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İngiltereyi 
istila 

teşebbüsü 
Londra mahfillerince 

pek yakında ba~lıyacak 

Bre men 
radyosunun 

verdiği 
şif reli mesaj 

Londra, 23 (A·A·) - Yarı rcs. 
mi bir membadan bildiriliyor: 

Führerln garptaki umuml knrar 
g{lbma. hareket etmesini, Alman 
hükilmetinin pııraııUtçülerc yapıla
cak muamele hakkında fiiliyatta 
İsviçre hükO.metlnc fakat haki
katte İngiltere hükumetine bir 
vesika teVdi eylemesini. Alman 
mıı.tbuatmın tonu Ye Bremen ~·o. 
lu ile eifreli bir mesilj ynpılmeaı
smı nazan dikkato alınarak. lngil
terede, istllAnın artık cecikmlyc • 
ceği kanaatine varılmaktadır· 

Bazı mahfilerde, Alman hava 
kuvvetlerinin duçar olduğu ağır 
za~iahn bir sfikO.net getirip getir· 
medlği dUşUnU1mek1c beraber, iyi 
haber alan mahfiller. her saat bir 
iatilA teşebbüsUnü beklemektedir. 
Bir kaç gün evvel, B· Çörçil, Al • 
manlarm Fransada VI" Holandadl\ 
hava meydanları vUcudo getfrmc
ğo devam eylediklerini tebarüz et· 
tirmL5ti· Hücumun artık gecikml • 
yeccğinde hiç bir şüphe yoktur· 
Diğer taraftan lngiltcre de son 

tedblrlerlnJ nlmakta, ana\'atnn mu· 
hafaza krtatanna Tommy silıihlan 
vermekte Ye billUn memleketi bir 
çok mmta.ka şeflerinin emri altın-

(Devnmı 4 Uncüde) 
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Çörçil'in 
·istifası 

mevzuubahs 
değildir 
Rahatsız 

olan Çem
ber/ayndır 

Tekaüde sevkedilmesini 
istemesi mevzuubahs 

olan da gene 

CUMARTESt 

('('mbcrlipı 

KURUŞ 

iLAN IŞlJERl: Tel. 20335 

z ekolt • 
dek· noksan .. _ ... 

Müstahsil lehine fazla 
fiyatla kapatılacak 

Yarın şehrimize gelecek olan ticaret vekili, nor
mal zamanlardan fazla benzin ve petrol stoku .. 

muz bulunduğunu söyledi 

Türk -Yunan ticaret ofisi reisi izmır 
Çemberlayndır 

Londra, 23 (A.A.) _ Röyterin ltalyan tekzibi : belediyesine hararetli bir 
ai)!~~~:":~~al~ir~ğr:~~~0:~n- Yunanistana tebrik telgrafı çektı 
ra on beş gün sürecek olan bir ta. ., ıt· t 
ti! devresine başlamıştır. U f ma Um lzmir, 24 - Dün sabah Ay- mıyacağmı söylemiştir. Vekil 

İntihap dairelerine giden me. drnda.n dönen Nazmi Topçuoğlu bugi.in Tırhan vaı urilc lstanbu-
buslar, Çörçilin son nutkunun verilmedi üzüm mahsulü üzerindeki yap- la hareket edecektir. 
kendilerine ilhamcttiği itimat his- tığı tetkikleri bitirmiştir. Vekil lzmir, ~3 ( A. A.) - Funrın 
sini beraberlerinde götürmekte. Yunan üzüm rekoltesindeki noksanlı. açılması münasebetile eski Yu-
dirler ve bu itimat hissini bütün ğının miistahsil lehine fa.zln fi. nan iktısat nazırı ve Türk _ Yu· 
memlekete yaymaktan hali kal_ Ba şv ek ,·ıı· yatla satılac.'.lğmı söylemiştir. nan ticaret ofisi reisi Pcsma-
mıyacaklardır. Zira, mebuslar• Nazmi Topçuoğlu, benzin fiyat· zoğlu ile belediye ve fuar k.:ı-
millcti daha büyük gayretler sar. d k ,,,. •ı lanmn Ege mmtakasında muh- mitesi reisi Dr. Behcct Uz ara· 

1 fına teşvik eden nutukla son de. o r u er a n l e telif behanelcrle arttırılmış ol. sın.d . aşağıdaki telgraflar teati 
rece cesaret almış bulunmaktadır. 

go··, u·· ştu·· dug-unu, fakat memleketimizde edilmiştir: lar. Denebilir ki bugün harp, 
milli bir haçlı sefer haline inkilap ibcnzin, petrol ve motorin üze. Belediye reisi Sayın Behcct Uz 
etmiştir. Çünkü bütün İngiliz Korfu ve Ciridin rinde normal zn.ma..-ılardıı.n fazla lzmir 
vatandaşları şu ciheti gittikce stok bulunduğunu, yalnız teneke Kahrrunan Türk l\1füctinin 
daha ziyade anlamaktadırlar ki İngilizler tarafından sıkıntısı çekildiğini fakat bunun medeniyet ve sulh işkrini müda· 
son altı ay içinde harp mckaniz. işgal edildiği şayiası da fiyat nrtbrrcağa sebep ola· (Dtwamı 4 üncüde) 
masrnı . bütün milletin kitle ha. k l 
tindeki gayreti temsil eylemekte çı arı mış B k l b b 1.. 
___ m_~,·-aı._ıı 4~i-inr_iiıJ_c> ___ (l'azısı8Uncüdc) aşve i u sa aıı 

Kandara d·kı ı ı 
~ 

lablsarıı almak 
isteyenler 

Türkiyede mevcut 9 triyandafora makinesini ki .. 
ralayıp kapatmışlar,yalnız üç makineyi çalıştırıp 

fiyatları 5 ten 12 ku ru§a çıkarmışlar 

Kunduracılar cemiyetinin ihbar ve şika
yeti üzerine bu üç inhisarcı tevkif edıldi 

Asliye sekizinci ceza mahkemesi \olan triyandaforıı. makinelerinin-hep· 
dUn, kunduraların triyandafora diklıı slnl kiralamI§lar, altı tanesini bir de· 
UcreUerl Uzerlndc ihtlkAr yapmak su· poya kUIUemlşlcr ve Ylllnız Uç tane· 
çundan lhaan, AlAeddln ve Hamnyak slnl çalıştırarak fiyatı beş kuru§tan 
adında Uç kl§lyi tevkif etmiştir. on iki kuruşa yUkseltmışlerdlr. 

Bunlar, TUrklyede mevcudu 9 tane Bu ackllde Trlyandaforo. dikiş işini 
inh\Sarlannıı. P.lmı;, bulunan maznun· 
ıar, kunduracılar cemiyeti rel.slnln ih· 
bar \'e §lkAyeti Uzcrinc yakalarunıaıar 
dün de muhakemeleri yapılarak mU· 
il korunma. kanununa söre derhal tcv· 
kit olunmuşlardır. 

"./"'-

:Muhakeme, bazı ma!Qmatm ııorul· 
ması Ye karar verilmesi ıcııı başka gü· 
ne bırakılmışbr, 

İngilizlerle Almanlar 
arasında 

Ağır toplarla 
karşıhkh 

bombardıman 
tik tecrübelerden sonra 

Alman toplarının 
daha tehlikeli 
atlşlar yapması 

muhtemı 1 Jörülüyor 
Londra, f:J (A.A.) - Röytc:.·: 

.nkaraga döndü 
Refik Saydamın yarın şeh
rimize gelmesi muhtemel 
Jiarabük, 2S (A.A.) - Başvekil Başvekil, tesisatın !~!emesi hakkm: 

doktor Re!lk Saydanı rc!ııkatlnde dıı. mUdUr ''o mühendislerden izahat 
hariciye veklll ŞUkrU Saraçoğlu, iktı· aldıktnn ve yeni yapılan inşa.alı gör· 
sat vekili HUsnll Çakır olduğU halde dUltteıı sonra saat 17 do Ankarayn 
bu sabah burayıı. gelml§ler ve fııbrlkıı. mUtevecclhen KarabUkten hareket 
istasyonunda fnbrikıı. mUdUrll ve etmlalerdlr. 
mUhendl.ııleri tarafmdan karşılanmış· BAŞ\'ElitU!'i l"ARIN ŞEllU1M1ZE 
!ardır. GELME ·t JUUJITEMEL 

Başvekll Dr. Refik Sııydıı.m, rcfa· Anlmrn, 2' - l3a§Vek11 doktor Re· 
katlnde hariciye vekili ŞükrU Snraç· ı fik Saydam ve refakatlndckl hariciye 
oğlu ve iktısat vcklll HUsnU Çakır vo lktlsnt vekilleri ııchrlmize dönmU§• 
olduğu halde tııbrlk:ı tesisatını gez· !erdir. Bıışvc-kllln bu ak§am lstanbula 
mlalerdir. hareketi muhtcmc-ldir. _ 

Devlet Demiryollarında nakiller 
Sirkeci ve Haydar· 

paşa işletme 
müdürleri değişti 

Sirkeci 9 ncu isletme müdürlüğüne Afyon müdü
rü Hayri, Haydarpaşaya da Afyondan mühendis 

galip ta yin edildiler 
AfUnıı.kaltıt vekAleU, Devlet Demir· 

yolları 1,,1etmc MUdUrlUklcrlnde bazı 
nakiller yapmıştır. 

Bu cUmleden olmak üzere Sirkeci 
9 uncu işletme mUdürU Snlt Toydemir 
Balıkesir işletme mUdUrlUğUne nıık· 
ledılmlş, yerine Afyon lşletmo mUdU· 

rU Ha.yrl tııyln olunmu§tur. Bundıın 
başka Haydarpaşa işlct.Ulc mUdUrU de 
Kayseri işletme mUdUrlüğüne na.klo· 
!unmuş. yerine Afyon işletmesinden 
mllhendls Galip geUrllm~tlr. 

Salt Toydemir bugün ycnl vazlfcsl· 
ne hareket edecektir. 

------~~..._-........,.._u,-=-~---=,..;.;;;oo=;_..........,,;:;;:~......,~----~ 

[{adrn - Gnz mnskelerine hiç tnluunmül edcmtyorum· 
k • .. _ ri l in m·u·•-1oolanru na!;ıl ynpıl:.bllec:t>!,-ini tahmin etlen as ·crı muu .. r r CI wı.o 

Dün Fransız sahilinden mu· 
vaffakıyctsiz bir surette yüz ka. 
dar obüs atarak bir gemi kafi
lesini bombardnnan etmiş olan P.:rkck - .Xedcn! Nefes ıılmn~ mUşl.-Uli1t mı ccklyorsnn? 

lz..ılı nı:ıks:ıtlilo tlı.i!cn bir harita-·· (De'\ıunı 4 UncUdc) l~adm - Uarrr· Konuş:ımıyor um· 
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Ballıım Avar hnnlanna ııa.sıl 

ty1 hlzm'et etUyse. benim de mak· 
sa.dun odur. Hanm kansına böyle 

söyle! Ancak. hanlarla harp ve L 
daro işleri t.ızerinde konUŞtnak. 

oıılıı.rm emirlerini ıı.lmak istiyo
rum; senin bunlara aklm ermez; a.. 
ğa.beylerin de gelfiln!- Görüyorsun 
ld çok kuvvetliyiz; r;imdJden tam on 
ikJ bin askeriml2 var; Ruslar yal-
nız Çiçenistandan çıkarmakla kal. 
mayacağız; Kutınn ve Nogay Ulke
lerln1 de alacağız; GUrcU krallan 
aekısi gı'bl Avar hnnlarma vergi ve. 

receklerdir· Haydi §.imdi git ve 
dediklerimi yap ... 

Bulaç hnn sağ ve sağlam dön.Un· 
ce halkm ve hanların yüzleri gUl
müştU. 

Getirdiği haberin bir tuzak ol
duğunu dU§Unebilenler hemen he
men yok gibiydi. Ruslar& karHt 
cephe almaktan korkanlara bile 
cesaret gclıni§ti. Ham.zatın saye • 
mnde csk1s1 gibJ kuvvetli bir Avar 
devleti kurulacağı, akınlar yapıla• 
ca~. ihtişamlı günlerin yeniden 
başlıyacağı umuluyordu. 
Yalnız Uç prensin bllyllk kardeşi 

Nusal Hanin Hacı Murat kendi ken 
dilerine soruyorlardı: 

- Mademki Hamzat hanlardan 
tmir almak istiyor; ildsbıi blrdeo 
çafumasma ne lüzum var; bir ta· 
nesi bunıı yetmez mi? 

Sonra daha mühim bir noktaya 
dokunuyorlardı: 

- Mııdemki fena mııksadı yok. 
tur. nlçln buraya gelip de glSrtiş-
mliyor! 

Nusal ban: 
- Ben gitmem. 

Dedi· Zaten islere en çok anne· 
si bakmakla beraber o ISil'llda ken. 
disi han mevkllnde bulunuyordu; 
bir hanm halk nrasmda si~ 
bir ndamm nyağma gitmesi kllçllk· 
lUk olurdu. 

Herkes ona hak verdi; yalnız iki 

Necip Fazıl Kısakürek 
hakkında bir mektup 

G AZETEMİN sahibi Jln.'i311 
flnsim Us'f.:ın sütmıumda 

ela ncşredlhnesl kaydllo şu mcktu· 
ba nldmı· Aynen derc..-dlyonım.· 

:& 
··.Kard~ & 
Şair dostum Necip Fazıl J)IS!\kti· 

reğfo benden bfıhls yıızı:sım elbet 
«iz de. benim gibi görmli5 ve oka. 
muş.c;onuzdur. 

Bruıa. lıiı:btr :r.aman kınruık \'& 

incitmek istcmodi1.inı bu dostumu 
t.azlasJle lz'no ettltpntıl lıaldumdıı 
kullandığı do. t U:ıdeclen anladın'· 
Aklınıza • sUtununozcln imza ye 
:rine kull:ı.ndı&'lnız (U·) hn.rfi· 
n1n adımda da bnlonuşunibın - Dl' 
kalomlnlzl lhtlyıı.tla oynntmanızı. 
ne admızı dcğfştinnenbJ. hihiycti
nlzf ~ıkça ortaya koym:ı.nrıı isC;i· 
ycceğfm gelmemelidir· Sizln mii. 
tc\"UJ bir ndıım o1du&'tlnU7.U pclı 
iyi hJUrfm. Gn7.ct~m1n ilk sn.yfnsmıfa 
yer atmak 1 t.cmcyfşlnlz, bir 
gtın mnvnffn.!ııyctlcrtnlz.ln h:ı. 
na yilldetlll'bllcccğf lhUrıuıllol 
bllc dü~Unmtycrek aduıız 3erlnc, 
yalnız t:ıfr (R·) hnrfi lmllnnm:ınıı 
bunnn dellıtdlr· 

Te\•ıuula. uzaktan 'e yaJmıdnn 
hlı;hlr mUnıısebett bnJunmry nl:ır 
bunu "şarlatan olnmıyan" manası. 
na alırlar \'e yine bunun bir bilgi· 
sizlik. bir lnymetatzllk lıalkıını oı· 
dnJ:;'tlnn iddiaya kadar ,·ıımlarsn dn 
mute,ıml&J' ıık lnc kanidirler; dil· 
le, yazıyla lfııdcyc te,·aznlan mfuıl 
ol 11 bUo lınnu kalben tııscllkfon 
Q('kinınezler· 

nu böyle olunca izden ~ıtln11 
unu lsttycblllrlm: 
• 'celp Fıml fü nktlrek dostum. 

dur. Onun tabiriyle, ~e'1rdlğlnlz 
ı;embl.'rlerln boş buldoğu ftlıındo. i · 
&ediği gibi k~nınsınn ne mnnl ol· 
?n!Ulm ae de omm ynvıı.rl:ınıp yn. 
ralanmasmı istemiyorum. 

RUtün gnyrettnJz! Haber ol.uyu. 

kUçtlk kard~ gitmeleri uygun 

• görUldQ. 

