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1CQctı 
'--"'~eti~ 
~iti 

~arplerinin 
Y sırıne daır 
&lan. HASAN KUMÇAYI 
4~ ' ıa.,~ Londra üzerine 

.._ ~~ atın &ekiz ~nCle sekiz 
~L"'lll&r •Jlar; bu bombala· .._ l .. •lltQa hariç oldul:'11 halde 
._., ~ lba 2:ayiatı ancak ıı;eld:ı: 
" .,_ ~ -..ı~ttir. Bu rakam ,...._ 

S"' bJnıba adde<lllcce.k olur S eclrıdi l'tlnnanıarmm tesiri 
4-t. t..~iu~nden daha ıır kor
~ ~a hliJanetrnek lhnn. S llllt"8J Londra. gibi dokuz 
~tıl '1t ıq~.:~.~ngiltuenln en 
l...llett.._ bl~ · bo -a8ında n en 
,:ıı. ""':"'inde lrıbardmıan hareke· 
~ ~~"'a dltZ&ylatm de.rttcsl 
~!.-er tarananıa ay
~. 0~ lll mucip olacağı 
~ daha. az olması t.B-

~ ~e en ı>lddctll ha\•a 
'\~ ın "<'rdiğl nUfmı za· 
~ 'tııfıde g\inde bin ölU olun· 
~ a. ı.,,., :!'lll ~iddetle de\'am 
~ ~t en tblnin tnuclp ola. 
ıııı.._~ h derat•k 360-000 ı geç
~ öl~li llıda. yUı binlerce 
~~ "1ııı.';; sebep olan bü~illc 
"'~ etfıt il& ebeleri bile bir 
~.ıı.."- ltlrı Yrtııız, §artsız teslim 
ı.~lllıı hlctıcı geıcnıc7.se Almanla-
~ ~~ltbı~ ha,·a hücumlan lle 
~ --~rn: hitblr tehdit n 
-:.~ ı.atı~ boyun .-ğınemı, 
~ ~ ~e ~ bonın rğdire. 
~ "' nasıl lnamlablllr? 
--~ ~'-" bu htı~ünden dcnlzlC're 
~ ~ lhillet bir müddet 
~~ oı, ela hakim obeağr 
~~~~· ıS ... ~Uerıaın propagan-
ıı.... ~ ~';' lftnnnundan faz. 
ı..~ ~ -.ı. ll'Jlan hava harp-
~~ ~Yeti aynJ zamancla 
'iL~ ~ Yt~ hlkfmJyetl ile 
·flit. ile~ l1'nn harbinin do 

l'erınooığlnl göste-

' ıt\sA.~ KU!IÇAU 

1119iltere 
~tu~ rvı ısır 

0rnetinin 
~~r hattı 
~ eketınden 
~ .... ~lllnun 
l '.}ıo Qf ve 1- ·ı · tq" 1'i: l(f ı 

~llaıtyetıel'I 
Sab teye k adar 

Bu ,,..,balı vlllyctte \·alinin nl81lğlnde yapılan toplantı 

Taksim belediye 
gazlaosa 

Pislikten 
cezaia1ıdırıldı 

Gazinoda tasdikli tarife de olmadığı 
yemeklerin Ustu açık yerde 

bulunduğu g.örüldü ! 
Evvclkl gece Tak81m belediye bah· 

çcsindcki yeni gazinoda teftlgler ya· 
pan 6 mcı oube memurları, mıilıtclif 
aebcblcrren, gazinoyu işleten Roman· 
yalı mUııteclr Yorgo Aleako hakkın· 
da ceza zabıtları tutmuşlardır. Teftl,t· 
te gıı.zlnoda wdil'1l tar\fe olmadığı 

ve tarlfutz olarak Bervls yapıldığı, 
aoğUk yemeklerin açıkta tqbh' edil· 
dlği ve nihayet gazinonun mutfağın· 
da temizliğe riayet edilmediği görUl· 
mUştUr. 

DUn şehrin diğer eemtlerinde yapı· 
lan kontrollerde de Fatihte Saraçha· 
ne ba'ında 17j numaralı HUııeylnln 
tırmmda.n tartıları eksik görUlerek 
66 kilo ekmek müsadere olunmuı ve 
ceza keallmJ,, Fatihte Macar kardcıı· 
ler caddesinde H numarada börekçi 
Mehmet belediye talimatnamesine rl· 
ayet etmediğinden, aynı caddede 78 
numarada aUtçU Lambo açıkta çorba 
ve pll~v aattıgmdan, 70 numarada 
sucu Haydar tıısdJkll tarlteııl olmadı· 

Ruzveltin bir 
mesajı 

Avruoadaki kuvvet 
imtıhanı 

Bltb dlnya 
ıalblnl tehdit 

etmektedir 

ğindan, 77 numarada kasap Ganim l· 
le 71 numarada kaıap Muıta!a man· 
da ctl ıalt.ıklarmdan, karaman yoku· 
oµnda. 18 numarada. fırıncı SUleyma.n 
ile Ha.Cızpaşa ca.ddeııindc 23 numara· 
da fırıncı Salt öı:den belediye tali· 
matnameııine muhalif hareketlerden, 
Saraçhane caddesinde Cl!kercl MualA· 
f a p&Bt&Jarm OZiiüıl &çık !ılrakbtm· 
dan, Saraçhan• caddeat.nde 271 nu· 
merada ka.ııap Emln manda etl eattı· 
ğmdan, Saraçhane caddeııtnde 275 nu 
marada Mahalleblci şukrlt tarl!eye 
riayetıılzlikten dolayı cezalandmlmış· 

tardır. 

Bundan ba9ka 45 otomobil oo!örU, 
6 otobU.S §Oförü muhtelif ıscbeblerden 
cezaya çarptırılmışlardır. 21 kişi de 
tramvaya atlamaktan ceza görı:nu,· 

tur. 

Hür Fransızların 
Şefi harekte 

başladı 
Afrikada Senegalin 

limanı 

DAKAR 
General dl Gole 

~~ ırh olahm 
t-;~~ 24 (J\ 
.ıık ~Ilı!~ llıtüıa · ~:>. - Röyterin B~ton 24 (A· A·) - Ruzvelt, 
tıı~e ~~ 1:llah z:ır:uıın salahiyet- Amerika~ lejiyonunun 22 inci yıl
~~ \ı ~. ~!erinden öğren· hk kongresine gönderdiği mesajda 
~.ıı-ttılıli'ette .., hUkfı.meU, bu. şöyle demektedir: 

llUbak tıkllllDI 
reddedince 

Deniz kuvvetleri 
tarafından 

\'· ıha~ ~ıgır hUkfımcti- "- Yabancı ~emleketlere, ıuı· Bo b d 
~'t ~Ve ~eunden çok mcm· hU ve blir hüklımeU sevenlerle m ar ı· 
~.~~ et ~r hUkiunet.inin va- bunların tahribini isUyenler anı. • 
~~ lerıUrirse, lUzumlu bU • sında ciddi bir aııl:ı.şmnzlık mev - llft a n e d• ı ı d ı• 
~~ b~i l •lacağma emindir. cuttur. Bu kuvvet imtihanı, geniş- • pil • 
~ ~ ~~ tanı ~ınnı hattı hare- !emiştir ve istesek istemesek, bu• ' F 
~~t1 • '<41' 8dil lllnile anlaşılmak- gün. bütün dUnye. sulhil için bir ' f Q n S Q 
"'1ıt- ~tte ltlektedir. Şu cihe- tehdit teşkil etmektedir· Amerikan ' 

. \! ~ZônUndc tutmak hayat tarzımızı, kendisini tehdit m U k Q be le 
(~ hUkümctl, Mı- edebilecek her şekilde tecaviize 

, ı 4 tineüde) karşı himaye etmemiz lazımdır·,. ' J k I ·· e ece .. 
t oto b u• • ~ 1 e. k o· • m u· • r Lrmdra, 2s ( A.A'..; - 1ngiliz 

k 
'-' ist ihbarat nezareti .. bu akşam 

'lkia ~yon u çarp 1şt1 Si~~a~~b~:~~;,e~::=. 1 1 1 larm Dakarı kontrolları aıtma 

k d 
almak için devamlı gayretler a ın ve bı"r çocuk muhteıı·f sarfettiğini göstermiştir. Fran • 
sız harp gemilerinin, Almanla.. 

~. Yeri . d I d rm müsaadesi olmaksızın yayıl· 
~'Otu~- erın en ·yara an 1 masI her halde imkansız bulu. 
~'~ ·- 10!" nan Toulondan Dakara hareke· ıı.._ 3oıa 'l' ur AbdUlgant bU.S ve kamyonun ön kıarmları parça· 
~ :'Mil oıo~•lın ·Yıldız hat· lanmıo. otobüs yolcularından Şakir ti, düşünülen teşebtrusün başka 
\:~ıı ~l 3eia n le §oför Haııanm kızı Ayoe, Ayten ''e oğlu dör t yaşla· bir bürhanmı vermektedir. 
~ it., tlıı altta Utnaraıı k6mUr rındald Erdoğan muhtelif yerlerinden Halkın büyük bir kısmı Vişi 

• ~ıııı111:; Beılktaıta ant yaralanarak tedavi altına almmıılar· hükumetinin Berlinc boyun eğ-
.. ~ ve çarpıımıı· dır. HAdlııe hakkında tahkikat yapıl· mek siyasetine muhalif bulun • 

llddeUnden oto· maktadır. ( De,·amı ' \int'ilde ) 

Busabah Vilayetteki büyük toplantı 

Nüfus Sayırııı 
nasıl olacak? 

Valinin r,iyasetinde bütün Kaymakam ve 
Nahiye Müdürlerine izahat verildi 

15 bin memur çalışacak ve 
sayım öğleye kadar bitecek 

.· . 

Londra, 24 (A· A·) - Hava ne
zaretinin tebliği: 

Almanyada, H~llandada, Betçi • 
(Deva.ren 4 Unrüde) 

Amerika 
hariciye 
nazırı 

diyor ki: 
Çocuk tapyan 

va paran 
torplllenmeıı 

Alçakça bir 
harekettir 

\'aıiogton, 21 ( A· A·) - Gaze
teciler ioplantısrnda. Amerika Ha· 
ricl'ye nazırı Hull, tahliye edilen 
ı:ocuklan t.aşnnakta olan vapurun 
torpillr.runcsini mevzuba.hs ederek 
şu sözleri söylemiştir: -
"- Bu hareketin pek ziyade al

ı:akçn bir hareket olduğu hakkm. 
da Bitll'şik Amerikadıı noktaina. -
:r.ar ihtilacı mc\·cut olmadığına c· 
min bulunmaktaynn.,, 

(Yazısı 4 üncüde) .. 
... - EZ4Ct ' 

Umumi bir -Pasif 
• r • I 

korunma: ··teerü~ 
' I 1 • 

besi y8pılacak·, 
Tecrübe esnasında muhtelif ekipl~·r~e 

17 2 o o kişi vazife . alacak 
Muhtelif yerlere 150 a li. rm düdüğü dıilia konul
du. Tecrübenin yalnız üç gÜn içinde yapılacağı 

ili.n edilecek . 
Teşrinievvel ayı içinde gchrlmlzde 

umuml olarak bir pasit ·korunma de· 
nemeal yapılacaktır. Bu defakl tec· 
rübeye bUtUn tedbirler alındlğmdan 
ehemmiyet verilmektedir. Şehr\n muh• 
telif yerlerine yenıden 150 a!A.rm dU· 
dUğU konmuştur. Umuml tecrübeden 
birkaç gUn evvel alArm dUdUklcrl 
üzerinde bir tecrübe yapılacaktır. U· 
mumt tecrübede 17200 ld§l paıılf ko 
runma ekiplerinde vazife alacaklar· 

dır. Tecrübenin gUn ve saati gizli tu~ 
tulacak yalnız UQ gUn Sçlndo olacaft 
haber verilecektir. . . • 

Alman 
tayyarelerinin 

dünkü · 
Viyana sergisinde hücumları 

En m uvaffak fazla olmadı 
paviyon 

Tlrk pavlyona 
ol da 

Bu sabah kamiserimiz 
gelCli 

Bu sabahki Avrupa ekspresi 
ile §ehrimize Viyana sergisi 
Türk pavyonu komiseri Ticaret 

(De,·amr 4 iln<'ildt) 

Bir baltada dlflrL 
len Alman 

tayyareleri 265 1 
balda 

L<m,dra, 2S ( A. A.) - Hava 
ve dahili emniyet nezaretlerinin 
tebliği: 

inşaat makine ve 
aletleri 

Ekseriyetini avcr tayYa.releri 
teşkil eden büyük düşman tay
yare grupları, bu saıbah !Kent 
ve Sussex sahillerini a.şınıelar 
ve avcı tayyarelerimizin hücum
ları ile karşılaşmışlardır. Düş • 
man grupları dağrt.:ı1mrş ve 
Kent ve Essex Kontlukları üu. 
rinde ve sahil açıklarmda çar • 
pışınalar olmuştur. Bu hücum 
esnasında hiç bir bomba atıl • 
mamıştır. 

Ellerinde bu çeşit mallar bulunanlar 
cumartesi akşamına kadar 

beyanname verecekler 
(Yazısı ' Unclldo) 

Bili.hara, düşman tayyareleri, 
Suessex sahilleri ümrindeki bir 
çok şehirlerde, bilhassa. East
bournc şehrinde sivil halk ür.e -

(De,"IUIU ( tincUcle) 



38 Yazan : :Radiccan- :J<aflı, 
- Ahmet Hanm yanından kaç· 

tmı; bir atla bir tiltek te çalıp aa
na. hediye getirdim. 

Deyince sert bir cevap verm..işti: 
- Atm, tllfeğin kendinde kaL 

sm; senJn gibi bir adamın bize lll
zumu yok; düşman olanlardan bi· 
rini lSldUrmed.ikçe sana. güvene
mem. 

Bununla beraber Nur lıl.alıomat'ı 
öldürmemişti. 

Zal'de.n gelen haber llzerlne sa. 
dece göz hapsine almıştı. 
Şamil Hacı Muradnı yatdm1 is

temeyişini 1)1 Jı:arşıtama.dı, Wdn 
kızmak lçin de bir sebep göreme
di; ç(lnkU genç Avar kahrazı:ı.aıımm 
:-.onsuz denecek kadar hilyUk olan 
gururunu, kinini, §ilplıecillğini 

pek yakından ve iyi tanıyordu; o• 
nu herhalde kazanmayı da o ka
dar istiyordu ki kendi gururundan 
Cedatlrlik etU; Avaz hımlanmn a
damla.rmdan, Hacı Jılaradm eeki 
dostu Irata Al1ııhı kumandasına 

bet ytız ldl1 vererek RUllara kar. 
şı ı&ıderdf.. Onlarm thaliden Qlk

tığı ınnu.n ıeceet ZaJde ıJz,11 ve 
stwl8 bir bynaoma vanb:: Hacı 
Munıt klSydeki &ldlz, bola ve mek-
1!.'rl topluyor: d11fm,aıı fllf1arma 
doğra aralıyordu: l&b&ha karp, 
y:ılaııeı fecrin mol'Qk aydırıbtm4a 

atlara bindiler: mitr lltlrOalbıtl 
kll"baç, kılıç, mık veya qa1ar 
la kayfl çevreliyeıı cttıere dofnı 

silrdill•: korlımııç Mjtlnrıel•, 
kişnemeler blriblrine ~; 
sil!b teelerl hepmmn n.ttın4e 
yüksellyordu: bfras IOIU'a toplar 
da ateee bao1amıl1&rdı; Rus n~ 
çilerl dağılımflardı. Boru:aıı 'Ye 

trampetletJn acı çtihkl•rfle aya • 
na.nlar l&Ptıı bir halde turaya ba. 
raya kouuyorlardı· Kuma.Dıd&lar b&

ri1rlrfnf tutmuyor, za.bft ve neferi 
bitfbirlnden ayırmak mflmkün ol
muyordu. Hacı Muratla arkadqla• 
rı bu b.rgaşalığm ortasm.dan ve 
kendilettiıe yol açan çılgın 6ktlz
lerle bıeklcrllı, azgm bofalarm 
ardmdan karşı1d dağlara. doğru 

ô.irtnal uzaltlışyorlardı· 
Ahmet Han Hacı Muradı k&çit

ımştI; ilkin hiç oltnaz.sa Zal'Yi ele 
rrcçirecek; dilşmanmm ve oı:iımla 
beraber olantarm evlerim yerle 
bir edecekti; fakat Hacı Muradm 
köyde olmadığnıı bUeıı Rus uker. 
!erinin cesaretleri arttı; manga 
nizamında ytltOY'llee biktıla.r. 

Ruslar, c;itleri aşar aşmaz sm 
bir ateşle karşılaştılar; sonra 1ılt 
taş ~ bqladı; 1ma bir za
man eonra da balta, knrek, btr,ak, 
kıızma ve sopalarla saldmUi Dıtl-

Şimdi belki cşvap 
verir 

M O"BAREK bir gazete bir fık-
ramyJe b3.51Duharrtrlne ça· 

tıyor ve dl)'or: "lll'men her b\aka.
lcnln son bUkmU de foddı': Banu 
bize bidf!ieltt ı:~stereceırttr.,, 

''Halbuki okuytku; bir yaznla 
scrlc\·hıuım sorduğu ınate metnin 
cevap vermsslnl bekler. Ba suale 
hadiseler cc\'ap \·erecek olduktan 
!llOD.ra ara. yerde mubsrrlttn \iku. 
duna ne lüzum var!., 

Bay eolr ~m· Bb de buna 
merak Nllyorduk· Birçok defalar 
söyler.dl;:! halılc başmuharrirbalz 
covap \'Crmcml,5lcrdi· Belki tendi 
gazetesinin lıo sorusuna cevnp lüt
federler de biz de meraktan kur 
ti:Jırio~ olanız. 

iyi ki yaşamışlar 
F RRA mn1uırrlr1orine bala-

yonun, elt,erls1 clilz bir 
yo1 tutmuşfar yUıilyorJar: ''Nu
rettin ffooa <lemis kf-· Bekt.:ışlyo 
sormn~lu.- tın 'bana İncili Çıi\'tl• 
smı bir fıkrnsmı hatırfattJ .• ,, J:fbl 
cümlelf"l'lo Ali1ı;1vot1ar sözeı. 

Yazılntrnm yamttıdan fa:ı:JMı 
hlkllye-

KendJ kendime: iyi M Na.,.rettfn 
Hoca. ya,3mr,, 1'..ektafi bulıınmuı;ı , 

yarlara, kadınlara, hatta çocukh· 
ra ruladıls.r; k11çillt ve kolay bir 
gezinti olacağı sanılan bu yürUyü.§ 
çetin bir savaş halini aldı; yUz ıe
ri etWer. Eğer sıkı bir hUcuma 
kalkm~ olsalardı köye gtrebUe
ccklerine şliphe yoktu; lakin Rua 
kumandam elde edilecek netlcenlıı 
daklllecek kanlan kal'§ılamıyaca • 
ğmı dfi§llnUyordn· Mademki asıl a
VI kaçtrmqlardı, bi.rtakmı ihtiyar
lara., kadınlara ve çocuklara ateş 
etmekten ne fayda vardı. Bunun 
için, Ahmet banm ısrarma. rağmen 
a.ske.rl geri çekmişti; hatta. artık 
bUsbtıtu.n çekilmeyi, Honza.ktıı.k.i 

kışlalara dönmeyi istiyordu: zateıı 
gök kararmı.3, bulutlar alçalm.r;ı, 
şimtı.lden esen rllzgar hızlanml§tı; 
yabJıur veya karm yaklqtığma 

şUphe yoktu· 

Hacı Murat yalan yamaçlara. at 
stl.rerten kısa bir dinlenmeden sozr 
ra gerl d&ımeyi, yanp çıktığı or
duyu bu. ıefer dışardan hırpala -
mayı, panik yaratmayı tasarlıyor. 

du· Kll%1ıki yamaçlarda kıvnla 

trmla inen ve yaklaşan toz bulu
tunu rörilnce durdu; sağ elJnf 
g&zlerlnin Ultllne sipcr ederek 
dDı:katle baktı: 

- Bunlar ldmlerdir acaba. ?H• 
Akbardllav ayn! yere g!n attik

tazı. aoııra cevap verdl: 
- Hertıalde Rus ceğil-
Hact Muradm muhasara çembe· 

rlDi Jardıfj yakın ve uzak köyler
de mlljdeleniyordU· Slllblarmı ku
pnarak atma binen herkes onun 
konakladığı dağ yamacına n~er be. 

ter tmnamyorlardt· Daha hl.tinci 
g1ln renç Avar kahramanınm 

mll!rucai be3 yUzü geçiyordu. 
Hac1 Murat Ha.et MogorGya. llCS• 

lendi: 
- Çabuk o tarafa git, gelenle

rin kim oldufunu ~ğren ! 
Hacı Mogoro on kadar atlıyı ar

dma t.aharak kivrmı kn•rnn uza· 
JU, bazaıı. kaybolan ve tekrar be
liren bir kır yolunda uz.lklaflt; L 
Jd saat sonra onların arasmdan 
yaJnJz bitlsi, on yedJ yaşlarmd:ı 
bir delikanlı geri döndn: 

- Fata Ali geliyor! 
Dedi· 
Hacı Muradın gôzlmndc 

hasretin 81.bahı gillilinsedl: 
- Şamilin yanından mı? 

- Evet.. Kumandasında 

yUs ath var! 
- Ne yapmak istiyor! 

bir 

_ 111ze yardmi ed~kmle; ş.. 

mil göndermfl ı ... 
(Devamı var) 

tncm !:&vtll ömUr siinnttt- Yoksa 
hal b.a.$pDıış.,, dedim· Dedim a
ma bir gazetede do zabıta vak.ata· 
n sDtununt!a Vsktidai'da otnran blr 
kadnı. &lt adttııb blt19to kavga 
ederken Raif yanmd!l duran doma· 
tetlcrdeu l>lr anr; ahp kadmm 
suratı budur diye lndlrinoo gözün
den yaralandığını okllfllne.a, ben 
de gayri lhtiyari, ma.Jfun fıkrayı 
hbrladmı· 

Bu hangi fıkra! 
Dlyo sorulml)"M'ek kadar bDlnea 

bit fıkradır· 
Anfatma~'15nn, flkra. mtıh:ırrlrle

rlae bcmemek endlJCSiıulen doğ. 
flal:'U s:mılmamalıdır· 
Bitpazarında ölülerin 

vezin ve kal iyeleri 
satılıyormuı 

•• O LtJ sıttıncla.n çıkan elbiseleri 
toplayıp Bitpazarmda n· 

tanlar \VIDlıJ- 8ahlplerlnln Jı:ıngl 
wtalrlctan öldüklerl malum o1mr 
yan hu elbl!icler tebbirhMcyo gön-
deri1mec1cn b:mlan t~:ratmdan 
toplanıyor, Ilitpa7.anna geliyor· 
Bıırn.ılan da bazı ynsıyıınlamı c;ır. 
tma gcQ[yormu,. Mczn.rtlan ölillo
rfn attm ct!qJerfnJ sökmlerden M>D" 

rn. clbtsc1erlnl alrp s:ı.tnnbrda kar
şıta.c;m:ı.k insanı pek ele hayrette 
bırt.'muyor ve frıMD !mfasmlla bir 
f,tlfham kıvrılrvor: Acaba bu cJ. 
b!s• !llntıcı1an yeni f}t\Irtcrılen iri· 
dtr? 

1 
yatılı ~rta okul iplik ve 

ve hseıer Kaput bezı· 
Sade yağlara 
azami fiyat 

Senelik talebe ücretleri 
tespit edildi 

Maarif vekilliği muhtelif vi· 
liyctlerde bulunan yatılı orta 
okul ve liselerin pansiyon Ucret
lerini tespit ederek bir listesini 
okullara. bildirmiştir. 

Bu listeye göre: 
Adana lisesi: 170, Adn:r.a kız 

lisesi: 170, Afyon lisesi: 140, 
Antalya lisesi: 165, Balıkesir 
lisesi: 185, Bursa: 170, Çam.lL 
ca kız: 210, Denizli: 140, Di· 
yarbakır: 170, Edirne: 160, E . 
renköy kız: 210, Erzurum: 175 
Galatasaray: 260. Gaziantep· 
150, Haydn.rpa§a.: 210, lzmir 
erkek ve kız : 210, Kabataş . 
210, Kandilli kız: 210, Kars . 
160, Kastamonu: 150, Kayseri: 
170, Konya: 160, Kütahya. 
140, Sıva.s: 160, Trabzon: 150, 
Yozgat: 150, Bursa. kız öğret 
men: 170, İstanbul kız öğret. 
men: 210, Aydm orta: 150, Bi· 
lccik orta.: 140, Bolu orta: 150. 
İzmir Buca: 210, Çaııakkafo: 
160, Manisa.: 160, Maraş: 150. 
Niğde: 140, Ankara !ımıetpaşa 
enstitüsU: 210, ÜskUda~ kız en.s 
titüsil: 210. 

Eylul imtihanlan 

Muvaff akiyet 
ancak yüzde 2 O 

Lise ve orta okulların eylill 
de.vresi imtihanları da haziran 
devresi gibi muvaffakıyetli ve 
memnuniyet verici bir vaziyet · 
te geçmemiştir. 

Orta. okulların eleme imtihan 
larmda haziran devresinde ta. 
biiye imtilianında muvaffak ola· 
nuyarak diğer riyaziye ve türk. 
çe imtihanında muvaffak olan 
talebeler eylül denesin e bu 
sefer riyaziye veya türkçcden 
muvaffak o!amamrşlardır. Mu· 
vaf!a.kıyet nisbeti ancak yüzde 
20 dir. 

Bu suretle talebe muvaf!akr 
yeti tam mana.sile tebeyyün e. 
dememiştir. Öğretmenlerin ve 
maarif men.suplannm dUşUnce 
!erine göre imtflta.n ta.Jimatna
mesitıin bir maddesinde değiş 
me yapılması istenmektedir. 
Diğer taraf tnn liselerin sor. 

smıflarmda. muvaffak olan ta. 
lehe mikdıırı pek v..dll'. 

--<l----
Çingeneler poUıe 

saldırdı 
iki suçluyu polisin 

elinden almak istediler 
Evvelki gUn Salllkulede prip 

bir bfidi<ıe olmu.,, bir çok çingene
ler ikl polisin llterlno ıaaldrrarak 
tabancalarını almo.k ve yanl:ı.rmda 
gBtürdilkleri suçlu iki c;lngeneyi ka 
çmnak istemişlerdir· 
Ka~lmak istenenler Pebllva.ıı 

Hüseyin ile t.zmtrll Nuri adında 
ild kıptidir. Bir mUddettenbcri bir 
suçtan dolayı zabıtaca arandıkla . 
nndan evvelki gUn iki polis me -
muru tarafmdAn yakalanmışlar, 
fakat bunu gören akrabaları Hü • 
seyin, Mehmet ve AY§e polislerin 
U.rerlrte hUcum etm.lşlcrcllr. Polis. 
Jer bunlarla mtlcadcle ederken 
tzmirl! Nuri adında.ki suçlu kaç· 
mıştır. Bunun Uzerine Illiscyin, 
Ayşo ve Mehmet dün adliyeye ve
rilmişlerdir. İzmirli Nuri aranma. 
ğa başlanmıştır. 

Fiyatlan 
kondu 

1 
Komisyon bugünkü 

piyasa fiyatlannı aynen 
kabul etti 

Milli korunma kanunu Fiyat mllrakabe komtsyonu d11n 

h••k•• I • .. alqam toplaıımlf ytıkaelen gıda mad· 
u um erme gore delerlle 1&deyağlara yeni -~ fiyat· 

Toptan satış fıyatı 
tesbit edıldi 

Ankara, 2i (A..A..) - lkt!sat vek& 
Ietl.nden tebliğ edllml.§Ur: 

Endllst:rlyel nuunulAtm maliyet ve 
toptan ııatıı nyatıarmm teabtt ve 
kontroıu bnkkmda 3003 No.lr k&nunun 
ı inci maddes1nln verdiği saJAlıJyetc 
lstl.naden 24.9.1940 tarlhl..Dden lUbaren 
mert olmak Uzer• kaput bezleri top 
tan nzamı satış fiyatları fabrika tea 
ll.ın1 satı§ları için a.şagıda.kl tekilde 
tespit edllmi§Ur: 
ı - İplik tıyaUan: 

a - Adana. ve Mersln vUA.yetıen 

dahilinde bulunan fabrikaların 4,5:W 
kilogramlık bir paket pamuk ipliğin 
azamı tlyaUan: 
No. Va ter 

8 
10 
12 
H 
16 
18 

Kr§. 
3115 
335 
470 
41X> 
~30 

565 
585 
610 

20 635 
22 660 

KaUı 

Ki'§. 
8415 
365 
505 
350 
575 
620 
645 
675 
705 
736 

Kıvrak 

~. 
340 
37D 
515 
l5('i() 

395 
645 
670 
705 
uo 
7715 

24 685 770 810 
b - Adan& \'e Mersin haricindeki 

fabrika ipllkJer1 için bugtlnkQ ıeraite 
göre yukard4kl beher paket fiyatına 
ınmt.tı.ka farkı olarak qağıdaki m1k 
t.arlnr UA.ve cdlleblllr: 

Kuruı 

KB.ysert s:s 
Malatyw. ~ 

Ereğli t5 
Antep 2~ 

ı.tnnbut 20 
c - İzmir, Nazilli, Ercğlf, M&lat· 

ya, ve lata.nbul fabrlkalannm Akala 
pamugunun yapacakla.tı ipllklertn be' 
her paketinin fiyatına aynca 2Q ku· 
ruş zıı.m yapılablllr. 

2 - Kaput beZI flyaUan: 
a - Adana ve Yer.sın vilAyetlen 

dt.lıllınae bulunan fabtıkalar ınamu· 

t!tmdan 36 metrelik ltaput bezleri · 
nln beher topunun toptıı.n azıı.mt sa.tıı 
tiyaUan §öyle tesb!t olunmuştur. 

Tip 7l5 santımetro gcnl§llğiılde 

b 
c 
d 
e 
t 
g 

36 metrelik bir topun fiyatı 
82:'.I 

72ıJ 

780 
775 
690 

h 670 
Beher 5 1&11tlmetrel!k en farkı için 

top tl~"D.tnı& llAv') vaya teı1%ll edilecek 
fark. 

40 
"7 
H 
37 
37 
H 
32 

b - İstanbul ve K&YMrl fabrikala· 
n kaput bezleri için bugünkU §eraltt 
gllre yulr:anki beher top •nyatma mm· 
tı:ı.ka farkı olarak aşağıc'lald mlktarlıır 
llAve edlleb!Ur: 

t.atanbul g Upl için 90 ku.n1§ 

Kayseri d tipi lçln t!O ku~ 
c - lzmlr Ye lstanbUl fabrlkalıın· 

nm Aknla pamuğundan yapacaktan 
beher t op kaput bezinin tıyatma ayn 
ca aşağıdaki farklar nAv• edilebilir: 

b tipi için ao kuru~ 

c " .. 30 " 
d .. 2!S .. 

ıarı tuplt etml§Ur. 
Bwıa. g~re, Trab%0n yağmm toptan 

fiyatı 110 kUI'UI, yan toptan tıya.tı, 

ıı~ kutUJ ve perakende fiyat 125 ku· 
l'Uf, Urfa yatmm toptan tiyata ıaş 

kurUf, yan toptan fiyatı 140 kUl'Uf 
ve perakende fiyatı 1.50 kunlltur. 

ıı:aue.ıı plyuada fiyatlar kendi ken 
dine bu kadar yüluıclml§ olduğundan 
komisyon plyasad:ı.kl flyatle.n aynen 
kabul etmiş olmaktadır. 
FlyaU&ruı bu de!akl teabltlnde ev

velce Trab'zoıı yağlan için kabul edl· 
len yQzde 15 ten yüzde yirmiye ve 
gıda maddelerindeki kfir nJabeti de 
yüzde 10 dan on be§e c;ıkanlmıştır. 

Komi.yon züccaclyc tıyatıarmm 

t.esblU Uzerlnde do me~gul olmu§tur. 
Bunun lçln P&§&babc;& cam ve Ae 
tabrtkasmdan mal~mat tstenml.§Ur. 

Sanayi sergisi 
Bu sonbaharda açılması 

için teşebbüsler 
yapılıyor 

11 senedenberi her sene açıl· 
makta olan İstanbul y~Ji mal
lar sergisinin bu sene de açıl. 
ması için alakadarlar tarafın· 
dan tetkikler yapılmaktadır. 

Sanayi Birliği İstanbul sa • 
nayicilerinin lz.mir sergisine de 
iştirak edemediğini görmilş, bu 
rıun üzerine İstanbul sergisini 
kurmaktaki tasa,vvurl:ı.ruu tat· 
bile için teşebbüslere girişmeğe 
karar vermiştir. Yalnız serginin 
aonbahar gibi Galatasaray lise
sinin açıldığı bir zamana ~a. 
ması bu binadan istifadeye im· 
kan bıra.kmayacaktır. Bu !ebep. 
le belediyeden yeni bir saha veya 
bina teminine ça.lışı!a.caktır. 

Serginin kurulmas " 1 beh· 
diyenin de yardımda bulunaca • 
ğı ilnıit edilmektedir. 

Bundan sonra İstanbul sanayi 
sergisi her sene sonbahar mev. 
siminde kurulacaktır. 

otdukınrı lıUkUmlcr: 

1 - Bezlerde bir top ve ipliklerde 
bir paket toptan aatıı sayılır. 

2 - Paket ve top ambnlajı tııbrl· 

k~yıı ve balya ambnll'Ljı mU11tcrlye a· 
ittir. Balya anıb&Uj m.asraOAn haki· 
k1 ma.ıın.rltl tecavüz edemez. 

Bu mMraflar, fabt'lknnm bulundu 
ğu ıchrin maballl fll'at mUrnkabe 
komlsyonlan ve bU komı.tyonlArm ol· 
ma.dı:ı mahallerde en yakm komis· 
yonlnr tart.!mdan ta.svip ve tasd!k e· 
dilmek §aruıe muteber olur. 

3 - Fabrikalar depolarında stok 
olduğu h:ı.Me mUbnyaa için muracnat 
eden, bu m.ııJlarm imal ve tıcareWe 

me;ıgul mU~terlyc, mUıterlnln normal 
lhtlyacmı geçmJyocek miktarlarla 
satış yapmaktan 1-Unklf edemlyecek· 
letJ gibi bUtün memleket veya muh· 
telif ıehlrler iç.in 1ııbl3u ballnde mu· 
ayyen bir veya bir kaç müşteriye de 
satı§ hakkı veremezler. 

4 - Fa.brikalıır, iplik veya bez sa.· 
tı§ls.nnı mtl§terinln talebi ha.riclnde· 
ki bir miktar, rıe\1 voya. diğer mamu 
lltmd&D almmuı ıtbt kayıtlarla tak 
yit edemezler. 

Ci - I<'abrtklllar, her ıı.ym blrlnde, 
ve on beflndo kendi mamulllerine yu· 
kard&ld azamı fiya.Uar dahilinde tat· 
bl.k edecekleri atıf fiyatııınm mahal 
U bir ıllZ<ttede ve Ankara veya. tataD· 
bulda çıkan gazetelerden birinde ner 
retmeğe mecburdurlar. 

& - J'abrlkalar, bultmc2uklan ma
haldo blr atış b11rosu veya mağazan 
agtıkları takdirde bu büro veya ma· 
ğaza.nm satış flyııtıan da fabrlkanm 
uaml satıı tlyaUarmı tecavüz ede· 
mez. 
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t~i~(~~~ . ·ı· h AlmanyllUD nlfasa Almanlar söyUyor: Gıda ar araSlll a 
~~- •; r. 2•370 ıngı ız arp 97 mıı k ıd . .

1
. 

1 
. k • 

~-~:;.. ~· ·ı · yona çı ~· 1 ıngı ız erın uvveı 
~~~-::"':'....-:-.·· gemı erı e.j::X~rı!ıy::· A·> - p. N· B. manevı·yesı· çok muvazene 

