
SON HAVADiSLER 

KUAUŞ 
t"-
~~2387;=-:2=====:==~~~==~=====:====~~=====-=-====-=====::=:======================--===~===============;=========ıı-====ıı 

~ Sene: 9 - SAYI: 3076 4 EY L U L - 1940 Ç A R Ş A M B A iLAN tŞLERI: Tel. 20335 

~.set~in 
~· -~ · 
~~•anbtı 
~~ ... 
~lbııet 
~.HASAN KUMÇAYI 
/;'ıt~sız 

'6.._. ıeıes CA Le Temps ga· 
'ltı. ~ 1 bir ba§makalcslndo 
~.«tiltllc \·e l'lllla bu'Zasmcla 
.. """' _ ilklerden bahsederken 
.. v•'l'elkl 
-...,~ Fransanın A\Tu• 
la.~ tenkit yolunda bazı 
~ c._ Jaııyor. Bu arada l\lil· 

~ '3'etı nıisakmın "harbe 
"-...~ için icap ederse A ,·ru· 

~. :: aruı tadilatı yapıla. 
~tot. 

11 
bul cdrn maddesini 

--.... ı.tafo,. q llUrctlc IJUDU de. 
k~ı • Alnıanya lle !lünlh 
~ \• )'apıldıktan sonra A \Ta· 

\ ,._l ~y •istemi bu <le,·lc· 
.. Yetiyle telif cdilmclly-

~ ~llr F 
~ t~eı ransı7. gnzef.e!lilnlo 

"~ ~ l'ransanıo Anupa 
.... - lı.a lbll da Yazdığı mak&Jc· 
~ ııı,k.t t.ıeaıar yan yana ~etL 

Y~ C<llllnce insan 
cn .. ,·ııını 4 ündidc) • l". (Yazıın 4 ncilde) 

tngiltcreye YC'rilr.n 50 Aml'rlkım <lı-stroyt'rinclC'n birf ... 

Ho• nnıırn ITaridye Nazın 
l\fanoil<'sku 

lngiliz ajansı 

Bükreşte 
gençler 
radyo 

istasyonuna 
hücum, ettiler 
'.fran~il\anyada Mararlar hiidisc 
f;Ll<armağa bal'jladılar, silahlı ı;et-0· 
lf'r ban"Kala.m hücum ediyor· Bazı 
R<>nıen krtal:m bulunduldarı yer. 
Jerdcn çC'kilmcği reddetti· 

Rumanya 
hariciye nazırı 

Viya nada 
hakarete 

diplomatik muharriri uğradığı için 
yazıyor: s·-· b br . . İ . T .. k uur a anına 

Atlantlkte bazı 
asıer mukabilinde 

inqiltereye verilen 
Amerikan 
destroyerleri 

21 milyon İngiliz 
lirası değerinde 

5 O destroyerin 
bir kısmı Cuma 

günü teslim 
ediliyor 

İngiliz bahriye nazırı 
diyor ki: 

"Bu gemiler 
sahillerimizi 
müdafaaya 

yarayacaktır,, 
Londra, 4 (A· A·) - İngiliz 

radyosu bildiriyor: 
Atlantikteld bazr üslerin İngiltc. 

(De\·amı 4 üncUde) 