Oma.r han et.ra!mn baktı; yll· 
zllnde ve gözlerinde gizlemek iste. 
lfüğJ bir korku bulutu nrdı· Hacı 

Murada: 

- Blzlmle ı;ellr mısın?, 
Dedi· 
- Elbet gellrlm· 
Blrk~ kl.'1 daha. onlara katıl· 

mak istediler: 
- Biz de gcllrlz. 
AnnesJ onu kucaklndl: 
- Kimi istersen beraber al! 
- Hacı Murat yeter ... 
Atlara b!ndller; 5ehlrdcn aynı· 

dılar; biraz eonra yUz kadar atlı 

onları ka?'§ıladı; etraflannda dört 

nal ko:arak, tUrlil canbazltklar ya. 
pnrak, çekiç sallıyarak, havaya si· 
lith ntarak Hıımznt'm çadırmn 

doğru götUrdiller. 

Ham.zat çadırından çıktı; Şamil 
gene ya.nrbn§lllda ve solunda bulu
nu~'Ordu. 

Hımu:at Onuır hıınm a.tmm sol 
tarafına geçtl ~zengfsinden tuttu, 
inmesine yardan etti. Böylelikle 

onu han olarak tanıdığmt, han n1. 
lcslııo bağlılığını nnla.tmıu oluyor
du ! Bu ha.rckotlnl sözUylc de teyit 
etti: 

- Ben sUWenize hiçbir fena • 
lık yapmadnn; yapmak da istemem. 
Buraya bu kadar aBker toplıynrak 
geldlmse sWn için geldim; hepsi 
de emrinizdedir. Baş kaldırdrğnnı 
sanarak öldUrmeyo kalkışmaym. 

bırakın da bUtUn ıı.damlanmln bir. 
ilkte ve babam gfbl size hizmet e
ıieytm. Siztn sarayınızda. oturayrnı 
ve nuihatlertmle el.ze yardmıdn 
bulunayım; eh: gene ne bte.rsenlz 
onu yapm! 

Omar han b!r iş1n nerı:ıln1 ı;crl:J -

nf dllşllnebllcn, entrfknya aklı eı • 
ren bir gen~ değildi. Zaten kcncU· 
slnln vnzifcsi Hamzat'm yanında 

rehin kslmaktnn ibaretti· Halbuki 
Bfmcll bambaşka bir teklif karşının· 
da lmlıyordu; bir cevap vercmlyor. 
du· (Devamı var) 

culannın ZC\klenme ine sarfottl· 
ğhtlz: ortada-" Böyle okluğu halde, 
ha.ddlutmıla. ze\'ldJ, eğlenceli yn· 
:r.ıin.rclan aynen. oUl.1.tı ~tlmnnnı;rn. ne 
lilzuın var? nu knbll yazılıı.nn ay
nen U.."tl.ba.sı cln1ıa l~i olına7. mı·~ \'c 
Lu istenilen ncti~3i temin chncı: 
mır 

Dostumun: "Benden hah etme. 
meyi lıı.r edinmelidir?" dr.dl~lno 
bakam.le sUtununnzu z.:cclp Fazıl 
Kısaküreğo tnmamen kapnnuı.nrzı 
da doj;TU bulmuyorum. 

Ilen Siz: olmadığmıs ''O siz ben 
olmadığımrz.a güre de bu sözün si· 
ıinle Jıicblr ill.slğf olmıyo.cnğı asf. 
kirdır. Ilem bu ıulz: do tumon rnhi 
halctiol • e ki bir do tu olmak do· 
layrsllo. pt'k l,Jj hlUıim· Omın "ben
den balıo:otmel., dem 1, dııh:ı çok 
"h:ıhset !'' manru ıno. gelir· 

Fnltat yuknrda da i5arct cttJ. 
f,-im gibi bunu yıu:ıJarmı aynen lk· 
tlb:ı suretiyle raınnız. 01.uyucula· 
nrurzın bundan bir mana ~ıkara· 
mryneııkl:ın zeh:ıbma lmpıldığmırz 
gUn, onları zekncLı.n runhnıoı birer 
malılük mo\'kline koymu, oluııu 
iri hu hliyUk lılr hak rzlıkür- Oku. 
ytıl'ıınun cok kere belki blulen çok 
d lı:ı derin lıtr ~ÖTÜS'l n.hip bulun. 
clııi:"llnB ln:ınmnlı) ız. Jlrlo hu knlıil 
y:ızılanla. 

Bii)'lclikle. hem dostnm Neclp 
fl'azıl KısakUreğl kırmamı,, hem cJe 
olruyucularm ze\'kinl t.a.tmln etmiş 
oluruz; hattf.ı onlarn, nndalm nasıl 
bir ndal, drltnotun ne cin" b!t 
drltnot oldnj;"tmu nıukaye rye im· 
knn hırnkmı bulununıı· 

Emin olunuz kl. aklı bru mcln 
okuyucular' rocuklnnn hn\'U7.dn 
yllzdUrmc3 e u~ra tıl.lan yalnn<'ı 
bir drltnottan. hl\klld bir :ındalm 
dahn bUytlk bir kıymet lfo.d<> etti 
ğinl nnlnmnldadırla.r· Saygıl:ır 

llnsan Haslm t.• 

JI , - B;ı mcktuhJmur. tıı.mnmı 
na eahip h ıl uı 1uğı·ın g'l :ı: tPm ie 
kendfm P. nrır , rir J; i.' t ı.:n bu. 
lunrr.-ıd :p i ı:-, ... 
rica ~d rlm 

H A B E R - Aqam Posta!! 

Ucuz ekmek 
Baz.ı kimselerin sert 

! buğday toplayıp li
Ş yatları yükseltmeleri 

eşe ile gürgen ayni 
fiyata nasıl olur? 

~ Galib;üi~t~~buıa 
~ nasip olmıyacak 

Sert buğday fiyatı §imdiye 
kadar görUlmemi3 ve 7 k-uı-uan 
çıkmıatır. Hnlb~ki yumu~ı:ı.k be
yaz buğday 6,5 kun.ıştur. Bu 
vaziyete yeni çe.,ni ekmek de 
fazla m.lktarda sert buğday kul· 
la.nılacnğı haberleri sebep ol. 
muştur. BirQOk kimseler stok 
toplaınağa b~la.mı11lardır. Sert 
buğdayın bu kadaT yUkselmesi 
karşısında yeni çeşni ekmeğin 
de o kadar olamayacağı anla· 
§llmaktadIT. 

Murakabe Kom:syonunun oduna 
koyduğu fiyat odunculardan 
başkasını memnun etmedi 

---0--

0rta tedrisat kadrosu 
Ortn tedrisat umum m\ldürU 

Hayri yarın Ankarada.n şehri· 
mize gelecek, yeniden açılacak 
orta mekteplerle talebe vaziye. 
tini tetkik edecektir. Şehrimizin 
orta tedrisat kadrolarıda bura· 
da hazırlanacaktır. Nakil işleri 
hakkındaki hnzırlıklnr bitiril. 
mlştir. 

Orta tedrisatta 

450 öğretmen 
terfi etti 

Maarif Vekili 
muallimlere bir tamim 

gönderdi 
An1.."aTa, f3 ( A. A.) - Maarif 

VekAlr.tin~e kıdem mild<letlerini 
bitiren ve vazifelerinde muvafp 
fak olan 450 ortn tedrisat. öğ. 
retmeninin terfileri yap1lmtşt1r. 

Yüksek dP..recelerdeld mııR.'313-
ra geçenler n.rasmıla 37 ve 40 
sene öğrebnenlik ~ş öğret· 
menler mevcuttur. 

~laarif Vekili terfileri milna.
scbetile bu öi:"TClmenlPJ'C su ta. 
mimi yapmıstır: 

"Müdürlerinizin verdiği sicil. 
lcr ,.e vekillik müfettişlerinin 
raporlarma nazaran b~lunduğu· 
nuz manş derecesinden yukarı 

dereceye terfiiniz 1702 numaralı 
kanun bUkUmlerine göre ve 
müdürler encümenimizin kara
rından sonra vekillikl}e icra. o. 
lurunu.stur. Başarıln.nııtzı can. 
dan tebrik ederim. 

Terfi, fazla. bir m.ik-tar pnra 
almayı temin ma.n.'lSma. telakki 
etmeyip memleket evlntın.rının 
önce terbiye, sonra öğretim ba: 
krmlarmdan yeti§tlrmekte gös
terilınifj muvaffakıyetin bir mU
k!if atı addetmekte bulunduğunu 
sarih olarak sizlere bildirmek 
isterim. 

ÖnilmiiUleki senelerde sicil ve 
teftiş işlerini daha muntazam 
ve daha sıkı tutmak kararında 
olduğum için, nrkada.'j]arnnm va. 
?.tf elerinde dnhn fazla ikdam ve 
g-a}TCt sarf etmeleri lUznmumı dn 
dmdiden hatırlatırım." 

Yent odun flyaUan, odunculardan 
bqka htç kimseyi me.mnwı etınemlş· 
tir. Fiyat mUrııknbe komisyonunun 
en pahalı cins odun Uzerlnde tetkikler 
yaparak bunun fiyatını bUtUıı odunla· 
ra te§mll etUği anln§tlmıştır. Hıı.Ibu· 
ki bu doğru görülmemekte ve nıı.rh 
olmadığı zaman blle tespit edilen fl· 
yattan çok ucuza satılan mesela. gUr· 
gen glbJ odun clnslerl mevcut olduğu 
blldlrllmoktcdlr, Halbuki clmdl bu u· 
cu:ı odunlar da en iyi cins yani Rume· 
11 meşesi fiyatın& satılmaktadır. 

Belediye hizmetine 
geçen memurlar 

Umumi muvazene 
emrindeki eski 

hizmetleri tekaütlük 
müddetinde hesaba 

katılacak 
Memurlar lçln hazırlanan yeni bir 

kanun yakında Meclise sevkedflecek· 
Ur. Bu kanun mı, umum! muvazene· 
den mııq alan bir memurun lstanbul 
bcledJyeHi hJzmeUn geçtlğt takdirde 
tekaUtlUk vaziyetinin ne olacağı ve 
mUddeUn nasıl hcııap edileceği tcab1t 
edilmektedir, ŞlmdJyc lw.dıır beledJyc 
hlzmııUno geçenlerin umum! muvaı:e· 
oe emrindeki eski JıWnetlert teknUtlUk 
nıUddetlnln hesabında. na.zan dikkate 
alınmıyordu. Kanun, 1683 numaralı 

aııkeı:1 \'e mUlkt tekaUt kanununun 66 
ncı maddesine ekli tıkrnlnn ~ §ek!lde 
t.ebdtl etmektedir. 

"TckaUt sandığı t~kilntı olmı
yan mUlhak bUtçell dalrclcrle hu. 
8 !'!1 idarelcrdt!n ve nıUlga §ehre. 
manctJ Jle lstanbul mnhaut idare· 
sinden ve Ankara belediyesinden 
mnaı,ı nlan memur ve mualllmler
den umumi muvazeneye dahil hlz. 
metlere '•eyıı. umum! muvazene. 
den bu Jds.rclcrc veyahut bu lda. 
rclerln birinden diğerine nakli me· 
muriyct cbniş ''e edeceklerin ev· 
vclce bu muvazene veya idareler
de geçen hlımıetlerl tekaUt kanun. 
lnrıudu derpi§ edilen hbroet mi.ıd. 
detlcrinin hesabında sayılır ve 
bunların tokaUt vo yetim aylıkları 
son bulundukları tdnro bütçesin -
den verilir· Evkaf, Ziraat Banka
sı mülga §ehremanetlr,rlnde blr 
lıa%imn 928 ve hususi ve mUlh:ık 
bUtçeli idarelerde bir haziran 939 
tarihinden evvel geçmiş hizmetle
rin tekaüt hesabmda sayılmnsı bu 
mUddeUer için tekaüt nidntı veril. 
mesilc me§ruttur.,, 

Münakalat vekaleti 
tefti~ heyeti reisi istifa 

etti 
Ankara, 24. - MünakaHl.t Ve. 

kalcti teftiş heyeti reisi ec .. ·at 
Akın, istifa etmiş, yerine müs· 
te§ar muavini Nedim vekaleten 
tayin cdilmi5tir. 

KOCOK HABERLER 
«· Şchrlm1zde bulunan mUnnkalAt 

-o-- ' 'ekAleU llmıı.n hlzmeucrt dnlresl rclsl 
Kartalda bir katil Zeld bugUn Slllvrlye gtdcrcl{ mendirek 

Yakalandı lno.şatmı ve Yeni yapılacnlt rıhtrmlıı· 
rın yerini tetkik edccc:kUr • 

J\aıial kazasına bağlı Emirli * AJtm fiyatı 11on gUnlcrde mUtem:ı 
l.öyünde kömürcülükle mcsgııl olyen dUşmektedlr. Dün de 25 .kunıi· 
Abdi oğlu D<ıli A.rif sarı bir kö. dUı;ıüklUk olmu" 2125 kuru.,ta.n mua.· 
ı ek lcln aynı köyden ~alihi mele yapıl~ır;tır. 

. .. . . 1 * EnıloönU mmtalmsında bllha~sa. 
ç:lftc .le oldUnnUştUr. Jan.dar- Bnlıkpnzarmda fstımUlk edilmeleri 
mıı.lar katili ormanda yakala. 1 karnrlaştırıJan binalar 500 knılnrdır. 
m1şla1. ndliycye teslim etmişler- nunlıı.rın snhlplertıc temasa geçUm~· 
dir. lir . 

* Bcledıye re!Sllğl. genç sanatkllr
ln rcl::ı.n Enver lhsnn Baykırt Almıın · 
;raya gönderml§Ur. San::ıtkf4r §M tnb· 
s lll yapııcakı.ır. 

Narh oduncularm lehfno ve halkın 
ı:.leyblno olmısotur. D'iyat murakabe 
komUıyonu azalan ycn1 mııl gelince 
vıı.ttyetln yeniden tetkik edllcceğlnl 
sısyıcmektedlrler. Faknt bugUn eldeki 
ınallarm pnhlüıyn ııatılmaaınıı. mllimıı· 

do etmek Jçln mücbir blr 1ebcb bulu· 
namamnktıı ve bu yolc1ıı. blran evvel 
yeni blr tetkik yapılması bcltleıımektc· 
dir. 
Diğer taraftan mangal k!SmUril n· 

yatları Uzcrlnde do bcledlyc tetkiklere 
lxı§lamı§tır. Netlca bugtınlerdo !!yat 
mUrakabe kpmlsyonuna blldlrllecektlr. 

Bu sene yeni 
filmler getiri
lebilecek mi ? 
Sinemacılar bunun 

mümkün olduğunu ve 
hatta Basra yolile ilk 

partinin geldiğini 
söylüyorlar 

Avrupa hıı.rb1nln paUamo.smdnn 
sonra .stncmıı düııyasınm dedikodu • 
larmı duyıımaz olduk. 

Harpten evvel hemen ber gilıı 

yeni blr ıstnrma dedtkodU3u ağwo.r 

d:ı dııla§ıp cıururdı.ı. 

Falan arttat tııa.n arllatle ıevl§l. 

yormu~. Falanca kocaamclalı ııynla
cakmı;ı. ll'illuıca artı.st de ç<:virdifl 
fılrndu ~ık roıu oynıı.<iığl ka(lma 
ehlden 4.,ılc oımu~. Onha rıeıer ne. 
!cır.-

Bu de(likodulnr devam eOerkcn nt. 
n:ma aalonlnn dıı. dolup bo~alır, 

blnlercc rocrnldı genç ltız vo erkek 
dedtltodwıunu yaptıkları artlel.ln !il. 
ml.nl görmek ı~n ııabır.swnnırlardı. 

Top ııeslort bu dedlkodulan kcaU, 
ıılnem& mcnıklılan harp dcdlkodusu. 
nun uzun ırtırmcstııden u~anlar yt. 
ne eski ma\'zularına "alneı:nıı dedi. 
kodusunn,, döndüler. li'a.kat bu sefer 
falanen vcyo. filfUıcıı artlsttan bah. 
sadllmlyor. Şimdi 11lnemıı mcro.ldılo.n 
kwa.r tcıtı.şlanrp duruyorlar: 

- Haberin \'ar mı )'Ollıır kapalı 

olduğu 1çln bu aene yeni film gol. 
aılyccckınlı ? 

- Hı.:p yerli filmler ı;üsterllccck. 

nıiı:. 

- F..ski tııınler tekrar plynsayıı. 

çıkacnkml§. llh.._. 

