
' 'il"' euJt~~l~n clclllğlno 
ı,.. •• lll'l\'anof 
"-<>·~· .. ~i"~!'0f Berlin 

'J~~!lla.. fi Çıaı oldu 
~? b• .. 6 (A. 
l{l'a tldiı-i · A..) - Bulgar 

tı--t 1 ltn :Yor: 
11• ıı.. ta etti~. 

Malt'lm olduf\1 llzero Ruzvelt, bun· 
dan evvel, mllll muhafaza kıtalann· 

dan &0.:;00 kişfYl daha flUI hlzmet~ 

ı;ağırmı§tr. 
"'llr•~ ~ tabtk ha gı ~r kararna-

~·~irllctlin eıç~~~ıl Kösciva- Polonya ha.riciye nazın 
- · gınc tayin et. 

' "te boğuldu 
t"1a O ParıAmen. Londra, f6 ( A .A.) - Polonya 

~ l.ııı...-.ı leııa i dildi h~ciye müsteşarı Dôktor Zyg-
~~ ~~ 26 (A.. ..munt Carlinski hususi bir vazi-
~~ ıı, ~ tnUıneı'!i) - Non·cçle- fe ile Kanadaya gitmekte iken 

hutu ol'\'e~ li dUn bir m•' 
~'~t llartuc P-arlfunentosunun İrlanda sahillerinden 900 ki1o. 

"I> lr. t&Jl feshedildiğini m~trelik bir mesafede boğul· 

l.,,_liltere · ~~: ticari 
~İi:11.asebetle.rimiz 
bir arada yapılan müzakerelerde 

fl!~lllca,. Prensib anlaşmasına varıldı 
. atı . il, 26 - . 
~teıı~t ın·· İnguterc ile 
-liit~~ etiİ?l\eai un:'l~tlerimi-
lb, ,,. ~l~e ıçın yapılan 

a.. ~iti a~~tensip anlaşma-
c '.\>i;~: ltıla · 
l'ıı~-~e 7 imada k • ~l\ ~ rn.U:b redı karşılı. 
İt~ doğı-u ayaatrmızı doğ-

~tı 6~~ İngiıtercden 
ko~ılmuştu. 

İmparatorluğun diğer kısımla.· 
rma yümc 25 yeni anlaşma ile 
yüzde yüz mübayaatımızı Hin· 
distan, Avustralya, Kanada ve 
diğer müstemlekelerden yapma. 
mız temin olunmuştut'. 

Müzaker elerin 1* Ud haftaya 
kadar tamamlanacağı anlaşıl· 
maktadır. 

SO N HAVADiSLEH 

o i 1 
bayra 111 1 
Bugün bütün yurdda heye
can ve hararetle kutlanıyor 

Bugün, Tilrk dilinin yabancı bo. 
~ıınduruğund:ın kurtarılm~ı yolun. 
da Ebedi Şef Atat ürk tarafından 
açılan btiyük milcadelenin ve dil 
inkılabı ~alışmalarının 8 inci yıl. 
dönümüdür· 

Ncvyork, ~6 (A . A. ) - Nev. 
york Herald Tribüne gazetesi
n in hususi muhabiri, İngiltere 
üzer inde evvelki günkü gündüz. 
hUcumlan ha.kkmda mutalaası- • 
nı bildirirken diyor 'ki: 

Geçenki ekmek darhğının 
sebebi anlaşıldı 

· ıstaabala · artık 
Ya Alman gayretinin azaldığı 

veya.but payitahtı muhafaza e. ' 
den İngiliz bava ve kara kuv· 
vetJerinin müessir surette faz • 
lalaşbğı Mrih surette gözükü. 
yor. Salı günü, Alman bombar • 
dmıan tayyareler i rnüdafaalan 
arasmdan kendisine bir yol a~a
bilmek için boşuna uğr!.Şlllışlar. 
dır. Yanında 80 avcı bulunması · 
na rağmen. 17 bombardıman 
tayyaresinden mürel~kep bir 
grup. İngiliz müdafaalarını 
ge\;miye mu\'affak olamamıştır. 
Huricanlar ve Spitfireler . bu 
grupu bozmu~lardır. 

acaz buğday 
verilmiyor 

N'>t: (Tayyare harpcriııc dair 
ta/si<illı 3 üııcü say/anıı:da 
okuyunu::.) 

Kıbrıs üzerinde meçhul 

iki tayyare 
Vicosia, 26 ( A. A.) - Hüvi

yetleri tesbit edilmiyen iki tay
yare dün sabah Kıbrıs adasınm 
I .. arnaka mmtakasmda. Vassili. 
cos ı:nevkiinin üzerinde beş da
kika uçmuşlardır. Bomba atıl
madığı gibi ateş d:ı.hi teati edil. 
memiştir 

Buğday fiyah dünden itıbaren diğer 
vilayetlerin seviyesine çıkarıldı 

Böylece bazı muhtekiTle rin buğdayları ciıJar vila
yet lere satarak hazinen enin ledakarlığını ceble· 

rine doldurmalarına m ani olunacak 

!ttaııbul şehrinin ekmeklik buğ. 
day ihtiyacı üzerinde yapılmakta 

ola.."\ tetkikler bitm~ ve neticede 
300 ton buğdayın bol bol kafi gc. 
leceği anl!U]ılmıstır- Son buhranın 
da ofis tarafından letanbula diğer 
yerlerden 20 para ucuza buğday ve • 
rilmcsind<m istifade eden bazı muh. 
tekirler tarafından me~·dana geti
rildiği tesbit Adfimiştfr. Ticnret ve. 
kileli bu vaziyet karşııımda lııtan. 
bula. verilen gUnlük buğdayın gizli. 
cc diğer ~ayetlere ııatılm~mm ö. 
nUne geçmek Uzerc mUhim bir ka
rar vermiş ve lstanbula. da diğer 
yerlerdeki fiyatın tatbik edilmesini 

Toprak Mahsulleri Ofisine bildir-

:miştir. Ofis bu emir üı:erinc dün. 
d n itibaren ı:ehrim.izo verdiği buğ_ 
daylan da W para pahalılaştırmış 
ve diğer vilayetlerin fiyat seviyesi. 
ne çıkarmıştır· Bu suretle muhte
kirler arada :fiyat farkr olmadı
ğrod:ın şehrimizin buğdaylarını ha. 
rlce gönderemiyeceklerdir. Buna 
göre, şehrin hakiki ihtiyacı da an. 
laşzlmrş olacak, ileride bu ihtiyaca 
göre, ofisin değirmenlere vereceği 
gUnlük miktar t~bit edilt'Cektir. 
Diğer taraftan 20 para zamınm 

c\<mek fiyatlarına da tesir edeceği 
ve bu yüzden narkm bir miktar art. 
ttrılma.sı zarureti hasıl olacağı an
laşılmaktadır· 

Bu btiyük gün yurdun her tara
fındaki halkevlerind~. killtur mu_ 
esseselcrinde hararetle kutlulana. 
ca.ktır. Yapılan toplantılarda. dil 
inkı!Abmın yliksek hedefi ve manası 
anlatılacak ve bunu tebarüz ettL 
ren konferanslar ve temsiller veri
lecektir. Dil Kurumu Umumi Ka
tibi İbrahim Necmi Dilmen bu ak. 
l§aill eaat 18 de radyoda bir konfe. 
r:ı.ns verecektir· 

ATATORK'ÜN KABRl~"E 
(1ELE~'K KONDU 

Ankara. 26 - Dil Kurumunun 
tesis edildiği günün 8 inci yıldönü. 
mil münasebetiyle ,Kurumu temsil 
eden bir he.ret bug'Jn saat 11 de 
Ebedi Şef Atattirkün muvakkat ka
birlerine bir çelenk koyrnu~tur-

ş,\RK Mll\'TAK.\SJNL~ 
MAlffiUKAT lHTl\'ACI · 

Ankara, - Şark mrntakaemın 
mahrukat ihtiyacmı karşılamak ü
zere Erzuruma bağlı Olti kazan. 
nm Bal kaya mevkiinde bir liıı~ it İŞ
ietmesi kurulacaktır. 
İşletmeyi Etibank kuracak, ı:u 

zengin mac!cndon azami istifade o. 
lunaca}:tır. 

~ Martinikteki 
tayyareler 

Amerttar a f af e 
· olunuyor 

• Ne'vyör'k, !6 (:A.: A.) - :t\ev
york Herald Tribüne gazetelii. 
nin Vqingt.on'dan aimış olduğu 
ve ·hcnl:iz teyit edilmiyen bir ha
b,ere. nazaran, Fransız tayyare 
gemısi Bcarn taraf mdan Fran • 
sanm teşlilJlinde.n evvel Marti. 
nik'c gönderilmiş olan yUz tay- ' 
yarcyi hava tarikile Birleşik 
Amerikaya getirmek üzere bir 
Amerikan pilotu yola çıkmı§ bu-
lunmaktadır. ı 

Makineye 
verirken 
Dakardaki 
. Fransız . 

mukavemeti 
Amerikada 
iyi karşılanmadı 

Vlfl lılllimetl 
pddeOe tenlllt 

oıanaror 
l•qınpn, %6 (A..A.) - Franawa• 

rm CebelUttarıka hUcumlan ve dö Go1 
llln ku'V'·etıerine karvı Dakarda ' anu• 
dane mukavemetleri Vaşlngtonun rer 
mı maha!illndc hiddet le\'llt etmıı ve 
Fransız • Amerikan mUnaaebe.tmdald 
gerginliği arttınnııtır. Bu huauata 
~merlkan hariciye ne.zareUnln henllz 
reamt bir rnUtaleaaı yoktur. Fakat 
hUkt'.ımet erkArundan bazı zevat, uld 
mUtteflltine kqt mihver devletlerin• 
faal bir yardımda bulunan Vlfl hU• 
kQmetinin tarzı harekeUni ıtddeUe 
tenkld etml§lerdlr. 

Araz!al iaWlya uğ'ram11 bir mem• 
leket olmak itibarile Franaanm marus 

'olduğu mU§kUlltı takdir etmekle be· 
rabcr tesm1 noktal nazar, Peten h\1• 
kıimctinin Almanya ve ltalya ile tcı· 
rikf mesai mevzuubahs oldufu zaman 
pek büyük bir hüanUniyet söatermek• 
le olduf\1 merkezindedir. 

Dakarm Almanya tarafmcla.n kon• 
trolü, burada Amerika aleyhine mU· 
tevecclh bir tehdit m&hlyeünde tellk· 
ki edilmektedir. 
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imam Şamil, Ahbardil Kahomat, 

Cevat Han, Kiblt Mahomat, Şıaa· 

yip bu aözU duyunca, Hacı Mura
dın baktığı tarafa döndüler; ora
da Nur 1Jahomat'ı gl5rdUler. 
Bacı Murat imam Şamile IOl'du: 
- Ben bu ada.mm Ahmet han 

tarafından seni öldürmek llsere 
gönderildiğtnl bildirmiştim; söyle. 
medller mi? 

- Söylediler; likin bir müddet 
aramızda bulunun& doinı ~ 
girmesJ, din uğrunda cihada bq
lamuı ihtimali vardı· 

- Yoktur... ~ytelerbıl hemen 

ortadan taıdmnalı!··· 
- HonUs bir fenalığı görme

diın· 

- Fırlat bulamamlltJr! ... 
- Allah fenalan ceam bırak-

mu! 
Hacı Murat bu mevzu Uzerinde 

daha çok dunnach; gllnkil Nur 
'fahomatı kendi eliyle ortadan Jral
iınaya karar vennJttl; bunun i

çin flnat kolhyaeü, llamge)Jne 

bu fmaU yo1ttaJı var edecekti· 
Hacı Jlurat o pce Nur Kabo. 

mata ibllce haber mlclı: 

- San1ale lcmapn•k iılti)'O
rum! Yana~ Hmmk yohmda 
b kle!-

Bu IWll'l aGti1n1ı adam oaa 
birtakım projtılerdea., .ıwa._, 6-
lilmden, dağlılann ... ~
rmclan bab1a açtı. 

Nur Jılalıomat Hacı Muratla 
1mam Şamil arumıte• eıııld tini 
pek yatmdu ~; Bacı lla
rııd'lll ela, mnıtma11111 ft mmtolm• 
dığma !naıwmJan bir adim -oJdu• 
ğuııu artat ....,..,,; 1anm icbı 
tam vaktinde, .a,lmllea ,_... 11111-

lundu. 
Hacı Kunt caa1& brfdalblı 

WWl PJN'W ......,. hı'l'IW 
c;attı: dltlednl d:a.m Jıcımur. 

<ladl: 
- Alamet Bum elul Hpelif

Efedbd de ,umıta Mnla ~ 
,c8Dclerecellm ! 

Jtamunn celdl, cımm aePlne. 
bir ftl"Qfta, l&Jllll& bc1ar '8l'ler 
tirdi. 

Nur Jlahomat oldula ,_.. 11 -
kıl::tr. 

Hacı Karat oaa bir ttllmıa wr. 
du; yaJnndeld JaLlClele ~: 
sonra bmeenı otlua diret kr 
uma. koıdu; atma blDdl; cllrt. ıaal
Ja sUrcltı. 

Raİllar ilacı 11111'14'm k..uı.tn.. 
den Ql'llmaama çok *lm'll•rdı; 
~amilJe -rQftlllU ve bOabltun 
anla'* 4'oahaa lrWfv. Btlr
riyct!erl uinmda çarpJllD]aım da 
cesaretJelt lll'tlmltl· 
u~cı Karat cephe ve hudut ta. 

nmuJ')l'da: ardma tattılı bir bt 
:\ Uı athmn bmpaı buaUn burayı 

l 

~ 
Kiirlıler ima 

geldiler mi1 Kiirlder 
ima •elcli mi?. 

llD n•We, NJphlllr Ye fll07· 
smhlk ttlredDerbaJD" ..,. 

......,... Wr 1UJ g6n11mo İlma: 
Neelp FUll Kllaklrek· 

Ba lmsenm amua umu, za. 
......... delllde ilk - .. 
mcmmda dmdalaaa glrlı4b- J1ü. 
SIZ llDlhrT ııa.ı.. Bele .. JUmll
da bir lld ncf.ıta lattıana edllmesl 
b~ 

Dil 1-Wnde - ..... hreket 
t-ttlibnk mnhalt.caJs. Ba IAl'balllllr, 
dlU 11DcleD gllae feı&We dtüJI. ,.. 

Bw&, '* oolılanmnı. 'IQltmeldlk 
• Oellledk" glM pıe, Wlıneler 
-* edlJornı "Ne Almatı&, •Meli.. 
... pldl-~,.... ._ ..... 
.., ............ ıe ...... tlJ••: _. ............ , ..... ...... 
rbd de ......_....,..,... 

