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~ ilk tren Bisrnile girdi 1
Romanqada 

~ halkın 
-~ BARARI Bu münasebetle 

1ETLER 
~sircı BAL büyük ınerasim ve 
~~lŞDİLER 1. · ld 
'.il hASAN KUMÇAYI tezaaürat yapı l 
G~ı.ı.,.. • r 
'"..._~~~~,:::e~:~; Her gün hır vurd köşesı çe ık 
'-''trtl>arta.smıımparıpMa- \J b kes· b ""'I 

galeyanı 
lllllii ............ .... 

Transilvanyah 
Romenler 

.,,~ 

ı.ı:~ leı1 lınesını tabii bir hfi. ag şe e ıne ag anıyor 
~ kl.ı Cden rnütcll'al:ıra 

eıııııJ Bismil, 3 ( A.A.) - tik trenin durduğu zaman bütün mektep 
l ,Jr .. _ -~ or. Giiya Transil\'an-

• -- • 

Brasov 
şehrinde 

Alman konsoıoııa. 
tana zorla girdiler 

Alman 
bayrağı yırtıldı 

Bltterln resmi 
yerinden çıkarıldı 

, ~~t dün Bismil ist~yonuna giri§i talebeleri ve halk bir ağızdan 
~ lloııı :ı.na geçecek olan münasebetile bir tören yapılmt!'f İstiklal marşını söylemişler ve \ 'ııı bir anyıınm hilııycsi i~in· tır. Bismil istasyonunun medha- bunu takiben vali Göre!, Bismil 
\.~~uj'at ttıı:ıılifo~'Tnlş de yapı. linde üzerinde başnrıl~n işlerin kaymakamı ve belediye reisi Ri· 
~Clrııııı abli halin avdetlnl önemini ifade eden dövizlerle fat Akpınar ve inşaat kısmı a. 

- ... , 4 

~ ,,: d süslü güzel bir tak kurulmuştu. me\'8mı 4 UncUıle) 
'L'i.\· oğru olahllirıli, e- Büttin Bismil ve civarı. ilk tre· 
\' 'e:ı."3'ad<ın l;cs!lcrcli: nıa- nin i:>tııı;:,-0::1 girişi ter::-i!':'!~ 
' 111nıt~< istenilen arazi hazrr bulunmak üzere kesif bir 

tıı ~U~rııt akal!iyetıcri ile mes. yığın halinde istasyon ve civan. 
oı. en v d ld t ""l'ılı c ı;c~rlcrılen lba- nı o urmuş u. 
.d ~d;.. &l~lcser hnlJkat Diyarbakır vilayeti sivil ve 
~ r. llar askeri erkanı, bir çok memurlar 