ı n g ı 1 z - ur tatuımaş ve doktor 
~~~ ' pak l ı refakatinde 

Bitin Propağanda Btlkre,e 

• 

~~Ji;i- -
?~... _._;~ ;." ... _ ·- .. 

~l.~""""!"•~-·ıld• .. ~ H'!!!'~"'" ı;_ •• .,..,.~·!· = ....... u •... , Hamburg 
t kı şışelerıne 1 Limanı tahrib 

~l'kos dolduran 1 edildi 

b Berlüa cıvarmda da 

%d ir ~e·~eke ! ~~~,~~·v:!!' .. 
"aOJu ra_ kı şışelerı küçük çocuklar ~anha~~~~:~~gör!.ey:ar:ı~~a~~ 
ı S t Manş üzerindeki limanlar, dün ge· 

~~ ~u' asıle bakkallara sürülüyor ~:!nto~~:r~~~aknuv;~i;~~~t~:.rarın. 
t. ~. httıır 
~ lcıq •erntıerlnde bak· GllrilnUşle bu alış vP.rlştc bir fe\'lm llAMBURG J.IMANINDA 
lııı,1~~fllle lıltan dUkkAnları ga· lAdellk yoktur. l<"akat bir mUddct eoı VAZİYET 
1 1 · llıı lloıandıran bir "cbeke ra çocu""un rrerl .... etlrdlğl rakı şlşca Bükre,, S (A· A·) - Röyter: 

~ fil bek • b .. .. 1 
~la enın en {ııaı aza· bir tıaşka mUştcrtyc satılıp a<;ıldığ Almanyadan Köstcnccyc gelen 

.. tında, kU,.Uk "Ocukla- k "' " ili k l l H b ı· h .,. • .. • zaman içinden ıu <:• tı0 ı gur mr yo cu ar, am urg ımanı:ıın er 
ı't:1t1ıı.r bir tedir. bakımdan tahrip edilmiş olduğunu 

\:'ııtı. trl!te1t dUkknna gitmekte Birçok bakkallar bu vazlyctıcı ltar- \'e Bcrlin civarındaki bölgelere bü. 
~'t ~~ırıatıı"ıı ıa lıl r 106 lık gıamda ilk Hace rakı fabrlka!Rrmdan yUk hasarlar yapılmış bulunduğu· 
~ t~ .._ t r. Fnknt kıs:ı. blr gtlphelenmlşler. fakat sonradan ufak nu sövlemektedirler· 
~ \~ llôıııı~u&.,ın tekrar şişe e· çocuklarırı ııksık rakı değlJJtlrnıclert 
>\..: ~~Uk il~~ görUlmektedlr nazarı dıkkall celbcderclc hAdlse an· 
tt ~ l!._ Cin kfuı sahibine "ba Ja§ılmıştır. 
il. tı. .,,""••, ... ' ı·akı •·tıyormu• ben ı 1 1 -,t'"'., -., ... us .. Şcbekı-nln tcdarllt Pi ti~I ş ~c er 

l\~1 t~l'I ._."• tllyereıc evvelce aldı· 1 d ra ,
11 

erıp b w ile do durup hnzırıa ığı ,.e l!IOD 

il tlt llŞka marka bir çocuklar vnsıtasllıı; bunları ha.kiki ra· 
llı('ktcdı 

:--___ r. (Dc,·anu 4 linrüdc) 

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

Memurların 
terfii 

Orduda olduğu gibi 
otomatik şekilde 
yapılması için 

Yeni bir kanun 

oyunlarına ,_ glnderı1m1, 
Mukavemet etti Macar İfgali baılıyacağı 

ıçm 

Londra, 4 ( A. /\,) - Röyte· 
rin diploınatık m•ıh:ıbi:i yazı· 
yor: 

Hnrbin ilk scn~si içinde tngi. 
liz diplom:-:ı:.isinin bir tedkiki şu 
ciheti gcstermektedir ki geçen 
cylf.ılderıberi Ingiltere diplom!l.· 
tik ve mıkP.ri muvaffakiyetsizlik 
ler~ maru:t kalmış olmakla be-
raber, siyasi faaliyeti şimdi art 
maktadır VI} lngiliz hava zaferle 
ri ile beraber ilerlemektedir. Bu 
afetler bütün dünyada dahi pek 

(Devamı 4 lintüde) 

F.RANSIZ 
Müstemlekeleri 
Birer birer 
Vişi hükume

Yarın 
Transilvanyada 

BUyUk 
hidiseler 

bekleniyor 
t.:ondra, 4 (A. A.) - Asos: 

tedPres nı;ıhabirinin bilılirdi~İ · 
ne gör3, Romanyada nüma~ iş· 

ler devam ediyor. Bükre~tc be· 
yannameier dağıtılmıştır. Dün. 
askeri elbise giymiş bir çok 
gençler telefon merkezine \'e 

(Denmı 4 üncüde) 

Başvekil 
•

1

' Ya/ovadan 
döndü 

tinden 
ayrılıyor 

Fas ta ki 
kiyamdansonra 
Ta1ıltlde General 

dl Gole ntuıak etti 

Bir miıddettenbr.ri Y .. :ovada is· 
tirahat etmekte illan Başvekil Re· 
fik Saydam bu sab:ı!ı şPhrimize 
gelmiş, Dolmabahçe sarayına gi. 
derck Reisicumhura mülaki olmuş· 
tur. 

fn.~iltl' Jh.rblyc Na.zm F..den "l 

Eden'ID nutka: 

istili 
tehlikesi 

Henüz 
• 

geçmış 

değildir 
l.ondra. 4 (A· A·) - DUn gece 

Londrada söylediği bir nutukta: 
harbiye nazırı Eden ezcümle d~ 
m.iştir ki: 
"- İngiltere harbi blitlin şidde

tile devam etmektedir· Ağustos a· 
yı bizim için en iyi ay olmuştur. 
Fakat sonbaharın yakınlaşmakta 
olduğunu dilşünerck istila tehlike. 
sinin bizden uzaklaştığına. hükmet· 
mele bUyUk bir hata olur. Birçok 
emareler gösteriyor ki düşman fa. 
tila suretile bizi mağlüb etmek ni
yetindcair·,• 

n· azısı 4 ncilılP. > Yaylaya giden belediye katibi 
,..~~;; .. ·~~&~ Kefenle mezarından 

HATAY MEBUSU k lk b" 
Bekir Sıtkı Kunt a an 1 r 

,.:ıınt Pi ya ogo 
~'>.) :~anRonun üçüncll tertip ikinci keşidesıne ait ı1m bi· 
~ liJ.!arın-ı biletler (1) liraya satılmaktadır. 

lllkA1eıel'lnl hortlakla karşılaştı! 
hazırlanıyor muntazaman 1ı Kitlp kaçtı, bortlak kovaladı ve Dflıayet 

Aakar4 - Dahiliye vekaletlnce, •• ı BABER'de 1 bAdlıeDID garip mablvetl anl!l•Jldı 
'-..' CQ 7 e)•lQJde Imıir enternasyonal luarında çekile-

~~ ~~iik 'k 
~~tn 1 r~rniye olan 40.000 lirayı belki de bfnnci çe· 
11~ takıp ettiliniz biletin numarası kazanacaktır. Bilet· 

n defiştiriniz.) 

dare kadrolarının da ordu lc;tn kabul akt J --J 
edilen usul gtbı otomatik •urette terfi J8Z8C ır i sııuke Cbuauıdl - Burada çok ga· Sllitke belediye kAtıplerinden Haı. 
etmelerini temin edecek yeni bir ka· 1: rlp bir vaka cereyan etmiş, bir adam geçenlerde evlenmiş ve çok •vdiğ 

oun projesi hazırlanmaktadır. Terfl· ıi ---Y-·a-r_'_"_i,l_k_h_i_k_a_y_e_:--:

1 

PörçUklU denilen mezarlıkta, dirilen karısını yaz geldiğinden yaylAya gan 
de kıdem kadar, ehliyet ve alınan ran· BABA ve KIZI ~~}lrU.nUn (!) hücumuna maruz kal· derml~Ur. Fakat kansından aynldık 
dnnan da gözönUne alınacaktır. _,,... tan kısa bir zaman sonra da, yeni ev· 

Her memur hakkmdakl Amir rapor- _,..,.. .Ancak neden sonra mahiyeti anlqı· Wlğln tesirllc olacak bu aynlığa ta· 
(De\·amı 4 UncUde) labilen h!diııe ,oöyle geçmııtır: (De\'amı 4 üncüde) 
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28 Yazan : J<adi_ccan- :J<aµı 
Huslara kızıın Hacı Muradm Şa_ di hayvanlnıına. ~nbut arabalnrıca 

mile ol~ m~yli ~rtıyqrdu; cUnk.ü yilkliyccekler, Timurhan şuraya 
bu olgun MB dolgun Kafkas korta.. kadar götürecekler. orada parala· 
Jı, Knfkas ntmacasmın değerini rmı peşin olartık o.lacaklardı· 
c:oktnn ve ·tanı mnnaslle kavra • Hitalal köylerinin batısı sık ve 

mı:i(.I; bOtUn şahsi dargmltklnrı u· yalçın dağlara yo..elanıyordu; J3kln 
nulm:ık. her ne _pahamna oİursn bu dağlar çıplaktı; Rwılarm iste. 
olllun Hacı .Muradı kencllslno sl • dikleri odWlu toplıyabilmek için 
ıah nrkadnşı yapmak istiyordu; b:ığ ve bahçeleri bozmak. dere kc· 
fırsat buldukça haberler gönderi. n:ınndakl aöğUUerl kesmek, köyle· 
yor; vaJUerde bulunuyordu- Bunla.. ri ağaçsız bıra.knuık lazımdı· Hacı 

rm tuzak olnınspıa ihtimal )'~ktu ~ Murat halka böyle blr teklifte bu· 
zira Şsınil Hacı :Muradı knz:ındığı lunamazdı- Bunun için son derece 
takdirde ·Çok ~eyler kazanmış ola· kızdı ve Ahmet Ha.na ı,u kl!a ceva
caktı· Şamll gibi memleket ve mil· bı verdi: 
lct Jşlerinl, memleketin ve mille- - MUmkUn olan yapılır, fakat 
tin faydasını her şeyin üstünde tu halktan. mUm.kün olmıyanı iste_ 
lan ve bu uğurda her fednkfulığı m~ zulUmdilr· Hilalaldan bu ka.. 
gözo alan l1ir adam b:ışkn türlü dar odun istiycbllmeal için bir in· 
düşünemezdi· sanın ya domuz )ilrekli yahut o · 

Şamilin HaCI .Murada haberler dun kafalı olması Jhımdır-
saldığr, Hncı Muradın da clçilcrle A11met Hıın general Gluk Jı'on 
dostça görUştuğU Ahmet Hanın Glukenava gönderdiği rapordn acı 
kulağmıı çalınm!.§U· Kara· kişi acı şikayet cdJyordu: 
Gimbnila haşhaşa ''erdiler; Rus "Bu adam size ,.e bize kundak 

başkumandanlığmn bir rapor gön.· hazırlıyor.,, ''Domuz yürekli,• diye 
derdiler· sizi, "odun kafaJı'' diye de beni 

General Fon Glukenav genç na. anlatmak istiyor! Bu derece terbi
iplc han a.raımıdaki bUtUn hAdi.se- yesizliğc nasıl dayanılır; ceza11mı 
!eri ve hillerl biliyordu; bunun !- çabuk vermelidir; .bu ceza da an. 
çin raporu Jmaece okumakla kaldı· cak ölüm olabilir! Biliyor musunuz 
lldncl. Uçllncti raporlan da dos - ki etrafına topladığı bir sürU eL 
yaya at.tl· Hntta ''Hacı Muratla l!Uılı atımın saym her giln artı _ 
gizlice Şamllin mUritleri ara.ama yor- Eğer §imdiden b~ı cıllmeme 
r;irm.iştfr; bunu dı1 gtzlCmiyor, kal· kısa bir zaman sonra baııunııa be· 
pağmm üstüne beya'Z l!ank sart" lô. olacaktır .. ,. 
yor!., denilmesine de ııldrrmadr; General Gluken&.\' hiç acele et • 
çünkü onu her neye mal olursa miyordu- Ahmet hana yazdığı ce· 
olsun danltmamak, elinde bulun. vapta: ''Hacı Murat hakkmda yaz
durmak istiyordu. dıklanru dikkatle okudum. Hepsi 

Hacı Murat gerçekten ve çok_ doğru görUnüyor; ilkin büyilk bir 
tan mürit olmU§tu: eğer Şamilin kl!mı da kuruntudan ibarettir. 
yerinde ~aluıl kinler yilztinden a- Hacı Muradın mert, açık södü, 
rnlan ııçılmamıe olan birisi bulun· ceaur bir adam olduğunu inkir e. 
saydı; hiı; değilse daha. uysal, u dmnezainlz.. Böyle blr adıuma ne. 
sert. az ilıtfraslı bir adam olsaydı lcadar pahalıya mal olursa olsun 

bir sabah al atmm Ustilnde dört b.iıim taraf~ kalmalıdır. ŞfmClllik 
nal GUmra'ya k0&maktan çekin· bırak. neler yapmışsa onlan da u· 
mezdJ. nut; likin daha fleri gidel"Be gürül· 

Ah unutmak mümkün olaydı!.. t~ _çı~armndan aMızm .tevkif ede· 
Unutamamak adeti onu mııb_ bılır.sın; ancak kendlıımin hayııtı-

küm edJyordu. na llişme ve bana gönder!., 

B 1 • b b b 1 d ~ Hacı Murat, her ne yapmak 
unun a era er u un ugu .. . 

mu.bitten, idaresi altındaki halktan mumkünsc o zaman~ ka_dar rap: 
..,'k'"yoti d '-t h t•:t mıştı. O kndar llerı gıtmlıtf kı 
~ı a c yoa. u • n .... orada . . 
çok SO\iliyordn; ı;Ünku adaletten daha. ılersı; Honıakı at~e \'ermek, 

hl·,. ..... ,...... h k . raha Rwı garnlzonlannı kılıctan geçir. 
~ aJ'~Uüli,or; er eaın t cm. • - • 
·yet ve • :u;;.:R 1 rd E mek, generalı ntmm kuyı ug11na 

nı ıy'""6 .... e ça qpyo u. • • 
• Şamilin' taraf baglıyarak ıilrüklemckti· lı o de· ger ma geçerse bil • 
tün bu bUyU.k hallt klltle .1 b' receye geldikten sonra. tevkife 
lilcte kablıvereecktf. sı c JI"' kal~mak gülllnç olurdu· 

R 
• Gimbat diyordu ki: 

us garmzonlan bazı ihtiyaGları • F GI k b 
:Avar kö lerind t . - on u enav ~umandan 

1 
Y en cdarik ediyor- bulundukça Hacı Muradı yok et· 

:;· ~~at Han başkum~da.ıım mek hatt.A yakalamak mümkiin de· 
0 Iermı alır almaz en ngırlan.. ğildlr. Dua edelim de yerine bir 
nt Hacı M rada "klU rd nı: u yu yo U· .ouy. baıkıuııı, meseli Ikkoviç gelsin! 
lece onun Rualara isyan etmesi i- Gö. ü "'--1 ralc ki • !b I gs uaın a . yumru an Si· 

çın So se i er yaratıyordu. kılarak ve dişleri gıcırdıyarak bun_ 
d :. efa R~lata odun lizıriı ol· ları dinliyen Ahmet Han bir :şey 

U· nr tUkeaınden baeka. ~m söylemiyordu: 
yerlerde ormanlar yoktu. Bunun i- Gim.bat ef .:ı:-· . en~we daha ya.km 
çın gene Ahmet hana yazdılar. ve kola'-' bir rrrsatr hat r tt . 
'1:'....- - k" ı··ı od .7 rr a ı. .... ıun:ı gore oy u er unları ken· (De 

\ ' IUIU \ '&r) 
~ ~ ...-.. ......._ ........ ...-.. _.._... ....-.... ....-.... ...-.... ....-... ........._ 
UW..A.W..14 • .A-.A.L~ .. A..V.L\L4W mm1"'1'1\~.,. 

~ 
Tarihte bir ke§if 

T ı\1~1111 tefrikalar. ma.51lllah 
lnzdc mcbzulclür \'O ekseri_ 

!>i de uzun tetkikler netfocstnde b.
Jeme almır, hatta o 

0

kadar ki bu 