Neellt Faal KJsalıllrek .... .. 
.._taıd puaer bldelel'W .a. 
...... de ıa.tıı?T?:'k 16"8nda .... 

s:: 

altu.t ederken yıınn düşmanm 

gft'lleritıde etrafa dohşet saçıyor

du· Huıaaak adeta muhll83ra edil. 
mişU. 

~amil ıimdi daha emniyetle harp 
e.ıiyordu; gok gccmeden o da Rua 
eepheslnbı Jw,ısmda ~~ı1lldll: Ke
llsdirde kuvvetli bir Rus ordusunu 
dağıttı; Ahmet Han bütün bir o. 
vayı bpla.fruı mahaullerloln ya
kıldığını gördU. 

hıanı ıaınn tuçtlk de olla bir 
hilkUmdnrltk yaratmağa çalqıyor. 

du; yUbek blr Rus kumandanına 
ııJkAlılanarak henflz lr.ocaanım ya
nma relmekto olan bir genç km 
ele geçirince onu KüaUlınan yapL 
Yor, kendi kanlan ara.ama katı

yordu; falr.&t Hacı Murat böyle 
teYler dtltUnmllyordu· Eıı bOyUt 
amJIU ve 31Vla vatan dl1pnanlanm 
yere mcrmek, IOllra sevgili amıe. 

aiııe, kansına ve ~ tam 
mhatrile bağlı kalmaktı. Bazan 
gllnlerce, haftalarca, hattı aylar
ca evlııe uframadıfı oluyordu· 
BugUıı Aaa"Y'trt da ona tuzak 
hazırlayan Ru kmıwıdazalıiı i1d 
giba llOnr& ~'da bit nınt. 
raeyi kılıçtan Nrdlğini öirenl
'or4u: )'alıut Oll& bakın 'ft1'11let 
içkı &&ıderllen kuvvet anmmı w 
hlo beklemrıeyen bir samanda on111l 
bWmma ufrayordu. 

Avar ve Çeçin bbramanlan arl* 
yeallmes olmUf]ardı. Rua kuman • 
daıılJğı bwaa .on vermek için doa· 
doinı lamll'in dnlet merkeai o
lan Deqo üzerine yilrllmeye ha. 
mJaııdı. Balıaylı Hu&yil Uua: 

- Delk*anda dallı, Çeci.ltan· 
da OllDUllaı' hıMnlın korur- O 

1..-. anlular ve kaplanlar gl
ld Jillt;ter ftl'dlr. İmam Jfalln'hl 
rnınde1rf1er 111e • ...,.. 11p 

lıltm ~1 dec11· 
DmletemedJ. 
RUI B'mn•ndanı o gtln aJrpmı 

b4ar ilerledi; )'Olunun btUııde 

bir a8Jp lıOe giSrmeyince KDU.11 
çalıntı; eilendi: 

- Kul -* anJWarla bp. 
lanJar nerede f ... 

- BeJde." Yum &WQnUn ! 
BaaJaım ilerlecUklerini )fiten 

1mam 8amll belU bqb Jnımandan· 
lan ı&ıdermJttl· Bunlar, Ulu bey, 
Saklp bey, AndaJ ve Sllheyb bey
lercll- ilacı Jlurat dllfmanm önüne 
pçilmemealııi tavsiye ew. lkbıcl 
sUn :a1111ar yerWeıtn koca bir çar. 
Pll"'Mllll eoma çeldldlklerfnl r«Sr 
dQI~ Bm JlıımaMınr zaferden 
embıdl; Kaayı pne çairrtb w 
IOrclu: 

- Senin aralaalar beyle uw
prlar mı! 

- Betle, )'anll a&rlnnn ı 
(Dmlmı Vflr) 

hm91or: T11181dıtir ohmu. 'Yallla, 
ltDcllrdlil kaidem.le .... Oo 

lanJarm .... ....... llklmtledld 
~k isterim: 

''KlrlullClar dhcltUer; talrler 
ltlıtlılrlae d._....a ~ 
aylm Jdswrtma tatulc1a1ar'' ellm
lelrrbıla her • Jıaduo tlrkoe oL 
madıtml iddia ~ ....... 
Wze g6re bal gibi illrlreedlr· llatt&: 
Kargalar, btmmlaı1m IOktalar" da 
~Ohaldef 

O llüleT Necip Faal x-klre. 
ita. klreil gramenle de ima olsa 
gerek. 

6-çl tilrqemlzde bir kaide var, 
var amma. o da Kmaktlreila .a1. 
ledllf delil- ''Şayet faU cansız olu 
ve cemi laallnde balaaana fllU mllf. 
reci olarak lmllanıbr: MiMi: "Ktı
rekler ima pldller" delil. "lüaa 
ltelcJI." "BM!alar tatuftaJar" deillt 
''b!lealar tatnıta". 

Neclp Fazıl dller noktabrda bak. 
ı.tır: 

(Bl~Jı adamlar, dr!I ıllrll kaz. 
lar, J"lim J1iln lnlldaJlal', l.1bne 
ldbne tanareler. )'UJJttır. Baha. 
ta,. l,Jeyen, b~k adam, lllrl •iL 
rl be,.ınm, J1lm J1lm zlppe wı 
Hme JrUme tabiidir·) a. 

ltalyadan yapılan 
ithalat 

Alacaiımız lld milyona 
lndl 

1t&lyadan trnlt mal 1rtım.lr 
te devam ttm;kı.dJr. 8on rım• 
lercle mUhhn miktarda kilrt vt 
krrtulye ı .. aannat1 plm'- ır. 

Bu ıuretJo ltaJy&d&ıı olan 1 
mil)'Oft liralık alacafnnıı 1 
mil,on4an atalı fflmUetUr. 
1talyanlar borcJarmı tutt11 
için mat ıöndtrm•kte cStVlll 
etnıe1rtedlı1tr. 
~ ..,......~-....... ..... ., ..... 

Bu ..... ortaolcuHara 
8Wataıe ... ..... 

llluU .... TlwfUl Kii& 
vektllela .._ llrr1111dlll111. §anl......,.........,, 

'l'ldl1s •• ---dl .. 
okıd ft ltılılia ,.. ... ,. 
öğMlw 1rl*ollrlnt, llmt • 
talebe vui)oclini, ikmal iı:ıU
hanlarmm neticelt-rini gö~ilr 
müştilr. 

1stanbuı okullarmda açılan 
yeni ftlbeler orta okul ve liee Hı. 
tiyacı gic:leriknit, mUraca&t eden 
bütUn talebeler yerle§tirilmiştir. 

Yanimıcı öğretmen olm&k U. 
zere mtıracaat eden 1lnlversite 
müdavimleriyle u.e memnlan· 
nm dilekçeleri vekilliie gönde· 
rilmiştir. 

Diger taraf tan orta okullarda 
yeni taJel>e kaydına. bugiln 80D 

verilmiştir. İlk okullardan me· 
zun olan 8000 talet>eden fOOO i 
orta tedrisat müesseselerine, 
2000 i mWıtelif sanat ve kU!tUr 
müesaeıselıeriDe almmııtır. İJk 
okullarda kayrt işine devam e. 
dilmektectir. 

,. ............ 
nakliyatı 

tnıaten ile Baldat 10lıı ftmtulle 
posta nakliyatı )'&pılabUec:etı anlS§11· 
Dll§tır. Her 1IJ IODde bir lJlllllıl mec
mua ve ldtaplan da pbrlmlze plebl· 
lecekUr. 

Kıaa aarlmıbhk etti, 
bir ay yatacak 

Ziya admda lııbill, dQn Bahgeka· 
pıda tramvq llekJl19D Klbebher a· 
dmda bir genç ima arkmtılık etmlf, 
kızdan mUkabele olarak bqma bir 
çanta :yedikten aonra da laza ktltret· 
mı,tır. 

UçOncQ •ulh ceza mabkemealne 
Terilen ZJ.ya durupıuı IODUJlda bir 
•7 mllddeUe bapee ıııahkam edDmlt 
n hemen tevkil olmamQftar. 

Ablak zabıtasının 
çahpalan 

AhWt zalırtuı memurlan dllD ZI· 
......... 1ılr ıa.tnıa J&JlllUll&r 
umumi nlerdeD 1 Dumarall Emlne
nlıı eviııde Tu1kulz olarak glzUce 
çallfan lkl kız, 2 numaralı SallbaDm 

nlnde 1 las " s nmaralr Blttmya· 
mil evlnde ele' laa ::yateıamstJardır. 

Evler kapatılllllf, kızlar muayene· 
,,, ı&ıderilmiJJerdlr. 

PDl .. l.f;TE: 

Kadın yüzünden aiır 
yaralama 

Yenlkapıda Yalıboyu malıalleJlnde 

Olurall lamalJ J1e arkadafı JltvlQt a· 
rumda kadm yllzQnden kavga çık· 

llllf, x.vıat 1mıaW bıçakla muhtelit 
)"er1erlııden Yaralamlflır. ' 

Taralı Cerrabpaıa hutane.lne kal· 
dınlm1f, wçJu ::pahl.am11tır. 

Bi~k fınnlarda iDomates ve biber 
Eksık ekmekler : ıhtikarı yapmış 

bulundu ' Bir .. bacı ıau auctua 
Dla .. muhtelif eanaf mahlcem.,. ••rllcll 

..-Janclmlclı 
lldı.,. ~ ,._ m .. uırıan 

... NW• Utufltfde TaltlaJcalt
dl ,,....,.... ili Dl&M&nla Pttle 
_......._llküo,X.a~ 
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Yao ihtikan 
Yapılan tetkikler 
neticeaiade ihtikar 
yapıldıiı anlapldı 

Her cinse Azami 
fıyat konacak 

nyat muralW:e komisyonu 
bugün toplanacak; yağ fiyatla
rmı yeniden tetkik edecektir. 

Ge;enki toplantıda tesbit e· 
dilen kir nlsbetleri Uzerlnde ba· 
zı noksanlar görWmilftllr. Me. 
aeli. Trabzon yağlan için konu -
lan fiyatm atımilrUlmUe yaflar 
~ mi .. 70b& eUdlrWmemlt 
ol&nlaı' ftm mi oldUğu Wır1ıh e· 

. ......... 
Her ar llera•ıme 
uullkal~ 

••·n111 .-•·ıtı• eMts•• 
illa .... lllltllUı ,.,., ~Hf9P 1 
,. _.. tarflrde - lfsMr n 
....... •• lrtmtthdn ..... ~ .... ~ 
mete mecbur oldukl&n lleyann&IU 
u.ulllılll llğvetmlfUr. 

Buadan eoara demir sallfl .arlleet 
CllAcütır. 

Yalıaıa bu karar lııalls re.men telt-
111 olunmaDUftrr. A7 bqma 1ra4u' 
blldlrllecetl tahmin edilmektedir. 

Dahiliye vekili 
Trakyaya aitti 

l>On AJallan4aa ıebriıala plen 
dahiliye vekili P'alk öztrak bu sabah 
Trak,)'aya SltmlftlT. Vekil bası tttıca 
ler ,apaeak ve lntthap datl'Hlne de 
uğnyacaktır. 

lıtanbul Merkez 
Bankası Müdürlüiü 

dilmemi§t.ir. Bundan başka Kars tir. 
Fnuıımı ve Van yağlarına ay-
n lir nhlbeti konmadıjı da gö. 
rillmUştUr. 

Aynca yat ffyatlan yertııde 
kilo bqma 10 - 15 kurut kadar 
bir yükseklik gösterdilf halde 
eehrimiz.de fiya.tlarm 15 • '6 
kuıııt arumda arttınldlgt t.es 
bit edilmiş ve şikayetlerin haklı 
olduğu görülmlilUlr. Yeniden 
yapılacak tetkikler ila Yat fi
yatlan anca.k yerler:nc!eki ar
tış nisbetlnde yll.kaeltilec<'k ve 
buna göre i.zamt fiyat konacak. 
tır. 

Tutun satışı 
fnailizler 12 milyon 

kilo olacak 
İngilizler bu yıl memleketi· 

mtmen 12 milyon kilo tUtiln 
mftbayaasma karar wnnifler 
dir. 

Bmum yann · Ege mmtab· 
smdaıı. diğer yansı da Samsun 
ve diğer ınmtakalardan atma. 
ca.Jrtır. BOtUn mübayaatı gec:en 
sene olduğu gibi, Britil Ameri
kan Tob&ko eirke:.1 yapacaktır. 

Bu yolda ıimdiden bUtibl 
mmtakalarda faaliyete gec;ilmit" 
tir. Tlltlln fiyatlan bu vaziyet 
k&fllSIDda derhal yWmelmeğe 
baflamfllır. 

Ticaret Yeki.leli 
müatetan gelecek 

Ticaret vek&leU mllltef&n llallt 
Nazm.lnln bugOntcırde Ankaradan teh· 
rtmlse gelerek bazı tetktklerde bulu
nacağı haber verilmektedir. 

Matbuat telmiaiyenle
rinin komeri 

9etladea: 
c,Katbuat namma oOreUclr&De mQ 

ncaatlar) 11a~ııı alt.Dla suet.ıer
de lnttpr edeD blr yazı sordllm. U· 
aun aeııelerdenberl matbuat& c:and&D 
blnıtt eden .emektarlal'clU mtltepll· 
kıl (matbuat telmı..tyeDlerl blı1111> 
her ııeno oldutu gibi bu 110De de vll&· 
79Un reamJ mllAadelırlyle bir kODMr 
tertıp cL'D!fUr. 

Bum blrq1aln (eeld matbuat oe· 
DIQeU) mnmtıballıl ..._.rle .... 
bit alt.kul ol.....,.,.. san b&llllan· 
na da I*& top' ..... ...,. " toplu&· 
IDQ'&C&ll pek tablkUr. KeçbQl mıı ... 
....m fftQeU muclbl t.aaQr ft t.
eadt ,eı1Uma,ttlr. 'l'k:aret ma__. 
a.tDID matbllat ~ 1ılıtlll 
namma. komer ve mllamen • 
be ...... ~ taltalat blı
.......... lallv11'et " ~ DUi" 
9llddak bir heyet taratmdan etouıtu 

mektup ve zal'tlar ~ takdim 
edilen bfleUerle tahatatlarmı talep 
n taball etmekte buJUDduld&nm n 
.-pa mDn•ııı ll&blplerS ele lılrlltl· 
mlzce çok ~tll olan JVdmılarmı 
:yapmakta bulunduklanm arzedertz. . 