~ollılt .a '.Irnnsı:, anya da bu merasime i~tirak eyl<.'mck· 

1 
,... tsl lidcı·l l\Ianiu'nun 
.. jl'c ~I te idiler. Milli renklerle sü.slen-

acarlstana deHe· • . 
fi> mış olan ılk tren. yavaş, yavaş 

ıd y °'::'' < tnclide) istasyona girerek takın önünde 

~~ ~~ ~gmur · v~ fırtına 
~ v~hırde tahrıbat yaptı 

~~~rlar tehlike geçirdi, bir 
~! Parçalandı Meriç taştı 
"'411lthane mttdtlrl havanın 

~ t11ıı ısınacağım söylüyor 
11Gıı 1

6ı1eaen sonra ba.şlıyan 
"'-.._ ~ kııdar fa· 

!~--..... , 
b ~.\l' hlkAyecı 
Q9~· l\y MEBUSU 

~ Sıtkı Kunt 
--:Yeıerını 
_;aıaınan 

) betcıe 
~e. "acaktır 

le 
%~e .. 8'Ünü ilk 
~QYe: 

\~ te IUZI 
'>~. ~tttltıı b. 
~"' ıı~ b ırkn,ç satır: 
!\_~"~· c~a elbisen yok, 
~"' tr1te8 nP~cn vnzgeç
~ 'a .... ):u._ ~~ e bilecek siyah 
~· ."<1.t-""<loan ' ~fi t hel'haı zannederler-
~· 8aa do c;ıkmaJr. 

~e t ona doğru, 
th:4' ~ ()tta naı, tepesinde 
~ ~~ e:ı-eca!:ıektcbinln kllçük 
\~~ ~86ıunı an sakalı titre. 
..... ~ ~;aı lbt~na. tebdil ola· S ~tıı Vtşhnne, Be. 

~e~lıtlye Hanım. ba· 
"e llel"\ra . ~o tına daya-

tgun bir sesle 

11lalı ve §!doetıı olr r:kllob ol!va.tn 
etmiş tııkat bıı aıı!Jııtı lıu\b açar&k 
tutma <ta durrııuştul', Blltıusa dUn 
akşam üzeri çok ~lddetltmen yağmur 

Aksaray, Knsnr.pa~a. Kbyıçı ~bl 

yerlerde haaarat yapın~ur. Buralar
da cadde ve ııokıı.klar aeııerın hUcuml· 
le sularla dolnıuştur. Aksarayda bir 
mUddct lraınvaylar 1~llyemtyeınemlı
tlr. 

ç.embcrlltaşı.a bUyUk bir ı.ğl\Ç yol 

QstUne yıkılmı; bir Zllytı&t oımam11-

tır. Taksim · Harbiye araaında hava
gazi borularını tamir lçl.n ı.çılan ve 
gellşlgUzel kapıttılaıı hl'Tldekler aular
la çökmllş birçok otomohlllcr buraya 

ıaplıı.nıp kalmı~lardır. 

Fırtına denizde dt: Lazı ka1,aJara 

aebeb olmuştur. 
Saat ı~ ı beş geçe Vantköyıten kep

(De,·amı 4 nr.tide) 

Almanya 
Alsas'ı 

Fransa da 
hııakmak 
niyetinde 
değil! 

Berlhı, 3 (,\ . ı\.) - J). N· B
bildlriyor: 

Alsasta sh·il idare şefi Gaulei
ter, Robert Vagner. Volkiscber 
Beobabtcr gazetesi muhabirine 

( Dr.\'Plmı 4 Un('ild<') 

,~illi Piyango 
~.._~ ~~l'angonun uhruhncü tert' ile' • k 'd · a'ıt tam bf· 

"q l>i" l'arını .
1 

:. ıp . ıncı cşı esme 
• l'cı.ıı~0 bı.eUer (1) liraya satılmaktadır. 
' 7 

eyJfüde lzmir enternasyonal fuannda çekile· 

ltı~ n. __ 
ı; ~en t"':"'1İYe olan 40. 000 lirayı belki de birinci oe· 
~'<len ~~ ettiğiniz biletin numarası kazanacaktır. Bilet" 

eğıştiriniz.) 

Alman propaganda 
nazırı liaber veriyor 
ingilterege 

Kati 
hücunı 

Saati 
yaklaşıyor 
Katı saati Bitler 
tayin ectecektir 
l(• ~vVitz, ~ ( A.A.) - D.N.B. 

bildiri yor: 
Alınan propaganda na.zın Dr. 

G6bela, dün Katowitz'e gelmif 
ve .şarki yukıırı Silezya'nın kur
tuluşunun yıldönUmü milnase· 
betile tertip edilen büyük bir 
mitingde nutuk söylemiştir. Dr. 
Göbels, bund:ın bir sene evvel 
1918 galiplerinin koyd~ğu hu· 
dut taşlarının Alman ordusu ta. 
rafmdan kırıl<Jığı zaman.ki ha
discieri hatırlatmı~ ve demiştir 
ki: 

"Londra orduları tarafından 

Polonyada körüklenen yangın 

18 gün içit.de söndürülmüştür. 
İngiliz planı suya düşmüştür. 
ÇünkU Führcr, aylardanberi tn· 
giltere tarafından kendisine kar 
31 mümaşaat edilen Sovyctler. 

(Devamı 4 orilde) 

•• 

Almanya da 
Tayyare ve 
mühimmat 
fabrikaları 

gene 
bombalandı 

Lorlyan torpltobot 
ıssı de 

bombardıman edildi 
Londra, 2 ( A.A.) - Hava ne -

zaretinin tebliği: 
Dün hava bombardıman kuvvet

(De\'lımı i UncUde) 

Tevkilllaae mı, 
harp meydanı mı ı 
Mahk ümlar birbirlerini yaralamak .. 

için ellerinde şişlerle kalem 
odasına hücum etmişler, 

camları kırmışlar 1 
Mlddelamaml bq muavini bidlsenln 
sebebini llllmlyor ıaırat iddiaların da 

dotra olmadıtmı söJllyor 
Buglınku gazetelerden l.ıiri, son 

birkaç gün içinde tevkifhanede iş
lenoo cinayetlere dair yeni bazı 
tafsilat vcı·mckto ve bazı rivayet· 
lerl nakletmektedir. 

Gazetenin yazdığına göre. mev
kuf ŞiikrüyU uldiiren Recep kumar 
me.sclesindrn kızarak df'ğ!I, Kürt 
fsa adında bir nıcvkııftnn bu !~ L 
c;ln para alarak vurmuştur. 

Zaten Şükrll tevkifhaneye geldi· 
ğl zaman, Çarşıkapıda (iloilnnUş 

olduğu Gaffnr ile kardeşi Şükrll
nUn te"·kifhaııede mC\'kuf akraba· 
tarı tarafından intikam knstlle fü· 
dUrülcceği hakkında te\·lcifh:ınede 
bir rivayet çtkm:•tı. 

Yine bu neşriyata göre. koğuş 
meydancılığı yUzünden çıktığı yazı 
lan mahkümlar arasınd:ıkl kanlı 

kavga da saıiecc eroin yil:ıilnden 
vuku bulmuştur. 

Eroinman Recep. eroin l'latıcısı 
bir rum genci lle arkadaşı Yaşar
dan eroin alamayınca evveli\ Yaşa· 
n döğmllş, sonra dıı rum gencini 
yaralamıştır- Bunun üzerine Ya -
prm arkada§larmdan Rifatla rJ;kL 
ya Mehmet de evvela birer tuğla 
ile Recebi sersemletip elinden şi
şlnl aldıktan sonra kendisini ağır 
surette yaralamışlardır· 

Bundan sonra gardiyanlann ö
nlinden ellerini kollnnnı salhyarak 
kalem odasına gidip teslim olmuş
lardır· 

Bunlarm yaptığı haksızlığa kı • 
ınn Marmara Ha!lan, Arap Hile • 
met, H:Uı t Mehmet adındaki mah

(Deumı 4 Uncüde) 

.,. 

... 
Almanyamn fırsattan 

istifade ile Romanyayı 
işgal etmesinden 

korkuluyor 
BUkreı:ı, 3 (A· A·) - Röyter: 
Dün öğleden sonra Brasovda. bir 

meydanda 6 bin TransilvaJJya.lı 
Romen toplanmı§trr. Halk, bir pa
pazın liderliğinde belediye blnaııı 
önünde iblr karış Transilvanya. ara.
zUılni bile Maca.ristana terketme • 
mek için and içmiştir· 

Brasov Alınan Sa.kııon akalllye -
(Devamı 4 llnctlde) 

MöDDôŞ~f 
Gençlik klüplerinin açılması 

münasebetile diyorlar ki 
"Gençlerimizin azim ve imanlarını Türk istikbali

nin kıymetli müjdesi sayıyorum,, 

Reisicumhurumuz 
Dolmabahçeye döndüler 

Ankara, % (,\.A.) - Gençlik, grup 1\11111 Şefin şehrlnıl:ııle kaldıktan 

ve klUplerlnln 30 ağustos zafer bay müddet zarfında Dolmabalıçe eamym 
ela oturaeaklan tahmln olunmakta-ramı günU yapılan açılış türenlerl mU· 

naaebellle, beden terbiyesi genel dl· dır. 

rektörU general Cemil Taner tarıı!ın- -----------
dan Reisicumhur İsmet lnönUnc, D~ 
vekil Dr. Refik Saydama, ve C.H.l'. 
genel sekreteri Fikri Tllzere çekllen 
telgraflara aşağıdaki karıııtıklar veril· 

ml11Ur: 
General Cemll Tanl•r 

Bt'den Terbiyesi GI. Dlrektörli 
Ankara 

Beden terbiyesi mükellefiyetinin 
mu,·Cfaldyetle tatbike ba)l:ınıldr 

tını blldircn lt>lgrafını rot>ınnun o
larak aldım. Gençlik t~kllAtınm 

çalışmasını dlkk:ıtıe t:lklp edll·o
nım. Gi'nçlerlınlzln a:ılm ve ım:uı
laruu Türk 111Ukballnln en kıymet
IJ müjdesi sayıyorum. 

Bııden terblyl'!>lnln değerll ç.ah,
ma.aı için ııı~e çok teşekkUr ederim. 

bmet tNöN1J 
(General Cemli Taııerhı ımm ı;;ete 

ç.ektlğl telgra.fla diğer telgr~ar ııpor 
kramımııdadır.) 

Milli Şef Dolmabahçede 
~hrlml7Afo buluıuı.ıı l\11111 ş~r hmct 

lnönll,Florya ldişkiindı•n clUn saat 16 
da aynlmışlar ,.e Oolmubahçe 111\rayr 
nı een-ncndlnnl.,lerdlr. 

İngiltere üzerinde 
ha~a çarpışmaları 
Dün 25 Alman, 7 İngiliz 

1 

tayyaresi düştü 
Londra. 2 (A·A·) - Hava ve a 

na vatan emniyet neziretinin teb 
liği: 

Bu sabah rrken düşman tayyare 
leri Taymis mansabı civarmda tn
giliz ,avcı tayyareleri ve ha\'a dafi 
bataryaları tarnfmdan karştlanmış 
ve muharcbeJ·e mecbur edilmiştir. 
Bu çarpışmalar esnasında Kent 
eyaletinde müteaddit noktalara 
bombalar atılmıştır. 

Öğleye doğru aynı noktayıı yeni 
hUcumlar olmuştur· lrr şehirde 
bir garaja bomba düşmüş ve bura 
da yangın çıkmıştır· Diğer bir fil' 
hlrde bir kaç ev ciddi hasara uğra 
mıştır. J!aporlıı.r ölU ve yaralı adr 
dinin fazla olmaı'!ıf;ırı göst ermcktr 

(De,·amı 4 ünrüılr) 

Odan llyatı kararı 
yanlış anlaşıldı 
Komısyonun dün koyduğu fiyatlar 

ancak bir kayık odunu toptan 
alan depocular içindir (\"nzısı 2 inci sayfada) 



27 
Kıı.fl.ms orduları başkumandanı 

general Baron ltoben de general 
GlLlt'un slyo.setini pek uygun bu· 
luyordu; hattA kısa bir zaman 
ronra bu hususta kendisi daha. bas. 
km çıkmıştı. Gui Kumuk Hnnı 
Mn.bomat Mirzayı Avarln hlkimli.. 
ğine getiren. sonra onun yerine 
Ahmet Hanı geçiren de Baron Ro
zendl· Şimdi Hacı Murada ise Hl· 
lalal na.ipliğini teklif ediyordu· 
Hacı Murat baş olmak ve ku

manda etmek için sonsuz bir arzu 
duyuyordu; Rus generalinden emir 
olmak, Rus hilkfiıneti .namına~ 
görmek ona şüphesiz gilç geliyor
du; 18.kin bu, kendi.sini tanıtmak, 
etrafına adamlar toplamak için en 
kestirme yoldu· 

İşler yoluna girdikten sonra 
Ruslara dirsek göstermek hiç de 
ror değildi; hattA onları yakmdnn 
tanıdığı takcllrdq daha kolay ve i· 
}i döğU§IIlek milmklln olacaktı· Bu 
nun için Rus ordusunun papar -
§ik ( ı) rtltbesini ve Hitalru naJp
liğini kabul etti· 

Yirmi yaşını geçıni§ olan Hacı 
Mu.re.t her i§te yet:miBlik, tecrübeli 
bir ndam gibi davranıyordu; kısa. 

bir zamanda parladı ve Ahmet han 
sönUk kaldı· Gerek baron Rozen 
gerek general Glokenav genç nai
bin adetA hayranı olmU§lardı· Bu
nun içindir kl Ahmet han.m onu 
kötUlemek için gönderdiği rapor _ 
lara. kulak asmıyorlardı. 

Ahmet han biraz daha geçerse 
kendi yerini de ona kapbracağma 
şüphe etmiyordu· Bir pusuya dil _ 
eUrmek, öldUrmek istedi: IAkln 

Onun bulunmadıj;'l bir sırnd:ı Şamil 
ansızın §ehrin civarında göründU; 
Hacı Murat Avar hanlarının kökü· 
nil kurutan bu adama karo1 besle. 
diğl kini unutamıyor; eski c!en.. 
dllerlnin saı-nymda onların katilini 
görmek ihtimalini dil.ıjUnerek hırs
t3n titriyordu. Bunun için bir at· 
mnca gibi Hitalaldan Honzaka kafi· 
tu; şehrin kapıla.rmdn granit ımf
ln.r kurdu; Ruslara da hemen lıa. 
bel" _gönderdi. 

General Fon Glukenav, general 
La.skoviçl gönderdi ve Şamil geri 
çekildi; Ruslar onu dağların nrası_ 
na kadar kovaladılar. lııte bu vnka 
yalnız çarın Kafkas orduları baş -
kumandanı Uzerinde değil her sı
nıf hallt arasında da bUyUk bir te
sir yaptı; Hacı Murat bllyUk bir 
kahraman, bir iş adamı olarak to.· 
nındı. O kadar ki Glukenn.v onun 
Avar hanlığına gctirllmcsini iste. 
di, liikin general Laskoviç .Ahmet 
Hıınm kendllerl için hiç tehlikeli 
bir adam olmadığını kabul ettirdi. 
Jfacı Murat bUyük bir kırgınlık, 
clargmlık duyarak gene Hilalal 
naipliğine d<Sndll· 

Rus ordusunun binbaşı riltbesi _ 
nl taşıyan Ahmet Han mUIA.zim 
Hacı Muradı çekemiyordu· Bu ada
mın ergeç onların yerlerine geçe
ceğinden korkuyorfardı. Bunun ı
çin de mUmkUn olan en kuııa za· 
manda ortadan kaldırmaya çah§ı. 
yorla.rdı· (Dcvıunı '-ar) 

1\!Uhlm bir izah: 
lmam Şamll!n torunu muhterem 

dostum ve hcmııcrlm bay Salt ŞamJl,. 
AvAr HAmnm çocuklarmm 6ldUrUlme· 

her ........ .... u,..anık V"' ,.,.vDı: olan 
_....._. " " ~ s1 hakkında fllnlıın sOyledl: 

Hacı Murat bu tehlikeleri kolay- ''Hanın oğullannm ve kanamrn Ol· 
likla. atlnttı. dUrtllmesindc 1"1§ rol henüz imamlığa 

Oldukça kuvvetlenen Şamil de gtıÇmcmı,, oıo.ıı şamııın aegıı Harnzat' 
Hacı Murndo. haber g!hıdcrlyordu: ındır. ŞaınU çocuıılu.rm en lıUc;UğUnU 

- Sen mert ve çok cesur bira- ııımaye etmı~; ktıyU o1an Glmrtye gG
ttlrnıU.:ı. ll'lkln oracıa dereye atıay:trnk 

damsm; Ruslara hizmet etmek ya-
ytızen di:er çocukları görerek kcncU· 

laşmaz; benimi& birleş, diledJğin d de ııtlıun~. boğulmu;itur, Dereye 
yere naip yaparım. ntılm&k aureUle CildUrülmeırt .hnkkm· 

Diyordu. daki rivayet de bundan galat olsa ge· 

Uk1n Hacı Murat ona güvene· rektlr. lmam Şamil kanun ve Metlere 
miyordu. çok ehemmiyet veren, dU~ımınlarmı 

Bununla beraber 
0 

da Şıımllin bile kendisine hayran ederek acvgl· 
lertnl kazanan bir adamdır; bunu bU· 

mllritlerl gibl myah ve bol tuyın ytık babam olduğu için ııöylemlyorum; 
kuzu derisinden krupağmm Ustune teUdk edilirse hernen gllzc çarpaca.k
beyaz bir sank sarıyordu. Honzak. tır.,. 

