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Aksarayda bi~ 
·aile faciası 

Ka11smı kıskanan bir dokumacı kaynanasmı 
öldürdü rakibini . aou' kansmı da hatif yaraladı 

Alman b,.llklr ba,·ıı h.,"J!•cı;nJ ~b8ür<'n temsili bir resfm ... 

Duvr üzerinde 
Balon . 

ba-,ajlarına 
bir taarruz, 
46 Alman 
tayyaresi 

tahrip edUdi 

Bir ingiliz · 
Denizalt1$mtn 
macerası 

B• ki. • • ile 
ır na ıye •eımaı 

çarpıprak 
. priako~un-qn ·. 

lanlmaaına raimen 

Kör bir. · ltltde 
~ = ussune nas1ı döndlt 

"lllhert -.ı.U:U: · Leddra, 26(A~) - Sealion 
~ WL- !~m.ı denizaltısı 'emiat drL 

te .......... ıpatlk bir seyahatten i!Bnaı~. 
'Bu denizaltı, bir Alinaft iıaldiye 

atJİl(lAn ıemiaiyle yıptıiı mil*deme ne.; 
~--- ticesinde priskopu bozulmuı ol

muana. ~ ~~n~ ltııUttr.17• av; 
aet ede}>ilmiıtir. :'Kör" olarü 
yaprlaıi bu RJahat cUkkife de. 
ler bir hidiaedir. 3000 tonluk 

• • (DtMml ' ..... , 

u için alınan hay- 1 

vaA ve nakil vasıtaları 
lllHre Yelllletl 1lalulll Weu.111111 

'fWll .......... brflbll ll•m 

şehrimize 
ıeldi 

Dr. Refik Sa,.daın 

1 
aahiilı ;y al~n).. I 

sitti 
Bqvekll doktor Refik Sa)'dam dQa 
~ tNDle AnlraNdan ~ 

....... ,Hllbd ~ w şelmll.~-::19· ~ 
• • f paııa bul k tanı. bst:&D ~ 

An1oıı"?, B'1 - Milli lılUdafaa 1 ordıı için mnbayaa ectıJen b,ay. e., ...:-. lod ıC.: 
mükeııefıyetl lJoınJayonlarme& van ve DJ.kll vi.irt&fatı becMtle· melliıilıtU ~ ıcatp.ı 

°"'OJ111AS 11P(aAl9g AWflOln.& tih4n tamamen ll&hlpletme ve- .. ~ ~ 'Cü:ldar ta· 

-. . '~ ,.,... ,..._~ ingiliz hava runuywet bunlarm Vergi V8:8L ~ ~lılr sı,preu.1ıo1•1c 
Zagrep, S'1 (A.A.) - D.N.B.. 

1 
. it;;~~ ~v·..ı.:~,·~~ ..;. . ...::==-~~ 

bildiriyer: kuvvet erıne .un: •uumıaa ~ "~...... ~. • · 
Yugoalav nazırlar heyetinin Uıı maliye VeUletine hUdiril- Bapeldl ~ .s.n.ın .m 

~pte ya.ptJklan içtlma mil. mq·" Müiye Veltaıeti del bu. .-ı.ıı Parkotelien. çMm., Dol-
nuebetile neeredilen resmi teb• mensup Jn.,ı ~ teetilltma bir ta· mabahçe llJl'&)'DML ~ bir 
lifde en-Jhıite demi~ ki: M ımnt.1.&J)arak Tahaili Emval •a..,. pülddet ~ttan soma Acar 

Milli .hUkQmet dikkat Dai.ırla· uazza m avcı n•u t:alimatn~meei, icra ve if. i1110törile Yalovaya gitqtir. 
rnp_harid ~yuet n:ıeJelelerine lb .kaılunu hüküml~ ~ Bqvekilimiz Y'14Wada bir DıJld. 
tevcih ederek milletimiz. içbı ve bombardıman llao'~.!!.. ~ilmeslekman~!.'!.!~'!:~~ det istirahat edeeektii . 
aulhün ve ı>ilh111& büy\Uç kom· ""' 1114 A4INI --. ~ - i :=-: = :.n:-~ tayyareleri =-~ııı::~ ıngiliz filosu mte1ful 
==~~~ı: ·Yakında =·lbim gelecejtnib•- bir istikameti 
t:i:ı;::,,=:.:::: faaliyete lskeiıderge' · iÇlld.-
1~ hqatt ~tlıı;rine .,, Kadrlt, 2t (A.A.J - 1>.N.B. bildiri~ 

!:':ır~tilinl bil~ um- ge cm ege g e ta a,., UZ :ro~calıeclen bDdlrlJdllbıe sere tnp• 

ha• 1 / w&ı. ' Dlılre. • <U> - ..... Wılltı Uz mo.y ~ ıonıı akfamı CebelOt .. • r a ,. ı g o r Bu ...... oc>lc erkellden, ttaıJU tar tanktan meçlıl1 bir aemte ·harel(et et .. 
,_,..... .._.derfJeyt bom'bpdanu m11ur. 

~ 11 - in~ hava kuv- etmlfttr. Ktıtıe&ddit bcmıba atıfDul, ra· __..;... ___ --...__.. ___ _ 

~tıerille 11ltaaup yeni yj maaı. kat ~ ...... oıtN. ... br. :8lr Wtl Çöcug"' unu sam bombardıman tayyarelerlle. ~ .J'&ral&DınJltır. 
ın'1tlıll avcı tayyareleri yakmda 

··Bir kız babasımn 
. 

. evini· taş~adı ! 
1~;~:~~~~ni mo. Uzun menzilli düşürmek için 
del bombardıman tayyareleri her - IJ"' • 
ho&l bir hava meydanm• kondu· Alman topları aç ıçen bir kaaın 
ju aman buatlarnua uametlle B b 
~ :rı ...... )>ınka- Dav.,.~ da usa ah öldQ 

•• • J ., k Karagümrükte, Ali paşa karakfr. U ~ l ft f Q lunda oturan Fethiye adında ıentı 
Y bir kadın, üç aylı!c cebe old~ 

Oldu ~ocuğunu dUıUrmek istemle· lJAO 
lçmiftir· 

Londrt1, 26 ( A.A.) _ Röyter: Fakat aradan kıııa bir ıaa 
D:.i:ı a~pm Duvr'da uzun 'cçtflttcn sonra Fclhil:e sancı 

ic;fnde kıvranmala boflam11, ka 
meı;ıztlli Alman t?pla~~ gel· dınldığı Haseki ,h&DtaııeEbıde 
eliği sanılan Uç tıddet.i infilf.k ıabP.h ölmtıştUr. • 
L,~tilmi§tir. Ceset morga kaldırıJtnll, talık 

(.,..._ ' .. H•} ata bet'9nM•· :.4' 



20 Yazan: J<acücc.aft-~ 
- Allahnısmnrlııdık !. 

Dedi· 
Sonra hançerini ve kılıcmr dil -

zcltti; siyah ~hasmın nltm kop
rslıırmı yokladı; parlak ve kMr

cıl: tUylil dyah kalpağını sol ku -
lajmın Ustline doğru bastırdı; bir 
sıcrayı~~a nl ntmm ylik.cıek ve kuş 
tüy!;nden ı:'ğerine oturdu; ııchrin 

kapısına doğru silnfü. 
Hacı Murat da ayni hızla fakat 

daha soğukkanlı harckeUerlc atı -
n2 b'.nmiş, gen<; prensin ardından 
gi~~ti· 

Bnhu Bike brışta olduğu halde 
gene Honzak daınlırı. duvarları. 

sa:knn salkım insanlarla dolmuş. 
tu; Nusnl hanm n11SII gittiğini. na· 
stl knl"§llanacağmı görmek istiyor
lardı· Onun ıstlrabını sezen veya 
tahmin edenlerin gözleri ynprmış· 
tı; bazı kadınlar ve genç kızlar 

hıçkıra hı kıra ağlıyorlardt· 

Nusal han kaleden çıkınca atı. 

nı yavaşlattı. Hacı Murada diSndil; 
acı bir sesle: 

- Sen gelmeseydin! 
Dedi. 
- Yaprak dala bağlıdır· 
- Dal kınlınca yapraklara ya. 

zık olur! 
Hacı Murat, i~i çekti; pek ha· 

fif de olsa b!l:>bUtUn ölmemiş olan 
i~i tahlntnfifrden kuvvet alarak ce
vap vereli: 

- İn§allah kırumular! ... 
Nusal han acı acı gUlümsedi: 
- Kim bilir! ... 
Hacı Murat çılgın bir ruh fırtı· 

nası içinde bocalıyordu· Genç prcn. 
se: 

- İstersen geri dönelim! 
Dedi. 

Öteki. kadere boyun eğıni olan· 
lam mahsus gurUitllsUz, vcknrh 
bir ces::ıı eti hn~ınr sağa sola sal. 
ladı: 

- Hayır... Kur§un namludan 
çıktı. 

Karşıdan atlılar göründüler. Ha· 
cı Murat onların önUnde Ha.mzat
la nrkada.5lann1 tanıdı; 

- Geliyorlar! 
Hamzat'm nrdında birkaç yüz 

ath vardı· Önde bill ilk \'e yeşil bir 
bayrak d.:ılgalnnıyordu. 

Çadırlara iki kurı:un atımı kadar 
yaklqmca karşılaştılar. Hamznt 
attan inerek Nusal hanın ö::cngisi· 
ni tuttu; diğer ntlıler da iki Lnrnf. 
tan yUrUmeğe başladılar; tekbir 
gctirlyorlı?.r; gür seslerile ovayı 
inletiyorlardı· l3ir kısmı atlarile 
bilyUk daireler ç~erek rideta cruı· 
bazlık yapıyorlar; tüfenklerite a • 
te!J cdiyorlarr; kılıçlan hcı.vndo. ııal 
lıyarak s:ıvaş namları atıyorlardı· 

Nusal han da Hacı ılunıt da a
deta haflflemişlerdi; acaba bütiln 
o kötil §Üpheler bo~ §eyler mlydi? 
$imdilik i~lerin iyi gittiği görülü· 
yordu· 

Ilamzat çadırın knpısında Nu • 
sal hanm attan inmesine ynrdon 
etti; sonra onu j~crl götürdü. Ha· 
cı Murat ntlann yanında kaldı. 

Dakikalar geçiyordu. 

Devam ediniz! 
K ENDtSL"lil mı:harrlr ıtörcn 

biri, bir baf]l<s. gnzetc<lı· 
ynzılnr yauı.n birine "ınüptctli" ~r 
ratmı nılina.ı;;i:ı bulmazdan ön e, 
lmrn!nrr.alr.rınm bir lıinro Iiftrn 
farksız ol~U~'lmu anl~mnlı \C hu 
e,,ki ı ııMr Ytut.'lmı bllmerli. 
wnc lı:ıyın::mmımınlı, niik -
tc diye or1ay11 ı oydukla -
rımn Cemal 'adir'hı c i'.t<•ll'ri bu
lunduğunu bilip \'C çonrn dn bu 
l'liitun mnhnrril"L'!lıı luıltl.ınıl.-t "gn· 
lir. \'C miistl'lrrch" kellm<'lr.r kul. 
lımılığı l:i!!mlUne \ mr.l!l.Ü:ın ol.u
ıhıklnr:nı nnhynbl!mt>licllr. 

O 7.:ıına'l bu muh:ır;ir! r. .. s ... cle 
mnhnrrirlııin, y~;1,;lannı Nl'>~C'I<· 

)azmndığ•ruı ve.bu I" hl" cı .. ;;ıs<' 
ol:uyup y:ı::ılığmı aıılırnbI!m It c!ı.
rel'P-'iine gclcllğlne i:ı:!nclıl.;tı:n "onm 
lr.ıc;ladr m kant otnr· 

Hacı Murat derin bir merak ve 
heyecanla bekliyordu; kalın ke • 
çedcn siyah sndırm içinde olanları 
görebilmek için gözlerinin biltUn 
kuvvetini harcıyor, lakin hiçbir 
f.ley göremi) ordu· 

Birdenbire çndtrd:m birkaç sillih 
ccsi geldi· 
Hacı Murat, olduğu yerde sar -

sıldt, sonra imdat i2areti almış gi
hl blltiln hızıyla çadıra koutu· !çe. 
ri girdiği zııman 'korkunç bir sah· 
neyle lmrştln~tı: ZaY:ıllı Amnr 
han. onun :ıcvgili ve iyi kalpli e. 
fendf.9i, yerde. kanlar içinde can
sız yatıyordu· Nusal han da ç;ndı

nn ortasında seltlz on ld§iyle çar. 
pşyordu; sol eliyle, ikiye ayrıl 

m13 olan sol yanağını avuçlamt§lt; 
s:ığ elindeki kamayı da kendisine 
hilcum edenlere doğnı, snvunıp 

durulordu. llk hUcumda Hamzntın 
karde§i Murat Bey gırtlağı kCiile· 
rclt yere serildi; sonra amcazade. 
si Çnpnnla Sulnnın acı ncı homur
danarak yere yıkıldıkları görlildil· 

H mzntla Şamil ellerinde yalm
kılıçla çadırın loş bir köııeslııde a. 
yakta duruyorJnr; adamlnrmı kıır 
kırtıyorlnrdı. Bir taraftan da dı. 
§ardan bnşkalnrmı çağınyorlardı. 

Genç prense saldıranların birl.si 

yere d~Unce onun yerini üç dört 
tanesi alıyordu. Onu kamn. ve kı
lıçla öldürmek mümkün olmadığı 
~ılmca tabancalarla aten etli -
ler· O zaman Nusnl han. olduğu 
yerde sarsıldı; sallandı; kama e • 
lindcn dil§tU ve sırt listU yere yır 
\·arlandt; cansız. kaldı. (1) 

Ortalığı deh§et sardı· Hamzatla 
Şamil bn§la olmak Ur:ere oradaki. 
lerln hepsi, bir dnğm devrildiğini 
görmüı;lcr gibi bnkıp knlm'll'lardı· 

Hacı Murat bir ilii dakika. bek
lerse fırtınadan sonrııki bu yırtıcı 

durgunluğun biteceğini; kama, kı· 
hç ve tabancaların belki ona çev. 
rilcceğint dUşUndü; dışan fırladı; 

bir anda atma sıçrndı; Honzağa 

doğru dörtnal sürdü. 
Hacı Murat korkmu§tu; çünkü 

ilk defa. olarak ölOmün yalınktlı. 
cırı ense kökünde, burnunun ucun
da, gırtlnğındn. hissetmişti. Fakat 
bu korku onun hayatında ilk \·c . 
ııon olacnktı. 

Ytlreğinde Hamzatla Şam.ile \'C 

nrkcdn§larına ktırBI korkunç bir 

kin. intikam almak ihtiyacı ııahla· 
nıyordU· O kndar ki bu hırçın ve 
yıkıc;ı hi!!lerin gölgesinde. mcmle. 
ket ve din uğruna sav~a.k ihti· 
yacının adetli silindiğini görliyor • 
du· 

Onu ki.m!!e koıtalamadı; hatta 
arkasından glllenler oldu; o gülüş
ler aeliknnlryı bUsbiitUn kızdırdı; 

bununla beraber kendieini tuttu ve 
homurdruıdı: 

- Eh ... Rize de sıra gelir! ... 
( Dcvam1 t>ar) 

(1) Bazıları pr<'n lerln bir mü· 
zakere <'sn::smda. ı:ık:ın k:wgrufa 
ölı1iildcrini ~·nzarJar. 

l>n satırların ii<'lz muharriri, de
ğil taıumadığı blriı•ıo. tıımdıkl:lrına 

'c hcrlıRnr,i ~öriilecek bir J ı c abı 
olduklannn. ılnbl ı:g:ıliz \'C ınlli tek. 
l't"h" tıb!rlı1e uygun J·cJirr.eJcr kul. 
lıınu!lk ,..e hele davalarını şah • 
l:ır:ı inti" r f'ttl~k bir ~·:ırndı· 
lı .ta '1ci'..-llcllr· 

lrncll anhynlıllc<'<'~i kıılar n
zıh '<' lç1ndc hi"Zb!r ~il nokta bn· 
Junma•Jığnıı ~czehi!ece~i lmdnr n
ı•ıl: Mr dili<.' o mulınrr:lrı• ! fHylüyo. 
rı•ın: 

- 81:.r.lnl!' en kiiçlik bir Jıesaı,.111 
olınıuh~n:ı ln:ıııınıl· \ ·e hh ,.r.,~lir
lerın:ze d Hım l'dhiz. Znt('n 1111 
l•"l•İI n!il:tc 'c ~·a: l:ıı b tl l.ı l>:r 
tr:ı.1. ... 1~iif',f:ıiz. ~i·i i;! .. ~I.i ınu·ı:ı:-. 

rir nrl;ıulr..,larım zt:a·1 r.rı İl. r': lk .' 
ı;ilfilıi onhrm <'l.!l'ıle:1ni t~·:n:ım. 

lı~·a ~ ı. nı -'.:.::• ·'hrlnl /. ':o r. 1•J\"ıc 
11,., ıım e l'ni:· l":-1 l!f t nıılık s:ıra· 

raı. t :ııı:nı:::dı:.ı rınız..'l r -;:r.:ıh!• ! 

n. 

