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Maslakta diin 
geceki feei kaza 
Sarlloş1ak ylzladen tallıl llendele 

yuvarlandı ı kiti ildi, ı kiti aıır 1araıı 
DUn gece Maslak yolunda bir kL ter ise sarhoşluğun tC'siriyle ara. 

§İnin ölümü ve iki kişinin de yara- bayı son sür'atle sürmeye ba.,'jla
lanmasiyle neticelenen bir otomo- (Denmı 4 Un<'üde) 
bil kazası olmu§tur: 

2015 numarah taksinin şoförü 
Muhiddin dün akşam arkadaşl~nn
da.n Naki ve Koçoyu yanına al
mış ve Büyükdcreye giderek saat 
11-30 n kadar içmislerdir· 

Körkütiik sarhoş olan üç arka. 
das saat 12 ye doğnı dönmek ~ze
re yola çıkmışlar ve bağıra çagıra 
Hacıosman baymndan otomobili 
sür:meyo başlamışlardır· Bu 51rada 
şoför Muhiddin direksiyo~ Left<'re 
vermiş, ehliyeti bulunmrran Lef-

lnglltarede 
Yiyecek stokları 
zarar görmedi 
Ancak bir günlük 
yiyecek mahvoldu 

Londra, 19 (A.A..) - 1aşo nazın 

Lord Volton irat etmlı olduğu bir 
nutukta ezcUmle şunları s6ylemlştlr: 

••- Hava bUcumlarının bllhıuısa i· 
qe atoklanmıza kartı matuf olacafı 
on gUndcnbcri malQm ..bulunmaktaydı. 
Bu sahada yapılan ltaııarat, ancak 

!Uk 1 ece lmlzl teşkil eden 

iıUIA tallUkeslna 
kar•• 

fngilizler 
f .Norveçten 
· : ispanyaya 
,. kadar 
- sahillerde 
30 mayn 

tarlası 
yaptılar 

Limanlardaki Alman 
gemi tahtidatı 

bombardıman ediliyor 

İlktepia IODDD8 
kadar lltllA 

tallUkaıı mevcut 

~1 Yağ ve pirinç 

41 glnd8 

1867 
ALMAN 
Tayyaresi 
düşürüldü 

IDglUzlerln zayiatı 
121 tanare 

Londra, 19 ( A.A.) - İngiliz 
radyosu bildiriyor: İngiliz hava 
nazırı Senkler dün bir nutuk 
söyliyerek hava harbinde Al
manların takip ettikleri usulleri 
şiddetle ta.k!bih etmiştir. Nazır 
bundan sonra. şiddetli hava. 
harplerinİ.I\ başladığı 8 ağustos. 
tanberi iki tarafın verdiği zayi· 
ata dair şu rakamlan zikretmiş
tir: 

''- İngiliz ha.va kuvvetleri 
621 tayyare ]tay~r. 
Almanların zayiatı i8e 1867 tay
yarcdir. Onlarm pilot zayiatı 
4000 ne yiikselınektedir. Bizim 
pilot zayiatnruz 600 den azdır. 

Aynt devre zarfında İngiliz 
hava kuvvetleri Yakın Şarkta 
15 tayyare kaybetmiş, 56 İtal
yan tayyaresi düşürmüştür.,, 

Almanlar 
dün de 46 
tayyare 

kaybettiler 
Londra, 19 (A.A.) - Almanlar dUn 

tnglltere a&hlllerl üzerindeki muhare· 
belerde 46 tayyare kaybetmi§lerdlr. 
Ingillzlerin zayiatı 9 tayyaredJr, fakat 
ou tayyarelerden beşinin pilottan aağ 
\'e sa1lmdlr. 

(lnı:lltem '17.erlnde dtinkll hava mu· 

tsattbt'lerino dair daha ~• alman 

telgraflar 4 Uncti ayta.nmdadır.) 

ihtikiirı 
Bazı esnafın kontrol teşkilatının 

henüz kurulmamasından ıstifade ile 
Fiyatlara lüzumundan fazla 
zam yaptıklan anlaşıllyor 

Son günlerde piyasada bir kıson 
gıda maddeleri üzerinde sebepleri 
anla§tlamıyan fiyat yükıııelmelcri 
görülmektedir. Kışın yaklaştığmx 
gören bazr tacirler ve esnaf muh. 
telif gıda maddelerinin fiyatını he
men her gün birkaç kuruş zam 
yapmak suretiyle yükseltmektedir· 
Bunların bir kısmı harp ,·aziyetiylc 
ali.kadar ve burulan müteeMir ol
mıyan ihracı memnu yerli mahBlıl. 
terimizdir· 

Bazı bakkallarda pillvlık pirinç .. 
!er 44 kuruşa ve Urfa yağlan 120 
• 130 kuru§tan 150 - 160 kuruoa 
kadar çıkanlmıştır. Beyaz peynir 
fiyatları da yükselmi§tir· 

Memleketimizde bu maddelerin 
en az geçen senekiler kadar ve bol 
olıruuıma. rağmen fiyat yUkselişle
rinln kontrol noksanından mUte. 
vellit olduğu ileri silrülmektedi;· 
Bu hareketlerle geni§ mikyasta ve 
yakından alakadar olarak piyasayı 
çok sıkı §eltilde kontrol edecek kA.. 

BOIWn'ADA 
Alman 

askerleri 
olduğu 

yalanlanıyor 
Bnkttıe, 19 (A.A.) - Rador ajan· 

at blldJrlyor: 
Alman eUzüt&mlarmm Romanyaya 

geldiklerine ve Alman mUtehaaauıla· 
rmm tayyare fabrikal&rmm idareslnl 
deruhte etını, oldukl:ırma mütedair 
radyo poııtalarmdan yayılan oayialar 
ha\·a ve bahriye mUateşarlan taratın· 
dan kaU .surette tekzip edllmekt.edJr • 

fi teşkiliı.tm bulunmaması fiyat.lann 
keyfi bir §ekilde yükseltilebilmesi .. 
ne imkan bırakmaktadır. 

BUttin vil&yetıerde ve bu arada 
§ehrimizde de Jrurulma.ın kararla
ean. fiyat kontrol btirolarma. ait Ve. 
killer Heyetinden çıkan kadrolar 
henUz alikadarla.ra. tebliğ olunma.. 
mıetır· Verilen mallıınata göre, ve. 
klletin allkadar dairesi bir buçuk 

(Dennu 4 llnciide) 

Milli 
Şef 

Bugünlerde ıehrimize 
gelmeleri muhtemel 

.ı\nJmıs. 19 - Relalcumhurumuz 
Klll1 Şet !mıet lnöııUııOn bugünlerde 
latanbulu ıeretıeııd!nnelerl muhtemel· 
dlr, 

BAŞVEKil 
Bnıallall ?f nlllldea 
Aa•uara, llarellet 

etti 
Nazilli, 19 - tzmlrden Ank&ray& 

dönmekte olan Ba§vekll Refik Say• 
dam dlln gelmiş, gece)'1 burada geçi· 
.rerek bu sabah Ankaraya hareket et· 
m!ştir. Halk bqveklllml%1 bllytik teza· 
hUrat1a karfllam.ı§ ve uğul'IB.DU§tır. 

Bqveldllmlz buma tabrikaamı gez· 
mil ve allkadarlardan izahat alm!§tı:r. 
Fabrikada Bqveldllml.7.e bir ztyatet 
verilmi§tlr. 

Milli Müdafaa 
ihtiyaçlarının 

süratle temini için 
Eksiltme, arttırma ve ihale 

Çekmece treni bir_ kanununda tadilat yapıhyor 
Ankara, 19 - Arttırma, ek. bu kanuna tevfikan mukavele 

arabayı parçaladı sil~~ ve ihale kanununda b~ akdi mümkün olmıyan hallerde 
. tadılat yapılması hakkında bır (Denmı 4 üncüde) 

Dün .saat 15.40 da -·-Jceciden proje hazırlanmıştır. 
l\U('ükçekmeceye hareket eden Millt Müdafaa ihtiyaçlarının 
makinist Ahmedin idaresindeki 36 icabında daha sür'atle temini 
numaral: banliyö treni Filoryaya makSidiyle hazırlanan bu proje 
yakla!!hgı sırada sahilden yükledi- yakında Meclise taJkdim edile · 
ği kumları nakletmekte olan Sabri 
oemirefe'nin araba.11iyle kal'§lla§- cektir. 
mıştır· Teklif edilecek tadilata göre, 

Tekerlekleri raya mkışmış olan 
araba. trenin önünden kı:ıçamamış 
ve bir anda. P&,rça parça olm~tur. 
Arabacı kendini güçlükle yolun 
kenarına atarak kurtarmıştır. Hay. 
vanlardan birinin de ayağı kırıl
mI§tir· 

.. " 
ızmır vapurunun 
yolcula~ı sayıhyor 
Yapar . ıımlre ıazıa 

yolca aımıı 
Denizyollan idaresinin lzmir fuarı· 

na rağmen İstanbul lzmtr hattına 
il1 ve post.&lıt koymamuı yUzUnden 

kanunun 45 inci maddesinde ya-
zılı harp malzeme techizat ve 
tesisatına ilaveten haritacılığa 

aid ıbilfımum fenni aletlerle CC7.a 

ve malzeme ve nakil vasıtalarile 
sıhhi baytari cc:ı:a.nm mahalli 
kamın ve usullerinden başka §e. 
kilde mal satma.ğa, ecnebi mcm· 
leketlerden tedarik ve mübaya.a
sma zaruret hasıl olursa aid ol. 
duğu Vekaletin teklifi üzerine 
Vekiller Heyeti kararile müba· 
yaa yapılacaktır. 

Kanuna eklenmesi teklif eıli
lecek fıkranın esaslan şudur: 

Yabancı memleketler fabrikll. 
larınm mamulatını satmak idn 
salihiyettar memur ve müte· 
hassıslann memleketimize eli 

Dun cezalandırllan 
esnaf 

Beş kasap ve 9 otobüs 
şoförü cezalandırıldı 
Altıncı §Ube memurlan dUn 31 ot.:ı· 

mobil, 9 otobUs §oförUnU muhtelif sc· 
bcblcrden cczalandırmı§lardır. 3021 
numnrıılı Ercnköy otobUsU de Crcnlcri 
bozuk oldut;'Undnn seferden mencdil· 
mtıtır. Bundıın başka. Ayvanllllrayda 
Lonca sokak 21 numarada LQt!iyenln 
!ınnından tartısı eksik 70 kllo ekmek 
mUsadere edilmi§, Defterdarda i;ıl>ele 
caddesinde berber Sadettin plalfkteı., 
aynı yerde 60 numaralı sutçu Kozna 
kalaysız tencere kullandığından, Ay· 
vansarayda. Kuzu sokağında 4 numa· 
rada kasap Mehmet ile EyUpte kapıcı 
çeşme sokağında 159 numarada ka."8p 
Emin ve aynı sokakta 12 numarada 
ko.sap Mehmet Kesencl :ma.nda eU 
ııattıklanndan, aynı sokakta 13 n uma· 
rad:ı. kasap Cemal ile K&lenderhane 
caddesinde kıu;ap C•lll Jcabakllğlt 

kullandıklanndan ccıaıandınlmıııar

dır. 
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33 Yazan : :Kadir.can- J<aflı, 
- Artık hiç kimseye gUvenmi· 

yorum· Bunca senedir Hitnlda 
yaptığım hizmetler ne çabuk unu. 
tuldu? Bir kafirin sözUno kapü:ı. 
rnk beni altı gUn altı gece topun 
ağzına bn3Iııttı; tuznğıı. dUşmUş 

kurt gibi kış gUnil dağ yollnnnda 
silrlikl ctti· Ynptığım hizmetlerin 
nıilkfıfatı bu mudur? Şimdi her" 
şeyden ve herkesten eüphe ediyo
rum· Mesela sen! g~rçcktcn gene
rııl Gluke mi gönderdi? O gön. 
derdiyse acaba gerçekten bu söz. 
lcri söyledi mi? Yoksa beni yeni
den tuzağa dil§Urmek için uydu
rulmuş şeyler midir? Ahmet hnn 
benim mallanmr yağma etmiş; 

mademki general henüz ben! suç. 
lu bilmiyor, bu."lA nnsıl göz yumu. 
luyor? 

- General Gluke bunları yazıy
la da bildlrmekto bir an tere~Ut 
etmez; o zaman da in:ınılnua mı? 

- Yazıyfa ..• ve imzasını ntar5a 
senin uydurma.dığın anla..~Ir· Eh, 
o zaman dU~lllUr ve bir cevap 

verilir!·" 
Elçi gitti ve Hacı Murat da he

men erte& gilnil elli kadar atlı ile 
Huzaldan çtktl; Zaiye gitti· Doğ
duğu, büyUdUğil bu kUçük köyde 

5imdiye kadar böyle bir kalabalık 
görlllmcmişti· 

!mam Şamil Dergoda gittikçe 

bilyilycn bir Avar devleti kwııyor 
du; Hacı Muratla Alım.et Han ara.· 
smdald ilıWAfr, genç ada.mm ipten 

Jmrtu1UŞ1Jl1U merakla ks.rnılamJI, 
Gluk"mı teklifine iyi cevap vem· 
mediğini öğreııdlğl zaman. sevin· 
miati· Eğer Hncı Muradı kendi ta. 
n!ma çekebilirse mnksadma nl~

mak için lA.zmıgelen yolun ~ 
nı şimdiden llUDlDI ~blllrdl· 

Tnm. zamanıydı; güvendiği adam .. 
:ırdan birinl yolladı: 

- Eğer imam Şamille b1rUkte 
•alışarak olursan başlıca tuman· 
danlıltl:ı rd:ın birlnl vo bUtUn,, Ava.. 
rm,, ut:·csinin nalpllğlni verecek! 