tan kırk kilometre kadar cenupta. HD.n ailesinin lmlıasmda Hamzat'm 
Ansuk deresi kıymnd:ı bayırda o. baıJlıcıı ve belki yegAne Amil oldut"U· 
lan Hitala.ldan Tim.ur ban ıı. nu kabul etmek, hele Hacı .Muradm 

- curny ve kardeşinin, lıtltUn klnlerlnl bu zat 
Rus bozkırlnrma dogru baktıl:ço. ' üzerinde tek.ill ettiklerini öğrendikten 
bir atmaca gibi ha\'8.lanmak. avt. sonra daha mantılttaır. Hatt~ Hacı 
nm ba§IDA konarak gözlerlnl oy • Murat Hunznklılar Hamzn tı 6ldUrdUlt 
mak !lımımı duyuyordu. Hitalalda Icıi ımııda Şamilin ora<U bulunduğu, 
Hit'lcr otunıyorlardI; bunların o:ıa lllşilmcdiğt rivayet olunur. 
hepsi de iriyarr ya.kışı:klı ndamlo.r- Avarlar ancak on üç yn§Dldan ufak 
dı; Hacı Murat onlann. ortasında çocukları hiçbir suretle öldUrmedikle· 

ri ıtc Bulaç da lG·l7 y::ı.ıµnda olduğu 
U!lU ulanlarIJ) inlerinde hUkUm için Şamil onun lto.tllne mani olnmnz· 
aUren g&~ lAkin yaman bir dr. şnmnln himaye ederek köytlne 
kaplandan farksızdı. g!Snderdlği çocuk Bahu'nun torunu ol· 

Hac Murat mUcrlo pek iyi an· en gerek • 
Ja.,ıyordu; çUnkU onlar da avarca lmıım Şamil bUyUk bir r;et için Jl· 
konu§Uyorlnrdı; lAlrln yeni dostlar zım ola.n bütün vasıfları haizdi. On· 

da. §lddct \'e merhamet, tnassup ''c 
edinemiyordu· Gene Hnnefi, Hıı.cI mllna.mnhıı o kad.'U' mükemmel bir ıl· 
M'ogoro, Eçol :Mogoro. Akb:ırdilav hcnkle göze çarpar ld dchasmt tnk!lr, 
gibilerle beraberdi; gelecek gün • hayretimizi lzh:ı.r etmemek müm· 
Jer için beslediği biltUn emel ve U. kUn değildir. Falmt bu clbeUer r.ılmdl· 
mitleri onlardan gizlemiyor; bu e- lik mevzuumuzun dı§ındndır; bay Sa· 

it Şamilin t'leğerll ta.vzihlnden ve 00,,· 
mel ve 1lmitler üzerinde kolayca u- kaca verdiği birçok kaynaldıırdan la· 
Y~ablllyordu. tifade ederek hazrrlamnya bnaladığmı 

Ahmet hnn Hacı Murattan çeki- ( "'e •1mam Şamn,,c nlt oııın ikinci e· 
niyor; Horu:nkta pek az kalıyordu. aerde okunııcalttır. 

5000 lira z AFER plyunl•oııunılan bet; 
bin lira ka7.anan bir tram· 

\"ay i~J inin Uk il' olo.rak istifa.,rnı 
dayaın:ı.sı bir hayli garip değil ınl ! 

Un 7.at lıerhalrle, beş bin rn!::ı.· 
mmuı lı:ıt-mctine lıapıldı. Gcrı:l 
fena. bir rıam sııyılmnz, be.s ta.ne 
bin liralık· Ama bu fşlnılcn anılma 
knnın 'erdirecek bir mka.m ~lmn .a 
~ere;c. . n vnkm zamnn bize. be., 
bin <lc&-11, bu rakamın on ilJ n.i 'i: 
ni bir hamlede kııznıınıılııı ı t"a 
g-österdl 'c ~ine o:ılnnıı, h:-11.i 
eski !ıulcn dalıa frna bir ':ı:r;:\ ek 
ılüıı;t Uldt'rino r;ııı.hlt olduk· • 

llazıra dıığ d:ıyruımnz ! 

n 

Terzi söküğünü 
dikemez. 

B 11.MJ~l\I lıtr yenle mi oku. 
dum, yokı;a bhi söylcdl de 

kulaj:;'lnıtla mı lmlclr. Kndıl\tiylindt) 
l{adıkiiy ııost:ı tf'lcfon ,.e tclçaf 
mcrke:rleı'İndrn birinde, telefon 
">'cfrnıus ..• 

1'rlf'fon rtmt>;: ihth·a<'mcfa nl::ın· 

hr bu <;e:ntin CC"'•.lln~~.İnclt' <11' W. 
lPfı•n hıılı•nnıa.dıi,"ln• o 'reıı!nre; 
liupı~ı iistuııdc ''Posta, telefon. 
tP.h:rıır •• ih:u·e-,iııi ~ .riip 1;:<-ri) c gl
ı ivorlar 'e: 

t' ,_, ı: • l ~-··l~• .. ·ı rlz--r.ıı<>
·,·cr1i •.Cı'<ii~ıfrii tiilrl'lnıv hornrı 

:ı..) nltl.:ı 'ı: -n: • !. OJ ı,:.. ır. 'l. • .ı ~· d~~ler· 
' .. . t.'' ,...: -:ı ;( l•M 

~Mı~ ı-~~fe:~ 
._------------------------------··----------------------.: karde§i ağabertifOr 
İstanbul Radyosu Odun fiqatı kararı ~~:::=.!~ 
Meğer henüz tetkikleri canlı tarlfcel lld ~ 

l 
mahrum Pehlivan BalrlJllll :#' 

bileyapılmamış yan lŞ anlaşıldı ~.:p·~·:! ~::!11.!.~ 
~ıatbuat umunı mUdUr!l Selim Sar- t>• ...,,- 8 il~~ 

per !sta.nbul Jlldyo.su halıkmda deınlş Qa.vu' mahallesin~_.~~ 
tlr ki: K . d k d oturıın kanle~I 68 yag-;--11 tll 

Omlsyonun U··n oy ug""' u yen·ı !)O.\'U' blzo müracaat--~ 
•• lstanbul radyosunu l~letmek ta- la.n sö,,·IOOI: .M. ,t1_

1
• 

sa.vvuru Yardır. Faluıt bunun tarihi ~ JP': 

tesb1t cdılmedlğl gibi hcnllz tetkikleri f iyafı n halkla ala" kası yoktur ''-Ben de kard ~ ...ı· 
bile yapılmanu§tır. Mali ve teknik YJL!' gn.zc~ satıyorodl• edJll ~ 

yapa.tak kudret ,.e kU'"'' ~-'".· 
cephelerinl tetkik ıc;1n bugUnıcrde ı.· Bu flatlar an• cak b"t•- bir kayık odana :\fim mücadelede ,-atan_. ~ 
tcınbula salahiyettar b1r memur gön· U UU dllf- il 
dercccğtz. KaU karar tetkiklerin bit al d ı f, 1 1 hlz.metlerlm dokUDJll11ka~k6f 
meslnc bağlıdır. !şıetme tarllıln1 eım- an 8p0ClU ar V8 ılaJD8mCI 8r Çindir tle bunlar& dair resntı!ıto ~ ... 
diden tahmin etmek mUmkUn değil· E \'ardrr. Ölon ksnle§ .W~..ııııf' 
dlr. Bu yolda. çıkan ve gazetelere de vf eri depolara yakın ol anlar fazla nakliye Ve isl,dcsimle birçok tnllll'~ ,/ 
akseden p.ylala.r uıısızdır.,. İstif parası vermİ§ olacaklar rurnıakt:ıdır· Şh~~~ ~te • .At 

Seyyar esnaf 
Ana caddelerde satış 

yapamıyacnklar 
Belediye reisliği, seyyar esna.tın a· 

na caddelerde dolaşarak aatış yapmıı· 
lannm menedilmcslnl bUtUn belediye 
r,:ubelerine bildirmiştir. 
Diğer taractıı.n ııeyyu r esnaf sattık· 

lan mıı.ldnn satan dUkkAnlıı.rm llnUnde 
de ııatı~ yapamıyacalı.Jardır. 

Şilede bir cinayet 
Bir adam vücudu delik 

deşik edilerek 
öldürüldü 

Şilenin Kızılcaköy civarındaki or
nınnlnrd& vücudu delik deşik olmuıı 

bir erkek ceııedl bulunmU§tur. Tahkt· 
katta bunun köy halkından Tevfik ol· 
duğU anlaııılmıııtır • Tcvflği Şllenln 

nıe:ıruUyet kllyUndcn Alı oğlu Ahme
dln OldUrdUğU meyd:ına çıkanlmtD 

ve Ahmet ynkalıınmı;ıtır. 

Nüfus sayımı günü rad
yoda şehir tiyatrosu 

bir temsil verecek 
·r~ı-ınıevvelln 20 .ııiı;ıde yapılacak 

umumi nll.tw!ı saytmı günU evlerine 
kapanıp kalacak balkın sıkılmaması 
Jçin Şehir tiyatrosunun Anltara rad· 
yosunda bir temsil vermesi kararlq· 
rnı,tır. 

• .MUnaka!At vekıUctl denlz nakli· 
yat dairesi n:ılsl Ayet Altuğ Ankara· 
dıı.n §Clırlmlze gelmi§tlr. 11} gUn kadar 
kalacak, veklLlete baC'lı daireler üze
rinde tetkJkler ynp:ıcaklır. 

• Geçen hafta Aııke.radan lzmlre 
glden Maarif Veldll Hasan .Ali Yü· 
cel dUn gece Bandmncıd:ın Sus vapu· 
rlle §ehrlmlzc gelmfDtir. 

• Belediye reis muıwin1 Lllttl Ak· 
&Oy paz:ır g1lnU refakatinde maarif 
mUdUr munvJnI ve maarif mimnn ol· 
duğu halde Sillvrlnln bazt ltöylerlni 
gezmi§, in~a edllnıektc olan mektep 
blnıılarım tetkik ctml§Ur. 

• Altın fiyatı dU§mekta devam et· 
melttedlr. Oç gUn evvel 2120 lmru,
lten dUn 20GO kuruştan muamele ya· 
pılmı,tır. 

* lJıtanbul mobuslan bugün öğle U· 
zeri Beyoğlu hıılkevlnl ziyaret ederek 
ev nıensuplarll görUşe<:eklerdlr. 

ı: Limanl.:ır l§letmesi umum mOdUrU 
P..a.Ufi 'Manyas lııı::ı tetkikat Jçin 1zml· 
re gltml§tlr. Bir mUddct ornda kala· 
cak, Uman işleri Uzerlndc çalıpcaktrr. 

C: Şelırlmlzdo bulunnn orta tedrisat 
umum mUdUr!l Hayri, dUn de tetkikle· 
rlne devam etmla ve UakUdar ı, 2, \'e 
3 Uncu orta okullarile yeni nçıl:lcak 
olan 4 UncU orta okulu gezml§tlr. Bl· 
Ituıare prc\'antoryomcı &lderek tetkl· 
kat yapmıştır. 

.\'\ Halı ihrncııtımız son gtlnlcrde 
artma~ ba§ltımı§tır. DUn :Mncarlata· 
na 80 pıırça balı gönderUm~Ur. Bun· 
dan bıı.ıılm gene dUn lavlçreye barsak, 
yapralt lUtUn, iç fındık, kJtre, laveço 
tuzlu koyun barsa~ gönderllm~tir. 

Fiyat mUrnkabo komisyonu dUn 
toplnnnıııı, odunun lmyıkla t.esllm fi· 
yntuıı tesbit etmi~tlr. Tespit edilen 
J<ayıkta teslim tlyatlnrı şunlardır; 

l{uru Rumeli meşesi çekisi 330 
kuı u,, ya, Rumell mt§esi ve Anadolu 
kuru meşesi c;eklsl 300 lcuru~. Aııado· 
IU Yll§ me§~I \'e kuru gürgen çeki.si 
:!75 kuruş, ya§ gürgen çekisi 2:50 ltu· 
ruş. 

llu tlyııUar bugUnkU .sabah gazete· 
!erinde yanlış ya.zılınıştır. Bu neşri· 
yat üzerine bir çolt kimseler taratın· 
cl:ın yeni nyatıa.r kayıkta perakende 
o!arıılt teslim flyatlıı.n diye anla..~nlmı,Ş 
v3 halkın da bundan lstilade debellee· 
ğl zannedllml§Ur. Halbuki bu tlyatlar 
bir kııytktakl bütUn odunların toptan 
olıı.ralt a:ıtı~ fiyatıdır. Bir depo sahibi 
veyahut fırıncılar :ıahildo bulunan bir 
kaytğm bülUn malını almak aarUle bu 
fiyattan ieU!ıı.do edebileceklerdir. Hal 
km alacağı perakende odun !iyallan 
evvelce lltın edilenlerdir. 

Otobüsçü 
katili 

Halilin 
polis 

Mahkemede hadiseyi 
anlatıyor 

l<'akat nakliyesi depo ııııhlplcrlne a· 
it olmak flzcro eskiden tesbit edilen 
odun fiyatları bir çok §lkAyetlerc yol 
açmıştır. 

Bu arada cvleıi depolara yakın o· 
lo.nlann zarara uğnyacağı anta~ılmış 
tır. ÇUnkU uzalt bir semtte oturan 
ıle deponun yakınında oturan nıüşte· 
ıiler aynı naltliye masrafını lldemeğe 
mecburdurlar. 'Mll§tcrilcrin nakliye 
itılnl Uzerlerine alarak depo sablplcrl· 
le pazarlk edebllecelderl ııöylenlyor

sa da bu depo sahiplerinin hemen he· 
men insarmıı ltalmı§ bir §eydlr. 

Komisyonun narhınt ileri ııUrerck 
pazarlık etmedikleri yani nakliye Uc· 
retlni istiyenlerc tenzil etmeulkleri 
vaklt haldtınnda takıOO.t ynpılmaııına 
yıı.nyacak bir karar yoktur; bunda;ı 
ba,ka. şehrin çok uzak semtinde otu· 
ran bir kimsenin nakliye ışını depo 
sahipleri zerlerine almnJ:ta \'e ufak 
blr tenzilAtla bunu ınll:;lcriye yükle· 
nıekledirler. Halbuki yakın ycı !erde 
ise ne yapıp y::ıpıp n:ıkllye l§lnl Uzer· 
lurlne ıı.lmalttauı. lar. nu gilıi k:ı.ı-ışık· 

I lıklann önllnc, nal.lıyeslz olarak odu· 

ı 
nun depoda mUşterilere teslim fiyatı· 
nm da tespit cdilmesilc e:ec!lelılleccği 
anla§ılmııktadır. Komiıeyonun biran 
evvel bu hu.ııu3Uı. karar \'ermesi bek· 
lenmcktedir. 

NEBı\TI l'A.G t1l'A'J'f..ARI 

Bir kaç ay evvel Tarlabaşm. DUn komLsyon neba.UHğ !iyıı.tıarı 
da, .Nebahat adır.d:ıkl metresi· l Uzerlndeltl lcararmt d:t vertn~Ur. lpU· 
nin e\'inde karşılaştığı otobUsçli j ıl~t maddelerin pahalıla§ması yilzlln· 
Halil adında birisini kıskançlık l ilen veJcln.ılti Yıilti maliyet 'ılYittını.n 

•· ·· d t ban · ·ı' .. 1 ı G3·6l kuru§a yUk$eldiil1 ı;ISrillmU~ ,ıe 
~zun en. a ca. ı e Yurup o • 1 loptan olarak \'ejctaUn yağının iO 
durcn polıs memuru Arap Hay- ı:uru.,tan ımtııması kararla:ımt§tır. 
ti~in muhakemesine. dün ikinci ı Perakende satı§ fiyatı, evvelce gıdA 
agır ceza mahkcmcsınde ba~la. ıaaddeleı-1 için §C'hrin muhtelif semt· 
nılm~tır. j ıerlnde!tl bakkallara göre ilin edilen 

Katil polis, hadiseyi §Öyle ltı\r nlsbetıeıinln toptan flyuta llG.vesl-
:uılatnuştır: } le meydıınn ı;ıkacalttır. 

"- '\'akadan iki ay kaclo.r ı' -
evvel nokta bclcletken bir lıic.. ============= 
metçi getdi ve _köşede oturan Ecnebiler dönöuGr 
Nebahat admdakı kadının beni <I 
~ğırdığını söyle<Ii. Gittim. Rı: 
na rakı içirdi ve kendisilc dost 
olmamı söyledi. Evli ve iki ÇQ

cuğum olduğundan kabul etmek 
isteme<Iim. Fakat beni polislik· 
ten attıracağını ilcıi sürerek 
telıdlt etti; !böylece zorla benim. 
le sevişti! 

Vakadan bir gece evvel. bera
ber sinemaya gitmiııtik. Sabah· 
leyin giyinirken .birdenbire oda 
kapısı .zorlandı. Bu otobüsçü 
Halildi. Kapıyı kırarak içeri gir· 
di ve Neba.batin üz.erine atıla
rak kadını dö,meğe ba§ladı. 

Ben bu sırada yastığımın al· 
tına koymuş olduğum tabanca· 
mı çıkatınıfi, kıhfma ycrleııtiri
yordum. Kadını bırakmasını 
söyledim. Küfür etti, sonra.. ma· 
sa üzcrir.rle tabancayı kapmak 
istedi. Ben daha evvel da\Tan· 
dım. Bileğime yapıştı. Boğuş
mağa. başladrk. 

Birdenbire nasıl oldu bilmiyo· 
rum, ateş aldı ve Halil bir kaç 
yerinden yaralandı. Kalktı. Dı· 
şan çıl..-tı; sokak kapısı önünde 
yıkıldı. kaldı. 
Eğer ben Balili kasten öldUr

seydim, asıl bunları •başnna sa: 
i'an Nebahati öldürürdüm.., 

Muhakeme şahitlerin celbi 
için ba.,ka bir gtinıe bırakılmrır 
tu. 

Tatil mliııa~cbetile memleketleri· 
ne giden ıjehrinılzdekl ecnebiler 
ılönmeğc ba~lamı~lardır- Bu sabah· 
ki konvansiyonel treni ile f;elırimL 
ze iki lttılyım ve b:r Yunan nilC-!i 
:;cim.iştir. Kırk kl~ililı: bir Polonya 
