç lter gözü'lltizden S"'<;. 
ml7 o!an B :c: 1rl r ıx ı lnjmı blr l:c 

rl' dalı": hcr.ı de bu ı:ıorcr fı;aret 
rdilcn noktalar Uzcriııde adeta kılı 
kırk ynrnrak durduk ve okuduk. 
B:.ı iddiaya rnt;'lllcn ı;6rdUk iti, Bu. 
duriyl bir iliı.h §C'klinc sokan sntır· 
Inr dc-ğil, kelime bile yoktur. 

Şöyle garip düşünceler de var: 
Yunanistanda herhangi bir şekil. 

de olursa olsun. kafilesinden ayni· 
dığı için mutlaka bir cezaya müs. 
tabak olması 18.zımgelcn bir futbol· 
cü ile röportaj yapmak ve onun ba
rsmdan geçen maceraları yazmak, 
millt bir dava oln.n beden terbiyesi· 
ne mugayir bir hareketmi5· 

Gariptir doğrusu ... 
Galatasaray • Fener muhteliti 

Muırra gidiyor. Dönüşte bir sporcu 
Yunanistanda kalıyor. Spor f'fkan 
umumiycsinin bu hadiseyle meF.,'lll 
olmama.sına imkan \'ar mıdır? Bir 
gazeteci bu meseleden nasıl hah· 
sedcmez? 

lki buçuk ay sonra (gnzl'te bu. 
nu da herhalde bilmiyor ki 5 ay 
diyor) futbo!cU memleketine dönü· 
yor. 

Bir gazetenin spor sayfası için 
aktUnlitcsi burnunda tüten bundan 
gUzel bir mevzu olur mu? 

terbiyesi ne3riyat servisinde me\
cut olacaktır· 

Sporcuyla röportaj yapmak ne 
yanlış ve ne de beden terbiyesi da· 
vasını sarsacak mnhi\'<•ttl'dir. Fa. 
knt ynzıda olmı··an Pcylcri mev· 
eutmuş gibi gösterPrC'k ve üstl"lik 
(sporcuyu bir il:ıh h11line ko'"'1?1"t·. 
tan içtinap C'lmeliyiz) yolunda na· 
sihat vermeğe kalkmanın iki sıfatı 
\"ar.lrr: Ayıp ve ukaH'ılık··· 

Biz bir taraflı değil, her taraflı 
y1z. Herhangi b'r kltibün boya rı. 

Bu hafta yapılacak 

Futbol maçı 

Lik maçlarına hazırlık olmak U. 
zere bu pazar Fcnerbahçe stadın· 
da Fcncrbahçe ile lstnnbulspor 
kal'§ıl:ışacaklardır. Takımları bu 
sene lik maçlarmda, alacakları 
kadrolarla görmemiz muhtemeldir. 

Lik maçlarının kurası 
bugün çekiliyor 

8 Eyllılde başlıyacak lik maçla. 
rının kurasını çekmek üzere bugUn 
mmtaka merkezinde klüp murah· 
hasları toplanacaklnrdır. Maçların 
tarih ve karşılaşmalan bu akşam 
tesbit edilmiş olacaktır. 

Derh:ıl adrC'sine kC'ndislle ko- Klübler birleştirilecek 
nuşncak bir arkadaş yollanarak rö· -
portnj ~ .:ıpılıyor. HC'm öyle bir rö. 
P"lrtai 1.1. içinde yazanın bit" fil<· 
ti. ilan• rümleleı i, ıneUıeden sa. 
lırl ır· rY'eı·cııt değil .. Sadece sual 
\ (' \"'11" •• 

Cud ~ı I.> ı 11!1.h mevki ine berhal. 
d" suallrr çıkaramaz. Kendi cevap· 
lan kendi kendini ilah yapmıştır 
zahir! .. Kim ne bilir? .. 

Bazı küçük klüpl'!r blrk~•irıle· 
rck ortaya kuvvf'tli takımlar c;ıkıı· 

nlacaktır. Bu meyanda Gi.ını>ş akı. 
mınm da Şişli llc lıirlcştırilmrsi 
mevzubahstır· Fakat Gunı.>şliler. sa· 
de su sporlarında faaliyet göstPr. 
diklerinden ancak Bl'ykoz kliJbile 
birleşcbilcceltlcrini iddia etmekte • 
dirler. 

