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ita lya iM Ü n o 1i ş <e f Dün~;ı:;:adan 

:Jt:-: Şamd•n bir ,...._., .... 

~in Daladye, 
t~ - Reno 
Alnıanya ve ve 
Altın ·Gamelin 
~ mevkuf 
11IO~ları 11 uevıet ıe1n 

tehlikeli,, 
Yaz~ 

Cin HASAN K U ~ÇAYI 
11 l\J\tty 

11 bi LE Napolyon §Qyle 
~~... r kıüdo kO ....... U". "HA-Pn 11 <{ p ,T•U W' -r 

d..; kttr~' Yhıo para. )1M para 
~~ ()l:!._ ~nla.r bu kaidenin 
~ U&Qt,Q,Jğı laı.naa.Undcd.lmr-
~ cleJ01'1) "Jlarp itin ııltm lL 
lt!Jıal"dir ... 
~kıı. A lnwı b:ınkalannID 
'1~~ ~ a.ltnı dt'.nllen blr &61 
~~ doı~ ordulan b&nkalan 
ı ~ u ota,n Fra.nsa.nm ordala. 
tbı alt 'e1tf. Bu suretle "l1ıırp 
~ ıı~.::tua dcf,"ildlr" nazarlye-
~lı oitı luğu da fiilen lspnt c· 

~ ltt u. 
'l~ ~~ l>c.raber Alınanlar onla· 
~-~1 ~klcri rncmlelıctlcrdekl 
't-ı'o~liq ctı,_? ~plamağa '3lı5Jl"Of. 
bı ~e -.ueıtcn olanı.l( Almnnla.r 
llıe~ll'-'ttt Clrdikleri zıuruın ba 
"1tı~ 1 ~ n nltmlımnı ele gcçlr. 
tı~ e.ı~1er. Fakat Non·eç dev
~llc\ tllg(1~lan l\ltın tolilıınnm tp· 

1/11. ~ f'tyo, oradan da Amo
~ badıse ~hliğint öğnnml~ler· 
~~ar bir r;ıınu gi:dcrlyor W Al. 

tta 1 ı;\ln Britan:rıı adııısmı 
l'r ora.rıa ln:rillılcrln aJ. 

(l>e\'am1 4 iinrüılc) 

sayıbyorıar 
C<ıne\·re, 8 (A.A.) - D.1'·.u. 
Vtolde.ıı bildirlldlğlne ı;öre .1&bzk 

Fransız b:ı.şvekillerindcn ~alıı.dye ft 

Rcno n s:ı.bık Frnnaız b~kunıand&Dı 

general Gamclcr, tevkil edilmlf •• 
yllksek cllvıınm lçllma ıtmekt.e oldulu 
Rlon clvarmdıı blr t-aloda mevkut bu· 
lundurulmu~tu ... 

Bu, umumi emniyetin idamul h&k· 
kmda ıso:ı zamııul:.ııWı. nazırlar hey.U· 
nhı t:ıııvlp ettiği kanun mucibince a· 
lmmı,, blr Ilı yat tedblrlcllr. BU~ 
ka.nun hl!kUmletloe göre, d ~ıet l~ 
tehlikeli ~o.brıılar, harbin devamı mUd· 
detınco mc' kut bulundurulabıllrler. 

H ind içini 
meselesi 

ale ·vlenigor 
Fransızla r 

asker 
geçiri lmesine 

müsaade 
etti ler 

le Anti Amerikanın 
'/J 0 '111.intern J 
Q~~~n ilgası a~~;ı?r~ya 
~Oruşülmemış Hoııl<on ... 1 (A.A.) - mr~r: 
~ Hilıd1ctnldcn gelen haberlere Uıtina· 
~ot: 8 (A.,A.)., - Taa ajansı den snlAhlydtar bir membadan bUd1· 

tftt .ı,Po · rildlğlne göre, ırransıztarla Japonlar 
~ile .\tııı~&zeteaı, SovyeUer bir- arumdR bir f!sa.& anlaşmo.ııına varıl· 
'~ btr a, ltaıya ve Japonya mi§Ur. nu anı~a muclbl.nce, J&J>C?D 
~ ~ 1'Jı.~§tna akdi ve anWco- kıtalannm Çine doğru Tonklndtzı 
be~ loxıJ&l'ttı Uıaaı luıkkmdn, ağu.e- transJt ı;eçmelerlno mllııardc edllm1f· 
~Ci41 lt da St:aıın ile Alm&D tır. Hava meydanlarından !sU!ade hak 
t'ldı ... -:"" ~ont ton der Şulenburg kmdaltJ Japon talebi reddotunmll§tur. 
lır.~ btı~ bir J:tlrllşmc vuku& Japon krt&lan, ıiaytongda. k&raya Çt· 

"r-. ~ bir haber ne,.~ kacakla.r ve trenle Fransız &l'IUlsl.ıı· 
~ 'Jlııeı den lra.nsit •eçcceklerdir. Fakat J a· 
~ 'ha,~ lıcoı gazctul.nin bu h&· pon a.ııkerleıi, demlryoıu budutıarm· 
~U, Staı ~ uycurma oldutu· dan dılart çılamyacaklardtr. 
~~ lle aon 1nin kont ton der ŞU· Banoy, '1 (A.A.) - Çın kıtalan 

~ ' t~IXı.ed~ na yedi ay lçtnde ıs eylO.lı.le Hlndlçlnl hududunu ibl&l et· 
;j 'dur. Ulunnıacııtmı bildir mıaıerdlr. Çtnlllt'r geri pl1.ııl<Urtlllin0,· 

(Deyamı t ttncUde) 

ı '•ımpaşada be' 
••111 teltlşlerde 

ll~t 1 girildi 
~~~a : ahçı, 2 pastacı, 2 berber, 5 

l!aİi lr lokanta, ı kahve, 33 şollr 
~Unda ceza zabıtları tutuldu 

( ı·aııcı 4 iinctıae): 

Suriyeyi Karola i ş g a 1 e Şehir işleri ve mahsul vazı:veu etrafında g Ünde 
hazırlanıyor izmitte izahat aldı 300 Türk l i rası 
~~~~~~ft~ir Savarona yatı dün gece verilecek 

mahfelle r Heybeli önünde kaldı Romangada 
bu kanaatte... endı·şe 

/::mit. 8 - Reisicumhur !a· Başvekil Refik Saydam saat 

işe Surı·yedekı· met tnönu yanında. Başvekil Re- ı1 de Ankara posta.ama. bağla.- d . 
1 fik Saydam olduğu halde dün nan husust vll.g(J'llla .Ankara.ya ge Ç m e l 

har 
saat 15 te Savarona. yaiile lzmL hareket etmiştir. Bqvekil is· 

P ti şercflendirmic.lerdir. Yat kör Biikı'Cf• 8 (A· A·) - D· N· B· 
" ta.syonda riyaseti cumhur umu. Memleket.ten hareketinden evvel 

malzemesl·nı·n fe.zde demirledikten sonra vali, mi katibi, 00.,,.avcr, \"8.li ve be· sabrk kral Karola )irmi bin ingi· 
tümen komuta.n.ı, deniz üs,<:ü ko- liı liralık bir çek tevdi edfünişt.ir: 
mutanı, belediye reisi. Parti lediye reim ve kala.balrk bir halk Bu mebtAğ sa.bık kralm talebi il· 

tahrl bl•ıe başkanı ve halktan mürekkep (Del·amı • tineil<le) zerine bydı:hayat eartilo kendlsL 
kütlesi tarafından u;;,ırlannıış· bir heyet ya.ta giderek Milli o- ne veril.me.ıi kabul edilen tahsisa.. 

b 1 1 
Şefe tmutıilerin tazimlerini ar tır. tm ilk 11eneliğidir0 

aş amış ar zetmiştir. fn?"--· ' .. . .. • ~ · (Del·am1 4 üncUde) 

Kahire, a (A.A..) - rusytırm Ka· Reisicumhur vali ve belediye 
hl.rede ulAhlyettar m&b&tllden ~· reisinden lzmitin echir i§leri, 
dllfn• ıısı., J"ranaad&ld .Alman mfl· zira.t ve iktJBadt vaziyet ha.ldmı.. 
tareke koınJayonunun bir delegtll, da izahat almıftır. MilU Şef 
28 atuatostanberl azuı ~ynıtta. 1ıta- bflhassa. mahsul vaziyeti ile a· 

(Devamı 4 iincllde) llkadar olmuetur-

Ekmek sıkıntısı 
kalmadı 

... . 
I 

Fakat Hükumet hazinenin 
fedakarllğı üzerinde hassas 

tetkiklerde bulunuyor 
Bol stoklarnnu:a ve tarlalan" 

mızdnn ~nnaya. yetletiremedlği· 
miz yeni mahsullerimlze rağmen 
1atanbul fmnlannm birkaç gUn 

halka ekmek yetietıremez blr vul. 
yet almasında.ki garabet hllltO.me. 
tin, belediyenin ald~ tedbirlerle 
zail olmuştur. Fakat gazetelerin 
bir lus:m neşriyatına. göre h~
mct, çıltan ekmek ınkmtısmda ha" 
sfa menfaatlerin amil olduğu bir 
Mtlise koku~u 11eroiği için. tetkik 
ve tahklklerinc devam cbnektedi.r· 

bie1il'at'ıl3& 1h teJdı' .. ı ~ 

Bulgar-ıar. c:e11e~~8;"1"~takı 
CenubT ıngıliz · 

Amerika 
Kanada, Yeni Zelanda 

ve A vustralya ile 
(Del'amr 4 """ilde) 

D~bru~aRın donanması 
ışgal ır~ı · · 

On günde Akdenize 
Beri ine 
yapılan 

tamamhva·caklar açlldı 
B'· ı I t d " 12 Ada,, dan Leroaun 

a gar ı ID a bomlia~dımanının 
Dostluk 

muahedeleri 
imzaladı mUthiş 

akın 

· baglD ıevlllç , büyük ehemmiyeti 
Dlmavjalerl 1\ia.drit, 1 (A.A.) - D.N .B. : 

J .,. Cebdü.ttan.k'dt.ı bulunmı in. 
yapıbyOr giliz filoMt, Akdeni.:6 doğru a. 

(Devamı' tlnctldo) 

Hasar çok 
mühim 

Bir çok yaagmlar 
çıktı 
(YazuıJ 3 üııclide) 

Bt1ktt.,,. 'I (A.A.) - Cenubt Dobru· 
caıım Bulgari&tana , ·erilmesi hakkm· 
dald Bulgar • Romen an)&fması, bu· 
gQ.ıı öfleden .onra Kralovad& lld mu· 
rahhu heyeti rel.Bi taratmdan imza· 

~tır. 
BULGAR BAŞ\"ELtl\l~ Nti'11tU 
~M~ a, 1 (A.A.) - D.N.B. 
Bul&'ar • Romen anl&fnıumm imza· 

111 ll.terino Bulıar ba,veklll profeaör 
i'ilof, bugUn Bulıa.r ra.dyola.rlle ne~· 
n•lllen blr nutuk ıöyleml,Ur: 

Profesör Fllof, cenubi Dobnıcanm. 

anavata.na dönU§UnU blldlnneklo nıem 
nun olduğunu aöylem.tıı ve ınuahedezWı 
Kralvoadıı. ııaat ıcs.20 de lmzalandıtmı 
illn etml§Ur. Yeni nuıgar eyaletlnin 
1912 huduUan lle memlekete döndü· 
IQtıU kaydeden Bq\·ektl, bu muahede 
ıbo Nöyyi zlnclrlerlnln kmldıfmı ve 
adaletin yerine &'CldJğtnl teba.ı1l.z et· 

(De\ 'amJ 4 tıncüdP-) 

Hariciye 
Vekilimiziıl 

dünkü 
faaliyeti 

Dün ubah ıı.?hrimlıe ıcıen harici) , 
veklll Şllkril Saraçoğlu öğle ll.tcrı 

Pa.rkotılde Vat'§O\'& bllytlk elçimiz 
Cern&l ırusnu ile Yoekova büyük el 
çlmlz Haydan kabul ederek b'ÖrUı 

mll§tUr. 
ŞUkrü Sarnçoğlu bundan aon.ra otel 

.·~:~..1~ den çıkarak BUyUkadaya gitmııUr. 
1-.ıliıım~~:l.. Şehrimizde bulunan vekJUer mecU. 

. topl&ntumda bulunmak üzere bı.q;Qn· 
,&!ml.nya('fıt Jla no' r ~chrfnde fnsfliz bomba.rdımAnl&rilC riktlıı.n bbıal&f,. 1erdG Alık.araya &1deceklerdlr. • 

Sahnemizin 25 yıllık 
emektarı 

Dr. Emin Belli 
Sanatkar için çok 
zengin bir jübile 
programı hazırlandı 

Sanat.Xdr nr. J'!min Belli , 
(l"uw 2 nclde> 
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Hacı Muradın sırtmda. gocuk 

yoktu; elleri çıplaktı. knlpak da 
ancak kubklnrmm uçlarını kapııta· 
b"liyordu· Fnknt buna rağmen so· 
ğuğun 'farkında değildi· O sadece 
askcr'cr koc:ı.man çlı:melerlle kar· 

lan çiğnedlkçe ç'lknn hrJ1f sesleri 
di.:ıliyor; havayı kokluyor; etrn.fm.. 
da :ımsıra s3ylenen keUmelere 
cnndan kulak veriyordu; çUnkU ne.. 
royo vardililanm bilmek inliyor. 
du· 

Bir yo!ruş çıkıyorlıır, sonra ini-
yorlardı; Hacı Murat donmuo bir 

dereden geçi.Idiğtnl çlzmelerln dn· 
ha toklaşan seslerinden nnlıyordu. 

Yollar. dikl~tl, ıı.rn.8tra kayan· 
l::ır, tilfenklerin diP<1iklerlne dayan· 
malt zorunds. kalanlar oluyordu. 
RUzgfir s~rtleşU ve ku ya.i;"Illağa 

başladı· Askerler arosmdn telft.ş ve 
korku belirdiği llnlde Hacı Uura. 
dm yilzU aydmlanıyordu· Onu bağ. 
ltynn urganın sağ tarnfmdald u -
cuno tutnn asker kayınca IiaCI 
Murat da o tarafa doğra sarsılr

yor; ellerinin bileklerden kopaca
{;'UU s:ımyordu· O zaman d~ğrulu • 
yor; dUşmek Uzero olan nskeri d~ 
lmlclınyordu. Biraz sonm bu bal 
sol tnnı.ftakl askerin bıışma gcll _ 
yor; o da Hacı Murada tutunu • 
yordu· Onlnr Hacı Murndr değil, 
Hacı Murat onla.n ııtlrUklUyordu· 
Hncı Murat bu yollan o kad.ı.ı.r 

i>i tanıyordu ki, nereye vnrdrkla· 
rmı gayet iyi blllyordu· Kar elkla.· 
ıııp yolu ~tarı za.mruı mllfre
zc kumandıım olan ba§çavuoln. ns
kerler arnsmda münakaşalar olu. 
YOt'; Hao Murat onln.n dikkatle 
dinledikten sonra eaze karşyor • 
du: 

- Orndan deffl, bumdan·" 
Ve clly1e bir geçidi gıssterij~l'

rlu· 
o kadar ki yeniden tereddllde 

cüşfildllğü .zaman ba«.aVUI artık 
lıiç ldmseye dıınşnadan ance ona 
sormnğa baıJlamı:atI· 

RUzglr sivri tepelerln nrasmda. 
uçurumlarda uğultular yapıyordu~ 

ııznktan m:ağn duyulan kurt ulu· 
mnları nskerlerln tclft.ş vo Umlt -
s.izliklerlni arttınyordu· Ahmet ha· 
na kUfilrler saVl'tiluyor, gamfzon 
kumandam tenkit olunuyol\ hatta 
general Glııke için, h s5zler söy. 
lcmniyordu: 

- Timurhanşurnda ocak baam. 
dıı oturup da c.mlr vermek kolay
dır; bfzl dU.,limneüer kf... Allah 
belfilarmı venıln!-

Bir başkam dert yanıyordu: 
- Şu kara bak; duracnğa hiç 

bcm:emJyor; heplnıh geberip gide
ceğiı:; baştaki efendilerin umurla.· 
rmda mı? 

Yeniden durmuşlar, nralarmda 
konuşmaya. nereden gideceklerini 
kestirmeye çal~ıyorJardJ. Bu sefer 
Ha.er Uurat 68S ı;:ıkannıyordu; 

çUnkU o da artık Yolu vo fstilmme· 
ti ezberden kestiremiyordu· Bu ~ 

nunh benıber eğer gözlerini aç • 

Bu seneki telil tiyatro 
eserleri 

B EH1n Tiyntro n czon pro. 
ı;nımmı lumrb.dı· Oynıya. 

cağı piy lert lslmlerl ,.c muhar
rfrlerllo ilin cttl. Bmılu içinde 
kllflcr de buluudul:.,. Jll!l.IUın. Bun· 
J:ırili:.n bruıscilen \'C hiç e~cr \'f'm1l· 

yor denilen piyes muharrtrlerinliziıı 
eserleri llzcrfnıle konu« n iki znt. 
tım birl: 

- Fen:ı. değil doğrw u, dedi· 
\Ilı maltı- Dlr bll:ı llç bili' ol -ı 

yine iyi blr verim sn:.rıJm:ıJı. Pro· 
.ı;nı.1113 konuldui;"l;;ı göre 1-anl:ı" 
t"lbet~ olmnmu"I. b~cnllmls. hüı: 
cHr cdllmI, r.scrlrrdlr· ~ yrettJğl
nıi:ı: Z.'l'!lıın hiı: de bir füdr Nlinirlz. 