ınillted kafilesi de aynı trenin yol· 
cul:ın aro.sındadır. 

Böylesi görülmemişti! 
Sabıkalı hırsızlardan Silleyman, 

dtm Mahmutpqada alltyo banmm l~· 
Ptn mecra.ıımdaltl kurıun sifonu sö· 
kerken yakalnnnu~. UçUnctı sulh cua 
mahkemesine vcrllml.:§tlr. 

Hırsız mahkemede bu pis işi t'l°U§ür
dlltil 25 kuruou bulabilmek için yap
b~ı iddia etmiş, tnknt mahkeme 
daha evvel de aynı 1;1ekllde hırsızlık 

yaptıkt için, kendisini 4 ay 20 g1ln 
lıapso mahld~m ve hemen tevki! et· 
mi§ Ur. 

yerine ayni f kel~"' ıııuP"" 
nııtm için alMmifa.rlııJ'Jll 
ctmcslnt rit'& Nliyornrıt~ oJIJ 

Halka kendinl se\'<11 ~ 
&<1rinln yerine ııardt~lnJ11 JUd ti' 
'llnıle bir mahzur ~örUlect Ç•'~ 
min etmlyonız· osnıs~ 1 111• 
lil<'ğ:lnln i.;'af cdi1JJ1C!I " 
•eınrrıni edi;\·onı~ 

~ s.ılif11 
Ortamektep 111~hştıl 
muavinliği irntl ft.Jf 

ctıl< A 
Orta tcdmat ıcın aııns e.ııJ"fl". 

men muavlnleıinl:ı ıınti~de 
nlversltc edebiyat Cıı!tUlt 
1 • •G ~ 
anmış.ır. yre • t 

·ıııec •• 
F'ransızcny:ı 32 ıngı ı,.ctc! " 

manca lnıtlhıının:ı. dıı 4 , 

etmiştir . ıııı!a tJö 
Şiiahi imtihanlara yn~ \'C !~ 

cakt.ır. TııbUye, riyazb' .,p:I' 
tıhnnları da be' eyiulde ) 

------ ııı' Bir köylü ark~dJ.ş 
ağır yarala ...-ıı 

·r " ~ ~leh met adrndn ~ı ıcetl}~ 
birkaç gün evvel Zo ç,sıı~ı· , 
ylin<leki t..a.rlnsında. 0a ' 
arnlnrı t::ir mcscit~d~rıJ ıı l'l I! 
çık :·nlıman :ıynı .1< • .:ıY~jll )~ 
rast?am:ş ve esl:i 01~ b!Y.11!>'· 

d ., • k'" ı·· 1 , ...... ,ıı ":?n ı.;:ı ·uy u rn o' .. 
tır. k clill 
~lchmet bir a.r:ı.Jı itıdirt" 

çapayı Halilin b~rnıı. ,... 

tir. ette )~h 
Başındnn ağıı' sur .,ts.b'll'~. 

nan Halil E~fnl Jı~ ,~ " 
kalclırılmı~, Mehı: 1e · 
mıştır. 

~ . .,ıet 
• tıJ1l 

Postada yenı r1• 
ı ıı.-rl ı• 

Anl,:ıı·.ı, 3 - Pos!S t~1"1' J11'' !'~ 
vlnl Mehmet mı,ttl SO uııe. J ti" 
fıan Kayseri mucturıUS _0 J.~ ıtl 
P:ıltet muavini Cafer ' ... ıı'' ,, 

ıs ... J•' 
ler!iıııı posta. lşleıl re 'Jt Jl.llİ 0 • 

Lcvıızmı mUdilrlUğ{l ~<:IS ıı'ıı ~ 
avlni lhya 35 ıırn ııırıı ıoc t•f 
rcblr posta. mUdUrlUCI 
ml§Ur. 

Altı 



Polonyalılar 
mabsallerlne 

serbestçe tasarrul 
edemlyecekler 

I.ondra, 2 (A· A·) -Almanlann 
iııgall altında. bulunan Polonyanm 
umumi valiti Dr. Jt"'unk. nC'§retmlş 
olduğu bir kararname ile Polonyalı 
çiftlik sahiplerinin biltün rekolte. 
lerine serbestçe tasarruf etmeleri
ni menetmiştir· Hububat. cvvr-lden 
tesbit cdilmi§ fintlar ile bilhassa 
ihda.s edilmiıı olan müesseselere 
tevzi edilecektir. 

ingiltere 
Hitlerin fütuhatını 

demir çemberle 
çevirmi~ bulunuyor 
U:mdra, ! ( A. A.) - Röyter 

bildiriyor: 
Bugün harbin ilk senesinin 

son günüdür. Bu mlinasebctlc 
''Times'' g~tesi diyor ki: 

"Avnıpaıım Almanya tara· 
fmdan zaptı, yeni askeri ve siya 
si usuller kombinezonu ile elde 
edilmiştir. Halen Alman stratc· 
jisinin ve Alman ordularının öJ_ 
çüsUnil biliyoruı. Bitarafları ez· 
mek, nazi pliı.nmın esaslı bir kıs- ( 
nunı teşkil ediyordu. Avrupaya 
hücum etmek için, bitnraflarla 
Hitlerin açık düşmanları ara· 
smda hiçbir fark gözetilmiye_ 
cekti. Bununla beraber İngiltere 
za.ptedilmemiş ve sarsılmaz bir 
halde durmakta, Hitlerin fi.ltu· 
hatmı Avrupada demir çcnbcr 
ile ihata etmekte ve AYrupayı 
nnzizm'in pençesinden kurtara -
ca.k nihai zafer için ku\.·vetler 
toplamaktadır. Avrupa haritası 
bir kere daha Hitlcr tarafındnn 
çWlecektir. 

Zaferin beraber gd..irı>reği 
yardım, imar ve akıl eseri, na· 
zi teröriinden kurtulacak J\ vru
pa milletlerinin iş birliği ile l n· 
giltere ve dominyonları \'C Ok
yanos ötesinden gelecek diğer 
yardrmlarla yapılacaktır. 

A \.TUpa milletleri ile bu iş 
birliğinden öyle bir Avrupa çı· 
kacah.-tır ki, bu Avnıpactaki miiş· 
terek ekonomik tesanüt politik 
bir ahengin temellerini teşkil 
edecektir." 

--0---

Ecnebilerin ikamet 
tezkereleri 

Şehrimizde bulunan ccncbtıerin ika· 
met tczkeı·eıerlnin dcğl§tirllmr.sine 

dün ba§lanmıştır. Ey!Cıl ııonuna l<a· 
dar te;ı:kcrclcrin dcgi.~tlrllmc::i !Azım· 

dır. 

r 
i 
1 ... ----·· .... ·---...-····-

ingiliz 
tayyareleri 
italyada 
Bir kaç mıntakayı 
bombardıman etti 
ltal,11rıda l>ir m.{ı/w1, f ( A.A.) -

1talyan umumi karargahınm.87 
ııumaralı tebliği: 

Düşman tayyareleri, evvelki 
gece Sal!dunya ü1.erinde uçınuır 
lar ve gelişi gii1.cl kırlara bom· 
balar atmışlardır. Tayyare da
fii bataryalar, üç düşman tayya_ 
resini düşürmüşlerdir. Nüfusca. 
telefat yoktur, hasarat ta olma.· 
nJıHlır. 

Gene 1sviçreden gelen diğer 
birtakım tayyareler, J>iemonto· 
nun Ye Lomba.rdia'nın bazı mm
takaları üzerinde uçmuşlardır. 

Bu tayyareler, derhal İtalyan 
tayyareleri ile tayyare dafii top_ 
larm mukabelesine maruz kal
mırzlardır. Düşman tayyareleri, 
mefruz hedeflerine ulaşamadık_ 
tarından Varcse mmtakasmda 
kasabaya dört bomba ve muhte· 
lif mevkilere aydınlatıcı fişek
ler atmışlardır. Maamafih nü· 
fusc::ı. telefat olmadığı gibi mü
him hasarat da yoktur. 

lki ltalyan keşif tayyaresi, 
hareket üslerine avdet etme
miştir .. 

'I'obruk'un SG numaralı bül· 
tende bahsolunan bombardnna
nı esnasında bir sahra hastaha
nesine bombalar isabet etmiştir. 
Bir kişi ağır surette ynralan· 
mıştrr. 

Donanmanın tayyare dafii bo.
taryaları, bir düşman tayyaresi
ni düşünniişti.ir. 

Şi~ali Afrika'da dü~mn.n tay
yareleri Ma.c;oua'ya 80 mil mcsa
f edQ kain Harmil adasrn<la hü_ 
cııın lr.Şf'hUsiindc hulıınımııı;ı ar· 
dır. Bir tayyare düşmüştür. Mü
rcteba tmdan 3 kişi C$ir edilmiş_ 
tir. 

Diğer bir düşman tayyaresi 
de hafif hnsarata sebebiyet ver· 
mi~ ve halyanlardan ve yerli
lerden 8 ki§inin yaralanmasına 
bais olmus olan bir akın esna
sında Assab'rl:ı yere düsmüştür. 

Tnyyarelerimi1., küçiik çapta 
bombalar atmışlar ve l{assala 
ötesinde Maman'm cenubunda 
düşmanın bir kampını muvaf· 
fakıyetle mitralyöz ateşine tut
muşlardır. 

Son malumata göre düşmanın 
89 numaralı tebliğinde balısolu-

.. 't 

llf'ledlyc :ı.abıta .. r tallmalıınmr hıdPn: ":'\faılıle 9 - Ca~ılc ,-ıı olmklıır 

hiçbir kim!IC tarafındaıı hiçbir liıırctlı• l-:gııl olıını\m:u ••• ":t..c~ 1., liıstik 'r,ıııılr 

her tlirhl tamir ,. llcslle otomobil 'c J,nııı~ ıınl;ırın tamirci tliikl,iııılıırı oııuıı
do durmalan memnudur. 1·amlrl lft7ınıı;ı•leıı otomobil 'o kanıl·oularm tıuua· 
men tamirhane itine girmeleri nı<?cburidlr.,, 

lngfllz Başvekili 
perşenbe gil8'1 

Avam Kamarasında 
beyanatta 
balunacait 

Lonılııı, 2 (A· ,\.) - Hüylı>rin 
parlfunenlo muhnbiıi bildiriyor: 

T'cı1;~mbe günü parlamento top· 
lnııdığ1 za.mıı.n başvekil Çörçilin as. 
kcri vazivct hakkında a-.·am krunıı· 
rnsındn beyanatta bulunması ho -
nüz tamamilc kal'i değilse bilP. pek 
muhtemclrfü. J<;ğcr b~vekil pcr _ 
şcmbc günü beyanatta bulunursa 
bu beyanatta hava harbinden bah
sedecek ve pek muhtemel olarak 
Kaııadaya tahliye edilr•n çocukları 
gölürcn In,r;iliz vapurunun torpil
lenmesi hakkında da birkaç söz 
söyliycccktir· 

HiTLER 
İran, Portekiz ve 

ispanya elçilerini kabui 
etti 

Rcrlin. 2 (A· A·) - Stcfanl a
jansından: 

l<'ührer. bugün b~vckalct dair('. 
sinde Jspanya, İran ve Portekiz 
scfirlerini kabul etmiştir. Sefirler. 
itimatnamclerini takdim cylcmL:r 
!erdir. 

Viyana panayırında 
Türkiye standı çok 
muvaffak oldu ve 

beğenildi 

Viyana, 2 (A.A.) - Anadolu 
ajansının hususi muhabir! bildiri~ 
yor: 

Dütüıı Baürnn devletleri dahiı 
olmak ı.izcıc 14 devletin iştirak 
eylemi~ bulunduğu Viyana pana 
yırı dun Alman iktısat nazırı 

Funk tarafından açılmıştır. 
İtalya, Romanya, Bulgaristan, 

l\lacnristan \'C Slo\'akya iktısat \'e 
ticaret nazırlatilc sefirlerinin hazır 
bulundukları bu açılış törenini mu 
tcakip, Turk hcyctı ve konsolosluk 
erkanı Berlin büyük elçimiz llüs 
rev Gerede t:ı.rafından iktısat na 
zırı Funka takdim edilmiş ve Tür 
kiye standı gezilmiştir. 

Teknik ve tertip bakJmmdan 
okluğu kadar, te~hir edilen nümu 
nelerin güzelliği ve nefaseti itibari 
le standımız ziyaretçiler üzerinde 
çok iyi bir intiba bırakmı~tır. 

n:ın Adarde muharebesinde düş· 
manın sahada bırakmış olduğu 
maktiillcrin adedi 22 dir. 

Bundan brujka zırhlı bir oto
mobil iğtinam ettik. 

• __ LJ 

UZAKTAN 

G ÖNLC!\lCZE çöküveren Şifasız bir acı sanılan ya.1· 
nrılnrrn en büyüğü, en n17.lıktm1 ruıladmı ki bl7.i Mcak 

şifasız; gibi göriineni yalnızlık· sc ı•i11ç kurtarır \'e yegane ee· 
lJr, Ayşe, değil mi 7 Oııdan kur· ''hıç aşktadır. Ayşe, gönlüme o 
tııl:nak icin nefretlerimizi yew sevinci siz getirdiniz; beni, tek. 
mcğc ~ali°ştığımız, hiç hoşlnna- rar yaratırcasnııa iba.şka bir in
mıyacağım1z.1 bildiğimiz kimFc· san ettiniz. Alemin gerçek oldu· 
!eri bile aradığımız olur. Bi ~undan c-min değildim; beni bu 
söz söyliyccek, isterse anlnmadr şiiphodcn siz kurtardınız: Jçin· 
ğrmız bir dilde birkaç söz söylL de sizin bulunduğunuz bir fı.lc .. 
yccc.k, gözle.ı-L -· min gerçek ol-
n~ bal~:1-bil~cefri· ı l':ıınn: ! maması kabil 
mız, gozlerımı1.c 7l IJIJ .- il. ..4 J mi-: .. Siz varsı_ 
bakan bir in- l ucuu:.ıuı JıttaÇj nız, demek ki 
s::ı.n ... Kim olur_ 1 alem vardır ... 
sa olsun, bir in· -- • - *- l{endimden w-
san yüzü, bir insan sesi. .. Kemn- ret eder aC7.imden !kendi kendime 
Jetin fü1mi'nin şiirini hatır1ıyo· karşı bile utanırdım; şimdi ken· 
rum: dimdc size olan a~ımı scviyo. 

l'arsm bana l'ir yudum sıı nım, o aşkın bir kuvvet olduğu. 
1ıcrcıı olrna;ııı, mı lıissediyorum. Ben yoktum, 

Eaş ıır:ımuhr 1ıiri b(l1ırı su yok, Ay~e; beni yokluktan siz kur-
dcsiıı de... tardınız. Düşüncem beni büsbü· 

Bu iki mısraı ne kadar sev· 
nıiştim! Gene de severim, yalnız· 
Irk ıztırabını ne güzel anlatıyor. 
Fakat, Ayşe, yalnı1.lığın en acı_ 
!il, en çok yeis getireni insanlar 
arasında, kalabalık arasında, 
baza.n en yakın sandığımız dost
lnrıınız arasında duyulan yal· 
nızlıkhr. İki kişi arasında tam 
bir anlaşmanın hiç bir 1.aman 
kabil olmıyacağmı; ne yapsalar 
gene gönüllerinde bir şeyin, en 
kıymetli, yegane esaslı sırrın 
biribirlerine yabancı kalacağını 
birdenbire anlayn.ıeririz. O sır 
sözlerlı? söylenemez ki! Bakı~r 
larla anlatılamaz ki! Onu biz 
kendimiz de açıkça bilemeyiz 
ki! ... 

Oyalnızlığı yıllarca çektim, 
Ayşe. Şimdi çekmiyorum; siz 
gözükttinüz, beni ondan kurtar_ 
dmız. 
Artık yalnız değilim; karanlık

bir başrma gittiğim yollarda, 
bir başıma oturduğum odamda, 
etrafımı ~eviren yabancı, ben
den çok uzak insanların ortasın
da yalnız değilim. Eski bir şa
irimiz, zannederim Ahmet Paşa: 

l\iırbri11_ı dil ii can oldu revan 
scıı gideli 

Ne ga.rib olmuşum ey mtlnis-i 
o..'uı ıen gideli 

Diyor. Dilimizin en güzel be· 
yitlcrinden biri. Montaigne bu· 
nu bilse ne katlar severdi' La 
Beotie'nin ölümUne hiç şüphe_ 
siz bu mısralarla ağlardı ... Çün
kü bu mısralarda bir sevgili için 
değil, bir dost için söylenilmiş 
gibi bir hiıl var. Aşk insana 
bu hissi Yermiyor. Mecnun sah· 
ralarda yalmz mıydı? ... Hayır; 
şimdi bir başıma olduğum anlar
da da gariplik duyuyorum; şim_ 
di benim için bir hiç bir ney se· 
sinde ayrılıklardan şikayet yok. 
Ey yalnızlrkla inliyenler ! Sevi· 
ııiz, gerçekten seviniz; daima 
ta gönlünlizün içinde olan. aşk 
si1.c yalnız olmadığınızı hısset· 
tirir: o söyliyemerliğiniz sırrı 
anlar, siz de anlamı~ gibi olur_ 
sunuz ... 

------------~~-

-

tün şiiphe ettiriyor, büsbütün, 
yıkıyordu. Düşüncemle eremedi· 
ğim varlığa aşkımla eroim. Sizi 
seviyorum, demek ki siz varsr .. 
nız, demek ki ben varım ve yal
nız değilim. 

Artık kendimden nefret et.mi· 
yorum, kendimden utanmıyo· 
rum, Ayşe. Sanmayın ki kendi .. 
mi beğeniyorum, kendime birta
kım üstünlükler vehmediyorum. 
!nanın ki hiç bir aczimi unut· 
madnn... Gençliğimde benim de 
her genç gibi emellerim oldu ve 
