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~J' ,f. Teminat 
-~ Dün akşam Nazilliye hareket veriyor : Yaııııacak mı ? 

ilan HASAN KUMÇAYI 
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~~- eden Refik Saydam Suriyede 
ı_ij}fıi izmirde imar iş- italyaya ,, h h ~ısıra alt olup J,ilJ-

~ ~--l e:dunda bulunan Sel. 
~ ı..._ '4nn

111 
Cklc l\lısıra taar ruz 

'-t "il faa 1 otrnrş oluyor ; fa
~ ı.~ıu? :Kahire _ tcıkrn· 
~,~ etinde inkisaf <'dip 
~ ~ henUı belli değildir· 
llıa --~ ~aUnclc mrskfm 
'~ td~la. 8cllum ara~mda 
,~. İf.t.Jyln t~Uk bir ~öl bulu· 

~-~ terini tetkik etti Us 

. "' •"\ı ku,"\·ctıcri bu ç.öl 
&uı.ıuk Ye 1cak gibi 
())~\'aını 4 iln,.ı•·'~' Bcrlindo tayynrc bombardım:ınlarilo 

.......... 
ıuıır;ara uğrıynn binıılaraa'ft f>lrf .•• 

Hava 
mayn 
tarlası 

Başvekilimizin Hatayda bir hafla 
kadar istirahat etmesi muhtemel 
/::mir,, 17 (A .A.) - Başvekil 

Doktor Refik Saydam dün fuar-

verilmiyecek 
Tlrklye • Sariye 
m•aaıebetlerlabl 

doıtaae lıalmaıma 
çalqıyor 

A nkara; 18 (A .. A .. ) - Fransız; maa· 
laJıat:gümrı, De Mogtca.nıt, Suriye 
vaziyeti hakl>mda '•Uıua., gazcteslnin 
bir muhııITirlnc ~u bcyan:ıttn. bulun· 
mu.~ur.: 

Açolk 
ltıı * k. it lY p 

fMnıi şeı 
1 Ankarada 

Londrada baraj ateşi bazı 1 Mare,al ve 
yerlerde bu derecede 1 blkimet erkinı 

daki tetkikleri esnasında. yerli 
pavyonlardan mada. han, Maca.. 
ristan ve Yugoslavya pavyonla
rını da tetkik etmişlerdir. Refik 
Saydam, ecnebi pavyonlarını zi· 
ynrctindc pavyonların :mensup 
olduğu devletlerin k-onsolos ve 
mümessilleri tarafından verilen 
izahatr dinlmnişlerdir. Başvekil 
akşama doğru da belediye reisi 

(Devamı 4 üncüılc) 

"- Surlycdcki ''aztyet hakkm<la 
aon zamanlarda aslı olmıyan bazı şrı· 
ylo.lar dOlll§tı. Bu şayialo.rm, maııd:ı 
altında bulunan mcmlckcUcrdo lıTn.n· 
aız hUkCUneUnln dUrllstano bir ~ekil· 

de vazifesini ita etmek hususundaki 
mUsbct ve kaU niyetinden Türk dkA· 
mnnuınlycs1n1 §ilphcyo dll§Urcbllmeal 
dola~llo çok mOtcesııirlm. 

kuvvetli 

1 
taralmdan 

Mare,aı 06rlag kartılandılar 
Londra berinde 

Sayın Bay Falih Rıfkı Atay 
Ankara mebusu ve Türk Basm 

. Kontrol iyi ama 
yollardalll kaza 

sebepleri de 
kaldırılmalı 

açmaş rh Birliği merkez idare heyeti reısi 
l1ttıı,_ v'lı,, Londra, 17 (A-s\.) - Ha\•a nc.zare· 

~~ 'n~~Zçt:Siızirı 12 Eyliil suyısmdaJci ya;rnı::da mcslchdiı,.,. Unln tebliği: 
il. """'1ı-, hı 'lnfldaf aa ga;;ctccili!ii an'anesinc dönnıiyc davet et- OOn gece ba~Iıyan hllcumlıır bu sa· 

.L a.zı bah erken nlhııyct bıılmuş, faal<t 
~-:"'; ~i Yı. dikl:a/]c t:C tek bir cilmlc~l mii.stc.~na, lr~ctJe tazı knınnlanna c<ıtvarına bomba· 

be ~dtk b nıız o aı>'ancdcrı b r adım ayrılmı§, 11:akla~~ ıar ntılmı§, bl rkaı; yangın ı;ıkmr~ da 

l~~ 'ltqltad it giizcl daı·cıc ccrnbımr:, §itabcum ibaret olurdz' sUrııtıo söndUrUlmU:ıtUr. E\•lerdo ve 

't bzıı101~r da hapalı bttlunm wçıydık bıı şital:mnı::: lıayli ilcr. bazı tıcarcthanelerdo hıısarlar vnrdrr. 64 rdu. . (Deçaınr 4 ünciid~) • • (De,·amı ~ Un<'üıi<' ) 

' Yaşında bir apartman kapıcısı ıngılterenın 
ıtaşıadn bir kıza Amerıkadan aldığı 

tel\ .. d •· destroyerler \javuz e era.eD Bunlardan birine 
"Çörçil,, ismi veriliyor 

Y k 1 d 1 J..ondr:ı, 18 (A· A.) - Bal' ri:;•e a a a ll 1 naztrr .Alcxnndc>r, AmC'rikn tarn-
'cudd · • fmdan İngiltcrcyc satılan dcstro. 

}'e tillnlıırnıı yerlere Yerilecek isimleri a\•am 
~· tal'ilıind lk ~lrndıye kadar zünc dcl\'Bm etmek istemiştir. Fa- karnarasmdn bildirmiştir. Alcxan· 
~~ lab1t1.1t c. f;oı Ulmrmiş bır kat bu sırada sokaktan geçen bL der destroyerlerden birine Çörçilin 

Ilı l-1~ t~ır: a~ına ba§:nmış bu· ri~i, k~<'Uğün .boğuk iniltilerini iııit. i5mini~ verilccC'ğini söylediği za-
ı:ı.t~ töre mL5, lıırk~ç lt•c:ivle beraber kapıcr 1 mım ıııddet le nlkışlanmıştrr. 

ııltıı r. '.(la b."'akanın kanrama- I nın odasm:ı dalmıştır- Daha bnşka isimler dl' zikretmiş 
~~. ~ı ;'aş,ır apar~ıman kııp!- . Azıh ihtiyar cü~ilmeşhu~ ha- ve ~iki hükümct P\'Vl'lki isinılrrin 
:"l\ 0, -"lı <?\'\•el~dıı f•h a"imda bı... • 1 nde- va'•"lnnmıs, dun de adhyeye dn· · •· . ilmesindc muta"··~ "' 'ul · -
~ ;ı:;·a.n ku:~ ~Un so'mktn o. vcri•ri~tir. rı cihf'tlc bunların lngiltercdc ve 
~~ , :a."larınatil, , ı:ocı kla~ ara· 1'.~ellhnt todev_i ~llt~~". almm1ştır. Amer!kada ayni ismi~ taşıyan ııehir 
~ ~ohta a !>I lfilıati kcn- 1htıyar sorgu hfilmnlı :ıncc sorgu· ve köylere ait oldugunu izah ct-
~ll l~lldı l'ara vcrerC'ğini va- sunu rrüt .. .,• ııı tevkif ,,1,.-.., ... ,. tıır- mil'!i r-
lıı ıı r. Iınt'.} ve odnrınn ın· 
~~\h.r h 

~ı.. lııteı:~d: Çocuğa. tasallüt ceza 1 an d 1 r ı I an " ~ bağı a.knt Melahat can 
~t b~l3·n~ağn ba§lamı5tı r. esnaf 

· "zlerıe ~f'Şısında <'ocuPı•n lgy k~ııı ve leca,;ü-

&Çfe ıki tren 
~1ıııÇarpışt1 
~tı..~ cı\t d8 ( \ " 
4'ı:'lt~ 'tıııda. 1 ' · , ... ) - Gutcn-
4ı 111 \oı.~ lier ik~ tren nılisademe 
~· ~lar 1 

trende tl" yolcu 
~ a:~ iiğr:ı:a~trr. Şiın
~ ~ttıı. '7tı 3() • Udigaıe göre ce-
t~. ~ ~flralı Vardır- I<':ı.kr.~ bit k .. la olıno31 muhte 

adın tıramvay 
'altında öldu·· 
~~lısao 
ta~~ gı~:a li&.rblycden Tak· 
~~\lll.ıı~ le 0 Ian vatman Ce· 
~ ?o )a dlter ta!ratnvay Yolun bir 
'~ltl°tııda '!darına gcı:mckte o· 
~ ~tll' t&rpın aryanı isminde 
~ btt · ltadıtı ıı, ağır suretle ya· 
t;' lıa"~tııscıet haataneye kaldınl· 

' ~<la ı:=ra. ölrnll§tUr. Vat· 
Jltata b:ı~la.nmıtı· 

66 kilo eksik ekmek, 12 kilo francala müsadere 
edildi. 26 şo för cezalandı 

Altıncı şube memurları muhl<'lif 
sebeplerdC'n dün 4 otr"rı:ı soför 
ve biletçisi ile 2G otomobil ve 2 
kamyon şo"örü <'"::~!andırmrslardır· 

n y~ -·unda Fi,.uzaf!Jıiln Drftcr. 
dar yokuşunda Ensa~ Bibrr'in ft . 
rınında GG l:i:o ck'llek vn TPkl'limde 
Şehit Uuhtnr c:oddesindc Sami~ c· 
nln fırınından l 2 kilo fran<'nla ek
sik VC7.inli oldttJ:ı:-ı~..ı-ın mUsndc· 

re olunmu"tur- A~·rı<':ı Ensar Bi· 
ber in fırını ile 1 sllk l:il C'add<'sinrlr. 
7 numaralı jşkcmh<'<'i Aristidi pis -
!iktC'n, Taksim Cumlrnriyct cadde
sinde 45 numaralı pastncı Andor 
kazruılarm kalaysız oluşundan, Sı. 
raser\'ilcr caddesinde ı :17 nıımn . 
rada kaı;ap Dursun etikete-iz man· 
da eti şatt.ığındnn ce1.nl:ı.ndırıl· 
mışlardır. 

iktisadi devlet 
teşeklllllerlnde 
tellalt sandığı 
Bazırıaaaa projeye gire malltelll 

mt!:esıeseıer memarlarmın 
tekaltllklerı nuıı beıap ıanacak 

(l'aucı ' Uocüde) 

Ankara. 17 (A.A.) - Relslcumhur 
t smet lntınU bugUn saat 13 t o ışchrt· 
ınlzc dönmüşler ve garda Gcnclkur
mny b~knnt Mareşal Fevzi Çakmak 
ile vekUlcr, parU genel sekreteri ve 
pnrtl umumi idare heyeU azalan, mc· 
buslar, gcncllrurmay ve mnıt mUda!aa 
ve eU erltani ile velılUetler mWıtc· 

§ar ve mUdUrll umumllerl, merkez ko
mutam Ye emniyet m UdUrll tarafın· 

dan selmla.nmııılardn'. Vali vo beledi· 
yo reisi Nevzat Tandoğ:ın mUll ŞcCl 
,11a.yııt hududunda k8.J'§ılamıftır. 

D t'N geeo seyrii<;efcr şnh<'sl, 
bütiin kadrosilc sefubt'r 

bir haldeydi· O kadar ki a yni oto
mobil altı yüz metrede bir !:-C\'l'i' 
lip c-hliyet araştınldı· Ne güzel bir 
faaliyet- Fakat, hiit.un şube kad ro-

(De, 'amr 4 Uncüdc) 

Bu sabah Çekmecede feci 
bir otobüs kazası oldu 

Bir otobüs arabaya 
yaralandı, araba 

çarptı, 4 kişi 
parçalandı 

o·azır.ı 4 ünr.üclr) 

Size bilhassa §U hu.ruslan taarlh 
etmeye :mezunum: 

l - Yapılan imalar, hll!l!mo. olarak, 
Fnuısiz • ltQJyan mUtarekc.namc.11 

(Devamı 4 \lnrUık) ----
ıtalyan 
kıtal arı 
Mısırda sahil 

boyunca 

ilerliyor 
J.ondra, 18 (A· A-) - 1ıı.,iliz 

rn.d}OSU bildiriyor: Knhircdo n~
redilcn bir tebliğe na.mran Mısu. 
da ltalynn ilcrleyisi sahil boyun. 
ca devnm etmektedir- lki ltnlyan 
müfrezesi pazartesi alujamı Sidi -
Bcrrani'}i işgal etmiştir- Paznrtc
sl sünü İngiliz topçusu İtalyan 
krtalarma. n'rrr zayint vC'rdirmiştir-

Milli Roman 

Bugün 
Yazan: iıkeader r. SERTELLİ 
5 inci say/ amızda okuyunuz 

Birkaç gün sürecek büyük hık~y~_ 
Y azan : Bekir Sıtlu KUNT 

(3 tincU sayfada olmyrumıl 
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32 Yazan: :Kadiccan- :i{QJlı 
GeteD lmnnlıırm hlllAan.sı: 
1912 ııcncıı1nln b!r eylCl gtlnll lW· 

kaslnnn Blcanl \'O Tamaro. do.ğlıı.rm· 

dan tepeden t.ınıatıı kadar slltıJılı 18 
allı iniyordu. Bunlar GUrcl.stan akmm· 
dan d&ıen da.ğlılardı. Bunlarm anı.sın· 
da. HWWLkda zai ltlSyUndcn Hltinau 
Mahmut ne nrka.da§I .Aalanm lt6yde 
bekliyen l:nnla.n birer Ç<lCUklannı 

d1lnyıı.ya. getirmek ll.zercydller. Hitl· 
na v çocuğunun bu csn!lda g6rdllttl bir 
atmaca &ibi !a.al ve hareketll bir er
kek olmaııı tcmcnnLslnl izhar ctU ve 
nihayet Aalı:mm bir km Httıruı.vm da 
bir oğlu dUnynya geldi ve ismi Ha.· 
cı llunıt koydu. lllUnnvm kamıt A· 
dar hanlarmm çocuklnrmm sUt annesi 
olduğu için eocuğul'lan tstikballnden 
emindir. 

••• 
zaman geçiyor bu çocukl3r bllytl· 

ycrek evleniyorlar. HIUnavm oğlu 

Hııa Murat hakllmten 00.bnmım iııte
dl,gt gtbl atmacn gibi cesur ve cevval 
bir delllmnlı oluyor. Bu ıımu2a RU!lar 
bunl1an işgal ctmc!t s~ A vnr .sara.· 
ymı ellerinde oyu.'lCak olarak Jrullam
yorlar. Fakat halk arasında Avar han 
larma ltarp mcntt bir hnrcket uyanı
yor. Halkın b:ı§mA geçen w.tanpernr 
Hınnmt Ue Şeyh Ştı.ınll Avar bıuıcda· 
nmm bütUn efradını ortadan kııldıra· 
rak Ruslara. blU'fl cephe alıyorlar. Ha· 
nedıınm öldUrülmes1 esnasında bunla
ra k1n bağlıynn Hacı Murat sonradan 
Ruslardan gördUB"ü !cnalrk 1l%erine 
şeyh Şa.ınlllo birl~erok Ruslar ve 
hıı.nla.r aleyhine harekete geçiyor. 

Hacı Muradı kollarmdan tutup 
omuzlarına almak için eğildi· IA -
kin onun mı.rsılacağmr, ya.ralarmm 
yculden kamyncağmr, bu yil%den 

ölmesi ihtimallnl dll5UndU; o za -
m:ı.n ko.~a. koşa uzaJWıştı. 

Çok geçmeden birkaç klSylUyU a.. 
lar:ık d!5ndll· Kimi ak kimi kara. 
sakallı ve hepsi de m~in çizmeU. 
tahta pabuçlu, kocamn.n ve beyaz 
posttan gocuklu, kocaman kal

paklı a.~· Arr.Jannda tı.ııa 
bir konU§m& oldu- En ilıtiyar ola· 
nı Bacı ?ı!urndm cUDf tuttu: ııalm" 
nı yokllldı ve aydmlık baq1an 
arkadaşlnrmm göUerlnde gezlndi-

Bu mrada Hacı :Muradın yarala. 
rmdan ılkan kan derlslle çamaşır. 
lan arasında ya~, eoğum111, 

bayilan1ara serpilen su tesirfnl 
yo.pm.ıştJ; hafif h:ı!if gerindi; b
mıldııdı; gözlerini açtığı zaman 
köylWerln onu bir gocuğa sardıkla· 
rmı. ellerinin Ustllnde. hiç ıw-sma. 
dan götUrdUklcrlnl anladı· 

Dilyük bir ocak, c;rtmlıya.rak ya
mın odunlıır, ılık bir bava, eefkat· 
li eller. mcak çay". 