Dive söyle tdf. 
- Şamilin gaznm mUba.rek ot. 

un! Mademki ben de bundan son· 
rn Ruslara ve onlarla beraber olan 

• lçaklıı.ra kar§ı harp açıyorum: yo. 
lumuz bir demektir· Avarmlılar 

bunn haber g&ıderdilcr. "Gene bl -
ziın bnşmııza gel. senln her emri
ni dinleriz!,, dediler. Bunu da 

ısimdillk kabul etmedim. Hele Ah
met Hıın1a hesabmıı göreyim, eı· 

bet her eeyin kolayı bulunur. 
Zaideki kUçlik beylik bilyük bir 

hızla kuvvetlonlyordu· O kadar ki 
Ahmet hanm adanılan Honzaktan 

dı~an çıkamıyorlardı; Rus bölllk. 
leıinln n~bet değiştirmeleri bllyU.k 
gılçlilklc başanJıyordu. 

Genernl Gluk Hacı Mura.dıı. mek. 
tup yazmaktnn da çekinmedi: 

'·Praporşllı Hacı Murat. 
~en bıına çok hizmet ettin. Sen

den memnundum· Hem Beni mert 
bir adam tanrrdmı· Fakat geçen. 
!erde binbaşı Ahmet handan aldı

~'lIIl bir mektupta, senin hallı bir 

adam olduğun ve başma sarık sa
rıp İmam Şamille mUnnsebette bu
lunduh'llll, ahaliyi gizlice Rwıiam 
kaıııı isyan ettirmek için çalıştığın 
bildirildi- Bunun ilzerlne senin he· 
men tutularnk buraya getirilmeni 
emretmiştim. Fakat sen kaçtın. 

Suçlu ve suçsuz olduğunu bilme· 
diğim için kaçmanın da iyi yahut 
fena olduğunu kestiremem.,, 

"Şimdi benJ dinle; eğer vicdanın 
ha§lllctlü Çar hazretlerine karşı 
temlzsc, eğer suçun yoksa hiç 
kimseden korkma ve ba."la gel. Se. 
ni ben korurum. Ahmet Hnn da bir 
5ey ynpmnz. Zaten o benim em
rimde değil midir? O halde çeki. 
necek hiçbir şey yoktur .• , 

''Gene seni mert blr adam ola
rak görmek isterim· Bunun için de 
çarın verdiği rütbeyi ka.bul etınek. 
le vermi, olduğun .sözü tutman. 

hemen b~na. gelip de bildiklerini 
ve dllşilndllklerini açıkça söylemen 
yeter. Ya seni yahut cevabını her
halde beklerim. se11m ederim.,. 

.Mektup okunduğu sırnda Hacı 

Murat ikide bir dişlerini aıkıyor, 

ba§tru sallıyordu; bittiği za:nan da 
derin derin içini çekti; duda.klo.rr 
nın iki tarafında acı bir giUOmse· 
yiş belirdi· 

Mektubu aldı; koynundan çıknr. 
dığı cllzdana. dikkatle yerleştirdi. 

Sonra bir dakika bile dil.5Unmcye 
lUzum görmeden: 

- Cevabnnı yaz! ... 
Dedi· Ağır ağır, her kelimenin 

U!tilnde durnra.k şunları s5yleJli: 
''General Gluk, mektubunda 

doğru a5zlcr de var, lak.in yanll§
lan daha. çoktur. Sen her §C~i ken
dine göre anlıyorsun: halbuki bu 
böyle olmnmclt l!Wmdır· Ben her 

zaman mert ve açık sözlil bir a.
dammı; fakat bu mertlik karşım
dskfnfn do mert ve açık sözlü knL 
dığr zamana kadardır. Sen beni ba· 
na yakışan bir eekilde çıığuınİş o. 
laydm elbet gelirdim vo işin doğ· 
rusu meydana. çıkardı· Lakin böyle 
hareket etınedin; isyan etmi,!ro 
gibi yollarda sUril.klettln. lnyanm 
naaıl yapıldığmı bundan sonra gar. 
Mademki Ahmet hnnm nözUne 
kanmıyn.cnktm. Niçin beni haksız 
yere zincire vuran, ütira eden o 
alçağı serbest bıraktın? Mademki 
onwı ceznst verilmiyor, ben de 
Ruslann hizmetinde bultmamnm; 
çUnkU nankörlUk gördlim. Ben O· 

raya. gelsem ve gene eski yerime 
gönderilsem bile Ahmet hana gU· 

venemem: onun ı:ıUnafıklıJ;'IIldan 

çcltinlrim· Benim Şamilin müritleri 
arasma girdiğimi bildirmiş vo bu
nun için de ba§ımdaki sarığı şahit 
göstermi§; ben o sarığı Şamil için 
değil ruh ve inıanmım kurtuluşu i
çin taşryorum. Şamille zaten birlik. 
te çalışamam, çünkü benim en ya· 
km n.krabamm ve dostla.rmım ö. 
lUmlerine o sebep olmUfitur· Böyle 
bir adnınm emrine girmeyi vicda· 
nnn kabul ctnıoz.,, 

(Deoomı var) 
, ·~ .. . • . . . . . .• " . J \ ... - - • . ~:.. ... - , 

1tasq.efe 
Açık bir mevzu 

BİR ccrfdemlz, çooukfarda 
dn f terbiye mcsel~I bak. 

lnnıl:ı bir anket açmı5tı. tık 
ole.ra.k Doktor I~ahrcddln Ke
ofıı.n fildrlerl ncşrcdilnılştf. 
Falırcttfn Ktrfm clnst terbiye

nin, fakat buna dair yuılıscnk ya· 
ularr, bUHiğ çıığıruı. \ımtıamı_şlnm 
değU, \'tlrmı_şlarn okutmanm lehin.. 
deydJ. 

Doi,'Ttlso bu hmıosta \'l'rdiğf lza... 
batı okuyunca ben de bu lzahatr
nm açıklığı laırşısmıla lrldldlm ,.o 
muhterem ılolrt~mı böyle ynzılan 
billuğ çııj;'1Da gelmemlşlcrln olıu
mnmııl:ın lazrm~~Jdli,i yolundaki 
fikl'hıe Juık ''«'rdlm. 

Dlt>ordo ki: 
"Ya,·a.., yn' s nunal \'e oral de,

rclcrc'lcn sonra Auto • crotl<mto 
ıle\ir1erlnde bundan sonra PrC _ 

pubertk. l"e pabert6 ttmanmda 
Mteroscxuel hl"1cr meydana ~· 
Bu puhertc zamanı p Utolojlk ,.o 
flzlyolojlk balmnmdan ~d'.ı: ehem
miyetli bir zamamlır·,, 

Siz bu menuu açık bnlınadmrz 
mı? 

Dünya keşke yutJarlak 
olmasaydı 

D dar ld Bcrlln I.ondradıuı, 
• AVA harpleri ktzı~b· O ka" 
Londra Berllnden a.ş:ıh'l Jmlmıyn. 
<'a"n derecede 5idclctle hıJ1MWuıı. 
yor- Dcncblllr ki hıı.rp kano.tlandı· 
Sulhtın uçması istcnmlyen k:uıatb 
bJr gth-erclnlo tem ili l\det olmuı
tur. 

Şimdi, harbin nçan blr k.-\rlath 
olduğmıu görmek bJulo bf'Jld Ustü· 
müzden u:r.nkla.,rr ümidini u~-ndm" 
yor. Fakat bu mUmklln olarok mı! 

fnsaum kcşki <lüny:\ ~ııvarlak 
olmasaydı iliycceı;-t geliyor. 
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Bütün memlekete 
tamimi için çalı§ma

lara baslandı 

ı Kılosu · ıo 
1 paradan satıllyor 

• 
= : 
: 
: 
! 
i 

Etibank memlekette yalnız linyit 
kümUrll yakılmasmı temin tcın çruış: 
maktadır. Ankara civ:ırındıuı !allhsal 
ol:mo.n linyit kömürleri kilosu 10 pa· 
rndan satışa çıkarılmıştır. Bu aene 
Allkaranın d!ırt yf.lz k6yüne kilosu 10 
paradan linyit k6:nUrU vcrUecelc ve 
Z,5 Urayıı da ta§ ve topraktan yapıl· 
mam kolay ve bn.slt M>balar temin o· 
lunacaktır. Bu bir tecrübe malıiyeUn
do yapılacak. KöylU bunun !aydale.rı
nı g6rdükten sonra ilerde bUtUn mcm· 
lckete tc§ll'.lfi edilecekti:-. 

ingiltere ile 
ticaretimiz 

İngiliz şirketi İzmir ve 
Istanhulda birer büro 

açacak 
İngiliz ticaret korporasyonu mem· 

leketimlzle da.h:nf olıırtık te:nnsta bu· 
lunınnk Uzere şehrimizde ve tzmlrde 
birer büro ııcmağa ve mümessil bulun 
durmağa karar vermı,ur. SalAhlyet
tar bir zat, lngHlzlerln memlekeUmlz· 
de yetişen bUtün 1bra.cat maddelerin· 
dc:ı gen!' mikyasta ııatm alacağını 

ıtsyleml§tir. 

Mezbahadaki kanlar
dan tutkal yapılacak 

'Osldldıırda kimya maddeleri !:ı.brl· 

kası sahibi Enver, diliı belediyeye mu· 
racaat ederek mezbahadnkl kanlar
dnn tutkal yapacağınr, kanlar için 
1.ayin edilecek panLyı derha \ tldlyc

cegfni bildlrmlştır. . 
Şimdiki mUteahhfdJ.n mukavele& 

teşrlnlcvvelde bitmektedir. Belediye 
bu mıır.caaU tetkik edecek, kanları 
müzayedeye koyncaktır. 

Dikilide üç köy 
kuruluyor 

Dikili zelzelesi esnasrnda. ha.. 
rap olan Dikilinin Kaba, Kum 
Ye Bergamanm Ovacık köyleri
nin yeni yerlerinde seksener ev
den mürekkep köylerin inşası 

işi ihale edilmiştir. 

:fo İnhisarlar ida.resl lraka !çld ve 
diğer tnh1aar maddelerinden ihraç ede· 
bilmek için tetkiltler yapmaktadır. 
~ Etibba. od&lan yüksek haysiyet 

divanı dün Ankarada. sıhha.t ve içti· 
mal muıı.venet vokleU blnasmda. top· 
I:ınmı;, \'e divanca tctklldne ıu:zum 
gösterilen mru:elclcrl tezekkür edottk 
l.araro. bağlQ.Dllşt.Ir. 

•."· Antalya mebusları \1llyet mer
kez ve kazalarında tctJdklerdö"'buluıı· 
mak üzere Antıııyaya geımı,terdlr. 
~ Mekteplerin yıız tnWt devresllo 

çalışmalarml\ başlryan hava kurumu 
knmplıı.rında 15 ıeylQl ak§amma kadar 
olan iki buçuk aylık devrede 37.321 
uçu§ yapılml§tır. Bu uçu~lardan 

12.553 U Etlmcsuttıı. mot6rlU tayyare 
kampmcla ve 27.774. U de İnönü plA· 
nHrcUlllk kampına aitUr. 

• FlnlAndl:;anm AD.kara elçllli ve 
refik.ası dUn 1zıntnı gitml§lerdlr. Elçi 
vali ve belediye retslni ziyaret etmıf 
vo b~re !ua.rı, müzeyi, ve 1znıir 
ha!rlyatcu gezmlşUr. 
~ tnhlsarla.r harman isimli yeni 

lstanbulda .95 bin 
sığınak gapıldı 

Buralarda 600 bin kişi barınabilecek, Pasif ko
runma ekiplerinde 29 bin kişi çalışıyor. 
Şehrimizde 17lmdlye kadar 9:5 bin atğmak ynpılıttl§br • .Ahpp b!nalıırda.n 

mürekkep mahallelerde bu sığmaklar civardaki arsa. ve meydanlarda yapıl· 
mıı1tır. Bu sığınaklarda. 600 bin killinin saklanabileceği heımplruımakta.dır. Bu 
miktarın 700 bin k~lye cıkanlacağı umulmaktadır. 
Diğer t.araftan paa!.t korunma ekip terinde 29 bin kl;oi yeU~mektedlr. Bu 

nun 13 blnl ynngm sHndürme ekiblno dahildir. 

Vapurlarda 
sonbahar tarif esi 
Yarından itibaren 

Anadolu hattı seferleri 
kalkıyor 

Köprü ile Adalar, Yalova ve A • 
nadolu iskeleleri arasında sonbahar 
vapur tarifesi ynrm sabahtan ıtlbarcn 
tatbike ba~l.anacaktır. 

Yeni tarite ile Anadolu hattı ııcl'er· 
lt?rl 10.ğvecUlmektedlr. 

Yalova se!crlerlnde değiıJlklik yok· 
tur; Ada adcrıertnde mühim tadllll.t 
yapılmış bUhaasa Adalardan köprüye 
pazar ve O.dl günlerde son sefer daha 
erken saaUere almmı§tır. 

Denlzyollarr idaresi Karo.deniz hat
tı kı, t.nrlfeısini de bu ay oonund& tat· 
blke ba'lryncaktır. 

Kı,, mevsiminde Karadenizo &;idecek 
vapurlar daha az iskelelere ulfTIYa· 
caklardır. Ay sonunda tzmire yapıl· 
makta olan llılve :ıcterl de lıl;tvedilc

cektır. 

