
General dl Golln 
yeni bir tebllll 

Londra, 23 (A.A.) - Hür Fraruıız 
kuvvetleri umumi karargAhı tara!m· 
dan nC§redllen bir tebliğ, dUn Dakar 
da cereyan eden hAdlselerl anlattık 

"Dakar makamları, hUr Fransa ee· 
fi generalin mUmesaillerlni ta§ıyan ve 
beyaz bayrak çekmiş motöre ateş 

açmak aureUle muhaııamata başlan 
ması ,mesullyetlnl Uzerlertne alml§lar 
dır. 

Dakarda hareklt devam ediyor . 
General dö GolUn aUratt karan ve 
Fransiz garbi Atrikaaı ahallslnln ce· 
sareU aayeslnde Fruuıız mUıtemleke 
imparatorluğunun bu mühim kısmı· 

nm Alman hA.ldmiyeU altına dUı:ıml· 

(Devamı 4 üncüde) 

FRANSIZ 
Tayyareterınift 
Cebeluttarıkı 
bombardımanı 

lunulmuştur. 

İhracatımız lehindeki fark 
25.633.3:55 liradır. 

1939 yılnıın aynı d2vresinde 
ise 73.584.44 7 I?ra değerinde ih

(De,·amı 4 üncüde) 
~~~~~~~~~-~ 

Türkiye futbol birinci
liği münaaebetile 

Demir spor 
Fener bahçe 
maçına dair 
müla hazalar 

Ya.zan: 
ladl Karsan 

BU ÇOK El'\TERESAN Y AZll'I 
IA.BL~ SPOR SAYFAMIZDA 

OKUYACAKSINIZ 

• 

SON HAVADiSLER 

AM .POS KURUŞ 

T.ondra. da hir tayyaro hombarilmanmdan sonra •• 

BAŞVEKİL 

Yunan elçisini 
kabul etti 

Ankara, Z.j. ( A.A.) - Başve
kil Doktor Refik Saydam, bu_ 
gün, Yunanietanm Ankara. bü. 
yük elçisi B. Ra.fael'i kabul et
miştir. 

Amerikanın 
pasifik 

donanması 

Singapurdan 
ayrılmış 

Japon gazeteleri Ame
rikaya hücum ediyor 

Tok yo, 21 (A.A.) - D.N.B. ajansı 
bildiriyor: 

Yomuiurl Chimbun gazetesi Va§lng 
tonun iyi mahlmat alan maha!illnden 
haber aldığına göre, Uzak Şarkta e· 
sulı bir değl§lkllk olduğlı takdirde 
her t ürlü ihtimallere karvt hazır bu· 
lunmak üzere, birleşik Amerikanın 

Paalflk donanması Slngapurdan ay· 
nlmıştır. 

JAPON1'.\1'A PE'fROL \ 'E DDllK 
Al\m.\ıtGOSU 

Ne, ·york, 2t (A.A.) - Röyter bll· 
cllrlyor: 

Aıısociated Presse Yaşlngtondan ı;e· 
(Deyamı 4 ünrüde) 

Beriinde 
bir çok 

yangınlar çıktı 
Şehrin elektrik 

santralları ve ha va gazi 
fabrikası bcimb&landı 
Londra, 24 ( A.A.) - Röyter 

bildiriyor: 
Hava nezareti tebliği: 
Dün bütün gece İngiliz hava 

kuvvetleri bombardıman tayya.. 
releri pcrlime ve civarında as
ıkcri hedeflere şiddetli bir hü. 
cum yapmışlardır. Bu hücum 
şimdiye kadar yapılanlardan da. 
ha büyük bir mikyasta yapılmış
tır. Alman ipt idai raporlar çok 
hasar olduğunu göstermektedir
ler. 

(De\·amı 4 üncüde) 

Sur iyede 
Fransız 

askerleri 
terhis 

ediliyor , 
J..ondra, :u (A.A.) - Te.};d edilen 

diğer bir hAdisc de Surlyedeki Fran· 
sız kıta..-ıtının tcrhlsidir. Bu da Fransa 
tarn!mdan imza. edilmlı olan mütare· 
kename ahkAmı icabatındandır. 

Ada çamları altında 

Bir kadına zorla 
tecavüz eden ü~ 
kişi yakalandı 
Kadınla beraber ıçmı,ıer, sonra 

birdenbire Gstbe çuııaamqlar, 
zor girince de dlvmtlflerl 

Geçenlerde işlenen çok cUretkAranc 
bir tecavUz ha.dlsesi adliyeye ıntlkal 
etmiş bulunmaktadır. Yapılan tahki· 
kat ve iddia olunduğuna göre hAdlse 
§Öyle cereyan etml§tlr: 

Yuaut, Muammer ve Ali adında. Uç 
arkadaş bir müddet evvel Beyoğlun· 
da oturan Anna Marya adında bir Al· 
man kadınlle tAnl§mişlar ve yirmi 
run evvel de bir gezinti yapmağı k&-

rarlaştrrml§lardır. 

Üç erkek ve Anna sabahtan buluş· 
muşlar ve yiyecek ıcecek aldıktan 
sonra bir vapura o.tlıyarak Heybelia· 
daya gibnişlerdlr. Adada bir roUd· 
det dolaştıktan, denize girdikten son· 
ra çam.Iarm altma oturmuşlar ve iç· 
mcğe başlamı!'ilardır. 

Alem neşe içinde devam etmlo ve 
(De\-amı 4 tinclide)' 

Yaz tatilini geçirmek il7.ere 
memleketimizden, ltalyaya git
miş olan 250 kadar İtalyan tale 
besi. mekteplerinin açılmasr 

yak.laştıfrınd~n öğleye doğru ge. 
len bugünkü ekspresle şclıriın.ize 
dönmüşlerdir. Bunlardan 100 ka 

darı mekteplerine devam için 
1.zmire gideooklerdir. 

Talebe, istasyonda §Chri. 
ınizdeki ltalya.I\ lisesi mildürli, 
konsolosluk erkanı ve aileleri ef
radından mürekkep büyük bir 
kalabalrk tarafından karşılan
mışlardır. 

Dalıilige Adliye ve 
Nafıa Vekiileri bu 
sahalı geldiler 

Adliye Vekilinin tevkifhanedeki kumar ve yara
lama vakaları üzerine a iman tedbirlerle de meş

gul olması .muhtemeldir 
Ad!Iye Veklll Fethi Okyar, N alla 

Vekili Ali Fuat Cebcaoy ve Riya.seti 
cumhur Umumi KAtibl Kemal Gede· 

lcç bu sabahki ekspresle Ankaradan 
eehrimlze gdmişl~rdir. 

Dahiliye vekili Faik öztrak da 
11,ım de H aydarpqaya ''aran muhte
lit trenle Ankaradan gclml§t1r. 

Adliye Vekili Fethi Okyar Haydar
paşadan bir motörle BUyUkadada.ld 
köşkUne geçmiş, :N'afla vekili ~· 

soy da Kuzguncuktaki evine g1tm~· 
tir. 

Her ikl vekil de bir mUddet latıra· 
hat edecektir. 

Adliye Vekilinin bu arada §ehriıniz 
adliyesine gelerek tetldkler<te bulun· 
maaı, bllbaaaa mahkClırilann atıratıe 

çalr§maaı ve tevki!hancdeki kumar, 
eroin aat.ııı, clllayet ve yaralama gibi 
vakalarm önUnc geçilmesi etra.!mdıı 
alınan tedbJrlerle mc§gul ol mam tnuh· 
temeldir. 

Boaienlerle 
anlaşma · llagln 
imzalanıyor 

Dıı ticaret dalreıl reisi ıon talimatı 
hamilen ba sabah ıellrlmlH geldi 
Dış ticaret umum müdürü 

Servet Berkin bu sabah yanında 
hariciye vekaleti birinci daire 
müdürü Saffet olduğu halde An.. 
karadan şehrimize gelmiştir. 
Servet Berkin Türk - Romen 
ticaret anlaşmasının imzalan.. 
ması için vekfiletten son talima
tı almış bulunmaıl<taclır. Dış ti
caret dairesi reisinin reisliğinde 
bu sabah sa.at 10.30 da Takas 
Limited şirketinıde heyetimiz a. 
zaları bir toplantı yapm!§lardır. 
Toplanttda hariciye !birinci dai
r e müdürü ile petrol limited mü
dürü Sedat da. bulunmuştur. 

-----· Otekilerinin günahı ne? 

B tR Ankara telgrafı haber 
,·eriyor: 

" Maarif Vekiletf, hazırladığı 
yeni bir tallmatnamo ile, fbndlye 
kadar lkl sene smrfta kalan tale
benin Maarif mekteplerinden (ıkB. 
nlmaı;ı mccburlyctinl dcği~lş 
n bu müddeti U~ sent>ye (ıkannı,
tır·" 

Talebeleri se,·indlrecck bir ha-
ber· 

Fakat, ı;Jmdlye kadar iki sene 
döndüiü için mekteple alakası ke
s llen talebenin ne ı;ünahlan , ·ar? 
Bu hak onlara da. , ·erilecek mi? 
Yoksa onlara. da. ayrı bir yoldan 
kayıpla.rmı kaunma.k bnklnı veri
liyor mu? 

bte bir no1<ta ki tavılhl lazun. 

* * 

Mür.a.kerelerde elde edilen ne. 
tice son bir kere gözden geçiril
miştir. 

Romen heyeti de hükUmetten 
son talimatı almıştır. 

Öğleden sonra saat 14.30 da 
iki !heyet Ta.kas Lirnited'de bir
leşerek son görüşmeleri yapa. 
caklardır . .Anılaşma bugün öğle. 
den sonra, kabil olmaı.sa yarın 
sabah imzalanacaktır. 

Romen heyeti yarın memleke
tine hareket edecektir. 

Alman 
tayyareleri 

dün Londra 
üzerine 

gelemedıler 
Sekiz Alman, dört 

İngiliz tayyaresi düştü 
Londra, 21 (A.A.) - Bu aııbah 

düşmanın pl'k bUytlk bir hava filosu 
görUlmllştür. Bu filo, Taymls halici 
Uzerinden Londraya doğru gitmektcy· 
dl. Tayyare dnfi bataryaların mUt· 
hiş bir mania ateşi, dU§man filo.runu 
dağıtnuıtır. Londra mm••ktmnda 
tehllke işarcU verllm1ftlr. 

1NG1Ltz TEBIJGt 
Londra, 24 ( A.A.) - Ha'6.a ve 

(Dc''alD.I 4 üncüde ) 
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39 Yazan : Jfucücaııı- J<a/,b, 
Hacı Murat dü.iünüyordu; demek 

ki Şamilin eski sımıılmaz \'e bü
killmez gururu artık yoktu; de· 
mek ki Hacı Murat lııtemediği hal· 
de ona mühim bir kuvvet gönde
riyor ad ota: 

- Düşmanm 9eni •ıJuıtırmast. 
na, hele öldilrmesine ran olamam; 
sen bu memleketin çok değerli bir 
çocuğu.sun! 

Diyordu· 
Şamilin müfrezeeine Fala. Ali

nin (1) kumanda etmesi Ha.et Yu-
' radı sevindiriyordu; çünkü adııia 

pek llyık bir yeğit olan bu deli· 
kanlıyı gerçekten beğenirdi; .ken
disine pek bağlı olduğunu da bili
yordu. 

:Aradan y:ırmı saat geçmem.işti 

Şamilin müfrezesi görilndü; ya. 
maçlara tmın ve büyük bir ejder 
gibi heybetle tırmandı· İki dost 
birlbirlerlnbı boyunla.mıo. sarıldı
lar; ötekiler de sarmaşıyorlar; 

hatır ve haber l'l<>nıyorlardı· 
Hacı Muratla Fata. Ali Tunzak 

karşt!mdald odayı doldura.o. Rus 
çaciırlarmr, Jı:asabadn.ıı muhasara 
hattına uza.k vo ceph&ne taJryan 
iki tekerlekli çcçm arabalarnu bir 
müddet, hiçbir eey konuşmadan 

seyrettiler· lklııi de avlarını §im
diden pençelerinde buluyorlardı. 
Hacı Murat sordu: 
- Yorgun mW5un? 
- Hayır ... 

-. Ben de değilim ... Bir ıseyler 
yapma.Jr. atiy0rum ! 

- Yapalan ... 

Hacı Muradm Zaiden çıktığını 

öğrenen clvar köylerde adeti bay· 
ranı \'IU"dı; Uçer beşer atlılar, ba§
tan ayağa kadar .sililılı olarak o
nun emrine kOGUyOrlat'dt· 

-16-

ARSL.U."LA.R. .. 

Avar aUılan dik yamaçlardan 
~ğr alizilldüler. Gerek Ahmet 
Han gerek Rus kumandanı bunla
rın yalnız Zslden kurtulanlar oldu
~nu sanıyorlar; Hacı Muradın bir 
c;ılgmhk ynp1ığmr ı;iiylilyorlardı; 

demirden bir çenbcri mucac dene
cek şekilde yaran hu adanı §imdi 
ayni ~cnberin jçine, daha yorgun 
ve yaralı olarak düşmek mi isti· 
yordu! ... 

Lil:in ald:ı.ndıklannı pek çabuk 
anladılar; çlinlcü bu gelen, Hacı 
Muradın lkUçük müfrezesi değil, 
~a blr ta.burdu. Köyün içinde 
kalm~ olan çoluk çocuk \'e ihti
;l."D.rlar da Ha.er Muradın imdada 
geüliğinl gl>rmü3lcrdi; §imdi bi
f e1der daha kuvveUi, tüfenkler da· 
ha kullanıulı, kılıçlar daha kC$k.iıı· 
di· Ruslar ve Ahmet Hanm mili!
leri neredeyse iki ateş araamda 
ıcaıacakiardı; bunu sermekte gecik 
miyen kum Andan: 

- Geri ... Huuzak'a? ... 
Emrini verdi. 

:A.:!ılı:er darmadağın bir halde ka.· 

Tayyar olacağı yerde' 
tayyare olmayı tercih 

eclengenç 
J 5 yn§:Uda. .K~iilıı:pazarda 

oturan Tan-ar Kadıköyde· 
iri maçı bçırmaffiftk endişeslle n.
pura atlarken dC'll.l-ıe dütınl!, bo
ğulmaktan g6ç 1.-urtanlmııı· 

Eu genç muhakkak kl • mek~ 
b(;yıe btr deniz '-.sıtarııı. gttmek 
rnecbariyctfDde bulan..•ıdr; her 
ıcihı. npanı k~rmı.ayı tercih eder
di· 

Mac babslnde Tarrar ohtca.ğı 
:rerde tayyare olmayı tercih edfltt 
bo gence, ba h&dhle ümit edeltm 
ki ders olsmı. 

Bir hüküm 
l STANB'CL sabrtumm yeni 

nnmaft'abyetfnf ~~etcfor. 
tlc okudant ı htanbul beJedJy~lnin 

sabaya, duvarların ardına sığın· 

malt için kaçıyordu· 
Ne zamandanbcri fırsat kollıyan 

civar köylerin halkı da ellerinde 
balta, trrpan, orak, kürek olduğu 
halde dllı:enaiz Rus kalaba.lığına. 
dalıyordu. 

Ahmet Hanla Rus kumandanı 

Hunzak kapılarını gilç kapattılar; 

duvarların ardmda, zavallı mujik
lerin bo3 yere ve karanlık ihtiras· 
lar uğrunda can verdiklerini sey· 
rettiler· 

Bir taraftan da. yerli halkın is· 
yan etmesi, onları içerde boğazla· 
ma.sı ihtimalinden korkuluyordu· 
Bunun için &0kağa çıkmak yasak 

edilmişti; gerek Rus askerleri, 
gerek Ahmet hanm milisleri so. 
kaklarda görülecek olanların he
men öldürtllmeııi için emir almış. 
lardz. 

O\•ayı yer yer Rus• ölüleri dol
durmuştu; kasabada matem fakat 
dışarda. bayram \"ardı· Bilyilk me· 
şalelerin aydınlığında armonikler, 
kupuzlar çalmıyor, el ele veren 
genç kadın ve erkekler birer kah· 
ramanhk ve çeviklik •embolU ya. 
ratıyorlardı. Ara.sll"a. bir tüfenk 

patlryor; sonra §~ek parıltılr ka
maların ~akırttlan duyuluyordu. 
Hacı Muradın Ahmet Hana kar. 

!;il beslediği kin azalmamış, ço
ğalımştı. Ancak, eimdi onu bir 
anda öldümıe;i istemiyor; diri o
Janlt yakalamak, Rıalardan uza.le 
bir köteye götürmek, orada heaap 
sormak arzusunu duyuyordu; acar 
bir kurdun sinsi bir tilkiye ka.rııı 
beslediği hl.alcrle dolmuştu. 

- Onu bir kndm!JUlj gibi kaçr 
racağıın ! ... 

Diyordu. 
Halbuki Ahmet han da ~ dur

muyordu· Rus generali Hunzakta 

geçen vııkaları "kepazelik!" diye 
atunl§; bu ytız kara.smt silmek için 
ber ne llmnsa yapmağa ba§la
mıştı. 

!kinci gün imam Şam.ilden gelm 

bir adam Hacı Muradı 80n zafer. 
den dolayı tebrik OO!yor; ona Hun
zak naipliğine t:ı~in . olunduğunu 
bildiriyordu. 

Hacr Murat naiplik nişanmı göğ
süne taktı; hattl 1hall köyüne 
ka.da.r gelen İmam Şamilin yanına 
kadar gitti; bu ild bUyü.k adamın 
bulUIJDlUI piirllz.aüz bir dostluk ha· 
va.sı içinde oldu; 18.kin tam mana
sile candan bir sevinç ve saadet 
yoittu. Çünkü e8ltl kinlerin uyutul
ması, halta unutulmasr iııteniyor. 
du ama milmkiln olmuyordu; :ın -
ca.lc killlen.iyordu. 