Evlenme 
E9kl Kut meW.U ve dlf tabibi 

Bay Şevki Cobelotıwum km doktor 
G6DU1 Şevki ne doktor Muammer feT
klDID DlkUl tanal iN •bala eaaaı
ofhmda Enı1dsıll nlenme memıutata 
dalrulnde yaptlmıf n lkl tarafm 
akrabul ve doetıan hazır bubmarü 
bu lllıMUt 1ılrUO kut1Ubfbr. 
aoetenııs de iki ıeno " dellrU 

doktorun kurdutu J9Dl )'UT&y& aa· 
deU• dOlr. 
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Sovgetler 
Bir Sovyet 

gazetesine gire 
Balkan 

mücadelesi
nin dışında 

Moskova, 25 (A·A·) - D. N. B· 
bildiriyor: 

K:rasnaja Swesda gazetesi ''İkin. 
ci emperyalist harbi ve Balkan 
devletleri" bqlığı altında neşretti. 
ği bir makalede cereyan eden har. 
bin ilk günlerindenberi İngillı 
• Fransız empeeyalistlerlnin Balkan 
devletlerini kontrolleri altına al
mak ve iptidai madde bakımından 
zengin olan bu memleketleri pro. 
jelerinin tahakkuku için yani Al. 
manya}'I ortadan kaldırmak ve 
Sovyetlere hücum etmek için el. 
lerl altına almayı güttüklerini te
barüz ettirmektedir. 

Bu niyetleri, Balkan devletleri
nin demokrasi hürriyet ve istiklal. 
lerinin sözde müdafaası gibi vu. 
zuhsuz bir imaya sarmışlardır. Hal. 
bukl hakikatte bu devletler Lon
dra ve P.aris umumi karargahları
nın planlarında büyUk oyunlarının 
mtibııdele akçe rolünü O.}'llanuşlar. 
dır. 

Krasnaja Swesda, garp devletle. 
rlııin cenubi şarki devletlerini ve 
hepsinden evvel Tilrklyc, Yunanis. 
tan ve Roman}'ayı maruf fikirleri
nin tcslrl altında bırakmak için 
yaptıkları teşebbüslerin tefcrtiiatı. 

ru hlkiiye etmektedir. 
Aynı zamanda evvela kredi ve. 

rerck sonra da sabotaj yaparak ve 
her türlli vasıtalara müracaat ede. 
rek Almanyanın Balkanlardaki iktı. 
sadl mevkiini her ne pahasına olur. 
sa. olsun ortadan kaldırmak istiyor
lardı· 

Muazzam devletlerin, Balkan 
Balkan devletlerine tahakkllm eL 
mek için yaptıkları mücadeleden 
rilcU eden gazete Romanyanm İngL 
Hz • Fransız gnrantislnden kurtul
duğunu tebarüz ettirmektedir. Ro
men • Macar ihtilafı halledilmiştir. 
Almanya ve İtalya Romen•toprak. 
la~ı~ taınamlyetinl garanti etinif
lerdtr. Aynı zamanda cenubi Dob. 
ruca meselesi de bir hal suretine 
bağlanmı11tır. Bunlar, Balkanlarda
ki Alman mukabil hücumunun çok 
sıkı bir surette yapıldığını göster. 
mektedirler. 

Balkan meselelerinde SovyeUerin 
vaziyeti hakkında aynı gazetede o. 
kunduğuna göre, harbin tam orta
sında Sovyetler mücadele esnum. 
da Balkan yarım adasında sulhun 
ve emniyetin muhafazasında kuv
vetli bir limil olmu§tur. 

Krasnaja Swesda, Sovyetlerin 
hattı hareketini kısaca §Öyle ta_ 
rlf etmektedir: 

Hali hazır harbinde sulhperver 
ve bir taraf siyasetine sadık olan 
Sovyetler, Balkan yarım adası için 
yapılan mücadelenin d~mda bulun. 
maktadır. Sovyetler kendisine ait 
ihtilifları meseli Besarabya ihtlli
fmı halletmi§tlr. 

Adene bir hava 
hücumu 

Adea, %5 (A.A.) - Bugün öğle
den sonra Adene bir hava hUcumu ya· 
pılml§tır. Bombalar dU§mU§, fakat 
hlçblr basan ve telefatı mucip olma· 
mqtır. 

Mevlfıde arkasından: 
- Yine buyurun bayım, diye 

söylendi. Yine beklerim! .. 
Delikanll her müşteriye söy

lenilebilccek olan bu sözlerden 
dolayı başını çevirip MevICıdeye 
tatlı bir tebessümle baktı, sonra 
uzaklaştı. Mevlude arkasından 
bir müddet bakakaldı. En bUyük 
endişesi, delikan1mm dükkana 
tesadüf en gelmiş olma.sı ve bir 
daha görünmemesi ihtimali id:. 

Ertesi günü öğleyi .. ::ıJişe ile 
bekledi. Doğrusu kendi kendisi. 
ne §aşıyordu. Bu ne carip bir 
haldi?.. Bu kadar kıı.şarlandık. 
tan, bu kadar erkf>h.ie d~~p 
kalktıktan sonra, toy bir genç 
kız gibi, helecan duyması neye 
yorulahilirdi. O zaman hatırladı 
ki, veremden ölen snrışm çocu
ğu da buna benzer bir hisle, 
kendi isteyerek sevmifti. Ama 
aradan neler, ne hidiseler geç
mişti. O §imdi kendisi ol· 
duğuna. inanmak ne kadar gllç. 
tU. Bir ka.dmm her zaman ka.dm 

·-TAVVARE-i 
HARPLERi 

Beri inde 
En büyük 

elektrik 
santralı 

bombalandı 
iki yangın çıktı 

• 
Londra, 25 ( A.A.) - Hava 

nezareti istihbarat servisi bildi. 
riyor: 

İngiliz hava kuvvetlerine 
mensup büyük hombardıman 

tayyareleri salıyı çarşambaya 

bağlayan dün gece yeniden har 
bi Alman hükumet merkezi il . 
zerine götürmüşlerdir. Bu ikinci 
gece, Berlinin göbeğinde müte· 
addit askeri hedefler seçilmiş 
ve yapılan hUcumlar, iki buçu~ 
saat sürmüştür. 

Hücum, saat 22,30 da b~la. 
mış ve ilk tayyareler, ş~::rin 
şiddetli baraj ateşini aşarak, 
Alman ordusunda kullanılan e · 
lektrik malzemesinin ekl!!eriye - 1 
tini veren büyük Simens • Hals 
ke fabrikalarını bombalamı§lar. 
dır. 

Burada, iki büyük yangın 

çıkmıştır. 

Gece yarısından sonra, saat 
birde, fng-iliz bombardıman tay 
yareleri, Friedrichsfelde de Ber 
linin büyük elektrik santralı 
transformatörüne hücum etmig. 
terdir. 

Bu transformatör, Bertin mm 
takasındaki fabrikaların ekse· 
risine e!ektrik cereyanını temin 
eden santİaldır. Buradaki tcsi. 
sat üzerine büyük çapta bomro· 
lar dti$nüştilr. 

Berlinin cenubu şarki mınta.. 
kasında bir yüksek fırma isa · 
bet vaki olmuş ve bir yangın 

çıkmıştır. 

Tembelhof tayyare meydanı. 
na üç kilometre mesafede kanal 
üzerindeki köprüye iki salovo 
bomba atılmıştır. 

Londra, f5 A .A.) - Hava ı.c
zaretinin tebliği : 

Salıyı çarşambaya bağlayan 
gece, bombardıman tayyare 
kuvvetlerimiz, Ostende. Delf zi • 
zil, Calais, Bouh>gne. Chcrburg 
ve Havre de dahil olmak üzere, 
düşmanın istila üssü limanları

na karşı mütemadiyen sistema· 
tik hücumlarda bulunmuşlardır. 
Bir çok infilaklar kaydedilmiş 

ve yangınlar çıkarılmıştır. 

BerJin üzerine yapılan ve ev
velce bildirilmiş olan hücumdan 
başka, başka tayyare grupları. 
mız. Fran kfort - Am - Der -
Oder civarında Finkcnherd elek. 
trik santralına, Magdeburg ci 
varında demir yolu iltisak nok· 
Warrr.a, Haınm veBrükselde eş· 

Londra 
üzerinde 

23 A lman 
tayyaresi 
düşüı üldü 
Londra, f5 ( A.A.) - İngiliz 

hava ve dahili emniyet nezaret 
lerinin tebliği: 
Düşman tayyareleri, bugün 

Doreset sahillerini aşmışlar ve 
Bristola hücum etmişlerdir. 

Sahil civarına ve Bristol etra 
fına bombalar düşmüştür. Bir 
miktar hasar ve ölü ve yaralı 
vardır. 

lngilterenin cenubu ş:ırki 
mıntakası üzerinde de tali ma -
hiyette bazı düşman tayyare 
faaliyeti olmu§tur. Fakat alınan 
raporlar, hasarın ve telc>iatın 
az olduğunu göstermektedir . 

Londra, f5 ( A.A.) - Hava 
nezaretinin Grinviç saatile saat 
19.40 da ne§rctliği tebliğ: 
Şimdi öğrenildiğine göre, bu · 

gün üçü hava dafi bataryaları 
tarafından olmak üzere, 2~~ düş 
man tayyaresi düşürülmüştür. 

Evvelce kaybolduğu bildirilen 
tayyarelerimizdcn birisi <lalın 
dönmüştür. Bu suretle kaybı. 
mıı: yalnız 4 avcı tayyaresidir. 
Bunlardan üçünün pilotları sağ 
\"e alimdir. 

Sarlyede İtalyan 
marahbasları 

Tehdit 
mektupları 

ah yor 
Kahire, 2.; (A·A·) - Röytcr a

jansı bildiriyor: 
Suriyedc İtalyan aleyhtarı yeni 

tczıihilrler kaydcdilfiıektedir. 
:E.."lmısrl Suriye milli ~iillad, 

memleketin nihat mukadderatının 
lngillz za!erino bağlı olduğunu gö. 
zöntinde tutarak İtalyan heyetine 
karşı açıkça husumet göstermekte. 
dirler· 

Her an bir ihtilalden endişe e. 
den komisyon pek ihtiyatlı hareket 
etmektedir· 

Komisyon azasına birçok tehdit 
mektupları gelmiştir. Ve aza taar
ruza uğramaktan korktukları için 
gece dışarı çıkmamaktadır. 

Kudüs radyosu tarafından haber 
verilen Hayfa bombardonanı İtal. 
yanlara karşı Arap husumetini bir 
kat daha arttırmıştır. 

ya istasyonlanna, Grisnez bur
nunda top mevzilerine ve bir 
çok düşman tayyare meydanla. 
nna hücum etmişlerdir. 

Sahil müdafaa servisine men
sup bir tayyaremiz, salı akşamı 
Tershelling açıklarında bir düş· 
man gemi kafilesine hücum et
miştir. Bir vapura üç bomba i. 
sabet etmiş \'C bu Yapur batma· 
ya başlamıştır. 

Gece harekatı ~ıasında iki 
tayyaremiz dUşmüştUr. 

Birkaç gun devam edecek büyük hikaye 

KANCA 
.9. Yazan· BBIUB BiTKi KUNT 

olduğunu, her zaman da sevebi. 
leceğini kabul etmek ona biraz 
tuhaf geliyordu. 

Delikanlı yine geldi. Bu defa 
da bir ta.bak ciğer kavurması 
yedi. Mevllıde paranın üstünü 
verirken biraz ağir davrandı. 
Giderken arkasından da: 

- Güle ğüle aslanım, dedi, ye. 
diğin sana afiyet olsun, her gün 
buyurun! .•• 

• •• 
Yeni m~teri Vedat admd& 

biriydi. Kara.gümrükte oturu-

yordu. Galatada Şarap iskelesi 
soknğmdaki dökme fabrikasına. 
birkaç gUıi evvel, işçi olarak gir
mişti. Semtindeki futbol takı
mına dahildi. Genç kızlardan 
birçok ahbapları vardı. Şen, a. 
Jaycı, hercai meşreb bir şeydi. 
Eğlencelerde falan hiç keseden 
masraf yapmaz, elin genç kızla
rının, genç kadmlarmın sırtın. 
dan geçinirdi. Bir bakıma, sıfır 
numara bir serseri idi, ama genç 
liği, güz.elliği her yerde hoş:ı. gi
derdi. O iriliğine, tosunluğuna 

! 

Preveze zaferin·n yı:dönUmU munasebetile 

~<§llrlb>©llr©~ 
Düşmanlarının bile takdirini 
kazanmış bir kahramandı 

Blyik Türk er enııcııını 
Avrupalılar nuıl tanıyorlar 'l 

Prevzedc kazaııdıjı eşsiz zafer
le, dort .} Uz yıl sonra on yedi mil. 
yon TilrkU heyecana getiren bUyük 
Barbaros, hasımları la.rafından bile 
hürmetle yadedilmektedir. 

Fransız Akademisi azasından A
bel Bonnard bUyUk Türk Amirali 
hakkında aşağıdaki ~ayanı dikkat 
mUtaleaları serdediyor: 
"- · . · Bnrbaroslar dört kar. 

deşti. Midillide doğan dört kardeşin 
.MilslUman babaları, bir Rum papa
zından dul kıı.lmış bir kadınln cv
lenmi'.ıli· O zamanın tcamUlünc gö. 
re, erkek çocuklar b:ıbalarının, kız. 
lar da annelerinin dinini kabul e. 
derlerdi· Barbarosların iki de kız. 
kardeşi vardı. Bunlardan biri rahi
be olmuştur. Bu garip lCMdüf ne. 
ticeninde, Barbaros denizlerde bü. 
ttin luristlyan alemini korkuturken, 
Midilli mannslınnda kapanan kız. 
kardeşi onun için dua ediyordu· 

Barbaros kardeşler, adalarında 
sade bir hayat yaşamak için yara
tılmndıklannı çabuk hissederek ve 
cesaretlerine gU\·c:ıerek bir ticaret 
evi kurdular. Daha doğrusu ancak 
cesur ve zeki adamlann başarabi
leceği korsanlığa ba.5ladılar· Kısa 
bir müddet zarfında Barbarosların 
faaliyeti mUsbet s<.'mereler verme. 
ye başladı. Onların başlıca iltica. 
gfilıı Tunus limanı idi· Bu limanda, 
kendilerini tam emniyette hisset. 
miyen Ba.rbaroslar istedikleri za
man iltica edebllecek Ye münhası
ran kendilerine mahsus bir liman 
elde etmek istediler. Barbaros kar. 
deşlerin btiyUğU bu projeyi tabak. 
kuk ettirerek Ccza}iri işgal etti, fa. 
kat bilahare Orandaki İspanyollar 
tarafından mağlUp ve şehit edildl· 

O tarihte, dört kardeşten yal
nız Ha)Tcddin sağ kalmıştı. ''Bar
baros" tesmiye edilen bu gene; u. 
zun .seneler yaşadı· "Barbaros" Is. 
minin Ilabaoruç adından mı, yoksa 
sakalının kırmızı renginden mi gel. 
eliği belli değildir· Hayreddin. kısa. 
bir müddet zarfında o kadar büyük 
bir şöhret kazanmUJtı, ki Kanunt 
Sultan SUleyman denizde Andrea 
Dorin'ya karşı çıkabilecek bir adam 
aradığı zaman bilatereddüt Barba
rosu seçti Ye onu 1.stanbula clavet 
etti. Hayreddin, birçok limanları, 

g~mileri yağma ederek, padişaha 
devckuşlnrı. t.slanlar, de...-eler vo 

güzel esir delikanlılarla genç kız
lar hediye götürdü. Kanuni Sultan 
Süleyman, Ha.rreddlni Büyük Ami. 
ra1 tayin etti. Bu andan itibaren, 
Barbaros bUtiin deniz hareket ve 
muharebelerine iştirak etti. Fran. 
sız ordusuna yardım etmek üzere 
Fransaya giden Tilrk donanması o. 
nun kumandası altında bulunuyor
du. Hırlstiyan bir kralın Türk pa
dişahlyle ittifak akdetmesi hıristi. 
yanlık aleminde infial uyandırmış. 
tı. Fakat Birinci Fransua, giriştiği 
hayat • memat mücadelesinde her 
vasıtadan istifade etmek mecburi
yetinde oldui:runu ilan ederek, ef
kan teskin etti. Barbaros, Marsil. 
yada fevkalade tezahüratla karşı. 
landı. Türk donnnmruıı M~rs.ilya il. 
m:ınma girerken. kilise çanları bü
yUk Türkti sf'lfunlıyordu· Halk, hı
ri.~tiyan Cılemini korkutan adamı 
yakından görmek için sokaklara 
dökUlmüştil. 

rağmen, daha on dokuzunda idi. 
Askerliğini yapmam~tı. 