Yalnız her 90zıe te~rtnıevvel ba.,"lllda 
tatbik edilen İstanbul • Mudanya kış 
tarifesi,, Burııa kaplıcalıırmm mevsimi 
asıl sonbahar olduğu dUşUnülcrek bu 
acne bir ay geriye bıral<ılnıı§tır. 

Paraşütçüler imiz 
Antakyada 

Dün iskenderunda 
atlama gösterileri 

yapıldı 
Antakya, 18 ( A.A.) - Cenup 

vilayetlerimi1.de turneye çıkmt~ 
olan Hava Kurumu tayyare ve 
paraşUtçiileri bu srubalı Mersin. 
den tskcnderun'a gelmişlerdir . 
Hataya ilk defa gelmekte olan 
havacılarnnız köylerden gelen 
yirmi bine yakın muanam bir 
halk kitlesi tarafrr.rlan sonsuz 
bir heyecan içinde karşılanmış
lardır. Tayyareciliğin ehemmi· 
yeti etrafında ira.d edilen bir 
hitabeyi takiben tayyareler uçu. 
şa başlamışlar vo para.§Ütçüler 
meydanı dolduran insan kitlesi
nin alkışlarr arasında. ve bin 
metre yüksekten atlamı~lardır. 
BugilnU İskenderunun misafiri 
olarak burada geçirecek olan 
tayyareciler yarın sabah Antıık 
ya.ya gideceklerdir. 

---o
Muğlada tütün rekoltesi 

5 milyon kilo 
Mıtfıl.a, 18 ( A. A.) - Havala. 

rın fevkalade iyi ve müsait git
mesi tütlinlerin nefasetini art· 
tırmışttr. Vila~·et dahilinde tU. 
tün kırma işi bibnek ti2.erodir. 
Şimdiye kadar tütünlerin yüzde 
doksanı kınlmı.~ ve denklemne
sine bs.şlaımustır. Tütün rclrol· 
tesi 4 .955.000 kilo olar:ı.k tespit 
edilmiştir, 

Diyarıbakırda 
bir inf ılak 

Şehirde camlar kırıldı, 
kepenkler fırladı 

Diyarbakır, - Şehro Uı: ktlomclre 
mesa!edekl lnh~arlar patlayıcı mad· 
deler deposunda lnfllO.k olmuş, şehtı
dekl evlerln camlıı.rı kınlmış, dUkkıl.n· 
lann kepenkleri yerlerind:n !ırla!IlI§· 

t:r. Ço!t şiddetli olan ln!ilA.km scbeb
lcrl henllz anlqılı:unaml§t:r. Tahklkat 
yapılmn.ktndrr. 

Gümrüklerimizde 

Diplomatlara yeni 
kolayhklar 

Banka kefaleti ile der
hal mal çıkarılabilecek 

GUmruk msıselelerlnde mUhlm değ!· 

şlkllkler ynpıı.cak olan yeni gü:nrUk 
kıı.nunu yak:ndıı 2Jecll.ııe sevkedilccc:c 
Ur. Yeni ltnnucda dlplllmatlar lı:tn 

yeni hUkUınlcr vardır. MemlekeUmlzin 
diptomMt erkô.m lı;ln ecnebi mcmlo· 
ltetlerde yapılmakta olan kolaylıklar 
mUteltnbllc.-ı gümrUklertmlzde de tat· 
blk edJleecktir. 
Bu~~ ~pim tJ,\cÇQrl~a yeni bir 

kolıı.ytık c1!ıha temin edilm~Ur. 
B1r bnnka kefaleti gösterecek bfr 

tUccıı.r, kefalet miktan tnmaın olun· 
caya, kadar gümrüğe gelen bUtQn mal 
!aruıı beklemeden derha.l ithal edeco:t· 
tir. GU:nrtık b3.nka ile hcaap görecek· 
tir. 

Amerlkal!an ilk 
vap ar geliyor 

Amet1kZ:dıın gelmesi bcklcntıen Yu· 
nan vapuru cumartesi günü limanımı· 
za varmış olncaktrr. Vnpur ihracat 
mallarımızı yUltllycrek tekrar Aınen· 
kaya gidecektir. Bu vapurla mühim 
mlktıırcla itlınlllt malları gelmektedir. 

İki bırdavat ı 
Ankarada ihtikar 

yapınall suçuyla tcu~if 
edildi 

Ankarada Ana!art.aıar cadduinde 
hırd&vııt.çı Joze! B::ınomo oğullan Ne· 
slm ve Avra.m ihtiklr yapmak ve cUr· 
mUmeohut yap:l.D memurlıı.ra rtl§vet 
tekil! etmek suçlarmdan yattalanmır 
lıır, tevki! olunm~lardır. 

-- -o---
Mekteplerde 

Disiplin talimatnamesi 
iyi tatbill edilmiş 

Orta. okul ve liselerde bu ders 
yılı başından itibaren tatbik e. 
dilmeğe başlanan disiplin tali" 
matnarmesi verimleri hakkında 
maarif vekilliği gönderilen ra,_ 

porlan tetkik etmiş talima.tna· 
menin muvaff a.1<ıyetle tatbik e. 
dildiği no'ticesine varılmıştır. 

bir sigara cıkarmı§tır. 36 kuru., o1&D 
bu stgııralıır henUz piyasaya arzolun· 
rr.amıJtır. Fak&t Galata deposunda 25 
ilk pakeUer halinde aatıımaktadtr. 

Bir Sovyet vaparlle 
KAjıt geldi 

19 EYLUL~ 
Doğru~~ 
Değil rrıiJ 

Çekmece 
baallyösBOd' 
aylık kar11eıer 

-•-ffl! ~ 
Bir ar~ınıu; fLIJJ" ,.0 r 
"l"eşilltoydo oturuyor -~ d6· 

sabah tstıınbula gcliP aı-, :ro~ 
nüyoruın· Devlet Dollllt ııflıl' 
9 uncu l5lctıne Jdnrc~~ ııc.:ı ~! 
kamcleri Yn.r; herki"-' ı:;.... ~er 

bmıdarı istmıde C(liyo~,ı ~· 
bu lmrnclcr her ayın b "11 P 
nü :ıbıbtan enci a1nıa.J1lll gn_ııdC 
kame ile aynı hat UzCıi0~~U~ 
yirmi defa bilo gidip ı;cl~cd ~~ 
Ancak, Ç.c'.mıooe Ue Slr 'ııe f t'r 
iı.-ln Yerilen karue uereti ti sıııııL 
köy _ Sirkeci karne Uc~111 ofdO~ 
mine kadar blribtrlnlu 1'~ ıtıBl1 b . 
ğu ha!de, Ycşilköyden ~ıJi!t!llcı 
kame l!e Çcluntc('l'e !;ıı s~ 
Yani bu lmnıe ilo bet b~ y_. 
efelen Yeşllköyo ısto<Jtğinf~ı:c& 
gldip gelebillr. fıı.J;at ÇC 
ozana.nınzınnrl· ı.s~ 

Çilnktl knrne~i }'cşiUi61 fil''V 
yonnndnn s.lmışsınızdlt~ .~ 
ba kame~"'ll Çf!".m!e<ıcYe 1. ~ 
ilcrctlc Sirlccciden slıııı;J'c;11l:6~~ 
Fakat ayın illi gün il 1 c. IJJltll ' 
Slrk""1~e kadar bUctlo :;o J.1 ~ .. ......_, jJC(!Cf lJ 
sonra J::ırno almalı: len. f,,S _, 
da b!r günlük bUet P5'~ır "' 
vermek <lemcktfr· ısunıı. 
bııhınnmru: mı?" ıst~ 

Aı~ada., haklıdır· J\.11 ecO IJı1 
~öre ayın lmmeyf ç,eıa:ı.-te ı&;, 
Sirkaci arası f~ "eff1l ,ert < 
renJn bh' ı;arnrr olı~~~lil: 
ÇilnkU ~~re!lcr 11.ynıdU'~clı ~ı 
den bu c.-ş!illde kııl'IW ' ~.uı:> 
med'•fd.": Marl bazt ~n ~~ 
mucl.ttf~ru, yolculıı~_.,ft JYıf' 
len Slrkcddcn ıı.Jmnl!)J'"';_~ _ _; 
bmılannlı: lçiu tcxzıııta ~1,. 
gUnUnd _n bir gtlıı C'"'el . ı;li~I. 
r:ızı!:·s:ıdı temi n ~er snn~l!U ~ 
ce herkes ııym sonuncU " ... ş)' 1 ' 
!Üğf f.st!Ui'.\"Oncl:ıu mtıtea~ ~ıcd
kame5lnf • nfalrlUr· B:J l!" ~ıı~ 
lam kolnylıl:, hem do bir,.,, " 
r;ızlı~n ortMruı ımJdJrllıll •? 
c:ık-ttr, dJ'iorm;. v'l (1%f• 