Bu baslt fnka.t o r.amn.n için dUn 
yo. değerinde olan dilnya. nimeUe-

1 i Hacı Muradın gözlerindcld ıı3. 
nUkiilğe ya\"116 yavaş son veriyor

ncderck UzUldll· LA.kin ynptJ(;'l bir 
kaç tecrilbe onun bu korkusunun 
ancak bir kuruntu olduğunu gös. 
terdi: 

- Vnzüeslni ynpıyor ya ... ötesi 
bana lazım değil! ... 

Dedi· 
Hacı Muradm mucize denecek 

bir şekilde ölllmden kurtulu§u her 

:tarafta bir masal gibi nnlatılıyor -
du. Kırk askerin ortnsmda. kolla
rmdan bağlı ve g8zlcri kapalt oı· 
duğu halde kaçıp kurtulmıı.sı, ger. 
çekten, ıı:ış1lacak flCylerdcndi· O 
zamana kadar adı hep insan kud
retinden UstUn kahramanlıklarla 

beraber anılan Hacı Murat f}imdi a
deti peygamber sayılıyordu- Onu 
tnnıynnlar yahut ka.rn.ktcrl hakkm
dıı. bilgisi ol:ınla.r: 

- Görecek.siniz, şimdi onun intl. 
kamı ne mUthiş olacak!·· 

Diyorlardı- Adet.A yarmm bu ef
sane ktlıklt kahramanlık destanını 
dinlemek, onu başkıılıırma da an· 
latmak için sa.brrsttlanıyorlardı· 

Huzo.1 köyU Hact Muradın dost" 
larile doluyordu; oraya gelemiyen. 
ler de beraber çalışmak için haber 
gönderiyorlardı. 

Gelenler anuımda Hacı :Mogoro. 
Akbardilav. Eçol Mogoro da vardl
Ho.c:I Murat: 

- Hemen Zai'yc gideceğim; ilk 
hedef Ahmet handır· 

Dediği zo.man hepsi de bu !"ıkri 
alkışladılar. 

- Gidelim! ... 
Kafkas Atm:ıcn.sm.m hapisten ve 

muhakkak bir ölümden kurtulmuı 
Honıakta büyUk bir mUjde gibi 
karşıl~, adetA sessiz bir bay _ 
ram yapılımttı· Ahmet Hanla Ha-
cı Gim'battıı canlan stlolnu6, bir 
taraftan parayla adam toplarken 
bir tara!tan da. Rus ga.rnlz.onunun 
kuvvetlendlrllmesi için Timurhan· 
eurayo. acele mektup gönderilmiş -
ti· 

General Gluk dağlı ruhunun 
sem.bom olan Ha.et Muradı pek iyi 
biliyordu; Ahmet hanın sözlerine 
kanıp da onu bağlı olarak Timur. 
hanşurayn getirtmek için emir 
verdiğine pL~an olmuştu; çtlnkil 
bu emir yUzUnden başına bilyilk 
bir bel§. açttğmr, Ha~ı Muradm 
mllthi§ surette intikam alacağım 
kuvvetle hissediyordu. Her tedbirli 
adam gibi o da yaptığı yanlı§! dU.. 
zeltmek istedi; gerek kendlslnin 
güvendiği gerek Hacı Murat tara
fından iyi karşılanacak bir adamı 
Hw:al köyUne gönderdi· Şunları 

söyletti: 

du. Gene; n.dıını gl'lle mtJrap çeki • ''Ben sana bir fenalık yapacak 
yordu, 1Akin klll'§ISlilda ynlmz soy- değildim· Eğer sağ kalm.nmış olay
ca bir olanlar değil, akrabasmdan dm UzUlUrdUm. Kurtulduğuna ııe • 
Arts:ıl Meer de vardı; artık ölUm \'indim· !Ak.in eğer kaçmasaydm 
korkusu kalmıı.mıvtt· • bura.da ancak bir misafir gibi kar. 

Bir takım oUo.rdan, iç YaL'llld.an r etlanacııktm; ceza görmJyecekttn. 
ibaret olan iltıçlıı.r pak iyi neticeler Belki de Ahmet hanm bir suçu 
\'Crlyordu: Kol ve b:ıcaklarmda, \'US& meydana çıkacak. cezasız 
lalı ut yll.zUnde olan bereler iki nç kalmıynca.ku. Şimdi seni Tim ur _ 
gUndc geçti; k:nlan kıı.burgn ke. hanşurada bekliyorum; biç c;ekln
miği birkaç gUndc eski ha.le geldi; meden gel, işin doğru.sunu öğrene
b:ıcaklan da çabuk iyi oldu; lA1dn ybn de ona göre ho.reltet edeyim.,, 
biraz topal kaldı· Hacı Murat biraz Hacı Murat bu sözlere ııadece 

topalladığını nnltıdığı zaman, es - gUlllmsedi: 
kisi gibi ı;evik o!amıyncağmr zan- (Devamı var) 

1lasqete . 
Küçük bir yardun 

/ STA1''BUL gazctelerlnlıı 
~okluğu, muhtelif sebep. 

ferle kıı.patılıuı gazeteler zama.nm· 
dn dııhn bariz bir ı;cldldo anlaşıldı· 
Kııp:ı.tıJnnl:ı.rm çokluğuruı. r:ı.f,-men 
gazete müvezzileri Jine bol bol 
b:ıj;'lrn.c:ı.k gazete t.ml bul:ı.bUdller. 
Eunlıır nrnsmdıı. clfılcme g~ \"D.• 

Jdt ı:ıknealdnn hal~da ,·erdlkl~rl 
telkinden bir hamlede c:ı.ytp intl. 
~ar s:ıntlerlnl salkım yemek ~ndl
şesiylo değiştiren \'nnı.kpareicr de 
görüldüyse de IDC\"ZUUID bu değil, 
gazete çokluğunthn bahzedlşlm, bu 
k:ıdar gaı.ctc1e ecnebi rollUln mn• 

lın.rrirlcrlnln de roman yctı,uro. 
mcz bir hulo koydot'1lnu anlatmak 
içindir· 

Bir zaman (Cumhuriyet) ilahe. 
rin ne§rettlğl romanlı:m tefrika 
c<ler dururdu- Şimdi de onun yeri· 
nl (Vatan) almışa ben:tlyor Jd ha
reketinde anctttğlm noktadan 
ha.klıdn-. Eanuln. Bnnu hatırla~ 
istedim· (l\lnvi porfa.knl) ooıyla 
neşre bn~ladığı eserin mab:ıA41ne 
muhterem mil terci mi Rezzan A E· 
Yalm:ın Son Dıı.ldkn'da ı;ılam (Lon. 
dm.da. S Cinayet) romnnındn.n do· 
,.r.m ederse ılıı.Iııı. nz yonılmtı'j ota.· 
cak Ye bundan kazandığı 7.am:.m 
ze,·cı muht<'rc:nlniu ~7.~t.esinc cb
Iın. f:ı.yclıı.lı olabilmek itin ba.,ka 
salıalıı.rda. lıarcamnk fmıatma k:ı
\-USJ?lUıJ bulunnralrhr· 

n. 

H A il E R - Akşam Postası 

Basra yoluyla 
ticaret 

Ticaret eşyası için 

Batdat 
demiryollarında ~ 

~ tenzllAt yapıldı ~ 
Bağd:ıt dcmlryoll:ırmdıı. ticaret C§ 

yrun iç\n tcnzllO.t ynpılmı_g, :Meydanı 

Ekberdcn Bağdada kadar olan naltll· 
yııtta Ucrct :5,5 sterllngo indlrilml!}tlr. 
Ba~dat Basra arıısınd:ı da malın cin 
sine göre 1:5·25 §llln nlmdığmıı. gl!rc 
huduııumıızdnn Basraya ltndar bir 
ton eşyanın 32 Ura 75 kuru§a nakli te· 
mln edllmlşUr. 
Bağdat ticnret ata,,emiz Ucnret o· 

d:ısına gönderdiği bir mektupta, me· 
raklılarm memlekeUınlzden kuru mey 
va ve Jçkl almak istcdlklerlııl blldlr 
miştir. lraktn bir ticaret mümessilJ 
bullndurulması da. istenmektedir. 

Romenlerle ticaret 
müzakeresi 
Dün şehrimizde 

başladı bugünlerde 
bitecek 

.A.nkarııdan dönen Romen ticaret 
heyeWe d1ln eehrimlzde muazkcrclere 
ba§lanmJJtır. Takas Limited tlrket:ın· 
de dev&m edilen müzakerelere dıı ti· 
caret dairesi reisi servet Berkin de 
J§Urak etmiştir. 

Mllzakerelcrln bugünlerde tamrunla· 
nacağı umulmaktadır. 

• Telif bakin 
Komik Cevdet hapse 

mahkiim oldu 
I'lyea mub.arrlrlorlnden MUsnh!pza.· 

do CoUUln ı..tıle do<n1 labnll escrtnı 

muva!al{B.ti olmaksızm 0.akUdardıı 
Beyleroğlu bahçesinde tem.sil eden 
Cevdet GUldUrUcU aleyhine eser ahi· 
b1 tara!mdan açılan hakkı teli! dava· 
ırı neUcelcnmlo, .uçlu b1r hafta haplll 
ve 25 llra para cezasma mahkCm e· 
dilmiş Ur. 

Moıkova büyük elçimiz 
Moskovıı büyük elçimiz All Haydar 

Alttay mezuniyeU bfttlbindeıı ay ao· 
nunda Moakovaya gidecektir. 

Pamak lpllll 
Dokumacılara halk 
sandığı İplik verecek 

Pamuk fpllğt tentntmdan yapılan 
§IJtAyeUer 1l%crlne tetkiklere devam 
edilmektedlr. Jılmtak& Uca.ret mUdllr" 
lllğQnde bir toplantı yapılmıı ve bun· 
dan sonra lpllklerln halk eandığı ta· 
ratmdan dokwnacı Mn•tma tem edil 
mesi muvatrk görülmllfttlr. 

Jile•le yüzünün kesilme
sine razı olan kız 

Sevglllaf Rcmziyenln yüzUnQ tas· 
ka.nçlık yUz1lnden jllcUe kesen İb8an 
isminde biri dUn adliyeye vcrilml§t1r. 
Mahkemede Remziye lhaandan hiç 
bir oiklyctl olmadığmı eöylem.1§, .tıı· 
san yalnız 29 llnı para. ceza.ama mll.?ı· 
kfım edil.ml§tir. 

Maarif müdürlüğü 
kadrosu 

Maa.rl! vekAleU mektep ve tnlebe 
ndedUeri gittikçe artan vll!yctlerln 
maarif müdllrlUklerl te,,kllttmı da 
tcvsio Jmrar vcrmi§Ur. İlk olarak ta· 
tD.nbul maarif mUdilrlUğünUn kadrola· 
n gcnl~letilccektlr • 

idhalat maddele
ucuziu/, rinde .. . 

lÇl1J 
Ticaret vekiletl ihracat maddeler ne 

verilen plrlmlerı kaldıracak 
Ticaret veldUetJ, 1hrn.ca.t ı~tn verilen prlmlcri kalcbrmak ve böylcllklt' 

JtbalAttaıı ds prim Blmamıı.k hıumaunda tetJdklcrynp:nalrtı:ı.cbr. lhracat ınııd 
delerl.mlzln dünya plyasasmıb ucuzıu•~u temin itin \·erflen bu ıırlınlere 

harp dÖ1ayıslle hl~tekl flyn.tlar )"likAl'ldl,'1nden arhlc lllzum kalınanu~ır. 
Ya.landa verilecek lmtı karardan sonra hariçten gıl:ıce!t bötlbt mnddeler 

dahll~ bogiinldl flyntlıı.rmda.n ucum sıı.tdabllccekt1r. 

Odesa 
konsolosluğumu

zun kavası 
Merhum konsolosun 

refikası aleyhine 
mücevher davası açtı 
DUn ahllye scklzinel ceza mahkeme 

ılnde meraklı bir davanm görülmesi· 
oo başlanmıştır. Davanm mevzuu §U' 

dur: 
Odesa kon.aolosluğumuzda kavaslık 

yapan Tevfik birkaç sene evvel kon· 
ıolos Hayri İstanbul& döndllğU zaman 
buraya gelmI§, bir müddet sonra kan· 
aı Agraflnln mucovherlcrlnln çnl.aıma· 
mıdan korkarak bir gUn bunlan blr 
mendlle koymu~ ve konsolos Hayrfnln 
karın Ulviyeye götUrmüş, verm\§tir. 

Aradan lkl acnc geçm.ıj ve konsoloa 
Hayri geçenlerde ölmll§tilr. Tev!lfln 
vaziyeti de MlUle§Uğlnden 1000 Ura 
değerindeki mUcevherleri geri almak 
istemlf, takat kouolowıı kansı Uln· 
ye böyle bir §eyden haberi olmadığmJ 
söylemiıtır. 
Ağra!i bu vazlyot kllr§ımıda Ulviye 

aleyJ:ılne bir etıınly,eU .w.ı.tlmal dava· 
II açmJ§trr. 

Ulviye dUnkü mubakcmeainde, bOy
lo bir mücevher iflnden haberi olmadı
ğını söyleml.I, Ağra!L llo kocuı da 
aksini l<kllıı. etmlfl.erdl r. 

Mu.hakeme bazı §&h!Uerin celbi f· 
çln batka bir güne bır~tır. 

istinaf 
mahkemeleri 

kanunu mechsle 
Bu mahkemelerin 

vazife ve salahiyetleri 
tespit edildi 

Adliye vek!lett 1Btlna! mahkemele· 
rl ihdası hak'mıdakl kanun llyihası· 
nı .Mecllııc vennl§Ur. Kanun De mem· 
ieket\n mUhtellt yerlerlııde adliye ve
kAletlnlıl lUzum göstereceği miktarda 
!atına! mahkemeleri kurulacak, bu 
mahkemeler hukuk ve cezıı. dalrelerlnl 
ihtiva edecektir. 

İstinaf ınahkemeleri bir reis ile 
iki aza.dan te§ekkUl edecek, aynca 
d&iro re!slcrlnden ba§ka bir de birinci 
reis bulunacaktır, 8Ulh hAklmlerlle 
Uk ve ağir ceza hlk1mlerl aleyhindeki 
tazminat davnıa.n, bu hlklmlerlc cum 
hurtyct müddelumumllerl nleyhtndckJ 
ceza davalarını birinci derecede, ilk 
mahkemelerin vazlt03i dahlllnde bulu· 
nan davalan da. lklncl derecede göre· 
cektlr. Ayrıca mahkemeler ıırıısmda· 
kl vazife ihtllflnnm lullctmek, bir 
davayı diğerine nakletmek Jıılerl de 
salaııtyctlerl a.rnmıda olacaktır. İsti· 
nıı.f mahkemeleri olmıyan yorlerd~ 

vcrflcn ceza hUk1lmlerl temyiz kabili· 
yetini haiz ol:ı.caktır. 

~ 

Paraşütçülerimiz 
Mersinde 

!fersin, 17 - Ha.va Kurumu. 
na. mensup tayyarelerimiz dUn 
buraya. gelmişler, hal.km coşkun 
tezahüratı arasında muvaffakı-
yetli atlayışlar yapmışlardrr. 
Atlayıcı Bayan Muzafferle Edi
beye karşı gösterilen takdir his
leri çok içten olmuştur. 

üsküdarda 
bir facia 

Kuyuya düşen çocuğunu 
kurtarmak isterken 
annesi de boğuldu 

UakUdarda Pap llmanmd& oturan 
eczacı mutettl§l Macldin Uç ya.,mdnkı 
oğlu YU.k.l!cl mutlakta oynarken 1l%cn 
açık sarnıca dUşmllş, annes1 de ya.vnı 
IWlU kurtarmak Uzcre arkasmda.n at.
l&rm§trr. Fakat Uda! de boğulmu~lar 
dır. Çağrılan itfıılye ancak c..sctlcrinl ,,,,..- -·~ 
çıkarmıştır. • 

Yaman bir 
sahtekAr yakalandı 
Milli müdafaa vekilinin 

~arbnı yapbnp 
kendisine tavsiyeler 

yazmış 

Zabit elb1aesi giyerek ~k ka" 
dml.an dolandıran ve .genç kn:Ia
rı iğfal eden Şükrü ve diğer adl)
la Ahmet, bundan 10 gUn evvel ha.. 
pisten çıkmış, fakat dUn Beyoğ. 
tunda $ilphe üzerine tekrar yaka... 
l&nmt!}tır- ŞUkrUnün üzerinde Ah • 
met ismi yazılı sahte bir zabit hil
viyot varakası ile Milli Müdafaa 
Vekilinin üç kart viziti bulunmuş
tur. Sn.hte olarak hazırlandığı ve 
arka.ltırt yazıldığı anlaşılan bu 
kartlardan biri \-aliye, diğeri maa
rif mildilrüne hitaben yazılnnştn-. 

Kartta hamiline münasip bir iş 
bulunması tavsiye edilmektedir· 

Uçnncn kartta dıı kencfüine bL 
taben: "Oğlum Ahmet, ablana 
mektup yazmıyorsun, merak edi. 
yor- İhmal etme.,, denilmektedir. 
İsmini Ahmet şeklinde değiştir' 

diği anla.~ılan ve suçunu itiraf e
den Şükrü adliyeye verilerek tev
kif olunmuştur. 

