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ON . H V A D ·İ S L·E R 

er AK 

• 
1flgillere 
elçisini 

~ Çekmeğe 
enüz karar 
'llermedi 

/l~J..'rr!_, 1 
ıana1 -:ı. o ( A.A.) - Röytcr 

{Jllıan~ın llluhabirine llazaran, 
~lif ç arın Ro:nanyanın muh· 
~Ilı ~lejik noktalarında mun· 
Jiis ctnı ltalar için garnizonlar 
ııgiliı ek arzuları hakkındaki 

eliti"" sualine Romanyamn vcr
<li "'l:\'a"" r. ~, son derece müphem" 
l\·oıt. 

iz :F.t~tst Al'llTONESKO 
ll4kt GOncşTO 

telti hıg~~: ıo ( A.A.) - Bükreş 
~İoııesılız ~c!irinin dün general 
u~ bil~~ ~le mülakatta bulun
l'i{Jt. ırılrnektedir. 

l\fısmla tı ·h.rnfar f!lrııfm l ın l~;:ııl r:lilcn :-)ollnm'un 1ııgillr. tnyynrclcrl 
tarnfmtlnıı b ı ılıarı,lım:uıı eım'l"'•rıılı a lmnıış bir !otofrnfı. (Ön pl.i.nda drnlr., 

lionnı ltal~ ıuı ıul.11,l<- \it'iıtal:ırı, cl.ılı.ı. geride do bombaların ı;ılwrdığı 
ılurıı:uı bulutları görtilOyor) 

Taymıse göre 
Romanya ahvalinden 

sonra tt.IZtı-:r. ROlll AI'O' A 11 
114

1n-e. l'}~RKEDİYOR Balkanlarda ~. ıo ( A.A.) - Son kırk 

~ llnolldc) umumi 
llalvanıar Sidi vaziyet 
~arraniden Sovyet Rusya Almanya 
il I ile yeni bir hudut t er emeğe kazandı 

:Şebbüs ettiler ıa, onun boşuna 
•kat teşeb 81 glcfecek lllrşey 
akı deiilldlr 

~tah 111 kaldı J.ondra, 9 (A.A.) - Höyter: 
,: l.r , O (A.A.) - İngiliz teb. Taymis gazetesi, son haberleri 

ıııo ""''' · ve Balkanlardaki umumi vaziyeti 
tı~"lll Q~ 8a.bah bir düşman tahlil eden uzun bir )>a~makalcde 
~~'ı:ıil1~liyc kolu hafif zırhlı şöyle diyor: 
'-......._ O(:Orc;: ~:akntindc olarak SJ. "Romanyanın Almanya tarafın 
,,,,,,,. ~'tUnı 4 üncüde) (Dc\·amı 4 üncUde) 

.~Urnrüklerde biriken 
1"~al edilmemiş mallar 

·Harbin sıklet 
merkezi 

aka 
gelecekmiş 
İngilizler buna karşı 
planlarının hazır 

olduğunu söylüyorlar 
Londra, 9 (.\.A.) - Kablredcn 

Londraya gelen ha berlcre nazaran 
Röyter ajansı nı:ıağıdakl malı"tm3tı 

vermektedir: 
1yı hnbor nla.o mombalar Brcnncr 

(Dcvaınr 4 iin<·üdc) 

. Japonyaya karşı . 
ingiliz -An1erikan 

cephesi 
if okyo vaziyetin gittik

çe gerginleştiği 
kanaatinde 

Japonyaya 
Amerlkadan 

buğday 
gönderllmlyecek ~küınetçe vaziyet edilip ~çekile~~ği 

'hı~kkındaki haberler dogru degıl M~a:r.·~ır<:o!J.u-au!a~:ı~~: 
kl ~aç d l h" l . h .. l .. 
h v e.~lık ~~u an malları n ·sa ıp erıne er tur u ya yolunun tekrar açılmasına dair 
~~ Ro t ·ı 1 b "" k J kararı dolayısiyle Japonyamn ln.. ~tı.11 3 erı ece c, una ragmen çe ·mez erse gillereyc kar§ı mukabclci lıilmisil 

namelerin deki bedelleri ödenerek hüku- tedbirleri almak niyetinde olmadı. 
~ t k 1 1 ~'Tllı söylemiştir. 

