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Istanbulda 
Yeniden 90 bin 
kişilik sığınak 

siperler 
Yapılacak 

Bu inşaatta beden mükellefiyetine 
tabi gençler de çahştlrılacak 

Ankara, %2 - Dabillyo vckAleU 
\ yurdun pasl! korunma f§lerl hakkın· 

dakl t etkiklerini bitirmek üzeredir. 
Bu huauata me,şgul olan komJsyon, 
her vllA.yeUn eoğratt durumunu -.·e 
nUtuıs ke.safeUnl gözönUne alarak ye· 
ni kararlar vermektedir. 

~llda ~e göre, Halen Va
~!Uatr uıı, Lord Lothian 
~ alya elçisi Casey a· 
1ttL"1le, YlPilınakta olan görü.~. 
~· ~erika Birleşik dev
..._ ~Ut tere ve Avustralya· 
~bir f.erek ınenfaatıeri bulu. 
~~ ...ı~~ nıeseleler bahis 
ıı.~~ ~ı.ıııcktedir. Bu görüşS ' aıe!i.de nıanasiyle mü· 

, Bir İngiliz hava da n t.opo taallyettl.> • ..ı 
Bu arada İBtanbUl için 90 bin ve 

Ankara için 20 bin kişilik yeni sığı· 
naklar ve siperler yapılacaktır. 

~.:.. "t ~1Yeti mevcut değil. 
.._~. "'-ç· ır angajman alınma
~ . ':at, Uç hUkfımetin te. 
~ \Üıafa.za edeceklerini 
~~ek doğru olur. 
tu ~ en ıncseıcıcr hakkm
lı;~!· p. ltıalurnat mevcut de · 
~~çİlıi akat Singapur üssü, 
~ \'aıi :ınescıesi ve Pll!'!if ik. 
L.:" ~u.t':Ue alakadar diğer 
~ ~~ ceı işler gibi mesele

' :mevzuu edilmekte 

Kadın mahktim-
lar fabrikalarda 
~alıştırılacak 

Kadın ve çocuk mahkOmlar için 
yeniden tedbirler alınıyor 

L... . s~llmaktadır. 
""""41 U\jGAPUR 

'cı, 2.l ( A.A.) - Röyter 
' (l>e\·anu 4 tlnc\ide) 

Ankara. %2 - Kalaba k öyUndeJd yet bayramlflda yapdacaktır. Kızılca 
çocuk ıslahhanealnln inp.atı bitmek hamamda bulunan 200 çocuk buraya 
uzcrcdlr. Açılma meraslnıl cumhuri· nakledllecekUr. Ylrml bln lira .ııar!l· 

Usküdarda bir kadını 
2tornobille kaçırdılar 
,.
0 lislerin heyecanlı takibi 
~ et;cesinde mütecavizler 
b~ge/kögde gak/andılar 
~~0~~ Solakaınan mahallealn· Hayri vo HUınll lalmlerlnde olan 
~ eyıı d 
~ ,,,.,,. • ört çocuk sablbl bir ve bir mUddettenberi kadınm pe§lnl 
'ıı.ltı ç elkt gün yanında yedi bırak mı yan bu adamlar Mdlse gUnU 
'''Cld°:1gt}e beraber üskUdar de bir mUddet arkasından" gltmtıler 

bıııe l<a tainde iki kişi tarafından ve nihayet bir otomobil tutarak kadı· 
ı:ırıırnıştır. nı gez.inliye davet ctmi§lerdlr. Fakat 

tq ingiliz 
~Yareterinin 
rtlüthiş 

"akınları 
~ lbnaaıarı 

llllaa.dıman 
~ 'dildi 

~~>'Q, 21 
~, eleti .. <A.. A.) - İngiliz 
Jlt~ ~uş~anrn istila Us. 
~ ~~~ ınkıtasız darbe 
lh:~ etın ~tbikine bu gece 

