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6 saat süren 

Çarpışma· 
45 ölü, bir çok 

yaralı var 
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l~ni kanun meriyele <;i;i ~~·;üd•l 
~ıaa. hakimlerinin 

• ~'Yetleri arttırıldı 
~ 3 aıuu. Vll'llllyea 1'01'çlular da 
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llgartu kablaeslDln 

1 
istilasından sonra 

Kral Karol 
li 

Şiddetli 
tedbirler 

alacak 
General 

Antonesko 

~abineyi 
k·urmak 
teklif ini 
r.eddetti 

-.... Romanya kralı Karol 

EN SON 
DAKiKA ~, il b• en 1 ler yoluyla yapılan takipler UzeriD• 

b 
f\~ il" Çocuk borÇlu iUrazmm tetkiki, tetkik mercl• 

~ı Ilı.:."' ine vcrllmL,tır. Macar ~ k q, ıln Haczolunan mala vaki olacak. sa- Londra, 5 (A. A.) - lnglliz 
()l'\ı a • tlhkak davala.nnm talbik aallhlyeU radyosu bildiriyor: k t ı 

~~ '- ~ndan icra Mktmlcrlne verllml§tlr. BUttın Büreştcn ge\en telgraflara 1 a arı 

ı,gal eıJcrJerkcn ... 

Macarlar 
Transllv=nyanıa 
ı,gaUne bogOD 
ba,ııyorıar 

Macar 
ordusuna 

Emriyevmi 

Askerler 
ileri ! 

Şarki Karpatlara 
ı kadar yürüyünüz 1 

Macaristanda 
Alman kıtalan 

var mı 7 
Londrıı, 5 (A· A·) - lngiliz rad 

yosu bildiriyor : 
Mncnr kıtalarının bugün başla· 

yacak olan Transilvanyaya giriş· 
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ingiltereye 
. verilen 

Amerikan 
destroyerle
rinden bir 

kısmı 
Kanada ya 

hareket etti 
Yeni üsler 

• • 
ıçın 

Amerika ilk elde 
25 milyon dolar 

sarf edecek 

Amerikaya 
başka üslerde 
mi verilecek ? 
Londra, 5 (A· A·) - lngiliz md 

yosu bildiriyor: Den.iz ve hava Us· 
ler1 mu](a.bllinde Birleşik Amerika 
ta.ra.tmdan lnglltereye verilen eı .. 
ll destroyerden Uçll diln Boston. 

(Devamı 4 ünclhle) 

Fransız 
mlstemlekeıı 

Hindiçfni 

Yarın 
Japonya 
tarafından 

istilA mı 
edilecek 
Ultimatumdan sonra 
l'ransız kıtaıarı 

mldalaaya 
llazırlaaıyorıar 

Tokyo, 4 (A.A.) - D.N.B.: , 
Salahiyettar mahfiller, Japonya. 

mn Japon kıtalannın Hind.içini. 
den geçmesini bir ültimatumla tn. 
lep ettiğine \'e Hindiçini hükQmc. 
tinin buna r'ed cevabı \'erdiğine 
dair Saigondan gelen haberleri ne 
tekzip ne de teyit etmektedir. 

Siyasi mahfillerde tebarüz etti· 
rild iğine göre, bu, asker! bir mese • 
ledir ve vaktiyle 1 lindiçlni hükQ
metiyle Şankay~c yardım edıl
memcsi bahsinde görüşrr.clcrJc bu. 
lunmuş Japon hc)'cti reisi Nişiha
ra, tam salahiyetlerle IIindiçiniye 
dönmüştür. Maamafih. bu görüş
melerin neticesi henüz malum de. 
ğildir. 
ÜLTİ~IATOMUN !\lAllİ\'ETt 
/longkong, 4 ( A.A.) - Höyter: 

(De,·anu 4 Unrüdc) , .......................................... , 
1 Btlytlk lılkAyecı i 

HATAY MEBUSU . ! 
ı 

Bekir Sıtkı Kunt i '~"'I d vlltyctıerde icra Mklmllğl olmadı· göre general Antonesko kabine-
~ ~ 1·~ f .. tmd&n bu hüktım flmdillk yalmz AD· yi teşkil etmek viı.zil'esini kabul b U . 
~~~ ~Ş U (De\·amı 4 üncüde) etmemiştir. Bunwı sebebi ma: 
~ 1ı~- -· Saı-a lı1ın değilse de Kralın Romanya· b h 
~~~~ Eyu··pıe kanlı :!:~t~u~~~:~~i~r!~:b!= sa a 

;,~tı ~de bir ç0- ğıı zannedilmektedir. h U d U d U 
~ti'\ ~11\'lıe:':; kapıı • :KAB1NEN1N I STlF ASI 'I -

lı.~ ~kaekıı~::~ hır vaka BWaet. 4 (~·A->. _ D.N.B·: geçtı 

lerf münasebetiyle Macaristan kral 
naibi amiral Hortl orduya hitaben 
bir emri yevmi rrcşretmlştir. Naip 
bunda ''Triyanon haksızlığının bir 
kısmının böylece tamir edildiğini" 
bildirmektedir. Emri yevmi şöyle 1 
nihayet buluyor: 

"Askerler ileri! Şarki Karpat 
tepelerine kadar yUrUytinUz!" 

BlkAyelerlnl 
maatazaman 

BABER'de 
yazacaktır 

ı 
: 

i • 
i 

1 
."'Ilı-~ dlt§ınu tU Gigurtu kabınesınin istifasını 
~llt GQ~ltaekı:o. ~.Ut h..a v~ öğrenilmiştir. Kral, bu sa. Vfel.5(A·A-> Budapc~tedcn fla 
r 

11 
'~:ııe oldu::: &al kard81 IJlrlblrlld bah, general Antoneskuyu kabul vu aja.nsma ı,;clco blrMgrafa gö 

"' ~~ llarcıır u •• et.mlftir· General Antonesku, ordu- re Macar kıtentı bu nb&b saat 
~ı~ Yaraı~ IJıç .. ladı ııun namzedi olarak tanınmaktadır yedide Tnuısllrnn~"tLnın Hncarls-
~lır. Ce- ve kendislnln orduda ve milli mah· tana te.rkedilml~ olao kısmım 

. (Yazısı 4 lincltde)_ (Devamı 4 üncüde). (De\·anıı 4 liııeüde) 

MACARtSTANDA AJ.l\IAN 
ASKt:RLERt \' A RMI! 

Budapeşte, 4 (.\· A·) - Macar 
ajansı bildiriyor: 

SelAhiyettar mahafil, Amerika 
menbaJarından çıkan \'O Macaristan 

• (Devamı 4 liııcüde) . 

Bugün ilk hikayesi: 

BABA ve BiZi 
(Beşinci aayfada) 

-------------------
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29 Yazan : :/(acücaın- :J<a/lı, 
- Yahut bu .i§i generalin bura. 

da. bulunmadığı bir sırada an.sızın 
yapmalıdır. Mademki "da.ha ileri 

giderse tevkif edebilirsin!,. dedi; 
seni haksız çıkaramaz! 

Bu fmkfuı gecikmedi; çilnkü gP· 
nernl Gluk Fon Glukenav Tifllsc 
gitti. 

-ıı-
TOPUN AGZINDA 

Karlı, ıilzgflrlı bir kl§ gunu 
Honzaktari Hitala.l'a bir posta gel· 

di, Hacı Muradı Uç arkada.şile bir
likte ayı avına gitmek için ata bL 
ncrken buldu; bir mektup verdi: 

- General Gluk'ten ... 
Dedi· 
Zarfın n.t.Unde Rws Kafkas or

dusunun b~lığı görülüyordu; or. 
ta yerindeyse bir adres vardı; 

Rusça ve Avarca yazılmıştı; şu ke· 
limeler okunuyordu: 

''lllt.alnl l1!l.lbl prapof'5lk llaeı 

MUJ'ada.,, 
Hacı Murat, onu açtı; oldukça 

acele yazılmI§ olduğu ilk bakı§t& 
anlqüan sal:Irlara rasgele göz gez
dfnll; Haneftye uzattı: 

- Ne yazıyor? 
Hanef! mekttibu aldı, biraz ya

'la§, fakat her kelimenin iheıinde 

onun her tUrlU manasrm hatırlat&.. 
cak eeklldo durarak okudu: 

"Praparvlk Hacı Murad, 
''Senden elklyctler var; fakat 

ben bunlarm asıl ıebeplerlnl ve i· 
ein doğrusunu pek Jyi biliyorum. 
Sen daha bllyUk ve ceırlf yerleri 1 
da.re etmeye layıksın.. l!tira eden· 
lcrle yilzlc~tirlp cezalarmı vermek 

ve seni do llyık oldufmı yere ge
tirmek istiyorum. BugUıı ağleden 

sonra. Honzakta bulunacaimı; sen 
de hemen gel. Beni bekletme. 
çünkU çok çatiulı: dönece!linl! Sc
lilmlarımı yollarım! .. 

Bu satırlarm altında general 
Gluk'un imZMI vardı; Bacı Murat 
bunu daha evvelce do glSrdQğU için 
tanıyordu. 

Genç adam Rus generalinden 
hiç şUphe etmiyordu. Hattl onun 
zckfı.smn. ve adaleUe hareket ede
ceğine çok gUvenlyorda. Bunun i· 
ç1n ~in içinde bir tuzak olması ih. 
thnalini dil§llnmedi; hattl. Avar 
hanlı~ elde etmek anuu bir 
denbire blrkaç nrlı!U alevlendi· 
Postacıya bir ıey sormak Hlzumu
nu tılle ~rmedeıı atmm. bqmı 
Honzak: yoluna çevirdi; karlar i
cfnde baza.n tına, buan. rahvan, 
bazan dörtnal gittiler. 
Hacı Murat Za!dım geçeı1ı:cn btl... 

tnn çocukluk hatI?alarmı eank.l 
yemden yqıyordu; saııkJ annesi· 
n.b:ı yaralı kucağında, onun meme. 
lhı.1 mmsıla avuçlıyara.k fıısa!ıms 
babadaıı kaçıyordu. KBpUklU su • 
Iar, dllmdllz ve elmcli ölUm rengi
ne bUrllnen kırlarda gUzel hatıra
lar pek çoktu; lı\ldn sonra fenala.. 
n bqlıyordu· En korkuncu Bala
çm kayalardan qağı ablmamydı. 

İçln.i çekti ve dllıUndU: 
- Yalnız bu batıra unutulaay • 

dı; bu acr hatıranm Şamllle ara· 

Meğer yem borusu bile 
ba§lamaml§ 

B İHKAÇ gUu evvel burada 
gazetelerin htanbul radyo

suowı cylul sonunda çalı!JlD&ya 
IJ.qlıyacağma dair verdl".dert ha· 
bcrlcrden bahsederken: 

- Yem borusu mu. hakllcat m1 'f 
- dlye haberin doğrulufu hakkın. 
da tereddüt göstermJJtim. 

Matbuat umum mUdilrU verdiği 
beyanatta: "Bu haberin ub oL 
madıi:'lDı bildirdikten sonra çab3tı
rılıp ~ıştınlamıyacağma dair ka
rar YCrllcbllmcslnln ancak eMAlı 
bir tetkikte.o &Olll'B bbll olablle· 
ccğlnl bUJlrdf· Tereddllılümde me. 
ğer: 

'•- Daha yem bônısu bUe baş· 
lamadı ı ,, dlycblleook kadar baldıy. 
mı,nn. 

mıza açtı!';'I derin uçurum kapan· 

saydı! 