onları birer hakikat edebileceği
mi umdum. Perişan şiirler yaz_ 
dım; bunlar bana şair olmadı
ğımı, olamıyacağmu en acı lbe· 
lagatle hissettirmekte~ başka 
bir şeye yaramadı... Başka sa· 
hada çalıştnn; fakat zaman ba.. 
na benim o sahanm adamI olma
dığımı, hem de o sahanın boşlu· 
ğunu öğretti. Her yazı yaza.n.m 
gelecek zamanlara da kalmak, 
fikirler-de bir iz bırakmak ümi
di vardır. Benim böyle ümit bes
lememin gülünç olduğuııu çok· 
tan biliyorum... Hayn-, acizleri· 
mi unutmadım. Fa.kat bütün 
bunların ne ehemmiyeti var, 
Ayşe? Siz müminlerin gurunr 
nu bilmez misiniz? Bir milinin 
ne kadar aciz olursa; olsun, her 
şeye ve biltün günahlarına rağ
men lnırtulaca.ğmdan, yamı cc· 
mitle ereceğinden emin değil 
midir? Kendinde hiç bir liya
kat olmadığım /bilse dahi imanr 
nm bUtün liya:1ratsizlikleri sile· 
cek bir kuvvet olduğunu bilmez 
mi? O, Allah'ma: "Rabbiın! Hu· 
zurunda bir hiç olarak duruyo_ 
rum; diliyorsan beni ez, giinalı
larımı bağışlama, beni a~lnde 
yak... Fakat benim sana olan 
imanım ibana yeter; o bana, se
nin cehenneminde de cennetinde 
olduğumu sandırır. Beni dida· 
rmdan nasıl mahrum edebilirsin 
ki se.nin cennetin, senin didarın 
benim sana olan imannndadrr" 
der gibidir. Ben de onun gibi, 
Ayşe, size aşkımı bütün aciileri_ 
mi, bütün hiçliğimi bilerek tak· 
dim ediyorum. İman nasıl bü _, 
tün liyakatsizlikleri, gün.1.hlan 
silerse size olan aşkmıI da be
nim bütün li.cizleriıni, hiçliğimi 
gözüme öyle ehemmiyetsiz etti. 
Nerede, kimin yanında olursam 
olayım, daima sizin huzunınu7 .. 
da değil miyim? Artrk başkala.· 
rının bana olan üstünlüklerini 
nasıl düşünebilirim? Öyle şeye 
nasıl ehemmiyet verebilirim? 
Benden nihayetsiz derecede üs
ten olan insan da bile lbenim size 
olan aşkım yok; o benden nasıl 
üstün olabilir? 

Yüzümden de nefret ederim, 
Ayşe. Aynada kendi ıkendimle 
göz göze gelince kaç defa irkil· 
dim, kendimden haşyetle başımı 
çevirdim. Çiııkinliğim beni Ü
r.erdi. Şimdi üzmüyor. Yüzilmü 
görUncc: "İşte Ayşc'yi, Ayge'· 
nin güzelliğini görmüş, onun aş
kının verdiği sevinçle pal'laınış 
olan gözler; işte Ayşe'yi sevdi· 
;1ini söyliyen ağız; işte Ayşe ile 
karşılaşınca sararan çehre! Var_ 
sm çirkin olsun! Aşk her şeyden 
naha gii1,cl değil midir?" diyo· 
nım. Her şcyrle olduğu gibi ken
di yiizUmde de size olan aşkımı 
~örüyor; her şeyde olduğu gibi 
kendimde de sizi sc·viyon.ım, 
Ayı::c. 

Yalnız değilim, ~pheler için· 
de değilim, kendimden nefrt'tim 
yok... Beni, kendimi yalnız 
s:ı11mak. şüphelerle yaşamal\, 
kendimden nefret etmek ı;uru· 
n.mdan, bu nahvctlcr nahvctin-

~ . dcn siz temizlediniz, sizin a.şkr 
nız temizledi. Sizden bana gele
cek ıztırap ne olursa olsun, ba· 
na ettiğiniz ihsandan bi.iyiik ola-

l'ıılrnrıfaJti TC"lnt J\:\rni.İiH1!" nlmfu lllOJ<ll~nt(lll Dlnmıışhr. Bir Ot-OınOhi· 
lirı r.!lil!>!• ,,. ı;ol,111iiıı t ıl.ılın:ı~; ı;ıınlı r<'C t;llrt·et•lı ıı:u~.ıl ırmııı ohııl;; orl~~mıa J 
~ n~ ıldı~ııı ',. biil ıooc ~ ulmrılıi be Icdi3 o .3 nıı."lğıııırı 111151! totbll, olııııduguııu 

ı;uetcm1clıt(,'Cfir ! 
t 

maz. Size haınd olsun, Ayşe. 
29 Ağıı3fos 1940 
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Tevkifhane mi, muharebe 
meydam mı? 

~ '(Bat t.amfı l incide) 
tifm!a.r aa ma:agal ayağından imal 
ettikleri olşlerinl çekerek ötekile
:rlnl yaralamak için kalem od~ma 
hUcum etmişler ve kapısmı zorla
mışl.a.rdır· Ha.ttA kapı camlarını 
Jarmişla.r ve Marma.ra Hasan bu 
yQzden ellerinden yaralanmıştır. 
;Yoksa onla.rm asıl kavga ile ala -
kalan yoktur. 

* * .. 
Bu sabah saat dokur.da telefon.1& 

:tevkiflıane mUdUrilnU aradık· Sa.. 
balılan saat ondan evvel gelmediği 
~evabı verildi· Bir saat aonra ise 
mUd!lr bu mesele hakkmda §Ullla
n söyledi: 
·~ Vallahi bu hA.diselerln ma

lı.tyeti hSlckmda tıen bir ney l!Öy
Jiyemem! Slz bunu mUddeiumumt 
bqmuavlninden eorsanız? 

Ama. bana kalırsa. gazete mUba· 
uta. c~tir· Fazla bir oey bllmL 
yorum.,, 

Bunun U%crlne mliddeiumumt 
ba§muavinini aradık· Bize eunlan 
llSyledi: 
' '- Bu gazete bqtan qağı ya· 

2an ~ylnyor. Hld!seler kat'iyyen 
bu §eldlde cereyan etmemiştir. 
§imdi meuo..r gazetenin n~rlyat 
mlldilril.n[l aradık· Bu yazıyı ilıbar 
te1Ak:kl edl~r ve bir tahlrfkat ac;ı
,oruz. 

13 ldS blr yaral.amada.n ibarettir. 
O.ıı bet g11n evvel olmuş. iki malı· 
lı:fnıı blriblr1nl yaralamışt.Ir· HAdi
.. ~ g\ln pzetelerln yazdığı 
8lııl olmqtu.r.,, 

Fakat ibn yaral&ma .h!dIMldnfn 
lıı>iul meydancılığmı paylaŞam& -
mü yQztlndcn vukua geldlği ve 
ibqmuavtzdn dedlii gJb1 iki mah -
kQ.mun detn yedi ma.bkibnun biri-

Almanya ve Alsas 
(Haf tarafı 1 nclde) 

~bir beyanatta BÖzda mev
cut .Al8u metıelesfnden bilı.sedettk 
emOmla d~ ki: 
'~e bir meeele mevcut de

ifldlr. Bu meseleyi cebirle Frıu:ı.sa 
yara.tmlfl;Jr. Koı:r:ıau memleketle m
la eurette ballı bo1tman Alllu hal
la l'rama}'& bTll tedafM mtıcader 
lede ıbulunmayx nmrlardanberi ken
d.&dne t&rilıJ bir vui!e bilmfşt.ir. 
Umum! harpten ıBODra neıtyedilen 
veyahut lıicret eden on binlerce 
:ülu1ı l1md1 :vatanıarm& d6nebt -
lece.lı:lenllr· 

I>Jler tanft&n 1871 de saat ne-
tlceai olarak geri btrakılmll olan 
tufiyeyi yapmak llmndn'· Etnik 
haJnmdan yabancı olan ve Alsa.s 
lıaikmı ay:mnağa ça~ bulunan 
m:ısurlar tasfiye edDınclldir· F1k" 
rimce ana dilL"lhı ynnl almancanm 
bUtUn umumt hayata mutlak ola
rak yeniden konulma.at en mllhlrıı 
~elerden birinl teşkll etmekte
alr· 

Dlger taraftan ekonomJJıı: vazff e
kıı" de vardır, zira tablatin kendisi· 
ne geni§ zenghıllkler lbah§etmi§ ol· 
ijuğu bu memleketin en Acil haya
ti ihtiyaçla.mu karp1amak mecbu
x:tyethıdeyiz·,• 

1 
' l atanbal ikinci noter-
''liiinJen: 

Huausatı AUyenln Emniyet Sandı~ 
z-. blldJı11meat rica olunur: 

Şltket1mlzhı sandıkta olan ipotek 
muamelemnden dolayı wnı oldu. Be· 
ıdo11 sulh& nıahauben par& aldı.Ondan 
*1Dm caymak iated.l. Bu sulhUn ten· 
ıszı zmmmda UçüncQ Ucaret mııbko
=-tnde 9'0/100 numara tahtmda. 
lleyhinde ikame eyledlgtm.l.z dava dcr
deattir. Sandık mUzayedeye ç:ıkardığı 
akar dahlll.ndeki ma.klneler mıırtehln 
ta.rafnı.dan dördUnc11 lcnuım 9t-O/l832 
JUımarU1le atılıp mllşterlye teslim 
olundu. Akar medtu bedel ile Uı;U 
bU ve Udal muhayyer olmalt Uzere 
l>q eene lciD lcar olundu. Bu icar an 
SJm1D tapuda mllaeccelcllr. lIUSUMtı 

~11 makinelerin allcm aar.'1ığa 
protcato ile bilı:lrdi ve {Tıın) sazete
alle na.n eyledi. Satı§ utınatı bu husu· 
satı meakQt ~eçlrdl. 1sUdalarla san· 
dığa keytl.yct bildir'Jdi, halbuki hlı; 

lılrtne clıemmJyct vermedi. Saod:k bu 
akan buna rıı~cn :ı:ıttığt takdirde o.· 
lıcı hııbcrdar olmadığm: ve bundan 
dolayı hUsnU n1ycUe hareket eyle:ii~ 
beyana imkAn kalmamak itin bu lh
tarnnmenfn bir auretinln sandığa teb· 
lfti dJğcrinln Haber gazcteaııe llı\n.ı 

aon nllahaamm dalrcde alıltonmasmı 
dileriz. 

MlW Bira 1"fl l\l~bat T.A.Ş. 

Og ıılllhad&n ibaret olan protesto 
amelerdea bU nll.lb& berat zı~lr ve I· 
.. Balılr pzetelılı:ıııe glSııderUdl. Bin 
dokuZ JU1ı Jar1s 11Geal eylCl ayınm 

ucıınctı alı ıonu. 3.9.940 

birini ya.ra.ladığı ve dl5rdUnlli1 Cer
rahpaşa hastanesine kaldınlaca.k 
derecede ağır yaralandığı yazılmıır 
tı. Hadisenin böyle olup olmadığım 
sorduk· Başmunvin r:ıu ccvnbı ver. 
eli: 

- Hayır, öyle koğu§ mcydnn
c1lığı ytizUndcn değil. 

Sorduk: 
- O halde acaba bu Mdisenin 

sebebi nedir? Yedi kişi niçin biri
ibirlni yn.ralamL!]lır? 

- Bilmiyorum! 
Tevkifhanede vukubulan kanlı 

h!'ıdisenin neden ileri geldiğini böy
lece :resmi bir nğtzdan tevtik im· 
k&nmı bula.madığunız itin sadece 
iddia ve rivayetlerle bunlara verL 
len cevapları naklettik. 

Osküdar 
Tevkifhanesinde 
kanlı bir vaka 

Dört azılı mahkum bir 
gardiyanı yaraladı 

Evvelki gün, Üsküdar tevkif. 
hanesinde kanJı bir kavga ol· 
muş, dört mahkfun bir gardiya
m döverek yaralamışlardır. 

Dayak atanlar 24 seneye mah_ 
lkOm Galntn. postahane3i ver.ne· 
da.rmm katli Abdullah ile öldür
mekten 18 seneye mahklım Ni · 
yazi, yine katillikten mal1kfı.m 
Ahmet ve Fctlıidir. Bunlar ku. 
mar oynarken gardiyan Mehmet 
Ali görmüş, mani olmak iste· 
miştir. Bwıun üzerine mahkQm
lar ga.rdiya.n.m Ur.erine hücum 
ederek !kendisini bir hayli mUd· 
det dövmilşlerdir. 

Hapishane idaresi bu ma.h· 
k1lmlan tecrid ederek zindana 
atmıştır. Diğer taraftan !hakla
rmda adli tahkikata. da lba.,ıan · 
m.I§Ur. 

Göbels'in nutku 
(&~ t.ım.rı 1 ncide) 

birliği ile iki memleketin hayatı 
menfa.a.tlcrlno tetabuk eden ibir 
pakt akdeylcmi.,tir." 

Dr. Göbels, bımdan sonra AI· 
man ordusunwı zaferlerinden 
Führer'in sulh tekliflerine de.. 
mokrasilcr tarafn'1an '·erilen 
red cevabından Fransa.'nm mağ
lt'.tbiyetinden uzun uzadıya balı
eetmiş ve İngiliz hükumetine 
§iddctlo hücum etmiştir. 

"- lngiliz hükflmcti de. 
miştir yeni dünyayx anlayamaz 
ve aynı zamanda. anlamak ta 
istemiyor. ~·m ötesinde ha
di.sclerin başka türlü seyredece· 
ği ısaruldr. Halbuki bu mücadele
de şimdiye kadar hiçbir zaman 
olmadığı ika.dar müttehit ve 
kuvvetini müdrik bulunan Al
man milleti biliyor ki, hiçbir şey 
,.o Jtl9bir kimse onu zimamdar· 
Ja.rmda.n ayıramaz. Almanya, 
ablukanm tesiri altında değildir. 
Gıda bakımından Almanya. o de
rece iyi garanti cdilmi:ııtir ki, 
dngiltere'nin açlrk üzerine ıbina 
etiği ümitler bin kere daha 
muha.kka.k surette bo§a çıkacak· 
t.rr. 

!Ka.U hesap görme saati yak· 
laşıyor. Bwxlan kaçınılamaz. 
Son seneler içindeki h&diaelerin 
lngiltereye öğretmesi l&zımge
lirdi iki Filhrer'in Adeti ta.m za. 
manmda hUcmn etmek ve hare· 
ket eylemektir. Baz? Iogilizler 
bu anm sa.bD"Sızlıkla. beklenmek. 
te olduğu hissini veriyorlar. La; 
zımgclen zamanda Alman. ordu
su ou sa.'bırsız Baylara cevap 
vermekten hali kalnııyacaktır. 

KaU saatı Führcr tayin eder. 
Yani Füihrer milletine itimat 
eyliyebillr. Millet, derin surette 
kanidir ki Filhrcr Almanyayı 
zafere isa.1 edecektir. Bütün mil
let topyekün harp yapan mütte. 
bit ibir millet Führcr'in arka
amdıı yürüyor.,, 

Dr. Göbcls sözlerini ~öyle bi
tirmiştir: 

"- Sabık Polocyada akıtılan 
~an heder olmamıştır. Führer 
sözUnU tutınu~r. Bu toprak 
istikbalde Alman toprağr kala· 
caktrr.,, 

Alman yada 
bombardımanlar 

(Ba~tara.fı 1 lnclde) 
!eri flüşmanın lsenburg ve Schi. 
pol tayyare meydanlarına taarnu 
ctmi§tir. Büti.ın g~ce bombardıman 
tayyarelerimiz Almanya, ltalya, 
Ilolanda ve Fran a uıerindc gt:nı~ 
harekatta bulunmuşlardır. 

Almanyada bombardıman ec!i 
len hedefler arasında Münih Stut
gard tan·are fabrikaları, Hano' 
Ludvig Halen ve Nordenhan pct· 
rol tesisatı, Lcipzig \ c B1ttcrfemd 
mühimmat fabrikaları, Emdcnde 
scyrisefain, Ca:i5Cl clektrık fabri
kası, Söst ve l\lanheim eşya istas 
yonları ve diğer birçok tayyare 'is 
tasyonlan vardır. 

ltalyada, Torinoda Fi~t ta'!'are 
fabrikaları ve Scstofangıo\·anı'dc • 
ki l\Iarelli l\lanycto fabrikası mu.. 
vaffakıyetlc bombardıman edilmi5 
tir. 

Ayni gece, sahil ınuhafa~a tay· 
yarelcrimiz bir dür-rtlan dcnız:ıltısı 
na ve Fransanın garp sahiliııdc 
Loryanda bulunan torpito botları 
üssiınc taarruzlarda bulunmuşlar· 
dır. 

I3ütün bu harekattan tayyarele
rimiz zayiatsız dönınu,ıcrdir. Yal· 
nız bir tanesi yere inerken parça· 
lanmıştır. 

DENiZ TAl'l"ARI~J.ERlNtN 
li'AAL1\:'ETİ 

Londra, ! (A.A.) - lngiliz ha
,.a nezareti tebliği: 

Deniz tan·are kuwctlcrinc men 
sup Albacore tayyareleri sahil mu 
hafaza tcskilatıııa bağlı tayyare · 
lcrlc ınü5tercl:cn hareket ederek 
evvclisi akşam Bu\onya rıhtım ve 
garaj yollarına hücum etmişler ve 
bombalar atmışlardır. 

lngiliz hava kuwctlcri bombar· 
dmıan tayyare filoları Bcrlin mın.. 
takasında seçilmiş askeri hedefle