S ""'ş-'f:i;.·· • • • • Sldl Barraalyl Alınanyanm istatı_stik orw:_n11. 

:~ l~.~ ~":'· I "8Dlden .tu.P:un 89·?3~-000 kişiye ba.lig ol- Uk k 
~ Mo: : 1.ıt • ıı 1 J dugunu bıldirmekted.ir· y se 

~'-111-:=.ı!....... ~~ • Jl 1 bombardıman Şimdi Almanya ile birleşmiş o-
• ~ hr VA-;=.•• .. lıİ•• lan himaye altındaki bölgenin nU- Londra, 23 (A· A·) - Vö~er 

~:~~-~~~~ına;tba;uı~~ ettll81' fusu da ilave edilecek olu~ bu Bcobahter adındaki Berlin gazete. 
l rakam takriben 97 milyona var· si, İngilizlerin kuvveimancviyele -
qıltıt !" Kahire, 24 (A· A·) - İngiliz U· maktadır. rinin pek yüksek olduğunu kabul 

Z lraJıaın ·mumt karru\,""8.hmın tebliği: Bu suretle Souvct Rusyadıın ve teslim etmektedir. Bu gazete ez-
lııa Mısırda: Garp çölündb vaziuette ·J "ltaı. J sonra, Avrupada en ziyade nUfu. elimle şöyle diyor: 

C 
,ueal : hiçbir değişiklik yoktur. lskenderi· su olan memleket Almanyadrr· "1ngilizlcrin alç.ak in.sanlar ol. 

ye, Sidi - Haneş ve Matrııh, dilş. madıklarmı blliyoruz· !ngilizler di· esu r man tayyareleri tarafından bom - sipUnI muha!a7.a etmesini pek ala 
bardnnan edilmiştir. Ha.sar peke- f~,~~J bilirler. İngilizler memleketlerini 

~ı 1 hemmiyet.s.izdir. İki kişi ölınUşfür. . derin bir hUrmctle severler.,, 
V !:. 1 m Krbrısta, düşman, Marfu koyuna 

Q bir hU fak t hi b" h BtR JAPO~ ŞEHADETİ 
gel• cum yapmış a ç ır a· IYor f sarı mucip olmamıştır. :t- AUna, 23 (A.A.) - Röyter: Al- Tokyo, 23 (A· A·) - Nişi Nişi 

~cLar ı akat SOnra Diğer cephelerde kayda değer manyıı, Yunan olimpiyat federuyo- gazetesi Japonynnm Londra se • 
11 bll U bir •ey yoktur. nuna 28 eylillde yapılacak olan spor fareti müsteşarının aşağıdaki be-

~Qhl ı 111g nku· fena 1t:NG1L1ZLlmL.~ BO:\IBARDIMANI hareketlerine iııtırak etmek uzere bu- yanatrnı ne§retmektedir: 

~ 
8tden KahJre, 23 (A· A.) - Röyter: raya gelecek olan 35 kJşlllk atlet ka· ''Londra ahalisi hayret verici 

h 
Sonra da İngiliz deniz makamlarının 1s • filesinin gönderllmlyeccğlnl bUdlı- bir sükünct göstermektedir. lngi -ll akk kenderlyede neşrettiği tebliğ: mlştir. lir. bükfunetinin payitahtı terket-

f ak Dün sabahın ilk saatlerinde de _ • Londra, 23 •(A.A.) - Kral ve meği düşünmesi için hiçbir sebep 
~r nlz kuvvetlerimiz Sidi - Barra.ni krallçe dün I..ondon haataneslne gide- yoktur.,. 

L \; gele k lmmtaka.smdaki düşman mevzileri. rek hava hücumları eanumda yara- -
k"drQ ! Ce 1 ne hücum etmişler ve iyi netice· lanmış 01anıarm bir çoğuyla gö~- Sovyet Rasyada 

fj!<l'ı.e~ 3 (A..A.) _ Röyter~! ler almışlardır. mü§lerdir. Kral hastane müdürüne k I J 
~alt... ~ta AltıncI Geor:' ,· • yaralıların haletl ruhtyelcrlnln harı- as er manevra ar 
"il' -~ d kullı.de olduğunu beyan etmiştir. 

ll•K Yo ilen red" • 3 Moskorn., 23 (A· A·) - D· N. 
~ · .. ~Ult 8Ö • • eş ı. I \ısıkmttlara ve t.ehlikelere katla· :f. Noumea, - Yeni Kaledonya • 2 B. bildiriyor: ı 
, ~ltı: Ylenı1ştir. Kral { nanlann hepsi de aynı tarzda (A.A.) - Müttefik kuvvetlerle blı- Pravda. gazetesi Kief hususi 
b~ bin "J...._ şerefe layıktirlar. Bu tehlikeli ! ilkte harbedecek olan yeni Kaledon- mıntaka.smda dün manevralar b:ış-
~ "'~lıuıgacmdan· fakat unutulmaz günlerde gös. yalı Fransızların askerlik ıubelerlne 1adığrru bildirmektedir. 