Likin ilte aimd..i 1.§ler yoluna gi
riyordu· Bir daha eu hain Ahmet 

Hanı atlatırsa. ve Avamı hdkimti_ 
ğinl alına Şamilden daha kuv • 
vctll olacaktı. DU§tılandan aldığı 

slllhı düşmana çevirmek hiç de 
fena bir hareket s:ıyılamnzdı. Çün. 
kü bu illkeler zaten R~larm de· 
ğil Avar milletinlndi· 

Honza.k kulelerindeki Moskof 
sllngüleri Hncı Muradın milli duy· 
gularını kırbaçlıyordu, onların pa
rıltıları kendi milli şerefinin ka. 
rardığuu hatırlatıyordu· Bununla 
beraber di!}lerlni ıııktr; glSğsilnü 

bastırdı; atmı sürdü. 
Kapıda onu yuz kadar Rus aa

keri karşıladı; Hacı Murat burada 
bu kadar asker bulunacağuu hiç 
tahmin ctm~U; herhalde cene. 
ra.l Glukla beraber gelmiş olacak· 

1ardı ve onunla beraber yı'küıp gi· 
dcccklerdi ! 

Avar hanlannın saltanat sür
dükleri, parlak zafer gilnlerlnln 
kutlulandrğı earay kapr.smda gene 
birçok askerle karerlqtı; köoe 
b~larında, dört yol ağızlarında 
onu görenler blribirlerine göıterL 
yorlar: 

- Hacı Murat gelmlf··· 
- Bakın. Hacı lılurat geçiyor! .. 
Diyorlardı· Bu haberi duyan 

bagkalan da onu görmek için ko
euyor; ~ylece ıurada burada kil. 
me küme hıaa.ıılar toplanıyorlardı; 
kalpa.klı. gocuklu. mestli ve tahta 
kunduralı her boydan ve yaetan 
Avar halkmda kurt.ancı bekllyeıı 

aıili' millet mamarut vardı; MDkJ 
Hacı Murat onlara hllrrlyet Ver" 

mek için getlrllmlf ti; aank1 ıu yftr 

!erce dllJnwı ukertnl bir hamlede 
yok etmek ODWL lr;Qçt\k bir lpnti• 
nl bekl1101'4u. 

.Ahmet haıı onu kapıda brfıla. 
dl; gülllmsQyordu; elln1 rtSfıs1hıe 

göttlıilyor ve bafmı blru daha 
fazla eğiyordu. Kara klll Glmb&tl& 
diğer birkaç adam onun ardmda, 
ondan daha uzun boylu olduktan 
için dah& heybetle duruyorlardı. 

Ahmet han: 
- Ho3 geldiniz! 
Diyerek aaraym avlusunu gös· 

terdi; Hacı lılurat attan indi; diz. 
ginleri kendi adamlarmds.n birine 
verdi ve ytlrUdU. 

Hacı Murat vaktiyle ıevgili efen 

dileriDin yaeadıklan ,.I)~ ~- altın· 
da, zavallı Avar preııalerlle ko§up 
oynadığı bu avluda, şimdi onların 
dllşmanmı gfSrmekten aoıusuz bir 
ıstırap duyuyordu· Şimdi kaması· 
m çekerek, sapma kadar, Ahmet 

hanın göğsUne saplamak arzımmu 

tahlamıuf bir ihtlru halinde du
yuyor; Wdn onu k!Jatekliyordu· 

Zaten buna ne lluum ftrdı; itte 
birkaç dakika sonra generalle 
karetlqacat. layık olduğu mevtle 
geçecek, kendiliııJ, Avar hanlan 
adına, onlarm. bir memura olarak 
bu ıaraya yerleşmirJ ıayaca.ktı. 

(J>etuu TV) 

H akaız mıyım?ı 

StzıN de dlkbtmtze sıarp
mamw mtlmktba deifl; ba 

günlerde hci1ml lzıiııre alma edl. 
yor· O kadar ki, 1Grftkleıtab ya 
İzmlrden döomil~, ya lmııre hare. 
ket etmeJctedlr. 

& hmJre .rağbetin 7Maıs ıea
me ve eğlenmeye .IDhJsar eWil b· 
naatlndo ba.Ju.naıı blrf, romıt bir 
daire mtıdtlrUnttıı de hm1re aeya· 
hat etmek Uzere bulunduğuna gö-
ıiiııce: _ 

- ı,ı yok z1hlr--· fzmlre et.. 
lcnmeye gldlyorl • dedi· 

Bfıa CO\'ap \ 0erdJm: 
- Blllkb- Da zamanda hmlr 

seyahatlnbı yabm gezme \'8 er 
lcnmeye lnJaı.r ettllt hakkında bir 
kanaat t.afıyanlama bu kuaatlert 
Dl balWamak ~in· 

Onu ba tıe\'ahım da tatmbı et-
memı, olaeak ki omuz silkip umk· 
laıta. .. 

, .. \ .... ·· . .. .. """' .. 

H A B E R - Ak~am Postası 

1 
Gümrüklerden 
çıkarılmıyan 

mallar 
Ticaret vekaleti 

sahipleri namına 
çıkaracak 

Ankara, 5 - GUmrüklere .:eldiğl 
halde kon,ımentoau gelmemi§ bulu· 
nan \'cya .so.hip!eri taratmdan hcrhan· 
gi btr aebeble gUmrükten çıkanlma· 

mış bulunan malların ııahlplerl nam 
ve hesabına. l'icnrot Vckt'ıleti taratın· 
dan çekllmeslne m11lt korunma kanu· 
nu ile aal&h!yet verllml§U.Bu .sallhlye 
Un nasıl kullanılaco.ğt hnkkmda ha· 
zırlana.n bir talimatname Vekiller He 
yetince ta.ııdlk edlml§tlr • 

Yerli kumaş 
üzer inde ihtikar 

Fiyat mürakabe 
komisyonu muhtelif 
işleri tetkik ediyor 2 

lç ticaret umum nıUdUr muavini 
Süreyya Ankaradan ~chrimizc 
ge~tlr. SUreyyn bazı tetkikler 
yapa.cak ve fiyat murakabe komis
yonunun t:alışmalarile de alakadar 
olacaktır. 

Murakabe komisyonu yerli ku. 
maşlar Uzerlndekl ihtikar hareket· 
lerini tetkik etmektedir. Bir çok 
mağazaların yerli kuma.elan çok 
yUksek fiyatla sattıkları tesblt o· 
lunmuştur. 

Bir bUyUk müessese hakkında 
da bu yUzden takibat yapılmakta
dır· Bu mlleasese aynı cins yeril 
kumaşı bir müddet fasıla ile baş. 
ka bafka fiyatlardan aatmıştır. · 

Fiyat murakabe komlayonu ma· 
nifatura, otomobil aksamı ve kö· 
mllr fiyatlarını kararlaştırdıktan 
sonra tuhafiye eeyalan ile hırda
vat çqltleri Qıerinde tetkiklere 
haolıya.caktır· 

Juı tedrisat lıadroıa 
Şehrlm.Wıı Uk tedrisat vaıi· 

yetini tesblt eden ilk kadro ma
arif mOdOrlUğU tarafındaIJ 
hazırlanarak taısdik edilmek il. 
zere gönderilmiştir. Bu kadro· 
da 170 nrJdl ve tayin yapılm13-
tır. Şehir dahilindeki tazla öğ· 
retmenler yeni açılan ba§ka şu 
belere nakJolunmuştur. Bir o
kuldan bir okula nakil işi imkin 
sızlık yüzünden ilk kadroda ya. 
pılamamıştır. 

ihtikar 
Şimdi de piyasadan 

auaam ve ketentohumu 
topbyorlar 

ıhracat yapmak lmklnlarmm be· 
l1rd.lttn1 l'Ö1'Cl buz çeldllltörleriD 
plJuadan mtlhlm miktarda 8UU.JD n 
ketentohuınu toplamata tıaıJamatan 
tlser1ne aıu.m 18 ku.rUf 15 paraJ&. 
ketentohumu 17 kunlf 17 paraya çık· 
ıqtır. Sılu' derf1e:rt de berg11D yilk· 
ııelmektedir. ~ 120 kurufQ bul· 
mUftut. Salamuralar 70 kuruftur. 

• Cafaloğlund& bir drvar dllılDe ab
de8t boauı ıo ldfl 1Ildınm ceıı:amıa 
çarptırılmıftır. Bunlar arumd& tçU· 
mal mevki ahlbl klıueler de olduğu 
.tsylenmektedlr. 

• nnıı Beyoa1u k.aym&lwıılıfmaa 
kaymakam ve nahiye mlldUrlerlnln 
lfUn.klle bit toplantı yapılmıf, tetttr 
tılerine bakan sabıta memurlarına 

direktıfler verilmlftir. 

'Almanya ve ltalqa 
ile ticaretimiz ' ---- --- -..... _. ... --.. .... _... ___ 

Almanyadan birmübayaa heyeti geliyor. Mal-~ 
ları burada alacak ve ithalat eşyasını bize bu- if 

rada teslim edecekler. J tal ya borcunu ödem eğe 
başladı ve hududda alıkoyduğu mallarla bir- i 

: çok eşyanın memleketimize ihra- j 
!_ cma müsaade etti .J 

Şimal memleketlerinden 
getirteceğimiz malların 

Almanyadan geçmesi için 
müzakereler oluyor 

Alma:ıyamn hariçten alacağı maddeleri mUbayaa etme!i ıçln Berllndc 
Brat,,t.ele !Blmli bir teşekktll lıurulmu~tur. Yııkında bu te~ekkUIUn mUmessil· 
lcrlnln şehrimize geleceği lıabcr alınmııtır. Yeni Türk · Alman ticaret nnlll§• 
masmıı. göre Almnnlar mcmlckellmizclen alacakları malları burada ttıeeltUm 
ecıccekler ve bize gl:lndereccklcrl malları ise memlelteUmlze kadar getlrlp 
burada bize tesllm edeeklcrdir. Nakliyatı Karadcnizdc kalını, olan Alman 
vapurları yapııcnktır. Bir kısım eşyu da treiilo naklolunacaktır. • 

Ticaret \'ck!letı Almıınyıı ile yeni bazı mUuı.kerelerc girlşrnLstır. Bunlar 
dan en mUhlmml nıı.kliyatmı Almaııycdan yapmak Uzere bUlUn §inıa.I mem· 
Jekctlerlle Ucarl mUnaııcbctler tesis etmektedir. Bu suretle bilhassa lsveçten 
demir ve diğer §imal nıemleketıerlntkn de ihtiyacımız oınn blrçolt JUzumlu 
maddeleri getlrmek mUmkUn olacaktır. Almanyadan geçecek bu qya bazan 
Tuna ve l{Aradenlz yoluy13. ve bazan trenle nakledilecektir. Bu surette levcç, 
Norveç, Danimarka Ue gen!~ mal mUbadeleai imk4.nı hasıl olacakbr. Bu hu· 
susta yakında mllsbet bir netice beklenmektedir. Almanya bUkOmcU teltlltl· 
nılzi mUBa!t kar§ılamr§tır. . 

İTALYADAN MAL G~YOR 
ltalyanlar bundan bl.r mUddet evvel memıekeltmiı.e gelirken hudutta 

tuttuklan mUhJm miktarda kllğtt ve diğer mallara lhraı: mllsaadcsi vcrmfır 
lerdlr. DUn H vagon klğıt gelmJ§Ur. 30 vagon daha yoldntlrr. Bunl uarasın· 
da bllbaasa mekteplerde kullanılacak ktgıt ç~IUeri de vardır. ?taıyıınlar 

kllring hemıplannda bize olan 2.~ milyon lira borçlannı ödemek lçtn ı~ım 
gelen maddelerin memlekettmlz.e gelmesine mUsaade ctmclttedlr Bu borçlrır 
ödendikten sonra. ltalyıuilar mcmJclteUmlzlc olan ticaretlerlnl genl~letmek 
arzuaundadırlar. 