Vedat piyazcı kadından gör
düğü iltüattan memnundu. Za
. tcn o böyle şeylere alışıktı. Her 
öğle MevlCıde Erkıranm dükka: 
nına uğramaya ba§ladı. Bazı 

yediği şeylerin parasını vermeyi 
unutuyordu. Piyazcı kadın hiç 
ses çıkarmıyor, üstelik başk:ı 
müşterilere göstermediği hususi 
bir itina ve alakayı ona gösteri
yordu. Ciğer kavurmasını taba. 
ğa çokca dolduruyor, piyazın 
zeytinyağır.a acımıyor, üstene 
maydanozdan süsler ya.pıyordu. 

Ahbap oldular. Vedat, ekmek· 
lik çıktı, biraz yilzüne gülerim, 
keyfime bakarım. bedavP kar
nımı doyururum! diye düşünü
yordu. Hem MevlQdeyi çökkün 
haline, kabuk tutmuş giibi esmer 
yüzüne rağmen. hiç de fena buL 
muyordu. Gözlerinin çekici bir 
hali vardı ki, Vedadm hO§Una 
gidiyordu. 

Kaptanpaşa, Enghien dUkUnUn 
kumandası altında bulunan Fran. 
sız otduslyle beraber Sa\•oie dil. 
kUnün elinde bulunan Nis ıehrini 
muhasara etti· Barbaros Fransız. 
!arın muvaffakıyetaizliklerlyle a
lay etmekten çekinmiyordu. Muha
sara kaldınldıktan sonra, Barbaros 
l:ı§ı geçirmek üzere donanma.siylo 
beraber Toulon limanına çekildi. 
Kaptanpnşa cUr'etkô.rlığı son had. 
dine vardırarak Tulonu bir Türk 
şehri hnllne soktu. Kiliselerin çan 
çalmasını bile yasak etti· Barbaro. 
sun Fransadan ayrılmak niyetinde 
olmadığmı gören Birinci Fransua, 
Tilrk donanmasının yol masrafını 
temin etmek mecburiyetinde kaldı· 
Donanma İtalya sahilini takıöen 
geri dönerken Barbaros şehirler 
zaptediyor, yağmalar yapıyor ve 
binlerce esir alıyordu. 

Bu bUyUk korsana karşı Alman
ya imparatoru Charles • Quinx 
(Şarl Ken) şahsan merdana atıldı. 
1535 de Tunusu zapta muvaffak o. 
lan Şarl Ken 154 ı de Cezayiri de 
ele geçirmek i.stcdJ, fakat muvaffak 
olamadı. Andrea Doria'nın, Papa. 
ÜçUncU Pol'Un tavsiyelerine rağ. 
men Şarl K en Cezayir seferinden 
sarfınazar etmek istemedi ve Bar. 
barosun manevi evladı Hasan Ağa. 
tarafından mağlup ve münhezim c. 
dildi· 1541 senesi teşrinievvclin 
27 nci günU akşamı Amiral Andrca. 
Dorla 150 kadırga ve 16 kalyon 
kaybetmi§ti· Şarl Kenin ordusu fır. 
tmanm parçaladığı gemilerin enka. 
zuıdan vücuda getirilen köprüler 
vuıtaslyle canını zor kurtara.bil -
mlştl. 

Bu bUytlk maceranın 9ilri, Rusya 
rlcatiyle bUyilk armadanm hezime
tinden farksızdır. Kar, Napolyonu 
Rwıyadan, yağmurlu fırtına da 
Şarl Keni Ceza,>irden geri çevir. 
mlşti. Türkler, tabiatın yardımın. 
dan bir kat da.ha cesaret aldılar, 
zira Allahm kendilerine yardım -el· 
tiğine inanıyorlardı." 

Fransız muharriri, Şarl Kenin 
hezimetini tahfif etmek ma.ksadiy. 
le, yağmurla fırtınanın yardmıma 
sığınmakta ise de, bir a\"U,Ç Türkiln 
bütün A vrupa}'I ha)Tete düşüren 
kahramanlığını inkar edememek • 
tedir. 

Bu sahada daha bitaraf olan bir 
İngiliz muharriri de Cezayir mu
hasarasında TilrkUn hakkını aşağı. 
da.ki satırlarla teslim etmektedir. 

''Cezayir şehri aaırlarca korsan
lara yuva olmuştur. Cezayir kor. 
sanlan arasında en er.suru, en meş. 
huru ve en muvaffak olanı "Tuzlu 
sular kralı" Barbarostur. Barbaro
su İspanya Kralı Birinci Şarl iken 
Almanya lsparatoru Beşinci Şarl 
olan bUyük hUkUmdarın toprakları. 
na, limanlanna ve gemilerine sal
dırıyordu. 

Şarl Ken, Barbarosla karşılaş • 
mak için münasip bir fırsat kollu. 
yordu· Bununla beraber, Şarl Kcn, 
ancak Barbarosu lstanbula gittiği
ni haber aldığı zaman Ceza)ire hti. 
cum etmek cesaretini gösterebildi
Şnrlmayniy'den sonra A \'rupanm 
en büytik bakimi olan Şarl Ken gi
bi bir hUkümdarm taarruza geçmek 
ir.in Bsrbarosun yuvasından ayrıl. 

(LUt/en sayfayı çcvirini:) 

Aralarındaki münasebet hiç 
kimse sezmeden epey ilerledi. 
Bazı geceleri Vedat piyazcı dük. 
kanma !eliyor, orada saıb:ıhlı
yordu. Hizmtçi kızlar da, o na
zeninim genç kadınlarda olmıyan 
bir şey, bir yakıcılık, bir azgın 
ihtiras Vedadı MevlUdeye sanki 
perçinleyordu. Mevlude de Ve
dadm yorulmak, kesilmek bilmi. 
yen kuvvetine ve gençliğine ba. 
yılıyordu. 

Şimdi Arap Remziden nef rct 
ediyordu. Onun yanında üç se· 
nesinin ziyan olmasına. at.'fYor
du. Artık hapishaneye de gitmi
yordu. 

Arap Remzi Mevludenbı ha. 
pishaneden ayağmm kesilmesin. 
den işi çakmıştı. MevlQdeye Tak 
madiş Nuri ile, Çolak trfalna 
ha:ber üstüne haber yollayor, 
bu edebsizlikten \'8.=6CÇinCSini, 
yoksa çıkınca yakacağını, yıka
cağını bildiriyordu. 

(Devamı var) 
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ingil erede 
Treyağı 
tayını 

Varı arıya 
indiri di 
t tayı ı ise 
iazı la.; ı 

ıondra, 26 (A . .A.) - !~c 
nezareti, tereyağı \'e mara:ı.rin 
tayınında, önü.m.ilzdcki pa1.arte · 
siglinündcn itibaren dcği§iklik 
ynpıl~ bildirmiştir. 

İaşe nezaret.inin tebliğine gö
re, ihtiyat teCbiri olarak, stok. 
lan muhafaza etmek üzere, in
san başına haf to.ltk tereyağ ve 
margarin tayıw. mahdut mcV" 
rudat mevsimi için, dört osndcn 
il,i onse indirilmiştir. Senenin 
bu ro~\'Sİminde Avustralya ve 
Yeni Zclandd:ı.n tereyağı mcvru
dıtı daima azalır ve cenup nrsrf 
küresinde yaz ayl.,rmm başla • 
mn.sı ile teşrinisaniden itibaren 
yavaş yavaş fa-':ı.la.,.cur. 

Haftada s~kiz osnluk sade
yağ, dcği!ınliyxcktir. Çünkü ay
nı zama.n~3.. iki onsluk tereyağı 
''C altı ons!uk margarin, veya
hut dört onsluk margarin ve iki 
omluk sadeyağ alınabilecektir. 

!Jtenildiği takdirde, sekiz on. 
sun hepsini da m:ır arin olarak 
sa.tın almak kabildir. 

Iaşe nezareti, et tnymınm faz
lalaştırılmt.' olduğunu dıı.. bildir 1 

mc'ttedir. Et taymı. i.n.."'3.Il. başı- , 
n..ı., bir Rilin 10 JX!11Slik etten iki 
şilin iki pen~lik etw çrknnlmış. 
tır. 

Fenni 

SONt.'ETÇi 
Nuri EŞSll 

Adre,,: AksJ.rıı.y 

polis merltezl ltar· 
f:aıı:ıdn No. 1·2 

Tel: 20937 

mB.!ml beklcmi= obnası, Barbnro .. 
sun 5öbret ve kuvvetini, Ba~ 
hakkında ;ıızıl:ıcak muazzam bir 
kitaptan dalın. canlr ~eki.lde ifade 
edebilir· 

Amiral Dorla, Ş:ırl Keni bu ta
sa vvurund:ın "-aıı;eçinnck istemi§. 
falret. muv f(a.k ohı:m:ımı=tı· Kral, 
Amlralln maJ..."111 sebeplerine kn~ 
'1U cevabt \'e • ti : 

''-- Ben 3irmi iki senedenbcri 
imDnratoriuk yapıyorum. sen de 
l·e~ iki yaşm:ı girdin· Bu kadarı 
ikimize do k!fidir!" 

Bu muhaver den birkaç gün soıı. 
ra Şarl Ken kuvvetli bir donanma 
ile Mrik:ıya hareket ctu. Taamı
za b~lamedan evvel, kral, B:ırba.. 
rosun vekili Hns:m Ağaya bir elı;l 
göndererek onu korkutm k istedi, 
fakat ctSur '\'ali. §arl Kenin cl!:L 
sine apğıdald mukabelede bulun
du: 
"- Bir dülfIJlana nasihat ver. 

mek deliliktir, faknt bu nuihati 
verdikten sonrn beklemek daha 
büyük deliliktir.'' 

Elsi, hayalının tehliltede olduğu
nu anlıyarnk geri dönUnce. Şnrl 
Ken tanrruza geçmekten ba.şkıı yn. 
pılaca.k bir şey kalMadıf.mı anladı· 
Cezayir müdafilerinin mukavemeti 
çok kuwetli ve çok E;iddctli oldu
Nctlccde Şarl Kcn bUyUk bir he
zimete u~dJ. 

Şıırl K n, ht"zlmetinin Avrupada 
duyu~mı menetmek W:erc san
sür memuru Arctin'c yfu: düka al. 
tmr va.adetti, fakat zeki İtalyan: 

''--Bu derece bUyUk bir hC'z.imct 
bu kadar nz para ile örtülmez." 
tevnbmr verdJ .. 

Krallara mcnılyclor yazmakla. 
geçinen İtalyan muhnrrirl, bu s:ı
yede Şarl Kenden bllyUk bir pem 
kopardı. Fıı.kat hezimet hnborinin 
bUtUn dilnyaya yayılmasına mnnl 
olamadı." 

Bitaraf İngiliz muharririnin ı;ıe. 
ha.dcU Barbaroııun bUtUn dünyada 
ne kadar §Crcfli bir mevki kazan_ 
mrş olduğunu isbatıı kfıfid 'r. 

Şarl. Kcn gibi b'r imparatorun 
Ccz:ı~ıra hllcwn etmek için B::ırba

un oradan ayrılıruısmı bclclcmlş 
lmn.sı, İngiliz muh:ı.rrlrlnin dediği 
ihi. ciltlerle c5erden daha fyl bir 
ekilde "Barberos" admm ifade eL 
ği korku, dehşet ve hürmet nn

atmayn kdfldfr. 

Prerıeze muharebe~i 
nasıl olmuştu? 

Cl':ınnld s:ıvmıı1rl:ı.) 

26 E Y L Ü J.. - 1940 

Ştı ııgho. ~da -~·~-~~~i!!!!IJ----
Da #arda 

harekat durdu 
1 1 

Arada 

Şrmghay, 2G ( A. A.) - Röy, 
lı'r: 

Enternnsyonal imtiyazlı mm, 
takanın her t_ara.fı.:ıJ.:ı bütün 
nakil \'tısıtalarında umumi grev 
ilau ewlmiş~ir. 

Grevciler. daha yii1rnck gün· 
delik istemc!<te;iir. Fakat. şa· 
yialarn göre. tu grevle, yabancı 
idnrelcri r.ıu~:ruı \'aziyette bı. 
rakmak gibi siyasi h"'defler gü· 
dülnıc'ttedir. 

Ati tobfls 
oı· 

Belediye lan:.tınd:ın AUnııdan alı• 

nıın dö:t otobtıatl,:ı dUn yola çıkanı· 
dığı bndlrllmı,ur. Bu otobüslerin 
Her birl belediyemize 6500 liraya mal 
olacaktır. 

OtobUsler Keresteciler • C:yUp hat· 
tıruı tah.!!s cd leccklcrdlr. 

Tas Ajan~ı:nn 
bir tekzibi 

:Mos1;oı·a. "5 ( ~1.A.) - Tass 
ajansı bild;riyor: 

Pres.s Tel~raph ajansı, bari· 
ciyc vekili B. Sr "O - ··mun de. 
ğiştirilmesi ir.in ~vyetler Birli· 
ğinin sU.Yh Tiirkiye rezdindc 
ısrar ctti&:nw <!" =r B-0lc;rattan 
bir ha1le.r y~ymı~tır. 