OtckI!ii <'.c''at> nrdl: 
- tıan N:iJnn eserlt-ri 1."j whr.e'ı 

imid!nmr bulurn.n ! 
- '!Jcd ... n!' 

t'ı'ie-ıl 'll" mı~ 1 .. ıu: .il ıc t "r" 
ır n cdr.r.ı1cı flln. n"'l: n 

mış olsalar bu kırk za.v:ı.lhjı ölfim
dc.n kurUı.rnbilecaj;rine §llphe clmi· 
yordu· 

Susuyordu: bu sefcronlarm ken
disinden rica ctr.ıelcrjni bcldi;rordu· 
Çavuıı dl!lDindenberl onun bir §ey 
11öyliyeccğini umdu~'U halde 
umduğunu bulanuyordu· Sormnğa 
dıı çekiniyordu. l~.kin öylo blr ye· 
re vardılar ı.; geldikleri yoldan 
haşkn. her taraf kup:ılı görünüyor. 
du. RUzgiı.r ıslık çalıyor; karlar 
tıa.\TUluyor; gök gilrliltUsUnc ben. 
ziyen sesler duyulunca ya.kında bU
yUk bir heyelan olduğu ıı.rıla!itlt • 
yordu· O zaman Mkerlcr hop bir
den irkiliyorlar; bir iki dakika 
doruna§ gtbl du."nrak, gÖ7·Joıi kor
kudan bUytiyerek meçhul ve beyaz 
karnnhklnn dinliyorlnrdı· Şu kıı.r. 
§?ki tepeden n.nsızm bir kn.r dağı. 
nm kopmıuıı, ontarm UstUnc j'l.l\'ar
lanmnsı ,hepsini dirl dlti gömme
si çok uznk bir ihtimal değildi· 

Böyle bir gürilltUden sonra ça.· 
vu9 dayannmndı: 

- Hııcı Murat, sen s5ylc nere· 
den gldclim? 

- Bilmem Jti ... 

- Billnıin· 
- Gözlerim aç~ olsa belki lT .... 

tirdim"· 
- Şimdiye kadar kapalı da bil. 

din ya? 
- Fırtma eaşrrttL nerede.}'!!e so

ğuk-tan donacağım. 

- Gözlerini aça.m.m bizi Ti
murh8J16Urayıı kadar Mg selı\met 
götilrllr mUsUıı? 

- Ondan kolay ne var ın ... 
- Sahi m1 s8y10yorsun? 

-Elbet"' 
Çavuş düeünilyordu: Acaba Ih

ct Muradm g6zlerlni açnıak flUÇ o· 
lur mu}"1u? Bu y{Udcn ceza görllr 
.mfiydU'! 

Ölilmlo yüı yüze geWUş bir a.. 
damm, ncISt geçecek bir ce7.adan 
çeldutncl!ii budalalıktan bnşkıı bir 
ı;ey değildi· Bununla beraber ~ • 
vuş. danı!J?nak ister gibi, bir defa 
da en ynkmdald nııkerleT'C baktı. 

Onlarm UçU beti 'birden: 
- Ne duruyorsun'! Ç'.ö%llvcr! 
DeWier. 
Ötekiler de ayni fikirde bulun

dular; hatta ~-avntııı. çı:kıpnlar oldu. 
Zaten nınksa.t Hacı Muradı Ti -

murh~ya kıı.dn.r götllrmcltlen 
ib:ıretti; bunun i~in gözlcrlndcltl 
bağı nldıtar. 

Hacı Murad göz kapaklannı 
birkaç defa kııldnı:p indirdJ; sonra 
dört ynna baktı; rıı anrp yn.mncn 
doğru yilrlldll· Askerler ikide bir 
dUeUyorlar; bir:! ötekine tutunur -

ken onu da beraber sUriik!Uyor • 
lardı· nacı Mura.t bile sık sık sen. 
deliyor; gövdesini ileri vererek, 
dizlerinin Ustünde trrmanmağn çıı. 
l~ryordu· Bir aralık fıOluk soluğll: 

- Çavu~! .. 
Diye seslendi· 

- Ne var? ... (Devamı wr) 

dııha luunlartıtlkla mM~mU:ı; tllr 
ba.5mı esoıinl henüz gönı:lcrmo.. 
mJıı, bir üçüncÜJiU lkf perd ini 
ı:öndcrmfş. ilçUncli pcrılcslnl lıaı& 
yott~kmrŞ· 

Tnbıt mulıt.errnı okuyucu, bu ce. 
\ '11br ı-Jıın birinci T.!.trn ne vnzlyc~ 

ı,rirdl~ni, \"C:rceek ccnıp bulruıuı
drSını fokdlr cdcrstnlı· 

O zaman ncred e 

dileniyordun? 

Ş ıu dilenri ysh'al'lyorılu: 
- Allah yanm•zılalini b:ı· 

j;- 13c;m •• S ~nclir1n Uıtlyıın! 

- .-\11:-h versin· 
- Ufüim~ lm11tl'11az hlr A ll:ı1•··· 

Jfü: dıi,.tlik ı~ın, All:ıh klmsoyi ıl\I· 
~ii~mcsln· 1:17. iti' \'nl.-tl~·le Utıgfa 
tşılırdıi •• F.lim!7J cd im17.e atlı6r:. 

ınrr. 7."lmnn yfö:J-llld"r lmlm-dtılt· 
-- o ıam:rn hıtngi ~\Ö'i<'• (" eme. 

nirdin ':' 

n•O 
'R A BE R - Akşam Posta!! 8 EYL'OL ~ 

Yurdun her tarafında 

ava l(urumuna 
yardım artıyor 

Ankıuıı, l (A.,\.) - Blzo verl1Cll 
ma10mııta göre, ıı:tıı yazılms.k, p;ıra 

t.ebernılanndn lrulunmak ve evlenme 
yUzü!t.lerlni vermek suretilo halktmı 
zm hava ı..-uııımuna karp ~Hstermek 
te olduklıı.n allka glttnq;e inl:lşnf et 
mektedir, 

Ke;,a.'lda ha•;a kurumunR ıu:a kay 
dedllenlerln snyısınm 3918 t bulmWJ 
bulunduğunu i~ııret eylemek, hıılltmıı 
zm ha\•aeılr~ karıır göatermclttl 
bulunduğu yalan ala.luıyn &(lzel b1r 
mtsaı le~kll eder. 

Burdurda aon Oı; glln iı;inde kuru 
ma azo. yazıl nlann ıroyuır blnl geç· 
mtşUr. 

Dlğ'er tııraftıın, Glrc.sunda Boncuk 
· ormanlan kollcl.."tlf ~:rkcti 200, Eski 
§Chlrdo tUccardnn llyaıı Heper 2~0, 
lbrahtm Erden ıoo 11.ra J>!!ra yardı 
mmda bulunduklan gibi Bafrllnbolu 
da ISğretı:nen TevfU: Erçin, dl:çl Yuh 
tar övdcr ve eşi, Sökede K~ Poııa· 
ctoğlu ve C§l, ICemalpa§&d& So!er Cil 
vcz:::ıc, Mustafa Ko.vukoğtu, HU®ytn 
b:avulı:oğla, 

!11kendenmda Kadri Kökdl ve e~ 
Rım Se~1An ve e,.<:t, Muhsin GQren.l 
Ankarada NA:r:nn Can1yok, Cn.fer Krla 
tııl va c§i. .Ali BfUk ve eşi cvtenme 
yUzQklcrJni hava ı:urumuna torket· 
m~lcrdlr. 

Kansını döven oca 
35 gwa ba ıs 

ataca 
Çal'§lka.ptda. oturan Cıevat a. 

dmda birisi, dlln akşam evine 
gelirken karısı Hasnayı bir er. 
kek!e konu~urken görmü~tUr. 
Cevat bunun bir dahıı. ~kerrllr 
etmemesi için karısma ihtarda 
bulunmuş, fakat kadın ters cc. 
vap vermi§tlr. Bunun üzerine 
Cevat Hasnanın üzerine atılmış 
ve kadım d6vmUş, yüzünü ka. 
natmıştır. 

Hasnanın 5i1tlyc.ti üzerine Ya.. 

kaJanan ~\'at birinci sulh ceza 
mahkemesine verilmiş, muhak~. 
mesi sonunda suçu sabit görill. 
dUğünden 35 gUn hapse malı. 
kfun edilmiştir. 

0--

İktisat Vekili 
yon a 

Afyon, 7 (A· A·) - Kcçiburlu 
kli~ilrt-fab~ında yaptığı tctltlk. 
!erden dönmekte oln.n lktı.:ıat Veki
li Hüsnü Çnkir dUn buraya g~miır 
tır. lkhsıı.t Vekili burada muhtelif 
tlairc \'e m!le3:1eseleti, O.Ulıgöl kap 
lıcalarmı. maden · suyu :rnenbaını 
gezmiştir· 

( KOÇOK: HABERLER 
• Ticaret \ieknletl star.dnrdluı:JYOD 

mUdUril Faruk SUnter )-ıı.rnı An kere.· 
dan t:ehrlmt:te gelecektir. Faruk bu· 
rada tituk vo lap3l1 lhra.catrndA gör. 
önOne alınacak olan 11tandardlza:ıyon 
Uptcrinin nQmunelcrlni tesbit l~lylc 

uğraB!lC:ıktrr. Bunun lı;ln şe~rlml:::tc 

bir konı!syon toplanacaktır. 
ı:: Giresun fmdık kooperatifleri bir

liği mUdürQ Hnkkr Ömer ve tıııdıJ( 

mUtehassıın Hakkı Mnlllr ;,ehrlmlze 
gelml,lcr ve Anknraya gtt~erdlr. 

• Evltaf idaresi Qç aylık nıatışlann 
tevr.ıinc dllnden ftlbaren bıı§lıınustır. 

• l{aj•scri fabrtkalmım tmııl ctUBi 
pa:nuı: fpllklert ilk olanü: Roman~ya 
lhmç cdllmf§Ur, Bun!Ar mul:ablllnde 
P.omr.nyadan maden dl~ğl nlmacak· 
tır. 

• Butı;urlsta.nm Burga.z koyundııld 
zlynıı §:ı.mandrraln.r Bulgar hUkllmcU 
tarMmda.n tamir edilmek tlzere yer
lerinden keldınlrıtl§lardır. Vaziyet de
nizcilere b1ldlrllmek Uzcre Bulgar kon 
tol01Jluğu larnCmdıı.n alAkad:ırlıı.rn ha· 
ber Tertımıour. 

o 
liralık büyük 

ikramiye istanbulda 
tam bilete çıktı 

40 bin 

!LDllr, '1 (A.A.) - MWl piyango 
nwı üı;UncU tertip t:dncl ke~ldesi bu· 
gUn lztntr enter.cesyotıal !uann<!a 40 
btnl qan seyirci önUn:le saat 18,80 
d:ı. mcraıı!mlc çckllml_,Ur. 

oto tin Urn kauı.na."1 
T-1603 

p&rçuı Çi-.·rn blr parçruıı da Allk&rn, 
4.000 Um Jmzannn IG9S67 numanıh 

bllettn bir parçası Adanıı bir parçaııı 
A.ruasyadn. 2.000 Um kuıınn.n 19046 
numaralı biletin bir parçam !.!o.lı:ıtya. 
blr parı:ııın lctanhulda, 2.000 Ura kıı· 
zıı.nan 1659tG numaralı bllctln bir pat'" 
c .131 I\:onya Ercğlla!nde, bir pıırı;aısı 

10000 lira kaz.'lr.on 
0~:5(9 

4000 lira kazanıuılar 

• Hanbtılda, 2.000 lira kazanan 1298:?8 
::umıı.ralı tam biJ.ct tmnlrde antıı~· 
t.ır .. 

110622 169867 
2000 ııro Jtaza.ııo.nla r 
129825 16:5946 194146 
1000 llro kıız;ıınıınlnr 

2t88 ta98 8004, 25928 30697 3362S 
StH27 37667, 471~ tS7H 60109 ~3181 
64463 67308 63030 74U2 1M03 82665 
s1t41 Diars o4ö4 1001~z 108504 
1211:ıs 125680 131650 131678 1a:ıoı 
l4SDiG 149392 ll50SOO 16~ 1155137 
la7805 1GOt24 168893 163916 176094 
183201. 

Son ü~ raltamı 017 ile nih:ıyet bu· 
lan 200 numara 100 Ura, 

son iki rakamı ~ ile nUınyet bul&n 
2000 numara 8 llrn, 

Son bir rakamı Uı; ilo nllıayet bulan 
20000 numara 3 lira. 

Son blr rakamı 8 ne ıılhayet bulan 
20000 numara fkl lira kaz•nmr~lardlr. . ., 

lkra.ınlye kazanan numaralardan 
•0.000 lira 74693 numaralı !st.eııbul· 
do. ııablan tam bilete ı;ıkmJ§lir. 10.000 
lira kazanan 95549 numaralı blletın 

bir parçan İstanbul~, bir parçası da 
ıwacabeyde satılm~r. (.000 lfm 
kaı:anan 110622 numaralı biletin bir 

ehrin1izden Gazı 
Terbiye 

Enstitüsüne 
girecekler 

Ankara Gazi Teııbiye Ensti" 
tüsünün muhtclü şubelerine 

leyli meccani olarak girmek İS
tiyenler ruıunnda. !iclırimizde 
yapılan müs:ı.bakn imtihanmm 
neticeleri alfilmdarlara bildiril
miştir. Ka1.a.~ıılarm isimleri 
t)Ul1 lardı:r: 

Türl:.çe Edebiyat Şube.sfn8 
68 Ayşe Şllili, 65 Hayriye 

Meri~. 66 Halim Yağcıoğlu, 67 
Zeki Çakır. 68 Knmıran öıb~, 
69 Meziyet Bozkurt, 70 Hüse. 

n Sumar, 71 Bedri Olancan, 
7 4 .Haean Doğan. 

Ta,.iTı Coğrafya Şııbe~irıe 
29 Nuri GUnay, 33 Hasan Ay. 

dm. 41 Has!l.n PO)Tru:lı. 
Riyrı.::iyc Şubesine 

28 Nevin Berkol. 
SedePı Torbiyesi .~u.bcsi11e 

22 Şerif Ayral, 23 İbrahim 
Seleti, 24 Hadiye Sanel, 25 Hay. 
rtinnisa Terca, 26 Fehmi Akm, 
27 Suzan Aykut, 28 Nazire Tü. 
zUn. 

Tabiiyc Şubesine 

çık göz 
hırsızlar 

Güpegündüz apartıman 
soyarken 

Yakalanarak 
tevkif edildiler 

Geçcıılerde beledlyo Mire.sinin kar-
tımmıh işlenen gartp blr hırl!IZlık 

dün adliyeye inUl::nl etml§Ur. 
Suçlulan, Bulgıuiııtruııı Mehmet. 

nlnkn.lı hmnzlıırdan Ahmet ve l11m& 
ildir. 

Bunlardan Ahmetle fmıall, evvel· 
ce aoymayı kara:l!l§trrdıklıı.n aparlı 
ınanm &ıUnde yalancıktıın ~ddcUl bir 
kavgaya. tutll§muşlar, balla ııokala 

tıg'ra~la.rdrr. Bu mııda apartıman 
eah!pleri dı§arda olduğundan Bulga· 
rlıtanlı :Mehmet apert.rmana dalmı_o vo 
lklncl kattan birçok 63Y&Yl çalmt§tır. 

Pa.ka.t lmıa.dU!~lll t~iıı fn.rknıa nı.· 

ro.n kapıç~ Mşll{nc:<l! yruuı.lalJmtır • 
DUn hırnzlar ikınd aulh ceza mııh· 
lteınes'.ndo ııorgularmı mUteakJp tev
kit edllml{ılerdir • 

---o--

Hem suçlu 
hem güçlü 

Hırsızhğmı bankasına 
yiildemeğe kafkan bir 
kadın iki suçtan tevkif 

edildi 
Şt-hu.1lcba~.ruc:a oturıın Fahı·lye a· 

dcnd& b.r l<odmm r.-eı;cnle~e 50 lira 
ltıymetlnde-kl ı:a.'1.tl çıılmmf§, aynı C:\'• 

do oturan MllncV\'cr alt kat klracılıı· 
nndaıı S!l.?liyel1 ı;aatı çnlarkm gördU· 
~.ınu 36ylfy<'rek k-ıdmı yakıılatmıştır. 

Fıık:ı.t yapılan tahkikat tonunda 63. 

ııtl ı;nlanm ıı.sıt MUMTI'er olduğu ıın· 
l~ılını§ ve Snnlye serbest btrakılııralt 
fl.:Unevver ynkalnnmt§, diln de adliye· 
ye lctllm olunmu§tur. 

?r!Uncwer birinci ınılh cczB m:'.hkc· 
mo.ln~e ya11ılan l!Orr;tımı 'l!Onunda suç 
l:ı:ı.edı \"e bırmzhktnn tcvklt olunmuş 
~ur. 