Romanyaya tiftik ve 
yapağı aabtı 
tamamlandı 

Tiftik ve yapağı ihracat birliği 
Romazıyaya rönderilecek aon parti 
mallan hazırlamaktadır. 100 ton yap· 
rak dUn Beaarabya vapuruna yüklen· 
mtıttr. 20 eyl~lde limanımıza Köat.en· 
cedeıı bu.wıl bir §llep gelecek buna 
da eon kalan 1085 ton yapağt ve ~3 
ton tl!Uk yüklenecektir. 

Maarif vekilinin 
tetkikleri 

Şehrimizde bulunan Maarif Veklll 
Ha.eaıı Ali Ytlcel orta tedriat umunı 
mUdUrUnü kabul ederek orta tetlrlaa.t 
vaziyeti etrafmd& fehrimlzde yaptJtı 
tetkikler hakkında. izahat almıotır. 

Vekil latanbulda birkaç gün daha 
kalacaktır. 

Bono sahtekarlığı 
davaıı 

11 aı mevkut 6 U •rı-t. bulunu, 
rnUbadiJ bonosu aahteklrlılJ suçlula· 
nıını muhalremeatne dUD de lktncl a· 
j?ır cezada devam olwımuı, diğer bir 
bono aahtek&rlJlmdan da mevkut bu· 
lunan EUıem admdakt mazııunwı 10r
gwıu yapıl1D1fbr. 

:Neticede mahkeme, .erbeıt bulunan 
maznunlardan AbdWkadlrin tevkltlne, 
karar Yermlf, muhakemeyi p.hlUcır 

için bqka bir gUne bırakln!ftlr. 

takenderun seferleri 
• 

DeııJzyotıan ldarul Jataııbul 1141 ta· 
kendenan araamd& muntuam fllep 
eeterleri lçlıı. blr program huırllUDJ§· 
tır. Sakarya tllebl ile Dumlupmar 
~ııpuru muntazaman htanbul • laken 
derun arasında gidip geleceklerdir, 

7 ı1ıtı 
BU TARiHİ UNUTMAYINIZI 

40. O.O O Lira o gun çekiliyor 
7 Eylul· ••.. Bu tarihi unutmayımz. Çün

kü bu tarih aizin de hayatınızda bir dönüm 
noktaıı olabilir. 

Yazdan aonbahara geçerken talüniz 
kıttan ilkbahara aeçebilir. Çünkü Milli Pi
yango ogün lzmir Entenıaıyonil Fuatında 
çekiliyor • 

(2) Liralık tam biletle 40.000 Lirayı 
ogü.n kazanabilirıiniz. 

( 1) Liralık bilet •İze 20.000 Lira 
getirebilir. 



Hindistanda 
Türk 

rnaııarile 
sergi 

açılacak 
Mümessilimiz Hindista
nın mühim §ehirlerini 

dolaşıyor 
• 

Bitlerin nutku: [ ngilterege 
"ingiltere yere dün yapılan 
serilecektir J,, tayyare 

Alman devlet şefi 
İngiltere mağlup 
olmadıkça harbin 

bitmiyeceğini söylüyor 

Bcrlin, -~ (A. A.) - D.N.B. 
bild iriyor: 

hücumları 
1 J,on<lra , 4 (A·A·) - Ha\'a ve 

dahili emniyet nczaretlerinln teb· 
liği: 

Yaza71: 
A. BULEND KOÇU TARiHTEN BiR YAPRAK 

Simla, 5 ( A. A.) - Röyter 
bildiriyor: 

Bugün Berlinde Sport Palatz 
da yapılan muazzam bir toplan. 
tı esnasında, Alınan milletinin 
seki?Jnci kış yardımı, Führcr 
tarafından, Alman milletini bu 
esere davet eden bir nutuk ile 
açılmıştır. 

Bu sabah, iki düşman tayyare 
grupu, cenubu şarki sahilimizi geç. 
mi5lerdir. Bir ı;rup. Kent eyale· 
tinde tayyare meydanlarınt bom· 
bardımana teş~bblis etmiş, diğer .u <*> 

Türkiye Ticaret Vekaletinden 
Borayın Hindistanı ziyareti ne. 
ticesindcki Türk • Hind ticarc· 
tin1e bir tezayüt kaydedileceği 
ümit oluıunaktadır. 

Boray, Simladaki hükümct 
erkanilc bir çok mülakatlarda. 
bulunduktan sonra :Kalkuta ve 
Bombay'da Türk emtiasından 

bir sergi açmak için mühim ti
caret mcı·kcı.lcrini ziyarete git. 
miştir. 

Tür:kıycyi Bağdat yulu ile Bas· 
raya bağlayan demir yolunun 
ge~nlcrde ikmal edilmiş olması 
ve her iki memleketin yeni mah· 
reçler bulmak arzusu lloraym 
vazifesinde muvaffak olması 

için mühim bir amil olarak te
lakki edılmektcdir. 

; K~J 
ııı n.onıa, • (A.A.) - Sterıml, Rcı:ıml 

bir tebliğ. 29 nğuslo.sta Uolongne el· 
\'nnnda. infilAlc etmiş bir barut depo· 
sund·L yaralanmış kimselerden bir 
kaç kişinin daha. blınesl Uzerıne, i.ılU 

adedinin 85 c baliğ olduğıınu bildir· 
ıncktedir. Yaralı adedi 174 olup bun· 
tarın hemen hepsi iyl olmak U7.credir. 

• San • :Marlno 4 (A.A.) - StcCanl 
San Marino cumhuriyeti diln 16 40 
ıucı sen el cJcvı lyeslnı leslt etmiştir. 

• Stokholm,4 (A.A.I SteCanl. 1svcc; 
hUkQmcll, cltmelc ve blskUvitleri. şnh· 
st vesika usulüne bağlamıştır. 

ı1< Bcrne, 4 (A.A.) - lsvlçı c kon!e· 
dera.syonu reisi, federal mccllsfn bir 
celsesi e:;nasında, ahiren kon!edcras· 
yon riyaseti t:ıra!ındıın yapılmı, olan 
proteıtoyn 1nsiliz hUl{ümetlnln önU· 
mUzdekl ı;Un:er :ı:arfmda cevap \crccc· 
ğlnl blldlrml§llr. 

c B"rlin, 4 ( A.A.) - stcfani. Bcr 
llnde :Frannanın dahiline doğru tahll· 
ye edilmiş olan Alsa.slıların sert don· 
mclcrindeki beta.at l~arel edılmcktcdir. 
Muhacirlerin nz miktarda, hay\•an 
val!onlarmn bindirilmiş olaralc hı!zıs· 
Bıhhaya riayet edllmckslzin avdet et· 
Uklcrl görUlmektcdir. l•'raruıız maka· 
mab, Almanyanm Alsaslılarm geri 

, dönmelerine müsaade etmediğ:Oe da· 
lr §aylalar çıkarmıştır. Bu 17ayialar 

' asılsızdır. 

Daha evvel, nazır, Göbels, AI· 
man milletinin birinci harp sc· 
nesi kı~ yardımı eserinin bilan
QOsunu yapmış ve eserin geçen 
sene 642 milyon mark getirmiş 
olduğunu kayddmiştir. 

Führer, Hl40/l!Hl kışı yardı

mı eserini açıı.rkcn, söylediği 
nutka şöyle baslamıştır: 

"-Harbin ilk senesi bitmiş· 

tir. Bu birinci senenin muvaffa
kıyetlcrinin misli yoktur. Bu 
harbin birinıci senesi, l914 har. 
binin birinci senesi ile mukaye· 
sc edilemez. Çünkü 1914 harbi
nin ilk .senesinde, fevkalbeşer 
cesaretle ve muazzam fcdalrar. 
lıkla.ra rağmen, kati hal sureti 
değil ancak kısmı neticeler a· 
lmmrntı." 

Fülırer, bwıdan sonra, Alman 
kuvvetleri işgalinde bulunan 
nma7..7.am coğrafi sahayı hatır

latmış ve sözlerine şöyle devam 
etmi§tir: 

"-Bir çok muhruıımlar, orta.. 
dan kaloınlmıştır. Eğer lngil· 
tere hı-niiz aynı akibctc uğrama
dı ise, bu. ancak iyi coğrafi vn. 
ziycti ve kaç.maktaki fevkalade 
meharct.i sayesindedir ... 

1'.,ührcr, sözlerine devam ede· 
rck demiştir ki: 

··- Jnhiltere için, J1arp daha 
üç sene <levaın edecekti. I<'akat 
lx'n vaktile R eich Mareşalı Gö· 

-ring, lıerşcyi beş sene için hazır. 
la, dedim. Ben harbin beş sene 
si.ireccğini zannettiğim ic;in böy
le harekc>t cLmcdik. Fakat l1cr 
halde lngiltcrc yere ı:ıcrilccek
tir. 

Ben bundan başka nföai taıih 
tanımayoruın. Eğer lngilt'!r"dc 
bu kadar ıniitccessis iseler ve 
soruyorlarsa: ".Nihayet neden 
gelmiyorsunu7. ?" Onlıırıı CC\'ap 

veriyorum: ".Merak etmeyini?., 
geleceğiz.,, 

lnsnn daima hıı kad:ır miitc. 
cessis olmamahdir. 

grup tn, Taymi<J nehri mansabını Havbar kıza sordu: 
geçtikten sonra Eseks eyaletinde _ Söyle bana k ilçük Signe, ae. 
tayyare meydanlarına aynı teşcb· viınli prenses. Şimdi burada ikl
büste bulunmuııtur. Düşmana. der- mizden ba.§ka kimse yok··· Dünya. 
hal avcı tayyarelerimiz ve hnva dn herkese söyliyemiyeceğin bir 
dafi hataryalar1m17. tarafından hü. arzun var mı?·· 
cum edilmiştir. DüfiIDan tayyarele-
rinden ancak pek azt, mUdafaala- Güzel prenses nazlanmadı: 
rımızt geçmeye muvaffak olmuş· - Kral oğlu Havban deliler gi-
tur. Rlr kaç bomba atıldı~ı bildi- bi seviyorum. Fakat hiçbir zaman 
rilmektedir. Fakat şimdiye kadar ne o benim, ne ben onun olama· 
alınan habcrlcro göre, hiç bir lıa. yız ... 
sar vrı hiç lıir yaralı ve ölil yok- - Mademki kral oğlu Havba.n 
tur. deli ;;ibi seviyorsun, yilı:Untl bana 

GIW J-; YAPILAN H tlCUJ\lJ,AR yaklaştır Signe. sevgilim!·· Bu gece 
ı.ondra, 4 (A· A·) _Hava ve koynunda yatan, senin glSnül ver. 

dahili emniyet nezaretinin tebliği: d!ğin ° delikanlıdır! .. 
Gece tngiltereye karşı yapılan Fakat Signe, titriycrck geri çe-

ve geniş bir mahiyet göstermeyen kildi, gül pembesi yüzil safran sa. 
dil5man lıücumlan, bilhassa şima· rısı olmuştu: 
li garbi mmtakası ile Bristol ka. - Sen mademki kral oğlu Hav
nıılı mıntakasmı istihdnf etmiştir· barsın, koynuma nJçin böyle hn
Bu iki mıntakada şehirlere büyük sız gibi girdin? Niçin ıatomUZ& at 
kuvvette infilak ve yangın bom. üstünde, ve sağ kolunda bir avcı 
balan atılmıııtır. Çıkan yangmlar şahinle gelmedin? 
Çabukça söndürülmüş fakat bazısı Diye sordu. Havbar iı;:ini çekti: 
ciddi olmak üzere bir mıktar ev ha - Öyle gelmesini isterdim. Fa· 
sara uğramıııtır· kat b:ıban benden nefrrt eder, be. 