tefrikaları okuysnlar araı;mda te
reddüde d~er bnlanursa mu
harrirleri onla.nn bu tereddütle· 
rinl izaleye çalı5ırJar. Binaf!na1cyh 
bunlar yalnız tefrika eleği!, ayni 
zamanda böylelikle blrrr ders mi\. 
hlyctinl de nlır· 

Biz bu fa.rihi tefrikalar irin ar· 
fcdllen emekler sonunda rnesclii. 
Hıurcti Alfnhı bugilnkU inhisar cf· 
gara ldl{;'ltlarma .sapsarı, kı~·ılmı•. 
tütün sararak ~ti~rinl öğrenmişiz. 
dir. Fakat 7.lya Şakir Ustadnnı:an 
(Ali r~ul) tf'frl".casmda bir oku
yucusuna ,·enlJğf izahnttmı anladı· 

ğnnız keı;flnln hlrblr tnrihi trfrlkn 
muharririne nıısip o'm:ıil·t ınn d·ı 
lntnl •tmnıyonı1 .. ltt-Slf suitur: 

"(imam AD) llln iirUnMi oı;lıı 
Plıılıammed Hanefi) ttl:t R ıl l•Ün. 
~ <"Sl (Ebtttlwırm Mnh:ırnmcd hlrı 

....._.... ....._... ..._,. ..._,. ...._.,. ~ -. 

Ali, hin Ehi T&lip) dfr. \ 'alldesi 1. 
se, (Belli. Hanif) kabl~ efradm· 
dan (Oafer bin K~) in OOLU 
(Hiı fe) dlr ... 

imkanı var mı? 
[ ŞLER1N Aüratli ~aaı için : 

'•Usullerin köleliğtnl yap· 
mamak lir.rmgcllr., •1iyen hlr ankot 
gözüme çarptı. Bu ankete ce,·ap 
\'eN'n lılr memur. h:ıkh bir ı,ı !rii
ratle bitirMK'!mekfen dolan yiire· 
ğinln titrediğini, fakat u~ul 'harı. 
dne çrlımak ~ndlşesilc neticcln· 
direnıedlk lerini ~•ı~·lü~·or ,.e çare o. 
lanı':.: ''11fes'uliyetl dağıtmak usu
lii yerine, saliblyet sahibi mor 
yPn memurlann \i7.('l_rinde topla· 
m:lk '" nıe<ı'uli,rct ~·ükii taşıyabl. 
lecrk aclAm y~tıştlnnek,, lüzumu. 
nu üne sürüyor· 

İsi ş:ılcl\ tarafından mlitalea e • 
ılnsek l.ııı del'dc rare olamaz. 
i'\Jrs ' ıılivrtlPrl J:nrkuı;111M1 ''illıh'ne 
lıil""(')· r1emur! • • 

lfü: hlr fpk(nl ,·üldenmeH rb;a 
AÖSf"rt•cd• hlrlnl · btıe bu l~aktan 
1\:-hb:-

R A B E R - Akşam Poıtıss 

1 
· Hilb~r . . . ' 

İstanbul 
n1ebuslarının 
temasları 

Vali §ehir maketleri 
Üzerinde izahat verdi 
İStanbul mcbu.alan dUn .sa'oah Şip 

halkevlnde ve öğleden ııonra Beyoğlu 
hAlkevlnde halkın dllcklerlnl dlnloml~ 
lerdlı·. 

Şl§ll ballu bir ıwıatoryom ve hAb 
tane lnşumı ,.c köprü altrndııkl c;o· 
cuklarm bir uılalıhaneye ml\"klııi iste· 
ml§lerdlr. 

Dcyo:ıu hnlkevlndekl toplaı:ıtıda va· 
il, \'8l1 muavinleri, Beyoğlu kaymaka 
mı da. bulunmuıt.ur. Mebuslar halke 
\'lııdcn vali Ue beraber Taksim ga%l 
noırunn giderek ıehlr mnket ,.e p!An 
lannı cörmUı:ılcrdlr. Vall pl~\ar Uzc 
rinde mebuslanmıza t:U:hat vttmlştlr -----
Deniz kazaları 
Bir motör battı, bir 
mavna kaptan ile 
beraber kayıplara 

kan~tı 
E\'\'elkl gece, frrtına ıırumda Hay 

darp&.f&dan butdaY yüklü olarak bir 
romorklSrUn yedc#inde llınana reımck 
te olan bir mavııanın ipleri kopmut 
ve mavna karanlıklar arumda Mar
mnraya do:tu eilrUklenip gltml~lr. 
Ma vnad:ın \'e içinde bulunan tnyfıı 

Mahı:nuttan hiç bir haber almama· 
m~ln'. Ereğlldcn llmıı.nrmıza gelmclt· 
tc olan Faik kapuııım ldareslııdekJ 

MO t.onlıık 84\kaya motöril de Şlle el· 
varında mazotu biterek ıuıara kapıl· 
Dtlf ~·e batmıştır. 9 ldLfllU> mürettebat 
kurt.arılm11tır. 

c.ne evvelki C"'CO Yalovaya kalkan 
Pendik vapuru dA Adalara yakl&§tığı 
sırada bUyllk dalgalarla kar§llatmıı:ı. 

yan ,.e b~ taraflarındaki demir çcm 
berler 'c ta.bt.alar rıarçalanınıvur. 

l<apt.aıı vapuru Heybelladoda demirle· 
'11\\t ,.., Aba.ha kadar orada luılıaı.,tır. 
vapur <1Un !im na eth'1Juek t•mlre 

tlınmııt:r. 

Piyasada kahve 
buhranı başladı 

Piyasac.!a kahve buhr;mı baş· 

lnmıştır. Aylardanbcri gümrük 
tc bulumrn 23 bin suval kah\'v 
nin çıkarılması için ticaret mii· 
dürlüğü wkiıtcte müracaat et
mi!}tir. Dolar bugünkü kıymetin 
df>n biraz fazlaya hcsablanarak 
bu mall::ru maliyet fiatı kona. 
caktır. lturtmelc v~rgisi alınma
yac::ı.ğından bu kahvelerin eski 
den gelenlerden ucuz olacağı 

tnhmin edilmektedir. 

Yeni 9 uncu işletme 
müdürü 

()e\ ıet dtmlryôlları idaresi Siri:ect 
dokuzuncu ftletme. mUdUrlOğ{}ne ta· 
y1.tS edilen Hayri bel evvelki günden 
IUbaren .rent vıziteıııne batlamııtır. 

?.Iovartaklyct temenni ederiz. 

• lzmirden ıchrimi1:e ıelmiı ola.n 
İngiliz mUba1aat ıirkeU mUmeuili 
Lord Gllnkoner dUn akıam Ankaraya 
gitmlftlr, lıılenıleketlmladen mUbayu 
edecekleri maddeler Uzerlnde allka· 
darlarla g6r11fmeler yapacaktır. 

• lbraı: etUtlnılz tıruk ''e yapalı· 
ıar- dolayııılle kliring hcaaplarında Ro
nıanya bor~lu vaziyete girml!Jtlr'. 

'f.: :-:U!us sayımı hazırlıkları ilerle· 
JUifUr. 17 bin memura veı-ile«k n· 
zffe cetnlleri haı:ırlanmaktadır. Sa· 
yını i§lııde çalıpcakıar kaymakamlar 
tarafından aeçUecekUr. 

1 
Doğru 

Değil nıif 

·Bir yardımcı polis •aw,.:~ 
teşkilô.tı kurulacak ~~ 

Ba teıllllit mensupları yalaız 
harp valla11111ıa elbise giyerek 

vazlleye llaflıyacaklar 
Ha.va. hUcumıarındJ. pollae d~Clı \'&Zl!eleri öğrenmek için kuralar ıçtl· 

muına k&rar verilm\~tlr. Yalnız bugUnkli polis te;,kllltı blr barp vukuunda 
bu 1§1 yapmaga kO.fi ~clmlyeceğindeu bir yardımcı polis te§kiltıtı yapılacak· 
tır. J{urslara glrt;rek yardımcı tqkllı'l.ta dahıl olacaklarnı aakerl mUkelle!I· 
yctlcrinl ikmal ctmlı:ı olmaltı.n ~arttır. Bunlar kursu bltlrdikten aonr& gene 
eski vazlfelerine devam edecekler, y&lmz bir harp vukuunda derhal pollıı C'l· 
blselerl giyerek tcşkllitta vazite nlnc·ıklarcıır. 

Fiyat mtlrakalte 
komisyonu 

Daha sık toplanıp biri .. 
ken işleri intaç edecek 

Hava Kurumuna 

Altln bılezikler de 
verıliyor 

Bir vatandaş bin lira 
teberrü etti 

I 
Ankara, 3 (A.A.) - BugUn aldrğı· 

DUn \lk defa fe\'kalAde olarak topla· mız tclgratlar, ödeml§te orta okul 
nı'lmış, fiyatlarının tesplU unntulmu~ <Sğretmenl Mullte§em Sarıcı, Akile 
olan b:ızı manJtatura çcşlUerf üzerin· Enver Okçular, Hamdı Aks:ıy, ?.!em· 
de tct.ktklcr yapılmıştır. 1 ounc Orscl, Mehmet Sunar ,.e e:ı. A· 

Fiyat müraka.be komlııyonu bund:uı 
~onra 111k sık topla.>ıtılar yapınağa ve 
toplanan btr~k ırıerl kısa bir zaman· 
<Ja neU~clendirmoğe karar vcrml§tlr. 

- - - .,.,_ I r lt lnnn, Zekiye !nan, evlenme yUzUk· 

Maarif Vekili ıer1nı blrer yardım <>lmak uzero Ha· 
va Kurumwıa tebcrrU eylcmlşlerdlr. 

Dün orta tedrisat 
müesseselerini gezdi 

Bayan Zekiye 1nL,, Kuruma, ayrıca 
bir altın bllczlk lhd:ı cylemı,ın-. 

latanbuldııdıı. Albl'r Bengiyu ve El· 
yoıır Oscb evlenme yll%Uklcrlnl Hava 

r.:aso:~!.: ·~:~~ 
ye İma.ret sokağı-· t11 • 

Bu satrrlan yazan • .., ~ 
dilttü• o...clan ~-~·· 
iJ.ne uğradl· Neden ~ 
'lalı edelim: ~ 

Bu sokağın iki tarıJı :: ıl', 
umumi lıeli baUne geı-'! ..... tt 
ıı.uaa aokaim cam1 avluı--d9 .. 
~ın krsmmda \ 'C bir ~ fİ"" 
una.n Ye gUnlerce taff' .a• I' 
tilettk tamir edllcn canıl~ısrt'lt" 
vann dibi boydan bo? ~ _,,. 
rl Jrnstul'ac&k kadar ı~!wt ,. 
len ca bir haldedir-~il 
aokaiın zifiri ka.ranfık :-ııa ı1 
kenaTlarmm, h:ı.tta o~e ~ 
renp öbC'klerle klrletU tlıl (;ff'· 
yardım ctmcı.1ed.lr· P ,.. 61-
~ndüz bundan geÇtiğl~!,. ,_. 
klka içinde ytminü dil' -:- ..Ar ·a.-f ,.u-mu, !Okağı kirleten 1 J;I 
~ ruladık· ,, ııdl" 

H abrlad.':t, sorup ögrc ~ 
bu cami a \·Ju5unda yıne1ı9f 14"' 
umumi h oliJan , .. rdr· ı;'oıt rr" 
resi mi, yoı.. btleıcllYC __ Mılt IJ. 
oc m<Klem hdi J-a.ptl~~ 
re bunları ~,s.-nntı· F~r(ll!llr4" 
geliyor, hiçbir hıırc.ket goch·Jt' ti• 
Bütün TA\'U1",.....Z3rl bU ·" 11' .. - ın·...- • 
nafmın lhtlyacınr J;a~' .(Sıt~ 
h~JAnm )·erino fifnıdl ,, > ~ 
rnnnlye imııret 50kJl,ğt 
b 1 . ~· u anu3 or· bir il •• 

Dün maarlf mUdUrlUtunde, m:ıl!rl! 
v~ldli Haıan Ali Yücelin relsllğindo 

or~ tedr!Mt umum mUdUr11 ve bazı 
uınum mUfetu,ııerln tıtıraklle bir top 
ıantr yapılmıptır. Yeni "1111 ba.ı:ırlık· 

lan tızulade gtsru,uımurtur. 

G:etr gıcır taml:- cdi~11 ı•ı;eı::•' 
bedin durn.n '1ibi'"l1C 'c b1l 1 

Kurumuu:ı. vcrnıl§lcrd!r. 1 ,.,. ı 11 , .. •rıll' .. ..ıııı 
aı mı 'nrıJi0'.lm,;r. ı r . • '\'ıiJ.~ 

Bunlardan ba~kA Hıı.va Kurumuna rt.nç. nı.ı.n~m hrpinü~in • 
Fethlycde GUrme kllyUndcn Süleyman krznrtrn~1ı,1ır eliyoruz. •? 
Şahln :ıoo ve Gerude Şeref oğlu 100 "'"/ .,,ı• 
lir& nakdJ mu:ı.vencLte bulunmu~nr· Donrıı degt 

t.• -& 
Vekil toplantıdan sonra orta ledrl· 

:ıat mUu!e.selerlnl geıer•k kayıt mu• 
:ı.ınelcler1nl tetkik ctmııtır • 

dır. ----~~!i!i!!~~~~~~:::;;-nurUn .Ankara \'e Jstanbul Ha,•ıı _. iıİ! 

-~---

Eve iki im 
llapamıtıar 

Sokaktan adam avlayıp 
getiriyorlarmı~ 

Kurumu merke2:lartne evlenme yil%Uk 
lertnl vereo, para teebrrUUnGe bulun· 
muş otan ,·atandaşlar ıunlardır: 
Me!ımet SJpahl ve ql, Ali Muhsin 

Kibar \'e ett. 8tyou Falclyel ve e~t. 

an. Vutı e onar, R1.r.a Oran. Bn. Se· 
mlha. Oranı .Rıdılta Oran. Fehi:n GU· 
vrn vo eşi. Muhiddin TQmer 'l<e qt, 
b:ıyan Rıfat Tac!ıban. 

uıeıtde Koık& cad~ıl:nde =:ı nu· Diğer ta.ra!tan Kur! de tııta.nbul Ha· 
marlı evde oturan Fahri \'O Ahmet va Kurumu 1Ube5Uıe bugtt.l bin lira 

1 
lslnılerlnde lkl Jdşlnln ıokakta ötekine teberr11 ctmlıttlr. 
l>eriklne muhabbet tel!Allı~ı yaptıkta· ----o---
n \'il hunları alı~ eve gc:Urı.Jıklurt an· Dahı· ıı· ve ve ı"ktısat 
la§tln1 l!t, dUn cvlertnılc Merl 'l.'C Zey• 
nep l~lmlerlndc iki im: iki erkekle 

ya~~~~~;~l'~7 numaralı C\'de n~ ki\• • Y8killerı 8 ~ rsada 
dmla iki erkek yıık:ı.lanmqıtır. Kadın· 
tar mullyeneyc gönderilr.ıl~lcrdlr. -- .... ~-

Kaballat kimde? 
Berberler cemiyete, 

cemiyet esnafa 
yüklüyor! 

Berberler cemlyeU dUn topl:ı.nmı,, 

anHk i·8 kişi bulunmu~t.ur. Berber· 
ler ltendllerlne hıber verilmediği, ce· 
mlfet idare hcyetl lııe emafm a!Aka 
g-öıurmediAful ıö)1emektedir. --Bata,tla yeaı 

mektepler 
i\nt.akya, 3 (A·A· ) Hatay 

köylerinde yeniden mektep açmak 
vo yeni mektep binaları yllpmalc 
için, başlanmış olan çal!§mıılar bil· 
tlln hızı ile denm etmektedir· DUn 
de BozöyUk köyUnde temel atma 
mera.timi yapılan mektep binast 
ile bu ay ikinci bir mektebin in§a.· 
ııma bqlanmı§ bulunulmaktadır· 

Temel atma. mer&!imine civar köy 
!erden binlerce halk i.ııtirak et.mit 
\'C ' raliyf temsilen vilt\yet mektup_ 
~uau bulunmuatur. Bu mUna.sc_ 
betle nutuklar söylenmiş ve bu a· 
rada köylil bir çocuk 5imdJye ka· 
dar mektep yüzU gömüren köyün 
cumhuriyet hUkumetinln ve büyUk 
Ierimishı gösterdiği alüa saye.in· 
de bugün bir nur ve irfan ocağma 
ka~m9.8mdan köylil halkmm duy 
duğu :oıevinç ve minnettarlık duy. 
gulınna tercilman olmuı;tur. 

l ktzsat Vekili Merinos 
f abrikaıını gezdi 1 

1 
nur..:ı, :; (.\ .. \.) - Şelırlmlzc!c 1 

bulunan d!lhlllye \'~ iktisat veklllerl 
b'J sabah romııUzınnd:ın nıuztnrlp o· ı 
!arak yntıın ,·allml::ı Çc:.'klrgcdeki c· 
\'inde ayn oyn ziyaret c!ml§lcr kt-n· 
dislle uzu:ı mllddet ıörUcm\lı'lcrdir. 

MUtea.l>lben lktıııat \ekili Merinos 
fabrikasına glrlerck fabrtko mlldilrlc· 
ri taracıucı.:.11 k:ı.rııtlaumıştır. Vekil, 
fabrlkada.l~l btitiln pavlyonlan ll)'n a;:.r 
n rozercl~ t.etlrlkatta bulunmu, "' j 
burada y&ptlan ı,ıer hakl•ında oJffl>a· 

1 
darlarm ''erd11i izahatı dinlcml§tir. 

\'ekil, Gemliğe haıeket etotoU.r. 
Dahlll;re \'eklll de vil!)'et, belediye 