'~titan e:1 bıraz fazla ol • ~terilen §ecaat ba§an oktur ve kayıtıarınm bu ~afta başlıyacağı tah· Harbiye halk komiseri mareşal 
ile !tıı_,:,:_';'lllya lnilletleri bu nl d ' ç mln edllmektedır. Bunların bir çoğu· Tinıojenko, genelkurmay başkanı 
~~~ilarnıdak· ' şa 1 ır. nun Avustralyalılarla birlikte kay· • 

!'ı.ı "<lr "<1.1' "':u. ı kuvvetle. Bntün başarıların derhal ve general ?ıforeskov, harbiye halk 
·"< 9ı._ -.ı. ~-ft- dolmak arzusunda bulundukları ha· k 
r:ı.. :"'llt ..1a:-unaı olduğunu , şerefli bir surette tanınması omi."!er muavini Chtjadenko ve 

"< ...._ da "' • arın d w ber alınmaktadır. Kiyef hususi mmtakası kumandam 
. ı.:l't...· Elh.:_ 

0 
ın .o. gru.· •1için, sivil. her sınıftan erkek ve ~ Loııdra, 23 (A.A.). - Eden, 1000 

~"1l'"ll.J -"<ltJl la k general Chukov manevralnrda ha -
~~ aıerıu ra gozlerı kadınlar ıçin hemen derhal yeni yeni zalıilliı orduya !thııl edilıniş ol· zır bulunmaktadırlar· 
7~1l· ~l' ~~ bir şeref nişanı ihdasına karar duğunu, halihazırda 2000 yeni askeri 
· birıilrte ~ten sonra, verdim. Bu yeni nişana. kendi müessese, 3i6 se.hra mutfağı bulun· 
la~ :rnulaııa.za. ede • ismimi vermek istiyonım. Bu duğu ve askerlere 3.0oo.ooo kltap ve 

0~ru~.e ni.§an iki sıruf olacaktır. Birisi, mecmua tevzi edilmiş olduğunu be-

~<tıı. il.~ ~.OT'_~ bir çok, )Y'ictoria haçından sonra ikinci Y': ;::.~~· 23 (A.A.) _ Nevyork 
~b~. ~· Uyuk millet ; sırada gelen George haçı ve di- ga.zetclcrlnin Berllnden aldıkları ha· 
lı-..~l ~;'\. ancaik derin~ }.geri daha geniş surette tevzi bere göre Almanyanın payitahtında 
~- Olatı. l§llebileoeğinü;I &dilecek olan Geo~e madalyasr. teshin Jşi mutad olduğu yeçhllo 16 

~ ~harp, bu~ ~ . Etrafmııza göz gezdirirsek, eylülde başlamayıp 15 te~rtnievvelde 
~ ~~tı Pıla.rmumadni ;q}er taraf ta ~u görüyoruz ki ba.§layaeaktır. 

~a~~ mu ~illerimizden! ~tihan saatinde, Britanya. Cöm- :/o V&Jlngton, 23 (A.A.) - D.N.B. 
."IS~ otede, Manşı4 mon Welthinin ana şehri, esa_ blldlrtyor: Beyaz earay umumi klU

~.:· ~ talışit edilm.iŞı .smda müteaddit bir şehir olarak bl, reisicumhur Ruzveltln harbiye ne
~ ·~Uı an hava. filo ;1 :kurulmuş olduğunu isbat etmiş· zareu mUste§nrlığı ihdasma muteal· 
~ (!~~Otlar ~irlerimize ıtir. Bir şehri teşkil eden surları llk harbiye nazırı tarafından yapılan 

~'<lll bu 'ı.. ~ı~er, mira.S. fdeğil, fakat 0 surların içinde ya_ teklı.tı kabul etliğini bildirmiııtır. 
~ !llfk ~ıUrr.ıy.etleri v~,. ır§a.yan insanlardır. Londranm :t- CcneYre, 23 (A.A.) - D.N.B. a· 
t: Hı.· a.....:""Uaa • jan.ııı bildiriyor. Vl§l.den haber veril· 
~~ Jı,.°:'UJl.Uı ıçııı, cephe surlarına biribiri ardına darbe • dJğlne göre, hUkümet harbiye nazırı 

Alman hariciye nazırı 
Hitlere raporunu verdi 

Berlin, 23 (..\· A·) - D. N. n. 
Hariciye nazrrı von llibben. 

trop Romadan bu akşam Berlinc 
dönmüştür. Von Ribentrop raporu~ 
nu vermek üzere derhal Führerin 
nezdine gitmiştir. 

Valf muavinleri 
Bazı tayin ve nakiller 

yapıldı 
Anlcar:ı. 21 - Vali muavinllkleri a· 

rasmdan bazı tayin ve nakiller yapıl
mıştır: 

Ankara eski idare meclisi azasından 

ESKİ zaman adanılan, lczze-
tlnl beğendikleri neba.tlnn 

vo hnyrnnlan tabiat insana gıda. 
olsun diye ;rarntnus fikrllo türlü 
tllrlil ~<'ylcr yerler \'O kıtlık zaman. 
larilo Jın.rp zamanlarından ba.5ka. 
\"akitlerde yemek cilıetlndcn pek 
de büyük rahatsızlık çeknıczlennlş· 

On ı.lokuzunca. asnn yansını.lan 
sonm mlkroıllann keşfi ,·akıii. has· 
talıklann tcdnisl husu:,unda bü· 
yük, pek büyük fayda nrdi· la· 
kat lnsanlann beslenmesi hususun
da haylice zararlı oldu· Mikroplar 
ilmini l.:urnn büyük Pastör yemek 
yerken önüno konulan ekmek üze
rinılcki mikroplan yok etmdc fik. 
riylo ekmeğini bıçakla kazırmış. 

Onun t.ulebcsinden bazıları ds.ha 
ileri giderek hiçbir yeıneği kaynat· 
madan, ha.raretfo rnlkroplarmı fo. 
lef etmeden yemezlerdi· Ilntta mlk· 
roplar ilminde meşhur l\le!:lllkof 
taze olarak yemek istediği yemlı:;
leri mikroplan telef edecek zelıJr
li su~·la. yık:uhktan sonra • tnbti 
telcnır b:ıyağı su~·l::ı. yı'kny:rp • yer
eli •.• Uöylo yapmakla gıdalar mlk
roplardan kurtulur, falmt ayni za.
m:ınd:ı. insana. pek lüzumlu olan \"İ• 
taminlerı.lcn de mahrum kalırdı·-

Daha !;Onr& ycmcklerdeld ldmya 
mafülclerinden Jınsıl olacak kalori 
mesele ı kcsfediltli;' Bir gram albU. 
rnin yahut ı;elıer takriben 4, bir 
~ram ya!; <la. takriben 9 kalori ,·e
rirler· f n<;anm da. yaşmıı, boyuna 
\'<' enine, hörı.lüğü i~o nispetlo f!U 
kndar kalori almaya ihtlyact ,.ar 
dır· Demek ld ihtiyncınıı. göre ka.· 
loriyi han;i türlü ı;ıdndnn alırsa. 
işi tamrun olae.ak, sıhhatine halel 
gelmlyccek··· Bu ke~iflo kendi kcn 
dilerini besliyen insanlar, al • 
leler iizcrine hUyük tesiri ol. 
madı· Ancak kn.lab:ıhk lıaltlo 

yemeJc yiyen müesseselenle ka
lori hesabına büyüle ehem• 
miyct verildi: Jler adama. sn 
k:ı.d.ar kalori lazım oldubruna ,.o 
~ıdalardnn herbirinln ,·crecc'.tlcrl 
kalori mallıın bulundu6'1llla ~öre 
bu kılorilcr hnngi gıdadan gelirse 
gelsin: et palıah olursa onun ye
rine unlu yemek, yağ bulunam:ı..7.sa 
şeker yahut lmru balık· Kalori 
haptan elde bulundulrtnn sonra--

Hnlbulü yediğiniz gıdaların hep· 
si mutlaka ucu ucuna b:ızmedllo
mez ki lıeııslnln k:ılorisinden Istıfa .. 
de edilsin· llerkcsin hazmı dere-

b~d'4V'\>etı U~oı:uz, ler indirilebilir. Fakat Londra.lı, general Huntzlgcre, mütareke §artla
~e teks~nıızi muha.ro· :azim.kir ve pcrvasrz olarak kal - rmın temini ic;ln icabedcn bütUn iş· 

~l ~ ettiğimiz bu maktadır. leri tavsiye etmesi için emir vermiş· 

l'csi hazım clhazınm i5lemesine gö. 
Cevat Akm, İzmir idare heyeti aza- reclir. zaten bu cihaz normal sayı-
lığma, Sam.sun vali muavini Orhan lacal< halde lıulunsa bile yenilen 
Güvenç Diyarbakır vali muavinli~e. !,'ldalnnn az ~ole bir lilsrnı hazmo· 
Konya vali nıuavinl All Rıza, Seyhan ililmeılcn ı:ıkar· En tok ı~e yanyıın 
vall muavinliğine, Erzincan vali mua· ı,;ekerin bae kına kansarak kalori 
vlni lslMlı Ferid Konya vali muavinli· hfısıl edecek mlkt:ın ~·üzdo yüz 
ğine, Dahiliye vektıleti mahallt idare· dcğilclir· 

I::,~ ll'drr t Verecek bir Londrada olduğu giıbi, lngil • tır. Bu maksatla general Huntzigerin 
~ '.ki ib. .. terede her yerde, güzel ve tarihi emri altında husust bir bUro teşkil e· 
~ a, ll.ô'be u~, muha.re;,. krymette binalara bile hücum dilmiştir. 
~ .~it V 1:te ~ır milletiz. olunabilir. Daha az ailevi ve ~ Makııtko, 23 (A.A.) - Reis Car· 
~a.:,• }'e .e adi olursa oL daha az aziz olmıyan küçük ev- denasın seyahat etmekte olduğu hu-
~~~ b~ getirilen en Ier tahrip edilebilir. Fakat, bü. awıt tren, bir kaç kilometre ilerde 
ı~;....~l' tjl.,...ın~a.rp faaliye· tün dünya. önünde hürriyetin yoldan çıkmış olan bir marşandiz trc· 
, :-<.l.ltı ""'ı.u- B · n1 yUzUnden dUn sabaha karşı ant o· 
~~~ ~ke . • U, aynen sembolü ve kalesi ve bızim ken· larak tcvakkut etmiştir. Cardenasa 

~"4İiltı ~i d ~ ~e tayya. dimizin aziz ocağımız olarak o.- bir aulltast teşcbbUsü olup olmadığı 
hı~ ÇaJ~ldir. Cana.: .yakta duracak "daima bir 1n.. tahkik edilmektedir. 
~ ~ Sa~ halde teh'l, ~ giıtere mevcut olacaktır.,. 

·~t~~l'atnn k. çalışan, 1 Burada kederdide ana baba· 
~' t~lel'i ~ın ıcap et ~ para, Atıantiğin ortasında haber 
' ~ ~da.nıe ettiren ~verilmeksizin torpillenen vapur. 
• "e d~a~~te mücehhez t~aki çocuklarının kaybından do· 
\.. ~l' ~ U tutan fabri. la.yı duydukları kederi ne kadar 
~h~ i'~~e() arı nıüstah • derinden paylaşacağmırzı söy -
~l '~~e kadınlar, lemek isterim. Muhakkak ki 
~ ~ı~.~ lan arasın- dünya, mücadele ettiğimiz şer. 

~~l'ttıd akta.dırlar. rin ıbu menfur hareket kadar a· 
~ tece, ei~Ave sığınak • çrk delilini bulamaz. . 
~ ~~ ayet_ etmeden Fena. günler yaşryoruz, bdkı 

de istikbal daha fena olacaktır. 
Soğuk ve mağmum, kış geliyor. 
Fakat CCS1.."l' olalım. Kışdan son. 
ra ilkbahar gelir. Bugünkü im· 
tihanlarımızdan sonra da mu -
hakkak zafer ve menfur ~eyler. 
den kurtuluş gelecektir. Benim 
yaptığnn gibi, Allaha ve Britan· 
ya milletlerinin mağlfıp edilmez 
iradesine itimat edelim.,. 

lcr müstakil §Ube müdUrU HAml Arı- Yemeklerdeki kalori hesaplarını 
kan Erzincan vali muavinliğine, Bur- o kadar inceden inceye tıı)in eden· 
110. vall muavini Edip, Samsun vali ler yalnız kentli alallanna güvene. 
muavinliğine, Erzurum vall muavini rek t:ıhlııtin insanlnrıl:ın daha akıl
Hilml Baler Bursa vau muavinliğine h olduğunu hl~ dilı;ünmemişlerdi: 
Bergama kaymakamı Şevket, Erzu· \'ürudumuzd& en halar gönlü~-U. 
rum vali muavinliğine tayın edllmL,- müz bnr.saklanmızm her yenilen 
ıcrdlr. ~dayı iQCriyo bırakıp bıralmwlığı-

Adliyede yeni 
terlller 

Ankara, 2ı - Adliye vekdletı bu
lundukları mnaıılarda iki sene çalı· 
şanlardan ter!llerlne bir manl olmı· 
yanların listesin! hnzırlamalüadır. 
Liste önUU'Uzdeki ay neşredilecek, 
bir ay sonra da ayırma mccl1slcri ter· 
!le hak kazananları ayıracaktır. 

1 
nı bilıniyorJardt· Şimıli blllniyor ki 
b:usnlilarnnız yctliğimlz etlerden 
ancak \iicuda lüzumlu ofan mikta-
rını içeriye bınıkır· D<'mek ki et 
Y<'IDl'k seker yemekle bir dnğildlr· 
İkisinin kalorisi ııyııi olmakla bo
r:ıbcr YÜcutta. etin Iıizmeti başka, 
şel•erln hizmeti b:ı5l:ac1ır· Et ye. 
mekleti \"ilcudıın şeklini tanzim o· 
derler, selccr vücudun Jınreketini 
temin ccler, yağ da Yikmlun tabii 

. hararetini muh:ıfazn.yn. ynrnr· Bun. 

~~ ~ Yerine harap f götürdüler. 
~~ b~ Sllıda oturuyor- Mevlude Ruşenin akıbetine 
~· ~i taJt~tanalımed'de ı hiç aldırış etmedi. Fakat bi.r 
~~ ı bir ta~· B~ ince, gün gebe olduğunu anlad~. Del~-

Birkaç gün devam edecek büyük hikaye bele bekliyen teklifi ile karşılaş· 
mı§tı. Bu sıska oğlanda hiç bir 
cinsi cazibe bulrunıyordu. Yaptı. 
ğı iyiliğe bu suretle karşılık bek· 
lemesine kızıyordu. Fakkt oğlan 
belki haklıydı. Ona hiç bir yar
dım yapmayanlar bile ondan aynı 
şeyi istememişler miydi? Teklifi 
reddetmedi. 

Çi ~ o'beydı. M'ev· den de, delinin karnmdakı ya~ı~ 
\.~~ ~ç nı kaynamağa. garından da iğreniyordu. Gızlı 
"'tılJa:' lı.~ ektepuye ce· ' gizli bir takım ilaçlar, zehirler 

' ~~~ ~ Yaptı ve otlar tedarik ederek çocuğu dü. 
~~~~l ltı.U:n diişürdü. , şürdü ve bu kanlI et parçasım 
~~~· asebet öyle ~ bir mezar çukuruna attr. 
~ ~~ lt~ . Mevltlde çocuk düşürdükten 
~ ~il "eteın ' ~ç senedir sonra hastalandı. Harap medre· 
l·~~~. ~§,.bir çok se odasında sefaletlerin en mütS ~dan ~ kitnsenil\ hişini çekti. Bir kun. dıira boya. 
~ ~~~ ~. ır Vazife- CISI im.dadına yetişmeseydi şüp. 
.~ tıl:ı~ ibit tip~an . tal.ebe. hesiz açlıktan susuzluktan ölür 

1o~ ~ll:ıd · Ailesı ve dil. 
~~asabi mi· Kundura boyacısı, Ali adında 
~~ lll't g . : ~a sıra bir Harputlu oğlandı. Memlcke
~ l.t \'e e..,~~füı~ .. Bcd- tinden İstanbula para kazanmağa 

, ~ <IV}fı.d~I ldı. . gelmiş, başka bir iş beceremedi" 
·~leli, tıka"etnet azgın ilı'" ğinden kundura boyacılığmda 
'tı~· al'lt ltoı-ıca.kı edeıneQL karar kıbnıştr. O da harap medre. 
l~ bt.:_ ~e S"Un·~arı, wm senin bir odasında oturuyordu. 

'~tUıı. 
0 

!Un birin~ Gündüzleri koltufunun altında 
:k~ h~bverdi. ufak bir is.kemle, kayııından tut• 

lnesine tuğu ayak koyacak yerli boya 

KANCA 
.7. Yazan 

sandığını sallaya sallaya, Beya · 
zıdda, Şehzadebaşında, kahvele • 
rin önünde dolaşarak iş arardı. 
Geceleri ışık yanmayan odasın
da, karanlık bir in içerisindeymiş 
gibi, yorgun argın yatardı. 

Ali erken çrkrp geç döndüğü 

için, hiç yüzünü görmediği kom· 
şusunun hasta olduğunu an1ayın. 
ca, hizmetine koştu. Destisini 
doldurur, kara, boyalı ellerilc 
MevlUdcye ekmek veriyor, ona, 
usa.nmasın diye, memleketine 
dair hatıralar naklediyor, yahut 

BEKiR SITKI KUNT 

hergün gördüğü sokak vakalarını 
anlatıyordu. Bir gün köşede du· 
ran eski boyasız kunduralarını 
görerekboyamış, onları aynaya 
çevirmişti. 

MevlUde, başında çatkı, göz 
kapakları çürükler içinde, vücu
du hummalı, boyacının hikayele· 
rini dinliyor, o yokken de demir 
parmaklıklı pencereden yegane 
görünen manzarayı, yıkık bir du
varın yosunlarını 'Seyrediyordu. 

iyileşip ayağa kalktı~ı zaman, 
boyacınm yaptrğı iyiliğe muka· 

Aradan bir zaman geçti. Aşk. 
tan ve temastan sersanliği artan 
boyacı Harputlu Ali, günün bi· 
rinde, Bcyazıdda Aksaray dura
ğının biraz ötesinde, tramvayın 

altında kalrp can verdi. 
I(.•~ 

Mevliide üç senedenbcri ele 
Tophaneli Arap Remzinin dostu 
olarak onun yanında ve emrinde. 
dir. Kim kimin emrinde? .. Bımu 