ŞUe aÖY o .. alları 
Cumharlyet 
bayra 111 a 
açı acak 

NE>Db M 16·difi -

S hn • • 25 mUı~ a emızm ,~ 

emektars 

r. m'n Belli 
S 1.~ • • ~nk anabw.r ıçın ~ 
zengin bir jübı e11dı 
programı hazırla pO 

Eylü!Un 28 incl eunı:ırtesl wı: 
alqsamı Tilrk Mna.t Aic~~ ~ 
larındn.n birinin daha yu- J)U 115• 
yılmm jübilemni yapacak· J:~ 
natklr, sahne hayatımıza. ;tor ı
yıl emek vcrmıa değerli 
mln Belli'dir· _,.ır~ 

Emin Belli sahnede sil kı1t' 
yirml beşine! yıl döntıınUiı e d· 
larkcn, sanat yolunda ~I~ 
rattığı asıl mesleği dok ~ube 
ka.dm ve çocuk hastaiıkJ!lfl ~ 
sindeki ihtisasını ...Oa uııı~, f'J" 
bulunacak· ÇUnkU Eın1n ~ b • 
sa.t bu?dukçn lhtı.sas stnJınt 
tlrme gayretindeydi· c:ı.k ji!tı.l'C' 

Emin Bam için ynpıl~ ıedb'o rt 
yl kıymeW valimh ve. be .esiJle ,. 
islml.ı LO.tfi Kırdar }linla) _sıı:ıııll 
mıştır. JUbilo Şehir TfystrO 
komedl kısmmd::ı. yapıl~ b · 
memleketimlı: snnatkurl~~ 
men ak&crlsl iştirak cdcC~ ~· 
Hazır~nan program c;o üınl ıs. 

çok zengindir· JUbileyc sel ~1J' 
zet Sedcs'ln bir blt2;besile ı.ı:ıt!>
nacnk. Şehir Tiyatrosu sana .• rcr· 
n Musa!ıipzacle'ııln razıırtcfJ rdC'' 
şembe piyesinden birJııcl f rr.tıı'ı. 
temrll edecekler. musiki fı ese' 
z.ln t;öhrctlerinden ceınal trl\'Ô ,s· 
Muhittin Sadak. Ali Sez~ .. ~çJ 
pacaklar. sana.tkllr NaŞıt :: • ..ıı, 

·•,3W~_ 

Yusuf" u oynıyacak; seın:.· , .. ~: 
soy muhteJif lisanlarda. ıın.11 .~1i o 
cak; !lliinir Nureddin en ~ 
serlerini burndıı okuyaaktır· -
Şarap ti atları 
artfır ılmıyaca~li' 
B :1-::- nııJısul f u sene ~wu 111 p 

az olmam, şarap fiya.t15!11~11s.1li halılaşacağı ve ::;ara.P ıstı dil> " 
tırun da. azalacağı ha.kkp:ı ol· 
vayetler ç:~-ınasma. ~~)" 
muştur. Dün ~o:.anı . af ·sf 
d5nen GUrnrük ,.c lnh15 Jıll' 
Vekili Raif Karaden!Z btl Jll~ 
susta §U ~yuııatta. bultJll 

o tsa~t'te!rl 
allar dllı 

tur: ~p ı. 
"- Filliakika bu sene > • rı.,!:· 

maline salih üzüm rek?ıtesıf1Zle''ll• 
sanlık göstermigtir. Bın=ı~ 11:ı?' 
şarap imalfıtı geçen eeııeY. r fı.r.
ran zaruri olarak azala~~r:. rt' 
cak yaptığımız hesaplara g1~ ır,.. 
rek hususr amillerin, geinıııt ; 
hisar ldaresinin elinde bU ~ar 
bu ~neye devredilen sto le (!erf• 
noksan imalatı karşıln}'tlcıt rıutı1tı'• 
ccdedir. Bu hesaba görr. 0hf':1rı11 
deki yıl içinde: şarap b1.l~tl:tf11' 
meydan kalmıyacaktır .. fı. • !Jb,Jt 
artacağı endişesine gelırıfo•·u f11~ 
bir §eY \"3rİt değildir. Çt .;..r1ıırı 
!Umun z olduğu üzere inh~e~bıt ~ 
Fat:ıcağr şaraplann fiyatı rtt;(Jflrj' 
dilmiş olup bu fiyatı a f :ıtılil (ı 
sebep olmadığı gibi husu~ ~f11İ " 
rin satacakları şarapların ~it c~ 
ratı da tarafımızdan te 3rıtı•~ 
mckte olduğ11 için onlar d:t / 
mıyac:ıklardır." ~ 

ge '1i:t ~ ... ııı~,.,. 
ı&t ••• "' 

Portsaltte bulwwı ltbP. SU~er ~·t· 
mızın memlekete nakli lçill

1 
ııyılr .. 

, rl)" e pıı• 
Sevim vepurlaı"t Miıiple l>ll .,., O' 
ınuşt1Jr. Ynluız lıUkılrxıetteıı cııııe ıı:r1 
lam Portsalde kad3r gidip f t dl'· r' 
aaıtde&i almak ıuungeıı:nc < bııtl";~ 
earet vektıletl bu l·oldıt ı:, ı• 
sırt:mltllr. Portsaıtte bUl ~r!'16l 
bin adet çu,·111 getıruıncc Sil 1'ıdıı1 • 
ihracat birlikleri artl"ındıı ı.-13 Emin Gözen, l4 Mo.hnıudi. 

ye Şcnscs. Şilenin mUlhakat ](Öylerlııde ı ıccelttır. 

Bayılan arabacı 
Be~ktaş Dlkllltaşto. oturan o.rab.~ı 

<IS )"a§lermcıo. SUlcyn;:ı.:ı dUu öğleden 
aonra a.rabuile AkarcUcr yoku~dıın 
çıkarken birdenbire tızerl:ıe fen l:k 
gelm!§, yere yuvarlall3J'ttk tr.ıyılınro 

t.ır. 

Sllleyman hemen Beyog-ıu haat&ncnı 
ne kaldırrlmı,, tcdıı\'i o.ıtmıı alnımı~· 

• tır. 

yapılmakta olan köy oku1larmın ---------
iUı,cı.aat i§!erini göımck ii1.ere be. 
lcdiye reis muavini Rıfat, maa. 
rif müdilr muavini 1zzet, maarif 
mlınan Şemsettin dün Şileye 
gitml6}crdir. 

Şile köy okull:ırınm icşaat.J 
Cumhuriyet bayraımn:ı kadar 
ikmal edilerek Cumhuriyet bay. 
rammda. açılına törenleri yap1la 
caktır . 

i 



H 'K. BE R - 1.lişam Pottaa 
21 sse x 5 s j 

EmiE@i~ ltlmler~ ı ısrANBUL HAvArı 
italyanlar Berline · italyada lstanbulla demeli 
Hay/aya yapılan Bava mldalaa 

•• • teıkllAtıaıa takvl- 1 

hucum ettıler müthiş yeable ilzam 1 

Jngilizler de Berbera, akın girildi ! 
Aaaap ve Ka11alayı ttalyada bir mahal. ı (A· ,\.) _ 

bombaladılar Has.ar çok Stefoni ajansından: 
Kahire, '1 (A.A.) - Reem.l teblif: • Nazırlar meclisi, Duçe'nin hm; 
:Mı.sır: DUn :Matnıh Uurina Uç ha· m Ü h j m kanlığında toplanarak birçok ka 

va hücumu oımuJ ve bunlar bazı ha· BI k 181' rarlar ittihaz etmiştir· Bu k:ırnr 
sarı mucip olmuştur. tki dU§man tay· r ÇO yanglD !ardan biri anavatan araz.isine ta\ 
yareai, hava da.fi bataryalarımız l&· Çlkil yare hücu~larma karşı şimdikin. 
rafından dUıürülmUıtUr. den çok daha kuvvetli ve mlikcııı 1 

Fili.atin: Dün öğleden sonra diiş· J.ondra. 7 (A· A·) - Dün gcıcC', mel bir müdafaa teşkilatı temin 1 
biribiri ardına beşinci gece, 1ngili1. ed'l . . . ihd r tın ktedi man tayyareleri, Haytaya blr hücum k' ı meııını ıst a e c r. . 
hava kuvvetleri. Manıı üzt-rinde ı 

yapmıolard.rr. Hava dan bataryaları· Fransız limanlarını bombardıman amd&ıı: j 
nuz harekete geçmiı ve dil§manı bom etmiştir. Bomba. \'e obüslerin infi- İngiliz tayyarelerinin geçen gcc 1 
balarını mUeaalr ııurette attJrmadan lakı, Calais'den Bologne'ya kadar Alman arazisi tlzerlne. yaptnl§ olduk 
geri püskUrtmü§lür. Ha.sar ve tele· sahili avdmlatmakta ve infiliklann lan yeni akın MJU1sında bir tek nııkeıi 
tat yoktur. ııiddeti, · İngiltere sahilindeki evle· hedctc isabet vaki olduğu blld1rllmek 
L'lııl'GtLlZ llA\'A KUYYETLElllNL"'l ri sarsmaktaydı· tedlr. Bu hedef da Branderburg ,civa· 

HAREKATI B~RLt1"'l>J<; BU H.\RB1S EN rmdakl bir projektör !abrikasıdır. Bir 
K:ıhlre. '7 (A.A.) - lngiliz hu·a ŞiDDETLİ HÜCUMU projektör tahrip edilml§tlr. Birkaç 

kuvvetıerinln tebliği: NeYyorlc, 7 (A· A·) - Berlin- ölU ve yaralaı ,,..ardır. 
Cenubi Afrika hava kuv\·eUeıi 4 den Nevyorka gelen haberlere gö· ALMANl.AJUN \'F.RDtr.t 

eyJQlde Berberaya hücum etmlıtır. re, dün gece Berlin harbin blaaye_ l\IAJ,UMAT 

F RANSIZLARIX bir lıi'lıayc· 

ı;I ':ırclır: \'lliyct halkın · 

dan biri Parise gider. Orada hali,, 
Parlsli bir adam görmek ister· Ki
me sorarsa Partsten başka bir yer
de doğduğu t'e,·abını alır· Nihayet 
Pariı;te kendisi gibi \'ilayetll bir 

r~oğmu!I olclui,"11 l~ln mektep kiti. 
bl lıü\'lyct \"Ui't&nsı Uzeriııe fabli 
olarak, Türk diye yunıı~tı· Hemse· 
rlmiz buna öfkelendi \'C İstanbul-
c1a fakat }~rmcnl olarak doı'llluş 
olduğunun yazılması liizınıgeleceği

ni hldiaya ba~ladı· Mcl.1.ep katibi-
Bir teı.iz iataayonu ile bir kı~la Uze· tindenbcri en şiddetli bava hücu. Berlln, '1 (A.A.) - O.N.B. n)anııı 
rlne bombalar atılmıı;trr. Jıabaydar· muna maruz kalmış ve alarm saat bildiriyor; kızla e\'lenerek tocuk yetiştirir \'O nin hem. erlmW. gene tabii olarak 
da bombardıman edllmi§ ve dört Cap· O, 15 tf'n 3 e kadar sürmUıtUr· oun gece İngiliz bombardıman tay· Pariıtll bir insan görebilir· başmdan sa,·dığını clbct:te tahmin 
ronl ltalyan tayya.rcııi yerde tahrip BERL1XDJo; \"AXGINI~AR yareleri Berllnin kalabalık mahallele· 
edilmiıUr. Ne\'york, 7 (A·A·) - Bcrlinden l'i Uzcrlnde uçmuılnrdır. Şehre vasıl 

1nglliz ha\·a kuvvetleri bombardı- Nevyork gazetelerine gelen ha· olmadan, müdafaa bataryalarile gece 
man tayyareleri dUn Erltrede Auab berlere göre. İngiliz tayyareleri avcıları tarafından tardedllınl_şlerdlr. 
ıehrinin liman mıntakaaında bahriye dün gece Bertin üzr.rlnde fevkala- Ecnebt misyonları mahalle!lnln ya· 
kqlasına hücum etmiştir. Hedeften de ~ağıdan uçmuşlar ve hedefleri- kınında bir depo ve bir polis ııerke· 
bUytık bir siyah duman çıktığı görtll· ni iyice görebilmek için aydmlatfcı zine isabetler vaki olmuıtur. Birkaç 
mU;,tUr. fişekler kullanmışlardır· Sanıldı - yaralı varılır. 

Evvelki gün de Kaasalada askert ğına göre. yapılan hasar çok cid. ALMA.Sl"AD.-\ DlGER 
binalara tam isabetler kaydedllmlıtır. dfdir· Çilnkil tayyareler. dalgalar BOMBARDDIANLAU 

Bı:rlln, '1 (ı\.A.) - D.N.B. 
Dün gece düşman tayyareleri Al 

man hudutları Uzerlnde mahdut mlk· 
tarla1'da uçmuııardır. Bunlann bir 
kısmı cenubu §&rkl lsUkametıne, dl· 

.Avcılar re!ıı.kalinde bir dUıman bom halinde şehrin merkezi üzerinden 
bardıman tayyareleri grupu dUn Mal· geçmiş ve şehrin bütün müdafaa 
tnyn yaklaımış, :takat bombalarını sistemi ilk defa olarak hep birden 
atamadan gert dönmUştUr. Diğer bir harekete gelmiştir· L<>hater demir 
dll§man a\·cı tayyareleri grupu, 11· yolu istasyonu civarında büyük bir 
man Uzerlnde urmu•tur. Bu grupa, antrepoda bir yangın çıkmış ve di· " " ğ ğer k~mı da memleketin 
avcı tayyarelerimiz hücum etml§tir. er bir çok yangınlar, Berlinln ı;i· 

doğru istikamet aldılar. .Alman gece 
prkma 

Blr avcı tayyar·-', denize dü .. Urülmü• malinde Vedding mahallesinde a- 1 "'"'' .. " avcıları havalanarak ngtllz tayyare· 
di~er lkl tayyare de cJddl huara uğ· mele evlerini ciddi hasara uğrat -

6 mıştır. Berllnin şimalinde bir ~ok !erini karıılamafa çıktılar. 
nı.tıl1ru3tır. bombalar dUşmUştUr. Alman avcı Spandan ve l'oetdam civarlarında 

Bir memleketin umumi rnerke7J 
olan ~ehirlt'rin hepsinde az çok 
böyledir· o sehlrlen•. \'ilayetıcrclcn 
çok kimse gelip gittiği için öyle şe. 
hlrlcrd«>, yeril tabirinin asıl tarifi_ 
ne uygun olarak. "Şehrin mezarlı· 
ğınd:ı. rcdaılt bulunan,, ııdnm değil, 
o 3ehirde doğrnuş kimse bile bul-
mak güç olur· 

İ<1tanbul ela mt'nılel•etin umumi 
merkezi olduğu zamanlarda öyley
di. \'ilayetlerden buraya gelenler 
doğduklan yere •hıtalannı uııut
mnzlar, btanbulda _söhrct nlanlar 
;;ene cloğduklan yerin adıyla anı. 
lırlar. burada doğmu11 \'c yc.rleı;. 

mlş soylan bile cedlerinin doğdo· 
ğu yf"rtn adına bir ' 11.adeJilk" kata
rak onu bir soy atlı gibi takınırlar 
\'e kcndlerlne İıotanbullu elemekten 

tayyarelerinin lngiliz tayyareleri. alyalı bombalar atmakta olan lnglllz 
ni hududun ötesine kadar takip eL tayyareleri, müdafaa toplarının sıkı 
tiğl bildirilmektedir· · ate~! karşısında geri dönmeğe mecbur 
t.SGtLlZ HAVA X1':ZARETlX11"' kalllll§lardır. Gece yarısından biraz çekinirlercll· O zamanlarda 1stan-

TEBL1Gt sonra bir lngiliz avcısı Oranlenbourg' bulda ~(irül<'n garip bir hal de bir-
1 d " (A A ) H un llatUnde bir bombardımnncı ile .on ro, ,, · · ~ ara ne- ço:. 1.im.,elerln. T"ıirldüğc ynb:mcı 

saretinin tebliği: ı.il'lqmlştir. Bir !ngiliz tayyaresi ağır 
617 EylOI gecesi, lngiliz ha\·a huara uğratıımııtır. Projektıtrlerlft 

kuv\'etleri, Almanyada Hollanda, alyuile, mUrettebattan birinin para· 
Belçikada ve ~imnli Fransada bir. ıuua atladığı görUlmil§tUr. tngtllzle· 
çok askeri hedeflere hücum etmiş- rin bu akıam .Almanya Uzerlndekl 
!erdir. yapmış oldukları akınlar, Alman mu· 

Berlin mmtakac:ında, bir elek- daCaa bataryalarının bUyf.ik bir mu· 
trik fabrikası, petrol hedefleri eşya vaffaklyetile netlcelenmııtır. 
istasyonlarına isabetler yapılmı~tır Rur havMııında, Magdelburgda ve 

uyclıklan ırk olmalannı muhafaq 
etmeye çalı~malanydı· Burada bir. 
kaç neslldenberl yerle~lş aileler_ 
den bazıları hala Ama\'ut, yahut 
Çerkes olcluklarını nya "c,·lallı 
araptan" olduklar:ııu iılc1ia ederler 
di· "Fal•at hanb•hlnc>. mensuı• oldu
ğunu iddia eylediği ırkın dilimlen Almanyanm cenubu garbisinde. Berllnln hemen clvarlannda düşmanın 

ki ormanlardaki diğer hedeflcrdt> yapmı~ olrluı:!'u hücum tc§ebbUsleri, bir &tY sorsanız, hi!:bir ::ey bilmez
rangın çıkanlmıştır. müdafaa bataryalannm aıkı ateşi, ge· dl· Böyle, "c\'lidı araptan'' olclu-

Ruhrde Renanyada, Boschucncle ce avcılarımızın faaliyeti ve beklenll· jımu iddia f"~·h-.Jlği ırkın dllin<l«'n 
Creffeld'de, 11. "'annheı'mde, Ehrang. mlyen ııablt balonlar sayesinde alıim .ı.n bir 'ey sorsanız, hltblr ı:ey bil. 
da ve diğer .... erlerde, ta'-·'"'are me'-'- kalmı§tır. 