Şehir Tiyetrosu bUtün hazırlık
larını tamamlamqıtır· Tepeba.şı 
dram ve Fransız tiyatrosundaki ko
medi lmıımları ilk temsillerini bi· 
rincite~ıinin birinci salı günü ak. 
oanu vereceklerdir· llk temsil ola. 
rak Tepcba,,mda Otello, komedi 
lnsmmda da Yalı ul}ağı o:;nanac:ık
tır· 

Schir Tfyntrosuna bu sene altı 
telif eser temsil edilmek 
lizere tefrik edilmiştir· Bunlar Ah. 
met Kutsi Tecerin '•Köroğlu" Ve_ 
dnt Ned:m Törün "İmralmın fn
s..-ınlan". Sedat Simavinin '•Hum. 
yet npnrtmıanı", Mahmut Yesari_ 
nin ''Serseri" ismindeki eserlcrile 
?\ccio F-azıl KısakUreğln ••pJfın" 
,.e ·'Sabırtaşı'' isimli iki eseridir. 

T<'rcUme eserler de ~unlnrdır: 
Otcllo. Aptal. EmUyn Galoni. 

Meşalelcr. Osman, Dördlincü Han· 
ri, Romans, İki efendinin uıµğr, 
Elr ıına. Krnl Ödipu~. Yalı uşas1· 

Bunlardan başka Gerhard Haupt 
mann'm (Kollcge Kramton), J. M· 
Barrie'nin (Aclmirable l(richton). 
Eur;ene O'Ncil'in (Dcsirc under 
the Elms), Sommerset Naugham'm 
(Shcppy) piyesleri tercüme etti • 
rilmektcdir· 
Oynanmış piyeslerden Gogol'un 

(MUfetti~) i, Necip Fa.zıl KısakU· 
ı eğin (Bir ndam yaratmak) ve 
Gorki'nin (Ayak takımı ara!ında) 
eserleri bu mc\-simde tekrar sah
neye kanulacaktır. 

Her Cumartesi günü öğle
den sonrıı sant 16,30 da (Edebi 
matineler) tertip edilmesi de dU
ııUnUJmektcdlr· Türk edebiyatında 
bugüne kadar ya:r:ılml§ eserlerden 
seçilml§ muhtelif parçalar muhnr -
rirlcri hakkında kısaca 17.ahat ve. 
rilclikt~n sonra sanatkarlnr tara -
fından okunacaklJr. 

< dı çora 1 r 
yerli ipekten 

yapllacak 
Goml.lk sunI ipek !abrikaaı yerli 

çoıap fabrikalarına. fpllk verecek böy· 
lelikle 3!mdlye kadar hariçten gelen 
ipliklerle imal edilen ipek kadın ço· 
rnplan bundıın .sonra her §C.)1 yerli 
olarak yapılacalttır. 

Sanayl birliği çor:ıp !abrlknlarmın 

ayrı ayn Jpllk ihUyaçlnrmı tespit et· 
mektedir. Buruı gı>re kendilerine lpllk 
tc\"Zi olunacnktrr. 

Dahiliye Vekili 
Memleketin baştan 
başa sükun içinde 
olduğunu söyledi 

1zwlrclc bu unnn dahiliye vcklll 
Faik öztrak dUn hmlr vallsini ziya· 
ret etmiş, öğlcdl!.D sonra !uan gczm~· 
Ur. Vekil gazetecilere, lzmlrl çok gU· 
zclleşmı, bulduğunu. !uarm tevknlıde 
bir eser oldufunu söyllycrck dahili 
vwyet ve asayl§ hakkmda. dcml§tlr 
ki: 

''- Memleket bıı tanba§a. sakindir. 
rahnttır. Herkes vaziyetten memnun· 
dur. Hiç kimsenin rnhatsız o1mosmı i· 
c:ıp ettirecek hiçbir scbcb me,-cut de· 
ğildlr ... 

Dahiliye vekili pe?'§embe glinü lz· 
mirden chrimlze hareket edecektir. -Yal ovaya yeni iskele 

yapılacak • 
Deniz Yolları Umum Müdürlü. 

ğii ~imdiye kadar eski bir halde 
l:ullanılmakta olan Yalova vapur 
iskeleti yerine yeni bir iskele in. 
~a etmeye karar vermiştir. 

Planlar hazırlanmıştır. Yakın. 
d:ı imıaata başlanac;ıktır. 

Ayrılan 5 milyon Ura ııe evveıa blkllmet 
blllalarlle hastahane ve mektepler 

yapılaoak 

Felaketzedelere kereste, inşaat 
malzemesi ve 
Erzincan ve diğer zelzele mmtnka· 

ı rmda yapılacak devlet d.alreletiniD 
lıir ay evvel ın~ası lçl,n be§ milyon 11· 
ra ayrılmı§tır. Natlıı. vektiletl yapı it· 
leri fen heyeti mUd!lril Sırrının rela· 
111,'tnde alAkndarlardan mUrel;:kep bir 
ltomlııyon bu f§le me~gul olmııkta(lır. 
.Ayrılmıo olnn ~ mUyon llnı i le Er· 
zincnnda bir hUl«lmet konağı, yUz 
yutaklı blr h&Btanc, dört yüz kl§illk 
iki ortııokul, bir belediye dairesi, 

Odun fiyatları 
ındirilecek 

Vali komisyona yeniden 
tetkiklel' yapılmasını · 

emretti 
Mangal kim rD. de 

tetkik ediliyor 
Vali ve bclcdJye reisi Lfttfi fürdar 

fiyat rnOrnkabe komisyonuna Odun 
fıyatlannm tekrar tetkikini blldlrmlıı· 
tir. Bunun üzerine belediye lktı.sat 

mUdUrU Sa!!ct komtsyono. verilmek 
Uzcre blr rapor hazırlamağa ba§laını§ 
tır. Dumda her cins odunun ayn a,>Tı 
fiyat \'azlyetlerl tebartl.ı: ctUrllecek ve 
komlııyon cl4 porı;embc gtlnU yapacağı 
toplantıda. bu yolda tetkiklerde bulu· 
nnrak her clm oduna ayrı ayn fiyat 
tcsblt edecektır. 

Bu arada çok yüksek olduğu ıuıııı.ıı 
lan odun !lyaUıı.rı lndlrllecekttr. 

Diğer taraftan belediye mangal kö 
mUrll !lyatıan üzerinde tetkikler yap· 
mnktadır. Geçen 8()De 8,IS • 4 lruruı a• 
rasmda olan !iyaUar bu ıcne 4·1S ku· 
rtl§tur. Koml.ayon bu hususta da yakın 
da kararını verecektir • -lskenderun §ilep 

seferleri 
Sakarya vapuru lııtanbul • 1ııkcn· 

derun araaındakl ikinci ıllep l:elcrlnl 
yapmak üzere dUn nk§D.m limanımız· 
dan hıı.rekct ctml!'tlr. 

llk postayı yapan Dumlupınar vapu 
ru bu~erdc d6necekUr. 

lskendcruna gitmlf olan İkbal §ile· 
bl de Kcra!n ve lııkcnderuncla.n mUWm 
ml1ctarda buğday, arpa ve yulat yUk· 
ıenıi§llr. 

----0--

Belediyede teftişler 
yapılacak 

İstanbul belediyesinde te!tl3lerde 
bulunmak Uzerc dahlliye vekllJcU tef· 
titı heyeti rclııi Haydar Hcrlqin ile 
mUlkly<ı mütetU§l Halla Ergun bu ak 
oam Ankaradnn lstanbula hareket e· 
deceltlerdlr. 
~ 

Şeker fabrikaları 3 saat 
fazla çalı~acak 

Şeker fabrUıalannm normal gün· 
JUk mesailerinden 3 saat fazla çalış· 
maaı koordinasyon heyetince karar 
ıııotmlınıştır. 

L KOCUK HABERLER 
:t- 1smaıı Çağla adnd11. bir polis me· 

snuru Fatma adında blr kndını bir 
ı;uçtnn drı\ayı yaka.lamı .. , faknt ltara· 
l:ola götUrUrlten k:.'Ddl.!lndcn 2 lira. 
ıUşvet alarak bıraktığı iddia olunmuo 
tur. 1ıım:ıtı Çağla dUn adliyeye teslim 
oıunmu;ı, &orgu s~klmllğlnc ''erilmiş· 

tir. 
:,: Dmizyolluı1 ld:ırcsl :>.nfer bııyra· 

mı mUnasebcUc bugUn lzmlre bir HA· 
YC ııefcı1 yapac.ıktır. Bu sefere Radeş 
,·apuıu çıkacaktır. 

para verilecek 
itfaiye garajı, mezbaha, bal ve dfb-er 
iCılr yerde 300 kf§illk bir ha.etane ya· 
pılacaktr. 

Dlğcr zelzele ycrlcrlndckl devlet 
dairelerinin 1D;aatı da bu para lle o· 
lacaktır. önUınUzdckl ay içinde in§U· 
ta ba§lanactığt tAhmln olunmaktadır. 

Zclıele mıntakalarmda oturmak f.e· 
Uycn tclAkctzcdclettı kereste fle iD§a• 
at malzemesi ve para yardımı yapıla· 
caktır. 

Beden 
terbiyesi 

, Beyoğlundaki 
mükellefler bugün~ 

toplanıyor 

Beden terbiyesi mUkellcfiycU ka· 
nunu 30 ag.ust08tnn itlb:ıren oehrt· 
ınl.7.de ve bUtUn memlekette tatbike 
başlanacalttrr. Şchrlmi%de 23 klUp 
tesi..cılne tl'.!ııebblis edllml§tlr. 

Şehrimizde beden terbiyesi ruUkel· 
le!lyetlne tabi 5360 gen~ bulunduğu 

anlaşılmı,tır. Beyoğlu kazasında mil· 
kelle!lyete ta'bl ıaoo kadaı' genç bu· 
g1in an.at 18 de Taksimde bir tccrll· 
be toplantuıı yapacalı:lardır. Mektep 
tnlebes! ile fabrlka \·e mUcsscselerdekl 
mUkellefler bu yekOundan har1çt1r, 
Bunlar bulunduktan mektep va mUeıı· 
scsclerdc mUkcllc.tlyeUcrJnl yapacak· 
larCJr. 

Bina vergisi 
Safi iradın yüzde 

1211 olacak 
Maliye vekaleti binn. vergisinin 

tahsiline ve tnrhma dair ol:ın ni. 
zrunnamede esaslı değişiklikler 
yapmıştır. Vergi tadımo. csns ola· 
cak Jıüküm şöyledir : 

"Bina vergisi 11 - 13 üncü mad
deler mucibince tahrir usullle ve. 
ya hususi tadilat şeklile bulunan 
r,nyrisafi irat ilzf'rine tesis olunur. 
Bu suretle bulunacak gayrisafi i. 
rattnn, binanın itfa ve idame mas· 
rafları mukabili olnralc yüzde 20 
s1 tenzil olunduktan sonra. bakiye i 
vergiye tiibi tutulncak safi iradt i· 
fadc eder. Vergi nispeti buluna
cak iradın yU:ı:de on ikisidir.,. 

Emekli tandarma 
zabit eri 

Yaş haddinden dolayı tekaUt e. 
dilerek ihtiyata gegmi§ olan jan. 
darmn yUzbaer ve üstcğnıen1crinin 
kaza jandarma. kumandanlıklnrm
da iatlhda.rn edilebilecekleri hak· 
kmdnki kanun mecfüıe verilm.i§tlr· 

- -o--

Basma ihtikarı 25 lira 
cezaya bağlandı-

Geçenlerde "Sultanhamzmı Pa. 
zarı" mağazasında bir cürmümeş
hut yapılmış ve mağaza sahibi 
H ayim, 48 kuruş olan bas. 
mayı 60 kuruşa satarken yakala. 
narak sekizinci asliye ecza mah. 
kemesi tarafından tevkif olun
muştu. 

Dün Hayimin muhakemesi bi. 
tirilmiş ve 25 lira ağır para cc. 
~asına malıkftm edilmiştir. 

',, rı 
Atatürk ıı~1~~ 

Kömür havzasınİ ,,cJJ 
bastığı gün kut L\ ~ 

Zonguldak, 26 ( A .A.) ;~ 
şef Atatürkün kömür do~1" 
ayak bastıklan güniln. :cıı.ıı; 
yıldönümü rnünasebetı}C QsJer 
~ak bugün baştan ıxı~a 5 

1 
, 

tir. 3sı;eı ~-ti 
Saat 11,30 da ınüll?'..-e 11ıı P 

kan, memurlar, parti ~le!• 
mensupları, hususi t~ e511:ıf 
esseseler mensupları. b'ııl~ 
guruptan, köylüler ,·c. -~t ıı~..,r.ı 
kın iştirakilc Cwnhum' ti fr 
runda umumi bir toplan 

t _ı:d mı~ ır. wı 

Avukat Sami Baru11 ..... ~ttlJ 
nutukta Atatürkün ha~·jği~ 
yak bastıkları günün ).~~tti :;!{ıl' 
havzaya saçtıkları f e). 1 ·~ Y.:S 
rilz cttiımiş ve onun ıı~füıef!l·~~ 
yc11 ve havzaya her g i~~ 
yeni endüstri kayn~1~!1 tC '-" 
milli ~ef 1 smct tnonWtd9t1-.;t 
Zonguldaklıların du:>-du ıecer 
suz ve sarsılmaz inan<! bi 
olmuştur. . ii jel~~ 

7..on~uldaklıfar btmil0~ı 1~ 
alaka ve bir harra01 n • 
kutlamaktadırlar. ___. ıı'ı 

----o--- "6' 
Otomobil yedek e. OV: 

fiyatlo.rı . >-o~~ 
Fiyat murakabe lc~c}i.ı\ 

~·eni valf muavini .t\~~)'o:ı!ı/ 
ğinde toplannıışt.tr· -so 5,tJŞ D ô'. 
mobil yedek akSDJ1llll~ı;ıc~tf ~ 
larını tesbit içl.n ~e uc1>'

1 
l 

vam ctmiı:ı mUteakıbL'I1 tl~ ~f. 
fabrikaln~m yağ !i)'llt&Jcı'ıo 
ı:ıcltmck için vaptııcıarı ,,t' .. ,,.~, 

gul olmuştur • ·çttı1 c!G~ 
Fabrikatörler lı511sıı&ııl"" ' , 

ipUdai maddelerin ~e Jı~ J~~ 
\'e bazı maddelerin röif' ~f· 
eliğini ileri sUrnı~lc. JçiP ' 
yon vnziyetin tctltilt1 Jcll-~,i~ 
ieri~ fikirlerini aııı:~~U to1'1 
mi6tir· Perşembe gu 
eksperler dinlenecekti!' 