Sinema mernltlılnnna lıııber vere. 
lim: Boauna telt.şlanmn~ml'.ı.r. nu 
sene blrı;ok yeni filmler göııterUecı:ık, 
hem de en me3hur artiatınrln mm • 
ıcn. 

Fransndan lfclen son trcıııe birçok 
yeni !llmlcr geldiği gibi, ltnlya har. 
be glrınccye lmdar <la. Amerlkadnn 
blrçolt film gclml§ butunınaktndır: 

Blrknç gün evvel Amerika.ilan yola 
tıkan bir vapurla da birçok f.llm 
sellyor, Bu !ilnıler Rıısrıı yolu ile 
lstanbulıı. ı;clecelttır. 

Bundan sonra. Amerlkndan &srn 
Yolu ile daha blrçolt !llmler gelecek 
ve ııfııemo.. meraltWannın lhUynçlnrı 

böylece kargılımmıı ol:ıcalttır. 
K. K. 

Konservatuar arsası 
park olacak 

Şehzadebıışında ko1111ervautıı.r ln· 
ınsı için bclcdlycco lsthnU\k edilen 
ıııı!ıanın parlt ballne setırJlmesl kar.:ır
lnı:mr,tır. 

Göztepeliler. bir
11 

"memnu geçıt''ı r! 
• • or "' açılmasını ıstıY 

'fe" 
Yol deyip do gcçınJyedJl1~1J. 

nne g6re yol, yepyeni bit ~et 
re yaratabllcooği glblo __ .,pf§J 

kada.r gtızel bir yurt ~~e 
da felce uğra.mıs bir oz;tı~ •e 
getlrebillr. Bunun bir ı!eO ~ 
Göztepe • l'ılcrdivOllköytııı ı ~ 
srkbyu. giden yotdar· Bd f'~ 
kında. oku)'Ucularmıızdaıl eı.-tııı'i' 
Azml blz:e yolladıf,'I bir dl 
~ylc diyor: aee 

•'Göztepo • Mcrdh·enk5~tf"" 
Kısıkhya giden yol bUtU0 ~ ~ 
halkmm tek yoJudar· nu uı;ttJ>' 
nm, hattl\. bir metre tJerf~ 
çukurlarla, y:ız rne\'Slınl 0 ııı~ 
rağmen, kend.1111;..fndoıt Jf~ 
bir geçit halini almı tır· rlfttlf 
111 r:.;hre lntUmıek ruec~ ,6ıf 
dekf halk ba yüzden f~f;rC12ı;6f' 
mcd!ği gibi, Göztcpc. ' ~ 
Suadlye hnlhB bUtUn J\!f\~ 
hıılkınm ha,·a nJma.k l~lıı tfl ıc 
ya. ve Çnmlıooya. gtdcbf1:,,nt'· 
bu yüzden çok ıstıraptı it \-ı r6' 
dır· Ilu yol giiz.ergfihflJ B ğlııf ~ 
btntoroc Hralık k8§k!er, b5 ı: 11'U1' 
b:ılı~lcr do yoldan gcçtııe 6ttf(\J' 
l<iilii.tı ytizündcn lıarftlıfYC C'tf 
lenlyor· Do yol ynpıtnı&dılf~ d( 
lıca~'1 ı;Uı:cllestinnck 1~ ~d 
~ıı. yli:.ı: ocmlyct kunı ~I~ 
ılır. OnUmUzdold in ıne' red'a 
hu yoldan ı;eÇYJlck meebt1t4. ıt'~ 
olanların <'hıı.rln. bUtlln ~Jt f~ 
k U~colctlr. Bunu nııl~ re uıt; 
btt yolun falt dep;ll, fili~ ~. 
rinde ayak kın!mndan• ~r.ıt ';.ı 
kadar ~ora glJmUJın IJ!ıııP": 
rtineblhıe k btr hain gofl:esı tfe' 
ss:rnı bolcdiyc rcJ tınlı 
ec1iyoruz.., 

4 ____ _ 

Plaka bor~ıa::~ 
Af veya tecile ırı1 

bulunamadı rJ 
~ıııı'f t 

Şoförlerin pla!m 'b<>r ttı~'J 
rinde belediyece y~pıl~r )'r>y 
ler bitmiş ve mühiDl Ol ' 
tuttuğu için bu pa.raJar:f~ 
ya te'cil edilmesi ınu' J1l ol 
rUlmemi~, tahsile dc"3 

ınası karnrlaşmıştır. 

~ - bıtl' 
Beyoğlundan ı~taıı yol~ 
geçen otobüslerıl1 

değiş ti <--1 

- bul ~ıl~ Bcroglu - Ist:ı.n ıu r1' 
işleyen otobfü;lerin ~~cğkııt 
den. itlbnren yenidell 1,tJlıı~ ~ 
miştir. Bcyoğlundan oftedeııcd 
gider~ otol.>il.sler şış.b ısJ'İP et"' 
zııpkapıya giden yo.ıu cıı ,-c, ti 
rek Tersane cadde.,ınd cJC l'..6' 
mc mey.danmdan gcç~1~ıı> 0 
köye cıkme.ğa b .,J. odflY~ 
Bu suretle Bo.nktılr.r !ıeti 
ki vcs:ı.itinakliye M 
tılmıf;tır. 

----0----- bli 
-' C• 

Kemerburga~u.°' 0iit1 
hayvan seı-8'151 

a~ılclı , . ..ı •• 
·;Jtll' ( 

fllll ' ııı 
Vili\.y :.ırniz baytıır. 1eı1 1) d' 

ta.rafmdan. tertip cdi crı;•5l ıı 
burgru: chlı hayvnn 5 Mıl 59', 
&ttnt 15 tc açılmJ§tll'· ·,11'~,I 
rasimindc, Eyüp :k!J.r Jllil ı;;
kaza parti ı-.Jsi, bıı:rt~b\lıııt"Jll ıtJ' 
§ehir meclisi {lmlatl l ıı>'"~ f 
lardır. Sergide 111 ~ıı 'i;ı ~ 
lunmaktadır .Bunl~sı dLi

11 
t" 

inek, 12 si buğa, 4 (l.Jll~~ 
yedisi taydır. Ha~\' tııı.r '~ 
ğcnilcnlcrc mükafıı ısi ot ( ~ 
miştir. Bakırköy sc~de 0çıl11 

:.m unda Veli Efeııdı 
u~ d 

,-et~ 
ZAY! - lstanbul F)D~P..;eı 

IUğU 4 Uncu §UbedCll "'~ı ı;t') 
No, lı !lllJ\'llkknt \'cs1k11 pcl~ , 
~en181nl nl:ıcnğını<lall e r11'1: .. ıı~ 
mil olnındığU!ı ilb ede 11:ır-_ ~ 

Adres: Ekm Ulen>c~ s~' 
O l\1ür••et. Sok Gııln~ • 



Romanya - Macaristan 

Müzakereler 
kesilmek 

tehlikesinde 
.l\llacarcevabı bugün 

bildirilecek 
Budape§te, 23 (~A.) - D. N. 

B. bildiriyor: 
Hariciye nezareti namına söz 

söyliyen salahiyettar bir şahsi. 
yet, dün akşam yabancı matbuat 
mümessillerini kabul ederek Ma. 
car noktai na.zarınca Romen nok. 
tai nazarının Macar - Roıncn me. 
selesinin hallinde bir itiliif esası 
arzetmekten uzak olduğunu be. 
yan etmiştir. 

Macaristan, Rornanyaya hu. 
dutları muayyen bir surette çizen 
müsbet bir teklif yapmıştır. Ro. 
menler, bunu kabul etmemişler. 
dir. Macar noktai nazarına göre 
ilk prensipi arazi terki olan gö
,rü rnelerin miiştcrek bir esası ü. 
zer:inde evvela mutabık kalınma. 
dıkça müzakerelere devamın ma. 
nası yoktur. Ahali mübadelesi ise 
miiştcrek bir anlaşma ile tayin 
edilen hududu tashih edilen tnli 
bir· ımla$madır. 

Pek nim resmi mahiyette olan 
bu beyanat dolayıaile siyasi mah. 
fcllcr, Turnuseverimle cereyan 
eden Mac.ar - Romen mUzakere. 
lerinin neticesi hakkında son 
derece b,.dbindirler. 

l'ı1'ACAR C.EVAnI 
Budape~te, 23 (A.A.) - Ste. 

fani ajansından: / 

Gazetelere nazaran Macar he. 
yeti reisi olup bu sab:ıh Turnu
severin' c gitmiş olan Hori, yarın 
Macar heyetinin cevabını Romen 
heyetine tevdi edecektir. 
• RO!\IANYA SALTANAT 

l\IECI tstz•lN iCT1!\?AI 
Bükreş, f,'l ( A.A.) - Stefani. 

ajansından: 
Kral Karol, hu alcrıa:ın saat 

17 de saltanat meclisini içtima.. 
n davet <"tmiştir. Bu içtimada 
Romen ~ Bulgnr wüzakcrclc.ri 
meselesinin görUşlHeceği farY.C" 

dilmektecli r. 

''Çin bir sene 
sonra ınuzaffer 

olacaktır!,, 
Bir Çin generali 
yakında umumi 

taarruza geçeceklerini 
söylüyor 

Çıtngk"itı, 2S (A.A.) - Yang
çe cephesinde bulumn Çin kuv. 
Yetleri başkumandanı general 
Cheng _ Cheng ile bir mill&kat 
esnasında yakında Çin kuvvet -
!erinin bir mukabil taarruza ge
çeceklerini ve bir sene sonra da 
muzaffer olacaklarının tnhmin 
edildiğini beyan clmiatir. 

General şu sÖ?Jcri ilave etmiş. 
tir: 
"- Muzaffer olursak bUtiln 

r;ercf hUkftmcte ait olacaktır. 
Fakat ınağlftp olursıık beni 
görmiyeccksi niz." 

H /\. B E R - Akşam Postası 

ltalyan tekzibi : 

Yunanistana 
ültimatum 
· verilmedi 

Yunan 
Başvekili 

ordu erkan ile 
görüştü 

ı:oma. 23 (A·A·) - Stcfnni n. 
jnnsmd::uı: 

1talyanm Yunanistnna bir tilti. 
matum tevdi ederek lngiliz garan. 
tisinden vazgeçmesini istediğine da
ir dola.san şayinlann ne. dereceye 
kadar doğru olacaı:'Illr soran ccne. 
bi gazetelerine eallhiycttar Romn 
mnhfellerinde bu haberin aslı ol. 
madığr cevabı verilmlştlr· Aynı 

. dıahfellerde Korfu ve Giridln lngi. 
!izler tarafından işgal edildiğine 
dair mııınmııt mevcut olmadığı na. 
ve C'di1mektedir. 

YUNAN DAŞVEK1L11'1N 
TEMASLARI 

A.tlruı, 23 (A·A·) - D·N·B·: 
Perşembeyi cumaya. bağlıyım 

gece. Başvekil B· Metaksas ile ge
nelkurmay erkfi.nr nrasmdıı olduk
ça uzun bir konferans ya.pılnnştır. 
Bu toplantıya emniyet naztn da 
iştirak eylcınistir· Toplnntıdnn ev. 
vcl, peıııembe gUnU, B· Mctaksas 
kral ile bir gdrUşmedc bulunm\18-
tur. 

Ruzvelt mecburi 
askerliğin derhal 
başlan1asını isti yor 

NC\·york. 28 (A· A·) - Ruz. 
veıt, Nevyork belediye reisi La
~rdinyı Amerika ve Kanatlanın 
mU~terek müdafaasını hazırla. 
mağn memur siyasi ve askeri ko· 
misyonun teJRliğine -tayin ctmi~r 
tir· 

l\lt~cnunı ASKEl~LtK 
Va~ington. 23 (A.A.) - B. 

Ruzvclt. şahsen mecburi hiune. 
tin gelecek seneye kadar tecil 
edilmesine katiyetle muhalif ol
duğunu matbuata bildirmiştir. 
B. Ruzve1t, askeri mevcudiyetin 
§imdi nrttınlması icabcttiğini 
ve askere nlınacaklann modern 
silahların kullanılışını öğrenme. 
leri için bunun lfi.zım olduğunu 
söyliyerek kongrenin 20 Hazi. 
tandanberi kur'a usulünün ka. 
bulü meselesini .. müzakere etti. 
ğini ve şayet bu kanun projesi 
bir veya iki haftaya l:adar tas
dik edilmezse, müdafaa progra. 
mının hakikaten gecikeceğini 
i!Sve etmiştir. 

KiRALANAN AllALAR 
m;sı-.."I~ESt 

Va~ington, 23 fA.A.) - Huz. 
veltin nnzrrlarla !ngiltercyc nit 

arazide bahri hareket üsleri ki.. 
ralanmasına müteallik olarak 
yapmış olduğu görüşmelerden 
sonra hiç bir tebliğ neşredilme. 
miştir· 

Bu baptaki itilafın ayan metli. 
si11in tasvibine arzedilmeyeceği 
zannolunmaktadır. Çünkii, Thco
dorc Ruzvclt, vaktile kongreye 
mürc:caat etmeksizin Gantanamo 
körfezini KCıba'ya kiralamıştı. 

Trablusgarpta 

Dört harp 
• • gem ısı 

• batırıldı 
İtalya, Mısıra taarruz 

niyetinde olduğunu ima 
ediyor 

Kallire, 23 ( A .. 4.) - İngiliz ha
va kuvvetleri Trablusgarpda Bom
b:ı' da ltalyanlann iki denizaltısı, 
bir torpido muhribini ve bir deniz
altı iase gemisini imha etmişleroir. 

tSKE..~DlmttEYE BAVA 
IIOOUMU 

Kahire, !!3 ( A • .A.) - Bahriye 
nmkamatı tebliğ-ediyor: 

Sabah saat bire doğru lsken· 
deriyeye karşı birkaç tayyare. 
nin i§tira.kiyle bir hnva hücumu 
yapılm.ıştrr. Hiçbir hasar vukua 
gelmediği zannedilmektedir . 

lTALYA. \'E MISIR 
r.omıl, 23 (A·A·) - Stefnnl a· 

j:ıruruıd:uı : 
Mısırın İngiliz kuvveUeriyle bir

likte 1tnıya ile çarpt.§mak llzere or. 
dusunu hazırladığına dnir I..ondrn 
radyosunda. ne[irlyııt yµptlmıısı U· 
zerine salahiyettar R&ma. mnhfil. 
lerlnde bu haber tahakkuk ettiği 
to.kdirdo ltnlynnm lakayt kalamı
ynent::'l beyan edilmektedir· !tnlya· 
nın lfonra kaıııı hattı hareketi C· 

sascn tcsbit edilmL~ buhuımakta. 
dır. ltalyn Mısıra değil. Mısır top· 
rnklnrmdn bulunan İngiliz kıtal:ı. • 
rnra tanrnız etmek Jstemektcdir· 

lngiliz iıu:aıi altında bu-
ıunm~sn idL 'Mısınn 1tnlyayo. 'knr
§1 tarzı hareketinin bllsbiltUn b:ış· 
ka olaeaE;'lllJ pekAlft bilmektedir· 
Fakat Mısır Jngiltere ile birle§e. 
rck 1tnlynya knr§J harekete gcç
meğe teşebbUs ettiği takdirdo bu 
hal ııimdlkl vaziyeti değiştirecek 
ve ltnlyn o zaman icap eden mu.. 
k3belede bulunnenktır. 

..,_ Mıı.lta valisi Lord Arşfl>ald Strlk· 
ıaııdm evvelki gUn vetat etU,tt. bildi· 
rllmcktedlr. Maltruım mıuı muhalefet 
pnrtısinln cenazo merasimine i§Urnk 
edeceği tahmin edilmektedir. 

* Amcrlkadaki Troçkl taraftarları 
Troçklnln cesedinin Nevyorka. glliıde· 
rllmesinl 1stemektedlrler. Bu mUnaso 
belle• Nevyorkt.ıı cenaze mc.ras1ıW 
ynpılacalt ve nllmııyt~ tertip edilecek· 
Ur. * Rndyodıı. söz ııl:Syllyen Avuııtral· 
ya ba!JVeklll, mllhimmat nezarcUnJn 
fıuıllyete lxı§lBIIll§ olc:tiJtu Uç ay znr
!Dida ytlz milyon .Avustraıyıı. stcrllng 
kıymetinde mUhimmat sipariş verdiği 
nl beyan ctın!§Ur. 