J J J J • ı mndl· Bô)'le, ''e,·Jfülı araptan" ol. 
danlarına, demiryolu muvasalala. Birinci ngiliz hücum dalguı bir 
nna \'e diğer hedeflere isabetler nııııf daire çizerek Thut havzaaınm duğunu iddia fl<lcn birini Arabls -
kaydedilmiştir. kuvvetli müdafaa mevkileri etrafın· tanda bcdc,·ilP.rin karşısıncla ı;ör -

Brüksel cİ\·armda eşya istac:yon. da dönmU~ ve şimale doğru uzakıaı· müştüm· Bede\İlr.r, kendilerinden 
!arına hücum edilmiştir. Bcnlo'da, mı,tır. olduğunu iddia edrn hir nclanıın n-
"ala"ıs'dc f)u"nkerk'de h"'\"a me\·. L>.N.B. ajanaının hava istihbarat h t '- " ral'(,'a ııöylrmemeslnden :ı~·rc c-
danlarına ve Calis civarında iki ıubeıılnln aldığı malumata nazaran, derken bl'n kahkııha~·Ja gülmü::. 

edersiniz. 

Cumhuriyet de\'rl geldiğindenbe. 
ri fstanbulcbJ nıemle.ketln hftbir 
tarafında da, bu kanı:ıklık _ ı;U· 
kürler olsun - nrtıli kalmıum~iır· 

ŞimclJ yurddaşlanmızm hepsi Tiirk 
olmakla iftihar eıliyorlar· 

btanbıılda ycrlcşm1ş olıın Türk
ler ele kcnclllerlne İstanbullu de-

nllmN>inc artık lıi~bir mini gör. 
miiyorlar· Dorncla iloi,'llluş olnn her 
Türk, anası \'e b:ıbası b3şka başka 
bir \iliyetten gelmi5 olsalnr bile, 
mc.mlcketi sorulduğu rnkit ı ·tan· 
bollu oldui;'llnu rıöylüyor· 

J.1krlmcc bta.nbullıı sayılmak L 
tin borada doğmuş olmaya da m-
zum yoktur. Yerlinin yukarda yaz
clığım meşhur tarın, hltblr §CjO 

merkez olama.mı, kenar yerler i
çindir. Oraları.la lçtinıai hayat ı)('k 

de işlek olamııdıi:'l itin halk clnha 
:ziy:ıde toprnğa kığlı kalır, ondnn 
dolayı yeril olanlann ecdadı da o 
toprağın itinde bulunur· 

İstanbul ı:tmıll memleketin umu. 
mi merkezi olmamakla beraber bu· 
ranm kendine mahsus , .c pek i~. 
lek bir iı;tımai hayn.h \'nrdır· nan
dan b:ı§ka 1 tanbu1 gene büyiik 

lıir med<'niyct merkczic1ir· \'akıa 

ml':clcniyd de;>inco çok kimst'Jcrin 
aklına bııc:ılan tüten fabrilmlar. 
üzcrlerincle otomobillerin l.."Rydığı 

nsfalt caddeler gelir· Şlmclilil< ls
tanbulda bunlar pek de çok değil
dir· :Fakat fabrikalar. asfalt yol. 
tar , .. S· parln"t< şeyler rnr.cll':nlyMin 
temeli değil, medeniyetin nctk<'le· 
ricllr. Mcc1eni3 etin temeli kültllr. 
ıliir· t .. tanbul eskiden medreseleri· 
le olrlıığu gibi. 5fmc11 de mekteylc-

nı ümide düeürüyor··· Fakat tiç 
m~cmuanm kabma ba':.ar. bakmaz 
bıı güzel ümit kınlıyor· Çllnk\i bu 
üç me<'.muanın kahmda dalma &)'. 

nl i imleri görüyoruz· Demek ü~ 
ayrı ı•ttnstpl müdafaa e<1C<'f'k Uç 
mecmua delil, Mr tek IUdr lıiare-
ketUe ka..,ı karşıyayız. O \'&kit lfr 
ter i'teme7. kendi k<-ndlmlze ıı.oru
roruz· Niçin bo kütle tek bir mtt
mua f!trafmda topJanmadı· Böyle 
yapulardı ftkirlerlnl daha kunet. 
U müdafaa etmiş. prensiplerini 
d&ha kolay yaymış olmazlar mıy
dı? \'akli "her yiğitbı bir yoiurt 
ycyişl \-ardır,,· Berid ır;ençler: '•Bir 
elin ııesl ı:ıkmaz,, diye dü!!Jtinerek 
biri llçleştlnnl§lerdlr· Fakat yazr 
lar arasında da imrendiğimiz \'&h
detı bulabiliyoruz· Bu Uç mct'mua 
anuımda muayyen bir fikir f'tra.. 
fmda en ı.;tlısı ır;ibi ~örünen 
''Yeniyol'' ela bile proır;ram olarak 
yazılan ya7..ıcla ç17..llen sanat ır;a;re. 
ıılne aykın tHrler \'&r• Diğerlerin
de do blrihlrlerinl nalaeder fikir 
ler ,·ardır. Hazan bir imza nhlbl 
mccmuanm birl!dnclc yu.dıiı fik
rin tamamlyle zıddını dejtllıı.e bile 
ona a~·lcın gelr.n bir noktalna:r.an 
mlld:ıfaa ediyor· 

bat:ırya me\·kiinc hasarlar yapıl pek azı müstesna olmak Uzera lnglliz 
m t ıcr ncrline d"oğnı gitmekteyml§ler. tüm. ,-ile, \inlnrsit~lylc bir k\iltur mer-

ılş ır. G H ı d tı Bir de, fıttanbulhı bir Emıeninin l•"zlclı"r 
GöniH llltiyor ki, me1UJekettc 

ıwnlmi olarak bir fikir bayatı u. 
yandınnak ister görüne• bu 7.Üm. 
re, yazmadan C\'\'«'I nkfrlcrin) &l'a• 

Jannda görüŞl}linler, münakaşa ..t· 
sinler, uyuş.<ıunlar· \'e mttmuaJan
na :razı alırken füdrlerine aykın 
gel~ yazılara yer ,·ermcslnler. 

Muzaffer Esen 

Saraçhane başına kadar ta.kip 
ettiler. 

Bu ta.kip doğrusu Haticenin 
pek hoşuna gitti. İkide bir his
settirmeden arkasına bakıyor, 
takibin devam ettiğini görerek 
ıçın için .seviniyordu. Fakat 
gençler yonılupta başka bi • 
risinin arkasına takılarak onu 
eerbest bırakınca garip bir yal. 
nızlık duydu. Baika birinin aı-
kasına takılarak onu serbest bı
rakınca garip bir yalnızlık duy
du. Kızgın ve öfkeli, evine 
döndü. 

Bu gidip gelmeler, bu takip· 
ler bir müddet böylece, neticesiz 
olarak, devam edip gitti. Fakat, 
bir gün, Hatice, bu takiplerin 
birine mukavemet edemedi. Bir 
gençle arkadaş oldu. Artık Hay
runnisa.lan, halasını falan beha· 
ne ederek sık srk evden çııkmağa 
bu gençle buluşup koouşınağa 
can atar oldu. Ve ilk defa ola
rak, eve geç kaldığı gün, genç 
adam onu, Tarla:bqınd& oturdu· 

ki tayyaremiz kayıptır. eccyarısı 0 an a zerinden gel· '- · 
Filo ve sahil müdafaa hava kuv- mekte ulıın takriben 12 dU§mıın bom· Parlstc bir ml'ktcp kiHiblntn knr. H<'nc~ tstanhulıııı içtimai Jıayah_ 

\etlerine men up ta}·yarelerimiz bardıman tayyaresi Alman arazisine şıcındakl iddiasını hatırlarım· Uu na iııoiirnk cdt'n her Türk - horada 
Boulogne limanına hücum etmişlet dahli olmuııtur. Be3, on dakikalık taRı· heın,eri J>arisfe bir mt•ktebc yazıt· ılo~mus olma a hile _ tstnnbollıı· 
\'e büyük hasar \'Ukua getirmişler- lalarla dalga hallndc ilerlemekte bu· 
dir. Tayyarelerimizin hepı:.i üı:lcri Junuyorıardı. Bunlardan bazısı bilyUk 
ne dönmüştiir. bir lrUiadan Berlinln memnu mınta· 

BtR ı•ao.ıEKTüıı f"ABKlKASI kası llzcrinde uçmu§larc.Jır. Muayyen 
BO)(BAJ ... ~NDI \ hedef gözetmek.sizin bombalar atmış· 

&rlln, '1 (A.A.) - Steranl ajan· Jardır. 

Uzun hikaye • 

Baba ve kızı 
• 4. . Yazan : BEliR llTBI KUNT 

ğu pansiyonuna götürdü. 
"' • (< 

işlerin olduğunu da anlamaya·• 
cak kadar çocuk değilsin .. lşte 
bu işte de büyük bir dalavere 
var. 

Bu vakadan sonra Haticeye 
garip, anlaşılmaz bir hal geldi. 
Dalgın, düşünceli, tutkun ve 
ürkekti. Gözleri hummalı ve 
muammalıydı. Ama, evde kimse 
bunun farkında değildi. İmam 
kızını 8UD8Ikı tuttuğuna kani, 
anne, artık kızının hiç bir §CY· 
den şikayet etmemeainden, uy-
sal ve itaatli olmasından mem· 

nundu. 

Bir zaman böyle geçti. Hafr 
ce İrfanı seviyor, bu yıl rnekte. 
bini bitirir bitirmez evlenecekle
rine inanıyordu. Hatta bazan 
kom~ulara gidiyorum, diyerek, 
tramvaya atlayıp soluğu Tar· 
laba§ındaki pansiyooda alıyor 
du. 

Bir gün İrfanı evde bulamadı. 
Hatta eşyasını falan da alıp 
gitmi§.. Hatice beyninden vu. 
rulmuşa döndU. Bütün sinirleri
nin gerildiğini, kemiklerinin 
sızladığmı, kalbinin durur gibi 
olduğunu hisaetti. Hatice, .seven, 

mış \C mekfohin hü\i3et \araka
!41nı almak üz<'re. tesadüf es~ri o
larak. benimle beraber mektep ka
tibini ~öm1rğe ~itml:;tl· llem:-:;erl. 
ml:r. İ!4tanbulcln Türk tabii olarak 

ümit besliyen, fakat tcrkcdilcn 
bir dişinin bütün kinini, ii.za:brnı 
ve ıztırabını o anda tattı. Uzun, 
ruhi bir mücadeleden sonra, yü· 
zükoyun düşüp, tekmil vücudu 
sarsıla sarsila ağlnmağa başla· 
dı. 

Pansiyoncu kadın, Haticenin 
başı ucunda bekliyor, onu tc.s • 
kine çalışıyordu: 

- Küçük hanım, tatlı canına 
yazık değil mi? .. Bu İrfan serse
risi için hiç ağlanır mı?.. Seni 
seviyor muydu -zannediyorsun. 
Her gün bir b~ka kadınla gelir
di. Biz namuslu pansiyoncuyuz, 
ama, ne yaparsın, geçim dün· 
yası .. Hoş parası da yoktu, ce. 
bi deliğin biriydi ya.. Ondan 
kurtulduğuna §ükret.. Erkekse, 
başka erkek mi yok dünyada .. 
Ne erkekler vardır, lrfan onla
ra uşak olamaz.. Gençsin, gü· 
zelsin maşallah... Hangi <'rkek 
sana vurulmaz, kul, köle olmaz! 

Hatice yalnızlığı ve şiddetli 
buhranı iginde, pansiyoncu Jca· 

<lor· 
Fukat bir kültür mcrkf'zinin in· 

sanlara ,·erdiği merbutiyet, o mcr
kczclen haı:ka bir yere gitmekle \'C 

(J,fıtf!'n sayfayı çc\ lrini7..) 

dının bu müşfik ve tatlı sözleri. 
ni, bir hastanın, uzaktan gelen 
dinlendirici bir musiki parçasın
dan duya:bileceği derin hazla 
dinliyordu. Artık bu vaziyctt{' 
evine de döncımezdi. Ne yapa· 
cak, ne cdecokti ?. 

Pansiyoncu kadın, daha mü· 
Iayim, daha sahabetkar lıir ses_ 
le devam ediyordu: 

- Bu ev senin e vindir .Her 
zaman için kalabilirsin. Sen be
nim evladımsın, gerisini sen hiç 
düşümne!.. 

Ve yavn.~ yavaş kendine ""Plen 
Hnticcyc ipekli entariler ... fyd ir· 
d

. b 
ı , saçlarını yaptı. Yiizünc pud· 

ra, dudaklarına ruj sürdü. 

IV 

B aticenin k:ıybolduğur.un ve 
bu haber mahalleye yayıldığının 
~çüncü veya dördünıeü gecesiy. 
di. Hidayet ( ... ) barının kapı
sında müşteri bekliyordu. Bar· 
dan çıkan bir kadınla bir erkek. 

(Devamı ı•ar) 

• 
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ydın ve Şalıkesirin 
kurt luş yıldönümleri 

Büyük ve heyecanlı 
tezahüratla kutlandı 

Aydın, 8 - Aydının 18 inci 
kurtuluş yıldönümU bugün hal. 
km büyük ve içten tezahilratilc 
tesit edilm.i§tir. Bu münasebetle 
§ehrin her tarafı ba}Taklarl:ı 
süslenmiştir. Mera.sime sahalı 
doku7Jia. kurtuluş hadisesini 
temsilen bir müfrezenin şehre 
giri§i ve Aydınlıların ihtiram 
vakfesi arasında hükfımet kona
ğına §anlı Türk bayrai;'lllln çeki· 
li~lle başlaml§t:ır. 

Belediye ve Halkevi namına 
söylenen ve Cumhuriyet hükCr 
metile kahraman Türk ordusu. 
na karşı halkın minnet ve şük
ran hislerine tercüman olan he· 

yecanlI hitabclerden sonra bir 
geçit resmi yapılmıştır. 

Müteakiben belediye dairesin· 
de bir kabul resmi yapılmıştır. 

BALIKES1RDE 
Balıkesir, 8 - Balıkesir dün 

kurtuluşunun 18 inci yıldönümü 
nU bü}iik tezahüratla lrntla.mış. 
tır. Yapılan merasimde söz a· 
lan genç ibir mektepli kız Balr 
kesirlilerin hislerine tercüman 
olarak Türk Milletini nkgünlere 
ulaştıran yiğit Türk ordu.~una 
minnet ve şükranlarını taziz e· 
derek Milli Şef !nöniine karşı 
bütün milletçe duyulan sarsıl. 
ma.z bağlılığı ifade eylemiştir. 

(Baş tarn.fı ı ncide) ısahedelerinc dayanan bir ''haber,. 
Okuyucula.rmuz biliyorlar ki, fı· fıkrasıdır. Söylediği şey aynen: 

rmcılar toprak mahsulleri ofisinin "DUn akşam !iehrin muhtelif semt
gü.ııde verdiği SOO ton buğdaym ilç !erinde halk ekmeksiz knlmI§tır.,. 
aydanbc.ri ihtiyaca yetişmemekte demekten ve fırıncılar cemiyeti 
olduğunu söylUyorlar, eldcld stok. reisi Ahmet Riuı.nm '·DUn akşnm 
larınm bu milddette tamnmne tü. şehrin birçok' yerlerinde ekmek 
kendiğini ileriye sürüyorlar. hiç bulunmadığı doğrudur" dediğini 
ol..ı:nazsa Adnlar gibi uzak yerler ynmıaktan ibarettir. Ayni haberle. 
için de birkaç gilnlük birden veril- ri verirken de ofis müdürünün şu 
meslıı.i istiyorlardı· Toprak malısuı· sözlerini yazmıştır : 
leri ofisi ise, !.stanbulda kma bir "Ofis.in nz buğday verdiği ideli. 
mllddet içinde b:ıriz bir nllfus ar- ' aları asılsızdır· Ofis her gün de
t.mu ohimıyacağma. dikkati celbe. ğirmcnlere 300 ton buğday ver 
derele nrllen miktarı iht.iyacn. el. mektedir. Bu miktar İstanbul ihti
vcrişll görfiyordu ve ekmek sıkm- yactna bol bol kifayet eder. Hatta 
tı:suu belediye no fmn.cılar arasın.. verdiğimiz bu miktar unu değir. 
da bir ilıtll!f vücuduna. atfediyor- menc.iler öğütm~e bile yeü§ome. 
du. mektedir. Hem 1>fisin verdiği 300 
HUk\ımet ilk tedbir olamk orta.· tondan başka değirmenler serbest 

daki buhranı kaldırmak içhı fırm· olarak satrJan buğdaylardan da a
cılara fazla buğday vermekten çe. labilirlcr. lhtilif doğrud~ doğru· 
kinınedl· Dlln akşnwfanberi de ya belediye iktıss.t müdürlUğU ile 
clanek Sikmtı:sI yoktur. fırıncılar arasında halledilecek 

Fakat TJcaret Vekilimizin gaze. mahiyettedir·,• 
lelere verdiği beyanat, htnnbala Haber görülilyor ki, safahatı 
vailen !buğdayda hazinenin kilo halkm g(SzU önüne yayılmış ve çık· 
~ms. yinnl para bir !eda.karlık Jnf3 bir buhrn.ndan bahsediyor. 
ihtiyar etmekte olduğunu gö5tcr- ''Halkı tcIUe::ı. düşürerek birkaı; 
dJhi için. pek haklı olarak, hüku· günlük ihUy cmı birden tednıik 
met h!dise Uzer!nde bassasiyetinl encllşesJ,, 'Verecek neı;riyat ne biz. 
muhıllua etmektedir ve İstanbul de o1muşf:ur, ne başka. at'.dı.d~an. 
için alınan ma1m fiat faıimıdmı is- mızda... Bilıi.kis. bu neşriyat.muz 
lüade maksadı g&etilip g6zoül. resnıI vnziycti halka. anlatması iti
mcd.iğini mcyda.na çıkarmak iste. bar.ile mevcut teli.em teakinlne 
moktcdir. hlı:mct etmiştir kı:ı.nııatindcyiz. 