• 10 uncu enternasyonal lzmir !u· 
anm pazar günU gece yaruıma kadar 
ziyaret edenlerin eaytaı 636.60t ldşlye 
varmıştır. 

• Karaburunlular diln itten te.zahU· 
r&Ua kurtulu§larınm 18 inci yıldönUm 
lerini kulla:nl§trr. 

• Belediye, zabıta! belediye talimat 
~me.ııl.ndcki halkı nllkadar etlen mad· 
deleri afl§ler halinde sokaklara astır
mnğa karar vermi§Ur. Sinemalarda 
ı;östenlmek 1l%ere kllçUk filmler de 
hııztrlanacaktır. 

• önUmüzdekl ay başından IUbarcıı 
kapalı Ç&llmm tamirine ba§lan.ııcak· 

tır. İlk olarak ı:arvmm ana. yollan ns· 
falUnnacalt, mecraları aı:ılacak ve hn 
va dcğlıtlrme tertibatı yapılacaktır. 

• ltk tedrLsat mUfet~leri ilk okul· 
lardaki talebe kayıtlarını tetkike bq· 
lamı§lardır. Her okulun kayıt vazl· 
yetine göre sınıf ve fllbe adetleri tec· 
bit edilecektir. 

• Çemberlltnşta İsmail, GalaUıd!l 
Nuri, Mustafa, Selim vo Uzunça.rşıda 
İkbal adında bc1' kişi eroin satarlar
ken cUrmUm~hut halinde yakalan· 
ıru§lardır. 

Doğru .. 

Değil mi} 
TramvaY 
ı~aresblill 
önıversU• 
alblndeld 

fabrikası ııalll 
r aıatsız eıilJ°' 

rt~ 
Ilevazıtta. Tal"inıhıuıe ~ 

,.e cl~·nrmd& otur:ın okll) ~ 
mttdan btr mektup nldı'"' 
deniyor ld: dtJl ~-

Takdmhane cnddcsi0 ri >"'fd1' 
nedler • Eozdoğn.n kcıne tııı- ~ 
inen blr sokak ,.e bu &O ı.ıııo ııil 
İstanbul tram\'ay iclıırcs 1 ,et' 
yük bir mubanilc .. mcrl•;. ,ıt .. 
labriknsı \·ardıl'· l'tfut.eıı.d ı;ıodö' 
'rlk nıotörlerintn gece ,.:rtıı' ~ 
bliafasılıı. çatı~tığı bu fıı. derli' 
tün civarclnn davuı:ın 
oğultu rıkarm~dır· f,JJl;J' 

Sllii.lıtara~ ctelrtrlk art~ 
&mdan birkaç blıı ,·olt b1l rc~
olnrak gelen clelrlrlk et ~ 
be~ yU:ı volta tncUrdikftPcıı .
trumvay hatıarm:ı. se\'lt~ ~ 
Cabrikaınn c;ıknrdığı ~ot~ 
tti yilzUnılen yanındıı. ~ ti 
bUliik lıir ıı.h~p kon:ık :..a ~ 
m!mdan 15 seneden?>~·.-.:. 
dllm~ \"C bakımsIJI ~~ /I_ 
eelddlğlndcn nUuı.yet S~ 
yılucrya satı~ ,-e l~ 
Haydi bn slııfr boZ1JCU ~ 
aenclerdenbcri ~!1~ .... 
ruz. ~tan bir hata 1:1-' ~ .. 
zaman tram\·ay FkctJıılıl~-,,.._ 
le ara.smda böyle bir ele ~ 
rlkası kurma.sına nasıJ5a "' .,, 
edJJmlş. Fakat buııaD ~ il 
ka ttph 1 '\'V! Bu fal>~.,,,,. 
ımt tnallı·cu bUtU.ll eh"~ 

::::r- r;1~o ~~ 
milthiş pan..zlt yapıro;ı..ı lf'J' 
bunun ÖDÜDO geçznek ff1' 
mJdlr:,. ıısJdO ~ 

Ol..'1Q'UC1l1arınımn ~'..f 
Hatırladığmu:c. .ı;öro ıt ııtı: 
bl~ok belı-dlyelcr btı ~ ~~ 
knlaııı., hatta. elrktriJdO ~ 
diş doktorlamım ınaJdrıel~ottl'~ 
lo :ıntJparazlt ilctlcr J<0~cJO d 
tardır· GUrilltu Ue ınU ııı.-cı~~. 
den, halkın lnmır ,·c 5 !JClt" 
her ~eyin fü,tfü:ıle tut~d~ 
remizin bimdl kendi •• ııııtl~ 
.,.t\M'tıt~ otan bn fabrika) ~~ .~-:.··· '\'O ,ll")ıtP' 
ra7lt ileti el' koymA81 _. rııUıt' ~· 
eo Df'Şrf'ttlğf pnr:ı.zltlCT: nııJ~=ıd 
flldui:'lt 1uul:ır nznıt:ı.rnl' tl'i ~.,ı 
tc l'fmn olan bu f;('ıllltt IJll~ 
rahat nulvo dlnJ!'tınek •? . -ı:· 
vermesi l~zımd:r d.J~·o•:;.I f12'' 

Do~u deo-ı 

·~~~~~ 1 

Arap~~ 
ıı1111nııııııu11nıııııııuıutıııııuuıı / 

. . .ı:rı 
Hangısı necı-

Beş kardeş vnr· tf' 
Bu beş kardeşten: ~dit, ıı 
Cemil cesur da de~ .J 

de değildir. eğüdif• 
Bedri tembel de d ~tfl1 

de değildir· --·ıdifı t 
Re~ .cesur da de&l ttflP.,; 

de değildir. --·ıdifı 
Sami yalancı dıı deb' f' 

do değildir- ~ut dJ 
Jnlo ya cesurdur, ) 

lancıdır· • 
Şimdi size sonıyorun'1~~; 
Bu beş kardeşten.~~ 

sur, hangisi tembel. ..ı...ı ete 
er, hangisi zeki, hanı>..,. 111' 

dir- ~~~ 
Bu bcıı çocuktan her~ ) 4et' 
~ iyi yahut kötU ~! ~~ 
birisi var, ha.n:::/.' 1 n 
siniz? 

• 
b·,etetı 

Şoförlerin el 1 ~ 
Altıncı §Ube müdUrl~ .-~ 

koyu grl renkte bir ca.JtC 10 ~ı#' 
g1ymc1er!nl kanırtaftırııU!ıı~· 
ll! dalml encümene 9:ıs oJ.f'1"" ~ 
Cııltet \'C kasket kctend 



Yeni kanunun 
tatbikatına başlanıyor 

Va,ıngton, 17 (A.A.) - Amerika. 
Birle§ik devleUert rel.cıl Ruzvelt, dUn 
16 milyon .Amerikalıyı lsUhda! eden 
Amerikan mecburi aakert hizmet ka· 
nununu imzalamı~tır. 

Ruzvelt, bu mllnasebetle yaptığı 

bcyanatt.n. deml§Ur ki: 
''Amerika Birlc~ik Devletleri, mu· 

kadderat yollan üzerinde en yüksel< 
ehemmiyette bir dönüm noktasında 

bulunmakta.dır. Fazla zayıf oldukları 
için tecavüze kurban gitmiş olan bir. 
çolt menlleketlerin u~radığı mütb~ 

€1.kıbete blgQ.ne kalamayız. Mllletlmizlıı 
ariusu, zulmetin memlckctimlz üzeri· 
ne çökmesine mani olmağa lıer za· 
mandan daha ziyade azmctml~ bulun. 
maktır. Vazifemiz, mcmlekcllmlziD 
bir teca,•Uze kurban olmasına manl 
olmaktır. Çocuklarımızın ve torunla· 
rımızm mukaddes mlrnslnrmdan mah 
rum edilmelerlno blltiln vasıtalnrla 
mani olmak vazifemizdir.,, 

.Mecbuı1 askeri hizmet haltlnndakl 
kanun mucibince, 400 bin ldşl ı;Jlah 
altına çağırılacaktır. Bunların ıı.rwıın· 

da 8G bin de zenci vardır. 
Harbiye nezareti, milli muhafaza 

kıtalannn. mensup 35.700 ::ı.:t~:r Ye eri 
nlzaml orduya dahil olmak Uzerc 15 
Teşrlnlevvelde müracaafo davet et. 
mlştir. 

* Bilkrcş, 17 (A· A·) - Krnl 
emirnamesi ile Uimgeneral Anto
nesku yeniden muvazzaf llizmete 
alınmış ve korgenc.ral tayin eda· 
mi!itir· 

«· Kief, 17 (A· A·) - D· N. B· 
Ajıı.nsı bildiriyor: 

Dniestcr üzerinde seyrii'iCfaine 
20 senelik bir lnkıtıı.dan sonra {;lin
di tekrar başln.mıştır· 

* Ncvyork, 17 (A· A·) - Nev
york Hcrnld Trlbunc gazetesine 
nazaran 810 ~siz hic;'.:t knrşılık is
temeksizin lngiliz Jıarp yaralıları_ 
nn knn vcrmeği taahhüt etmiştir. 

* Londra, 17 (A· A·) - Çörçil 
uğlc yemeğini bugiln Bukingam sa
rarıI'da kralla birlikte yemiştir. 
Yemekten evvel mnjcstelcrle u· 
zunca görllşmilştür. 

«- Melbourne, 17 (A· A·) - A
vustralya baş\•ekiii. federal kabi· 
nenin Alman baskınlarında ölen 
ve yaralanan İngilizlere yardmı 
için 50.QOO ingiliz lirası tahsisine 
karar verdiğini bildirmiştir. 

* Londrn, 17 (A· A·) - İngil
tere kraliçesi Vind.c;or sarayı mo
bilyalarmın hava akmlarmdan mü
teessir olan fakir halka dağıtılma. 
smı emrı>tmiştir· 

MevlOde erkıran 35 lik bir 
kadındır, ama bu cins kadınlarda 
daima olduğu gibi, daha. bUyi.ik 
gösterjyor, insanda 45 lik bir ka
dınmış tesirini ibırakıyor. Başın· 
dn saçlannr ve lmlaklarını ka
patıp çenesinin altında düğüm
lenen siyah bir örtü. Hstiindc, 
mektep çocuklarınınki gihi boy· 
dan boya siyah bir göğüslük .. 
Ayaklarmda boyası7Jıktan ve 
eskilikten sıyrıla sıyrıla beyaz -
lanmış, ökçesi yenik. arkası pa
puç gibi yarıya kadar ezilmiş 
erkek kunduraları ve bej renkten 
yamalı siyah çoraplar .. 

Mevlude Erkıranm her 7.ama:ı 
dudaklarında acı ve kir.dar bir 
kıvrılış vardır. K~ları çatrktır. 

Beyazken kabuk tutmuşçasına 

esmerleşmiş olan yüzü süzgün· 
dür. Kaşlarının arasındaki derin 
çizgi, dudaklarının iki tarafın_ 
dan ~ağıya inen ve gözlerini 
çerçeveliyen hatlar, bu solgun, 
kirli, avurtları çökük yüze es
rarlı bir mana. verir. Gözlerine 
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HABEB'ID lntl,ar 
etmediği 

7 günde 
hariçte 

ne· oldu? 
Bir hafta 7.ar!mda İngiliz ve Alman 

tayyareleri bombardıman faaliyetine 
şiddetle devam etml~lcr, Londra ile 
Berlln hemen hemen hergUn bomb:ır· 
man cdllml§llr. Londrnda sivil h:ılk· 
tan ölenlerin yckWıu bir bnyll olmuş, 
lngillz hükUmdarlannın Buklnganı 

sarayına da blrltaç bomba dU§IDÜ§ \'O 

sarayda bazı hasarat kaydedilmiştir. 
Londrnya. yapılan bu hücumları Al· 
men tayyare kuvvetleri çok nğır zayi· 
atla ödemişler, bir hafl:ıda ~63 tay· 
yare kaybetnıiı,ılcrdlr. 

İngiliz tayyareleri Almanyada aıı· 

keri hedefleri bombardımana devam 
etnıl§lcr, Berlln birkaç detn şlddctlo 

bombnrdımann t:ıbi tutulmuştur. Al· 
man ajansı bile şchirılo hasnrat oldu· 
ğunu, Raylgtnğ blnwıına bomba dOş· 
tllğlinil, resmi blnnlarda mUtcaddlt 
yangınlar çıltlı~nı bllclirmıııtır. 

11 F.l'L{:J, ~'.\Rl;i,\l\IBA: 

İngiliz ba.,vekili Çörçil bir nutuk 
söyllycrek Almanların bomb:ı.rdunan· 
Jnrla 1n;;-lllz milletinin mancvlyatmı 

bozmağa mu\•nffak olamanl:larmı tc· 
barUz ettirmiş, Norveç llınanlarındn 

harekete hazır birçok Alman kıtnları 
bulundu~urıu, lngiltercyl isllli\ teşeb· 
biisUnün bugünlerde ~lamnsı ihU· 
mali olduf{unu kaydetmiş ve şunları 
ll1ve ettnl!:tlr: 

"Fnkat İngiltere, tarihinin lıiçblr 

de\'rindc bugünkü lcadnr lmnctıi ol
mamı!)tır.,, 

l:! E\'l.'CI. J'ERŞ~lBE: 
Alm:ın ba§kumandanı Fransadakl 

Alman ordularını teftiş elmiş ve ln· 
gUtercye taarruzda Us olarak kullanıl· 
maltla bultınan A Unnlllitc bir :r'rnn· 
sız limanında marc§al Görlnı:-e mUI9.· 
ki olmu;:otur. 

JS J~"1LÜL OU~L\: 
'f. Fransada eııki ba{vekillcrd:ıı 

Blum ve ve huswıi kalem ınlidüı11 Ma'} 
tcvlti! c<lilınişlcrdır. 
~ 1ngilterc kralının bombardıman· 

lar dolayı.sile Londr:ıdan aynlncağı 

yolundaki şayialar Londrad:m tekzip 
ecuımel<lcc:Ur. IJUlU1mdarbr, lnglllz .a.u 
kQmetl erkAnı Londrad:ın ayrılacak 

değillcnltr. 

* Sovyct Ruııya, MoskO\'adakl Al· 
man elçlı:lne, Sovyct Husyıının "bir 
Tunn dc\•le.i olmak dolnyısile,. Tuna 
Ue altlkndar işlere Uıkayt kalamıyuca 
ğmı blldlrml~tlr. Viynnada toplanacak 
Tunn komisyonuna S<lvyetıcr da\'el e · 
dllmcm~lcrdl, mUrnca.nt bu sebeble 
yııpılınnktadır. 

l!l ıa'LLL (jU.llAI~TESI; 
Fransada Vlşl hUkCımcti '•lşgal c.:-

dusunıı n mnsratıarı,, na dair bir ltanun 
çıkarmıştır. Almanya, mUtarc!tcnln 
nkdi talihi olnn 25 hıızirnndan itiba
ren Fransnda bulunan ordularının 

masrafı olarak gUnde 20 milyon marlc 
istemektedir. Yeni kanun bu paranın 
ne surcUe tedıırik edileceğine tlalrc.llr. 

li> El"J.(JJ, l'A:t'~\ıt: 

"' Snrlyede Vlşl hUkClmctlndcn ayrı· 
lıp general dö Gole iltihak ccrcyanmrn 
artmalctn olduj;'Unu ltöyter aj3nsı 

bildlnncktcdir. 
· * Allı lıarp genıislndcn müteşekkil 
bir Farnsız fılosu Cebe!Uttanlt açıkln· 
rından geçmiştir. Alman ajansı bu !!· 
lonun, I<"r3llBlZ müstcnılr.kelerlnde 

Vlşidcn ayrılma ccreyruılle mücadele 
için Dnkara ı:-ıttlğlnl bildrıncl<tedr. 

16 El'LÜL l',\ZAllTE:Sl: 

* l?omanyada general AntnncS){O 

Mısır 
hııdudunda 

MUHAREBE 
Kızgın kum 

fırtınası içinde 

Şiddetle 
devam ediyor 

İtalyanlar, İngiliz 
müdafaa mevzilerinde.":l 

bir miktar mesafede 
bulunuyorlar 

KaJıir«', 17 (A· A·) - İngiliz 
hava kuvvetlerinin tebliği: 
Düşmanm Malt!\ üz<'rino yaptı_ 

ğı iki hava hücumu, hiçbir maddi 
h:ısnra sebebiyet ver:mcmi!iilir· DiL'}· 
manın bir pike tayyaresi, avcıla
nmız tarafmdnn hnsar:ı. 11ğratılm15_ 
tır. 

Eritredc, büyük bomhanlıman 
filoları, Ass:ıb'cla bahriye kı~laları
na hUcum etmiş vo bir yangın çı. 