Doğr:.ı def!! 
~~~~-~ 

abr!!ı69:e
ıı ı,e 

Bir YugoslnvY~ tı 

e 

diyeye teklif yılP r~ 
c1' ,,,tı t!-~ 

Yugoslnvynda bir c!<Jı'I rsc&•t p-1 
mUmessııt belcdlycyc ııtll ç1J1 tJf ,ılf 
!stanbulda ı~o b1n k1'1 1 bf.Jıfltıllı:# 
!ahrlltnst kurabl!cccğini ıetJtll' 

Belediye bu müroc:ıııU 
cclttlr. 

-----0-----ııtll 
Sakarya. vaı.: di>'ot'" 

iskenderuna ~~ıııP ~ 
!skend.nına gldcrlten 

1 ıııod~~ 
rafmdan ı,ontrol 1çin bit't tıırd~ 
konul:ı.n ve &011rn. scrbCS ısıctll 
Sakarya ~ilebl MerslndllXl ıtl 
n2 ı;cçmlştJ:-. eıt 8oııt1-.J 

Vapur mal yüt.ıedikt~t Jl!I" 
tad ac!er progra.nutıı Y8 
mızıı dö::ıece ktir • 

. -0----.11Je 
Barbaros tü~befı ~ 

merasırı~~ ;fıol' 
Barbaros Prcvezc unıll 1İ.,td• 

kazandığı gUnün yıld6n -"'"~ 4f 
ıtutl~ ,-o • 

de büyük mcra:dmle ııeıedl>~ ~t)· 
MerMlm progrnını ıı.ıı;rll1' 60 ııe 

nJz kumandıınlığıne& b tnrb~ tel' 
dır. O gece Barb:lrOSlJll ,ı;şdsJ' 
çUk projektörle ııabnb5 

edilecektir. 

Arap~ 
,1 ,. JııfS. l 

Zararlı mı, kat ~ıŞ ~' 
Bir gar:ıj sahibi ıcu )Jell~ t;O 

otomobil satınal~rınd~.!J ~ 
bln liradan satar~ -p~ ~ ' 
k!r, diğerinde 'Y ;ıcıı.r, 
yapanın., k!Lrlı :ını ıı-o ~ 
mı? ,>tJ111eP 

Bir dakilm4 cc-vnP 

Sovyet bandıralı zvanetya vapurlle 
dlln §ehrfm!zı:.ı 2444 balye ambaltj kı1· 
ğtdt, 2M balyn gazete kA#tdı t>e :so 
bnlya ıılgara ko.ğıdJ ge~. 

Yd içinde talimatnameye uy
gun hareket eden vo takdir ka. 
z:ınan talebeler bu ders yılı ba· 
şından itibaren mtika.f atlandın. 
lacalt ve aynı umanda bütün o· 
kullarda mlikifatıandmlan tale
beler birer broşürle ilan edile. 
cektir. lrşmız. 
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İngiltere ilzerlnde l 
Dünkü hava 
muharebeleri 
42 laggaıe 
düşürüldü 

Yunanistan la 
ıtalya arasında 

gerginlik 
izmir vapur unun 

1 yolcuları sayıhyor 
Arttırma eksiltme kanunu 

Londra, 18 ( A. A.) - 300 
tayyarelik bUyUk bir dü&mın 
hava. kuv\'eti hemen öğleden 
soma cenubu şarki sahillerini 
gcçm~tir. Tayyareler 15 da.ki. 
ka. nrknsı gelmeyen bir kafile 
halinde uçmuölardır. Her bom· 
bardıman tayyaresinin refaka. 
tinde en rujnğı sekiz avcı tayya
resi vardı. 

Sa11ilden geçerken düşman 
tayyareleri tayyare da.fi b:ıtar 
yalanmwn ateşiyle karşılaşmı~. 
lar ve bilahare de dahilde avcı 
tayyıı.relerimizin hücumuna ma
ruz kalmışlardır. 

Bir müddet devam eden hava. 
muharebesi daha sonra tekrar 
ba§lamı.5 ve öğleden sonra da 
devam ctmi~tir. 

Birinci hnva muharebesi u • 
:ınuıniyetle dahilde cereya.n et. 
mi~lren ikinci hava. muharebesi
nin daha ziyade Manş ti.zerinde 
olduğu görillın~Ur. Bulutlara 
giren çrkan tayynrelerin hare· 
k!tmı gözle takip etmek gUç 
olm~ ve muharebe lbittiğinıde 
mUesslr .bir slikfm çök:ıniiştür. 

4.1 ALKAN TAYI' AREst 
D0ŞtmVLD1' 

Lonilra, 18 ( A. A.) - Bugün 
gündüz cereyan eden hava mu. 
ha.re'belerinde limdiye kadar 42 
Alman tayyaresinin dü§Uıilldli -
ğü eayilını§tır. Bunlarda.n biri 
tayyare da.fi ba.taeya.lan tara· 
i'mdan iMirilmiştir. Dokuz ln. 
giliz avcı tayyanwi byrpbr. Pi
lotlardan bee1 sağ ve •alimdir. 
T.MJdra mmta.kum& bomba a.· 
tıldığı blldiriknemiftj. 

LOND&ADA TOZONatJ. 
DJILtK:B tŞAmm 

Londra, 18 (~.A.) - Bugün. 
kU altrncı llarm harp ~lqı
cındanberi Londra ınmta!Jratqp• 
la verilen~OO ilncU B.la.rm lşare.. 
~:dir. 

S<>n 24 saa.t zarf mda: Londra
da har.bin lbqmd•TJ'beri en uzun 
\'C en kısa stiren lJamı işaretleri 
\'erilmietir. Bunl&rm birinci.si 
9.54 saat iJdncisi ise sa.hah 10 
dakika sUrmUştUr. 
LONJ)RAJ>A DV'N SDlZ DUA 
T.EHLtKE ~Tl VEJUI.Dl 
L<»ıilra, 18 (A. '.A..) - Sekiz 

filamı kaydan bugün Londralı· 
lar ~yit&lıt üzerinde cereyan 
eden bUyük bir !lıa.va muharebe. , 
si seyretmişlerdir. Bir çok lngi
llz ve düşman tayyarelcrl sema· 
da arkalarııldan koYUverdikleri 
beyaz dumanlarla bir örümcek 
,ağı ç~Cidir. Sahili qaıı 
dH§man tayyarelerinin adedi iic; ... 
te :ikisi çift nwtörlü ~
man filolarına refa.ka.t eden av
a tayyaresi olmalc fu.ere 300 
talı.inin edilmektedir. 

İngiliz avcı ta.yyaTclerinln hU.. 
cum için derhal haval~I Ü· 
zerine az ooııra. §iddetli bir hava. 
muharebesi lba; lanu$Jr. 

Tayyareler o kadar yülg;ek· 
ten uçmualardır ki muharebe fJC. 

si işitilmemiştir. 
Mane sahilinde başka bir ma

halde tayyare dafl bataryalan 
80 avcı tayyaroslııin himayooiır 
de bulunan 18 Alman bornbardr. 
ma.n tnyyarellk bir filoya. ;ıid
dctli bir at.es açmışlardır . .BiJa· 
ham avcı tnyyı:ırelerimiz dört 
dÜljman ~mtardınıan Uı)ı·aresi 
dü~rmU.5lerdir. 

}'ra.nsıulıı. umumiyet iti~rirle ltol. 
lr.l<slyo~cudım zlyıulo bc~11cl11llJel 
tüccar Jılya.sa,"ı nıe\cuttnr· Fransa. 
dan her tarafa bilhassa. yeni ~ık3n 
dıl.nya pullan bü) ül• mikynstu. ih. 
rac cdl!.lr· 

Fran ızlanu Yn~rt et 'i'clller ı~. 
rniçde bir katalntı~n \'AJ'dJr· no k ... 
t:ı.Joi bütüı1 Fraı.sa. YO mU5teınle. 
blcrlnılc, lta.Jyıula, Uclkan nı.cm .. 
le~etıcr.ind<'• - Mı rr baştn olmak 
üzne - arl• mcmJekctlerfnde 
ku!Ienılmaktadrr. 

Du kıtalo" bir lıııYlf mubtas!U' nl .. 
makla beraber tert"p ~kll !Ok 
,·v.uı ,.c frau:zc& olc!nl:"lln(lan ken
di kataloglıı.n olm•yan bnn memle. 
ketlerin lıfh.,ı-a Ilalkan n ,ark 
mcmloekttcrlııde tllğcr IQ&taloglara 
terrilı edDmrktcdlr· 

(Arkası \'ar) 
ı\J,İ Nusm~T PUlJIA1" 

(Bıı.ş tarafı J ncide) 
mahallerdeki ltalyan mektepleri 
ay sonunda açıla.caI~tır. 

HARBlN YUNAN lKTlSADl. 
YA TINA TESlRLERl 

Atina, 19 ( A.A.) - Başvekil 
}'d.etaksas matbuata kısa bir be. 
yanntta bulunarak başka yerler
de lktısa.dt bir f el ak ete sebep o
lan hadiseler tesirinin Yunanis. 
tan iktisadiyatır.da hirscdilme· 
ye ba5ladığmı söylemi5 ve işsiz
liği tahdit icin ötedcnbcri alın. 
mış bulunan tedbirlerden :rnfıda 
başkaca yardım tedbirlerinin a· 
lınacağım, ölüme, hastalığa kar
şı sigortaya ait kararname hü. 
kümlcrinin mutat 12 aydan far 
la olarak bir ay daha i~izlcre 
ve ailelerine de tatbik edileceği
ni ilave etmiştir. 

Almanyadaki zenci 
harp esirleri 

Berlin, 19 (A.A.) - D.N.B. bildiri• 
liyor: 

C B:ııt tarafı 1 nl'lılc) 
bu hatta l~liyen vapurların çok kala· 
btı.lık olduğ\ı hat!A r;c~enlerde 1sta.n· 
bul liman rclııinln Wle lzmlrden dö· 
nllşte vapurun koridorunda yııtbğı 

maIQmdur. 
Bu vaziyet üzerine lstıın bul ve !z· 

mir liman rci!ıllklcri tedbirler nlml§• 
lardır. DUn lzmlrden hareket eden 1r 
mir vapurunun çok kalabalık olduğu· 
nu ve istiap b::ı.ddindcn fazla. yolcu 
aldığını gören lzmlr Uman reisliği 

yolcuları boşaltmak vo bir tehlikenin 
önUnU almak isteınlıı fakat nedense 
lzmlr polisi bu ı~e yardım etmcmlıtır. 
Bunun llzerlnc vapur bu oekilde hare· 
ket etmi§ ve bu;Un öğlcı Uzert limanı· 
mıza gelmiştir. 

lıtanbul liman reisliği vaziyetten 
ho.berdar edlldl~nden vapuııın için• 
delıI yolcular derbal sayılmağa bil§• 
Janmrııtır. Bu !~ htlO. devam etmekte· 
dlr. Dcnlzyolları vapurlarında blrltac 
defadır tekerrür eden bu tchllkell va· 
z!yet i~ln vekdletın nazarı dlkkaU celp 
edilecektir. 

ZA Yl - 1938 senesinde Deşlkta§ 

19 uncu ilkokuldan aldığım eahadet· 
ll&nteyf kaybettim. YeniaJnl alacağım· 
dan caltlslnin hOl<mll yoktur. 

cr..nş tarafı 1 neiılc) 
bulunan mcmur1anmız tarafın
dan alakadar Vckaletlerden al. 
dıklan direktif dahilinde rna: 
hallinde beğenilerek almacak ve
ya bu memleketlerden adı ge • 
çenlcr tara.f ından doğrudan doğ" 
ruy:ı sipariş edilecek veyahut 
memleketimizden doğruca bir 
yazı ile bilavasıta firmasına si
paris edilecek malzemei harıbiye, 
fenniye, tahkimiyc, haritacılığa 
n.id bilumum fenni aletlerle ceza. 
ve malzeme, na.kil vasıinları, ec. 
za. ve tcchizntı sıhhiye ve bay
tariyeyc vesair her nevi eşya ve 
malzeme ve techizatın ticarl 
usul ve taamUlUnc tevfikan ya-

Macar Ba,vekll 
1'ru snvanyaya 

gitti 
Bııdapc!Jfe 19 ( A.A.) - D.N.:3. 

bildiriyor: 

Alınanyada harp eslri bulunan Fraıı 
arz zenci aıkerlert iklimi l<endJleriııe 

d&ba ı:nUJalt olan iıgal allmda bulu· 
ııan cenubt Franmıya ııakledllecekler
dlr. 

Refakatinde müteaddit eks.. 
pcrlcr olduğu halde başvekil 
Telcki Transilvanyayn gitmiş
tir. Ba§vekil, yeni ilhnk edilen 
Macar vilayetlerini alakadar e· 

20.; numarada ımyrth den en mühim me!!eleleri mahal. 
J\Jıı7.affcr Aydın linde tcUdk edecektir. Seyahat :==================::::;=;:;:;;::=:=====::. takriben altı gün sürecektir. 

.. ~H:~~.f~::: SARAY~~!:~• Bir lnglllz Denizaltı 
Mevsimin TORKÇE S0ZLt) ılk Süper Filmi gemisi kayıp 

Londr,a, 19 (A.A.) - İngiliz 
amirallik dairesi bildiriyor: POMPEiNiN 

Son Günleri 
Muauanı, ernşal Jı: ve harika filmi tııli<llm ediyor. ıo.ooo ırıı;Umn ... 
İaJa \"O tahrip cdUen bir 5ehJr ... Sirk '"" n lıınl:ırı ... Sinemanın tın 

gilıel lcndmlıı.rı ... Ba'rollcrdıı: 

M~,!l~~~~.~ ~J'!~~Q.~Y ~~~Q!!1 I 
\'clh:wl mUUJIJ \'O hOJcCaıılı &'lhııelerlc dolu bir fnbcser. fiil 

Jl4,·etcn: J"OJ\S .rv.RNAJJ hallhımr lmbcrleri. ~ 

-"uJ"IB1m~~'filllfı1lit:!:1~~~,1118llm 
•mi MEDENIVET~N EN PARLAK MESAlESI ~Jın!lli• "' . . 
!!AKfAMLALESinemasında yan~ 

. -
~1!oma dün.)-asmm vı büyilk inkdAbı, en parlnl• ulerl ôlmiyccck 

/ bir taıihl olan 

UTfJBKÇE,, 

A 1 LAS Ekspresi 
CECIL B. DE' MILLE'nin en parlak bir mucızesı 

n,\JWAitA Sl'AI'ı .. WTCK • .lOEL ~MO Cm.".ı1'nln ı;on harikası ı
LAI,E'nln tcrd hartuıdır. 