~~ı-teıı LŞle.rdtr. 
~~ •ia etlerındeki rasıdlar 
'1"!'tı ~iU aı:ı-~nndan Manşm 
t~'de etinde Calais ve 
~ı~tı-dır. Parlak infiliklar 
~~~ Atılan hava dafi 
~leıin l!~~:'Jllaları ve pro
~ l'rtı ,.""'Yllk faaliyeti AI -
~ t..'..~~~detli bir ınukave. 
t ti "'l{lla1tı liderini, fakat bom-

ltı ..... , arının ··k -. ıly go te hasıl et· 
(: ~a İngiliz tayya. 

e\anıı 4 Unellcle) 

o aldırmainıı vo yoluna devam etmJı· 
Ur. nu sırada mUtecaYlzlcr blrden· 
bire kadın \'o çocuğu otomobllo çek· 
mtşler ve Çcngelköytliıe doğru kaçır
mı§lardır. caddede bu vaziyeti gören· 
ler derhal polise haber verml§ler vo 
diğer bir otomobille takibe koyulan 
memurlar mUtecavizleri Çengelköy 
cl\"armda yakalayarak kadını kurtar-

mıılardır. 
-OskUdar mUddelumumtılğl hAdlae 

tıakkında tahkikat yapmaktadır. Suç 
ıuıarm kadına tecavUzde bulunup bu 
ıunmadıklarını tespit için bazı eşya 
muayene t'dllmek Uzere tıbbıadllye 
gönderllmlıUr. 

Vekiller 
Heyetinin 
kararları 

tlkteşrinin betinde kış 
saati başlayacak 

(Ya.."ıı . ! ncide) 

Jurnal Doryan bir 
hafta kapatıldı 

Şehrimizde çıkan transızca J urnal 
Doryan gazeteal, hUkQmetln dl§ poll· 
Ukaan:a aykın neıriyatta bulundu· 
ğundan dolayı Vcklller Heyeti karan· 

le yedi &"fuı kapatılmııtır. 

le yapılacak atelyede çocuklara sanat 
öğretilecektir. 

Kadm mabkQmlann çalıştırılarak 

ıslah edilmesi hakkında da tetldkler 
yapılmaktadır. 

Cezumm altıda blrlnl çekip de ge· 
riye iki senelik mahkQmlycti kalan· 
lar muhtelit fabrikalarda \"e ilk ola· 
rak Adana milli mensucat fabrikasın 
da çalıştınlacaklardır. Yapılan arq· 
tırmada memleket dahilinde bu cysa· 
tı haiz ıııs kadın olduğu anlaşılmıştır. 

Hindiçinide 

Japon 
istilA 

tehlikesi 
_Japonlar 

taleplerini biraz 
hafiflettiler 

Vltl vaziyetin 
endlıeıt maclp 
olablleceğlDI 

bildiriyor 
Hongkonr;, 21 ( A .A .) lWyter: 
Fransız arazı.sı üzerinde askeı1 

mahiyette bUyUk Japon taıebelerlnln 

Hlndiçlni umumt valisi amiral De· 
cou."t taraCınılan redcU Uzerlnc, Ja· 
ponyanın Hlndlı;lnlye, mUhleU pazar 

gllnU rece yansı biten bir tııUmatum 

verdiği 6ğrenllmlştır. 

Çunklng'den alınan bir habere göre. 
J apon taleblerl, 25 bin ukerln Çin 
hududuna doğru Hlndlçinlden gcı;ıne· 
sini \'e deniz ,.e hava Uslerl tesis e· 
dllmealni ihtiva ediyordu. Daha evvel 
alınan haberlere göre, amiral Do· 
coux, mahdut miktarda askerin ı;eç 
meslnl kabul etmişti. 

Hlndlçlnideki bUtUn Japon tebaası 
Japonyaya dönmek emrini almıştır. 

Yüzlerce J apon, Hongkongda \"apura 
binmek Uzere Hanoyu terketmlş bu· 
ıunmalttadır. J apon başkonsoloau Zu· 
zuki de Hanoyu t erketmi§t lr • 

(DC\"UDI 4 üncüde) 

1 -
ALMANYA 
Bu ay içinde 

800 
tayyare 
kaybetti 

Londm, 22 (A· A·) - lngiliz 
radyosu bildiriyor: 

A lman hava Jı:uvvetler:bıJa bu 
ay içinde 800 tayyare kaybettiği 
bildiriliyor · 

DÜNKO JIVCUMLAR 
J.ondra, 21 (A. A ·) - Hava. ve 

dıı hili emniyet nezaretlerinin teb
liği: 

BugUn akşama kadar, dlişmanm 
hava faaliyeti, yalnız olarak veya.

(D C\'&mı 4 üncüde ) 

MISIR 
Henüz karar 

veremedi 
ltalyan ileri hareketini 

ciddi bir istila teşebbüsü 
saymıyanlar da var 

is kenderiyeye 
hava hücumu 

yapıldı 
Londra, 22 (.A. A.) - İngiliz 

radyosu bildiriyor: 
Marc§al Grazyaninin krtaları Si

di Barrani'dcn ileriye geçmemek. 
tedirler. İngiliz hava kuvvetleri 
ltalynn mevzilerini tacize ve dilş
man üslerine hücuınlarma devam 
<'diyor· 1talyan tayyareleri de Mar
!:l Matruhu bombardıman etmiş
lerse de hıı.sarat hafütir. Bir 1taı· 
yn.n tayyaresi düşlirülmilştur. Mar
sa Matnıh Mısırm en rnUhim Us. 
lcrinden biridir. 

(Diğer telgraflar Uçüncil sayfa· 
mızdadır.) 

Bulgarlar 
Doburcanın 

işgaline 
başladılar 
Din Balçık ve 

Tutralran 
işgal edildi 

(l"auııı S liD<'lidc ) 

lstanbulda l.n§a edilecek sığmakla· 
rm yerlerini tespit için yakmdıı. mU· 
tehaSBlS bir heyet lstanbula gidecek· 
tir. Diğer vllAyetler için de tetldklere 
devam olunmaktadır. 

Bundan sonra her tara!ta l.n§a edi· 
ıecek bUtUn binaların alt katlarının 
90 aanUmetre kalınlığında dıvarlarla 

örtUIU tam blr mğmak olanı.k ın,aaı 
Jçln imar mUdUr!Uklcrine bugünler
de emJr verllecekUr. Bu karara aykı
n her ttlrlU plA.nlar reddedilecek ve 
inpata müsaade olunmıyacaktır. 

:ır.•:ır. 

btanbulda halle tarafından yapılan 
ve adedi 100 bln1 bulan sığınaklardan 
ba§ka on ta.ne umumt mğma.k vo dört 
tane )'lnn1 be§er bin kltl alabilecek 
bUyUk umumi sığmak yapılacaktır. 

Bunlar ıehrin dört semtine taks1m 
edilml§tlr. lnşaatta beden mükellefi· 
yeline tabi gençler çalıımılacaktır. 
Bu mükelleflerin adedi §ehrimlzde 
sekiz bindlr. 

Aynca hapishanedeki mahkQmlar 
&"fuıde sekiz saat bu işte çalı,ştınıa· 

caktır. Beden mUkellcfiyeUno to.bl 
gcnı;lcr ta.Hm &"fuılerlndo iklaer saat 
çalıpcaklo.rdır. Gençler böylelikle 
hem siper kazma. uaulllnll öğrenecek· 
ler ve hem d" ldmanlarmı yapml§ o· 
lacakl:ırdır. 

VllAyet seferberlik mUdUrU Ekrem 
ile Paslt korunma mimarı Fahri dUn· 
den iUbnren slper kazılacak yerleri 
tesbıte başlamışlardır. 

Suriye 
Fransa 

ta rafı ndan 
m üdafaa 

edilemiye c ekse 

istiklil 
istiyor 

Topraklarmm Mısıra 
karşı Us halinde 

kullanılmaması için 
Sariye iller 

icabında rransaya 
da mukavemet 

edecekler 
(l"azısı 4 üncüde)' 

İngiliz 
Başvekil 

• • • 
muavınının 

nutku 
Fena hadiseler bekle

meliyiz, fakat itimadı
mız sarsılmamalıdır. 
Lonclra, 22 (A.A.) - tnglllz ral!yoo 

su bildiriyor: :M.lllırllhu lordu Atll 
dün radyo ile ncyredllen blr nutkunda 
czcllmle §unlan söylcml11Ur: 

·•- !stlla §imdiye kadar vukuagel· 
memllJtir, fakat bu her an 'bcklenebl~ 
llr. Bununla beraber HiUer tayin et• 
tlği saatten gecikmi§lir. 
Aşın nikbinliğe kapılma.mahyız. 

Şimdiye kadar cereyan eden hld!M· 
lcrden daha tcnaıarmı beklemeliyiz. 
Fakat harbin kaU neticeal hakkında 
itimadımız tamdır. 

Roma büyük 
elçimiz geldi 

Roma bUyUk clçlmlz HUseyln Ra· 
c-ıp bu sabahld ekspresle ltalyadm 
ı:ıchrlmlzo gclml~Ur. Elçi Anltaraya 
gidecek ve bir müddet kalarak hll• 
kQmetlo temas etlikten sonra tekrar 
Romaya dönecektir. 

T ransilvanyada 
Romenlere 

zulmedilmemiş 
Macaristan resmi bir 

tebliğle Romen ajanama: . cevap venyor 
(Yaımı 2 adde)' 
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36 Yazan : 3<,adiccan- :Raflı, 
- l;i akıl veriyorsun. Bunu bi

ze blliilrmek, yalandan Yarale.nml3 
olmak için Ahmet hnndan kaç 
ruble aldm ?-

- ?!?? ... 
- Benlın de sana. verecek ha. 

berinı \'tı.r! 
- ?!?! ... 
- Sen beni öldürmek için gel· 

din ... 

- ?!?!·-
-Söyle. .. 
Etraftakiler bıyık nltmdan gü

lllın.sUyorlardr. Uikin Ha.et :Murad 
her an bir yalmkılrçtı; kamasını 

çekti ve bal:rırdı: 
- Alçak herif! .. Honzakta bir 

şeyler ols~ da ben bllmiyeyim, 
buruı lmk.lln vnr mı sanıyorsun? 

Şimdi seni köpek gibi gebcrtebm· 
rim; ınkin bunu yapmıyacağmı. 

Mademki beni öldürmek istiyor -
dan, iate klll"§Indaymı. Kamanı 

çek ~o hücum et! 
Hıı.s:uı ~tJ; Hacı Muradm 

sözlerinin doğru olduğuna artık hiç 
şüphcsl kalmn.mıştı; öldllı1llec:eğini 
anlıyordu; hııttA müdafaayı d& 
faydnı:ırz buluyordu; yalvarmayı, nf 
dilemeyi dll§Undil; Hacı Murııdm 

karnktcrini pek iyi bildiği içJn bun. 
dan hemen vazgeçti; b:ışk& bir ma
nevra çevirmek istedi: 

- Yamlıyorıru.n Hacı Murat; ıse. 
ni nldatmışlar; yahut Ahmet Hanm 
bana kurduğu bir tuzaktır. 

- No gibi? 
- Smıa ~ğmıı öğrenince 

illtilmmmr senin elinle olmak iste. 
mi§tir; bunun için do beni sana 
elli cmıan tnıırtmrvtır· 

Hacı Murat a.cr e.cı gllldn: 
- Ahmet Ha.n o kadar alı:::rI1ı o

l ·dı domuzlnra unaklık etmezdi. 

Ya. sen bu kadar kunuız olduğun 
::ıldo o aptal k5peğe kulluktan 

no fayda umuyorsun? Aptal olay. 
dm bağışlardım. Çabuk knmaııı çek 

\'C kendini koru- Erkekçe yaşama. 
smı bDemedin, hiç olmamı. erkek· 
çe ölmesini bil! ... 

Z:llssa Hasan elln1 knmru;mm sa.. 
p:ruı attJ; IAk1n onu çekemedi; diz 
Ustll düştü: 

- Beni nffetr ... 
Ho.cı Murat kamasını llI}'IrDlIUtı: 

-15-

1 YARILAN ÇDmER 

Ahmet Han kendi kendine şöyle 
diyordu: 

- General Gluk'un pUlnı boşa 
gitti; o yanıldı· Lakin ben yanıl
ınıyncağırn ! 
Hacı Muradı herkesten daha iyi 

tnnmuş olduğunu söylemekten çe. 
klnmiyordu. 

Zais.'W. Hasruun ölUsilnU getiren 
<ısck Hunzak lıaprsmdnn girdiği :ı:a 

man art.ık son çareye ol nbnak için 

kararını vonnişti· Rus nltmlarmı 
dcı.ba bol dağıtmaya başlııdr; gönUl

lüler biraz daha ıırtt.I; fakat o da
ha. ziyade Rus garnizonuna güveni. 
yordu; birkaç da top getirilince zn
fere bUsbUtlln inandı· 

Bir sabah giln doğmadan önce 

Hunzaktan bir sel boşandı; ufuk n· 
ğardığı zamnn toplar gUrledJ; ZaL 
n1n birkaç damını çakertti; birkaç 
klşlnln yaralanmnmna sebep oldu; 
Uı.kln htlcuma geçen nsker taşlnr
dan çabucak örUlmll§ olan bir du
\'llrla kıırı~tı; bu duvarın delik. 
lcrindcn uza.nan tUfek namlulnn 
sağnak halinde aınm kusuyordu· 

llk hücum yUz kadar Rus ask~ 
tinin vo }irmi kadar milis ntltsmm 
yere serilmesinden sonra durdu. 

:Ahmet Han hUcuma dc\·am edil 
meslnl istiyordu; faka.t Rus kuman.. 
dıı.m: 

- Hayır! Çamı ıı.ekerleri o ka
dar ucuz ha.rcannmaz; Hnct Mum. 
dm en çok bir nylık yiyeceği var
dır. Hele suyu belki dnhn azdır; 
teslim olma.sI ceclkmez ! 

Diyordu. 

Hele Zai'nin geçit yerlerine kuv. 
vetli ve kalm k ztklnrdnn çitler 
yapılmca Ahmet Hanın. zaferden 
artık en ktlçUk bir §Uphesi kalma.. 

mııtz. Bunda hakkı vardı; nitekim 
Hacı Murat da fena kmtmldığrm 

ink!r edemiyordu; kurtuluş için 
tek ~ hep birlikte ölmeyi gfü;o 

alarak dört nal dU§mtl.n sa.fla.rmn 
salc:lınna.k, yarıp çıkmaktan ibaret.. 
tl; halbuki baylc bir hareket Ade. 
ta. delilik olurdu; zira gerek Ahmet 

- Seni yaşamaktan a!fcdlyo. Ho.n ve gerek Rus kumandanı mu
rum!· 

Dedi· Kamtııım cıiın3clC 

n:ımlnsunu Hrumnm tnm 
ıınphdı ve ilAve etti: 

pnrtltıh 

knlbfne 

- GAvurla.ra sa.tılanla.rm ve s~ 
tııacak olanla.rm so:ıu bayle olsmı! 

Zaissa Ha.san yUzU.stU ycro yikıl 
dı; etrnftakllcr birer ik13er ndmı 
geri çekildiler; birkaç saniye sustu. 
lar; sonra birlbirlerlne bakıırı:ı.k bir 
§eyler mırıldandılar. 
Hacı Murat lStekllerden geride 

ciuran iki kişiye bir f§aret ynptı. 
Onlı?.r artık ytlzllnU kıın pthtJlan
nm karaladığı '51UyU bncakla.rmdan 
tuttulo.r; silıilye sUrUyo avludan çr. 
l:nrdılar: bir eşeğin sırtma çapraz 
attılar; Hunznk yolunda. epeyce gö 
türdUlcr ''O kn.sabnnm knptsmn bir 
iki yüz metre knldığı zrunan bmı
l:rp diSndlllcr. 

Hıı.cı Mumdm öl Um haberin! bck
Hycn Ah.met Hnn ertesi sabah kcn. 
di adammm ölUsUnU görmllşttı. 

Koca bulamamış 
kızlar hlübü 

D OS'rtnIUZ Vil. • Nu, gnzcte-
lcrdo yer bolnn is any:m· 

far JıiübUndcıı b:ıM:derck bu idil· 
bl.i, toca arryıın genç kızlar f~in 
biç.ilmiş knft:ın t-Olfi.~dd ecllyor-

Oktıyuculamn crıısmdn bu idil· 
bUo nuıhlyeUnden belld ha.bord:ı.r 
eilnıyruılar lannbillr endJ,csUe 
ben ele hu'lA a etmek ru-zu nna ka. 
ıııldım: 

GilnUocJe. [y2 mcvkllcnlo bolu.:ı-

hasara hattlm birkaç kat ilzcrlno 
ve epeyce aralıklı yapmı~lardı· 

Gilndllz knl'§llrklr Ulfek ateşi n. 
çılıyor; Ruslarm gülleleri kUçtlk, 