ıtarılmıştır. Gora'dn. 11angarlara ve 
binalara tam isabetler vaki olmuır 
tur. Adi, Ugi \'C Gura hava m e y_ 
danlarıııa yapılan yemi lıir hür.um· 
da, lı~ 1gadar ,.e binalar yakılmış
tır. Yangınların nl~vlcri, SO kilo -
melrctlen görülmüstilr· 

J.'cna hava şeraitine rnğmf'n, 
Asmara'ya hiicıım edilmiçtir· Hava 
meydanı binalarında ve cl<'polarda 
iki büyük ) angın çrkarılmrştır. A
dcno lıiieumıı t cşebJ,üs ı tmiş olan 
a • 79 tipinde hir tayyare', avcıJrı· 
nmız tnrafmdan karııılnnmış ve 
hasara ıığrntılmı~trr. 

J\l;l\l l·mTI:'\ı\ST 
l!oına, 17 (.\. A·) - Stcfani a_ 

jansından: 
1talyan kıtnııtınm Sidi - Berroni 

mmlRkasındaki lınrckf\tı, lnı;iliz 
kollanıım nııucla..'1rı mukavemet ine 
rağmf'n tnrn inkişaf halindedir. 
Hava. Hartları fenadır. ÇUnkü 
•'Glıihli" riiıgim. kızl!lll k•1m fır

tınası te\ Jit C'tmcktedir· 
Şid<li - Demı.n\'do dü~üsmüs o· 

lım ltaı.r:ın kıhısı hemen lıcmon 
rniinluısıran annvatnndan gC'lıniı; 
gGniillülerıl"n ruUtcs:ıckkildir. 

İTA J.AN RE~~ll 'l'EllLiOt 

İtaJ~·ıula bir nınJıal, 17 (,\. A·)
ncsmi tf'bliğ: 

Dün gündiiz Sidi • El • Bar:rnnL 
de kıtnlarımızln Jngiliz zırhlı mUf· 
rezekri arasında cetin mul•arebr
lcr cereyan etmiştir. Muharebe çö
lün 5iddetli rUzı;iinndan tevellill 
eden kum bulutları arasında de
vrun etmektedir. DU~man saflıı.n a_ 
rasmda btıhrnn alflmetleri görül. 
mf'ktcdir. 

kabinesini kurmuş, demir muhllfı:ı: 

tc§ltllAtı memleketin yegAne partlsl o· 
laralt tanınmı§, bu le§kl!Mın şefi ka· 
bin eye bnı;vekil mua vlnl olar al~ alın· 
mıştır. Romanya bu suretle totaliter 
bir dt'vlcl olmuştur. 

• ltalyan kuvvetleri Mısır • Blngazl 
hududunda Sollum knsabruıını işgal 

etmek surelllc ilk dela olarak Mısır 
topraklarına girmişlerdir. 

17 EYLÜi. SAT.l: 
1sp:ı.nyıı dahiliye nazın Serrano 

Suner Berllne gltm!ş, Almnn hariciye 
nazırllc J;'l5rllşmüştıır. Beyanatında 

Ccbclllttnrıkm lspnnyaya alt olduğun· 
dan bahsetmektedir. 

Birkaç gün devan1 edece~ bilyük hikaye 

KANCA 
-ı- Yazan · BEKlR SITKI KUNT 

gelince: Bunlardan şimdillk 
bahsetmiyclim. 

Geceleri dükkanda yatar. Ha· 
va.sızdır. Sinek tersleriyle leke 
leke olmuşı en kiiçiik boyda bir 
lamba, bu hava.sız, karanlık ve 
üstelik sirke, zeytinyağı ve ci _ 
ğcr kavurması kokan yeri, bir 
kalın tülle kapatılımş gibi, dal
ga dalga ve kifayetsiz 1şığiylc 
aydmlalır. Yatmadan evvel bir 
29 luk devirmek adetidir. Bun· 
dan sonra hummalı, ihtiraslı, 

riiyalı ,.e kabuslu uyku başlar. 
S.ı.bahları erkenden kalkar, 

derlenip toplanır, ba.<J örtüsünü 
takar, göğüslüğünü giyer, her 
zamanın kılığına girer. Ağzı 
tatsız, vücudu kırrktır, ama, nL 
drrış etmez üst üste içilen iki 
üç cıg-ara, uyku sersemliğini da
ğıtır. Kalkıp o günkü levazımı 
tertip etmrğc gider. Yoldnn 
Tophanedeki Cihanh<'ğen.dinin 
kahvesine uğrar. Kahveye gir 
mooen, eğer orada ise, Çolak lr. 

UZAKTAN 

Sözden söze 
1 rin bulunmasına tııhnmrnül rdcmi. 

T ARlATl sevmez. kemdi içi· yenler hayatın bu kudre tini :ıez. 
mizde sf'yredebilccei;-imiz mcm1lj, belki haratı hiç nnlıynmn... 

§ekillerin dış {ılcmdckilerden knt mış kimsele rdir. lns:m birt:ıkım 
kat güzel olduğunu iddia ooerim· sert kaidelere, zoraki tecnnüs he
Hattıi şair olııhileceh"İmi vehmetti- vesine kupılncağma ruhunu tabiat 
ğim pek ('Ski za.- - gibi geniş, <'n zıt 
mnnlarda: "Ec:klc i \"aı.an: 1 ~i~irleri, hisı:ri de 
mcm ey bahar! 1/)1 ___ ~ /JIL-11. ,4 ıçıne alıp yogura-
bahç;leıind c n . • I ıuc;Utu..ın ~ta Ç ":ık k~dar g('niıı 
Hiilyama yar olan 1 kılmaga c;alır,....,a -
ntcşin gülü" eli- J hdır. 
ye bir beyit de söylemiştim· Böyle Dilde gam ,·:ı.r ~lnırlllik lütfe3 le 
düşündüğüm için nice bahçelerin ı.;elmı- c·y t;iiriır 
yanından ba§nnı çevirmeksizin; Olam:ı.z bir hunl'dc mihıııim mih_ 
göklerin, denizlerin maviliği ile nıiın Ustlinc 
gönliimüzü doldunnaksızm geçtim· 
Ne büyük hazinelerden kendhnl 
mahrum ettiğimi yeni yeni anlryo. 
rum· Tabiat, biltün renkleri, bU· 
tUn sesleri. her saati ile meğer ne 
kadar ~zelmiş! ... 

Gözlerim ne zaman nereye değ'
se içimde scrl1oşluğa benz~r bir 
sevinç dııyuyonım... Tabiatte çir_ 
kin olan hiçbir şey yok· Ağaçlık
lar, dereler, çırçıplak dağlar. şu 
uzanıp giden boz kır, berrak gök 0 

fırtınalı hava, her şey, her an gü. 
:zel ! ... ~ 1Uminlcr içlerinde hidaye· 
tin ooğuvl"rdi~ini söykrlcr: hen de 
içimde tahialin doğduğunu hisse
diyorum. Oktay Rifnt: 

J>üo;iinın<'ılen scHli;~imiz bu anıla 
Hirden!ıirc• ba;:lıyan gilkyiizii··· 

diyor. Birdf"nbiro b:ı.51ryan gökyiL 
zü. hirdC'nbirc başhynn bahçeler, 
kırlar. sul:ı.r ... 

Tabfatin ;::üzelliklcıini görmemi
ze, kendimizi hC"ğrnmrmi;: mani o. 
luyor: nnhvctiınizd<'n kurtulduğu· 
muz nispette dış fılrm bi1.e zevk
lerini bnhşc>diyor. Kendimizi beğen_ 
mrktc-n, na\ıv(ltt.C'n silkinmek bizi'! 
bir üzüntü. kC>ndimizi küçük gör
mekten doğn.n bir ıstırap mı vı>ri. 
yor:'·· Hayır: <lnima güzel. nhenk· 
Ji şeyler yaratan tnbiatin bir zer
resi olduğumuz için ııaf, sonsuz bir 
ift '!ınr duyuyoru1 .. Thoophilc Gau. 
tiC'r':'lin: ··s~natkar, dış alemin 
vardığına innııan adamdır" sözünü 
hiçbir zsıman şimdiki kadar anla
mrunıstım. 

Besim Atnlny'ın t C' rrtimo ctUği 
Dirnnı J.\ı~at • it - Tiirk'tc §U 

mısraları okudum: 

){mi sarıl: a r&,;a ~ıp 
'\ iı•kin yıısıı yilıkc·siıı 
JHr lıir krrü yiirkr lı• 
Yıılnğuk anı tanğln5ur 

Dıı mısralar: "Kızıl, snrt çiçek
ler arka n.rkayn a çar; yeşil me
nek~E! ) üze çıkar; biribirine snrı
Jır ... lnsan bunlara hayran olur" 
demekmiş· 

Tabiıı.te hayran olamıyanlar, gö. 
nülkri sevı;isiz kalıp kurumuş, 
hayranlık kabiliyetini kaybelmi5, 
kendi içlPrinin kara.nlıklnnna dalan 
gözlerini bir türlil ışıklara çevire
miycn zavallılardır. 

n FA J.AX renk !alan renge u-
ynr mı diye düşünürüz ... 

Yaz günlC'rinde ga~dnolann taraça_ 
lnrına. plajlara, ktrlara, vapur gli
''ertelerine. hasılı insanlarm kala
balık hiılde toplandıkları yerlere 
hiç dıkkat etmediniz mi? Biribir. 
!erine en aykırı sandığımız r~nl:
lcr birdenbire yan yana geliverir 
YC bizde hiç de blr ahenksizlik his. 
si bırakmaz. Hayatta her rengi, 
her şeyi biribirile uzlaştırmak, zıd_ 
diyetleri silmek, daima ahenk vü
cudn getirebilmek kudreti var ... 
Kendilerinde blnöirine zrt fikirle-

fanla veya :Kör Hafızla bir kaç 
fiskos yapar. Sonra acele acele 
dükkanma dönüp işe başlar. 
Morarmış. kırmızımtra.k ellerle 
.çabuk çabuk soğan doğrar, fa
sulye kaynatır, ciğer kavurur ve 
esmer, yapışkan bir duman, dük· 
kanm alçak tavanını yalıynrak 

catımn kenarından yukarıya, 

h:ıvaya doğru savrulup gider. 
Piyazcı dükkanının müşterile

ri hep aynı adamlardır: Galata 
rıhtımının hamalları, civardaki 
demirci atölyesinin işçileri, ii
çcr bc.c:er adam çalıştıran ima· 
lathanelerin nmelclcri, seyyar 
satıcılar, filan.. Ama bunların 
hepsi değil, dükkanın her gün
kü müşterisi yirmiyi, otuzu geç
mez. 

MevlCıde F..rkıranm müşt:erile· 
ri adctfl ondan çekinirkr. O iz_ 
bandut gibi hamallar kurnaz ve 
hilekar seyyar satıcılar, ainirli 
işçiler ondan korka kork:ı alış 

'eriıi ederler. Eski mU.5teriler 
ona "nbla" diye hilap ederler. 

diyen Rasih'i an1ıyamıyonım. En 
tatlı anlarmm: gönlümüzde gamla 
silrurun birl<'lJİP bize hayntm her 
iki yüzünü de birden göslerdiklcri 
anlar değil midir? 
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D lVAN şairlerirniT.de tnbiat 
muhabbetinin bulunmadığı 

iddiasını bf'n de bir znm:ınlar ka
bul ederdim. Faknt divanları oku
dukça o iddianın h iç de do~ ol
madığını anlıyorum. Bililkis, eski 
ı;airlerimfa ta.biati seviyor: gerçi 
daima styJfsation endişesi, ııt'çmek. 

gfü:clleş'lirmck hevesi vnr. Fakat 
hiçbir s11.nalkA.r tabiati olduğu gibi, 
kendini de katmadan göstennC>ğo 
kalkmnmııilTr· Yahşi manzaraları, 
insan elinin dlizclltiği bahçPle ro 
tercih ettiğini söyliyen sanatkar 
da yine bir seçme hevesi göster .. 
miş değil midir? 1 

Eaki'Jtln: 
''Riıhhahş oldu M~lha _ sıfRi. cn

r:,., - ı hahar'' 
dire bnşlrynn bahariycslni, 

Nefinin: 
'\'arn~h ol kıulıır mC\'C-1 mii~lc;cl 

ihc ldm \'trmC?. 
Du hfümil 7.iilU ıılir-h:un ı;inc-i 

simlnbcran üzro 
beytini; Nedim.in: 
Torfc rcngiır<'ng alı<'n~ t'Jlcrni' 

sahri~·ı piir 
]\iıh !IC!I \'erdikçe &eyda hiiJbülün 

efganma 

beytini hatırlıyorum· Böyle 21iirle
rl olan bir edebiyatta tabiat aşkı 
bulunmadığı na.<ııl söylenebilir? Di. 
van edebiyalmuzda belki Ptenk 
romantiklerinin insansız ta.biati 
yoktur; !al<at asıl eksik, yarım o· 
lan o romantiklerin tabiatidir. 

iV 

B 1R dilin en gilzcl şiiri, en 
güzel beyti diye bir §ey 

göstennck kabil olmadığını çoktan
hcri biliyoruz. Türkçenin birçok 
mlikemmel beyitleri vardır ve bun
ların hiçbirini ötekilerden üstlin 
\'eya daha a.z iyi saymamız doğru 
olamaz ... Buna rağmen her an ken
dimizi. ~ ·okluyoruz: "Acaba benim 
en çok sevdiğim beyit hangisidir?,. 
Bu suale her nn ayn bir cevap a.. 
lıyonız ... Aradığımm kal't olarak 
hulamıyacağımızx bilmC'k, arama
nın zevkine mani değildir· ŞUphe. 
siz en güzel beyti bulamayız; fa· 
kat onu ararken kendimizin o nn
dal<i ruh hiilctimizi biraz daha nn
lamllj oluruz ki bu da bir k:ızanç
tır. 

En gUzel beyti ararken. en g{L 
zel §ilri ararken hatmma dh·an 
~airlerirnizin herhangi birinden. 
Yahya Kemal'dcn, Ahmet H~im
den, bugünkU şairlerimizden biri. 
nin birkaç mısraı gelmesi kabildir; 
fnkat iyi biliyorum ki Tanzimat· 
tnn Ahmet Ho..şim'e kadar olan de
vir şairlerinin hiçbirinden bir tek 

(Lutfen sayfayı çe'1rinb) 

Yenilerden biri bir münasebet-
sizlik eder de: r 

- Erkıran ablacığrm, yahu 
ne olur, şu !bizi de kır, biz er 
değil miyiz. Falan gibi takıl
mak, alay etmek isterse, o ufak 
tef ek, zayıf nahif kadın birden 
ateş kesilir, ibir mezar ~ukuru 
gibi karanlık ağzını açarak, öy_ 
le kandilli ibir lı..'iifür savurur ki, 
oradakiler, ne kadar anı haya 
damarlan çatlamış ollll'Sa ol
sun, bayağı utanırlar ,yüzlerini 
yere iğerler, ama, içlerinden de 
bir kancık parçasının bu d<'.rcce 
yırtık Ye şirret olmasına §a§ar 
lar. Ye onu takdir ederler. 

!\Tcvliide ErkıranIJ1ı dükkanm
dan alış verişe alışanlar, artık 
onu terkedemezler. Çünkü hile
si, dalaveresi yoktur. Piyazın 
fa.~ulycsi ırı, sirkesi keskin, 
zeytinyağısı temizdir. Ciğer ka· 
vurması, b~""kalarmmki gibi, 
le~ gibikokm:ız. Ynlnn: bh- ku. 
suru vur: Veresiyeye g:elcmı>-:. 

(Devamı \ ' R• ı 
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lngiliz Başvekili Avam 
l{amarasında bir 
nutuk söyledi 

LIJndıa, 17 ( A.ıl.) - 5 Eylü 
tatilindenbc:-i Avam Kamarası 
bugün öğleden sonra ilk defa ola. 
rak toplanmr~tır. 