---~-Gaz~tr'!-e göre cezaya müstahak 
olan bir oyuncunun başından ge. T k B 
Ç"nl<.>ri gı-zete sütununa nakletme- Ür gücü - oğaziçi 
miz nyrrcn milli bir dava olan bC'. maçı 
d"n terbiyesi faaliyetine mugayir KUoa bir zamanda, mtıntazam ça· 
bir hareketmiş... 

1 
. 

1 ' ışmasıy e muvaffak bir takım ha· 
Görüyorsunuz?.. Neredeyse va- line gelen Türkgücil, bu pazar Ar

tı>n hıyanetine kadar gidebilecc· 
ğiz ı.. navudköy sahasında Iloğaziçi A n 

Bu gazete daha bebek yaııında B tak.ımlariyle karşılaşmnlnr yaprı. 
bulunduğu jçin hatrrlaya.ınryacak. caklardrr. MilsJbnkalarn saat 15 l • 
tır. Paknt okuyucularnnız pek iyi bnıılanacaktır. 
hatırlarlar... ---o--

Bcden Terbiyesi Direktörlilğti Futbol hakemlerini 
daha yeni teşekkül ettiği zaman. da\·et 
İstanbul matbuatında bu davanın 
nıilü oluşuna inanan ve bunu böy- istanbul futbol hakem krımite i 
le gören ve mlldafaa eden bizden ba5kn.nlığmdnn: 
başkası değildi· Bütün gazetelerin 8 eylülde başlaması tekarrür e. 
beden terbiyesi teı,ıkilıltmm gözUn. den lik maçlnn hakkında görüşül
dckt çöpU mertek yaptıkları bir mele üzere bölgemize mensup ha· 
~z:adn, itidalle hareket eden ve bu . kem ve hakem namzetleri arkadaş· 
ışın bıı..'1Jldakilerin hUsnüniyetine \ larm 26 • 8 • 940 pazartesi ak~a
inanan da yine bizdik. mr saat 18 de bölge merkezinde 

Yazılarnnız dn. herhalde beden bulunmaları rica olunur. 

cısında o klilp renklerine bUrün· 
dükten sonra sütunlarmm:a g~en 
yazı yoktur. Bunun da misali mey. 
dandadır~ 

Rütunlnrımızda her k1übe tcmıı.
vülü bulunan kimselerin imzalan 
bulunur. J<'akat bu imzalar hic;bir 
zaman m<>nsup oldukları kHiplerin 
ÇI.~ırtl::rnl•ğım yaprnamı~lardır. 

O yazıyı yıızan (spor muharri
ri!) ı:ıin vazısı snnunn lmıa!'.ını nt· 
mamıs b~ılunmaoı•nrn sebebini 15im. 
ui da ha iyi anlıyoruz: 

Söylern"k istPdiği şeyler ve giz· 
li manalar derhal ortaya ı;:ıkmeern 
diye ..• 

9 
Bizi eve bıraksan daha iyi olur. 

MiizE.:r;cn hemen atılıyor: 

- Olm<ız vallahi ... Taş taşı;,'lp 
da yorulmadın ya ... Gider eğle-
niriz ... Hem bu herkesin eline ge 
çemiyecr>k bir fırsat... Türkiye 
şampiyon ,m un şeref vereceği bir 
cğle.nced~ bulunmak, az şey ntl 
bu? .. 

Müzeyyı::n, bunları EÖ) lcrkc;ı 
Narana o kadar manidal' bir şe
kilde bakıyor ki. Naran ~usmayı 
tercih ediyor. Bir şey söylese, 
Müzeyycrıırı patavatsızlığı belki 

ıl~ 
Deniz neşe ve sıhhat kayna.ğıdır Resimdelzi genç kız.ın lı~li ~~~fi 

ala isbat etmez mi? Zaten deniz kenarında çe.'ıilen resimlerın bıt 
güranları daima mütebessim değil midirler? ~ 

Z f k d 
_ Mun!nzan1 çıı.lı~ııııY 

8 efe 8 8 f • <lövuş~:;~: .. Naı1U1 n~~~ 
- Ya nedir? .. 

Spor, 
- Bir ç:1 t göz.. c1t 1)

1 

macera, aşk romanı - Tl!n.ı~ şey! .. oeJtl !Jı'dJl1 
ins:ına ıv.Uı.:ubaka }{flıbiJ..d~ 
muş. Bunu evvcideJl J\e!e 
muvaffr kıyet ı:;ırıını ııd 
söylcrdir:L O znınaJl ~W 
kar~ılnş,nrn müsabak~,.0~0 
ne kadıı.r lı<'yccanh .0 ~jfiY 

dığı pan;.rnın tatlı na~'Dlelcrine 
kendilerıni bırakmışlar, dönüyor 
lar. Salondakilerin cksc:riyctini 
gençler teı:jkil ediyor ... 