1
, 

ıarı şıı1'" 
a~e~,'1 

ay 

n~lkt:Aı . ru>kerll1' &" ıı" 6'ıt ~ 
l _ Okur jıızarlıtl ort' >"~ 

mnsı buluıwılıırla ııs~ :ıo-'O Jı~~ 
mektep nıczunııırıtıd8 ~~,.ıı ~ 
ki b.."lyanlara :maıısUS cP ;,oıt f, 
lerdo ikinci defa ıı.çıll\:rı'til' ııf~ 
dımcı ve hastabaltıcr,. ~e ııt l 
suna fştirıı.k cunek i! ıılJC~~~ef~ 
lnn yapılmak uzere ~coJ't ed 
ve ııııattc ı;ttaheıı :ıııO tatl~JJ~'~c 

2 - Bu ırursıar& ciıı. ""'til'JI"'" 
bayanlara kurs sontııl1rÇoıı~..JJ~~ 
loma verileceği gibi ~ J<!IY 
ve imtiyaz haltı:ırı 
caklan 110.n oıunur. 
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~~!~:3 ~· ill ~ Ü ~ mi'l•~c4'~-· : ~ fi\ -~ ~ =- • e ri ıtm. 
io ""•san ";:/'tvnt Nut!ürii ~ ~ l!l 1 1 f: ~ 
,~E&j., asıınus Bov~ıfl ~ ... ~-~~d~~ ıo ooo ı , ........ .. ................... ___ , . - . - ;am • ve erma· 

ı:: . " .. ; ~~;~ '. . me re ı Alman ı B.r ıngdız t 1 
!'~~~-:.:~.~ ~rtif a~a . ~ matbuatına göre mebusu nan. saç ar ... 
ı:e~~*'t:e>:Fii ı Şıddetlt b1r f diyor ki : s AHtrı.ı~tNE 11ek yak·~t.ı;ı ı;;.ı 7.arursız -0lanları kına llc :ra· 

ııılmı boyalardır· :Kınaya CC\iı R_ 

ğacı ~-:ıhut kcstnne ağacı toıu ka
tdnıcn. tö~lar altnı gibi parlak -0· 

hır· Çi\'it fozu linnstmhn;a saı:. 
hır p:ırlak si3 :ıh bir renk nlır· Bn 
kadarının znrarı olmaz. ;fa.kat bn
zan lcmanın Yerdli:ri renk fazla ko. 
~'U -0lur, onu biraz. ~ak içip ol• i
jenll su lmllnnılrr· O ~n nnrln 
s;ı~lar. gene miltccs ir olurlar \o 
dükülUrlrr· 

1 ''1t.1ı •.oo J( lntaı ... h : F d s · d h ,.LiU1ıhr.si1.· Pennanantıu ı.ı-
~ ~: -r~ 1;~":· .: ava ! ransa a ır ay a a geçerse \lrcıld:ırı kiiı;ut l•Ü~iik ~lur a· gö. 

~~:-::~~.'-!.1 muharebesi l iktısadi vaziyet ingiltere ~J?l.:~?2t~T~~:E~'E~~ 
~ 37 Alman ~:. fena1aşmakta istilii ~~.~:.rz1:~ 
~at ... Cl.c4ı"" .. l '-',·:a_ da_ ed ·ıem ıne dlyorJar'! l\loda hcltlm sözllne 

b· ~ _ taggaı"eSl• .!.= berdevam l e z eltemmiyet \emtCl".1 onun düşündü. 
1 · Uzun harpleri ,İse .daima ğil. 'alnl'T., kadınları Wı.h" ~Uzel 

6ı iazet "[ du··şu- > u·· ıdu•• :
1

• ı;öslermeI.;ir· Zaten ibcn de bnrad:ı. ~ ecı er yalnız r ı Mültecilere İngiltere kazanmıştır. sli!.ümli clinlr.~ınıcr diye dc&'11, 
'1~~UZun Ucunu } k Londm, :?6 (A.A.) - Bir nııtult lu•nrli lt<'niiime sö~·leniyonını· 

8 
€°Oriiyoruz · ıf.vndrn. 26 iA.·A·) - lAındra_ ! yapı aca muazzaın :ıöyliyen mebw1 J.ıis Sılllt czeUmlc .Pl'rman_ant ·~laul:uı .ru:nd:ı. swı-

ya .katlar ı:itnıcye ter;ebbüs cd"r- ~ yardım için para :§öyle ldarci kelAm etmi!itir: <la sakatlık 9ıl.:tı~mı b1lirsinl1.o Va-
bt gıı,ı kcn buna. muvaffak o!amıyaJı üd 1 b l Gece ve gUndUr;Un tcsavlslnden ev· :.kıi S{ll\P.tlık permanaDt nıodasuıııı 

~ llo)(, ~ İstanbuUudan büyük düı:man tay3'3J'C filosu ile : U unamıyor veı Almanya lngiltereyl mağlOp ede· d<'ğil. onu yaııan hl'rherin kabahn. 
~f-~tQ hı ıuru iJıUyaoıt.lır! bu_gün öğleden -ı:ıonrıı Tayrnis ha- Bcrlin, 26 (A.A.) _ T;ass: mez:ıe, denizlerde hUkUm ııilrccck olan tiılir· Horhor U"it:ı. olur da br.r ti<'' 
... :.-1qıııa. .... , ur haJJ.tiı~. """n lki lir.erinde 6000 m"'tre j.J.:(.,dn fırtınalar isUlı\ işUıl imkansız kılar. ~·iu u_uliHıü ıtam bilinse lıie sakat. 
~~ 'I, ıı. - "' ,.._. .. Alman matbuatı Frp.nsıı: ahalinin G lln •- '"'- ~ ~ ~ l:ilJ "''' O.'.\'llJr. (F&kat id<k>tli bir lhın-a muhnrcbefli c"r". ece ve güntlllZ ..,ııa ..... ı 21 ey!Qle il• ıkarml\Z• Anoak -kaza cıı usta "u\Jn'~· " "" miişki.il vaziy<:tinden bahs~derek tesadüf edi ·aınftenaleyh Al llıı l'l Qh"n L.11 1 J-:lra~fıj;,nı da. ya~ ctmiııtir· yor.,.µ•·"" manya bcrbQrin elinden de cıl,abilir, be.re-t. , (' ... ı:,.._,,. Of('J,-;InJı·) c-ı.· Al ta . • _şurılar; yazmaktadır: nın önünde blr ıı,y vardır. Bu tarihten 1'ct , "rsin ki ö.rlc k"'.!I. c eri ola-
·~7'1 ••ı., ~ol ki ~ıı: man yyaresırun (l~ü- Son 'kanlı ;muharebelere sahne sonra kısa bir harp olamaz, uzun ... .... 

11"' dQ ~ ar~ • bir Annd<ılp- .rüldfiğü znıınodilrocktedir- olan yerler ölmüş gibidir. Meru- harpleri ise dalma 1ngillere kazanmı11 rak, permanant yapılırken snçJann "''llln llJ"a nhıaı~~ı ~a?ckyJo ~al. J):uwcW İngiliz a\!ct tayyare fi- leke tin iktısadi vaziytci fenalaş. tır. birdenlıire <~külmesi ~ alıut aı;l:ır 
r'llı ,' de . il dr~ı. htnulml Jofarı dü§Jllnna. hücum etm'~Jer v.o k d F Lls -"zl--'-I •övle bitınniatir.· ıOhlbinin monenjit hastalıbrınıı tu. '.tinao a.. 

1 
U MJ ma -ta berdevam ır. ransada -.. ........ " .,. " t 1 . 1 •t Q ... 

1 
131 

0
;;. • ~ a.,ıyanJ:ırUan uU u ar Uslilndc 10 dakika sür.en . . . Harpten evyel Eksperler, lngııtcre· u ması J><'k nadır şı ilir· En tok 

' ,., ... ~ l>ı- kımse, Vichy hükumetının ha.Ikın k:ı ·~1ıı da:, IU) or. ~·.zaman zarfında obilti ,.c mitral. ye hUcum edecek tayyarc.lerin !"ilzde 'a , o da JPCnnanant ~·apmak isi 
~ tt 1~ltrı :_~ı:ıdan lıabcrdarcfur· ypz s.eslc.ri ıişitilmiştir· cekmekte olduğu yoksuzluldara ~ı dU§UrUlecek ol.c;a, buna hiı;bir h:ı.· .pcJ• w.un süN'.rsc, .biraz ba..5 ağrısı. 
..,. llfh. ı..._ ...... \"ıab h Altı J bir c.are bulabilcce:?ini ümit et. b. '·- d" · b. .1 .. •vt ~"!1Gv111 l>t Q)uuc.-ı ~·al pg.iliz avcı tayy.ar~si bir .. va ordu8Unun dayanamıyneağı l<anaa· ll'.ll7. uu;, unme •• ıraz ~ uyku-
.. 'ta.... U Nl' 1 • • h miyor. Milli ekonominin kalkın_ u d b B luk "libı vuıı~ a dığımı1J l1Jli· ~c jr üzerinde 17 Alaı.an talwax.e- n e uııuıma~t.aydılar. ugUn <lU§U· ·uı. ·. Dıınlııı:ıı. da. pek chenımiy.et 
~ l'ııt dı:ı n dola) ı da. biı.c kıır- sini ııüskürtmüşlcrdir· İngiliz ta,r- ması ısın muazzam mebHi,ğlara rUlcn düşman tayynrelerinln nlsbeli Yermemek mi.imkündür· 

~:-ıı 11 't4lf~l~~· yarC'lcri ,Alman hava filOHuna pike jbtiyac vardır. Fakat Fransa bu- ıylizde on bc§t.ir. Akrolar ise bn~!Jı.dılt· f.'akat saçların kcnıllleri perma. 
~~ t itli'> mr 5ey tnsan ur 'bile.um yapmı§lar Ye Almanlar zün b'iı meblağlara malik bulun. Jarmdr.uı altı glln sonra .xnuvaffaki~·ot· nant iı;inden müteessir olurlar· 
llıeı'ıı ~:tu~ Yasadı{;., muhitte der.hal dağıhnt§lardır. mamaktadır. slıllğe uğramaya başladılar. Saçlu.r sık sık YC _çok uzun .zaman 
~ 'Clıııııl'ke:l~ak kucak ı.ucak :Bir kaç dakika zarfında Alman_ Evvelemfode miilteciler.c mu. ısılılır:-.a yan~ )·,a,·aş diikUlürlrJ"· 
ı~ ,~~ b" gazetelerin Türlü· 1ar bombalarını or.ayn bura.ya ko- azzam bir yardım lazımdır. Bun_ Afgan ·•·raJını J>cnnanıuıı. t-ekrarlanıltkı.,ıa r:;a!)lar ııı,ıa .• ::::&aan hır <'lılr \nnnr.ıı gibi yuvcrcrck deniz isUkamtindc ka.ç- lann iaşeleri büyük müşkülata A n azalır- Huna miıni olmak için, ;pe.r-

ııı~ ;:'~ tt.}ı "P Ondan <km 'Htr- muılardır· AtJlan bo.mbalnr ha.c;ar .maruz kalmakta. ve Fransada gı- tk nuın:uıt yaptırmazd:ı.n ünce a~lıı-
d,~aıtımü1 cdômiyor '\C ve .zayiata sebebiyet ver:mctni§tir· da maddeleri vazjyetinin iyi!C§. nu tJ ra, ~·ağhcn. bir mn.ı:l()c J,nnsbnla. 
~"ıı ~d.r.:.n ~ h~z burnu .dibin. Taymis üzcrlndc Alman tayya. mesi de muhtemel 'bulunmamak. rak şampuan ,·aphrıwık iyi olur· 
~ ~ k ~ak :•p cJc, .kenıll ln_ relerinin ,görünüşü Londrnda Uç tadır. Demir yoJları henüz inti. " ' J"Stı"kl" t Bu ıb..;ııı:tmaruuıt ~·apan berberin ~~1_ .. !Qıl~Jır Yer sal,lanı!Ja- gfin zarfında altm~ı \'C mubı:ı.sama.- .zama ıgirememiştir. Mahalli ına1c- a en ustalığm:ı. billıessn. bağlıdır· Jlangi 
~, ~tııi.r ~ sakatı.klan. bo- tm başlangıcmdanbcri do 16 alarm liyat felce uğramış bir vaziyette. bu•• yu•• k· sarlann dökülmek, hangilerinin de 
~1\~ 'i t:~tnı~ine 'if.rit keti- ıtir·~arc. tinin vcrilm«;ini ınt.a.s et.mi§· dir. Mahrukatm yoklu,u mahs,u. döklllluenıok isUdadı olduğu anla -
~~ ~liııı hı ha'let k'ac"' lğbl· lün 'iı:aldınlınası9da müıkiilat hu- yr511 bağlı-
' t!.a<:ı~~ll.reUle 6alilalllap Akşam alman muhtelif malU _ sule getirmektedir. n.imett~r Boyaların tesiri cinsine göre de. 
~~---~l':\k·"•da.ıı bile fo"8. mata. nazaran ~"Uknrıda zikredilen Berliner ıBor1COzeituns,g ıue. . ı " ~r· Oksijenli su 'iiaut snğhğmn 

tll.~ı~r'--• -toşııl:Or· sekiz tayyareden maada 'Stıhil mın tesi !Öyle y.azmaktadır: Simla . 26 (:A.A.) _ Afgan dokunmazsa da ince ve na.rlıı .aaç-

l\ladcni ıwıdılelerd<'n ~·a:ııııau bo
i'"afarm borbiri az. !:.Ok mrarlı ol_ 
duktan ba ){a zııten ı>ermanant 31tp 
naya mfuıi olduklarından onlar 

dan lınbsetmC'ğe lüzum yolıtur· 

~imdi d:ıhn ı:ok kullandan, pa.. 
nı.fenilcn maddesi it:ın~ık boyala • 
rın saçlara ? ... 'lrarı yoksn. clB onJn
rn d:ı. alu;i~nll su kan.Ştmlın~ i<> 
de -Vi ır. bundan .ı>asJaı.. o yeni bo. 
\:alımn d:ı. bir mahzuru ~ılarının 
~Udine kasmh ve ckzcma vcrmek-
11r· ;oya sa_çlaruı şrasmda.n ense
ye al{nr, oradan ~n'J kendi el. 
lerlle 'üzUnc ~ e .güzüne götürür· 
Ona. (lı"kka.t f}f o de bo~·lı saç lm· 
laklam dokunur ve ,:her dokuntluğu 
,·eri ka.smdınr, iazarhr· Sonra da. 
bübrcldcrc kn&.r dokunur ~·c ld -
mrılnn :ılbiinıin ı;ılanasma. sehl'p 

· ohır ... Onun için ~hırı boyn.tm.-ız. 
dan 'bir !,'"Ün önec, ontı rlldin bir fa· 
nı.!ın:ı. sürlip beklemek ..f~a nl
lllll.7.: Boyanın ~ilı;üldüğü ')'tınl<' 
im.artı Jıasıl olursa. onu sıwlnra 
s'iirü\'cmıektcn ,·nzgecnıcli, kam. _ 
<lnn yapılmıı7 bir boya istemeUlllr· 

J>.crnuuıant saçlanD. üzorinooki 
§npltayn. geline&·· Onnn da ,-eni 
moclcllcri birlbirindcn güzel· Fa. -
knt hangisi olursa olsun ba.fif ol
ması arttır· MiltelınMıs 'hckin:ılcr 
f5ap1'anm nUıayet 150 gnun ağırlı_ 
ı,:-.nda olanına müsaade ederler· 
On(lan daha iır olanı başa ain ''<r 
rir· .Daha :iyisi hi,c şapka giyme -
mcl>· Zo.t.cn, o kadar dikkatle .Jıo. 
yanmış 1·e \l)Crmanant ya.,Pılmıı;; 

sa~l:ırı ı:aplmyl:ı knııam.-ık ~v.1k o

>\.~ "'J> ~~~~n >ihtikar :tu:.beJ"I!:'. takasında ~ç \'C memleket dahilin- "İj?gal altında bulunan mmta. Kralı Maje.ate Zahir Şah Kabil. Jarıı dokunur. Onları gltitJ;ce ert
lı...""'ı ı: '1ı"''Cın do .iki. bir pila~ civarında bir, bi.r kaların ve .bilhassa J'arjain aha.. de söyledig1 kısa bir nutukta ez- lcı.tir:ir· ıUıı tiirlii boyıı.lım uzuncn. 