Başva'ti l 
Hataya ıaecek Hava ınayn tarlası 

<&aş t anılı ı rı dr) (l~' tarafı l nddo) 
Açık mektap 

A \·am kanuıras:'!d-ı !"'<~ ~i nu. 
tukta. Çörçil demistlr ki: 
' '- Umumi harp v:-zi~· ti hn~mc!,ı. 
mufassal bcyenııttn bulul'r.ıavı JU. 
:r.umlu nddetmJyorum. 1 "..:i ·clcri.'1 
hepsi neıredilmi~tlr denilebilir· 

Pazar günkU harekiit, bugUne 
kadar 1ngilb: hava kuvvtleı 'nin 
yapt:klarının en p::ırlaf:ı ve en faz· 
la semere v:?r"nf olmuı;tur· DU;ı • 
manın adet faikivctinde büyük ı alı 
neler nı;ıldtb'lnI 

0

lnhm!n c
0

ttirecck 
bariz scbcsplr r ' re: ~. t:z3makt.a 
olan bu h<ırb"n neli c:;ini mllt<'za. 
yit bir emniyet hfl\"a.51 lc:lndc bek
Jey,..bilin:· 

Eyl'•llln bM,,el ;vıırıı;ırdn er • 
kC'k, kndın vc rocuk ol:ırak lsılımi
ncn 2000 ltiı<i ölmüş ve yine tnh
mimcn SOOO itişi '·:ıra 'v.mıoıtır. ifa. 
va 1 omb::ırdnrnnlarınm scb"'p ol • 
duğu bu ın\ ial.m 11rşlC' d ;"~Ü Lon
dradıı vcr1lmi 'İr· Bir ç-ok h-.ghınc· 
!er, kil :ı"l"'r, abidcl<'r h-ı<;arn uğ

ramıştır. Fakat ht.rp knl iJ"ycliml • 
zc ira~ rdil"'n - rrl r hayret ve. 
rer k rlertCC''l<' RZ olll'u tıır· 

H ı 1lin 1 /!:ı elinde b:u:':ınan 

bü• ilk r>rorrn,,.,hı :ı ;-öre, ilT'aliıtın 
muntn1.:ııran ortm:ısmr anrak şim. 
di idrnk ctmrktn·i:ı:- Diiş~:mın 
~a)Te•IC'rine rnr.mcn hu '"zınii • 
dlln dc\•ıım f'tli~ini r:örmf!I: mem· 
nuni~·!'t V"rlci bir Mdis""h 

• cc:•• 
l!HO • I:Jll ı;lncın:ı mc,·ıılmlno 

ALKAZAR 
!ilne:n:ı.o;ı 

fB ~gü n 
KAPILARIN I 

Amerfknnm Colıımbfıı ı~ıım ofrke· 
tJcln ~n J:UV'l filmi Uo nı;ıyor. 

MANDRAK 
•sUllPJlAZLAn KCALl,, 

Oynryanlar: WAIUW.W HULL • 
DOIUS WESTON 

insanları Jıcyccandan beyccan:ı 
kaptının bliytlk r.IAmm' fllmJ 

e-gıwzwee 

KURTULUŞ 
BiÇKi ve DiKiŞ 

DERSANESi 
lJiiclirosi: IJay ... ı Papazyan 
Hnftada dört gün kndm1ara 

glindc üçer saat Fransız usuliy-
1~ biçki \•e dikiş der~i tedris edi
lir ve 4 ayda MMrifçe musad 
dtık dip:cr.ıa \'f't'llır. 1',criköy, 
TepeUstU. 116 • 'o. Papazyan 
apartnnam. 

KONGRE 
BC?JOiflu. Spor .h1iibü Ba.şhaıı. 

lığıruumr Klilbümüzün idarG bi
nasında. 20 • D - 1940 tarihine 
müsadif çaJ"Dn.mba. günü saat 
21.30 da. inikat nı:lccek olan sc. 
nelik kongreye davet olu:ı:ınn a. 
za.Iarmuzm hazır bulunma.lnrı 
rica olunur. 
RUZNAME: 

1) Heyeti idarenin seçim zabıt 
varakasmm tasdiki. 

2) Heyeti idarenin fnS.::yet ra. 
ponı. 

3) Mürakiplerin raporu. 
4) Gelecek ~ene bütçenin tas

diki. 
5) Heyet idare seçimi. 
6) Mürnkiplcrin seçimi. 

(ll5117) 

mısrat tUrltçcntn ıcnginllkl~tlndcn 
birl diye hntırln.mama. imkft.n yok
tur; Nablndc Na:mn'm: 

Bo siikut·ı beliğ ü lıUznJ fuih, 
Jiotbo-r bı1mnaJ.I rUhnni 

beyti bile, bUtUn ı;ilzclllğtne rağ
men, mUkemmel bir §CY ııasılamu. 
Ziya Pqa'da. Kcınal'de, Hamit'tc, 
hıı.ttA Nacl'do bu kadar gilzclixıl 
de bulmak mUşkUl. belld imkaruıtz. 
dır. 

Hrunit'ln: ''HUbüb cdt!r gibi rcf
tArmız ... • diye baalryan beyt.fnl dL 
limliln anca.k tuhaflıklarmdan biri 
dJye hatrrJanm. 

Nurullah ATAÇ 

Dr. Bchcct Uz'ln birlikte J;adife Bir hnstruıcye de lııabct \"nl\I oırnuı· 

l'~ale) c kadar çıkmıcılar ve hele· sa. da çok ~ukUr ölen ve ynı11lanan 

diyenin orada in~a ettirdiği ga. yolüur. 
zinoda b!r mlld<lct istlraha t et- I..ondra etrıı!md~l;I ı,ontluklara bom 

• • dl balar atılmış buuıaı m ekecrlsl kırla· 
mışıer r. · 

• • • • 1 r:ı dli;,crek hi~blr hnsar yapmıırnıtıtır. 
. B?şvckıl elti~ echırdelH gc7.ln~ 1 OrUı ln:;lllol'e füı bat.ı. elmaldo bl\ZI 

tılerı csnsındn ıma.r sahasındakı ~ hl 1 de ı.aarruza uğrtımıgtır. Bir 
. h il l . ..e r er 

yenı ma a c crı YC açılan cad. ~ıı.t:ır h~ar ve ına:ınca zayiat vı:ır-
deleri de t~tklk cylcmi~lcrdir. dır. 
Baş\•ckil Dr. Hcfik Saydam bugün Garın cenup ımunında §ehlrlcr dı-
öğlcyc doğru Demir l:onakta şmda kUçUk tir rnlntnka ile bir şehre 
istira.hnt ettikten sonra öğleyin bomb:ılar atılmı~a da hasar hn.fl.fUr. 
C. H. Partisi tarafındnn F;Crcflc. uo ·11 • ~1.mRl<le lmrımlık bıınnnd:ın 
rinc Ktilt:irparkla fuar gazino- biraz lince birkaç bölgeye bombalar 
suncia vcı ilen ~iv:ı.frttç hazır bu· atılmış. raımt hasar hant olmuştur. 
ı l '"" ij tU J • ııe~·et.ı ı;tııuııılycsi lllbarllc lıısıınca. 
unmuş 3r \'C n~am s ncı. " 
al . rln • b' . . t" , I u~lııt yUkzei< dcğfüllr. r tm~ gı •. ~rch ır gczın ı ;liap- d blrnz evvel bir Qec• yıırıs:n ıın • 
mı~la rc1~~;. . 1 dU~mnn tayyal'esl bir baraj balonu· 

l.1ClŞ\(',\I ım~z, btmrlnn ronra tıa: nu~ hal:ıtl:'I~ çtırp:ırnk dllşmU~tlir. 
at 19.30 da J\I aııca~tan hu usı L ılr:ı 17 <·' ··' ·> _ IJcyll Eks-

N 'il" ' "k t' 1 el 011 
• ' trenle ı aı1 ı ı<-tı. ·anıe ınc lar "~~ pres gıı.zctcııl hnvııcılık mııhıırrlrlnin 

btınımw hır \ c ı..,ta:,}'Ollda 'alı • tı :ı. bir ma'·ıılcre ~oyle denli.· 
F~ . T , - 1 1 ı '--1 1· ne~rc. i>' .. uat u ;sn \'C wrnutan.·ır, '"~ e< ı- ktcd r· 
~e r~i i ~r. l "z, ,parti m~fo.ttİ§İ Ga· m~·ı..on~~ baraj bölgesi dahllinıle 
iıp bBnt1ıtıyar G~n«?~. :1 ~hrıınııdkek: gökte b.ızı öyle noktnlıır vardır ki, 
ı:ıe U lr. P'.J.!tl Cr~ıını \'e as ·en hiçbir dU.man tayyaresinin burndnn 
rıc~I tar~lmcıan lij,;Urlanmı;;lardır. tahrip edilmeden geçme.sine lmkAn 

B:ışveı\11. lznılıden rıyrılırken . '"t· MUdafc.:ı.lnrın bu k•ı;mın:ı. "ba· 
l · l lk ·· t · 1 d :l ~ 0 " :.ır. "' zm1r l~ . m~n ~u c.;nış ?·' u: u raj .. dnn r;lyad: '•ha\"n mnyn tarlası., 
SJCak \'C c~mımt l!'~YI tezahur)erın· 1 i l . •emıek mU\'Dfı1t olur. Bıı tar· 
d k ··t h . ld ' . sm nı v en ço mu c ?. ·ıs o. ~:.annm 1 d 1 mayn tarının glbl harekete l . . 1 . T 1 . rı B en z • 
~e ~~~ 3nui' ~r:n~n .sc\ g.' ~ 1~mı~~ır geçmekte lsc de bu hususta tafsllı\t 
.e ı agını 1:;eıc ı~~ r~ısı r. c l vcrilcmc:r., Alman Uıyynrclcri bu mU· 
çct l Tıclnn r Cil ctmıştır. dafaıı. slstcmlnln ınUcaslrllğlııl kendi 

Anl•.ı r:ı, 18 (.\ . \ ,) - Hu, \'cldl Dr. a olarak bizzat öğrenecek· 
Refik Snydnmm bugUn ynlıut yarın z.ararlarm 

fChrlın1r.e u·clcıt erlccel<Ur. Dn§\'eklll· Jerdlr. . . (' Rt "·(• L(>SDI' \ 
. , , • i\f ,\Rf.';'ı\1, <I ı •• • • " 

mlzln mUlca.thıen bir lıa!tal.k bir ls· l · •·&Nl>E .. . zı... . . 
tlrahnt lı!ln llıı.tnyıı bnrcket clmelerı 
muhtcmcl<!ir. Bı.-rlin, 17 (A.ı\.) - Normnndlya

C:akl karıı.rgA.hından J.ondraya kal"it 
yapılım harekllı idare ctmclttc olan 
:Morc§Al Oi:irlng dUn uzun mllddct tn· 
ı;lllz hlikOmct merkezi Ozcrlndc kendl 

CB~ tamcı 1 nclrlc) kullandığı to.yynro ııc btr uçu;, ynp· 
u ayni gcc"t'Ie fa:ıUycle ı;<'tlrilc- rnı:tır. 

eck J'Crde ayrı nyn ~ccclcnlc , ·a. _ .:..,._ ______ _____ _ 

:ılfcyc ~ıknnlselardı ncaba daha mı 
az i tlfıuleli olurtlıı ~ Dhre hayır· 
Aylnr ' 'O nylnrdan !lOnra bö' le Surİ}'6 n1eselesi 
bir faali~·ct , inıı:ıncbt bir senelik ( ce., t aralı 1 nrl<lc ) 
kontrol l~i bir ~ede bitlrUh·crmck Surlycye mUtcnllllt hl!:blr gizli madde 
if;t.cniyormur; tc hini uyantlırmryor yl ihtiva etmemektedir. 
mu? 2 - YUksek Frnnsı:ı: lwm!Jıcrllğl, 
S(;,ı; -.ık k ontrol!Jlrm lcazıılıtn ön· manda altında. bulunan mcmleketıcrı.n 

llycceğl muhakltnk1 ır· ral<!lt k3U- dahUl ve h:ı.rla1 cmnlyotınl tehlikeye 
la n önl~mck ynlnn 1mmınla da. Moynblleccl<. surette <k>A'U<la a kc:rl 
müm'•I:., nJıı, 'll:l.7.• \'oJl,"'rd,3 •e'"l'ÜSe· k tf 

" J mevkllerden birinin terkini a yen 
fere mimi ol:ın ır;ofiirler l~ln bir<'r tasavvur elmeın1;,Ur. 
ü blike t~ldl eden t-n~ellcrin 1.clo· 3 _ Hıırlcl hlçbır tc.slr Frıı...'laız yük 

diyece izalesi lir.mı· sek komiserliğinin O"'yrutta.kl alyn.st 
Bunhrc'!ıın hlri: Unl1l kar G17.i !aallyeUcrıne müdahale etmemektedir. 

cadde inde ~·eni tclf"fon ~antrnh Ve, bir TUrk gazetesi ne· konu~ 
;raldnindckl cadde orlıısmdald t el- mal:lıfım ha.sebile §Unu da u&.vo et· 
gr:ıf direğidir ; meme müsaade ediniz: 

İkinci 1: Tarlaha,.mdıın İfıl;illZ TU k mıııaunın Kederlerine l<arıı r " soforctbanct;I ıırl>ıı.sma l\apılarağı 
;östcrdl~l sempatiden derin lltlrette 

~rr:ıda, sa;; kalılırnndaki ililde bir- mUtcha.ssl.s olan ırr,ınaa, Türkiye -
do bir tosl:una ile t.ğrl'ip, ) ine do~-
rultularak ycıinc!c h•k:ı edilen dl · Suriye nrnsrnda mevcut münasebetle· 
rek fir. rln ttımat verici ' 'e doıtane mahiyet· 

t t Jerlnl muhtı.fau ve idame etmeleri ıı;Unrfü \i <~r.: Toı:lcoprandan 1n· ti 
g-111:.-: sefarethanesi arkasır.dcn Tar- hususundıı elinden gelen gayre sar-
lnb:ı5r caddcsino n t\kll ,·asrt.:ıfo.rmm fetmekte hlcblr suretle l<usur etme· 
gcçn:f'•c-inc mUsa:ıdedlr· \ meye kati RUrette azmetmiştir.,, 

... M&*' • ..... • 

MELEK" B1J AKŞAM 
·~~~~~.:~ . ~~Yeni sinema mevsimine başhyor 

KADINLAB 
OTE(i 

Baş rollerde: 
ANN SOI'llER."\ • JJ~"DA DARELL · JOl"CE COSPTON' 
Aynca : l - Tı\Yl'ARE Ue gettrtJjlmiı: en ınn l"OKS J URNAL 

2 - Jm:.füLt l\JODA GAZE l'ESt 

(Caw; tarafı 1 nciılc) 

nımıııı1a beraber bıı mııl:.ad
der dl'nii.Jii.ıı gere/fi yolcularını 
bfac vnsıl olacaklar~ nol~tculaıı 

kii.rnıetı' sclcimlamal' va~ifcmi::. 
dir. 

.Şimdi gelelim yazınızın bi::c 
dohuıwn tek ctimlcsinc: 

Bu, ilk siitımım Sf nci satırın

da ua~lıyaıı <!ört bıırııl; satırlıl; 
ciinılcdir. 

Si::i lıcm ~atır sayma!: zalımc

tiııden J:ıırtarnıa1', hom 1rnmm 
daJıa yııJ;(J.rıda (llabcr) c tef. 
mih odc11 ibarcııiz olnuıılı!iını a. 
çı1,:ça sn,11lcr:ı~ olnıalc içiıı ilave 
et mrliyiz: 
Hayır, bize <lolw11aıı l;cııdi ga. 

::ct crııi.::o dolrnııaıı ı·c ( Ilabcr) i 
ima etliğini: her il:i.'!iııi olmya.ı
larcı1 Jıcmen a. ;ıla11 ci'111lc de
ğildir ııc biz onıı mü<lafa.lf. et. 
mck niyctiııd~ lıilo değili::. Si:: 
1,i birk.aç scmtiıı cl,mcksi::: kal. 
dıfjrnı ayııı ycrdr. 21cızıyorBımuz; 
Ercn7rriyiindc cl:nıchi:: kalma. 
nm Oibnlidc aç l:alrıwk demek ol. 
dıı§wııı da 1:rr:ırlamıyaca1• kim. 
sc dcfjilsini-:. O cümle, c!.--nıck.<ıi::
liklc açlığı miiradi/ sayan galip 
bir tclıl!:l:iılcn <lo!im1<§ masıwı 
bir ::;ıılll'lc delalet etmelidir -ve 
malaırrt ardısırn gcl<m lıcı11lı l;Zar 

ve satırlarda a7ıaçık o1mıwyor: 
Fır111cılarm mı, 1>ir 1)(1ş/;asııım 

mt, hor lı<ılde atc.~i ya7;ıp dıınıa · 

mm gi:~lcycmiycıı bir yer ii:eri. 
ne toplaıınıış dikl.-ati11 i.<ıabctiıı i. 
gösterip de 'l'[IZİ/e yapma1; ve 
sttçlıılatı yal;alamal:ta hiildinıe. 

te hi::nıct etme!; t'C i.şin 1ıal;il.i 

malıiyctiııdcn halkı haberdar e. 
df:Jrek tclaşm i;<zımısuzlufjunu 
anlatmak. 

Biz bu mnsunı ::ulmW mü<la. 
faa için nilıayct yiııc 8izin gibi 
edebiyat iistfüllarınıı-:ın §alıculet 
ve §afac.tine miiraeaat ctmeliy
dil:; bıma mahal kalmadı. ÇekM 
tiyimi:: ccw<la teselli.sini bıc. 
luyorıı:-: ı·e emsaliyle 1.-ar§ı. 
la.ştırarah bıtıııt hiç bir ".<ıuiııi. 
yet,, imiz ı:c "rıyl:1rılı1c,. 1m1z cl-
manıasmı;ı -Juwtdol:mıı - res
mi bir t:csil:ası addcrliyontz vo 
bunda bir daha bıt l\.lularcı1~ da· 
hi bir zulıulc düşnıerııol• içiH bi. 
zi daha takayyii.flU bıılımrlur. 

ma değeri bulrırak bıına çaltş. 

mak azm;/c işt~ iş-imi::c ba§lıyo
ru::. 