bl!i ·~ruL me çe çı arı aca c . 1·01.uN EHı~~mJı·.:Tt YAn ım, ille -.Ierd b 
~halı Olı.ırga el ulunuıı her ne se. \ Bizlm yaptığımız tahkikata gö. YOI\ .ıuu ? 
tııai~ ltı.rarııı~ sun §imdiye kadar re mesele ı;udur: Herhangi bir ma. I.onılra, 10 (A·A·) - Birnmnya 
lııU4ıe l'l ı:ahırıı ~ çekilmemiş olan (Dem mı 4 ünrüdc) (De\ :ımı ·1 iincüde) >~l'f t \·eruc l'ruıo birer haftalık _____ __;;:__ _______________ _ 

;ı~;·~~~c~~~;~~:!:~s:::~:ccl~ çata 1 c a y o 1 u n da f e c"ı dıığ~lıı bir rı~ıjp <;ekilPceği ve bu_ ! 
~aıtltti P hazır!anmaktn ol. 1 

it-.)a :::;h•'Y••l~br. bir Otomobil kazası 1 
a manya k.. t 

G tasıncıa Bir taksi yoldan geçen oylQye çarpı, 
Öt il ·· ı • yaralı bastabanede öld 

0 il • J_ şu en Diln Çatalca yolunda. ru;fnlt Uzerlo ağır l!urette ynralanarak Cerrnbpaşn 
l I( i / de, feci bir otomobil kaznsı olmu~. hastanesine 1:aldınlmı§tır. llıımlt bu 

b, m. e S e e Hamit adında bir köylU birdenbire sabah hastanede ölroUştUr. 
<tlır ltaJ Cesedi adliye doktoru Sallh H~lm 

b Yan na kar§ısına ~ıknn tnksldt'n l<ccınamıya· taratındnn muayene oıunmuş. morga. tıerı· zırı rak Gltma d"•mU§tur. ine gitti ""il kal<lırılmı§tır. 
na:nlt otomolLI n!Lınıl.ı bir knç met Kazayı yapan §O!ör yaknlanmış 

re sUrUklenmn,, mulılcııt yerlcrlı:11.len tahkikata ba,ııınnıı§tır. ( taıısı 2 ncido) 