• VL,ının iyi haber alan mnb!lllerln· 
den öğrenildiğine ruı.zaran H.lndtçl.nl 
ıneselcslnln hnlline mlltcalllk Fransız 
tekliflerine JaJ>ODyanın 1!cwabI VJziyc 
gelmlsUr. 
* 1ngUtcrcnin Cavadan elli bin ton 

§eker satın alrwım hakkında bir pren· 
sip anlaşmasına varıı~tır. Salı§ :fi· 
yatı, Fob Cava tonu ~ buçuk ııter
lin~ olnca.ktir. 

* lnglltere ban!mm banknoUnn· 
nm ln:;i!tcrcyo lthallnln lnglllz hUkCl· 
meU tarafmdan menedUrncsı Uzcrlnc, 
ı.ı.acarlstan rnllll bankruıı dUndcn 1U· 
baren sterling kota.ayanlarına nihayet 
vcrmiııtir. 
* l ey1Qldo Vcncdikte açılacak o· 

ınn beynelmilel s!nenuıtoğrat revUsU· 
ne ltalya ne Almanyn ycdlocr film 
ile ı~ralt edeceklerdir. 

IJ ı- ····· "o ••• • • • •• •.• • • •• ··-------········" •••• o ••• ·- 1 . 
--~e ..:!iye yasaklan... ve Tatb!~.'!_~-~ ...... .l 

.~ -

<'tlıın dlikkrm veya C\ lcrlnhı l.lnündcld yaya knlclınml:uını bı-r wnuuı temiz 
l'1ta<:al'1urılrr • ., 

1 ultorıl.:1 birine:! n· im dUn l."eni Postnııc cnddcalnde nlmmı~tır 'c lıo~ u 
ı,-;o ten farla olnnyı:n bir \ntıuı~ıoı•ostanonln ltr:ıl"Şlı;ında',I tir diıld.Aıım 
tcııtcsl aHuıdan iki büklUın ge1·i~lnl gi>ı.t".nııcl<t.odlr. Diğer n."t>lm liUtükpnı.nr
cl:l H:ıctlmdın rwıhıılh.-sl ııclull;'lndıı uhnmıbtır. Ilır Jkl resim de ~,ık:ı.rıdakl be· 
lc<lll c yasakl::ırııııu nasıl tJılblk ccJlldl~lnl ıröstl•rıııeUcıllr! 

UZAKTAN 

Deır 
1 

Y 
ı;cn gUn saçlarımı k~ordum; 

Eı.'\'1 bir şiir kitabı çıknuş, berber o mocmunlnrdan lıiri.-u l r. 
. bana geçen gtin geldi: dl; ayıp olmasın diye alıp &~tıru. 

l\o\ ıw· Şairini. Orhon Murat An. Birtakım karikatürler nr:ısında hır 
bumu'nu ta.nn:nıyorum; eimdiyc tanesi dikltatimi çekti· Güzelli&i ve. 
kadar j.mzasmı mecmualarda. gör- .ra. tuhaflığı: için de~il; bü.sbilliln 
dilğilmil de hatırlamıyorum· Kitap başka sebeplerle: Bir gazete idar • 
kUçUeUk; bir saatte okunuverlyor· hanesi; muhıı.rrirlcri hq> gençler • 
Fakat ben birkaç defa okudum, da. den; l·elimelerl..n manalarını bilml
ha da okuyncağmı; hoaunıa gitti· yorlar, birtaknn nrabi fiilleri insan 
Orhon Murat Arı. - ismi sruııyorlar. 

burnu genç bira- ı 1 :ız o: 1 ~.!aksat belli : 
dam olacak, belki 'Jl 11. .4 Gençlerin do :razı 
de bir ~uk· Da- aculları JtUlC yu:ma.sma ~m-
ha kendine mah- Y' mül edememek; 
sus bir yol bu. nesil kavgnsı ... A. 
lnmamıs; 5iirinde kendinden evvel. caba bu adamlar kendilerinden son
kllerin tesiri açik bir surette se. nı. dUnynnm batmasını mı JsUyoı
ziliyor; hazan Nazım Hikmct'i, ba- lar? Elbette gençler de ycti;ıccck; 
zan Orhan Veli'yi, bnzıı.n Fnzıl içlerinde cehilleri, büsbütün dcğcr
HUsn{l Dağlarca'yx, baznn da b~. slzlcrl do olncak··· DUnkiller içinde 
knlarmı buluyorsunuz. Fnkat tak. yok muydu? Henüz hafıza.mızı kay. 
llt değil, sa.dece tesir··· Bunu dn bir bctmcdik: Ln.edri'nin hangi nsır un
kusur diyo sBylcmiyonım· Orhon irlc.rindcn olduğunu soranları ha.. 
Murnt Arrburnu tesirden bundan tırlıyoruz. Dllnkülerde de cahil. 
sonnı. kurtulamnzsıı, lı:cndi yolunu Jcr vardı, bugünlı:illerde de.·· Ama. 
bulamazsa o zaman cn.nmı sıkthr; bugUnkUler nrasmda öğrenip b~ 
şimdilik. kendinden cvvclkilerl o. mele hevesi gösterenlerin dab:ı. çok 
kunınkln, onlardan bir 13ey nlnuı.ya. oldui;'Ullu ı::nnıyonım· 
çalı3makln yalmz kendi §ilrlni de. 
ğil. sa.dece §iirl, edeb.iyatt sevdiği
ni g~ oluyor· Ke§ki blitiin 
ccnç ua.Irler:imiz birlbirlerinin c. 
eerlerlni, biraz da eskileri okusa. 
lnr·-

Konuı'daki 8firlerlıı hepsi ser. 
bcst nıızmıla yazılmr,}. B1zim ı:air. 
!erimiz aerbest nazma ~n.buk o.lış
tılnr; daha ilk yazılannda oldukça 
maharet gösteriyorlnr· Bunu mem. 
nuniyctıo söylomlyorwn: Serbest 
nazmın da artık bir knlıbtı. dökUL 
düğUnU, yani hakiki serbestJ.lğini 
lmybettiğlnl gösterir· Serbest na. 
zmı tckrnr cdilemiyen, .kimseden 
öğrenllemiyen, daima ye:ıiden ya.. 
ra.tılan bir §OY olmalıdır. Orhon 
Murat Arrburnu'ııun kendi icnt et
tiği bir serbest nazmı bulumnnsıru, 
bunun için de ilk zamanlannda ace 
millk göstermesini isterdik· Bir r.L 
irini nlaynn : -

MU\' ASALAT HABERi 
cıt 

Beraber bUyiidUğUmUz fuprak. 
:Ozcrindc yüriidüğümUz kerpi~ du.. 

'"&r. 
Blrlfüf.e dut silktiğim.iz nğnç, 
Kusnmuzo kapal'I' o.tm.scalıır, 
Devlet anhan sa.ncbğmı.tt Wcr. 
Bir lata Jmdnr bllylik sof.mbr, 
Biıe fP.l'kılAr belle~ koca lremcncc. 
Yazık! Ufalmrslnr·-

Kafiyclerc ]\adar Fazd HilsnU 
Dağlaren.'yı hat:rrlatıyor· Fakat gU_ 
zel şlir: Be?Tak, akıyor... Orhon 
Murat Anburnunda bu berraklık, 
vUzuh da.ima var. Zannedcrlm hiç 
bir zaman sayıklamaya, surrealist
lorin nra.dzklan şiire gid~miyecek· 
Kolay nnla.sılır. Baza.n da 5airanc.. 
l.iğe dU3Uyor; bu fenn nmn Umit o· 
derim ki kurtulur· 

Bir parçrumıt dalın okuynynn: 

Ç.IKRIK 

Dipsiz Jruynlnrcfa bir lmıı olnınli· 
Bosaıtnınyı dil~runek bilfün suları· 
Ilir ı;ıknk olup dönmek muttnsıl, 
Örmeye ba~lı:una.k ntmı.pbn· 
Tnşnı kovanı t:ı.5ın derinliklerden· 
Anbt yildızsız hil<liyclerinden. 
Dön ~ıkrığnn dön. 
Sılcılm:ı musildlcrdcn· 

Kov:ın'da daha birçok böyle gü_ 
zcl parçalar var; zaten bunları en 
gUzclleri diye almadım; hattlı. 
"Mektup" ve "Artık cşyay~ seviyo. 
rum" gibi uzunca §lirler bunlar
dan dnha çok hoşuma gitti. Onları 
kitnpttın okuyun; -eminim ki ::ılz de 
seversiniz. Siz, yani şiiıi benim gi. 
bi nnlryanlnr; <;tekilere diyeceğim 
yok··· 

n 
M 1ZAH mecmu:ıl:ı..rmr sa.tın 

nlmak fi.detim değildir; en. 
farı okumağı da pek sevmem: Ek. 
seriyn SOh'Uk, insanm güleceği var. 
sa onu da kaçıracak şeylerdir··· Ge-

Bulgarların Alman 
drnrlerinc r-~-:nnidar bir 

hediyesi 
Sofya. 23 ( A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: 

Plo\·d~v şchrindı:- ılıtiyat ~
bıtlcri biri ğindcn bir heyet, c. 

mckli albay Kuendschicr'in ri. 
·,rasclindc. A'mnnya büyük elçi· 
~ini F.on ıcht.hafen'i ziyaret ede
rek 10,000 kutu lüks Bulgar cı. 
gnrası vermişler ve bunlann 

Fransanın Neuilly şehrine ilk 
giren Alm&n askerlerine hediyo 

edildiğim bildirmişlerdir. Bul. 
garların 1919 muahedesi Ncu· 
illydf' imzalandığı ma10mdur. 

nı 

B lR. resme mevzuu için bak.. 
manm no kndar münruıc

betsiz bir hare.ket olduğu mcyd:ın. 
dadır. Fa.knt, doğrusu, şu ''müccr. 
ret" denilen resimlerden. do hoş. 
lanmıyorum· Onl:ırm değersiz şey. 
ler olduğunu iddia. etmiyorum; iç
lorindo cıUphoolz gerçekten güzel 
eserler olabilir; ben h~nnmIYO
ııım ... l1:ına öyle geliyor ki mevzu. 
dnn ~maklıı, no olduğu nnln3tL 
maz ueyler resm.ctmcltlo nsil o 
"mUcerretçi" ressamlar mevzua. 
ehemmiyet ,.~ oluyorlar· Ehem 
m.lyet verme3eler ondan bu kad:ır 
lrorlrnıazlar, bu l:ndnr laıçmazlı:ır. 

dı· 
Paul Ynlery: "Resim san.atı~ 

eşyayı. nşk ile seyredildikleri zo.
manki hallerinde gösterir" diyor· 
Bu söz bana dııim:ı N aili'nin: ''lies. 
t:D.ne nukuş • I suver - ı tllcmo bak
tık - Her btrlni bir özgo ~a. 
ile geçtik'' beytlni hatırln.t:rr. Res
sam dllnyıı.yn. Naili gibi, mestane 
bakan ve bu alemin her .suretini, 
her nn.k§IIU n;n nyn t2verek sey. 
rcdcbllcn adamdır. 

Turgut Zalm'in resimlerliıe hu. 
nun için bayıb:yonım· Belli ki res
mini çizdiği her 5eye. her ~11.zc 
nş'kla bakıyor, onlara kendi şiirini 
de katıyor. Eserleri hemen hiç bir 
zaman 631nmo değil, fakat hemen 
daima ı;tir dolu. Bakttğmuz zamnn 
içimizde snadeto benzer bir his u. 
ymuyor-' 

Turgut Zaim'i reslnılari için ve 
§alttı için seviyorum. Kendi ken
dine yaşayıp kendi kendine ~ 
bir adam· Hiç bir gruptan dGğll, 
hnttA c:u "Müstakiller" denilen tr. 
sanüt grupıindan <1n.hi ~eğil ..• E. 
debiyatta olsun, sanatm herlınngi 
bir vubcslndc olsun, crupla.ra gtren 
ndamlardan dr.ima az çok şüphe et. 
tim· Sa.natımr tek lbnşma tnımasmı 
bilmelidir- Siyaset adamlarmm tek 
ba§larnuı. kalmaları ruıhvetıerini. 
kendilerini beğendiklerini g()sterlr; 
onlar pir fikri hnkikn.t haline gc. 
tirmeye çalıştıkları için kendileri
ne bemiycnlerle birle:>meye, gııy. 
retlerini bir cı.ro.ya toplamayn. mce. 
burdarlar- Sanatkar için öyle d • 
ğildir; onun ba5knlarlyle birl~e. 
si nahvctini. kendini ilerl mlrmek 
arzusunu gösterir· Birlefjell, ı;rop 
tcu'ltll eden sanatkirlar dalma ya
lan söylemeye mecbur olmuşlardır: 
Kendi gruplarmdım olaıı her ada. 
mr. beğenmeseler de överler; kcn. 
di grnplarmdan olmıyaruı da, be. 
ğenscler bile, husumet, istihfaf 
gösterirler· Saruı.t ndammm d:ı..imıı 
elleri serbest olma.sI. disponiblo ol. 
ması lazmıdrr- Turgut Z:ılm'in 
ss.natkli.rlığmn bunun için ina:ntyo
rum: znten görebildiğim. 'büyUk, kfi· 
çUk resimlerinin hemen hep ine 
Myrnn olQUm· 

:NURUIL il AT\Ç 

Ecnebi profesörler 

hariçte i~ yapamıyacak 
Tıp t'akUltesindckl bazı ccncbt pr · 

fcs6rlcrin mukn\"elelerl mucibince rı,_ 
rlctc muayene ve ted:ıv! yapm:ı.m:tlıı 

n 1cnp ederken, ça.lı~tıkl:?..-ı iddl:ı. cı 
m"ktecUr. Yerli do'kto:'l:ı.r ms:ır"! 
ktı.letlnc ınüra.ca:ıt ederek 
bulunmuşlardır. 

Ecnebı profesörlerin b .. Uln m ,. • 
rint tı.nlversttcyc htw'Ctmelcrt ı ı 
mu te>krar nl kııcbrlara btldlrtlml Ur 

Hileli kantar 
kullanıyorlarn:ıış 

Şehrlmlzdcld bazı odan ve kılr.ıUr 
dcpolannın kantnrlannrn 1• le!! o d 
ğu §tkQyet cı.'lllmı,, s..ln lcontroıl 

taşlnnmı~tır ! 
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ingi ltereye karş ı 
ınuhteınel taarruz 
Almanlnrın lngiltcreye taarruz· 

hrınm ne §ekildc olacnğı mesele· 
.ini birçok gazeteler, mecmualar. 
müteaddit makalclcnle tetkik et. 
mcktcdirler· Bu meseleye ait yazı. 
lnr, daha ziyade bilhassa İngiltere· 
de inti~ar etmektedir· Ifüim hari
•nmız bir Amerikan mccmuaııın· 
Gan kopya edilmiştir· Bu resim Al" 
ınanlnnn lngiltl'reyc nasıl saldıra. 
<aklarını ı.:-östl'rmek maksadile yn. 
ı ılmıştır· Biz rf'smin yalnız cenup 
lnrafını dC'rrcciyoruz. Rcc:'ll'n şi· 
ın'll kısmı da Alman tayyarelerinin. 
~ lav:uıgcr'ckn \'C} halta hir müd
Li"llt'nberi lngiliz işgalinde hulu· 
ı':ın İzlandadan vo Jrlnnd:ıd:ın şi· 
ın'lli lskoçya) a vo Firth of ForUı 
'<' İnöillcre ve lsko~yn sahillerine 
lrbndadan g<'lecek paraı;ütr,ül~rin 
ı :ırruz C'dccekleri gösterilmekte. 
dır. Bütün bunlardan dalın ziyade 
mC'rak çekici olan §ey askeri mu. 
harriı"in. kanalı nşmak için neler 
\ npılm:ısı 15.zımg'cldiğini gösteren 
• sa\\ urbrıdır. Evvela muharrir o 
1 vnaaltt:\dir ki Almanlar kanalda 
ı il'tc baraj kuracaklardır. Bunlar
ı nn bir tanesi Sccland Uzerindc 
\'!ıs ing<'n'den lpsınich nııntakası
na dığrri de Cherburg ile Ports· 
ınouth'un garbmdaki lngiliz' sahil· 
lcri arasında olacaktır. mı baraj. 
lar ımıyn tarlaları ve onları b<'k. 
lı) C'n dC'nizaltı grmileriylo yapıla· 
cılklır· 1~le böylelikle iki baraj n
rasrnda nispl'lcn boş bir saha ka
lacaktır ve bu surct:le de bu \sa· 
hada ynpılacak ihraç 11arcl:atı ln. 
r,iliz donanmasının mukavemetin • 
dcn kurtulabilccC'ktir. Port..qmouth 
1 Iavr'dan kalkacak tayyarelerin 
taarruzu ile imha edilecek Fran-. , 
flız sahıllerl boyunca uzun menzilli 
:ıfır toplar ycrlc3tlıilecck ve bun
lardan {iarkta olan kısmı haritadan 
göründüğü gibi lngiltero sahilinde 
l<'sis C'dl'cC'ği ateş hattiyle arka i· 
ln olan irtibatı kesecektir· 

Garpta bulunan toplar, garpta 
Chcrburg'daki Alman barnjmı mu· 
lıafaza altında bulundunnak vazi. 
fcsile mükellef olacaklardır. Diğer 
cihetten her taraftan lngiltereye 
karşı ha\•:ı taarruzları yapılacak 
\ <' Londranm şimalinden de para. 
ülçülor saldıracaklar ve Alınan 
ni lıUcum botlarilo ve onları ta

kip eden nakliye ı:emilcrilc sevkc
hl cek askerler, Duvr ile Beııchy 
H('ııd anııımdaki ıı hildo karaya çı-
!f bikc~klcrdir· Bu, tabii Kall.'dcki 
ı • ın menzilli topların açacakları 

<' in hjnıayesl ııltrndıı vuku:ı. ge· 
t lıilccektir· 

T lbiidir ki bUlUn hunbr hayal 
maluıulil olan birltıknn tasavvurlar 
dır. Manmaf'Ih bu fantastik resim. 
rri hUcum boUaıilc nsker nakll 

"İbi. uımn menzilli toplar gibi ba. 
zı vakıalardan <la isUCndc etmek· 
t dir· Sözü ~Pçcn b~rajlar henüz 
mevcut değ-ildir· Bllakis lngilizlo
rln garpl:ın şarkıı gitmek için ser
best menfezleri buluoım baraj1an 
bir dereceye kad:ır tesirini muha· 
faz:ı. ct.mektcdlr. 