Şamil Hacı Murada belliba.§lr na

ipleri tanıttı; ıonra atlılara bir 
zeçit resmi yaptırdı· Hacr Murat 
hir anılık lct.'Skin bakışlarını bir 
noktaya aa.pl&dt ve aordu: 

- Bu herif daha ya~ıyor mu? 

(Devamı uar) 
~-~~~~~--

(1) Yeift, genç Ali· 

\ 

- _) 
aylardanberl, yol 'e aa1r ln&&atnı· 
da J."Ullandıfı 1:a.dırlan, mu,ambn
Jan, borolan ~n bir hmm: ~c. 
t~ını 7akalamııı· 

Öyle bir r~ 1'1 gece !o>ilihlı, 
gündüz küllhh 11aııılmutn, gecele
ri hem rııllihh, hem l.1Uilıh· 

GazlnoC11, gadn05unda. bir tek 
mü~~rl bulunmadığı halde üstün. 
de prkılar •öylctlp g3belder attır· 
dıif sahnem i yerin altnu meğer 
çaldınlıit ~yanın deposu haline 
getirmi5· 

Ei;lenC'cli tararı ~ al•alarunatan. 
Damclsn dıı.ına . atlıyarak ~

mı,ıar. Fakat uzun •üren bir ta
kJp ncUecslnde de ortaklariyh ya.· 
kalamnışlar. Bunıı bakarak, in • 
•oı hiUmıedcce~i ~eliyor: lnsan 
eiJenclirmeJ.; &oh~ gazinorululda 
deitı. H<'tk Jıa'.dki san~tını ,;ös
f.enrı ek.le mümkün ol:ıblllyor· 

R 

• 
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Odun ve kömür N orveçle de ticari 

derdi mübadele başlıyor 
Odun narhını indire
bilmek için valinin 

emrile 

Dün yeniden 
tetkikat yapıldı 
Odun ve kömlir tüccarlan ile 

orman mühendisleri diln belediye
de bir toplantı yapmışlardır. To~ 
lantıda odun ve kömilriln hakiki 
maliyet fiatını tesbit ed~bilmek i
şiyle uğraşılmıştır. Tetkiklere de
vam edilerek bugünkü odun nar. 
hının indirilmesi çareleri araşt.Irr 
Ja.ca.ırtır. Vali Lfıtli Kırdar bu !§le 
biuat alıi.kadar olınalttadır· 
KOi{ KÖllVRV SAA'IŞLARIN • 

DAN ŞİKAYETLER 
Diğer taraftan kok kömürü sa· 

tışlarmda narhtan fazla olarak 
nakliye ücreti istendiği hakkmd:ı. 
belediyeye eiklyetler yapılmıştır. 

1ktmat müdürlüğü dlin depolar 
üzerinde teftişler yapt.ırınışttr. 
Bilyillcadada bir deponun narh hi-
18.fma olarak bir ton kömUrü 2280 
kuru~a. sattığı görillmll.ş, depo sa
hibi hakkında takibata. ~ilmiş. 
tir. 

Islak ve kumlu kömür satanlar 
hakkında da zabıtlar tutulmuştur. 

Erzurumda 
heyelan 

Bazı köylerde topraklar 
çöküyor 

En:urumun Tortum kazasının 
bazı mahallerinde hcyclün all" 
metleri göiiilmüştUr. H eye!An a.IA
metleri bilhllA'!la merkez nahiyesi
ne bağlı Tortum Kale, Sağır ve 
Rabat köylerinde gö::o çarpmakta
dır· Bazı yerlerde toprak bir bu
çuk metre ko.dar çökmüş, ba.zı yer. 
!erde de metrelerce kaymıştır. 
Vaziyet endi§e uyandırmış ve ala· 
kadarlara haber verilmiştir-

Temizlik 
amelesi 

Maa§lara beşer lira 
zam yapıldı, yurtlar 

açılacak 
Tetnizlik amelesi buhranını önle. 

mek üı;ere bu amelenin maaşlarr 
n:ı beşer lira znm yapılmıun karar
laşnıı§tır. Halen 15 llrıı. nlmr.kta o· 
lan amele bu suretle 20 ııcr lira 
alacaktır. Bunlarm mazbut yer • 
lerdc banndmlmalan için yeniden 
liç büyük yurd n.çtlnca.k ve her 
semtte ucuz lokantalar gösterile
cektir. Kışın da. kendilerine mu. 
aamba ve çizme tevzi olunacnktır. 

Çekmece kazasının 
mesulü hat bekçisi imiş 

Küçükçekmece civarmda 67 
numaralı marşandizin çarpma.ai. 
le parçalanan araba hakkmla 
müddeiumumilik tarafından :ra~ 
pılan tahkikat bitirilmiştir. 

Ta.hkik:ı.t neticesine göre, ka
za.ya sebep olan geçit ıbekçiısi 
Ahmettir. Ahmet, tren geçerken 
geçidin parmaklıklarını indir
mesi lizxmgelirken !bunu kapma. 
mrş ve Şa.ban arabasiy!c geçer
ken trenin önüne çıkmıştır. 

Ahmet hakkında taki;.;ata gi. 
rişilmiştir. 

Nakliyat lcretlala 6denme 19kllndeki 
mlşldlAttaa dolayı mlbadele yalmz 

Romanya ve Almanya yollle yapılacak 
Şimal memleketlerile Romanya. 

ve Almanya yolundan muntazam 
nakliyat temin edilmişse de Sov· 
yet Rusya yoluyla Finlandiya ve 
diğer memleketlerle ticarl mUna. 
sebet yapılamıyacağı a.nlaşıl.m.ış
tır. Çilnkil Sovyetler kendi toprak
larmda.n yapılacak nakliyatm Uc
retinlıı peşin para. olarak Mos.Jı:ova.. 
da ödenmesini Uıtemişlcrdir. Bu
na da im.kan görilleme.miştf.r. 

Bulgaristan, YugO'llavya ve Ma. 
caristanda ayni suretle nakliyat 
parala.rmı kendi merkezlerinde pe· 
gin para oluak istediklerinden 
merkez! Avrupa ve gimal memle
ketlerile yalnız Romanya yoluyla 
temaslar yapılabileceği anlaşılmış
tır. Romanya yoluyla sevked.Ue
cek mallar için bumdan Viyanaya 
kadar bilet almak kabildir. Viya4 

na.dan itibaren diğer nakliyat pa. 

ralarmı da malları alan memJe· 
ketler kabul etmektedirler. Şimal 
memleketlerino gidecek mallar Vi· 
yanadan lşletino kadar trenle nak
ledilecek, oradan kan!ıya geçirile... 
cektir. Finlandiya ve lsveçtcn son 
ra Norvcç!P. de ticari mübadele 
başlamak üzeredir· 

Norveçliler ilk olarak tUtün al
mak istemişlerdir· Yalnız hükO.. 
mctimlz Non•eçtcn memleketimize 
gelecek mallar yola çıkmadan scv
kiy&ta müsaade cdemiyeccğini bil· 
dirml~tir· Al.ikad:ı:-lar vaziyeti 
Norveçe bildirmişler ve tUtiln mu
kabilinde k&ğrt, scllliloz, işlenmiş 
ince koyun derisi ,.e rönar Arjan. 
te isteınişlc:-t.llr. Norvcçtcn cevap 
beklenmektedir. Bunun milspet o
lacağı ümit ediliyor· Bu takdirde 
derhal mal mtibadelesine başla.na. 
caktır. 

ı: :~uÇ~~: HABEılLEH] 20 ~~~ullar~aCU· 
• 20 eylüldenberl davam etmekte o Ç 

lan Mucur panayın bu yıl bUyük bir g-a yemek 
muva!takiyct kaznnmıı ve panayıra 
ııtırar edenlerden iyi hayvan yeti§ti· • ı k 
renlerle mıntakanm mühim bir sanat verı ece 
§Ubesi halıcılıkta muva!!alt olıınlare. 

ikramiye ve hediyeler tevzi olunmU§· 
tur. 

• lzmlrde borsnda incir üzerinde 
hararetll .eatııılar olmU§tur. Fiyatlar 
da ha.it bir ylikııcll§ olduğu gibi vazt· 
yet teret!Ue mütemayildir. Bunun se 
bebl Ame:ikada.n mUhlm siparlııler 
gelmiş olmasıdır. 

• Amerika !;;in mnl almak Uzere 
Yunan bandırıılt Sotitls ' 'i'l;putu dUii 
IzmlrG gelmlıur. 

ı> Dün trenle lsvfçreye blr rnlktar 
yumurta gönderilml§Ur. Yumurta lh· 
rac&tımız bu yıl nakliyat ~UçlUğU 

y11zUnden çok azdır. 

ı:: Eski maarif vekillerinden Hikmet 
Bayur cuma ve cumartesi güıılerl 

Univcr.site kon!erana salonunda vo Te· 
pebaşı şehir tiyatrosunda bugünkü 
dUnya vaziyeti karşısında. memlekeU 

İlkokullarda okuyan fakir ve 
yoksul çocukları korumak maksa 
dile teşekkül eden himaye heyetle 
ri birliği bu. yılki faaliyetini arttır 
mak ve yeni bir çah~-:na şekli ta 
kip etmek üzere hazıriıklara baş 
Iamışlardır. 

Geçen ders yılı içinde ilk okullar 
da 1 O binden fazla çocuğa yiyecek 
.5000 çocuğa elbise a\'akkabı. ki 
tap vesaire temin edilmiştir. Hal 
buki ill(6kullarda 15 binden fazla 
fakir çocuk bulunduğuna göre bu 
yıl teşkilatta yapılacnk yenilikler 
le 20 bin çocuğa yiyecek verile 
cek, elbise, kitap vesaire t>kul ih 
tiyaçları temin olunacaktır. 

Orta tedrisat müesseselerinde de 
himaye heyetleri teşkilatı yapılma 
sı hu.sm;unda tetkikler ilerlemek· 
tedir. Orta tedrisat himaye heyet 
!eri birlfö bu yıldan itibaren faa· 

mlzin aıyasl ve iktisadi durumu mev· liyete g~ecektir. Diğer taraftan ta· 
zulu iki konferans verecektir. k 

ir çocuk!ann okuma ihtiyacını gi 
* Şir!teUhayrlyenin sonbahar va· dennek üzere onlara yardımcı o· 

puru tntifelert bir teıırlnlevvelden ltı· kul kitapları sineın:ı vesaire eğkn-
barcn tatbike baıılanaca.ktır. Boğa· celer de temin edilecektir. 
zi!:lnin Anadolu sahlllerine olan vapur Diğ?r taraftan ilkokullarda oku· 
seferleri azaltılmııı. Boğar.dan Köprü· yan fakir çocuklara bakmak üzere 
ye son "·apurlar daha erken saatlere 1 önümüzdeki ders yılı başından 
aımmr~trr. itibnren muhtelif kazalarda yeni 

dispamerler tesis edilecektir. Bu 
• Cumhuriyet balk partisi oc:ık { dispanserlerin sayısı şimdilik beş-

kongrelcri pazartt>at günU bitecek ve tir. Üsküdar, Kadıköy, Sarıyer. 
l tcş~evHlden itibaren nahiye kon· Kartal, Ç.atalca ve Şile kazaların· 
grelenne ba:şlanacaktrr. da kurulması hususunda tetkikler 

• Beyoğlu kayma.kamlık ve beledi· yapılmaktadır. 
ye binasm.uı tamiri ve boyatılın&$t _ -0---
kararlaııtrnlmıştır. 

"' Belediye hcstanc!erinln hepsinde 
modem mutfak testaatt yarılmıı.sı ve 
çamaşırlann makin~ lle yıkanmMı 
kararlaşmıştrr .. Hasekiden ııonra §im· 
di de Cerrahpaııad:ı bu tesisat yapıla· 
caktır. 

• Maafir mUdUrU Tevfik Kut bu 
akıam Anl<araya girecek, kadrolar, 
ihtiyaçlar ve lmtlbıı.n neUcclcrl bak· 
Junda vel"1lete mal(lmat verecektir. 

• tıı<tanbulda bulunan adliye vok:llc· 
tı zaUoleri mUdUrlUfU memurların· 

dan Hlbn.lye Çağatayın derhal mlldde
0 

ıuınumlli~e mUracaati istenmektedir. 

Ne sihirdir ne keramet! 

ıphk birdenbire 
boHaş. verdi 

İktisat \'Ckaletlnin yeni iplik fi· 
yatlarını il~ etmesi Uzerlnc dün pi· 
yasada birdenbire iplik bolla~mrıtır. 
VekAletln fiyatları pek az arttıl"dığmı 
ve derhal yerli fabrikatann y~nl ti· 
yatlardan satışa ba~ladıklannı gören 
mllhtcldrler sakladıkları mnnarr pi· 
yasaya dökmUılcrdir. 

Haz.in bir ölüm 
Sıhhiye mUfettl§i merhum Day Rauf kerlmosi ve ıc.bık mülkiye baş· 

mütattişl HUsnu Toköz ve ikinci kolordu :iaşe ııubayt Tahsin ToközUn hcmşl· 
releri, \'C hava !turumu tat.'\nbul §Ubcsi direktörU P..lza. Oranın rct'lknııı Ea· 
ynn Sıdıka ,Ornn, kısa bir Jı:ı.stalığı müteakip genç yaşında haya.ta gözlcrlol 
yummuş ve 21.9.940 cumar~ııl gUnu Bebokt.cltl alle medfenlne defnolunmuş· 
tur. Kendisine mağfiret, çok kederil o.ilesine sabırlar dileriz. (912:5) 

IJAYllN MO>l4 ... 
A~-4GıJ.f/),qN Y.4R4U"/, 
YtiRü YSMıYO!lUM ... 

YIUMZ .J"iri'N 
ı YM~/'l>"llNIZ İ 

•" ISTı YO/lcJM ... 
o: 'mHı&A G~VA/ı~ 
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Dog ... ,u 
------·- . ? 
Değil tn!_· 

Ba çeşme, i~ 
balda kapatıl• 

son masıu• 
oımaııdırl 

6c'IP 
Dört tarafından yer ye~ tt 

fıskıran tstanbnlun ~a:!P tl-
1,,'CJllsl \'ardır: Sasnzlrıli.'.cyc ID 

Terkos r;lrkcti 1>etodi) 1 ~~ti' 
kal edinceye kadar :;O= b1I f'J1 
muhtelif saiıaıan yer Y ış, ~ 
ilen kili yığını haline gelJJ\ııl' ~ 
gmla.rm İstanbulda s::s1 ~ 
.zilndcn fıtct h:ı:tini ıcdiitv' 
uallerdcn olmuştu· 'SC gııı tft~ 
yeni itfaiye ~dliitı yıı1;,11ııı,,~ 
Jukfa.rmda. hf'r an su ı]e bll f 

1 
meslnln tcmlnl saycsln t 6cııel' 
ela.dan lmrtulduk· f'ai>ll ı11ğl ~ 
\·ar ki Ist.anbnlun wnl fııfi),c 
:d.fl su temin eclec.ıfyorıı_ı~ııı 
o kadar fazla kJ sular 1_.: d•IJ.i 

ini Jıi (Ol'"" ııV' her ~ene 'ebekee t1 4 
gcnlsletmesi, ana hatlll ı;o)?,ı 
fazla su \'erebilir h::ıle 'f!tl~. 

··tun· .. ıı) .. 1' \"e bu ~·oldald bu " ,,. 
• .... no"~c Att 

temmnı. ıc:ı&rmda bu bl, trb~-
kılınr buz pa.rçası gi •r P"". 
811 ihtiyaç bilha 3 b•5ııl~ Kırkçeşmc ,.e Halkalı bu.tıll' 
kullanılmamasından S(lllrı:ı ~ 
tUn ~~. · sular idarf;ı~rl 1 

semtlerde tcr!iO!I C.~ J;~ 
ma.k nıccburlyotindc 111 .ıı; 
Fakat bunlardan b::.zıfa~dtf11 1 ıt 
şı?amıyan bir sebeple_ t;:~ııJ-1~ 
veya. kapatıldığı anl11111 ır d,.1lJ~. 
Şehremininde oturıın b $6 ti 
cumuzun bize yaz<l•f.";;c:>ıııd 1, 
Şehremini tram,·ay ~ ~P' 
Garaba hMtane.--lne ıneıı tt~" 
hane yokuşu orta~ınılJ.loi ıdl~ 
çeşm~ı 4-3 ay cwcl ı;n ıııc'utır 
ve ba seıııt bütün J'lllo e~;tlf 
boyunca su 51kJntısı ~ı;İ 1~ 
Burada.ki hıılkm e?cscrı ıeıcrlc iP 
olduh'"tllldan ba~k:ı oı:ı?ıal rl< Kır 
ç~melcrdcn l!IU ~ettrt;;,cı.1t4!1' 
saka parası da ,·crcın cııL5~ 

Şelırin su Uı1 iyacnıın ;ce ~ 
ni ve me,·cut ,·az.1yetl i) ~ 
dlr ettlğtmlz yu'k:ırJd ssf11' 11ntllf 

r:ıl> ,< 
aolatjılır .,:ımyonız· ,4n ıı111' ıı 
bir fakir mz.lı:ıllenin trıtl b!J r'.~e 
ıılılıa.tiyle a!Uk:ı.dıır oıııo tıcrtıll!o
çc~cler, ~j':er JA:r.nnSS.· cıı • 
lstanhulun kapatııac:ılr rııı· 
muslol:lart olmalıdır dif0 •? ., · ı ff1. ,,Q. 

Do;7~ud~ 
• -~ ~e~ 

Azami fiyat koJ1t1J' 

· Bazı yağlal' 
rmutulJll•f 1 ı;Jrfo 

·oıııl ,ef 
Fiyat mllrakabc koıni5> !l>°'t 

ına 1 Erzurum ve Vnn yağlar :euJllilr 
bit ctmcğl unutmuştur. 1,tıt· yenldıın tctki!<lcr yapılaca j' 

•fo' --~ etl 
Parkotele ce.za ~ ptı~"'; 

1• ı·ı ...,., .LJ!P 
G mcı şube memur ... dtır'' .tJ 

dôll {JY 
tc!Uşlercle, Parltoteıde JtUrUş el' 
tasdikli tarlfeden 45·50 ,·e ıııC 
smıı satrldıf,;'lll.l görrnuşJcr 1arcıır· 
t:o hakkında. zabıt tutınU:i 

Acaba 

l' 
• 
! 
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ltalemla gelişi ~DRfiml®1 
UZAKTAN 

ingiltereyi istila MISIR 
iş inde muvaffakiyet cephesinde 