halk partlıı1cl ziyaret cylemlotır. 

---t--
tzmirde yağmurdan 
üzümler zarar gördü . 

h mir. S (A·A·) - İki günden. 
beri yağan yağmurların r.ı:~1!n 
ma.hsulUne faydalı olduğu kadar 
sergide bulunan fütUm \'O incirlere 
zarar verdiği tahak.l:uk etmekte. 
dir. Yağmurun nisbetcn daha faz· 
la yağdığı Manisada. oldukça za· 
rar bulunduğu gibi Kem:ıJpa~ada 
mahsulUn Uı;te biri ve Germrn • 
cikte incir mahsuliiııün üçte biri ı!
lanmqtır. Kuru mcyva ~bracatçı • 
la~ birliği bu vaziyet karşısında ib. 
ra~ fiyatlarını biraz yilkııeltmeğe 
karar vermiştir· ÜzUm \'e incir 
piyualarmın da açılma zamanla· 
n htnUz taayyün etmem.lııtir· 

33G do,UJDIOl,ı' 
ç atrıııyor . 

iııdC•' '' F'tıtih Asl:crlik Şııb"S btJ,,ın!ı~ 
'336 dofhunlularlll • ,,.31> 

"' ısrı:1 ' l"" muameleye tabi olan 13rıl1 " 
mala.rı 15 eylül 940 
hitama e:-ccektir. o;.ur:..f111 

Bu sebepten: /\. - tflC· 
hıılihatır tahsil .,.·esi1trılttr,~r:1~· 

B - Son .yokl0Jllll9~t ,-e! 
cak diğer eratın dn !'!I 111UÖ~ 
kalnriylc bernbcr bı11 1ri0 11 

~ırl:nd:ı Cyani 15 eylô 111Ur' .• 
• )'C •, 

şamına kadar) şul>C t·f.'1· 1• 

atl:ı yoklam:ılı:r.nı Y ·~1 ıce" 
rı, aksi takdlrde yoidt'~uf· 
~1 kalacnklart ilatı olU . ~. .,.-
336 doftumtııl ~ 

SOD JFO~l&JliaD1 . 
··ı· ~ıv>< ıtı' Ceşıl.taş A:l;~, ... ~ ... dO,ıı ~r. 

3:36 doğumlu ve b~ e .. 8t 11 • 1 

larJa nrnavcacye t~bıle~e ~ ~ 
~ "fl r" ; ı: 

yoklamaları tek gu_...ı;ı111işt"Ar· 
lncağı e\'Vclcc ilıl::t t.""'' J\l:'l.r, ·ı· . e ,,c ıcrı 
kerre !Uzum üzeri.O · ~ 0,ıı 
rı cunı:ırtcsi ve pnz~r .,at O 1 ·ıı "n s.... ı 
den ın:1d:ı h r gu ıııcl'ğı 
sant ı:.; e kndar rnP~ ~ 
olunur. ~ 

Vefat ıt' 
• JJ.19,.P ,rıı• 

kmel:ll nlb:ı.y nıerııurıı u}l,rffr ,.J' 
t'efike.tıı \'e mUt,.fC'lddt Dl 1 ~ ft 
A .. ;,1 -"'- F'ehtul r.5]: çul' ......,.n.nm ....... n ır ııll ııl'"" 
\'aMul bayın za111de 'b ,,,,ıı J ,& 

/OıJ •• et,. 
d~nbcı 1 mUbte1:\ oıdu., ,re r ,ı r 
kurtulamı.rarak ev,·e!ldc~J#tır·ri r/". 
yündeki c\·lnde \'erat ,,ııı,.. r:I 

' ı.:ı.r~ı . (ıl' ı 
hunıc hıı.yn, her.ke~c sile ll'!lf -r~' 
geven \'e bUtiln ınanıı tı111 

h ·cteYe ı 
k8(1ındı. Bayan Zn. 1 ~ 
~ rahmetler d,lcru:. rııl Jt'~ t~ 

Aziz arkadıv=ıınız fe.b cJl'd'
11 

..., • dC 
re ve kcc.lcrll a !)c11i.lle 

yettcrlmlzl 



l'azan: 
A. BOLEND KOÇU TARI HTEN BiR YAPRAK 

~19Bifllll 
Polonya harbinde 

mektepler bazın AI rn a n ya 
meruımıe açıldı 

" Fransanın ölmüş IO~ bin ölü, 200 

Fraaıada Mısır 
kabinesinde 

tadilat 

Kız esvablı 
delikanlı 

olduğuna hın yaralı verdı 
ınanıyor musunuz,, 
Talebe hep bir ağızdan 

muallimerine cevap . 
verıyor 

Lonclra, S (A.A.) - Pat ajan· 
sından: 

'l'imcs gazetesi. harbin yıldö· 
niimii münasebetile, başvekil ve 
başkumandan general SikorskL 
nin bir müliıkatmı ne5retmckte
dİİ'. 

General, bu mülakatında Po· 
lonyalıların bir sene muharebe· 

Londra, 3 (A.A.) - Lef ajan. den sonra hattı hareketlerini 
S1 bildiriyor: 

Viııdeki Amerikan muhabirle. dcği§tirmcmİ§ olduklarını söy. 

Hayır! 

rine nazaran, işgal altında bulu- lcmektcdir. Arazilerinin düş· 
mıyan Fransada mekteplerin açıl. manlar tarafından mu,·akkaten 
ması büyük merasimle icra edil. işgal edilmiş olmasına rağmen 
miştir. Polonyalıların kalbleri hürriye· 

Tedrisata ba~lamadan evvel te ve istiklale sadık kalmakta· 
hocalar ve ilk mektep muallim. dır. 
leri talebeyi toplıyarak Fransa. Polonyanın harp esnasındakı 
nın halihazır vazıyetini işaret e- mcsaisiııd~n bahseden general 
den ve bütün Fransızların memlü Sikorski, Polonya ordusunun, 
bulunmalan lazımgelen vatanper. Fransa ı;cferberliğini kolaylaş· 
ver hissiyat hakkında nutuklar tırmak ve Fransaya Jngiliz heye 
söylemişlerdir. Mareşal Peten'in ti scferiycsi göııderilmesi için 
radyo ile verilen ve genç mek. 
tepliJeri fedakarlık hislerine aa. kcndisinı feda eden bir pi§dar 
vet eden nııtkundan evvel birçok vazifesi !fa_ etmiş olduğunu be· 
kimseler söz söylemiştir. yan ctmıı;;tır. 

Carnot lisesinin açılış mera$İ. 1 foviçre kızılhnç crmiycti Po. 
minde bulunmuş olan Nevyork lonyadaki Alman z:ıyiatınn mii
Herald Tribune gazetesinin mu- tcallik r:ı.kamı ncşrctmi§t.ir: 100 
habiri, bir hocanın bir an gelerek bin maktul, 200.000 yaralı var
tö.r,le haykırdığr~ı ~·azıyor: y dır. 1000 tayyare ve 1000 tank 

Fransamn bıtmıı olduguna, tahrib edılmiştir 
Fransarun ölmüş olduğuna inanı. l · 
yor musunuz?" Sesleri derin bir 1 
teessürle dolu olan talebe: "Ha. 
yır .. " diye bağırmıştır. 
Aynı gazete, Pier Laval'in 

Transocean Alman ajansı muha. 
birine yapmış olduğu ve Alman 
radyosunun neşretmiş bulunduğu 
beyanatı veriyor. I..aval şunları 
söylemiştir: 
''- Fraruıa. 1ngilterenin yahudilo. 
rin ve Farmasonların tahakkümü 
altında yaşadıktan sonra. $İmdi 
,zaferleriyle AvrJpanın idaresini 
eline alan Almanya ile anlaşmaya 
çalışıyor. İki millet arasında ye. 
ni bir harp ihtimallerini kökün. 
den söküp atmak için Fransız 
• Alman barışına çalı~mak ycga. 
ne gayemdir .. , 

Y unanistandan mal 
getiren bir. motör battı 

Pireden limanımıza hareket e 
den Agia Marina adlı bir moto
run yolda fırtınaya tutularak 
battığı bildirilmektedir. Motor. 
da memleketimiz için mühim 
mikdarcla pıal bulunmakta oldu 
ğu da. ha\1· r nrilmcktedir. 

~ BAi, 3 ı A.A. > - Röyter: Nallonal 
Z8ytıırıgun muhabirinin \'erdiği bir ha· 
bere gl:ire ltalyan m~amlan ltaıya· 
da. bUtün evlerde .otellerde ve lokan· 
talarrlll bulunan demir \'e bakırlara 

vv.lyet etmlşlerdlr. 

• Amsterda.m. 3 (A.A.) - Şiddetli 
bir ya11.1rnı be:a fllllanda dNnJryolları 
depolarını tahrip etnııştir . .Mühim ha· 
ıa.rat vukııa gelmiştir. Jumidt'!nde çı· 
kıı.n dı~er bir yangın neticeıılnde 11· 
manda bir mağaza harap olmuştur. 

• N'evyork, 3 (A.A .) -. Stc!ani: 
DUn bütun Amerikan kontederuyo· 
nunda tcslt edilmiş olan iş bayramı 
esnasında seyrUsc!cr kazalan netice· 
sinde 500 kiti ölmUştUr. 

• Helslnki, 3 (A.A.) - FlnlAndiya 
reisicumhuru Ka.Jllo ha.ııtalanmıştır. 

Sıhhati, bazı endişeleri mucip olmak· 
tadır. 

eo ~evyork, 3 r A.A.) - Ste!ani: 
"Yankee Cllpper,. tayyarcııi 200 llb· 
relik tlf!J seromu il :ı cenubi Fransaya 
hareket etmiştir. 

Başvekil hariciyeden 
ba§ka dahiliye 

nezaretini de deruhte 
etti 

'\ahire, 3 (A·ı\·) - Kabinede 
ikinci derece ehemmiyette tadiliı t 
yapıld1~1 bildirilmektedir· Ra~ve · 
kil YC hat'idyc nazın Sabri Paşa, 
dahili.reJi de uhd~irıe almış ,.e da· 
biliye nazırı Saadist "lideri Nokra 
şi Pasa. maliye nar.ırlığın:ı getiril 
miştir-

Ev\·elcc malive nazırı olan Ha. 
mil ~ülcyman · Bey devlet nazır ı 
olmuştur-

Sovgel 
Rusgada 

askeri 
manevralar 
ltfo.o;koı:a, 3 ( A.A.) - :Krass· 

naya Swj<!sda ga1.ete.-;inin bildir 
diğine göre. son 1..amanlarda 
~foskova ,.c garp a~keri mmta. 
kalarmda olduğu gibi, Sibcr ve 
Odesa mmtakalannda manevra
lar icra ooilecektir. 

Moskova; 4 (A. A.) - Odcsa 
da bir nutuk söyliyen mareşnl 
Budienni, halen SO\'Yetler birE
ğinin müteaddit askeri mıntaka 
lan nda yapılmakta olan tatkik 
~kzerRizlcrınin bugünkii garb 
harbi mPyclan muharebelerin. 
den ahn:1ıfi derslere istinat et
mekte cıiduğunu bildirmiştir. 

llovakyada 
yabadiler 
ıenetıerlnl 

kaydettirec:ekler 
ı•rcssboıaı- 3 (A,.\ .) - D.S.8. a· 

janu blldlrl.\or: 
Slovakya htikümetl, ev..-elce bahse· 

dllml~ olan ve yıı.hudllerin aervetlerinl 
kaydettirmege mcclıur kılıntlıklarına 
mütedair bulunan kararnameyi ne§· 
retmiştir. BUtUn yahudller servetleri· 

p RENS Hıwbar ile kral Si 
vord biribirlerinin can düı:· 

m:ınıvdılar· Prens. kralın km Sig. 
iıe'y~ vurulduktan !lonra. bıı düş. 
maniık çok daha acı oldu- Prenı1, 

Slgne'nin çılgın iıııkıydı· Bu gı.izel 
kızın, yaı;laıı on br.!=tle on yt"di a. 
rasında iki gürbüz, tuvana ve gü· 
7.Cl yüzlü erkek kardeşi vardı· Bu 
oğlanlar. babalarının yüz akı. mem· 
leketin ümidiydi· Her iki~i de, er 
meydanında prens .Havbar tarafın· 
dan öldürülmüştü. Levent vücut
ları toprak altındaydı· Kral Sivord 
oğullarının katilinden nefret e. 
derdi· 

Bir gece prPn!!I Havbar rüya 
;ördü. lçi ilzgün. dü~ünceli uyan. 
ciı . Anaı1ma: 

- Bu gece rüyamda kendimi 
gökyüziinde uçar gördiim· Adı gü· 
zel ve yilzil §afak rrnginde olan 
sevgilime sımsıkı Mnlmışmı, be· 
raber küfür klifür uçuyoruz ... 

Dedi. Kadın gilzı>I bir prense i· 
çinden ağltyarak bakıl: 

- Benim oğlum :;U:ı:el Havbar, 
dı-di. kendini gökyüzünde görmen, 
ı1evgilin senin olacak demektir; 
fakat, beraberce uçup gitmen, (')· 
nun uğruna öleceğinin habercisL 
<lir! 

Delikanlı: 

- Kendi11ini Sf'\'mP.klı- öJ::ündü. 
ğüm bakiri'! bPnim olsun da, ölüm 
bana vız gelir. o kızın uğruna ölü
rüm! ... 

Diye bağrn.Jı. 
Bunun üzerine prens bir hile i· 

c:ıt etti: 
Saçlarını, omuzlanndan aşağı. 

topuklımnıt kadıı.r uzattı. Bir kadm 
esvabı yaptırıp çelik zırhmm üze
r ine giydi. Sonra. bir ak kısrağa 
binerek dörtnala Danimaf'.ka yolu
nu tuttu. 

Yolda görtınler biribirlerinn 
- Bu bakirn kimdir? ' Yü1.Ü 

tatlı, yapısı d,.likanh vücuduna 
benrJyor, tığ gibi. duruşu alımlı, 
cesur, belinde, delikanlılar gibi a. 
ğır htr kılıcı var ... 

Dive soruyorlardı. Havbar gü. 
lüm~lyerfl'k cevap '"eriyordu: 

- BP.n bir Valkiriyim? .. (l) Ka
dınlArdan e.5\'aplnrımı ve bekire· 
tinıi. crkekh~rden zırhımı. kıltcmıı 
\"e cesaretimi aldım!-

Beya7. atıyla kral Sivord'un sa
rayına girer girmez gü:•~el Signe i
le bakire arkadaşlarının yanına çı. 
kardılar : 

- Güzel yüzlll. gönUl alıcı, ter. 
temi:ı: 8igne! Brni sana kral o~lu 
Havbnr yolladı ,eliı;ll"rindf', i'-~ü 

ni hulundukları belediyeye blldirecek· 
Jerdir. İhbar etmlyenler veye. noksan (l) PutpPrf' ... tlik zama nında ,ı-

mnl mlllf'tl <'r lnin inandıkları h ur i· 
ihbarda bulunanlar be§ seneye kadar 1 k" k 1 d ·· ı k h • ı-r: ·ı. <'E'n · mf'n anın a o en a -
hnpls ccuunnıı. mahkQm olacaklar \'C 1 't ı · . 1 la ·· ı. ram3n arın <'f'~f' f'rını a ır r. ;:o,._ 
bUtlin ııervetıcrl müsadere edilecektir. yüziind e rf'nn<ıtf' J?;Ötiirü rle rfll· 

Belediye 
----·-·-· ..... ·-·-·-·-·-·-·-·-·--···-·-·-·-·--·..!.-~~~--·~~~---....... "'---------:--·----·-·---·-·--·--···---·-···-----·ı 

yasakları... ve Tatbikatı ; 

t -ıılndı•ıı; "~ladde 21 - KH ldırıııılar Uı.rrlndP 

\ e blnalıuııı kı:ı ıııları önh•rlndı· \"C ııal.llr ~ crlrriııllr ohı rula nıaz.,. 

Ohınıhunaz mı~ O da ne deınrk Y Tuptııuır.dc K:ı nıba~ ıııa luıll~lndc a 

ıııan bu ~•m ~alna otuıııldııtunır defll. klıçük capta bir paı.ar hile kurul 
dutunu \"e kareı liar~ı.ra Jtetl'.n iki ihtiyar kartının 1'.\ lf'rlndekl köııe minderin 

__._ .... ..... ..-..... ........- ! 

-

./ 

ılı• oturmaktan da h il ıl l' rln bir raha t \!' hıı rnr i~·lndl' tatlı tJ~tlı "ohiM>t4' daldık· 

lnrrııı gö"'":Mi~·or . llPle ~l'rlı>rc !ltrih•ıı ı·ııııar iı. t hıııh•, "~"" ıllhlnıt~ hilwr \e 
M'b l.P Ytı~ının nl'fa!etlnl' ne bu~ rıılııı : 8~~ lrcı· hıı rc,lm ~ ıık~nıl:ıkl dl'. da· 