Bi-:e dn1.ı.ınaıı, bizi inın c<lcıı 
değil, onda;ı cuvcll.i neşriyata 
racı ol.aıı, fcıT;at "yiııc bir tal~ım 
gazeteler,, f auir;v1c hedefleri 
mübhcm lıtlıılaıı clinıle<lir. 

T63lim edersiniz l:i lm oitmle
nin taşıdığı <1.[}ır 1>ir ithamdır 
ve eğer ;çimi:dcıı öyle bir "tcJr. 
dit,, de bıılıııımnlc şi5ylc dursun, 
öyle bir "yafjma,, yı menetmek 
vazifesinde olduğunu lıilnıiycıı 
bir gazeteci çılmıı§ ı e 1ıattcl bu. 

Otobüs kazası 
Bu sabah Iföc;ü!;çe.!:mecc ci. 

varında, asfalt yol üzerinde fc. 
ci bir kaza. olmu§, c1ört kişi ağır 
surette yaralanmıt.şır. lfaza şöy
le olmuştur: 

Şoför Rtza oğlu Şükrü Yılma. 

••••~»!I•• "Mucize Yaratan Adam,,•--••• zın idaresindeki 33 plaka sayılJ 
otobils Selimpa§adan l stanbula. 

81nemn ilemlııe dnlm:ı &n1ıcscrırr yıı.rnLı.n blll Uk RcjiMir gelirken Küçükçekmece civarın• 

CEC1L B. DE MiLLE da birdenbire firenleri bozulmuş 
" T Ü R K Ç E .. ve otobüs korkunç bir hızla yo. 

_ kuş a~ağı uçmaya başlamıştır. 

ATLAS E K S p R E S 1 Fi 1mi1 e Böylece bır müddet yo1cuıa. 
rm feryatları içinde giden oto
büs birdenbire tek atlı bir araıba. 
ile karşılaşmış, ve bütün şidde
tiyle üzerine bindirmiştir. 

BAr.IlARA STAN\VYCK- JOEL :Uc. CnEA 

l\fedonlyd dUnyasına amlılnn nurunu &öndUrernl)eoe'l bir ı:ın'at 

~alcst yakcu~tır. na cost:r. lı:ırlkıı. )D.rm nlip m 

LAie Sinemasında 
Araba parta par~a olmu,. içindo 

bulunan arabacı Mehmet. kansı 
Silnbül ve çocuğu Musta.fıı bir ta. 

.... , Yerlcr!nlzl evvelden aldırma:. 'l'elc!on: 435tl5 1 
rafa fırlam~lar, at da pıırçalanmıg 
ölmüştur. Çarpışmanın ııi:'ldetinden 

•••••••••m:mmım••••••••• otobüsteki yolcular da hiribiri Uzo• 

1,• YARIN AKŞAM Dünyanın en biiyük Hejisörü • 

iPEK'te Aleksandr Korda'nın 
Milyonlar ~ile bazırl:ı.clıi;-ı ve 10.000 FİGtlRA."'\"ın l~Urak ct1Jtl 

muaı:ı.am sah nelerle dolu 

KANLI DAVA 
Şıı.beserl ı-öst.erllccektlr. 

AŞ!~ • HEYT.CA~ • l'lrürmş KORKUNÇ lll MUAZZAM 8/\ UN'l'.:LER 

rine ~ıkmış, Ahmet oğlu Ru~cn a• 
dmda biri~i başı strayı:ı çarparak 
:rarnlanmıalrr· 

OtobUsün lSn.kuımı parçalanmış, 
listikleri patlamış ve arabanın en
kazı ile ibir milddct :ıUrüklendikten 
sonra keneli kendine durmuştur. 

Yaralılar o sırada yc:dan geçen 
bir otomobilo konarak Guraba. has
tanesine kaldınlmııttr· Arabacı 
M~hmodin ı:ocuğu. Mustafnnı:n ha • 
yalı tehlikf'Hledlr. 

Vakaya müddcinmumt m uavin • 
lerincl~n Fehmi clltorr.ıııli. tahkika· 
1a başla.mıştır. O~ol:U3 r.orörü Şlik. 
rii Yılmaz yakalanmıştır. 

nu. " luidi.sc., clcıı evvel bir gaf. 
lct sevki. ile yapmı§sa siz bunu 
bir mu1ı rı.rrir olcırak ga:xtcııız. 
de nı.Uahe::c etmel; 7ıakkını Jıab 

oldur/ıoıuz 7:.adar biz bımu ya
panları, Baaııı Birl ijjinfo Reis~ 
sıfat i le, mc.-.lck lıay.ttiyet divanı. 
na tevdi dnıiyc sizi J:anuncm 
memur bilemcrdcm:::. 

l§tc bımım için.Gir l;i o tcıltım 
ara.cırnda ( llcıl><:r) i görmediği. 
ni:::dc §iiplıo etmediğimiz M.ldc 
ar1wda~1arımızdaıı - hem bi1'i
niıı rlcjil - "btr tnl:ım .• tnııı rci
.<imfıe t:örc ve reisimiz kalemiyle 
"buhranı çıl;(lrma., nm mcsullc
,.i nıcvldiııdc kavııl 1ıc an11r.c ö. 
nü ııde büyla ilciıı olwımmmıı cici. 
dcıı a~jır bıılclıı7' . 

Geçen bııhramıı tamamiyle 
"sım'i,, oldı•!/ıınıı lm 1ıu:mlc7ı·ct. 

to ya1ayıp da bilmeyen olamaz, 
llom Jıallwı al:lı ba:Jmda olclrt. 
iirman inanalım; hem buna ..• Bıı 
bir tct-:addır. 
Kısmi bir telaş göriiUWysc, 

o bile bir il:i qıiriiil:, aeçici ol
dııfiımu bilcbilcdir ve mazur gö
rülmelidir: 'l'crl:.os 9ülil1ı<lc, (El. 
malı) ıcııdindc ~ııııııu bol ol
duğırnu yakıml<m yürüp bildiği.. 
mi:: bir giiıı mccralarmı t ılia. 
yıp .c;uyn salıvcrmc;;for11e tcİcİ§ 

pal~ tab;i dc[/il mi'li r? Bu lıaltlc, 
bıt tclcişı - belki bilmcksi:iıı. 
istenıc;:siziıı - Wril.':lenıiş bir 
nıcslel..:daş dii~iiııiilcbil:ıısiıı : fa
l:at buhrmıııı scbcp?eriıulcıı 
bitini tc§kil edecek Jıcrlıaııgi bit 
utehdid., in, bıc ya:clelcrtlclci 
ya:.ı ı:c haberlerle, vcyanat ve 
-mütalcalarlı:ı. daima hiikiimsü:: 
bırahılınaya çalı~ıldığı da mey
danda duruyor . . l\'itcl:im Ju1di.sc
yi tetlcik eden resmi lisanlar bi. 
le si:::ia gibi büyle bir §lmuil ifa. 
de ctmcclilcr. Bi:: raisimizcc ku. 
sıo-Zcmmı::: göriiliirsc i>rtfür;{:: de
m.ey i::,· lı altU. bir dil :.'ii r çmcmiz 
olursa l.:cndisiııclcn 1:cıuli lıis.<ıcM 
mi::e bir §ef aat da ıımmayız. Da. 
ha fazlası: I!cı·Jı un9i bir buhrmı 
fıkmo.smm nıcsıılıyetiıd dostla. 
rımnla vay!aşm.al:tan da ileri, 
ii~crimi:.c alınal; fcdal:<irlı[jını da 
pcşiııtlcıı kabııZ etmekte ::cvk dıı. 
yarı::. 

Fal:at, bari liit/cdiııiz ele lıc. 
saplarıııa /cdahi.rlık yapmaya 
daı-ct ediltliğiııi:: şıı kırıcılar, fı
ruıcılrır ve vursa oıılarm ortal;. 
Zarı olmasııı.' ... l'iikiinıii::: o 7:a. 
dar a§ır lı:i buna tnh amnıiil ede. 
miy?rıı::. 

Si:iıı de bı1wla.ı ba.,7•a tiirlil 
dii~i!ncliijjiiniizde §İİ]Jltc et mel~ 
istemeyi::; l<iJ.:in va::ıııı: bir nuılı
'kiimiyet il<imı gil>i ... !Jıı mübhcm. 
hük ii.m ir;indc "bir takım,, me8. 
lcl:daş haysiyeti booalwııyoı·. 
Oıılrtrı ıı masumiyeti ~fr::dcıı d il 
u::atr.ıayı değil, el ıı-:atmayı bek. 
lcmcktcdir. Arl:ada§1anna sö:: 
getirmemeye çalış:m f ıııııcı!ar 
§İrl•cti rci.!i Ahmet Rızayı ata. 
yıp l:ıskaıımayorıı:;; fakat reisi· 
mi.ziıı nıcslelı:da§lamıa daha ya_ 
rnlıl; göstcrmesiııi, kanıuı i Te 
ba.ğkındı[İrmız lıir tc~ldlcittıı 
maııtık·i icaplcırırulaıı sayıyorıır:. 
Bllgü ıı Erenl:öyiinda otıırdufju. 
tıuz köşJ; Ankara e<'dde.cıine A n. 
ktıradalı:i Ulıaı iclarc.~iııdcıı daha 
yal:ııı, Jıela b!-:lcd lıitf cıı tcııvir 
içiıı, fakat mfll:errcr bfr ceza. 
çeşnisilc kııllaıulıfjııııı::: Ulııs sii. 
tunlan va:;ijesinı 1tarımakta da. 
ha geciken vasıta değil midir'? 

Habcriıı ya::ı heyetindeki 
arl;ı..~larım:: 

Belediye 
kooperatıfindeki 

suiistimal 
Aylardanberi hazırla

nan rapor da kabul 
edilmedi 

Belediye kooperatifi hls.sedıı.rlan ev· 
vclkl gUn tophu1m1Dlnrdır. Ancak 16 
klJlnln bulunduğu toplantıda, oakl l· 
danı heyeUn!n hesabatına dair ile; kl· 
§ilik hcycUnln aylarca ııUrcn tetkik· 
lcrden ıonra nırdiği rapor okunmtl§ 
!akat bu rapor enelcc hazırlanan 

\"e muvafık ı;BrUlmlycn rapora lslinıı.· 
den verildiğinden kabul cdllmcml§tlr. 
E~kt ldar() hl'yetinln hesnp'annı tcl<
ı-ar gfü:dl'n geçil'mPk U:t,.re yeni lılnro 
heyetine .aal ı\hlyct verilmiştir. 
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' ..... baı °bat1lYara.k: 
ft1 • ~tdi ~ gelenler doğrusu en· 
~ ~ kadar enfes kL ara. 
llı.~fnn 8a.h! llll diyorum; inan· 
~bir geliyor. Ya.şanmış bn -

' ~ bir sayfası adeta. 
ICt )'1lı btıraya atıyor· yanında 
0
, ~n başka ~eciklc.r 

' bir adanı buluyo-

~~ eon ~ ~ cunııedeki esir keU· 
ı._' na.Yıl- ettt: 
~ t<ıp ' - decıı. Esir değil. Bun 

~le~ i§çUer. Uç ııenelik 
~tti ~ ''Ur· Mukaveleyi 

· est olarrık imzaladı 

dj~ç ltıı • 
• aceıe acele ceva.p ver-

Yazan: Cek London 
- Bravo! Bra,•o! • d1ye hağn-.. 

d.ı· Demek bunlıır hakiki yamyam! 
Katıksız. haü:ı muhlis yamyam bun 
Jar demek! Biz de ;)irminçi asIT" 
dayız ha. Tasavvur ediyor musu-
nuz:, mister Şeldon? Ben de bUtiln 
bunlan müstehase olmuş farzedi
yordum. Bunda mcfkurevi blr ro. 
manesk zevk var. 

Bu sözler Şeldonun tuhafına 

gitm.l§U. G<?nç krz:a baktı. 
Genç kız: 
- Ne o? • diye sordu • ne ola· 

cak? Ne var sanki? 
- Hiç ... İğrenç bir zenci süril· 

sil tarafından çiğ çiğ yenilmek ba. 
na hiç de romanesk gelmiyor da-

- Bu hususta ben de sizinle be-

~o::_ ~t. rabcıim· Fa.kat ili!in son derece mc· 
~~ lkt evet.. Geçelim. Anlı· raklr tarafr şu: Bu yamyamların 
~ ' tan Y1b: Yamynmla hasta ara.smda yaşamak onlara emret. 

• ~Yle d ~ ?Lederbn, yamyamdır- mek, iki yUz taneglıtl mum gibi 
~ g~ ego IU.1? Yoksa eakcı • k:·!lanıp kendini onlara ycdirme

lar? eri§ için mi yamyam dL mek ... İ§tc hayntt.a gUzel bir ma. 
'e · cera!-

~~· ~ göstcna ıçin ... 
~~ ?Jı\ltevazrsmız. Bunlan 

e.ı Yaın adalardaki yerlilerin 
~~ Yalndrr. 
~ ~ldı.ı.~l'Uln. Llkin şuurlu iş· 
k ~tlar nıı' sonra 8allh kespet
~ lnıan · Acaba zencileri.nizin 
~ ~ i§Uetı Yemek gibl iğrenç 

~trııı... YGcek kimse bulunur 
........ ~' 

)et ~e· ... , . • 
~ })e~l """ ediyorsunuz? Şa
~ d~.trhıo dUşseydinlz size 
~le~~ akainl çoktan ispat 

:~~ ... _, 
( ·\llt'i ' ~ • 
~ hı-.Yl~ <ıın,inim. Benim 

- Hımmm! ... 
- Oh ! blliyoruru, siz de şiir de-

nilen şeyin kırmtısı bilo yok· Siz. 
memleketinizdeki - benim memle. 
ltctimdekiler de böyledir - bUtUn 
iş adanılan gibi, mnhdut düşlince. 
li, kapıı.Iı bir insansınız. HattA ken
di kendime soruyorum: "Burada 
ne işiniz var .. diye. Doğduğunuz 

eehirde oturup da, sükflnetle, boy 
büyütseydiniz, bir banlta memuru 
falan ... Yahut, yahut. .. 

- Yahut bir dükkan sahibi de. 
ğil mi? Teşekkür ederim· 

- Evet, rnhat rahat bir mağa· 
zn.da oturabllirdiniz. Ynlıut da bu-

o ~U1eriın, hatta kendi • 
~ p.a ben.zer hcrhnngi bir iı: ... 

ıı...'tt 8fre~ francalba.1llar Size tekrar ııorarmı. dUnyanm 
~ Clletin '"'6mu; ahçı e, bir ucuna ne yapmağıı geldiniz? 

ıt, de ~den gelseydi ııW de, Burada ne aııyor.sunuz? 
kttır keser ''e tıkmtr. - Alnmım terilc ekmeğimi ÇL 

......_ ~tJ'e Is 
~ llı!UıaJt Uıı.at ederek böyle 

10 bit eme YUrUtUyorsunuz' 
~? fUcı-e saplanmanıza ısc : 

'~ ~ Yttıtarı nıı? Beni iyi dlnleyin-
\a)I( ~eıı on Uç sene cvveL zen· 

}'a 
1~da.n b~ tanenin b:ı.lık!:l 

ı. lıh- -· blrf.nı çalarak Ma -
"<leı-ı~--!lla lt~t 

ttı.ıı. ·"'tieıı • " ılnr. 
q;""tlind ikisi "San Kristobnl" 

k. endi. n 
~ ~atya u murdar hayvan-
~ l'a~r k 

11dasrncıan dokuz kişi 
sg~el'd~Ylğa binmek budala· 
la hır~ doıcler. Şayet, Malatya 

' ltaYiğa Ilı San Kristoballi L 
t<iaternuıbinseydi ayni buda. 

' ı:. ~ olaoaku. 
4;.\·cJ '\ .... ııo ~ <l.lalatyalnra ne oldu? 

~~ ~ ~ 'l{r dokuz zenci, yolda 

n~~ b~l liatobailiyi yediler
i·~ ~; ııe::a dokunmadılar, 
~,s de başJarm vahşi
~' ~~!ara fevkaliıde kıymetli 
~ ~ hu~ ' adayn varıncaya 
~ b~~ltta bir 1lina ile arkada
~.! ~ k !!aklandı. ŞJ.tndi kirn-

'lla abnecı 
~~ lU~·or. e, hangi, reisin 
t~ la1t1 

karıyorum. Yer ~1lztlnde ben d(' 
hakkmıı nlmağa çalışıyorum· 

- Sarp ve acı bir yoldan yüril· 
yerek, değil mi? Bir yurt kıınna • 
dan ve başlarmı sokacak bir çatJ 
yapmadan evvel aile efradından 
bUtUn küçilk evlAUarın geçtiği nc1 
ve sarp yoldan değil mi?-· 
Şayet bu teşebbüs de romanesk 

değilse bana romanesk bir §ey 
gösteriniz. 