Netekim Son Posta arkadll.§ı- Kendi hesa.bmıızn ıunu da 
muda (Bir fırmcmm if§MtJ) baş- peşin kaydetmeyi lüzumlu gö. 
lığryla bugün verilen ibir lmber bu rürüz ki (Hnbcr) deki ne~riyn.ta 
noktadan pek dikkate lliyıktır. Bu bınıu "tahrik" eden harici }\Jçbir 
fırmcx, kendisine evvelce aı; çuvnl fi.mil de kanşmn.nuştır. 
un veıillr".ten son günlerde .20 ve- .Muhtemeldir ki ncşriya.tmıızıı 
rilmeyc başlandlğmı söylemiştir. bu rengi verdirmek istiyc.nkr, ay
Toprak mn.h.sullcri ofisi 1stanbul n1 yazrda ''öğleye kadar arndığunız 
fırmlıın için değirmenlere verdiği halde bazı allı.kadar mUdilrleri ma· 
miktarı !hi~wdc ~tm~stir· Hepi kamlarında bulamadığımız,, yolun. 
m1ıln bildiği gibi kısn bır zaman. da dcrccttiğimiz bir ifadeden alı. 
da bllyllk bir nüfus ıırtmıı da. gör- naıllarnı ol değil fakat dil çabult
milyoruz; o halde dün 35 çuval a: luklandır· 
18Jl fmncmm 20 çuYal almaya ba.T Yoksa çıkan ve geçen buhranı 
larnmıı :için bir sebep varsa., bu ı;e_ doğuran sebep işte şimdi pek iyi 
hebi değirmcncllerlc fırmctlar teş. hissolunur gıöiclir: 
kilA1ı ınrıı.smda nramak ve ibunu Hazinenin İstanbul hesabına ki• 
bulup mutlaka ortaya Çikarma.k i- loda 20 para bir fedn.kfırlığı mcv· 
cap eder- Yaln:z, bu arada, bu cut oldukça .bu fedakftrlıktnn şa_ 
neışriynta gazetemiz admm da kn- hıslarma bir pay çıkarmak istiycn. 
nfJD'llş olmasına bakarak hemen biz ler olmak pek de uzak bir ihtimal 
de b1r noktayı tesbit etmek iste- sayıJıınıaz. 
riz: O halde bir iki gilnlük buhran 

Haber gazetC3~ ekmek ınkm. bu hakikatle temasa gelmek i~i~ 
t.ısmdan _bahse_dcn ilk Y1WSI Per. blze fırsat vermiş oluyor. Bunu 
şembe gunl1 ögleden sonra çıkmiş- buhrnnm kefareti saymak ve tet
tzr. Ve bu yazı doğrudan doğruya kiklcrin :merak vcırcn neticesini 
gnzct.e mubarrlrlerinin .keneli mil· b<:'klemek yerinde olacaktır. 

Sttmer Sineması 

ıo Eylül Salı Akşamı 
1940 • 1941 ımıema mevslmtnl 

Albert Prejean 
ve Dita Parla 

mm mııh~ llcri 

i onte Karlo'nun 
eçhul {adını 

Otmıı F.nuıaız. fllml Ue ~yor. 
IAllaı, Kmıınr ro Apc 1DmJ 

nu ı;ala l~ln ha.zırlanmız. 

orruım lcUmni hayatına ıı.rtık i,tt 
rak etmcmckio do ~ziildüğtindcn, 
blll'O.da bir müddet ya~s ''o ts
tanbnldn.n Jdlltür .ı~ alını:; olıuı 
her Türle kendJ do~-dn.ğu yere dön· 
'9frten smı.ra cb nıba fst:ınbula 

ba!;rfı bhr ,.e her fırsatta tstnnbu.. 
Jn tekrar ı;1innclc ister· 

ı 
ALMANLAR 

Londra 
mıntakasında 

Hücumlarını 
arttırdılar 

Sanayi 
mahallelerinde 
bazı b sarat var 
J.ondra. 7 (A· A·) - Hava ve 

dahili emniyet nezaretlerinin teb~ 
Iiği: 

İngiltere üzerine bu sabah yapı. 
huı hücumle.r, mahdut bir nispet 
dahilinde vukua gelmiştir· Kent e
yaletinde bir tayyare meydanma. 
muvaffakıyet.siz bir hUcum yapıl -
mış, fakat civara dilşen bir bomba. 
Wsiliıtı hen\iz mnlftm olmıyan ba
zt kayrplara sebebiyet vermi.'3tir. 

Garpte bir şehre de diğer bir bli· 
cum yııpıl.mıştrr. Bumda büyük kL 
lise civarında bir mektep ve diğer 
bazı binalar hasara uğramıştır. :Eı'a. 
kat telefat yoktur. 
AKŞAM YAPil,AN HÜCU~U.AR 

Lcmdra, 7 ( A..A.) - Hava ve 
dahili emniyet nezaretinin teb
liği: 

BugUn akşama doğru, büyük 
mıktarda düşman tayyareleri, 
Kent eyaleti sahilini a§llllşlar 

ve Londra mıntakaGma. yaklaş· 
mı§lardır. Hava dafi bataryala· 
rmuz harekete geçmiş ve avcı 
tayyarelerimiz kar§ı çıkmıştır. 

Büyük muharebeler olmuştur~ 
Fakat Alman tayyarelerinin bir 
nuktan, Londranm şarkında 

endüstri rnmta.kasrna grmeyo 
muvaffak olmuşlardır. · Bu hü.. 
cumlar neticesinde, bu ırQııta
kadaki endüstri hedefleri ara· 
sında yangınlar çıkmıştır. Ten· 
viratta ve diğer umumi hizmet.. 
!erde hasarlar vukua. gelmiş ve 
münakalat bazı sektelere uğra
mıştır. Doklarda hUcumlar ya· 
pılmıştır. Telefat hakkındaki 
halbcr hcniiz elde me,,·cut değil· 
dir. Taymis mansabınm §imal 
sa.bilinde bir endüstri tesisatı 
üzerine de bombalar n.Wmı.'.j ve 
bu bon\balar yangınlar çıkar .. 
mrştır. 

Saat yirmiye kadar gelen :ha
berler, ibu hücumlar esnasında 
avcılarımız tarafından, 16 SI 

bombardıman tayyaresi olmak 
üzere 21 düşman tayyaresinin 
d~<riirülmü~ olduğunu bildir 
mektedir. Avcı 'bı.yyareleriıniz
dcn ~i kayıptır. 
BEŞ G'OXDE 371 '.rAYl'ABE 
I..t01ulra, 7 (A. A.) - Resmen 

bildirildiğine göre, diin saat 
23,30 n kadar, 45 düşman tayya. 
resi düşürülmüştür. Dokuz tn
gilh: avcı tayyaresi knytptir. 
FeJ.tat bunlardan <>n pilot sağ 
ve salimdir. 

30 ağustostan 5 eyhllc kadar 
tahrip edilen dü§ITlan tnyyarcıe· 
rinin adedi, 371 dir. 

AUIANLARA GOmı; 
Bcrlin, 7 ( A.A.) - Alman or· 

dulan başkumandanlığının teb. 
liği : 

Hava kuvvetleri, bugün öğle
den sonra., ilk dcf a olnrak daha 
büyük lı:uvYetlerlc Londra Ji· 
manlarma ve ficluine i\ücum et·. 
mi~ir. Bu hücumlar İngiliz ha. 
v.a kuvvetlerinin son haftalar 
içinde daha geniş mıkyasta Al
manya arazisi üzerinde gayrias
kcri hedeflere karşı devam ettir 
q,iği gece hücumlarına mukabele 
bilmisil teşkil eylemektedir. 
Bir tek ibüyük duman bulutu, 
Londranın merkezinden Taymis 
nehrinin mansabına kadıı.r uzan .. 
mnktadır. 

Bu ana kadar alman haberle. 
re göre hava muharebeleri es· 
nasında. 31 düşman tayYa.rcsi 
düşürülmüştür. Altı Alman tay. 
yarcsi kayıptır. 

Hadiselerin 
teii'iri 

<Bıı tıuıı.fı 1.nridc) 
tm sfoklamıı ~klu, fakat 
bunların da tamamen Amerikaya 
gönderilnılş oldu,'Unu o znman an
lıyac:ılcı:ai Ba altınları Amorfk:ı.· 
dıın almak IÇin bu defa yeni dün· 
yayn ~ !ba.rp açm:ı.k mecburiye .. 
tinde lmtacakln.r! nu l~c mel'1lk e. 
diloook ud'.&fa §Udur: Acaba A lm:ı.n
Jar hnrbc yıı.rıyan al~n stoklarını 
harbederek alırl:ırsa. ne yapacak· 
hır? 

Milli Şef 
(Ba§ tarafı 1 ncidc) 

Reisicumhuru hamil Sııvaro· 
na yatı saat on yediyi yirmi ge. 
çe Marmaraya açılIIll§tır. 

• • • 
Savarona yatı dün geoe yirmi 

iki buçukta Heybeliada önüne 
gelmiş ve demirlemiştir. Milli 
Şef karaya. <;ıkmamış ve · yat 
bugün 11,15 de Florya istikame· 
tinde oradan hare.'iet etmi~tir .. 

Karol 
( Ba.ı ta.rafı 1 ne ide) 

Bükrcş. 7 (A·A·) - Sabık kral 
Karo! bu sabah saat 4 tc husuat 
treni~ Bükr~ terketrniştir. Sabrk 
kralın hareketi gayet gizli tutul· 
muştur. 

Sabık krnl Karole, sabık saray 
nazın Urdarlanu, sabık yaveri Al.. 
bay Fililti ve çiftliklerinin kihyL 
sı albay Kıılos refakat etmekte idi· 

Emin me:mbndnn öğrP.nildiğine 
göre. bayan Lupesku da ınlltcnck· 
kiren husust trende bulunmakta • 
dır· 

Husu'i tren. t&viçrcye gitrnelı: u. 
zerc 1talyaian geçecektir. İsviçre 
bükfuneti. sabık kral Karole bir 
aylık ikamet müsaadesi \'ermiştir. 

KAROI~ YOJ.I>A. 
BelArad, 7 (A· A.) - Sabık 

Kral Karolu hamil hususi tren bu
gün saat 11.:;o da Yugoslavya hu· 
dudunda Gro' - fükinda i,tasyonu.. 
na varmıştır. Sabık krRl, saat 20 
de Bükrcş • Milılno şark ekspre· 
sine takılan husu~i vagon salonun• 
da Zagreb _ Liubliana. yolu ile 
Triycsto ve fsviçreye doğru yolu
na devam ebıili,Jlir· 

.BOMANYADA if~XDİŞE 
GEÇMEDİ 

Uü.kreş, 7 (A· A·) - Röyter: 
Genç kral Mişel, on sene süren 

bir gaybubetten sonra saraya dön
me!tt.e olan valide kraliçeyi istikbal 
iciıt sabah erkenden hazır bulunu. 
yordu· 

Halk anne ile o~lunun buluema: 
lanru alaka ile takip ederken, sL 
yasi zevat. ·son hadiselerin muhte
mel aksülfunelleri ilZtlmdc dur
maktadır. Pek yakmdn ciddi knr. 
gq:Uıklıı.rm çıkıı.cni;mn dair bir: • 
kaç giln evvel mcVÇut olan korku.. 
.1ar azalmıştır. General Antoneskıı
nun vaı.iyeto hakim olduğu pek 
ya.km.da hükUmoU kura.cağı ilmit
leri gittikçe artmaktadır. Bununla. 
beraber, general Antoncskunun ö .. 
nünde halletmesi icap ode.n ciddt 
davalar bulunduğu da. kabul olmı· 
ınaktndrr. Filhııldka, general Anto_ 
neskunun, muhtelif tara!tarlarmm 
bu derece değiailt arzula.nn1 U1r 
la.'}brması icap etmektedir. Gene
ral Antoneskunun taraftarları ara.. 
stnda demir muhafız mUfrit nasyo· 
nallstlerl. Bratyanonun liberalleri 
vo Maniu'nun köylil ııartisi men .. 
suplan vardrr. Bıı son iki grup 
mihver devletlerino muhali! bu
lunmaktadır. Bununla beraber 
buhrnnm ciddi saChMmın §.im.dl ı:C: 
çirilmiş bulanduğunn dair emare. 
Jcr mevcuttur. Fakat Romen i§le· 
rine bir Alman müdahalesi kar. 
kulnrr azalmamı§trr. Sovyet hattı 
hareketi de bir endişe mcnbaı ola
rak kalmaktadrr. 

YENt IlÜK{)'i\fET 
Bükreoı, 7 (A· !'\,.) - D. N. B: 
Birkaç gilndenberi ta.,rnda bulu

nan demir muhafızlar çcfi Horla 
Sima. dün başvekil Antoneskonwı. 
daveti lizerfae Bükreşe dönmUş. 
tür. Sinln, demir muhafızların hU. 
kC1mete :iştira.ki meselesi etrafmda 
genrr:ıl AntoMsku ile ilk görilv. 
mesinl yapmıştır. 

İstifa ctmi'J olnn sabrk hükume
tin D.zası Kral Mi.,,el'e sada.kat ye
mini etmiştir. Zira. Transilvanya. 
cltın Macaristana v~rilen arazin.in 
tal1llycsi bitinc<'ye kadar. yani 
pek muhtemel olnrak 15 cyliile ka" 
dar nazırlann vazifelerini tedviro 
devam cıbneleri kararlaştmhnıatır. 

TAIILtn; DE\'A:\I EDlYOI~ 

Bükr~. 7 (A·A·) - Resmen 
bildlrlldiğine göre, Mııcarlstana ve· 
rilcn nrazin1n tahli;·csl, nizam ve 
slikun içinde devam etmektedir· 

• 
lNGİLlZLEnt~ l\IÜTALEASl 

Londra, 7 (A..ı\.) - R6yterin diplo-
matik muhablrl bildiriyor: · 

SalAhlyettar Londra maha!Illnde, 
kral Karoliln tahttan feragati ile nltı.· 
kaaa:r olarak tıbarUz ettlrlldlğlnc q>· 
re, Romen hınctımaıırnun Romanyn !s
tikUı.llni mub'ııfaza u.,"Tundaki gnJ"l'ct· 
Ierl, 1~111% ganınUslndcn vazges;mest· 
ne rağmen, .ııcmcre •ermeml,t.ir. lngl· 
ıız hUlt'CmeUnl bUt1ln mMUJly.cUcrdcn 

ibra eden bu Jrıglllz garantlaindcn \11Z· 
geçi§, Romanyanm mihverin tazyllt· 
Jerl kar§I!!mdald diğer feilııkhlikları 
lnı.dar az mUcsııfr olmu_ştur. Romanya· 
nm bUyUk kmmmm Viyana hakem 
l<ararllc Romnny"dıuı :ıökU!Up alm· 

Bulgarlar ve 
Cenubi Dobruca 

(llaş tarafı l nclcle) 
tirmiş vo bu tarihl saatte Bulgar hU· 
kQmeUnln ltalya ve Almanyan.m §el· 
Jeriııe t ekkUr etnıeyl, lı::end.Wno bit' 
vazife bUdlt;Uı.1 söylemi§tlr. 

Profeaör Filot, ııutkunu Bulgarl&rı 
taht etr:ıfmda birliğe davet ederek 
bitirmişUr, 

Bulgarf.9tanda bir uzl~mıı. anıaıma· 
mıa varıldıgtndan dolayı bUy{lk mem· 
nunlyet vardır. 

Baııveldlln nutkunu mUteaklp, halk, 
hemen derhal tezahürlere başl~tır. 
BUtUn memleltette çanlıı.r çalmmıı.k· 

tadır. Derhal bUtUn evler bayraklarla 
gll!lenm~Ur. Halk, bir dakika fı;lnde 
bUtUn aokaldıı.rı doldurmu§tur. 

Yann pazar aabahI, bUtUn mcmle· 
kette bUyUk Ayinler yapılacaktır. MU· 
tealtlben kral sarayı 6nUndc ve mlh· 
ver devleUerl elçillklerl önünde te· 
zahUrler olacaktır. 

AHALI l\IVBADELE t DE 
YAPJLAOAK 

Sotya, 7 (A.A.) - D.N.B. 
Cenubt Dobruca hakkındaki Dul· 

tar · Romen nnlnşma.sı mucibince 
Romanyanm Bulgariatana vereceği 

arazinin tahliyesi 1:5 eylQlde ba§liya· 
cak ve 2:5 eylQlde nihayete erecektır. 
Bu milddet zartmda araz.fyc Bulgar 
fdart makamları vaziyet edeceklerdir. 
Askeri l§gal 20 ey1Qldc başlıyacak ve 
30 eyltUde bitecektir. 
Bulgarlstanın Romanyaya vereceği 

tazminat, teorik sahada bir milyar 
ley olarak tesbit ed!lınl§tlr. Fakat Ro 
mıuıyanm dil. Bulgarutan& ödenecek 
tazminatı olduğundan, bu lkl meblAğ 
arasmda pek muhtemel olarak melt· 
tup teaU.91 Ue takas yapılacalttır. 
An!D.şma mucibince, cenubt Dobru· 

cada aak!n 700 bin kadar Romen lle 
;;ımau Dobrucada saklıı 45 bin kadar 
Bulgar, mubadele olunacaktTI". Dobnr 
cadald Romenlerin Romanyaya nakl!, 
eyltn ıonuna kadar bltırUmt,o olıteak· 
tır. ' 

Muahedenin hnzruımı müteakip, Bul 
gar bıışvekrıt pro!cııar Fllof Bulgar 
radyosunda bir nutuk frat edecektir. 
Ya bu akpm \•eyahut yarm a:ıbelı 

bir resmt · tebllğtn ne§rl bcltlenmekte· 
dlr. Muahede, taedilt edilmek nzere, 15 
veyahut 16 eyJQlde Bulgar pıu-llmen· 
tosuna tevdi edilecektir. 