re hücum ederek infilaklara ve 
,·angmlara sebebiyet vcnnişlcrtlir. 
· Hasarın büyük olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Baska filolanmız da ~ ta"de. 
burg," Şerburg petrol depolanna 
Emdendc ticaret gemilerine. ham 
ve Socrt'de emtia garhırına Guis
nez bumundaki topçıı mcYıilerine 
Almanya ve Holanciada mütead -
dit dü~an tayyare meydanları. 
na hücum ctnıi~lcrdır. 

Tayyarelerimizclcn ikisi yokla· 
mada bulunmamış üçü sahilleri· 
mizdc mecburi iniş yapmışlardır. 
nıhn'ER ~n:NBı\l.ARINA GORI~ 

BF..RL1NiN IlOMBARDIM.tL"{I 
Bcrlln, 2 (A·A·) - Stcfanl a.. 

jaruımdan: 
lngillzlerin 2V a~stostn Berlinl 

bombardıman etmeleri esna.aında 
Almanlnnn vcnni§ oldukları tele -
fatın miktarı 12 ye baliğ olduğu 
haber verllmcktedlr· Bundnn baş
ka TıcrgartC'n parlmuı. bir çok bom 
balar düşmüe \'e sahada. muazzam 
delikler açmı3 olduğu öğrenilmiştir· 

Amsterdamdan bildirildiğine gö 
re evvelki gece bu şehirde nltı de
fa hava tehlike iııareti verilmiş ve 
tayyarı'! dafi bataryaları. mntead. 
dit defalar {aa.livete g~mlştir· . "' . 

Berlln, 2 (A·A·) - Stdnnt a.. 
jansmdan: 

Evvelki gece Bcrlin üzerinde 
uçmak teşebbüsünde bulunmuş o
lan dllşman t.ayyarelrrl. tayyare 
dafi bataryalnn tarafından larde
dilmiştir· Bcrlin Uzcrine hiç bir 
bomba atılmamıştır. 

• 

Esrar tüccarı 
oolis ! 

1 hi kilo ·esrar satarken 
yakalandı 

Üsküdar merkezi polis memur
larından Ali Otlu iki kilo esrar •a
tarken cümıüme.-,hut halinde ya -
kalanmıştır. Ali Otlunun uzun mtld 
dettenberl zehir kac:akçılığı lle 
meşgul olduğu an18l'tlmı~tır· Ali 
S1k sık Silivri.re gitmekte ve ora -
dakl kainpedcrlndcn e11rar alarak 
lst<ınbula getirip satmaktadır. 

Bu nziycti haber alınmış ve Si· 
livriye bir memur gönderilerek Ali 
son seferinde iki kilo esrıırla bera· 
her yakalanmıştır. Alinin Sillvrlde
ki kain pederi Aziz h:ı.kkmda da tah
kikat yapılmcıktadır· 

Univeraitede talebe 
kaydı 

üniversitede talebe kaydına llH ol· 
gwıluk imUhanlarmm eyUUUn 2~ tn· 
den ıonra tamsmlıı.nmaıı dolayııılle, 

bir te~rlnlevvcldcn ltıbaren ba§lanma· 
sına karar verllml~tlr. 
Kayıt ve kabul bir tc§rinlev\·cldcn 

itibaren yapılacak ,.c lc~rJnlsanlye 
kadar devam edecektir. Bu hususta 
!akU!tclcrde haı:ırlıklara ba§lanm~tır. 

Yağmur 
(B&.3 tanlı ı ncldc) 

rUye kalkıın Şlrl<cUhayriyenin •S nu· 
maralı vapuru şldıletlı dalgalar yü· 
zUnden tehlikeli anlar gcçlrıniıı, alt 
kat ka.ma.ralann camlan kırılmılJ, 

bazı yolcular da cam parçalarile ya· 
ralanmışlardır. Bu ıııraua vıtpurda pa· 
nik de baş;;tıstermlıı birçok kimseler 
tahlisiye aımıtıerınc urılmııııarwr. 

Kaptan bu -.·o.zıyct .Uzcrlne vapuru Us· 
küdara yanaı;tmı.rak laUycnlcrl bura· 
ya çıkarmıştır. 

Dün akşam Uzcrl Maltepede bir 

ve fırtına 
her tUrlU tedbirler &lmmı§tır. Nehir
lerde yUkaelme devam edi~r. 

UM1RDE l'AGMURUN 
ZARABLAJU 

tznılr, 3 - ŞlddeU1 yağmur iiiclr 
ınahsulUnde ve bağlarda bUytlk zarar 
yapmıştır. İhracatçılar toplanarak, 
mUstahsill bu zarardan korumak 1ç1n 
alınacak tedbirleri görUımUşlcr ve 
mubayaa !lystıarını arttırmağa karar 
,·crm~lerdır. 

UASA'l'IL\.l'iE MUDVKO Nil 
Vll"OR': 

motor sulara kapılmı§, aahUe dU!:ferek 
parçalanmı§tır. MUretteb:ıtı kurtarıl· Rasathane mUdürU profesör Fatin 
nııştır. yağmur için §Öyle dem~ttr: 

Topb:uıc rıhtımının b3zı yerleri •·- Eu şekilde fırtına ve yağmurun 
o'\- n.6. u Sonbah:ı.r sonlarında olması ta.bllydl. dalgalarla hasara Uorıy._.k çökm § 

tUr. üakliüar ve Bc§lK~ta bağlı bu· Fakat şimdi bcklenmlyen bir hAdise-
lunan çöp mavnaları limandan imdat dlr. Buna sebeb, on bel ~ndenberl 
lateml§ler, bunların lchllkell ~azlyet· llalkanlarda ;,lddelll blr ıılmal rUzı;A.· 
!eri duzc!UlmişUr. Ka.ıablgndıın gel· rı esmesi ve hava.larm soğuk gitmesi· 
mekte olan uc-ur vapuru cıa. Marnıa· dlr. M&amafih havanın bir iki gün 
ı-ada bUyUk tehlikeler ı;eçırmlg, kap· içinde gUZclle~meslnl ve ııınmasını 
tan vapuru güç halle 8üyUkadaya kıı· bckliyebiliriZ.,, 
clar getirerek demirlemiştir. 4.5 saat OENlZUE m:t DOGUll \'AK.ASI 

kalındıktan .sonra vapur limana ı;elc· Dünkü fırtına esnasında. denizde iki 
bllml§tlr. Karadenlzdeki şlcldotll de- do~m vakası da oımu~tur. BUyüka· 
niz yUZünden bubUn Barlından gel· dad& p~tıı ıı.rlta.mıda GUndllz sokağtıı 
melli beklenen Mersin vapuru blr ~n da 5 numaral ıevde oluran aeyyar aa· 
rötarla yarın gclccclttır. tıcı Ncslmin karıaı 28 yaşmd& VJk· 

TRAKYADJ\. l'A031VRLAR tory& sancıları tuttuğundan kocaalle 
l~dlrne, 3 (Hus~ı) - Kırk sekiz latanbula inmek Uzero alıııilt.cpe vapu· 

saattcnberl Kdime ve 'lrakyanın her runa bi.:ımlşlcr, vı-pur sallıuımağa baf· 
tarafına !tl3llıısız surette yağan yağ· I }ayınca kadm daha fazla aancılanmıı 
mıır ılurmu§Lur. Yağmur y\lzUnden bu ııuretle vapurda do~rmuştur. 
Meriç, Tunca, Er~cne ııehlrlerl tar lldnci vaka da Karadcnlzılcn ıcl· 
mı§tır. Meriç 4,5 '.l'unca 4,20 ınelrc mektP. olan Karadeniz ,·apunındıı ol· 
boywıda yüksclı11Iııtır. Sular bir kı· mu§, Boyabatlı Fatma isminde bir ka· 
sım ıırazlyl basmı§tır. insan vo hay· ılın \"Apur rıhtnna yana§tr"ken doğur
van zayiatı yoktur. Şt'hlrde zabıtaca muştur. 

..:.:.....::........:..---~-=-~~~~~~--

Bismilde ilk tren 
(flaş tarafı 1 ııcidc) 

dma Galip GUlcr tarafından bi
rer nutuk &öylenmıştir. 

Hatipler, bu nutuklarında 
yurdu demir ağların örmek yo· 
!unda i\lilli Şef lnUnii tarnfın
darı takip edilen siyasetin ta· 
hakkuk ettirilen ı;afhalarını ve 
bunların memleket rn iidffna.sı, 
memleket lrnlkınınuı bakımın· 
dan değerlerini telıa.rüz tıtirerek 
vo Milli Şef'c ka rşı ınılctçc du
yulan sons"z sevgiye tercüman 

PUi.iSTE: 

12 yaşında hır 
çocuk arkadaşını 

bıçakladı 
12 yaşında bir çocuk 
arkadaşını bıçakladı 

Bcyazıtta l{alcnd~rhn:ıc mektebi 
aokağı.nd.~ ı numnrıııla oLuraıı Haııa· 

nın ol;lu 13 yıı§ınua lt"mı:I, Hurhor 
caddesinde Çı!ij;ıraklı bostand.l otu• 
ran l2 yaı,;ında ııuza!Ccr tarafından 
kunduracı bıçağllo bucaltlarınd:\n yıı· 

ralanml§tır. ı.;uçUk :;uçlu ha1'kmda 
tahkilcat yapılmıı.kladır. 

H.crr.::.ı tedavi alun.ı nlınnu~tır. 
KACPlT LAi\lnASI I' \Ti.ADI 
Halıcıoğlunda tur§UCU sokağında 68 

numarada oturan Yusur oğlu amele 
Yusuf, ellndekl karpit ıtmb:l.31 pııUı· 
yarak ba§mdan ve yUzilnden ağır BU· 

rette yarala.nmıı. Beyoğlu hastanesine 
kaldmlmıatır. 

TAŞLA BAŞINDAN l'ARALADI 
Dün ak§am ııaat ıs de Fatihte Mar· 

mara eaddeılnde lJinya.s iaınlnde biri 
Avadla adında blr arkadaılle kavra 
etml§ eline geçirdiği bUyUk bir la§ı 
ka.taııma lndlrer'k yaraıamıatır. Ava
dls hastaneye kaldmlmı,, f.lınyaa ya· 
lcalanarak h:\klcmda tahkikat& bq· 
ıanmL,tır. 

T cvkifhaneye eroin 
taşıyan kadın 

Leman adında bir kadın 
Tevkiflıaneyc gitmiş ve bir 
akraba.sına beş paket cigara 
bırakmıstır. Memurlar hu paketle. 
rl aradıkları zaman içlerinden e. 
roin c:ıkmış ve Leman yakalan -
mı§hr· 

Leman bunlan Ahmet adında bL 
risinden aldığını söylemiş, Ahır.et 

te yakalanmı~tJr· 
Dün her ikisinin muhakeme.sine 

beşinci asliye cezada hal:ılmı§; ka_ 
rar verilmek Uzerc muhakeme ba§· 
ka bir gUne bıra.kılmıı;tır. 

Bundan başka Baba Haydar ft_ 

dında bir sabıkalı eroinci daha ya_ 
kalanmış, fü:crinde eroin bulun -
muştur. 

Bab:ı. Haydar beşinci sorgu hl. 
kimliğine verilmiştir· 

olmuşlar ve Ebedi Şef. Atatilrk· 
Un a?.iz habrasmı hürmetle yL 
dcy lcınişlcrdir. 

Nutuktan sonra vnli, takın 
kordclasını ltcsmi' ve ilk tren 
sürekli alkışlar arasında istas· 
yona girmiııtir. Merasimden son· 
rn hiikümet konağında misafir. 
!er şerefine büyük bir ı.iyafet 
ve akşam üzeri de inşaat kısmı 
tarafından bır çay 1.iyafcti ve • 
rilmi§tir. 

Koyun eti diye 
manda eti satan 

kasap 
Ve diğer bazı esnaf 

cezalandırıldı 

Polis altıncı ııubc memurları, 
diln yine şehirde birçok C'Snaf ve 
belediye talimatnamC'sinc nykırı 
hareket edenleri cezalandırmışlar 
dır. Bu nrada 4 kasap <'tlc>rf tartar
kcn kalın lrağıt ku11andıklanndan. 
2 kasap manda eti sattıkl:ın ve bu 
nu ilan ctmiverek manda f'tlC'rinl 
mU~terilcre diğer cins ctl!'r gibl 
gösterdikleri için, 1 seker imalfı.t· 
hanesi. 1 pruıtacı. 1 fırın, 1 bak· 
kal pislikten, 39 kişi tramvaya at· 
lamaktan. 2 otobüs §oförU \'e bi -
letı:iııi fazla yolcu aldıklarından cc
zalar.dırılmııtlardır· 

iıvlçre arazlllaı 
dit•• bombalar 
Bera, 2 (A· A·) - Stcfani ajan. 

mndan: 
İsviçre ordusu crkinıharbiyoai, 

İngiliz tayyare filolarının diln gece 
Saint • Gall kantonu Uzerlndo uç
mue olduklarını bildirmektedir· 
Kantonda tehlike işareti veril~
tir· Tayyareler, Au kasabası yak!. 
ninde İsviçre arazisine bombalar 
atmışlardır· 

Hava çarpışmaları 
( BO$ tara fı 7 incidt) 

dir· Bir şehirde bir kaç ölU vardır. 
Alınan raporlara göre bugün 25 

dil§man tayyaresi dllşürUlmU§lUr. 
Bunların dördU hava dafl batarya 
l:ırı tarafmdan dil~UrUlmUştUr. 

Avcı tayyarclcrlmlzden yedi.si 
kayıptır, fakat pilotlardan dördü 
sağ ve san.mdlr. 

'l'AndS llAUCt 1.lZEB.lNDE.

Londn, J (AA.) - Bu aabah Al· 
man tayyareleri, Taymll halici tıze· 

rinde müdafaa teslaatmı zorlamafa 
teoebbU. etmlşlene de tayyare d&fi 
bat&ryalarm mUdah&leli Uz.erine dön· 
meğe mecbur olmuııtard:r. Bir tayya· 



' ·•· ıı. ~ hlll1-: 

~ ilol c-lıtt.zran Salamon 
\. ~ Ber.ııt çitWtt 8alıiple· 
~, ıteldaıı hutadir. o Jta· 

~°'' CUo durabilecek bir n· 
,sn.~ &)'alttadır. Çtln· 

'-'~Ye yam)'&Dl ifçi· 
,, .... ~~~ için tınat a· 
~~ta. ve onlara blr 

'~ &aıııanı geld1ğine hUk· 
lft ~&lı:Ule çltUlkten kaç-

~ l'aka!a.nıp kendis1De 
Sı'>ııaı...::- bu dersi vermeye 
~ ~ ~l dll§Unen Şeldon '-.."1 'taca bağla.tmıı ve çlttllk· 

' ' ~ ara,... toplamıotır. 
~' eop., 1 Ç&tınnıı ve kendi· 
~ ~ atııınaım11 80yleml§t1r. 
~ ~ tbzıeYitıce bir bB§k&aı 
~ S ~'te lene bunlardan blrl· 
\.:"'it 'h.k atmayan arkada§I· 
~~ '°Pa hrlııe baflamalarmJ 
'.._._ ~ 't1ırrrıaau:ıı emretmııtır. 
~ ~ tarııa.n Orada topla• 
\ ta..:._-:" löılerlııden kend181ne 

'"llllları kını okumanın lm· 

~~ 
~ 'tıt- 1~ etendlleriniıı emrine 
'~ t ederken, aeyirclle-

' ' ~ ho§Dutauzluk iL 
\.~ ~ eri arasmda, hlz· 
\""'' çı getirmeğe gitti· 
~ı .... tencUere nutuk ver-

' "'Q.I; Sa "1aın, adı "Aronga", be· 
t., ~· Ben onun hakkını 
~' «~ onu aldatmadım· 

' ''!le di: "Sen benim ya. 
1 ~? ~rtnd'' da, Uç yıl çalı-
\ ' aaıı itine geliyor mu? 

lJt! Q'6YJe cevap ,·crdlydl: 

~~ .. ıenınıc gelecek. '°' · \'e geldi· ' -ı':' çaıc yiyecek aldı· 
'\~ ~e~ Neden kaçıyor! Ben 

a. · ~-- -·etııUnı. Bunun acuıını 
"'·~hn. ı 

uaı • 
~e ~.nna" kahileslnln bU. 
~ iltııd u ada.mı yakaladığı 
~~ ll ı't. llltlin \'Cnlim· Oy· 

\ ( ''A. lı ''At9nga'' altı Um 
..._ı,lı> l'uııga" çiftlikte h1r yıl 
.'"lld :~· Pek Ala! 
~t'g,,, on kere \\1ı< 

• t tı-.k "' 
e ''.\ · ~en . ··anır• lçamçı· 

•ı.ıı"lıt. ~tonga,, ya on kf'rC li~ 
'ıı... "11 'z heplniı:. erkek ka · 
''~~ k • bakın. ibret alm! 
~ hl •ınc;ıyı uzattı. Kaim 

'' ' r ka.tnçıydı bu· Fakat .'\vı.ı ~ıYı aı- d 
Ş "1111 I• 

'· ~don·• milsterihane, 
lı... UtUn yamynnılarm 
"fil} bi nll r dikkatle. ona di-
e l:oııercıe. zaman za • 

d \'e k '· 
4 

ıı. 1 orj\u alametleri 
~ !'ıla:llhan zamanı gel _ 

aı lld kısa olacaktı. Mün -
anı Ya yaı;ıyacak, ya 

~·· 
0tttı: lt \İkkö r bir S"Slc 

~~t .. 
~ • b. üç knmçı vuracak· 

t 'llll['·' 
tıı~ h • 13u seııtc madc· 

ll!Jıı 
~ eıı?\ n"tı vnrdı. 
, ... "l'• ~lllt bir karıs daha 
\ı~ı. alu.ı, Yere bn:ktı ve 
.. ~ ba 

~lt"ı ~tdı: 
hfı. ~-b 
11Jıı tncn gibi patlamış· r "'U .... ''•t -~du zangır z:ı.ngır 

t l'irıe ~·erinden kımıl. 
lıııı 

t tınanı 
t ~l~l'itıcı arın kaba Ye a. 
~~~le e lnanidar birtakım 
~tla r ve göz işaretleri 
· tapte>dllcn gUltlşmc-
•n,ta 