DlKKAJ': Türkoe yeni Paramunt .Jurnal ·-· 
-·crlerlnlz.l ICltfcn ewcldnl kapatmı.:o" Telefon: 1'3.;0:> ı 

!nıgiliz amiralliği kemali te· 
essürle beyan eder ki N arwahl 
deniultt gemisi iissüne avdet 
etmekte gecikmiş olduğundan 
lbu gemi zayi olmuş gibi tcla.kkt 
edilmektedir. 

• Bu sabahki SiS 
B;;ı ı;abah limanda lte.si! bir s.is ol· 

ınu:, saat dol<uza kadar devD.m ctmi§· 
Ur.Vapur .eferleı1 bılut.9.a <fJiTa~ 
fakat Atlal:ır ·re Ana.dolu .sahilinden 
Uk post.alı.ı.r, mUfl>illltla. ıııHycbilınJ~· 
Ur. AllUmclarlar nrlık slı mcvslmlnln 
gelmlo olou~ıınu ıöylemeltlcdlrlcr. 

CUa.5 tnrarı 1 nddc) 
~tır. Fakat ) olda rastla}'JP gec;:. 
tikleri bir ot.obüstin yolcuları, bir 
müddet ııonrıı Almnn ciflliğinin i
lerisinde otomobili bir hendek için
de p:ırçnlanml§ bir l:alde ~fümUş. 
JcrdJr. Otomobili ıkullanmakta olan 
Lefter beyni patııyarak ölmUa ve 
Muhiddin ilo l\oco da a~ır surette 
yarnla.nmııtrr. Hadise jandarmaya 
haber VCJilmi,, 1\'Brtılılar hastaha
neye kaJdırılmıştır· 

Otomobilin yol kcn:ınndakl bir 
dircğo çarptılttan ıoonr:ı hmdcğe 
yuvarlanıp parı;;alandı~ı nnlaıııt_ 
mışhr. 

Adliyc bu :ı:ıbah h:1di.:;o hakkm
da tahltikata başl:;mı"ltır. 

,._.lll[t-1~ YARDI AKŞAM UIU~ 

TEPEBA$1 BELEDiYE ~~t~ 
ALATURKA KISMINDA 

Büyük Gala - Komikler Gecesi 
·le ~ le:=' Da ~.#re::=' Bahçenin Bütün Varyete Programı, 
~~1~11"" l( l~ (Komikler imtihan meydanında) 1 
1 •. 1,., · • •· • '*N"'GPw::;wrZi\kahkahalı .komedi. Zurnacı Emin ve 

·--IW.kaaelcrln i~tlrakllll diğer numarnlar. ırıyntıarda hiçbir 7.:l.m)okturiJ~~'.~~m!!lfüllmı!I 

.. ~!Dim~ı1nm&11111111111~ 
Tüylerinizi ürpertecek ... Heyecan ve helecan verecelı ve ~\ 

seyrederken lıalbiniz çarparak büyük bir korku ile titretecek olan ..• 

--
ASIL~MIYAN 

ADAM~-· -
Faciasmda DOJdS KARLOFF (Frankens
tein] in şimdiye kadar temsil ettiği rollerin 
en müthişi ve en korkuncunu oynayacaktlr 

YARIN MATİNELERDEN İTİBAREN 

TAKSiM sinemasında 
~lıyor. !nsan ımrethıde r;ryU:.n.M !k1 saatlik heyecan \"c tıclrctın ... 

-P.JIB~rlll öldllrcn doktor .• ölmlyrn ölll ... l~,11-1 

pılacak muha.berat, mukavele 
yerine geçoccktir. 
Şayet mukavele akdi zaruri o. 

lursa mahıı.lli §artlara. tevfikan ya.. 
pıla~tır. 

lşbu fıkranın tatbiki zaruri olan 
fevkalade hallerde pazarlıkla mu~ 
bayaasr derpiş olunan ihtiyaçların. 
vasıf ve şartlarmda deği§iklik ya
pılmıunak ve yapılaca.k ilanlarda. 
tasrih edilmek 3artiyle mUbayaa o .. 
lunacak maddenin ihale glinil kı. 
ıımlara. bölilnerek ayn ayrı talip. 
lere ihalesi caiz olacağı gibi ihtL 
yaç miktarmm hepsinin temini 
mümkün olmazsa yalnı:z bir mlkta.
rmm ihalesi do caiz olacaktır. Bq 
kanunun neşrindc.n evvel yapılın~ 
olan ı:ynı nevi muamelelere de bu 
kanun hilklimlcri tatbik olunacak~ 
Ur· 

Alman 
Hariciye nazırı 

Romava gitti 
Roma ve Berlin bu 
ziyaretin fevkalade 

mahiyeti olmadığını 
söylüyorlar 

Roma, 18 (A·A·) - D· N. B. bil .. 
diriyor: 

Ribbentrop'un Romayn hareketi 
haberi Roma siya.st mahfillerinde 
mem.nunlyetıe öğrenilmlştfr. 

Bu ziyaretle, mihver devletleri 
adamları araamda muntl\zaman ya
pılan temasların devam etmekte ol
duklarına işaret edilmektedir. . "' . 
~rlin, J8 (A·A·) - Yari re8lJlt 

bir surette tebliğ edilmiştir: 
Bertin 11iyıui mahfilleri Alman 

hariciye ncu:ınnm Roma sc;·ahatl. 
nln Alman ... İtalyan mllnasebetlert. 
nin hususi mahiyeti lktlı:aaı olduğu. 
nu, jki mihver devleti hariciye na.. 
zırla.rı arasmda bu nc•idcn söril§ 
teatisinin, mihverin çok büyük te. 
canOsü ile dikkate layık bir ıiyul 
teşekküi oldufunu anlıyanJar 1Qin 
aUrpriz tenkil cdcm.lyoceğtni kay
detmektedirler· 

Buna binaen, iki dj!\•letin nıen
fruıli nıevıuubalıis olan bUUin siya
si meselelerde mczkür devletlerin 
istl§arc cder~k .mli~tcrek kan.r ve 
harckctll"rdc bulunrnaşr UıbHdir· 

Bu ~örli~ tcati1erinin her hirig,_ 
de A\'rupanrn mUslakbcl tf'nsiltl ile 
alAkadar olan \'e mevcudiyetleri uğ
runda mfü.ıtcrl"ken m1icade1o Qde.n 
iki miittefik devlet icin hnsust bir 
ehemmiyette olan btÜün meseleler 
aerbeııt \'C acık btr surette mUm.. 
kere etlilınektedir. 

Bu clcfa da aynı mahiyette bir 
görüs teatisi mcvzuubahistir· 

iki İngiliz tütün 
müme.uili bu sabah 

döndü 
Dir mOdclc~ C\'\ el YullaJJl.GUuım tu· 

tlln piyı!JiAııını tetlsilt etmek !lzere 
~chr;lmlzdın oraya ı;Wcn lnglllz tOUln 
J11llbııyn1J. hcycUı:ıdcn Savlç illl J3rin bu 
aa}lıJbkl konvnnruyont'l tranlle §ehrlml· 
.zo .dönmllfltrdlr. 

Maverarı 
Kalkasta 

Manevralar 
~IHQfJko\'t., 18 (A·.\·) - D. N. B. 

bildiriyor: 
Xra"~nııja Sujcsta guet.esı, Ma.. 

verayı Kafkas askeri mıntakasmda 
hUcum ara.bRlarmm 'lre hava filo_ 
larmın da iştirak edeceği manevra
laruı ba§ladığını yazmaktadır. 

Harbiye halk komiser muavini 
!lal'Cfal J;lu4ony de manevralam ff
tjrak edcccktfr. 
~----------------------

Konere 
Beyoğlu spor kJUbU baııt<anlıfındaıı: 
l{IUbUmUı:On ldarc,ı blnasmda .20·9-

0·JO ltlrlhlne µıllşac'llt çar§amba g~U 
aaat 21,30 da inll<at çdecek olan ııene
Uk kongreye davet olunıın a.zalanmı
zm har.ır bulunmalıırı rlca olunur. 

Jloxıı:ame: 

1) Heyeti idarcn!.n eectm zabıt vara-
~arının tudlkl. 

2) Heyeti idarenin fııalJyet ra_poru. 
3) .).lilraldpleıin raponı. 
4) ~lecek ııene bilt~nin taJdlld. 
lil HeycU fdar-e seı;lmt. 
6) ınUraklplerin aeçtml. 

Eski Fransız hava nazın 
Vi§İye teslim oluyor 

l'IJI, 19 (A.A.) - Havaa: 
Fransız adliye~ııt tt.tlinı olmak 

Uzere G\ıy La Chambre'ln "Cllpper., 
to.yyareslle Ne\-yorktan hareket etm~ 
olduğu blldlrllmcktcdlr , 

ital yanın Mısır 
harekatı 

#_,) 
(B:ış ta.~1 l ~ 

Limanda. ço!t bfi~11\o iıJOlll 
çıkarılmıştır. Bunlo.r 1 "'11l· 
re mesafeden görülii)'..°..ı11-'8lş 

İTALYAN J)()~P--':ıJ: 
IIAREKETE GEÇ~C )!ıst"':,, 
Lonılrn, 19 (A·A·> :de bil J' 

lngili.z kuvvetleri n~zdillilt: 1'~ 
Time:ı muhabiıi, Libya cötn ~ 
ra.smdıı. ~{ilde cereyıı.nAtı "er!:Jr 
kAt hakkında .ııu tafsil ııııP.'.J1 

''.Marc&a} Gı'.°azyani'1111\ıı1uııd ~ 
smda. ne kadar nslı:er ~ ısı\1$ 
meçhul ise de bir çc) iri cdu: 
dan fazla olduğu tııb~nit' çal' 
tedlr. ltalyan askerıer\2o Jtll ıd 
tarda 75 ilk sahra ~c Jarl \'J ı. 
reli~. ağır tank dn~ı .t0Jıı,p ttıı"' 
lngılızler iyi mevzı ın. i :orlJr 11'' 
ler, yeri gayet l)i ~:ı;,.Sıııda 
her kwn tepeciğinin a rdif· 
ta.ryalar yerle§tirınlıılc )1' ~ 

1talya, lıarp filosunu: ııı~~.ı 
kara ordusuyra bera.be ,.6 Pi'~ 
barekAta giri11cccğlrı1 an ede~~ 
~evzilerlni bomba~ p!ıe) 1 lıaber nrmi§tir· .Hıç §iİ u1'1tıt 
derhal İngiliz filosu :f ıııJd• ıl'. 
bulunacaklardır· ~iındl rt>-şıı 
rekAt tahmin veçhilC cc ,:,ı;rt 
yor· Blr haftaya kad~~ır.'' *' 
aydınlanması muhtcnıc A tıJ>";. 
tsKE."DERiYEDl'~ ()l:r_:. ıpf 

Xcvyork, l!J (A·A·> 
]ansı blldirlyor: ııatıtr 

hkendcriyeden gcl~~i id~ 
nazaran bu §ehirda. ö ıııaıı.ıı' . 
edilmiştir. 1skcnderı;'C ·ııl ,rt 
hava müdafaa tedbirleri ı!Jl1:Ş 
mr~lardır. Sığınnıtlnr r.ıaPet e4 r 
hava hücumlarında h1~ ttş)l' 
husuııi polis lflurrezelcr 
dilmiştir. .01.ıGI , 

lXGtı.tz RES'.\11 ftlng!l 
K:ıhlrt>, 18 (A·A·) - , 

mf tebHği: .. ('ltlrıt 
Mısırda: DUn gece d~ mr' 

Barrani ve civarındsl'ı' 0tııı 
nl takviye Jlc meııgtı ııoıfl 
Dilşman :ınuvaffakıyetlC • r 
man edilmiştir· dC" 
Diğ~r cephelerde iş'nril 

hareket yoktur· fj . 
ROM~l·A aüJı ~·it • 

R<>ma, ıs (A• .• ) - ~·r.ı'ııı!I\ 
Roma ııiyasi '\'e aııkcrı ,.,.ııt 

rr, Sidl Barrani ile On~;_ ~·t 
raaındn. bulurum ;ıniid 

11 
'iff 

İtalyan kıtaatı tarııfrnD ıJaW 
husuşi bir ehemmiyet 8 pı! 
dirler· c$iııl" 

Muharebenin bu dcV'f1 ııııdı.ı4111 
ermesinin T.rabluııgarP ji -JO ;fi 
emnlyct!ni temin cdC~ıııılll il" 
1t.aıyan mcvıUcrindCn, etil fll~,J 
zilcrl Uzcrlne daha. JnJV"~ ~ 
yfk yapılabileceği bCYıııı 
tedlr. 

ceklerdlr. " tob; 
Susam ve ketetl JO 

. düıüyot ~ 
SpekUliıtörle:" ~ .. ı~ 

~msuz yere yüJcJe {lYP."°...M '1 
ve keten wııwn~ bit il' 
gündenberi büyiÜ' ~ 
kuta başlaınJ§tır. #sJl ~ 

25 kut'U§a JcadaT d 
iki günde birer ıcu:ir· ~I/, 
diln 23 kuruş& ~r yiilC .. 1 /J 

24,5 ~uru~a. Jc.ad {i)''~ c 
olan Jtcten ~h~:~rtı'i dıJ 
ayni şekilde ıltı ~·tir· 
22,5 kuruşa intnHi 



~~bayı. 
h..~ Odaanu "e yatağı-
-~ hh..".'°?1efe ve hamakta 
~ ~ karar verdi. ...... . 

ıı-,.__ ~el~ 
~~ "' ' • dedi, çok defalar, 

ı..ıı,Yy\U e fantastik macera _ 

~ hıııYal ttnılştfm. Fakat en 
~ &?1rnda bile bugUn 
~ "ııe ~an g~. 

~bir t&« t\'\>eı, hayatta benim i· 

~e ~~ Yol kaldığına kat· 
~ \te bu getlnnı.ş bulunuyor

' 'lııty llıeııteıde ... , 
atı- d:~ut eW; eonra, 

' laaı, bUke~k: 
~eldoıı açt:, dedi. 
...... }\.__ ııorıııı: . 
1·-.~ec 

'daanı1 ~ fi§eklikle bir yam 
...._ lyt ercuı ettUıtt. 

Yazan: Cek Loadon 
§trlar ve teısadü!e.n ateş ederlerdi· 

- İyi attınız! - dedi • Bilhaua 
bir kadın için pyanr hayret. Se
kiz kurşundan ildsl bo~a. gitti, Us. 
tellk ıllli.h da kendi silı\hmız d&" 
ğil. 

Genç kız tMhih etti: 
- Boşa giden iki ku~un için 

hiçbir eey söylemek istemem. Sl • 
lAhm inlemesi pek mlikemmeı. Ba· 
na başka blr l}al'jör d:ı.ha verlnlz. 
Bu sefer bahsederim ki, ıekl.z:tn· 

de de, göstercccğfniz herhangi bir 
şeyi vuracağım.. 

- Buna eminim. Fakat makara 
paramparça oldu. VJyaborl! Git, 
depodan yeni bir makara. getir. 

Makara geldi·-
- Pek lUA, tekrar atı~a bnşlt. '-,.."~!dunuz! 