' ,, 1• Glo~ü. ca- k' ·1: • ntiiılılet lmllıı.nanların sar..l""t n·ıı1a. · . !Qsn•f ,.. rtJ~ oydc bir vo Taymis haUcinin ısair ».Sl tıyuşmuıı oib: bir vuiyette etimle demi,tir ki: • ..... " &ü=-tı·,·1~.. "' "e ıı:ı-uuu :o s ~ ı: ,.et 1 t.. ·· b d 

~~~~~: ~[:U~~"·= ~!a ~~~rt~~~~t~n tarya. ~~ufar~~z~~~~~ i!~;~kefll~:~~:ı yü~ı~{~~tC~ı:;~~c~~~~i ~;r~~~ ::i,=ın=ı~=o~=,\=~o=tl=i:=;z=~=~~:=;=k=;=.1'=2=er:::,=o=n=ra=n===============G=· =A=·= 
~'tı.~· . ~<le gollyoı- m 37 TAl:'"XA.llE X>UŞtl.RtlLvU dı:dir. Padse .av.Pc.t ~den 11:1iiJtcci.. bilhassa y~ni nesil fikren, madde • ..;-

hır ... 

's...:1': 'tııizjn ibtikirda.n ltab· IAındra, 26 (A·A·) - ~Hava ne. ler. eski ı.ilmiyetlerini de .bcra- ten ve manen istiklali muhafaza 
~~~~ler" zar.~ti t.OOliği: bcrlcrinde getirqıclctedirlc.r. Fı:an etmeye, Af:anistanın refahını 
'ıı:' at lta llaıaran kasabalarda Ş.lmdlyo l;adar aluı.a.n raporla.J:a Ji'Ö- sa henüz 'yen,i v.aziyctinc 'ntibalı: arttırmaya icabedcrse bu dava ;_ 

1 
, 'h 1-thı~_ l'ılYfa ~~inilir' , de- .re bqgün 1ngtıtcrcyc ka.r§t yn~ ~tmcmiştir. Cumhuriyet de daha çi kanını feda etmeye hazırlama-

Uk s~ıı )h~h k: ., 'hUeumla,r<la. 3i Clll§ma.n Uıyy.aresi CIU· 'ölmemiştir." lıdrr." 
~ '""! nrr· §llrUlmtıctUr. M • K 1 l:'-.ıılı.ii '.\111

1 
~ lr gclı;in de 00_ . a.Jeste ra , Af,gani.stanın CI>, 

bt. l:lb .l;or._;·· Tayyarclerlm1zdcn 15 1 Ualcrlne dö· B• A 1 • L - f h { _,_ :ı-~~"ll 'n :ct<'tıiı.c] un, diyor. G~cıı memı~ıcrıre de plloUardan altısı ho.ya.t ır Aıman ticaret Jl~ye- re ını mu il. a..za ctmı.;A ıçin mazi. 
~~~ 'l'J(l' ltır bc;ıo l>e,rfrmcndcrcJI ıtadll'. t i Moskovaara gitti de olduğu gibi istikbalde de or. 
t~ ~Gı )l'f-0 :<Jlye kurmak ü· ını.Al\°DA'YJ\ BOl\mA A1'ı1LDI .r -dunun mesuliyetini hat1rlıyacağı-
'1 \11~~tl~ lllu.racnat cttikleJi iı>Jıtıpıı, %6 (A.A.) - Öğleden 11onra Berlin, 26 (A.A.) - Stcfani; ~ı ümit ettiğini beyan eyJemiş. 
'a..'lt ,..ıc <1 ,!tals~. ayrı bele<tl- iVuford Jsontıutu ıUştUnde lblr Alman Orta el~i .Scbourc'nin riyasc.ti~ tır. 
iıııl::... ~~ltnıa ~~· l>deaıycyi .kal· bombardımnn tayyaresinin uctuğu rt?11 8eki Alman ticaret heyeti Rus 
L~~ <lltımı Crdlnı. Rura.d:ıkl men bildirilmektedir. Atılan bomba· - Alman p.aktına ait müzakerele. 
~~~et ıJı it~ rel<abet c<lccck Iar.dan JıUt .sanayilnde ıÇa.lıfan kızlar· re ba~lamak üzere M-0skovaya 

Bugün Londrada "F ran 
sa,, .adlı hir ga zete 

çıkmı.Jlır 
ı..l\b~ ~·01-ı.. istedikleri :lbi dan usu .ölınUıı. biri yaral8Jlmlııtır. hareket etmiştir. 
~ ~ ~r. flu d t İrlaodanın Berlln mo.alllha~ -
•t ~~ Nii2'ül • ra iL stnnbw Aiman hQkOmetinl proteato lı:in tall· 
~ı lııı~ctı ,_ ~ rnıyen mal nd mat nlmı§tır. cum esnruımda §ellir tızeı:Ine birçok 
ı.. ~ıın... , tarı .. .,_ ... ' ._. bombalar ablmı§ \'C! alvll binalar hasa 
.,. ı.ı, lr..,.:_"U'J "Ü ~•uunn 11ır looet .l\.IJ'rl~ n+no ,.., .... ,.., ...... E 
> ı!4r L. ::-ıı.ı.ı ~. rilk barnyn yir· .-... -""'~..u ra uğramıştır. Telefat olmaamdan kor 
~I "11 o1""11' e ka\'UJltın kilo- Londra, :?G (A.A.) - Bugtın öğleye kulmaktadır. 
~ t q~ h 8.l'fıtllif dqğru İngittenınln cenubu cıark1 ea.hl· UGUI.l'ULU BOUBA.LAK 

lr. l' ~llıılara 1 lr; '<liS"cr scb- llnl gcctJklcrl .smı.da mubarobo tayya· Lorulra, %6 (A.~.) JU:iyü-r: 
~~~ \~4 "~'as icap ~der. r.ekrl rctfakaUndc bulunım Alman Bu sabah Londra nuntakusmda ve· 
\ l tıl.aı~~ ~e! Jd !Jef~berlik- bombardıman tayyarelerlnden ilgünUn rflcn son !iı\rm eanaawda. bir Alman 
-.. 't'.,_~b-. 'tin a~ nlnl !:Ikıır- dU,UrUldutü tes,plt odilmi§Ur. Hen Uz bombıı.rdunan ta~·ar.est, blr iDokta Uze 
\'!atıı.~ IJi.~ da böyle- teeyyüt ctm.ıye.n r.aporlarda -Oifc.r iki rinc aydınlatıcı fişekler ııtmıştır. Bag· 
~'ıt...'"'\ ~ llllıe](t(. ir iht.merimiz Cl~man ıtaY>'aJ'Calnln clU,Ur.UldllğUnU ka bir yerele, öiğ'er bir d~ı:nan tayya· 
t,M..'"'11~ ~\'~ n aynao;ındıı. ""Ü• zikretmektedirler • .Denize dUJUrUluı resi, pnı-a~tlU bir aydınlnlıcı fi"ek 
_"q~~t. ~tı~ •' U Al~ft- " ı.~ ~ .. ))"nf .!;bıız !jllpliP.DIZI ~ .....,.,._. UYYuWnln .tnUr~ltclıalr SalıveruiktCll .Sonra, bir miktar bomba 

l I\..:' "l; ltaldc 7. ic?tannda o- l<urtarılmıştır atmıştır. 
'll~l'rı 1'.1!1.1ı_. gtrenıezstu.iz· Spitf:ı~T trıg111z avcı tp.yya:relql ile DUn akşam Alman tayyareleri, ce· 
'' ~~ı..-• ı.,ı;::a lıa:n·anln.~ .Alman nn·arclerl araıuuda lO bin nııbu ,garbi mıntakafiında bir şehrin u· S Jıi~ llttttttt"';_he~ri, aya.klan. metre irtı.ada bir hava muharebesi zerine de beş uğultulu bomba atmııı· 
'-' ~ 111(' l\•}Ylarn yapılm1ştır. lardır. 1ki kişi ölmüş, bir knç kl_;;I ya· 
~iti; ~ 11 b:ı.ltk.J t~hr- Kör- Folksterenc kallı yapılan bir hU· ralanmıştır., 

Londra, .7~ ( A.A.) - Yarın 
Londrada . F:<Ulsa,, adlı, fransız· 
ca gazetenın 1lk nüshası çıkacak. 
tır. 

Gazetenin inti,ar mak adı, ln· 
gilterede bulunan Fran ız a ·er 
l?_ahrir~i ve .mültecilerine. sai; 
F_ran ız ve fran ızca konu3uıan de· 
nız a~m. memleketlere malumat 
,·ermektır. 

Ga:ıeted~ Ç<Jlı~an kimseler mes. 
lcktcn retışme ve halihazırda ln· 
gJlte:~e b~Iu~an Fran ız .gazete· 
cılerıdır. llk :nushada İngiliz istih. 
barat nazın B. Duff Coqpcrin ve 
~encral de G::ıulle'un beyanatları 
bulunacaktır. 

JAPONLAR 
Büyük bir taarruza 

hazırlanıyorlar 
Çrmgking, 26 (.4.."I..) - Japon

ların büyük Eonbahar taarnızlarr 
n~ kar§ı Çinliler, bütün gayretleri· 
nı askeri hazırlıklara hasretmekte· 
dirler. Bu husus hakkında kati ma
lGmat mevcut olmamakla beraber, 
zannedıldiğine göre Japonlar, ga· 
yesi geneıcıl Çank~yşekin ın\!kave· 
metini kırmak olan bu biivük taar 
ruzda son kozlarım <>) nı)·acaklar 
dır. Bu scbeblcdir ki en meşhur 
Çin generallerinden Chenchcng, 
bütün hükumet nie'>uliyet!erindcn 
kendini çekerek. kendisini Yangt· 
senin sahillerinde kumanda etmek· 
tc olduğu ordularına hasretmiştir. 
Yeni Çin - Japon harbinin bu mm 
takada cereyan edeceği tahmin c· 
dilmektedir. 

l'f orveçte çinko madeni 
bulundu 

Oslo. 26 ( A.A.) - Orta Nor 
vcçtc Roervs mcvkiinde .zengin çiır 
ko madenleri bulunmustur. Esasen 
bu mmtakada mühim bakır ma· 
denleri ,·ardır. ~ )' 1111 8\i arnı bUc qira:S ~~,tlQ'~t!rsl'lll .lnauaina-

~ '· tt~-llak~: ÜkUıı: &r.a>-
• 41., ... oOr.ı;akJ ,ç •• 

-ıt)'a.L. _ . ... ~ti J ıı.ı 
\ ~ ' -tı h~ ' ildl'a<:ı ıge· 

ı----&ı;;ı;g; ··-g;;;;;;t;;;-;:.-:---·----~-;--r;t;;ik~ ı~ -ı 
I ....... __... __ _... ... ,,....... ı 

'.,.,~ -.. ... -:ı.,.-
~ ~ ~QIO!ö 

"-..~ it-. ~ rl~rlmiz bas-
~ il g., ~l.rı 'if•!lltyaht- , 
.'Yt ~~ G() -~- 1etıl'ızillt 
~ ;:ır. dt.ı.,. tJlrr·ICşt tam-abi
" (&11 ~ :lf eıtı 1ı uu:ıe fcı-man-

~,ı,~) l~t~lni~J\1\Jılarla o- l 
' ""l.l'tr. İl..lldttnıa • Yolc.u \:ııpu-
~ ~·· ~a i5J.iH•..nıc.re 

~·, 

~~~· dii 
~ ~ ~ il -1dığon . 'bir 

ı "1' ı; '
1•1it 'll~r.n n:f.uen 

~ ~ lı· ~Jrı " t ı;Ql 4mzasmı 
ı..· • •ı, lılnı a Trleı r t!n u: 

l "ti... <'rce l 1 • I' lı~·ı~lıı .hi;l''- ' ı. lst.ıuıbu-
~ il~"d"u ~ ~·~'1"-·~ 
~ (' b .... """•' 

~: li-...~ "-- (!n Jıu ı 
~ ·-q, ls nıc ctu· 

~ 1 &&. g~llÖtılu ı:ül-
~lıtıı lt1'!ııı 1 ~lad mı 
"lt ~ oı dan Jıic 
~ :ı:~~&~~k~ S~yetc 
~ ıı.~~ıı ~ "~<Uttw Jğ-

'1lr.1ı Üt'r lQı. 
.. • ) ll'-.. W-t-1t·u .. ııı: hıını 

' Yt>tau. umu· 

J'..cl~dh c .zabıtııs.ı t.'lllnllltııu,nıl'ı.lııı?t'Jl: • Mnddl' ;;ı O - St' rn r e8nnf 1111mnı1 
(IU'.ar .)ll'rle.d lıar.Kılııdc hlrbit' ~··•ılr ..-ıı.ıl•lm H' fi:ı:.ıı ol.:r-ıl~ -.:ı lı' ~np:ımaz· 
lar.,, Grn<> n~ııı tııliın.:\tnıunr.ıl~ıı: ".U;.ıdıto 16 - Sokı:.lıtm , ,. mr3 danl:tm tn 
nık '" OlllliaH ıhı~ 11na-t "M!ııho-.t ılıırakılam:v ... 

~Wmnk.i l'Cllliıaknlen ılıidRdııl .... tlıltöy\ııttlc l"cldt'ğ1mıenlnc\1> Uz.ııııhıı· 

... ._.. ............ . ... . 1 • t 

f17.11okaf:ııun kö,c> lıeşmıln alınuıı..tır \'P ıPi•Jl.nfn hlr ı;p~·yur lnındııra tıunirJuıııe· 
ı,;) kunıklı~ğunn f;ıiııo&criyor. ·ıi~ r ı· • ıi ıı t: • Iln, 1°:.ı'[ll!~ıul::ı otohils <'l'ıld~I Çı· 
nar llOku;ında ııılrnn 1'!1tr. •ot ::ıkla tın .ı'.l.' rırı Lir çiftlil;tC' lmişlrr ı:-lhi mimi 
ı:nh:ıt Jlo~ı.ıannı ı;~ıly<ır. IJf'\r ll<i rı·~:ııı> h~ık:ınıl< ~ ulı:nrıl.i bc'kdl~ c ~ ıı-

ttlll,J nrıııııı naeıl t:a t bll\.e<tllcllğlnl nnlD)a blllrıılııll,! 

Ha~bin 
başındanberi 

Berlin ilk 
defa hücuma 

uğradı 
ingiliz tayyarelerinden 

Ancak bir tanesi 
düşürülebildi 

Nm~ork, 26 (A·A·) - H.öytcr: 
N evyork Taymis gazeteısiııin 

Bertin muhabirinin bfülirdiğino 
cörc. Bcrlindcki hnva dafi batar
yaları, diln gece Uç saat kadar fa.. 
nJiyettc buluıımuı;tur. 

IS"e\lOrk. 26 (A·A·) - Röyter: 
Nevyork Tnynıis gazetesinin 

Berlin mub:ıbiri bildiriyor: 
Alm:ın hUirumet merkezi, bu sa

halı erkenden ilk defa olarak ha
va hücumuna mıınız kalmı§tır· ln. 
giliz bombardnnan tnyyarcleri r.c
lılr üzerinde uçmuşlardır· 

llerlin, 26 (A·A·) - Alman or. 
dularr başkumandanlığının loblii;-i 

Bir ~ok düşman tayyareleri, hnr 
bin hidnyetindenbcri ilk defa ola • 
rnk Bcrlin Uzerinde uçmu~lnr ve 
ı;ebrin clvnrma bir çok yangın bom 
baları ııtmışlardır- Almanyruım ge
ri knlnn kısmında mütc:ıddit nokta
lorn gClilli güzel ııtılıın bombalar 
hep gayri askeri hedefleri istih ~ 
d:ıf eylemiştir. Ne Bcrlindc ne di· 
ğ<'r yeılerdc hiç bir hasar olmamı~ 
t1r: Bcrli.n üzeri~dc uçan tayyare. 
lcı den hır tancsı de, dönüşte, ha. 
m dafl batnryalan tarafından dU-
5ürülmüştür. 

Lüksemburgda Alman 
markı kabul -edildi 

Lfikscmburg, 26 ( A.A.) D.N.IJ. 
Sıvil idare amirliğinin bir emir 

1ame:ii mucibince bugünden itiba· 
ırcn Alman markı kanuni akt>C ola 
rak kabul edilmiştir. 

Hostil destroyeri battı 
Londra, 2G (.\.A.) - Bııhnye neza· 

rctl Hostll destroyerinin bir dUşmnn 
m:ıynın~ ·~nrp:ıralc battı~ını tccsııunc 

h:ıbcr \"t'ıir. Öll'nlcrln en yakın nitele· 
:rine hııbc r verllm~tir. 
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saray a bir Romen. Bulgar 30 A v t l Macar-Roın°0 , 
.. mızakerelerl gus os \ konuşmaları ~ekra 

aı e facıası oldu Bulgar sigasi1su sene merasim Taksim meydanında ' başlıyacak 
( Dcrnıııı 4 üncüde) 

mıg, az kr.:r.ançlı oldukunu öğrcn"n 
Zehra ıı;ık sık kav;:ıl:ır çıknrrr.1ğ:ı 

ba§l.3r.ugtır. 

Bu şekilde yaşarlarken hlr de kıs· 

kançlık Mdi.:ıcsl ba§göstermi!J, Ali 
Zehranın kendisine halaonm oğlu di· 
ye tanrtu~-ı W yaşlımnC::ı mUteakit 
yUzb:ıııı Fnhredd1nı::en kansını kıs· 
kanma ,a ba~lam:~tır. 

Nihayet dUn gece Fahreddlnln rl'3 
evlerinde bulundıı"'u bır ıır:ıcla Ali 
kısk~nçlı~nı açıkça meydana vurmuş 
ve Jraymın:ı::r Asiye de:! araya girerek 
ıı, ağız ltav~~ma dökUlmU;tUr. Bu 
sa~mh kavga '°ene tazelenmı, ve Ali 
kııvnıma ının UuıFlne atılıuak ellnı> 

geçirdiği bıçakla kadıncağızı delik de· 
şlk ederek yere sermiştir. Kadının fer 
ynciına koşan Fnlıreudın Aliyi tutmak 
lstcmış, ialtnt sözleri kararan katil 
bu de!ıı. cllndel:l bıc;::ı:ı Fahreddinc 
s:tplama~:ı ~şlamı~ur. 