Bu fantastik resimde do~ru olan 
bir fl<'Y de Almnnlnr e~C'r hnkika. 
trn bir ihraç fikrini tnlbik tasav. 
vunındnysa.L'lr. bUtün mücaclclc va
~rtalarmd:ın a.yni z:ımandıı istifade 
,.. kceklcri meselesidir· 

nu \'a.srtalnrın bir kısmı scnelcr
drnbcri bir ktsmt bu son hnrp es· 
ıı::ısmcla mlikenınıcllcştirilmiştir
J<"aknt ln~lizlerin de bazı yeni kc· 
,ifl,.ri vardır· Ve harp tekniği şiln. 
dl dünyanın her tarafında faaliyet 
Iınlinde yC'ni, yeni silahlar ve ci. 
hazI:ır kc ,fctmC'k ve t:ıtbik C'tmck 
için h b:ı.~mcladır 

ÇORÇiL 
(B:ış t.arnrı 1 nchlc) 

ve bu ı:ayretin mücssirliği teker 
teker bütün vatandaşların hattı 
hareketine bağlı bulunmaktadır. 

Hükumette yakında bir tcbed. 
cliil.it yapılacağı hakkınrla <1eve. 
ran eden şayiaları, bu vaziyeti 
gözönündc tutarak nnzarı dikka. 
tc almalıdır. B. Çörçilin son ra. 
hatsızlığı, bu tarzdaki tekliflere 
bir derece kuvvet vermiştir. Zira 
n. Çörçilin sıhhi vaziyeti kendi. 
ı;ini tckaütlüğünü talebe mecbur 
c_tlcrse, hükumette bazı değişik. 
Jıldcr yapmak için hu münase. 
betten istifade cdilclıilcceği pek 
muhtemeldir. 

Maamafih buı::ün yalnız şu ci. 
lıct malfımdur ki, Çörcilin dostla. 
n kendisinin çok ,,;cvkli ve işine 
b.ışlamaya halıişkar olduğunu bil. 
diı mcl<tcdir. Şimdilik hiil:fımctte 
bu gibi dcuişikliklcr yapılaca~ı 
ınıhtcmcl gözükmcmckt~<Iir. 

(H \ RCI{ - Aıı:;ufolu .r\j:>nc;ınm 
frun"ırna hiiltf>nlnclo Çiirc:il ic;mi 
~'<'mhcrl:ıyndır 'o lıC'rhnldc <loğnı· 
Hı lı11 o!mak ı;~r<'kflr· ;r.lnaC'n:?ll';\ h 
r"h:tt,11. ''e 1<'k•üilliğ\inii jc;f'<'m""i 
lhfim U TtlC\7.Uhn.hcı nln.n tn~Hı 
1ı:t 'C'ldll dei;·il. (,~nıbC'rln:rndır·} 

İngi ltereyi istila 
teşebbüsü 

(Baş tarafı 1 nclde) 
da mUd:ıfna mıntıık:ı~ı ilim eyle • 
m~ktt.dir· 

Lonrlr:ı. 23 (.\ .,\.) - Deyli Tel. 
~ra.t :;azetPııl, ~rıvyPt ~azl'lcrinde 
r,ıkıın iki mıık:tlPyi nl'ljrPtmektedir· 
"Etu:ıl Ruj'' rl;ı <:ık 'l n \'P. ıılbay Yu· 
rııvlr'in rn:ıkıılP!!i ilP hPmC'n he
ml'n mlls::wj nlıın iki tnra( zayiatı. 
nı mukayP!':P Pt t ikt<'n MnrR cere
yıın Pdrn hllyli't h:t\'ll mııharcbcle· 
rindo tC'rr1ihP !!ııhibi nl lu~und~n. 
vıldırım hnrbinin tn~iliz mUdnfan. 
sını y:mırnk yakmda mU\·nffak ol
masını hrklf"ml'mck l:iz1m geldiği 
nC'lirrsinc vıırmaktndır. 

"Flot R11j" un muhabiri rle. Al
man Z'?Viatının yilzde lic ;\'nnl ı;ün. 
dP. 45 ila !iO bombardıman tıı,·ya

rC'sindC'n ıı.yda 1 500 tıı.vyare oldu· 
ğunu tahmin P.dPr<'k A lmnnynnın 
böyle bir kıı,·bı Y:tlnız mnlzf"me ltL 
barılr değil hilh;ssa insan 1.:ıyiatı· 
nı yrrinc ko.r:ımıy:ıcağ:nı yazmak
tadır. 

Sovyet gnzete,.ilerinin Alman 
rC'smi rak:ımlann:ı inanmaz göziik. 
mckte vo kendilC'rİn" göre bir he
sap yürütmC'ktc olduklarını kay
detmek faydalıdır. 

Dcni?.den istilfı yn grlinc<'• nvnı 

r.azctccl. hunun muvaffak olabil. 
mC'si için sonb:ıhnrdnn C'VVl'I va
pılm"lst knp C'ttiğini \'e hu !sİilfı 
fr-,.bbüsünün biiyük gC'mİl"rin 

mnnevra yapmık için müskü15.l 
C:f:'ktiklC'rinl Manıı d~nizi ıı:ı!ıilleri -
ne yapılabilceC'ğini fıı.kat huna mu. 
kabil bu kısımda lngili:ı:lC'rln bii
yilk mikyasta askNİ kıln:ıt t:ıh<ıit 
ct~ikl<'rini ,b:t$kn hlr llnhilC' t<'vcih 
edıldlği takdirde tlU11man :;<.'milerl
nin ln~iliz donanm:ısına karşı koy. 
mala.n lbım geldiğini yazmakta -
dır. 

Karaya çıkmnk ldn Alman kuv
vetlerinin 100 ilfı 120 fırkıı rııddP. 
lcrincln olması lazımdır· nu kuv -
vctlerin nakli İC'in icnp odcn gc>mi 
kalahalığı ise İngiliz filosunun hü. 
cumund:ın kaçamaz. 

Buna lnUz~ren İngiliz hnvn kuv· 
vetleri, Bordod:ın StnvC'ngcr'e ka
dar Almnnyanın C'lindc bulunan 
topraklara şiddetle' hücum PtmPye 
devam ediyorlar. Alman müdafaa 
teııkfüıtınch yapılan yeni ı:ılahnt bu 
hllcumları'l tC'""irlne bir d~1il daha 
u;ıvr l'.'1rtH''t1 dir. 

Antakyacla asfalt 
n1adeni bulundu 

AntalCJll, 23 ( \.,\.) - Ank'\kyanın 

Şrnköy mmtakasında bir nııfalt mn· 
deni bulunmu~tur. Yapılan tnhlil ne· 
ttccslndo hu R!lfnltın kalite ltlbarllc 
LtLzklye ruılaltından hlr derrcc Ustun 
olduğu nnlıışılmıt.,ır. 

Zengin olduf;"lı tahmin N]ilcn n.;fnıt 
mıntııkn.sınd11. tctkıkat ynpılmaktndrr. 

Vllllyctln asfalt yollarının tn"l1lr \ 'C 

ı:ıchlrlcr frlndrkl ı;M·clcn.n n~faltlım· 

mnın mlllcahhlde ihale edilmiştir. Eu 
aııfnlt yollar yUı: tin Urııyn mal olıı.· 

cnklır. 

izmirin turistik 
yolları 

Şirketin talebi rcd ve bir 
kısım yollar başka 
müteahhide verildi 

. l~mir, 23 (A.A.) - Vil1iyct 
?aımı ~~c~meni turistik yolların 
ınşası ışını yeniden deruhte et· 
mek isteyen Reji Jencral şirketi
nin bu müracaatını reddetmiş ve 
mukavelenin feshi hakkında ver. 
eliği kararın tebdiline lüzum gör. 
mcmi'Stir. Vil:tyct, bu yollarda'1 
inşası yarım kalan ilk kısmı AL 
sancak - Paralıköprü yolunu baş
ka bir müteahhide ihale ctmistir. 
Yolların yağmur mevsimi başla. 
madan tamamlanmast icin azami 
gayret sarfolunacaktır. • 

Hadiselerin 
.-n:wv;v•: 

tefsiri 

1 (",·" ' ~r· ] İ'l<'İılrl 

\ <" h,.,.,irdi ıln ilımal !'( nw111isiir· 
Ncfekim hu ılt'fa il:ıl~rln ~at.ı·l~l(•· 
riniıı nrsri~·ııtları i r.c·ı ini' 'nıı:ııı 
lıül;iımrHnin "lıitarıırtıi:'1 t0ıth:ıf:17."l, 

f:l<:ıt ınrınle!.ctin Jıüı::niii~un:i nı 
Istil,lfılinl miiılafn:ı" karannı \l'J"" 

m<'sl de im mnl.ul ı;h:ısrfln lılr ,.~ 

seriıllr· • 

Hl\S\i\ htr:3H'\\ I 

İngilizlerle Alman-' 
lar arasında ağır 
toplarla karşıhkh 

bon1bardıman 
(ifa~ ta rıılı ı incide) 

Almımlar, akşama doğru l!~rnn.. 
sız sahilinden lngiltereııin cenu· 
b•ı şarki sahilini bombardımaıTa. 
başlamışlardır. 

Grewnich saati ile saat yir. 
miye doğru müthiş bir taıTake 
işitilmiş ve bunu mütealtip bir 
kaç dakika fasıla ile uzun men
zilli mermilerin uğultuları .. e 
arkasından patlamaları duyul. 
mağa ba§lıunıştır. Bombardr 
man üç çeyrek kadar siirmiiş ve 
bir düzineden fazln mermi, 1n. 
giliz topraklarına düşmüştür. 

Bu esnada :B'ransız sahilleri ü
zerinde birdenbire bir beyaz ı. 
şık peyda olmu.ş ve beş dakika 
kadar yanık kalmıştır. Alman · 
hır. bu esrarengiz ışığı söndür. 
meğe calışmış ve ışığın bulun -
du;;u cihete yüzlerce kurşun a.. 
tılmtştır. Sanıldığına göre Ca· 
lilis'de veyahut Ca.lais civarın. 
da büyUk bir muharebe vukua 
gelmiştir. Calais ci;·armdan şid
detli larrakalcr ve topçu atc§i 
sesleri işitilmiştır. Bir çok ay. 
dmlatıcı fişekler atılmıştır. Ve 
Frar .. 5ız s:ı.hili ::.ydınlatılmıştır. 
lngiliz tayyareleri, dün bir gemi 
kafilesini ve akşam kent eyalc· 
tinin cenubu ~arki mmtakası 
sahilerini bombardıman etmiş 
olan Alman ağır top bataryala.. 
rım tahrip için, mulltemel olan 
fişeklerle aydmlatrlmış olan Ko
le mıntakasını şiddetle bom·· 
bardıman etmişlerdir. 
İngiliz bombar<lımarl tayyare

lerinin gayretleri herhalde mu
vaffakıyetle tetcvvüc etmiş ola
caktır. Çünkü Alman bataryala· 
rı sükuta geçmiştir. 

DOUVR'DA HASARAT 
SAHASI GENlŞ 

f,mıc7rn, ~., ( A.A .) - Fransız 
sahillerine yC'rlcştlrilmiş olnn 
.Alman bat...ırya1armın Douvres 
cirnrında yapmış oldukları ha.. 
saratın sahası oldukça vasidir. 
:Maa.mafih yapılan bombardıma -
nın şiddetine rağmen insanca za 
yiat ı::aynm hayret derecede az 
bulunnınklaclır. 

Bir mermi bir kiliseyi tahrip 
<'lmiştir. Bir knç ev de yıkılmış 
ise de anca.k bir kaç kişi zayi 
edilmiştir. Gece yansı mermile· 
rin düşm<'kte olduğu mıntakad:ı 
kr..dınlann evlerini terkettikleri 1 
görülmüQtür. Sığınaklarda veya 
bombardımana maruz kalmıyan 
mahall<'lcnle gecC'yi geçirmek .ı
zcrc yorganlarını taşımakta 
idiler. 

l :\ <_;IJ,IZJ,Eıtl :'i M UJ\ı\CELF.:Sl 
HPrlln, 28 (,\ .A.) - Stefanl ajan· 

••nılan: 
ln,;ıll:r.lrrin ağır topları dUn akşam 

lo\'ıılcyi boınbardıman etmlşlersıs de 
lınımrn :oıcbcblyet verememişlerdir • 

JSGU.l:t. TAYYA J(}~ı .. F.nts tN 
HO:\I RArtUIMA~I 

l..orıdra, 23 (,\.1\.) - Hava nr..ı;ı· ı 

rt'tl tr.hlll;l: 
DUn nkram Manş dr.nlzlndekl kafr 

leye hllcum cdıldil:tcn sonra ı-·ransız 

rahillerlndc J\:nlo ve Bolo:ıyıı. arasın· 

da bulunan topçu mev'Zilerl lnglllz hn· 
va lrnvvctlcrl tıırıı!ından sUratle bom· 
bardıman cclllmi~Ur . 

'fayyarclcriııılz, düşman tayyare 
d::ı.fi bataryalarının kesi! nteşlne mıı.· 
ruz lrnlmışlarsn da saatlerce hUcum· 
lanna devam ctmlşlerdır. 

Gece Almanyada bombardıman edi-
1 •n hc<lcflcr şunlardır: Bottrop sınat 
pctı·ol trslsalı, ı~rnnl<futta bir tayya· 
re !abril.ası, l'olonyıı. clvarıntla Trop· 
sol; lcktrik tnbrilmsı, Franltfurt el· 
varnrı:ı Grlcfhulmdc lı:!ıl6k maddeleri 
fa brlka:n, Ren lın vznsında Dulsbury 
lımanı doklnrı, Muhalm, Kublcns 
dcn.:-yolu iltisak h:ıtları Hıım ve Saet 
emtia garaJla.rı ve yollan mutad \•eç 
h 1 bomb:udıman edilmiştir. 