a 
Bütün ·memlekette mevcut 
mikdarltir yeniden tesbit 

edili g o r 
~~~~~~~~~~~-

aş ve 
Dün akşam 
Ankaraya 

döndü 

. balAt mallarının bagClnktl yollar ve 
Anlar için e en kolay ne şeklide 

temin edlleceaı hakkında 

Tacirlerin fikirleri soruldu 
Hükumetin gördüğü ltizum ü

zerine, lktısat ve Ticaret Vcldi
lellcri vasrt.asile, bütUn mcmlc· 
kette, gerek gümrüklerin gerek 
piyasada, ham madde m~vc~t 
ve stokları ile bilcümle ıUıfil 
maddelerin.in mevcudiyetinin 
yeniden tcsbiti yapılmaktadır. 
Bu hususta Ticaret ve sanayi 
erbabından malQmat istenmis· 
tir. Bu arada kendilerinden ham 
madde ve diğer idhal maddeleri· 
nin bugün açık bulunan, yollar 
ve imkanlardan istifade edilerek 
en kolay ne şekilde temin edile
ceği de sorulmaktadır. 
Hanı madde ve alelumum id· 

hal maddelerinin stok miktarı 
ilk defa haııbin ba§langıcm,ı 
müteakip esaslt eekilde tcsblt 

Romanya 
Yunanistana 

petrol 
göndermiyor 
Beş T eşrinievveldan sonra 

aktedilen 

Satış mukaveleleri 
bOklmslz kaldı 
BUkrcş 10 (A.A.) - YunaııtsUuııı 

Romanya. pctroıu 1hracmm menedtl· 
mesl Uzerlno Bllkr~tckl Yunan eıı:Lııl 
Roqııınyn. hilkQmcU nezdinde bir tc
oebbUsto bulumnu.stur. 

Bu tc~cbblls neUccslnde vcrllrn kıı.· 
rar §Udur: 

Yunıınis1ana petrol E:\t~ma dair 
be~ tc§rlnlevvelc kadar yapıla.o ııııtı§ 
muka\•elclerl muteber olacak, bu ta.· rihtcn sonra aktedllcn satı§ muko.vclo 
ıcrl bUlcUmsUz 611.yılııcaktrr. 

Fransa 
Almanlara teslim olan 

Belçika krahna 
nişan verdi 

Dclı:ika l>rnlı l.copolıl 

('faını 2 !!elde) 

edilmiş, bundan sonra da lüzum 
görilldükre muhtelif maddelerin hJı:am, ıo - Başvekil Pol~tor 

:. Rcl!k Sa.ydnm, dUn ak§3.m saat 17 
mevcudu tiI.erinde tetkikler ve de Hata.ydan ~e dönm.Uştür. 
anket yapılmı§U. O znmandan- Bqvekll istasyonda B. :M. Mec. 
beri vaziyet ~k dcği.~ veba,· lisi Reisi Abdillhalik Ren.da ile ve. 
ZI memleketlerden emtia getirt- killer, C H· Partisi genel !5ekrctcıi 
mek i~.in yeni imk~ar temin ve Parti umumt idaro heyeti n.7.n.. 
edilmiş olduğundan bu husus u· lariyle mebus~, vclt~~er crka. 
zerinde "lTl'niden v daha lı ru, Ankara. vali munvını,_ merkez 

. . .,~ . e esas kumandanı ve emniyet mUdllrU tn.. 
bır {iekılde tetkikler yapılmak- rafmda.n selll.mlanm.ışUr. Cumhur. 
tadır. Bu tetkiklerin sür'atle 1 rcfs1 ndma da u.mumI kfi.Up Kemal 
ikmaline çalışılmaktadır. (Dem.nu 4 üncüde) 

BOYOK MOSABAKAMIZ 
onların e rin 
gOn aşladı 

Dlhlmt? 

Gnr.etA:ımlrJD bat ~ bu1tıcağmm knponJan top1a.msya ~la.rı· 
rur.. Bmıbr l!lzl:n Dabcrtn 4ıllmt oku:yacmn oldn~ !abat odeool Ur. 
Tertip ctut,tmız mtl53bnlmlan doğru ~~ bulı:ınsamz dn.hl kupon· 
lan tam olıımk lbmz cdenıcdlğtnlz blk4lrde hlı;blr ecy t:ıleblno hal{· 
lmnz yoktur. Kuponlar ımn numıı.rnh olmıı.m mecburldlr. ~ nUs· 
lmln.rm ldarclıanemlzdcn JDCVCUcltı bolanchıfu 1nk41rdo tcnılııl nnc:ık 