Snb..-ıh karanlıtmdakl acı feryatlar· 
la yataklarından fırlayan mahalle hal 
kı \C bckc;:ılcr J:oşu~muşlar ve Aliyi 
kanlı bıc;:nğlle yaknlaml§latdır. Asi· 
ye hastaneye kaldırılken ölmUıtur. 

ı--ahredelne de Haseki hastanesinde 
göğsünden ameliyat yapılmıştır. Zeh· 
ra da boynundan hafit yaralanmı~ ve 
hnstanede tedul edllml~tlr. 

MUddelumumt muavinlerinden lb· 
aan Yarsuvat h4diııe tahkikatına el· 
koymu~tur. 

zekerriya köyünde Fransız tanklarının 
bir cinayet ·d ··ıd·· 

Sarıyer kazacına b:ığlr Z kr :iya m U C J f 0 U 
köyUnde Hasan oğlu Halille Ömer 
oğlu Mehmet bir kadın yUzUnden 
kavga etmiı;Jer. Mehmet Halill ba
şrndan nğır surette yarafadıktan 
sonra siirükleye sürükleye götU· 
rerck dC'reyc almıştır· Tesndüfen 
kurtanlan Halil ha11taneye kaldı. 

nlmıştır· Mehmedin, Hamin kız 
kard~I Ncclfıyıı ısrarla t:ıkılrn:ısı 
h!di!'t'.'ye BC'bep olmuştur. 

Jranda petrol ihtilafı 
halledildi 

Trıh.ran, ~1 ( A.A.) - D.N .B. 
bitöiriyor: 

Maliye nezareti. Anglo Irani· 
an Oil Company şirketile mevcut 
i1ıtilafm halledildiğini lran par
lamcntosun:ı bildirmiı;tir. 

T icaret veiklinin dükü 
tetkrn:ileri 

. 
Cenevre, 21 ( A.A.) - D.N.B: 
Clermont F errand'dan Fr~ 

sız gazetelerine '.>ildirildiğine 
göre ilmi araştırmalar m illi 
enstitüsü müdürü Brct on ölm üg. 
tür. 

Brcton ge~en umumi harpte 
Fransız tanklarının man evi ba· 

, bası ve mucidi addedilmekte idi. 

Piredeki yangının zararı 
1 O milyon drahmi 

Atina, 25 (A.A.) - A tina a. 
janaı bildiriyor: 

' P ire civarında evvelhl gün bir. 
')?:enbire çıkan yangın neticesinde 
ıı1arap ola bir askeri elb!se depo
}-cunun yangını, 0 ;1 m ilyon drahmi 
1zararı m ucip olmuştur. 

Moskovada bulunan 
Evvelki gün lzmirdcn şehri.i Danimarka ticaret 

nlizc :;elen Ticaret Vekili Naz~ heyeti 
mi Topçuoğlu dün Gala tadaki teş 
kilatlnndırma dairesinde meşgul M?8~.va: _~1 ( A.;.i. ) - ~ura. 
olmuştur. Vali ve belediye r eisi d~,.bıld!rJldı~ıne gore hrızıran· 
Lütfi Kırdar vekili 7jyarct,.ede~ \ da!1~rı M?s.-:ovnaa. bulunmakt~ 
rek bir müddet görüşmüŞierdir~ olan. Dar.1m~7ka tıc~ret heyeti 
Bu göriiF;menin ihtikara karşı Da.nımarkrı. .. hukQmctınc r aporu 
almacak t('(lbirler ü:r.crindc ol- lnu '"erme~ n~rc Kopcnhaı;:ı. ha_ 

d w t ı.. • ~.:.ı · ı kt~..1 · "'ıJ•eket etmıştır. ugu <tJ1mın n.ıt me l"...ıu·. • _..._ ..... 
.Namıi Topçuoğlu ziraat ban. 

kası miidürii Mehm('t Aliyi de 
kabul ederek kendi~inden bazı 
izahat almıştır. Vekil öğleden 
sonra hu.sm;i işlcrile meşgul ol"' 
muştur. Birkaç gün <laha kala
rak ithalat birliklerinin ı;a !tşma. 
ları tirPrindc tetkiklerine de,·am 
cdec0 ktir. ,. 

Amerilıada askeı·'i 
mül?cllcfiyete tabi 

olacaklar 
\'a~lnı;tmı, ::; (.\ .• \ .) - Stcfanl a· 

1 j ıı.n sın ı:l :mı: 
J.ynn meclisi nııl,crl mllJ<ell~!ıytte 

tabi ola.nlıırın n7amt mlkt.-ınnı dokuz 
yUz bin olnrıık tadil tC'kllfini knl-ul et· 
L~!ııur. --, 
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Kcşir!eler: 1 ~ub~ı. 1 Ma. 

ikramiye Planı yn, 1 .ı\f:urı:o~. J ! ki "dıe1rin 
tari!ılcrind• vıınılı r 
~ 

h f l" ı ı· vapılaca ve bava filolarımız da ıne11 
m a a " la.tirak edecek Macarlar Ro tiıti , 

k l Y 1 ~ murahhas heye onu ş m a ar.. 30 ağustos zafer bayramında ıeh· saat ] o da birer müm~sııilletin! ~· davet ettiler 

d rimizde l;&pılncnk merasimin progra· T aksim meydanında 3andati'ili { f d8 a n m em n un lmı tespit olunmuştur: Programı ay- mıntaka komutanlı}~[ binası. öd~ f H . k. tara 
nen yazıyoruz. ne göndereceklerdır. Hangı kf- ~ f er f 1 , rı 

(A· A·> - stcfani a- ı - 30 Ağustos 1940 Zafer tanın nerede ve ne suretle ter~ dhffl0 
Bayramı a§ağıdaki merasimle' tipleneceği m~rasim .. ko~UtanıJ müdafaa te JJ 
T aksim meydanında kutlulana- tarafından yerınde gostenlecck-1 

Sofya. 27 
janıımdan: 

Siyasi Bulga r mahafili Roman~a 
ile yapılmakta olan mU:ı:akcrelerm 
mahsus derecede ilerlemekte ol -
masmdan dolayı memnuniyet izhar 
eylemektedirler· Samimi bir anlaş 
ma 7.İhniyctile <;alışmakta olan her 
iki heyet, nokt:ıinaurlarınt yekdi· 

/,;erine vaklaştırmışlardır· Arazi 
~~eııelesin~ halledilmiş nazarile ba
kılapilir. 

Bulgar 
Başvekilinin 

nutku 
Bulgar, Alman ve 
İtalyan sıkı iş birliği 
mevzuubahs edildi 

Sofya, 26 (A· A·) - Bulgar 
Başvekili ve maarif nazırı ~k
tor Filof, FAki Zarada, üniversıte 
talebeleri kongrceinin küşadmda, 
bir nutuk söylemiştir. Bu küşat 
mera.siminde İtalyan ve Alınan 
heyetleri de hazır bulunmuşlardır. 

Doktor F ilof, nutkunda Bulgar 
milletinin halen yaşamakta olduğu 
tariht anı tebarüz ettirmiş ve Bul
garistanm layık olduğu mevkiini 
ı)ulncağı yeni bir diinya doğuyor, 
deml'.Jtir· 

Bundan eonra. Alman üniversite 
talebeleri liderinin milmessili Vi· 
yanalı profe9ör NonebPrger söz 
söylemiş vP kongreye yeni Alman 
harb tarihinden birkaç yilz nilsha 
Jıediye etmiı,tir. Alman üniversite 
profesörleri namm:ı söz eöyliyen 
Vl)·anfth profe11ör llans l{och, Vl· 
yan a '!Ch rinin Bulı;;nr Unlvcrsltell. 
leri kin yf"niden on bç~ burs ko. 
nuldu!unu haber vermiştir. 

Nihayet Bulgar üniversitelileri 
milli h :rli~i rC"isi bi r nutuk 11öyle
mlş ve nutkunda Ilulg r. İtalyan 
ve Alman gC"nc:Uklcri ar:ı.s:ndaki sı
kı İ<ıblrlij'.:'ini ve manevi birliği te
harU:-: ı:ıttimıiştir. 

Uzun menzilli 
toplar 
(na, tarafı 1 incide ) 

Diğer taraft::ı n, d ün akşam 
geç vakıt, Fransız s:ı.hili üzerin
.c!e projektörler faaliyete geçmiş. 
tir. Alma."l h:ı va bat:ıryalarmını 

obiisl<'rinin patladığı göriilmüş 
ve In2iliz taY';arclcrinin bom· 
balarının \'Ukua getirdiği sanı

lan infilaklar, lngiltcrenin ccnu. 
bu 3arki snhillerinden işitilmiş· 
tir. 

DÖRT 1~GfLIZ Tj\YYARES! 
DENİZE 1:\:\1EK 

.MF..CBURh.ETlNDE KALDI 
Ecrlin) 21 ( .A . .A.) - D.N.B. 

bildiriyor: 
Alman tayy:l re dafi batarya_ 

)arı tarafından dfü~üriilen !ngi· 
)iz byyarclcrindnn b:ı.eka dört 
1ngiliz tayyaresi dalın. bcn7.inle
ri bittiğin.:lcn dcni7.e inmeye 
mecbur k:;lmı~Jar ve mahvcıL 
muşlardır. nu bombnrdnnan 
tayyarelcrj bütiin Almanya ii· 
;o.erinde beyannameler ata~::mck 
için benzinlerini sarfetıni;)ler ve 
azami hareket daireleri hu'.fu
<lunu nfimı~ lardrr. 

Dük dö Giz öldü 
Madrit , 27 (A.A.) - IUiytcr: 
Ma<lrittcn g<'len haberlere na-

7.aran Fransa tahtı ii1.crincle id. 
cli:ısı bub!ian Dük dö Giz lspım· 
yol Fas:nda Larache de ölmiiş
tiir. 

Frans;.-.ya ltalyadan 

ca;tı.:_ T ebrik ve kabul merasL tir. D) Nutuklar: Muayeneden ah yor 
mi: Ordu namına komutanlığa sonra Cumhuriyet abidesinin tı-~ .. ı1 ti 
yapılacak tebrikler komutanlık tiktal caddesi cihetinde konacak) Bü.kreş, 26 (A.A.) -

11 
~~ 

binasında ve aşağıdaki saatlerde kürsüde kırlemsiz bir subay tara~ Macar hükümeti, ~otıı~ıita~:,ıı. 
kabul edilecektir: fından 30 Ağustos Zafer Bayra metini, Turnuseverı~ J\4aca~ dC. 

A ) Saat ( 8.30 _ 9) İstanbul mı hakkında bir nutuk verilece lerinc devam için, bır ·rıi göfı 
rrarnizonu birlik komutanları ve ve miiteakrben komutan da bir rine R omen dclegeJerı -' 
,, · · ·r rtı müessese amirleri. hit.abede bulunacaktır. m eye davet eylemı~tı . uıalı' ~ 

B) Saat (9 • 9.30) Vilayet, Be- C) Celenlc koyma meraıimi :, R om en hükumetı, tt1 ıştıf· 
1 Iediye, C. H. Partisi ve diğer Komutanın nutkunu müteakıp) için iki teklif hazırla~a.rı.., ( 

teşekküller (mülkiye protokolu. meras im komutanı tarafından ve. iki teklife, yeni hudı~ ıarc• 
na göre). rilecek boru ile (Hazırol! Dik·, miş bulunduau harıt3 ı;ıı t·' 

3 - Merasim: Merasim Taksim kat!) işareti ile hazırlar.an çelenk merbut bul~n"mak:.adır. ~oı:ı'3~, t 
meydanında a~ağıdaki §ekilde o. merasim komutanının tertibi veç: terden birıne gorc. lıt"ltı il

1 
lacaktır: hile Cumhuriyet abidesine kona. 1 Szekler'ler de d~.h~~ 0 ~,,atf.'. 

Merasim komutanı merkez ko- caktır. Bu merasim sırasında m u.. R omanyadaki bu.:u~.i gıırPf~ 
mutanıdır. zika İstiklal marşını çalacak ve R omanyamn bugunl·~· tir· 

Merasime istirak edecek kıta. bu marşa bütün kıtalar hep bir a- takalarına naklcdecc,j· r iP,~ f 
lar komutanlıkça hazırlanmış o. ğızdan istirak edeceklerdir. B u teklife göre, Szekler ~ıaroıf ı 
lup, hava filolarımız da iştirak C- merasim~ boru ile verilecek (Ra. ' mıntakalarında kalaca rJ•' 
decektir. hat!) işareti ile nihayet verile. rinci şıkta, Rom'lnya. 111ıı<~, 

M erasime cvveıa komutanın ccktir. tana 25 bin kilometre ·j{ii1'1 tc• 
muayenesiyle ba.~lanacak, bade.. D) M erasim geçi~i : Çelenk kadar arazi terkeclccek. :ablı'~ 
hu Cumhuriyet abidesine çelenk koyma merasiminden sonra kıta. t a 14 bin kilometre rndıı ~ ~ 
konacak, or.dan sonra geçit reıı. lar, m erasim komutanının göste- r ecektir. Her iki şık~a. ş,rt "ı 
mi vapılacaktır. receği istikameti takip ederek ya, ahali mübadelesını ~ıı il 

A ) Muayene : Muayeneye saat komutanın önünden geçecekler. ' . maktadır. Malum oıdu;cıı'ı. 
10 da başlanacaktır. Kıtalar Tak- dir. Macaristan. lıunu, b~ ur-i<t1 

sim meydanında saat 9.30 da top. 4 - Mera1'İm atışlan: 30 Ağus. Turnuseverin'de red c , ıt ' 
!anacaklardır. t os 1940 giinü saat l 2 de Saray. Jl''"' 

Merasl.me 1"ştı'rak edecek birlik burnundan 21 atım top atılacak- AS1Hm t UAZIH l· ı ı:O~ 
DF.V.\M J~Dfl' f ve teıkiller, 27 Ağustos 1940 ıtır. ) _,.. 

Bwlnprşlc, 26 ( A.A· JıC'.t 
nu • Severindeki l\1aca~-1i-1.l~·r-ı· Bir İngiliz denizal

tısının macerası 
Duur üzerinde 

bir balon 
(lla., tarafı 1 ndde) ( Ba, tarafı 1 noldf') 

bir Alman nakliye gemisi hatr. yareler denize kadar lnkip olun -
' ran S ealion bir di.işman denizat- muşlardır. 
tıat tanıhndan takip edilmiş ve Üğledcn sonra bir grup Alman 
bu sıra da uir "kafileye rastlamış. tayyaresi Lonura~·rı yııklıı~mı~lar, 

tır. Fakat hücum edeceği sırada fakat bomba atmadan yollarım de
beklenmcdik bir manevra hedefe ğiştirmişlerdir. 
tor pil atılmasını imkansız bırak. l'ortsmut üzerine yapılan taar
tı<Tı ~ibi clcnizaltıyr da tehlikeli nız da bir neti::c \'Cnnemiııtir· 
bi; vaziyet~ sokmuştur. İkinci Dün gece Londrada yeniden alarm 
bir manevrada ise priskopu bir işareti verilmiş, Londrahlar sığı-

naklara girmişlerdir· Fakat birçok gemi tarafından kırılmıştır. 1 
Sealion, hasar kaydedilen de. kimseler gece y:ırısına doğru ev. 

!erine dönmcği tercih etmişlerdir. niz sathına çıkmadan evvel uzun 
müddet deniz z.!tınd1 kal:naya Alcrt altı s:ınt sürmU~tUr· 

Şimdiye kadar ne mühim bin ha. · mecbur olmuştur. P ri!:kopu ta-
• mir için m ürettebat .kahra:r.anca s:ır. ne de insnnca zayint kaydolun-

. 

mamıştır. çalışmıştır. Fırtınalı h avaya ve 
denizaltın ın bir düiman ilssiine 
yakın bulunmasına rağm::n tami. 
rat iki gece sürmü:ttür. Nihayet, 
Sealiı:m clalmıs ve körüköriine bir 
iaşe gemisbe. doğru ilerlemeye 
muvaffak olmuştur. 