Almanya ve Almanların lşgall 
nltmd'\ bulunnn malıaUerin tayyare 
mryıhnlnrınn da hllcum edilmiştir. Bu 
hnrckl'lt csnasın<ia dilşmnnlıı mUsa· 
tl :>ıe yapan lmvvrtl! bır bombardıman 
.tııomuz, salimen UssUne dönmUştUr. 
Yalnız bunlardan bir tayyare mecburi 
ini~ :,;apmıı,ı ve mürettebat ülmUştUr. 

.\J,M \ X H \'f,\I:\'AL.\IU~l:N 
TJ~sını 1".\Zl..ALAŞ.\BtLtR 
J,onılrn, 23 (. A.) - Tıı.ymis 

g-nz"lC'S nin denizcilik muhnbiri, 
Fr"n!'ız rn:lillcrlndcn Almanların 
b.r ln~ilı?. ~cmi knfileslne kar§I 
yapr.ıı!'l old;:kları tornbardımandıı.n 
b:ı.11sedC'rc>k f.iUıtları yazmaktadır: 

Hiçbir gemiye isabet vaki olma· 
mıl}lıl"· Fakat, dün \•aziyct Y• men· 
:ı:illrrlni iııpat et.m~ı olan blltnryn. 
larrn pratik sahada çalışarak neti-

iki polis memuru rüşvet 
alnken yakalandı 

Alnıarı ·~ 
tayyaref eriııı 

LondraY8 

Biri-bir arabacıdan iki bu çuk lira alıyordu, diğeri1 hücUrJ'l ,,, 
Anadolulu bir tüc cardan 20 lira ... U 

Beyotl• .. ,.nı ... '" m•mınl•=- .. •u""' oı•uıun ... bunu - .., teşebbi:l5 
dan Taltı.t admda blrlsi, rüşvet &lır- rtyanmı bir bakkala bıralonumı elJy • e'fe 
ken cUrmUmcııhut ho.llndo yakalan· ıemıııtır. " Asgari n. e. tı~ ~·~ 
~ UcüncU ııulh ecza mahkemesince TalAt bll!haro bakkaldan 2ll0 kuru J'IP -, 
tevkif olunmu;;ıtur. §U alırken cUrmüme~hut hallndt ya· Varmak l~ ,et 

kalanml§lır. . •• "lt"d Jl jb' 
TalAt hakkmdıı. tahkikat yapılmak guru U e TalAt altıncı daire önnllde vazife 

görUrken, bir arabacı belediye nizamı· 
na muham harekette bulunmu,, hak· 
kında zabıt tanzlm etmlştir. Bundan 
ııonra, arabacı, ile, kendisin! bırakmak 
Uzere pazarlığa glrlşınl§ Tnla.t kendl· 
sini 3 liraya bıraltmayıı. mutabık ltal· 
mı§. Fakat nrıı.bacmm ceblndo llllCD.k 

Uz.ere dördlincU sorgu Mklmllğin• Te- kaldı,, rttf 
rilmlı,ı Ur. Jtli> d 

Bundan başka bir kadına. sarkıntı· Londra. 23 (A· .A·) ~il) il 
!ık ederken yakaladığı bir Anadolu; Harbin bldayetfndC Jı.S.~ ..Jıfo 
tUccanndan 20 lira rüşvet alarak te-r ı olaraJc Londralılar• gcC~ tıO""' ~ 
kif edilen polis Nurl do altıncı ceza fi toplarının §iddetli at ~ ~ 
mahkemesine ver11ml;:ıtlr. • larm uzaktan gelen iJ1Cı sı'Jl' 

üzüm rekoltesin
deki noksanlık 

(llnştımıfı 1 iocldc) 
faa için sarfeltiği büyük gayret. 
teri sevinç ve grurla müşahede 
eden Tiirk - Yunan ofisi İzmir 
enternasyonal fuarının nçılışı 
münasebetilc en samimi temen. 
ni ve tebriklerimin kabulünü 
rica eder ve umumi vaziyet do· 
layısile Yuuanistanm geniş ve 
arzu e<lildiği JJOkilde fuara. işti. 
rakinc imkan bulamad1ğmdan 
derin teessürlerini arzeder. 

B. Pcsmazoğlu 

Türk - Yunan ticaret ofisi reisi 
Onuncu !zmir enternasyonal 

fuarının açılması münasebetile 
izhar edilen samimi hislerden 
dolayı hararetle toşekkür ede
rim. Dost Elen devletinin bu se· 
ne de fuar;mım iştirak etmiş 
olmasını iki millet arasındaki 
samimi rabıtanın canlı bir te
zahürü olarak telakkt etmekte
yiz. Bu münasebetle en derin 
sevgi ve saygılanmm tekrarla
rım muhterem reis. 

, -----------------1 .. --.......... 
Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş ~arihi: 1888 

Sermayesi: 100,000 ,000 Türk Lirası 
Su be ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 2 8, 8 O O Lira 

ikramiye Veriyor 
tıraal Bankasında kumtı:ırau ve ihbarsız tasarruı besapıarmda en a.z 

M lirası bulunanlarıı 11enede 4 defa çeklıeeek kur'a lle aeağıdald 
plana ı;öre ikramiye dağıtılacaktır. 

t A det 1.000 Llralık •.000 Ura 
' • wo • ı.ooo • 
• • 250 • ı.ooo • 

40 • 100 • t.000 • 
100 • 60 • 6.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 .. 20 • 8.200 • 

DlKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene tçlnde a'I liradan qağı 
dUşmlycnlcre ikramiye çıktığı takdirde % 20 !azlaslyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa: ı Ey!Ol, 1 BlrlnelkAnun, l Mart ve l Haziran 
tarlhlerlnde çekilecektir. 

celcrini daha mükcmmellcştirmiye. 
ccklerine zahip olmak hiç doğru 
bir şey olmaz. Bu batarya gemile
re ilk defa olarak ateş açmış bu
lunmaktadır. 13 Ağustosta cenubu 
!iarki mınt:ıkalarma düşmüş olan 
mennllerin bunlara ait olduğu da 
şimdi nnlaşılmaktadır· Sahil batar 
yalarmın bu suretle istiİnal edil • 
.mi!J olmnlnrı da ilk defn görülmll.ş
tilr· llk tccrUbclcrdc müessir bir 
cndaht beklenemez. Bu bataryalar 
belki de istikb:ılde daha bilyUk bir 
tehlike teşkil edebilecektir. Fakat 
bunların mevcucliyetl ne bir gara. 
bet ve ne de beklcnilmtycn bir şey 
te:ıkil etmektedir· Bu vaziyete kar
Kı koymak imkanı tabif mevcut 
bulunmaktadır· :Muhtelif İngiliz hl· 
rlcmatmın bu çnrcleri bulup vakit 
ve zamanile tatbik mevkiine koya· 
c:ıkl:ınna da itimat edilebilir· 

Hakiki 
bir şoför 
Arkadaşlarının, hakiki 

hikayeleri arasında 
portrelerini çiziyor! 

Pek yakında 
HABER' de 

·~ \ ... ~ ,. . .. . '. 

l canavar dUdükleriniıl ~aJ , 
yanmıglardır· Londr& e ~ ~ 
mmtaka kUçilk ~tııt" 'J.j ff' 
dmıana tAbl tutulDJUf., ~~ 
b& aWmISlır· ÖUl oldU~ e~.» 
rilmemektedir· Husus! bit ~)t
ur vardır· İki slııenıa- 11e..,, 
ıubeai ve dana salonu ~t bit ,;j 
sara uğramıştır. Mt1Jıf8 ytı;, 
yare, Londra müdaf~' 14 
için birçok te§ebbtl!İ6r1UııP ~ 
da. ıarapnel yağmuru 8 de ~ 
projektörlerin ziyıısı ~~cııi I 
çekllmeğe mecbur ktı p;~ # 
tayyare, altında bul~tfll_. ~ 
kert bir hedefi ay ~-t' 
,.ydmlatıcı fişekler 8 si itil"' f. 
cum, heyeti umuıııiYe jçJP 
asgari neticelere varıns1'6ut ~ 
gilrliltUden ibaret ka~SJıtl 
dafi bataryaları VC a\'C tııf• 
yeti çok müessir olın~•G ff 

RES)IJ T.EIJIP Jİ'~I! 
Lonclra, 23 (A· .ı\·) ~ te~> 

dahili emniyet nezaretl tf~JI 
Saat 17 ye kadar ııl~etll"'; 

ra na1.aran tngiltcre g.lb eti 
bugün de diişmanııı ~a f.;,.re_~-../ 
miktarda milteaddid 

8 ııı~ 
biri.birinden çok uzak ıııe~..tl 
daki harekii.tma inhiS3İıı#tc>i-f 

Dü§man tayyarelen. ~~ , 
merkez ve şark uıınta1'tf&1~ş 
mahallere bilatefrlk nıi :SU ııO 
şile hücum etmişl_~~;!!l~ 
da az zayiat ve~ _.I 
bir ö!U yoktur· • ,tıltıl"t 

Üç yere bombalar~ ~'.J 
Hasar hafiftir. (jç dil~~
resinden ikisi avcı tB tal'"l f' 
blrl de tayyare de.Ü ~a .;e b~ 
tarafından düşürUlJXl~cıı dşl 
retle bugUn imha e ·rdi1 tı 
tayyarelerinin adedi dö ,( 
tur. lerfl'

4' ılf 
Dünkü hava muhar0~ıışısı~ lf'. 

cı tayyarclcrimizin bir
1 

rl şlll'4~• ya.resi daha düşUrd~k c ıı.ıııtl 
hakkuk etmiş ve dUşıtl..tılf·-~ 
zayiatı ona baliğ oıınıı;ı~ 
LO~DRA MAJIAf,L~~ ~ 

DtlŞf~ BO)flJ~ puP !/ 
Londra, 23 (A· ı\·) - e~ ~ 

yapılnn hava aıtınla~81erfl'~ 
Londranm dış ına.b8 uşttıı" ,ııt. 
çüne bombalar dilflll ııı-1'~· 
4 bomba meskOıı bit~ 
dUşmilş ve birkaç 1'~ J,~ 
tır. ~l ,,., 

Bu sabah Alınan ta~~~ 
nubt Gal eyaletinill lı ıv • 
rinden uçarak b<>lllb~~ 
dır. Birkaç kişi yarıı1 ~tl 4~ YUksok infil!k :ıcııv t!lJle 
lar bir kasabanın us tft11..tJf' ~ 
ve birkaç kişi yaral~~, 1 

llAYDARABAD !,',,;ııtd,~ 
TAYY.ı\lfJ..- P-~ 

Londra, 23 (A· J\·>e;#t' ~ ~ 
zareUnin istihbarat Wl~~t j! 
rabat nizamının filO ?JeSetf"'.4 '-..f1 
gün zarfında 24 d r A~ ev., 
Yunkers tayyare5i fllOtıJJ~ '' 
beyan etmiştir· BU 6 ,d 
an düşürdüğü ta)'}-al' 
baliğ olmaktadır· 

A~eril<' ri 
destroY~!~~ 
Vaıington, 23 ( ;4~ _:;. 

m etten çekilmİf 0~tec' ~ ~ 
destroyerlerini? !ııı\lr td ~) 
r ilm csi işindeki ı ~ .,;1 
külat, Ruzveltiıı S 111ad~!~ 
~ummcr V els v; g6rilr."~ııl 
ıle yapmıı olduğtl ~;'~ 
sonra da tarnaıne~,ıt, 14e. ~ 
miı değildir. RU t ;.e ·t_' .Al 
verilmesine tarafta ~i'""f~ 
grenin alnu§ oldUt'eeJi' · ~'ef ~ 
mania teşkil e~ ~t e ıpKJ 
nin tasvibine ınura11eııt11 -se;st 
tilzam e ttirecek aııı!'tıt'· ~~ 
formül butunarn ·~A.ıt.7 
ve m ebusan ın~c!• bu1"1"'(i)"' ~>· 
komisyonları ~sı riJ1 ~-~ • 
ile V inson, g.crnıte elıte r;

1
,; 

ne mani teşkıl e~1'çeı ,r; ı • 
nunlar feshcdiltıı~cJj > ıır.' 
rin verilmesi ha yti ıc-11,;ıJ 
her teş.ebbüsU ga f'fl e 
l lkki ettiklerini bt 
dir , 



- - -~ - - - - - - -

- -- ----·- -----=- ... ~ -.. - - - - ·-~ 

ıı .\ınıan. vnu Roc - 29 -
\'e lthnettoıı em ile Kaminet- JdJ r Viedanı bu cihetten tam ma.. 

btr tlltır lle-' un Y&ntnda ba§ka naıslyle mU.terDı detuaı. 
-

0 stlrdU: LuJ , !>eter .. 
111 

za. 
~~e ınunıı bir ok balı~ k6rfcıi"· Eğer bu kızla fıızla ıneegul oı. 
IJ~ıı~llnal VU!yettc olmıwn T mıumao Tristanlılım kızdınn&DUI 
'~ daha ~~ Yllnnıdn bulunan bulunsaydı, Peter klO.bUnde kala. 
~ ~Yle ba kao gUn evvel ken. cak, ınobllyeslni yapmak için bu 
~..... Yle toplayabll~ bh' kadar acele g~tennlyecektl· Trlıı-

'""'f· !de.sel! Olaa e1ze h bacağı kml· tanlıla.r bu hwsustA hiç de ncelecl 
~ııce Ya 

1 
aber veremez. değillerdi, ecnelerce bcklemesbll 

~ SidJpı aca'k aey bir kayJkla biliyorlardı; IAkin b1rW gelip nı. 
~ t?ıdlo~ vazıyeu anlamnk. anlılarmı ellerinden almaya kaL 
O!\de. en~ Yerinde olmuıı blle :kşrea bektemlyecekterl tıı.bll ldi· 
~. ~ bulnıa.mız ihtimalı Eğer Peter ''Fok balığı tarfezi" 
t ~tktne~tegidc~ ben do kü· ne gitmeseydi Vnrkley ölümden 

llu fllttr d Yardım ederim. kurtulmıyacak, bu }eler olunyacaJı:.. 
llflıay0l lh e Koloniyi dol~tı vo tı. 
~ k6rteıU:ar Kommon, Rtmctto- Hansın arUk §Uphesi kalıruunıo. 
lılt lhUncı gid!Up Peterin yardı· tı. ''Yanaaılmaz" ı örten esrarın 

R A B B a - l\'1am Po.taa 

•m. ~ll!lBU AKŞAM HARBIYEDEP!!I~'~"'"""' 

• Bhaçesinde 
MUstemıa. bir gece: 138!ıçenin mutat progra.mma ilA.veten 

Buyuk San'atka.r Bay 

are 
ve arkadnşlan tarafmıda.n 

· Şi§Ii Çocu1; Eairgeme kuromu menfaatine fevkalade program 
lSTANBULUN EN MÜKEMMEL SAZI 

- _ Bu geceye ma.hsUs memleketin en iyi artistlerinden mUte. 
T~ı şekkil zengin varyete numr.ralan Masalarmtzı evvelden alma
~J m · nızı rıca ederiz. Teıeton: s0191 llJllllllıD 

-~;k~k Yeni Kolej NK~zari 
1LK .. ORTA- LiSE • 

Takaimde Sırcuervilerde: Yeni açıldı 

'1 tlca olup olmadığnu nnln. anahtarı bu Vnrkleydeydl· 

~ 8~ 7'erillp tatbikatına meml§U, o ha.klkt bir kazazde fdJ. 

MMllıtt: E&ld ŞJ.oll 'l'eraldd DlrekWrU M. All 11&.,met Kı:rta 

Husu81ycUcr1: YABANCI DILLER OôRETIMlNE gcnfD mlkyust. 
ehemmiyet vermek, mu!larm1 az mevcutla tqkll ederek talcbcBinln ça 
lt~ma ve inld§ab. 151hbat ve inzibatı Uo yakmdan altı.kadar olmaktır , 
Mektebin dcııtze,n!Zır ka.loritorli tcnelltlshane ve jl.mınıstllthııncal vardır 
Her gtln saat (9 Uo 18) ara&nda t.a.lebc kayıt ve kabul olunur. Tel: U15! 

bertıa.1 ettı. Varkley Tri.stana bllha.saıı. gel· ı 

'\>e lians ~ bir kayığa atla· Fakat seklı: gUn zarfında aylarca 
~ de Utı SUmn.nm yarden tek suren mesai neticesi meydnnn ge.. 
·ııııa aı~tıııuo gGrUndlller· Hamı len blr eserl sarsmış, Alınan cep mm~••rmm;;m;mı:••m&•!BllDE!!!!!llll•~E!:ll!m'!S; 
'ıtt t.trıe ~:n zrrhlıamı tehlikeye dQııUrm.Uşttı. 
~,.:·l'feıt"nd ''Fok ba- Lu1m ! 
.., ~ e bulunup bulunmn· 
~ Ol'\ atılana.ıt onun !çtn klfl L .. Bu kızı elde etmek ıın:usu yU. 'Y\ ft.dar gttm ine lllzum z~dcn Peteri lngilizin bir mUtte. 

fıki yapmış. kendisinden Trlııtan. 

lılarm eoğumasına sebep olmuştu. 
Mak!adı mahtsuela değil. fakat ken
disine ehemmiyet vermedikleri için 
Trlstanlılar Petorle İbgilizin nere. 
ye gittiğini onn s<Sylemem!şlerdl. 