~ ~ "'"'4t icabızı yorum. 
"tt ~blıe da kurşunlıınru. - Kılfi! Biltiln makarala.rnnr 
'~ h°' :eır. ın.lsiniz? Revol - parçahyncnğuuza kanlim. S!ze ıü • 

Oetı: 'tltıca lr §eydlr; llkin bir lah ntmnsmı kim öğretti? 
~ ~ ~hedefe \'llnnalz. - tık defa babam. Daha sonra. 
~~: 'Ve gBzlerlnde alevler Vun ve Kovboylan... Babam da, 
B.~ •·e bl~~bire a'-·nğa ır d 1 ~" ~v .r v un n atış arda ı;ok ustaydılar. 
~ 'rıladı gİrmeğe davrandı· Şeldon içinden kendJ kendine 
, ~' it!. gen~ kız revolve· sordu: 

. ıı _ - Cid.ı:vor. A 
d ... _~et - caba bu Vun kim? Hayat. 

l.~ı !h ...... e l"ok, ;.,..e be-:-w t ..A i ' ~ -.ı• .wmA.1 n. ye6 .. ne atlkballn izdivaç oldu-
' tln1zi gösterin ba- ğunu genç kıza telkin eden adam 

l\t .\rııı ~ mı? 
~~hl!ıı ~iz. buradan, san. Sonra genç kıza. dönerek: 
9t~· UstUndcki makarayı - Müso.ade buyuru.rsantz • de. 

t ldon i?ıllun dl, asıl vatanınmn neresi olduğu· 
(l llntı gibi güıtııruıe. nu sora.bilir m.lyfm? tııl.nua bUkü. 

le :ç ~ıı llıU meU mi, yoksn. Viyoming hllkfune-
~ile ı..' lereddit bir r-1uet· · ·? 

' "lt' ll:ı.Ullh ......,_, ti mı. Yahut bqka bir yer mi? 
, nlt eiJ!h c.za yUrllttU: Hüviye);iniz hakkında bana verdi· 

~ ~eUfı bana Yabancı·- ğiniz malümat çok nakıs. Sizin 
~ a~Ok Yllnıuea.kt:rr. Elini- hakkınızda bildiğim ma.lümat ho • 
~ · l)ııı, Çeltetiten zorla.· nUz pek mahdut. lsmlnlzln Jan 

' ç ktz Sa.b Lakland olduğunu ve Amerikalı 
~ lıı~' lla. l'rsıılıındı: olduğunuzu biliyorum, o kadar. 

be~-~~~ nu çeşit tabanca.. - Ne llllnua, ne de Viyomlııg 
~. e:.I 8iWı otomatik· 
ııı. ~ile~.. llst lbte ateş edebi' hüktimetleri dahilinde dofmadnn. 
~~ ll,. __ ,,. IJl .. ı.._ Şı..yet memleketlınl öğrenmek arzu 
~ı...~ ~nı çeliğin mm-
e~:ı- doı da ku~u almaz. sundayaanız daha. zlyaae garbn. 
J--~ b ll tnu? doğru gelmelial.niz. 

>'ı11~ ~ryıa. taadik etti. - Ah ... Belki Nevda? 

~~e: a.tee etU: Makara Genç kız ba.şmı salladı· 
'~aldı. Kurıun hedefe - O halde, Kallfontlya? 

'M.._ ~~eı~ - Biraz daha garba gidiniz. <"il' eıı inatçı kızt mah - lmkanı yok· Biraz daha 
ı:ı. lıfea.. .. 1Sin nezaketle· garpta, Bahrimuhit kebir var. 

-...re l . 
)ı~ 0 dultça ı.ızn.k .. _ de. - Şimdi buldunuz f§te. 

l\~ t &eııç - Dlliıd yutacağım. Coğrafya 
~ lektar a~ dud.1Jtlanm ısı. malfimatım dediklerinizi anlama -
~ ç Çal~alt ev etu. Madeni mn: ğa müsaade etmiyecek kadar az. 

~' lıa kırııdı ve kurşun 15• - Hııyır, coğrafya değil de ta· 
~ d~;a· .lan 'ada sekti. rl!ı mnlumatmız no'!tsa.n· FUtulıa. 
~·a atcg l..aıcınnd Ust ıınte ye. tnnızr unuttunuz mu? 
~t · \>~ ~lU; \•e earjörU bo- Şcldon mut.affernne bağırdı: 
~ '~li. ullllndan t>ltısı fsa. - Fili pin adaları! 
, 11,· lvt ~~ara pı:.nunparç:ı - nu sefer de çok uzağa gitti-

!• ~ldorı az bir hale geJ· ııiz. Ha vay. 

~·. ~"1 hal'rct - Hav:ıy mı? 
'-!' bı ~. lle içinde kıılmışt.ı. - E\•et, ben Havayda doğdum· 
~;ti ~ ltıc1 01 de i.eerUbeli \'O ma- Misilsit, rıııhane bir memlekettir. 

-~ l' 'ııııcı~ ınuteveffa eerild Orayı dilşllndükçe aynldığmıa piş. 
l\~1'P~tdr u derece isatıetlJ man olurum. Mub:lkkak ki dUnya· 
~ ~tıce, caıı.J~ l'anıdığı kadınla. nm en gilzcl parçası orasıdır. Ev
~~ııh .... rı istelip de blr tü· vclco de oradan ayrılmış ve Nev-
~-l • <:\'ol"e 
"I<"~ 2aın r atınnğa kal • yorka gitmiştim· İşte bu esnada 
~ tiiııe~ içlerinden onda felAkct \'ukua geldi· 

~!!!.~~1~Mf NA~~; 
~-KURTARDIM 

y Milli Roman 
e~an: lskender F. Sertelli 

oturan arkadaşları uzaktan onun 
neler söylediğini duymuyorlardı -
Genç kızı güldürmeğe, hatta. onun· 
la yol üstünde bir müddet konuş· 
~a muvaffak olu}·or. O günden 
sonra Osmana (Atmaca) derneğe 

başlıyorlar. 

Genç kızlan avlamakta bu ka· 
dar maharet gösteren bu kurnaz de· 
likanlmın aynı zamanda büyülü 
denecek kadar güzel ve hazin sesi 
de \'ardı. Osman, ak~am üstü ka· 
dınlar tarlalarından dönerken, yük 
sek bir yere çıkar. maniler. tür 

· H A B & R - Akşam PostHı 

ltlil'Zi'1tJı!B 
Bayanlari 

Dudaklarınız karakterinizi 
meydana kor ! 

Eldeki ha.tla.rm, tzrnaklarm oe
kllleri nasıl karaktcrl izah ediyor. 
:ıa, dudakların da yapılış ~ekilleri 
itibariyle ayn ayrı karakterlere f· 
~t etmekte olduğu iddiıı edil • 
mektedir· 

Dudaklardan karakter okunına
smı mUınklln kılan iki unsur var
dır. 

ı - Dudaklarm birle:tiği hat. 
2 - İki dudağın ortnama !sn.bet 

eden nokta. 
Dudağın 6ekline göre karakteri 

tetkik edebilmek için yapılacak iş 
fiudur: 

A) EvvelA rujla dudaldarmmn 
tab:i ııekllni boyayınız, ağzmmı. her 
hangi bir modeli vcrmeğe b&Xma.. 
ym ..• 

B) YUDlu.~n.k bir kAğrt U%erlne 
ağzınIZin izini ~tkarm· Ka~dm du· 
daklara bastırılmaması icap eder-

C) Sonra elde etmiş olduğunuz 
bu izi a~ağıda Yereceğim.iz :rna.lil
mat.a istinaden tetkik eder, du. 
cln.klarmızın şekline göre karakte
rinizi okuyabilirsiniz· 

lki dudak blrl~e uekll ve bil· 
hassa iki dudat';'lll ortumda teşek
kill eden ve büyilk kııımı Ust du -
dağın ortasında bulunan kabarık. 
lık fübariyle muhaldw blr huswü 
yet aneder. Bilhasaa. bu kabank 
nekadar küçUk olursa olsun kendi· 
ne mahsus blr ~ekle maliktir· 
Bazı kereler dudnldarm birleşti

ği hatla, kUçtik kabarcık nyrı ay. 
n manalar ifade ederler. Bu tak· 
dlrde bunların ortasını bulmalı Jii • 
zmı.dJr, Bazr hallerdeyse bu iki işa
ret blribirinl itmam ve takviye e
derler. O zaman karakterlnWn da. 
ha bUyUk bir emniyetle Uıyfn ede
billreiniz· 

KARAI\TER GÖSTEREN 
1ŞARETJ,ER 

Dudakların ortasında teşekkül 
eden kabarcık nokta §ekli itibariy
le mUhtcli! kısnnlara ayrılır· 

Me.selA. bu UUaaJc noktası beyzi 
ise bu duda.kl:ı.rm ıalılbi güneş ve. 
ya zühre tipi demektir· Unutma· 
malıdır ki astroloji ile al!kadar 
bulunan a.stro!ogo • fiziyonomi llınl 
her ln!n.nm muhtelif 11eyyarclerin 
tesiri altında dtlnyaya gelmiş ol
duğunu kabtıl eder· 

Bt'yzi olan bir kab~Ik nokta 
büyükse mevzu güneş tipi (Resim 
1), kUçükse, zlibre tipi (Resim 2) 
demektir. (Bu işarete malik olan 
yUzlcr minyon olduğu takdirde bP.y 
zi kabarcık da kUçU:c olur.) 

~ 
İk1 dudağın ortasında te~ekkül 

eden kabarcığın uekli yuvarlakaa, 
mevzu kamer (ay) tipine (Resim 
3) o memm"' cemektlr. 

Kabarcuı: tlort kö~eyse (Resim 4) 
mevzu merih tipi müselles ise (Re
sim 5) utarit tipi, geniş bir mfüı. 

küler söylerdi. 
Elma!ıda Atmaca Osınanı kim 

tanımazdı ki? Mehmet çavuşun ni· 
şanlısı Ay§e bile onun yanık sesini 
duyduğu z:ı.ınan, yoldan geçerken 
yavaşlar, türküyü sonuna kadar 
dinlemeden gitmezdi. 

Fakat, Ayrr- böyle sesle ve sözle 
avlanacak bir kız değildi. O, uzun 
harp yıllarını sabır ve metanetle 
beklemiş, nihayet savaştan sağ o· 
larak dönen Mehmetçiğine kavur 
muştu. 

Mehmet çavuş harpten döndük 
ten sonra, Ayşe büsbütün ciddi· 
leşmiş, köyün hiçbir gencine · yüz 
\'ermek ~öyle dursun - yan gözle 
bile bakmamıştı. 

O, Osmandan da nefret ~erdi. 
Çünkü Oınıanın yanık sesile köy 
kızlarını avlamak istediğini çok i· 
yi bilirdi. 

Bu yüzden bir gün o~manıa 

Ayşe arasında şöyle bir dil atışma· 
sı bile olmuştu. Ayşe değirmenden 

tatil 5eklindeysc (resim 6) müşt~ 
ri tlpl ve kUçük bir mUsttıtil halin
deyse (Resim 7) zUhal tipi de. 
mektir· 

Esasen aııtrolojl, ilmi de insan· 
lan bu yedi tip n.Itmda toplamak.· 
ta ve bu ıeyya.relerin t~lrleriııe 
g~re mevzuların karakterini evvel· 
den tahmln etmektedir· 

Buna göre, biz bu tiplerin ka • 
rakterlerini srra.siyte tetkik ede_ 
lbn: 

G'VNt:Ş TlPJ.tLER 
Güneş tipindo olan kadmlarm 

güzel hisleri vardır· A-~kta sada
kat, hayatta muvazene ve ta.hak· 
ktim gösterirler. Bunlar saadetleri. 
nl takdir eder ve mes'ut insanlar 
gibi yüksek blr mertebeye nrır -
!ar. 

ZVHRE TİPLİLER 
Zilhre yıldın te.siri altında doğıın 

kadınlar bUtUn gençlikleri mUd· 
detincc tapılırcasma. se\'ilirler. 
Sanki aşk neşreden bir menbadır
Jar. Bunlar heyecanJa.rr, hassa.si -
yetleri dolayısile fcvkalAdc iyi se. 
ven kadınlardır· lbtiras bunların 
hayatında büyllk bir rol oynar· l
yldlrler, bağlayıcı vo bağla.nıcıdır
Iıu·. Gllıclliklerindcn ·ve sevilecek. 
!erinden emin olan bu kimseler 
tuvalete, lükse, mUcevhernta, su • 
zel kokulara fazla dil§kündllrler. 
Fa.kat en evvel aradıkları sevgi· 
dir· Bu lüks ve ııevgi olmadan ya
§Iyamazlar. Yegane Istırapları 
mahrumiyet olabilir- Aldatılmazlar. 
Fakat buan fazla hassasiyetleri 
onlan §8Jjn1Ir· 

(KAMER) AY TtPULER 
Bu tipte olan kadınlar lAkayL 

tırlar· Her şeye, her hale ça.bucnk 
uyarlar. Şeraite göre hem ne3eli, 
hem de melA.nkollktlr ve bu ikl ha
lin bhindcn diğerine çabucak ve 
kolaylıkla geçebilirler. Çabuk de -
ğfımeğe miltemayil bir tip olduk. 
larr için sevgl bahsmda. diı ayni 
kaı-a.r:mlığı gösterir ve hareketle· 
rini de fevkalade ilerl götürmekte 

dönüyordu .. Yolda Osmana rast· 
lamıştr. Osman, bu temiz }iirekli 
Türk kızının yanına sokuldu: 

- Belki kolun ağırmıştır, Ay· 
şc! Sana biraz yardnn edeyim mi? 

Ve kolundaki un torbasını almak 
istemi~. Ay~ buna razı olmamış
tı. 

Osman ilk teklifinde ısrar edin· 
ce, Ayşe hızlı hızlı yoluna de\'cım 
ederek bağırmıştı: ' 

- Sen beni kendin gibi cılız, 
b.-U\'\·etsiz bir insan mı sanıyorsun? 
Ben kendi i~ini kendi gören bir 
Türk kızıyım. 

- lyi ama, benim elimde bir şey 
)"Ok. Sana yardım etmek istiyo· 