( h hir kvırla cevab 

,,~~-·· 
''oın1/8 

dayak atınak 
~ :rliğe götUr. Ora-

~ l<aıı ir :memuru onu 

~-::11tıı.uıı hlıdur. Ben kn· 

·.,il ~Un b 
''h. unu ıcap etU· 

t ""ll~t" c;, 
~liil •ıeldon kanu. 

'aıııı dl. Fal:at bu da. 
t ı.. t~ıı b halledilmesi için 

"'llıl' Ckle 
'0t11~. a rnck ltnl'in·en 

4.. tı. z UgUn ne ola • 
~ ıı a.ıtiıı erıcilcrin kendisi· 
'\r 'I: ''lnı 

~. ~·nh Cdıklcrinc göre 
111 .... ut ntahvolacak • 

t 'll('\'tı. b 
Ilı~~ 1 ahs olan ha· 

eıesiydı'· 
• \'C '•ŞeJ. 

Yazan: CelE Lolldoa 
don'' &mek defll. yqemg)r ı.tiyor_ 

du. Aagelo rerara Plaj ayakkaplarınızı terliklerinizi 

Derhal, aert bir t&nrla 4edl ki: 
- Sen "BDll" ~ ll!SyJen!yor -

ıun! Numaralarına başlayacaktır 
kendiniz yapabilirsiniz .. 

Vahit inatla cenb vwdi: 
- Ben kanuDdan anı.nm. 

ı1•w-
''Şeldon": 

- Al!! Pek iyi! ... • dedL ve ba- ı 
ğudı: 

- "Altua"! 
Kthneden d1fer bir sesıd ayrıt 

dı; ve ilerledi; zenclnln t&TI'Ulda 
pervamzll:'k ve kUırtahlık okunuyor. 
du- G&Ierint meydan oJaıreuuıa 
efendlshıe dDrti· ''Şeldon", luultm, 
en inat.çılan 11eçiyordu0 Mıkadı ta
aa.vvur ettifl deni llyıldyle ver
mekti· 

KiNiN FIY ATLARI 
Türkiye Kızılay Cemiyeti 

Umumi Merkezinden : 

Kadmlarm fYV içinde, hattA 
plljlarda, bahçelerinde giyecek· 
leri yazlık iskarpinlerini bizzat 
yapma.lan mümkündür. Tasar
ruf etmesini bilen her ev ka.dmı 
&ltı tahta veya. mantar olım ve 
oldukça paJıalı:ya. ntrlan fskar· 
pinleri ala.cağı yerde evde pek 
az btr maarafla istediği hafif 
yulık iskarpini yapabilir .. 

- Sen, "Astua" - diye de?am 
etU ve ıen ''Nan.da" "Bllll" yt. 
elleri yukarda, "Aronga" nın ya • 
nma ağaca baflaym. Hem de ada. 
makıllı ımıaıkı baf lryacaltannz ! 
Sen, ''Altua" kamçryr aJ. HennrL 
ne on kere kamçı vuracakun- Oy
le sudan detll, can.mı alacak gibi 
kamçıla· Anlqıldı mı! 

"Altua" homurdandı: 
-Hayır! 

Şeldon parmaklığa dayalı duran 
tUfeğinl aldı· Sakin bir MSle: 

- Ben seni tanrnm., ''.A.atua" ... 
- dedi - ıen evvelce "Keinıland'' 

da altı eene çalıftm değil mJ '! 
Zenci hayasızca cevap n?rdi: 
- Ben orada mlsyonerdlm··· 
- Sen ''Kelnialand" da blr ac. 

ne hapse girdin. Yanrnda oturdu. 

~ beyaz adam aen1n gı"bl bir 
alçağı, bir namussuzu asmadıfı L 
çln budalalık etmll ! 

Sen adam olmazaın. Sonra iki 
defa da, hınıızlık ettin· Ve 11d de
fa, alb{ıar aydan hapee girdin· Sen 
~mek misyonerdln ba? Pek lll 
öyleY11c! Demek oluyor ki dua et
me.slnl filln becerec~ln· 

- ınvet. elbette beceririm. 
- Pek Ala! Çabuk tövbe \'e 14· 

tiğfar et. Çnbuk, tez ol! ÇllnkU 

tlmdicik, duanı bitirir bitirmez •e· 
nl geberteceğim. 

"Şeldon" tUfeği omuzuna daya. 
dı: zenciye ni:;an alarak bekledi. 

Harp vazt)'eU dol&)'Jaiyle Jdnln m.all:yet tf7aUarmd& hUl1 oıan deli· 
clkllktıen ldn!n n mftıtekkatmm 1 Ey1Ql 9'0 tarlhlnden tttbareD 11yaUa. 

rmm arttınımuı sanuwU haml olmuıtur. 

Bu husu.ata ful& maltunat almak llUyen al&kadarlaml btaııbulda 

.Kwla7 Depow DUektCr1Qttıne n Aııkarada UmumJ Jılerkulı:ntze mtır&

caaUan rlca olunur. 

ı_st~~but seted .lyest 
ııanıarı 

Yıllık 

kirası 

631.00 
2..00 

240.00 

Dk 
teminatı 

bir acnalik • 
39.SS Florya Ç&rfUDlda k&lfıt a No. dtıkk&n(1 Dl g 8e!le mQddeUe) 

1.80 Fatihte A.§lkpllf& mahallealnbı tekke aoltatmda ı numaralı 
kUçUk Jıllmanılnan mcdreacsi &rs:ısı{l llA 3 aeno mUddetle) 

18.00 Kereatecllerdc k4fn yeni halde :ıs N: yazıhane {l aene 
mllddeUe) 

Yedi aybk 
rsoo.oo 37.60 Tepeba§ı ıehtr tJyatrosu bUte ve gardrobu CT ay mtıddeUe) 

Yılhlt 

M.00 

w.ou 
120.00 

t.50 Hocapapda emirler m&lıalletıinln tramny caddealnôe lıleh· 
metpap ııebllf ve <>dalan. 

9.38 .Mezbaha pay mah1111l dahUlnde 8 No. II ot depow. 
9.00 Çarııkapıda 71/73 No. ıı .Merzttont Karam\18tatap&p med· 

reae.si < l na a aene). 
Tılfık kira muhammlnerlle ilk temlnat mtktarıan yukarda yazılı gayrt 

menkuller hizalarında. yuılı müddetler lçln kiraya verilmek Uure ayrı ayrı 
açık arttırmaya lconmu§tur. Şartnameler r:ııbıt ve muamelat mUdUrlUğU ka• 
leminde görüleceltUr. thalc 6·9·940 cuma gün11 saat H te dalmt encUmende 
yapılıtcalttır. Taliplerin Uk teminat makbuz veya mektuplan ve baldekl yazı· 
hllDe tçtn oartname mucibince ibrazı 111.Snngelen vesaik ve 940 yılma alt U· 
caret odası \•es\lcalaı1le ihale gUnU mullyyen saatte daimi encUmcndo bulun· 
malan. (76031 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 

Siz.e bir çok modeller veriyo· 
nm.. Bunla.rm II ve m numara.. 
Jarm altlan tahta.dır. IV ve V 
numaralar topuksuzdur. Ustıeri 
kordonlu veyahut buçuktur. 
VI ve VII numaralı modeller ise 
evlerde giyilebilecek olan altlan 
fötr veyahut keçe ile kaplı ter
ltkletdir. Bunlar da topult!rur 
durlar . 

Bu basit ayakkabıları yapa· 
bilmek için bir tek eeaslı usul 
vardır. Ayalia.bm.m a.1tJ ilci ka.t 
ola.cakt:Ir. Bu katlardan yerle te. 
ma.a edeni ııert, ayakla temas e
deni yumueak bir maddeden 
JntJhap edilecek ve ayakkahmm 
Uat kıcnmı teAJldl eden kum.aş, 
koroon, veyahut lmuçuk bu iki 
katm arasma ra.ptolunaoaktır. 
(I numaralı krokiye balamz!_) 

Bu kum.aşlar iki alt Jmmımm 
ortasına ya tutgal veyahut ta 
kunduracıların kullanmakta. ol· 
duklan çiriş (balık tutga.lı) ile 
raptolunur, aynca bun.lan kuv
vetlice de dikmek 18.zmıdxr. 
Eğer bu .kum&§larm bir kau.. 

<Juk üz.erine yapıştırı:lm.am IA.
znnsa o zaman alttan kauçuk 
sillilsyonu Ustten de tutgalla 
yaptŞtnınaJt llmndır. 

Ayakka.bmm üst kısmındaki 
kuma§lar ta.bana yapıştınlrrken 
6.zami surette dikkat etmeli ve 
prova. neticesinde tamam geldi· 
ği tesbit olunduktan sonra t.aba· 
nın üstüne yapıştırılan ve Ta. 
banutarı vazifesini gören yu
muşak parçayı raptetmelidir. 
Bir kere bir parça raptolunduk· 
tan sonra artık iskarpin üzerin· 
de rötuş yapmağa kalkmak doğ. 
nı olmaz. 

Zenci, bakı§la.rmı etrafmr saran , 
insan sUrllaU üzerinde dolqtırdı. 
Fakat hiç kimse krpırdamadr bL 

Bazı kimseler altları tahta o
lan iskarpinlerin fazla gürültü 
yapmakta. olduklannı ileri sür 
mektedir. Buna mani olmak için 
lrunduracılarm yaptrklan gibi 
iskarpinin altına kauçuk yapı~r 

Jc. Hiç kimse kendi!lne yardan e
decek ufak bir hareket göeterme
di· 

Hepsi de, biraz sonra önlerine 
serilecek manzarayı dikkatle bek· 
llyorJardı. Hepeinin büyillenmi§ 

gözleri beyaz adamm UetUne dikU· 
mlşti. Beyaz adam evin önUndeki 
büyUk ı;ofada elleri ara.ııında mu. 
mu tutuyordu. 

'·Şeldou" mücadeleyi kaza.nmqıtı. 

(Devamı 'Var) 

ıa:ı 
3.9.940 Salı 

lS.OS: Mllzlk: Plfı.klarıa prkııaı 

13.20/lf.09: Mllz1k: Senfonik program 
CPJ.) ıs.oo: Program ve meınlekel 

sa.at nyarı, 18.0~: Mtizik: Sinema aeaı 
(Pl.) 18.30: Çocuk saati, 19.00: Ço 
cuklar itin mllzik. 19.lô: MUzik: lı'ıı· 

atı heyeU, 19.45: Memleket 11:ıat aya ı 
n, ,.e AJ:ıruı habcrleı1, 20.00: MU~lk 
Çl!tçlnln sa.ati, 20.15: Konuşma <Çilt 
çinin ısaaU), 20.30: Alılzlk· AJJkar:ı j 
Radyosu kUme .su ve sea heyeti, 21.16 

1 Serbest ııruıt. 21.30: Radyo Gazetesi 
21.45: MUzik: P.adyo Mlon orkeatrası 1 

2'..!.30: Memleket aaat ayan, AjaıUi 

tıııberlerl, 2Z.4~: MUzlk: r..adyo ulon 
oı kestrası, 23.00: Mllzlk: Cazbaııcl 

(Pi.) 23.25/23.30: Yan:ıltl program w 
kapıı.nı.o. 