Arzm üstlinde böyleleri pelt çok· 
Ben de ayni vaziyetteyim· 

- Anlıyaınadım· 

- Benim de ne çatun. ne yur-
dum var. Beni müdafaa edecek 
k!mscdkler mevcut değil. Ve i'}te 
bu sebeptendir ki ben de sizin gi
bi, medeniyetten uzaklardayım· 

- Bu takdirde haklısınız. ttL 
raf ederim ki bu, bir roman mev
zuu olmağn değer bir macera ... 

Her ik1s.i de sustular· Bu sUkfıt 
esnasmdn Şeldon düşUndU ki. ken. 
dislne söz söyliyen ve htuıtahğmda 
bakan bu kadın geçen gece, sofa· 
da yıı.nıbaşmda vo yerde yatan 
Tahitlli iki gemicinin muhafazası 
altında. sadece bir hamak içindG u-

l'! b ..... llıı.<} euerin. 
~Ylc ı çırptı, ve rumuştu. 

- l>anldadt: (Donmı <ar) 

~'<RAGIMI NASIL: 
~·KURTARDIM 

y Milli Roman 
e2:an: lskender F. Sertelli 

" • 1 • 
!\~ llıar başında bir 

. \'~ .. ı btıg" 
~ .. un gene üzgün· 

Ilı.. _'.~ i\ilınu. 
~ıq lb_:n \'ar? ~r... _rengin 
~t>~~ g.. en senı artık 

~? ondcrrnek istemiyor 

~ ~~~'rr Atın . 
~~tı o.~: günahını aı· 

ı::ı b Oıun b. ~ sever. 
() Ctk(.'Stc ı~n evveı yapıl· 

"-. n Oll<:e • t" 
't ''<ll~~ cı-:ı:... o ıs ıyor. 

Ot? 'BUn u~unünıUz neden 
a nıa:ıi olan ba~ 

konuşma ... 
biri mi var? 

- Evet. !\fani olan biri var. 
Mehmet çavuş gözlerini açarak 

bağırdı: 

- Onu benden şimdiye kadar 
niçin sakladın, Ayşe? Ben büyük 
harpte dört yıl senin hasretini çek 
tim .. Seni benden başka biri almak 
isterse, buna tahammül edemem. 
Hem biz çocul<luğumuzda nisanları 
mış bir çift değil miyiz? Bizi biri-

H A B E R - Akşam Po!ltam 

Son veba vakaları ınünasebetıle 
..... _. .......... am ...................... ..._ 

FARENiN INSA LARA VERDiGI 
ZARAR KORKU" Ç MUDUR? 

Senelik zarar ıngilterede 15 mılvon 
ingıliz llrası, Amerık ada 2 O O 

milyon doları aşıyor 
Bir çllt fare senede 862 yavru yapıyor 
iare Avrapaya nereden ve nasıl geçmiştir 

Geçen gün sahiller sıhhat umum 
mildlirlü~ bir tebliğ neşrederek 
Akdenizin Tunus ve Cezayir mmtn· 
kasında veba görUldUğilnli ve bu 
limanlar muvardatma sıhhi tedbir
ler tatbik olunacağını hildirmişti. 
. Fareler en müthiş mikroplan 
yalnırz evden eve değil, şehirden 
şehire, vapurlar ya.sıtasiyle de 
deniz aşırı ülkelere naklederler. 
Bu sebeblo bUyilk oof erler ya. 
pan gemilerde görillen sıçanla· 
rm öldürülmesi mecburiyeti bey
nelmilel sıhhi nizamlarla. kabul 
edilmiştir. 

Farelerin zararla.n saymakla 
bitmiyecck kadar çok ve çeşitli. 
dir. 
Lağnnlanb, pis mecralarda. 

yuva kuran bu küçüle mahHlk 
evlerim.izde en temiz yerlere ka.· 
dar da sokulurlar. Kediler olma... 
sa. ve kapan, zehir gibi makine 
ve il!çlarla bunları itlaf etme. 
ııtk bu küçüle mahlllklarm ense· 
!erimizde gezdiklerini, yanakla
rımızdan çıkmndrklarmı, sofra. 
larrmızdan aynlınayacaklannt 
göreceğim.ize şüphe edilemez. 
Fa.reler bu kadar cUretkftrdrr 
lar. 

Sıçan ile insan arasındaki 
mücadele çok eskidir. En eski 
zamanlar da. bile bu kemirici 
hayvanın zararları: anlaşılmış ve 
buna karşı şiddetle mücadele e~ 
dilmiştir. 

Kedi sıçanın imhasına alet 
olduğu i~in üç bin sene evvel 
mukaddes bir hayvan tcltık:d 
edilirdi. Sı~anlarm bUtün mem· 
leketlerde yaptıkları sıhhi ve 
iktisadi zarar \'C ziyan hariku. 
Hl.dedir. Sıçanlar gıda maddele· 
rinin ve içecek şeylerin n tehli. 
keli düşmanlarıdır. 

Meva.ddıgıdaiyenin imal vo 
hıf zedildikleri yerlere girerler,, 
oralarda bulduktan şeyleri yer· 
ler, yahut kemirerek tahrip e -
derler. Evlerde kapı ve döşemo 
tahtalarını, yemek dolabnu ke. 
mirirler, zemini kazarlar, hattfı 
havaga:zı ve su borularını, elek· 
trik cereyanı nakleden telleri 
tahrip ederek infilaklara, tuğ
yanlara ve yangınlara dahi se. 
bebiyet verdikleri vakidir. 

Sıçanlar taraf mdan bu suret· 
le ika edilen zarar ve ziyanın 
Büyüle Britanya.da senevi on beş 
milyon İngiliz lirası, Danimar
kada on milyon kuron, Ameri. 
kada. iki yüz milyon dolara ba · 
liğ olduğu anlaşılmıştır. Sıçan
ların uyku esnasında insanın 
kulak, burun ve ayak parmak. 
larmı yedikleri de görülmekte· 
dir. 

Sıçanların nevi Ç<>ktur; fakat 
en fazla zararı dokunan dört 
no sıçan vardır: 

birimizden kim a;,rabilir? 
Ayşe, alnına dökülen kumral 

saçlarını düzeltti; 

- Ben istemiyorum, Mehmet! 
ben, yuroumuzun düşmanla sanı· 
dığı böyle bir zamanda evlenmek 
istemiyorum. Babam ölürken; "AY 
§e, vatan ağlarken, sen sakın gül" 
me!,, demişti. Ben şimdi, ihtiyar 

ninelerimizin, ak sakallı amcalrur 
mızın gözyaşlarını görüyorum. 
Dün onlara sordum: "'Neden ağlı' 
yorswıuz?,, Bana şu cevabı verdi" 
ler; ':Bursaya düşman gelmi§ .. Iç 
Anado!uya doğru düşman kollan 

ilerliyormuş. Sıvasta bir bir top· 
lantı var .. Bir avuç kahraman sita· 
ha sarılmıs .. Düşmanı yurdumuz· 
dan kovrnağa savaşıyorlar. Daha 
büyük harpten dün çıktık. Kimi· 
miz oğlwıu, kimimiz kard~ini kay· 
betti. Köyümüzden yetmiş erkek 
gönderdik.. Yedisi döndü. Diz ağla· 
mryahm da kim ağlasın, ya,·ru· 

1 - Lağım sıçanı. Buna :r; ~r -
veç sıçanı denilir. 

2 - Adi sıçan, siyahımtrak
tır. 

3 - :;\1ısır sıçanı. Açık sin. 
c.abi renklidir. 

4 - Hind sıçanı, adi sıçanm 
bir çeşididir. 
Lağım sıçanları yuvalarmı ev. 

lerin, apartmanların alt ve rütu
betli krsmılannda, lağımlard::ı. 
kurarlar. 
Sıçanın en·cla nereden ~ıktrğı 

hakkında ka.f i malümat yoktur. 
Ancak adi sıçanın asıl vatanı 
bazı müelliflere göre Hindistan. 
dll'. Avrupaya g~tiği tarih bel· 

50 yaşlarındaki kadınlar 

35 yaşında 
görünebilirler 

Meşhur bir cilt mlltcha sısı taratın. 
dan ke~I! ve <>~ne ha)'vıuılann elit hll.. 
ceyrelcrlnden kem.dl itina ile lsti.ısnı 

d::ı.ha sat daha taze gllrllnecdı: ,.. 
t>cnı:I~ecelttlr. 

Gllndi.lzlerl, '>~yaz (yağsn:) Toka· 
ton lcreml kullanınız. Terkibindeki 

li değildir. Şimali Çindc, lağım edilen w• Ur genç kızın tııze ve sat 

sıçanının asıl vatanı ad<ledil· clJdlnln unsurlarına nıosablh otaıı 
beyazlatıcı ve kUV\'ctlendlrld uıur.ır• 

ıar, dahile nO!uz ederek gizli gayrt 
s:ıf mıı.ddetert 1brnç ve sJyah nokta.. 
lan ul • eder. Açık mes:unclerl sık-

mektcdir. Lağnn sıçanının 1727 
senesi ııarktan gelerek VolgH 
nehrini geçmek suretile A\TUpa. 
ya girdiğini b:ı.zı mUellifler id· 
dia etmektedirler. 

Sıçan gayet kurnazdır. Seri 
koşarlar, yüzerler, yorulmazlar, 
bu sur~tle insanların ellerinden 
kurtulurlar. SrçanJar sürü ha
linde bulunduklan vakit nisbe. 
ten korkak olurlar. Sıçanlann 
üreme kabiliyeti "pek büyüktür. 
Yirmi beş gün gebe kalmak 
şartiyle bir çiftin senede 862 
ya.vru doğurduklnrr hesaplan· 
mıştn-. 

Bu hususta bir mütahassısm 
eserinde: "Hiyarcık Yeba51 e
pidemyö löjisindc sıça.nlann 
'ehemmiyetini tebartlz etmek 
için, vebanın insanlara pireler 
vasrtasile naklolunan bir sr~~n 
ha.stalısı olduğunu zikretmek 
kfı.fidir,, denilmektedir. 

Filhakika Avrupada şimdiye 
kadar vukubulan veba istilaları. 
nm ki bunların en meşhurları 
Jösitinyen 7.amanındaki (565 
- 527) ve ''Fare ölüm" namnr 
da.ki (1350 • 1347) istilalarrdır • 
hepsinin menşeleri Şarktadır ve 
mikropları sıçan gibi kemirici 

•·nıocEı..., tnbtr edilen lttymetıı ve 
yeni ce\'her, hnllhazırda cUt unsuru 
olan penbe renkteki Tokalon kremi 
terl .bine kanştınlmı~br. Bu akşam. 
ya•., aktan evvel sUrünUz. Uyuduğu· 
nuz her d:ıltlka zt.U"!mdıı. clldlnlz. tıu 

kıynıeuı unsuru mus edip beslenecek 
ve her sabah kalkbl!'mızda clldlnlz. 

ıa~tırır ve bu suretle clldlnlzl be)'ll%" 

latıp yumu~atncıı.ktır. Bu b:ı.slt ted• 
bir ııaycslndc her kc:lm birkaç 11eııo 

ge:ıçleşebilir ve genç kızların bllc gıp. 
tn cl'leccğl şayanı hayret bir cDt ve 
bir tene mnllk olabntrs1nlz. 

~Türk aarif Cemiyet' --· 
Ankara Kız ve Erkek kollejlerile 
Bursa kız lisesi ve izmir Ege 
lisesi talebe kaydına başlamıştır 

Ucler aşağıda yazılmışbr. 
İLK ORTA USE 

GUndilz Yahlı Gllndüz Yatıh 
Lira Lira Llm Lira 

Gllndilz yanlı 
Lira Ura 

Ankara kız n 
~rkl'k 'kollcjlcrl 
Bursa krz lisesi 
İzmir :Ege lisesi 

70 
00 
00 

240 
00 
00 

110 
50 
GO 

l•'117 lı:. blJgl cıllnmelı: ıstercnlcrln mektep 
,·urmalatı· 

275 
185 
200 

130 
60 
85 

mlidürlüğUno 
(4499) 

... ,· · ........... • • ~·"'t·r~··~ ·.'it' • 

300 
200 
220 

ha'\T\.·an"t \'asıtası·~·le Avrupaya .............................................................................................. . J • u •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ........................................... ················································· 
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V':."b!l.ııın en büyük hynakları mı ı· s t ı· k 1 a.Aıı. 1. L. sesı· ırı·ı· bir Mongolyada, ikincisi Arabis- ::i·: 
:ı ' =··· tarım garbinde, üç ve dördüncü· :.:: !.I 

su ~yada Himalya mmtaka. ~m K E k k l I"' N h !f: sında, beşincisi Afrikada. Nil .! .• ::_::.= iZ ve r e .. ev 1 ve e arı 'ıifı 
Ebizm menba mmtaka...c:ımdadır. :::: ıl!I 

İnsanlığa her cihetle zararları m: Talebe kaydına. dc\'ıı.m olunınnktndır. mi 
• •• ı••t 

dokunan sıçanlara karşı insa.l · ·m::mm Sehzadeb:ı::ı poll ltnnılcotn arlmsmcl:ı,Jıcıcfon: 225lUimmmr··· 
- başka hayvanata olduğu gibi • 

1 
_ .............. • ........... . 

~;l~~~r~~~~e:~~~~duyma· Bronşitlere KATRAN A Ki EKREM 
Sıçanlarm ımhası ıçın onların 

yaşama ve barınma imkaruarını 
azaltmak 18.zımdrr. Evleri daima 
temiz tutmalıdır. Sıçanların· gr .. 
da bulmalarına imkfın verme
melidir. Bu da bilvasıta bir im· 

- ') cut,rum • ., 
Mehmet o günden sonra Ay 

~ye evlenmekten bahsetmedi. 
İkisi de on yıldır nişanlıydılar. 
Vatanın utrrabı, ve ihtiyarların 

gözyaşları dininceye kadar nişanlı 
olarak kalmağa karar verdiler. 

••• 
Bursanın Elmalı köyiinde Ayşe 

ile Mehmedin düğilnlcrini bekliycn 
!er pek çoktu. i\Iehmcdin oldukça 
parası, babadan kalma evi \"C tar 
lası vardı. Ayşe. babasını harpte 
kcybettiktcn sonra yoksulluğa 
düşmüştü. Kendisi küçükken ök· 
süz kalmıştr .. O, anasının eline 
bakıyordu. 

Bü}'ildükten sonra ana kız çalış· 
mağa başlamışlardı. 

Mehmet onlara yardım ediyor: 
- Gi.inün birinde feraha çıkaca· 

ğız .. mesut olacağız.. iyi günler 
geçircc{'ğiz.. diyerek ikisini de te· 
selliye çalışıyordu. 

ha usulildür. 
Bilavasıta usuller do kapan, 

kediler, zelıirlerdir. Zehirler ele 
muhtelif gıdalarla verilmelidir. 

Elmalı köyünde, harpten dön
miyenlcrin karıları dul kalmış ,.c 
geride bırakt·ğı genç kızlar büyü· 
yerck C\•lcnme çağına girmişlerdi. 
Elmalıda pazar yerine gidenler 

erkekten ziyade kadın görürlerdi. 
Bu kadınların hiçbir zaman yüzle· 
ri gülmez, çenelerini bıçak açmaz
dı. 

Geride kalan öksüz çocuklar yıl· 
lar geçtikçe büyüyordu. Ayşe de 
bu ökc:üzlerden biriydi. !\1ehme1 

harbe giderken o on beş ) aşını 
yeni doldurmuştu. Mehmet bü}•ük 
harpte dört yıl kaldı, beşinci yıl 

ortalarında köyüne döndüğü za· 
man Ayşe de yirmisine basmıştı. 

Mehmet, harpten döneli iki bu· 
çuk yıl olduğu halde Ayşe ile bir 
türlü evlenemiyordu. 

Ane çok duygulu. ilerbini fazla 
düşiinen, anl:ıyı~lı ve çok güzel bir 
kızlı. Köyün delikanlılarından Ba· 
kırcıoğlu Hüserin ile Atmaca O:ı· 

Çünkü sıçanlar iştihalarmı ba.. 
zan değiştirdiklerinden her va
kıt aynı yeme iltifat etmezler4 

mamn ela Ayşcde gözü vardı. 
Bakırcıoğlu Hüseyin çapkın bir 

gençti .. O, yalnız Ayşeyc def.ri.1, 
köyün bütün kızlarına göz koy
muştu. 

Ayşe, Hüseyinden hiı; h~lan· 
rn:ızdı. 

Bereket ,·ersin ki, o sırada Hü· 
seyın, lzmir efelerinden birinin 
.\ydın channda kurduf.ru çete ile 
çalışmak üzere l.zmire gitmişti. 
Şımdi köyde Ay~enin peşinde 

k~an fakat ba§kalarına sezdirme· 
yen O mandan ba~ka Mehmet ça· 
\UŞun rakibi yo!,tu. Osman, Mch· 
met çavuştan daha genç, daha ya· 
kışık,ı bir delikanlıydı .. I Iarbc git· 
medi~i için ) ıpranmamış. hatt!i 
yüzünün rengi bile Mehmcdinki 
gıbi bakırlaşmamıc:tı. 