J;U%Cto fiyat.mm tıp mWUo kabll41r. 

Haber. illi kuponunu ne§re bQ§laaiğı fiugün, sene 
lifi büyüli müsa'6ciliasına lia§lam'l§ bulunmciktadn 

M sabakamızı dolra balledenleN 
.~erilecek hediyelerimiz 

-
;ı _ Ev [ ıo teşr~lcvvel 1940 • ıo t~:;ırlnlcv\'cl 1941 senesi içinde yaptı· 

rılacak ve ayd:ı. muhtemel olduğu kira. 1lcretlndan aGo;art t:lksllt· 
lcrlc mtls3bııknlarımızı doğru hıılledene verilecek. Milsabakalan· 
mızı doğru halleden bir ld.şldcn fıızıo. olursa aro.lannda ltft.tibladfl 
huzurunda kur'a ç~kilccelctir.] 

2 _ 200 lira nakld, [Evi kaznnanmıynnlar arnsındn yeniden çckllccck 
kur'ndn kaı:an:ıcnk bc;ı kl~lyo teselli mUltA!atı, ki kırltar llrn] 

3 __ 20 lira [Tesclll mUkA!atını kru:ananııyanlar nrasuıda çcltllecek 
Jtur'ndn knznnnc:ık bir kl:ılyc 20 liralık pardesU nlmak haklanı 
veren bir lmrt.] 

4 _ 30 ura [20 liralık pnrdesU alınıı.k haklanı ltıı.zıınnmıyanlar ara.sm· 
da çekilecek lcur'ndıı. kazanacak iki kl~lyc 15 er liralık parclcsU ~ 
alınalt hakkını veren kart. J ,, 

5 - Geri kalanlar anısında CCkflecck kur'nda 5 klfiyc birer l'!Cncl!k t 
Haber abonc31. 

G - Geri kalanlar arasındn ı;ckllccek kur'ada 5 kL,iyo altı al1rk Haber 
abonesi 

MUsnbaknlıırımızı doğru halledenler 20 lt~ldcn !azla olduğu takdirde 
Haber ıct::rcsl kendilerine kUı;Uk bllc ols3 RlTien birer hediye \'erecektir. 

arına · 



2 • • H X B E R - :Aqam Pottaa 

Yazan: :J<adiccatf/- ·:Rapı 
B· kum:ınia.n Rnynhard en bil

.ık kuvvetin b .ında Dargo rr:m
t' kasm:ı girmişti; lm:ım Ş~il o 

mnnn ka<fo.r topladı;:;ı orduların 

'l bü~ ü~üne kumn.ndn ediyor; 
· nunı b kliyordu. Bu sırada Hn· 
ı Murat ba""!l yüz, b:ızan dıı. beş 

·ı k' :r'· kli"lık müfrezesini u· 
uruml rdan kaydırıyor; vadiler -

en ı:.kıtıyor; ı:::ırp yn.mıı.çlarn trr-
'!1 -ıdırI) or; Rus ordulrınnm er -
znk ve ı::l!"h kollarmı durmadan 
\"llru}ordu. Bugbı şura.da ci:l§Illnn 

fl:ınn:ı. dch§ct salarkm yamı ö
J ', d b!l ertesi gün d.ılıa uznk-

• 1 nynl lı::nhİ'amnnlıkl:ı.n gösteri· 
ordu. Bnı:kumandiın hazan tıyni 

ünde h"m UçUncll hem beııincl 

kolordulıırd:tn aldığı raporl:ırda 

Ifacı Hurodm adını buluyor ve 
homurdanıyordu· 

- Allah bclıisrnı versin! Bu n
':lnm kanatlı mıdrr, yoks:ı. köste

b k ı; bi dağlan delerek n:i g~l
yor! ... 

Rus generalleri arasmda bir 
knrumt v:ırclı: 

- D:ırgo ınmt.n.knsı ele geçiri
hrse Da~tan harpleri biter! 

General Raynhnrd bir iki zafer 
k zandı; bu sarho~lukla: 

- Dnrgo zaptcdiL."lliştir! 
Diye b<'yannameler brı.stmlI; 

Rusyanm her tıırafmda. bayram 
~ apıldı; lfildn bu mum yntsıyn ka
dn.r da yanmadı. 

Çar kızdı ve b:ı~kumand<ım az. 
! Ui· 

Büy Uk mı.zan lıa.nlıl'lllı, koca 
Tıirkistanı, uçsuz bucııksız ·s.ibeı

·ayı bc .. er onar smedc çarlık bay 
?ı nltma almak mUmkiin olmus

.u da u küçük Da&"Istaıı nasıl dn
'a.ıınbili~·ordu ! Bütiln Knfkn.sya. 
i{l!J:! bir zamruıd:ı. esir edildiği hal· 