falw.t y.lğitlcr yuvası klSyUn çatı 

\'eya duvarlarını yıkıyordu· Bnzan 
bir Avamı, kamasmı nğmıa, kılı. 

cmı ısağ eline, tabancasmr da sol 
eline alarak dll.§mnn hatlanna sal

dırdığı, bir iki kişiyi haklııdıktan 
sonra geri d8ndilğU glSrUlUyordu· 

Ba::n.n da bı:mlardan biri vurulup 
dllşUyor, nrka.dn§lnn tanı!mdan ya. 
n ötn blr halde geri getiriliyordu· 

Avarlnr birkaç gUn sonrn gUndllz 

hiç bir 5oy yapınam:ı.ya, geceleri U

çcr beıtcr k.lılllk kUçük gruplarla 
bnskm vermeye roşladılnr. Bunla.. 
mı dilşman sanan arMmda ı;ıka.r
ru1dan panik hazan sa.baha. ka.dar 
sUrüyordu; o zam.a.n toplar şim§ek 
saçıyor; tilfeklerln parl:ı.ytp sönen 
nlcvlerl blrlbirini kovıı.lıyordu· 

(Devamı var) 

muş muayyen gelire snlılp ol· 
mu,: Jark yıı..smı asmıs, hal5. lın.bi· 
Uyetıı oldukları halde işsiz Jmlmıs· 
Jar bir klUb \-Ucucb gctirrnl5ler· 
Bu klUbo mensup olanlar kendile-
rine değil nrkndn~lamı:ı. ı, ara. 
nın.kla mc gul olacıı"Alar, czlinm 
do tlarma Is ararken, me,·cot ı, 

kendilerine tckllt edilse im.bul et. 
mlyccclı.lcr-

Ilo cins blr ldübUn, c\'lenememi 
Jmlııra biçilmiş lcaftıı.n oluşu flk· 
rinl pcl• yndırgnmadım; yadırga· 
mndım ıı.ma, bizde böylo lılr klllp 
ntılmıs ol :ı. ilz8. bulamnnıalc yllziln
dcn belki nçılmntlnn knpaımcab'llln 
Jaınlim. l.'nnlı!'I mı dU5UnUyorum? 

r .. 

H A B E R - Al..-şam Postaın 

1 
~imal memlek~tle- 21 milyonluk anlaşma· 
rınden mal gehyor .. I 
ihtiyacımız olan bir çok n 1ntatb1 kına baş anıyor 
maddeleri Almanya . 

yoluyla getirebileceğiz Mübadele edılecek mallara kıymet 
Almanya yoluyla şimal memle· • • 

1 
I 

ketıerinde~ ma1 ge'meğe b:ışlamış koymak ıçın müzakere er yapı l"Or 
tır. Dün ılk defa olarak lsveçten J 
üç vagon çh·i gelmiştir. Yakında Ankaradan oehrimlzo gelen maUunııta göre, 21 mf1yon liralık TUrk • 
kağıt ve diğer madde1er üzerinde Alman ucaret anlaşmıısmm tııtbikma lUzumlu oozt hUIW!ların ttAbitl tçln 
de mal gelecektir. İsveç sefareti mtızakcrelcrc ba§lanmı§tır. lkl tara.rm b!ribtrlnc vercce#f maddclcrlD :ftynt· 
müsteşarı İstanbul ticaret mü· lan tesblt edllecclt ve anl&§m& iyi işler bir hale getirilecektir. HUza.kercıerln 
dürü Avni Sakmam ziyaret etini~ ikmnllndcn sonra derhal mal mUbadel"tnc ba§lanacaktır. 
ve iki memleket arasındaki ticari 
temasların geni~letilebilmesi husu· 
sunda alınacak tedbirler hakkında 
görü~ü§tür. Almanyadan geçmek 
üzere diğer şimal rnemleketlerile de 
ticari münasebetlere yakında ba~· 
!anacak ve lüzumlu ithalat cşyala 
mmzdan bir ÇO~'U getirilece!•tir. __ ...,._ 
Demir levhalar 

Vekaletten emir gelin· 
ceye kadar 

satılmıyacak 
Demir levha stoklan hakkın 

da 85 ki§inin bcynnname verdi 
ği anla§ılmışt.ır. 

Mmtaka ticaret mUdürIUğU 
beyannamelerdeki mikdarın ye. 
kfuıunu ticaret vekaletine bil· 
dirmi3tir. 
Yarından itibaren beyanname 

terdeki miktarlar levhaların ka· 
lmlıklarma göre ayrılacaktır. 
Mıntaka ticaret müdürlUğü 

vekftletten bir emir gelinceye 
kadn.r tüccarların ellerindeki 
malları satmamalnrmı kendileri 
ne bildirmiştir. 

Trak vapuru tamir 
edildi 

Birkaç ny evvel Mudanya ci · 
varında karcıya oturarak tclaıe. 
sinden lıasara. uğrayan ı..-c o ıza• 

man yaralan muvakkaten kapa 
tılmı3 olan Trak vn.punı Kasım. 
paşa havuzlarında esaslı bir 
tamirden geçirilm~tir. 

İki aya yakın bf r zamandan· 
beri tamirde bulunan vapur, 
bugünlerde seferlerine ba.~la.ya. 
caktır. 

Eski yaralar yeni saçlarla 
tamamen kapatılmL5trr. 

lzmirdeki ihracat eşya
sımn nakline çalışılıyor 

lzmirde bckliyen ihracat mal· 
larmm naklini temin etmek için 
mmtaka ticaret müdüril Avni 
Sakman diln dcnizyolları idare • 
sile temaslarda bulunınu§tur. 

İdare elinde faz.la vapur ol· 
m.adığmı, maamafih vapur te. 
min ederek ihracat malln.nnı 
nakletmeğc çalrşaca.ğmı söyle· 
miştir. İdarenin bu iş için ayrı. 
ca 5ilep kiralaması muhtemel· 
dir. 

Gümrükteki mallar 
çıkanlıyor 

Muhtelif sebeblerle senelerdcn
beri gümrüklerde birikmiş olan 
mühim miktarda ithalat eşrasının 
memlekete ithal edilmesi hakkın· 
dald hazırlıklar ilerlemiştir. Bu 
mallan ticaret vekfileti çıkaracak 
ve piyasaya tevzi edecektir. 

Mmtaka ticaret müdürlüğü bü 
tün acenta, ithalatçı ve bankalarla 
gümrüklere bu malların miktar ve 
cinslerini bildirmelerini tebliğ et· 
mistir. Bu hususta müdürlüğe ma 
lOm:ıt verilmeğe başlanmıştır. Bu 
maltlmat:ı göre piyasanın ihtiyacı 
olan mallar sırac;ile formalite müş 
külfitları halledilerek gümrilkten 
çekilecektir. 

Bir haftalık piyasa 
Buğday, Arpa, Susam ve Ketentohumu 

düşüyor. Pirinç pahahlanıyor 
Toprak mahsulleri ofisinin değir 30 paraya inmiştir; piyasa durgun· 

mencilerc fazla buğday vennekte dur. 
devam etmesi üzerine buğday pi Diğer taraftan pirinç fiyatları 
yasası durgunlaşmı~tır. Tüccar mal vüksclmckte devam etmektedir. Bu 
lanna çok az talip olduğundan iıa, mevsim sonu olması ve gerek 
buğday fiyatları dün 10 para moteahhitlcrin, gerekse halkın 
düşmüştür. Alıcı azdır. Arpa fiyat· fazla mUbayaata başlaması sebeb o 
ları ihracatın menedilmesi üzerine tarak gösterilmektedir. Selırimir 
düsmeğe b:ışlarnıstrr. Son satışlar deld stok mallar bu ihtiyaCI kar 
beş kurus )O paradan yapılmı~tır. ~ıhyamadığır:dan tüccarlar cenub 

Sebebsiz yere yükseltilen susam \'İHiyctlerinden mal getirmeğe mec 
fiyatları da 25 k.-uruştan 21 k"Uruş 1 bur olmuşlardır. Eskiden denizden 

getirilen bu mallar şimdi trenle 

V t d 1 nakledilmektedir. Navlun için eski· a an aş arın sinin üç misli fazla para verildiğin 
den bu masraf fiyatlara tesir et· 

Hava Kurumuna mektedir. Yc..,i sene pirinç mah· 
sulilnün geçen ;ıldan fazla olduğu 

d 1 gelen malfünattan anla:ılmıştır. yar 101 arı Bir aya kadar yeni mahsul piyasa 
• b. ya çıkacaktır. Bu itibarla fiyatla· 

Her tarafta genı§ ır nn derhal normal seviyesine düşe· 
sekil de devam ediyor, ceği tahmin edilmektedir. Tiftik ve 
~ Anlwra 21 ( A. A.) _ Hava yapağı piyasaları d~rgundur. Fa: 

.. ' kat Romanyaya yemden ve eski 
Kurumuna yardımda bulunmak, partilerden daha fazla ihracat ya· 
ft.za yazılmak hususunda halkı· pılacağı haberleri memnuniyet u· 
mızın göstermekte olduğu ya. yandımustır. 
km altı.ka, gUn gcçtikço lııldeaf .;;....__,....,.....,.•..,...._,..,._""!"'!" _____ . 

akşamki 
yangın 

eylcmelttcdir. o u'' n 
Yapılmakta olan bu yardım· 

lar etraf mda aldığmuz mal<lma· 
ta nazaran son iki gUn içinde 
Sivasta 2.000 lira teberru kay. 
dcdilmiştir. 
Kınkhnnda. 970 liralık yar 

dmı yapılmı§, lbu meyanda Naki 
Cuma 100, Nuri Tarko, Dede 
Zortuk, Ali Saylam Kırkar, Yu· 
suf Kılıçoğlu diğer birçok va. 
tanda.şiar da 20 lira vermişler 
dir. 

Sinopta Halkevinde yapılan 
bir topln.ntıda 500 liradan fazla 
para tcbemı kaydedilmie !zzet 
Hoca adında bir vatandaş 200 
lira vermiştir. 

Keskinde, Kmkkale vo köyle
rinden Hn.va. !Kurumuna. 1.700 
küsur liralık lbir yardım yapıl. 
mış bu meyan&. Mehmet üçer 
a.dn.da bir vatandaş 450, MJ.S· 
ta.fa Altındaş, Mehmet Atasoy, 
derici Ömer Arı, örner ~lice 
ev Kantariye Şirketi yüzer, 
Tevhit Kutay 75, Fuat Kutay 60 
Mehmet Altınbaş Oba. köyünden 
Aslan Pehlivanlı, Tayyar Pchli· 
vanlı 50 şer, Yusuf Kayserili 
Mehmet Gilli krrkar, ?vlustafa 
Sctenci de 25 lira. vermişlerdir. 
Diğer taraftan Manisa.da Be. 

lediye Reisi Avni Gcmicloğlu ve 
esi, Parti Baakanı Rtm Akas· 
lan ve eşi, Dr. Alimcan ve ~i. 
Halit GUntcz ve fabrika.tör 
Etem Turha.ngil, Tokatta tevf ik 
Demirel, Buldanda 'OlkU, Bursa
da. Münevver Öktür, Sbopta 
İzzet Koca, Ferit Dikmet, Sami 
Gündük, Ali Karadeniz ve Fe • 
rit Alper. 
Adıyamanda Derviş Uğurlu 

evlenme yüzükleri.n.i Hava Ku· 
nınıuna. terkeylemişlerdir. 

Manisada Kuruma ft.za yazılan 
vatn.nda.~larm sayısı 9182 yi 
bulmuştur. 

Emirganda üç bina 
tamamen yandı 

Diln ak§am Eı:nirgfuıda bir yan· 
gm oiınuş, Reşitpa§a mahallesin· 
de Maclak caddesinde Durmq is. 
mindc biriııln ahın, 55 numaralı 
Hasanm evi, 57 numaralı maran
goz Bakinin evi tamamen yanmış
tır. 

Atc3 Durmuşun ahırmdaki ku
ru otıann tut~mdan çılan.q• 
t.Jr. lstinyo vo milten.kiben Beyoğ· 
ıu itfaiyesi yet.işnı.UJ fakat o.h§N> 
olan blnalıın s6ndUrmek kabil o. 
lamam.ıştır. HD.di!!e hakkında tah
kikat yaptlnınktadır. 

Ayakkabı levazımabn· 
daki pahalılık arttı 
Ayakkabı levazımatı ü • 

zerinde mevcut ihtikar şid· 
detlenıni§tlr. İtalya ve İngilto
reden getirilen ayakkabı sicimleri 
S·G kuru~tan 30·40 kuruşa. kösele· 
ler 150 kuruştan 375 kuruşa, videlft 
55 kuru~tan 14Ô kuruşa, çivi 25·30 
h.-uruştan 100·125 kuruşa, ayakka· 
bı yüzlerinin dikilmesinde kullanr 
lan iplikler 16"22 kuruştan 60·80 
kuruşa çıkmı~tır. Bu vaziyet ayale· 
kabı fiyatlarına da tesir etmekte· 
dir. Alakadarların bu yolda te~ 
kikler yapmaları bekleniyor. 

Bir otel soyguncusu 
mahkiim oldu 

Sirkecide Tire • Bafra otelinde mi· 
sanr olerak bulwıan ısnwı &dmda 
biri, baaka m~terilorlD odalarma gt· 
rcrek ceket ve çorap çaldığı g6rUlmtıD 
yakalruuırnk zabrtaya verllmi§t1r. 

DUn, tsmall birinci IUlb ceza mab· ı 
kcmc:ılnde muhakeme edilerek altı 
ay hııpso mahJdlın olm~tur. 

Vekiller 
Heyetinin 
kararları.,. 

tlkteırinin betiııd• 
ıaati ba§lıY~~..d t.I 

Ankara, 22 - K<><?~fİll' 
yeti tara!mdan Jıazsr~- ~ 
ler Heyetinin ~ ;ilJ!_ 
bir karara g~re. yuv-~ - "
lcrle birta.kım putrel ~--'Nlftl '1' 
mirlerlnin beyanname 1JPl:iıııt ,_. 
tutulmalan hakkındaki _.,._.~ 
rar lağvedilmlştlr. VllAret ~ 
!erindeki p.yrimenkW --~ 
nit 17 numaralı tararııaJll ~ 
za merkezi olan echh' ~· 
lam da tEŞnlll ~--·t "-~ 

Yeni bir kararla ~ _,-~ 
kine Aletleri bulund~1 ~ 
valiliklerine bir be~.. rr 
mcğe mecbur tutulmUOıardll" ~· 
dirilmesi mecbur! tutuJall ~ -
eondaj, beton kanş~ '1! 
yen, kompresör, t.81 ~ ıJ; 
tron, ekskavatör ve V!bfa~ ..illi 
leridir. ~..;. 
Beş bf:ıiııclteerlnl altı " fJJ' 

rine bağlrya.n geceDin _.at>~ 
den itibaren yaz sıuı.tfne dl f" 
verilmesi hok1ondald prst ~ 
killer Heyetinde ~ ~ 

T ransilvanyada 
Romenlere 

zulmedilme~~ 
Macaristan reŞJlll ~ 

tebliğle Romen aj 
cevap veriyor ~ 

Btı&ı~ %1 (A.A.) - ~ 
tıcbrtf: ,,,.-~ 

Romen gazeteleri ve ra~ ~ 
ki gUn ve dllıı h&ynU h~ 1'1"""'~ 
dorek Kacıırista.nB bağ~~ 
vanya kmnmd& Hııcu ıD .,. 

bahsetml§lordlr. Bu ııaııeri-:. 6' 
tııt!hbanıt ajansmm ıı.ayaliD ~ 
~eski Romen re~ _:,ı.ıt 
aııatığı:mız propaganda ~~ 
duğU ~Ur.a.r olarak ~~ 
Mncarlııtaıın Uhak ed1lA9D ~ .... 
yıuıa hakem karan aıe.Y~ 
çeviren Romen unmrıars ~---
bnzı b&.dileler TUkua ~-~ara,
Macar nWwnJarmm ~-

Dih&yet verdfgi maIQaıdU~· ~ ~ 
Keza 14Acar maJramt&tl ~ 

mıyan &halinin Roınell. ~ 
emaamda marua kaldJIS -
keytı olarak OcUntl ~ ' 
D1 OlmU§tur. . __.d, ..111 

Bundan bqka Jılacar' ~ {1r • 

hak edilen kı.smıda ~ ~ 
doka papa.zlarm fdo.res!ncı- ~ 
edllezı teth1t barekeUertD!ıl ~ 
ratıarla tevaik e411mil bit 
yakında n~rcdecekur. 

Yol bka~ ya~; 
Otomobillerin ırıanted' biJı!1~~ 

dan derhal hareket ~bili Y.r · 
çin hangi numaralı~"'?/ 
den kalclmnak lAznı--• .... 

Dt)?,"KtJ~ 
' :Yapınız· 
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~N~~~~ ~-ij-1 l ISTANBUL HAYATI 