Şimali şarki salfüindc b(r §ehirdc ni tutunca asacağını biliyorum ... 
halkla sakin mahallelere de bom- - Sus Havbar··· Sus.- Gecenin 
balar atılmıstır. Burada iki ev yı· durgunluğunda sesin etrafa akse
kılmış ve bir ev hnsarn uğramıştır. dccek! Kapının arkasında bir gü_ 

Şimali garbi ve §İmali şarkide, rliltü işittim... Birisi bizi gözetli
yaralı ve ölii çok değildir· Bris· yor galiba! 
tol mmtnkasında bir mıktar yaralı - Korkma! Titreme Signe! 
ve Pt'k az ölü \'ardır. Hançcrimle kılıcımı bqım~~ altı· 

!n.,.iltcrcnin diğer bölgelerine na koydum. Bu odanın eşlgme ylb; 
nncak bir kaç yüksek kuvvette 1 cengaver saldtr!!.ı. ölmcğc mah· 
lnfihik bombası \'C bir çok yangın kOmdurlar··· 
bombası atılmıştır· Bunlar. bllhas. Havb::ırla Signc'nin uzunv saçları 
sn T..ondra ch·anndakl c,ralellerdo biribirinc karı~lı· Kral oglu f1c 
,.e lskoçyada kırlara dlişmllştUr. kral kı7.ı uyudular. 
Yaralı ve öm yoktur. Hasar pek Dışarda, içinde §Üphe ve fesat 
nzuır. alevlenmiş olan hizmetçi kız var. 

w dı. Kulağını kapıya dayam~, pren
Amerlkaya vapur ses1e prensın butun konuştukıan. 

• nı i1'itmişti. Uyuduklarma güven 
Yunan vapuru İzmirde gcUrincc. usulcacık içeri girdi. Ve. 

tütün yüklüyor »ağdan kıl çeker gibL prensin ba
şının altından hançerle kllıcmı ço· 
kip nldı. Sonr:ı, ayaklarının ucuna 
bıumrak dL~nrı çıktı. Doğruca km· 
1:ı ko~tıı. 

lzmir, 4 ( A.ıl.} - Bir Yunan 
\'apuru ı\m(•rika için tütün yükle
mek üzere limanımıza gelmiştir. 
Bu vapurun mensup olduğu şir~et, 
Yunani~tmıla Türkivc ve ı\merıka 
ara ıııda vapur seferlerine de\'am 
edecektir. Bundan başka bir Yu
gcdav yaptır şirketi de ayni li
manlar ara"mda sererler yapacak. 
tır. Bövlclikle gerek ı\merikaya ve 
gcrc>k<:.c diğer meınlekctlcrc mahsul 
ihracatına dc\·am olunaraktır. 

''- Benim n.sil efendim, uyu. 
vor n'ırsıın? T<ıı.lk ! Kalk! Uyku za· 
manı drğil ! Kızının koynunda bir 
crkPk vnr. Adı da. kral oğlu Hav. 
bar ... 

Krnl Sivord, ağır uykusundan 
sıçrıynrak uyandı: 

- Defol uğursuz sihirbaz ... De. 
fol yalancı. Bakire Signe'nin yata· _____ .__..... .............................................. , ................... __ .•. ._ _____ ~-----

ı __ _,! __ ~E~ i g e-·y~ sak la rı... ve Ta tb i k_a_t ı __ _ 

·-
BelNllyo 11\lnl.ntı ı tallnın tnnnl('slnıJı· n : "l\Jadılc 10 "ı.eJl,, - Dül•J,rın , ma· 

ğn7Jı. \ O fııbrlka gibi nıclı:uılıılııdı,ıırısı ııa Jolla rı I• ::nl ve gelip ı;q:eırlerl iz' 

aı; ~'1lceel, her ne\i <'ı,ı)ıı \ C cnıtla l;ouuloıası \'C)nhııt ıı ı lınası ve daJııııoı~·ı 

nwmnndıır.,, OMtf' ıı.ynı fallnt&tnıtmrnll'ı • ift.,f nıruhlı' 1: "l\oldrıınılnT Ü7C

rlııdt• \ c lılıı:ı l,ır:n l,:ııııları ilnl rlnık \'(' ııaı:nr ~ Prlcrlnılc olıırıılanuıı.,, 
Görılli~liz rc~lın J,lılı:-clhenıll'J, ııol,uğmda nl ınnıışhr. Yuk:ırıdal,i oole· 

c~IJ <' ,yns:ıı,ınrıııı IH\!111 tntbll' edllıllğtnl gostcnıırMcdlr! 

ğma erkek giremez!·· Defol!. Glln 
doğar doğmaz seni dJri dJrl yaka· 
cağnn!··· 

Diye bağırdı. 
- Kral Sivord· Dinle be:nJ ... Ya:. 

lan söylemiyorum. İ§te sana Hav
barm. kılıcnu, hançerini de aomp 
getlrdlın ... 

Kral Sivord yatağından tırladı· 
Bir nara attı: 

- Hey ... Şatomd& yatan adam
larnn. Kaikm! Çabuk!.. Ça.buk! .. 
MlğferlerinJzi giyin. Kcmerlerlnlzi 
i}ice 11ıkm- En eağlam Z1l"hlanıuza. 
büıilnUp en nğır baltalarnıIZI alın! 
Kral oğlu Havbar gclm~· Kafata
sı çok sağlamdır. Kolay kolay ya
nlıp parçalanmaz!. 

Kral Sivord, ark1Uımda adamla: 
rr, kızmm odasma doğru yfirlldft• 

Duvarlara çarpan kılıç ve !lı:a.1 .. • 
kan sesleri ortalığı gfirllltuye bo-
ğuyordu· Danimarka kralı bir na.. 
ra a.ttı: 

- Hey Havbar. kral oğlu deli
kanlı!·· Cesaretin vanıa dı§art çık! 

Havbar srçradr· Bıışınm altında 
el yordllmile silahlarını aradı· 

- Signe, uyurken kılıcnnr , • .., 
han~erimi çalrnlf!lar! '.Anladtn ını 
küçUk Signe ?!, •• 

Kralın cengt'werleri odanın kapı· 
sına ugm boğalar gibi atılmu;lıı.r· 
dı. Havhar dUşilnmedi. Zifaf yıı . 
tağının ağaç direklerinden blrirıi 
kopardı ve bıışmm UstUnde kaldır
dı. Sonra. etrafına şöyle bir s:ı _ 
vurdu. Kılıçlar ve baltllar gcı i 
püskürdü. Fakat kendi silahı da i
kiye bölünmüştü. Bu scf<'r, dc>l i· 
kanlı yumruğunu V<' t('kmcsini 
kullanmağa baıılaclı· Kralın en 
ktymetli otuz ccngfwcri. ~i~nenin 
odasında. yere. kıı.n kinde seı il· 
ml§lerdi. Fakat nihayC't, Sivordun 
adamları da Havbarı yakalamu;lar. 
dI· Ellerini demir tellerle, ayağını 
çelik zincirlerle bağladılar. Fakıı t 
Havbar 'öyle bir gerinince. iba~· 
larrnı saman çöpü gibi kopard ı 
Bu sefer, o uğunıuz hizmetd b"ri. 
kilere akıl öğrottl: 

- Onu. preMcsin eaçıyla bağ ·
laym. Bir tel saç yeter. Onu ko
paramaz ... 

Dedi· Sivord bu uğu~ kıı:m 
nediği gibi yaptı· Havbar, el ve a· 
yak bileklerindeki saç tellerini kn. 
paramadt· Kmn kulağına ~e
rek: 

- Benim Signem ! Benden inil. 
ra yaştyacak mısm? 

Diye sordu· Kız ağlamıyordu· 
Mağrurdu: • • · 
-Yaşamryacafmı!. 
Dedi· 
Havban şatodan görüncı.n bir te

penin üstündoki bir ulu çınar &lt:r· 
na götUrdUler. Kırmızı ipekli man· 
tosilc astılar· Signe de, mantoyu 
ağa"ın dalında göriincc, hiz:m.etçl. 
terine şatonun bUtUn kapıla.mu 
kilitıetın~. anahtarları pencereden 
ı;ıaton\!n su dolu hendeğine at.tik -
tan sonra, zifaf döşeğinin yorga. 
nmdan başlıyarak ort.alıı;a ateş 
vermişti. Ateş pek az bir zaman i
çinde bütUn şatoyu sarmış, kav -
ramıştı. Bir küçük oğlanctk koşa 
koşa geldi· 

- Senyör!·· Senyör!.. Gllzel 
prenses Signe, Havbar için ölii ·or! 
• Diye ba~rdı. 

- Koşun! .. Kosun!·· Kıznnı kur 
tarrn : .. Havban ağa!:lnn indirin· · 
Çahırk. çabuk! .. 

~:ılnva koşanlar. yerinde bir yr 
ğın kül buldular. Çmarm dnlmdny. 
sa. Havbann cr.sedi sallıınl\'nrdu. 
Kral Sivord n«ıamnıfo b~lndı: 

- Ah··· Ah ... Aııkm bu kadar 
kuvvetli olduğunu bilmiyordum! .. 
Dedi. A§k, kindı-n daha kuvvetiiy· 
miş! .. 

Ahmet niil<'tıl JiO("lT 

(lio) nırtnrl ya1.1 dlinkli ııayımıı.ıb 
ı; ıkmı~t ır. 

Adliye tatili bugün bitti 

Temmuzun yirmisinde ba§lamı~ o· 
lan adliye tallllı:ıln 1:1.ı&IJı:ı sonuncu 
güıılldUr. Tatil yapan mahkcın lcr 
yarın sabah tekrar işe ba!'lıyııcaklar
dır. 
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Bazı belediyeler, turizm 
işini kavrayamıyor 

il'ürkiye l'uring ve Otomobil Klübü Reisi Da· 
hiliye Vekaletinin beş sene evvelki emrine rağ

men hala birçok vilayetlerde laakal onar yatak
lı medeni bir otel yapılamadığını 

söyliyerek diyor ki: 

•raar için ytlz binlerce lira sarledaıdzmır 
maaıeseı benaz lllr otel yaptıramamıştır, 

Türkiye turing ve otomobil 
klilbll reisi ~it Saffet Atabi· 
nen memleketimizde turizm iş • 
!eri ve klU~ faaliyeti hakkın
da kendisile görüşen bir muha.r
ririmim 6l1 malQmat:I vermiştir: 

''- No:rmnl ahvalde, hUkfl· 
met, harici turizmle olduğu gi. 
bt dtıJıill turizmle de meşgul ol
ma.kt:adir. 

Hüldimctin, turizm hususun· 
da tabii müşavirliğini ifa. eden 
Türkiye turlng ve otomobil klü· 
bü devlet makamları nezdinde 
icrası mümkün t.er ne temennide 
bultınauysa şimdiye kadar isaf 
ve tatbik olunmu.st,ur. 

Kara.yolln.rı, demlı:yolları: ta.. 
rifeleri, emniyet vo gümrük mu
amelatı, oteller hususunda ait 
oldu.klan makamlara. klüp tara.· 
f mda.u mufassal raporlar tn.k: 
dim edilmi§tir. 1nlıisarl.ar Ve. 
Weti tur.izm.lo metodik uğraş
ına.kta. ve iklübün her Webini is· 
af etnıeld:edir. Nafia ve Müna· 
kal!t Vekaletleri, program ve 
nakdi :imJWı dairesinde, tuıiz. 
mo mfiteallrk ~lcrlc aliıkadar 
olmalktadirlar. Verdiğimiz pro
joler eh.ima. hüsnüniyetle tetkik 
edilmektedir. 
Yıne müteaddit talep ve ~

men.llerimiz lir.erine, Dahiliye 
\' eldletf bc;ı altı sen.o evvel. 
her vilfı.yet merkczlııdo ltı.a'kal 

icra hakimlerinin l 
salahiyetleri 

{Ba3 taralı 1 nddc) 
:;!J'<ı, A&ııa. tzmır ve l:stanbulda. tat· 

ulk ~ecektJr. 
Yml krınunda ıcra ba.ıdmlerll:ılıı. aa.· 

• lüıl,;eUnl gcnloleten lıUkUmler vardır. 
ı ıık4.r olunan imza. hakkmda l<anır 
\'erme .aaUl.hlreU de mı artıdadır • .AıJ.· 
cak .bAk1m lllmm görllrso cbll\'uku· 
Cuıı. mnIQmatma. mtıracaat edecektir. 