de bu latanın onda. birini bile tut:
mıyan, nüfusu da ancak yirmide 
..ıiri l:ı:d:ı.r olan A vnrlnrln Çc~enle
rin hfilil çarlı{;'l uğraştırması 

'•StC'p!erin lmrt:ı.Iı" İıı kudurtuyor
du. Snyıl:ın yüzlerce olıın 5ata • 
fatlı generaller nrastnda bu reza
lete son verce k olanı herhalde 
bulmalıydı. 

General Milıııil Scmeno\iç Vo-
' ronsof bu \'azi.!'e) 1 sevinçle karşı. 

ladı; çUnkU epeyce ihtiyarlamış 
olma.sına ra~'lllcn ihtirasları eksil
:ıni.!j d<'ğildi; b~lmlarmın becere • 
memiş oldukb.n bir işi ba§Urma.
nm şerefi de §il1ıhesiz daha bU -
yUktü· İlk askerlik terbiyC'sinl ve 
tccrllbclc-rinl Ka.fkastn yapmI§ ol
ması, dı:ığla11 vo dağhla.n oldukça 
iyi tarumı~ bulunması o::ıun ümit· 
Jorini arttırıyordu; o kadar ki ken
disini ı:ıimdlden zafere k:ı.Yu§Dl~ 

sayıyordu· 

Çnr Nikolıı. Voronsofa gcni5 sa
lahiyetler vermiı;ıU: Derecesi her 
ne o?ursa olsun dilediği memurla

rı ve zabitleri azledebilecek, onln· 
rm yerlerine dilediklerini getire
bilecekti; ~o.r adına nişanlar ve • 
recek, hattfı. suçlulım idam elti -
re bilecekti· 

Voronsof Kafkı:ısyayıı geldigi :a.· 
mıın yerli halkın ho~l:uımndığı bir 
çok memw·lan Jş bnşmdruı uzak
laşt.Irdı. Yeni nizamlar koydu; 
muhitte kendisine ve Rus idare
sine karşı emniyet uyandırdı; fn
kat bu hal nncnk ı:ınhsi rahatlarr 
nI düııilnenler için chcmm.Iyctliydi; 
vatan ve milletini her §eyden il.6-
tün tutanlar, hürriyet ve istikW.1 
qıkı olanlar fçln en merh:ımctli 
dUşman bile düşmandI· Bunun i
çindir lıi yenl b:ışkumandan ve u
mumi valinin yaptığı i:ıle:- Avar 
ve Çeçen ülkesinde hiçbir ııe)i de· 
ğiııtiremcdi. 

Voronsof harp planını kendisi 
yaptı. Bundaki hedef sadece lmi?ll 
Şamili bir kalede srk15tırmak, esir 
etmekti· Bu takdirde Dağmt3.nm. 
b:ıamı ele gcçirmi.5 olacnktı; inanr
yordu ki o zaman harp bitecektir. 

lmam l}.ı.ınll, Hacı Muratla. Şua

yip ve Rnmnznıı gibi na.ipleri kü • 
çük milfrezelcrle dU.sma.n hntlnrr 
nm gerilerine gönderiyor; erzak 
anbarlarmı yaktınyor, yağm:ı et
tirlyordu· 

General Haynhard'ın kumanda -
mnda harbeden generallerden ba..2 
ka generaller de orduya kaWmL:r 
lıı.rdı; hntta çar Nikola bir kı.snn 
h:ıssa zabltlerlnl de yollıunıştı. 

Rus ordusu tanrriıza. geçti; D:ır-

Değirmenciler 
Ofisten aldıkları iyi 
buğdaylar yerine 

F1rınlara kurtlu 
un varıyorlarmış 
licrglln yapılan sıkı kontroller ne

ticcslde fırıncılar dahtl. iyi \'C temiz 
ekmek c;ıkarmıığn ~laJllll11ıırdtr. 

Fırınların t.c!ti§lcrl sırasında alınan 
un nUmunelerlnln de bozuk kalitede 
CClduğu görülerelt değirmenciler du 
ltontrole tabi tutulmur;tur. Evvelk1 
ak,am mesnl saati haricinde Balat. 
Ayalmpı, ve Ayvan.sn.raydaki dcğir

nıenlcr anmın te!tlş edilmiş, b!r de· 
ğlrmcn tarafından kamyonlarla fırm· 
larıı scvkedllen unlo.rın lrurtlu olduğu 
sörülmtıştllr. 

Diğer değirmenlerde· do yapilan 