hll olml\k lh:ue ~itil bt>ledlyc yaııaklarını bu.an nası l tatbik eıl\ldlğlni ~k 
ı:;ıiı:t'I ,~~rtnf'ktedtr. 

' 'c d :kietr pek becerlk&i.zim, lellU\ 
~·anınöa kalıp da bunları öğrene· 
yim diye! .. 

- Beni Ha,·barın adma ~climlı. 
yan ~üze! bakire, ayağının uğru i· 
le gelmiş oJ... Benim için çok iyi 
bilir dedikleri örgü ve dikisi sana 
ö~reteceğlm ... Burada kahra~-a. hiz• 
metı;i .kızlarımla beraber yer. içer, 
gülüp oynar, yatıp kalkarsın! ... 

Havbar utancından kı~udı: 
- Ben hizmetçi kızları ile bfr 

sofrada yemt'k yemem, ~imdiye ka
dar kral ı;ocuklarile beraber ye
mek yedim, llllemeli ipek yorgan. 
ların altında kral kızlarının koy. 
r.und:ı yattım! .. 

f'ignc güliimsedi: 
- Dinle beni gll:ı:el kız. Sen ü

r.ülme. )'t'meği benimle beraber 
yersin, altın yaldızlı yatağımda 
benim koynumda yatanın. 

Dedi· Sonra, kız eıvabı giymi~ 
olan Havbarı ayaklannın dibindP 
oturttu: 
·- Sana şimdi çok zor bir eli i 

göstereceğim... Bu ~lediğim ku • 
maş, babam kral Sivord'un bay· 
ramda büvük be'\' lerine birer ee
vaplık hediye ve~iği cok kıymet. 
li bir dibadır ... Şuradaki renltli ku. 
ma1'lıı.rdan memleketimizde yqıyan 
hay,·anlarm rMimlerini kes~ğiz ... 
8onra o reııimleri bu kumaşm ü~· 
tüne yt'rleştirerek kenarlarmdan. 
saç teli kadar ince ırrmayla dike· 
ceğiz! .. 

Havbar eline küçük bir bıcak 

aldr. deniz ma\isi. kan Jcrrmıznn, 
gül beyazı kuın~lardan ceyli\nlar. 
gey.i.kler oyup çıkardı. Onun oydu· 
ğu şekilleri, Signe. inceci.le parmak
ları ile kıymetli dibanın üzerne 
yerleştirip kP-narlarmdan dikiyor. 
du. Hizmetçileri HaVbar için: 

- Bu kadar gUsel bir bakire CÜ. 
ki§ ve nakış bilmesin··· ~ klldıır 
§atıılacak 11ey! ... 

Diye lrnnu_euyorlardı· 
Yemekte sofraya içki gelm.iıti· 

hr.lar yudum yudum ~erken, kız 
P.svaplt kral oğlu çanağını bir di· 
kiıte bo§altl\'erdi· Bir kız: 

- Bu kadar glisel bir bakire· 
nin kocaman bir çanağı bir diki~te 
bitirmesi ~aşılacak ıey? .• 

Dedi· Havbar ktf'.dl· Fakat bu 
hizmetci len dilini kısmadı: 

- Ömrümde elleri bu kad :> r bü• 
yilk ve nasrrh kız görmedim: çe
likten daha ~rt derilıi var· öm. 
rümdı>, kl%luın göıUne hu kadar 
sert bakım ku! görmedim! 

O giinü. ak~ıuna kıdar. Havha· 
güzf'I SisııP'nin ayağı dibinde l:C. 
rirdi. Gecf'. yatak odaı1ma beraber 
gittilPr· 

Odada yalnız kaldıkları zaman . 
Si;:ı:ne parmağmın ncnyla Havbıı.rm 
göi:ı1iine tutundu ve eııvabmm 11.l
tında bir zırh bulunduğunu ffll'k@t· 
ti . Havbar kız eıwabını çıkardı, lu· 
zıl altm gibi parıl p11.rll yanan 
zırh mPydana çıktı. f'igne: 

- Senin göğııün diğer bütün ba
kin~lerin göğsli gibi yuvarlak. kil. 
bank d1>jfü: nlcin? 
· DiyP. sordu. Havbar: 

- Bizim memleketimizdi'! kızlar, 
n'ilanlıırla beraber cens:e giderler. 
"ırh ı?iydiklerindPn JtÖ~üıııleri ka • 
ha rmaz. memeleri. dümdüz göğü~· 
ı erlndr kırmızı diiğmecikler gibi 
krılır-

H:H'b:ırln SignP bir ipekli. iıde· 
mc>li \'organın altına girdiler· Kı· 
r.ın k;irUk ('ileri oiilsnın lıocııman 
c11Pıinin ıırasmda ydı, küc;ücülr 11 -

\"aklan da onun büyilk ayaklarilP. 
oynasnyordu-

(&tı d,,.tanın ı.onıı 'ar) 

\hmet Riilc>nd 

Bazı tacirler çivileri 
piyasadan 

topladılar mı? 
Çh·ı buhranı t!! lmı.r başlamı~lır. 

u zı tuccaırn plyuadııkı nıaıın, 

topJsıvıp !Akladıkları söylenmektedir. 
Çi\•i bulmak mUmkün olamamakln 
dır. Aı\kndsrla.rın harekete ;cçmc:-1 
b•l.:lcnmektcdlr. 

~ 

Nişanlısını yaralayan 
genç mahkum oldu 

Aksarayda oturan nişanlı~ı 
Pe:'ihaııı ni!\ihtan bir gün C\'· 

\'Cl kendisin<? tesiim olmadığı i. 
çiıı bıçakla muhtelif ycrlerind~n 
yaralayan mücellid Sadığın dün 
sckizind cezada muhakerne.sı 
yapılmışt.ır. Sartık nışanlısını 

kıskandı~ı için \'ltrduğunu iddi 
a etmi!jtir. Sadık 10 ay 26 gün 
hap~e :mahkum olm'U§tur. 



4 H AB ER - :AkJam Postası 

Romanya 
hadiseleri 

(Ila:; tarafı 1 n<'idc) 
Bilkre§ radyo istasyonuna gir
mişlerdir. Bunlar tevkif cdilmi§ 
!erdir. 

ROMANYA HARlClYE 
NAZ1RINL~ RAHATSIZLICI 

Bükreş, 4 (A. A.) - Röyter: 
Rwnen gazetelerinin yazdığı. 

na göre, Romanya hariciye nazı 
n ::Manoilesko, Viyana konf era.n 
sında. kendisine yapılan hürmet 
sizce muameleden do1ayı sinir 
buhranm:ı. ugramı~r. 

Viyanaıı meşhur mUtchassıs 
Liscn~czcl Alman hariciye na 
zın Yon fübentropun talimatı 
üzerine Manoileskoya Rükrcşe 
keder .refakat ttikten sonra 
dün ayn!mıştır. 

TRANSILV ANYA 
KOYLULERININ GALEYANI 

Bükreş, 3 (A. A.) - Bükrcş
te hafta sonunda ynpılan teza
hürlere dcv.am olunmamıştır. 
F:akat Transilvanyadan gelen 
son hnbcr.ier, Viyana hakem ka 
ranna. ka.rfı muhalefetin sürat· 
le ve tehlikeli bir tamda fazla. 

• laştığını göstermektedir. Bu !la 
berl~ göre, Transılvanyada 
doğmuş askerler, işgalleri altın 
daki mevzileri tahliyeden jmti
na. clmcktcdirlcr. Bjnlerce ltöy 
lU. .Ma.ca..r bududnda Romen is
tihk8.mlarında çal~mak üzere 
gönüllü gitmek istemektedirler. 
Silah ve mühimat nimaya. mu
:vafak olam~ynrilar, cllcriJıe o· 
raklarını ve kazma küreklerini 
ala.rak mukavemete hazırlan
ma ktadıriar. 

Transilvanyanm mcrkez.i Klu 
ja var.mı§ olan Maniu, kendisi .. 
niıı ve tcrkedilen araziden ge
len iş arkadqlanmn, yeniden 
Macar tahakkümü altına. gir 
mek iiure, olan 1.300.000 Ru. 
menin mukavemetini orıanize 
etmek üzere Kluja ıve diier si
yasi ye kültürel merkez §ehirle 
rindo birl~eceklerini söylemiş
tir. 

MACARIJUt DA 
AYAKLANDI 

Cluj, 3 (A.A.) - Tra.nsilvan· 
ya. • Röyter aja.nsmda.n: 

.Tra.nsilva.nya.'ıı.m üçte ikisi· 
nin M~'a. terki aleyhin
ae nüma.yişler yapılmasmm hü· 
kOmct tarafından men'edilmi§ 
olmasına rağDlen burada. birçok 
protesto nUmayişleıi yapılmış. 
:tir. , 

Buna mukabil Mac:arlzr da bir 
takım nUmayiıter. yapmışlardır. 
Bu mukabil nümayişleri yapasılar 
~ve 100 kadar Macar 
tevkif edilmİ§tir. 

Cluj'da. lbir harp hAvasz lıü. 
ikUm ısürmekt.eclir. Sokaklarda. 
ne otomobil ,ue de otobüse te· 
sa.düf eclilmekUclir. Bütün dük· 
kinla.r kapalrdrr. 

Satumare'den gelen bir ıne· 
sa.jda müsellah Macarlardan mü· 
rekkep ıbir grup\Ul bu şehrin 
baı:ı.ka.Jarm,a. hücwn etmi§ ve 9 
Romen ja.udann&QllDl öldfuiil. 
mu, olduğu bildirilmektedir. 

Perıcmbe günü baflıyacak o. 
lan Macar işgalinin ciddi karga. 
§alıklar vukua gelmeksizin yapıl. 
ma.sına ihtimal verilmemektedir. 

Transilvanyadaki baı:r Romen 
kıtaatının daha §imdiden bulun
auldan mevzilerden çekilmekten 
imtina etmiş olduklan ve Gene
ral Antoncskonun Romen 'kttaa
tmı tahliye için Bükrc§terı gön. 
aerilmit olduiu bildirilmektedir. 

Köylü fırlrası lideri Dr. Maniu, 
Cluj'c!a teılril edilmi§ olan ••Mu. 
kavcınet komitesi" reisliğine ta· 
yin edil~tir. 

Dr. Man.iu, Röyter ajansının 
nıuhabiri ile yapmış olduğu bir 
ıgöril§me esnasında Transilvanya. 
nın taksimi aley'hindcki mücadc. 
leıine devam edeceğini söylemi~
tir. 

ROMANYANIN KAYBI 
'.f\ı'"EDJR ? .. 

Bükreş, 4 (A. A.) - Rador a
jansı bildiriyor: 

1 Kanunusanide 1940 da tet
kik olunan istatistiklere naza· 
ran Viyana hakem kararları Ro 
manyan.ın elinden zorla alına . 
rak Macaristana ,·erilen Trnnsil 
vanyanın nüfusu 2.609.007 dir. 
Bunun 1.304.903 U yani yüzde 
60 ı Rumen, 968.640 ı yani yilz 
do 39,1 i Macar, 72.100 U yani 
yibxie 2.8 l Alman, 1'8.649 u 
yani yllıde fJ.7 rrl yahudi, 28098 
yani yUzdc l,1 :1 Rutenyalı, ,.e 
87184 ü yani yüzde 6,4: ü di~er 

Japonya 
Hindiçinige 
ültimatom 

verdi 
Japon askerlerinin bu 

topraklardan 
geçmesine müsaade 

istiyor 
L<>ııdra., 4 (.\· A ·) - Saygondn 

ne~r.cdilen bir resmi tcbli~c göre 
Japonya. Hindiçinidcki Fr:ını;ız 
makamlanna bir iiltimalom ver -
~tir· Bunda Japon ;ı.sl\Crinin 
Hindiçini topraklarından ~cçmcsi 
iı;in mUsaadc istenmektedir· Ülti • 
mııtom rcddedllıni§tir· Tokyo salii.
hiyeU.ar mabafili bu haberi tekzip 
ttmi:ltir· 

Bir gence 
zehirli şurup 

içirmişler 
Kaısmıpaıa:ia Ca.rniike" · ,. r-~.t.1. 

lmnde oturan Nihat admdıı. bir 
~nç. dtin sevgilisi Mclahatin eıin
cle şurup jçmiş, fakat biraz sonra 
~iddetli sancılarla kr.ndimi ~·rı
den :yere at.mağa vP ağzından kö
püld r saçnıağ.1. b:ı.şlaml$Ur· 

1'ilıat hemen çağrılan bir oto. 
mobille Beyoğlu hastanesine kal· 
dınlmıştır· Sıhhi vaziyeti t.ch1ikeli 
Qlan genç, güçlükle veril.iği ifade_ 
sinde kcndimni aevgilifil :Mcllıhntle 
annesi Lemanm :içtiği şuruba söz
taşı koyarak zehirlediklerini söy· 
lemiştir· 

Zabrta anne ile lm hakkında 
tahkikata girişmiştir· 

Bak alları 
dolandıran şebeke 

(Baş tarafı 1 irıcide) 
la dolu ol&nlarla df.ği~Urt~ anıaııJ· 
~tır. Fakat bUtUn &r&§tmn.alara 

rajmrn bu oebeke ele ce~trllememı,· 
Urr. 
Şebekenin mantetıerl ,.UzUndea 

birçok ınU§tcrHer lle .:dükkln sahiple· 
ri uaıımda da bidileler oım111tur. 

Bllıuu latanbul taratındıı. faaliyet 
göııtereıı bu ,ebekenin .on gUnlerde 
bu civarda ivin anla~ıınıuı )'ll%Unden 

Beyoğlu tuafmda ve dlfer semUerde 
!faaliyete bqladıtı aöylenmcktedlr. 

Hadiselerin 
tefsiri 

(Baş tarafı 1 incide) 
hayr~t etmekten kendini alamıyor· 
Acaba bu ,aıe~ Milletler Cem.lyetl 
paktmdaki o maddeyi f'Nııııı or. 
dulannm mağ1t'ıbiyetinılen ~onra 

mı öğrendi? 

Anlaşılıyor ki uferler glbt aıağ-o 

lublyctler bir memleketin yalnız si
ımasnu dcğtl. ayni zamanda akıl ve 
ımutfitnı, mahU.,eelnl de deiif

tiri1W• o b4ar ld bttu ıinUiiti 
değlfllıliie bakarak bun 'eroer 
un bir Ja.akikat olap olmadıinda 
§Upltelere 'hile düeü7or· 

HASAN XUMÇAl'J 

unsurlardır. 

BUKREŞ HUKIDIETI 
MiLLETl TESKINE 

ÇAUŞlYOR 

Bükreı, 3 (A.A.) - Rador ı. 
jası bildiriyor: 

BaıvekiJ Gigurtu, Transilvan. 
yarun tcr'lcini protesto eden ve 
memleketin hudutlarını müdafaa 
azimlerini izhar eyleyen Romen. 
Je~c hitaben. bunları sükuna, ma. 
kuliyete, vekara ve çatıımaya da. 
vet eden bir beyanname ncıret. 
mistir. 

Ba§vekil B. Gigurtu, bu :,e
yannameıinde ezcümle diyor ki: 

Mihver devletleri, anltyamadr. 
ğım1ı sebepler dolayısiylc yaban· 
et hükmü altına girmek mecburi. 
yetinde kalan Romen milletinin 
hüriyetlerini garanti etmektedir. 
Jer. h:dirabımrı ne kacar büyük 
olursa olsun, belk, ı::ü:r.el olabile· 
cek, fak.it biitün memleketin çök. 
mcsiyle netkelcnebikcek bir jest 
için, Romen devletinin mcvcudi. 
yetini riske cdemeyir.. Hudutla. 
rımı;z: hakkında verilen garanti 
sayesinde, yeni bir esere, Roman. 
yanın kalkınmasına ba~lıyabiliriz. 

Başvekil Gi.gurtu, beyanname
sinin nihayetide, Romenlerden 
hükumete itimat etmelerini ta. 
lep eylemektedir. 

12 ingihz 
şehrine 

hücum edildi 
Lomlr.l, 4 (A· t \ · ) - Alm;m 

tayyar<'leri dün a.kl;am lngıltcrenin 
12 şehri tiz<'rinclc hUcumlarda bu. 
\unmuşla.r.dtr· 

SAC \IJl\l JIÜOU~IT..An 
Londro. ~ ( A.A.) - Dü ı rcı..c 

ve ıbu sabah :münf erid Alman 
tayyarclcd, 1ngiltcrcnin muhtc. 
lıf mmtakaları iizerinden uçmuş· 
lardır. Yükse:c infilfık krıbili· 
yctli bombalarla yaııgm bomba
ları hafif hasarat husule .getir
miştir. Bombardıman kurbanla· 