herkes bil!ncz. Arap Remzi, Be· 
şiktaşa kadar bütün Galata ve 
Tophane semtinin şirretliği, cdcb 
sizliği ve külhanbcyliğiylc tanın. 
mış meı;hur b~r sabıkalısıdır •• 
Yağlr, l:ıvırcık saçlı, katil gözlü, 
bu esmer, zübbc mülahi bir he· 

da.:ı dolayı - birinci madde • kalori 
\·eroodc gıdalar aııı.smda Uç turlil 
gıdanm yapacaklnn l~lero ,;-öre bir 
muvazl.'no lilzımtlır... Biz kendimiz 
bn mn,·azeneyl gözetmezsek \"Uc:ut 
o gııWardan bir türlüslinii b~ka 
türlil balo getirerek işini gene 
görür. fıı.kat böyle yapmak vUcu· 
dü zorlamak demektir. Gıda has
talıkları dıı. ,-ücudü böylo - mun .. 
zenestz yiyerek • zorlamaktnn ~t· 
kar· 

Gıdalar nrasmcla.ki mu·azene bu 
kadardan da ibaret değildir. Kalo
ri ,·erecek yemekler arasında mu. 
nzeno Jilzım olduğu gibi v:Ucutlü 
koruyac.ak vltamlnlerhı ve maden_ 
Ierln blriblrlerl arasında, ııonra ka
lori ,-eren gıdalarla dtamlnler, 
madenler arıısmcla dıı. muvnzcne 
Jaznnclır. Vücudün ~ıhh:ıtı, onu ter
kip eden Jdmya m:Wdclerf nrasm'" 
da muyazeno demektir· O kimya 
maddelerini \.iicncla. getlrcn do gr
dalanmız olduğundan mu'mZCJlcnln 
yenilen gıılalar arasmıla bs..51:una... 
sı icap eder· · 

IIayat llmJndc. im ID11TI17.encnhı 
kannnlan henll7. fum olnra.Jı: 13ybı 
edilememi5tlr· Fakat 5imiliyc b.. 
dar öğrenilenleri de Juıyllco işe 
yanyac:ıJc., yani \.iİ.t'udiln sıhhattne 
hizmet; edecek &eylerdir. Bunbın 
srrnylıı. anlatmnya. ç.ahşaca~. ı 

G.A .. " ! 

Çocuk dolu 
vapurun 

torpillenmesi 
• 

Amerika da teessür, 
nefret ve infialle 

karşılandı 

Nevyork, 2S (A.A.) - Kanaday& 
çocuk ta§Iınakta olan reminin torpil
lenmesi haberi, gerek Yaşingtonun 

parlA.mento maha!lllnde gerekse Nev· 
york etkAn umumlyeslnde blrY\lk btt ..,, 
tecssUr, nefret ve Jn!ial hf3.9l .. uyan-- ... 
dırmı§tır. Birçok kongre azası bu ha· 
rekeU çok otddeUi bir lisanla takbih 
etmtalerdlr. Faclanm hlM.yesi be§ 
sUtun üze~ne yapılan ba§lıklar altın· 
da .nakleden Ncvyork gazeteleri, hU
eumun son derece ani olmasmı f§a.ret 
etmektedirler. 

Nevyork Taymls gazetesi birçok 
çocuğun uykuda iken öldUğUnU ve 
hUcumdan evvel hiçbir ihtarda bulu· 
nulmamış olduğunu iııaret etmekte
dir. Bütün gazeteler çocukların g!Sa· 
termlo oldukları kahramanlığı met• 
hetmekte ve Aasoclated Pressin mu• 
hablri bu kahramanlığı ''harlltulo.de,1 
diye tnvıılf eylemektedir. 

--o---

Singapurda tevkif 

edilen Japonlar 
Singnpu.r, 23 (A· A·) - DUn po-

lis tarafından tevkl! edilmiş ola.n 
Chimozaki isminde bir Japonyalı 
ile diğer beş Japonyalmm. vaziyet. 
lcrl hakkında resmt tebliğ neşre • 
dilmiştir. Mevkuflardan birisi ser
best bırakılmı:şttr. İkisi kadın ol 4 

mnk üzere diğer beşi esrarı devle
te mütedair kararnamelere muha 
lif hareketle maznun olarak yarın. 
mahkemeye sevkcdilcceklerdir· Po 
lis tahkikatına devnm etmektedir. 

rif.. Karabaşta, Boğazkesende 

Koltuklarının altında karpuz 
varmış gibi, kollan kab:ınk, ca
kalı cakalı dolaşır. O yalnız po. 
}islerden yılgındır. Bir polis gör· 
se, hele taharri memurlanndan 
hemen yolunu değiştirir, yüz yü
ze gelseler temannayı ~kar, ta. 
bakasından bir de cıgara ikram 
eder. 

Arap Remzi görünüşte emlak 
dellalı, mobilya alım satımiyle 
uğraşan , yazlık kahve işleten, 

yani kazancını meşru gösteren 
bir adamdır, ama, kıvrıntılı so· 
kaktaki gizli esrarhaney i işleten 
de odur. Her türlü k:ıçakçılık 
yapar, tabanca alır satar, her kir
li ve gizli işte hissesi vardır. 

Arap Remzi boyalı, düzgünlü 
orospulardan hiç hoşlanmaz. On. 
lardan yaka silker ve her musibc" 

tin bu kancıklardan gelebileceği-
ne inanır. 

(Devamı var) 
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Nüfus sayım 
nas 

Tqrl:lleV\·eU.n :ıo inci pazar 1>UnU 
mernleket!.e umumi nU!us anyımt ya· 
pılacaktır. !Hı n:ll'lnsebetle vllllyet ta· 
ratmd&n aylarda.nbcrl yapılıın hazır· 

lıkj,ar 'blllr:lml~. ~u aabıı.h da vlli'ı.yet· 

te tchri.n bUtUn kaymakam ve nah!· 
ye mUdUrlerloln iftlrakll• b1r top· 
la.otı yapılnu~tır. 

Toplıuıtıda vali LClt!l Kırdar, mu· 
avlıılert Ahmet .. e HUdal de butwı· 
mU§, mektupçu Cama.o Ergln sayım 
rU.nU ne ıureUe hareket edileceği et· 
ratıııda aahAt ~·ermi§Ur. 

ll kaza ve 35 .oıı.hlyeye ayrılan ta· 
tanbul ~hri.nde 11026 memur, 2 82 
kontrol memuru ve 042 yedek me· 
mur çalı~aeaktır. 

Her aemte alt kUçUk birer aandık 
hazırlıuımııı, !i~ler lçlne mahalle aı· 
ra.ııına göre dlzllml§t.b'. Bu sandıkla· 

rm kapağının bir tarafında. ıemtın 

lamJ, diğer tıırafında atatlstlk umum 
mUdUrltığü yazı.aı vardır. Sayım bftl· 
rill.nce, kapaklar ters tevrilecek ve 
ırandıktar doğruca Ankara.ya gönderi· 
lıeel<Ur. 

Geçenlerde BakırköyUnde yapılaı:ı 

tecrtlbeden de elde edilen neticeye 
a:öre, latanbulda. sayımın öğleyin saat 

İngiltere Mısır ı 
hattı hareketınden 

memnun 
(Baş tarafı 1 nclde) 

atn hiçlf..r zaman harbe girmeye 
icbar tqebbUsUnde bulunmamt§tir 
ve hnrbo girmek kararını vermek, 
yalnız Mwr hilk\ımetlne nlt bulun· 
maktadır· 

BAŞ\'ErJLL"\ \'E lST1FA 
EDEN l't'AZIBLARIN ırmtRLERl 

Knhlrc, 23 (AIA·> - Rtiyter : 
Arapça çıkan gazeteler, göze 

çarpacak yerlerinde, hafta sonun. 
da istifa eden Mısır nazırlarının 

müştereken imza ettikleri bir mek 
tubu ve ba§veldlln buna verdiği 
cevabı ne~retmcktedlrler· 

Mektupta mUstıı!I nazırlar ez -
eUmle diyorlar kl: 

~~ıaıra karvı hiç: bir teeavllı; 
nt1et1 beslemediği lıakkında vaktL 
lo )'a tığı bcyanatmm nktine olıı· 
rak İtalya ileri lınre!<etl Mussoli _ 
nln Mısm fsti!A kanırmda §llphe 
bırakma."naktadrr. Tereddllt edil • 
memesi l~ım olduğu fUtrlndeyiz 
ve dUşmnn MıSlr topraklnrmda L 
!erlediği takdirde Mısırın milda!a· 
namı ic:ıp ettirecek bir siya.set tat 
bikini iltizam ettik· Eanıırn son ZI\. 

manlarda her ilti mecllıı bu siya · 
sete muzaheret etmiştir· l{abine 
azalarmm ek!!erlyeti bu görüş tar. 
zmr kabul etmediklerinden ve vn· 
dyetin bu mesel 0 nin meclise sev. 
kini icap ettirdiğine knnl bulun • 
mad•klıırmd;ın l~tifnrnızı vermeye 
mecbur kaldı!:.,, 

Ba.,.cwekll Hasan Snbri Pnşa ce. 
vabınd:ı. rzcilmle diyor ki: 
"- Kabineye, b:ırlz hiç bir mak 

"ada hizmet etmlyecek ve mecbu· 
ti olmayan fakat memleketi der· 
bal harbin fecayll 1ç1ne atacak bir 
teklifte bulundunuz. Kabine itti . 
fakla teklifinizi reddetti. ltnlvanm 
niyetleri mllsbet bir şeklide 

0

blli • 
nlnceye kadar, Mısırın mUstakbel 
mukcddera m:ı alt almncak knrar
hra, m~ 1 arkadaşlarınız, S!ıbrrlı 

ve makul davranmanın hakimane 
olaC3ğı fikrindedirler ..• 

Mısır m:ı.tbu:ıtt ııaliı.hlycttar res· 
mt bir şahsiyetin beyanntmr da 
n~ret.=ıüıılcrdir· Bu beya.ıattrı de· 
niliyor ki: 
Mısır ordnsıı hazırdır. Saati ge. 

llr8e, bu ordu, memleketin milda· 
frul8ı içi., 1ngi1Mcr·n yanı başın • 
d:ı lınrbedeccktir· .. 

Vazifeye yakası kapalı 
ve uzun kollu önlükle 

gelecekler 
Ankaradıu:ı bildlrlldiğlne göre. Da· 

hUlye VekAletı merku le,kllMına 

yaptı~ blr tamimde ücret ve mı:ınjila 

çalı§aD bllllln kadın memurll\nn bun· 
dan Mnra vazifeleri oo~ma beyaz ve 
kapalı yaltalı, kollan bileğe kadar u· 
sun 8n1Ukle gelmelerini blldlrmltıUr. 

KURTULUŞ 
BtÇKt ve DIKIŞ 

DERSHANESt 
ıronın .st: BAYAN PAPAZYAN 

Haftada dört gün kadınlara gllnde 
ü'er snat Fransız uaullyle biçki ve 
dlkf§ dersi tedris edillr ve 4 aydn ma· 
arifçe m111addak diploma verilir. Fc· 
rlklly TepeUstU 116 No. Pı:ıı <!l:yı:ın 

apartnnanr 

? 
e 

12 ye ltadıır lıltlrilmeııl mlımkUn ola· 
cağı anıaııılmaktadır. 

Geçen sayımda lstnnbul bUtUn vilA· 
yetler arasında en sonuncu gelmllJU. 
Bu sene birlnclllğl b.lşkıı vUAycte 
ltapt.rı.ıamak ıçın azami gayretle ça· 
lı~tlacak tır. 

Top.anuda bunlardan başka halkı 
irşat lçln hazırlanan nn !erin. brö~r 
!erin nerelere ,,.e ne ııuretle asılacağı 
sayım gUnU çalışacak tlnı,.eralte tale· 
besinden nasıl lııtl!ade olun:ıbileceğl 

de ko.nu§Ulnııı~tur. 

1.Ielttupı;u Osman Ergin, bu seferki 
sayımın çok muntazam olacağını, zt· 
ra heş acncdenbcrl belediyede çatışan 
merkez bUro3unun şehı1n mıntakala· 
rwı ~osterir föylcı1 hazırlamasının 

çok !ayd:ılı o!duğunu söylemiştir. Bu 
se!erkl fiayım gOnU çaıı":ıcak memur· 
tara kalem da.ğıtılamıyacak, memle· 
kete yaptıkları bu !ahrt yardımda 

kendi kalemlerini kullanmaları rica. 
edilecek Ur. 
Sayını gQnU klıruıe ııokıı.ğa çıkmıya· 

caktır. Halktan evlern:e geleeel< me· 
:nurlara lstcdlklerl izahatı mUmkUn 
olduğu kRdnr sllratle vermeleri rica 
olu.nacal•tır. 

Çifti elli 
liraya 

Kadın kiralayan bir 
ahlaksız <:yakalandı 

İki la u yuva ı da 
apatıldı 

Ahllili zabıtııaı memurları dUn Cl· 
h&ngirde Havyıı.r sokağında. S numa· 
ralı evde glzll !!hu~ yapan bazı kadm 
ve erkekleri ynknlamı;tır. Z.'atihto 
Kızta3mda. 30 numaralı Cemilenin evi 
de baoılmıı ve kadın \'e erl:eklcr ya.· 
knlaıımıştır. 

Muhabbet tcllAllanndan Mustafa 
iamJnde blrJ de Taksimde otomobil 
içinde iki kadını ~o liraya kiralarken 
yaka.lanmı§tır. 

Matbuat namına 
c etlıAra e 

racaatıar 
Ilnsın Ilirliğl fstanbul ınıntakası 

re.isllğindcn: 
Dtin blrllk merkezine vuku bu. 

lan bir müracnatan anlııdığımıza 
göre bir kaç ki~i yapılacak bir mil· 
snmereyc yardun istemek mak8a· 
dile "Matbuat Cemiyeti" n:ımma 
şe!ırimizdcki bazı ticaret müessese· 
lerine h:ı.şvurmakta ve buna dıı 
yardım istemekten ziyade ba'ta as. 
mak şekil ve mahiyeti verilmekte· 
dir· 

tstanbulda muğlak bir ifade ile 
(Matbuat Cemiyeti), Türk matbu· 
atını temsile kanunun 8alahlyetll 
kıldığı (TUrk Basrn Birliği) olııbL 
Ur. 
Basın Birliği h!ç bir mUı1amere 

tertibi ic;in işe başlamış değildir ve 
BaEm nnmrna herhar.gi bir ınilra.. 
caat da aah111lar1 maruf ve ııalA.hl· 
yeUeri mus:ıddak arkadaelarca ya· 
pılmak mutııttır. 

Yapıldığı hikaye olunan müraca
atların Bnsın Birliği ile alCıkası oL 
madığını blldirir ve bu kabil mU· 
rncaatlar karşısında ibtiyntıı bu· 
lunup icabında vesika aramak ve 
;~-ıbıt3ya hab~r vermek ba=ı ciiret· 
karlıklar varsn onun önUne ı;cçe.. 
ceği lc;in buna dikkat tavsiye ede
riz· 

Bir arabacı arabası 
altında kalarak ağır 

yaralandı 

Mehmet "iın-Jrı bir arabacı arı 
Kasımp:ışacln, Ba'rırl"c caddPsln· 
den ~eçerken, arabasmrn haf\·an· 
!arı UrkmUıı, gemi azıya alarak a
lablldijlne koşmağa başlamıelnr · 
dır. 

Mehmet bu esnada muvnzenesi· 
ni kn,·bed~rek arabanın tekerlek
leri nrnsına dlişmü~. bir mUddet 
silrilklenerek muhteHC yerlerinden 
ıı~rır surete ynrnlnnmıştır· 

N'hoyet ı>tlar gUftl~klc durdu· 
rulmuş ve Mehmet has!nncye kal· 
dırılm1ştır. 

Limanlarımızda ihraç 
mallarının nakli 

Dcnlzyolları umum mUdUrU !bre· 
hlm Kemal Baybora Ankara.dan dlSn 
mllftUr. Umum müdllr Akdeniz ll· 
mantııı1le bilhassa lzmlr Unuuımda 

biriken ihracat e§ya.larmm biran ev· 
vcl nakli hususunda vekAletle temu· 
lnr yapmıştır. Vık!ı.leUn mUsaadesl 
Uzerlne Dumlupınar vapuru dUn ak· 
§!lm tskcnderunrı. hareket etmtştlr. 

• 

Hindiçinide 
Fransızlarla 

_Japonlar 
arasında 

Bir çarpışma 
daha o~du ı 

Çinliler 
lıududu 

geçmeleıi 
bekleniyor 
Sin~aııur, 24 (A· A·) - nöyte

rin Haykondaki muhabirine göre 
J:ıpon ve Fransız kıtaları ara.sm
daki mUsademelcr yeniden başla· 
mıştır. Dtin ü~leden sonra başlıyan 
mtls::.dcmcler, akeama kadar de • 
\'anı etmiştir. l•"raruıız menabündcn 
gelen haberlere göre Japonlar, hu
duttan 20 kilometre mesafede bu
lunan Dong - Dcng ch·anndaki 
Fransız islihkı\mlarına hücum et
miş bulunuyorlardı· 

FRANSIZ KU~f:\NDANI 
ÖLDÜ 

Tokyo, 2-1 (A· A·) - Stefani a
jansından: 

Umumi karargft.h, diln :ııabah sa" 
at 11 de Dong Deng'delti Fran
sız garnizonunun teslim olmuş ol
duğunu bildirmektedir- Japon aıt
keri heyeti relsi, Dong - Deng 
mıntakasındnki Fransız kıtaatı ku· 
mandnnı Albay Bôulct'nin ölümUn
den dolayı teessürlerini bildirmf§. 
tir· 

liABAHAT TAU!IATL~ 
GECİKl'llESL'iDE! 

Tokyo, 23 (A· A·) - Japon u
mumi karargfı.hı:ıın sözclisil albay 
Mat.llumura. Jııpon kıtalartnm 
Dong;uıg hudut karakolu civarm· 
daki ilk çarpışmada pek ehemmi
yet.iliz miktarda ölil ve yaralı ver 
m~ olduğunu ve kumandanlığın ta
limatmın herhalde Hindlçint hu • 
dut krtalarma uımanında g::olmeml§ 
bulunduğunu söylemiştir. 

çtNr.tı.ım. ıtAzm 
Çunldng, %4 (,\ •. c\·) - Çin hll-

kumetinin bir eözcüsü°'Cleıni§tir ki: 
"- Hlndiçinide Japon istilbr 

ihtimalini dileilnerek evvelden ha· 
zrrhk yapm~lık· Evvelden hazır
lık yapmıştık. Evvelden hazırlan· 
nlL'; bir plfınıı göre hareket ede
ceğiz ... 

Hindi(;ini hududunda bulunan 
Çin kıtalarmm mcvcudıı 200 bin 