Yugoslav, 
italyan ve 

Alman 
dostluğu 

(Ba~tarnfr 1 lnr lde) 
Zagrep, 21 ( A. A.) - D.N.B. 

bildiriyor: 
Sırp, Hırvat anlaşmasının 

imz:ısmın tirinci yıldcnümü 
mür..ı.scbctile I.:aşvekil Gvctko
viç bugün rıaraym ya!drzlı Ealo. 
nuıYJa bir nutuk söy!cmiştir. 
Başvekil, Matchek..ile aktedilen 
anlaşmanın ehemmiyetini tcba: 
rü:r. ettirmiştir. 

Bu anlnı:--ma ile bütün ihtilaf
lar halledilmi~ ve Sırblarla, Hır. 
vatlar ve Slovenler in müşterek 
vatanı sağla:n ve salim bir esas 
üzerine kurulmuştur. 

Nutku müteakip bir ziyafet 
verilmiştir. 

Akşam B. Maçkin daveti üze
rine hükumet azaları, Z~<TTep'e 
:10 kilometre mesafe.de b ulunan 
Bokaviya malikanesine gitmiş. 
Jcr \'C orada Svctkoviç bütün 
Yu!'.:'cslaYlara hitaben radyoda 
nutuk ,·ermiştir. 

NOT: 1ngiltercyc yapılan tay
\'are tı!arru21ları etrafında aldığı_ 
~ız mütemmim habeı-ler 3 üncU 
sayfamızdadır· 

DUŞtffiÜLEN T.AY\"ACELER 

I.onclrı:ı. , 27 ( A· A·) - Şimdiye 
kadar alınmış olan raporlara. naza. 
ran dUnkü gUn zarfında İngiltere 
üzerinde tnhrip f'dilmiş Alman 
tavvarelerinin adedi en az ~6 drr. is İngiliz tayy:ırc.<1i zayi olmuş, 
faknt pilotlarının 11 tanesi sağ ve 
salim kurtulmu!jlardır· -·-------

Hayvanlar ürktü 
Cağaloğlu eczanesinin 

vitrini parçalandı 
DUn akşam Sirkecide Hamldlye 

caddesine aut götllrmekte olan Davut 
paşada 114 numarada oturan arabacı 
18 yaıiında Faik arabaslle Cağaloğ· 
!undan Bab:'Ul caddesine do~ dlS· 
nerkcn hayvanlar blrdenblro UrkmUı· 
ler ve alabildiklerine kogmağa ba§la· 
mışlardır. 

Faik dizginlere asılmış takat dizgin 
ler de kopmuştur. Bu sırada hayvan· 
Jar kaldırıma c;:ok yaklaşmışlar ve a· 
rabayı Cağaloğlu eczane.sine. çarptır· 
mışlardrr. Eczanenin kepenkleri ve 
eamck~ı p:ırçalanlW!}. araba da ha· 
aarıı uğramt,tır. Arabacı lt'alk de 
muhtelif yerlerinden yaralanmışbr. 

ı .. •tt1+•·---z •• 

Lan. le Laferıer 
arayan 

bir alem 

.. ııı 
isi De Hory, bugun fı1 
müzakereler hakkınd:t 

· \'ermİ§tİr. • Se'erı 
Dün ak~am Tur~u . dei! ;~ 

gibi bir ı:erin Yazıyetı.htitl'I~ 
ve ~örüşme!erc devaırı 1 b 

· fazlala~tırdı~ı hakJ\Jl1~~~ild 1f 
hiçbir ta[o:ilat me,·c.ttl tte 11ıt• 
amafih ;:ı.c;keri rnah~.yc m•ıırıı;~ 
ra ezcümle ha,•a huc0

1011
1]l • 

· §I tedbirlere devam 0 
• ııJ 

~ı.J, 
1TALYA l\IES r. r 

.ı'\L.\l\AVı\ • ıJ 
J1. 

R oma, 26 ( A.A.) -:',3ıccr: 
Macar • Romen lll:10r.dı ıı' 
inkıtaa uğraması ha ı;rc• ·fl' 
da işaret edildiğined g i'1t1 ıe f 
bu mesele h:ıkkır. ıı trııe\~ 

~vaziyetini mu~afa=~::ıd'rı,ş'., 
1 ler de, mesel:: ıle al~ ı.a1'" 1·~ I · İ · ı tın '' ·r . maktadır. kı dev e it tıı ;.jr 
esası i.izerine müste~ıııej{t'" 1• 
varmalarını arzu e 130ıgaf !t''' talya bir Romen • ıcaıacll~ 
fından da memnun 

• 

Müşterı 
· almaY811 

.. f .. rıere 
şo o r 
ceza " 8 

tlf 
1' e;f1 

Pislikten birç0 JÔ' 
cezalandır• _ .... :e~; 

11111rıl"- ııL' siı 
Polis 6 mcı şube 111:ır,e ~ ~' 

ki kontrol !aaUycUC tedırıel'· 1 '-< 
rette devam euııek cltcrc; ıı:l~ 
kasap, 2 tavukçu. l eıeC'' ~ı ~ 

bk 11'!1 \-e .. !rrını, 1 alı çr, ıı<tetl ııl ~ 
ve bir işkembeci p!SI ıerde.,.,v-:;% 
rı mallan kapalı Y::-atı~,,,.ı: f' 
etmediklerinden cc.z ıtctl ~,,!-" ~ 
kişi tramvaydan atl•r jlll ""c# 'I'., 
tır. ı otomobil oo!l5~t 1'~1•fll'~ 
ra aldıkları halde 1' ç•ıış # ~· ,.. 
den, 2 şoför karnesi~, ~·, 
2 otomobil sahibi bC otıırll ~ve<~" 
diklerinden, ı taksi ~et r' 
almadığından, l J<jUJl ~~ ,-/. 
rUbe plAkasllc çnlr§ ~ ~ 
çarpılmı§lardır. ,ocısrl <' f;: 

Son günlerde ba~9ti>.& tf f". 
mesafelere gJtmelC. J cJl I~ !" 
hakları olan ucrcUe~ , ;;pP 
vermlyen mUoterUc tddct1° 
ruımu,tur. Bunlar O 
mektedlr. 

~ crhcst ihracat başladı Budapcştcde muhtemel 
.r..oma, ~i ( A.A.) - D.'N.B: bir taarruza. karşı tedbir 

l iÇTEN KAYNAYAN BiR 
KUVVET · 

·onılmak bllmiycn bir \ &rlıkhr· 
lt:ılyan mallarının işgal altın. nud:ıprşl4', 21 (A.A.) - Stı-fnnı a· 

cla bulunan F'rıtrr1ıya ihracı bu· ı j:ın~nııtlnn:. . 
1 

h ,. •. 
1 

•·t 
.. . . r.ur :ırr'~ 'r"ı'l C'n ın·ın "ıırruı '" a 

f:"Ulldf'., ıtıb::ırt>n b~nkal;ırrn hu- hırıı.k•lmısınıı mütcıılhk ('!]arak dün 
susi lif'aıı lE! rını:ı tabi olmııksı~m ak~ıımdan itibaren llıtıyatl tedbirler 
yaprlabil~<:ektır. alınmı;tır. 
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~ -· hııa - 32 -~ ~ »ıoa, ~limde değildi. Tristanlılara hiasikablelvukudan 

~~et ~~ zaman hm bahsetmişti. Ancak, karşıl~ağı 
'~ a.: anıryor, hayır ve kalbini parçalıyacak olan man· 
'i· llt. ~~ a. "Yanık or - zarayı hiçbir lıiaikablelvuku ken-
' • llttiıa. bubnamı aöyle- d.ls.ine evvelden :haber \•ennemi§ti· 

~~ :ıı.e ·a ., Kayanın zirveeine çıkıncaya ka· 
,~ ~ p~ · dar köpllklü denbıden bqka bir 
' ~ il bir iıUhaıe ol- şey göremedi· Tepeye varmca ilk 
!\ >ol'llıı.. \tar: kon\lf\ıyor, sual deasmda yaptığı gibi oturdu ve de. 
le~~ eyıe birkaç gfin- polarm olduğu tarafa. bakınca ba.-
11 -~ A. otıu değqtirdf .ı;..; • 
'lo "' ~ç ktzl fı• gı- yılacak gibi oldu. 
' deil!sUnni!! • önUnde. adayı çe ... -rellyen kaya. 
~ (l'l!ıık ltklarm ilcrsinde deniz §8.§Jlacak 
~ ~ k onnan) da olup derecede sakindi· Denizin o ktamm· S ebıae11 ~ini 6~eğe da ruzlu su değil, mazot vardı· 
' ~tı. llllnı .mUetemıa, Rengi, gUneQin altında pmldayJ§I 

....., ' \'erdi. buna §Üphe bırakmıyordu· 
' ~ lir · Cenuba ve şarka. doğru denizin 
~ · VarkJeye anlat- üzeri kilometrelerce mazotla ör -

\t 
...... ~: '(",, 
~ ~ ~ademki bura-

' ~e g~11'i.tdu. Fakat o 
' ... ~ t'Uıı\lııce: 
~ ~ "~~ız daha fyi, 

'" """llUfU~. "1a~nıa geçti. Luiza 
~ l>cllle~ d~ı ltkrarladJ. 
)\?' tayıe bU~u vardı? Pe

' t lllftUnı, hatırladın 
"et 

'~ eferı!liın. 
eter "'-• hid ~anaşıımaz'' a 

~ det.ten kudurmu~-
'tt ..,, 

~~ dönelim ı:ocuk· 

·~ 0~ "attı~ 
' '· ~ gı eve kadar ,~. 