KUddoU içinde beyanda bulunmı· 
ya:ıı borçlulıı.r Uo kanun hUldimlerlne 
muhalefet eden mtıniB hakkında 1cra 
hlldmlerlne b1r aya kadar hafif ha.pis 
n~ 200 liraya kadar para ~ ''er
mek aaJ!.hb'eU de Ycrllml§Ur. 

Natalca ven:nlycn borçlular da tlkA· 
yet tlzerlno 3 tUnden 3 aya kada.r 
hapse mabkQm edlleblleccklerdlr. 

Hadiselerin 
tef--;iri 

(B&.~ ta.mfr l nclde) 
larla Dobruc:s. Bulgaristan hutluıl. 
lan l~c girerken lınmcüıld 
Ttlrk cıaı:ınyottctı ~rnıaa tatbik 
edeoeklerl rcnI rejimin dklrl u. 
mmnlyooo bntnmcsi faydalı olaca.
lmı .umıeclerlz. 

JIASAN KUMÇAl'I 

Macar ordusuna 
emrı yövmi 

(Baş t&rnfı 1 ncldo) 
topraklannda Alınmı 'lata.atmm 
mevcud.lyctinl iddia eden !havadisi 
katl surette tclWb etmektedir· 

Ay.oi :mnlıaiıl bu ha.betlerin her
hangi lbfr sul fikirle yayılma.kta. ol 
duğuna iDaret cbne1.-tedirler· 
Bnd:ıp~ 4 (A·A·) - D·N·B·: 
'Macar ı;cneralkurmayı. Maearis

ta:na ilhnk edilen Tr.ınsflvanya a-
razisine gitmenin otuz gUn memnu 
olncağmı bilclirmialir· 

işgal başladı 
(&;, ta.r&fı 1 nclüc) 

işgal etmek Uzcrc eski Romen 
hududunu goeme-ye lıa§la.mıslar
clD'· Bu sabah sa.at yedide l'ılnoıı.. 
ris1mıdakl 1bi.tUıı ldllselerln 
~.anlan olanca. kuwetlerl;>ie çat 
m.:ıl.1:.a Jdi· 

BugUn 1'Iacar kıt.alan. lihndi
ld Macar \·o Slovı:ı.k hadudlan 
ile talullcJ cdllmlş olan fimall 
r!tlrbl köscslndeld arazi ı>al't3.Sl· 
nı 1$pl 4'doceklenlir· 

onar yataklı bir medeni otel 
inşasını vilayetlere !bildirdiği 
halde bu kilçük işi henilz bir 
çok vilayetler başaramamışlar· 
dır. Seytjisefere dair her ne 
teklif cftikse tatbik olunur. 
Yapılamayan şeyler, sırf ôazı 

belocliyelerin turizm işlerini 
kııvrnyamamalanndan ileri gel. 
mcktcdir. · 

Fuar ıçuı yüzbinleroo lir.ı 
.sarfcden İzmir, maalesef henüz 
matluba muvafık bir otel ycp
tırtamamıştır. Def aatle yazdık. 
l{eza Bursa lx?lediycsi turizm 
bakımından Bursayı teşkilllt -
Jandrrmağc:;.. muvaffak olamıyor. 

Bir çok hükumet dairelerile 
alakadar olan bu t~in bir elden 
idaresi muvafık olacağını ve 
Başvekalete raptmın iyi bir ne. 
tice vereceğini bir kaç defa res
men a.r7.etmckliğimiz •üzerine 
yeni teşkilatın Başvekalete bağ· 
landığmı ve başına. Bay Selim 
Sarycr gibi memleketin en cid. 
<11, münevver ve çalı§kan adam
larından birinin geçirilmiş ol· 
masmı klübümüz istikbali için 
hayırlı telakki eder ve da ha 
müsait şartlar içinde bütün mc· 
saimizc yirmi senelik tecrübe. 
mizlc muva.ff akıyctioo yardım 
odeccğimiz bu yeni teşkilattan 
büyük hizmetler bekleriz." 

E yüp'te kanii 
bir vaka 

<Busab&h eae.t. 6,80 da Eyılpto .ıl'kl 

kaz'deD &raSlllda kanlı bir \"aka ol· 
mu}tur. EyUpte ... nrocada .Eabalıay· 

dar cadclcslndc lZ numnralı evde Ka.· 
rablcralı Ömer oğlu İsmail Kanıı.t ve 
Mehmet :Kanat ialmlcrindc iki kardeş 
otumıaktadlr. Bunlardan İsmail SOt· 
lllecdo bclcdıye buz !abrika:ruıd3 Meh 
met do Deftcrdarda dikim c\1nde 
çalı§maktadır. Bu sabah iki aa.rde~ 
evlerinden çıkunk l~ertne gldcc:ck1erl 
ımada bir para. meselesinden kavgaya 
tutu,..muşlardn'. Kavga Jmıa. bir za· 
manda bllyllmU1', !laman cebinden 
çıkardığı BUStalı çakı llc derhal kar
deı.ıinln fu:erlnc atılıp tııçağı rnstgelc 
yerine saplamağıı. ba:tam~tJT. Mehmet 
can ha vllylo ~ıımailln elindeki bıçn.~ 
ka~ ve aıtaıta, Ustllste boğu;µnıı.ğa 
ll&§l~lardır. aYrnlarmm ncWle 
Mehmet de lsma.lll yl.lz.Unden ve elin· 
J!cn yaralamıştır. 

Feryatlara ycll~cnlcr lkl yaralıyı 

:naıat h83t:mesine kaldırmı§lardır 

Mehmet sonradan Cerralıpa§a baııt.n· 
ne.sine nakledilml§Ur • 

Romanya da 
kabine buhranı 

(Baş tarafı ı ncklc) 
fillerde bUyilk otoritesi olduğu 
söylenmektedir· 

Biikrq. 4 ( A. A.) - Stefani 
ajansı bildiriyor: Gener&l Anto
r..esko Kral tarafından yeni ka· 
bineyi teekile memur edi1mi3· 
tir. General Antonesko mihver 
politikası :taraft3rniır ve bu se. 
beplc giyasi hayattan uzakla§· 
tırtlmıştı. 

Vefat 
EiclAnlk bankam m\14Uril l'lıat Loa· 

ıt.anıı habaaı vo 10nJveraıte raktörU Co
ımll Bllsel 'l'e avukat Hqtm P..e!ct Ha· 
ltıı.rarın kayınpedcrlerl ,.e Kadıköy nı
!kCılı :memuru ŞllkrU Fcrtoğlunun eı:ıl§· 
teat, Temyiz :mahkemesi reJallgin<len 
mlltekalt .Amm Lostar Kadıkl.lyUnde 

SUreyya ainem8fl yamnd& KaUaoğlu 
1 

ısokağırida ti No. 1ı hane.sinde lwa bir 
rahat.ı:ızlığı mUte&klp ı:&r1amba gtlnU 
ve!at et.m4tfr. Cenazesi cuma gUntl 
63at 12 de hancs!.ndcn kaldınlarak ce· 
naze namazı O.ıımannğa e&mlinde la· 
lmdıktan sonra 'OakUdard& ~htUlkte 
mııld>C'rel mahırusasmda de:tnedllecek· 
tir. 

Hak rahmet eyleye. 

Romanyada kanii 
hadiseler 

l..ondrn., 5 (A. A·) - !ngiliz 
radyosu bildiriyor: 
Bllkreştcki kanşıklıklarm zan. 

nedildlğinden daha. mühim oldu. 
ğu haber alınmıştJr. Memleket iç
lerinden gelen maliımat.ı. göre, Vi
yana ilıa.kcnı kararma mukavemet 
Transllvanyada sona ermiştir. Bir 
çok yerlerde siliıhlar atılmıııtır· 

}{]uj §Ohrinde nilmayi§çilcr İ
talyan konsoloshancsini tahrip et. 
m~lerdir· Konaolos ancak polisin 
müdaha.lesllc em.in bir yere nakle 
clilebilml§tlr· 
Tranşu\'arda İtalyan konsolosba. 
hanesi hemen tanınmcn yık.ılın~tn'· 
Konsolos taarruza uğramı;1llr· Bu 
mahallere asker gönderilmiş, şid

detli çarpışmalar olmu5tur. Çar
p!§mıı.lar 6 saat sürmüııtilr· ~5 öJU. 
pek ~ok yaralı vardır· 

Trnnsilvanya ~ehirlcrinden biri
nin Macar belediye reisi belediye 
dairesine Macar b:ıyrağı çektiğin. 
den halk tarafından linç cdilmi§Ur· 

Demir muhafü:lar rdsi Sima. bu 
teşkilatın l eylülden it.ib:ırcn ilıti. 
lalci faaliyete başladığını açıkça 
söylemL5tir · 

ım \ L 8ARı\ Yl ONO:\DE 
Nc,york, 4 (A· A·) - f:.öyter a· 

jansı bildiriyor: Ncvyork Tayınis 
gaıctcsinin Bükreş muhabirine na
zarım geçc.n gece Bükr<'ııtc. gayri 
memnun bazr Demir muhafızlar ta
rafından umumi binalara hücumlar 
yaprlmışllr· BUtün bu t('~ebbUsler 
akim kalmı§tır-

Üç kiı;i otomobille kral sarayı. 
nın <inüne gelmi", bunlar<lıın birj 
ha\·aya iki el atl'ş elmi"Ur. Bu a. 
dam ka~maya muvaffak olmue. fa
kat iki arkadaşı tevkif cdilmletir-

Gençlcrdcn mütesekkil bir b~ka 
gurup r:ıdyo i'Jtllsyonuna hücum 
clmi.5Ur. 'Muhafızlar ateş açm13-
lar ı.·c hücumu tarda mu\•aff::ı.k ol
muşlardır. 

l<BAL SARAl'DA D:t;au .. nı 
Nc\'yorlc. 4 (A· A·) - 13Ukrcş. 

ten bildiriliyor: 
Bu snbnh kral sarayı önünde 

tevkif edilen bir Demir muhafız 
mensubu, nümayiş ·yapmak iste. 
eliğini ve cinai hiç bir maksadı ol· 
ınadığı söylcmi!}tir· Kral Karolun 
esasen sarayda bulunmadığı da 
tasrUı ediliyor. 

ltO~':N AJANSINA. G0RE 
UUkre~, 4 (.\·A·) - Rador n. 

jansı bildiriyor: 
.:! erıuı akşamı, intizamı ihtaı e

decek tarzda \'ukııa ;;"Plen" bazı 
harekat hakkında '" tafsilat ve· 
rilmektcdir: 

Askeri Unifonnayı taıııyan pek 
genç baEJ adamlardan mürckkeıı 
bir grup, Blikre§c yakın bir mesa.. 
fedo bulunan radyo ist.a'lyonuna 
gircııck kendilerinin muhafız krt.A
almı Uıiviyo ~in gönderildiklerini 
söylemişlerdir· Bu grup. radyo 
ma.klnekrlnde .ehemınlyctsir: bım 
ha.sarat yapmqtır. 

A:rnı zamanda telefon santra -
lmda yine bazı ı;-enç adamlardan 
mürekkep diğer bir grup tarafın.. 
dan da :buna mtimasil bir tcşcbbllı 
tc bulunulmuştur. 
Diğer taraftan bir unhıs kral sa

rayı önünde nümayişkar surette b1r 
çok 1abanea atmıştır-

Yukardaki Mdi.sclcre iştirak e
denler Um ilen tevkif edilmiılcr _ 
dir· Buna be.nur ve neticesiz baı.ı 
hadiseler de B~v ve Köatence. 
de yapılmıı \'e mllaebbibleri hemen 
teYkif eclilmi§tir· Tahkikat devam 
etmektedir· 

TEMAŞA YER.LERl 
KAPALI KALACAK 

BUJ;rq, 4 ( A. A.) - Stefani 
ajansı bildiriyor: 

Dahiliye nuırr, Romanya.da 
bütün temaşa. yerlerinin yedi 
cylUl gecesine kadar ika.palı kal· 
masma karar ·vermiftir. 