ihtimali pek azdır değişiklik 

Gece bombardıman 
larını önleyecek 
tedbir aranıyor 

idr: nsırlnrdan beri r;airlc rimiz onu A RKADAŞIM Muzaffer Esen İ§lemişler, ona her ·tlirlU güzelliği 
geçen giin bu gazetede E- \'ermişlerdir. Bunu anlamamak 

dip Ayel'in !ransızcıı. şiirlerinden türkçeyi - hiç olmazsa §iir bakı'. 
bahsediyordu- Onları pek sevme· mındnn - bazı AYrupa dillerinden 
miş. Bu hususta bir şey söyliye- geri saymak hiçbir mazereti olmı. 
cek değilim; çünkü ben de kendi. yan bir hatadır. Zaten dikkat e
sile beraberim· }~ip Ayel'in Il)an· din, millcttnşlarnnız arasında dil· 

1 

Bir Sovyet ha va 
generalinin mühim 

makalesi 

olmadı lngiliz ilim adamları bu zumclcrinde bir yenilik, bir tazelik Jeriııi hakir görenler içinde hoş 
mevzu üzerinde bulamadım. Eski kalıplara dökUI- sözlü, nüktedan kimseler bulabi-

1.tal vaa m"stemle- m.üş c.~ki .sözler... t lirsiniz; fakat ger 
J U çalışıyorlar Kıtabm adının Sa. \ 'azan: çekten akrllr, an-

Moskova, 2f, (A.A.) - "Kras kelerlndekl bava ges!'ie olma.ama i• 'illa t'l A A la:nşh bir tek kim 
T Londra, 2-1 {A.A.) - Röyter ajan· d taÇ t 

naya Svesda., ga?.etesinde Sov. nanrn~yı~; 0 a U ...(l se:rc. c:sadüf cde_-

İ mevdanJarl bomba sının havacılık muharriri yazıyor: Verla.ıne ın mcş- j mezsınız. Acayıp 
-.. yet hava generali anof imza· J lngilterenın en iyi mUtehassuıları hur kitabını hatır· _ ve parlak in. 
""' iri~,,./ - -- sile çıkan bir makalede §Öyle yağmura altmda gece faaliyette bulunan bir bom bar- tryor ama kitaptaki sonnet'ler nl- sanlnrdır, işte o kadar· Şurasını 

~"'"'~ denilmektedir: dıman tayyaresini dil~Urmek çareleri hayct Sully Prudhomme'unkileri da kaydedeyim ki onların başka 
•-, Almanya 1ngiltere:y1 muvaf. Uzerlnde ehemmiyetle çalı§maktadır· andırıyor. Bu vasfı bir meziyet dilleri hakkile anladıkları da hiç .., 9Q Kahire, 2-1 {A· .\..) - Neşredi- lar ŞI d' k d Ud fa t db' ı "-9diğfmlz fakıyetle işgal ümidinde ise her 1 d · · m ıye a ar m a a e ır e· saymak da kabildir; nihayet, bun- yok denecek kadar nadirdir; her· 

.._ en bir be~·anname, Mısrr or usun· rfnd k ti ·1 ııa.hı eı>yden evvel Ine:iliz hava ve J e vu ua ge rı en 8 arın umu· ca seneden sonra da Sully Prud· hangi bir dili anlasalar, her dilin 

/( il :.'~ ~ da müstahdem olup normal olarak mı tatbikat h tini 
l}, esil deniz kuvvetlerile hava müda· • 1 ava nezare n son tcb homme'u Verlalne'den ilstUn bu- kabiliyetini sezerler· Chanson de 

yalnız harp halinde askeri kanuna llgatında. izhar edilen ümidin uzun 1 1 B 1 rd deg-·ı· R 1 d' f d b .. k"' 
~ fu""mı 0-4-~cıan kaldrrma.sı ı·. b 1 an ar var. en ona an ı ım... .o an m ransızcasın an ugun u 

........, • wı tabi tutulan bazı sivillerin a en l' Ll:Rt l zaman geçmeden tahakkuk edellbele· Fakat Muzaffer Esen, F..dip A. fransızcaya kadar gelen tarihi kav. 
o""- ~t garip bulu· cap eder. Halbuki bu kuvvet :r askeri kanuna tabi tutulacaklannx ""I i '-b t t kt 1 H A el · d 1 · 1 b' · ı ·'<J:, en 6 n ..,, a. e me ed r. ava. nazxrı r· y 'ın Fransızca yazmasına a tı- ramış olan kimse' artık h ç ır dı i 

daı tlbı k _seıerıne akrep asla izale edilmemiştir. bildirmektedir. §ibald Sinkler geçen hafta yaptığı raz ediyor: onu fikir ve hislerini hor göremez. Öyle insanlarınki sa-
"" "a l\rııa kı\ ı in İlk ih ed'l k kri~l .. Mevcut istisnai hal ni?.runatını ,•'( saçıa . ·n a en raç ı ece •l.d ar us- beyanatta. meselenin halli imkAnsız önce kendi milletinin insanlarına dece fikri tembellikten, züppelik. 
l:lb... ~o~1 tlJJe ara.nıızH.a , tün kuvvetlerin fevk.ılade şid. tcşdid etmekte olan bu beyanname olınadıtını bildirmiş ve •'gece bom bar bildinneğe davet ediyordu. Bunda tc>n ibarettir. 

1· :~"111,. arrnı •·ad ,. d . 1 örfi idare Han edildig-i hakkında "' ~erıe ..... ,,. kc ·d'·ı ırinr,,ıyo· . etlı mukavemetile karşı aşa· dımanının Alman tayyareleri için ca· kendisile beraber değilim· Bir ke- Fakat Edip Ayel onlardan değil-
~ •u.., n ı ,,, d yanlış şayialara "'Ol a"mıştrr· Ka-.,·e ıu~et . " en cak ve sadece hava kuvvetleri . J "' zıp bir şey olmaktan çıkacağı dakl· re Edip Ayel'in türkçe şiirleri de dir. Herhalde kendisile konuştu· t" il! ..... 'e ede } hirede tam bir sükfınet vardır, t~-

~
;:t· b•~- oturnıa, k~ n, nin yardımına. güvenebilecekler- d kayı,, dilşUnmekle zevk duyduğunu vardır: aruz ve hece vezinleri ile· ğum zaman onda ana diline karşı 
"~I '\'e sa onuşına d' rada da hayat normal şekilde e. il&ve eyleml§tı. Onların bazılarını resimli mecmu· bir istihfnf hissetmedim· Fransız-

~ n~ .. ~Zlerı. Yan b'tirültUiü \'O ır. \'am etmektedir. lıım adamları meseleyi her cihetten alnrda ve gazetelerde gördük; cayı da konuşur ve yazar; o dilde 
~ ~~li.ııın~. sinJrJenlyonız· Alınan hava kuvvetleri adet L'\'GİLİZ TEBLtGt tetkik etmektedirler. Londranın mu· zannederim bir krsmını yakında ki- şür söylemeğc, o dilin kelimeleri 

OtJt~!\ ın~~u.mundan fa:r.- itibarile İngiliz hava kuvvetle - Kahlrc, 21 (A · A ·) _İngiliz u· daraasında bu tetkikatın tesirini gös· tap halinde de neşredecek. Onlar ile oynamağa heves etmiş. İyi oy-. 
~ iı ılit11·o afa.a edişleri f rınden oldukça önde olmakla mu mi karargahının bugün neşret- teren ce!laret verici alAmetıer rnev- da. fransızca şiirleri gibi: içlerin. nıyamamış; o başka ... Fakat bu ha. 

hııe \·e ııayg r. Kendilerini ibcraber, İngiliz hava kuvvetle· tiği resmi tebliğ: cuttur. de bar.an zarif bir hayale, ince bir reketinden dilimize karşı hiçbir 
~ 01

u3'or. 
15;;. bul_du~"tl~uz rinin şiddetli bir mukavemete Garp çölünde.ki vaziyette hiçbir Muharrir, Londranm müdafaasın· hisse rasgelmck kabil; fakat hep- hürmetsizlik çıkmaz. 

'-ı ite til~lllıı. ,. ~~erıya böyle' muktedir dört beş bin tayyaresi değişiklik yoktur. 22 Eyliıl akşa- dan mesuı kimselerin bu tetkikatın si de nesirle pek ala söylenebile-
l'ttı.~tıde ~;-ıı•ı.rı sinirli bir 1 vardır. mı topçularımız birkaç düşman ba- 1 Alman gece baskınlan ta biyesi Uzeri· cek, yani nazım, şür zaruretini his· 
fıl.~ ,." enıc sanlarak . sctr · ·· 1 Edi A l k' fı "111 ııeg1:' Ycnı ~·eusm k ... , Buna mukabıl Almanlar, yaL taryasınm iskat etmişlerdir. 22-23 ne olan mllabct tesirinden memnun ırmıyen soz er. P ye es 1 

~ ~ 1 hll'p:ı.Iıyıu:ı .. .,.~W:r 1 nız kendi başına bile ihraç ha· eylfıl gecesi tayyareler Maturuha olduklarını öğrenmiştir . öğrenilmi şüri devam ettiriyor ... 
ltıı "' ' k t' · d rd ... ı d' dört defa hücum etmişlerdir· Za. Edip Ayel'in yalnız fransızca 

d"'t ll:ı re e mı u urmaga mu :te ır t yazdığını farzedelim. Ne olurdu? 
h tte..... eınleket gen .. lignni 1 olan İngiliz donanmasının tesi. yiat yoktur. ~~..: - · J Dün~·anrn birçok memleketlerinde 
.. •--""ile "' l Diğer cephelerde iş'ara değer ~ J 

'l l..! "ıı.l't!ın. olgun görmek rini bertaraf için muazzam mik kendi dillerinden b"cka dillerde 
"1.1' 1ı~;.""1..'ll bir hareket olmamıştır. ...., 

-""<ll.<se duyan ,.c her. tarda tayyare ayırmağa mecbur yazmış şairler, muharrirler var. 
blJ.)~lıştıı.ı karı?ısmda, bu u·' durla.r." TAl:'\"ARELERIN FAA.T~tı·ETt • Atına, 2·l (A.A,) - D.~.B. ajansı lşte Fransız şairi olan Yunanlı 
~ lı:ersı cyrctti~.; için ~neral Janof, şunla;:~ ilave Kahire, 2·1 (A· A·) - İngiliz bildiriyor: Yugoslavya ticaret nazırı Moreas, büyük İngiliz romancısı 

~ 11.a. 11 liaıtıı n~e sııhyan ım- ediyor: hava kuvvetlerinin tebliği: Andres başvekili ziyaret elmiş ve Lehli Joseph Conrad, Fransız §ai-
~ ~~~ ın .. ını feryatlarmı "Bundan başka pek yakında 22 Eylülde bombardıman tay- kendisine ziyaretlerini iade eyıemlıı· ri Lehli Apollinaire... Ancak en 

ı.· 4.: lııU~ lltnkün değildir· yarelerimiz, Menastirdeki 'tayyare tlr. ileri gelenlerinin adlarını yazdım: 
"11 .::ıın .. ..._e<'de!e.rı b'u'tun" bir havada vuku bulacak şiddetli de.. meydanında bulunan düşman tay- • Vaıılngton, 2-l (A.A.) - Son Jıc· bu liste~·i bö'-'le uzatabiliriz. Mu. 

~-t ""'ll gwic>iklik yüzün" den istila teşebbü- J J \ıı lh~da 
3
, inek fjartiyle... "" yarelerine hücum etmişlerdir. kiz gUn zarfında Blrleıılk Amertka zaffer Esen sana.ti, bilhassa ş.iiri, 

~..,lııiu lllı!l(J aıı ya7.an kalem· süne memur olanlar tayyarele. Bombaların hepsi, hedef mıntaka- harbiye nezareti bir milyar dolardan birtakrm düşünce ve duyguları bil-
. ıı~~ditın elet1.ııı biraz faz- rin müza.heretinden mahrum ka.. sı üzerine düşmüştür- Diln de ay- Cazla bir kıymette harp malzemesi dirmek için bir vasıta sayıyor· Oy-
~ llıeıı ıı~lerı. beğenmediği- l ıacaklar ve kıtaat ihracı Alınan ni hedefe ikinci bir hücum yapıl- siparişi vermiştir. Bu haberi \'erirken le olsaydı Edip Aycl'in manzume· 

fııı 'tınıı_11 fertlerle sık sık 1 bahriyesinin müthiŞ bir gayret Mıştır· l'fayyarcler aral!mda i.iç in. Ruzvelt, sipariş edilen malzeme meya· !erini ,Jili.mize tercüme etmek, o
.,8•]( 1'a ilert geliyor·- göstermesine vabcst<t Plac.akt- <fıJ~k müşahede cdilmi~ ve bu in· nmda gaz maskelerile tayyare bulun· nun düşünce ve duygularını bildir. 

il 

Q RHA~ Veli'nin "Thattur'' 
isimli şüri bir hayli dedi· 

koduya sebep oldu· Şimdiye kadar 
o şairin şiirlerini anlamadıklarını, 
o şiirlerin manasız olduğunu iddia 
ediyorlardı. Bu sefer iyice anla· 
mışlar, nezahetsizliğinden bahsedi. 
yorlar. O şiirin nl'zahetsizliğini ile
ri silrenler arasında Abdülhak Ha. 
mit'in: "Lakta, kaskadda anınla 
randevfılar \'ar idi: - KU\·vcden 
fi'le çıkan çok fırzfilar var idi" 
beytine (ne kadar da soğuk be
littir!) hayran olanlar; hatta: 

Kr:r. scwn sol~un uyur, 
Gözleri dol~n u~"'Ur; 
Dula gönül \·erenler 
Gündüzün yorgun u:rur. 

r ~~" ~1la..$111ayı tabü ır." "!ittll(lan, bir yangın takip ctmi§- dutunu beyan etmlıtır. Tayyarelerin mek için kafi gelirdi· Hayır, sa-
~I ... ır. •• • ti tı \e etıer1.ııcı oegendiğimlz r. adedi 3022 dlr. natte, bilhassa şiirde esas düşün- manisinin sahibi Orhan Seyfi Or-

·~~ .... '.~ l,t11.. ~ ba."'lıcalan k k Diln Tobruk limanı üzerine ilci • Moskova 2-l (A.A.) - D.N.B. bil· ce, duygu, söylenilmek istenen hon da var. Bunlar gayetle nezih . 
'"·~ ... b - " iktııat Vekili tet İ hU ı-·~ B' · · hli llıtıl lltsUıı aglıiığıdır· Be. cum yapı.,.~tır- ırmcı cum- diriyor: Lenlngraddan öğrenildiğine söz değildir, §ek.ildir· Herhangi Orhan Veli'nin "Tahattur" u ne. 
~ ~ 

3
.
0
kkcndlnJ gö ter· seyahatine çıktı da, bombalar binalar arasına. ve göre ıo eylQlde yapılan Fin • Sovyet bir insan da istediği dilde rıekiller zih değil." Çünkü bir' \'eslkah ka-

~!lst C•l<srıı tur ki sık sı'k Ankara, 2~ ( A.A.) _ lktısat dalgakıran civarına. düşm~tür. 1- anıa~masına tevfikan iki memleket yaratmakta serbesttir: Edip Ayele dmdan bahsediyor. Çüknü öyle bir 
le,~l'f~ 1ta' l\arşııa.sb&"tDlı.ı • Vekili Hüsnü Çakır refakatinde kinci hücum esnasında, bombala - arasında demlryo!u nakliyatı 23 ey· mısraları fransızca olarak gelmiş, kadına gönül \'Crm.iş adamdan 
~ il lh~ reketıerı yapma· rm dalgakıran boyunca bağlı va. lıllden itibaren tekrar bacılamı•tır. o da fransızca söylemiş. Bundan bahsediyor. Orhan Veli şiirini 

1 ' ili ""'lllıU • Maden Tetkik ve Arama ensti- · ~· " 
'4b~Jı ta. r. Onları gö· ; tüsü umum müdürü Hadi oldu- purların pek yakin.inde bınalar ü· • Londra, 2-l (A.A.) _ Tahliye edi· bir şey çıkmaz. Sana tin yüksek bir "Vesikalı yarim'' diye bitireceğine 

4': 'l'.t~ l~~Oıı.rnıı, meziyet- zerine dü.~tüğü görülmUştür. len 90 çocuğu Kanadaya götürmekte oyun, fakat nihayet bir oyun oldu· "Ey Marguerile Gauticr" diye bi-
~~~: .. 0 ııllıtdı~l'anıağıı. lhtiy~ ğu halde şimal ve şarki Anado- 21-22 eylül gecesi, Eritrede Zu- iken torpillenen ve batması 83 ço· ğunu unutmryalım. tirseydi, hoşlanabilirlerdi, çünkU 
t~-..ıtı~ • tııc,: iz nesilse öy_ luda tetkikatta bulunmak üzere laya hücum edilmiştir. Bir binaya cuğlln ölUmUne 8Cbeb olan İngiliz ge· Dilimizi hakir gördükleri ıçın La Dame aux C:unelias'yı ntzllı 
,~~ lı~ e ll<ıı.nı:~ nıc1Jyetıeri· bugün şehrimiroen ayrılmıştır. tam bir isabet kaydedilmiştir· Bu- miılnin ııosı tonluk ''City Ot Bena· baı::ka dillerde konuşup yazmağa diye okuyorlar. Ama nihayet Mar· 