İngiliz donanması 
(&.., tanrı 1 ndde) 

çıZmıştır. Altı tica.rrt gemi.in. 
den m.ürekMp bir Jngiliz kafi. 
len de. kruva:iirler ve tayyare. 
Zer refakatinde, .Atlmıtiğe d<>ğ. 
nı yoUı çıkmıştm 
U:ROSUN BOMBAnDJHA."ltıll 

Londra, 1 (A.A..) - Röyterin 
askeri muhabiri yazıyor: 

12 a.da mmta.ka.smdaki İngiliz 
deniz harekitmm manası §Udur: 
Mmtakanm en mühim ada.sx o.. 
lan Leros adası, ttaıya.nlaıT ti!. 
rafından gizlice ha.va. vo deniz 
üSlerini havi bir kale haline ge. 
tirilmiştir. BİJ\llcnaleyh m~zktı.r 
ada, İngiliz tebliğinde "askeri 
hedeflerin en mühimmi" olarak 
bahsedilen hedefi te~il etıııclc
kdir. 

Lcros adası istisnai bir stm.. 
tejik vaziyete maliktir. Kıbns a.. 
druıma 330 mil vo Porsaid lima.. 
nma da yalnız 510 mil mesafe. 
de bulunmaktadır. Bu adada ba. 
yük bir garnizon ve büyük ben. 
zin depoları mevcut bulunmak. 
tadır. 

Mısır hududundan yüz kilo. 
metre kadar bir mcsaf ede bulu.. 
nan Libya üslerinden Tobruk ile 
12 ada. mmtakası arasında irti. 
batı temin et.rnck maksadiyle, 
mezkur Leros üssünUn inşası 
1937 de ikmal edilmiştir. Bina.. 
cnalcyh mevzuubahis olan de~ 
niz harckitmm, Mısır ve Liby:ı. 
hududundaki vaziyet üzerine 
doğrudan doğruya bir tesiri -.>. 
lacaktır. 

Bir tayf anın sağ ayağı 
koptu 

Sll"kecl rırrtmıma batlı bulunan 
Duınlupıruır vapurundan yuk almak· 
ta olıın •·Deniz kaptanı., motöril b1r 
kımm hamulcsbıt aldıktan sonra vapu· 
l'llll dljter taratma geçmek fçtn ma· 
nevnı yapmafa bail&mlf, fakıı.t bu 
sırada moU5r tayfasındtuı ely.wım sağ 
ayağı halata takılarak mafsalından 

kopmu§tur. Zaval!I tayfa baygın b!r 
hıllde hnstaneyo knldmlmı§trr. 

nıası, Romen milletinin acı hwlyatı· 
nı tahrik etmieUr. General Antones'ko 
bug(ln tam .sa'rl!Jıtyctıer al~ bulu· 
nuyor, halen, vazlyetln yeni lnk'f~afı 

Uurlnde tahminlerde btiluno.bllmelc 
gUçtllr. 

Amerik~, 
1 (&aş tarafl l~~ 

rumd:ı, Amerika Bırk:.§"' ~ lf 
yeni hır 403Uuk tezahürü 0 

sl.t etmektedir. ~~ 
lmza :mera.siml pek ,..de JIP'.J 

.Muahedeler dom!nyoniarıD #!~ ~ 
atatllBUD.U taıum~ ve ~..i 
ma yerine huawıl uz.lap& ~ 
ikame etmektedir. uınuıııl ş4? 
1014 te bUtQn ımparş.torıuk ı! 
gllte.re ile ynpıl.ınJ,itır. _ & ı-~ t 

llEGBUUl ASUE81Jlt JV"'° ~ 
\'~ 1 (A.A·) - ,,,,-

Jımmulıın • ~ 1. 
Ameriıdı. mUmeasiller ııı ~ 

bur1 askerlik hlzroot:WiQ 
4~ .! 

oıau. vatanda§lara kadıı.t t ıı.14 ~ 
mc.91nl kııbta e~ur. :a31~ r-ı 
mecllal, bu mUkelle!lyetiD ~ 
sı yqa kad r tcpıll edil 
vlp etmJ§ti. 11ş1'c1'ıf' 

lNGlLT.EltE KUR~ , ' 
lloaolulu, 1 (A A.) - ~ ~,,.: 

ltflk devletleri bnh.rlJ'O ~ı' 
Knoluı, bil' bombai'dIJılall poJI 
le buraya gclml:ıUr • .AJb&~~ ı l.... 
rlye manevral&nnda b1!ı.uert ~~ 

Gazetelerin .oNuğU )P ,!__. 
veren albay l{noks deıJl1~eti ~ 

"- lngilter, bUyUlt g ~J 
.sinde kurtuımuıtur. su~ ,.,,.,. 
nln muzatferlyetl ııans 4e~J 
elliden tıWa ·olduğU fikrili ~ 
buki bir ay evvel bu fikirde 
me.zdım.,, 

1 

Hindiçini mesel-
1 

rJJC;,ı.-
( lt'l ct wrnlı :ı ıı "'~ ~ ~ llJUı 

Icrdir. Fransızlardan b1~ 
It vardır. Huılut ;ınubıt c(J~t 
edlla)i§Ur. ~ ~ 
A.'IT.RIKA TEŞEJJBVSVl" J ( ~ t 

nEıtıJl'Oıt ı;ttV ~ 
\'~lngton, 7 (A.A·) - /, ~ 

Jan mdan: jtııl- 'I 
Amcrfüa hariciye ~ rtJC ~ 

tecUere tıeynnatta bulUJl~Jt'll~ ~ 
ni llc ~arkl Hiııdl:ıt.aıı ~.ş 1"~:.li 
rlk.a tara!mdıın Japon.>' ııeııö$ ~ 
olan ihtara TokyocJ4JJ ıııu ,6~ > 
cevap almanuıı olduğUtl~ fi 

.Vql.ngtonun aıyıı.sl 1~rot' ~ 
merik& ne Jııponyaoııı ~~ 
!mdao tcrkodUnİ.fl olall ~ ~-'6";1 
takumm WbcU ııe ol& fıJ'".,. 
ınuta bık kıı.lmağa 'l11uv..ı "" .~ 
oldulclıı.n s!JytenmcJdcdll"Ô~ ~ 

Aynı: malıafildo ,1.tıa.9 ~~o)' 
hava n deniz tl!llerl_ ~t1' bW;. ~ 
tnız - Amerikan 1uı~;;~ p...,. 
yanw;a da termll edile~~ 'I 
le~lk Amcrikıuun bU O ~etı!I 
pur U:ıallndc.n iatttııdO 
mln edflmektcdlr. 



'~ •11· 
~ n 11Ynyor; ve hiçbir 
~u. O. b.ir <le!acıt oL 

~ tabiatın bu nıUL 
~en haberdar bile 

\t:. ,_ tl1 aağa eola hiç 
~ Ya c6nnedi. 
,~ bb-~llertnı açtığı vakit 

\ ~ a&r ldazndı. Açlık hia -
~"'it hartadan beri ağzı -
~ "1, ~ blr lokmacık 
N "')ıa Yaınınn adam açtı· 
\ ~ karıotmlm11 bir 

f 
'1 ~ • _ •lltU içti· Sonm 

~ •t ~. tlfa niyetine 
~~ IUYu yuvarladı· 
!)o~ litu. Orada da vuıJ. 
~ ~l~Uldu. Dllndenberi 
~il~ ~a.aı V&l'dı· Ya. l'"' ~Benci de topalla· 

~ ~ l&rma d&mı\1§.. 
~~ )t hkarü, adetA bir 

1~ tı..ataıığı koğan ve bu 

~ ~en tırtma 
~ ~ hırd 'l'tl 6 

ll.1lezonadan bir 

Yazan: Cık ı.oadon 
km bir meıaf ede, owelce J e.981nlıı 
demir altılı kanala dofnı· bir ba. • 
hkçı kayıtı Berand istikametinde 
yol alıyordu· Kaytlm batı bu.an 
köpllklU blr dalga.nm sırtında gök· 
tere çıkıyor, hazan da burnu, hA -
klld bir balina gibi, yetil uçurum. 
larm derinliklerine dalıyordu. 

Şeldon iyice biliyordu ki, Salo. 
mon adalarından hiçbir gemlcl 
böyle bir fırtm&da Okyanus tehll· 
kelerine atılacak kadar Çtlgmlık 

yapamazdı. 

Fakat karşmmdaltl hayal bir 
turın dağılmıyordu· Bir dakika 
sonra gözlerini bll.ebtltUn açtığı 
zam:::,:, balıkçı kayığını ~an bll' 
tlln uzunluğuyla g5rdü· 
Kayık bu aırada b1r dalgayla 

beraber 11\lla.rm 1ç1ne iniyordu· Ka · 
yığın kıç mayi duvarın tıstüne a
dıunalnllı tercsanm etti; ve Şet • 
doo kUreklere ıunlan alb kayilcçı 

ıaydı. 

Yandan dev gıöl görllnen yedin. 
cl blr adam büUhı JnnrvetUe dUmc· 

'-.~ geldl. Kabile relst 
'it.~ cıın nl tutuyordu· 
\..~ ~ derilen bu zcncl Fakat §eldonu bUha.!ı8a hayrete 
-~ l'Olda bath~l bildi: ğm t.. 

"'~"' dil~Uren §CY ıu oldu: Kayı .alç 

\...."'- t&ra!mda kürek ~ken son çl!Un 
'~ tayradaıı canlannı arkasmda, n dUiiıetd tutan ada· 
~' ~ ıeıı.cı beyaz ada - mm ayaklan dibinde blr kadın er 