.. - 1klncl wer haftu • 
Y&pllılan ihe~ı bir tarihin ... 

1çll lılr qkm." Y1lmu bir lc&hra· 
manltğmromam.. Tllrkı:e 

OTEL 
EMPERYAL 

görmege kopn 10.000 ıcrce halkı 
almata aalo:ılan kM ~lmeyen 

LAie 
st."'lEMASI 

Bu film bir hafta daha gllaterilecc· 
tını :xnUjdeler. Telefon: 4859~ 

::EN ISON MOD~L 

Memlekete döviz temini için 
yalnız Linyit ki· 
miri yakılacak 
T:ışkömUrünün harice scvkcclilc. 

rek memlekete döviz temini ve 
bunların yerine dahilt istihlakte 
Linyit kömürünün kullanılması 
bakkmda tetkikler yapıldığı ve 
yakında bir karar nlmacağı bildi
rilmektedir. 

Bilhassa köylülerin linyit kö. 
mlirü ~·akmnları için hususi ocak 
nUmunelcri hazırlanmı.5lJr. Bunlar 

iki liraya köylüye tevzi cclilecek ve 
köylünün bundan sonra. gübre 
yakmaması temin edilecektir- Bu 
suretle bu gübreler de zira.tto 
kullnnılaeaktır. Şehirdeki sobalar
da da ufak bir tadilat yapılarak 
linyit )'akıtması temin edilecektfr. 

İlerdc linyit kömürüne mahsus 
hususi sobalar imal edilecektir. 

Ekmek meselesi 
Son silıılerdo 1stanbulda ekmek 

Jşl gene gUnUn meselesi halini aldı. 
liem öyle bir mesele, ki hangi tnro.l!uı 
dan bakars:ı.nız, bnkmız, cllo tutar ye· 
ri yoktur. Ya !nuıcılann bir lturnaz· 
lığı luuııısıncıasmız, ya bol stok oldu· 
tu halde GC\ klyat yapılJ.mnmnıa yU· 
zUııdcn un3Uz !•alındığını j:ltirsinlz, 
veyahut da nldıtımz ekmeğin sırt bir 
lı:ac; paralık hasis bir menfaat uğru· 
nn sıcalt hamur ,gibi ve Ustclllt ue ek· 
ııil> oldu~unu fnrl<cdersıniz. Pis yerler 
do Jmal edilml;, olma&l da cabn. 

Dün nk§am da ochrln mublell! semt· 
Jcrinde halk ekmeksfa l.mlmıştır. i<'ı· 

rmcılar kendilerine her zaman veri· 
len muayyen ınlklarda az un verildi· 
ğl lc;in ekmclt yetişUl'emcdiltlcrlni 

.soylcınl§lcr, halk bilb;u;sa Cağalotlu, 
Sultanııhmcl, Sir~.ecl ve Dcyo(;'lu mu· 
bilinde mıatlercc fırınların önDnde 
bo~ yere lıel\lc§nıİ.flcruir. 

Çembcrlıla!',1 fırınının önUnde sene 
caddeye kadar kalabalık ta,m~. 

aut yediden sonra Bcyazıttan Balık· 
pazarma kadar hiçbir :Cınndıı bir kilo 
dahi cltmek bulunamıımıı;tır. Knl· 
yoncukulluğundıı 49 numnrnlı Gııvrlll, 

Yani Si!Akls, Tnrlabaşınd;ı. Dlınltrl 

Zagwo, Kalyoncukulhığunda Lnmbos 
Balıkpazarınd;L has Francala fırının· 
d:ı. da a.1'§ııo1 yedi buçuktan sonra ek· 
mclt ~·c Crnncıı.la yolilu. Aynı hal ran· 
ı;nllJ, Şi~ll ve Tnkslm tara!lıı.rındu. da 
hillsedllmi§ bu semtler hıılltt bir l<Jlo 
ekmek alnbUmek için uzun tramvay 
aeyabe.Ucrl ~·apmıık mecburiyetinde 
l<nlmı§lardır. 

Hoybcllada ve Bllytlkadada ıllln nlc· 
"ıı.m ekm lt 1tlroıtCR gidenler Cırınlnr
dan elleri lıo~ dönmüşlerdir. llılhusa 

Hcybcllaclada bJr tane fırın olduğun· 
dnn geç val>te kadar ekmek pl,mcsinl 
bcli.liycnlcr çok olnm;.ı, ııncalt lnr daha 
ekmek çıka.rılmndığı için do ekmeksiz 
kalınıalardır. 

ADALAR HAI.IU AÇ l\Jı Kı\ı.ACAK': 
Adalardaki vnzJyet unun hcrgtln 

lstanbuldnn alınması ve mahdut nılk· 
tardıı. vcrllmesl dolııyıslle doğmuıtur. 
Heybclladaya llk önce lG ÇU\'111 ıun 

t.ahB13 edilmt~ken fırıncının mUtcruldlt 
mUrac:ı.ııtı li%crinc bu miktar 20 ve 
sonra 22 çuvala kadar çıkanlm~ur. 
EvYeiee 25 30 çuval wı ııar.Cctü,ğlnl 

söyliycn fırıncı b1r g-Un unsuz kaldığı 
takdirde bundan Ma hnllunın açlık· 
tan kıvranacağı a~lklrdır. Adaların 

un ihtiyacı hiç olmazsa bıı!talık ola· 
rak göndcrllmclldlr. Vapurlıınn blle 
seferyapamad~ :fırtınalı :bir gllndo 
un ta~ıyan motörler billahi ycrn.'l"ln· 
den lum.ıldamıyacak :ve böylece Adıı 
lıa.lkı giinlerec aı: kalabllocekUr. 

:OSKtlDAIWA \'AZtl"ET 
06.1.'ildara da tayin edilm~ olan 210 

ı:uval, yerine 180 çuval buğday veril· 
cutı iddia edilmektedir. Bu 3120 kilo 
eksik ekmek demeltUr. Mo5ko!lu, Ur 
kUdar t.ar;ıısı boyu fır.ınlarmda birkaç 
gtlndUr vaziyet bu merkczıietUr ve 
balk ak~ ac'.kiZle dokuz IU'1Wilda 
!ınnlara tehacüm -etmektedirler. 

SEBlllB NE~ 
Yapt.rtımız talıklltata gl:lre ekmek 

buhranına yepne sebeb olarak toprak 
.mahaullerl ofislrıiD az bu:aay vermeli 
ı;öeterllmcktedir. Otı. lstanbul ihUya· 
cı lı;ln g11nde tanı aoo ton buğday ver 
mektc(tir. Halbuld !ırmeılar.ın iddia· 
ama göre lstaııbulun glliıdelik ihtiyacı 
350 tondur. 

ons MCDUgtjNON t7.AHA 'l'I 
Toprak m.a.lUıullcrl ofisi mUdUrtl Nu· 

rl, nen ııtırlllen iddialara kartı bu 
sabah hlr arkadqımıuı. runıarı aöy· 
lem~r: 
"- Of"ıain az .tnıtday \"erditf iddia· 

lcı.n asılsızdır. O!Jıı her~ d~rmen· 

lcre 300 ton butday vermektedir. Bu 
miktar 1atanbul ılhtiyacma bol bol ld· 
fayet eder. HattA verdlğlmlz bu nılk· 
tar unu dcğlrmencller öğiltm~~ blle 
yeu,emcmektedlr. 

1hU1A.f doğrudan doğruya belediye 
1ktılat mUdürlUğü 1le fırıncılar ara· 
smda halledllebllecek mahiyettedir. 
HattA oflatn Vm1J#i ZOO tonlSan ibapa 
deıl'lnıtenler 11erbest olarak atılan 

buğdaylardan da alabilirler.,, 
FmINCII..AR CEMiYETİ REİSi 

NE Dll'OR? 
Diğer taraftan aynı mevzu etrafm-

da kcııdl.slnl gllrdOğümUz fırıncılar 

ccmlyetl rclsl Ahmet Rıza da §Unları 
söylemektedir: 

''- DUn nk§ıım ochrin b!rçok yerle· 
rinde eltmck bulunamadıC"t doğrudur. 
1''al{8 t bunda ekmcltı;Ueıin zerre ka· 
dar suçlan yol;tur. Çünkü, kcndJlcrl· 
ne no ltad:ır un Ycrillyorsıı bunu p~l· 
rlp satıyorlar. 

Toprak mnbsullcn oflsinin değir· 

menlere hcrgiln verdiği 300 ton buğ· 
dny İstanbul ihtiyacına yetımyor. 
tllu hlc; de~lliıc 50 ton nrtlmlmadığı 

talıdlrdc vnzlyet vo ekmek ııııkuıtısı 

böyle devam edip gidecek ve ekmeğtnl 
alan alacak, sona kalan da açlığa. 

rnz.ı olııcak tır. 

EkmcltçUcr Uç aydır un :>ıkmtuıı l· 
çlndeyiz. EUınlzdckl bUtUn stoklan 
erllUk. Belediye fütı:ıat ,mUdUrlUğtlnUn 
ber fırına tayln ettiği miktard..uı bir 
ltllo dahi !azla un alamıyoruz. 

Defirmenler lıclccJiyo Jkl.ısat mUdUr 
11\ğlinUn eınrl Uz.erine ihtlyacnnıı: olan 
unu günlUk olarak veriyorlar. Hlı; do· 
tllse iki, Uç ı;Un!Uk blrdcıı Yerseler •. 

Yulmrda da dediğim "lbl o!ııı bu:· 
day miktarını350 tona çıkarmaz.sa ek· 
mck buhranı dC~'llm edip gfdecekUr.,. 
Diğer taraftan belediye ikt.ısat mO· 

dUrU Saffet öğleye kaaar malcamma 
gclmcmı,,u. Belediyenin gazetelerle 
temıısa memur rıcL1rlyat mUdUrUnU de 
aradık, bulıımadılt. llunun lçln bu 
\

0 aziyct haltlmıda bclodlycnin Jıo gibi 
tedbirler alaca:mı oj"renmelı: maalesef 
ltnbll olamııclı. 

Ilclediyo rcls mua\"lnl LQltl .A.kşoy 
uc, ekmelt buhranı roe.:ıele:ılndon ho
nUr. lmbcr(Jnr olmncıı:ını, fakat icap 
eden tedbirlerin blttabl derhal alıno.· 
cnğinı bllalrml§, ckrnclc f;fyie bolcdl· 
ye lktısat mUdUrUnUn me:guı oldutu· 
nu lifi ve etr.ıl~tlr. 

SICAli ve El SIK F.JUIEK 
.. 

11rnsı~LESl 

.l•'ır.ıncılann, ekn:ıcğln tartıldıktan 

sonra satılması mecburiyeti Uzcrino 
sıcak çıkardıkları ve böylece tartı· 

dıın .ke.zaııdılı:ları ma!Cımdur. Belediye, 
buna ka~1 halkın ekmeğini tarlı ilo 
alırken, aıcak lso ldloda 20 .ı;ram faz• 
in olmasına dlklmt etmesi icap ctUği· 
ni söylcme:ctcdlr. 

Zlrıı bir kilo ekmek sıcak ıucak çı· 
lcnnld~ı zaman en az :o gram daha 
al:'ırdır. Sıcıı.k iken tnm bir ltllo gelen 
ekmek soğuyunca 20 gramla 50 ı;ram 
arasında eksilir. 