kisi olarak tahmin ediliyor. 

Çinliler bir umumi taarruza ge. 
çemlyeceklerdir. Fakat Çin kıt.ala
rmın hududu geçerek bazı strate
jilc mevzllP.ri işgal etmeleri ihti
mal dahJliııdcdlr· 

0RF1 İDARE 
Şanr.hay, 28 (A· A·) - Röyter: 
Burada haber almdığma göre 

Çinliler Hincliçint hududunda buJu· 
nan Yunnan ve K\•angııi eyaletlc
tindo örff idare ildn etmi§lerdfr. 

ÇİNiN PROTJ!',,STOSU 
Cun~dn~. 24 (A· A·) - United 

Press muhabiri, Çin hariciye nur. 
rmm . .Taponyn ile Fraruıa arasın
da yapılnn anla§J?layı. Hindiçin1 
makamları nezcUndc f!iddeUc pro
testo etmiştir. Nazır, Çinin mUda.
raasını temin için IUzumlu göreoo· 
ği her tUrlU tedbiri almak hakkı
nı muhafa:a Pttiğinl bildimti§tir· 

ÇINLfLERE OÖRE 
J.onctra, 24 (A· A·) - İngiliz 

radyruııı bildiriyor: 
Cunklngden gelen haberlere gö. 

re resmi Cin mahfellcri, Hindlçi -
nlnin istfüı.smın bilhassa Çine kar
§ı olmadığı, Janonlarrn burasını, u
zak E;arkm diğer mıntakalarında 
genişlemek hususundaki plfuılan· 

nm tahakkuku ~:oll!Dda kullana -
cakları kanaatindedirler. 

AMERiKA TAKCtH ImtYOR 
NC\-ymk. 21 (A· A·) - Ameri. 

ka Har"dye mızm Hindiçinidcld 
Japon hareketini takbih etmL:1tir·· 
Hu! demiştir ki: 

•·- Japonya gayesine varmak i
sin cebre vaşburmuştur. Amerika 
Blrle'1fü devletleri bu gibi hareket 
leri tasvlp etmediğini defaa.tle be
yan etmişti· .. 

-or&te rısat 
ka'r~su tesblt 

edildi 
Orta tedrisat mUcsse3eleri ı teşri· 

nlevv•ldc derse ba.,ııyac:ı.klardrr. O· 
kullarm mualllm kadroarmı te3blt et 
mek üzere dUn maart! mlldUrlUğUnde 
orta okul müdürleri bir toplantı yap· 
llll§lardır. Ho.zırlanan cetveller ak§aın 
Maarif Vckdletıne gönderllmlştir. 

Maarif vekAletl diğer vil!yetıere na· 
killerini is!.lycn 800 öğ?'etmendcn tlç 
yUzUnUn dileklerini yerine geUrmlf· 
Ur. nugUn de ııse mUdUrlerl toplana· 
caklardır. 

Dakar boınJftrdr
man eurdı 

(I! ş turafı 1 ndde) 
duğund'ln ve h'ı :- Fransa lehinde 
fikrini izhar ey4enıiş olduüun · 
dan, General D? Gol, ken.ii da. 
va.sına taraftar olan unsurlara 
yardım içlu hür Fransa kuvvet· 
leri ile Da '•ara gitmeyi karar -
Juıtirm•şlır. General Dö Gol bu 
salxıh D&kar açıklı rma va::Il ol. 
muş \'C taraftarlarını hiir l•'ran· 
sa. bayrağı altında t.oplnnmaya 
davet etmiştir. 

Bir mukavemetle knrşıhı.,~ıl. 
dığı sanılmaktadır. Fakat vıı • 
ziyct henüz tamamile aydınlan -

· mnm1ştrr. ~neral Dö Gol'Un 
hür Fransa kuvveUerine İngiliz 
kuvvclleri refakat etmektedir. 
bu Jngiliz kuvvetleri. hilr Fran. 
sa kuvvetlerine trun milzaheret· 
te bulunaca.ktır. 
J~A~SIZ llAl?İCIYESlNt~ 

TF..BL10t 
Hariciye nezaretinin tebliği: 
"Sabık genernl dö Gol, İngiliz 

askerleri nakleden bir İngiliz fi
losu ile Dakar önlerine gelmiş ve 
Fransız maknmlarma şehri teslim 
etmeleri için bir UIUmatum ver • 
m.işUr· Bu Ultfmntum reddedilmiş
tir· Bunun Uzerine İngiliz filosu 
Dakar Uzcrine nte açmıştır .. , 

D.\KAR ONflNDF.Kt t:'l'GILtZ 
Fil.OSU 

Vf~I. 23 (A· A·> - Havas: 
Dak:ı.rdan alman haberll"re göre, 

şehre hllcum cd~ 1ngiliz filosu, L 
ki zırhlı. dört kruvazör, bir milc
tar torpito ve altı muavin kruva· 
zörden miirekl:cplir· 
vtşt H'ÜKO!lfETfNIJli KARARr 
''i5i, 2~ (A· A·) - Havas: 
Dakardan ilk haberler almrr a.

lmmaz, hemen derhal Mareşal Pe· 
talnln riyn~etinde mahdut bir na
zırlar toplantısı yapılmıştır. Bu 
toplantıya, Laval. Bnudoin, Amirnl 
Darlan, general Hutıinger ve 
Platon iştirak etmiştir· 

TecavUze mukabele kararl~trnl. 
mış ve bu hususta emirler veril -
mtşfü. 

ingiliz t yy rele~· -
nin akınları 

(Baş tarafı 1 ncicle) 
ka.dn. ve Fransa.da 22.23 EylQl 
gecesi ve 23 eylül sabahı muvıü
faluyetle yapılan harekô.ttan, bil • 
tUn tayyareler salimen dönmüşler 
dlr· 

Dresdenin şimali şarkisinde 
Lnutada mühim bir nlUminyom 
fa.brikası bombardıman edilmiş ve 
burada yangınlar çıkı:ı.rılmıstır· Bu 
civnrda demiryollarmıı birçok nok· 
ta.da hücum edilmlt ve Drcsden 
civarında bir levnzım trenine kuv
vetli isabetler vaki olmuştur. Kuv
veUi bombardıman tayyaresi grup. 
lan, Flessiııgne, Anvers, Dünkerk 
Ostendc, Zeebrugge, Havr, Cnlal!5, 
Harphleur, Brcstde limruı tc.sisatı
na., doklara. ve scyrisefaine de hti
eum etmiştir· 

Bir gazı -o sablbl 
hırsızlık yaptı 

Taksim kı§lasının Panorama apar
tmııuıı denilen kuımmda.kl belediyeye 
alt yüzlerce melre mU§attıba ve diğer 
ana yerlerinden sökülmllo ve çalm· 
mıııt.rr. Zabıta bu f:lerl yapanın ııtad· 
:rum gazinosunu 1~1etcn Moız olduğu· 
nu tespit ebniJ ve çalman e~ynlar da 
gazinonun döşem• tahtalarının altm· 
da bulunmuştur. 

Molz kendisine ortaklık eden lıplro, 
Vaell ve Nlkonun da kcndtslle beraber 
olduğunu lllraf etml§, hepsi adliyeye 
'\.'Cı1lmt,ıerdlr. 

Alman 
tayyareler· nin 

hücumu 
(Uaş fnrafı 1 nclde) 

rbc bile bile hücumlar yapmış · 
lardır. Cderdc hasar vukua gel. 
mi~tiT. Telefat miktal'l azdır. 

Öğleden biraz eonra Londra 
mmtakac;ında lıavn dafi batıır 

yaları mi\nferit bir dÜ§rıtan 

tayyaresine ateş açm~şlarctrr. 

Bu tayyare b:>ınba atmadan sü
ratle uzakla<;mı!]tır. 

Bu akijam, yine c:cscrisi avcı 
tayyare"Ji olmak üzere diğer bü
yUk bir düşIT'an filosu. Kent sa· 
hilini ~mıı;, fııkat dahilde faz_ 
la ilerlemeyerek ~vcılr..Mmızm 

yaklaşması üzerine geri dönmüş· 
tür. 

Bugün gündüz 11 dUşman 

tayyaresi düşürülmiiştür. Onbir 
nvcı tayyar~iz !:ayıptır. Fa -
ka.t bunlarda.'l yedisinin pilotla. 
rı sağ ve s:ılimdir. 

SIÖl!'iAIH.ARDA YATAK 

Londrcr, 2.1 ( A.A.) - Dahilt 
emniye nezareti, mültecilerin 
hava hücumları esnasında uyu· 
yabilme!erini temin etmek için 
yntak teYziatr yapmı!jtır. HükQ. 
metin elinde şimdiden bir mil· 
yon yataklık malzeme mcYcut 
bulunmaktadır. 

I{ulak zarmı muhafaza etmek 
ve akınlar esnasınıd:ı. uyuyabil
meği temin eylemek f.izcre mec. 
canen ı:ıilyonlarca tamponlar 
dağıtılmakt:ı.dır. Sığınaklarda. 
içilecek su da temin edilmiş bu· 
lunmaktadrr. 

18 GtlNDE DtlŞtlRtJI,EN 
T.\l'l'ARfi.:Um 

Lonara, 23 (A. A..) - Eylfil 
ayı zarfında Almanların lngilte. 
re Uzerinde ve civarında uğra· 

dıkları tayyareci za)iatı aynı 
müdet .r.arfmclaki ln;;iliz :ıayia -
tından çok fazlndır. Çarşamba 

günü düş;.;· ·:•en 4S dürımntı. tay. 
yarcsi içinde yüzden fazla Al • 
man tayyarecisi uıyi olmuştur. 
İngiliı.ler ise ancak üç pilot kay. 
betmişlerdir. ı eylCılden 18 cylu· 
lüle kadar, Almanların 776 tay
yare kaybetmelerine mukabil, 
!ngiliz tayyare 7.nyiatr 116 ol • 
muştur. 

&JR HAPI'ADA 
DÜŞÜRÜJ,Ei\·I~ER 

Lcmdra. ~~ (AA.) - Sala.hi· 
yettar mcnbalardan öğrenildiği. 
ne göre, 21 eylül gece ya.rISI 
biten hafta esnaamdn, İngiltere 
üzerinde yaprlan muharebelerde 
Almanlar 265 tayyare kaybet· 
mi§lerdir. 

Kaybolan İngiliz tayyareleri
nin ndcdl ·H dir. Fakat bunların 
müretetatmdan 28 pilot sağ Ye 
salimdir. On iki İngiliz taytare· 
si de l<ıta üzerinde yaptıkları 
hUcumlardan dönmemişlerdir. 

Balkan Adli 
konferansı 

Ankara, 2.ı - önllmUzdekl ay A· 
tlnada blr Balkan adil kontera.ıım 

toplıınııcaktır, Bir hafta tütecek olan 
bu kon!eransa hOkQmetlmlz namına 
Meclls ikinci relsl Trabzon mebusu 
Huan Sakanın ba~tıa-ında Anka· 
ra ve İstanbul hukuk fakUltclerl pro
fes!Srlerlnden mUrekkep bir heyet ııı· 

tfrak edecektir. 

ilimırDııı- ''Daima büyük eserler yaralan yıldız,, !!lllH& 
• 

"BUyül< vals" "Patron olsaydım., "A:!k bnndoıro., fllınlrrlnl yaratan 

FERNAND GRAVEY'in 
en son e en mtlkemmeı eseri 
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Kadınına 
'b. ııcı~ adll3llldan işçi top- iniltileri anı.sın.da rovelvcrlni ''E
~ ~ · Tabfi fiıtlynUı ha- rlkson" un boynuna dayadığı erte. 
'1 dezı Cartfle, zannederim O· si gUnll, Polinczyalı ~emicilerle 

Yılanın en büyük 
düşmam 

zam ve müstahkem blr kasada .sak 
!anmaktadır· 

Bu kasa hiçbir topun yrkamıya
cağı mlithiş bir kale kadar sağ • 
l~dır. 

tA si eler 
'~tıla.bilecok bir lk1 kL denizden çıkıp gelmişti. 
~ ~l'ta'da İşte §imdi de başmda kocaman 

ltepgı bir tek beyaz kovboy ıapkası \"e belinde 38 çap-
~ ~~ l'aınyamd:r. ta uzwı namltlı Kolt tabancaslle 
~ toplanan zenci !§· adada, knzazede bir gemlcl gibi 
~ bir vapur r6rür gar- yerleşmek iddia.mıdaydı. 

...... t..ı..: atıa:va,..,~. 
~~ ~'Ul İşin en aca!p tarr.fr kmn vücut 
ti 14~1 Yok, linlayta adamıa rarn.d.!lıiı iUbnriyle çok naz.lk olu· 

Yılanın en bUyilk düşmanı kim· 
dir? Memleketimizde çok bliytik 
ve tehlikeli yılanlar bulunmadığı 
için bunu belki biz d~ünmcğe ihti
yaç duymo.mr.şmlır. Fııka.t Meksi -
kalılar için vaziyet böyle değildir. 

Mcksikıı, ze.l:ürli yılanlar memle· 
kctidir. Mesela çıngıraklı yılanlar 
gibi en tehlikeli yılanlar, çiftçllc
rln her an hayatlnrnu tehlikeye 
sokmaktadırlar. Tarlada çıılışanlar 
her eene birkaç kurban verirler ve 
her köylü tarlasmı korkara.k sil· 
rer. 

Bu ka.'3anın içinde 12X20 metre 
eb'admda bir çelik çekmece var -
dır. Altınlıır bu c;elmıecenin için
dedir· 

Bu çelik, dcmir ve beton defi • 
nenin muhafazası için her türlü 
tertibat alınmıştır· Definenin et • 
rafı mitralyöz yuvasıdır. Mitral • 
yözlcrin arasına zehirli gaz tü
fekleri konulmuştur· Nöbetçilerin 
önlindo bir ayna vardır; definenin 
tekmil sathi mcs:ıhruu bu aynala
ra n.ksetmekte, nöbetçiler <>ldulı:la
n yerden definenin her tarnfmı 
gözlemektedir. 

it· Cilalı eşya üzerinde su le
çrkarmak için tavanın içeri.ine kesi olduğu zaman temi% bir 
bir mil.tar sirke koyarak ateşe mantar (şişe tıp<ısı) alıp lekeye 
koymalı, Sirke kaynaytne4ya ka· dairevi sürerek ovmalı. Lekeler 
dar ateşte bırakmalı. Sonra ta· ı küçükse derhal çıkar. Leke bU· 
vayı içerisinde sıcak sirkeyle iyi. yükse o zaman bir fanila parçası 
ce o~malı. Balık kokusu tama- üzerine bir iki damla ketenyağı 
miylc kaybolur. damlatarak ve daima fanilayı 

«· Pireye karşı her gün odayı 
sirkeli veya formolu su ile sildir· 
melidir. Odanın ötesine berisine 
taze nane yapraklan sermek fay. 
dalıdır. Nane lı:okusundan h~
larunıyan pireler kaçarlar. Odada 
vazolar içine çiçek yerine taze 
nane konursa ve yatarken el ile 
yüz nane ruhu damlatılmış gu ile 
yıkanırsa pirelerden kurtulmak 
kabildir. 

*Tavadan balık kokusunu 

~· ' Orası kadınlarm ye- §uydu. Böyle te§ebbfisleri başara-
~ ldoıttt ı..._ bileceği kat'Iyyen tahmin edile. 

6 De "'\!. tllnııeıcrı kaU bir 
~ ~lenıJştı. mezdi. 

~' ~e 01 te\>ap verdi: Saçları kısıı, çenesi knlm, bazu-
. lll'aa olsun ben gidece_ lan yerinde ol.saydı neyse ne de-

' ~t, J nllebilirdl. B:ızı kadmlar vardır ki, 

~ (! ha beıı Blze tekrar ediyo- cazip olmamakla beraber, irlyarı 
Set >°all!la. zerre kadar e- ve erkek yapılıdırlar. Ja.n Lnkland 
4~~ ~'ren bir kadmH bunlardan değildl. İşte Şeldona AI· 
,11".?ııı~ bB§tn bir tarzda lahallııh dedirten bu genç kı.ztn 
~' saıllzıtıı ~ıilnU k~U: böyle z:ı.rl! ve narin yapılı oluşuy
~' e dikkat ediniz, Mis· du. 
• ~. • dCdJ, ne olursa. olsun Evet, Jım Le.kland hiç de erke-

, ~Belki o zmna.n sözleri: f ğe be.nzemlyordu. BUAkis tevkala. 
ketalıllıı:tcn pi.Pman 0 _ de ld.tit' bir mclı!Cıktu. 

~ jt Şeldon genç kızın gür ve gilzel 

- 6 - &açlarını bliyUk bir meftuniyetle 
"8.... ~A !!eyrediyor; narin end&mmı seyre 
t~~". &ın..r.-d bir tlirlil doya.mryordu. 
~ 'illa "" • "'4 e ilk defa bir ı... ~~ UQYle ~ba ' Genç kız katı ve ~e bir 
"ijtılıı J._ kendine h şa kalıyor. 8eSle kayığm tekrar denize indi -

·'-llleı-ıt._, • ayretıe acaba .,_ . . 
ı1.. ., ·"<lU!ı g- '··- • · rıuacsıru emrederken Şe!donun 
'.ı, ah.... . .....ç ..ular ''Jan 

"'""~Yo • ı kalbine keskin bir hançer saplanır 
h r mu, dıye sor- "b· ld 

t.."°~~ gı l O U· 

-~ıı. 11, ''J 
~l 1!3tııt btr an Lakland" m bi· AUarm boynuıııı kement atan 
~l'()ltt11 Up olduğunda da §Up ve bir anda eğerleylp üstüne at-
~ç ~·.. lryan bu genç her 3eyde bilgiliydi: 
~ t r, ~""" · CÖrdllkJeri onu şa.. Sanattan, edebiyattan bahsede· 
~~~ler~ar hakkında edlndl· bildiği gibi, bir gemiye manevra 
l~d'• halt tlat oluyordu: "Jan yaptırabiliyor; cenup denizlerinde 
,, %-1o a~~~ diğer kııdmlnrdan bir yelkenli); mUkemmelen idare 
~ı· lllUıL1~ki ediyordu. tabi· ediyordu· Doğru.su biribirinc bu 
• "e "Q~ b· ' ~ ~ltil'~. ır istikrarsızlık var. kadar zıt kabiliyetler arasında ga· 
~ ~ 1-ietıce itibarile ara- rlp bir U?na.Jruz görmemek imkan-
~; _h~ en daiınJ bir uyuşama- sızdı. 
'~:ı." oıu~ordu. Gene kız bUtUn kndmlığtyla Ya. 
~ lt l'a.J:ıll~onç kızın ne söyllye- layta adasından zenci i~çiler top· 
~ l'hı ecı0 ne Yapncağmı kabil lnyıp getireceğini iddia ederken 