~~~~~: Bulgarlar Manşta ha~ lıtaabalaa 
1 

&~~. Doburcanm vaziyeti Hen üz karar , Sokallları 
'!-....,..,_..,. .... .... ı·şgalı·ne Londra. u <A· A·> - Geçen d . 

M!lll. ll'ı-.iiıı.."l•,İ;~j ~A· .[5T~~L;A~~A·ı· haftanm llonundanberl Mantı& hU- V 6 T 6 m e l 
-

. ,. ""' ... b kUm atircn fırtm& dinmiş olma.kla 
·~ :.,. ._, ::.:_ ' aşladılar beraber, diin gün batarken ceıu· ltalyan ileri hareketini 

u. •, ... 20 • 1 bu garbiden şiddetli bir rilzgfi.r "dd b" · "f A f ~Allb · 
-....._- .. .. il\ t: . ~· Din aaı~ı1ı ve esmekteydi. Denlz dalgalı bulunu- cı i ır ıstı a 8yvu usu 
.~ 1"' •• Y yordu. Sis, rüyet sahasını aza.ltı. 1 d 

l'Aaft lnatlıum J Tafl'ÜU yor ve Fransız Mhilini tamamlle Saymıyan ar a Vlf 

· ltlal edildi ~~~~~1oji eksperlerine göre, İS kenderiyeye 
hava ıeı:altl, denizden istilAya hlla 

iri~6'--- 8ofya, 21 (A· A·) _ Bulglli mUsait değildir. Geçen haftanın hava hu•• cumu 
-...... ...,...~ ukerleri, iki kol h&llnde bu aa.bali fena havası, bu 45Cne mutattan 

cenubi Dobnıcaya girmiflerdir· evvel gelmiştir. Sonbahar fırtına- yÇlplldl 
11 me Harblye nazın general Daskalof larmdan evvel müteaddit ye:nl iyi ,..._.,,.-::: - mu lrumanda.smda.kl kol Tutra.kana, hav& devrelerinin kendisini gös • Kahire, 2l (A.A.) _ Röyter: 

• .:"..,lll'llle'- ' general Popof lrumandumdaki kol termesl mümkün bulunmaktadır· Mı.sırm garp hududUDda ltaıyanın 
ile • Balçık'& doğru ilerleoıil ve bu su· - llert ha.reketl ile ortaya çıkan ~nı 

~ Aka._ ...... ·=~r~irincl mmtakanm ~gali bit- I Ruzvelte göre vuiyet karetlUlda lltlırm hattı ha· 
(,· ~ ....... reketı hakkında karar almmur, zan· 

~~ .... ~, B ULGAR MEOLtSlNtN Nazilı"k nedir? nedildlğine göre, Jıı(Jslr kablnealn!n 
~ •'"IJli: "FDAiıa 1Çl1MAI hldaelertn aeyrinl takip edebllmeat 

...-::~ tlcftıtıe ve mil• Ftlidelflya., 2 1 (A. A·) - Ruz- lçln birkaç gün 80Dr&Y• tehir edile· 

."'1,~ ır.~ elmaeak Sofya, 2l (A. A.) - Bulgar a· velt, buradaki deniz tezgihmı zi· cektlr. 
~~ ~ ı.a. gua_. yaret ettikten sonra beyanatta ~belag gazeteal, ttaıyan hareket!, \L:~ -.ı11111111 I:6=:ı jamıı bildiriyor: 
~ ~)er. oluı1ar mil• Bulgar kıt&larmm cenubi Dobnı- bulunmu§tur: hakkında Mı.nrda ıki nokta! nazar 

~
~~-. cı--~~ö- caya girdikleri bugün, mebuıılar ''- Bahriye inşaatında milletin mevcut oldufwıu kaydeylemektedlr. 
~ -..._,~ e av mecllal, Cralova anlqma.ıımı t38vlp silratlc hareket etmeği öğrenmlf Blrtncl noktal nazara göre. İtalyan l· 

~·~ tıı.~11ıa ~e=~lan l :t!~vkalAde bir toplantı yap. olduğuna kani bulunuyorum· Harp lerl harekeU clddl blr lıtlll &1bl te· 
l\~~~-.adq lbHaeMka lmtt , gemileri ve tayyare inşaatı, bir llkkl olunamaz ve ~ aebebten lta.l· 

let..~ıet hlzıne &iddetll alkıelarla karşılanan l!leno evveline r.a7.aran çok daha yan nlyetıertntn aydmlanmamu bek· 
~ '- Oolr 

1 
tine almak f l>qvekil Filov, bir nutuk aöylemlJj sUratlc yüriimektedir. GördUğUm lemek ıayanı terclhUr. 

~ •• ._.-cı ~ erlncJe bir ~ 've Bulgariatanm sulh ve bitaraflık terakkiden çok memnunum·., lklncl noktal nazara cöre, bUyllk 
~~~~.__ e iktidar ve eh. Ruzvelt, Pensilvan,.•a üniversite- kuvvetlerle SJdi · Berranl'nln zaptı, 
"' t ..... , devlet ıyt me • , aiya.aetinln bir neticesi olan anlaş- " tlı......,. "atan manm tarihi kıymetini tcbarUz et- sinin iki yüzüncü yıldönUmU mil. ltaıyanm Mısır ıetlklllinl 1hlrıle hazır 
~ ~' dafm t&vd· J tirmiftir· nasebetiyle diğer bir nutuk M>ylo. oldu:UOu aarlh aurette göatermlıtır. 

\ ~ ... lberata y&vaf miş ve nutukta Almanya;'? bahls Bu lklncl görU§U mUdafaa edenler, 
ııı.... '1, ~lr Fllof demiftlr ki: mevzuu ederek demi§Ur ki: yenl h!dlaelert beklemenin tehlikeli 
\' ~.,.._. lıl~11J'lyeOer \-ar. ''- Memleketin menfaatlerin'c "- Bundan on ııene evvel, Al· olduğu nkrtnde bulunmakta ıre Mısı· 
~~~-ltı~~U,icaplılç .. ~~ ve Balkanlarda eulhUn ve sUkfı - ~ulanlar, nazilik denen bir nevi dine rm derhal ltalyanlara karıı mucade· 
~ ~ .,. .,...._ netin idameelne bu sulh yolu ilo ak verdiler- Naziler fcvkalAde leye tlllen Jıtırak etuıe.!lnl ı..temekte· 
~ .~ 11:eba11se tabslll ne tadil siyaseti, timdi semerelerini bir vatanper\'erlik ileri ~Uren ve hU dlr. 

\ı.~~ -~ llll Dıtlmareee1' vermektedir- kümet sürmek için hususi Iiyakn· Hu her iki nokta! nazar, kabinede 
... ~ ~"leeaeıer lnh·er. ta sahip olmakla tefahur eden bir de temııll edllmektedlr. Fakat alyasl 

~~ 
ek gayesiyle Bu anlqmayı imzalamakla, avuç adamla daha iyi bir hilkfu:iıet ~ete BuJ ..... ..ı.+.ft ve Romanya, an'ane· d r b. mU§ahlller, parttıerln vazlyeu ıUkQn 

ltıı.." ~~ klın Usede &.............. vaa ey ıyen ır akalliyettl. Alman- tle tetkik etuğlnl tebarUz ettlnnek· 
~ı~ '-' 

111 
bir tahsilden v! dostluk mllnasobetlerlni yeniden yada, scrbcst seçimlerin üıtlkbal. tedir. 