Ona Elmalı köyünde Atmaca 
adını kimin 'e nasıl \'erdi'rini de 
kı~aca anlatayım: 

(Dcrnmı ' -nr) 
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Polis hafiyesi bir karta bir 

de Kemalin yüzüno bakıyor. 

Sonra Kemale: 

Zafere kadar·· 
Spor, macera, aşk rorrıarıı 

Gazetemizin çıkmadığı günlerde - Siz cşyn.lıırmızı bu kama
radan dışan çıkarabilirsiniz.. 

Esasen Cetelilttarrkta 10 - 15 
dakika sonra duracağız. Vapu· 
run içinde serbestsiniz. 

Yazan SACll fUliRUL OGET .Aııı 
ııJıtl Jy

sa.hile çıkıp aet:ntey· ha[)('..rdar bir gemici, iri Lir saJld 

Spor· hayatımızda ne gibi Polis hafiyesi f a.z.la beklemi
yerek acele ile kamaradan dı

~n çrkryor. 

etmenizi istiyor. de bekliyor. rdi"'eıılerl 
.Kısa bir Ct:'Vap: Adam, acele ile nıe 2 
-- Pekala!.. Zafere kadar 

iniyor ve kayığa a.~aY~~.~eıd~ Adam, kapıyı kapayarak u
zakla.~ıyor. hadiseler cereyan etti? O kapıdan çıkar çıkmaz içeri 

Adnan ve E5at giriyorlar. Şaş· 
kmlrk ve endişe ifade eden yüz
leri Kemali gayriihtiyari acı bir 
şekilde güldü.riiyor. 

Kamaranın içindeki kaptan, 
kapı kapandıktan sonra geriye 
döndü. Gözlerinin panldad:ğmı 

Yolculadan gemı, .:ı11 cdi"°' 
uza1cl~an bu kayığı se~ırs;ııs.
lıır. Onların 'da içinde 5 ılfııJ11lait 
nan ve söylenenler ç~n ~ 
başladı. Gfuılerce sefer ineeet'" 

Gn.zckmizin oku.rocularma u.. \ lılara atletlerimiz ve dereceleri 
1.nk kaldığı bir ho.fta. zarfmda hakkmda bir fikir verebileceği için 

diğerinin lik maçlarmn. iştiralc ede
ceği rivayet edildiyse de, buna 
mahal kalmadı. Çünkil Tür!<lyc bl· 
ıincilik mllsn.bakalan tehir edildi. 

görüyonız.. 
por Jıayntnnızda cereyan cd~n 

mUhlm hfıdl,.clcri bir araya kr. 
nc:ı toplama;), fayd;ılı bulıluk: 
* 14 ve 15 Eyliıl gilnkri Kndr_ 

köy stadında. TürkJye atletizm bi· 
rincilıklcri yapıldı· Milsabakalıırm 
ayni 7.amandıı Balkan oyunları a
ref P.sine de tesııdilf etmesi merak· 

~ 1Jeşikta§lı santrfor 

Sabri 
'.Ayağı iyi olarak 
hastaneden çıktı 

Geçen futıbol menısiminde bir 
maç esnasında. bacağı kınlan 
Beşiktaşlı merkez muhacim 
Sabri tedavi edilmekte olduğu ı 
Beyoğlu belediye hasta.ha.nesin- I 
den çrkmıştrr. 

Bacağ'I kırıldıktan sonra pek 
mühim ve bacağım kay.betmek 
vaziyetleriyle karşıla.şan Sabri 1 

nihayet bin mUşki.ll ve cesurane l 
bir ameliyatı müteakıp bacağı. 
nı tekrar kaz.anmıştır. ı 

Kendisiyle konuşan bir mu
ho.rririmize Sabrl demiştir ki: 1 

- Pek ümitsiz bir halde gitti
ğim hastahaneye gördüğüm ala
ka ve ihtimamı hayatmmı sonu. 
na kadar asla unutamıyacağmı. 
Mi.iessif hadiseden sonra vaziye_ 
tin ciddiyeti meydana. çıkınca 

ba~druı, birSok doktorlar 
gibi ben de ümidimi kcsmistlm. 
Fa.kat başta Beyoğlu belediye 
hastahane sertabibi Fikret O
nuralp oldu halde operatör Sad
reddin, dahiliye 5-Cfi Necmettin, 
asistanlar Zühtü Ye Husamettin 
bana çok ya.kından ve candan 
bir ali.ka. gösterdiler. 

Nihayet ölünceye kadar ken_ 
disine miruıettarlığımı asla öde· 
ycmiycceğim kıymetli operatör 
Sadreddin Onuran çok çetin 
ve tehlikeli bir ameliyattan son
ra, beni tekrar hayata sapasağ. 
lam olarak iadeye muvaffak ol. 
du. ren:iisinc bura.da bir kere 
daha teşekkür ederim. 

· Sa~, tekrar futbol oynayıp 
oynam!jyacağı sualine, hasret 
ta.Şıyan bir f ç çekmesiyle ceYap 
verdi: 

- Klmbilir? .. Fakat eski göz 
ağrısının unutulmadığı muhak
kak! ... 

Türkiye futbol 
birinciliği 

Futbol federasyonu milli kü
me şampiyonu Fenerle Dcmirs. 1 

porun A.."lkarada 22 Eylülde knr_ 
§ılaşına.sıru kararl~tırmıştı. 

Fakat 22 Eylülde r'Pnerin lik 
maçı olduğu için Tilrkiye birin
cilik müsabakası 6 Tcşrinievve
le tehir cdilınil}tlr. MUsabaka I 
Ankarada yapılacaktır. 

Bir Alman sporcu 
kafilesi Balkanlara 

geliyor 
Bcrlln, 17 (A· A·) - İzhar edi

len r.rzu ilzerinc Rnyhş spor §efi, 
ilktcşıin ortııle.rmda 80 kişilik bir 1 

ekiple Bnlko.n memlekctler'..nl ziya. 1 
ret edecektir· 

Bu seyahatte gaye, ~ec;itll spor 
pterilcrl Ue Alman modern be- 1 
den idnuınlan h:ı.kkmda bir fikir j 
vermektir· 

Alman ekfpl. BUkre§, Sofya, Bel· 
grad, Ati.na. _ve Olim_pia'yı iınıret 
edcoektir· 

mühimdi· 
Milsabakalar umumiyetle gllzel 

creyan etti ve i~i dereceler elde e· 
dildi· Bu arada Melih Göreni peşi
ne takmak mebııretlni gl>sterdi. 
100 metre surat koşusunda da, ts
vi~reden Balkan oyunlarına. iştL 
rak etmek üzere gelmiş olan File... 
ret Muzafferi geçU ve iyi bir dere· 
ce yaptı. 

* Beden Terbiyesi Genel Direk
törIUğU tarafından "Marmara kU
rek ·ve yelken şampiyonası,, naını
altındn. lzmit körfezinde rniisaba
kalar tertip edildi· İstanbul IG pu. 
vanln birinciliği, Kocaeli de 10 pu. 
mnln ikinciliği knzandılnr· Aynca 
''Marmara kupası., ru Galatnsaray 
denizcileri kazandı· 

* Türkiye futbol birinciliği mü· 
sabakalan için Fenerbabçcnln iki 
tak.mı çıkaracağı, birinin Demir
sporla birincilik kln c:anmıırken, 

* Galntnsarayla. Fenorba.bçcnı l'l 
lig maçlarına iştirak ctl""iyecc;;· 
hakkmda çıkan şayiaların ru:Jı ol
madığı anla.!itldı· 

* İzmir Enternasvon"l f'u"rınd ~ 
tertip edilmiş olan tenis --ü'3ab:ı
kalarmda İstanbul cklpi birincili[;' 
kazandı. 

* Hafta irinıic, sporumuz İ":n 
herhalde faydalı olacağmr umdu 
ğumuz birkaç soor ructesi çıkı
rılacai!mr haber ald:k· 

* Türkiye atletizm bf~:nrll'l· ' ~
ıinden sonra Ball:a.n ovunl:ırına ja . 

tf,.,.,k edecek atletler k"l:-n,ııa çek" 
diler . 

* Fencrhahçc, Bursayıı ya.puj!
sevahatte Bursn rnııhteJitlle ka-·· 
!aştı ve neticede 5-1 galio geleli· 

* Bulgarlar da Balkan oyunları
na istirak <'dcccklcr. 

~~~~~~~~~~~~~ 

V AKiT, NAKITTIRL 
5 porsiyonluk bir lromprime ile (Su ve ateıten arayri hariçten biç 
bir madde iJbe etmeyi düıünmekıizin) 15 kunıı mukabilinde 

15 dakika ıibi kıaa bir zamanda zencin ve iıtihalt bir sofra 
hazırhyabilirıiniz. 

Maruf ve me§hur lokantalarımızda dahi bu dere~~ nefis bir 
- çorbayı her zama:ı bulamazsınız, 

BUyülC yardım ve faydası aşikar olan çorbalık sebze liomprimele
rimizin senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza ettiğine 

• şahit olacaksınız. 

ÇAPAMARKA 
MERCiMEK, BEZELY A, NOHUT vesair hububat ıebze ve çor· 
balık komprimelerini kilerinizde bulundurmayı ihmal ebneyini~ 

Yedek erzak: Tasarruf edilmiı servet gibidir. 
Bilhassa dar ve sıkışık bir zamanda kıymeti 

daha çok takdir edilir 

- Ne oldu Kemal.. Bunlar 
ne anla§ılmaz §eyler .. 

Kemal, zaten :yarısını hazır 
'adığr bavulunu ve elbiselerini 
alarak dışarı çıkıyor. Ve polis 
hafiyesinin anlattığı §eylerin 
hepsini de arkadaşlarına. hikaye 
ediyor. 

Polis baf iyesi kamaradan çık· 
~ıktruı sonra doğru gemi süvari· 
sinin yanma koştu. Karaya yak
laştıkları: için köpr'J üzerinde 
bulunan süvarinin yanma gelen 
polis hafiyesi cinayetten haberi 
bulunan süvariye vaziyeti anlaL 
tıktan sonra: 

- Katil meydana çıkıncaya 
kadar gemiden bir kişinin kara· 
ya çıkmasına müsaade etmiye· 
ceksiniz kaptan ..• dedi. 

Kaptan sadece kabul ettiğini 
belli eden bir baş işaretile cevap 
verdi. 

Gemi Cebelütta.nk sahillerine 
iyiden iyiye yaklaşmışı:ı. 

Kaptan, nbtmıa yanaştlma
masmı daha münasip bulduğu 
için ya.nmda.ki genç kaptana 
emretti: 

- Burada. demir atalnn.. 
Genç kaptan çevik bir scl8.mla 

mukabele ederek uzaklaşıyor ... 
Hemen bir dakika sonra içi. 

mizi ürperten paslı bir demir 
gıcırtısı ve vinç makinelerinin 
güııUJ.tWeri •• 

Kaptan yanmdaki diğer bir 
adama soruyor: 

-Bugün istirahatte k!ın var? 
-Moris .. 
- Kendisine derhal haber ve· 

rin.iz. Acenteyi haberdar etmek 
üzere bir sandalla. sahi!o çıksın. 

Emri alan 3.§ağrya koşuyor .. . 
Süratle inilen merdivenkr .. . 

Eir an olduğu yerde durarak 
düşünüyor. Sonra f'.ilr'atle ha. 
maranın nihayetindeki uzun bir 
dolaba doğru ilerliyor. 

Kapıyı aralayıp içe.-i bakıyor. 
Sonra her.-ıen kapıyı kapayor. 

Kilitleyor. 
Aynada üzerine bir kere daha 

üzerine dikkatle bakıyor. 
Sağa sola seri nazarlar a fet· 

tikten sonra acele ile kamara· 
dan çıkıyor. 
Kapıyı da kilitleyip anahtarı

nı alıyor. 
Koridora çıktıktan sonra bir 

an hangi taraft..ı.n gideceğini dil. 
şündtlkten sonra sol trı.rafa doğ" 
ru uzaklaşıyor. 

Şimdi güvertcdedir. 
İndirilmiş merdh·enin altında, 

bir '-'olculuktan sonrt\ ıı>"~ 
" va · yere ge1ip de ka_r.l,1 an t>Ssa, 

b:ısa:namış, ve ne za,r.ı e~ · 
cağını bilememek ne d~3ptJll'. 

Uza.kla.şa..-ı sandalda ı.urel' 
ayakta duruyor. Arka.sı, f;lill' 
lcri çeken kayığa. döı1il!;;a rf 
deki sıgarayı sık sık :ı..., 
türerek içiyor ... 

10 d1kika sonra... tJJllS. ~·s1 
Sandal §imdi bir rıh 

laşıyor. ııreı<etJe 
Kaptan çevik bir l1 ıJ<i tsf 

nhtıma atladı. Sand&ld uzs1'1•· 
faya birşey söylenıed~. 
§ıyor ... Adeta koşar gı 1

"' 

Be1diyoruz... . ~~ 
10 dakika ... 20 dakHca-" ) 

yet yarını saat... t# 
(~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

Yeni çıkan plaklar 
Mustafa Çatlar 

AK ZADELElt - Rumeli tllrküsU ,... 
S.\RI MA \'l l'JLDIZ - Ankara oyun b& 

Gizin °"'° 
KmIK fü\LBlM - U,nk &Ula MtıdJi: ~ 

Gö:oıroL A YLAROA - 1\IUı.ik Şükri 'J'U-r 

Sadi Yaver Ataman ve Azize T&zelll 
No. 270381: OllllAU 11;\CERtM - Çankırı l'arrantl 

ODUNCULATt - Romt>U TürkUsU 

Belik Başaran 
ULU ICA\'AK - Urglip anrlmıı 
KESİ BACLA.RI - Urgilp havası. 

~~~~~~~~~~--~ 
••Leyli Veni ,,. Erkek Kolej Nı<~:'1 -Lo.s koridorlar ... 1şto nihayet 

Moris'in kamarası önündeyiz .. 
Adam kapıya vuruyor. lLK. ORTA. LiSE 

İçeriden bir ses: Taksimde Sır,..0erlJiler 86 • Yeni açıldı 
-~z. ~ ~ 
Adam içeri giriyor. &IUdUrU: Eııkı ŞlşU TerakkJ Dlrel<törO &L Ali Haşmet _.f) 

ınf~.7~ 
Kamaranın penceresi önünde HuSUBlyetıcrl: YABANCI DIU..EH OCRETIMINE geni' IJS1D ç• 

arkadaşı kapıya dönük, kaptan ehemmiyet vermek, enunarını u mevcutla te§kil ederek ta1•tıe:ı.os-1'tJ1' 
elbiseli bir adam duruyor. Yüzü· tışma ve lnklşatı. sıhhat ve inzibatı ile yakından aıa.1ı:adar .S ~ 
nil geriye bile çevirmedi. l~eri Mektebin denize aAzır knlorlfcrıı teaettnsb&ne ve jhıuıastıkbaD~· ,1ı~ 
giren adatn söylüyor: •ter gün sant iP ile ısı arnsmda tate~ kayıt ve kabul olunur. 1'e ~ 

- SüV'ari d<::rhal bir e:ı.ndolla ll•••nıailıll••••••••••••-~ 

Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her zaman 
ve her yerde tıcak bir yemek temini kabildir. Bakkallannızdarı 

50 gramlık bir komprime 9/100 gramlık bir komprimeyi 
15 kuruştan alabilirsiniz. 

BEŞiKTAŞ: ÇAPAMARKA Tarihi tesisi: 1915 

I ~ - Eski F eyziati ™ 
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ER Mi S 
KONSEBV/i ŞiRKETi 

ilk Kuruluş tarihi: 1892 
SATJŞ YERi: Sirkeci istasyonu, Vezir iske

lesi No. J - Te efon: 21111 
iMALAT YERi: Beyojlu, Yen::ch1r 

Telefon: ... 030l Telgraf Adresi "ERMYS,. 
lstanbul Code (Kod) : Bentley'a 

pEıiD'sı:::aa •••ı:mı1 ı ._ •• BU AKŞAM: RARBiYEDE ---~~ 
' t.:t E L V O Bahçesinde 

İMİTATIB BASİB'ln GALA GECESi 
Miçe Pençef akrobat oyunları -Oto Keti Varyetesi· 
Kemiksiz kızm oyunları 

HAM i YET Viiceses, 
N A Ş ı T ve Arkadaşları blylk slrprlzle• 

l<''iya.tlarda zam yoktur. t'Jl11'" 
Xa:ı:nrı dikkate: Bir ka!; gUndeııberl mhatsız bulunan ııe• kraliçesi HAl\llYET 'l't)CESES 11er akf80l ,..ıaıı illl••••• de eeanslarma dm-am odeoektlr. 