Hindiçini 
istila mı 

edilecek? 
• (Ba.' tarafı 1 ncidc) 

Bugün Hctngkong'a gelen §<!Yam 
itimat bir yolcunun söylediğine 
nazaran, Japonya, Vişi hükQmeti
nin ~ayri müsait cevabı üzerine 
Hindiçiniye ':uma günü kıtaat çı
karacağını meikfır memleketin ma
kamatına bildirmiştir. 

HOZAtmRELER BAŞLADI 
SayıGll, 4 (A· A.) - r..öyter: 
Japon taleblerl üzerinde Fransız 

ve Japon makamlan ıırasmdakl mu 
:zakereler bugün Hanoyda yeni
den bll§lam.I§ltr· Japonların. Ja
pon ultimatomu 5c1'3.itl üzerinde is· 
rar etmedikleri öğrenilmiştir . 

ÇJNIJU~ DE HUDUDU 
GEÇMEYE llAZmLANll'ORLAR 

Şıın~hay, 4 (A.A.) - Röytcr: 
Fransız Hnidiçinisindeki vaziyet 
hakkında cndiıe. Japonlann ye
niden Pcrlc nehrini kapamaları 
dolayısiylc, bugün yenide:ı art
mı,tll'. Hongkong, Kanton ve 
Portekiz Macao müstemlekesi a. 
rasında nehir yolu ile ClÜnakalc 
durmuıtur. 

Çunking'den alınan haberlere 
göre, Fransız Hindiçiniıı\ hudut. 
lannda tahaşşüt etmi§ olan Çin 
kuvvetleri, derhal harekete geç. 
meye hazırdır. 

Amerika Birlctik Devletlerinin 
Asya filosu ooıkuruandanı Amiral 
Hart, Marble • Hcad ıh.afif knı· 
vazörü ile şimall Çinden birden. 
bire Şanghaya gelmiştir. 
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~ ~ Jm mek Scbı 1:ılr Tilki t1te6 leJdcm• 
.... bnetll ft -· pllace, o ela bir llCl - ptırcb: 
Pz, elaa ..at BGll Bir mear "newr, mDddl taJr 

...... talarmdua 1:ılr tat ,..,...,,,, em. 
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Kapta oı... bir a.udak ~ 
cWaa ~ .. baeladl: 

- Ba .eteıti JOlcalati& Wdkl 
bir oebllUlllll ... ,...., Bir 
alrlar ,. ........... eti .... 
esti., yahut ela bltılbllt8n darpn 
~- Bir tnrll 111 bir rtlqtra b
VU§&ID8cht· On ~ tabD 
adalana uumda tw4Ute aJU'l.k 
yeıtem atı10rc1at •• ..,...,,.. 1ı1n.. 
lerce Jr~pekbabir ~ ebUı: olmadı. 
Bu hayvanlar, denize attJlmm oe
Htlmle mlWtrlDl dolc1mmü Jclıı 
pımlnJn Jrıçmı bir an bile bırak • ..,. .. 

DM& demlDcek, ka)'Dla ıemı . 
den pUmm 1dlrekleıiıı o.tQnı a
tdıyoı1ar, ve ktlrek1ert 1ID'IDlia ga
IJflYorlan:IJ. Ah ne olur, tlmaU pr. 
bldea harlkulide bir )'81 eue de. 
bUtlln bu Salomon adaJaruu k&
ttlndea aQpflrllp eüemaenlin fla • 
nanna aettır-t 

- Dhıanterlyi ''()p" ubrinba 
aularmdan aldık· Bu feJIUt bqr 
mm oradan plcfi. M&l&ytada tr
çıJ&ra111 doldunaıQlllım· Eat'lyyu 
tahmla dar:nfln ... o ..... - .. 
eot defalar ba mu. 1amJttim " 
llyle hut•lrf• falu t\ıtaha&m11-
tun. 

llk hareket ettiğimjz Arralarda 
her teY yolundaydı. Ad&dıul lopta· 
nan altm11 ıenci De, oa J>e1 nnd 
tayfamdua hiçblrbıcle bir eeydkler 
yottw. Butahk kacDnl yolda 
ıtllterdl· Gece lflndb blrl>lrf ar. 
dJ ma adamları denbe atmaJr icap 
etU. Ba m111dR haUJv. ,..._ .
clertm iri, .... beal bbretmet 
fe atbellmdea aattadü catıat -
mü tpa pberdller! Cehnne•a 
dibine lltllD clommlar! 

Ta)'fadan 1'dl idil ...... 
yau,ıor ft GJU. fukJan ,... A· 
yUta Jralu ... ele - ........ 
le blraber pldller- Llaet, 1ılD ke-
re llntt!- raat ne11 yanrf it 
flten PQtl: llJllyetlerla hepli 4e 
bot delf1 mi!-

ŞeJcloD mırddamrcUma 80rcla: 
- Ya topluaaa sencı:Dercltn be 

kl§i .., Jra1dl 1d ! 
- Yamı lkttl sttU. Oerl blaa 

otu mıclden ylrmlll yatıyor; • 
tan..a de ucü bin mtıPWltJa 
•DrlWemne~ muktedir· 

~ftl') 

imam &111 efadl, beyle • 
ive ıhpm bir adam ta'ft'Ue, )'8 
stıne itimat telkin eden bir ifa· 
de vererek: 

- Ay bqma hepsini tm•• 
rim evllt. dedi, bükm var, lna. 
l1IJ'a balarla._ ... )'ÜUCI .,.. 

mayii • .U-ıcaima ldO korkma. 
Ve elinden ekmeli Mvlenn, 

dan korkar gibi, acele ._,.t• 
1a flnndan aynlclı. 

Fatlhbı bu füSr ..miada 
çarplar ve sokaklar ellerl Qlkm 
1ı. koltukları ekmekli, erkek, b 
dm, çoluk çocukla dolu idi. Ha 
va.da uçupn tozlarduı mı, ak• 
pmm esmer1itmdm mi, bUbw• 
mez. teıaemı.e a&ır plea bir 
klrJUlk va'l'dı, Ul&ktan, cadde. 
den traavay ll8llerl pllyor, 6-
tede berirle. u.tllriDdell tutam 
tutam ot f Jt)anml olu viran 
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Bir kaç gün ILUD farkmc!a oluna& da tuhaf 
bir _... .. lı4De1rDlrle kapıyı 

devam edecek hikaye 
çaldı. Acaba mle kimse yok 
nmJdu. Bir JeN 1lli ptmieler
dL Gltmls olaJardı bile, llmdi· 
ye kadar d6nmUt olmt.Jan tl· 

Baba ve kız 
amplma miydi? Yoka ub. 
dald odlda mı oturuyorlardı. O 
oda da bava almazdı. Bu dur· 
tun )'U •kp•n+ oaS& nual 
otunı10l'lardı? 

·•· Yazan: ıata ll'na KURT 
imam BaJll efendi bGtln ba 

cualleri bir an içinde ıtım4tn 
PGfrdi. Fakat bpda ook belde 

karlıda, on bq, yirmi admı öte medl. Kapa totmalJnm çıkardı· 
deydi. Hor ütam bu ftktt, pen. jı tok .. berine. her zaman. 
cereden gaz llm""mnın öleüıı 1. kinden daha fadi bir acele ile 
11'1 ~· imam RaUl .,.. merdtnn4e biri yuvar1amr gibi 
fendi cJaJcm ve dQlllDcellJdl. ıa bir gtlrlJttı oldu. llan4al dönilp 
WıiD kaplllll& ge1taaeJ9 kadar, bpı açddı. Kapıyı açan Amdl, 
bu aklanı pencerede aJdm)lk ol tıaamın ldlçlt oilu. 

kubbelerba etratuıc!a karp)ar 
uQ111UJOrdu. 

imam Halli efendi, ÇUllDlll 
n IOkıklana bu kalı•htın· 
dan aıynla mynla, kendi tenha 
.obinıa dolra ilerliyordu. K0-
18 •emııau .... Çtllll9)'l pg
u. Blr kıvnm daha d6Ddtl. Eri 

• 

madığmm tarlana ftl'lllMI. Ba imam HaUl efendi, olhma nl 

&IMHl.ll ..... 
ı-.-•.-

17.GOUIOr-

11.laHLll 

-.-oDGr- --·--·-•t• ...... 
11.841"'31 

s.a..n 

....... 
ıı.f&lnı• -

27.19'1.380.78 17 ... ,.. 
ııun ... .. 

çhı braıilikta otuıduJdanm IOr 
du • .blzhı cevap wrnıa1M bl· 
madan, yukanda. merdmmbı 
baeızıda oturan karım Bmtye 
hanımın sesi lfitlldi: 

- Gaz ka•m•D\11, g:ız .. Sam 
da söylemeye unutmuşum. Bak 
nı vereaiye vermiyor, evde de 
para yoktu. Aldıramadım. 

tmam Halil efendi, iginden 
bir "Llhavle" çekti ve keR8in· 
den bir on kurut çıkanp Azlsbı 
avucuna sokuoturdu. Aziz de el 
yordamı ile merdlvenlıı aJbnda 
dayalı duran gu eileslnl buldu. 
Kapıdan çıkıp kopr adımlarla 
11zaklaetı • 

Dleansı. sokak. bu merdl9a 
başı kadar karanlık delildL A· 
zizhı giderken açık bırakblı lla 
pıdan yaz akpmlarmm aJdm)I· 
ğı doluyo:du. (~ wr) 
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Paraşütçülük te adeta pilot yetiştirmek ltaClar 
uzun bir çalışma devresi ve tecrübeye bağlıdır. 
lngilterede paraşütçü yetiştiren mektepler açıl
mıştır. Bu mekteplerde talebeler, evvela yerde, 
yapılacak her türlü hareketi en ince teferrüatına 
kadar öğrenirler. Paraşütle tayyareden kendini 
atmak bu çalı§malarda muvaffak olmuş kimse le 
rin harcıdır· 

Resimlerimizde paraşütçülük çalışmaların
dan muhtelif enstantaneler görüyor!:mıur.. Solda· 
ki resimde, para§Ütçünün tayyareden kendisini 
nasıl bırakacağı gösterilnıektedir. ilii(llı:ııiııf;~.;..;_--ı.....:.. .......................... - ----'---~ 

Herhalde holay olmıyan.bir şey!... ../ --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'-~~--=-~-=-=--~~~~~~~~~~~~~~~~~-----~·~ 
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FUTBOLCU PORTRELERi N o: 8 
. . 

Ele avu a sığmayan cıva gibi bir futbolcu : 
Camb a z K8r1ıil 

Meziyetleri .. oyu tarzı ve baıaslyetıerı (H~r baklo m·• hfu.ıdur) 

Bizde fudbol :nıeraklıiarı öte
dcnberl fudbolcularmııza ltıka.b 

koymakta pek :mahird1rler· Seyir
ciler her fudbolcuya bir çok isim 
korlar· UUdn bun1arm hepsi tu
tunamaz; umumt fildrlerln sUzge. 
çlnden bUyUk bir titizlikle geçer 
vo nihayet en mUna.sJ.p isim yayı
lır, kabul edilir, beğenilir ve yer-
le§ir kalır· 

Otomobil (Nurl). Da.lgakıran 

(Ha.san KAmll), Baron (Feyzi), 
Yavuz (İsmet), Arslan (Nihad), 
Leblebi (Mehmed), Domuz (!.U). 
Cicl (Necdet) gibi· İ§te Cambaz 
K8mll do bu §ekildo tam yerinde 
bulunmuş bir lAkabdır· Hakikaten 
K8.mll camb:ız gibi bir oyuncudur. 
Kfımil Tllrklyedc yeti6en yüzlerce 
fudbolcllniln en çeviğidJr. Bir bu. 
fıkırdamadnn, sıçramadan durdu
ğunu göremezsiniz. 