'l'ass ajansı. M:l;la.sıı: \'e hayal 
mahsulii ol"n \'e Sovyetlcr Bir 
liği.nin diğer memleketlerin dev. 
lct i$lerin.c v<ı evlj):tt'.1.rik d:ı.hi· 
li işlcrimı karı~mamak siyaseti 
ile tezat halince bul.,nnn bu 
haberi tekzibe C2.!. hiyettardır. 

Kıırd{!!} l\lısır'm C'n n~hur rıu·t~ 
artl tf: PA'nJ.-\ nV., T& ~ 

Haber alıJı~ınnı.a ı;-ürl" !Hı ·ırıu 
-ı-e ynlnn p.rt.ın en m bur s.-umt· 
Jı:!1rlannd3n 

Bayan Fatma 
Rüştü' nün 

en son ı:mlrdll!l , 

Şiş it Terakki 
LliCSI 10dürlü~nden: 

Esas talebe kadrolarımrz dol 
JIU~tur. Devam eden mUrncanUaı 
kıır,şısmda smınarımızıı. (Yeni Şu 

beler) nç~a karnr verdik. Kayıtı 
olmak fııtl)·enlcrin ncelc ctınclcri 
leabeder. 

Slr:•ecldc Bah~U loknnta. sııhlbl 
merhum AU R::o:ıı Ardanm ö!UmUııUı:ı 
larkıncı gtınU mUnnsebctllc EylOlnn 
28 inci cumnrte:ıl gtlnU ö:ledcn sonr-n 
saat l4 de Topknpıdn Oazl Ahmetpn· 
p camllndo mevlOdU ocrif okutula· 
ca.ktır. Mcrııumu sevenlerle akraba· 
Iıı.ruını ve ar:u eden din karde~lcrlml· 
ziıı te:ri!lcrl rica olunur. 

All 1 

Hıncirç,ni oe vazıyet 
olnn ır.raitin vücut bulaca~ı ıınml
makladır· ( • ,:!iö fa.rafı 1 ccidc) 

polıs \'azlfcsi görmiye mecbur bis
setmektedir-

çtNJ,1.LE nr PDA 19 FIRl\A. 
Yl(iDI 

1 

Japon si,:;aıP r.ıalıfill"rindc, B· 
Hull'un llindiı;ini hakkınrleld beya. 
natı, nul1~a.z be ·ıınat diye tnv. 
sif cd lme~teüir· .'tapon lutalan, 
Fransız H::ıc1 içinisine im:ı:nlannn an
laşm;ı :r.ıw:"bince &irmi !erdir· Ja. 
ponynn:n, All'~edka Rirleııik Dcvlet
lerin!.n mııv::ıfakat.inl a'mnya ibtiya. 
cı yol:tur· Japonya hlç bir za. 
mo.n Amerika kıt.nsı rn<'S(!lelerine 
l:anomn.mıı:tır \'C Amerika Birleşik 
Devletleri, lngilterc. Kannda ve 
Avustralya arn"ındn bir askeri mu
kavclen&me akdi t:!ltdfrirıdc dahi 
karı: nııyacaktır· 

Ameı:"ka B!.rleF·k Devletleri, U. 
z!lk Şe.rk meseleleri.ne karu•ma.kl:ı 
lUzunısuz yere ~iniı:l nr.lektedir· 

Tokyo, Nişi ~~i ı:azetesi diyor 
ki: 

Amerilsn Birleşik Devletleri. Ja
pon siyasetine engC'l olMak irin ça.... 
lıstrken, bunun do<furab"lecı>ği va. 
hlm neticeleri dü Unmclidir. 

rıı..o llA l!Ef\ET J.;Trl 

Nc\'yor!< 25 (A·A·) -Tass: 
Asooctatl.'d Preı:s njansrnm haber 

aldığma göre, s_'\lahivC'ttar m:ıka
matm kn.na:ıti. Jtıponlarm Hind.içi. 
niyi istilala.rı Uzerlno Ulı:leşik A
merikanın, diplo.I"laf~t prote odan 
daha çok kuvvetli tesı-bbilsnttn bu. 
lunac:J.ğı merkezindedir· 

Birleşik Amerik;ının hnvai nda. 
lan açıklarında demirli olan harp 
gemilerini t:z::ık Şarka gönd~rmcsi, 
Tokyo e<'firini geriye c;:ı.;ırması ve 
Japonyaya gid~celt olan petrol ve 
sair maddeler U~ıine ambargo koy 
m.ıısı muhtemel bulundul-u da f~a. 
ret edilme!dcclir· 

A lfü\I:GOYU TEŞDiD 
NC\")'Ol'.:<. 25 (A·A·) - Stefani 

aj1nsmdruı: 
Amerika hükümetinin Japonya.. 

nm ı•·ransız Hindiçinisindcki hnre
ktitm:n inki.eafını endi o ile takip 
etmekte olduğu \' Aııya filosunu 
takviye için harp ~cmileri göndere. 
ceği teırJn edilmektedir· 

lki sena evvel Almanvaya karşı 
yapıldığı v<.>c;.hilc Tok_l·odaki Amc. 
rlkan sefirinin ça u-ılması ihtima... 
lind<.>n bahsedilmektedir· 

Amerika hükiimetin:n ınnyi mııb. 
rııknt, demir \'C çchk gibi Japon. 
vayn ı;öndcrfl~n nındc\ı:lcr Uz.çrln. 
Jcki ambıı.rsoyu tcşdid etmek ta-
!nvvun.ında olduğa söylenmekte. 
dir· 

JAPOX KU\'VETUIBI 
Hı\İFOSG.\ nmAÇ OLUXDU 

Tokyo, z:; (A·A·) - Stefanl a.. 
'l n.'ll bildiriyOl' : 

Japon kuv\'etleri Haifo~"'3 ihraç 
dilmiştir· 
n.ı. 2.; (A·A·) - Ha'\'rul! 
Hindiçinideki vaziyet hakkında 

alman haberlere 1:öre. 22 eylül an. 
laşmasım mUzakerc etmiş olan ce
nernl Niııihara. Japon unsurlarmm 
Hlııdiçini nrazi3ine girmeye muvaf. 
(alt oldukl:ın Dondgang hadisesini 
ba1lclmeye mu\ıtffak olmuştur· 

Bu suretle ıınln~ınım icra mC\'. 
kiine girmesini milmkün kılacak 

Şıın::hnv. 23 (A· -) - Ta.ss a. 
jn.n ı b;Jdh;i~or: 

Tnvangpao ı;azclesin'n yazdığına. 
göre. c:enıın kıs:x.• C"in or Jusu g-enel 
kurmay lK"iltmı 23 eylllid<! gene. 
ral C~ar rakoue. ı:e "ral TsaJt.ing. 
hai ve diJ<'r kumnndanlarl:ı gör~';ı. 
mUştllır· 

Bu i.dw"'d3. Frans•z l:ll\ıdi•~inisi
nc başl;ca .Tapon kun-<.>tlerinln sevk 
noktaları o.1an Kouangsi ve Kou::ıng 
tong C\·al tlerbde Ja .. onlara karşt 
geniş bir taorru:a geç'lmcrinc ka
rar verihnislir· Taarruza 1 O Çin 
fırkası iştirak edecektir· 

sl\"AM ıa t ~ K \nI~ \ C \K l\ll 
Xcv~·oı·k. 2;; <A·A-> - Tnıs: 
Assoeinted Prcss. Çinden aldığı 

haberlere atf n Hlnd!ci,ni a?1lZisinin 
aynı znmnnda. ~iy:un kuvvetleri tn. 
rafındı-n da istilası imkfınmı tahmin 
etmektedir· Siram kıtalarının, 
Frıınsız Hindiçinisi hududunda tı,ıb_ 
şld edilmiş oldukları bildirilmekte
dir· 

Çinliler. Ilokov ı;lmalindeki mm
takad:ı r..ounn:ı.ln"'.Haip!•o.ng demir 
yolunu tahrip etmey~. J\lp.ontar da 
harp gemilerini Tonl•dn kovunda. 
toplamaya devam etmektedirler· 
FRANSIZJ_..\Tt İ'l'iJ.AF~Al\IEl'l 
nt ıct':\mr;"> ~ ·.r<rt Tt:L urnt 

ImlYOlt 

Hayfon~ • Hin l"lni, 2!'S <A· ·) 
Resmi Fransız makematında be

yan cdildi;;ino göre, Çinlilerle mu
harebelerine devam etmelerini toe
bil için Japonlarla aktedilmis olnn 
itilAfnam" ahkamının ihllılinc de. 
vam cıdJlmektc olduğu cihetle, 
Fr&Mtılar bu ililiünameyi hükilm
dcn sakit gibi telakki etmektedir. 
ler. 

ÇINLIJ.ER :\IUKAntr, BiR 
T.\ARl!UZ.\ m:çrt 

Çonklng, :?G C ·A.·) - Henllz. te
yit olunmıynn haberlere nazaran 
Runngsi t"yaletınln cenubu şarkL 
sind~lti Çin kuwetleri Hindiçiniye 
giren Japonlara kareı bir mukabil 
taarruza geçmişlerdir. 

AMERİICı\ Çt~t; l.SllKRAZ 
VERİYOR 

Y1*ingfon, 2G (A·A·> - Ameri
ka. Çine 25 mUyon dolarlık bir is
tikraz vc.rmeyc karı1.r ycrmlştJr. 
'Bu suretle ~n iki senedı> Amerl. 
icanın Çine istikrazı 70 milyon do
ları bulmaktdaır. 

DÖRT lUUTIRIP ŞA~GJIA YDA 

Şanı::hn:r. 26 (A .. \ .) - Amerika
nın Asya filosundan 4 muhrip dlin 
Şanglıayn gelmiştir· Bunlat'.lll bir
kaç sün Şanghayda kaldıktan son
ra. Mnnillnyn hareket edecekleri 
zannedilmektedir· 
l\IUflAREBm .. 'E~ 1\:ESlLJ>l :\it 1 

Sins:ıııur, ;?G < \·ı\-l - ttanoy'da. 
neıırcdilen resmi bir tebliğe göre 
Fransız kuvvetleri Hlndiçi.ı\iden çe. 
kilmektedir· Viııldcn vcrllen ha. 
berdo de Franım.: - Japon müzake. 
relerinin netlcekndiı';I ,.e muhnro.
belerin kesildiği bUdirilmi tir· 

• ... Bu ak am SARAY sinemasında 
,;Et 

· Holl\'Uduo g!J~ kamsşhr.ın ~el yıJdnl:ırı 

BOı·ox CAZ'oı 

Unutulmaz yrldm AliCE FAYE 

Eski 

CO:'.\'ST.\~J!:CE BF~NET - ~ANCY KELLY 
ile beraber yarattıldan fnuısızca sözlü 

ANATLI KADINLAR 
Büyük a~k \ 'C l•abra.oıanlık roıııanını takdim ediyor. 

İhtiras oyununa yıınn.n. m:ıt§uk:ılnrın drnmı ..• 
l ıt\vctcn I,.OKS tTOUDX.ı\J. • Tel! UG;;G 

Tllrklycııln en eski huıusl llaealdlr. Kayıt Ye tecdidi 
lste)1n.I::. 

Ba.5tanbaşa bir Heyecan Kasırgası olan 

AZiNE 
Saheserile Sineması 

l ürkçe filimleri serisine başlıyor ilaveten 

BU AKŞAI\1 

FOKS JO U RNJ\L 

(Bas tarnfı 1 ncide) 
Fri\n.sız bombardıman tayyarele. 

ri de lnı;iliz filosuna hUcqm etmiş· 
lcrdJr. Bir tn.gillz kru\'awrlinc isa· 
bet vaki olmuştur· 

Kruvnzö.rlerimiz, muha~be esna. 
amda. ''Barrluıtn" ve "~oSQll.ltion" 
zırhlıları ile 'Kent'' tipinden bir 
kruvaıöro mUt~addit oblls iıın_bet 
ettirmişlerdir· 

25 "Yliıl sabah ~at 10 ıı doğru, 
hUcum w•nid~n ba~ıamışlll'> Tor
pil isabet r'miş olıın iki lnçillz 
~rhlı~ından blmi, kuvvetle ynna 
yatmış vnzivette. muharebeden U

zaklaşmıştır. 

''hl, 2.; ((\.,\.) _. f!avns bildi· 
riyor: 

Frnns.ı.z rua~aro.lar' ın l~ri.b et
tiğine gör~. 21 eylül e"\babmdan· 
beri Daka.r'a ka~\ va1lı1(ll~kta o. 
lan harekô.t. ·altıtz lngillı \nıvvct
Jerl tarafından fora edilmtktedk• 
Dö Gol. geri re~U;li •ini ve btırc. 
kat te ebhüsü.nü lrç·nı kı.ı'!Vtt\ert
ne hıra'<tığını uıı.11wlı.ıtir· Bu şu· 
retle, 2t ~yru tari"ı 1i Ullinıatom 
1nr;Ui-: amirali tarafından imzalan· 
mışlır· 

\'i5~ 2:i (4\ .,\ .) - Havas bilc:Uıi
yor: 

Fransız tcb'l;'i: 
Dakal'ın b:r ln~iUz fi'ç<;u tna -

fmdıın bomb:ırd ımnnın:ı mukabele 
bilmJsil olmak ii:ı;ı>re rnUhlm bir 
Franş~ hava ku ~·veli 2 t ('ylüldc 
saat 13 ile 15 arıııtnd.a Ccb"ll\tta
rık fünanmı bomlJRrd.ıral\ etmiştir· 

Tersntıe ve ltı•""'"ll renup qolma 
nhtımı Uzcrine 45 ton 'bomba a· 
tılmıştır. 

AJge-ıirn 2:i CA·A·) - D.N.B.: 
Bir çok Fransız tavvare filoln. 

rı, bugün öğleden !onra da sa:ıt 
14-45 te yeniden Cebellittank'a 
hücum elmiıılcr ve kale ve Ilınan 
tesisatı Uzerine bir çok bUvUk çap
ta. bombalar ntmıı;lıırdır. Biri birini 
ta.klp edC'o dal.,.alar hnlindP- yapı • 
lan hUcum 11nnt 10 da hllla devam 
etmekte kli· 

lng'flia hava dnn bııtarvalan, bir 
Franarı tayyaresini dilşünnilşler -
dir· Bu tayyarenin mürettebatı pıı. 
rqiltle atlay:ırak kurtulm~tur· 

GAnBI Ali'RiKı:\D ntç nm 
AUH 'l'OI l'ı •• 

Yi t, 2S (A·A·) - Havaı!! bildiri. 
yor: 

İngiliz kuvveUcrin!n Dn.lmm hU. 
eumunun sebebini. ı;rırbi Afrik:ı.
daki Fran ız kolonisine Almanyn
nm el koymasına manı olmı>\ç teı:::kil 
eylediği haldmınn tnı;ilir. rRdyosu 
tarafıml::ın verilen hıı..be:-l~r. tama.. 
miyle n~ılsızdır. Franl!ız hlikümPti, 
garoi Afrikacla askf.''r vcvn tMl en 
ufak Alman unsuru bııluncJuğıtnu 
en kat'i surette t~kzibcdE'r· 

Blndlstanda ta yare 
fabrikası kuruluyor 

Neu1ıorl.-, fJ (A. A.) - Nev
york Herald Tribune divor ki: 

İngiliz hükılmeti Çinde yega· 
ne milli tayyare fabrika.ar inşa
atmr idare eOOrı tayyare müte. 
hnssı ı ile. Hindistanda da bu
na. benzer bir fabrika inşa ettir 
mek için mUzakere etmektedir. 
Mütehassıs geçen ay Hindis -

tanda fabrika inşasına. müsait 
mahalleri ve tnyynre lnşaat.mım 
ince işlerinde kullanılacak yer. 
lilerin knıbiliyetlcrini tetkik et -
r.ıiştir. 