Hepsi neşe içinde... Sanki bu 
gece bet.ısı birden Türkiye bok~ı 
şampiyonu oldular ... 

Gözlerimizle günün .kahrama· 
nın arıyoruz ... 

Ortalarda yok... Fakat birnz 
dikkat edilince, salonun nihaw· 

Biraz 1.•vvcl dal'S ediyorlar<lı. 
Şiındi b.• !kondalar... Birbirleri
ne çok yakın duruyorlar ... 

Naran, koyu karanlık gece ı· 
çindc por~::ı.yan bir nokta görmfü: 
gibi sab~t nnzarJarla bir yere ba· 
kıyor. DJ.!ğın \'C ağır ağır söyle· 
niyor: 

- L;lıfı• etmeyinıı ç~ 
mm ... Söy!c>diğim çol< r ,-r 
Ya\'aŞ y:.ı.rnş bozulıt~dıl· 
ııeviyntw. da sarsılı) ,.et' 
baka so'!l:ı.nnn doğru.· ıııı~1 

•• ~ .• !-:C\'I ;ıı' 

cfo ağab~y~inin vanında nahoş 
bir vaziyete sebebiyet verebilir. tinde, gı·ı~i:;. bir bnlknna ııçılar 

kapılann ()nündeki palmiyeler a· 
~-~~rasında \kl gölge iliı)İyl•r gözümü 

• :ı( • • 

- Kim hilir. şimdi ne kadur 
mcsudsunuz! .. Dünyayı bir ucun. 
dan diğerin~ katedeceksiniz. Bir 
rüya memleketi imiş gibi hayali 
nizde yaşayım Ameriknya kavu
şacaksınız ... Biıtün bunlann U
zerin<Je de yabancı bir diyarda 
Tiirldüğü temı:;il etmek §Crcfı 

tugum Ui'l"lan ııcr ~·};ıs· 
saıı!cı rtıi .varlan uf.11 

biytliııı. . ı;ı. ı' 
., rd . .. e ıl\1 g 
nl cıı ı.;m~u m .;ıl; 

fü-nk renk ışıklann kannca· 
laştırdı~ı piEtte riftler, cazın ç:ıl 

ze ..• 
Hemen hnıdık ... 
Kcmnl ,.c ... Nar:.ı•1! .. var ... 

- Amerika... Seyahat... Sın 
bir şeyden ziyade beni en çok 

I sevindirt·n şey emin. nlunuz va 
tar.ımı temsi~ etmekiliğimdir. Be 

' ııim içiıı z:ıferin nn biirüğü olau 
fieyi kaz.ın·Jım. Daha bilyüğlinü 
bck!cmıyo•·um. Fakat, Amerika 

t 1a mün<lt;;p bir derece almak is 
. U:;orum. 

- Daha büyüklerine ula§amru: 
;mısınız?. 

• 1 •ııııw 
iri ıı i. ıwrrılc bugı. ~öt 
nıl: ııa7.ı . ..ıı iki y~şıl. tovı'e 
nüfuz edı r•. kendı.~1; r.;r. 
vardım ~O<'IJ bu f,"ı c ,.ııı11.l1•' J •• il 
kal){ına;ııı \·c bütU J!lav.' 
ddvıh;m.•n:: emreılcll r 

t11' kudııın. r" · .. uııc .ı: 
N:irnıı, başını ,n bDtsc4t 

çind~ ırıi latife) c <c;,:ıı 
kudret bulanıayor. 1 

cdivor: ..cf - ·ıı ~· 1 • 11ıl 
- 8,i• iıı r:in~rl.,rı ı.ııllilflJfl 

ğini, adı>lc:r-rimın ~1tı.'1',d1 
tiği.u vı! wrdrn. d_0 t;'c At.1~0 ~ 
ku \TVc>ti t1 '-" rakıhtıtldıııı ~ 

orı U''~ . ı-ıiiir bu -;por ne 1<adar Lerlemiş hatırla.}orıtm... ·r r · ~ • 
tir. benim içın artı~ blJ\ııcB" 1ııJ~ 

- Btı sror ilcr;emiş olabilir şaşkınlı1i devresi;·· ,.c f?S 11tıl, 
Fakat e~ iyi derecesini aıacak n.- kcndım~ gelt;bildı!Tl tırı•01 

- Ama~:ka bu ... Oralc.rdn kim 

rlamın bir Amerikalı olması şaıı. ol<lu:tum.ı om.da 
119 (lııd ııl 

ı;ctıll l 
mıdır? ~.2 niçin bir iı::tısna ol· Kem1:>l 1.ı.ı.llrn~ı~o tıııfıfç~,ııı 
ır.ayasmız?.. r:ın Nar'lnın cınıı ltı1:ıı j;ıl 

- Ben mi? yor... lçi.ıdc nııJııŞ• cfİ\·or· Jı' 

Oyle bir hareket lıi, bn§ ta Bel olma'h üzere, gÖ· 
ğüs, kollar bacaklar, bal du·lar ve bilelıler hepsi 
birden çalışıyor. 