tefti§ ronund!l, ofisin bunlara. verdiği 
bu~daylıırı plyıı..ııayo.. satarak ltnlltesl 
dllşUk kurtlu buğdayları !mnlara. tcv· 
z1 etUklert :ı.nlı:.şılmtıı, sahipleri mah· 
kemeye ver!lm!.şUr. 

Elazığ - Palo 
demiryolu 

inşaat beş milyon liraya 
bir şirkete ihale 

edildi 
Elaztğdr.n baıılıyarnk tran hudu· 

dune. kadıır gtaecek, demlryolunun E· 
lAzığ • Pnlo arasındaki 70 kilometre
lik kısmı Hayml l.n§aat limited elrkc· 
tine be§ mllyon Tllrk llra.sma ihale e· 
clllm~tfr. 

Pek yalınıd::ı. in,.'18atn geçllecck, 1941 
senesi sonlıırma doğru da Paladan 
.ltlb::ı.rcn Çapnkı:ur ltarurnma kadar 
olan ltısım Uzerlnde faaliyete ba§la· 
n:ıcnktır. 

Du.udan b.l,:ılm. Adapn:ı:arı • hmet· 
p:ı;;a demlryolunun Bolu - DUzce kıs· 
mmın ctUdlcrl 1kmııl edilmiş, Bozo· 
yUk • Burıı:ı, lnegUl - Oamnncll • Var
yantı, nurrı:L - MuCla.nyıı. hıı.ttınm c· 
tUdlerine b:ı..!llanmıştır. 

Bono sahtekarlığı 
davası 

11 su!:lusu bulu:ııın roubadJI bonosu 
s:ıhteltArlı~ muh:ıkemeslne dlln de 
lltlnci ağır cezada devam olunmuıı, 

maznunlardan .Mustafa Ncş~I. Aı'Qak 
HUscyln Hllsnil ve Ho.l!lln tnhllycle· 
rinc l~nrnr vcrllml§tlr. 
Diğerlerinin muhakemeleri mevlcuf 

olıırnk dovam edecektir. 

Çar Nikolıı bu sefer general 
Vı:ı.ran.sof'u hatırladı. Bu ti.dam o 
sırada nltmış iki yaşında bulunu
yordu; İngiliz tipinde, İngiliz ter_ 
biyesi görmU.2 olan n.stı, tedbirli. 
cesur bir adamdı; parlak bir ma.· 
zfsi vardı: Otuz ya.sl:ı.rmdnyken 
Nnpolyonla çarpL<m1ış, Bcrezi.nada 
Korsilin kaplanma karşı mUhlm bir 

zafer kazanmıştı. Otuz dört ya. -
~mda bulunduğu srrnda Eks Leben 
kongresinde Rus çarl.ığwı tem.sil 
et:m!şti. 1826 da. yeni Rusya ve 
Be.sa.rabya vsllsl 01mu3; iki sene 
sonra. ::Mençlkof yaraln.nmca Türk 
lere karşı Varnn muhnsnrasnun i
daresine el koymuştu; Sivastopo
lun kurulusunda. bllyük rol oyna.· 
mıştı. 

go tızcrine yUrildU; dağlılar ~lı- Elinde kauçuk hulunan
ca. geçltleni boş bırakıyorlar; çe· far beyanname verecek 
kiliyorlardJ. 

Bu sefer yalnız Hacı Murat, ku· 
mandnsmdaki atmacalarla birlikte 
Rus oriiulnrmm gerilerine snrkı -
yor; kimbilir hıı.ngi uzak yerlere 
kadar u1.ayan Rus ejdcr:ni yan • 
dan, ı:ırlrndan vııruyordu- General 
Biyolofıın orduya yetiştirmekte 

olduğu crznk, silah ve cephane 
darmadağın edildi; saflar p:ırça -
landı ve 1.-umandan, o civa.rdı:ıki 
bir kaleye s*1ırlı. 

(Devamı var) 

Alm.:ın oomba.lanna o kadar a1Lcı
mı5tı kf, Ç-Otuklarda bile artıİı: 

Galiba faille fiili ae korkn te\'lit ctmıyordu·,, 
bilmiyorlar!' "1nsa.nm imdat!" ıllye bağırncn.· 

G 
1
• t'l geliyor· 

U.ln\ fürkcf':nizile hlı; bil-

ıncillbrimlz ~ey, 511 <'..ansız Zavallı Esnaf Bankası 
olan f:ıJlk·ri c mi halinde bulunsa-
bı· <la flHerl:lln N~n J 5: kllnde !rot· 
1. :ııl:ı.nııyncs::.. ırn:·fİ!'e~i. 

EH lınlem tutan ~ör<lükleriınlz, 
ı1 hıı <lo~ru u bu idrlla ile bJr gn.. 