Bu lk1 adam her halde "Ynn11ŞJI. 
maz" a gitınielerdi· Na:ııl? Bu, 5im. 
dilik onun için bir sırdı· Fakat va

sıt:ıyı bilmek neye yarardı? Git. 
melerl k!fi ldl· Hans bundan 5Up. 
he etmiyordu. "Fok balıi?J körfezi" 
ne glteolerdl ıınklamaya neden lü. 
zum göreceklerdi? 

~ 

Orada no ynpmışlardı? 
Kolonya çılgınlığa pek yalını Nr 

heyecan içlndo indi· Bununla be· 
rnber evlere gelmeden önce ısa. 

kinle tJ. SUkfuıetf kaybet.menin sı. 

rn6l değildi. '' 'mıııııılJnıu;'' git.. 
mw, hem de derhal gitme."li 16.
znndt· Orada ne olduğunu nnlıya. 
cak, kurttınlma.aı mümkün olanı 

kurtaracaktı. lcnbcderse lngiliz.k 
Peteri öldfü-ecektl· 

Kayıkla "Fok bahğl körfı;zl'' ne 
giden Tıi.stnnlrlarm Petcrle lngilizi 
orada bulnmadan döneceklerinden 
uUphesi kcılmaml§U· 

Yolda Bob Slene ile Tommi Ro~ 
cersc ve diğer Uç dcliknnhyıı. rast. 
geldi ve hepsine birer birer tcldlf 
etti: 

- Benimle hemen şimdi ''Yana
ı=ılmaz" a gider misiniz? SL~c on 
beş gilnlUk yiyecek vcıiı im· 

Tom.ml eordu: 

- ''Ynnaeılmaz" n niçin gide. 
ceğiz? 

- Fena bir hJssl kablelvuku Pc. 
terle İngillzin orada tehlikede ol. 
duklanru bana lıober •;eri\'Or· 
Böyle olduğundnn eminim ,.c .lm

dıı.tla.rma ko~nk istiyorum. 
- Onların ''Fok balığı körf Pzi" 

nde olduklarrndnn dn aynı dere. 
ccde emin g8rUnUyordunuz. Hele 
orayn giden kayık dönslin de ... 

Hiç biri teklifini kabul ctme}in. 
ce hiddetle evine kostu· Bir torbn. 
yn erzak doldurdu ve sahlle indi. 

Mademki kimse gelmek istemiyor. 
du, o da yalnız gidecekti· 

Bir çift kürek ve bir yelken te. 

dıırik etmek Uzere tekmr koloniyı> 
çıktı· İhtiyar Kommon ricnsnu red_ 
dedemcdl· Oğlunu lchlike<lerı kur. 

tarmaya gidecek 'bir ııdamdıuı bu 

kadarcık bir 15ey esirgeyemezdi· 

Hansın hareketinde pek az kim. 
se hazır bulundu· Hcp!i onun tek 
bn§ına gitmekle delilik ettiğinde 
müttefikti, fakat hiç biri sitıncsinc 
mani olmaya knlkışmndt· Boğulursa 

kayığın ,.;lyaı, Kolonide bırakacağı 
erznklo teIM'J cd!lcbilu diye hes P· 

lryorlardı· 

Alman, ı>.dndnkı en küçUk "dın. 
gi" ile yola ı;;ıktı. Bezden ;-·apılmış 
olan teknenlr. boyu on iki kadem 

kadar vardı ve bezin boyalan bir. 
kaç yr,rinden ôökUlmU5tU. bu 8<'. 

heple su rJnıası ihtimali ı:o.ktu. 
(/Jı!vamı uar) 

ıstanbul Beled ıv 
ııanıarı 

s 

taıtmlllklnin umumt menfaatlere uygunluğu tasdJk edlllp kanunen 1072 
lira 60 kuruı kıymet takdir edllml§ bulunan Yeolcamlde Çelebloğlu Al6cddln 
mahallellinin Yenlcaml avıuııund.'\ Kadastronun 884 Uncu adasında 145 pp.rsel 
ve e.ııkl 130 yeni 12 kapı No. 1ı dükkD.nm tapudan almıı.n tııearnıt kaydında 
16/32 hls:ıealoe eahlp bulunan Dlınitrl kızı Vasil~ 4/82 hlssesıne sahip bulu· 
nan, zaharo, 4/82 hlssealne aahlp bulunan Tirope 3/32 ııısscstne sahip bulu· 
nan Hrlltola 1/82 hissesine tmhlp bulunan Ta.na ve 4/32 hlsscstoe sahip bulu 
nan Klğork oğlu Naumun ikametgAhlan tesbit edilemediği zabıtaca yapılan 
tahkikattan aniıı§llmıa olmakla 8710 l!llyılı belediye 1st1m1Mt ıtıınunun:.ın 10 
ncu maddesine tevfikan ıcap eden tebllğ varnkalıırile ıınrıtaıardan birer n· 
dcdinin dUkkAnn diğerlerinin belediye dalrcslnc ve 3 ncU nUsbasınm d umu· 
mn mahslll! mııhnllıı 20 gün mUddeUe talik edildiği 111.\n olunur. (775S) 

Yüksek Deniz Ticareti iektehine 
talebe kabulüne dair şart ar 
- Mckttl>ln tabsıl müddeti, lise \"C yüksek sınıUı ounok üıerc 

nllı senedir. Yatılı ve pıır::ısızdır. Gayesi ticaret sernilerinılze kapıu11 \ 'C 

nrnkinıı;! )'ctiştırıncktır. Mektebe k:ıhul olunan talebt>nl n gi yiınl, yiyim. 
vesnlr tıasu atı mektep tıırııfınllan temin cılillr. 

2 - Mektcbın bu sr.rıc yalnız lise bırlncl sınıfınn tnlcbe nlınııcaktır. 
A - Ahnucak lnlclJclerln orta mektebi bilirmiş olroııl:ırı ve ynşln 

ruıın 15 te.ıı lcüı:Uk ID dan bUyllk oımnm:ı!nn şarttır. 

B - Orta okulu seçen sene bilirmiş olanlar anıdıı geçen bir sene. 
ili: umanı ne ile 11eclrcllklerlnl tevsik edeceklerdir. 

3 - hteklilerln mektep müdürliiiıüne k:ırşı yazucııkl:ırı istidaları 
rıa aşağıdaki veıılknlıırı roptcderck 1 ıığuslos 19t0 tarihinden illb:ırco 
poımrtcsi, çnrşıımba ve cumn günleri snbah snat 9 dıın 12 ye ve öJ;leden 
'ionrn sııııı U den 17 ye kadar mfirocııııt etmeleri. 

A - Hllvlyet cüzd:ını 
D - Aşı klliııdı 
C - ~!ekten ş:ıhııdelnnnıcsl veya tnsdikn:ımesl vcy:ıhut lnıııl:ırııı 

ııw~adılak örnekleri 
U - Polisce tosdik edilmiş iyi h:ıl ktığıdı 
E - Velilerinin lınlıh adresleri Ye latbık imzaları 
P - Allı adet karıonsuz fotoğnıf "4X6" cb'adınd:ı 
5 - \'nıılmo işi 21i/oQustos/1940 paz:ırtcsi gününe kod:ırdır. 
l\oyıt ohınnnlnrın 28/nRu-;los/19rn çorş:ımba günü sıtıht mıı:ı)c' 

nelerinin ~'llpılmı:ısı itin s:ıb:ıh ant: "8'' rle mekteple- lııılıınnınlnrı 
ll'ızımdır. 

fi - Fıızlıı tııfsilBt için Orlokö~ de mektep müdlirlrığüne murııcııJI 

olunııı:ılıdır. 
lstanbuldnn seyri mahallerden ) ııpılocak mürnı·nptloro, mııtbu 

"tluhul bilgisi" gönderilir. 
Muh:ıbcrnt Jçlu posta pulu gönderilmesi llizımdır. "fi273" 

l 

Devlet Demiryoltarı ve Lirhanlan 
işletme Umum idaresi ilanlan 

l - ldarenıizlıı ibUyacı için mUbayn& cdllecek 2000 metre ınlk!p tra 
verslllt çaın tomruk lmp:ılı zart usuıııe eksiltmeye ltonnıuştur. 

:? - 2000 metre mlltAp tomruğun tahmin edilen bcdrll 40000 liradır. 
3 - Muvakkat tcmlnııt 3000 Uradır. 
4 - Çam tomruklar idarcuıiıo tcfrllt cd.llen Oıtunun ırnro0ıu orman 

lanndan ltesllecckUr. · 
fi - 'l'omruldnrm teslim yeri Sarıkam~ Hll:ar tabrtlı:ııJiıdır. 
6 - ltıalc G cylill 1940 cumtı gUnU ııast l:S te Erzurumdn onuncu lşlı:ıtrnc 

mtıdl1rlU~Undo ınUtcı.ıukltil lı:omlı!yondıı yapılacrıktır, Taliplerin 
mezkQr gUıl vo sruıtc kadar temlnaUarııu yatırmaıan ve 2400 No. 
ıı kanunun 32 lncl mnddesl gcrcglnce tanzim edecekleri zarflnı-ı 
eksiltme saatinden blr saat evveline kadar komisyona tevdi etme 
ıorl 11\Zmıdır, Posta gccit;nıcleri ltıı.buı edilmez. 

1 - •raliplcrln müteahhitlik veJikalonoı ve kanunun tayin ettiği dl(;er 
vıııılkıı.lıı.rı ibraz etmeleri. 

8 -- şartnıımclcr Erzurum onuncu lıletıne mUdUrlliğtl, Sarıkamış v..ı 
Kars ıstwıyonlnnndaıı iki Jlrıı mukablllnde teolllı ediUr. (7661) 

m 
is rl a 
dür 

u 
üğOn 

l - Mtvcuı ebat listesı mucibince (129.~60) M3 sandıkhk ke. 
re te pazarlıkla atın alınac.aktır. 

Il - Pazarlık 29-8..19rn ~ şembe günu saat 16 da Kabataş· 
ta levazım ve mübayaat §Ubesindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

Jll - Ebat listesi sözü geçen şubede görülebilir. 
IV :- .Ist~!<lil~rin pazarlık için ta}·in olunan gün ve saatte teklif 

edeceklerı fı:ıt uzerı:-ıden yüzde 7.5 gü\·enme paralariyle birlikte ınez· 
kur komisyona mürncaatlan. · (7717) 

- ~~-- - - -

ürgolin 
GAZOZLU MUSHlL 

LiMONATASI 
KaUycn na.ç hissini vermez. Bir 

gazoz veya pmpnnya kadar leziz w 
ho§ kokuludur. Müshil il!çlarmm fl\hı 
olan PtlRGOLlN'i ha.ttnda. bir defa. 
içmekle hem barııaklan. temlzleml.,) ''e 
hem do vUcudda birikmJ&ı mlkropl:ıı ı 
detetmı,, oluı::sunuz. 

PURGOL1N l:S sencllk blr tecrUbr· 
n1n mah:nıIUdllr. 

EmJn oln:ıak ıı:ın cczıınelerden PÜR· 
GOL1N markasını ıımırl11. l,sle)inlz. 

Sümer Bank Bursa Merinos Fabrikasının 
Düz .. /pekli. Çalaplı 

ro ·· nleri 
Perakende olarak çile si 55 kuruşa 

SUMER BANK 

YE ALL PAZARI 
ıuuesscscsl ışubelerlnde 94blmııh-U1dır: 

it~ \"e trlkotsj yUnlerlnl blltan tUcror ve csnnfm te3}llt olun:uı top
tnn fiyutlan Ut'TCnmelt llıcıre müesaceeıııln btıuıJm1 oubeelM mtırac:ıatlnn 

Fiyat Murakabe komisyonundan: 
12 numaralı i!Q.n • 29 nwn:ıra.lı rnllll korunma ko.ranuımeel.nl.n Uı;tıncu 

maddesinin verdlğl salfı.hlyoto istlna.dcn latanbuldıı odun ııatııııanna tesblt 
edilen azamı !lyatııır aşnğtdn gösterllmt,,tir. 

ı - Kayıktan ııahlldekl depolara kantar lliıtü teslim mtıa fiyatı urun! 
330 kuruştur. Doğrudan do~uyıı. kayıktan &lan mllstehllke dahi bu fiyat U· 

zerinden s3tılacaktır. 
2 - Çeki ile satan peral:endecilcrle depolarda evıcre tesllm ve yerindo 

IBW prUlc odunun ce!WJl azamı olartık 435 kunı§tur. 
8 - Kilo ile odun satan dUkkAnlardıı odunun nzamt fiyatı kilosu ikt ku· 

ru;tur. 
13 nwnaralı llfı.n • 29 numaralı milli korunma ımranıamca1nln 6 mcı 

maddcslnln verdiği u.lMılyeto 1:rtinaden tat&obuldaltl teneke mevcudunun b.· 
llnmeslne JU:.ı:um gllrUldUğtlndcn ellerinde Jevlıa ve aandık hnllndc teneke bu· 
lunnnlann bu tenekelerin ncvUcrlni vo mlktıırlArını ve ncrelt.ırde bulunduğu· 
nu gö:ıtcren birer bcyann11.me yapıp en son 29 ağustos pcl'§enıbc gtınUnu ita· 
~~ntaka Ucaret mUdUrlUtune getirmeleri D1n olunur. (7733) 
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iV"' ntnA~DYUT.Eltl ·- . 

1940 Küçük Cari 

Hesaplar 

ikramiye Planı 

A 

t e.Oet 2000 l1ra. - :?000.- llra 

il • 1000 • - ıooo.- • 
8 • 600 • - 8000.- • 

12 • 
fO .. 
10 

!10 • 

250 • ... 8000.- • 
ıoo ... tOOO.- • 
00 .... 87~.-. 

'Z~ • • l'iZ:IO.- • 

a baası 
Kitap l(lSmlnı 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştır 

Ki!a!', mecmua, gnzete ha.sar. 
Tabıler namına dizii'i işleri alır. 

... 



...,.. 

/;'. 
I 

Dün akşam çekilen f ikstüıe göre 

L ö <Si rrn ©l '<Ç O ©l ır_ o 
22 E_ytül pazar günü 5 takı-~ 
mın karşılaşmasiie başlıqoı· · 
Birinci balta Feaer bahçe 

Beşiktaş maçı var! .. 
Müsabakaların iki devre üzerinden olması kararl aştırıldı. ikinci devre 
fikstürü birkaç gün sonra çek ilecek . 

Fakat sahasızlık, ikinci devre maçlarını 
şüpheli bir vaziyete sokmaktadır 

Llk maÇ'ları flkstilrUnUn tanzimi 
için klUp murahhasları dün akşam 
bölge merkezinde futbol ajanının 

riyasetinde bir içtima yapmışlar. 
dır· Dlln akşam alman kararlara 
glSre llk maçlan 22 cyliilde ba.5lı. 

yacalc ve her hafta ikisi Fenerbah
çe ve UçU Şeref stadında olmak fi· 
zere beg müsabaka yapı1acaktll°· 
Kaçlar. Çukurbostan sahası hazır 
olllI"la, iki devre olarak oynana -
caJdır. Birinci devre maçları yal
nız 5-6 te3rinlevvelde yapılacak 
Balkan oyunlan münasebetile, bir 
hafta tehlr edilecektir· Bir kaç gilo 
sonra yapılacak bir içtimada, ikin. 
ci kllıne fikstllrU. de çekilecektir· 
İkin el küme mUsabakalan cumar. 
tesi öğleden sonra ve pazar gün· 
leri sabahleyin oynanacaktır. Han· 
gi maçlarm hangi ııtadlarda oyna. 
l1acağı bflAhara ajanlıkça bildirile
cektir. 