~~lhaaebe lıt)erbıe tesis kat'J arzularından ilham al - do ortadan kaldınlacağı hakkmda iSKENDERtl'El '.Y. HA\' A 
~ ... ;~ ba 'Yeni işlerini mışlar ve serbestçe aktedilen bu hiçbir aey söylenmedi ve bUy{lk ti- HVCUMU 
~' ~ idari ltleıt bUe anla§Dl& ile Balkan sulhUnUn tak. caret ve sana)ide menfaatleri bu- tskenderlyc, 21 (A· A·) - Bu 
~~'° it tlzerlertne a1.fl viyeelne yardım .. •- '·lerdir·,, lunan birçok §ahıslar, politik ve d 1 . ed bl .~ ~ iL <>W&U9 ekonomik bakrmlardan, bu yeni sabah, saat 4 o .skendeny e r 
~,~ı:... ~ . Filof, bu anlqmanm vUcuda ge- dinle işbirliği yaptılar. Sizler ve alarm işareti verilmiştir· Alarm 
\ ıq.~ l'e '- itte :.:ç~ m:f ' tirllmeslnde Almanya ve ttaly& • ben, Almanyanm bundan sonra ta- 50 dakika sürmüştür. Nispeten az 
~ S l'e lbaq :.mıar1it 1nm kıymetli mUza.heretini de tc- rihini biliyoruz. Bizim hükumet infilak işitilmiştir. Saat yediye ka· 
• .,~, "". haratnun tı0n;.d lı&rl1s ettlrm1ıtlr· uekllmizin de\•amh emniyeti, •er dar, hasar veyahut ölü ve yaralı 
~~~ bir beııt seçimlerin idamesl Uzerln~ olduğuna dair hiçbir haber alma-
~ ~ ~ ~clq oıa: Başvekllln nutku, birçok defa mileMestir.,, mamqtır. 
~ Olıı....~ hltt::.!4huntı değildir~ §lddetll ve sUrekll alkl§larla kesil· lskenderiye, 21 ( A.A.) - Röy-
~t>~ -~ sonra m~ı lmlştir· iM ter ajansının hususi muhabiri 
\'"'lı ~ ~ .edlyona bu Cralova anlaşmMı, mcbwılarm ~ ~'J. J _iti.''-( - ı salı akşamı Sollum ve Sidibar 
\ \', -~""9tlcrin neticesi ~detli alkışlan ars.smd& ta.svip __ ~~ raniyc yapılan bombardımanla. 
~' ~lr fedaklrhk;; .. edilmiştir. Bunu müteakip mebus- n anlatıyor : 
~' ~ llıt(hcr llnı yapark~ ılar, milU marvı ve kral mal'fllU • Mekslko, 21 {A.A.) - Steranı, Sidi • Barranide İngiliz gemi 
~ t~YJet haıı ,.ardır, bu t!ep bir ağızdan terennüm etmiı. .Chlchuahua ve Salnt - Loulıı'de zu· lcri sahile bir ve bir ~yrck mil 
~~et ~ti nesinden bir\ ,lerdir. hur eden isyanı bastırmak Uzere kı· yaklaşarak aydınlatıcı fi§ekler 
I...~ 'leırıJ ..ı: tekabül et:Uğl taat ııevkedilmlıtlr. Birçok ıııu vardır. ve projektörlerle hedeflerini tes 
' ~ cı...!>'~ b;:aa istemekte· • Londra, 21 (A.A.) - HUr Fran· bit ettikten sonra biiyük obüslerle 
~ 'e ;•._ eı! ıaman için mek için onları çeldrdektoo bu iş ııızıarın umumi karargAhından res ateş açmı1jlardır. 
' tb.t"' tlnl)eceldir; bir, için yettşUnnek Jlmndır· Ve bu- men tebliğ edildiğine göre, CAsab· 
~:<qp, '&den bir lıte lhtl- nun için ya icap eden vekaletler lancad:ı Zouave kıtaatı kumandl\nı Gemiler limanın önünden üç 

~,.. ~'- ~in memur ol. ayn ayn, yahut blrleıcrek \ 'O Ma· bulunan ve eV\·elce Tetuanda kuman· dcf a geçerek hedefleri obüs yağ 
\.'~~~ ta , arif Vekilliğiyle anla.,arak yurdun danlık etml~ olan Fransız generali muruna tutmuşlardır. Yalnız 
~ ~ ~~ 

11 

__ yln olunduk- muhtelif yerlerinde, meslek mek- Leon, lnglllereye geJm~ ve general İngiliz gemileri çekilirl::cn sahil 
~ ;._ .... ll.lld -.un ~n kal• teplerlne doğru knn ·etll bir adını dö GolUn hizmetine gtrmiDtlr. bataryaları ateş açmışlardır. 
~ 1tıe..ı11 .. en de,ıet, bllhar te§kfl edecek olan kUtlik memur • Roma 21 (A.A.) - D.N.B. Roma Sollumda İngiliz gemileri ay. 

1et.anbulda, koltuklarımızı kabar- kenarına çıkar. lki tarafında iki gU • 
tacak epeyce hususiyetler vardır: .zel mektep vardrr· l:kislnin ~ebcsl 
Onların hepsini zihinde toplayıp sap bini geçer sanının. Bu çocuklar ya.. 
mak tabii güçtür, bir t.aneslnl söy. zın toz, k13m çamur içinde mektep. 
liyeyim: latanbulun kapanları Ka- . lerinc gidip gelirken medeni bir şe
panlardan bazılarmm §imdi yalnız hirde sokaklann nasıl olduğu halt
adlan kalmışsa. da ne oldukların: kında acaip bir fikir edinirler. 
bilseniz gerektir. Kapan, bC'l'ıf.ın Bunları, tabiidir ki, İstanbul be.. 
anladığı;ma göre, aynı malı satan . lediycsini ayıplamak için yazma. 
tUccarlann yahut eanafm topluca dırn· Bir şehrin belediyesi o §eh.ı 
bulundukları yer demektir· Yağka. ıin halkı demektir· Belediye ı~ 
panı, Balkapa.nı, Unkaparu gibi· halkının vereceği vergi ile Io göre .. 
Yahnikapa.nı bile vardı. latan bulun bilir· Biz lstanbullular da belediye 
pek eslddenberl bir huau.siyetl olan vergisi vermekten pek hoşlanmayız. 
bu kapan uaultinU Avrupalılar hiç Onun için lstanbulun sokakları bu 

bilmezlerken ılmdi en 800 moda ıe. halde kalır. 
hlrclli:kte Zonlng usulUne pelt. ziya- Geçenlerde gazeteler lııtanbul 
de riayet ediyorlar. Bu da biriblri- solraltlarmm asfaltla döşenebilmcei 
ne benzeyen işleri görmek için ·ıru- için altmış şu kadar mil)~n llr:ı l~ 
nılacak binaların bir yere toplan- zun olduğunu yazmışlardı. Bu ka
ma.sı demektir· Yeniden yapılan dan yalnız asıl §Chrin sokaktan 
&clılrlerde fabrikalar için, bankalar için. Yine İstanbul şehri demek o. 
için, mektepler, V·B· için blreı: lan köylerin sokakları da asfaltla 
Zonlng ayrılıyor. Halbuki İstanbul. dl)şenilmek istenilirse acaba daha 
da bunlar Mtrlardanberi aynlını§. ne k&dar milyon lazmı olacak? 
tJ. 1stanbullulann bu usulden fay. Zannunca lııtanbul sokaklarmm 
da çıktığını Avrupalılardan çok ön· bu halde kalmasına sebep lstan. 
cc dUşUnmUş olduklarından dolayı bulun genişliği nilfusunun saymiyle 
koltuklarını kabartmakta haklan mUtenasip olmamasıdır· Avrupa 
olur. ıehlrlerlnde sokakta bir fener y~ 

Fakat İstanbul sokaklarmm hali, kılınca ondan en aşağı on biiyUX 
sndece ele gUne kar§I değil, kendi ev üıtifade eder. İstanbul sokakla..ı 
kendimizi bile utandıracak bir §ey. rmm bazılarında bir fenere bir kU
dfr. Bir .zaman sokaklarında dola. çUk ev bile dUşmez. Bizim gUzel 
şan köpekler lstanbuldan b9.3ka lstanbulumu.z o kadar dağınıktır· 
dünyanın her tarafında çirginllkçe Bizans devrinde İstanbul şehrinin 
meşhur olmuştu. Şimdi İstanbul daha temiz ve daha mamur oldu
sokaklarmd& köpekler - Avrupa. ğunu rl\·ayet ederler. O devirde 1s. 
da olduğu gibi - ancak bayanla- tanbul yalnız eurlarm içinde oldu. 
rm c11crlylo tuttukları kayqlara ğundan o Ji\-aycte §aşılmaz. 
bağlı olarak gidebllirlenıe de latan. Ancak lııtanbul sokaktan temiz 
bulun bazı ııokaklarmda. tavuklar tutulamıyacak kadar dağnuk oldu. 
ve kailar serbestçe dolqabllirler. ğundım dolayı köyleri boşaltıp yal-

Bir zaman Fatih tarafında, kö- 11ız eurlarm içine sıkışmak elbette 
mür yüklü bir devenin geçcmiyecc. mUmkün olamaz. O halde ne yap. 
ği kadar dar sokaklar bulunduğunu malı ? İstanbul halkı belediyesine 
rivayet ederler· Şimdi kömürU de. ıebrl gerçekten temizleyecek kadar 
veler tqmıadığı için latanbul ao. ve~ verebilecek derecede zengin 
kaklannm hepsinden deve · geçip oluncaya kadar lstanbul soknklan
geçcmiycceğini bilemezsek de bil- nm• bu haline katlanmak ı:anıri. 
yük yangınlardan son'ra lstanbulda dir· 
o kadar dar sokak kalmamış olması O zaman kadar tcsc11i bulmak is. 
ihtimali çoktur. terseniz bir giln Taksim bahçesine 

lstanbul sokaklarının temizlen- giderek oradn mUsLakbcl İstanbul 
mesi ve geceleri fenerler yakılması 
- pek de eski olmıyan - bir za
manda mühim bir mesele olduğunu 
Şinasi'nin ):azısrnda okuyoruz. Şim. 
di, vakıa, İstanbul sokaklannm bir 
çoklarında elektrik veya havagazı 
fenerleri vardır, fakat hepsinin gc. 
cclcrl ışıklandığmı iddia edemem. 
Temizliklerine gelince biraz kenar. 
ca bir mahallede oturan lstan~ul
lular evlerinin önündeki sokakl!lrm 

§1.'hrinln maketlerini seyrediniz. 
"f· F. 

İngiliz nazırları 

mldafaa 
mevzilerini teıtı, 

ediyor lar ~llıııı$ ıtıU~rnıtınaa, bu ı,ı mektepleri açmalıdır· Bllh&A8& bu siyası maharnındc, Serra Sunerln pek dmlatıcı fi§ekler kullanarak rur 
't ~~ ~~t...~ - ebııs515 memur· ·mektepler yatılı olacak olurlarsa, yakmda Romayı ziyaret edeceği aöy· keri binları ve sahil '-'Olunu bom 

b
.--..a
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tnaı ... _ • ı kt di B h 1 J ne derecede temiz oldug·unu pek i.,1 1 1 2 t aın;l4Mlır. Bana ıtlerde muayyen bir mecburi hizmet enme e r. u uııuata reamt h çblr bardıman etmişlerdir. " .onı nı, 1 <A· A ·) - Harbiye 
e. .. Çu k liznngeH de lstlyeblllr· Buraya giren talebe haber mevcut olmamakla beraber Burada da ltalyanlar hiç bir bllirl<'r, 7.aten lstanbulda, başka nazın Eden, dün, Londra mıntaka-

~~ ıtu .. "u~U de,·ıet me:ı ne olacağını blldlil ,.e l5tlkballnl Sunerln Almanya.dan dönUoUnde b · hiç bir şehirde göriilcmiyecck ka- sında birçok hnva daCi b:ıtnn-:ıln-
'll ..... ,.. ... . " el"·elden gördüğü için hayal S('I. ...-· a ve oma yo uya e• ece6. k ·ld'k dar çok sayıda kundura boyacısı proje or en mev ı e rıni zl-~ı.. ... ;: " ,__..·lan bu """Y ya R 1 1 ""d ilH mukavemet göstermemiş, ancak n ve . kt·· 1 • k 'I •. 

cı..toıc ıuı:taıaın ı,nyebll· mumda uçmıyarak, mesleğinin ııanılmaktadır. ateş esı ı ten sonra mayn dUkkiınları bulunması İstanbul so- yarot etmiştir· Eden , yeni usulle· 
~-;ıa ~Yad llllııdar. Bu me· muayyen çe~,·eıd lçerslnde ç.alı- ._ Va§ington, 21 (A.A.) - D.N.B. tarlalarını infilak ettirmişler. rl ve gece ate~i tekniğini t etkik 

'~tııı "Jcfa.'l.ı._ ~ te.rnh etmek; flJ'· \'e bu işi ~endlslne hem ideal Ayan mecllsJ, LAtln Amerlka.ın dev· dir. Fakat l ngili?. gemileri hiç kaklarmın ne kadar temiz olduğuna etmiş ve son çetin dc\'re esnnsm-
,~ 0n1al'J nnı&k lmkl- edinir, hem oonlmscr \ 'C yıllar geç- !etlerine yanm milyar dolara kadar bir hasara uğramamış ve hepsi en iyi delildir· daki deniz tezgahlarını ziyaret et. 
'\ a~ ~ ~ttııde ba hlU\'akkat tikçe mlimares€'1l bir kliçUk memur kredi vermul için JthalAt "° ihracat üslerine dön mü§!erdir. Kndıköyünde - 1stanbulun pek miş, bir m:ıyn tarama UssünU tet-

llı~1 fi geoı:!ı nıc, kilere ıırnıfı memlekette te~kkUI etmlt bankasına salhlyet veren kanun pro· Bu harekat esnasında düş· de hticra sayılnmıyacak bir yerinde l kik eylemiş ve ordu, bahriye ve 
~it ota ez. Bu ı_,ı olur· jesinl, 21 reye karşı 33 rey lle tuvlp man tayyareleri hiçbir hücum. demek - bir sokak bilirim· Bir u. havncılık mmtaka şeClcri ile gö .. 

l'llk kabul •tttr FFER ES ril" .. tii N · ı . 
" cu ramvay yo una. :r ucu deniz tok iyi intibalar almıştır. 

1 ~~~~~:;~~~~~::::~~:&~IU~Z~A~==~~·:E~.N~~!!!etm!!;;l~§t~~~.!!!ii!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~da~b~u~l~u~n~a~m~a~m~ı~Q~Ja~r~d~ır~.!!!!!!!!!!!!~~t~~~~~l~~b~·~~~~~~;~m~u~ş~r~· ~~nz~ı;r~,~~~c~~e~r~m~d~en 
k~ b~ irı 
l' ~ 
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1
• ~bcbr:~~ Yapılı a. gitmedi. MevIOde hem kalksın 

• ~tllılııt du ılııunez, ga. gitsin, diye bekliyor, hem de bu 
• ~1 dercıe Ydu. Kamil gece yalnız kalmaktan korku. 

tt1t,, otıı-. k ' l'aıt ' 'l açı1 ........ ur en, o yor, yanında birini istiyordu. 
araıc ' hır taraftan Gaz lıimbasmm kirli, kırmIZI ışı. 

il, :;1'· Ycnıek hazırla- ğı altında, ihtiraslı gözlerle, Ka-
'() ~lüd mili sütüyordu. Bu iri, kaba vü-

~ "'İt\il'1Uy0r e~ Çok dUşUn. cudun tazyikini taşımak isti yen 
~ 'tb~r L.~ru;0~e ı!!e, . n~ıl karışık, mllphem, yakıcı arzular 
'~-~~inat f lkı şır- duruyordu. Gemici de ona, ar. 
~~[~ıı. olabil aıa:ı. ~opar. zular ifade eden bakışlarla ba. 
~~t aura ecegını ili. kıyordu. \.:e. ~ '<>lt'itn Ya . gelirken Kimi! vaktin geç olduğunu, 
·\~ıı. ~_bıiıundakı eve uğ. gecenin bu saatinde kwkıp git
~ '.~l'ı ca Borup so- mektense, artık burada sabahla-

~ ~~~: tarif etnıişler manm daha doğru olacağını söy. 
t\Pv~ı ge}i ledl. MevlCide itiraz etmedi. 

b.... 'diyot'du P ~ni sor- Çocuklar bir köşede, kirli pır. 
I~~ nttık 1 bir Z&lJlan Ular altında UyuyorJardJ, 
)Oto..~ .. t lca~ı:.•ktnca da • • • 