Sanki Kfi.milin ayaklarmm al· 
tında. yere bnst:ıkça zıplaticı bir 
yay vardır. Pns verirken zıplar, 

~nt çekerken ~Jar, kafa vurur
ken zıplar, çalım yaparken zıplar, 
gol atarken zıplar· Klmll yere dil 
ner taklak atar topa vurur, hUcu. 
mu keser yere yatar topa vurur. 
Hasmı oyuncunun omuzlarmm Us. 
tllno sıçrar topa. vurur. Velhnstl, 
ele avuca sığmayan cıva. gibi bir 
ftıdbolcu ... 

ms:ı bir boy. kısa kısa bacaklar, 
ufacık ayaklar· Ne zayıf ne şi§
man blr vllcud. Kuvvetli ve sıhhat 
~kıran adeleler. Daima ciddi, va· 
kur bir ytız. Herkesle iyi geçinen, 
iyiliği seven tam manasfyle mcrd 
bir arkadaş ... 

itibariylo bana bilyUk yardımı 

dokunmuotur. 
Meziyetleri :Cambaz Kbıil de

diğim gibi her §eyden evvel son 
derece çeviktir· O kadnr Jd, insan 
b1r fudbolcunun bu derece çevik ve 
ça.lAk olabileceğine KamIU se.}Tet· 
meden kabil değil inanamaz. Ka
mil her pozisyonımda topa vurur. 
En çetrefil vaziyetlerde topa ayak 
uzatır. 

Muavin oynadığı zaman topu 
kaleye sokmak Uzere bulunan ha. 
sım muhacim ayağından en umul. 
madık anda yetişip -yere yatıp 
bir top kurtarışı vardır kl seyir
cileri heyecandan deli eder. İki e
lini yere koyarak bile hava.dan a
yak kaldmp topa vurur. Cambaz 

KAmilin ayak ve ka.fa. paslan yer. 
den ve hava.dan huaplJdır. Her va 
zlyette, bilhassa zıplayarak knfa 

VU1'U3lan rıek az !udLolculara na. 
sip olan bir mUkemmellyettedir. 
Vilcud ve ayak çalrmlan. insanı 

ha)Tetc dilşUrecek derecede sU
ratli, ~aşırlıcı, §lmaek ı;ibl keskin 
cfir. 

Ne yazık ki aeyı'ine doyum c.lına 
yan, orijinal ve görülmemiş bir çı:ı· 
viklikte, kıvraklıkta oyunlar çıka
ran bu feykalô.do, nevi uahsına 

mahsus kıymetli oyuncuyu, Cam. 
baz Kamili şimdiki fudbol merak. 
lılan görmek zevkinden mahrum 
bulunuyorlar. 

Bedri OORSÜY 

Fuarda yapılacak 

Spor müsabak-eları 
hmlr, 4 (A· A·) - Fuar mU. 

nasebetiyle İzmlrde yapılacak otan 
bUyUk spor müsabakalarından 
Türkiye serbest gilrcl} mUsabnka
l:ırı ile terus mUsab:ı.kalan 7 ey· 
lül cumartesi gUnU I\:UltUrparkta 
bnşlıyacak ve ertesi pazar gUnü de 
devam edecektir. Bu mlisab:ıkalor 
Ankara, İstanbul, İzmir. Kocaeli 
ve Balıkesir bölgeleri muhtelif sik 
!etlerinden yedişer Jtişi)lk tam ta-

kımla iştirak edecektir- Böylelikle 
şehrimiz Tilrkiyenin en değerli 
amatör pchlivanlannm çetin milca: 
delelerine sahne olacaktır· 

Tenis mUsabnkalarına da KUL 
tilrp:ırk tenis kortlarında eyliıliln 

6 m'=ı cuma günü başlanacak ve 
Uç gün müddetle devam edecektir. 
Bu müsabakalara Ankara, İstan
bul ve lı:mirin en teknik kadın ve 
erkek bir çok tenis §ampiyonlan 1§ 
tirak etmektedir· 

Turneden dönen 

Atlet ler imiz 
çok mem n u n! •• 
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- Size fevkalade olabilecek 

bir şey söyliycbilir miyim?. 
- Sizi dinliyorum. 
Alis bir an Kemalin gözleri

nin ıçine bakıyor. Başını Kema
lin başına. yaklaştırıyor. Dudnk 
tarı kıpırdıyor. Burun delikleri 
ihtirasla kımıldayor. Dudakları 
oynuyor: 

- Seni seviyorum Kemal.. 
Kemal birden doğruluyor. 
Bir an güzünün önünde: up u 

zun bir lı:ıyal beliriyor. Çekik 
yüzü, sapsan saçlan, iri temiz 
yeşil gözler!, masum bakışı ile 
Naranın hayali ... 

• 
Kendisine bakıyor; hafif le· 

bessüm c<!~n bir bakışla ... Bu ba 
kışlarda bir istifham manıun ela. 
var: (N e yapacakam 7) gilJl.. 

Kemal si!ki~1yor ... Kendini lo 
parlıyor. Biraz terı:ı l.ıir se:de: 

- Siz :;arlıuşımnuz Aliıs,. di· 
yor. 

- Saçrııa şeyler söylediğimi 

r.arı ııcdlyors.:ınız aldıınır::nnız. 

Hiç saçmalamıyorum. Ve söv
lediğimi de gayet iyi bilerek sÖy 
li!yorum: Sizi seviyorum. 

- Bunu tekrar etmemenizi ri 
ca ederim. 

- Niç!n 7.. 

Zafere kadar·· 
Spor, macera, aşk roıııart' 

Yazan: SACIT TUGRUL OGET ~ 
Tek hattı kıpırda.nıaY"° 

düz, sert bakışlı bir ~# 
- Çünkü başka türlü sustur

mak m~cburiyetinde kalacağım. 
- Kabalık olmaz mı? .• 
- Belki olur. Fakat s\zinki 

kadar terbiyesizlik o!ınaz her 
halde ... 

Ne elemek i!3tiyorsunuz? .. 
- 'l'erbiyesizli\c ettiğinizi an 

latmak iı:;tiyurum. 
- Bir lıadına ııöyle hitap et· 

tiğiniz :çın asıl siz terbiyeı:ıizlik 
ediyorsun uz ... 

Alice tereddütle .,ır ' 
Ne yapacağını şaŞJ~ ~ 
niye •• Sonra, mcndıliJll ~ 
kapayarak tutar ~bl ~ 
niıı nihayetine dogru 
yor. /._ 

3ütün bu sahneler. gU rı 11' 
<lcnizi seyredenlerin rınıs 
katini çekmemi~tir. d t,1~ 

Kemal asabi bir hııl e f11I'. 
parmaklıklara yasıanrY°;· e~ 
ruğunun tersini, takııl1.~ ı·. 

eh AJi· çenesinin altına da.Y'Y gibi 4' 

Kemal btitiln kanmm beynine 
hücum ettiğini duyuyor. Hare 
ketine rrıaııi olamıyor. 

zil bir noktaya taJcılnııŞ 
Asabiyetle kaldırdığı 

ce'in yüzüne iniyor. 
Boğuk bir: 
- Hi! ... 
O kadar .. 

nizc bakıyor.. 411 • • • ttl p 

N ed 
. . :Mi• 

İki::ıi de ayakta 
duruyorlar. 

- er esınız ..A 
donmuş gibi mal?.. doll. 

Kemal olduğu yerde , 
Alice biran dehşetten bü;>ü. 

müş gözlerile Kemalin yüzüne 
bakıyor: 

• 

du. ıJ1J-' 
Ceyms sallanarak ~· ~ 

pısmdan güverteye ç~t ~ 
kasından Adnan ve 
küyorlaı-. · oıJ~ 

- Mehtabı seyre ~ 
kaldınız Mister KeIIl~~ 
larınızdaki son~ ne~·~· 
zı da içmediniz. Alıce . .an ı>it ıoi' 

Kemal, sarhoş oııxıa.r_:nıl' 
sanın derhal anla~-
nsabiyetle: ·t,ti 6' 

- Kamarasına gı .,,. 
diyor. eıııe'!' 

Esat derhal :rnUltil ... _.41 
n§ıyor: ,...n-:""&J 

- Eh.. Bi~ ~ıtab r" 
Mister Ceyıns UıP- ııP' 
görüşürüz. ..<fit Sll.ııd' 

- Görüşürüz. suı:~ ,e~ 
nuz sizi ne kadar _ço bit~, 
Hele Mister KenıaJııı ııi JJ etti·' 
oluşunu öğrenmeııı be uıs .A· 

suz derecede :rn~eıtçl1~· 
Boksa bayılırım bell·· ~~..ıJJJ 
de biraz tecrübe de ı<'.: · 

... jster . " vYarın Gabah ıu aJt1'V ~ 
antrcnmanmaa. nıtı~di ~ 
lunmak isterim.. Ş .. ~· ır 
hayrolsun... Mister~,., 
rikada size güzel 1"' mımıı bizde fudbolun ilk devir

lerinde pnrl:ı.k vo kendine mahsus 
mUstcsna oyunları' ile herkesi hay. 
ran bırnkmı;;, sonra oyununu be. 
nim oynadığım devreye kadar yil
rütmUş b!zlmlo beraber Paris O· 
lempiyadına ve şimal turnesine i~ 

tirak etmiş lıilgill çok gayretli, 
fudbola aşık bir nrkadaıstmızdır. 

nk dO\Tclerlnde yan rnunvin ola
rak, sonrn bizimle beraber oyna. 
drğr roUddctte de sol iç muhacim 
olarak oynamı,,tı. Benim yanımda 
oynadığı her maçta ben kendisine 
hayran ~mıdır. 

Bir turneye çıkmış o!duklnrını ı bUytik bir alaku olduğunu. bunun 
evvelce hnbcr vermL5 olduğumuz yegane misali de Malatyadaki mU- r 
Jstanbul atlotle~ diln öğleden son ' &abakalarında beş bine yakın se. ~ 
s:ı ııehriınize dlSnmUşlordlr • y:irc!nln bulunduğunu bildirmenin 

... menni ederim. setıJ'I ~ 
Ceyms elilc ~0 •. ıeıı ,. 

sendeleyen bir donil§ flde 
yarı sallantılı bir ~ p' 
laşıyor. Jtalsııcf ~ 

Paslarmın isabeti, demarke o. 
luşu. yollııdığnn pa.sr iyi kullanışt 

30 ağustosta Sivasta. 1 eylülde 
kufi geleceğini söylemiştir. 

do Malatyada kar§ıl:J.5malıı.r ya- Gene 1 D i rektö r 
pan atletlcrimh: bu turneden çok 
mem.-ıun kalroı:şlardır. Bllhnıısa her Ankaraya dindi 
iki şehirde (le milsabakalnr:ı karşı Dün atletlerle beraber uehrlmlze 
gösterilen alaka atletleri son de· gol.mil} olan Beden Tcrbiycı:l Ge. 
rece mütehassıs ctınlJlUr· nel Dircktöril general Cemil Tahir 

Kafile içinden. konuştuğumtn bir Te.ner, dlln ak§nmki ekspresle An
atlet, Anadoluda atletizme ka111 karaya dönmUştilr • 

T~rmanma, her ne ıe kilde olursa C:ısun kol mu 
kav eme tini arttıran bir h arcl:ıettir. Fakat bu hare
ketin de en müşhülü halata tırmanmaktır. R esim
de bu hareketi muvaf fakiyetle yapan bir genç sıö
rüyoraunuz • 

• 

Bizimkiler yalnJZ ~ ~ 
nan, Esada. nisbetle ,JJ'_A: 
dinde olduğu için~ ,ofW/ 
ni sezdiğinden :rne al rl 

- Nen var J{eJJl " 

Amerikalı ka.dDl '!.. tJYf·· 
- Defettiın §lrlıtı 
- Niçin.?.. ·-teŞti .. 
- TerbıyesıIA r11> 

eve~' 