Yatılı 
Yatısız 

iki 
p rıs• 

6 (.4 
Bars:cıon, t 

fani: "il 
Sabık J3elr 

·• sıbJlt 
Picr!ot ~ c ra)·:ı. 
B. $paak bU 



Yazan: C:ek J.oadoa 
kavuemue bulunacaktım. Fa.kat a.. 
ısıl mesele o değil. 

Şa.bal ve hodbin bir ba.knna gö· 
re dU111Ulecek olum •izin buradan 
gidifiniz benim için çot acı ola· 

caktır· Haydi kendiml unutayım. 

Şahnmı helaba btmayayım. LL 
kin al&i düttlnUyorum .. Na.sıl olur?. 

Burada ki mütekabil vasiyeti· 
m1zin devamı ne dereceye kadar 
mUnaaebet alır? Ah! Şayet evli ol
saydım, yahut "Govad&lkatar0 da 
bir beyaz kadın, bilha.D& bir Ame. 
rilıan kadmı olea)·dı, vaalyet btlll

blltUn bafkallfll'dı· 
Şimdiki halde~·· 

"Jaıı" yUzUııU taklit yapar gibi 
meyuaaııe bunıtturaralt kollannı 

havaya kaldmiı: 

- Vah, vah: • dedi, alSzlerlnizl 
takip edemiyorum. Mana çıkarmak 
ka.btl değll. Hem kalmamı arzu e
dl)-omınuz hem de gitmemi isti • 
yorsunuz. Böyle bir \'azlyct klU'§l -

smda alı olsann: na yapa?Stntz? 

Y.avalh bir tmcatmn, bu söılerl • 
nhden sonra, nasıl hareket etme
sini beklerıdniz? • 

"$eldon'' muaııep olma#a bat • 
13.IIU6ll· Bu mU~kül \'aziyetin için· 
elen c;ı'ltamıyordu· Nihayet cevap 

verdi: 
- tı;;te mesel~ bu! - dedi· 
- Bu vaAyet aizin canmm ıı· 

kryor? Öyle mi? 

- SIAn nammıza il&UlUycmım. 
- O halde bırakın, bu kördilğU· 

mu ben çözecefım.. Çok rica ede

rim, miisterih olunuz; benbn yU -

zUmden en ufak bir üzilntll bilr 
çektlğinW iateme:n-

lmt.lnı olmayan terlerle neden 

uğraşmalı'? 

Bir ,eyden madem kl çekinmek 
gayriga.bildir, onunla neden bey • 
hude yere mUcadelo etmeli 7 De 
fittlrilmesl elimizde olmıyan PY· 
lerle boeu ~na ufrqmak neye 
yarar? Siz buradasma, ben de bu· 

radaymı, tmrcık nçlı iki ylls yam 

)-amla çütUklere. göJ: diktiğimi 
ıannctmeyiııiz·~ 

Netice: Siz "Berand" da kalı • 
yonun uz: Mı! de. Bundan buit :ne 

olabilir? Bu ıUpheeiz bir macera 
oldu: hiç bek:knıllmedik bir ma· 
cera·~ 

Ve gülerek lllve etti: 
- Uıldn mUaterih olunuz. ladi

vaca falan hlç niyetim yot. Ben 

Salamon adalarma bir çiftlik ec:Un· 
mck i!;l.n ıetdim: Koca bulmak lçl.n 
değil .• 

•'Şetdon" kızllrdt: Ve hiç cevap 

vermedi· 
o,nç im. neteden fıklrdayaıı bir 

sesle: 
- Ne dilfUndüğtlnUzü bilmiyo

rum, • ded!· Bellti serbellt konut
mrun sizi fena halde incitiyor. llı· 
timal boynumu koparmak istlyor
suntız· ttJraf ederim ki böyle bir 
ceza)ı h:ık ettim· Bu kadar •tt. 
best konuşmalda hata ielcdlğiml 

( Deuomı tınr) 

Ay~niıı ailamağa ihtiyacı var 
dı. O, ancak göıyaşlannı akıtarak 
sükftnet bulacaktı: bunu k'ndi de 
anlıyordu. 

Zeynep yava, )~va~ )"Ürü)•crek, 
arkadaşının yanına geldi ve kolun 
dan tutup kaldırdı: 

- Haydi odana gidelim. Ane! 
Buıün çok rorıun ve üzgünsün! 
Biraz yatağına uıan... dinlen. Ve 
yavap kulaltna itildi: 

- Odanda baobap kalır ve u· 
ıun uzun konuturuz. 

AY§e'nln annesi, kızını Atmaca 
Osmana vermeie karar \'trtalo ilbi 

H A B aı; R - Ak~m Postası 

lr ANA.iLK--------~, 
Yeni Nesil ilk Okulu • 

Yabancı dil üfrctllir ve bllhaaııa ana amı!ma !evkalA.de ehemmiyet vo· 
rillr. Smttıan u mevcutlu olarak teşkil edllml§tlr. !\'.ayıt mu:ımelAtma 
bagl&nDU§tır. Hergün 9 dan 12 ye kadar mUracaat edilmelidir. Adres: 
CataJotlu Moll&!enarl No. 30 ı 

940 Pazartesi sabehmclao ltibarea tatbik olaDMaktır· Tarifeler 

;i,clcrdc s,atılmal.-tadar· 

.. ....................... lllii 

Ordu Nafia müdürlüğünden: 
ı _ 233~9 ura zıo Jcunıı keflf bedelU Ordu hUkQmet konağı kalorifer 

te.tlaatı tnıaatt v&hldi fiyat esaaı llaorinden ekslltmeğo çıkarılmı;ıtır. 
2 - lbale 18·10·9'0 cuma g11nll saat 15 te Ordu na!ia mlldUrlUfU bina· 

ımıda toplanacak komlayond& yapılacaktır. 
3 - Ekailtme kapalı arf usulUe yapılacaktır. 
o& - Bu ite altınrakık•tfiY• ve projeler nafıa dal..reainde görWebUlr. 
~ _ Ek:ılltmeyo gtrebltmelc fçln lıleklllerin 17:51 lira 96 kurut muv&k· 

kat teminat vermeleri ve ihaleden o az bir hatta evvel makamı vUAyete 
mUracaatıa alacaklan ehliyet veslkalarlle 960 yılma alt ticaret odall veli· 
kasmı ibra.Z etmeleri. &bUr deiada 2~0 liralık lf yapmala.n ,arttır. 

8 - Teklif mektupıannm ikinci maddede yazılı natten bir saat ene· 
tine kadar makbwı mukabilinde komlayona vermeleri lbımdn'. Posta ile gön 
dertlecek mektuplarm nihayet saat 15 ıe kadar getmlıı olınalan altsl takdir 
de postada vukubulacak gecikmeler kabul cdllmlyecektır. (9045) 

Urfa Nafia Müdürlüğünden: 
ı _ Urtada lllf&. edilecek &1lmr0k muııacaza birlikleri atölye binası 

kapalı aarf ulUllle ekılltmeye kooulDW§tur. 
2 - Jı:ksiltıne 7-10·9'0 puarteal C11DU aaat 10 da Nafta mUdOrlUtll oda· 

sında teıekkUl edecek komlayonca yapılacaktır. 
a _ l.ltlyeııler husual prtnaıne ile proje ve evrakı ke§ffyey! Nana mU· 

dllrlOfılııde JÖrebUlrler. 
4 - Bu 1fbı kefil bedetf 17:580 lira o& kuruıtur. 
~ - Muvakkat teminatı 1183 llra :50 lcuruıtur. 
ı - Tallplertn ihaleden en as eeltlz gQn evvel bu 1.§e benzer tnııaatı ba· 

ıardıklanna dair evrakı mlllbltelerlle birlikte \ilAyete mUracaat ede~k ala· 
cakları ehliyet vealkamıı 2tDO sayılı kanuna uygun olarak hamhyacaklan 
tekJlf mektuplarını 'Ve bunlarla birlikte teminat mektup ve)'& makbuzlumı 
ve tfcattt odaat \'esikaaını ihale gtlnU nat 9 a kadar komı.yoD rlyuetlnt 
makbuz mwublllnde vereceklerdir. 

1 - ostada olan geclkmıJer kabul olunmas. (8811) 
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Serbest &:abam •e TabTtllt: 
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Attın "d&m beı1ııe ..,an. ı 

Tabt111t tızerıne aftU • • • ı 
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BUIDeJe l8IO No. kutun& Cl!N 
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görünüyordu. Memnundu.. n~· 

liydi.. Ay~in üzüntüsüne kulak 
vermiyordu. 

Iki arkada~ kalktılar.. içeriye 
girdiler. 
Ay~nin aruıcsı bahçenin bir kö· 

IC!inde tel örgü ile ayrılmı' olan 
tavuk kümesinin yanına ~ru yil 
rüdil: 

- Bugün folluktaki yumurtala· 
n alma~a unuttum. Dün beş yu· 
murta almıştım. Buıün bakalım 
kaç tane bulacatrmı?I 

Mehmedin ilk mektubu 
Zeyneple Ay§C, konu~uyorla~ 

tardı. 
Zeynep: 

- Atmaca bu sabah senin yolu 
nu kesmiş .. fakat, ben eminim ki 
o seni Mehmetten fazla seviyor, 
dedi, Mehmedin kaybolu~undan is 
tifade ederek, sana ~'·gisindcn 
bah5'tmek istemi~. biraz sUkönet 
bulduktan sonra düjilnecek olur 

101.0IZ.889,51 
l~ lıt.OU.M 
2-111.tm,11 

l·lM-!527.3.'i 1-1~527,8il 

ıe.aı (). 196.-

5-988,'78 
'7-808-'722,~ 
9.04s.ooo,-

u.ooo.ooo.-

I 

lS9°4S8·S8'7,-

258-2S8-0M,80 

59-859· 'UO, '7f! 
._..000,
~.,7 

68tiıCMl91,41 

san. Atmacayı Mehm~ tercih 
edeceksin, Zeynep! 
Ayşe ba,mı iki elinin arasında 

sıkı~nnış dalgın ve kederli, dil~ü 
nü yordu. 

Zeynep sözüne devam etti: 
- KöyümUıde ondan yakışıklı, 

ondan güzel, ve ondan zengin bir 
delikanlı yoktur, Ayşeciğim! o, 
kimi isterse alabilir. 

- Köyde benden baska kız mı 
yok? Seni gözü görmemi§ mi? 
Sen. benden daha güzel, benden 
daha şirinsin ! 

- bi ama, gönül kimi severse, 
gUzel odur. Atmaca sana göz dik· 
miş ... seni sevmiş.. ve annenden 
seni istemi~. Ayağına gelen bu kıs 
meli reddetme, Ayşe! 

- Bu sabahki rezaleti çabucak 
untrnamı mı istiyorsun? 

- Bu rezalete sebebiyet veren 
sensin! O, sana derdini anlatmak, 
kalbini açmak istemiş .. Köprü ba· 
&mda seni beklemi1- Ona karp bir 

POKER T rCI§ Bıçakları 
rı "inyanın en iyi traı 

bu;aklarıcl.ır 

----•= .... )~ bulunur, markasına dikkat cfilnls-
Deposa: ııJak Dekalo ve Şür· İsiubul 1'ah~ No- 61 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : 
ı - Mühendis kısmı sirlv lmt:fhanlan 1 Tqrlnlevve.ı SHO Salı gODll ya· 

pılacaktır. Kayıt olunanlarm karneleriyle o gUn saat seklZ buçukta mektep. 
te hlLZll' bulunmalan. 

2 - Fen memuru kısmı lmtlbanlan gUııtı ayrıca lllD oıuııacafı, 
3 - Tcdrls:ıt:ı 21 TeşrlnJcvveı 940 Pazarteal gUnU baflanacatı, llb 

olunur. {8997) ------------
lnhıs-arlar umum .. . . 
mOdOrlüğOnden: . -

ı - llrlUlrtdat llates1 muclblnco lSeltz Wer:cc) fabrlka11 mamulAtıµdaıı 
olmak ll%crc 8 kalem toz ve plAka hallndr amyant pazvlıkla satın alınacak
tır. 

2 - Pazarlık 7·10·940 pazartesi ctlnU saat lG da Kab:ı.tqta levazım ve 
mQb:ı.yııat fUbcalndekl alım komlsyoııundn ynpıl:ıcakt.ır. 

3 - Liste aözU geçen fllbede g6rWeblllr. 
' - bteklllerln pazarlık fçln tayln olunan &'Ül1 VO aaa.tte yUzde 7,1! rU· 

T9Dm• parulyle blrllkte mezkQr komisyona mOracaaUan. '(9014) 
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az yumu~ davransaydın biribiri
nizi doha iyi anlamış olurdunuz! 
Atmaca seninle evlenirse, ıımamn 
ki, durulur •. sakinleşir. Onun, se· 
ni delice sevdiğini kaç ki§iden duy
dum. 

Fazla konu~dılar. Kapının 

önünde duran köy muhtannnı oğ
lu birdenbire bağırdı: 

- Arşe abla .. evde misin? 
- Xe var, lbrahim? 
Salih hocanın on iki yaflarmda 

ki küçük oğlu İbrahim, elindeki 
mektubu sallıyarak gülüyordu: 

- Müjdemi isterim, Ayşe abla! 
Galiba Mehmet çavuftan geliyor 
bu mekt\J> .. 
Ay~ mektµbu alırken, dizlerinin 

bağı çözülmüş. kalbi koparcasr 
na çarpmağa başlamı~tı. 

Tavanda asılı duran mısır de 
metinden büyük bir koçan kopar 
dı: 

- Haydi bunu ateşte pişir de 
ye. Akpm üst.il buradan ~ 

sana bir salkım da taze üzOm 'ftri· 
:rim. 

lbrahim sevinçte mısın aldı •• 
Bahçeden uzaklaştı. 

Ay~nin elleri titriyor, zarfı bir 
türlü açamıyordu. 