zcte sa) f:ısıııda mua.vycn yer is
ı::-ul cd ;ıJcr l.ulakbrı tımınlıyan 
bu l t~ ,., ~ .. p:r.n!.b :ı. •• ctıl ı.c;rar e· 
ıl r 'ö~na:rorbr· Il·ı ı rarm tut;r
r(' bl!ır 'Dl'l en ileri ı:cltlil;i mu· 
h 1 kn' ~:ı. <l:ı. b~-i i." ı dtfülcri 
l er hcrm<'"ııo dilJ, t r. tcrseler··· 

Cıı 1 a00.1- 1 :u it IJir l.ıtiıll') l ya· 
:r.ıiarmıfa f:\tb.'t ~ mez görünüı;lc
ri in !!il Ja. <;w: l.:ı."l:uıU ele uynndırı
~ or: 

D'r CÜ!'lle!lc fnllk fll.i nyırt 41• 

ı :ni~ <'t'"k ! hr ıl:ı mı ı;ram<'rd<'n 
hıı L>0 r:rr1 ) o:.t !r· 

H ı-- ~ rlım!") e b::kmız: ''Göz
lrr 'e t uL'·'o.r vr hyn:ıı~t g~cn 

B Jr.. "az~tecle bir serıe,ha: 
"Esnaf :&:ınkası ısı ne hale 

girdi?,, 
l:sDa.f Bankası bir 7.!UlUlnl:ır ı:,'Ü

niln hclllb:ısh me\ zulnn n.nısmn. 

ginnlşfi. O J,adn.r ki p:ırolıırmı ö· 
nilne gelen, gişeleri iiniınclc lıer 
el uz:ıtaruı hol bol Hr<liği iddbsilo 
~ürüHül r koıımus, da\ alnr nf,;ıl· 
rercı, tarıiy<'l<'r verilmls vclhr.sıl 
bir dedikodudur ~\iri.ip ~tml fi. 
'·ı<:sunl baıfım"I 1 i ne hale gir· 

dl?" BerlC\ hası ultmc'!a bir do tıu 
satın ~iirüncc ııcdenso içimde bir 
ac.ım:ık dcydum: 

"Pnrıı.lnnnı talısil lPln para bu
lıuın) O"! , 

GrUniz de karınca in. A,i:'Ustos
b .. ceği ıın.-yesin! hatırlama~ ı ırz ... 

r ... 

, Fiyat murakabe komisyonu plyo.sa· 
ds.kl kauçuk stoklarının mfütıırmı tc3 
plt ctmcğe ltara.r verınlı ve gümrtlkte 
dcrol:ırdn, lmnlMhn.neıerde vcy& her
h~gi bir yerde krcpsol k&uc;uğu stok 
l:ı.n bulunan herkes stoklarının mev
cudunu birer beyanname ile bildirme· 
fe da\•et ctmı:tır • 

ZAYİ HtlVİ1.'ET otlZDA..""R 
Hukuk FnkWteY birlnci smıfm.. 

dan almış olduğum hUviyct cfizda.. 
nmı.ı ka) bcttim. Y enisinl çıknraca.. 
ğundan csltisinin h ülmıU yoktur. 

Hnl<uk Fakültesi birlncl sınıf 
t:ılcbelerinclcn 6602 Rııhmi 0.zsoy 

Takvim 
\'akitler \'a..'--ıtı Eunl Vasati E'QuıJ 
Giuıe;ıto 

G.C5 l'?.2.J 0.06 aoğo::u 12.2'1 

Öğle 12.02 G.2:? 12.oı o.ıs 
tı.-tndl ıs.12 o.sa 15.11 9.SS 
AJ~1 l 7.S:> 12.00 17.87 12.00 
Yat.ılı ııı.ıı 1.80 lU.09 1..30 
tms:ık 4..27 10.•l7 4.28 ıo.so 

Dokuma, trikotaj ve 
çorap sanayii için iplik 
Vekaletçe konulan liyatlaT üzerinden Sümer· 
bank tarafından Halk •andıklarına, kooperatif
lere, münierid sanayicilere ve stok. kalırsa 

tüccara verilecek 

ıJitdder 
BABJRKOYLGLll 
LiSE İSTiYOJILAI 
B aJarköyde ~ 

oturan oka~ 
M· Se.lilhattin bize 1~ .,..._ 
mektupta ~ylo bir ciıtekfıe 
nuyor: lıl-

•·,.rukfımcttmlz maazl!~..!!,,... 
yUk chcmınfyetl Tonnc~ 
nu hepimiz lftfb:art* ,a ,... 
Bunu grdlSUğilmllz ~hldlr 1d .-ıJ 
liimüz Ra'kırköyündo _d~ıw fi.. 
bulunm.ıısmı styor- ............. 1ı&. 
tanbulun büyük kaz;a.ısnııa-atL 
rlılir· İlk ,.e orta meJıteplıerl ~ 
yaca k&fidlr. Ancak oıia ... ~ 

lktuıat VckA.leU, gittikço uzıun&k macılar kooperatiflerine, daluı. aonra terinden ~ıka.n talebenln ~ 