il tlbı l<a~l.'a, 11lUk ye cı· rada derhal bir yangın <;ıkmıştır. rl8,, olduğ'u bugtın ifşa edilml§tlr. kalkanları müdafaa etmek istedi- guerite Gaulier de ''Tahattur" 
ı...~~ lliJon lıa bir azamet • Aynen bir ka.mpm ortasında dört • Bi.lkreıı. 2-ı (A.A.) _ Stcfam a· ğim zannedilmesin· O insanlardan şiirinde bahs

1

edilen' kadınlardan-
~'?·., bll! 1'a :1ğehçıılı~ncaktrr. rak tanrmağa dant etmiyordu· Bi- yangın daha. çıkarılmıştır· Bu yan- j:ınsı bildiriyor. Romen gazeteciler nefretim vardır: sadece milliyet dır ... Sadece dekor endişesi: ~far-

~tas, d r üncri olma- Iakls elindeki her Şf'yi memle'kct g~~~~;?.,t~zr. kilometre mesafeden blrlig-I, bUtUn yahudl gazetecilerin duy;ubsu ile değil; 
1
edlb:tte o da guerite Gnutier'nin dolaştrğt yer-

t~ 1:-eıı Un be• için kııllanmak ı .. tcdi~ri her halin- ....,, birlikten ihraç edilmelerine karar ver var: enim mensup o ugum ea. lcr, ,·ecıik:ılı ~·ilr'in gezdiği yerler-
\"'il.,, Çle ~endlğim ne· den hlsS<'dillyordu· Fakat bunu da Dün Maiadagadaki tayyare mey. mı,ıerdlr. mianın üsllıbu olan dili hakir gö· den daha sUslUdUr. M. Paul Bour-

tol'tı lııı dl'. ıştığım için 1 hissettinnemt>ğc çalı~ryordu· Bu danmm binalara muvaffakıyetli bir • Londra, 21 (A.A.) _ Amirallik ren adamdan nasıl hoşlanırım? ··· get'nin ve onu takip eden Fran-

~ro.... CQ \·e ~i'ka.nJı bir ta.. "Cll" sadece mütcyazıdı, Ji..-:ıkiir hücum yapılmıştır. Bir binaya ve si T Fakat o adamlardan asıl nefretim, sız romancılarının bahsettil:IC'Ii ., ... h Cıı i "' ,.. J daire " ames,. denizaltı gemisinin 
~ al'atını c bir işle ç.a. det'P1ldi· yerde tayyarelere tam isabetler budalalıkları yüzUndendir· Herhan. kadınların çoğunun birkaı; tane 

1ı: ı. ı,.__ ,.,. 1 üssüne dönmekte geciktiğini ve bu l 1 ~ lfa "'hsııını "'12:anan, hem nu tertemiı ~enı:le beraber ~e- kaydedilmiştir. ki düşman a\'cı gi bir dili güzel ııekiller yaratabil· ı ost arı Yardır: o romanlar niçin 
~~1~11 Satıa bitır<.•n bir çen bir saatten sonra, b:ı7An be. tayyaresi tahrip edilmiştir· sebcbten bu gemiye kaybolmuş nıı.1'.a· mekten aciz sanmak muhakkak ki nezih sayılıyor? ... Kendilerine ha· 
ı..,.llı, r~l'Jıı nıası çok ğenmcdi~lm nesle kmırak hırpa.· Cenubi Afrika Birliği hava kuv· rilcı bakılmıı!ı lcapettlğlnl bildirmek· budalalık eseridir: cünkü her dili ber \'Prelim: Shakeımcare i!ltcd:k· 

~~ \~· t'alr lUıı:_ bu ı: .. arın.sma.· Jadı~'11ll bir nesli düşündüm , .o vctlcri, 22 Eyliılde Habe~istanda tedirB. Uk "l ilerletmek, her fikri, her hissi 1eri gibi nezih değildir· 
IJı. ... u S · · • h"' t • reş. -· (A.A.) - Stefani a· S tt h 

~•ı.."~r his gomıUyor, kendimden ulandnn· cıasıamanna ya ucum yapmış ır. !'löyliy~cek hale getirmek, bir ana e neza et da,·ac;mda deği-
~ .•• " sn i B' d'" bo b d t janııı blldiıiyor: Genelkurmavın bil· ] ' ih d' i • l'I an \'e b -.s çıkarını- i. te onun için bu satırları ya.- ır uşman m ar rman ayyare- J ahenk \"asıtası etmek kabildir. ız : nez ıyem yccegimiz eserler 
U 'l'dc U a.sından bil- zryorum: Hayatta memleket için si yerde tahrip edilmiştir· dirdiğinc göre, sllAh altına alınmı§ o· "Bugi.in tüı-kçe arabi. fari!ıi kadar nra.cımda dn çok glizclleri vardrr; 

~ ~i1 suc r~tkar noktal. faydası olmı~·acağmı sandığımız ~ Janıarın bir kısmı ile tekdllfi harbiye mükemmel bir şiir dili değildir; Manon l.c.sraut dünyanın en güzt'l 
b~~ırtı aıl'tnli:ordu.. Cüm. bir zümr<':r le kar~ ıJa..;ıNnk onu yi- • Roma,24.(A.A.) -Stcfani ajansı bil usuliyle töplanmış olan nakil vasıta.· Allah izin verirse ben onu güzel- romanlarındandır. Ynlnrz şunu 

l(j il.it bild~Ordu.. }"akat ne hrrpalıyalım· Fakat beğendiği- diriyor: İtalya terbiye nazırı hazır larmın bir kısmı, zirai lhti,>'9.Çlar için leştireccğim" dip• Füzuli bu haki. lcaydetmPk isti:rorul!I: iki ölc;üleri 
~~I 'l'olil b'I, dUşündügu-.. miz bir neslin do \'ar olduihınu d\L olduğu halde Musolini, Alman maari! sivil hayati\ iade edilecektir. 20 ha· kati nnlamr~ akıllı ve bü,iik bir var; Abdiilhak Hiımit, Orhan 

lı.. tı. F ' "' k d ı .. .. hllgıyı ertJeri ye ~ünerek mütesc>lli olalım · ,.e terbiye nazırı Bcrshard RustU ka· zırana a ar l5 binden fazla ihtiyat adamdır ... Halbuki bugün türkçe. Seyfi Orhon, Alexandre Dumas 
bir hak ola· MUZAFFER ESJo;N bul etml§tlr. efradı terhUı edilmlııtır. Püzuli'nin bulduğu halde de değil· ( l.ıilfm .oı:a,·fn\'1 rfr•irim::. ı 

~~u ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ bunı \ ~,~b. l3ira~ ağızları 
. Ütün sıkıştınldılar 

Onu • sırların d"k .. 
' ti" ıı ıçin /\ ı o u. 

:ııı; ~la ı.ı~glinsu rap Remzi, 
~ ~ tı. lvtcvı • z, ınatçı ve 
~ ~ Oııll ita Udcyi pek be· 
~. ~ 'dı, ncık ve orospu 
dti~ttlbi be Mevırıdeyi bir 
~ ij. v }'erıer:aberinde gezdi -
~ t i~1 ta1t1 ile beraber götü. 
~~ lt ~di, esrarını da be· 
.ıı~ hae~i ?vı 
't~~lıl'dr e~ludenin rakı 
t~ Ilı ~I . l3ır erkek b·1 
~ ı "e dırarnazd ı e 
:ııq1 esrarı ı. Mev
~~i ar, .. a Barhoş oldu. 
'-liltı \'ahşı gozJcrinin o her 

lt }'ıttıc ve hain bakışı 
11 ..... ~~İyj 1 "e zalim olur 
b ""iltjeıı· Yakar b' •. ' 

, ~~ 1çc~i~~~~da a~ııı ~t;:~~i ~ :l ı)t b 1, 
• ' ~ta.. iirosu 
, t~~. ~ ~~ te~kilatı e· 
~ ~l:ıı.ı den tüphe 
~at rn~ 

ltu~ Urlar koyrnuş-
SabıkaılYI bir 

türlü suç üstünde yakalayamı. 
yorlardı. Teşkilat nihayet krv· 
rıntılı sokaktaki esrarhaneyi 
keşfetti ve oraya gece sabaha 
karşı baskın yaptı. He.rşcyi ele 
geçirdi: Paket paket esrar, dü. 
zine ile esrar kabağı, bir .sürü 
serseri, Arap Rı:-mzi, tabii Mev· 
lüde de beraber .. Uzun uzun tah
kikat yapıldı. Mevlude hakmda 
kafi sübut delilleri bulunama -
dığmdan onu tahliye ettiler. A. 
rap Remzi 7 sene 5 aya mahkum 
oldu. 

Polislerin nezareti altında ka · 
rakoldan karakola götürülmek 
bir müddet mevkuf kalmak, is
tintaklar, sorgular, duruşmalar, 
McvlUdeyi pek yormuş ıbitirrniş. 
ti. Arap Remzinin mahkfun ol· 
masından müteessir değildi. 
Yaptı , cezasını buldu, diyordu . 

Şimdi ne yapacaktı? Vücudu 
ve kafası yorgundu. Yeniden yr. 
k1k medrese köşelerine düşmek, 
yeniden işe girmek, çalışmak 
istim iyordu . Arap Remzinin ya· 

Birkaç gün devam edecek büyük hikAye 

KANCA 
.a. Yazan 

nmda :ahata, refaha alışmıştı. 

Şimdi de Arap Remzinin dostu 
olmaktan bazı istifadeler temin 
edebilirdi. Düşünüp taşındı. A" 
rap Remziniı eski arkadaşlarL 
le müzakereler ve müşavcreler 
yaptı. Çolak İrfanla, Çopur Ab
dilc, Kör Hafızla Takma.diş Nu
ri ile konuştu. Galata ve T opha· 
nenin bu ikinci sınıf F,erscr ileri 
Arap Remziye sadakat gösterir· 
ler ve Mevludeyi sayarlardı. 
Bunlar Arap R emzi hapiste iken 
ona dışarıdan birinin bakması 
13.zrm geleceği fikrinde idiler. 

BEKiR BiTKi KUNT 

Remzi ağabeyin çam~ırlarını 
kim yıkayacak. ona gizli gizli 
esrar kim götürecekti. Kendile. 
ri üç gün dışarıda iseler, on 
gün de kodeste idiler . Bu işi 
pekala Mev!Ude yapabilirdi. Bu 
onun Yazifesi idi. Arap Remziye 
hizmet ctmeğe her itibarla 
meo~urdu. 

Kuru lafla karar vermek ko
laydır. Buna bir de çare bulmak 
lazımdır. Mevh1de kendi geçimi. 
ni temin ettikten sonr a Arap 
Remziye de bakacaktı, güzel, 
ama neyle? ... 

Buna da bir çare buldular. 
Arap Remzinin şurada burada 
beş on. kuruş alacağı kalmı tı. 
Onu topladılar. Mevludenin bir 
kaç lira saklı parası varmış. 