\'l'o~u. \" llll:,.·or, evvelden kes_ men.sup olduğu cinse k!U'§t baka

~ tıı~ ltau 0;:
1
z kendisince m.ıı..- ret ctınJ~ olmuyor muydu? 

~ · Ccı:ıç h~ bir oey vardı; o 
~ ~thllt ~ Sôyliycceğl f!5z· Şeldonun evinde bir piyano var-
~~· ~ l'apacağı :fşlcrtn u- dı· Bu piyanoyu ölen zavallı dos
~ et~ a ıretınedlk şeyler 0 _ tu Hosi Drutnoııd bin mlişkül!Ua 

tab "e rtlkfn-tnıaıar koparmağa gctlrebil:miııti· 
1 ı... !atta b ııtacıe hareketli olan 

~~ledı,,_' '1 ltadııun Genç kız ara.sıra piyanonun ö-
~ ltt~ ~ar nefsine knr- nline ge~lyor; ve çok ince bir zevk. 
~Qı.. ""'~11 ''o' anı hayret itimatta "' 'i;o,... J ot - le nefis parçalar çalıyordu. Sesi 

Bunun lçln cenubi Ameriltıınm 
bazt yerlerinde halk "Road nın
ner" adlı kuııa. adeta ta.par. Bu 
kuş, uçmaktan ziyade yaya yilrUr. 
Halle arasında adı, "Yol tepen" dir. 
Bir keklik bUyliklüğtindedlr ve y1. 
lanlıınn b!rlnci dilş:ıruın.rdır· Uzun 
gagam, sık tüyleri vardır· 

''Yol tepen" yılan görilnce irki· 
lir, başındaki tüyleri diken diken 
olur, kıuıatlarrnr gerer, bir ileri, 
bir geri gider, sağa sola Juıc;ar, 
yılana saatlerce §nşırtmaca verir, 
tl ki yılan yorgunluktan bitap dli§
siln. Yılan eninde sonunda yorulur. 
Yorulunca, kuş UstUne çullanır, u· 
zun gagaslle yılanı delik deşik e
der ve bu deliklere kakt.Us diken. 
Ieri saplar ve böylece i~kcnce yıı: 
pa ynpa yılanr öldUrtir. 

Suyun dibinde 
kalabilmek rekoru 

Suyun dibinde insanlar ancak 3 
dakika durabilir· Kuşlar yirmi sa
niyeden fazla duramazlar. Balina 
baltı';'l bir saat ııuyun dibinde ya • 
ııar. 

Bslinanm ciğcrlC?i insan clğe. 
rinden kuvvetlidir; az okııijcn sar 
fodcr. Hayvan ne ka.da.r şişman o
lursa. o kadar az oksijen sarfcdc
rek nefes alır. Balinn.nın vasati 
bo)ıı 23 metre, ab'Irltğt 122 ton • 
dur. VUcudü, harareti muhafaza 
eden, soğuğun tesirini azaltan ynğ
lrufa BrtUlU oldağu için az nilktar 
okııijen harcaması ka.bil olur. 