Sinema ve tiyatrolar 
E. Sadi Tek Tiyatrosu' 
Bu s-ece Ta.kaim Altıot.epc bahçe 

sinde: <Bir lzdh·aç komedisi) 

Raşit Rıza T iyatroau 
8 eyJQl ak§amı Bakırk!Sy Mlltlyadl 

bahçesinde {Çamurda Zambak) \"od· 
\il 3 perde 

Beyoğlu Halk Sineması 
3 ı.ıım birden: 1 - Zafer ordu.u, 

% - Şeyh Ahmet, 8 - Yeraıu esrarı 

KENDiN BiRiKTiR 

tırmak kafidir. 
Şimdi resimler hakkında sıra

sile izahat verelim: 

I - Bir numaralı resim bi7..zat 
yapacağınız bir isk:ırpinin muh
telif parr.ala.rmı gösteriyor. 

ll - l!d numaralı re ... im Jc • 
açrksanya l.:oya.nmrş tahta bil 
taban üzerine biri önıde biri d( 
bilek hizı:ısmda olmak üz~ . < 

raptedilmiş kaim kumn~t.nn iki ı 
beyaz halka ı;örülUyor. Ayrıca 

------------- llHO lfiH.Uff\'1~1.1.;H.I -

iskarpinin topuğunda bir de ı 

.lcontrfort vardır \e bilek tıı.snıa · 
sı bu kontrfort san renkte biı T. iş Bankası ı adet ıuoo ura • z<JOU.-ıırıı 

ı . ıo0u .. - gooo.- • 
~ • :.ııo • - 15000.- • 

11/ • ı:,o .. - 3000.- • 
40 • 100 .. - 4000.- • 
1~ • 50 • - a7 :;o - • 

!JO • 2' • • ~?.~. - • 

Keşideler: 1 Şubat, 1 MI\. 

kot donla merb~ttur. 
lTI - D!llın lmp:ılı o!au bu 

l 
;ı.ekil mUnasip bir elbise ile EW 
birde de giyi!ebilir de. Kırm?zı 
ile karışık mavi bir elbise taşı. 
yan Bayanlar, tahta.dan olan 
bir iskarpini taOOlıı deniznıavisi 
UstU de kırmızı olduğu takdirde 
her yerde giyile.bilirler. Bu is
karpinin gayri müsavi büyük· 
lükte olan bandajları maviyle 

1940 Küçük Cari 

Hesaplar 

ikramiye Plim yıı, 1 Ağustos, 1 tkincitesrirı 
tarihlerinde vanılır 

........................................................ ~ 

boyanmış tahta bir düğmeye 
raptolunmaktadır. Dikkat edile· 
cek olursa bandajlardan birinin 
ilti katlı kontrfort'tan (iska.rpi .. 
nin arka kısmı) geçtiği göl"tllrr. 

IV - Dört numaralı model 
altı ipten ya.ptlmıg ve i1zerine in
c.e delikli bir kum.aş geçirllmi5 
basit fa.kat pratik bir sandaldır. 
Kontrfort'u tamamiyle basit bir 
şekilde bir kordondan ya.pılmID, 
aynca diğer bir kordonda bu 
Kontrfort ve iskarplnin Usttın· 
deld kumaşm deliklerinden ge· 
çerek yandan bağlanmıştır. 

V - Bu da bir sandal mode • 
lidir. Hususiyeti biraz Wıtazi 
olu.şudur. İki tarafındaki ikişer 
halka ve bu burundan bileğe ka-
dar uzanan kuma.~ parçasımıı 
nlt deliğinden gCQell bir kordon 
kontrfort ile !birleşir. Kontrfort 
tek katlıdır, fakat resim.de gö. 
rilldüğü gibi ileriye doğru U?..an. 
ınıştır. 

VI - Altı numaralı model 
tabanı fötr veyahut ipten yapıl· 
mış fevkalade basit bir terlik· 
tir. Ayaktan çabuk çrkm::ı.st ve 
yumuşak olması münasebctile 
fevkalade pratiktir. Terliğin 
fa.ntazi görülmesi için ta.banas
tarı yerine çiçekli bir kumaş 

ynpmtırrhr. 

\ ' Il - Di~eı bir terlik mocle. 
li ele yodi ııomaralı l'esiınde gö 
rülüyor. Bu modelin tabanı ka· 
im siyah fötr'dendir. Tabanas
ta.rı yerine penbe bir seren ya. 
pı~tırılmıştır. Daha şık olan bu 
terliğin üst kısmı da emprime 
vey"' hut işlemeli bir kumaştaıı 
yapılmıştır. 

GörillUyor ki ev hanımı kadın 
ln.r istedikleri :ıkdirde kendile· 
rine çok §'Ik ve çok ucuz iskar
pinler terlikler yapmak imkanı. 
na maliktirler. 



Pl'IR 
Gerıçil, klüplerinın açUışı münaseoetlle 

vekil ve Parti 
Sekreteri 

muvatf aki-

r Değme babayei:rft erkeğin becere· 
mlycccğ:l bu JlUU'ifcU ynpan k.adm 
bir Amerlkıüıılır· Dikkat cdlıı1z, bu 
de.rooodo kuV\'Cie ihtiyaç gösteren 
bir ısı kolayca yapabilmekte olma.. 
SIDA :rağmen vUcudonun zarif te
nasUblliıfi kaybetmemiştir. 

. 

·veı tenıenn, 

eıtilec 
.;o apatosta gençlik klUplcrlnia açılım.8ı mUnaaebeWe belıeo t.erbıyf!!S.I &"u• 
dlnktörU ıe11cral OcmU Tııntr'IB MUU Şetımb.e Qelrtlfi ~ Ba,vekil n 
Parti genel ~kreterlııe ıeıgraflan ve cevapla.n aoatıdadır: 

hmct lnönil, CumhurreM 
Milll Şefinin etrafında yıkılmaz bir kale gibi, gözleri 1.stikba.le mti· 

tevecclh olarak toplanan Türk gençliği bugün beden terbiyı;tıi milltPI. 
le!iyetinin tatbiki yolunda ve neşe içinde ilk adımını &tmzştir· Vila
yet. kaza, nahiye ve batta bir çok köylerden gençlik klUp ve gruplr.rı 
açılına. töreni vesllcsile toplanan çocuklarınız zaferinizin yıldönilmü
nü kutlarken mllll şeflerine sonsuz bağlılıklarmı ve içten gelen lıir 
duygu ve Ba.ygı ile ellerinizden öptüklerini arz ve vasrta olmakl& ban. 
tiyarnn aziz Şefim· 

Beden Terbiyesi Genel Dlrelrt.örU 
CemU Taner 

Doktor Refik Saydam Bwekll 
Yıllarca ihmal edilmiş olan Türk gen~llğL Cumhuriyetin ac;tı~ r~ . 

yizll yolda ve 30 ağustos gibi uM bir gUnU.n yıldönümlinde aradığı !' ı
hayı buldu. Yüksek direktiflerinizle bölgelerde gençlik klUp ve grup. 
ıarmm açılma töreni bugU.n bölge merkezlerinde, kaza, nahiye ve ı.ır 
çok kôylerlmlzde yapıldı· Gençlik bu yurt davasına heyecanla iştirak 
etti· Gençliğin fizik ve moral yetişrnetıini ee.ğlıyacak oln.n bu foıtl!.
yetln, yll.k8ek Başvekilin bıısust müzaheret.ine mazhar ol.mas mt"ll .le
ket için b11yU.k bir lstr.ı:bal vnadetmekt.cdlr· 

Bu ve.sile Ue tecıkilAtmmın ve gençliğin eonauz uygılATrn: ıın.c.. 
dertm. 

'Beden Terbtyeıd Oe-uel Direktörü 
Oomh Taner 

Zafer bayramı neşe15ine, gençlik grup ve k1Qplerin1n a<;tlmıı Wrı 
nınirı hıı:hnammı bildiren telgrafınlZI iftiharla &ldl'.D'I· 

Muvaffakıyetler dilerim· 
Ba.5\·f'ldt 

Doktor F11qt Tuzrr 
• Refik Saydam 

Halk Partisi Genel Se'kreterl 

Cumhuriyet hUkO.metinin ana yasruıma giren bUylik prcnslrıJe .. 
den ilham alarak vUcudc getirilen gençlik klilp ve gruplarmm vila. 
yet, kaza ve nahiye ve bir çok köylerde açılma törcnl('rinin bugil" 
yapıldığını ve bu hareketin rıartimlzle Ulu Şefi etrnfmda yı-kparc bir 
kiltle gibi birleşmiş olan Tiirk genc:Pğinin coşkun tezahUrlerlne \'O 

sile teşkil ettiğini saygılarımla arzedcrim. 
Beden Tcrbty<>ııl Gcnf'l nirektörU 

OemU Taner 

Saym General Cemil Taner 
Beden Terbiyesi Grnel Dlrckiöril 

Anl<ars 
Açılan gençlik klüplerintn mesai ve öncOIUğUnUzle meııut netic"· 

ter vereceğinden mutmain olarak istikbale emin nazarlıırla bakmtı" 
ta olduğumuzu bildirir ,!!evgi ve say?Tlnrmıı ııunımm· 

/ 

Halk Partloıl Genci Sekttt"'rl 
Enurum ~'f'fmcıu Do!tfor 

Flkrf Tuı<'r 

$u seviınli afacan, 100 metre sürat koşusu için depar yapmak üzere 
• 

tabanca sesini bekliyen bir atlete ne kadar be:-ız.iyor! .• 

19 
RadınJa beraber gi.lvertenın 

kı·r ı ınna kadar gitttler .• Dcn.lzi 
~:yn:diyorlar şimdi.. Biraz soıı 
r 11 c-rkck, uzakta ışıkları yak. 
lıı.ıjınağa başlayan Çanakkaleyi 
göstererek ingilizce bir şeyler 

~öylüyor. Kadın rnkabele cd.i ' 
vor. 

Bir aralık sesleri daha yükse
lıyw. 

Es:ıt. ingilfa.~cyi bildiği için 
konuşulanları anladı. Hr.f'f Ecs· 
le arknda.5larma nntıtryor: 

- Erkek, karşıda ışıkları gö. 
züken Çanakk:ı.lcyi Tekirdağ 
zannediyor. Kadın ise 'l'ekirda
ğmı geçtiğimizi söyliiyor. Er· 

Tavzih 
Beden Terbiyesi Genel Direk. 

törlüffl İstanbul Bölgesi Baş· 
kanlığının Gilneş, Yeni Şişli ve 
Kale spor klüplerlnin birleştiriJ· 
mesi kararını müteakip yekdi· 
geri:e temasa giren bu üç klilp 

za!Shiycttar murahha.slnn, bir 
bir Birle.şme Komisyonu teşkil 
ederek, ihz:ı.ri c;alışmalara. te.. 
şebbü.s etmiş bulundukları bir 
anda gazetem!zin 30 ağustos 
1940 tarihli sayısmdıı. "KLÜP
LER1N BlRLEŞT!RlLMESl 

· KARARI ORTAYA ZIT li'tKlR· 
LER ÇIKARMAKTADIR" baş
lığı a!• mda intişar eden ynzıda 
klüplerine isnad edilen i<ldeala. 
ra hayretle muttali olmuşlar· 
dır. 

Bu yazının kimler ta.rafından 
ve hangi kaynaklardan alman 
malı1matla yazıldıih Güneş, Ye· 
ni Şişli ve JCale klUpleri Birle~
me Komisyonunca me~huldür. 
Ancak. sözü geçen karara itiraz 
etmek dU~ünccsi şöyle dursun. 
b:rleşmeyi bir an evvel temin 
arzu::ıile ihdas edile,n Komisyo· 
numuzun Böl;re Başkanlı~ının 
direktifleri dairesinde \'C tam 
bir görüş blrliğile mesaisine 
devam ettiğini bildirir \'e 30 a· 
ğustos 1940 tarihli neşriyata 
verdiğimiz bu cevabın aynr sü
tunlarda neşrini en derin saygı. 
tarımla dilerim. 

Giineş, Yeni Şişli ve Kale 
Spor KZUpleri 

Birl.c.şm.e r. omisyonıı 
.,. <kneZ Sekreteri 

tJe sporu: 

Zafere kadar·· 
8~1 

Spor, macera, aşk rof11 
Yazan: SACIT TUGRUL OG~ '., 

kek idıasıııda inat edıyor. derhal anladığı 1~ııl ";I 
Bir mlıddet daha yilksek sesle kahkaha ata~ _el r: (j~ 

konuşuyorlar .. Bir aralık kadın ve ingilizce söyliiY
0

• iı ~ 
bettıll 

uzun bir kahkaha savuruyor. - Bahsi kaY aıır ~ 
Esat tekrar arkadaşlarına an.. Sarhoş oluncaya ı-n_ f!eO' ~~ 

latıyor: ya içmcği kaza.ndıtxl ~ ;ç,1., 
panya ile n? ~~?n~ jçill P 

- ~imdi bahse g~riyorlar. E- olduğumu bıJdıgı 
ğer gözüken ışıklar Çanakkal~ sıvayın bakalıtn· 
ise genç kadın şampanya kaza· .. y0r: .. .ı .. 
naca.le.. Tekirdağ ise kaybede· CP-yms de gillU ~ııs il" 
cek. Her ikisi de bahsi kabul .?t. -Ne yapaıon:.0erel<~ın °~ 
tiler. Soracaklar. Fakat kime? Sonra E.c;ada d;llıtel11 ...... tı'l~ı' 

Erkek etrafına bakınıyor. - Bu bahste .. de~ 
Şezlongla.rmda oturan hem!llle n.adığıruz için sııırit11· .efl"~ 
m.!necerler\ni görUyor. Onla•ıı içmeğe d;ıvet cd~jliğe ' aeı· 
dogru yaklaşıyor. Kadın da, pe- hareketimi ı~ub scıı ııe . 
şinde.. niz rica ederiJJl· cJ 1 

Alice ? ıııl fi 
~rkek ingihzce, bizimkilere tnlcıer # 

b:ı.karak soruyor: - Kabul e ı _.. 
1n rim. . te'~ıifiJ> , •, - gilizce bilir misiniz? ıv . .nt .10' 

Esat eeytnS'.~e cdİYd~ 8~1 
Esat derhal cevap veriyor: daşlarına te~cii etJ'l )(il .A'~,ı~ 
- Her ne kadar şivem bir tn· Evvela (bılJJ'l ·rıe t>Vjie~.,u? 

gillzinkine benzemezse de söyle· !erden biribirıerıft.lİce tP'" 
oeni anlar ve meramımı anlata. Fakat bu sırada.1' ıııJlıı ; 
bilirim. önüne gelerek 

0 Jı6İıı' ıı-4 
- O!.. Fakat siz çok güzel ediyor. ·ı.:·· . .. ifle ~~ Ai 

ingilizce billyon:unuz. Affeder- Daha birı olıl ~r,
siniz sizi rahatsız edeceğim. Ar· dilmcden ar~ad~receğf 1,~"' 
kada~ımla bahse girdik. Isı klan k. · Ceyms'ın ' tJi O· _ali) 

"J • ışı, . da.·:e ., lı"". 
gözüken yerin neresi olduğunu ya zi\'af etıoe ··...-ıeğC 

• • ..;;rtıw ) 
öğrenmek istiyoruz.. lon:ı doğru Y _. 1 ~ 

- Çanakkaledir.. lar.. (fJc<f!P 
Cenk kadın bu iki k•:imcyi ~ .. 

'l~AKsiıiüofinrı~ı~ı 
dallsllıG 

BUgilnOon ltll•u<., lllqhu• ""'"'"'' 6 
N ati Morale,, 
numarilla.rma ba§Jıyacak ve programın en ınUltC 

kısmmı teşkil tdecektır. 
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