ı ~ _"."Qtı • • ~- Kısmet Bu gece Mevlfıdenin hayatm-
tı~~)lle ~aPınaı i5en de işe da büyük bir dön Um noktası teş.. 

lı <>r. l>a.b 11 çall§rna. kıl etti. Hulerinde, dü§ÜDCele· 
\!'~ ~ ~. 'Uınu~ençai~, rinde derin bir inkılap yaptı. E. 
~ ~~leYiz. un, bız vet, gençti, tazeydi. Her §eyi u
~ eonra. ır,. 1,._ nuta.bilirdi ve unutmalıydı da. .• 

-aıp Ölenin arkumdan ölünmez. Ha-

Birkaç gün deva111 edecek büyük hikAye 

KANCA 
.5. Y azan 

yattaki nasibi ne ise, o lacaktı. 
Onda mukadderatının önüne ge. 
çecek kudret yoktu. Akıntıya 
kapılan bir saman parçası gibi, 
kendisini kapıp koyvermekten 
başka çare düşünmüyordu. Bir 
taraftan dü.şkünIUğünden istifcl. 
de edenlerden nefret ediyor, bir 
taraftan bunun alnının yazısı 
olduğunu düşünerek, her §eya 
itaat ediyordu. 

Kimil, her lstanbula uğradık
ça, elinde çıkınlar olduğu halde, 
kulUbenin kapıamı çalıyordu, 

BEIUB SITIU KUNT 

Cebinden bir rakı şişesi çıkarı
yor, karşılıklı oturup içiyorlar. 
dı. İlk zamanlar bu rakı, rakının 
kokusu, bu kesin ispirto Mevlfı. 
denin midesini bulandınyordu. 
Sonra da alıştı. Rakının acısın. 
da, hayattaki acılar gibi, lezzet 
duymaya başladı. 

Kamil de, o ilk giinlerin insaf. 
1ı, §efkatli himayesi yerine, ka. 
balık, bubarlık, huşunet hisleri 
baş gösteriyordu. Hiç bir maze. 
ret, onu hayvani duygularmnı 
t atminine mi.ni olmuyordu. Mev· 

lUdeyi sabahlara kadar en ta- 1ki senelik bir münasebetten 
hammül edilmez şekilde hırpalı. sonra, Kimi! bir aralık kaybol. 
yordu. MevlOdeye, hele c;ocukla. du, bir daha kulübenin kap;sıru 
ra karşı her hareketi can alırca- ~almadı. Mevlfıdc şura.da bura. 
sına idi. En ufak bir şeye l::ız.,ı- da onu aradıysa da izine r !l"t
ğı ?.amanlar, çocukları tekmeli. gelmedi. İzmire mi gitmiş, Mcr
yor, Mevlüdeyi tokatlıyordu. O. sine mi gitmiş, yok, Adanny a mı 
na: "Kahpe orospu" diye bağı-
rıyor. yakası açılmadık kiifürler savuşmuş, kat'i olarak bir F,ey 

öğrenemedi. 
ediyor, çok defa tabancasını cek 
tiği bile oluyordu: MevlUde Lil- ~u ter~ed~liş_ Mevlfıdeyi deli 
tün bunhtra içinden isyan edi. ~t~. H~~ı, Kamilsiz cdemiyeceği 
yor, katlanıyordu da ... "Kahpp ıçın dcgıl, bu izzeti nefsine pek 
hn ! .. O~u ha! Senin yaptığın ~ğır ~etmişti. Günlerce yemedi, 
kahpe ... Senin yaptığın orospu... ıçmedı. İşe gittiği el kapılarında 

Kamilden dehşetli nefret ediy.:r h.izmetini bcğendircmiyerek, is. 
ama, ondan ayrılmayı düşünmü. tıskal ve hakaret gördü. VUcu. 
yordu. Çünkü Kimilin erkek ta- du ateş içinde yanıyor, gözleri 
rafı hoısuna gidiyordu. Onuo yırtıcı kuşlarmki gibi, alevli ve 
vahşi savletlerinden zevkahyQr- ynn tutulmuş bir bıçak keskinli· 
du. Çekicin de.miri dövmesi gi- ğinde parlıyordu. Yüzüne hal~ im 
bi, Ki.milin i~en&eleri MevlO. bir ' f d , bu _ 1 b' 
denin vücudunu ve ruhunu k 1 a e e'Weren goz er, ır 
leştiriyordu. Kamil se!crd~ pe ~ katilinki, bir csrarkeşinki gibi, 
cikse, MevlOdeyi ihtiras bir de-~ korkun.ı;tu. 
niz gibi boğuyordu. (Devamı var) 
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Suriye istiklal 
ıstı yor 

J\n..'ıirc, 21 (A· tı.J.. - r.öytC'r: 
Elmtsrt g~zctcııın-m Bcynıt mu. 

ha biri yazıyor: 
"Scrlyclilcr f tal~·nnlarm Surl·ıe

yl Mısıra \'C SUvcyş knnalmn kar
ı;ı nskcri bir hareket için Us ola
rak kullanmalarına mimi olmak 
nzmlndcdlrlcr \'O ltalyayn ve hat· 
tlı Frnns:ıy:ı karşı koymağa am:ıde 
bulunmaktadırlar. Suriyeliler, 
Franza kendilerini mUdafnnyn 
mul:tedlr değilse Suriyeli mUsta
kil bir mı>m!t'kct olnrak ilan et. 
mesi ve komşularllc teşriki mesa
ilerine imkı\n bırakması icap ede-. 
etğini söylUyorlar. 

Surlyedcki birçok Fransızlar 
'-hzlyct hakkında do~ru hükUm 
vermekte ve memleketi İtalyan 
heyetinin bUtUn Frııns:z imp:ıra
torluğumı tehllkcy~ koyan faali· 
yetinden kurtarmak ~arcsl bulu -
nacağmı Umit rtmcklcdlrler ... 

Türk Bayanları 
Biçki - Dikiş Terakki 

Yurdu 
Biçki ve diki~! hiç b!lmlycnlero 

9, hflenlero G, ve diktııl bllip makastar 
olmak S.Uyenltorc 3 as da bOtUn ince· 
llk vo tcforrUntııo csa3lı surette ISğ· 

zeUr, Ta.sdikll dlplomıı. verir, talebe 
knydma b:ııılazımq;tır. Cumartesi ve 
p:ızardıın m:ıadn saat 9·12 ve 14·17 
ye kadar hcrgUn mUro.caat kabul o
lunur. 
Beyoğlu Altmbakkaı Babll caddeııJ 

No. 63 

.-- BlltUn eeJılr halkı • 

Taksim 
Sinemasın 

2 saatlik korku ve heyecan yll§ata.ıı 

BORIS KARLOFF 
(fo"rankentdn) in en eon temllll 

ASILAMAYAN 
ADAM 

FUınlDl gtsrmcıe kof\lyor . lllveten: 
2 kımnlık kıhknbah komedi. 

r • 
Beme.rl hlı; bir uırda yaratıbmı· 
run- TO.rkçeetne nklp r.uıan.taa
yan". Binlerce kl,ıyı hayran eden 

Türkçe Süper Film 

Atlas 
Ekspresi 
S:uı'atm en parlak bir zaferi .. 
Kudretin en yüksek bir ~eri .... 
l"lllmlertn ııcref tncı olan bu şahesc: 

Bugün 

lb~D~ 
Sinemasında 

DlI{KAT: P.:n son TUrkçe Par:& 
munt Jurnal.. Yerlcrlnlzl 

!Qttcn evvelden tedarik etmeni 
rica olunur. Telefon: f35!l5 

•• o 

22 E Y L Ü L - 1940 

iııgiltereye 
hava 

hücunı1arı 
( I:a~tararı l nl'iılı·) 

hut ufak gruplar halinde uçan 
tayyıırelcr tnrafmd:ın yapılan 
mUnferlt 1.ılrl.nç harekete inhln::ı.r 
ctmlştir. Bu har~l:ctler. İngiltere
nln cenubu ear::i mmtnltnsı Uzc • 
rinde vukua gdm.ijtir. 
Londranın şark mahallesine bir 

kac; bomba düşmfü;tllr. Burada bir 
fabrlke. ·a iııııbct vnki olmuş ve bir 
kar. kifii ölmUş ve ynralanmı tır. 
Öğleye doğru I ondraya yn\:lnşnn 
birl:nc; dii';m'ln t:ıyy:ırc:>sl, b'.lnli) ö
den iGt'ıiye g~rmc'e nlUvaffak ol. 
mamr,hr· , 

Sürrey vo Ess ts r.vnletlerinc 
de bazı bombalar düşmüıııtür. :Fa
kat hn.sa r ve tf'lf'fat sızdır. 

Bir dU!'ıman bombarr:h!!'an tayya· 
re:ıi öğledı>n eonrıı. a\•cı tıwyareıc:. 
rimiz t.ıı.rnfırdnn <!U•ürlllmu~•ur. 

Ak11am, bir <lüsn an hava kuv· 
vetleri grupu, 1n .. iltcrcnl:ı c~nubu 
şuki r.abillni a§mlj ve Londrayn 
.ra.klaşmıştır. Bu hnrrl:cti, dPrhal 
diger bir hnrck<'t tal.ip ctm;~ur. 
Bu ikinci hortkct, h~lcn dc>vn.":l 
eylem~ktr.dlr· Bu h"! ı::tn tnfeı:st 
benUz mevcut dC'~Utlir· 

m~cı:Kt ut;cu:ır.Aı: 

J..on:Jr:a, 21 ( \. A·) - P.öyt,.r: 
B• Rk~nm. altmış yetmi, kadar 

dlismım tayynre!'f, muhtelif irtüa
larda on ilci.serlik grunl:ı.r hal'ndc 
Taymlıı nehri boyuncn ilerlemi§ler. 
clir. İngiliz avcı tayyareleri, dUş. 
mıınr karşılamış ve bir ııeri çar
pışmadan sonra süratlo geri püs
kUrtUlmfişlcrdir. Hiçbir bomba ıı· 
hlm~tır. 
Akşam I~ndrada ver'Ien birinci 

alarm csnasmdn, ccnııbu garbi ve 
garp banliyösüno mUnferii bazı 
bombalar dUşmUştUr· Bo:nbalarm 
ek.serisi, hali bi:- nrsara icıabet 
ctm~tlr. Hasar pek rızdrr. !kinci 
alAnnı milteakip, I..ondra mmtaka.
mnda hava dMi bataryaları faali. 
yete geçmlı vo bıw bombalar dü§
rnUetUr. Londranm garp banliyöııil 
Uzerlndo mllnferit bir tayyarenin 
motör sesi f itllml.ştir. Hım.\ dAfi 
bataryalan ateşe ba~lamIŞ ve blr
kac dak.lka ıınrm ıiddcUi bir ate
li mUteakip, havada. parçalanan 
btr Alman tayyareııindcn geldiği 

sanılan milthi~ bir infiUık :işitilıni§
tlr. 

E'\'"\'ELKt GEOEKl llÜCUM 
Londra, 21 (A· fl.) - Havn ve 

dahill em.niyct nezaretlerinin tcb. 
Uğf: 

Dün gece Londm Uzerlnc hava 
aktnlan yapılmıştır· Memleketin 
b~ka bölgelerinde pek ez faniiyct 
kaydcdilm.iaUr· Hücumlar bilhaesa 
Londranm 5ark ve cenup ma.halle
lcrl üzerine teksir edilmi§tir. Tay
mis nehri ctvarmda. bazr yangınlar 
çtkanlm13sa da bunlann sUratle 
önU almml§lır· lkametglihlarda. ve 
sanayl binalarında bazı has:ırlar 
olmU§tur. Şimdiye kadar alman ra
porlardan anlaşıldığma. göre, b:ı~r 
ka gecelere nispeten IManca. zayi
a.t,daha az olınu§tur. 

I~~:=~=~-==·,~ Or. Murat R. Aydın 
UBeyoğlu • Parmakkapı, lmrun 
ıı•olnlk No: 2. Tel : 41553 
::Muarcne ve her türlü gö1 ı 
gamelıyatı fılutra için parn'"-· 
:c H 
:r.:::=::::::==:::::;::::::::a:::::ı::a 
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BUGUN 
MELEK 

Amerikanın Yeni DOROTY LAMOUR'U 

ANN SOTHERN - LlNDA. DARELL ve 

Stnemasında JOYCE COMPTON 
Tarafındıın netıa bir surette yaratılan A.§k ve g(lzelllk filmi 

KADINLAR OTELi 
Ayrm:ıı 1 - Fm<s DÜNYA Ha\-adlelerl 2 - r.ıı son renkli ;\foda l(BTelcııl 

.,. · ·, ;,.a .. :, ., ... t" ~ ql_ "' , ..• , 
1 

•• 1 _ • • ........ llDl!llıtmml 

İstanbul Vilayetinden: • 
1 - Vlll!.yetımı:ı:ae pamsı:ı: yatılı llkot--ul yoktur. Ancak çoculdarınm ilk 

talıslllcrinl az Ucretıc yatılı olarak yaptırmak lıtlyenlcr lçln açılmııı Ukolc.ıl 
p:uatyonlan vardır. 

Eu pnns.lyonlar da: 
• Yıldız l !ncl Yatı:ıkulu 
Çocultlan kurtarma yurdu 
mı.ğıthane ! inci Yatıokulu 
KüçOkyalr 3 Uncu yatıokulu 

KISyIU çocuktan itin de! 

Aydıı 

" .. .. 

13 Ura 
12,::i lira 

7,5 lira 
10 lira 

Çatalca • BUyUkçokmcce klly yatıolrulu l 
Beykoz • Bozhnne Jt6y yatıokuıu ) Ayd:ı 5 Ura (veya mukablll 
Şne • Tekekl5y yntıokulu ) çiğ' crzalc) 

2 - Bu yatıokullarına her yıl panalyon Ucrctıcrt vlliyet tara!md:ın ve· 
rllmclc tlzcre ahnmnkto. olan çocuklar tamamllo kayıt ve kabı:l edlldlğl Jcin 
ycnldC'n vllAyet hcs.:ıhma tnkbe kayıt \'e habul olunmnmıılrt:•d·r. 

3 - Çocuklarını p:mılı yatılı olmtm:ık J!tlycnıcrln bu olrnl bıııiötrctmcn 
lcrlno mDmC'aatlnn l!'lztmdır. (88~9) 

Köv Enstıtüleri bina 
ııroıesı müsaba
kas!n a kazanan 

ınhn a rıar unız 

ingiliz 
tayyareleri
niıı müthiş 
akın/atı 

(i;:ı-:!nrnfı L nci 'c) 
Anl.'lm, %2 - Mnnrir ,cı.tıcu tıı.· recflcriniıı hcckf!"rine mulad 

raf•.nd:ın l:!Alıl.eslr s:wa,.tcpc ve Ko· rncharct ve cc.,.ırctlc eri .t::tleri
cacll, Arltiycde y:ıptmıacalt köy enıı· ni istat etmel:le ic11. 
UUil ı I blnalı:ın için yeril mlm:ırlar a· • • • 

rasmdn aı;ılıtn pl:ın mU:ı:lb.'lltıısmın Doııdra, 21 ( 11. A.) _ HaYa. 
netıcclcri anla~ılmı,,tır. nezareti bildiriyor: 

S,'l\':ı.~tepc: köy enstıtnıu mUsnbaka· 
sına ı_,tfrnı~ eden b"~ mlın:ır<bn hlçb1· Diln gc<'c, foniliz ha\·a Jcuv • 
rlne pu'"t\ll itibarile birincilik verll· vctlcrinc ınen'iU? bombardıman 
mesl:ıe ımı.tı.n r,örUlmenıı~tır. YUk· tayyareleri grupları, yeniden, 
sek m.mnr 'l'ahJr Tuğ ikinci, yUksok düşman işgali altında. bulunan 
mim!.r ?Juhlttln CUreı ve yardımcısı limanlarl, yani Anvers, 7.ı<!. 
yükncl< mlmnr Bcklr lhsıın ün:ıl tıçun ebnıggc, üstende. Flessingue, 
en, yOkııek mimar Seyıl .Arkan pu· Dilnkerk, Calnis ve Boulognc'a 
van ltıbarfle d6rdUncU oınrnlt ltUtak· hücum ctmiBlerclir. Askeri ih
ln ıctUmı:ıerdlr. tiyatl:ıra. ve mnvna \'C vapur te· 

Kocaeli: Arlflyo klly enstltOsüzıe ceımnülerinc yeni hasarlar ya • 
yaptırılacak blnnıarın n\'an proje ve 
vnzlyct pltı.nı mUsab:ıkaııın:ı dol."Uz pılmt;tlr. 
mimar iştirak ctmııı, bunııırd:ın yük· Diğer bomb:ırdımnn gruplarr, 
sek mlmnr Recnı Al<çnym eseri gart· yeniden, Manhaym, I!,~rruıg, 
nameye uygunlu!<, blnnlarm umumt Krefeld Hanım, Spest, Osna
durumunu aradyc tetabuk cttirJş, bück ve Brilksel tevzi merkezle· 
rllzglr fııUkıımetıerlnl ı;özc~ ve ya· rini Ye eşya st~yola.rını ziyaret 
prlnrm heyeti umumlyeslnl on iyi yor- etmi~lcrdir. Dortmund • Ems 
ıc.--c getırtıı bııkımlnrındr.n kusursuz kanalı, Duisberg civarında. dc
bulunarnı: puvan itlbnrllıı blrtncl, yUk miryolıı münakalatı, bir i~ 
acık vJmn.r Leyli\. A. Tur~tun esert. treni, Maastrlcht civarında bil" 
lklncl, yUkııcl• mimar Adnan ıcuruya• -ı 
ı:rcmm eseri tlçüzıcU, yUksck mlmar mühimmat fabrikası ve !bir sok 
Tahir Tuğun cscrı pu,'D.n iUtıarllo düşman tayyare meydanları da. 
dördUncU olarak tttl!ııklıı sctllml§ler- ağır surette bomb:ırdıman edil· 
dlr. mi~tir. 

Bu mlmlbakalarda blrlnclllk kaza· Sahil servisi tayyareleri, iki 
nanlarıı 2.000 lira ve ikincilik kaza· dü~an in5e vapuruna• hücum 