Çolak irfanla, Kör Hafız da üc;
lii beşli yardım ettiler. Bu suret· 
le ufak bir sermaye toplandı. 
Mc\'l\ıdc Siirtlinin kapalı duran 
kahvesinde piyazcı dükkanını 
açtı. 

l\levlUde Erkıran piya7.cı dük. 
kanında n.amusilc çalışarak ek
meğini ve Arap Remzinin ihti -
yaçlarma yetecek parayı kaza· 
myordu. İşinden memnundu. 
Kendisini serbest. rahat bulu· 
yordu. Viicudunu. kafasını din. 
İendiriyordu. Ziyaret günleri 
hapishanede dostunu gidip gö
rüyordu. Ona çıkın çıkın yiye _ 
cek, crgara, falan götürüyor, ba· 
zan gardiyanların gözünden ka· 
cırabilirse, tütünün için~ kam:. 
tmlmrş esrar da veriyordu. 
Arap Remzi bir af daha çıkar, 
buradan kurtulurum. ümidiyle 

avunmağa çalışıyordu. Me,·lu
denin piyazcı dükkanı açmasın. 
dan, kendisine olan bağlılığını 
muhafaza etmesinden memnun 
du. İkide bir: 

- Kız. başka birine kapıla · 
yım. deme ha, diye sıkı sıkı ten. 
bih ediyordu. Ben nasıl olsa bu 
rada muvakkatim. Müebbet 
kürek değilim ya .. Çıkınca sen 
bilirsin! .. 

Mc\'ludc bu sözlere sırıtıyor, 
yeni bir maceraya isteği olma_ 
dığım, böyle sakin yaşamaııın 
daha iyi olduğunu düşünerek 
Arap Remziye teminat \'Crıyor· 
du. 

Bir sene kadar işler hep böyk 
geçti. Sonra, yavaş yavaş için· 
de c;öreklenen plan kımıldan. 
mağa başladı. Geceleri rahat u
yuyamıyor. ihtiras içime kıvra. 
nıyordu. 

Gözleri yine alev alev yanı 
yor. yrrtıcıh~r, vahr:iliği ar'..! 
yordu. 
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Hadiselerin 

tefsiri 
(Bıı...~ tanıfı 1 ncidc) 

için bir zemin hnzırl:ını:ı.{:'1\ ~alı~
mak değilse Roma konu~malnrmm 
netJceslnl beklemek, mesela ner. 
Jlnd(l Von Rlbcntrop'u hekllyen 
İspanyol dahiliye n:ı.zrrmm lıir o;u1h 
t.e~ebbUsli llo fa,'7.ir edilip edilmi. 
yoce~lni nnlMuı.kla. tef tr olunabi· 
Ur- Pakat tnglllzlerin •'Mrsrr harp 
ilan edcocı;c mi, ctmlycoek mi~" 
:;ibl bir mUliıhaza Uzcrinclc fıula 
mcııguJ olrnndıklanna göre ~alibo. 

Mı ırın harbe ginnesindcn çok bir 
f!CY bcklcmemcl.-tedir· Zira MıS't• 
nn halih:mrdAJd <>rdnsu 24·000 
Jtlşllik hlr kU\'\'ettcn ibarettir ld 
tta.l~'lUlm 500-000 klı;Uik kcn·ctt 
1-.a.J"fjtsın<la. hl!) ele mühim bir kemi
yet değildir· 

HASAN KUMÇAYI 

Merkez Bankası 
Umum Müdürlüğü 

Merkez; Bı:ı.nkası Umum MUdUrlll· 
ğllne banltanm İstanbul §Ubeai mUdU• 
rU Nedim 600 Hra ücretle tayin edil· 
mfaUr. . --İn Wmmm rtldırt.tiğı, ö!Umlhı sars· 
trğr, \'Jllmlıırm tltrettlğl, fnsıınla· 

mı korkunc ,.c mllthlıı '\.1lkalan: 

Bugün 
Matinelerden itibaren 

ALKAZAR 
Sinemasında 

MANDRAK 

MABADI ve SONU 

'111 .................. . 

" -· ÇEMBEBLITAŞ 
sineması 

Bugllnılım itibaren: lkl unhescr 
film vo yani mwu.zıım varyete 

pro&'f'ıunı 

HOLIVUT REVUSU 
Mııh~ dokorlan gü;z; l.'lllnaftm· 
cı aahnelert .,,·e bU)1ik bale grupla· 
rUo neşe '\.'C zevk J arııtan muazzam 

oahcııerdir 

KORKUNÇ HANE 
\'lLLtAM GAllGAN -

1RE'SE llAI~VEY 
tarafından oynannıı, esrarengiz 

aahnelarllo lıcyccruı filmi. 

Varyete programı 
1 - l'tleşhur Ti1rk ııana.tldln Emir. 
Atabay yenl numaralAnm takdim 
edooekttr. 

2 - Blr utuıd:ınbcrl MYtn müJ 
tcrllerlmlzln &Urcldl ~!arma maz 
har olan 

Atlet H erbert ve 
AlSihvers 

taratmdan 3enl nltrob:ıt numa-
rafan 

S - Balkan DlC'nlleketlerlndc 
bUyWt f6hret kuıınmıs ,.c &ima 
alkııJ tur:uııarma mazbllJ' elan bU· 
yük sa.na tJ<ılr 

VANTRJLOG 
P.ANGALIS 

1 
Bugi\nde.n ltlb1rrn Hlneınamız· ı 

dır. icrayı sanat O()ooelltlr. Bu bU· 
ytık ~tkArı ı;-llrrncnl:ıJ ta\'Sfyc 
ederiz. 

ye LBKm;nn 

Flls, Faul Docrget gibi kimselerin 
ncza.hot.sl:ı sözlerine zarafet diye, 
derin derin ruh tahlilleri diye ba
ytlıyorlar; Orhnn Veli gibi gerçek
ten şair o!nn ::ı.dı:.ının yazısında, 
ihtirnsı bütiln oiddotifo sezdiren 
"Tahattur" gibi bir şürdc bir tek 
kelime gördiller mi, hrmen utnnıp 
yüzlerini kapıyorlar. 1şte iki ölçU 
buna derler. 

Nurullah ATAÇ 

Japonya anlaşma 
dınlemivor 

(Ilaş ta.rafı 1 mide) 
ransmda Hindiçini lıfıdiselcri hak
kında rıunlan söylemiştir: 

"- Jnponya hakkında hwrnsi 
tedbirler veya bir hattı hnrt>ket ta
ylnind(ln önce, mufassal malfımat 
bekliyoruz·., 

Nazır. Havay adalarında bulu
nan Amerikan filosunun Atlantiğe 
naklcdileceğlndcn malümattar bu. 
Junmadığını beyan ctml:ıllr· 
FRANSIZLAR.\ nOnt~ \' AZlYE't 

XEDİR'? 
\'isi, 2.ı (A· A·) - Havas bileli· 

riyor: 
Japon hariciye nezareti eözcUsU

nün beyanatı hilafına olarak, Ku
angsidekl bazı Japon uruıurlan, 

§imal hududundan Ton.kine 22 ey
IQJ tarihli !<'ren.sız - Japon anla§. 
raası nhkamına muhnlif hareket 
e.tmek suretile glrmi;)lerdir· An· 
la§ma mudbiMc, Japon hava kuv
vetlerinin istüade edecekleri üç 
tayyare meydanının muhafazruıma 
memur Japon kztnlarınm Hnifong
da karaya çıkmaları liızımdır. An
lll§ma, bütUn diğer askeri ha.rekil... 
tm, ikl taraf arasında daha. evvel
den yapılncak bir ıı.nla§lllııya mev
zu teş;kil etmesi icap eylediğini 
tasrih etmektedir· 

Mahalli Japon kumandanına bu 
gart bildirilmiş olmakla beraber 
Kuangsi kıtalan. Tonkin hududu
nu tecavüz etmişler ve Fransız i
leri karakollarının ate§i ile karşı
lanmışlardır-

Bu hadisenin hallf, Tokyoda. 
Fransız büyük elçisi ile Japon ha.. 
riciye nazırı arasında yapılmakta 
olan görüşmelerde mevzuu teşkil 
etmektedir. 

JAPO:.ILARA GÜRE 
Tokyo, 24 {.\· A·) - D. N. B. 

bildiriyor: 
Bugün Japon umumi karargahı 

tarafından negrcdilen bir tebliğde 
Hindiçinl cephesinde her §C}in &• 

kin olduğu bildirilmektedir· 
Domei ajansına göre, Dong • 

Dang arazisinde vukubulan müsa· 
demelerde Japonlardan ölen ve ya
ralanıınların adedi yüzü bulmakta
drr. 
JAPON KITALAI:ı İL};P.LİYOR 

rokyo, 2·1 (A· A· > - D. N. B· 
bildiriyor: 

BugUnkU kabine içtlmamda, har. 
biye nazırı general Tojo, Iı"rarunz 
Hindiçin isin d c ın u lıa!ı affi a (il filıni ı. 
yet verildiğini ve programa tevfr 
kan Japon lkrtaa.tınm nerlemekte 
te bulunduğunu bildirnıl§tir. 

Şeker fabrikalarında 
fazla mesai 

Ankarıı, 2:1 - Şeker fabrlkalarmda 
günde Uç .saat kadar fazla mesai ya· 
pilmıuu, bunun için ~çiye azamı mun 
zam ücret vcrllmeslnc dair koordi· 
nasyon hcyetinln kararı 10.9.940 ta
rihinde vekiller heyetince kabul olun· 
muştur. 

Dekarda harekat 
devam ediyor 

(Da5 tarafı 1 nclde) 
yecel:'l ve hUr ,ı, raıı:ııı. bayrağına ilti· 
halt cdecct1i UmlL olunabilir ... 

HADlSJ; ~.\S!l. BAŞLADI'! 
Lonur;ı, ::~ {lL\.) - ttli;wr bllui· 

rl,>or: 
licncral dö Golle umumt kıı.rargrılıı 

aşa.ğıdakl tcbUğl ncşrctml§tlr: 

Yanıba,,ında mUcadcleye de\•am et· 
mcZ'l hararetle ıstıyen bir çok 1''ran 
sızlıır tarnfrnd:ı..-ı D:ıknr:ı. davet edi· 
len genero.l d!S Gol, :ı-·ransız asker ve 
:F'ran:ıız bahrlyclllerllc IJakıır kalesine 
gitmiştir. 

Dakar deniz mııknmlan, :ı-·ransız 

bayrağını \'e mUuıluıre beyaz bayra· 
gmı çekmiş bir mottlrle sl!Abstz ola· 
rak g-elmel.te olnn general rö Go!Un 
mUmcsslllcrl Uzer.ne ateş açılmıı.sınt 

emretmı,,1crdlr. JJu murahhaslar, de· 
nlz yUşbaşısı D:ırı;enllen, yüzbaşı 

Cotscho, rn:ıre:aı Fo~ı.n torunu yüz· 

başı de Court r'O§ ve yUıb:ı§ı Perrin 
idiler. YUzba§ı Dnrı;cnlle.-ı ,.e yüzbaşı 
Perrin a~r surette y:ı.rnlnnmı;ılardlr. 

:MUteakib:ın general dtl Col kıtıı.ntı· 
nı muharebe etmeden ihraç etmeğe 

te§ebbüıı ctml§SC de Dakar makamla· 
rı Fransız makamları general d!S Gol 
emrindeki SavorbJlan de Bra.zzla, 
Comandant Du:>ue \·e Commandent 
Domule üzerine ateş açtınn~lardır. 

Bir çok ısıu ve yaralı vardır. 
l:"EM BUt J.o'lLO UIDll'OR 

Ma.drlt, 21 (A.ı\.) - D.S.B. 
Algcslrasdan alınan haberlere göre, 

bugün öğleden sonra bir lngillz kru· 
vazorUnUn, dört torpido muhriblnin ve 
iki denlzaltı gemiBlnin Atlııntiğc doğ· 
ru Cebellittanktan geçtiği gCSrUlmUı· 
tUr. Bunların Fransız mUstemlckcle· 
rine karıı hareket edecekleri ııanıl· 

maktadır. 

ASKER illRAÇ l~DİLDl Mİ ? 
Dakar, 2-1 (A·A·) - Havas: DUn 

gece yapılan iki asker ihracı tc. 
§ebbüsü geri püskürtülmü!ltilr· 

l.'\G1L1ZLER YALA.'<LIYOR 
Londnı., 2 4(A·A·) - 1stilıbara.t 

nezaretinden öğrenildiğine göre, 
Dakar veya. civarına lngiliz kuv

. vcUeri ihraç edildiğine dair ~lşL 
den•1i\'urHen' h'llbor.Jer doığru değil. 
dir. 

JL.\REKAT Dl~\'ı\)( fü>ll'OR 
Londra, 24 (A·A·) - Röyterin 

bugUn Londrada öğrendiğine ~öre, 
Da.karda harekat h!la devam "Ct. 
mektedir· 

~"EDEX FAZLA TAFSiLAT YOK 
VJı:l, U (A·A·) - Vişlden ge. 

len habPrlcre göre Dakar radyo 
ista11yonu lngiLiz obüsleri ile tahrip 
edilmiştir· Halen om.da. cereyan e
den hadiseler hakkında. tafsilat e.. 
lmama.masmın sebebi, budur. 

r••ı~ını~ııooım~mmm111m1--
Bu Alrpm Aşk ve Kıskançlık ... 

MELEK'fe Lüks ve .. Sefahat ... 
içinde ... 

Bir Balo Gecesi 
Sc\·cn ve kıskanan bir kadmla, ıoııocnı ~lndo lco,an ıohrctll bir 

g-encln harlkıı!Ue maocruı 

na,rollerdc: \\1LL1AM POWELL • LUtSE R.\İ~R 
Frank Morgan • Mady Christlan!I • \lrglnla Bru<'f' 

Ayrıca: YE~t FOKS dünya havadlılerl 
Nuıruırah koltuklan 4'rkencleıı aldırmn:. Tel: 40868 

ın~a~1111am111E11111111nımııımffi11111 

•mihm~T AKSiM Sineması ~ıı;ıiınmı:~~~• 
1 ABDüLVEHAP-üM~.ü GüLSüM 

drıı sonra 

Şark facia ııannUttırl:ırmd:ın FAT~L\ ROşnt·~·ı takdim ediyor. 
ÖııUmllzdclcl cuma günilndeıı ltlb:ırcn 

B01'"Cli GA~'ı·ı AliCE FAYE Uuutulm:ız yılclı. ı 

CONSTA."lı'ECE BE:SNET • :SAXC1' K:.:I.LY 
ile beraber l'arnttıl,ları fransızsa söz!ıl 

KANATLI KADINLAR 

Beri in 
bombalandı 

(lla5 tarafı 1 ncide) 
Tayyarelerimiz tarafından se

çilen ve ~iddetlc bombardıman e. 
dilen hedefler arasında. Ran.,,rs. 
dorf demir yolu garı ve mütead. 
dit emti:ı garları, ezcümle Grun
dev:ıld garı bulunmaktadır. 

Rangsdorf garmd:ı bir elek
trik santralı, Danzigerstrasse'· 
da ve Ncvrocln'de gaz fabrika. 
ları, Charlottenburg ve Span
dau 'da fabrikalar, Brandenburg
da otomobil fabrikası ve sair he
defler bombardıman edilmişler
dir. 

Ma.nj üzerinde yapılan gece 
harekatında da düşman iş.gali 
altında. bulunan limanlara şid
detle hücum edilmiştir. 

Tayyarelerimizclen UçU üsleri. 
ne dönmemişlcrd:r. 

BERL1l\' VE cıv ARI~DA 
Londra1 f!.4 ( A.A.) - !ngiliz 

hava nezareti istihbarat servisi
nin bildirdiğine göre Bcrlin ü. 
:zerine son hücumu yapan İngi
liz tayyareleri filosu, Almc.n hil
kılmct merkezi üzerine şimdiye 
kadar günderilmiş olan filoların 
en büyüğünU teşkil etmiş ve 
Bertin elektrik sani.rallariyle 
gaz fabrikalarına hücumlar ya
pılarak geniş hasar vukua gcti. 
rilmiştir. 