lı&Yırlı olaun efen-

~~ lt\•ıu _ 

'~ l.ıat Ylllut daha doğ. 
\ )\ ~ '1lt ~lıı kayığı pupa-

~~ ;:~a (Yan:lf!ılmaı) 
ı~~ iltıty &fnu§tı. Kayık 
ıfL t~ lideınezdl, çUnkU 

~-- ' a 'kadar au içinde 
~ ~ ~ 1 

fllki olması yll • 
"t ~ l'du. 

~~~Yet vermıyor
.~~ ~ a kapağı atmuı 

lıl.. ~ lıt)&\ı · Oraya blr daha 
~~ 'detu )~ "- '4e. Graf • Spee 

"at Ya birkaç menni 

~ lıt' ~ S::eıc ınak,.dile 
~ ·~ her aanlan 
~ ı.t...:.• lbrıaı cihetinden 
~ti. Doğrudan 

~~ ~ ~ huıundufu ta-

~' 0 ~Cenubu rarbt il· 
'"-~ ~ etrarını dola. 
~-.,. ""'1t o~ l&bUe Yan-.-

~ ~ ''· tı &lrıa. mile • 

tülmUştU. Akıntılar bu örtüyü şar
ka .sürkUlüyordu· Adanın cenubu 
garbi tarafından gelirken Kari 
Listen bu sebeple pctrola tesadüf 
etmemişti· 

Fellketi şimdi görUyor ve anlı. 
yordu. Gözlerine ya§ hücum etti. 

İngiliz ve Peter oraya gelıpl.ş -
lcr. gözcüleri öldilr:mU3lerdl· Veya 
onlar daha. evvel adadnn uzakla.g. 
m~!ardı· Sonra iki yeni mUUcfik 
depoları delm~lerdf. Fakat nasıl? 
K:ırl bu sunlin cevabını bulamıyor 
dU· 

Graf • Spec fel&.kettcn sonra a
da~·a gelmenıif miydi? Karı bu 
kaya üzerinde açlıktan ölüme mi 
mahkümdu? 

*** - Bugün, 12 Sont~rln 1939 gU. 
nU. Graf • Spee ölUmc mahküm ol. 
du- Almanyaya dönmeğe bile tc -
şebbils edemem. İngiliz - Fraıuıız 

donanmalarının abluka çcmberin1 
yarmağı Umit etmem faala n1k • 
binlik olur. 

Mahrukat ihtiyacımı cenubi A. 
merika sahillerinde tem.in etmek 

mecburl~~tindey~ Bununı. M de ~ 
mek olduğunu tahmin edebi.lirliniz 
sanırlin- lniUlzler ufrak1anmı llU~ 
ratle tesbit ederler ve beni sahile 
sıkıgt.mverirler ve umumi harpte 
Falldandda olan facia tekerrür e
der. 

Graf • Spee aUvarisl kumandan 
L&ngdorf kaa bir aUktitu nıUtea. 
kip devam etti: 

- Mllllzim Karl iUstcn, buııun 
tek mes'ulü aminiz. Doğrude.n 

doğruya. donanma bapumandanr 
tarafından vazlfcdar Jcılmmtt ol -
ınruıaydınız, :sizi derhal geml~e ku· 
racağırn bir divanıharbe verirdim· 

Yııziyctl Berline bildireceğim. 
§imdi vereceğim vazifenin ifaamı 

mUteakip Berllnden emir gelin~ 
ye kadar gf!m.Jde mevkuf kalacak. ''-.~,__ Clv 

' >u,,. "'Qı ~t ::-a 1eldigi SinlZ• 
~"'-~ ~ r netes aldı. Karı Listen, '•Yanqılmaz,. da 
•\' t.ı.~ e hiç bir ge- çok kalmamt1tı· toaret kayumm 

"-.~ -la.-~Cip olarak ~tUnde beklerken deniz tayyare • 
'-.~ ~e ra«m ıl görllnmüı. Alman el kol loaret· »t''"J ~.,.~at hayrat:: Jerile vücudunu h&ber verebilmlt-
.~ ··~ 'l.Q. 1l • ':ttet • tf. Fakat tayyareye reçeb meeı 
~~ ._. '""'~ kay&ltk te. pek kolay olmamıetı· 
~ ~ ll ~1-rdı idiler? İki Kayığa binerek kayalıklardan a· 
~ ~ i.k.ı. rtlıcu ? l!:fer yu- çılmış, denize inen tayyareye. o. 
~>ı.~ 'Glteı.ıa YU ıu veya radan da cep zrrhlısına geçml§ti. 
~.,_~ile ~lrakabllınl§ Kumandan Langsdorfla pıillı'i.lı:atJ 
4ıı ~~~ bı~.ç~: beyaz pek fırtınalı geçmişti. Graf. Spee 
l\ı~ ~ ~~ · Grat _ süvarisi mazot depolannm bof ol· 
S CİS:tctı us .olanıaz. duğunu öğrenince kıyameti kopar-

-.,~ ~ lczdirrniyor. mısh· 

~ ~~ YtUınıittl· Kumandan Langadorf, emri tize-
t ıı...' Yı.ı)(arıda i- ıinc gelen tayyareci mülazlm Hen. ' ~ı;-_''litc-e •eya "'-

~~ "11\ ~11.ıırn Ull" Petrol rlh Borga talimat ''erdi: 
~~ ı... ~ca~ birkaç kisi - Mülazim Borg. tayynrcn.izo 
. ~ lltıı~l~d \'e iki l'tnf mUllzim Valtcr Hano ile millazim 
~ '~l~!ll ~ lelcceku. Karı Listeni ale.cııksıntz· Onlar 

~ıı::.t~-· ~ ~ budataıe: 'I'ristan. "Yn~ılma.ı" yaylô.sma paraşiltle 
'-' e~l'le b ıgını ~·ap - aUıyacaklar. 

~ ' I' f-; .... era.ber o' ıu -
" "\ö ... "'becıi Karı Listenle, ona refakat ede. 

lfı L.~~fa ·Yen ıneç- cek diğer zabite döndü: 

~• f'r.,'Otf,...,)llıdu. Onla-.. """ • • - Sllilılı olacaksmız. Vazifeniz 
t ı 11'1 llde 
~'tı- ••ll il.~) llraya • canbaz kardeşleri aramaktır. Eğer 

\ ~1 1'1'ıııa \ı~ gittnıv ol- hnyattaysalar, deniz tarafındaki 
c ' ,, ıle geu 

\ t "''ltı rtni. beyaz bayrağın altından elektrik 
, ~~'ta~· laui fenerini üç defa yakıp söndür • 

•tı..·'llıı.. l>ıit .. Vardı. bU. mek sure tile iıaret vereceksiniz. 
:""ı"liL "'eıı L l iiluıc1tt . 

ıı ~ ııtUçuıc 1 ve Bu takdirde. yani iki karde~ ha-
~1Q.~'l'lk~:ea1, lttJ~aYalıır. yattaysalar mülizim Borg, ~abalı· 

""it ~ •ı atlıyl leyin erkendrn tayyarc!il~ gidip f 
lu tak j,, •• 

· ,,a . 1 t>\•vela onları, sonra sızı alacak. 

(Deva.mı ı.ur) 

H A B E R - Akpm Poetaa1 

Adliye terfi listesi 
teb l iğ edildi 

Yeni Uıtealll tamamını aeıredlroraz Hakiki cinayet hikayeleri: 
Ankara, 27 (Hususi) - Adliye avini ve birinci ıube mUdUrU Mu. 

de yeni terfi ve tayinler yapılmış- zaffer, İnegöl ceza hAJdmi Tevfik 
ur. Bildiriyorum: Kozana, Bolu kadastro hA.klm.Uği-

100 lira uli maatb temyiz mah- ne Tokat kadastro hlk.imi HüsnU, 

...................................... 

kemesi azalıjma urfl edenler: Ankara h&.kim.liğine Tokat ceza 
Morg'aa esrarı 

Adliye başmilfet~i Rahmi, Bur hlklml Tahsin, lstanbul sulh hl. 
sa hl.kimi Galip, İstanbul ticaret kimlerinden hzet Üsküdar mUd -
mahkemesi reisi MUnir, İstanbul deiumumlliğine. 

Yazan: Joseph Hardvick 
Çeviren: Cevat Tevfik Enson 

ağır ceza mahkcmeııl reisi Refik, 60 Uraıa terfi edenler: 
adliye bqmilfetti§i Bedri, lstan- Mudurnu ceza h8.kimllğine Bay. 
bul ticaret :mahkemesi reisi Faiz, ramıç mUddeiumumisl Cemalettin, 
hmir ağır ceza mahkemesi relııi Konya milddelumuml muavinliğine 
Süreyya. Ankara sulh hlklınl Fehmi, Konya 

90 liraya terfi edenler: sulh Mkimi Veysi Konya icra hd-
1zmir aaliye ceza hlklmi Kema. kimliğine. Hozat mUddeiumumtııl 

lettin İstanbul a11Uye ceza. hlklm- Vc>'Bi İnegöl ceza hflklmllğine, 
Uğinc, İzmir hukuk hakimliğine Ünve hukuk hA.ldml Necati Vana. 
Uıııık ha.kimi Ali, Afyon ağrr ceza Ge~ sulh h&klmliğine Bucak 
reisliğine ÜıkUdar H· lı&kiml Mu- sulh hlkim.i Basri. Zara müddeiu
rat, Üsküdar ceza hAkim.l Ahmet mum.isi Vehbi Akşehir sulh bil.
Ali, Konya aeliye hukuk hakimi kimliğine Edirne mUddeiumumt 
Sabır lstanbul asliye hukuk ha- muavini Hakkt Urfa milddeiumu
k!mliğine. Manisa ağır ceza reisf mı muavinliğine, Urfa milddeiu
Rrullm KD:'Şehir ağır cem reisll~ mumisl Mahir Diyarbalura, Per _ 
ne, Eskl§ebir ağır ceza reisi Eteın tek h5.kimi Yusuf Behtsni hlklmli
Sinop ağır ceza reslliğine, Kocaeli ğine, temyiz raportörlerinden Sa
hfıkim.1 Nail Edirne hakimi RUs- im Hayrebolu hlklmliğlne, Miha. 
tem Niyazi, İstanbul asliye hukuk hahççık eski hWmi Emin Pertelt 
hfı.k.lm.i Zeki İstanbul ticaret mah· hüimllğine, Midyat eski ha.timi 
kemesi reisliğine, Zonguldak ağır AbdUlhnlim Reşadiye hakimliğine. 
ceza reisi Ekmel tzmıre. 40 llraya terfi edenler: 

80 liraya terfi edenler: Gürün hukuk hakimi Rlfat Up. 
lst.anbul kadutro hAklmi Ke. ı ğa, Konya sulh hAldmllğine Kon

mal lstanbul ticaret mahkemesi ya mtlddeiwnuml muavini Ahmet. 
reisliğine, htanbul ağır ceza reis- Ankara sulh hA.klmi Salih Saray. 
Jiğine lsta.nbul asliye h8kimi Bur- köye, Diyarbakır mUddeiwnumt 
hanettin, Tokat ceza hfiltfmliğine muavini İbrahim U§ak ceza hl. 
e:ıkl temyiz raportörlerinden Fa_ kimliğine. Bolvadin ceza hAkimi 
Etl. ba§D1Qdde1umuınJ muavini Lut- Galip Maraş sulh hA.k.i.mHğine. Ak· 
fi terflan Zonguldak ceza. h!ldm- rsehir ımlh hA.kim1 Kemal Nevıe. 
liğine. Burhaniye hlkiınl Ragıp, hlre. Çömre eski mUddeumumisl 
Diyarbakır ceza hlkimi Sabri An. Azmi Zile hukuk hAklmllğine. . 
kara nğır ceza mahkemesi reisliği- Cihanbeyli eski müddeiumumisi 
ne. Elaztğ ecza lıtı.kimliğine lstan- Nedim Refahiye hakimliğine, uı. 
bul asliye ceza bakimi Cemil, SL ti müddeu.mumisi Ziya Safranbo. 
nop ağır ceza reisi İbrahim Eski- !uya, Gürün müddeumumf muavL 
ıehir ağır ceza reisliğine, Bursa ni Fazlı Bodrum hllkim.Uğinc, 
hukuk h1kim.i L'1tf1, Karaman Nalhhnn hlikimi Mesut Çal ceza 
müddeiumumisl Ali, Kosan ağır hAkimllğine, Edime sulh bilimi 
ceza rclal Asım, GUrUn hllrlml Hu. Abdülkadir, 
lüıi Şlbinltaralı1tıar mUddeiumumtsl 33 Oraya terfi edenler: 

Ayn~ müddciumumf mua\'inliği-

Dünyada, her memleketin 
kendisine göre korkunç ve es.. 
rarengiz cinayetleri vardır. 

Berlin polisinin tesadüf etti. 
ği en korkunç, en esrarengiz ve 
tuhaf cinayet vakası da. Konrad 
hfidisesidir. 

Bir sabah, ,Berlinıin fa.kirler 
· muhitindeki bil' apa.rtmanm ka.
pıcısr, tel8.ş içinde, o civarda 
dolaşan polise yaklaşarak: 

- !Kapıcısr olduğum apart· 
manda. - dedi. Beş çocuğiyle 
birlikte oturan bir ka.dm apart. 
mana. .kapanmış, kapıyı açınıyor. 
Bir çeyrek saat mütemadiyen 
zili çaldnn. Cevap veren olmadı. 
Kapı da jçeride:n sürmeli. 

Kadri. Zonguldak afır ceza mah
kemesi reisliğine Ankar& hAJı:iml 
Rlfat, ba3mUddelumumt muavini 
linlit İzmir asliye cez:ı hftkimliği· 
ne· ~" '> 

70 Hraya terfi edenler: 
TemS'iz mahkebieeı raP<>rtnrıe. 

rinden Hullisi İstanbul kadastro 
hüim11ğine. Kocaeli asliye ceza 
hildml CeliletUn İstanbul ceza 
hlltimlfğlnc. Kocaeli asliye ceza 
h&kim.liğinc Adliye VekllcU ceza 
l{ıleri baemuavini Seyfettin, 70 li
ra maaela Denizli hukuk hlkim
liğine Karat hukuk blklml Osman, 
Erzurum hukuk bAkJmllğtne Rey_ 
haniye elkl ceza hlldml Htlaamct
Un, Ermeıılk hukuk hlldmllğine 
Yalo\'8. eski mllddeiumumlsl hzet, 

nc Buı·haniye eski ınüddelumumt 
muavini Hliseyin. Ktrklarell sorgu 
hakimi Mehmet' Aksihar hR\dm 
ı:nua\•1n1iğinc, Dcyrek müudciumÜ. · • 
mi mınıvint Mehmet Beypazarma. 
Geyve sorgu hikhni Emin Saf. 
ranbolu hfıkiın muavinliğine. Ak _ 
F.Chir mUddeumumi muavini Om~r 
J{arapmara, Çarşamba eski müd
deiumumisi Enver ÇemLctkezek 
sorgu MklmUğine, 'Fatsa hlkim 
muavini Akif Darende hakim mu. 
avinliğlne, Darende hakim muavi

Polis. pis apartmanın dördün· 
cü katında. Kapıcının gösterdi· 
ği bir dairenin önünde durdu. 
h.'1lpıcıda ikinci bir anahtar var. 
dı. Fakat, kapı içeriden sürmeli 
olduğu için, işe yaramıyordu. ni Naife Fatsaya, N<n·gchir sulh 

hakimi Nazmı Göynük sorgu h!. 
kimliğine tayin edilmf§lerdlr. 

Suıtanahmet Birinci Sulh Mahkeme 

Ödemia ağır ceza reislieine Öde - .ıılnden: 
" ., La SU!s sl.,oı Ln §irkcUnc izafetle 

mi~ hlklıni Münir, Konya asliye umumi veklll avukat \'ltnll Ojalvo· 
hukuk hiı.ltimliğlne Bergama hu - nun Anadolu ,ımendiferlerl kumpnn· 
kuk hakimi tamail, BolYadln ceza yası ıi.Jeyhine qtığı dava Uzerlne mU· 
hakimliğine temyiz mahkemesi es- ekkllinln ycdlndo llten zayt ctUği vo 
ki raportörll ZilhtU. Bolu ağır ce- cv\'elce usulcn ilim edilen mahl<ememl 
za reisliğine temyiz raportörlerin. z!n 26·6·033 tarihli llAıwnda numara
dan Mustafn, ÜskUdar milddclu _ lan yazılı olan mlimcsaıı bonolan ne 
mum.isi Nuri Tunceli r.cza hakim. to.h\11!~ hakkında tcdiyatta bulun· 

nıaktan ~lmendifer kump:ınynsı :mene· 
liğine. lic;UncU sınıf adliye miifet - dllmlşU. Bu ı:ero yapılan duruşmada 
tlşi Şevki ikinci smıfa. sözü geçen mUmessu bonoları ne tah· 

00 Uraya terfi edenler: ,1ırıtın faiz \'e tcrncttUlcrln!n La suıs 
Erzincan eski ııulh lıiıltimi Ha.

1 

sigorta ~lrl<etinc tediyesine karar '\"O· 

san Bilecik hukuk bakimliğiııc. rlldlğl clbctıe keyfiyet ticaret ltnnu· 
Ödcmi!i a9liye ceza hakimliğine nunun mac!del l'llahsusaııma tevfikan 
Adliye Vekaleti umum rnüdilr mu- ııtın olunur. (2S76i) 

r.,Suadige Pliijı 
. GAZİNOSUNDA: YARIN AK'AM 
Münir N u reddin 

ve arkad<J§larını dinliyccchinfa il 

Deniz gedikli erbaş orta okul 
müdürlüğünden: 

Okulumuza ücretle 2 türkçe, 1 ingilizce, 1 fizik-kimya tabii ilim . 
ler, 1 tarih-coğrafra·~ıırdbilgisi öğretmenine lüzum vardır. 

Şartlar: 
l - Üniversite mezunu olmak veya Üni\·ersitcden öğretmenlik 

\·esikası almr3 bulunmak. 
2 - Askerlikle ilişiği bulunmamak. 
3 - ücret mıkdarı barem kanuwıa göre M. M. Vekaletince ta· 

rin edilecektir. Hemen derslere bafıanacağından taliplerin acele Ka. 
sımpaşada Deniz Gedikli okuluna müracaatlan. (7667) 

Bronşitler~ KATRAN HAKKI EKREM 
lstanbul Valiliğinden: 

Çocuklan ktlrlaıma yurdu marangoz ve dcmlrhanc şeflikleri açılüır. 
Şimdilik 40 ıtr llra Ucret \'erllecektlr. Sanat okulundan mezun olanların bel · 
&rlerllc ı.rnnrlf MUdUrlUS1lne mUracııatıan. (1610) 

Polis kapıyı yumnıkladıktan 

sonra seslendi; cevap yok. 

Kapıcı: . 
- Madam Ronrad gece eyde 

idi, dedi. Belki şimdi de içeride. 
dir. 1Jes tane de çocuğu var. 

Polis cevap ver.di: 

- Kap,ıyı kırsak lıiçte fena 
yapmayız. Bcl,ki j~cride bir va
ka olmuştur. lkisi birden geri· 
!erek birkaç defa. kapıyı omuz. 
Jadılar. Bir ~atırtıdan sonra 
sünne SÖklildü; var kuvvetleri. 
le kapıya ' yüklenen iki adam 
kendilerini apartmanın içinde 

buldular ve karşılaştıklan ma.n
w-a kar3ısm:la nefretle sırtla· 
nm çevirdiler. Çünkü; Madam 
Konrad, duvardaki ~engele bağ. 
Iı bir bez parçasında. .asılı dunı. 
yordu. Kadının öldüğü yUzün -
den belliydi; suratı, mumya. gi· 
bi beyazdı. 

!{apıcı sordu: 
- Acaba çocuklar nerede? .. 
Odayı aramağa. ba.,ladılar ve 

nihayet elbise dolabmm içinde 
be.5lni de sırayla asılmış buldu
lar. Bu gibi korkunıç vakalara 
müteaddit defalar şahit olan po. 
lis memuru nefretle titremcğe 
başladı. Fakat, ucuz mobilyalar
la. d<i§enmiş odayı gör.den geçi· 
rincc, başını s&Uayarnk Mt'du: 

-Madam Konrad'm mali 