rmın adedi ııisbeten az.dır. 

IA>ndra mıntak~ın meskün 
bir nahiyesinde bazı evlere bu 
sabah ki sesli bomba düşmüıı 
ise <le bu ~wlerde bu1unanl:ı.r ~ığ· 
naklara iltica etmiş .olduğundan 
kimseye birşcy olmamıştır. 

Londra civarına. da yangın 
bombalarile )'ilksek infilak ka -
biliyctli bombalar düşmÜfı \'C e. 
hcmmlyebiı ıbau yangınlar çık· 
mıştır. 

Alman tayyarekri, lngiltcrenin 
cenubu şarki, cenubu garbi. l)i· 
mali şarkj YC ~imali garbisinde 
muhtelif mınbikalar üzerinden 
ve orta lngiltcre ile Gal eyaleti 
üzerinden uçmu.5lardır. 

Fakat birçok yer~ ·:~ bir veya 
iki bomba atılarak bazı mcs -
kenler hasara uğratılmıştır. 

Orta İngilterede bir bomba, 
sığma.ğm ilstüne dü§lllÜ§Uir. 
Sığnakta bulunan altı kif]iden 
ikisi ölmüştür. Orta Ingilterenin 
b~a. bir sehrinıde itfaiye, çıkan 
birkaç yanı;ını söndürmek için 
faaliyete geçmiştir. 

Amerikan 
destroyerleri 

CBaı t.ı·ILf• 1 ncldc) 
re bllküıneti laratında.n ki.rayın A· 
merika 'Blrle,ik devletlerine veril
mesine dair ln:fliz · Ameriknn an· 
laşmsı.'lı hıtkkmda. me,-zubahs ki • 
ralam.u:ıuı, bu Uslmn lblilunduğu 
toprakların htikUmranlık hakkının 
Ameıikaya verilmesi manasını ta • 
zammun etmediği tebarUz cttirili· 
yor. 

Londranın ııalahiyettar mahfelle
rinde. İngiltere hükümetinin, A -
merika tarafından 1.-erilcn destro· 
yerleri talim almak il.tere Atlan. 
tiğin öteaiJle mürettebat göndere. 
ceği be3''8Jl olunmaktadır· 

Bu deıstroyerler 1200 er tonluk • 
tur. 

Amerika bahriye nuareti !ngll
tcreye \'erilen 50 destroycı·den 8 
inin Boston limanında teslim için 
hazır bulundu;;unu bildinniştir. 
Bunların cuma 1:'ilnil l{anadaya ha.· 
re.ket etmesi muhtemeldir- • 

Amerika. bahriye nezareti bu 
destroyerleri ccman 21 milyon in· 
iföz lirası değerinde <>lduğunu Hi.. 
ve elmif tir-

foıiliı amirallik birinci lordu 50 
.Amerikan destroyerinin İngiltere • 
ye verilmea.i dolayısile memnuni· 
yetini bildirmiş ve dP.mi tir ki: 

"Bu yeni ,emilerin bizim için 
bil~ ille kıymeti \'ardır· Bunlar \0&• 

pur kafilclerimizi ve ayni zaman· 
da btilı\ tehlikeıine ka~ı ııahille· 
rimltl n1Udafaaya yarıyacaklıırdır .. , 

RUZ\'EJ,TIN \TJ;J:Dl(it 
iZAHAT 

Ya.,in:ton, 3 (A· A·) - Mister 
Ru.zvclt. busun Amerika hUkümc. 
tile İngiltere arumda bir anl~ma. 
yııpıldığtnı ve bu anlaısma muci. 
hince. Amerika Birlf!Cilc devletle • 
rinin Atlantik Okyanusunun mma
linde n cenubunda klin lnıiliı 
milst<-.ınlckel(lrindekl dr.nlz: \0 <1 ha\'a 
ü:ıleıinl klra1amı~ \'C buna muka· 
bil 1nJ:ilterere h;zmet müddetini 
doldummı elli torrüto muhribi 
vermekte bulunmuş oldufunu kon· 
ırcye bildirmiıtir· 
Rebıicumhur ıu tafıdlltı '"ermi~. 

tir: 
''Bu anlatma. lngiltercnin Va. 

ıington bUyUk el~si Lort Lott.hian 
ile Amenlta hariciye n:ızın Cor
dcl Hull arumda, 2 Eyliilde teati 
edilen notalarla yapılmı'ltlr· 

Ruzveltin \'erdiği lıılsHlta göre, 
Amerika Birle§ik devletlerinin el -
de ettiği Usler. Tcrre • Nö\'dc. Bcr
mud adalannda, Bahamada. Jıı • 
mnik'de, Saint • Lucic'dc, Trinite· 
de Anligyada ve İngiliz Gü)•a.nın· 
dadır. Terre • Növ·de ve Eermud 
adalarındaki Uslcr hediye olarak 
verilmiş vo memnuniyetle karşı • 
lanmıştır. Diğer üsler. hizmet mild 
detinl doldıırmu§ elli torpito muh. 
ribinc mukabil elde edilmiştir· 

Brnıis lallrlkasııe 
beş lırıa pislikten 
cezalandırıldı! 

Polla .aıt.tncı §Ube ı:ncnıurlan ~chrin 1 35 numarada kebapçı Uchmcdin mut· 
her uua!a:;:ia mkı ikontro:ııcrc devam fn~ının pı.s olınumdan, Mercanda 
ctmcktecllrler. Tığcılar sokağmd:ı 63 numaralı I§· 

DUn J'\jşnntaı,uıda Kodaman cadde· kcınbc çorbacm DlyamaıadiniD c1ilk· 
slnde M. Emin Cenccrın tı.rmı ek· kfı.nt pls o'Jmasmd:m ve piJlllİf baJ}arı 
ıncJ<lcrin içınd••n ip çıktığt, dıvnrlnrm açıkta muhafaza etmesinden. Unka· 
örlimcekli ve pıs olduğu gvrülcrck, 'J)antn&ı esl..; Ar.apl&r BOkağmd~ Arda· 
Çarşıkapıda Yeniçeriler caddc:sin<.1e 94 şın !-~il ıkomıcrvdabrikıuaMl!l kon· 
numam!t M. Eminin fınn1, tıamur :ıcı·velcrin plştigi kuz:ı nlarm kalaymz 
m:ıhalli ne emelcnın yattığı -yerlerin oluşundan ve dıvnı'ların kirli bulunu· 
plsllğl, Çar~ık:ıpıda ıot numarnlı 

0

HU· §Unda.:l: Gala.tada Tersane caddes inde 
seyin .Avn.ınin Emltçl !ırmı JfmalUha· 229 numaralı kalıvccl .Alinin dükk:\nı 
ne Jmmmdakl pl.ııll(;ı, UztırH;a.rşı caa· pis oldu~ımdnn. aynı caddede 2G2 nu· 
desinde, 8 nuınaralı Ahmet Rınnın maTalı kasap Mahmudun d!fült!Uı1 pıs 

ekme!( !ırmınuı h:ımur mah:ılll ,.o a· ve pıırça etlerde etiket oımneığmdan 
m~lclerin yattığı yerin plslif;1 yüzün· 290 nuınarelı ahçı Muııtafanm ycmelt 
den cczalıındırılmt~lardır. plşiTdiği yerlerin piıı. bulnşılt irap· 

Bunlardan bnşkıı Kııp:tlıı;ar§ıı.la Çu· lannm nkarsud:ı. yıkt\nmnma..«ından 

hacıban so1mk l.'H7 numarada ab~ı haklan:ıd-.ı ceza kel!flrnlştir. 
Zayenln yemctderlnJ açık came,~Anda 28 kişi de tramvaya atladıklnnndan 
teşhir etmesinden, R:)"tlt sokakta 33, cezalandınlmışlardır. 

ıngdiz .1-
pakb 1 

(681~· 
büyük tesr ')'!' aflJ 
Franeanın inl'JD 119~ hamı olabi~eıı ~ ,ı, 
etmiş ve s;yasc ol'ff1,J. 
parlak bir tcrneletil<aJl . .ti\ 

lngfüz · .AI11 bUr 
batı hiç ~ir ~~ ft ;p 
dar iyi o~ıncril<ll 
olunuyor kJ, ı\zrclt l·t) 
hurlurruna .Rll .... ~ 

o :: ,,s.fiD'. 
gclsin bu uıu.u "°" 4f 
dört 13elle zarfı 
deccktir. irlİğiı" 

Sovy~tlcr b. fert (' 
aklı eren JıiÇ bit eı· 
kişafln r bc~te~t I11C.;ııı! 
tikbalde !kı_ :ını nte'-.ıı 
nin birbirinın .. Jll {UXl:d O 
ğu nnla§1laca.gt pS-ı;t 
Türkiye ile ola~_-..ıl)J 
pağa.nda oyJJllfl"'-
met etti. 

f rarısııl 
801~'''~ ~~dj~: k,.e~krnıakn·~~ ..... b~em~~tmap.~rma ::.~ 1~,~S. ~8,~ .. ~;~,_~8" 

Jezıini koktinclcn halletmcğe kar.ar ver- ,.. -- ~ - " OJU.V ,..,._,.. 'JI "' r Ol"'" 

mlş ve bunun iı;ln bütün fırınu.rm ek· ~lanlır. mz nıüstemlek~1•. }~:J 
meZi s:ıtarl\en tartmaları mecburiye· Bu 3'{lzden bazı fırmlarm önil. dün Gaulle ile j,şbirl~1' ~ 
Unl koymn~ur. akşam umumi harp ı;ünlcrlni andrrır, müatemlckc Faıt"drt· V:-..1 
Şimdi bUtUn frnncaln '\'e eltmek fı· bir kalabalıkla dolmuş bulunuyordu. ki Tahiti ad&Sl ,, ı'-''/ 

rmlart caım1tlnlıınmn UııtUne "'e,kmc· , Meııcll Çemoerlitaştaki fırmda şöy· seçimde l)56' re:.~ı<J 
ğl tartmadan ,.ımnyınız,, ''burada le blr manzara vardı: çıkmıştır· \'~i lı.~· 
ekmek tartddıkt.an soı:ıra ııatılır.,, oek Bazı klmııeler dumanlan Ulte tute cak 16 reY ,.erı , fi! 
llnde b1.rer levba alimlşlardır. eline sıkı;,tmlml§ olan ekmeği, elleri ,..,a;ıı, ... ııl 

Ancak bu tedbir de, fmncılnrın FAST.41' 1'.A~ı.1"' ıl yanmamak lçin :ırntu~unun altına ııı- T • "'} ~°fi"~~ 
himmetilc bermunt au)·a dU~ınll.şt.lir. kı§tmruş, kimlııl ellerinde hoj>lata D,. /1, ) ~~ ,, 

BütUn !ırmcılar şimdi sıcak ekmclt hoplata ı:öttırüyor, kız çocukları etek· J,oadnı• 4 (4'.• ı.~·~~ 
satmaktadırlar. Zira s~~k ekmek le.rlne koymu_,, bulablltnlcr de bir Jen .. 10 Fı;arısiı -~·• ~1" 
ııuyunu çeltmlş olacağından eksildı,ıi· gazeteye ııarmı_şlardı. Bu yüzden ak· belut.tarık ta ]tat y• r;- i 
nl ı;lerbal cöstcrlr. lialbuld ltnndan ıam geç vakit bazı fırınlarda. ekmelt diye kadar .bı.ı~edi p ~ () 
yenl çıkmı~ ıııcak bir ekmeği ısuyuyla bulunaınamı~tır, 

1

. tan·arelerinlll ~~.,P' ~ 1 
beraber taın bir kllo a~ıı'lı~nda gös· tur. Fr.:msu: ta. ; dt\ .~ 
tttmek mUmklindUr. Halbuki ekmek· Belediye iktiat nrlldUrlUgtl bu l"an· yaya kar§I he._rb~at· 
ıenn haklk1 ve7.nlnt &nlamak !çtn fı· •yet Uurine bu abalı harekete geçmtı ı .arzusu güsterıf0 ,,.J 
nndan çıktıktan en aı; dört .sut aon· ı.-e ıtırmları t.e!tlfc baf1amı;ıtu. Elanü 11., ~ 
ra lartnıak llzıındır. m;yJece fınneı· evvelce ııuyu çekildikten sonra kata· FASTt\ 1' , ~I 
tar rınnıo.nnda dbr't :snat evvel ı;ıkm~ cağı nılktara g-llre hesap1andığmd:ın rit 

3 
(.\· ft·)ı1ll J 

eknıek lıulumlurnıamttk Jı•Jretlle eksik lbu tekil~ ınca.k ekmek aatılrnuı me· . Mad •. Gar,t.te1t ~ ... 
9lımeklcrl tam diye tartıp •tatiıl· ı:ıohmacak ve kuten agtr çalışaralt J&mnndan · r1 tı• ;f 
ıxıektedirler. ydhut lfeccle.rl :taatıyetlcrlnt tatil e· ~~sa ol~~st~jC~I' 
Bu~c Juıdtlr .ı::~celeı1 çalışarak derek halkı cllerl yana yana ekmek -·ı. de .ı .. \'ll~ ~ 

;r.o.uıur c n "'· bl'r ~ g1lndUz lı;in blrJtaç n~u. ekrnelt hazır· almak mecburlyeUne sokmak ütiyen· F'. da dB 
tayan !ırmlar, grce l;;;lnl tatil et.mif· lcr §lddeUe ceu.landınlacaklardır. ~~ asık n .. c1Jlli1ltlit''l°' r:J 

ıar \'U na .. sabi t ,. 
ımda birçok • ...ı.ftarf 
Gaulle'ün t ... -
söylcm.işıerdir· 1 Mezarından kalkan hortlak 

( 8a5 ıaraJı ı nddc ~ 
bammül cdcmcıncğe b8!:'1aml§, takat 
l§lnJ de bırakamadığı iı;ln bir ak§nm 
vazl!csinden çıkınca at ile yayllya 
gidip sabahleyin dönmeğc karar \'eı

IOl§Ur. 

ııı..'-11ıt. .\' ~ 
A1'"TJl, ADAJ•.4 ~( 

ne de cbıiın. Scnln · flbl Adem oğlu· "'o\\'11• 
Gcor~e - > sd :.8 

Fransız Antil ıur'd" ;ı'. l~ 
nikte ve Gua~~e ! ~t ~'\\ 

Kfı.tip Halil at sırtında bir hayli yol 
alıp yayl!ya. yaltln§tığı sırada alq;am 
OlmU§ ve Porçilklü ınczarlığını geı;mo 
(>c ba§lamı~tır. Halli, l\endisinl atr 
nın ıı:ı.lıntılarına u;durmu~ giderken, 
bir aralık gözlerini mezarlığa. doğru 

ÇC\"lrmlıı ,., g('1"dU~ü manzara. lle Ulk· 
lcrlne kadar ürpermiştir. GördUğU 

~ııudur: 

Bir nıcıann lçlnd~n ke!cnlerlne ısa· 
nlmtf bir ölU yava§ yava, çıkmakta. 
ve ellerini kollannı sallayarak ke.fe· 
Jllnden aıynmata ı;alışmaktaclır. 

Kltip Halll acı bir teryat salıver

ml§, at da bundan ürkerek kencfüıinJ 
7ıre atm11, ka.ı;;rnııt.ır. Böylece mczar
lJkta. hortıakla yalnız kalan belediye 
k&Ubl bütün kuvvctite bağnmağa ve 
atm arkaauıd:ın kaçmağa ıtriJmlf, 
takat baıını ç~virince horUağın da 
arkumdan ko§makta olduğunu fark· 
otnı~tlr. 

Nihayet kun·etı kesilerek yere yu· 
varlanmıo ve baygın b1r halde horUa· 
cm beyaz kefenlnJ aavurarak yuuna 
reldiğtnl, ba§mm ucuna çömeldiğini, 

buz; ,ıbi ellcrile baııını yerden kaldırdı 
ğmı hluetml;, ve korkudan dellreetgi 
anda §U ııözlcrl l~ltml§Ur: 

"- Korkma hem;ertm. Ben ne inim, 

Memurların 
terfii 

<Bal tarafı 1 ncidc) 
ları, t~ıl edilecek bitl.\ra! bir heyet 
tara!mdan tetkik edilecek ve tcmylze 
tabi ola.ı:aktır. 
Diğn taraftan dahlllye ,·ektletl mU· 

fettlşleri, muhtarıı:c teııkllA.tmm l!Jja· 
aından aonra belecl!yc ve zabıta. mU· 
egeselerinin bu işi lA.yiklle bapraına· 
dıklan ve halkın bu yüzden mUtkOlA.· 
t& maruz kaldığı yolundııki §JklyeUer 
hakkmda tetkiklere 'ba§lamışlardır. 

Tetkiklerin netıceıılnden J;Qnra ya 
muhtarlık usuıu yeniden lhdıı.ıı ecllle· 
cek veya icap eden tedbirlerle bu I§ 
hallolunacaktır. 

yum!,. 
- Ayyyy, Ama, olUtıün! 
- Ha)'lr ölU de değilim. Aııay pa· 

zarlıyım veseııln clbl diri bir ada-
mım! 

Silifke hatllshaneslııde mahkO.m 
lıarde§lme cibilıllk gBtürüyordum. 
Ak§anı olduğundan mczarlıkt:ı. uyu· 
duın. Slvrlsinclı.lerdcn korunıwı.k ıc·ıı. 

de cfblniJge sarılm.iitıın. Sellin atının 
ayak .seslerini i§ltinee kalktım. Fakat 