İnsanlara gelince, ne yapsalar 
suyun altında kalma rekorunu kı
ramıyacakl:ırdır: Üç dakika!··· 

Müstahkem kasa 

Amerikanın milyarlarca dolu 
kıymetindeki altmlarmı çelik, be -
ton vo demJrdcn yapılmış muaz-

Eşeğin anırması 

Gecenlerdc Amcrikada bir eşek 
yarış; yapılmıştrr. Çok eğlenceli 
geçen bu yarL'jm başlıca hususiye
ti neşenin çokluğu ve eşeklerin a.
nınna..larınm hiç durmamI!t olmnsı
dır: 

Anlaşılryor ki anırmakla eşek 
heyecan, neıJC ve zafer ifade eder. 
Fak:ıt Çinde zavallı mahHiklara 
bunu da çok görllrler ve anırma.sI· 
na mfı.ni olmak için kuyruğuna biT 
taş bağlarlar. Sebebi de şu: 

Anırmaya. başlar başlamaz eşek 
ilk hare.ket olarak kuyruğunu kal
dınr • .Anırma bitinceye ka.dıır kuy
ruğu dik vnzlyette kalır· 

Eoek kuyruğunu kaldıramaym • 
en kat'iyyen anrramaz. Eşeğin a
nmnaması için kuyruğuna taş bağ 
lanınca hayvan adetA lzzetinc!sin· 
den rencide olur· Taş çıkanlrr çı. 
karılm.a:ı: muzafferane bir eurette 
bağınnağa başlar· 

Ha vale hastalığı 

Çocuklarda havale hastalığı deni
len bir nevi kemik hastalığı var • 
dır. Ekseri yavruları ıılrp götürür, 
bazılarını dn. telce uğramış gibi 
b1r hale getiril'. Nevyorktaki Tıp 
akadr.mlsintn son yaptıfı a~tır -
matara inanılmak llzmıgelirsc, ço· 
cuklarm yUzde 95 ine küçtiklüklo
rlnde bu havale illeti mutlaka ge. 
llrmfş. Fakat bazılarmda bilyilk 
tesirler göstermeeine rağmen ek • 
seri yavrularda hissedilmeden ge _ 
çermiş. Ancak binde bir küçükte 
ölilme sebebiyet verirmio- ŞUkttc!e 
lhn ki vaziyet böyleym~. Yoksa 
dlinya üzerinde insan ne!\U tüke • 
nircli· 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
~.... ,. 

* Meyva mevsimindeyiz. Sot 
ra örtülerinde sık sık meyva le. 
keleri olur. Bunları çıkarmak için 
kükürt buharına tutına.k en iyi 
çaredir. 

Lekeli kısım ıslatmalı ve ger
"meli diğer birisi de lekenin at· 
tına bir huni tutmalı. Huninin 
dar tarafı yukarı, enli losmı aşa. 
ğı dofru olmalıdır. 

Huni altına bir iki kibrit yak
malı, çıkan kükürtlü duman leke· 
yi ekseriyetle bitirir. 

* Odun satın alınırken odunun 
yaş veya kuru olduğunu anlamak 
içi bir odun parçasını alarak ke. 
sik olan ucuna tentürdiyot, snr
meli. Sürülen yer san kalırsa 
odun bir tıene evvel kesilmiş Te 
kurudur. Eğer tentirdiyot sürü• 
len yerde mor ve siyah çizgiler 
görülürse odunun YllJ olduğu 
anlaşılı.r. 

* Kışın giyilen lastikleri yeni 
gibi muhafaza etmek için ıoğuk 
ıu ile yık.andıktan, yahut yaş 

bezle sildikten sonra kurumağa 
bırak~lıdır. Bundan sonra yün. 
1ü bir bez veya fanilA parçalı Ü· 
zerine az zeytinyağı damlatarak 
silip parlatmalr. Lastik çatlamaz 
ve yeni gibi kalır. 

* Bazan halılann kenarları ve 
köşeleri bükUlerek kıvnlır.Buna 
mani olmak için, halının bükülen 
yerinin altrna bir fırça ile yumur 
ta akı ıürmeli, ve kurumağa bı· 
rakmalr. Halı kat'iyen bükülmez. 

tstanbul AJllye 8 ncet Hukuk BA. 
kımlJğtnden: 

937/3815 

~- t." §in,.,, • .,Uydu? Halbuki 
~~=«;~!?\ ~.~.nun ynnmda idi· de fevkalide gUzoıcll. Bu ses, tıp- Beyoğlu birinci sulh hukuk hakimliğinden: 
~,.-.:.\1 tı?ı '-'.!~ d kı berrak bir suyun aktşmı andı- / 94013g7 

' 1111 drırı:.:° en nasllıo.t din r.yor·, insanda. '-'Uillur.ıılt bir kadl· E ı da billh a 

Davacı Fatıh Haydar eaddestnde 
Kaptanpa§& konağı 4.2 numarada. otu. 
ran NafJ& ta.rafmdan kocam, Fatnı 

Sinannğa mahallesi !mn.ret Atik so. 
kak SS numaralı hanede oturmıı.kta 

Jken ~lmdlkl oturdufu yeri beni ol_ 
mryan Ahmet Re.nk aleyhine fkame 
eylediği boş:ı.nms. davnsmm mQddet· 
aleyhin gıyabında icra kılman muha.. 
kemesi sonunda: Karı koca olduk.lan 
kaydı resmi !le anltı.§Jlan 1ki taraf a. 
rasmdl\ §lddeUl geçlmslzlliin ııUbutu. 
na bl.nun tara!larm bo§anmalarma 
da.Ir verilen 20 _ 4 _ 938 tarihli hWt. 
mlln mUddclD.lcyhin ikamctgfüımm 

meçhullyctl.ne blnaen teblltl' yerine 
ıeçme k Uzere an beş gün müddetle 
mahkeme divanhanesinde asılı tutuL 
ma.sma karar verlldlği flAn olunur. 

'l~ıı esı l:i~lerine göre he.re .J • mntyet sudlğ'lllm &tıınbul Bahçekapı • are alatada Kemanket 
tt .. ~: ltıı, ~h''·t · gelıneı mi idi? feyc temas edilirken duyulnn his· Kara:nııstafapaşa mahallesinin Site Fr1LDSez han 8 No. da Nazmi ve TUrk 
.~... y 11- l · .. _., rdu ticaret bankasında lnııa:ıt memuru Nazmi aleyhi.ne açtılh davanm cart du· h_. - '"11 hnrel:etlerlndc en uyanuın.,o · ,. o• 
~ ~ nışması sonunda ıı:ı yüz o:ı Uranın )11.zde yedi buçuk avukatlık ücretile tab-

~'" g0Iil ~?asında kati Qir Ge.tıç kız, gitarada, Havay tilr- sfline dair vcrllen 23.7.910 tarihli hUkmUn mUddealeyhln ikametgA.hınm meç· 
~.~ ah l.o:r \'O istiyordu. klilerinl ~!arken ~eldon, ynnrba. hO.!lyetl.nc binaen llı\nen tebliğine karar 'lt'rilmlş olduğundan mUddeU kanu· 
ı..~ ::, a~1 Yrıtabii göıilncn bu §tnda, bU)1lk bir \'Ccd içinde onu nlyc.!I z:ır!ınd:ı ftirıız \'C temyiz etmeniz hUlı\sal hQkUm makamma kaim ol· 
'~· '~lnanda, onun er- clinlemeğe alışmL~tı· m_a_ı<_u_zc_r_e~ı-ıruı_o_ı_uI1_u_r_. _(o_o_ıı_ıı _______________ _ 

lfal'a da rencide cdL Böyle anl!ı.rda., rnu:ımn".alı genç 

t oıl:h~~ nns kızın zaman znman geçirdiği garip 
-~~ l?nı ve biç sal!hl- nöbetler, bR!!mdo.kl kovboy ~apka