nıı.nlarn 1.000, UtUncU vo dllrdUııcU etmişler ve bunları ciddi hasara 
seçilenlere 150 lira vcriloccktır. uğratmışlardır. 

Yaptınlacak ola.D diğer avım proje Tayyarclerimizden ikisi, Us ·-
.... e \'nzlyct, plAnları mUsabaknlnrı de- lcrinc dönmemistir. 
vnm etmektedir ve bunlara alt ı:ırbııı.· ı 
meler fstlycnlerc vll~yet maıırt.t mU· risat umum mUdllrlUğU tarafından 

dUrlUklcrlle maarif \•ekllllğl ilk ted· verilmektedir. 

1 
; . ··::. : 
r .. · ·,t.~ .... ""-. 
1 •• .. 

1 ___ l --
KE . 

_____ ..., _______ llHO U\Hr'\:\IIYEJ.J~~ 

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 

ikramiye Planı 

l adcı 2000 Ura. - 2UOO.-llra 
1 • 1000 • - 8000.- , . il 

e • 600 • - sooo.- • t! 
,., • 250 • - 3000.- • 
fO ,, 100 • • 4000.- • 
715 • M • • IS750.- • 

210 • 2!'; .. - 5250.- • 

Ktşideler: 1 ŞubAt. 1 ML 
yu, 1 Ağustoı, 1 lkincit~şri.n 
tarihlerinde yapılır. 

--~--.-.----------~-.---------~----- --~---~----------

\ Hindiçini ve 
a onya 

(il:ıştan\fı l ncl JC') 
Bindiç nldckl Japon tcfllJ heyeti ro 

1ı 1 ı;encrrıı Nişihar:ı, Jt•punynnııı. 

Fron3II:lnı J:ın <_,ın ordularınıı Jmrııı 

harekUta l.ını:ı t..ılaylıkLır ı ... t mlJ ol• 
duğunu, fa at bıını ırc!nn h!çblrl.nln 
lı,ra:ı .. ız haku11ır.ı.nlık lıal.kuıu ve mUl 
ı.ı taro:ımıj eline doltunm!ldığnıı aöy· 
lcmı .. ur. 

1 
çun::ınc:-'.lckl Çın siyasi m:ıh~fillne 

gllt'C, amiral D coux, g1:rck Petcn 
hUktıınetlnln tazyııtlnc, gcnık mUz:ı· 

lccrelcrln dcwnnıı ıntiJaeUncc Vtşl He 
tomaa hnllndc bulunan Jnpoıılıırm 

tıızyll<lno r.1ulmvcmct etml§lır. Fa· 
ltııt, gcııe nynı ıuuhalıliı:ı fıkı l..ıc göre, 
nı:ılrnl Dccoux, ııon dııkiltııda itaate 
mecbur kulncaktır. 

:Fal:ııt Çin kUY\'Cllcrl, Frnıısanm 

mu,•nfal<atl ile olsun vc.>nhut muvnfa· 
kati olmadan vukua gcl:ıln, Hlndlçl· 
den ı;e!c::ek Jnponbrı ltarşılnmağa 

hazırdır. Çunkıngdc:ı gelen haberlere 
g6rc, bUtUıı köprüleri alılmı, olan 
Hlndi!;lııl hududu Ozcrinde 200 binden 
tazın Çin nslccrl mc\J:l almL:J bulun· 
malttııdır. 

FltANSA. NlHBlN G0It0Nl\IEÔ& 

nj!UlSmm 
yazıyor: .; 

p.n1C• ' 
lııgilter<"nin 1 ) ıı 

gapurda. bazı , l:." '0·:ı•ı 
şettiğit'c ıniitc ... ır ~ .. 
lcr do!nyı~·ıc ı...on 1J 
yctii nah. ıı~rind~11!1t fi 
daki mU,,t.erck ın"· plO,ıı 
gcnil} bir mtı.nr..C!!l ~il1 ~1 
rika. ile ln:;ll t r t r 
beri müvnzt b:r 5lY1 .. et 

' 9. f'\l" mi.5 oldu1darı tro 
ted i r. .ı t•' ,., 

. f\Jtlc"w.,.• 
lngilterenın_. .011ylll" 

QCC}ebilcbi1ecc· 1 .~9r.ıtl • 
lardanberl A.ıncrı .. ıı ~" 
dir ''c Uzak J)Ocl < " 

ı·o · 
Amerikayı bu .• ~tird' 
istifade me>cl'urı~, .. c k~J 
bb"l :ıııda elinde 0

·'" ıfl"'cı 
.pSt: 

UZAl\ ~;\&IC l\. a,) / 

1 (ft.· P' 
Va.5l:ıgton, 2 

,~,, ı.:ı:-;,~n«m 
lı(.. ter: ' ( 

~·ı~ı. 21 (A.A.) - Hm :ıs bildiriyor: }tnrııt'~, 
liindiçlnl hakkınd:ıl•I ı<-ransız • Ja.· Uzak Şarktaki şiıl1 .ş 

pon mUzakcrcleri dc\•am ctmektcdlr. scbebile, bükÜill~, ·n!S~ J, 
Sa!Ahlyettnr maha!Udcı mubıı..!aza. rck Fransız J-Jin ç ~,;~ı ~ 

edilen l:etumtyeto rnğıncn, mUQl ere IIoUandn. rund.iStll~1 ~! 
Jerin girmiş old.ıg-u yolun gU~lUklU tUkonun idn.nıcSi.Ilti 11~~ 
bir yol .olduğu ı;tzıcnmcınektedir. Amerikan s.iynsc ·t ctıı' 

:Mıılllm olduğu üzere, görU,meler, ki beyanatını tcY1 
. ..d 

biri normnl dlplomatfü yolla Tokyoda, etmektedir· ıP ~ 
diğeri, alman veya nlmncalc olan ko.· ,._ b"" rük clÇ'J.d 

... ık .wgilterc u) cl9""" 
rarlnrm sureti tntblklnl tcLS> e mc· hiım. ve Avuııt.:ral>~ ... ~ 
mur ııskcı1 komJsyonlar aramıda mat...,. ~ 
Hruıoydn olmak tızcre iki yoldan aym !o halen ynpıl uxııbut ~ 
zamanda cereyan etmektedir. GUglllk mclerin, rclsic .. bit -~"' t 
Jcr, Hıı.noydnki mahalli görtı;,melıır den soııra, sıırlh ıırııı ~ 
saluı.sınılıı. kendisini göstcrmcktcdJr. vo Japonynyn lt s:ıS 

bir siyaset için . c ~ 
Bu gUçltilder herhalde, aiywıl m\16&· !dit ~ 

mesi mubteınc · ~ hJUcr zıczdlndl) bazı czıılllJclcrl mucip ' ]tl11d1', y .J: 
olacak derecededir. Fakat snltıhlyet· Bir istikraz hıı.lt c )'llP tı?~ 
tar ırı-ansız mahnflll, Japonyanın bir ye nll.Zlrt soonS' fl eııııc_c~~ 
QIUmntum \'erdlğlne dair yabancı gıı lan görUşmelerC C 6c~ • 
zetclerdo çıkan haberlerin doğru ol· çin de rcisicuınhur l~..t:O 
mndığmı bildirmektedir. celerini beklc:il~ biUJ::"~ 

Sıılo.blyettnr Fransız mah&flll, ha• dığma. göre, seÇiılllı~ş.r 
len görll3melerde l•endlslnl g8stcren melerc ycnidetl ııur· (f; 
ma.nlaJarm ehemmlyctlnf kUçfiltme· Amcrlkada ıuıtacıı. . ııs!.ıı 
meklc bera'l:cr, nnla§?ntı unsurlarmm bUyUk elçi''• JV._ 
bAIA. mevcut bulundu~ ve muvar!ak1· • ~ız ıtıne1'tcdlt':~c ,,,, 
yet ııaruılarmın hAIA pek çok olduğu ~~r: e tin7n Vjsi Jıtl}; \l<J 

' kanaatlnl izhar etmektedir. :ı..:" J e ~ıcbi.JlC ~-ıd '!& • 1 • ıuu- apon . dirW: , 
JAIO~ TALEPLER NDE mi •. ve J!iJl o ll5l 

ıLA 1 yecegı sı· ,. JC 
TAD T askerinin gcçltlC ıı.llsi11 ~ 

Şnnı;hay, 21 (A.A.) - Halfong<la tifadc olunınnst lı r-ı ti!, t 
nelJI"Cdllcn yıı.nrcmnt bir deklarasyona n.nlaşma v:ıpı::ıyr.c~U).ul' ~ f 
göre, J:ıponlnr Frnnınz Hindlçlnl.91ne Junduğu, .. F:-.nsıı t gilçlııt ~.A 
yaptıktan tcltllfleri tadil clml§lerdlr. bilcliril~tir· FııJdl l)!_r~:ı ~ 
Mllzakereler dostane bir hava itlndc dadır ki ,Aıneril'S.elld~) 
tekrar başlamıştır. teri hilktııneti, Jc n,(idİ .ı~~ 

BUtün meselelcrln yııkmdıı. blr ncU· nt hük(UnetinC ~ tc!P"~ 
ceyc bağlanması lçln makul bir esas bulunmıı.k için s .i:JSetı11~ 
mevcut olduğu blldlrilmektedlr. cek vaziyette lı 

ş lY fil d ©l ifil 
~ lU1 fil©)@} ~"td~~ 
V . . d k ? l . ''nınille,, ı ,.s tfj ıtamın nE.re en çı tı.. getiren •. ııuıddcY6 _dP' 

Vitnmlnin insan sıhhati vo varlı· ınıl ~ttig_ı ıı'Y 
ğı Uzerindeki mühim rolil ve ehem- vcrdı· k (lt't ııı 111 i. 
miycti bugün iyice anlaşılmıştır. Göz ne a 1 ~ pııııJ ..,.v~ 
Ancnk vitmninln nereden ve nnıııl cılıP ~ıı ıo ~..M 
ltC§!Cdildi~ini biliyor musunuz? a.. b'r 8ctıtP U' ''it~ { 

Holln:ıd:ı1ı do!:tor Efjkmnn, Ca.. Herhangi ~tıılclC !~ d~~ 
vadakl c~rleri teduvl ediyordu. E. sUrati ifade ~dıır.-·ı• ):1.1~ 
ı:ılrler:n çoğunda Berl - Beri dedik~ kapnyıncıı}"!l ~ı:ıJl0:uııUI fı", 
lcrl blr nevi sinir h:ıstalığı vardı. caz nckad'.l~~ d~llll ıJ11tı '/ 

Doktor dikkr.t C'lti, ltünestcld çılır· nunu ~ ıJ.nf b ~ 
tavuklarda da ayni buhranı gördU. Bazı merald -•tı fj ı: .ti 

,,., C:ı.v:ı.daki csırlcrlo l:Umcsteki ta.· mııılatdır· • 5ıı.ni>·c; ~ J!..~ 
,vuklnr s::ıdc pirinçle besleniyorlar-~ Göz k:ıpngt, :ıtnP:ına;tıtıcıı ' 
dr, cyıl:I:ınmı§, temizlenmiş pirinç·. ri gcçrocdcn usı ınlld ?t<ı:ıı 
Je... ytlzdo on al ıııncldct -~ 

Doktor yemeklere rıirlnç kepeI;i kalır ve ıı:>rnl (jtı ~ 
kaıı5tırdı, hn.stnlarmt bu suretle ln'· göre r; c" 1 
tedavi etti. Bu Jıcstıb!ı ucıdct.fn ı11r> 

Bir.he .oman eonra doktor onda. dördU ın ınudd ~)1illf' 
l•'unk kepeği tahlil etti, içinde :uz. pnnıyor· :su "' ı.-.,r,. 
··ivC"tl .. ı ... ,ı l "kM'lTT'M•nı h11~,_•.,.ı,.. """' '' fY •• ., ıı" 



~~d ·1~- Yazan: Cek LODdOD 
~ ~e baeladığı za. 1 ladık· Yolda ''Tahiti" de durduk· 
°"'~ ildi e aı.;ıldığt için Qmıin.in mUbrem ve mUstncel bazı 

"·~ p hıct ve eedef tamirata ihti~·acı vardı· •-te bu ara 
~ 'VC?dl. y " ~ • 

~~ olaeatnıd cnlden lık zavallı babacığını hastalandı ve 
• .. ~ ~ an vUphe bl- füdll· 

~ ~ ~ nız? Ve ah: de yapayalnu kaldı-
tı'".:. ~ de keııdJalnl - ~yhat? Evet ... Kimsesiz, yap 
~ ~"-~ tiki yalnız kaldım. Ne blraderlm., ne de 
~e" i-· tenentııı yatı- lmkarde§im vardı. Babam ılmall 

~ı... ~deki bir ·-1'-en· 
ı.... ~ ırıtlb .,..._ Ameritada .,Kanaas" da doğmuş • 
.. >'tl1.~-- &dele ettik: ve biz 

-.ıQU)")e deııJı eeyahatine tu· Henllz çocukken memlekette 
~ mUthle bir tufyan bqgöstenn.lf ve 
h-.~ bUtün allesl sular altında kalarak 
-~11 ~ kaptanlı. mahVOlmlJltU· 
~ ' o1.olda bana da 
~ " lebılcllllt Hiç ıllphesiı, ''Havay'' n. döner 
~ ~ğrcttı. ve eski çüUik mUdilrUmllz Von'un 

b' ~n isminde lft geliııce ır ıattı. Tay.falan _ himayesine sığınnbilirdim· Orada 
~, .. Otıla.r da. Japonlarla can ve gönUld kar§ılanacnğmın 
~~ - 21:1.Urekkepıı. da yUzdc yUz eDiiııdim· Faknt lz-
' ~~_,:~ ~ adalara doğ. zeti nefsim bunn tJiddetle mnni olu_ 'l '4QI ~~ Pak yordu· .. , Yle at e.ski devit-
~ bıı ~ ~e k~: Es.bamın koloni ynpmak için bU. 
\ ~ hiç de bıraktığı yilk projelerini tek b~ıma tatbik 
'-~ etmeyi kararlaştırd.nn. Her halde 
~~U.. A.,..~uııteur dcvleUer daha fyi bir hareket olııcaktı. 1cim. 
~ '"1 ~ t.vcılık incl ve de de bir tUrlU yatı§!na.k bllm1yen 
\~ bu~'lllı: t 'Velhasıi her §ey bir macera hevcal esiyordu. Evet, 
1':~1lıI§u. it lfrketıerin Jnlıisa- macera ıeytanı bent adanın.kıllı knn 
Ot..~'°aıgcÇtn ~Uğumu.z proje· dınıu.ştı. Tehlikeli maceralar pe. 
~'· ~ge lUccbut olduk· §inde k~k bana hayatın en bU-

tık... ~~ rı fdaresınae bu - yUk zevki gibi geldi . .Macera arayıın 
· ~ ~~a dofru yo- kadın oldum· Ve !ete g5rllyoraunuz 

dlı-.. , 1elt adalan muhte • ti talih beD1 buralara kadar sUtllk.. 
llt~.~~ \ta ettir; fakat yerli ley:lp attı!-" 
t;;:· ~ak OlmU§tu. - Hiklyenlz bu kadar mı? 
~ ~1 ıu: Ropra ih - - Ah! Az kalsın unutuyordum ... 

~· r a1ııı k koydukla - Size bir nasihat vereyim. Hayatı. 
~tı. b .. ca az kalsın dilşllp nızda yanılıp da sakın "Tnhiti" ye n, L 4.>0.Ylcı bf t 
~ 11>1lr\ııı r cdbirin ta.· gitmeyiniz! Vnkm orası cennet gibi 

\! ~ ~olduğunu i- 1 blr yerdir. Yerliler de melekten&. 
~~!cet t ııe ehrmmlyetı ~ağı kelmazlıır· Fakat oradaki be. 
' 't tfo~'"hllde ho§Una yazlar yok mu, hopa! de halis muh. 
~~ lva (1) da 200 Us blrer fblialil'ler· N~aıda.r hır. 

4' ~ da blr araai bul- sız. munarık ve uıtı haydut varsa 
~ 'thıunde mllkemmcl ba~tanbaea oraya topl&.nml§· Kıınlı 
'~cbulUJıan bu araslye korsanlamı ~"at.alt olmıq oraaı. Na_ 
btıı '1 CIS~tc qık oldu· mt:Slu adamlar parmakla gösterile "h... tllı do,__ cek derecede aı- Hele ben kadm 
""llldıı- ~. yok pa. - dıkl b 

1( :r oldugum için yapma arını T -h · aknt Fransız - ralunadılar· 
S "ergiler mfithifti· En ufak fll"Satlarla beni aoyup so 

hı.. h~besı ~ 'btı ~ce ucuz ol- ğana çevirdiler. Bu drı.mlar ya.lanı 
-~ l'e buYnıu1- Hiç kim· yalan içhı s3ylüyorlnr· Ortada hiç 

" ~t~lte edinıncte tnl- sebep yokken, tnrlil tllrlU kuyruk
'1:_ ~ bllj lt1n fc1Aketi şu lu yalanlar uyduruyorlar, ve bun
tl ~ ll!nryorduk. Frnn dan zevk do duyuyorlar. 

11 " 11~ Cellııce, onlar d3 İkinci kaptanım "Erlkaon" bile 
,~ lrıııı terkedip bize - 0 vakte kadar zerrece hileklr. 
~ tlıltıuıcr ~nlalar çıkarmak- lık göstermediği halde - orada bo. 

lıılleı...: l!atır ve hayale zuldu. O alçak namussuzlarla elele "'IUltJ 
~ a karşılaşıyor • verdi ve bana çe§itll oyunlar oyna. 

\..~ ~ ~ dı· 
~ hı~~~ ~anını bütün Hesap göstererek aldıktan para-
'llı. tbft 1lnıı iatUrbal uf· !ardan komisyon çıkanyormu§· Fa-
~\ de t Ylldtıı lcalnın - raza, FrnnSlz p.'lrasiyle benden on 

~\ Saı. frank alsalar Uçll onun, beş yüz al 
ıd ..... ~ıı 

\.._~: ~· lı:ı.tillz ada.lanna gide- salnr yüzti derhal ceplerine iniyor_ 
~ -..__,.._ idaresini dene.. m~· 
~ '<Z!l ııe (Devamı uar) 

' et. da ~ak? Ne ÇL 
~ ~ '~ a:vnı teraneleri (1) Nokabh·a l\larldı.: adıılarmm 
\~ '" .aaıarma (2) en ehcmmlyetlislıllr· IJiikfunet 
~ '-tı~~01llruz. Fena mı? merkezi de oradadır· 
~ ~ llll trı:ı.ıııı:ı clvar olan ada.. (:?) Blsmarlt falnnuulalım l\lela-

a._ ~~·" ki henUz \'alı§i nezya ndabrmdandır· Cihan har-
-~~ l'ftı~ binden cn·el bu adalar Alınanyanw 

-4~;~:.~::~~; 
KURTARDIM 

y Milli Roman 
~ t:!<:arı: lskender F. Sertelli 
~~~ • 5. 