ciblnlflc \1lcuduına ııarılmıııtı. Kurtulı.· 

madım. Senin de kaçtığını görünce i · 
~in b:ıklkailnl IOylemek Uzere arkan· 
dan koıtum.,, 

l~tlp Halil derin bir nefes almış 
,.e akabinde kendinden geçerek bayıl· 
m11tır. 

Nihayet ha.ata ve yorgun olarak 
yayllya gidebilen tallı~ belediye ki.· 
Ubl anca!( birkaç (Un sonra kendine 
gelmiJtlr. 

Et sabt yerleri 
Belediye ıehrin muhtelif yer 

lerinde et satı§ yerleri açmak ve 
hayvan kdariki üzerinde tedkik 
ler yapnıaktadır. 

Hayvan sahiblcri, bu şekilde 
satış yerleri açılmakla et fiab
nın ucm.lablamayacağını, bu
nun için hayvanların mezbaha.· 
ya gelmeden evvel elden ele geç 
mesine mani olunması li.zımgel 
diğini söylemektedirler, 

Polonyalı bet papaz 
geldi 

Bu aabahkl konvanaiyonel treni ile 
ııhr1mize be§ Jc4iden mUrekkep blr 
Polonyalı papaz katUctıl gelmtıUr. 

Belgrnttan ıehrimb:e gelen bu ka!Ue 
birkaç giln burada kaldıktan .sonra 
KudUse gideceklerdir. 

Maliye vekilinin 
lzmirde tetkikleri 

bmlr, 3 (AA.) - Şehrimizde bulu· 
nan maliye vcklll Fuat Afralı dün 
ıehlrde bazı tetkikler )·a.pllll§, Garaj 
aantralı ve tocuk lwıtanulnl gezml§· 
tir. Fuat Ağt&lı ak§am Uzeri de vll!· 
yeU, bcledlyryl, partiyi Vı! defleı-clar

Jığı zlyım::t cylemi§tlr. 

rm gUnden gu ge11J18e6 
memlcketıerdcı:ı tt'.;t ~ 
cular tarafındaJt ·.ıe, ~ 

1 ııııııı 
Teslim o trı .,rlı' '.d 

hilr&tta buJuııa:ri .r""',JI 
bahriye a.!kcr~ ıı ~~ 
aademeler ııetlce:~.ırd' 
la beraber. yolc. ~~~ -, 
tiklerine ıuı.ı~~iS}t~ ~ 
hissiyatı \Tı:ı a)tıdı:cetdP '), ~ 
hinde bulunJl1 . 11~. -'e'J 
iktısadl ,,ıı.zi?·c~oeptl. l; 
kültı.t ahal!_niJl ~t~l 
yetini çoı;ııH dclel ~ 1 

başlıca ihraç ~~r ,·e ~,s# 
mektrı olan ~e _ ı;.tı ... 

nın 1940 151~ geııtl s~ - • 'h5~ itti~" t'I 

tnnlardn yC)lııctt<lİ~~ ı 
rmda beJ.leıtıcunııı'a:ı~ 
plyasaları bul di JIV"1e~ 
dalar bir iJcUS

3
• P91 !~;;.s ı;i karşısındadJ{Jl1eıer of• ı 

yctiştirroe ~ıo •e ıııetP ıl'' 
tatil etmekte ' 311şl'flııbı ·n ll1 ceJI .. bahriyclilcrı ır· .,, fi 
de l<alınakta~ure~ fll etil 
sahillerinde . es>'~ 
sevkcdildikle~uıuıı'ltl ıı11•1ıj11~ 
nl vaziyette ,.n trı' 
mevkide bulun .... ~ >-~teJ' 

Si rJ.,._, cP" =Ali' 
C3Ya1

1
arn:

1
1• lllU~ ~tt."" 11 

ya ngı ız öııcter11' ~ 
dosUarnıa g & ,.I" ~ 

JJ1~'1>1çtl"i1~;,~~·~ / . ,.., 
(bo• 

To~ o• ~ ?-licbi ı;:'°~ ;! 
çıknn Niclı 1 P~ıi 
·1d·;ı;.; c göre. ti ,ıı ..tııır 

rı ıö.n ıı,j)'C t• r 
maknmııt1 ~·a (:;; 
kik etntl!itir· . ;e~J' 
etmektedir; lti vg,f)>,- . 

HindiçinidC ~dJti 
Jwonya. lara! A 
edflnıelidir· __ 11je . -..,.ıı: !.n1~.if 

Tok}·o _A.- tı.rçv- 'd'. 
s· H!ndiçinfdl:ı ııe'ııtl ..ııı0 .i 

I• GaU ti)J6V jl~ 
general de ıı.1' et ıı'4~ f'~ 
metine il~ r JtR~tc JJıl e 
Jnşan şayııtla~ttdlr· ..ıet<' 4 
kati celbetJlt k& ~~i11~~ 
gilizlerin ~i :Jfill ~;1'ıı 
oldukları gı ııcriıtl'.! ıc 
kii iktld:ırt ~criıtdc>ıt 
şebbüs ctırıc 
dır· 



Yazan : C:ek London 
mu isyan edip de derhal ölmeye 
tercih ediyorlardı. 

Zenciler biliyorlardı: Be~·az a.. 
dam hiç uyumaz. Uykuda boya~ a· 
dnma baskın vermek JmkAnı yoktu 
ve ne zaman öleceğini de tahmin 
etmc.k kabil değildi. Bu hastalık 

onları orak biçer glbl doğruyor; 

fakat beyaz eda.mı bir tUrlU ort&: 
dan kaldıramıyordu! 

Şeldon'un bahçesinde tatbik edi· 
len kamçı sahnesİndenberi, zabtı 
ra.bt, intiıam hayli iyUC§llıi§U· 

Zenciler efendilerinin demir eli 
altında eğUlyorlardt· Suratlarını 

çirkin çirkin bunıtıtunnak l<:ln b:l§· 
!arını çeviriyorlar. yahut da beyaz 
ndamm arkasını dönmesini bekli • 
yorlardı. YilzUne kal'§t, serke§liğe 

veya memnunlyct.slzllğc delAlet e • 
decck en ufak bir harekete bile 
kalkııımalnrına imkan kalmamıştı. 

Bütün homurdanmalarını akşama 
sakltyorlardt· Ak§am olup da ba -
rakalarına çekildiler mi ağızlarını 

açıyorlar; ve kUfUrlerin envaına 

baıılıyorlardı. Orada i§itilnıek teh· 
lıkesi olmRymca. içler:ndeki bütün 

zchiri döküyorlardı.. 

Artık ne firar vakalnrr, ne de ge. 
celeyin bcynz adamın yattığı evin 

ct.rnfmdaki o dolaşmalar vardı. 
Nihayet. gUı.el bir sabah. şn -

{ahin bersbcr, Jcssl'nin beyaz yel. 

kenleri görilndü· 

Yelkenli gemi. tnkribcn sekiz 
mil kadar bir mesafede hareket • 
elz duruyordu· Deniz sakindi· Öğ-
1 den sonra saat ikide lınfif bir 
rüzgar çıktı; ve yelkenli gP.mi sn· 
hüden bir çeyrek mU uzakta demir 
attı. Yelkenliyi görUr ;:örmez Şcl· 

don'un kalbine cesaret gelm~tl· 

intizar saatleri ~k bilyUk bir sa· 
bırsızhk iöstcrmeden ge~ti. ~c.i 
başılaro ve hizmetçilere mutad e. 
mlrlerlnt ver4l; ve bııetane vazifj?. 
sini gören 'hangıırı teftişe çık tı· 

(Devamı var J 
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Galata, Bank.+.lar Caddesi IS9.47 Tel: 42769. Beyazıd, Unlverslte 
Caddesi No: 2S. Kadtk!iy, Iskelo Caddesi No: 33/2 

,suadiye Plajı 

• 
Bu akoam -(4 eya"j ı;IU"§amba) saat 19 dan itibaren Hafız BUrhan, 4 

b:ıyan hanende, blly1lk b\r saz heycU • Varyete ve bir çok sürprizler 

vardır. Duhuliye yoktur. 
mınınır.:"1'!"11111"1/t.,..., ...,.,,.,,.,.,... 

ht· Lv. Amirliğinden: 

,\mirllk emrindeki ukcri fırmlıırda çalt§tı.rıımek Uzere gösterecekleri 
kabiliyete göre 150 ill 200 ltunı.ş yevmiye ile lıamurkAr. pişirici, kesici ve 
kap:ıkçı alınacaktır. Bu l§lerden anlar sıınaUta.rııınn aııağıcla yazılı vesııtkle 
birlikte Tophanede aııkert fınn mOdilrlUğUno mUrncant etmeleri. Jbraz ede· 
ceklcrl ve ııik. (512) (800i) 

NU!us k.lğıdı. 
HUsnUhal veeikaeı. 

Bon11ervtıı. / 

~ ·- tr • ..... ..... -- ..... ... 

Devlet Oemiryoltan ve Limanları] 
işletme Umum idaresi ilanlara · 

Muhammen bedeli (5088) llnı. '{60) kuru§ olan 4465 Kg. muhtelit cins 
,.c eb'ntta Elektrod (23.9.040) pazartesi gUnU saat (1~) on bc§tC Haydarpa· 
~da Gar binuı dııhllindekl komisyon tııratmdan kapalı zart uaullle l!,ıtın 

alınacaktır, • 
Bu işe girmek Iotlyenlerln (381) lira '{66) kuru=lult muvakkat teminat, 

kıuıutıun tayin ctUğl vcslknlarla tekliflerini mulıte'i Zıırrıarını aynı gUo sa t 
(Hı on dörde kadar komisyon reisliğine vermderl lhtmdır. 

nu lı;c alt §artnamcler komisyondan paraııız olarak dağltılmaktadır. 
(SMO) 

Fiyat Murakabe Koınisyonundan : 
,. numaralı ilO.O • odun aatıııannua koml.eyoaumuu:ıı ::!3,24 aeuatos ta· 

rlbl rinde Untı edllnılş Qlan toptan S30 .-o perakende 43G kuru~ a~ml fiyat· 
lar kunı Rumell mc~cuı1 içindir. Yaş Rumeli m~csl ve kuru Anadolu meşeııt 
toptan 300. perakende 400 Yll§ Anadolu me;esl Uc kuru gtlrgen toptan 27~. 
perakende ııı-o, ~ glirgcn toptan 250, pernkencle SM kuruıtur. Bunlar aza· 
mt tıyaUar olup toptruı sat~ "k:ıyıktan sahildeki depolara kadar Ustll teslim .. 
aurılUoolr.Evlere teslim ve yerine tstif çeki ile depolara yapılan satışlar pern 
ll:eııCJcdir. OotnJdAD doğruya kayıktan alan mııstch11ke t optan tl,yaUarıa ea· 
tıo yapılaeaktrr. Kilo ile odun ut.an dükkCllılıırda odunun azami tlyatı beher 
1<no tçlıı ı kuru,tur. <~143) 

-. BU AKŞAM K~~~~":fanAııe i N Ci gazinosunda ~rıınmı 
Bes i ktas1 ı UDi EDİP ve okuyucu MABMlJT CELAL GECESi 

Bu gece kıymetli Bestekar Tamburi 

SELAHADDiN PINAR~ 

................................ _. .. ._._ ...... m 

Bayanlarımızı ayhk üzüntülerinden 
Kurtaran gayet sıhhi ufak, yumu§ak ve en ince elbiseler altında bile 

belli olmıyan 

Fenıil ve Bağı 
Yeni ambalaj ve daha mütekamil bir §ekilde 8 lik ve 12 lik ku

tularda yeniden piyasaya çıkmıştır. Bütün eczı.melerde, Tuhafiye ve 
Parfümeri mağazalarında ve kadın berberlerinde hizmetlerine hazır 

olduğunu arzederiz. 
.............. Dil ............ . 
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Evlerde, bahçelerde 

Karı ca an 
nasıl kor 

Kannca bir çok faydıılıırma rağ· 

men evlerimiz için oldukça zararlı 

bir mııh!Qktur. Bahçelerde çiçeltlere 
musııllat olan bu kllÇUk mah!Qklar 
bilhı:ıssa mut!al<larımıza girmek, l1at· 
ta Ust kattaki tatlılara kadar bile 
çıkmtk suretllo oldukça zararlı olur· 
lar. Bu sebeble l<ıırmcnlarla mUcadc· 
le lAzımdır. Kıı.nncalarla iki şekilde 
mUcııdelc edilir. Evlerimizin içinde 
ve bahçede... Biz l§C evlerden bn§lı· 

yalım: 

Karmcalar evlere dışardan(bahçe ve 
ya sokaktan) girdiği için evvela ka· 
rıncalıırın ceçtlkleri yolu tesbit ){i· 

zımdır. Ondan sonra eczanelerden 
sıı.tm alabileceğiniz paradlklorobcn· 
zen mahlOtu ne ko.nncalara mUkem· 
mel bir mani teşkil olunabilir. 

l'aradiklorobcnzcn ya toz halinde 
vryahut kUçUk parçalardan mlirek· 
ltcptır, gayetle lco.skln bir ncı badem 
ltolıusu ne§rcdcr. Yalnızca hoaarntı 

zehirleyici olan bu maddeden iyi im· 
panmıyan knpılnnn \'cyn pencerelerin 
altlarına hafifço sc:rpmelt karmcıı.lann 
glrmelc.rlne mani olmnk için kClfldlr. 
l{olrndan müteCS!ir olmamak için tn· 
zu l<apılann dış tarnnarma serpme!< 
d:ıha muvafıktır. rıu ınnddo yalnızca 

karmcaların glrmealne mani olmıı.kla 
kahnaz onlnn öldürtlr ılc •• Bu barajın 
geı;ılmesl jmktı.ruıızdır. Pamdikloro· 
benzen erimediği tı:ln ynğmurdan mU· 
U:esslr olmruıı lhtımnıı de rne\'cut 
dc~ltlir 

J~tlFELEIU NASIL MtiHAF.\ZA 

ETl\l}~Ll 

Rarıncalnrm bUfcıerc girmelerine 
mani olmak için gene paradlkloroben· 
zen kullanılması mUmkUndUr. Ancak 
bu mo.ddenln kokusu karıncalardan 

lrnrunmak için gu usullere mUrncant 
faydalı olur: 

ı - BUfenln bUtUn gözlerine. çclt· 
meletinc, toz hı.ıllnde kUlcUrt acrp· 
mek ..• 

2 - Şeker tozu ile boraks kanııtr 
rarak serpmek. Bu mnhlOt knrıncnlıır 
iı;ln bir zehirdir. 

3 - Dilim dilim kcsllml§ olıın mey· 
velcrin Uzerlnc, eUlfııt dö Kuivr, ııUlfat 
dö zcnk \"e)n :ı.~ovler mayii döltmclt 
sureuıc bunlıın kanncnlardan koru· 
mıık mUmkUndllr. 

4.9.940 Çarşamba 

H.00: .MUılk: Rnd~o !:ılon orkestrMı, 
18.00: Program Ye memleket Eı:l&l 

nyarı, ıs.o:ı: MUzlk: Cnzbnnd ı Pl.) 
18.40; Mlızik: Şnrlcılar, 19.16 !{onu~. 

ına (Dış politika hll.dl.8elcrl), 19.80: 
Mllzlk: Fruııl heyeti, 19.45: Memlekel 
saat nyan \ 'C ajans tuıbcrlcrl, 20 00 . 
Müzik: Fasıl heyeti, 20.lô: K011uı,ıma. 
20.30: MUz.lk, 20.60: Mllzik: Geçit 
konseri, 21.15: MUzlk: Eğlenceli mU· 
zlk {Pl.) 21.SO: H.adyo gazeteal, 21.50 
MUzllt: Rlyaııetıcumhur bandoııı, 2:i!.30 
t.ı..:mleket ıı:ıo.t nynrı, Ajans haberleri. 
22.45: Milzlk, Dana MUzlği (Pl.J 
:?3.25/23.30: Yarınki pro~"&m \·e ita 
panış. 

Sinema ve tiyatrolar 
Ra§İt Rıza Tiyatrosu 

4 Ey\Cıl ÇarfAmba ak§amı 
ÜEkUd.ar, Dotnncılar. Ayparktn 

•·n:ıblbc 1clZc.. Vodvil (3) Perde 

E. Sadi Tek T iyah'osu 
Bu gece Bllyükı.lere aılc bah~aınde 

Hoklcnen ı··e, ı.nHıd Müsnmrrc 

omalı? 
4 - Bir tabağın içine bir miktar 

Şlst yağı koymak da kanncalım uznk 
la~tırır. 

Bunlardan manda bir de ltarıncııla· 
ra tuzak kurmnk ııekll vardır. Bunun 
için de bUyllk blr sUngerl ballı BU· 

yıı batırmnk ve açığa bımkmıık JAzım· 
dır. Aç gözlU karıncalar bUyUk grup· 
l:ır halinde bu sUns-cre hUcum ederler. 
Bir mUddet sonra bu oUngerl kaynar 
suya sokmnlc suretılo bUyUk miktarda 