rum. 

- Hayır. Benim yardıma ihfr 
yacım yok. Yarın köy kahvesinde 
sana övürunek fırsatım vcrrniyece· 
ğim! 

Bu küçük hadiseyi l\Iehmct ça· 
\'UŞ da bilirdi. Ondan ötürüdür ki, 
Melunetle Osman arasında aylar 

tereddüt etmezler. Garip karakter 
lerl onlara kolayca garip bir htı -
y:ı.t hazırlar· Dii.şUncesizce mace _ 
ralara atılmaları ve intizamsız bir 
hayat ya.şamalan hemen mutnd 
gibidir. 

~nmtH TİPLİLER 
Merih yıldwn.nı tesiri altında. 

doğmu~ olan kadınlar enerjik, a -
teşli, scrlUlinfinldirlcr. O kadar ki 
çok eiddetli hiddet bubranlıı.rma.. 
kapıldık.lan jçln baza.n kendilerine 
kötU ruhlu damgası da vurulnbilfr. 
A!ik faciaları yaratan kadrolar hep 
:Merih yıldızının tesiri n.Itmda doğ· 
mu§lardır· Bu feci saatleri hari -
cinde bu kadınlar aşklarında çok 
ti.llcenaptırlar· 

UTARİT TİPLİLER 
Utarit yıldızmm teslrl altmda 

doğmuş olanlar ilk na.zarda soğuk 
göıilnUrler. Fakat bu ynnl~ça. bir 
görlinüştür. Hakikatteyse iç hayat. 
ları gayetle muntazamdır. İnsan· 
lara inanmadıklan için bllytlk bir 
itimat göstermezler. Bu sebeple 
dddi. ağır bir karaktere maliktir -
ler. Hiç kimse onların mrlarnu el. 
de edemez. Milteşebbistlrler. Sev· 
giye ve bilhassa sevgilerine karşr 
göslcrdlkleri lakaydt sevgllerlni i· 
ııaret eder. Bunların sevgileri dal
ma içlerinde g8mUIUdOr· 

MÜŞTERi TIPI..Ul<.'R 
lfil§teri yıldımım teslri altmda 

doğmus olan kadınlar mtlkemmel 
avantajlara sahiptirler- Hem has. 
sas hem de muhakeınelldirle.r. Fe
dakarlıkları onları şa.~rtmaz. yap
tıklnrmr bilerek yaparlar· Akıllı • 
dırlnr, muvıızcnclidirler ve bu me· 
~iyctleriyle herkes tarafından ara· 
mrlar. Herkesin sevgi \"C hayran
ııtmr kazanmışlardır- Aşklarmda 
fevkalade samimtdlrler. MUgterl 
yıldın işaretini taşryan kadm oto. 
riteli ''C idarecidir. Her hususta 
muvaffak olacak mukaddernt ona 
glllecek demektir. 

ZÜllAL TİPLİLER 
Zilhal yıldımım tesiri altında 

doğmuş olan kadınlar meş'umdur
hır. Bedbin ve kara dUşünUşlU ol
dulclan gibi hissiz de görUnilrler
Soğuklurlnr. Hisleri belli olmaz. 
Hatt!l asklan bile nefret doğurur. 
Esasen bu gibi kndınlnr pek ender 
Re\'er Ye sevdikleri hem de kendi. 
lerinl sevenler karşısında 16.kayt 
dururlar· Bu mariz karakterde 
sevgi ara.nn.maz. Mağrur olan bu 

danberi herkesin sezdiği bir soğuk 
Iuk vardı. Melunet kahveye geldiği 
zaman Osman kalkıp gider.. Os· 
mnn geldiği zaman da Mehmet 
çavuş kahvede oturmak istemezw. 

• • • 
Bir akşam, köy muhtarı Salih 

hoca Bursadan dönüyordu. Salih 
hoca bir iş takip etmek üzere iki 
gün evvel Bursaya gitmişti. Atın· 
dan iner inm?Z kahveye gireli. 

Her zaman muhitine neşe saçan 
Salibin )1i::ü gülmüyordu. 

Köyün, bütün ihtiyarlan kahve 
de toplanmışlardı. Salih hocanm 
çenesini bıçak a~ıyordu. 

Elmalı köyü muhtarı neden gül 
müyor ve konuşmuyordu? 

Salih hocaya bir kah,·e ısmarla· 

dılar .. ve sordular: 
- Ne var, ne yok Bursada, Sa· 

lih dayı? 
Salih hoca ile ya~ıt ihtiyarlar 

ona her zaman dayı derlerdi. Salih 
çok gün görmüş, akılh ve şakacı 

tipler bütUn beşeri) eti reddederler. 
Bunlar birçok moral felfıketlere 
sUrUklenir fakat bunlardan mUto· 
nc'Qbih olmazlar. 

SAADETE DOGRU 
İşte bu eck.ilde istikbal öğren· 

mek wkuu melhuz hlidiselere ev
velden teşhis koymak imkanı var. 
dtr. Karakteri bilmek hem ili hem 
fena bir şeydir· F:ı.kat bunun iyili
ğini kabul etmemiz Jlizımdır· Du -
dnk izleriyle kötü bir karaktere 
malik olunduğu meydana çtkaa bl. 
le bunu tashih etmeğe bakmalı ft 
saadete giden yollara girmelld.lr. 

Kadınları saadete götüren yol, 
iyilik. sadakat, kanıı.a.t. tevazu gf'bi 
hallerdir. Duda.klarmız size mezt -
yetlcrinlzi ve huzurlarmm ~yli • 
yecektlr· - ----

ama 
19.~.940 Perı~be 

18.20/l.4.00: MUzik: Operet parçaları, 
(Pl) 18.00: Program "" memlckot 
saat aya.n, 18.05: Mtlzlk: Aryalar ve 
opera beraber tegannller1 (Pl.) 18.40: 
MUzik: Radyo caz orkeatruı. 19.10 . 
MUztk Fuıl heyeti, 19.tlS: Memleket 

ııaat ayan ve ajana, 20.00: KU&fk: Su 
eserlcrl, 20.80: KmıUfm&, 20,,15: KU• 
zlk, D1nleytct tsteklerl, 21.115: Konu§. 
ma (Sıhhat aatl). 2UO: ftad1o ga· 
zoteııı, 2U5: MQzik: Radyo orkestra 
SJ, 22.SO: Memleket a.at ayan. Ajans 
22.45: Mllzfk: Daıuı m11z1tt (Pl) 
23.~/23.30: Yarmkt program .,.. lrn 
p~. 

;; 

-ı;'ıft~lh-lnıJraJıc ~-
den: 

PütUrgcnln Atuıar m.ahalleatnden 
Ha.cı öıner km GUUU 'Yekill Ruh! 
Attila. taratmd&D aynı ywdm HU.ytn 
oğlu laman ElmAa ve lbrahlm Elmas 
aleyhlerine &Çl1ll1 olduğu h&ne maa 
dllkkAn taksim dava.smm yapılan mu• 
hakemeslnde hl.Medar oldufU aıılqı· 

lan aalen PütUrgenln Ağalar mahalle 
Binden olup halen lkametgftlu meç
hQl bulunan Hacı Omcr lıluat&ta 
kansı Makbule km Meleğe 111neıı teb· 
llga t itasına karar vcrtımı, dunlfm& 
lti·l0-9t0 gUnU saat 10,10 na mual· 
lak olup o gün gelmezse muhakeme 
gıyabmda yapılııcaSt llln olunur. 

(SMt) 

bir adamdı. Kahvesi gelinceye ka 
<lar dinlendikten sonra, başım ih 
tiyarlara çevirdi: 

- Düşman Bursada zulüm ra 
pıyormuş, ağalar! Bizim oğlanı d<ı 
hapse atmışlar.. Kurtarmak için 
çok t.ğraştun, fakat ... 

Kö}·ün ihtiyarlan biribirlerine 
bakşırak sustular. Delikanlılar 

dan biri sordu: 
- Zavallı Ahmetçik demek şim 

di Bursa hapishanesinde yatıyor, 
öyle mi? 

Salih hoca içini çekerek sözüne 
devam etti : 

- EYet oğul, Ahrnedimi ırurta· 
ramadım ve ümidimi keserek atı 
ma binip köyüme geldim. 

Dclikanhlann da n~si kaçrnı~ 
tı. 

Acaba köy muhtarının oğlum. 

Bursada neden hapsetmişlerdi? 
İhtiyarlardan biri de bu cihe· 

anlamak istedi: 
(Deoomı oor; 



• 

~eA!?/~~,/JJ~A 
Karar yine değisti ! .. a 

28 
\ Geminin yanına gümrük, po· 
~ memurlan geldi.. 

Zafere kadar·· 
Spor, macera, aşk rorrıatı' 

Yazan~ SACIT TUGRUL OGET 

Türkiye futbol 
birinciliği 

·Fenerle Demirspor arasında 
Nihayet bu haf ta Ankara da yapılacak 

DDnkU nUs.nanuzda TUrklye birinci· 
llğl için Fcncrb:ıhçe Ue Deml.rsporun 
G bl.rlnclte.,rlnde Anlınrnda kar§ılaşa· 
c ~ı yazmıştık. 

Fal.at ıo gtındcnberl mUtcımadlyen 

d~gı§en bu kararın gene değl:tirllml§ 
\'C önfimUzdeki cu:nartesi ve pazar 
sunıerl Ankarada. yapılmasına lmrar 
verilml!J olduğunu yeniden öğreniyo

ruz. 

Bu hafta bB§lıyacak ilk maçları I· 
ctn Fenerbahçe, Beşiktqıı. karşı bir 
kadro çıkarmakla beraber, l6 kişilik 
bir ka!Uej1 de All Muhlddlnln ldııresln 
de yann sabah AnJtaraya ı:öndcrmcğe 
k:ırıı.r vermiştir. 

Bu vekilde Fenerbahçe muhakkak 
ki hf'.m TUrkfyo birinciliği, hem de 
lik maçları içln iki takım çıkarmak 
mecburiyetinde kaldığı için mU!JkU!M 

çekml,:Ur. 
1kt haftadan bile kısa b!.r z:amanda 

bu kararın beş kere değl§Dllş olm:mna 
hn.yrct edlyoruı:.. 

Ve §il sual dudaklanmızm ucuna 
"beliyor: 

- Acaba. aynı tarihte DemJrsporun 
da bir ntaçı olsaydı, kend!alne lkinc! 
bir taktın çıkarmak z:orluğU çı'karıla· 
cak mıydı! 

Hakikatin tecellisi ! .. 
Fena bir gününde yakaladıkları Galatasar ayı,kür ek 
şampiyonasında mağlOp eden G ON EŞ lilerin 

Marmara kürek birinciliklerindfb 
ancak 3 üncülüğü kazanabilmiş olmaları 

Hakiki kuvvetlerinin ölçüsüdür 
lstnnbul birincilikkri.nden sonra 

lzmittc İstanbul, Kocaeli ve Ba.. 
hkeslr mmtakalarr arasında Tür. 
kiye su sporları federasyonu reis. 
~iği tarafından tertip edilen ve 
donanma kumandanı Amiral Şükrü 
Okan'm himayesinde yapılan bü
yUk kUrek ve yelken yarışları 
sonsuz bir intizam içinde cereyan 
t' tti· Bu müsabakalara Kocaelinden 
1Ci!;'ttspor, Herekespor, lstanbul-
:ı.n Galatasaray, Beykoz ve GU

n ' 1' klüplerl ~tirak ettiler-
:ro.r.ışlarm gUzel, intlzamli ve o 

ıi bette de çok heyecanlı cereyan 
"'.) her şeyden evvel zikrl ıa.zmı_ 
-;elen ha.kem ve tertip heyetinin 

. Mk mümtaz simalardan mtlt.., .. -,kkil 
olmasından ileri geliyordu· Bu 
heyet, bn..~ta deniz kumandanı Al. 
b:ıy Tnüıt olmak üzere Türkiyenin 
her sporunda başhakemi olan kıy. 
metli hocamız deniz yarbayı Ah
met Fetgeri, kağıt fabrikasının 
sportmen direktörü Mehmet Ali; 
su sporlan hakemlerinden Bekir 
Macur; çok dlirüst ve bilgili ha
kemlerhnizden Yüzbaşt Srtlu, güreş 
federasyonu eski umumt katibi 
Seyfi Cenab; su sporlan federas. 
yo:ıu eski reisi Celal, lznıitten de. 
ğerli idarecilerden Kerim, Nazmi w , 

Ferdi Dogan beyler gibi daha bir 

Kürek mukavemet 
birinciliği 

Ba pazar Beykozıa 
Moda arasmda 

yapılıyor 
lstaııbul sp sporlan ajanlığı ta

rafından tertip edilen kürek muka. 
vcmet birinciliği bu pazar sabaht 
saat 11 de Beykoz ile Moda ara. 
sında yapılacaktır. 

fWnpiyoruıya ynlnız dört tek ve 
• kiklcr iştirak edeceklerdir· 

MUsabakalara kllipler istedikleri 
kadar ekiple iştirnlı:tc serbesttirler. 

Bu hafta 
yapılacak maçlar 
lstanbuı fufbol ajanlığı'tldaıı: 
22.9.;940 tarihindeki lik maç· 

ları. 
Fcnerbahçc slr.dı: 
Silleymaniye • Vcl'a saat 13 

hakem: Nuri Bosut, yan hake. 
mi: Hüsnü • Muzaffer, Galata· 
saray - !st. spor saat 15 ha· 
kem: Ahmet Adem, yan hake • 
mi: BUI~d • Şekip, Fenerbah. 
çe • Beşikta.'.ı saat 1 T hakem: 
Şazi Te?.Can, yan hakemi: Nec.. 
det • Bahattin. 

Şeref stadı: 
Topkapı • Beyoğluspor saat 

15 hakem: Feridun Kılı~. yan 
hakemi: Neşet • Nihat, Beykoz 
· Altmtuğ saat 17 hakem: Sa. 
mih Duransoy, yan hakemi: 

Yazan : Nevin Ha.:;san 