Hepsi Bertin mıntaka.<imda. ol
mak ü:r.ere, garp elektrik santra.. 
lI ile Vilmersdorf, Charlotten
burg. Klingenberg ve Moabit e. 
lektrik santralları teker teker 
devamlı bombardımanlara he
def teşkil eylemiştir. Bir çok 
yangınların çıktığı görülmüştür. 
Bir tayyare, 130 kilometre me
safeden müşahede edilen be§ 
büyük yangın çıkarmı§tır. Di. 
ğer bir tayyare, büyük elektrik 
santralında dört muhtelif nok
tada yangın çıkmıs olduğunu 
haber vermiştir. 

Klingenbcrg ve Vjlmcı-s~örf.: 
da da,. vaziyet aynı. tanda.ken
disini göstermiştir. Bombalar, 
elektrik sa.ntrallan üzerinde 
patlamııı ve büyük alevler ~ık
mıştır. Klingerberg'deki büyük 
yangın, diğer bir pilota yolunu 
göstermiş ve bu tayyarede de 
ibombalannı attıktan sonra elek. 
trik santralı daha büyük bir 
şiddetle yanmaya başlamıştır. 
Gaz fabrikasına hücum e<lcn di
ğer bir pilot, bombalannm bi. 
nalar arasında infilak ettiğini 
görmüışlür. Aynı hedefe, biliı.
h:ıre diğer tayyareler de hücum 
etmiş ve bu tayyareler, bütUn 
mmtaka.da kiiçiik küçük birçok 
yangınlar çıkarmıştır. 

Garp kalesinin şarkındaki de
miryolu iltisak nokta.ı: da bom
bardmıan edilmiştir. 

W. M. B. tayyare motörleri 
fabrikasına yapılan hücum es
nasında da bu mmtakaya bir. 
çok bombalar atılmı§ ve biraz 
oonra da burada. birçok yangın
lar çrlanı&t,rr. Bu yangınlardan 
ulirisi pek büyük olmuş ve yan. 
makta devam etmiştir. 

Sicmen.s kablo fabrikalarında. 
~~ya..ngm çıkarılmıı;;tır. 

Madeni eşya 
almak içın 
Avrupaya üç kişilik 
bir heyet gidiyor 

Bağdat ticaret :ıta'ierr.iz ala. 
kadarlara gönderdiği bir mek
tupta Bağdatta m'.lhinı miktarda 
madeni eşya bulunduğunu ibil. 
dinniştir. At~emiz 6000 1ngi_ 
liz liralık bir akreditif temin e
dilirse bunl:ı.rdan mcml2kctimize 
10.zım olan maJdelerin Sltın alı
nabileceğini bildirmiE;tir. Alaka.. 
darlar bu yolda tetkiklere ba.şla.
mışlardır. 

Madeni eşya ithalat birliği 
reizi dün mıntaka ticaret müdU. 
rti ve l\lerkez Bnr.ı':nsiylc te. 
mnslar yapmıştır. Diğer taraf
tan madeni eşynkr birli;;i reisi
nin bı.şkanhğ:nd:ı il;; ki:;ilik bir 
heyet bugünier<l~ A vr.ıpaya gL 
decek ve mU:ıtefü mcmleltel!er
le temasa ı;e .ere!• memleketimi. 
ze lüzumlu nıa<l~:ıi c: ya. satın 
alacaktır. 

lngiliz bombar
dımanlarile 

Almanlar 
istila kavvetıerlnln 

içte birini 
kaybettiler 

Lmıdra, 2 ~ ( A.A.J - lngiliz. 
lcr tarafından düşmanın istila 
limarJarma krrşı yaprr.akta ol~ 
dukları hücumların mm·affnkı
yetinden bahseden Yorkshire 
Post'un muhabiri. bilaraflarm 
milşahedatını nakletmektedir. 

Bu mi.isahcdata göre, İngiliz. 
lerin bombardımanları, dih;ma
nm istila kuvvetinin t:çtc birini 
mahvetmiştir. Yani bin kadar 
vapur, romorltör, mavna ve kU. 
çük vapur tahrip edilmiş veya 
mühim suretle hasarn uğratıl. 

mı§tır. 

Aynt müşahitler. Mıınş denizi 
limanlarında toplanmış olan 
harp malzeme ve teçhizatının, 

beşte ikisinin tahrip edilmi6 ol
duğunu ve bunların yerine di
ğerlerinin ikame edilmesinin 
Hanını münakalfıt vasıtalarının 
ve Ems karuılmm bombardıman 
edilmesi suretiyle müçküllcşti
rilmiş bulunduğunu beyan et
mektedirler. 

Cebelüttarık' ın 
bombardunanı 

(Baş tarnfı 1 nridc) 
kadar, yahut daha çok mlktard:ı. bir 
tayyare grupu 6500 metro irtlladan 
Cebelilttank üzerine bombalar at· 
mr§tır. Bulutlar arasından birdenbire 
c;ıkan bazı tayyareler §chrl pike u· 
çuşile bombardıman ctmi~Ur. 

YUz kadar bomba atllmı§tır. Tay· 
yare dafl topları !nallycte geçm~, 

bir tayyare dU~UrUlmU§tilr. 
Binalarda ve yollarda hruıar vardır. 

üç kUçUk yangın çıkmış, allrate aısn
dUrUlmU~tUr. Altl ölll, on iki yaralı 
vaYdtr.~"" 

I:onuı, 21 (A.A,) - Stefanl ajan· 
sındaıı: 

. 
Vişlden verilen malumata göre Fas• 

tan hareket eden 120 Fransız üıyyn· 
resi, dUn Dakann İngiliz deniz kuv 
vetıeri tarafından bombardmıanuıa. 

mukabelebilmlail olmak üzere Cebc
lUttankı bombardıman <ıtml§lcrdlr. 

1ng1lli:lerin Dil.kara ihraç yapıp 

yapmadıkları hakkında §İmdiye kadar 
VJ§iye ma.lümat gelmemiştir. 

Vi§l hükumeti, lngllterenin A!rl• 
kadnkl ı~ransız müstemlekeleri al~y
hinc pelc ciddi bir harekete geçmek 
niyetinde olduğl kanaatindedir. 

Alman tayyareleri 
(ll:ı5 tarafı 1 nclıl~) 

dahili cmnivct nezaretlerinin teb. 
liği: -

Bt.:gün öğleden C\'\'el, büyük 
miktarda avcı tayyaresi refakatin· 
de seyre.len bombardıman tayya. 
relerinden mürekkep iki düşman 
filosu, Kent kontluğu sahillerinden , 

rlnc erkekler Jll ı;, 
ceklerinl anıamıo ~ 
rck kadım döğnıel0 

Neticede .AnnaJ111l dJSll 
ler koşu;jmuı;ı ve ~ .-....... L 

hnlde mUtecavızıerııı 

ve Ta\·mis mansabı mmtakasm· ------~ 
dan hÜcu..'ll!ar yapmıştır. Bu filola. 
rın hiç birisi, Londraya kadar gi. 
dememiştir. Taymis kıyısında bazr 
şehirlere \'C Kent kontluğunda 
şark kısmında bazı bölgelere bir. 
kaç bomba dü~mü5tür. Evlere ve 
bazı binalara hasarat \'ukua getir· 
miştir. Telefat miktarı azdır. 

Öğleden bıraz sonra. Soulhamp. 
ton mmtakasına bir düşman hücu
mu yapılmıştır. Bazı binalar ha.. 
sara uğramı~tır. Dir miktar yaralı 
ve ölü vardır. 

Öğleden ~onr:ı. dü~mamn hava 
faaliyeti, gcnış mikyasta vuku:t
gelmiştir. Fakat, münferid tayya. 
reler tarafından yapılan hücum
lar esnasında. Brighton da dahil 
olmak üzere bazı bölgelerde bazı 
bombalar düşmüştür. Bazı evlere 
ve ticarethanelere hasar yapmıştır. 
Bir miktar yaralı Yc ölü vardır. 

Bugün ı-ckiz dü~man tayyaresi 
dü~ürülmü~tür. Dört aycı tayyare.. 
miz kayıptı:-. 

Din cezaıaadırılan 
esnaf 

Emniyet altmeı ~ubc memurları 
dlln 22 ~ofôr. 2 araba sUrUcUsU ceza
landırm!§lardtr. Aynca tram\·nya at· 
layan 22 kişi hakkında da ceza z:ıptı 
tutulmu~tur. 

Bundan batka, 3 trnn, fi kasap, ı 
ciğerci, l p:ıstırınncı. 1 ahçı, l ıc· 
kere!, l sUtçU, 1 yufkacı, 2 sucu dit 
muhtelif sebeblcrdcn ccza.l:ındırılını§· 
lardır. -
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Çelik imalinin 
ingilteı·eden 

~ •32. Yazan:Cell Loadoa 1 
~~~t,bu soğukta.· Gideceğimvederhal! ~a 11180 sırrı 
l\ ~e tlı-af Laıtıandın orada - MUsaade etmiyorum, dedim ~ 
~~ ta?n:ını::~~·k ~~~ ya~ Demek ısözlerinW tekrar edi· BugUnkU muazzam krup fabrikalarının 
ita,.~, ş yorsunuz. Fakat beyhude ... Be,U meydana gel es• d en ~l, ~Ub eldon dil§Uncelerl bilabUtUn çileden çıkarmak mı ia" m 1 n e 
~. l...'!&zakirdı· tı;timai tlyonıunuz, yoksa. b . k a · ı 1 d ııı.. . ":-ı'lılığı fazlaydı. 0

Bu ,,_,_ uyu m 1 0 U ~ ~ - .-u.Aaadım sizi çileden çıkar4 

\ '&raaıra, kendi ken- mak değiJ ..• Ukin... İııgillz: hava nezaretinin tebllllerln· Fredeı·lk, o tarihte 23 yqmda. idi. 

\ ııı. .. ~etı~ ktı - Sözlerinizden öyle anlqılr. de Almanyada bombardıman edll~n Her Alınan &lbl ve bizzat bsımda 
~~Pere •adeee değersiz yor. ukerl hedefler arumda Krup fabri· bulunduğu Krup mllessesesl gibi, N& 
V İ'Ol'du. at Olnıasın ?,, diye Fırtın& kopmU§tU• k&l&tınm lımi sık sık geçer. Krup polyonclan o da nefret ederdL Buna 
~~ ~e!ldüı Şeldon, şqkm f&Şkm kekeledi: t.ı.brikalanıım demire ve çeliğe müte· rafmen, Fraıı.ııa imparatorunun ara• 

• , .I i de nıaceraya a. _ Şayet bilmiyerck sizi tahkir allik her tUrU mal21emeyi, uzun men· dığı çeliğin aırrmı meydana çıkarma· 
tdııı._erı göze aldırarak zilli topt&n jilet bıçafına varmcaya tı aklına koydu .. 

4n... ~da ettlıruıe... kadar imal eden bir fabrika olduğUnU A§&.#1 yukan o tarihlerde, bir g-Un 
~~~t.ı tallint tecrU- Genç ktz deminki verdiği emri bllmlyen hemen hemen hl.c; yoka& da iki eııkl zabit genç fabrtka.~re mUra· 
~ la . li'akat o erkekti· tekrarladı: bu mUeııaeaenin tanhculnl bilenler ca:ı.t ederek, İngiliz usulü çelik im&· 

'lıll erıte:~•§ bir kanaate _ Viyaburi, haydi çabuk ol, ça- pek azdır. Bu yazıda Krup fabrika· llne muvaffak olduklarını, yaptıkları 
l!tJ uoyle bir maceraya ğrr gel· Jarmtn tarlbçeainl okuyacaksınız. çeliğin, biltün dUnya piyasasında 1n· 

• bı btıki Jan Lakland • • • glllz mamulatma rekabet edecetmı 
~. "'l' ı..... Bu sefer de lngiliz hizmetçiısl-
~er,.,_ --mtın böyle tehlike- ne: Bundan yüz elif yıl evveli. Alman· söylediler. Fredeıik, gazetedeki 111.nm 
'1.~~ lltlnı yanm Enen oehrlndeki Krup demir al..-abinde karşıınna çıkan bu nimet· 
\...~ bir tU ll8J İngilizlerin - Viyaburi, bir adını da.ha atar- fabrikamım mlldUriyet O<Iumda, fab· ten derhal istifade etmeği düoU:ndU. 
~~ Çirtu· rıu ınğnuyordu· san kafanı krrarım. İzah ediniz ri· rU<anın 0 zamanki ll&hlbl olan M.adam J{er::ımetleri kendilerinden menk<tl o· 
\llır.~~ltııtıd:ınde ve bekar bir ca ederim Mis Lakland, sizi Jrızdr- Ameli ne, komşu fabrika sahibi lan bu iki mucidi karşıladı, dttbal 
'~t ka genç bir kızın u· racak ne yaptım? Plandhoter 13lmll zat arasında old· altı ocaklı blr döktımha.ııe yaptmiı n 

!(lı b'- lnıaaı da esasen mü· N . t ak d dctll bir milnakaıa cereyan ediyor· ı:ellk imaline bqlaınaları için, mn ... 
' bu~ .. iş olacaktı. - • e mı yapınız, ay ara. du. P.andhotcr, Madam Amellden b l ııe.scyf, sabık Z4b1Uer1n emrine vordJ. 
,,, •azı. tıyorsunuz ... Gö5tcrdif,blız bu CÜ - dUnç aldığı paraya mukabil. fabrika· 1ıe ba§landı. Llkin, muclUertıı 

it:. ""ll 1•.,,1 _Yetı düııündükre ret ın k& .'~ 11<-11 ın - " ... ya civar olan kt'ndl dökUmbanesini .rapuklıı.ıı çelik, giliz çeliğine re · 
~·et nı ege ba3ladı. Genç kız öfkes:nden adeta bo- tA.>rhin etmı:. vadesinde borcunu ödi· bet etmek ıöyle duraun, genç Kru· 

' llıt-eLurtaelı eyi ortaya dök - ~ ı rd yemcr.tl•, mUlllet .. temeıı-e gelm'•tl. pun 11en·et1ni her,.Un biraz da.ha erit lf, u 0 d gu uyo u. Kelimeler boğazında " ... o "i • 

l\l ~ ~ u: düğümlenip kalmıştı. Fakat, ıı:rup ailesinin en yaı,lı varlı! mektl'n be§ka bir §eye yaramıyordu. 
laıı. land d d' A olan MaJam Ameli, katı '-·ürekll, para Her a;eçen gOn, haklkati ıörmek, i• "'<lll ceı • • e ı - vus- J 

C U~ hart eccıı: 0

\•apur adaya an· Şeldona gelince, tıaşkm ve i.lmit· dllşkUnU bir kal\ın olduktan başka, nadınılan dönmek ıatemlyen Frederik' 
'ııç a l!orı siz bir haldey di. Vaziyeti berbat genç yaşınd:ı olen oğlunun erl,ck ço· in ~crmayesinden bllyUk bir parcur 

kıı cev ra uğrıyacak... bir safhaya sürüklediğini anla.dı: cuğtm3, nlle sc:-vcUni tamam olarııi{, nı alqı ı;ötUrUyordu; eml.\k ve akar 
h .. l\tıiı, ı. •• 'P ''erdi ·. d t bi bt t hin Ail" u ~ "'lLt lu..ttA bir miktar çoğaltarak evre · rcr rer er eu ıyor; m eue!I• 

, ~ ~lıııa i! .Anlaşıldı. Benim - Miıs Lakland, • dedi, ciddi mel' emelini beslediğinden. borçluıu· scnnayeatnin yanıaıra aile serveti de, 
"'lı;ı ~ l(!zı ?tıt iatenuyorııunu.z? söylilyorum, bn.~un dönUyor ... An- nun yah·armalamıa kulaklarını trkı· gözle ı-örUlecek bir aUratle eriyordu. 