vaziyeti herhalde çok bozuktu .• 
Defil mi? .. 

-.Evet.. Zavallı kadın! .. Çok 
fakirdi. I<ocası bir hafta evvel 
kendisini terketmişti. Nihayet 
müşkül bir vaziyetteydi; çocuk. 
larının kamını güçlilklc doyura. 
biliyordu. 

}>olis, cebinden çıkardığı not 
defterine şu satırları karaladı: 

"Nefret uyandırıcı ve gayet 1 

vazih bir intihar va:kası. Madam 
!Konra.d, iimitsü!ik yüzünden, 
hayatına son vermeği düşün

müş; önce çocuklarım sonra da 
kendini asmıt." 

Kapıcı da. aynr fikirdeydi: 
- Evet.. Iıı.tihar vakasr .• Hiç 

§ilphe yok .. diye mmldandı. Ka· 
pı içeriden sürmeliydi. Başka 
kapı da. yok. Pencereler ~ok 

dar.. Sonra.. Dört kat yüksek -
likte bir aa.prtmana tırmanmak 
akla gelecek şey değil. 

Polis, raporunu verdikten 
sonra usulen müddeiumwm, hü_ 
k\unet tabibi, tahrri memurları 
apartmanı gömen geçirdiler. Bu 
tüyler Urpertici salıneyi inkisarı 
hayale uğrayan bedbaht bir ka
dından lba.~ka. ihiç bir kimsenin 
tertip etmeğe cesaret edemiye· 
oeğini düşünerek vakayı be.sit 
bir intihar hi.disesi olarak ka
bul ettiler. Fakat, bu hadise, 
cinayet i~erile uğraşan bir mü. 
tahassısm !kulağına. gitti; bu a
dam, hSkiriı Hulman'dı. 

Hakim Hulman, ağırcezada 
çalı§an gayet faal ve enerjik bir 
gençti. Tabiati de biraz tuhaftı; 
polisin halletmekte müşkülat 

çektiği vakalara elkoyar ve 
onlardan evvel iti aydınlatma· 
P, muvaffak olurdu. Bu yüzden, 
Almanyada gayet büyük ibir iföh. 
reti vardı. O, bigfuıfıh lbir kimse
nin haksız yere mahkfun olma
masına pek çok dikkat ederdi. 
Fakat ıbir cinayetin failsiz kal· 
masma da o ni8bett.e sinirle_ 
nirdi. 

Madam Konrad vakası onu 
pek çok dütJijndürdü, !kapıcr ile 
göriipnek üzere apartmana git. 
ti. Kapıcıya sordu: 

- Kadınnı aklmda bir ga~Ti 
tabiilik var mıydı? .. 

!Kapıcı: 

- Ha.yır, dedi. Madam Kon
rad'da delilik alimeti yoktu. 
Herhalde ümitsizliğe kapılarak 
kendini· ve çocuk:İannı öldürmüş 
olacak. 

Hltçim HUlman, kapıcmm fi· 
kirlerine itiraz mahiyetinde ba
şını salla.yarak: 

- Hayır, dedi. Analar, dU. 
şündüğünüz ~aradılışta. değil
dirler. Hiç bir kadın yetiştirdi· 
ği çocuklarmm hepsini asacak 
kadar "Vah.si olamaz Demin 
Mösyö Konrad'da.n balısctmiş_ 
tiniz. 

- Evet.. Mösyö Konrad sağ. 
dır. Aralarında geçimsizlik var
dı. Baza.n da kadıncağızı .aö· 
verdi. 

Holman, bilyUk bir sükOnetlc: 
- Öyle mi? .• Diye mnıldan_ 

dt. Bu adama tanışmağı çok :ır. 

zu ederdim. Fakat, evvelemirdc 
kadınlar çocukların bulunduk -
larr odayı görebilir miyim? .. 

Kapıcı, hahlmi yukarı çıkar· 

dı. Hakim, kapıyı, pencereleri 
tetkik ettiktt'n sonra kaşlarını 
çatai"ak: 

- Acaip şey, dedi. Anlaşılan 
ben de.' yanılıyonun. Kapının sür
meli olduğuna nazaran içeriye 
girmek imkam kalmıyor. Apart_ 
man, çok yUksek, pençereler de 
dar. 

Kapıcı cevap verdi: 
- Pencerelerden apartmana 

girmek imkfınsIZdır. Kadm bu 
işi kendi kendine yapmış ola -
cak. 

- Her ne halse .. Şimdi bana 
adamın nerede oturduğumı !öy· 
leyiniz. Bu adamla konuşmak 
c;ok enteresan olsa gerek. 

(Sonu yarın) 



Ski ismini 11erCliğimiz: kız.ahlar sade kar ve 
buz üzerinde değil, denizlerde, süratlc seyreden 
küçük motörlerin arkasına bir iple takılan deniz
cilerin ayaklarında da kullanılıyor. Resim de, su 
skisi denilen bu kızaklarla su üzerinde herhalde 
epeyce zor olan numaraları yapan sporcular 
görüyorsunuz. 

FUTBOLCU PORTRELERi No: 3 
, .. -

Tıllrklyede şimdiye kadar yetişen fltbolcllerln en tekniği 

~®1Fök O~rnnı<§XUil 
eziyyetleri,. oy un 

t rzı, hususiy~tleri 
Bir izah 

Bazı arkadaşlarım futbolcü port 
rclc:-ıni yazarken, neden daha eski 
futbo!cülcrdcn başlamadığımı so· 
ruro:lar. Ve mesela Fuat beyden 
ba1lıyarak Hasan, Hüseyin, Has
nun Galip. Obcrlerleler, Emin Bü 
l~nt. Galatasaraylı Arif Fenerli A-
rif. Hikmet, Galip, AS!anyan, Ba· 
ron Feyzi, Cambaz Kfunil, Demir 
Etem, Otomobil Nuri, Fitil Nuri, 
Beleş Cemil, Süleymaniyeli Zeki 
ı;e Hikmet Yusuf Ziya, Necip Ş:ı
hin, Sadi, Miço, Titpo, Hasan K~· 
mil. Refik, Arap Hüsnü. Adnan ve 
daha birtakı.m kıymetli futbolcüle· 
rimizin isimlerini sıralıyorlar. 

Vakia futbol tarihimizin bu isim· 
!er en kıymetli birer şahsiyetidir. 
Ancak ben ne yazık ki bu futbol· 
cülerimiıin bir kısmını hiç görme· 
mişim. Bir kısmının oyununu ise 
yazacak derecede hayal meyal ha· 
tırlanm. Bazılarını ise (bizim nes!e 
kadar oyununu idame ettirenler) o· 
yunlarını görmüşümdür. Hatta be· 
rabcr oynamışundır. 

(Hasan Kfimil, Galip, Galata· 
saraylı Sadi, Cambaz Kfunil, Ba· 
ron Feyzi, Refik) b:ı kırmetli fut· 
bolcülerimizi ise esasen futbolcü 
portreleri yazı serisi içerisine almr 
şımdır. 

*** 
REFtK 

Bazı kıymetli futbolcülerirniz 
vardır ki, iki nesilde de O}'Unlarmı 
yürütmüşl~rdir. Bunlar Türkiyede 
ilk futbol devirle:inde parlak birer 
yıldız olarak tanınmışlar, sonra da 
mah<'ret ve kudretlerini idame et· 
tirerck, kendilerinden sonra yetişen 
genclerle de futbole de\'am edebil 
mi~'erdir. işte Refik bu müstesna 
f utbolcülerimizin biridir. 

Refik futboldc en mahir olduğu 
zamanlar<!,a şimdiki gibi şişman de· 
ğildi. Oylc pek de kuru olmamakla 

beraber çelik gibi bir vücuda m:r 
Jileti. Orta boylu; kumral. 11eşeli, 

çok tatlı konu5<ln esprisi bol, bir 
futbolcüydü. 

Futboldeki meziyetleri ve oyun 
tarzı: 

Refik müdafi, oynar, mua\•in oy 
nar belki de muhacim me\•kiinde 
de oynar, lakin Refiğin asıl yeri 
benim bildiğim rol muavin yeridir. 
Muhakkak ki .burada her yerden 
çok muvaffak olmuştur. 

Refik Türkiyede şimdiye kadar 

yetiı;en futbolcüler içinde en · tek" 
nik oynayan bir f utbolcü olarak 
yer almıştır. O kadar hesaplı ve 
düşünceli oyun oynar. Ezbere kati" 
yen topa vurmaz, ezbere karşısın· 
da O}'llncuyua atılmaz. çıkıs yap· 
maz, Reliğin her hareketinde bir 
teknik bir incelik aranmalıdır. En 
müşkül vaziyette topu kurtardık· 
tan sonra, ölçüp biçerek en müsa 
it oyuncunun en müsait taraf ma 
bilardo oynuyor gibi topu mükcm· 
mel paslarla yollayan ahenkli bir 
oyunu \'ardır. Oyunda hesaplı \'~ 
mevzun hareketlerinden dolayıdır 
ki ona (Şiir) adını koymuşlardır. 

Hakikaten Refik sahada, o mükcrn 
mel kafa Ytmı~ları, yerinde Ye 
tam zamanıtıda top kesisleri, kısa 
kısa adımlarla lakin çok seri ko· 

şu~ları, ince çalımları ye bilhas.c;a 
'ölçülü müstesna yerden pasları ile 
enfes bir şiir kadar kıymetlidir. 

Dcmarke olu~u. deplasmanı \'Ü" 

cut çalımı, mükemmeldir. Refiğin 
futbol aleminde meşhur burun şüt 
!eri vardır. Topa ayağının burnu 
ile o kadar sıkı ve hesaplı vuru~ ki ı --:;;'i::::-;-::--;:-==-;=;:::;;;::;:::;::;
bu )ekilde attığı penaltıları kaleci' 
!erin tutmasına imkan yoktur. • 

?-ioksanları: Sol ayağına nazaran 
sağ aya~ının biraz zayıf olması. 
Refik gibi müstesna yaradılış \"e 
kıymette bir futbolcüde bu nok· 
san da olmamalıydı. 

Bir de oyun bakımından deği! 

karakter bakımından Refiğin pek 
çok klüp değiştirmesini tenkid e· 

denler vardır. Bu kusuruna da c:u :. 
yolda bir cevap vereyim de futbol 
tarihimizin bu ~iirinin. üstadının 
karşısında layık olduğu hürmeti 
göstermiş olayım. Refik o derece 
kıymetli ve yüksek bir f utbolcuv· 
du ki, kimbilir belki de bütün klUp 
!er bilgisinden istifade etsinler di· 
ye çok klüp değiştirdi. 

Bedri GVRSOY 

E. Sadi Tek Tiyatrosu 

Bu gece BEYLERBEYİ İskele Al. 
le tiyatrosunda HAMLET. 

27 .8.940 S,.lı 
S.00: Ajans haberleri, Ş.10: Ev karlını 
Yemek listesi, 8.20/8.30: Müzfk: Ha· 
ru musiki (Pi.), 12.30: Program ve 
memleket saat ayarı. l:?.35: Müzlk: 
Muhtelit tıarkılar (Pi.) 12.LO: Ajans, 
13.05: MUzlk: Pltıklarla muhtelit pr. 
kılar, 13.20/H.OO: Müzik, lS.00: Pro· 
gram, ve memleket saat nynrı, ıs.o~: 
Müzik: Cnzband <Pl.J 18.80: Çocuk 
ııaııU, l!I 00: Müzik: Çocuklar için 
(Pl.) l!l.15: Fasıl Heyeti, lll.45: Mem· 
leket saat ayarı ve Ajans, :!0.00: Mü
zik: Çiftçinin saati, 20.ııı: Konuşma, 
20.30: MUzlk, .Aııkarn Radyosu kllme 
ses ve s:ız heyeti, 21.15: Serbest saat, 
21.30: Konu,ma <Radyo gazetem). 
21.45: MUzlk: Radyo Salon orkestrası, 
22.30: Memleket saat aynrı, Ajans 
ııaberlerl, ziraat, Esham - Tahvilat, 
Kambiyo - Nukut borsası (Fiyat). 
22.45: Müzik: Radyo salon orkestrası 
programının devamı, 23.00: MUz\k: 
Cazband (Pl.) 23.25/23.::0: Yarınki 

program ve ltapanı~ 

YARIN AKŞAM HARBiYE'de~~~rıııWJ~ 

B"'Lvu·· .u Bahacesinde 
841A§AQ]&4 -

sevimli okuyucusu 
35 nci senesı --kutlanacaktır -

llloüıd progmmıı U:lvctcn, YAŞARI ııc\·ı:n bilt.tln nrltada"'lanıım lştlml:lle 

8J ltişllil;: J,l'ıme ıı:ızı. Aync:ı zengin prognım bUyillt lirprlzler, 

I' ·M~ülrrulEWilltıılil'B.lıillllllilll~~Mlrıml 

afıl 

Spor, macera, aşk ror118~ 
Yazan: SACI T TUGRUL OGE~, t? 

1 -;ı Artı~ aşkın ~uur ... rd~ 
..,-, ket ettiren zalıın pC ,tt 

Kemal mencccrılc kısa bir ko- pılmıştı. .• 1 r"~·i 
nuşmadan sonra. ertesi günü İçinde derhal NarsJI tııJ)'ll 
sant 10 da kli.ipte bulu§mak üze- i~h1 gittikçe artan 

3 gel~ 
re ayı-ılıyor. ycmiyccck bir hnlc 

Köprünün üzerine c;ıkınca bir artık.. ~pıı1~1' 
anda. sanki omuzlarında yukii.i Hayır! .. Bir §eyi~! ~1 gvr· 
olan pek ağır bir şeyi bırakm:ş ne olursa. olsun Nf11' 
gibi ferııhladı. liydi. ~od'st 

Saat akşamın 9 uydu. Önür.1e Altı gün evvelki ·~' 
12 · 13 saatlik bir zamanı vardı. settiği şeyi şimdi =' ııc ~ 
Bunun da yarısı \\rl·u ile gc~r- mek ihtiyacile §idde 
se demek ki 6 saatlik bir ayak yordu. • r}e~ ~ 
üstü devresinden sonra lstanbu- Bütün yapacagı §il) 
lu terltccecekti. Hem de belki muştu. . ·ıı jçift 
a1tr ay uzayn"ak bir seyahat Sa.de düşünccıerını 111ıı. te~ 
· · Ve kendisini ayaklar ·def~ 
ıc:ın.. e gı ~ 

Terke:lcccği sade İstanbul mişti. Onlar nereY ~ti, 
muydu ya?.. Ne kadar zamaıt ıı:I cttı' 
Onımiıı beraber neler bırakma· remez. Fakat geın ı.-sds:' 

y.>rClu. Samimi arkadaşlar .. A_ bakınca ta Maçka~-3 
lıı;tıf:ı muhiti. rahat evini, an.ne- mia olduğunu gördil· 
sini. akrab:ılarmı.. Maçka!.. . g.dCıj 

Fakat bütün bunların üzerin· Bu isim Kema.lı . di 
de Kemali büstütün düşündü _ ti. Sanki kendini şıll'I 
ren bir şey vardı .. Naran .. Onu görenler dönüp: u# ~ 
da bırakacaktı .. Hçm de bir ke- - Utanmıyor 111 

.. ed larda dolaşmakttlll ? .. 1.1\-orC re ,goı·m en.. gc , !ti 
Biran aklından çocukça şey - Diyecekler gibi ~ıÇ 

ler geçti. Gidip cvi:ıin önünde işi neydi bura~ıı? ·çill 
mişti? Ve §imdı Jll dola.şsa ? .. 

Yalnız toy bir mektep talcb<'. yordu? . nıile ~ 
· d • b h k t Çünkü Macka ıs . 1e ~·· sıne ya.kıştır ıgı u are ·e e 3 ııo 

k('ndlsi de gilldü. Ama ~ülmch ikinci bir isim bC)'ll
1 

para etmez. Naram görebilme- l:ınmrştı: Naran.. -ord~ 
nin bir kolayını bulmalıydı. O da burada o.tur~tl· 

Bira?. diişüniincc bur.dan da hangisi? Bi1Em•Y0 ıı>11~A 
vazgeçiyordu. Naram bulsa ken· mesela şu önünde. "1ıı il'~ 
disine 11e söyliycc~kti ?.. partman olabillrd1

• 

l n ·ı bo''yle go··nır" ıcrse .. ·
1 

... -ıı~.1 Ne mi söyliyece di ?.. > "' 

Bir genç sevdiği kıza neler Derhal top~~-ıırı~tf· • 
söylemez.. şündeki avarelıgı. b Jı~ 

Evet .. Kemal Naranı seviyor. i§i varmış gibi bı~ ).,ı.r-,ı 
dH .. Hem de şimdiye kadar hiç rUrneğc ba.c:;ladı. 13ır_~ 
hisscdemediıYi, knrsıl:ışm:ıdıgı- jki tarafındaki aP'-~1 ,_,. ~ ··zdell 1 
bir şekilde .. Bunu kendi kendine pencerelerini go (Vct:tl 
füraf ediyordu. yordu. -----

- ,..ıı~ 
nok"örleriıı ani reıım:ııı ynptıltları m<';ıin ioplnrT::ı çalış .;ıtltJ(I ~ I 

genç kızlar nr:ısınıla ı·ı><'~·ce moda olm•ı •. ')."nlnıı onl::ırı bO~ 1ıeııı JI"" 
bir fark vnr: Toplnr dnha yumusak .• Y.ldlvenlrr d.'\lın nıııll·~ıd'tl• 
bu l'jln kolnyıııı da bulm• ı .lar .• SırtüstUyl're yntıp herP b1t A 
koll:ırını blrdl'n ç:ılıı;tır.ıbUiyorı:ır. ,,ır' 

ilme li dal ve yeftlmler!n '~e 
maıııııerin na~arı dikli& Aı 

Em~ak ve Eyta11 • 

Bankasından ..... '',,~.~ 
Maaılarmı banlmmıza temlik ettirmek auretııo nlııl\ tı :Z c'l , 

timlerin K. evvel oıo - Şub.."Lt !Hl Uç aylıltlarının tedıyc.s ıı ,.o 11"' fi 
hinden ltitınren başl:ınncaktır. • d" ııııl~ı ,~ 

ı - Maaş tahlplertnln temlik mua.meleııl için cııertıı d$ ).,ı:ı 
evvel bankamıza verilmiş hesap pusulalarının nlt ıus1Jlıtl u•rı . ,ııı~ 
atıerdc fotoğraflı nU!us cUzdanlıırllo bankamıza murs~~ ~~,.,. 

2 - MczkQr h~sap pusulnla.rmın tediye gün .,.e ı;:ııı ~t İ' 
vıır!l:ı. bunlara ait mıuı.8 sahiplerinin 2 cylQldcn cv\·cl b rl ııııOııl'' 
bankamıza mUracnat ederek ı;Un ve s:ıııtıerlnl öğrcnıııclC r;tsl ' ı1I 

3 - Askeri ma.lQllerln mUracaatı cylQlUn ikinci pıır.:1~1ı:ı~ ' 
kizden on ikiye lmd:ı.r kabul cdllccektir.Herhanı;I bir ~ıı _,1 ıı'' .. 1 

mama.it Uzcre ma.lmUdUrlUkler!ne naz:ıran mUracnsL sır 4 ,tJ 
ml§Ur. U ,.c 13 ,1 

6%1 fC 
2 cylıll 9t0 tarihinde saat 8 ile 9 arasında ı::nıtıı '"' ıı ı· 

dl'W' ııl 
10 arasmd:ı. Fatih, 10 ııe 11 nrasnda UskU:lar \'O l{a 

1 :.eri ••1 
c1" 

Bryoğlu, Eyilp \'O diğer ma.lmUdUrltiklcr:inclo kayıtlı ıı5·: • ıııl• pı 
ynpılaccl<trr. Blldlrllen &iln Ye :ı!'..'.l.tten Eonra ' ki cı:ıoıtefl~r"' 
maa~ ııahlplerl gibi muameleye tabi tutulara~ı ''c ırı ııııı ol 
lerile ikrmlyc tc\'ZU cüzdnnlannı birlikte gctırnırJcrl 