Dün aqam tanzlm edilen birin. 
ci devre fikstilril şudur: 

BİR~Ct HAJ."TA: 
Birinci hafta: 22 Eyllıl 1940 

Galatasaray - lstanbulspor 
Topkap - Beyoğluspor 
Fenerbahc;e - Bcşikta" 
SDJeymanh·c - Vefa 
İKİ.'\"Ct TAFTA: 
Fenerbahçe - Galatasaray 
Altrntuğ - Be5iktaış 
Beykoz - lsanbulspor 
Beyoğluspor - Süleymaniye 
Vefa - Topkap 
OÇtiNOV llAl•TA: 
Vefa - Beyoğluspor 
Fenerbahçe - Beykoz 
AltJntuğ - lstanbulspor 
Silleymanlye - Topkap 
B~iktaş - Galata,p:ıray 
DÖRDUNCV HAFJ'A : 
Beşiktaş - Vefa 
Beykoz - Beyoğluspor 
Galatasaray - Silleymnniye 
lstanbulspor - Topkap 
Altmtuğ - Fenerbahçe 
BEŞiNCİ HAFTA: 
Ileyoğluspor - lstanbulspor 
Galatasaray - Topkap 

Beşiktaş - Beykoz 
. Altıotuğ - Vcfıı 

Fcnerbahçc - f;ülcymaniyc 
ALTINCI llAFT.\ : 
Vcfn - Bey:<oz 
Toı:ıkap - Altmtuğ 
Galatasaray - Bcyoğluspor 
Beşiktaş - Slileymaniye 

, Lıtanbulspor - Fencrbahçc 
l"EDfl\"Cİ HAFTA : 
Sülcymanlye - Altıntuğ 

·Galatasaray - Vefa 
Beııiktaş - 1ııtanbulspor 
Fenerbahc;c - Beyoğluspor 

Altıntııi!' - fslanb\ılspor 
sr.KtztNct HAFTA : 
Galatasaray - Altmtuğ 
Fenerbahçe - Topl;ap 
B~lltta.5 - Beyoğluspor 
Silleymaniye - Beykoz 
lstanbulsnor - Vefa 
DOKUZUNCU HAFTA: 
F('nerbahçe - Vefa 
Altmtuğ - Bcyoğluspor 
Galatasaray - Beykoz 
BPşiktıış - tstanbulspor 
1'opkap - Silleymaniye 

il incisi bu sene memleketimızde yapılacak olan 

Balkan a t l etizı.n 
ınüsa bak a l arı 

'.Alakadarlar, mijsabakaların her cihetçe mükemmel olabilmc!>İ için mÜın· 
kiin olan her şeyi yapmaktan geri durmamaktadırlar ... 

Atletlerimizden bu sene her zemanan
kinden daha yüksek b ir puvan 

vaziyeti beklemekdeyiz .. 
l 1 inci atletizm balkan oyunları 

5 ve 6 teşrinievvel cumartesi ve pa· 
zar günleri Kadıköy Fener stadın· 
da 2 inci defa olarak lstanbulda 
icra celi ecektir . 

Fener stadında halkın istirahati· 
ni temin edecek olan tribünlerin 
bü~-ük bir kısmı fut bol müsabaka· 
lan esnasında kırılmııs olduğundan 
tamire muhtaç bir haldedir. Genel 
direktörlük atletizm federasyonu· 
nun büyük bir yardımile stad t:ı 
mir edilmektedir . 

11 inci Balkan oyunlarına işfr 
rak edecekler, Romen, Yunan, ve 
Yugoslavya at!etleridir. Bizimle be 

raber 4 Balkan devletinin i)irak 
edeceği bu müsabakalara Bulgarla· 
nn da mua\'afakatlcrini b;ldirecek 
lcri beklenilmektedir. 

Bu seneye kadar yapılan Balkan 
oyunlannın senelcrilc beraber ya· 
pıldığı yerleri bir gbzden geçirelim 

1 - 1930 Yunanistan - Atina 
2-1931 
3- 1932 
4 - 1933 

.. 
,, 

.. 
" " 

5 - 1934 Yugos!a\-ya · Zağrep 
§ehrinde. 

6 - 1935 Türkiye · Jo::.tar.bu. 
~lırinde 

7 - 1936 Yunanistan · Atıı:J 
§e}ırinde 

8 - 1937 Romanya · Bukre~ 
eehrinde. 

9 - 1938 Yugoslav - Belgrad 
§Chr:" 

l O 939 Yunanistan · A tina 

11 - 1910 Türkiye · lstanbul 

~rinde. 
11 inci Balkan oyunlarına ic;ti-

rak edecek T rkiye takımını seç· 
mek için atletlerin kampa girme!e· 
ri eyl(ıl ayından itibaren b:ı~lana 
caktır. 

Kampa girmek hakkı bilha~-a 14 
ı.;ylCıl cwnartesi ve 15 eylül paza: 
günleri Fener stadınpa yapılacak 
Türkiye atletizm birinciliklerinde 
iyi derece alan atletler arasında o
lacah1ır. 

11 inci Balka'l oyunlarının so:ı 
derece iyi bir sckılde organize cdi 
lebilmeı;i için Genci dirc'~tö:-li.ıl-: a· 
zami yardımı yapmagı cc:irgeme· 
mektedir. 

Bu organiıasyonu da aşa~ıdald 
bilgili zevatın iizerlcrinc bırakmış· 

tır. 

Burhan Felek - Balk:mlnr nraı;ı 
Türkiye dt!İe_:!e:.İ. 

Dr. ı\dnan Jlun · Türkiye atlr· 
t iı.m fcdc:-asyonu rei~i. 

Feridun Bek . 
A:i rıza · l tnnbul atletizm a 

!anı. 

Adii Giray - Atletizm federasyo 
nu i ti~are heyeti rei~i. 

1'\aili !\!oran - Atleti::m fcdl'ra~ 
··onu mütehac~ıc:ı. 

Füruzan Tekil · Atletizm frdE 
rasyonu mütehassıs vekili. 

Semih Türkdoğ:ln · Atlet"zm 
federasyonu ic;tis::ıre heyetind~ı. 

Tevfik Bökey · Atletizm fc<lc: <F 

;-onu iı;tişare heyetinden. 
Yukarda is!m!cri geçen zatlar 

bu işi tamamile '1nlamış \ 'C ha:-:kile 
bilen arkadaşlardır. 

Bu arkadaşlara yardım edece:k 
olan her branşın hakem aıkadaşla 
rını da son d"rccc titiz d3\Tanawk 
~eçmclerini bilhas~:ı rica ederiz. 

Bu sen~ki müsabakalarda iri de 
rece yapan atletlerden k<1111pa alın
rnalan ihtimal dahilinde olanlan· 
nın, bizim kanaatimize göre. <şı 

ğıcla isiın:('rini yazıyorum. 

Fikret. l\tuzaflcr. Cczmı. za,en 
Melih. Gören, Zare. Faik. Rıza 
Maksut. Artan. Hü:;eyin, Vas!ı 

Neriman, Ya,·ru, Hayri (J" ı..lrli). 

Arat. Ateş. Polat. Kemal. Şerif 

lzzet, Aııkaradaıı Muhiddin. Jer 
fı. Balcı, Galip. Mu t:lra . .ı·ocar 
linden 1 rran, l~ccep. lllrahi:n. tz· 
mirden Süha. Afyondan Omer. 
Zonguldaktan Hü.;cyın. 

\'aziretleri belli olmıyan J tek 
ile Skoçimark"nın ela ıştirakierı ü· 
r.1it edilir. 

Yukarda isimleri yazılı arka:laş· 
laş Türkiye birinciliklerinde gii:tc 
receklerı \'arhktan sonra kampa 
~eç1Je::ekler. ,.e orada en iyi for 
munda bulunan atletlerımız Türk 
milli atlet takımına ~wrr!acaklar· 
dı~. 

13uslı'1den but:ın atletlerimize o· 
ınuzlarında bı:lun:ın buyük yükü 
tamamile ba5arabilme!erini, ve gö· 
ğıislerinde ta~ıyacaklan şanlı Türk 
bayrağımızı her zaman şeref dire· 
&rine layık olduğu gibi çektirebile· 
cek ~ckilde mfi!'aba:;a ya~alarr 

nı, ve her müsabakayı son ana ka 
dar didinerek takımlarına puvan 

l":ıkrm dradınd:m biri hoğıılmıık 117.l'· 
re olan bir kll.ı ı.uı ı.ı rı) ur. Oıııuz.ıın

ıfa muvı11.1.•ıı eyl tPnıı ı l~lıı kıuu elini 

30 

tııt ıı) u r 

ağustosta yap:lacalı 

Zafe r 
koşusu 

;ıo ağwıtmıta, ım:ııılclcctınuı. 

de, Jstnnbı.:lda, Aııkarada, l<Jdir. 
ııe. Eşkişchır. Bursa \'e Kın·acJı 
\ ılayctlcri ara~mıda Z.ıfer Koşu
c;u ismi venlen biı bisiklet ya. 

ı:ı yapılacaktır. 

10 
Kema.1 gozleriyle Niıranı takip 

etmekkn dans ettiğinin farkın· 
ıl.:ı değil... 

Bu MiiM:yyendir. . I<cnıali J.· 

d 'ta tart,klar gibi snua,arnk: 
- Dan.:anna alakasızlık gfö

t~rmc.k ne znmanrlnnberi kaval
v ler arasmda m:>aa oldtı? dive 
takılıyor. · 

Kemal Müz--yye·ıi ı;örünt~ 
t.:>ra.rlaruyor. 

Müzeyyen, mühim bir "CY 
keşfetmiş insanların kurnaz gii. 
lı.lınscmeleri ile müstehzi bir f'C" 

kilde dudakb.rını büküyor: -
- Kemal.. O ka.dor endişe et· 

me. Daha saat 12 bil<! olnıaqı. 
Naranla danccdcbilme.k için sa. 
baha kadar \'akıt var. 

- Biliyorum. Fakat RU dansı 
da ~aran!a beraber .... ;,1savdık 

" 1 • 
herh:ılde birşey knybctmczd:m. 

S:rr i'lüz"yyeni kıulrrmak 
i~in söylenmiı; olan bu cümle. 
den .sonra Kemal. lıltife etliğini 
an!atııbilmek için güliimscyor. 

ı tüzeyyen yine ic::tihza ile du· 
daklarım bükerek: 

- Bilakis - diyor _ çok ı;eylcr 
ka.ybederd in .. 

- :\fo\:{'la ne gibi... 
- I\ fosela Narruun scnJnle ne 

kaıdnr me~gul olduğunu öğrene. 
me~din .. Ha!buki bunu ben sa· 
mı. söyjiycbilirim. 

Kemal ilk defa Müzeyyenin 
söylcdiklerilc aıakadar oluyor. 
Bin nn dnnsın temposunu kny. 
~ediyor. 

-Deme!> Naran benimle meş
gul oluyor? .. 

- Hem de ne kadar! .. Senin 
maçmdar. ewel günlerce.. bütün 

kazandırmalannı ve dığer seneler 
deki aldığımız puvan cet\'elinin 
daha ü~tünde yer alma:arını c!a 
can \'e gömi!c!cn temenni ederiz. 

Recep OGAN 

Sabah sa~t al~ıdan ka
ranlıklai· b3sır. ::aya ka
dar plajda ylizücük:i 
g :izetliyen cankur taran 

takımı 
(Jak-ıomil ) ~hrlııiıı gönüllil r.an• 

kurtaran t:ıl.ınıııı ı t4'şl<ll ooen bu ) n.· 
rı çıplalc gt>nçlerln ııı..'Snr••t , .e ıuaıııı.

rt'tlerl ..:ly·c ü nde J()UI '"'nestndcııhl'rl 

plajda bir boğulnm ' ıılmsı bile olma· 
nıı,tır. (Jaks) nt.11111 taşıyan bu t.;l• 

' 1 ıın bütün dıiny nda bıılıınu.n lmna 
bcıızcr tukımlurırr r.rı ınUl.eınmeUdir. 

l~fradı DO lcl:ıidı•rı llıarclllr. Runl:ır 

(.Juluıoııvıl)dc I~ güç ı>ahlbl oldulda· 
rındaıı yulnız pazarları 'c taUI gt\ıı· 

hırı ı;whrln on beş mil hııtl:bdıncl.:ı bu· 
luııan pl:\jın1 gö:ı:ctluler, lı.aftanm dl· 
f;cr günleri için altı mm•a:u.nf efradı 
tlaha \~lldır. U~e" y lrml toenr. r.aı1'ın· 
da bu l!lkırıı 415 klı,l:ıiıı lıDJ ııtuıı kuı

wmı:~. ii8.> 1.lşlye ınııd:natı eneli· 
yı·yl ~11pnıı'jtır. J'lfıj boyumla bulunan 
oııbc~ ı ... ta" .' ondan lillr:ıtll' \'aka ın:ı 
halllnr. yell~billrlrr. 

l'Uljlnrtla sıkıııl< \tıl.ubıılan balık 
ıwlmıahı rıııı , blh•li \ l' IJ):ılı hıırk-ulııuı 

tarını, çıını ı rtmn \ q IH'"lll hu lul tıı· 
dııv l •·d~rlt•r. Hu.7Jtn ~ lik..ı·k kulenin 

tA•ıwı...ııdı• •ıturuıı ıııibı•tcl ııcı acı dü· 
düğürıli ottUrUr. O ııııuan f.lnktı) ta 
kuıııııııı l' l rndı bir ı.un' • ı'\bl'tml·k 

ı.11.1 11 ıh·nlJA• d:ılar:ıl\ lıoji;ıılnıa liU'rt 

bııhıııan birini ı,mrlıı rırlar. Bunlar ber 
~·ne ,rüzıııt• mü.;ııbakulıırı lt•rUp ed(tr 

lı •r. ıı..~ "''"'' hlr.nw:tnı f(Onnı kendlle
rl~e bir glınıilş nmd·ılyn \"eritir . On se 
n • ııonro ıln hlT.Jucttr.n ı:el.ill'hlllr1 r. 

Spor, 

!PZ:te!erin m:ı.ç ha!c' .ıLda yaz.. 
dığı yazıları adet.A ezberledi. 

Bu sefer I\emal nlayh alayh 
glilüyor: 

- Ac::-ba bunu neye hamlct: 
meli? .. 

- Artık orn.:-ı.•nı ~enin mene. 
<."rlcriıı takdır eder!.. Bilmem 
ki bu maceraya göz yumabilir
kır mi 7.. Türkiye şampiyonu 

olmuş bir boksör, hele dünya 
ş ımpiyontu:;u için Amerlkada 
nıüsab:ı'·alarn iştirak edecek bir 
'ıziyette olursa, düşünmesi i... 
r ıbeden şey herhalde Naran de· 
ğiJ, antrcnmnnlarıdır. 

Müzeyyt'nin cümlcsile beraber 
cız da durnıu§tu. 

Kemal Miizeyycnden ayrılır
ken düşün~yo!"du. 

Hp.kikatcn Müreyenin söylc
-0:ği ~ey!cr doğruydu. Zafer yo· 
huıda ilerlerken icabedcn sıkı 
rahşmanm arasma b!r genç kız 
a7kmın karışmasına meneccrle
ri müsaade etmezlerdi. Bir an 
duraladı. Öyle bir duralayış ki, 
frinden geçen şeylere bir istika. 
met \'erebilmek için uğraşıyor. 
Kendini :ki şey arasında tartı · 
yor: Spor mu, aşk mı? .. Bunlar 
öyle şeylerdir ki, iki karpuz na
sıl bir koltuğa sığmazsa, sporla 
nşkı da yan.yana yürütmek im. 
kansızdır. 

Ya biri, ya öteki ... Fakat han· 
gisi ? .. 

Kemal bu düşüncelerine dal· 

l\'libetçf h:ızır - 11 
d::ıki lmlrdı!n go7.eW,-' 
oo t lrtok efrat lsta9f 

mış bir şekilde, için.de bulundu. siniz. 
ğu muhiti unutmuş gibi yürü. 
yor .. 