Oı~lar; ve Şeldona turmuotu· Bir kadm? Fllhıık!ka bu 
~ l''llc boğulduğunu an. bir kadmdı· Ba'1J1d& Şeldonun ba-
tı; t ~~ ıemiye gelinoe, emda.ki ppkaya benslyen bOyUk 
~ ~~ ~Uftu. blr ppka vardJ. Bu mad& :tadın 
~~~bit rler Şeldonu tek· ppltanm altında rll.zglrla dağılan 
~' aa!lbnına nöbetine at· aaçlarmı ellylo dllzeltmeğe çalıetı· 
~e t eonra vücudu Sonra kayık, kendisini havalara 
~ hıı. tı~'anıyordu. Bir l-"a' kaldıran dalganın derinliklerinde 
\ ıı.... ~ Yordu. Çok zarıf kayboldu; ve yine diğer bir dnlp.· 
'\..,.,_kinin alırken fe\•k& - ö n1 .... u T ,_ 
)_, 'C{ haı- nm tepWııde g ı:l4A~ . c .. rar, ya· 
~ eket etmem fcap rı çrpla.k kUrekdlcr ve 1ki pilot 

l. ~ bntıı:ı meyda.n3 çmu. Bunlaruı ricutıan 
.~\ ka.'\ ~adm.elcre ka.rft tunç rengindeydi· Repslnln de. Sa· 

\ 'to~ a.JJ. haline cokm111 Jomnn adalanndakJ }'Cl'lllerd•n da. 
~-~ ;'torc~blr, ucunu u.tll- ha iriyan ve sa.ilam olduk.Yan bir 

~"l\ "'ı~ tllJ altnıda bllı.Ute. bııJuşta 11.t1~1ırordU· Kadrrut ge· 
~ ~t~ ~dl. VG dU:sUn - lll\Ofl· onun btıyu mkle oldu~ 
1. ~ kabnerli&l flm· hl~ eUpiıe g6tilrriı.l>-e<:ok ~P.recooe 
f. ~ ~ Tallhıd7Jlği son ~ikiırdt· 

'-~ ~th Ilı aıı altında. Bu karlın kimdi? Bıın:ı.dıı ne ya. 
'~~ 'l.lt'-!ind -~? ! en b~ka n" pryordu ! 

~ )"11 fetlkeu İ§te "Şeldon'' marıı.1.i t.tı.hteşşuu· it..' 'o bit feJ!lt ere llbe adi • :nındıı. hem~ gayri l'htlyari lıwıln.· 
b.... et kalınıyordu· d{l n d" .,., ile d rı ş n U· 

, ~ ~e dU e olsa \'n7.fyct 7.irn, hcuUz, bıı glirdü~1l ge}in bir 

JI ~ t1 ld.ı. ;1rn1JJ &ayılrr • lı:ıyal olmarltğına innnamıynrdu. 
IJ' , '!iti h~ ~!adı. roganm nltın- Bununlll br>rı:bor, yan nçık gör 

~' ~~eltue lP.rtylc farketü ki, balrkçı kayığı 
~ \, ~: ~ ~~ k rj !nşkm !illi • ı gittikçe ıınbile yekla.)lynr. KUrek. 
.1 ~~ç ~ı~_dtı aga fısıld:ı.şı - rf'p~in biran kin küttkler" asıl· r. ...~ ı._ -·"! en· "Acab " · • ' ' -

-...ııgj cinı. a be • mnyıp d.!nlencliklerlnl ,-e kadınla 
, \ er :sardı?., dl· dilmcndeki ada.mm nrlrtılarındald 

~ ' _ kudurmuş dalgalara. b:ıktıklarmı 

'I \.. t l .\N it . . gördü· 
11~ t"'bı~~DAl>II\: .JA~ ''Şetdon" keneli kendine: 

\~ dt,. rltt.ınr..aı dört gün .- Y~an gemiciler! diye bU. 
l.ı ~ t~ l1ll ettı. Hümma kUm verdı· _ " 

',I .1' ~ : tıip bara t.miş· Bu sırada balıkçı karıgı mute-

1, s~ e"'her huı!t ~ al - lıarrlk blr dağm l!ırttnda ileriye, 
s~ .. -~~lll ba§ka b:r ~=y sahile doğru fırlarnııılr· ırnrckçil~r 
\ 'e ~· talır ve peri§an bir tekrar eğilerek kUreklerc ~ıldılar. 

• j ~ ~fı ı~, tabii bir ve dalgaların ka;'!~a Yerdlğı hare· 

H A B B it - Aqam Po.taa 

\ ___ _) 

KENDiN BiRiKTiR 
------------- ıuıo tRRAMIYEJ..ERl:-

T. iş Bankası l &det 2000 Ura. • 2000.-Ura 
• • 1000 .. - aooo.- • 
e • DOO • • aooo.- • 
l! • ı~ • - aooo.- .. 

1940 Küçük Cari '° 100 • - &OOO- • 
70 • cso • - 87DO.- • 

Hesaplar 
210 ,, 2!'1 .. • D250.- • 

. / 
ikramiye Plam -

Ketideler: 1 Şubat. 1 Ma. 
111, 1 Ağuatoı, 1 tkfnciteşrüı 
tarihlerinde yapılar. 

............................................. $2Ellll!!!!I~ 

ıstanbul Beled ly_e••~ 
~ 

Yıllık 

kira.at 
2'-0() 

DO.OO 

270.00 
Tahmin 
~dflll 

llk 
teminatı 

ııanıarı 
\ - ---

1.80 TopkaJ11da Arp:ıemlnt Mah. TaUtlruyv .olcafmd&ld aru. 
6.7~ K&dıköy1lnda Oamann.ğa ıtoh. Rtbtım So. II&J dabntnı:ı 

47 numaralı dUkkAn. 
20.:ı::; Tep4!baf:nın )f~rutJyet <".aıMe&l.nı1e l' mımara?ı dUkld.n. 

150.00 11.25 Aksarııy ynnr;m ytrlnde Meslhpaşa Mali. Aksaray (&(!de· 
tılnde 56 mcı ndn.da 20 metre murabbaı ohalt arsa aatışL 

214.32 16.07 Şobmdebqmda Kırkçeı:ıme Mah. Eslo.t So. 2 inci adada 

t5.00 
O No. ıı ve 2G,79 metre murabbaı sah:ılı araa şatııı. 

3.38 BU,>1lkııd:ıdn Yalı Mab. Yeni So. 88 inci adad:ı. 9 panıel No. 
''e ıs yneb'c murabbaı snhalı arsa salı§l. 

576.00 43.20 Beyazrtta Camcıa.11 J.tah. Cumburt:ırct Cad, 1 No. h kara 
kol blno.s1 enkazının satışı. 

2100.U ır.2.00 Ecyoğlwıda Kcrrıcrbatun :Mah. ÇUkurçe,me 80kağında kl· 
in •7 numnre.lı ltAglr blnanın satışı, 

Yıllılt klrıı mubammlnlcrl ve tahmin bedelleri yukarda ya:ııh ~ler ayrı 
nyn tenıdidcn açıl< nrttırmaya konuımu11tur. şartnameler znb1t ve muame~t 
mOtlUrlDğü kaleminde ı;!JrlUccektlr. 1helo 18·9·040 ÇRZ'§:ı.tııbn gUnU &at U tc 
daimi cncUmende y~pılacııktır. 'tullplcrin !lk teminat makbuz veyn ınel:tup· 
larllc ihale gilnU munyyen saatte dıılml cncUmende bulunmaları. (8402) 

••• 
Ke~ llk 
bedeli teminatı . ,,-

l 260 .iO 5.!?3 FııUlıtc Bahrisc.!id Çiftcayak medresesi kubbesinin tamın 
2874.41 215.58 Göksu • KUı:Uksu yolunun esaslı tamiri. 

Kt:şif bedt:llerl ile ilk teminat mlktafıarı yukarda ~'azılı tamir f§lcri ayrı 
ayn açık ckslltmcye konulmuştur. l{cşlf ''ll §nrtnamelcrl 2ab1t \·e muruneıat 
mUdürlügij kaleminde görUlccckUr. lhalo 11·9·04.0 ç~amba g\lnU saat H te 
uaiml cncUmende ynpıtacaktır. Taliplerin ilk teminat rnnkbuz veya mcl<tup· 
lım, !bale tarihinden 8 ı;Un C\'Vel Nafia mUdUrıuğüne nıUrncaatıa alacakları 
rerırıl ehliyet ve 9~0 yılına alt Ucaret odası ,•cs!kalarllc fhnle gtınQ muayyen 
ııoattP daimi cncnmcnı1e bulunmalnrr. (78SO) 

1 Manşı ilk g~çen 
tayyarenin ingıllz 
tarih ve pohtıka· 

sındaki ehemmiyet 
ı:ı temmuz 1009 ıencs1nde dUnyayı 

lıeyeca.na ~etlren btr bldlae oldu. Lou· 
Blcrlolı l.emlnde bir tayyare(l, t&yya· 
nsLle Knle'den Duvra geçli. , 

M:fUlfl ,.eçen ilk tayyarenin uyan· 
drrdlg'ı 1.yıu &ilk& ve heyecanı on· 
dan 011 tekiz 9e11e ıonr& 1927 de Nev· 
yorkta.ıı Par1ae ceten t&yy1.recl Chnr
lea Llndberı"tn muvat!ak1yett uyan· 
dırdı. 

Bundan otuz bir aeııe evvel blr tay· 
yarent.rı lıll.Dfl geçmlf olnwır l§te böy 
le bUyQk btr heyc<:aıı uyandtrmıutu. 
Şeh1rde.n, tehire y1.pılan uçuıılar Elo· 
rloh'ya Man:ı geçmek lı;fn bUyük bir 

, anu venni§tl, Tayyareci uzun mUd· 
det bOyte hartkulAde bir uçup. müte
tı&mınll bir makine yapmağa çal.I§tı. 

Ve nlh&yet bu b.ar1ka meydana geldi. 
Bu bArtka biı;are b4r 2:5. &V. moUlrl• 
le mUcehhez olan, 1nceC1k ve tek ka· 
natıı bir tayyarecfktf. Blertoh xı ! ı,. 

te Blerkib btıtUn hayat.mı, flShreUnt, 
aervettnl, ıatıkbalJtıl bu tek kanaUı 

t&yyaruJD içine koyarak bir gQn ııa~ 

valandı. Dally MaU gazete.t ld&D11 llk 
geçecek olan tayyaredye 25.000 pıtnk 
mUkUat Ya&detmı,tı. Lıoulı Bleriob 
Frazımz hllldllnet1ndeı:ı do Eaoopette 
torpido :muhribi tan.f.aıd&n takip edi· 
lceeği vaadlnl almııtı. ~ 

23 temmuz aabahı hava pek mllaall 
değildi. Ve ayatmdan yaralı olan 
Blerloh'nun da .aıhhJ vaziyeti böyle 
bir tecrübeye çdanala pek elverl§ll 
delildi. Aklılellm b.1ç o1mtwıa o gUn 
için ba tecrtıbedeıı 'V&Zg9ÇDiemıı genç 
ta.)')'areC!ye emre&,.ordu. Fakat bU· 
tllıı dtlnya g~züntlıı kendlllne çevril· 
mtı olduğunu h1saeden tanarectntn 
yegA.ı:ıe arzusu bapracağmı ilAn etti· 
ğt ~te muvaffak olm&ktı. Koltuk 
deCneklerlle onu meydana getirdiler. 

. y'-: .... . . . .. . 

/ 
ır 

Tayyarcnfn 1~no yerJe§Urdfier. Vo 
genç tnyyLQ ecl b:ısit t eknikli makine· 
.Ue hıglltareyc ,.areı. 

Bu uçu~ :Louls Blerioh'yu Ulrlhe ge
çirmiş bütuııaıyor. o bu uçuştan ıv.mtn 
"lıılanşı Jlk qan tayyıırecl., olarak 
kalımıtı. 

Manııın gcçllmesı belki bava.eılık 

bnkunmdım !azla enteresan bir ~~y 
dcğildl Faltat bir tayyarenln Fransız 

topro.ğmdan kalkıp lngll!Z toprıığma 
lnl§lndekl politik mana Blerlob'yu 
m~hur e~Ur. 

ÇQnkU Lotll8 mcrlob'nun tayyarcai· 
nln t~kerleklcı1 :ıtaıeden ltalkıp Duvr' 
da İJl&iltere top~n değdigt %aman 
lnglliz ta.r1hlnl.n o zamana kadar o· 
lan ım!hıı.sı b1rdellblre kapanmllU- 1n · 
gutcrcnln coğraft nzıyetlnde b!rdt1n· 
bire bir tebedcSll 1"UkubUlmu., "'e ln· 
glltcrc b1r ada olmaktan blrdenblre 
çılanıatı. 

1ıte bu harp ta lngUterenin artık 
ada olmaktan çoktan çıkml§ olduğu· 
nu fazlaBll& Jspat etml§ bulunuyor. 

1 n hı sa r. ı ar.- umum 
mod or.lüğ ünden: 1 

J - idaremiz ihtiyacı için 1% OMluk kana'Viçeden mamut 100.000 .ıı. 

d•t 100 Kğ. lık tuz çuvalı pazarlıkla satın almacakbr. 
n - Pazarlık 12_IX.1940 pervembe gQnll 11aat l:i te letanbuldn 

Kabatqt& levuı:m ve mllbayaat şubestndeltt alını komisyonunda yapıta. 

ca.kbr. 
m - Taliplerin t&;-in olunan gUn ve sa:ıtte teklif edecekleri nUmu. 

u " nııuan tnertnden yGzde 7.15 gllvenme paJ'l.lartyle btrllkte me&kilr 
kom1!1}'0DA raQraeaaUan illn olwıur. (8166) 

1 ;/I - • ııı.:..,. • 

Devlet Demiryoltart ve Limanlarr 
işletme Umum idaresi ilAnları .. 

Muhammen bcdelJ (38lro) lira. olnn bir adet moWr yağlarını temizleme: 
tcsısatı ve buna muktazı !Ultre ka.ğtdı 27.9.940 cuma ~u s:ı.at (llS) on be§lc 
Haydarpaşada gar btnası dahlllndekl komisyon tnratmdan kapalı zhrt uwlllc 
aat.iıı almaca ktır. · 

Du l:e girme~ fstlyenlcrin (288) lira CilS) kuru§luk mu\'3.l:knt teminat, 
knnunun tayin ettlğl vesikalarla tekliflerlnl muhtevi zıır!larmı aynı gün saat 
(14) on dörde kadar komisyon reilltgl.ne vermeleri llzımdır. 

Bu ite alt ııartn&mcler komlsyondan para.sız olarak da#Jblmaktadn'.(~) 

,. Leyli Veni KoleJ· Nehari., 
Erkek , Kız 

iLK • ORTA • LiSE 
Taksimde Sıraservilerde: Yeni açıldı 

Hlldllrih Eflld ŞlıU Terakki OlrektörO M. AD Haşmet . &ırm 

HusuıılyoUerl: YABANCI DtLI..EH ôCRETllıUNE gen!§ a:ıtkyuta 

ebemm!yet vermek. ımıınanm az mevcutla te~kll ederek taıewlntn ca· ı 

1 
ıışma ve lnldptı; ısıhhat ve lnzUıatı Ue yak.'Ildan aıAkadar olmaktır. 
·MekteblD denize nıtzır knlorlterll tonettUsbane ve jlınnasUkhanm vardır. 
Her ı;1ln saat (9 ile 18) araamda talebe ltayıt ve kabul olunur. Tel: U150 

~ '-' ~e l'apacağı tn'1r:i. re.keti :!Urn.tl~lirdiler· 
~ "'' ~.,. l'apıvenru;,ti. ManeYra mu\·ı:UfaJuveUe tatbik rır.•••••••••••ll 
, ~~arı un bu aralık cdJldi; ve hyık ~·ansma k&dar ııu r - Eski F ey_ziati -------1•1 ııem 'l... t~tı...ııtıl'l l'~ (i.evıun ediyor _ ile dolu olduPı lıalrle kumların Us· B " • e L e l e 

8.9.1940 Pazar f. &:...~~~ı~~::~:.: ··~~;~~:deıi>alka>,kt.naUa. Yatılı ogazıçı ıse erı Vallsız 
~ ~. b l/' M:, er 88.at )• ••flcc • dt\!lr; Ve OOhÇ'? kapftlmtft paynr.d3' ...._, ''ll. ..... ~.,l ~ " S.30 Pro&ram \'e memleket ı;:ı.at • 

'tı Jtı.ı 1&.rafınd:ın du- lıırma ~·l\Pt§arak kayığı tekrar ge. KIZ \ ' C ERKEK TALEBE A\'RI BÖLÜKLERDE yun. 8.35: MUzık; ?ıtarşlar \e ı:ıeı-eh 
,, h~l'lhnağa çnlıııan rtyc r.ekilcn !!ulnra kaptınnnmağa Ana, ilk orta ''e !!sa sınınon· iı;in eskl talebenin ka:;-'Ttlannı tecdlde ve yınlden talebe kaydına başlan melodiler -(Pl.) 9.00: Aj:ı.ıuı. P ıo: ı:-;., 

~liıı.... ç lünıac ölmcmlıs. çıılıı:tılnr. m~tır. KRyrt lı;ln t:ıtll ı:-ünlt'rlndf'n mR ada lıerıt\ln saat ıo dan 18 e kadar m~tebe müracaat edllebUlr. bti· !tadını, 9.20/ 9.80: MOzlk: Mll~'nr 
a...:1' tll"Un Şeldon hiz:netçilC'rlni ynrdıma - ·enlere t.vlfn:urıe gönderlllr. Tl.'lefQo 86·210 Amu'Utköy • Çl.lte saraylar <Pi. ) 12.30: Prognım ve' mem!~k"t ""' 
~ ~uıı~ " ~ r E d at ay:ırı. l2.35 MUzlk Şarlula.r. 12,5' 
.'qh "t\1• bftı ııabahı Şeldon ç:ı&.rdı: a.kat na.file~ \ı sıra ıı ~ uk ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~- A~nshs~rlerl. 1~05 M~~~rktlat 

Onda iısUrnhut hlr.metçilcrden hiçbiri evde değildi· ' ı:ı .2:'i/l4.30 MUzllc Radyo e:ı.loıı orı:r ~ 
' Ayağa kalkıp b3hçe yolw:dnn 

t te~ !arcı 
"~b tilllı.ıau a kudurnn Ok. gıçerek yeni ~clcnlcrln önUnc çr 

'-~ ~e~~ ~ RUzstır ı;idde· k:ımadı~ı için koltuk sandal;-esinin 

~°"~ h lıyordu. Fakat üstUnCle u1.anmış bir ha.ide kaldı 
~~~ halıç:ınurdanı)·orllırdı· ve zındccc bnkmak!a iktifa etti· 
~~ • ~· ltaPl8Ula gelip (Devamı ııar) 
~ dlltuı ~tııcrıni haynık 
l·~r tUru ulundut;•u tepe· 
ır tU klUyot!ardı. 
1• 11 lc:ind 

~. ııı l e otuz kinin • 'ıı ce· · 'ı ~ kovu; aJtınaa ku· 
';ti ·~~ 1 ti '" anı gibi u;uı -

if \ tıı~r .. ditll'r' tit . ı~ırıd Mlor . 
.. ; e kıvranıyor 
•• ~ ~h • 

·•ı! .. l 
~ · •ı.ıı 

t;, • :ı.c,1frı b' 
> ı r,ı ıu ır man. 

11 "ı · · .Cvvl.'la bunu 
ı. lJ(' . 

n12'.]f' J ek ya· 

Sinema ve tiyatro!ar 
Raşit Rıza Tiyatrosu 

8 Eylfıl Paznr ~Unü tıl<&ınmr 
Ge<lıkpnşad:ı. Azak bahı;eslnde 

"l"lunurcal•,. \'od~ll (3) Pcröe -Beyoğlu Halk Sinemcu;ı 
Cug1ln 1 J de: ı - Nubun Gemlıl: 

Türkçe ı6ı:lU. ~ Arzu !le f:ambcr· 
Tı1rkr,e S6r.IU, 3 - Dch,-et s-~cesı· 

Ş:ındu. 

~ ~ 

ll~if /AINl~tUJlb '41Mlın:~Il~~~ ~@lb~JJU 
.,. I .. _.. I S M I Amerlhn liız Keldi • 
~ .. ft : Arunıtkl!J, Ttl. 36.160 

ORTA· KISIM-USE KISM1-MÜHENOiS KISMI 
Derslere 19 EylGI Perşembe sabahı başlanacaktır 1 

Leyli talebenin 18 Eylül Çarş~mba ak~mı mektebte bulunması lazımdır 

Tecdl.dı" l(ay.I Erkek kısminda 16 Eylul Pazartesi ve 17 Eylul Salı 
il Kız kı5mmda t7 Eylül Salı ve 18 Eylul Çarşamba 

günleridir , 
günleridir. 

r ........................................................ . 

trası, ll!.00: Program 1.·e memıc:. • 
saat ayıın, ıs.o:; : Mllzlk: Pazar Ça; 
{Pl.l \8.30: MU: lk: Melodiler ( Pl. ı 

ıa 45 : MUzik: P.a.dyo caz orkestra.:ıı 

19 ao: :u~ııc Saz eserleri ve oy•Jr 
lıavnları, 19.4ri: Memleket Bıtat nyarı 

Ajans haberleri, 20.00: lıIUzik: Şarkı 
IBr, 20.45: Konuşmn, 21.00: MQr k 
Fasıl hc:;eU, 21.30: Muzlk: Opc:ıı par 
çalıı.n, 22.30: Memleket eaat ayarı 
Ajans ve ajans spor servi.si, 22.50: Mll 
zlk: Cazband (1'1.1 23.25/ 28 S<>: Ya 
rınl:l program 1.-e kapan~. . r-----·--, Çocuk Hektml 

Ahmet Akkoyunlu 
ı akalın. TaUmtıııne Palas No c 
Paznrdazı mıt4da herı;ün saat uı 

ten sonra. Teletoı:ı t0127 

... 



FUTBOLCU .PORTRELER/ No:9 

Bütün atlelik meziyetleri kendinde cemetmiş 
;ağlam 1 k u vvRtl ı) ve terbiyeli bir sporcu tipi : 

ihad ( Asl~n ) 
Mezlyetıe~1i.. oyan t;uezı ve aususiyetıerı (Her b:ıkk1 oıahtuzdurı 

Czun ısl!nelcr Guhıf u;aray ve 1 
ı'll taknnrmızın merkez muavin· lJ 

'.;tni yapmış en meşhur futbol yıl- j 
tik. insana ht'r an tatlı tatlı gülen 
bir insan··· 

Oyun tarzı, kusurlan , .c mcıı· 

retleri: 1 
Nlhat atletik meziyetleri kendi

sinde cemetmiş kuvvetli. sağfam 
bir futbolcüdür. Çok sUratll ko~ar. 
sahada bUyUk bir metanetle didinir. 
u~raştr, atlar, yohılmak. vılmalr j 
nedir bllmc.z. Demek ki Nihndt" 

.. ı.arımızdandrr. ~IUbll 9a..lata.sa.. ~ 
.~aydır· Gerek xendi klfıbu :.ıe ge. ~ 
rek muhtelit ve millt tıtlmnnnızla. o 
limpiyatla.r:ı ve birçok :futbol se-
vaha t ve turnelerine iııtirak et· 
miştır. Yirmiye yakm beynelmilel· i 
Jır· Nihat mert. uysal bir arkada.,. 
l tr· Kimseyi incitmek. danltmak 
·stemez, çok temiz kalplidir. Dai. 
mı:. gUler yUzlü ve kibar tnvırlıdır. 
Halk conkun ve atılgan oyunundan 
dolayı ona (.A!ılım) ismini koy
muııtur. 

sürati. nefc5j, mukavcmeU eneri'r' 1 
"raü:ı:r.nımeldir· Vilcut çalrmlart f\·L 1 ~.;ıa~ı.ı 
rfü. Şilt eri sıkıdır· Maneviyatı, so. ! 
ğukkanlılığt, hUcum kesi i. oyuncl' , 
durduruşu. topa arak koyuşu fc\·· ı 
kı\Tadedir- Hasım \'e top Uzer!n" 
fi.ni dcp:ırlarile mc11hurdur· Oı.•unur 
bitmesine beş dakika bile kAlR" ' 
Nihatta yorgunl•ık alıim~ti ~tirP • 
mez~inlz. Sert oynar· J..8.kin fa•" 
:yapmaz. Spor terbiyesi kuvvet11 

Ben Nihadt Fenerbahçc üçilncü 
~akımmdıı. o~adığım devirlerde 
~ .. rdilm· Biz k:lçüklcr oyunlarımızı 
bit.lrmi§ güniln ınllhlm mnçr olan 
Galaw~ny - Fenerbahçc birinci 
takımlannın kar!jllllfimaımu heye • 
canla beklJyorduk· Binlerce hal • 
km yUrek çarpnıtısı bneladt· Beş 
on dakika. geçmemişti ki birtakım 
-ıtletik hususiyeUerlndcn dolayı 
:aıat.a.sarnydan bir oyuncu derhal 

1ıkkat nlWll'mn çclcU. Onu hlç ta. 
mnryordum· Arkadaşlanma sor. 
hım: ''Bu Nihattır. keınd.lai bahri
,.e mektebindedir· Hem !yi bir fut· 
bolcU. hem de mlikemme.l bir at· 
lcttlr,. dedl1cr. • 

O gUndcn sonra artık Nih.adı ilk 
·•k maçlarda. görür, ta.kdtrle. zm
lr alkrıılıırdnn· Nihayet ben de Fe. 
n ·rhalıt,;(' birinci' talcmu:nda oyna. 
mağa başlaymca f.am3tmı. lılil1! ta
km\da yer alınca da ubdq ot. 
dum. B!rçok maçlarda ~ 
muhtelit ve mllll maçlammzda fso 
'"ıti timde oyna.dik. Seyabat:lcde. 
•limplyatlarda bir ara.da bullm· 
Ju k. Nllıadm hususiyetlerini, tr 
\'un tarzını. mcziyetleriııı. no1aıan. 
iarmı czberlemi31mdir· Bundan do. 
.ayı tenkidiin CSMlı tecrübelerden 
\'e telldklerden saWıiyetini almJI 
huhınmaktMJr. <E.cuel! futbolcU 

yPti t'n en iyi 
merkez mıın\ inlı!:-dcn Nihat 

portreleri yazılarnnda şimden son 
ra anl&tacağmı futbolcüler, bu şe
kilde Nihat gibi, iyice tanıyıp bil· 
diğim, yıllarca bir arada. düşüp 
kalktığmı. en mUhim maçlarını 
seyrettiğim ya.km an~aşlarım • 
dır·) 

1'1hadrn tipi : 
Sıla aQalell kuvvetli bir \•iicut, 

orta bir boy. gezıia omuzlar, Psmer 
bb tım· 801 yanctiuı a:Vnlıp. sol ta
~ a§ağıya. sağ tarafı yukama 
dofnı t.a.ranmrş siyah saçlar. U. 
sunca bir yilz, çatığa. yakın &iyıUı 
kaJm kqlar; gUzel ve daima içi 
g11len koyu elA bir çift göz. Biçim. 
ll bir ağa:, muntazam beyaz ~ler. 
Nlhadda bu gU.zellDtler içinde hi~ 
de 118.kil du.nmyan uzun burun. 
atvrl bir çene ve bUlUn bunlnnn 
b.!r araya gel.mealle §İrin, seınpa-

djr. 