Zeynep: 
- Mehmetten geldiğinden emin 

misin? diye soruyor, Ane kendi 
ne inanan bir insan tavrile başmı 
sallıyarak: 

- Evet.. ondan geli~. di>:e 
mm1danıyordu. 

Zarfı birlih.'te açtılar. 
- lşte, Mehmedin lınzası. 
Ve birlikte okumağa babladılar: 

"Sevgili Ay§eciğim! 

"Köyden aynlşım pek ani ot· 
du. Seni göremedim. Beni arte· 
deı:cbrini ve beni mazur göreceği· 
ni bildiğim için, fazla üıülmüro 
rum. 



Türkiye Futbol hırinciliği münasebetile Bu hafta 
---~~ - ,._,_ - -...,_. -- ..... ..... .._._,ı._ı 1-12 ............. 

Demirspor • Fenerbahçe yapılacak lik 
maçına dair m018hazalar ... maçları 

1939-194-0 senesi Türkiye fut. 
bol §amplyonunu tayin etmek llze· 
re Fenerbahçe Ue F.akişehir Demir· 
sl'>Oru nraamda Ankarada yaptlan 
~açm tebarüz ettlrilmeğe değer en 
mühim no'kta.sı sıın-lıiclvert.lllerin 
bu kadar ehemmiyetli bir .maçta 
göstermiş olduktan ihmal keyf iye. 
tidir. 

Eakişahlrin bu mUhim mUsaba -
kııya ne kadar iyi ba.zirlanarak 
çıkut'l bir hakikat ise, Fenerbahçe 
nln de işi o kadar gevşek tuttuğu 
takmun tarzı teşekkUlllnden der
hal göze çŞl'l)ryordu· Çok zayıf bir 
kadro ile Ankaraya gelen san-ll. 
cl··erU!lerin birinci maçtıı hasmın 
ihmal edilmemek lizmı gelen bir 
kuvvet olduğunu · mUsa.baka.nm sı
fır sı!ıra neticelenmesi ile anla
dıkları halde ikinci maı;a t:akmıla. 
rmı bUsbUtUn zayıf çık&rma.lım, 
ya.pWdarı maçın ehcmiy·etini be -
nlrmememenln bir miaall olarak 
glbterllebUir. Birinci günün teeril· 
be&inden ııonra ikinci maç için !s
tanbuldıuı oyuncu getirtmek ça -
releri d~UnUlmek gereldum bunu 
yapmayıp ta en iyi oyuııcularr İs· 
tanbula iade etmek ,.e nihayet ta
knnı mukadder mağliibiyete ıın • 
rüklemek affedilmez bir hata. ola_ 
ra1c Fenerbahçe 11por t.a.rih.i.ne kay
dedilse yeri vardır. Bfitün ibir se
nelik fut.bol faaliyetinin en bUyUk 
mükB.fatmı göreceği, semeresini 
jktitAf edeceği bir günde iDi lAytk 
olduğu ehcm..'lliyeUc telakld etme
mek clddc nacrdrr· Ve Fe:ııerbahçe. 
:} i sevenler bu yilzden ne kndar 
mahzun olsalar haklıdrrlar· 

Fenerbahçenln her.Uz başlayan 
İstanbul Hk maçlarında Beşilı:taşla 
yapacağı mUsabakaya da.ha fazlıı 
ehemmiyet vererek Ankaraya za -
yıf bir takım gönderıni.'.! olma.11ı ve 
b.:mctlcc yenilmeru bfitilı! bir sc • 
nc-tıit\ emt"k ve p)TCUni heba et
miş ,zitml~t}r,;,,Jfalbuki nar.an dik
kate atm1ak lazmıdı ki bu maçlar
dan biri bqlangıç diğeri ~o ao -
nuncudur- Başlangıçta muvaffak 
oluruımasa bile sonradan onu teli
fi etmek imklmı olabilir· Fakat dL 
f.erlnde alınacak netice son ve ka
tidir. Onu tamir ctmeğe art.ık im
kfuı ve ihtimal olnmaz. Bunu tıpkı, 
bUUin bir sene derslerine son de
rece dikkatle ça~an ve muvaffak 
olan bir talebenin nihayet imtihan 
günü yaklqt.rğı uman' kendini 
koyverip imtihana hazrrlıksız çıka. 
rnk muvaffak olamaYJ§ma benzete
biliriz. Yahut ta bir bayrak yan· 
şmda biltün haıımılarmı geride 
brrakarak son merhaleye yalda -
ean bir atletin bayııığı elinden dil. 
§Urm~ine· 

Kaldr kI bir günde iki maç yap
mam.ağı kabul · etmemekte Fener -
bahçe serbe8tti de. Haber aldığı • 
mııa göre Fenerabahçcye istenil _ 
diği takdirdo bu maçlardan birinin 
tehiri cihetine gidileceği teklif e
dilmiş ve bu teklife sa.n-IAciv~t
lilcrln ayn ayrr taknn çıkarmak 
ıuretile her ild maça da iştirak c. 
debilecei;ri cevabı almmıştrr. Bun -
dan her halde Fene.ri>ııhçcnln ra
kibinin kuvvetini ihmal ettiği an· 
la.eılmaktadrr. Acaba hakikaten · 
Eskilehlr takımı ihmal edilecek 
bir kuvvet inidir? Hadisat bunun 
aksini Ls'bat etmiştir. Her iki ma
çını da SC}Tet.m!ş olmak itibarile 
ııöyleye;im kl Eskişehir Demir
spo-r takımı hiç de föna futbol oy
namıyor. Takını heyeti wnumlye L 
tib:ırUc mUtecıınJstir. Canhdrr· 
Genç ve hevesli elemanlardan te -
şekkill etmcl!i dolaymile takmım 
nefesi de yerindedir· Oyuncular 
:ınaça nasıl ba.şltyorlarsa oyunu öy· 
le bitiriyorlar. Hepsi aynı ayar 
o;'tıncu olmakla beraber i~lerlndc 
bllh:ı:ssa nazarı dikkati celbeden 
birinci snu! oyunculıır da vnrdır. 
Kaleci, Mğ müdafi, merkez mua_ 
vin ve ııağ açık 'bunlar aras:nda • 
dtr· 

Fenerbahçc gençlerinin de elle
rinden gelen gayreti ıarl'ctmekten 
çekinmediklerine ~nret etmek is· 
terim. Hayatlarmda ilk defa bu 
derece ehemmiyt.Ji bir maça lştl -
rak eden bu gençler son gayret ve 
enerjiler! ile oynadılar. Şayanı tak 
dir bir metanet .gösterdiler. Hat _ 
ta içlerinde ~ından yaralanarak 
kanlar içinde sahayı tcrketmek mec 
buriyetlnre kalrp ta tekrar yine ba. 
şı sanlı m&!:& iştirak edenler bile 
oldu. 

Birlncl maç n19beten mütevazin 
cereyan etmiş olmakla beraber i 
kinci maç Fenerbahçenin ara aı~ 

Yazan: Sadi KORSON 
blr saman ateşine benzeyen par. 
layışlan milstesna tamamlle De • 
mlrsporun haklmlyeti altında cere· 
yan etmiştir. Teknik bnkundan De. 
mJrspor ağır ba.aryordu. 3-1 oyu
nun normal bir netice!!idlr. Fener· 
bahçe takımmm tarzı tl'.şekkülün
de de bazı hatalar da göze çarpı· 
yordu. Birinci maçta hiç değilse 
Aytenin merkez muavin ve hUcwn 
hattını silrükleyebilmesi için de 
Fikretln sol açık oynatılması cbiıa 
muvafık iken bu cihet te düşünül -
memişU. lkincl maçta Demirsporun 
en tehlikeli oyuncusu olan sağa. 
c;tklarmm karşısından almanı.k 
Mehmt RC§adın merkez muhacim 
oyna.ttlrruun da bir hata idi. 

Gönül amı ederdi ki bu maç 

millt kUme §amplyonluğunu bDıak· 
kin kazanan Fenerbahçenin bu tam 
piyonluğu kazanan tam kadroelle 
DemJrspor anısında cereyan et • 
sin ve netice ona göre anl~rl _ 
ı1m. 

Her ne de olsa Eskişehir Demir
spor takrmr kao.zndığr bu parlak 
muvaffaktyetten dolayı ne kadar 
Ö\'Üruıe yeri vardır· 

Takonlamu çok iyi ça.hşt.rrdık.. 
Iarmdruı ve hazırladıklarından do. 
Jayr idarecilerin!, her ilı:.i maçta 
da ellerinden gelen gayreti sar -
!etmekten bir an fariğ olmayan 
1939-40 senesi Türkiye futbol 
şampiyonu takımı oyunculannr can 
dan tebrik etmek bir ''uifedir. 

Sadi Kanan 

Zafere kadar .. 
Spor, macera, aşk romanı 

Yazan: SAC'T TUGRUL OGET 

34 
- Dur ben de harita başma 

geleceğim. 
Ceyma ve gemici kılıklı adam 

yukan çtktılar. 
Kem.al, diğer beş kişi ile yal· 

nız kalınca hepsinin yiizlerini 
gömen geçirdi. Hiç birisini ta. 
nmuyordu. Bunların .. İçlerinden 
ikisi gemiye mensup insana ben· 
ziyordu. 

Kemal bu adamların yüzlerini 
tetkiıkle meşgulken salona yine 
~br lba.şkası girdi. Kemale: 

-'Ha.ydi, kalk! dedi. Kama
ram göstereyim. 

Merdivenlerden yelkenlinin 
gUvcrtesinc çıktılar. 

Yelkenli büyük bir kavis çize· 
rek geriye dönüyor ... DUmend'l 
biraz evvel Ceyms'i çağıran gc. 
mici ile Ceyms var. 

Ortalık yavaş yavaş ağarnıa
ğa başlayor. Şimdi geminin git
tiği tarafta bir kmllık neredey
se gibıün doğacağını haber \ '-· 
mektedir. 
· Geminin etraf mda iri iri mar· 
tılar döraıektedlr. 

Ceyms cebinden tabancasını 
çıkararak ateş ediyor. 

Kemal ve kendisini götü.ren 
gemici, bu sili.ıh sesini hiç be~
lemedikleri için geriye dönüyor· 
lar. 

50 metro kadar uzaklarmd::ı. 
bir matı, denize doğru dü.~ek. 
tCcıir. 

Gemici Kemale mırıldanıyor: 
- Patron, fevkalade nişancı

dtr. B'J sabah direğin tepesinde 
düğüm olan bir ipi t.ab ancasmm 
bir kurşunilc kopardı! 

Bu cümleyi söyledikten sonra 
kahkaha. ile gülüyor ve Kemalin 
yUzüne (yani biz seni pek öyle 
kolay ka.çınr ciıı6inden değiliz) 
demek istiyor. 

Kemal kamarasına girdil<ten 
sonra gemici, masanın ür..erinde 
duran bir kağıdı okumasını tav
siye ederek çrkıyor. 

Kamara karanlık, basık ta· 
vn."llı, zift kokan bir yerdir. Bir 
kenarda alçak. örtüsüz bir ya. 
tak vardır. Yatağın karşısına. 
düşen du\•ardn.ki rafta. bir testi 
ve yanında çinko bir bardak 
durmaktadır. Kemal, masanın 
üzerlerinde duran uzun ibir kağı
dı alarak okuma.ğa bn.,layor: 

"Gemi deniz üze.rinde siyah 
bir hapishanedir. N:ısTl hapisha· 
neden kaçma.ğa teşelmüs daha 
ziya.de ihtiyatlı bulunmağı icap 
ettirirse, bu yelkenliden de firar 
teşe'l:büsü, geminin içinde ser. 
best dola§abilmek haldcmı geri 
alır. Bir sandalla gemiden kaç -
mn.ğı d~ek ancak bir infr 
hnr hareketi olabilir. ÇUnldi Ok. 
yanusun azgın dalgaları ve pat· 
ronun keskin nişanlı tabancası 

bu hareketleri affedecek kadar 
müs:: nelıal.ıir değildirler. 

MıhkUınl:ı.r gemide tayfa ile 

beraber yemek yerler. Arzu e
denler yiyeceğini alarak gemi • 
nin herhangi bir ki5§esinde kar
nını doyurabilir.,. 

Altında. bir imza: 
''Ce,ıns" 
Kemal yazıyı bitirir bitirmez 

merak etti: 
Gemide acaba ~ka eııir de 

var mıydı? Çünkü Ceyms, yaz.r 
runda "mahkfunlar" diyordu. 

Keınal iyiden iyiye meraklan. 
mıştı. 

Yoksa gemido A\TUpadan bu
giinlerdo Amerikaya geçmesi IA: 
zııng.ıell .Alınan veye.but Fnuı. 
sız bo'ksörlerindcJl biride mi 
mahpustu? . 

Bunu ergeç öğrenecekti. Fa • 
kat şimdi yapılmnsı lazım gelen 
ba.,ka işler vardı. 

Evveli üstü başı sırmklam ıs· 
laktr. Bu vaziyette sabahın se _ 
rinliğiır.le daha fazla dursa has
taln.naca.ğt muhakkaktı. tik iş 
olarak, üzerindekileri çıkardı. 

(Devamı t'ar) 

Rumelihiaar idman 
birliğinin kongresi 

Rumellhlsar idman birli~ rtyaaetin 
ren: 

KIUbUmllz ıcncllk umum.1 kongresi 
29 eyllll 1940 pazar ıo.nu aaat 9.30 
ra yapılacağından o gUn ve saatte 
sa)1n azaların klllp blD&.sma teori!· 
lerlnl bildirir, bu t.oplantıcıa: ekaeriyet 
olmadığı takdirde 13 blrü:ıcltcşrin 

1940 pazar gUnU saat 9.30 da ekacrl· 
yete bakılma~ızın t.oplanac.:ığtmızı 

sayın az:ılara bUdJrirlz. 

latanbul dördUncU icra 
ğund&n: 

meınurlu· 

Ah.ıDet '.Nuretttne: Beyoğlunda F1· 
rw.ap pOlı. karakolu kar,ı.ındald 
çıkmaz sokakta Zeklyenln evinde l· 
ken lı.:Llen tkametphı ınctJıQJ bulu· 
nan. 