T b. . ı;e ' Jl 
- a ı.ı... rın ç~rpıf-t!ğını h1~. rJ~,.ıı 
- N<lr:-ın hanı.n, size c;ok tu· masla örr.1·rmiş gıbl pıl_ 

haf bir ~"Y itiraf edeyim. I<"'akat ç~ doğıı:ıuyor. ·ıcoll ı;~ ~ 
biliyorum ki güccneceksiniz... T ı dıı b.r. 1 b 

:ım .'U R111l • uşcll 
- Katiyen ~ccnme1?1·. ? kahkaha :•tarak ı:~ 111•:~, 

Kürek şampiyonluk 
- N~ı~ _ temm ~eı:sıliız. .. tan bıiğırışıyorısr: ır&tır' Jt'~ 
- ltıl'$"!:. edecc.gmız. şeyden ~ _ Yoco ! .. cunü~ııb~Jlfl ~51r. r 

sonra da y;ne aynı şekfüıo ve sa na ıfrt.in:lıat yok···· fllıııcl11 ~r. 
mimi olarak sizinle müka.Iem~. dans edecek ve ~,~ 11ııı1'\ı9) 

İstanbul su cıporları njıınlığm· mi?..e d~vam edere~ ve hat~1. sizi Yarın d{~nya şn.fTlP1~jfsill·" 
dan: daha zıyadc temın cdebılmek şuuna c;ıl:r.cak dcg 

1 
~ 

müsabakası 

1 - Bölg(!mfz kllrek ı;ampiyon. 
luk müsabakaları, 25 nğustos pa 
zar ,ı:;ünü kıımkapı ile ~ııınntya a· 
msındıı.kl sahllde saat 13 tC' \'Bpt 
lacnktır. · 

:.? - Hakemler: Rıza Sucri. KiL 
mil J<Jtem. Bekir Mıt,.ur. KC'dim UI· 
batur. lsnıa!J Dalyancı Ali Rıza. 
SözcraJp. ' 

Nuri Boııut. Rı-drf Koray. S:ıha 
komleori: lbrahim Kelle· 

Yukanda isimlnrl yazılı hakPır 
arkadaşlıı.rm muayyen Baatte ynnş 
'3ahruıınd:ı bulunmaları rica olunur. 

Dekatlon müsabakaları 

tehir edildi 

için bir de dans ederek... bakalım... rfJ(~o(lf(I D 
- Şu halde teşekkür ederim. , ~,ti , 
K~mal durakla<lı. Naran ikru TASHlt'f ıJ1 ı;O ~J9 

ediyor:. . . 5 sayılı tcfri~arl'l~lit14~p~ 
- ltır;.f:lnızı Jınlıyorum. da (gongııu sesı) ~bit tC) P1 
- Narar1 hanım. biliyor musu- sı tazımg~lcn satır•. ı;J 

nuz bugt.n bana müsabakayı ka· l:rı olar~k (Avni~ıtl 
zand,raıı sr.bep nC'dir? miştir. Oıi.lr ailerlı· 

Bu artık bir spo1· hare.': eti de,~il, r;adc-:e canıhaz lılz.. Hafif bir .çıkıştan 
sonra te!zcrle/ıleri yeı·den lwsilc.ı moios:Wet !~arş ışındaki cam levhasını 
havada parçalayarak yere iniyor .. Artı/: moto:ıihletlerin de uçacağına 
inanmak lazım! .. 

Balkan o:runlnrı bu sene Fener· 
b:ıhço stndında yapılacağındnn hn. 

1 

zırlıklara başlanmıştrr. Bu meyan· 
da p:.St düzeltilmektedir. Bunun i 
~ cumartesi gllnU :vapılacağını 
yazdığımız dekatlon mUsabakaları 
elmdiUk tehir edilmi5tir· Saçları uzadılı:c:ı böyle tra, attır lrdl!.. ~ 