'l'ıı.ı._ Yok k • lıyamıyorum size ne yaptım? Si. yordu. Frederik lçerden, 11özUmona mucltler 
• ...._ -~·~ • ayıgrmı hazır-

~ 
~ 'l'ııılgı .a. geçeceğim. ze ne fenaltk yapton? Hiç olmaz- Nihayet, olan oldu, Madam Ameli, dııardıuı öyle ıayretle çallftılar ki, 
~:ar~ ~a :mı? sa lfitfen scbeb!ni söyleseniz... zaten çoktanber1 göz dlkUğl komou· nlhıı.yet, Krup ailesinin genç vart.t, 
ı:"% • lııxııı..... • Orada ne işi- su P!auhoCer'in mUcs.-ıeae.sinl, alaca· lmrıauu ve çocukJannı alıp fabrikaya 

ol\.ı- -...q var i - Gutoya gitmeme müsaade ~l'ııa "il buı ıy bu mcv. ğına mukabil kapnltr. Yirmi aene bilişik bir kulübeye ıntınmağa mee· 
~,,~~'ada IUnazsnıız ki ... Va- etmediğinizi söylemediniz mi? sonra, torunu Frederik Krup alnnl bur kaldı. Du ku!Ube bu~n MJA du· 

<4, .,~ et ... ı. dbır. Orada eskiden _ Zannederim böyle söylemek rü~de geldiği zııman, EU(lnde ~3 ta· rur ve mukaddes bir emanet gtbl 
~"'V it benim hakkmıdı. ne binadan başka, P!anhotcr'in mU· muha!a.za edilir, zlyaretçtıere göete-

'~ l'nı.. Inetnurda.n b,,,.. ~:ı..:'lle ""tU ..,,. esseııc3inl de içine alan Krup demir rilir. 
~tı- ,r. O da adaların ı· - Hakkmız mı, ne siz, ne de fabr1kalarma ve 120.000 taler nakdo Fabrika kapıınmıo. imallt durmu§, 

l11ıl!nd Ve lllu.htelif cU - ba.§kast herhangi bir işte, bana sahip, 0 mmtakanm en zen:Ln adamı em!Alc ıunun bunun eline geçmi§, ım· 
~ 'r: hllkUm giymiş müsaade etmek yahut beni me - omıu11tu. ra son meteliğine kadar bitmt~tı. Çok 

;r\ d~lc ta.ıı/den bir memur- netmck hakkm:ı malik defilsin.lz. Frederik Kıup, istidadı kadar ha· ıeı;medcn, Frederik Krup, hayal için· 
!ıı ~. ~ab tl ııa.hibi bir adam Ben vaziye mubta<; olac:ı.k kada.r ynll \•e ttıUruı 'bol bir dellkanlıydJ. de ba§ladrtı bA)'atmı hayııl ufnında 
Sı.. aaaba., idi herif'm b ebek değilim; ve Salomon adala· Ecdadının ytirüdü~a yolda onları ta· nlhaycte erdirdi. İbtlyar Madam A· 
""';) )a.ıı:ı~- .. kiple ıktl!a etmek onun hudutauz e· melinin, konıııım.ı Ptandhote'I ltl!ıı et· 
llt ~ ~ ilk nna gelmekten maksad:m da, pek mellerin! tatmin edemezdi. Deınlr tlrerek torununa malettıfl dökUmha· 

",., llıııallllu muamele nedir ala takdir edersiniz ki, kendime cevherini alıp demir parçası haline ne ha}Tetmeml§, Krup !abrikumın 
~. ><ıte h.._ ı' "'~· . ~11 leıc~"§ •t · -'-'lll.Ulizln kaydı bir vasi aramak niyet.ile olma.sa getirmekle vakıt J;"Cçlreceği yerde, heyet1 umumlycılnl l!IAla 8ilrllkle· 

"erı· 

ÇAPA MARKA~ 
ldlbat, Kanıt ve Neı'e kaynalıdır 
Be,iktaş: ÇAPAMARKA Tarihi tesis : 1915 

cnflt gibi Naslı unsurlardan mah· ı ve Avrupa sanayi Aleminde yeni bi· 
rum olduktan baoka, kapanma ylizUn· devir açmt§ bulunuyordu. 
den müttcrlsl tam&men dafılmıJ bir ••• 
müesseseyi idare etmek gibi, en cc· Krup fabrikası, kendi aı:tıtı bu de· 
ıur, en becerikli insanları yelse dUşU· \"lre, slll\h !abrikatörU ıııtatile ı;trdl. 
recck bir vaziyet karıuında bulunu· Çeliğin kuvvetini ve metıınetinl hak· 
7ordu. Fakat, c~aretlnl kaybetmedl. kile gösteren asıl vasıtanın ate§ll s i· 
Tek bqma didindi. D."ımlr alete lhtl· lı\hla.r oldug-u §Uphesizdir. Alfrco 
yacı olan bUtUn ıo ve zanaat ııahtple· Krup bu bakımdan ve sllA.hm eo lt:ı 

rinl teker teker ziyaret etti. tarih· zançlı meta olduğunu dilşüncrek ı:ıı: 

te madalyalar l)ılstıran kUçilk Almnxı girişti. :F'a kat Tüfek namluları ya1, 

prenslerine mUracaat etti. :-<ihayct, mak için Prusya bUkQmetlne ,-akı o 
ıağdan ıolda.n, ufak tefek siparişler lan ilk te~ebbU.SU rcd cevabile ınulta 
almafa b~Jadı. Altı sene .aonra da, bele ı;ördU. Yılmadı. O tarihte,.Pnıs 

müfiis babanm ol:lu, on amele ile ça· ya ne Fransanm arası çok açılmı~tı. 
l11an bir dökümhanenin patronu mev· AJ!red, buna rağmen, Fransadan 
kline geçmiş bulunuyordu. bUyill{ bir slparl§ aldı ve kUlllycttı 

Ancak, on amele ile çalışan bu u· miktarda t"U!ck imal etti. Krup fabri· 
Cacık fabrikanın. başka hcrhangl blr ka~mm, her tUrlll mUIAhazayı tıcart 

müteıebblsl memnun edebilecek nl.s· gayeye !eda etmek prensip! o tarih· tibı tar (!dl Ut ceza almak· gerek!... lalikb8lln madeni olan çelik imaline mi~tl. 
'%,bir hetifYoııun. Adi, hay. - Centilmen bir insan herban· giri§meğl dU§UndU. • • • betteki muvattakly~tli işleri, tıpkı ten başlar. 

, ,.,_ · Ur. 'I'ulagıya git- gi bir kndmm 'tablatiyle ''asi.si sa- O tarthto, çelik, lngilterede bUyük 
v "-· muvatfaklyetlerle laUhMI ediliyor, 

ıtıı. "'<ilde, b" yılrr. Kadına na.sih:ıt etmek ve o. ,. bütün dünyaya. lngılterenln ~ohreunı 
, fi n de Guto'ya gi· nu himaye etmek vazifl'Si erkC'ğe yayıyordu. Benjamin lluntsman ı.a · 
'ııı ~ ela Un~ düşer, sanırım· mlnde bir santçl, li40 ta, mesamat· 
~ ı,.~ t:ı h' !lsız. Ora.da hU· - Doğru söylüyorsunuz ... Fa- sız ~elik lm:ıll usulilnU keı,fetmııı, 1n· 
• ~ıı d~ ile, gece gün- kat ben •'Herhangi bir kadın .. , glltercnin Sheffleld 11ehr1nde büyük 
,, ta hiçbir ga.lıibi beş beyaz- Jiialcttayin bir genç kız değilim· bir cndUstri lturulmuıtu. Fakat lngi· 

ti~~ .. =- liey bulamazsınız. Bu kadar! Lutfen lıizmetçiniz.i !izler bu ke~rıu sımnı bUyUk bir kıı· 
l ~e kançlıkla muhataıa etlikleri i~ln. Av· 
'~ ~ lllUsaade ede. göndermeme müsaade eder misi- rupalı fabrikacılar, I:ıglliz çeliğine 

~'-t'!ıaı cc niz? Derhal denize açılmak iatiyo· muadll çelik yapmnğa nıuvaftak o'IA· 
! () t ~lc:~p verdi : rum. Yok, şayet hizmetçinizi gön· mıyorlardı. 

il "ha.ıde hen r ederim efen- dermek istemiyorsanız ben ken • Frcclerik Krııp, tevarüs ettiği en· 
~ t~~o tj, bu de size şunu dlın giderim... dUstrinin ba§ınd:ı., ona, b!itUn dünya· 
"I, ~.' rıı ....... VtUn· Guto'-·a. h"...... H 'kisi d • knlk ~ı rd ya ~nmil yepyeni bır çehre vermek e· 
~.''lıaıı '" ~ ~... er 1 e ayag:ı mr~a 1

' ın\Uyle çahıırken, bir gUn almnnca 
~ııı 'ı bııı lYabun! Git, Nu· Odanın ortasında karşı kar~ıya bir gazeteı!e, Napolyon llonapart hU· 
·~ıı.. il ıı:.,.l. ' Yazı,._ft gelsın' d G "'41 u,, •.Ycceıt -..... , ayakta uruyorlnrdI· enç ktzm kümetlnin bir 111.nmı o!<umuştu. Bu t' · ~liah lerun var· yannkbrmd:ın alevler çıkıyor, Ulnda, Avrupa ekononıJslnl lngiltere· 
~t, İııde llergenç kıun yelken. gözlerinden kmlcun.lar fışkmyor. ye muhtaç olmaktan kurtarnc&k ıe· 

Q • llıUd tayfayd1• du· Şeldon ne yapacağını bilmez kilde, sağlam \'e kınlmaz çelik ima· 
tt.... il•- ahaıe t !ine mu\·a!tak olacak kimsc.'l!n becı 
"iti 'Ql'a e U: bir hnldc, şsşkm şaşkın bakınıyor- " 

'~lı gibniyecct·-ını· • bin Napolyon altını mül<Uat alacağı 
~ • '>n z. Vi- du; süt dökmüş kedi gibi süklüm ve aynca, lmpnratorluğun §Ukran ve 

~ f' fau püklüm O)mU§tU· mUzahcrotlni k:ızanacağı hllbcr veri· q ~ rlıaın ederim! (Devamt var) llyordu. 

Ve gülerek ilave etti: 
- Senin tarladan niçin döndü· 

ğünü, tekrar e\·e neden geldiğini 
biliyorum, Ayşe! Atmaca biraz ev· 
vel buarya gelmişti.. Bana her şeyi 
söyledi. Onunla sevi~iyor muşsun! 
Doğrusu bunu duyunca sevindim. 

Ayşe ~şkm şa~rn annesinin 
yüzüne bakıyordu. 

- Ne dedin, anne? Ben, öyle aı· 
çak bir adama gönül verir miyim 

hiç? ... Bu nasıl laf? Ben Mehmedin 
nişanlısıyım. dedi. 

Ayşe sokak kapısına dayanma· 
mış olsaydı, yere yuvarlanacaktı. 
Annesinin ağzından ve bilhassa 
Zeynebin yanında bu sözleri duy· 
mak istemiyordu. 

Ayşenin annesi çok neşeliydi: 
- Bu nişanlılık daha fazla de· 

ram edemez. kızım! Ben artık 
köylülerden utanıyorum. Mehmet 
seninle e\·lenmek fikrinde değilmiş. 
Bunu da anladık. 

Krup ailesinde teıebbUa kabiliyeti, babası gibi içinde hudutauz bir lhtl· Çeliğin sırrını öğrenmek aaye.sindc 
Frederlkte olduğu g"lbl menfi netice raa fırtınuı eaen Alfredi tatmin ede· eski satvetli günlerine kavuşan Krup 
de verse, ir:ıı bir vasıftır. H yaşında· mezdi. Onun da bUtUn gayesi, İngiliz fabıikaları için, artık, hiçbir mU,kü· 
ki Allred Krupun daha babasını meza· çeliğinin sırrmı ke,!etmek, dUnya pi- lUn önllnde tereddüt mevzuubahıı de· 
ra bırakıp ku!Ubeyo döndükleri gün, yuuında lnglltereyl yere vurmaktı. ğlldl. TU!eğl top takip etti ve Krup 
ailenin haline acıyıp onun tahsil ile· 1837 eenesi lptldalarında, hülyasını fabrikası, harp levazımı sahaımda, 

retlle alakadar olan dayısına: tahakkuk ettirmeğc azmetmı, olan dünyanın en bilyUk ro!lesaesel haline 
- Hiçbir yardrm istemiyorum. Al!redin,. artık aek!en amele çalı~tı· gelmekto gecikmedi. 

Yalnız. e&er bana iyilik etmek iıter- ran ve kazancı gitgide artan koskoca Krup ailesi -erkekleri, batmlardan· 
ıcniz. demir dökUmhanelinl açmak l· bir fabrika halindckl Krup mUessese· beri, kırkma gelince ölUrlcrdi. Al!red 
çın yardımda bulunun, cevabını 'ver· ılni, küçUk karde§l Hermanın idaresi· bunların içinde bir istisna t~kll et· 
mcıi, buna en bUyük mlaaldir. rıe tevdi edip lngiltereye gittiğini gö· mı,, 14. temmuz 1887 de, ihtiyar yaıtn 

Krup !abrikasmı dünyanın en tıü· rtıyorut.. Maluıadı, lngUlzlerin ~!ık hnyatt&n aynlmıştı. Oğlu Frcdcrik 
yük nna;;t mUeaseaelertnden biri de· lmallndcki sırrı öğrenmekti. HUviyc· Alfred Krup, bab:umım zıttı, asabi, 
rece.sine yükselten, 1ıtc bu ı;ocuk ol· Unl glzlemlgti. Bl.r lngUiz labrlkuı· mUnevvcr, hassrus, top imalinden :r.I· 
muflUr. na loçl olarak girecek, o srrn muUa· yndo sanate mcrnklı bir adamdı. Fab· 

Filhakilta, aileye yardım etmek ka kqfedecek, baba.sının hayatınn ve rikıının idaresini maiyetindeki mUte
ı.atıycn dn.yı, H Yll§mdnki çocuğun ee"etlne mal olan hülyayı mutlaka hassıs mUhcndtslerc bıraktı. Onun 
fabrika işletmek huausundakl arzusu· tahakkuk ettirecekti. ö!UmU de, bab::ısından evvelkiler 1;ibi 
na gUIQp geı;meınl§, biç beklemediği Emelhıe, birkaç ay çaltııtığı "Clyd• 42 yaşındadır. 

tıu ciddi nıukabcle karoısmda gayrlih· lron Vorks., lıkoç tabrlkaınnda nnU Frederik, ailenin son erkek e\'IAdı 
Uyart lnklyad etmiı, fabrlkanm açıl · oldu. lıle§bur tnglllz çeliklerinin na· idi. ôlUmUndcn sonra onun yerini 
mıun için yardımmı eslrgememi~U. eıı yapıldığını. gözlerlle görUp ellen· Krupularm en bUyUk kız evlft.tlı olan 
EgUen Altred, babaslle beraber fab· le tecrübe ettikten ıonra Essene dö· Bcrtbc tuttu. BUyUk harpteki mc§· 
rikada çahı,tığı için, sanatın yabancı · nen Al!red, pek kıııa bir zaman sonra hur (Şi§man Bcrta} adı, fabrikayı 
aı deflldl. Gerçi, mUessescnin lşleıne· ' dUnyanm en mUkemınel çelllderlni o tarihte idare eden bu kadının ilmi· 
ııt için vücudu zarur! olan kömür \'C kendi tabrtka."nda \•Ucude getirmiş dir. 

Ayşe titrek bir sesle annesine 
sordu: 

- Benimle evlenmek fikrinde 
değil miymiş? Fakat bunu nereden 
ve nasıl anladın, anne? 

- Osman ~yledi: Mehmedin 
Bu.rsada bir sevgilisi \'armış. Bü· 
yük harp içinde onunla lstanbulda 
tanışmış .. sevişmiş. Bu kadın şim· 
di Bursadaymı~. Orada buluşup 
evleneceklermiş. 

Ayşe birdenbire sendeledi: 
- Bunlann hepsi iftiradır .. Hep 

5i uydurmadrr, anne! Sen Osınanm 
bu yalanlanna inanıyor musun? 
Eğer Mehmedin Bursada bir baş· 
ka sevgilisi olsaydı, şimdi>·e kadar 
burada kalır mıydı? 

- Sevgilisinin Bursaya gelmesini 
beklemi~. Kadın lstanbuldaymış. 
Şimdi Bursaya gelmiş. Ben Osma· 
nın bu sözlerine pek!la inanıyo· 
rum, ı\yşe! Çünkü, Mehmedi hepi· 
miz se\eriz ama, son günlerde o 

o derece değişıni~ti ki.. Vallahi se· 
ninle evlenecek göz yoktu onda. 
Her zaman dalgın, her saat düşün
celiydi. Elbette senden başka bir 
~ey düşünüyor \'e seni hiçbir za· 
man gözü görmüyordu. 