Da.lrem.lz.lıı 940·34M numaralı doı· 
ya.mıda Sult.anahınette Akbıyık ma· 
ballealııde hamam aokağmd& HaUce 
MU~vika tarafından latanbul aallye 
dördUncü hukuk mahkemesinden Is· 
tl.haal olunan 38-2042 eaaa ve 128 UA.n 
numaralı ,.e 1~·940 tarihli tltınıa 

müsteniden 168 Ura 78 kuruşun 17 
oubat 1938 tarihinden IUb&ren yüzde 
15 faiz \'e 10 lira vekAlet Ucrett 22 il· 
ra mahkeme maar.ıCmm icra masraf· 
larllo birlikte n haciz yoluyl& yap· 
lrğı takip Uzcrlııe namınıza çıkarılan 
icra emri lkıı.metg6hmızın meçbiU 
bulunnuun hasebile tobl.lğ edilemedi· 
ğinden icra hAklnıllğtnce icra cmrlnlıı 
b1r ay tnUddeUe ilAnen tebliğine ka· 
rar vertltnlşUr. Blr ay içinde borcun 
maare.flarlle birlikte ödonmeal ve bu 
mUddet içinde borç ödenmez, tetkik 
merclindcıı veya temyiz veyahut iade· 
yl muhnkeme yolu)·la nlt olduğu mah· 
kemeden icranın geri bırakılmasına. 
dnir blr karar gcUrllmedikçe cebri 
lcrn yapılacağı ve geDe bu mUddet 1· 
çinde icra ve lflılıı kanununun 74 Qn· 
cU ma<!desl mucibince mal beyanmda 
bulunmıınız ve bulunmazsanız alacak 
lmın t:ılebi llzerlne hapisle tazyik o· 
lunacağmız ve hakikate muhalif he· 
yan'da bulunursanız bapiale cezalan· 
dınlacağınız malQmunuz olmak ve 
mezkQr lcra emrlnln teblljtt makamı· 
na kalm olm&k 11.".re key!lyet lltnen 
.lebllt olunur. {115133) 

lat&nbul Futbol AJanlrtmdıın : 
29·9·940 tarihinde yapılacak nuı<;lar 
ŞQref atadı: 

SUleyma.nlye • Beyofluspor aut 
13 te. Hakem: .Adnaıı Akm. 

Yan hakem: Muzaffer - Şeklp. 

Beykoz - latanbulapor. Sa.at 13 ta 1 
Hakem: HOsnU Savman. 

Yan hakem: Fazıl · BWend. 
B~oiktaş • Aıtmtut aaat 17 de. Ha· 

kem: Halit Galip. 
Yan ha.kem: Bahattin • Necdet. 
Fener •tadı: 
Topkapı • Vefa, saat 115 te. Hakem' 

Şazi Tezcan. ~ ' ~, YRn hakem: Sadık • Tank. 
Fenerbabçc • Galatuaray, Sa.at 17 

da. Hakem: Samlb Duranaoy. 
Yan hakem: Ahmet Adem • Feri· 

dun. 

Dilnyanm tanmnu, f.('ftfaçl kadmln rmll:m Siluln Loorı-:,;::.. ~ 
ııporcuydu. Evlenmezden evvel, yakın rAman.a kadar tenl9 _ ... ttlf!J .....n ıu:eıı~ 
'1k hareketler yapardı. Yukankl J'tl9lmde kerullalnl, ko•---

önüne geçmek için vakit kaybedilmemeli!'!~ 
Evvelce verdikleıi beyanatta söyle .. ;_ 

/erini şimdi nakzederek geriyi! ııı ııt• 
etmek istiyenlerin maksatları a~k ti 
Fakat bu derece aşikô.r bir şekil e1qr 
raf tar/ık tezahürlerine Genel Direk_,,;ı 
lüğün müsamaha edemigeceğine enıe11~'~ 

bUI b!Sll' ~ w.al~ ••• O kadar ki m.,· ıu "••m•elea, IM~tı.a 'W'eı. t>r&cfa Ve gene lııtan rıııfıw-,,j/ 
hur yıın hlMy sı yanmda çok sOnUk bu gençleri b~tboş bırakarak Atlna· rektörlUğlln EodurfYe bU c~ 
Ra.tır.. ya gidiyor. Çocuklar da, pek tabiJ 0 . vereceğini ve hem ~~ ıııeııol '-' 

940 ecnesi nlııan ayında Mısırdan !arak oehri gezmeğ'e çıkıyorlar. aab:ı.kalara ışurakt JıClll)j~ 
Fenerbahçc klUbUne, Mısır toprakla Bu meyanda Galatuaray klllbU a nı nereden biliyor dllt ).,pıJJll 
rmda maç yapma11 teklif ediliyor. zumdan Bodurt de Pirede bulunan dan böyle bir tebllgl ,urst .J 
Faknt o sıralarda lsunbul, Ankara bir akrabasını ziyarete gidiyor. Fakat cezayı -vermek için ·40/'6' 
ve !zınir şehJrlerinde de TUrklye unl vapurun hareket &-ıaUnden haberdar ve titiz davranıyor. ııeıı f'_ 

il küme blrtnclllklert \'ardır ve gene olmryan ve esasen kendileri de Pi Saniyen ceza veriU~t.t cıııJl'ıııJ'."' 
~lrektörlUkçc de milli kllme t~imat rede pek ihmal edildiğinden vapuru meal icap eden bir no ç ,,.p tıf· ':j 
namesinde her ne aebeble olursa olsun kaçırıyor. Katile lııtanbula. geliyor. dır. Bodur! teıns111 :ı:rı~ '" 
maçlann tehiri caiz olamıyacağı da tııta.nbulda milli kümenin ikinci devre derken AUnııda l> ıeW't!DP '/ı 
kaUyetle t.asrllı edllm!:Ur. maçl:u-ı vardır ve iki hafta sonra da yapıldıktan sonra ıne:, ıc.Jilt~' 

Fakat yapılan temaalartlan sonra Galataııaray • Fener kar§ılqacaktır ken kalmrştır . .ı\JaD yştıllt' ~; 
direktörlUkço bu aeynbatlıı yapılma tOUplcrln vaziyeUerı nazik her lktainlv aınln de 0 zamanki ~aıı:ıı~~ 
ama karar veriliyor. 1',encr klübU ta de şampiyon olmak lbtimall kuvvı:U! kalış kasten degildlr· 11'

1 
ısı;r. 

kıınrnı takviye için Galatallaraya nıu o e.ınacıa bir sabah gazetesi &durl lstanbul bölgesi yaP pılJldS .J 
racaat ediyor. Yansı Galatasaraylı oin AUnada knlmaaınm klUbU aley ıoy kaybctmeınflUr. #'~ 
!utbolculardan olmak ve bnşlannda bUJe ~asten hazırlanmış blr oey oldu kcndl klUbUdUr. rbl);etl ~t~ 
gene Gnlatasaray klUbünden bir lda ğunda'n balı.sederek kafile reisi olan JCaldı ki; t;eden te t>'l' ~dfll' 
reci bulunmak U.zere klUp buna ruı futbol ajanına hücum ediyor. Ajan da cuya mllkl.fat veya ce ı <O f 
oluyor. Tarih teablt ediliyor ve maça 

1 
rene bir sabah gazetesine be'-'anat•- h . ..-'fal<i)'C A 

l " ..... ıa as:ncıa mu·-
temJı il bir mahiyet vcrflerelt kafile· ) bulun:ırak: bunda ne kendi.sinin ve ~ ... 
ye do Fcnerba.hçe klübü ikinci rcls1 ne de Bodurinln bir kasU olmadığın göre vertr. 1<aJıŞ ,., "':; 
ve futbol ajanı Haııan KA.mUln rtyaııet 118.decc vapuru kaçırdığını söy!Uyor. Bu Atlnada tılu1<ı!'~ ~ 
etmesı tıı.l:arrür ediyor. Yalnız gide Esasen hldiııedo kaslt olmadr!!lnın en aporuınuz için ne bir tı• ~ 
Cl'k kafilede dört maarlf mUnte.,nıı büyük delili de Bodurlnin hemoen ııe!a cezayı llt.lJ:am edc:,.zuU~ "' ~ 
vardır. Galata.saray lleeal mUdUr ınu rethancye müracaat ederek \'1lpllr\l Kafile dlslpll.nl ın ııe a~ ,f 
avlnl ~wı:llb - bu ut Galatasaraylı kaçırdığını ,.0 kendisinin memleketi CUnltU kai'lle rctslblr ıııuıı.ı< ~ 
futt?olcutann idarecisi olarak ka!lle mize 1adcalnln tomlnlııl rıca etmc3ldlr katmamak için hlC "'1'tl 
ye iştirak tdccekUr. • 1 tıı bu suretle kapanılığı zannediliyor. yan etmemı,ur. il ,elliD ~ 

Calatasaray lisesi muallim mua\'ln· Vakanın cereyan t&rlhl 17·20 mayıa· Buna en bUyilk del tıl~ ol~· 
lerlnden Salim ve Enver Ue Fenerbab tadır. . tıdır. Hele bU kalJf~stılııl' ı,ıt ~ 
çc klQbUnde:ı ve Edlr!le llseal mual Bundan iki Uç ay evvel Boduri mem reisinin kaflle ile aııer;nıı (~; 
llmlerlnden Boncuk ôrner. leketo geliyor. K.endlalni lııtanbul Bu ııeyahat işinde, ~- ~_J' 

Bunlann seya~te j.§tirak edebilme bölı;eal ıuerkezıno çaftrıyorıar ifade· Rn1n ceza görme$ 1 e1' tJ.ııı-'. • 
teri maarif vekllllğlnln mUsaııdcsinc atnl atıyorlar. Buna ali.kadarlar da olduğu gibi yazdık) !, ;esıeı :SS 
bağlıdır. Ve lıu 1.§le de AnkArada !ut· mütalealarmı ekllyerck genel direk· muhterem ve :tıal<~ ~~ 
bol !ederuyonu reı. vekili Danyal tör!Uğe gönderiyorlar. rUmllz de bunJareıat1 bS t~ ~ 
meşgul olacaktır. 1940·1941 yılı ilk flkıtUrU çekiliyor. Cezanın kime ..,eya. ~oıulf~ 

Kafile nhbma geliyor. Vapura bl· Fenerbahçcnin tik ha!ta IleUlktatla ılnl takdir, spor el r. ~ 6"._J 
nlyorlar. O eanada bu dört uta ve· ve ikinci halta Galataaarayla kar01· ve alA.kadarlar& dıışe aU~ ~ 
kllotln izin vcrme41#i binaenaleyh lqma.sı takarrür ediyor. Maçlar yapıb rek ve biran oısuıı 1:,s,1~ ,... 
11eyabate ittirak edcmiyeceklcrl kati· yor. Fenerlller Betlkta.Ja yenlllyorlar reçmeıılııe tınkA.n ye .,_ıııP.~..ı( 
l• bapkanma bildiriliyor. Bu vazıyet ve o gtl!l do ,etırlınl.zde çıkan ve ııer- !erin cereyan uırzUJ•tl ~iıj f' 
karşıaı.nda :Muslih, Enver, Salime ka mıı.yedarlarmdan blrt de Fener idare· bl klU UIUI< ga~ 
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rar tebliğ edilerek aeyabatten menedi· ellerinden olan bir ııpor mccmuuuı· r kpç dlrntze §öyle ~ 
Uyor. Ya Ömer .. O, kafUe ile gidiyor. da btr havadiB görülllyor: gene en ~ 

i b "Oruz· ,-,.J Federuyon rels vekili ka.!lleye ıu ak Bodurl Atlnada l<alclığ'rndan teıkt· " · .,..aıcta o ,-., 
edemlyen bu Uç arkada§& lzlıı almma· lA.t kend!alne bir sone ceza verecek· "Bu ı,ın Jardır· ı,ı IJI ~.-:,,; ~ 
•ınm temini ltlnl bölgenin burada a· mlş. Havadis mevaımatz. ÇUnkU hA.dl· bitaraf %At ~ceıe ~ ~~4' r 
l~adar memuruna ha\'&le ediyor. Bu acnin cerc:rarıı tarihi ne havadlsin den böyle aıe ,-yet. ~.J 
rad& kalanlar, sonradan bu zata mU· çıktığı u.ma.n araıımda. ş 6 ay gibi yapacakıarınclaft ,_. , ,. · 
racaat ettikleri zaman aldıktan cevap bir f881l:\ var. Ve ceza da bu cezayı um klm!l("ler ' : ~ı-tOI' _ .n>• 
eu oluyor: lsUycıılerin klUbU ile Bodurlnln klU· lacal•lnnndan " ptp'/ 

- Kafile &1tml§Ur. Eııaaen Mısırlı· bUnllD yapacağı maçm &rlfesinde lerlnden ~,f.ııt ._ ~· 
ıarın davet ettiği oyuncu ve idareci tuavvur ecllliyor. 
adedi de giden arkad&§lar ile temin A.kAblnde Galatuaray kUlbllne .Uy kO ,ı .,1 
edUmtıı oluyor. Şayet aı.z gitmek ister ıe bir Uıbll&'at yapılıyor: GalatasaraY aıl~ ıı'.J 
seniz masrafı klUbUnQz öder ••KJUbOnU. falan alcU ve mmtaka· Galataııar9Y ~r ,eııeJJJ~'-. 
gtderııiniz. Ben b&§ka bir tcY yapa· nm falran alcU numanuımda mukay- KJUbünıUSll.n ınu~etl P. 
pıam, diyor. yet futbolcWerlnlzden Bodurinln Mı- 1940 cu J<el 

Şayet gidecek adam adedi mahdut •ır eeyahatlnden avdf'ttnde Atln&cla 81 28 eylill d Jd ıntr ;Iİ 
iae. Daha. bidayetten ne için fazla kaJmıwnclan dolayı gerıt-1 cllrektörlllk l 7 de BcyoğJun a 
futbolcu çatrılmıı veya p881lport mu· çe verik'ıcıek cezaya kadar nlzamna· yapılacaktır. 1930·1"!,.~ 
amelemizl • hem de alA.kad:ırlara ve· menin bölgemize lıaheetUıt a llhlye- Ruzname: 1 -;eucll< ~ . 
kAlettcn mUııaade almmıı.drfı halde • te latlnaden kt"ıuUelnl m UaalJ&ka!a ra malt raporların lJ1lll ıtıt-'1til"ıı"Jf' 
tkmııl ottırllınlştl. iştirakten menecllyorurz.,. 2 _ tdare bCYetbeyetl JJ' .ti~ 

Knfile Mısıra gidiyor. MUaııbakala Ş!mdJ Uzerinde dunılaca.k . nokta· I _ Yeni idllre rtıJ 1,.sll~llf"" 
rmı yapıyor l'e yapt.Jfl maçlardıı da lar: Acaba ne için Bodurt bundan üç · f J{}llbll.n ııp0 ~ 
iyi dereceler alarak memlekete dön· ay evvt-1 btanbula geldiği halde •• ;urnuınl beyet ıı;J 
mek Uaere yola çıkıyor. Vapur Pire· §ayet h&rekeU cezayı mu.telzlm ldlyae krn ı.ıı ııı 
ye geliyor. Eııaı h&diae de burada kel'ld.iııine veya klllbe bugUne kadar teri. 
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bqlıyoı-. t.ebllrat y_p_prlmamıg ta burUn bu teb· ti - n 1 

Ka.!lle Ue yakmdaıı altkadar olma· Uptı yaıftfıalt ıo~mu hlııııedllml§Ur. af. 