~ ~ h~ g:~hU] bir kndmin sı, uzun namlulu ttıbnncasr, ,·el-

~~~ bir h • h~ın de yakı· hasıl biltiln bu tefcrrilatın hepsi 

(Devamı t>ar) 
lJ tarbı ~dlsey<ii. O kadm unutuluyordu· 

~ ~:_wh~ 
1'y~AGIMI NASIL: 

URTARDIM 
yQ Milli Roman 

<an: lskender F. Sertelli 
u..~~ 

ı1 ~itt ' llıiUı k • 7 • 
V, l.lıh~ı.ı&tıq bi •UVVetl • 
1 ı.ıı ~~il b.lnıil·or der,}11 da~larda yok. Seni, onun katlar ben de ~e-
r J , ~ .1r ~Y bil egıldi . .Faka~, viyorum. Şimdiye kadar sargı say. 
'<(}j ~a. ~1leh~· lllıyormuş gı. dım .. Yolunu kesmedim. Lakin ar. 

\• al'~"llet a tık tahammülüm kalmadı. Seni 
~it~~~ ttku ~a gitti dedim delice seviyorum, Ayşe! O serseri. 
, · tanın ~~andan... yi gönlünden çıkar da, onun yeri-

Serıi11 g stinden şiddet. ne beni koy .. Beni sev! Görüyor. 
~ bır l'aı>lığın sun ki, ben ondan çok daha yakr. 
~rı 6ıı~ değil. 0 ~ahpeli~ten şıklı bir erkeğim. Aym zamanda 
~11 i ~rnıyo urada iken cebim de onun gibi delik değil. 
J..~~ <ie~ordUn? Or, neden YO· Ayşe köyünde ilk defa böyle bir 
~;~ l llli? ndan korku.. tec.avüzle karsılaşırordu. Sür'atle 
. ~.~ veZOrla A~· geri çekilerek: 

ır ~ROneı;ı ın boynuna - Sokulma, Osman! dire ba. 
~c_.~l ı,. .. ~e 6 en Yanını, ense.. ğırdt. Sonra pi§fllail olursun! Bu 

e>t! ~~ın:ı ~rnek istiyordu: hakaret ve teca\·üzün acısını. on 
1tll kl~~n, gözümün kat fazlasiyle ~ıkamım. Gözünü 

en korkum aç .. Sana Atmaca Osman derlerse, 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : 
ı - M:Dhendiıı tramı glrif imWııınları l Te:rtn!evveı 940 Salı gUnll ya· 

pılac:ıktır. J{ayıt oll.IIUlnlarm kıımelerlyle o gün uat &ekiz buçukta mektep. 
te hazır buluI1mala.n. 

2 - Fen memuru kıım1 lmUhıuı1ıtn f;'UnU ayrıca il~ oıunaca:ı. 
ı - Tcdrlııata 21 TeJTlnlevvel 040 Paıı.artenı gllnO başlanacağı, UAn 

olunur. (8997) (115126) 

bana da Ka~1an A:r~e derler. Seni 
köyün ortasında re:ıil eder ve ma~. 
kara ederim .• Kahpece önüme çık. 
tJ, beni arknmdan vunnak istedi. 
derim. Köyde kimsenin yanına gi. 
demez, kimsenin ytizti.ne bakamaz 
olursun\ 

Arkadan bir araba sesi işiden 
Atmaca birdenbire kenara ç-ekil. 
mişti.. Ayşe derhal köprüden geri 
döndü ve kosarak kaçmava ba'lla-
d 

• . > 
I. 

Ayşe ogün tarlaya gitmemi,ti. 
Atmaca kararını vermi~ti: 
- Ben, bu kızı Mehmedin elin.. 

den - ne pahasına olursa olsun -
alncağun. 

Diyordu. 
O gün tarlaya gitmooen köye 

dönen Arşenin peşinden gitti.. Ye. 
tişemedi. 

- AUahm günleri çoktur.Bugün 
değilro yarm. elbette seni bir da. 
ha böyle dar bir yolda kıstmnm. 

Diye söylenerek köye döndü. 
••• 

Ayşe o gün tarla rolundan geri 
döner dönmez, arkadası Zcrnebin 
evinegitmişti . 

Zeynep onun dert ortağı idi. 

lkisi de biribirlerine dertlerini Ayşe biraz su içti.. 
açarlar, ve en gizli ic:Ierini bile bi- Gözlerinin yaşını sildi. 
ribirlerinden sakl~lardı. Zeynep: 

Zeynep, sabahleyin Ayşenin te. - Ç-abuk anlat Ayşe! Nerdeyse 
ıaşıa bahçeye girdiğini görünce şa. meraktan çıldıracağım .• 
şırdı: · Diye yalvarıyordu. 

- Rengin Eapsan olmuş, Ayşe... Ayşe geniş bir nefes aldıktan 
Nen var? Karşına kurt mu çıktı? sonra, hazin bir tavırla arkadaşına 
Yıla~ mr çıktı? Hele otur şuraya baktı: 
da bır yudum su iç .. Tıkanac.aksm - Yeryüzünde insandan daha 
nerdcyse .. ! korkunç ve yırtıcı canavar var mı. 

. Ayşe bahçede ceviz ağacının di. drr? dedi ve acı acı güldü. Sonra, 
bıne oturdu: sözüne devam etti: 

. - Kurttan, yılandan daha müt- - Bu sabah tarlaya giderken. 
hış ve korkunç bir canavar çıktı Çamurluderc köprüsünün üstünde 
bu sabah karşıma, Zeynepçiğim! Atmaca Omıanla karşıla~tım. Bu 
Ayşe kendini tutamıyordu.. haydut, yolumu k~ti ve bana ku-
Göılcri ıslarunı~tı. durmuş bir sırtlan gibi saldırdı .. 
Ceviz ağacınm dibine bir parça Güç kaçtım, Zeynepçiğim! 

et ve kemik yığım halinde çökü- Ay§C hiddetinden yumruklarını 
vermi~ti. sıkıyor ve sık sık başını arkaya 

Zeynep, arkada~ımn yanma so. çevirerek: 
kuldu: - Alacağın olsun, haydut! 

- Bunca senedir seninle bera. Diye bağırıyordu. 
ber tarlaya gider geliriz. Ne bir Zeynep, Ayşeyi güçlükle teskin 
kurda. ne de bir yılana rastladık.. edebildi. 
Her zaman karşımıza sevimli tav- Zeyncbin annesi de o sabah cr-
şanladan ve tarla farelerinden baş.. kenden tarlaya gitmişti. 
ka bir ~ey çıkmaz. Bugün nası\ ol. Zerneple Anc, c\'İn bahçesinde 
du da karşına bir c.anavar çıktı? başba5a dertleşiyorlardı: 

daire ıeklinde sürerek 
dır. 

n 

/\ 

ovmalı. 

En a.ıa. cins saattir. M.fknnt.IJılenmc 
aunWe katiyen dıırmaz, çtlnkQ btıtun 
T!SSOT saatleri mlknaUııten mQte
egstr olmazlar. 

Umumi acentc.ı: D. ou.n.rtot ve 
ORT • n Bahçek&pr, Kutlu han, No. 
1-4, İstanbul, 

Tll§r& için &eente &ram)'Or. 

~-~-------------------GENÇ 
G6Bf)NMEK 
İSTİYBNLBRE 

50 yaşlarıridaki 'liadın
lar, nasd 35 ya§tmla 

görüne biliyorlar~ 
Me,hur bir cllt mUtebnasm tara· 

fmdan ke,,11', ağ1.am ve genç b!r dl• 
dfn unaurlarma mü~bih olarak ge:zıç 
hayvanlarm cllt hlleeyrcle.rind.en ke· 
mali itina ile 1stfhsal ve (BJoeel) ta· 
blr eclllen yeni ve laymeUl c•vher. 
cildtn unsuru olan pembe renkteki To
kalon krem! terkibinde mevcuttur. 
Her nk§am kullanmız, uyuduğunuz 

her dak.lka. esnasında. cildiniz bu Jar 
metil cevheri mıı.ssederek be.ller ve 
her sabah kıılktığmızda. clldin.1z1D d.n· 
ha beyaz, dahıı taze olduğunu g!Src
ceksfnlz. GUndUzlcrt de beyaz (yağsIZ) 
Tokalon kremln1 kullanma:. Bu baait 
tedavi ve itln.a sayesinde bütlln ka.· 
dmlnr ıo·ı:s yaş gcDçlc§eblllr ve oa· 
yanı hayret blr cilt ve tene malik o· 
lablllrlcr. 

- Şimdi ne yapacaksın, Ay§e?. 
- lntikam alacağım .. 
- Bu işi Mehmecle bıraksan, 

daha iyi olmaz mı? 
- Mehmedin Bursadan dönme. 

si belki gecikir .. I3en o zamana ka. 
~r evde kapalı mı kalacağnn? 

- Demek ki, Mehmetçiğin Bur
sac!a çok kalacak, öyle mi? 

- Bilmiyorum, Zeynep! Şimdi. 
tik bir şey bilmi)'.orum. Fakat, yur. 
dumuzun her köşesini düşman sarw 
mış. Böylebir zamanda Mehmedin 
çabuk döneceğini ummuyorum. 

- Giderken sana ne söyledi? 
- Ben Mehmedin nereye &itti-

ğini bilmiyorum. Çünkü o, gider. 
ken bana görünmedi. 

- O halde kabalık etmiş. lnsan 
nişanlısına görünmeden köyden u. 
zaklaşır mı? 

- Hayır, Zeynep! O her şeyi dü. 
şünerck yapar. Bana görünmeden 
gidişinin elbette bir sebebi var
dır. Bunu sonra öğreniriz. Ben 
simdi eve gideyim .. Annem bu va. 
karı duyarsa, merakından ölür. 

- Seni bugün ralmz bırakmam. 
(Devamı oor) 



Kulüpçülük gay
retkeşliğile neş- 1 
riyal başlıyOrmu'? 1 

6 ay evvel Yum.nistanda kalan Boduriye bir 
maç arifesinde ceza vermsk veya verdirmek 

nereden ve· kimin aklma geldi? 
Dün çıkan bir spor mccmuum· 

da Galatasaraylı Bodurfye Attna.
d& kaldığı için bir sene boykot ce-
7.a.SI verildiği ,.e karamı bugiln
Jerdo klübllne tebliğ edfleceğf ya. 

zılınaktadır· 

İzmir bölgesi 
grekoromen 

güreş birincilikleri 
17 pavanla 
Damlrıpor 

ıamplyoa olda 
bmir, 2S (A· A·) - Diln 

Deminıpor kltlbil salonl&rmda Böl· 
ge greko • romen gUree birlncillk
lcri yaptlınI§ ve §11 neticeler aım· 
mıştır: 

Birlncl devre, '56 kilo: Ali (D· 
$!) "ıtiusan {l.itay) a on ae1üS da -
kik&&., R«:ep (Altay) Cemil (K· 
s. K.) a on bir dakika.da, lbrahhn 
(Altay) Mustafa (D· S.) a ae'klz 
dakikada tuşla galip gelmişlerdir. 

61 kilo: Şefik Kandemir (Altay) 
Ramazan (K· S. K.) ya b~cl 
dakikada tuşla galip. 

66 kilo: Nevzat Rnsim (D· S-) 
Mahmut Necati m. s.) a sayı he. 
sabiyle galip· 

79 kilo: Feridun (D. s.) Ziya 
(K· S. K·) ya. ekseriyetle galip· A
ğır sıklette Mehmot GUneş (D· S·) 
rak1psiz· olarak güreşi kazandı· 

İkinci devre: Ali Mustafa.ya (D. 
s.) sayı hesabiyle, Recep Ha.sa.na 
(Altay) b~inci dakika.da tuşla, 
Kemal (K· s. K·) İbrahim (Altay) 
a ikinci dakikada. tU1l& galip gel~ 
diler. 

61 kiloda: Re!et (K· s. K·) Mu
zaffer (D· $.) a on birincl dakika· 
da tuşla galip. 

72 kiloda: Bekil (Altay) Mah • 
mut (D· s.) ra s-..yı hcsa.hiyle ga. 
lip. ÜçilncU devrede 56 kiloda Ce
mal (K. S. K·) Ali (D· S-) a. ikinci 
dakika.da, Recep lbra.hime (Altay) 
altıncı dakika.da tuşla galip. 

61 kiloda: Muzaffer (D. S.) Şe. 
file (Altay) a on bc§hıci daldkada 
tuşla galip· 

72 kilo: Bekir (Altay) Necati 
(D· s.) a 8ekizinci dakikada tuşla 
galip. 

Final: ?'>G kiloda Recep (Altay) 
ve Ali (D. S·) ka.~ıl~mda. on 
yedinci dakikada. Ali (D. s.) tuula 
galip. 

Umm:nf puvan tasnifi neticesinde 
on yedi puvanla. Demlrspor birinci, 
dokuz puvanla Altay ikinci ve beş 
P.!!!_llnla K. S- K. UçUncU o_Idular. 

Bu ufak havadis, bize çoktanbe- olmasını da Bodurinln U~ aydanb:
ri unutulduğunu, ,.e Beden Terbi· rl İst.anbulda bulunmasına rağmr 

yesi Genel DlrektörlUğilniln kurul. Fenerbahçe - Galatasaray moı; ı 

maaıyla tarihe karı~tığmı zannet- dan bir ftd gUn e\"\•el ceza.om al 
tfğlmb klilpçtllük gayre~cşllğinln IAcele tebliğ edilmesi ve cczıııı 
yenlden canlandığını gÖ&termekte- nrilmeslnl istiyen zatın da Feneı 

dlr· bahçe klübU lldncl reisi bulunmaı; 
Bodqrfye ce-. verilmeslnl Beden ispat ehnektedlr· 

Terbiyesi Genel DlrektörlUğünden Pek muht.ercm genel dlrektörüı 
lsUyen at tst.anbul futbol ajanı. bu gibi klüpçülll.k gayretkesllkle
dır· Bu zat ayni zam.anda Mısıra rlne meydan vermJyeceğine kat'I. 
giden futbolcu ka.flleslnln de bef· yetle emlnlı· Eğer Bodurfye Atl
Jauııydı· nada kalmaMıclan dolayı bir ceza 

Beraber götUrdtiğü her oyuncu- verilecekse, muhakkak ki onun o· 
dan mes'ul olması llzımgellrken rada kalmumdan dolayı mes'ul o
kencU lı:ab&lıatlnl öı1mek için Bo- !anlara da ceza verilmesi icap e
dmlye ceza verllmeslnl istemesi derdi· Yine bu ceza m.ademld ve
ve bu cezayı yine kafileyle beraber rilece".ctf, hMiılenln 6 ayclanberi 
giden futbol federasyonu başkanı· tetkik ve bir karara rapt.edllmlye. 
nm d& tudlk etmesi bir t68adtlf rck, en m\Uılm bir m~ arifesinde 
o~sa gerek· tebliğ cdllmesl bu Cl'zanm oyuncu-
~akat meselenin· f.esadllften d- ya değil klllbllne ,·erilmesi demek" 

y:ıde blr kl\lpçWtlk gayretke&Uğl tir- GALiP SAYAB 

Yalan yanlış! .• 
Spor tarihimiz tahrif ediliyor 

Sporda yq itibarlylo pek o kadar gerilere gidemiyoruz. Fakat 
bu işin içinde olu5umuz bJzl her bo' vaktimizde sporun tarih olmuş 
taraflarile m~gul olmağa se,·kedlyor· 

Bunan için • iyi, kötü - sporun tarlblne alt epeyce batıralan blll
yoruz. 

hin acı tarafı, bonlan bizden dıilia. lyt bilmeleri liznngelen kim
IM!ler • çünkU işin içinde de yaşadılar - gaftan gafa sürükleniyorlar: 

Pazar günü Fener 11tadmda merasim esnasında Zeki Rlza Beşik
taş • Fener m~ınm ilk '\"Uru~unu yapma1' için sahaya dant edilirken 
spikerin hoparlörde sesini duyduk: 

''- Milli takmınnızm ilk kaptanı Zeki Rha, şJmdl llk '\'Ul'1l~u ya· 
pacaktır.,, 

ctlmlo ayni m1 hatırlamıyorum ama, (ilk milli t.akmı kapt&DJ ze. 
kl Rlu.) kellmeleri aynen kulağunda,.... 

Bu ne gaf yarabbim ı .. 
Biz blllyoroz ki llk defa. Romanyaya kar,ı Taksim stadında mllll 

maçmı yapan takmımımn kaptanı llM&D K!mll Sporeldlr· 
Spiker bunu karineden atmadı· Ellndekt kAğrtt.a yazılıydı· Yahut 

ölrettUer· 
Spiker yanlış söyled.Jya<' pardon ı". 
Yok eğer bunu ali.kadarlar l'o l~i tertip edenler söyledilerse spor 

tarUılmlı tahrif cdJllyor demekfüt ... 
SAC1T TUGRTJL ÖGET " ........................... . 

VAK 1 T matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gnzete basar. 
Tabiler namına dizi!i isleri alır. .......... -~~~~~~~~~ 

Saraçbanehafmda Horhor caddesinde Telefon: 20350 
ANA - tLK. • ORTA. - LİSE 

Esld ve yeni talPbenln kayıtJAn bcrgtlnııaat 10·11 ye kadar yapdır. Yabancı dillere ilk ımıd1arda.n itibaren oe,IA· 
ntl'. Son 8m•ftn fı-n "nlK'sl de vıır.'.hr. T'!"oo me:ıtetıtn hıı"mıt oto bl.l" Vf' otomohllllf' evlt'rtnf'\ nıı.kledtıır. 

f Kız /lşiş1iTe~~nkki1 Lise~i~~~~-
ANA • iLK - LiSE yabancı dillere bilhassa itina edilir, 

Tedris ve terbiyesindeki clddtxet Devlet lmtllıanları netıcelerlle ıı:bltUr. 

1 - Talebe '<aydı her gün saat 9-18 e kadar HalU Rlfat Paşa konağında yapılır· 
1 - Arzu edenlere mektebin mula.ssal talimatnamesi posta ile gönderillr· 
3 - Kayıt lr:ln \'f'nl~rln bizzat mektebe gelmeleri gerc1dfr· 

YATILI f. Blçbl;"Y&;'d; Ş;b81'i'Y;ktar .llGuNouzLliı 

,, 

f},,,~ 

A·mer'ikaaa her sene binlerce k ·şinin sa'kat kalma sına sebebiyet ett"' 
Ruğbi, her şeye rağmen onların Favori sporlarıdır. Resmimiz çok / 

jik bir anı canlandırıyor. ~ 

32 
Hem bu adam kim acaba? 
- Hiç birisini bilemiyoruz. 

Onun için adamın hareketlerini 
dikkatle takip edelim. Meçhul 
adam, dolabın alt gözünü çeki-
yor. 

İçinden kahn, yeni ve uzun 
olduğu gözüken b!r kangalı da 
üzerine bırakıyor. 

Sonra tasavvur edilemiyecek 
bir soğukkanhhkla masanın üze. 
rinden aldığı piposuna tütün 
yerleştirirken bir yandan da sa· 
atine bakıyor. 

Mırıldandığını duyuyoruz. İn
gilizce diyor ki: 

- Saat iki .. Daha bir saatimiz 
var ... 

Piposunu yaktrktan sonra ya_ 

izmir .at 
yarışları 

ikinci hafta 
koşuları ço?( 
heyecanh oldu 

lımlr, 23 (A· A·) - Sonb:ı
bar at yarışlarm.m ikinci ve son 
hafta k<>§ulan pazar gilnil kalab:ı 
Iık bir seyirci ktitle:ıi huzurunda 
Bucadakl koşu alanında yapılmL~
tır· Koşular çok heyecanlı \"C zevk. 
il olmuştur. 

Birinci koşu Uç ve daha yukaıı 
yaştaki yerli yarunkan İngiliz at 
ve Iasraklanna mahcustu· Mes:ıfe
sl 1-600 metre olan bu koşuya 
dört at iştir:ı.k etti. M· Yogarın 
Fnıfnısu birinci, Ahmet Gelisanın 
Alcey!Anı ikinci oldu- lkfnci koşu 
Uç ve daha yukarı yaştaki halis -
kan İngiliz at ve kıcraklara mah
sustu. Mcsaftsi ı.soo metre olan 
bu koşuya iki nt iştirr.k etti· Asnn 
Çırpanın Taşpınan birinci, Tomru· 
su ikinci geldi. ÜçUncU koşu dört 
ve daha yukarı yaştaki haliskan 
Arnp nt ve kısraklarına mahsus -
tu, mesafesi 3-000 metre olan bu 
koşuya iki at iştirak etti. Asım 
Çırpanın Yükseli bir;nci, Hasan 
Mutlunun Karakuşu ikinci gelmi5. 
!erdir· Dördüncil k~u tiç ve dahıı 
yukarı yaştaki haliskan İngiliz nt 
ve ktsraklarma mahsustu. Mesafe
si 2600 mc tre olan bu koşuya 3 
o.t iştirak etti- Asmı Çrrpnrun Ko· 
misarjı birinci, Taşumart ikinci 
geldi· Beşinci koşu dört ve daha 

: yukarı yaştaki halisknn Arap at 
ve kısraklarına mahsustu. ?.Iesa. • 
fesi 3.000 metre olan bu koşuya 
iki hayvan ir?tirak etti. Asrm Çır
panın YUkseli birinci, İhsan Atlı. 
ıım Yamanı ikinci geldi· 

Zafere kadat•' 
~' Spor, macera, aşk rortı8 

Yazan· SACIT TUGRUL OGEl er'; 
tağr.ıın altından bir cankurtaran 
scmidi çıkarıyor. Onu da Kema· 
En yanına bırakıyor. Sonra ce
binden çıkardığı iri bir çakıyı 
muayene ediyor .• 

Bir yandan da rahat rahat pi. 
posunu çekiyor. 

• ük' bir Y 
ta uzaklarda buy . '(J 
karartısı görüyoruz. tııel~ 

b. detı 
Aşağı yukarı ıı . /• 

mil kadar uzakta.. tte U 
O da bizim istikaıııe ~~ 

yor. y•"'' 
Transatlantik yava~ JJf 

!'e§imizde bırakıyor. t."l ,. 
eçn" f ' 

Saat neredeyse üç olmak üıe. Tam bu sırada J1'I çılc•f° ~er 
re .. Geminin güvertesinde çekine tekrar kamarasından araıı f 
çekine bir gölgenin ilerlediğini Belinde bir cank.urt 81.,.,ı} ~( 
görüyoruz. Kenarda parmaklık" var. Bir tane de elıne e!İfot· ,~ 
tarın yanına kadar geliyor. Sağa İpi ba~lad'.ğı yere :ııe ~~ f 
sola endişeli endişeli birkaç na. men çevık bır harek 8ur e. ~~ 
zar atfettikten sonra elinde kan. lığın üzerinden_ a~~p ucıı~ ıtl 
gal gibi duran bir şeyin ucunu şağıya sarkrttıgı ~e gı.ı ipt~ 
sağlam bir demire bağlayor. malin bağlı buiun.dU 
Sonra kangalı kenara bırakıp mc~e başlayor. til 
r:eldiği tarafa döni.iyor. iniyor ... iniyor... a ge ~·11 

r yanın fi 
Kısa bir mü·.~det sor.ra... Tam Kema ın ··rıcltl1 .11il'' 

··ğsU ''°' Adamın kucağında zorla taşı- ayağını Kemali go . eıile 
' ~· büyük karartı ile kamaradan ilmiğe takıyor. Ve b~arıfo!'tı!d'' 
·'-tığını gör .. yoruz. den iri bir bıçak ~ı ğıt1 pe. 
,Du, elleri kolları bağlı, ağzı Mehtapta. bu bıç:ı çJ: 

tıkah Kemaldir. dığını görüyoruı. adııfll ~J t '" 
Neredeyse biraz evvelki yere Ne yapacak bU geııf 

geliyor. Aklımıza bir şeY -~ 
v c yerden aldığı kangal gibi ürperiyoruz. ve ottı<' 

şeyin bir ucunu Kemalin beline E\'et öldürecek.. rıJleııfl., !$ 
. disi ~ lJl• 

bağlayor. • denıre atıp keD s,da. ne 
Sonra, yavaş yavaş Kemali manacak .. Ve o~ eınstt" ~ 

parmaklıkların üzerinden deniz kalacak, ne de ~ır l>Övıe o: 6l' 
tarafına geçiriyor. Fakat niyetı ğıı iJC 

Ve ... İpi yavaş yava~ bırakma. kemali yukarıda badı! d~ 
ğa başlayor. nize fırlatmaz xııı~iıitı te tJ', 
Şimdi Kemal, geminin dı~ ta·- Bu son dil§ÜJlC~·r pi~,)'° 

rafında aşağı doğru muntazaman ve adamın böyle ı ıısl 
inm~tctedir. hip olmadığını det . l>l~ı 

Bir müddet sonra adam, müş. ruz. . del<' ~ 
kilatla sallandırdığı bu cismin Çünkü adanı, ei~t<tatl 1;p

1 

arkasından iğilcrek bakıyor. tekrar cebine sok sJ1 ~ ~-
. . kurtar -<l'l'f· ,, 

Biraz daha salıveriyor. elındekı can.. }>ıığlıı..Y:1e tıf' . 
Ve nihayet ipi tekrar bağla- Kemalin göğs~e ıl<~P"' tıJ.I~ 

yor. 
Sonra sür'atle tekrar kamara· 

sına dönüyor. 
Gemide her zamanki gibi derin 

sezsizlik .. 
Sade, vapurun muntazaman ve 

hafif hafif makine sarsrntılarmı 
hissediyoruz. 

Merakımız ayaklanmış, ne o. 
lacak diye uzun müddet bekli· 
yoruz. 

Ne kadar? 
Kestiremeyiz .. Belki yarım sa· 

at belki daha fazla.. Fakat mu. 
hakkak ki eksik değil .. 

Biz böyle bütün merakımız a
yaklanmış bekliy.eduralnn, meh· 
tabın yaldızladrğı suların isinde. 

ra tekrar bıçagI ç ~ati ~ 
layor kcndileri~i 

1 
JJit .~~ 

yan ipi kcsme~e ";ıe~ ~ 
da diğer elile. bit doğtU 
rini açık de~~ze urilyot· ):1, at' 
kere yakıp sonukd ıceSi~:~~ 

O kadar çab ~~· 
ha heyecandan hS·Y i]dSi 
vakıt buta.ınad8ll Jf1' 
suya gömUIUyor~arjiıertrsl 

Bir anda. bütliJl ~ 
bcdiyoruz. kla.ŞJY"'tı P" ~ 

Ve gemi, u~. uJtler s.rs;Ut"· 
lığa kanşatı koP öfJJleJc 
artık hiç bir şeY g 
kün değildir. ~} 

10 da.kikıL 4~ 