7..eynep lafa karıştı: 

- Doğru söylüyorsun, teyzeci" 
ğim! Ayşeye biz de çok acıyoruz. 
Bir erkeğin pe§inden bu kadar ko· 
şulur mu? Ayşenin ya51 da iler!i· 
yor artık. O hepimizin genci oldu
ğu halde saçına ak doüşmü:. Yüzü 
gülmüyor .. Neşesini kaybetti. öm
rünü Mehmedin uğrunda feda et
mesine biz de razı değiliz doğrusu. 

Ay§e: 
- Ben Mehmetten aynlsam bi· 

le, Osmanla evlenemem, Zeynep! 
o. insan değil, bir cana\'ardır, di· 
ye haykırdı. 

Zeynep sükunetle ce\·ap ,·erdi: 
- Köyümüzde ba~ka erkek yok 

değil ya. Osmanla e\'lenmezsen, 

başkasile evlenirsin! Köyün bütün 
delikanlılarının gözü var sende. 

Ayşe ayakta duramadı .. 
Dizleri kesildi: 

Kapının eşiğine oturdu: 
- Ben çok talisiz bir kızmı~ım, 

7.eynep! dünyada bir erkek se\
dim. O da bana görünmeden or· 
tadan kayboldu. Ben onsuz nasıl 
yaşıyabilirim? Mehmet bu kadar 
hakikatsiz. beni düşünmez bir in· 
san değildi. Mutlaka onun ba~ıııa 
bir Ielaket gelmiştir. Siz Mehmedi 
benim kadar tanımazsınız. Onun 
elmas gibi temiz bir kalbi vardı .. 
O beni, yurdu kadar severdi. 

Zeynep gülümsedi: 

- Yurdundan çok sevseydi, ~e· 

ni hiçbir zaman unutmıyacağına 

hükmederdim. 

Ay~, arkadaşının sözünü kesti: 
(Devamı oor) 



Tenkit 

Geçen 
spor 

haftanın . 
hadiseleri 1 

Fenerbahçenın bu maçtaki yanlış ı 
hareketi.. Beşıktaş ve Fener · 

takımlarının tenkidi ... 
Llk maçları ba.5ladı· "Haber" 1 Eskişehir takımları arasındaki 

okuyuculan, btıodnn ooyle fut- maçları göremedim· Fakat kanaa
bolde en ehcmmJyctll karşıla.5- tim ııu ki, Fencrbahçe tam kadro
malan, hbdisclui • günü ı:ününe sile, kuvvetli olarak bu maça gir· 
, ·erdiğimiz muhul taf Hattan seycli, kaz.anırdı· 
başka aynca • bitaraf, sa.Jihlyet Fenerbahçe stadındaki, Fener -
nhlbl bir arkada.'!muz olan eıski Beşiktaş maçını gördüm· Bu iki 
milli takım ,.c Fenerb&h~.c sol a.- takımın çok kısa umumt tenkidini 
~ığı Bedri Gllrsoy'un (Tenkit) yapayım. 
,-aıılarmcla da okuyacaklardır· 
Kcndlslnla Uk (Tenkit) yaırı;mı 

a,aifya lioyuyonız: 

Betılktaş: 

Takımını bB.§tan aşağı gençleş
tirmiş. Canlr, enerjik, nefesli, id-

Futbol maçlarının tatilinden son- manlı hazırlıklı bir halde· Sahada 
ra, Fenerb:ıbçe yeni futbol sero- blitün' oyuncular var kudretleri ile 
nuna Uç mnı;la gireli. Bu üç maçı r;alt§tılar, çabaladılar, didindiler. 
da, Uç mühim darbe yiyerek. um· Hatlar arasında irtibat ve anlaş· 
rnadığı nğır bir hvlmete uğnya· ma vardı. Herkes yerini mükem -
rak neticelendirdi· mel surette tutuyor vazüesbıl ya. 

Birinci maç: Ankarada· Milli kü- pryordu. B~ ~: ilk t ~~~~ 
me harici klüpler şampiyonu Eski- sonuna. dognı gıt çe e ı ·e ı ve 
§!hlr Demirsporla· Netice. (Eski- l kuvvetlı olacaktır· 
ııehlr Demirspor • Fenerba.hçe tıe· Muvaffak olan oyunculan: 
rabere) 

Kaleci, her iki müdafi, sağ mu-
tklnci maç. Eskişehir Dernirspor avin ve biltün muhacimler, bUw· 

Fenerbahçe revan~· Ylne Ankara- sa sol açık (Be§iktaşm sol açığı 
da. Netice. (Eskişehir Dcmirspor. her iki takunda da gilnUn en iyi 
:l) (Fenerba.hçe - 1) oyuncusu idi). 

ÜçUncü maç: !stanbulda- Fe- (Fcner?al1çe kalcc~ine bir nasi-
nerbahçe stadında· Bcşiktnııla· Ne· hat vcrelım· Çıktı ):a.pa.rak topa 
tiçe . .(Beşiktaş 2) (Fenerbahçe • 1) I yumrukla ~rma~rı fazlg!~~tı~a: 

FeJerbahçe futboldek.i mevcut &~· Diln~an~ hıçbir yennde ıyı 
k tini iki --'· B. ı · A ı bır kalecı daıma bu şeklide hareu,-ve ye a:r.[UJ· ır nı n- . -· h" 
karaya yolladı· Diğerini lstanbulda J k.et ~tmez. Bu ış sağlam degıl tc 

~~~~aa:ırş~t~rk:ırd~ vt!~n~l; f l~ikelidlr·) ~

1 kazansm. ı , • 't ~~ . :-: 
Bu hareket yanlıştı. Fenerbahçe 

futbolün'U idare edenler, i!itemiye
rek bilyUk bir hat.aya dliştliler. Ta 
krmlarınm böylece ikbinl de işe _ . . . . 
yaramaz bir hale soktular. Oyun· j ~!ger oyuncuların. hıçbırısı ~k-

1 rm bir kısmını oradan oraya lenilen oyunları gösteremedıler .. 
~~:,ede ede battal ettiler. Netice· ~f_uvaffak . da ol~.m~dılar. Esat, 
de her iki maçı da kazanamadılar. F_ikret gibı en muhım oyuncular 

İşin doğrusu şu şekilde olacak- bılc . takımda ne oynadıkl:ı.r~ı bi
tı. Maçm en ehemmiy.e.Uislni ta • le unutarak • ka~a.karışık bır ~
Y.in e<icceklcrcli. Kuvveti oraya ve- yun oynadılar· Bır ara takını, bır 
~ip diğerine • mağlUbiyeti bile gö· g?l yaptıkUı:,n so~ra canlandı ve f· 
:r.e alarak _ zayıf çıkacaklardı· Ma- yı o;rnamaag baş adıyea da, bu ele· 
demkl nyni zamanda hem Anka. _ fa şanssı;ı;lrk, Fenerbahçeyc sayı 
rada hem de sttanbulcla. oynamak yaptırma1ı· 
mecburiyetinde kalmışlardı· En e· Takım sahaya esasen zayıf çık
hemrniyetli maç da. muhakkak ki mıştı. İdmansızdı. Hatlar arnsmda 
Ankanı.dakiydi· Zira bunun neti· anlaşm:ı. yoktu. Fert itibarile de 
ceslndc koskoca blr Türkiye futbol tanınmıyaca.k derecede acemilik 
şampiyonluğu vardı· Bundan dola- gösteriyorlardı. (Sağ açikları maç. 
yı Fenerbahçeliler Yar kuv.etleri- lıırda korkalı:lığı brra.kmnr.sa fulbo
ni Esk~ehir Demirsporun karşısı- ıu kat'iyyen ilerletemez) . Takım 
na çıkaracaklardı· Beşiktaş maçı umumiyetle cansız. mcc.'llsiz, ihti
ise (lik maçlarmın henüz ilk ma· yar ve pısrıktr. Havadan oyun oy
çrydı· Mevt1im sonuna. kadar ta- namakta bilytik bir hataya. düşerek 
krmlarm tUrlU tUrlU sürprizlere btitiln oyuncular ısrar ettiler. Mc
manız kalması muhakkaktı) nispe- lihln yokluğu muhacim ho.ttmı ya
ten ohemmiyelsizdi. Zayıf bir tim-

ndan fazla felce uğratmı;ıtı. 

* 
Galatasaray • l8tanbulspor ma -

c;ını d& seyrettim. Bu maçın tenki 1 
dini yapacak bir tarafı yoktur. Zl 
rıı Galatasaray takanı İstanbul· 
spordan iki klas kuvvetlidir· Haa- , 
mını d& pek kolay ve pek tabii o- ı 
tarak mağliıp etti. 

lk'dri aVRso:r 

Futbol işlerimizde daha 
1 

titiz, daha bilgili ve l 
mantıklı olalım 

G~en futbol mc\'simlnln Milli 
Küme şampiyonu Fencrbahçe ta
lumı ile, yine geçen m<w<1lmln 
Milli Klbne haricindeki klüpler 
~a.mplyonu Eskişehir Demlnpor 
talm:ıla.rı bu dcfn '.l'ürkJyc btrin· 
clllll t_çtn • nm Mr t.atll devre· 
sinden ısonra • ild ~ yaptılar 
,.e bu maçlarda kaunan da ge
(,en futbol mcv<1lmlnJn Türkiye 
~piyonu oldu· 

ı,ter Fenerbalıçe, l ter C'ıala.
ta.'i&ray, ister Gençlerbirllğf, lsl.e-r 
Deınirııpor, i!'lter Altmordu, i<ıter 
Sül<'ymaniye, kim pmpiyon <r 
hına olı1un, mc\"zuumuzda meMr 
le bu değildir· Bu l5fn ~ekil ,.e 
mantlk ltibariylo hak!'.17. ve yol· 
suz taraftım yardrr· tnceUycUm· 
Bir fut.bol me,·slml başlıyor· Bir 
klüp blrind blr futbol taknnı kacl. 
rosu yapıyor· Bütün bir sezon bu 
oyuncular bir arada çalı,ıyorlar, 

yeniyorlar, yeniliyorlar· 2'"etlce· 
de takıml:ı.r bütun randıruını fü;. 
tünde tam bir olgunlukla m<W'ıll· 
mi kapıyorlar· Araya uzun bir 
tatil den"Csl giriyor· Takımlarm 

oyunculan darmadağın olu~·or· 

Bazısı futbolil bıraknıı,tır· Bir 
kNnı lhtlyarla.ou~trr. İçlerlntle 
c;ulistiman~rc &&panla.r olmu tur· 

Tatllden 'IODra klilplere diyor· 
lar ki: 
''- II.ayd.i takımmm çıkarmır.· 

Geçen me\'simln Türkiye ~ampi
yonlnğu için çnrpı'}acak,mız !··,, 

Bu l~te biraz münıru ı:ınum 
yok mu~ A<"a.b~ futooı lşlerfmlz. 
de dah:ı bllgill, da.ha titiz, daha 
mantıktı dnYranamaz mı\.n! 

BiTARAF 

le mağ!Up dahl olunsa Fenerliler 
billihare kuvvetli takımları saye · 
sinde daimi bir galibiyetle bunu 
tela.fi edebilirlerdi· 

Fiyat Mürakabe komisyonundan: 

Bu işe muhakkak ki: "Adam 
sen de, Eskişehir De:ınlrsporu, biz 
7.ayıf takımla d& olsa, nasıl olsa 
mağlQp ederiz! .. ., zihniyeti de ka
rıştı. 

Bu vCJ!!leyle bugün bir kere da
ha anladık ki sporda hasmı küçük 
gBrmek knt'iyyen doğru değildir. 
!şte baznn böyle bliyük şampiyon
luklar bile elden gidebilir. 

Fenerbahçe idare heyetinde bu· 
lunan tecrilbcli ldınselerden bu 
hatalar nasıl çıktı. Şaşıyorum. 

Ben Ankarııdaki Fcnerıbahçe -

ıs numaralı ııa.n - Zahirenin perakende satışlarında evvelce tesblt ve 
llAn edllml§ olan yllzde on kAr haddinin azamı yüzde on bc~e Trabzon yağ· 
larmm perakende satışlanndakl yUzde 15 ktı.r haddinin de azamı yüzde 20 
ye çıkanlması muvafık g6rUlmUotUr. Trabzon yağlan için kabul edllml§ oııuı 
bu nlsbct Urfa yağlanna §amil olmayıp diğer yağlar eskisi gibi azami yUzde 
15 kAr haddlle ııatılacaktır. (0126) 

Güzel sanatlar akademi sinden : 

Canh model aranıyor 
GUzel sanatlar akademisi resim vo heykel ~ubelerindc modellik yapmak 

Uzcre yevmiye ile bayanlar istihdam edilecektir. İltcklllerin ıeraitı anlamak 
Uzcre Fındıklıdaki akademi ldarcıılne mUracaatıan. (9037) 

I' - Eski F eyziati ...... r,, ........... IE!I .. ~ 

Yatılı Boğaziçi Liseleri Yatısız 
KIZ \'(• F.RKEK rAurn• '' rı •to• r r '·' ~Dt.; 
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Gemi şimdi hayli uzaklaşmış. 

tır. Artık yavaş yavaş küçülme
ğe başladı. 

Az müddet evvel, gemiden 
gördüğümüz büyük yelkenli 
şimdi rotasını değiştirmiş, Tran· 
satlantiğin arkasından bıraktığı 
izlere doğru sür'atle yanaşıyor. 
Biraz sonra yelkenlerini indir _ 
diğini, arkasından sür'atle bir 
sandalın ayrıldığını görüyoruz. 

Sandal bir noktaya doğpı 
raklaştyor .Ya.klaşttkça nokta· 

lar büyüyor. Ve nihayet sanda· 
im içinde ayağa kalkan ikinci 
bir adam sevinçle haykırıyor: 

- Boris!... 
Denizden suların karıştrrdığı 

bir sır cevap veriyor: 
- Hey! .. 
Bir an sonra da deni7.den bir 

el sandala uzanıyor. Hemen onu 
çekiyorlar. 

Bir! .. 
Bir daha ... 
Denizden iki kişi çıkıyor: 
Sandaldakilerin Boris diye 

çağırdıkları adam ve Kemal! .. 
Denizden çıkanların üzerin

den sular süzillüyor. 
Sandaldakilerden bir 

Kemalin ayağrr.daki ve 
sindeki ipleri sökerken 
Borise sarıltvor: 

tnncsi 
gövde. 
diğeri 

- Aşkols~ Boris! .. Bu tcrer 
ba.§ardığm i§ maceraların şahe- ' 
seridir. Seni tebrik ederim! ... 

- Teşekkür ederim Ceymis ... 
Evet.. Sandaldaki Ceymistir. 
Bu ilk hcyecaıı anı geçtikten 

sonra sandal tekrar büyük yel. 
ken.liye doğru uzaklaşıyor. 

* • ııı 

Şimdi yelkenlinin geniş orta 
salonundayız. Ortada büyük bir 
tahta masa Yar. Etrafındn tah. 
tası kararmış sandalyalar .. ~1a
sanın üz.erinde, tavana asılı bü
yük bir gaz lıi.mbası ortalığı ıı.y. 
dınlat;yor. 

Keınal köşede, sıra gibi bir 
yerde oturuyor. Elleri bağlı .. 

Ceymis, sevinci yiiz.Unden o
kunur bir şedilde önUnden bir. 
kaç kere geçiyor. Sonra duru -
yor. 

Salonda oturan beş ki3i, o du
runca başlanm ona çevirip oa
kıyorlar. 

Ceymis, uzun bir kahkaha at. 
tık tan sonra Kemale: 

- Nasıl, diyor, memı~un mu
sun yerinden? Lüks transatlan. 
tiğe benzemez ama. rahatsız bir 
yer de değildir. Sade fırtına çı. 
karsa epeyce snllanmz.. O kn
dar. 

Kemal, Amerikalının yüzüne 
uzun müddet ters ters baktıktan 
:;onra: 

- Ne ir.iyorsunuz 
diyor. · 

- Ne mi istiyoruz 