çok kıymetli ;evattan mürekkepti. ' siminin başuı.:!a.n itibaren bilyük 

Pclt tabiidir ki böyle muhterem bir . varlık gôsteriyordu· Büyükdc
bir heyetin önünde cereyan eden redeki fırhnah yarışlardan mnııda 
yart§lar da tam bir hakkaniyet, bütün y:ınşlan kaza.."lan Gala.tasa
dllrüstlUk ve sportmenlik havası i. ray klübü çok kuvvetli dnnlarla za.. 
çinde geçecekti· Nitekim de öyle ferden zafere k~uyordu- Hattl o 
oldu. Bu zevatı toplamak suretiyle kadar ki son teşvik mUsabakalarm. 
büyük bir feraset gösteren su spor. da bütün birincilikleri almakla tam 
lan federasyonu başkanhğma son- bir rekor tesis etmişti. Bu zaferler 
ıuz tegekkilrlerimizi bildirmeyi bir rakip k!Uplerden birisini fazlaca 
borç sayarız. ık.~kandmyordu· 

Ya.zmnzm. yukarıdaki mukadde- Bahusus ki yon! beden terbiyesi 
meaind~ biraz fula du!'UfUJnUS btl· nlızamlarma -zere 'bu t~&n~1 f>W 
tün sporlarda olduğu gibi su spor. ~kalliyct klübiyle blı'l~ec~<%ıi 
Iarmda. da hakem heyetini seçer. duymuş olduğundan her ne pahası.. 
kcn çok bUyUk bir ha.s.!asiyet gôs. na olursa olsun İstanbul kürek §am. 
lcnnek icahettiğini tebarüz ettir- piyonluğunu kazanmak ve bu au
mek isteyiş!mizdendir· Maalesef retle kendi ehemmiyetini beden 
bu seneki İstanbul mmtakası birin- terbiyesi umum müdürlilğü yanm. 
cilikleri.nde hakem heyeti, teşvik da yükseltmek ve b:: ·ıeca kentli 
yanşlarmmkinin ak.sine çok zayıf b• 'w·uıı temin etmek istiyordu. Ni
ve noksandt Ne kadar elimdir ki bu tekim bu arzusunu yerine getirdi. 
yanşlarm en zor müsabakasında Nasıl? İlk iş olarak mevcut bil. 
depar hakemi olarak, hayatında kil- tün ha!cemlere itiraz etti· İkinci iş 
rck, ''start,. "·ermemiş, bu işe işL verilmi!J olan bir li.sa.nsı Gdata.sa. 
na olmıyan hakem kullanılmıştır. raydan geri aldırttı. ÜçUncQ iş bey. 
Buna mukabil senelerdP.nberi de. nelmilel nizamnameye ve yerli tali
nizdc avam tabiriyle pirQşkma ça. matnamedc sarih olmasına rağmen 
Işın Beykozlu Nedim; Haru!'l bir çlrte yarışlarına iki fota iştira
vo Bebzat, Efdal gibi nadir "star- kini mcnettirJi. Depar hakemllği
tcr., Ierimizde.n şampiyonada mnh· ne en az su sporundan anlryan bir 
nım bırakıldık· hakem getirdi· Su sporlan ajan. 
Bırakıldık da ne olmuş? diyecek. hğmı müteaddit itirazlarla bizar 

siniz. Evet, n~ olmuş? lain bu kuımı etti· Dn.ha gazete stitunla.rma ge. 
da pek actdu: ç!rilmiyccek işler oldu. Mükemmel 

Yirmi seneye yakm bir maziden bi::" (Fodcpar) la dörtlük yarışını 
bugline kadar geçen zamanda mu_ ka::andrlar-
tea.ddit §8.Illpiyonluk kazanan Ga. . Fakat hiç düşilnmediler ki Mar. 
lata.saray bu sene de ti kürek mev. mora şa.mpiyona.smda çok temiz bir 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
AKTiF 

Ka•t 
~Itm: San Kflogı-am 
Banknot • • 
Ufaklık • 

• 

Datılldeld Mohıblrlerı 
'I'Urk Lil"UJ • 

Hariçteki Mohablrlerı 

71 814 ~31 

• • 
• • 

Aıtm: san Kilogram 6 sıg oo ı 
Altına tahvUI kabil eerbest d& 
vtz.Jer • • • • • • • 
Diğer dOviz.ler ve borçlu IOlrlng 
bakiyelerl • 

HaWıe TılbvtUert : 
Deruhte edilen evrak.ı nakdiye 
kar§llığl • 

Kanunun 8 • 8 maddelerine tevCf· 
kan Haz:ine taralaıdan vAkJ te. 
dlyat . 

Senedaı Ctt:ı:darı11 

Tıcart Sene da t • . . . ' 
lı:11bam ve tahvtllt <"Dzdanıı 

Deruhte edilen evrakı nakdi· 
yenin karşılığı eııham ve 
tab'OllAl 1Ubar1 kıym'!tıe 

Serbest Esham ve Tab\1Jat: 

Avanıılar ı 

Altm ve döviz Uzerlne avan • 
Tahvtıa.t üzerine avanı • 

HazlDeye kısa va<ı. &\"anı • 

Hazlnl!ye 3850 No. kanuna gOre 
a;ılan altın karşılıklı avaı:ı.e • 
Hlasednrıar , 

lfuhtelit • • • 
• • • 

• • • 

t.u .. 

101.012.889$1 
l 2.52G.349.-
2.118.932.03 115.658.170,5: 

1.712 Q7?, ~1 1.712.972.3 

7.525.192.41 

118.608.69 

20.380.434 .87 2s.02.t235.~r 

158.7 48.563.-

19.310.196.- 139.438.3$7.-

258.453.017.87 253.453.0J 7.8' 

4 7.564.656.93 
8.277.057.57 55.841.714.5. . 

8.858.7G 
7.808.722.-
5.881.000.-

43.000.000.- 56.698.5$0. 76 
4.5000.000.-
20.476.829.3 . 

l'ek6a 680.803.918.3( 

Hatta acente mcmurlarnu ta· 
şryan bir motor bile gemiye ya. 
na.~ı. 

Fakat sandal hala rıhtımda 
bekliyor. 
Nihayet tayfanın da sabrı tü
kondi. 

Rrhtnna atlayarak san.dal? bir 
halkaya bağladıktan ırnnra he· 
men oradaki bir adama geminin 
acentesini soruyor. ~erede oldu. 
ğunu öğrendikten sonra o tara
fa doğru gidiyor. 

Kime, ne soracağını bilmiyen 
bir ~kilde acentenin kapısından 
içeri giren tayfa. en yakm büro· 
ya yakla.5ryor. 

Bürodaki memur, tayf ayı 
başlrğmdaki isimden d~rhal ta. 
nryor. 

Tayfa diyor ki: 

- Üçüncü kaptanlardan biri
ni nhtnna çıkarm~tmı. Bura.ya 
gelecekti. Yarnn saat geçtiği 
halde h8.la görünmedi. Eğer mo· 
törle döndüyse ben boşuna bek· 
lemiyeyim. 

Bürodaki memur hayretle 
gö~Jndeki gözlükleri çıkarıyor: 

- Bize hiç bir kimse gelme
di. Yalnız acenteden birkaç mc· 
mur motörlc gemiye gittiler. 
Rıhtıma yanaşmadığı için me~ 
rak ettik de ... 

Tayfa da. hayret ediyor: 

- Belki yolda motöre gi· 
denlere rastlıımrotır da onlarla 
dönmUştür. Fakat bana. niçin 

Gemiye meşhur l ngiliz po::a !:.:diyesi Ailen "de 
gelmişti 

muhit önünde yilkeek b'lgili hakem
ler huzurunda h:ı.kiki yarışmada 
ue olaca.kla.rdı? O gün geldi, ~t
tı· G:ala.tasaray Marmara şampiyon
luğıinu kazandı, Güneş çok gon<;, 
fakat <;ok bilgili <;ahşan Ki•?tsnom 

da. mağlup oldu. 
!kinci bir yaınnda, eline küreği 

a.lmaımş olanlarla farfara edenlere 
cevap vcre<:eğim· 

Bankası 14 / 9 / 1940 vaziyet. 
PAS1F., Llna 

15.000.000.00 Sermaye 
lbtlylll &k<,-eslı 

,._ __ 
4.d1 ve fevkallde • • • • • 
tiuaual • • • • • • 

feda'111dekl Banlmntıar t 
>enıhte edilen evra't• oıkdlye 

Kanunun 6 • 8 inci maddelerlıa 
revflkan Haz:tne t&ratınd&D vakJ 
edlyat 

•>enıb~e ııdlleı:ı eVl"lllO aakdJ~ 
oakiyeat 

Karşılığı ta.n:ıamen altın rllarak 
lftveten •edavUle vazı:dllco · 
-teeııkout mukabili uaveten teda. 

:>:ed .• 
MF.:\IUTI,\T ı 

rurk Llrsıu 

• • • • 

4ıtın: Sa.l f<llo~ram !ROJ;; .:;45 
~~50 No. kanumı göre hazine.ye 
'lçıbn ava.ıs oıukablll tcvdl olu· 
tJao aıtınl:ır: 

"JUi kilogram 36 715 .r .. s 
Dllvlı TaahhOdatl : 

A.ltma tab\111 kabil d!Mzler 
oıger dllvtzıer ve al:ı.caklı Kil· 
~ıng b:ıklyelerf • , • • • , 
"fllbtelll • - • • , • __ ._ 

6.138.GSS.15 
6.000.000.-

158. 7 488.563.-

19.310.196.-

139.438.367.-

17.000.00.-

12.188.666.15 

208.500.000.- 364.938.367.-. . 
68.73S.671.G7 
26.COG.64907 95.345.320.74 

51.643.228.22 51.643.228.22 

3.359.77 

28.349. 731.53 28.353.091.30 
113.335.244.V5 

680.803.918.36 
Münir ., Zi~a, . ı Temmuz 193! tarfbl.ndcı 1Ubaren • "'~ 

haber ve.rmedi. ._..1ıııoc!U 'f'I' 
Tayfa biraz da. ~ • 

mak ihtiyaciyle nıeınur-· ~ 
- Biyiyor mUSUJl~ fi" 

Yeni gneçler de k~()llU ~ 
beğeniyorlar. Sa.nJcı 1~ ~ da akşama kadar ~k ~ 
§aklan var! .. UçUncil ~~ 
daha gemiye geleli 10~; 
oluyor. Demek o da. _wiJf 
züppelerden... b~_: .. 

Sonra kalender bir '[dl; 
memura selam verlP• _...d• 
sandalına doğru uza.Jdat'r u 

• • • gellP.ır-
Polis motörü vap~ 1i! 

hadiseyi öğrenince d -af r 
rıhtıma dönmüş ve ~etb ~ 
giliz polis hafiyeıerıncıen 
de gemiye getirnıiştl: ten ~ 

Allen gemiye geldik ~ 
Yaziyeti gemi polisi~~ IJ 
nince evvela Kenıalill~. Cif' 
Ceymisin odala.rIDI gç; ~ 
misin bıraktığı mektU p fıid'• 

Ailen mektubu .o~yu ıisl il" 
dikten sonra gemının pO , 
men atıldı: Jd ı-"' 

- Katil demek olu)-or 
har etmiş ... 

Sebep" . ..Afi'°' = Baksa~ıza. neler ~ 
- Yazabilir. Fakat ya .,ı td' 

gemide saklanmasnıa J1l , 
kil etmez ki... ~· 

- Gemi de mi saki .ıı~ ~ 
Kimb•ı· ? O.olkl g... - ı ır ... S7'" 

m.ıştır. ~ 

- KaçmtŞ mıd~!~e ~ 
- Delki. .. ÇünkU ~ ~•tJ 

lanm:ı.sı, bir kaçına fır-- . 
lıyabilrnek içindir. ~ ~ 

- Sakli ise ka.çtn . ~ 
kan yoktur. Çünkü geııU. ~· 
kişi dışarı bırakına?.1~:::..k r 

Allen gözlerini sU1P~ ~~ 
se baktıktan sonra: ı~·~ 

- Yanılıvorsun~.d~:.u
den bir değil. iki kı.Şl ~ ..ıl
Acenteye haber verrne!.ııtl' ,. 
çi.lncü kaptanı ve onu 
turecek tayf ayı.. • • 

Polis hayretle atıldı· Si"' 1" 
- Haberim yoktlll"·.. .:# 

rakmadım. JtO'!' .... 
- Olabilir .. Faitat sö?§l~· 

şahıslar sahile gidebilı:ııl~ 
Bu esna.da da tayf~~~ 

geri dönmüş ve nıerdi ~ ~ 
da rastladığı ka.ptaJll edili JI. j9İ 
ne, uzun müddet beki oııJll,,cJil 
Morisin sandala d >}
söylüyordu. afi~ı•l 

Bu hadiseyi polis b e(iilP~ 
len i~itir işitmez (d~ .21 f' · 
gibilerden gemi poıısını . ...,, 
ba.ktr. Sonra acele ile=~ ... 

- Bana Morisin k 
gösteriniz. dedi. ..ıı. 

• • • t. fi" 

On dakika sonra b~~
tün vapur halkı ıars.f ~ ~ 
nilmi§ti. Morisin kaJll. ~İit' 
tmlrnca zavallı üçUncil sfV')JO' 
dolabın içinde eıı~ri aJdt 
bağlt, ağzı tıkalı bil" Jı ti' 
lunmuştu. . ~· ~ 

Morisin tarif ettiğl 
mamiyle oydu: ,_, 

Ceymis!.. . ~~ 
Ve artık Ceynı;s, ·çobilır tJf 

raya ayak bastJlIŞ, k~ 01Jl' 
ki şimdi de meçhuU:_. Jeti~) 
semte doğru uzakl~ 

Türk Bayanlar'~ 
Biçki • Dikit ter 

Yurdu ,,~ 
Biçki ve d1kl§l biç bUJSılp~ 

tenlere 6 ve dlldf blllP tı11ıUP ~· 
mak iatiyenlere 3 ayd:U,.tte ~ 
ve teferrüatllo esaalı ~ebl ":df 
Taadlkll diploma veri~ .,. ~ 
na bqla.nmIJtır. CUJXI 

1
,.11 t9 

dan maada saat 9·12 ve oıUO"'~ 
hergü.ıı müracaat t<abul ptıll 
Beyoğlu AltmlJa)dcal 
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