k:uınca öldilrUlmU~ olur. 

n \HÇm.Et:DE KAHINC.\J, \!H •. \ 
l\IUOAD.EI..E 

Tatarcık bulunan her yerde muhak· 
kak karınca da vardır. Tatarcıklar 
ııcl:crli bir mayi bırakbklarr lçln ka· 
l'mcnlıı.r tarafından fazla amnırlRr. 
Karıncalar bu tııturcıklnrı kUçUk yu· 
\•alarma hapstıe onlardan sağmal bir 
inek ı;'lbl iautııdo ederler. 

Kayar nğncı karıncalan kendine 
çeklr, çUnkü bu ağncm yaproldarz §C· 
Jtorll bir mayi bırak n nekterlere ma· 
llkUrlcr. Karmcnlar nckterlerini bu· 
nunla yaparlar. 

1'1El'\ 'K AÜAÇJ,\lllNI l\ \ 1:11'CA· 
1..AHUA.S uom'l\JAli 

1 - .Ağacın alt kısmına tamamen 
ynpıııkan bir madde ~Urmck veya· 
but lots mahlQtuna bD.tırılmııı pa· 
mukla ağacı sıkı sıkı sarmak. 

2 - Ağncın etrafına y:ığa batırıl· 

mış kalın lıir keten ipliği sarmak. 
3 - Ağacın gövdeslnl içyağı veya· 

hut fena bir yaz ile Terebentin esansı 
mahlQtu ile ım·amak •.. Ağııçlo.ra mu· 
sallnt olan kıırmcat:ıra bir de tuzak 
kurmıık mUmkündUr. Bunun lçln kn· 
rmcalann tsWbınıı uğramıo olan 
cğııea içi bal dolu bir bakraç asma· 
lıdır. Kannc:ılarm hemen lıepsl bu 
bnkraça girer ve bal içinde boğulurlar. 

S..\ KSlLAIU l\IUll.\FAZA 
Çıçek ısaksılnrını earan şnlr karın· 

ealardan kurtulmak lçln saksılan sık 
aık sulamak lltzımdır. I~annca rutu· 
beti sevmediği için çiçeklere mus:ıl· 

lut olmııktnn \"llZgcı;er. 

J\:anncalann arı lto\·anlarmn hU· 
cum etmeleri de mllmkündUr. Dunun 
için kovanları bir au çemberi lçlııe 

koymnk daha do~rusu lcovanlann a· 
yaklannı su içine yerle~tirmek en mU· 
S..'llt tedbirdir. 

h'.arıı.caı:ırJ n kurlı:lmıı.k için en 
iyi çare yu\'al:ırını harap etmektir 
Bunun !çın bırnz dıl<kotlc Jrarıncaların 
yuwılorını lwşfelmck ve geceleyin hır 
ııcı ile yu\'ayı altüst etmektir •. Bu iş 
yapılırltcn lııırnp cdı!en yuvanın yıını· 

nn bir de kiremit pnr ası bırakılmrlı· 
dır. Yuvalarından !ırl:ıynn karınc:ıiar 

b•ı lurcmıtin Uztrlne toplanırlar. S.-ı· 

bahleyln ş:ı.Caltla bcmbcr yu,•ııyı ve bu 
ktremıU kaynar su ile haşlamak sure· 
tlle ltn.nncadnn kurtuımalc mUmklln 
olur 

Diğer blı- usul de lrnrm'-a yuvasına 
yanmamış klrcı; sokmAl< sonra delil\ 
lerl tıkıynrnk )ı.ıvayı sulamaktır. E · 
ğer karınca ),J\nlnn çok dcrtıı oJunıa 
o takdirde bunlar sUlfat dö Kul\"r ve· 
ya ııUlfat do Zeni< gibi zehirli mayllrr 
dökillmek surrtılc tahrip olunur. 



FUTBOLCU PORTRELER/ No:7 

Memleketimizin yetiştirdiği 
en kuvvetli muavinlerdeh biri: 
Feyzi (Baron) 

Meziyetleri .. oyun tarzı ve husnısiyetlerl (lkr hnldu nıuhtuzqar> 

rnüs:{bakasına çıkcrdı· Baron da 

Kfımil derecesinde olmamakla be-

! 
) 
I 

' ' 1 
1 

\ 

~ . Futbol oynarken bir baron gibi • avin hattında harikalar yaratan 
eda ve çalmılan vardır. Bundan Canbaz Kflmille naron çeviklik 
dolayı halk Fcyzlye (Raron) ismi· 

ni takmıştır· Bizde uzun seneler 
futbol oynıyanlarm en başında 

gelir· Üç devrede do futbol oyna. { ist an bul güreş 
takımı 

raber çok çevikti· Ve oyuncu ge· 

çirmemekte Kamilden aşağı kul· 
mazdr-

Uç~r gibi l?enClilerini bıralmuş bı.ı genç luz.lar suyun clibinrte'di~Te:;,,a 
halde oldukça zevkli bir toplanışı olan ~u anı fotoğrafçı ne kD"a 

'lll§tır· En eski ilk devirlerdeki o. 
yunlan son derece mükemmeldi. 
Bl.zlmle beraber oynarken yarı ya-

rıya zayıflamI1tı. Son senelerde 
- Altmorduda oynadığı esnalarda 
ise - artık iyiden iyiye dUşmUştü. 

Orta bir boy, zayıf bir vücut, 
U%UD. bacaklar, araba yakm esmer 
bir ten. kmrcık siyah saçlar, dai· 
ma etrafa dlkkatll dikkatli bakan 
kara gözler ... -

Bagln İzmJre 
hareket ediyor 

1zmirdc fuarda yapılacak büreş 

mlisabakalarına tııtirak etmek ü::e. 
re İstanbul gUreş taknnı bu :ıl:

§am monitör Saimin idaresinde tz
mire hareket edecektir: 
Takım gu gekildedir: 

Top tutuşlar.. kafn \'Unı-;lıuı 

paslan .rerfadedır. Ayağının bir f(• 

kine hakimdir. En bUy k mczıyeti 

oyundaki mukavemeti \'C ) oı ulııın. 

rr.az1ığıdır. Oyuna nasıl cnnlılıkln 

l:a~1nrsa öyle bitirir· Hasmı taı11f 

açıklarına sakırga gibi yapışır. 

Feyziyi geçmek kolay değildir. Ça-

lımları bilhassa topu arkaya dur-

durnrak şaşırtmaları 

pek meşhurdu· 
zamanında 

mel bir şehilr!r 'e::mit ede bil mi~! .. ..-...---------·--~ ·- ---

Romen 
atletleri 

Balkan oyunlarına 
iştirak edemiyorlar 

Roma.nyadaki dahili vaziyet do. 

J\1 ütevelli Mehmet 
gtnçlik teşkilatı reisi 

ofdu 
ü.ılalusarayın eski ldıır~ı·th'ı ııı 

ııı>rı Mütevelli Mehmı ı ç:ılı~rıı:.ın ıı 

olduğu !'aşa.bahçe şi.Şe vı: <'ıtırı 

fabrlkasıııda genr,lik leşkılnıı rrı~i 

olmuştur. Kıymı.;tli idareciyi yerıl 
vaılfesiııde nıu\•affaluyctli hir si
ma olnnı.k görl'r.r.ğimlzdPn eminiz 

işte Baron Feyz1n1n Upı... 56 kilo: Çakır. 61 kilo: Halil· Baron Feyti memleketimizin ye· 

tiştirdiği en kuvvetli muavinlerden 
biridir. 

Jayıslle, Romen federasyonu rnllli 

takımlarının Balkan oyunlarına iş. 

tirak edernlyeceklcrini bihllnn.lştlr 
Fener - Beşiktaş maçı 
Lig mac;larırıııı ilk hufwı yapı· 

ın,._.-ık olan Jı't'!r.erlJahc;e - Beşikln!" 

mnı;mın Kadı.köj11ndtı yApılıtı!l!ll kn· 
rarlaşmı~ gibldll' İkinci knrşılnıj 

ı:na Şeref :ıııha.cımdıı yapılıı.cn.kl Jt· 

66 kilo: İzzet. 72 kilo: Faik. 79 kl
Baron Feyzi en parlak oyunları. lo: İsmail· 87 kilo: Mustafa. Ağır 

nı vaktiyle Fe:nerbahçede yan mu_ sıklette Samsunlu Ahmet. 
Organ~.ron komltosJ diğer ta 

nıft.Rn Mt.!!ırlılan llalkan oyunları· l IJB uı.ıvet elmi.5Ur. Mı!ltr<lan benU.ı 
tıir Ct!V~p gelmemlşUr. 

avln olarak oynadı. O z.amanld mu- Kafileyle hakem olarak Sadul· Bedri GOnsoY 
la.h ve !smail Hakkı gitmektedir· 

20 nllenı anlnnm, söylemek istedi- z f k d -EvlJ dcğU misiniz'! 
ğtml pek e..nlatamam... ere . a ~. r -Hayır ... 

BüyUk bir vapurda, mükellef - Faki'.t, pek guzc konuşu· U tf W - Ben mister Ccyınsi koca-
ıır salonda, güzel bir cazın a. yorsunu.z işte... 11ız zannedıyordum. 
1engine kendilerini kaptırmış - tltlfat ediyorsunuz... - Arkadaşım. 
fonen çiftler bir vapurda olduk - Bllakıs, ben sizin bildiğiniz Spor, macera, aşk romanı Kemal bu kclimenııı altında 
iannı unutmu§a benziyorlar.. kadar tllrkçe bilsem lıaşkn bir yatan bir çok manalar aradı . 

Burası sanki bir kabaredir. şey istemem. Nereye gic'liyorsu- Yazan: SACIT TUGRUL OGEJ Kadın kcndistne (metresim!) 
3mokinli garsonlar, masalar a- nuz? •• dlyenıezdl ya... Fakat metres 
rasında Vlzır vızır işliyerek mil<> Am k mlydl bakalım? Arkadaş ola· 

:s: eri :ıya Istanbula gezmek Uzere gelmi§. - Ne gfüel ya§ .. Ben o kadar · · b. 
teıilerinin emrettigıV• türlU türlü N ··· maz mıydı: .. Bu düştincesıne ı 

- ·c ynpmak için?.. tim. Evli misiniz?.. ken, yani bundan 6 sene evvel - 1 içkiyi, gUmtiş gibi parlayan tep B raz sonra içinden kendi bile gu 
- oks ma~ı için... - Hayır... ne hülya!ara sahibdim. Fakat, dil 

silerde taşıyorlar... - BoksörsünUz demek?. - Halbuki Türklerin erken hayat ta..~vvur ettiğimin tam • 
Bizimkilerin yerl~tiği mftsa- Evet... evlendiklc>ri söylenir. aksi olarak karşıma çıktı. Genç ve güzel bir kadınla ar-

da derhal şampanya şişeleri açıl - Siz nereye gidiyorsunuz? - Henüz evlenecek yaşta de· Kemal bu eUmleyi pek iyi an- kadaşlık ... 
d!. - Ben de Amerikaya... ğilim... layamamıştı amma, kadının şim Alis sordu: 

Ccymsin kaybettiği bahsin - Niçin'!.. - Kaç yaşındasınız? diki hayatından pek memnun ol - Cebelilttarıktan mı vapur 
hediyesi olan şampanya şimdi - Amerikalı olduğum için.. - 22. madığını sezmişti. değiştireceksiniz? .. 
köpükleri taşa ta§a beş bardak--;-------------------_.;..__._ ______ ......_~----------------------
ta içilmcle:-ini bekliyorlar. 

Ceyms, bardağını alarak a
yağa kalkıyor ve Ingilizce: 

- Yol arkadaşlığımız şerefi. 
ne içmey~ sizi davet ediyorum. 

Bardaklar tokuşuyor: 
Mis Ali.s bardağını uzun bir 

kahkaha sa vurarak Ccymse u · 
zatıyor: 

- Bir bardak daha ... Bu da 
kaybettiğiniz bahsin şerefine .• 

Genç kadın, umulmaz bir sü
rntle, susamış gibi onu içiyor. 

Sonra, bar kadınlannın işveli 
sesiyle soruyor; 

- Bu slovda bana kim kaval· 
yelik yapacak? .. 

Ceyms atılıyor: 1 
- Bu iş en gencimize dü5cr. 1 

o da mister Kemaldir. , 
Alis ayağa kalktı bile .•. Hı~ lh 

1 

{tcnıcmcsiııe rağmen Kemal df' 
yerinden kalkmak mccburiyı• 1 
tinde kalı~or. 

Onlar s:ılonun ortasına doğru 
uzakl~larkcn Ccyms, Esadın 
terclimnnlığı ile Adnana, yarıda 
kalmıs bir hikayeyi anlatmaya 
devanı ediyor ••. 

• • • 
Çlftlcrın arasında l\emallc t .. 

lisi arıyoruz. 
işte! .. j 
Genç kndının, parmağında ıı ı 

taşlı bir pırlanta yüzük taşıyaı: 
sol kolu Kemalin omuzund.ı 

yüklü... Biitün ağırlığını· genç 
kavalycs!r.c tcrketmiş vaziyeth• 
döntiyor ... 

Bir aralık soruyor: 
- Hiç lngilizcc bilmez misi. . ., 

nız ... 
- Bilirim ... .I•'akat az.. Söyle· 

r -

Okslort ve Kembriç üniv crsitelerincle en biiyiik şe ı-ef neclir, bilir misiniz? Oniversiteyi birincilikle 
bitirmek mi? lıayn· ... Sadece kürelı talıınunı teşf,il eden 8 kişiden biı·i olabilmek.: Univeı·siteyi bitir
diğiniz zaman, eğer diplomanızın yanında bir de hürekçi lisansınız yoksa hayatta pek sönük kal
mağa mahkumsunuz! ... Kürek lisansı da senede pek az kişiye nasip olan bir devlet llu§udur· 

- Evet. "·· ·pJ 
- Hangi ,.apur. \şırıl 
l<emal ,•apurtlll dl 

muştu. .F'akat şıflltıfl i~:;. 
.ı orı •. 1 ~ hatırlay:ımauı. . degı' 
ı...,.ııı ~ıJ - Heml"- 1
"" dıJl" 

Bu sırada caı #6 
yerlerine dönıll~~; yt~ 

Kemal mis ı\ ~~ 
tup teşekkür el etti. 
dalyasına a\'det~etf 
Şampanya ş~~!~ 

takip ediyor, ve~/ 
çe beş arkndaŞ del~ J 
miyet daha ıi}13 ._;f' · ıe P.

Kemal, ı\}ıs 
dans etınişti. fatlfectiJit.ı111, 

Alisde artıJc it te~~' 
Kemale k:ırŞl ~ eJil'1 ıı~' 
lamıştı. Keına~ın ııııı.Jl" 
kışları artık bır "'iJdİ· 

k deg 
mckten l~Z~ ·çiııe ,r? 

Gözlerinuı l ft.,.g.rl 
. • 11-

çok vaad c<lıcı 

yamıyordu. oıı~ • .ıııJl ~ 
Bir· dc.c;tan. s ıtıF",çJI" 

rınııı otur?ll~·erte)~ıJ· ~ 
Larafındaln gu dllrıııu;· çl 
pırun öniiude , eıiııd~ti' 

Alis, I~c01ıılı ber ~ı~"' 
- Gelin bcrıı dllr l'r 

<l 1. Ne ıcıı re e ım... r 
Dışarı cıktılll · eti!e ~ 

ifbitj .ıet 
r ·u· vcı·te D • J> 
u , dolll·· 

muş çiftlerle t\ll··· ~ 
rıındakiyle r:1eş;eıı"!1~ 
Güvertcn~n eıcıerııı 1'0ııı 

oıaklığa dırs }iıı 
· ~eıııa .r0r· -~ 

lnr ... Alı~ . ](lllllı- deY: 
sığınır gıbı so ()yleCe 

Bir müddet ı' 
rooiyorlar. _ ... ııı 

1. pıw '" Sonra, .A 15 
0r: . ş11 

.. .. e ka.Idırı.Y 11it • 
\.'UZUn ı;311" 1 ;..- j 

- Bu gece ı<eıı11 r 
. . r J1lll .Jt 

settırmıyo . _1 ,... 

- Ne bribı ?.: "f6ıv 
1 . d" }lJÇ - çır ..... 

yok mu?.. ,, 
- Ha)ıf··· cel' ,er ~ 
- Esef edile ~ 
- Niçin?·· eee.··~~ 

Nefis bir ~ 911' l 
t - da J>lrılda ,ı.fO~-.J f 
asın , . jlef PJ • . ~-

nn nrasınd3:,;.ini1: tJit''i. 
nüz görn1eoıjjdı ~ 
cususunuz... .; 

.. ın . fe ,c 
n uyoru ··· bır ~-,.. 

Bor.da . 
- eti• 

yok... . ıaıın _.1' 
_ Oyl•l Il'l1 • ., P" 

~·1 ını ... 
- Dcgı 