11;,· 0 LL-~ sonra büt'ô- A k rmak · medi ~'it ~':-~"'le wı y~ anasını ı ıste : 
~~ 't bı.ı.=' .baı1nı ka,ıına· - Mehmet ~k temiz yürekli bir 
~"llt bit ~""'41Daz. erkektir, anne! Ben köyümüzde 
~~~~ı. ~ Y~ı. CV' ondan ba~a biriyle evlenemem. 
""-' <lu 1stedi~ ~medin Bur Ziyanı yok; Bursaya gidecekse, 
.a~tt. l'\ı,.,_ ~·nı kızmın .. x. 
"'I "' .& -ıca b "'6 biraz daha beklerim onu. 

' "}'§eni~ ı~ hayli canı sr 
'\IG. her ı~.1tri '" tavır 
\ı.. l~ o ıncıen manalı 
h.~la nu nıh 
~ toı '·- Udafa:ı etmek o 

• <l..ı: l\Olldu • 
ı: ·gıt nti'> . ~<lrnak isti

. dıye .. 
So}·lenmeğe 

Ayşe annesinin yanından ayni· 
dıktan sonra, odasına çekildi.. ha· 
va karamu§tı. O, gerçekten iki üç 
i\lndür Mehmedi göremiyordu. A
caba Mehmet bir iş aramak için 
Bursaya mı gitmişti? 

Fakat, Ayşe hu ihtimal üzerinde 
fazla durmadı. Kendi kendine: 

H A BE R - Akşam Postası 

Türkiye şampiyonası için karşılaşan 

rFelfil<er CI Dennıür~IP)©>IF 
© CI © lb~rc§llberr~ k©lD©lo 

Dün milli kiline ş:ımpiyonu Fe
nerbah1:e ile gruplar birinci Eski
şehir Demirspor takımı e.rosmda 
Türk!yc şampiyonası Jçln 19 mnyıs 
stndmda yapılan ilk maç O - O be. 
raberlikl~ ncticelenml!jtir· 

Beş binden fazla bir seyirci yı.. 
ğınr önUndc yapılan bu korşılaşma
}'l\, Fenerbahçe, yıırm lstanbulda 
karşıltı§acağr ve lig maçlarınin baş
langıcını tenkil edecek olan Beııllc
maçı dolnyuaiyle A ta.kmu gctiro. 

Dünkü maçta 

GalatasaraySuri-
yelileri 5-2 yendi 

İz.mirde fuar esna.snıda iki 
maç yaparak gehriınlze gelen 
Suriyenin Elnadiülriyaziyc ta· 
kuru dün Şeref stadında. Gala -
tasarayla bir müsabaka. yapmış 
br. 

Hakem Hüsnünün idaresinde 
oynanan müsabakaya. misaf lr 
lcr lzmirde oynadıkları takım. 
la, Galatasaraylılar da aşağıda 
ki kadro ile çıkmışlardır: 

Hızır - Faruk, Salim - Bar 
baros1 Enver, Eşfak - Cemil, 
Balalu:ıttin, Gündüz, Bodmi, Bü 
Iend.. 

Oyuna rüzgarı nrka.sma. alan 
Galatasaraylılar başladılar ve 
ilk anlardan itibaren Suriye ka.· 
lesini sıkı bir çenber altına al. 
dıl:ır. . 

Bu tuYik: btru sonra 1eme 
resini verdi. 9 uncu dakikada 
GUndUz bUtiln müdafileri atla • 
tarak Galatasaraym birinci go. 
lünü attı. 

Bu gol G:ılat.3.saraylıları bUs
bütün 1ıareketc getirdi, kaleyi 
yine sıkı bir çCnber altına al. 
dılarsa d:ı bir tilrlU gol srkara· 
mıyorlar. Nihayet 35 inci dakL 
knda Salahattin \'e 38 inci da· 
kikada da yine GUndUz BodorL 
den aldığı bir pasla ilçUncU Ga· 
lata.saray gollinU de attı ve bL 
rinci devre O - 3 G:ı.latasara • 
\'ın J;alibiycti He bitti. 

tlı.inci devre: 
lkincl devreye misafirler baş 

ladılar. Bu devre Galatasaraylı. 
lar takımlarında bazı değişik· 
likler yapmışla.rdI. Sal8.hattin 
sağ hafa geçmiı sol içe Haşim 
girmiş, sağ ~ığa Silleyman ve 
merkez muavine de Bedii a1m. 
mıştr. 

Bu devre taknn daha dilz.gün 
bir oyun oynamağa başladı. Mi 
safir takım gelişi güzel oynı. 
ya.n, hemen hemen bütün hatla· 
rmda bfr fntfzamsuJrk olan bir 
ekip, müdafileri biraz nazarı 

dikkati celbediyor. 

Galatasaraylılar yine hakim 
fakat bir ttırlU gol çıkaramı. 
yorlar. Bu arada Galatuaray · 
kalecisinin yersiz bir ÇJkJiJD. 
dan istifade eden Suriye mer· 
kez muhacimi takımmnı birin. 
ci golUntl atb. Biraz sonra da. 
IOI açık ikinci Suriye golUnU de 
attı. 

Bu iki gol mlsafir takımı bi· 
raz ca.Dlandırır gibi oldu. Ga!a. 
tasaray kalesi olduk~ tehlikeli 
anlar geçiriyor. Nihayet 38 in· 
ci dakikada Salfıhattin, son da. 
kikalarda da yine Sallhattin 
uzaktan bir şiltle Galataaaraym 
dördüncU ve beşinci gollerini de 
attı ve mUaabaka 5 - 2 san · 
kmnızılılar lehine neticelendi. 

Urfa Nafia Müdürlüğünden: 
ı - Uriada lnp edilecek gümrUk muhafaza birlikleri atölye binası 

kapalı zart usulile eksiltmeye konuım~tur. 
2 - Eksıltme 7·10 940 pazartesi günU saat 10 da Nafia mlldUrlUğü oda· 

amda tcackkill edecek komisyonca yapılacaktır. 
3 _ tstıycnler hususl p.rtnamc ue proje ve evrakı ke:ınye~1 Nafla mu· 

dUrlU&-tlnde görebilirler. 
4 - Du l§ln kqlt bedeli 17580 llra 4 kUnıttur. 
5 - Muvakkat teminatı 1183 11.r& 50 kunı~tur. 
6 - Tallplerln !haleden en az ıeklz gün cvnl bu ~ benzer l.ııpatı ba· 

~ardıklarma dair e"\Takı mtıabltelerile birlikte vll4yetc mllracaat ederek al&· 
caklan ehliyet veslkasmı 2400 sayılı k8JJUOD. :UYJ"W1 olarak hazırhyacaklan 
teklif mektuplarını ve bunlarlıı blrllkte temtnat mektup veya makbu.zlarmı 
ve t!cıırct oda.sı vesi.kasını ihale rtınU saat 9 a kadar komlsyon nruetlne 
makbuz mukabfllnde vereceklerdir. 

7 - o.stnda olan gecikmeler kabul oıuıımaz. (8811) 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
ı - MUhendia kısmı glıio imtihanları l. te~rinlewcı 940 salı günü yapı· 

ıacaktır. Kayıt olanların karneleriyle o gUn saat (8.30) aeklz bu· 
c;ulüa. mektepte ha.zır bulunmıılıı.n. 

2 - Fen :ncmuru kısmı girlf imtlhaııl&rı gUnU aynca il!uı olunacağı, 
3 - Tedrisat& 21 teorlnlevvel 940 pl!.%srtesl gUoU baılanacağt, 114.n 

oiunur. (8997) 

- Hayır, diye söylendi, Mehme· 
din böyle bir fikri olsaydı, Bursa· 
ra gitmeden bana söylerdi. Eğer 

o Bursaya gitmi~, muhakkak ki. 
Salih hocanın oğlunu kurtannağa 
koşmu~tur. 

Bu ihtimali düşünen A~in 
birdenbire içi sızladı: 

- Ya o da muhtarın o~lu gibi 
düşmanın eline düşerse?! ..• 
Ayşe bu korkunç ihtimali düşü· 

ncrek yatağına girdi. 
Ayşenin gözünde uyku eseri 

yoktu. Keşki ortalık kararnıadan 
arınesile konuşsaydı .. Derhal Meh· 
medini gidip bulur vaziyeti kendi· 
sinden öğrenirdi. 

Ayşe, kendisine görünmeden, 
Mehmedin bir yere gitmiyeceğin· 
den o kadar emindi ki.. 

O geceyi uykusuz geçiren Ay§e, 
ertesi sabah güneş doğmadan kalk· 
tr .. ve annesine görünmeden e\'den 
çıktı. Mehmedin evi epeyce uzaktı. 

Ayşe köyün bir başında, Meh· 
met de öteki bacsında otururdu. 

Köyliller birer ikişer evlerinden 
çıkıyordu. Sokaklarda inek, koyun 
rıesleri artıyor, ~banlar sürülerini 
toplamağa başlıyodu. 

Ayşe bir küçük e\in önünden 
geçerken ince bir ses duydu: 

- Uğurlar olsun, Ayşe! Bu ka· 
dar erken nereye gidiyorsun? 

Bu, köy kızlarından ve Ayşenin 
çocukluk arkadaşlarından biriydi. 
Ayşe bahçenin önünde durdu: 
- Biraz işim var, Zeynep! 
Ve gülilmsedi: 
- Benim işlerimi sen bilirsin 

ya ..• 
- Mehmetten bir haber var mı? 
A}·şe birdenbire sendeledi: 
- Ne dedin.. Mehmet köyde 

değil mi? 
Zeynep gülmemek iı;.n kendini 

güç tutuyordu; 
- Dün pınar ba5ında da bulur 

tuk ta bize bir şey söyleml'Clin, ha-

mcmi§ ve ancak taviyeli B takı. 

mı ile sah3)'D. ç:kınıştır. 
Tnkımlar saat 16 da sa.hnyn çık. 

tıklan zaman ~ suretle tertip edil
mişlerdi: 
Ft;NERBAÇE: 

Nuri - Şevket, Orhan - Meh
met Rept, Fikret, Hayati - K U
çUk Fikret, Naci, Bülent, Şaban, 
Faruk· 

Bu kadroda Fcnerbnbçe takımı. 
nm kaptanı olan Fikret ile Nı:ı.cl ve 
KllcUk Fllttet asıl milli kllıne şam. 
piyon takrmmm malrdırlnr· Mehmet 
Reııııt ise formunda olmadığı için 
ehndikl halde B talrnnmdn oyna. 
maktadır. 

Fethi Başaran 
ihtifah 

ESiiı I'HiU DI:ll\I1RSPOB: 
Ahmet - Abdülkadir, Nurl -

Mcnnnn, Celli.1, Fahri - Murat, 
Zeyn el, Ahmet, lsmail, hkender. 

Galatasaray 
yüzme birincilikleri 
Dünkü kule ve tramplen 

atlamalarile 
nihayetlendi 

Galntasa.ray denlzclllk §Ubeal tara· 
fmdrı.n terUp edilen yQzme b!rlncllik
lerlnin ikinci haftam dlln Bebekte 
klUbU denizc!Hk lokalinde yapılmıı· 

tır. 
Çok muntazam cereyan eden bu 

mllsnbakalar lk1 kategori Uzerbıden 
ve kule, tramplen auamaıarmdan 1· 
barctU. 

İlk olarak ortalar arıısmd& tramp· 
TOr:k sporuna ibOyUk hizmetler et· len mllsnbakalan yapıldı. Buna dört 

~l§ olan Fethi Ba§a.ranm 2:> eylQl genç yUzUcU girdi. lstlkbal lı;1n Umlt 
o1UmUnUn yıldönUmUdUr. Fethi Bngn· "\'aadedcn bu çocukların ~ı cid· 
ran memleketimizde kurulan ilk spor den enteresan oldu. Neticede: 
te.§kllAtmda. vnz!fo almış, Hlldl klU· ı - Ncjat Tckeba§ 42,82 
bUnlln mUesal.elerindend!r. Uzun nene· 2 - Ziya Çalı 37,22 
ler idman cemlyetl ıtWıılwıda çalıp.n 8 - Kemal Eryalı:m 38,08 
merhum, yeni teııkllAttan .eonra da 4 - SnlAbnddln TUkınen 34,84 pu• 
bu fşln başına gcUrllcnlerin ısrıırlıın van aldılar. 
Uzerlne çok sevdiği spor işlerinde vn- BUyWtler araamda tramplen aUa· 
zlfc alnuı ve lstanbul bölge ruıbaıı· malarma Uc atlayıcı girdi. Bölge mu 
kanlığmı 1ta e~Ur. sabaknlarmda birinci ge.len Kemal 

Kcndlal dllrUst bir sporcu, kıymet· Kazaz burada da rakiplerini yenmefe 
ll bir idareci, blt.ııraf bir hakcmdl. muvaffak oldu. 

Bölge başkanlığında ve aııbaşkanlr- ı - Kemal Kazaz 79,16 
tında bulunduğu zamtı.nlar daima ve 2 - Nevzat 70,32 . 
her zaman her klUbUn lhUynçları ile 3 - Mehmet Ekerbtçer 69,12 pu· 
&)T1 ayn al~lan~, hepsbıln hak· ..,.an • 
kma riayet etml§ "\'O sporun ilerleme· BUYtJKLER KULE ATLA.MAL.ARI 
al için bUtlln mesaisin1 sar!etmfştir. llu müsabakada Kemal Kazar blrln 

DUUlıı .por sevenler bugün Fethi el oldu, 
B&.§aranm kendi aralarmdan ebediyen 1 _ Kemal Kuar Gl,42 
&)TillJUU blr kere daha içleri ınzlıyıı· 2 - Mehmet Ekerblcer 42,08 
rak anacaklardır. s _ Ziya Çalı .28,82 

Fcthl Bqaran vazl!e ile giltlği 4 _ Nevzat 26,G6 
Ankarad& üzerine bir fenalık golm~ Bundan sonra kOçUkler kule Te 
ve orada vefat etmişti. tramplen allamalan yaptılar, Buıı· 

Boks sermeleri ıann mtısa'bakalan ttevkle ve heye· 
x canlı oldu. .Bu atıamaıiFiJi. 'J'lfiil' ~. 

DUn akşam Süleymanlye JdU _ Baha 82 puvan alddar. 
bil lokalinde İstanbul boks ta • En sonra 1Jd autopu takmu b1r mat 

. yaptı. Bu maçı ma..,1 takım beyu ta-
kımı seçmelen yaptlmr§tır. kımm yaptığı ı ayıya kartı 4 ayı 

Kazananlar Ankaraya karşı ı De kazandı. 
çıkarılacak takımda yer alacak. Mlls:ıbnkalarm eonunda derece alan 

ı rd 
1ııra mUkAfatıan Ekrem Ro,tll tara-

a ır. :fmdan dağıtıldı. 

lnhlsarlar· umum~ 
müdOrlüğOndeni ~ 

l - 1.Iutredat !!atesi muclblnce (Scitz Wcrke) fabrtknm mamulll.tmdan 
olmnk Uzere 8 kalem toz ve pldlm halinde amynnt pazarlıkla sa.tm alınacak-
tır. • 

2 - Pazarlık 7·10·040 pazartesi günU sııat 18 da. Kabata§ta levuım '" 
mUbayaat aubeslndekJ alım komiayonunda yapılacaktır, 

3 - L!Btc s6zU geçen 11ubede görUlcblllr. 
4 - lsteklllcrln pnzn.rbk fı;ln tayin olunan gUn vo sııatte ytızde '1,3 rtı· 

vcnmc parıısiylo ,birllktn mez.kQr komlsyon& mUracaauan. '(9014) 

ı•E;i:!~Yeni Kolej Nı(~ari ~ 
• lLK. ORTA • LtSE 

Taksimde Sıra8erviler 86 • Yeni açı/.dı 
il UdllrO: Eski Şlşll Terakki DlrdrUSrO M. All llaşmet Kıra. 

Uusu81yeUeı1: rABANCl 011.LER OGRETllıUNE ıenı, mllQ'aat:ı 

1 
ehemmiyet vermek, llUUflarmı aa mevcutla teıkU ederek talobealDID çn 
ı~ma ve tnldıaıı. mhbat ve lnzıbab De yakmdaıı alAkadar olmaktır. , 
Mektebin dentzo olzrr kalorlferU tenettUshaı:ıe ve ;ıımnastlkhanul n.rdır 

Her gllD saat (9 lle 18) arumda talebe kayıt ve katını olunur. Tel: 41159 

in! Hain saklamak istiyorsun, de· 
i:ril mi? 
A~n sabrı tükenmişti .. 
Bahçere girdi.. 
Arlcadaşmın yanma sokuldu: 
- Vallahi bir ~yden haberim 

yok, Zeynepçiğim! Bilirsin ki, ben 
yal:ından h~anmam. Mehmet 
hakkında fazla bir şey biliyorsan 
sakın benden saklama! 

- Hayır. Bundan başka bir ı;ıey 
bilmiyorum. Mehmet üç gün önre 
iş aramak üzere Bursaya gitmiş di· 
yorlar. Işte o lı.."adar •• Fazla bir şey 
bilmiyorum. 

- Kim söyledi bunu Saııa? 
- İhtiyar amcama Salih hoca 

söylemiş, amcam da dün gece bize 
söyledi. 
Ayşenin rengi birdenbire attı. 
Demek ki, Mchmedin, Ayşeye 

görünmeden Bul'S.'.lya gidişi gerçek 
t
., 
ı. 

Ar5C scndelirerek bahçeden çık· 
tı. Şimdi nereye gidecekti? 

Mehmedin evine kadar 00, yere 
yürümemek istedi. Fakat, Zeynebe 
de inanamı; ordu. 

Ya'-aş yavas ilerledi .. 
Mehmedin evine vardı. 

Mehmedin annesi l•eni kalk 
mıştr. 

Ay~ eve yaklaşınca: 
- Fatma teyze! diye SıtSlendi. 
Ve yavaş yavaş evin basık kapr 

sına doğru l'Ürüdü. 
Mehmedin anası, Ay~yi ıörün· 

ce kapıya ko~ralc 
- Kıznn, dedi, Mehmetten ha· 

yırlı bir haber mi var? 
Ayşe ~şaladı: 
- Hayrr, Fatma teyzeciğim! 

Benim bir §eyden haberim yok. 
Mclımedin Bursaya gitiğini c!u}r 
dum. Bu gece uykmn kaçtı .. Güneş 
le beraber kalktım. Size geldim. 

Mehmcdin anasr, Ayşenin sözle· 
rinc inanmıyordu. 
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l 
l Meraklılarını 
~sabursızlandıran 

bir tatil 
devresinden 
sonra bugün 

yine · heyecana 
kavuşuyoruz 

Fakat hu sad ece bir başlangıç heyecanıdır 

Ası taraftarlı k endişesi,renk heyecanına 
gelecek haftalarda raslayacağız 

-.ı:..-.~~~~...ı:.o.--~~ıııı....ıı.::..ıı~ ...... 

Merakhlnrmr sab~rzlandrran ka.5alr saatler, bahisler, llcyecan
durgunluk devresi bugUn bitti. Bu hır, are.sıra hiddetler yine başlı
gUn eski heyecanlı günler, mUna. yar. Bizde ~edense_ spor mevsim! 

• 

Yazan: Sacıt Taiiraı Öget 

denilince blrçoklarmm aklma evve.. 
la futbol mevsiml gelir· 

Neden? 
, Heyecan sa.hası daha ı;ıilmullfi de 
ondan mı? Herhalde ... 

İşte bu~n 10 takım lik maç· 
lan fçin yine seferber olmu!I vazi
yette ... Sizlel'8C heyecanmw sefer. 
ber ctmig bekliyorsunuz.-

Her gönülde bir aslan yatar, 
derler. 

, Kimbllir s11Jn do gönlünüzde ya
tan aslanın rengi nedir? 

• Sarı yeleli, lacivert gözlU, aza
metle gerdan kıran bir aslan mı? .. 

Yoksa siyah beyzlı, hareli gözlil 
bir tekir kedi mi? 

Biliyorum, slnlrlcnmeğo ba..5ladı-
nız. 

- Bırak Allahcışkma!··· 
Diyorsunuz-

- Bırak !IU hlddet okşıyan pa· 
lavrnlnn da bize birnz maçlardan 
bahset .. Ne olacak neticeler? 

Yo ! ... O kndar değil". 

• Size şimdi oturup mnçlnrm neti
cesi hakkında sUtun sütun ynzı 

yazabilirim· Fak t faydası?··· Bu 
ancak bir kör hafızlık ola~ak ı .. 

Lik maçlan daha bugUn ba5h. 
yor. Tak:mlar ne vru:lyctto bilmi
yoruz ki ... Bana oturup kadroları
nı söyleseniz bile yine bir hlikUm 
yilr!ltmck, her zaman aldatıcı bir 
neticeye götUrUr insanı ... 
Sağdan soldan duyuyoruz: 
Fenerbahçe bu sene ·uvvctlly

m.lş- Yeni bazı oyuncular varmış .. 
Reşat tekrar haf hattında yer nta· 
cakml!I.·· Sonra tnl:ım, Türkiye bi· 
rincilikkri için Demirsporla, her 
gUn değişen kararlar yUzUndcn, 
her saat değU, hnttiı her saniye 
bir milsabaknyn bnşlnmıı.k için is. 
tim Uzerindcyıni§· Bu milnasebctle 
en fazla idmanlı bir takml halinde 
bulunuyormuu ... 

Galatasaray, mUteveffa Taksim 
atndmdan sonra -.ıbasız kaldığı 
için, zaman zaman mesirPyc gider 
gib! kalabalık gruplarla ışağa ıso!a 

giderek çalışm~··· Bazan darda 
kalmış, mahalle a.rnlannı bile ara
mış! ..• 
Bcşiktaşm birçok oyuncuları ar

tık ihtiyarladıklarma kanaat geti
rerek birçok yerleri gençlere ter' 
ketınişler ... 

İnanmayın siz bunların hiçbiri· 
DC••• 

Beşiktaş her sene ihtiyarlar, ta. 
knnm, her sene çok gençleşeceği
ni duynnz. Öyle ki, artık bu vazi
yet kat'i bir şekil alır sıınJti, .. Fa
kat ilk maçta bir de bakarsınız, 
takım yine, daha ben kısa pantalon 
la gezdiğim zamanlardaki kadro· 
ı:;unu kıl kıpırdatmadan muhafaza 
eder. 

İ§te bu vaziyette Meşhuuuur 
maç tahminleri ynpnnlar gibi "Be-
5iktaş takımının eski oyuncuları. 
nm yerlerini birçok yenl eleman
lar nlacaktır,. dediktl"n sonra: 

"Beşlk~ın kuvvetli forvctlerile . ' mUtcmndıyen ntak yapm~ı \'e Fe-
ner haUarmn, ileri hattınr bcsli
yecek vakit bırakmaması Ifmmdır, 
şeklinde mUtalcnlnr iUivc ederek' 
bir evvel söylediği cUmleyi iki s:ı: 
tır nşağıda nakzetmek güJUnçlüğU. 
ne dU3memek için, lik maçlarının 
Uk haftasını seyretmek, takımlar 
ve oyuncular üzerinde aşağı }'uka· 
rı bir fikir sahibi olabildikten son
ra, gelecek haftalarda tahmin te
razisini faaliyete geçirmek, hiç 
şilohe Yok ki. en doğru harekettir. 

Onun iı;in, Fener· Beşikta5 maçı 
ne olacak sunlinc, Fenerin çalış· 
mış olmasını bilmemize rağmen 
Beşikta~ hakltmda bir fikrimiz ol. 
madığr için cevap veremeyiz. 

Hele çarpışsmlnr bakalım ... Da· 
· ha ilk haftamrz bu ı ... Bu haftalar
da kaybedilecek bir maç, tnkmn 
şampiyonhilitan uznkla.5tıramrya -
cağı gibi, temin cdılen bir galcb~ 
de §ampiyonluğu bağışlryamn.z. 

Bu sene lik maçlnnnda bir yeni• 
lik de va.r: Beyoğluspor 10 takım 
nrMmda bulunuyor· Bir kuvvet ol· 
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lusporun bu seneki lik mnı;:lannda dür· ı ,.e 4ef, 
çok mühim rolü olacağı umuluyor. l<"akat bütün bu pUfçıııoe si 

Bu ba~langıç haftasında kat'i lıklarm birkaç hafta / 
olarak söyliyebilcceğlmiz ~eylt>r leceği şüphesizdir· şlJl'dl 
yok değildir- Onlnrı Glralıyalrm: Onun için it.ımizdC 

1 
,1Jf· ~ ııe: 

Bir kere takımlar oyun kalitesi bir başlangıç he)'ecnıtdiŞe!l ' ~P 
Doktainazarmdan bize pek UstUn Asıl taraftarlık en uJıı.rd" 
bir şey vermiyeceklcr· Başlangıç- :rcc:ı.nma. gelecek bıı! b~' 
ta, geçen senenin gözdelerinden yacağız. oıı 1'1~ ~1 
b:ızılarmı bozuk bulaca~ız. Takım- Yaznnızr bitirirken çısrıı1 
ların tam formda. olmnmış vazi - ze de 40 - 41 Jiı; ın~. ff' 
,retleri gözümüze çarpacak. Hatta, şanslar temenni cdC~I 00 
hatta, hakemleri bile kararlnrında. Sacit 'fuı; 