X o ks:ı.n hn: 
Teknik ve [ocelikt~n da'"a 1.lyn· 

de. atletik avantajı sııyr.sinde i~ 
görür. :Muvaffa.kıyellerlni yli?.ılE' 
yetmiş cilsse~ine. vücut kuvveti'll', 
yü.Zde ot.uzsa. oyununa, tl"kni*lne 
bo~ludur. Topa hilkimiyeti nok _ 
sandır- Kafn vuruşları bh rrC'rk<-z 
muavinine göre zayıftır. Ayak ı;:ı. 
lımlan baııittir. Bir tek ayağına 
hfi.klmdlr· Dep~..emanı. d"mRrkP n 
tuşu kitayetııfzıilr T'aJ11larıntJ1ı l>ıı· 
zan l!!abetJıizli.k ~ö:ıt' ça.rrıl\r ~n ı 
lrrl kuvvotJi, fakat hedeflılzdir 

Nihat, binlerte futbol m<>rakJı .. .-
nın. kton gelen bUyUk lılr ınktlfr 
it (yaşa &111.an·-) diye bnğırll' ı;r" 
!attığı futbol meyd1111larmda, 1'!(1 • 

nelcrce hakikaten a!larılar gibi 
canla bll!la uğrqmış, çalrşmı~ dı· 
dinmiş, ve bu ismi tam ma.naslle 
ha.k etmiş, futbol tarihimizde mrı· 
him yer alını§, unutulmaz. ı:ınek· 
tar bir futbol yıldızmuzdır. 

Bedri GtlRSO'i' 

Fuarda y~pllacak yüzme müsabakalarına 
İstanbul takımı çağırılmıvor mu? 

la taktirde ıamplyo~ak alelacele acaba kime 
kazaadlnlmak ııtealyor 'l 

:Ajau hal>eılerinclCD, liıl~ eJ1f11 
&ilnlerl lmı!rdc :tuar mU.ııuebcWe 9 
mmta.ıwım i§Urak edeceği yUzme 
mtısabakalan tertip edllcceğtnı i5ğren 
mıı bulunuyoruz. 

Yil%11cWerlmlz için gilzcl bir kar!ı· 
ıqma tmıatı ... 

Fakat Jsarct etmek fstedlğlmlz iki 
nokta vardır kl Uzerlllde durulmap 
değer. 

ı lnd nokta: 

J4Usab3kıılarm yapılmasına bir hal· 
ta gibi çok kıu bir zamnn kaı.mı:ken, 
lata.ııbul ıu 8p:>rları RJwnlığmda acaba 
nlçtıı bir faaliyet yoktur? 

ı·u.ıucuıerlmız' niçin çıığnlmıyor? 
Ajanlık derin b.r ı;-a!lct uyk:nıuna mı 
dalmJllır? 

Yok.sa, bundan en·eı Ankarnda ya· 
!·•lan yU.Zme bır:lncılıklerıı:ıde açık 

farkla §&mpıyoıı çıkaıt blanbul takı· 
m:.:ıııı u:.sı. eı1:ıa ı;1.::ıc ıı~ ; .. pıp ydpıp 
.. et.cc~ ı Jehlcııno çevır1.t.~ı-. ı..rln~ ı.:aıs 
~•r kaııaa~ \ arJır? 

şıı.ınp.yonlult hiçbir zam:ın ı ı,ı E:er
mek) demek olmııd•gtna göre, lstan 
buı su apo:-ları a.ın.'llıı:;.ı.ın yUzUcUlerl· 
nı Lu yat;•:ırz.n lr.t!orıırınden ço'ı dahi\ 
e\·v ı ı:e:ırm:ı.~1. nntr nmıın yap~ır· 

ması ve nihayet ıkı Uç F;Un !onra c!a 
h:mlre hareket etmiş olmaları 13zrm· 

dt. 
Bunlardan biçblr1slne ş ıı l olamsdı· 

ğtmız ır.:!n, en~mı.ıı.} ctlı o.an b!rlııcl 

nokta Uz.erinde bu §Cl•llde h:ı.ttlı ola.· 
ra.k duruyoruz. 

Gtlellm lkınci noktaya: 
lıtanbul g1bl yUzUctııcrl mcnıleketln 

Ya%an: Sacit Oget 
ön aaflarm4& yer &lan bir bIDge.ntn 
böyle blr mUaabaka ari!esinde uyku· 
da ol.muma imktn, tasavvur edlle· 
mez. 

o h&ldo ne olabDfr 1 

Su sporları !edcruyonu, 9 bölıo &· 

rasında yııpacafı bu mUsabakalara 
btanbulun IJUraklnl arzu etmcml§Ur. 

Ne ııebeble? 

Yilı:ıne sporunda lstJ.nbul yüı:UcU· 
!erinden bıı§ka (muall!mllk) i~lni ya· 
pabUccck bölge §imdilik g6romlyoruz. 

Bu temut&n maksat da eğer diğer 
bölgelerin ısutadeal d!l§llDUlUyorsa, 
bt&nbul takımı mUsabakalarda yer al 
ınalrydı .. 

Yok, efcr gaye; mesclı1 Ankara 
takımına alelA.celo yaldızlı bir §Rmp1 
yonluk ltazandmnakaa o zaman a.· 
kan Jıular durur. 

Blu öyle G'ellyor ki, lstanbul takr· 
İstanbul takımı ı;ok kuvvetlidir. mmm lt.§1rak etmlyccc~ bu muıınba 

Fuar mUnasebcUle bu takıma yeni kalarda §&mplyo:ı çıkacak takımın 

bir §ıımplyonluk daha. lulptınnıı.ktanaa l~lndc. hakiki blr ıamplyonluk ltaza· 
ger! kalan, \'C birçokları mUsavı kuv· namamamn lı; &1%1!1 kalacaktır. ÇUn· 
\·ette olan bölgeler araamda. tcrup e- kQ mUııtakbcl §ıı..mplyon,a.ıııı üstadının 
deceğl bir mllsnbaknda ~amplyonıutu htanbulr:la ell kolu bn~lı kaldığmı 
ba§ka taltıma bedlyo edcrel< ltcndıtcrt· ! her zaman bilecek vo kcndl ııamptyon 
Dl teşvik etmek ister. 1 luğuııda büyUk bir noksanlığın mcvcu 

Bu §ek.ilde dll~llntilccek bir le§vlk 
ve diğerlerl.nln Umldlnl kırmamak 

rrltsclc:ıi çok gUIUnı; bir ~cydlr. 

Sporda. maksat, her aporlmcne bir 1 

mUkMat kazandırmak değildir. 

Hele bllyle bölgelerin temas edecrğl 
mUsabakalarda ..• . 

Sporda lcmas, kendlslod n daha 
UstUn olan takımlardan bir §CY e:rc:ı· 
mek, bir ııcy kapabilmek gnycslle ya· 
ptlır. JJemleketiml:ı:e ecnebi t.al;ımta· 

rı, muhakkak yenmek için değil, ev· 
vell ısgrcnmck ve derıı almak içle 
ça:rrı:;onız. 

lstanbulun l~tlrnk etth1lmlyec~ğl 
bir fuar mUsabakaaında bir tnkım 
ıamplyon olacaktır. Fakat ııampl· 

y~n olacak bu takım. dlğ<.'r btllı;e 
yüzUcUlerlne ne glbt blr dera verebl· 
lecektir? 

diyetini her zaman hlıaacdecektlr. 
S:ıc.'lt Tuğrul ÖGt;T 

Bugünkü 
SPOR 

hareketleri 
B:ıgtln ,Galatuaray · Şi~U birinci 

takımları llk maçlanna hazırlık ma· 
hlyeUndo bir mtısabaka yapacaklar· 
dtr. MU.sabaka saat ı:ı tedlr. 

Bundan ba~kıı Şere! ıtadıı:ıda saat 
16 da Ankara. .Mıuıkc51>0r takıml!e 

Ee§İkta§ bir mllıabııkll yopa.caklar· 
dır. 

G-ınç k.a•Jın br~nla Kcnı..'llln 

- Korku~ orum Kemal ı. .• 

- Çok korkuyorum Kemal... 
Tekrar arkn.sma bakıyor: 
- 'I'akip etti nıi acaJba '! 
ı,:eına.l il~rt doğru. kapııun t>-

!l'lile geliyor: 
- Kim takip ediyor?. 
Yanına gel.lnoc, genç kadın 

lı~yccaıda Kemalin kolwıu tutu
yor: 

- Ceyıns! .. 
- Niçin? 
- Korkuyorum l<emal... !· 

çimde öyle garip bit his vnr ki. 
lzah etmekten acizim.. Yalnız 
~ndcn af dilemeğe ve sa.na 
borçlu olduğum bir vazifeyi 
yapmağa geliyorum. 

Kemal şaşırıyor. Alis kendi· 
sine ne gibi bir ,·azifo yapacak" 
tır. 

Genç kadını kamaranın içhıe 
doğru çekerek kapıyı kapatıyor. 
Kendisini biraz cnıniw.tte his
seden Alis rahat nu.arlarla ka· 
maranm içini gözden geçirdik. 
ten sonra: 

- Kemal · diyor - dikkııt et ... 
Çünkli sana söyliycccğim şeyler; 
~enin olduğu kadar benim de 
mukadderatı111la mevzuubahs ... 
Senden evvela dün geceki hadise 
için af dileyeceğim. Tamamile 
kabahatli ol<luğrnn halde seni 
kıracak bir vaziyete sebebiyet 
verdim. 

Kemal söyliyccek kelime bu· 
lamıyor. Fakat Alis, söyliycceği 
ııeylçri çok kısa bir zamana sığ. 
dırma.k mecburiyetinde kalnıID 
int:ınlarm acelesile devam edi
yor: 

- Şimdi beni iyi dinle ... ls· 
tanbulda Ilefetle yapncağm ma· 
ça hazırlanmağa ooşladı~rın gün.. 
denberi daima takip halindesin ... 
Senin bir boksör olduğ~nu ben, 
seni tanımazdan daha önce de 
biliyordum. lstanbulda yaptığın 
müsabakayı seyrettim. Çünkü 
lstanbulda va.zifcll} bu idi: Seni 
adım adını takip etmek ... 

l\emal ha}Tetle soruyor: 
- s~bep? 
- Onu da anlatacağtm ... 
Genç kadın biran duruyor. 

yutgunuyor. Sanki yoııılmuş gi
bi bir müddet istirahat ediyor. 
Sonıra söze başla yor: 

- Sen veyahut Hcfct, hangi
niz §ampiyon olsaydın ız benim 
vazifem yine bu olacaktı. 

··za· -ere k · dar" 
,~ 

Spor, macera, aşk . rof:1 
Yazan~ SACll ı UGRUL OG~·~ 

- Niçiıı? 
Genç kadın arcle rtme der gi· 

bl göz kapaklarını ı.apayor ve 
devam ediyor: 

- Amerikada yapılacak §am. 
piyon mnçında galip gelecek 
boksôrün ne kazanacağını bili
yor musun? 

- Kat'i bir rakam bilmiyo· 
rum. Fakat muhakkak ki bir 

kokusu \'c kapın~ ~ 
bir bromik taball p ~ 

Boşwırı. gayre~ t!ll'~ 
kapıyı açmak ın ~ 

Ne yap:ıcağını 6fJIP 5f. 
vaziyette geri.Ye d ptJP' ..Jt11 
Alis'i, kamaranın~~ 
nında, ellerini sol ~~1 
tma bastırmış.. ~' 
müş bir vaziyette y;; 

Jfomal heınon se.n·et... f .J 
- Evet •. Hakiki bir servet... yor: JJJ'' .. r. 

Tam b!r milyon iki yUz. bin lira.. - Ne oldu s~ ~ 
verilecek kemer, ve hu kemerin Genç kızın d~ . ~ JrsO, 
iradı senelik yüz bin lira. da. lc.r E-Oylcmck ıçlJl ~~~ 
h l<.,alınt hiç bir ses d ...... ~ axç.. b~ 'I 

~n" boksör ·1' - Peki?... 11 ts.ır-~ 
" - Paranın olduğu her yerde caklaya.r:ık ya. ~ 
dolambaçlı, karışık, dalavereli Genç kızın yari dOll .,i 

G<ınç kadın, kapıya cnd~li paklan içinde. ~ ,. 
endişeli nazarlarla baktıktan ba§layan ı;özlc.t~ı.t'· , ~ 
sonra gözlerini l\'.cmalin gözleri.: la Kemale t>aJtı. ~il'} 
ne dikiyor: Birden J{enıali!L~ ~ 

- Beni iyi dinle Kemal .. Amc- in elleri aıtınd~~·Al ~ 
rikaya snğ salim ayak basabit· yen bir kızıllık. ;ertt ._. '· 
men, senin için en büyük §ans doğru kırmızı b~:.-ıı ~ 
olac::ı.ktır. Çünkü... yan bu luzıllık tJYOf· 'fı J1, 

Genç kaclnı tekrar endi§<! ne ıkaz ctmis 0\~1' 
etrafına bakınıyor. Heyecanla fırla.ma.ğa haztı' .-ı 
yutkunuyor. • parmnltla.rı ,kollatS 

Tam bu sırada kamaranm ka· kallQs edivor. 
pısı hafifçe aralanmı_ştır. Zayıf bir ses: j 

Siyah, mat renkli küçU~ük bir - Kemal!.. ~:7 
- Sö'vle .ı\lİS·:., ,.ır~ göz gözükUyor. " ua 

Bu bir brovnik tabancasının .Alis, dudakI~rıJlsesl' Jı": 1. 
namlu ağzıdır. zilmiyccck bır ··,~111"'· ~ 

de dura dura 50 
• ~Y Kemal, arkası kapıya dönük 1D- bl rr~ 

_ BeniIIl··· xıır,11""' 
olduğu için bunu görmemiştir. cıya kadar ... _r-.:ıu .. _.... ~~ 

Fa.kat Alis... Aralanan kapı çiılO"""':- tJI 
ima tehlike : ~ ~ 

kana.dm:, K<!malin omuzu üze. gok bUyük b.il°"' V"'""~.iİlr., 
rinden görünce bira~ C'ğiliyor. k n 

dele edece. . sı ~~do ..M- ')/ 
Tabancanın namlusunu rrörür ı.n ~ P' 

b ulaşman ıg ..,.. -Mit• ...Jıt ~ 
görmez, dehşetle bir adım geri· zaman dua. ed~ ffr' 
liyor. yaparak öl~ -""' 

Kemal daha vaziyeti ka\Tayrp mUsterihinl-·· • .......S ~ 
geriye dönemeden kamaranın Çok .. Çok se"'· .. ·~ 
havasını sarsan bir ses: Genç kadın c ~ 

- Dan!... miyor.. . 1~~ 
Ve bir inilti: Kemalın kO teP""·~ 
- Ah!... rı daha ı.iyao;ı bit fld":,, 
H:em:ıl sür'atle geriye dönii· Vü~u~u uIJl~ ~ { 

yor ... Kapıya koşmak için... geçırıyor. y~ "';".16 
Fakat kamaranın kapısı der- gözleri birdc~rı ~ol~ 

hal kapamnrş ve kilidi ele dı~a. ~·ıyor. Kenıa 1 ot·· 
rıda.n ÇC\Tİlmiştir. Ifamararun makları gcV'fiC'Y ( 
içincle şimdi keskin bir barut 