isUdadmı ~Ostere.n ve mllzm!n bir ıe- mfln!ertd s:uıaytcllere ve en nihayet, de\':lm fçln 1stanbu1a göııd ....,.,., 
kU almağa b~layan iplik mt3Ctesinl eğer 11tC>lt knlırsıı., erbabı Ucnretc ve· si zarureti \"8.r<lır· Bn hedl ~ 
hal lçin dlln yenl bir karar ittihaz r1lecekUr. için bllhnssa. ~m ,·ok ınü~ 
etmi§ ve bu karar butUn al!kııd:ırlara Adana fabrikaları Jlo lstanbulc!a oluyor, Iıcw do fa.kir olsD Gcr.d 
bir tamimle blldtrtl~Ur. Yedlkule !abrtkııları da bu karara tren ı.a.msı nğır ,::eliyor- da JOlı. 

Bu tamime göre, memleketin muh· sene busnsi lise \-ardı. bO ...... Jl-aynen riayet edeecklcrdir. .. .• 1 ..... -
taç oldugu pamuk ipliğinden dokuma. pattmldr· Mn.aıif Vt...._ O~ 
trikotaj ve çorap sana.yllnde en çok Bu yeni kanı.nn binlerce tczgtıhm bnradn. bir orta mcktebbl~--
lrullıı.nılan numaraları SUmerbank, Ve durmamam ve on binlerce vatand~m tahvili suretiyfo bu nıttyıw--

0 tt 
lt!letço konulan tıyaUar zerinde tov- gcçl.nmeal Jı;ln çok hayırlı blr netice 1 ka.r:;ıl:uımnsmı dlllvornz. 
zi edecektir. BU tevziatti iplik, evveli. vereceği kanaati vardır. Bilhassa bu -
dokumacılara tevziat i!llne tavassut oekllde pamuk ipll~de ynpılıı.n lhU· 

_c_den __ ha_ı_k_san_dı_ı_cı_an_n_a._s_on_nı._d_o_ku_·_kAr __ hare __ It_eu_ıın_ı_cn_c_cc_b_H_ec_ck_tı_r_. _ l f falya ile A1J11adl 

Akala pamata Hileli yajlar arasında 
İspartada ekim çok iyi KüçUkpazarda b1r mnlılQt yağ fab· G ö 1 Üş Ü le,, 

neticeler verdi rtknın tc!UD edllmı, ve 2~ teneke hllc· /8 
11 yağ bulunarak mUhllrlenml§ ve •k • e 

İspart:a, 9 (A.A.) - VllAyct!n 19 fabrika dalml bir kontrol ıı.ltma alın· 0 n l l m es 
lt6;11nde yapılan Akala pamuk eki· ml§tır. tl 
mlnln Udim ve topro..kıamnı:ı:a uygun Fııkat !abrlkn hileli ;)'11/! imalinden ı' Bir ltalyan na:ıı 
ı;eldiğl gör!llm~tilr. Pıımuklnrm bl· vazseçmemi§ \'o tekrar aynı oekllde Berline gitti 
rlncl toplama tıılerine ba.,lanmı~ ve lmal~ta ba§la.mıı, ve bu cins yağlar- \ tı· JJ-• 
6nUmUzdekl ekim yılında Akala ekim dan 80 teneke bir arnbaya yUkletcrek 

1 

BerUn, 10 (A·A·) - P· 
salıasmm gcnı.,ıeWmest için de fcap ka.çtrı}ırkcn ynltalanm~tır. bildiriyor: H· 
eden tedbirler alınmaktadır. Pamuk Yatlar talllilha.neyc cö::ı.dcrllml.,tır. İyi haber alan me.ınb~~t e-
eklml ile meşgul çl!tçller gerek mlk· Bllell çtktıklan ttı.kdlrdc !a.brtka sa· 

1 

Tenildiğino göre Berlinl ziY ~ 
tar ve gerek istihsal \"a:z:lyetindzn çok bibi hakkında taldb:ı.t yapılacaktır. den İtalya kambiyo vo d~~ ıll~ 
memnundur. Riccardi ile Funk arasında-

-~o-- M . f V kil. 1 kereıer s ruı. 1 gün snree~~ 
,Yüksek deniz ticareti aarı e ı Bcrlin eiyruıi mahfilleri, e~ 

k b. 1 be · Antalyada iktısa.t nnzrrnun birkM ~.M? 
me te l ta e Sl Antalyn, O (A.A.) _ Ma.arl! vclı:i4 I yn.bancı gazeteler için sö?"~U· 

Giresonda Has:ın .ı\U Yllccı dlln §ehrim1%c gel· tukta Avrupanın iktısadı ara!~ 
Glrcııo11, !) (A.A.) - Mektep gem.l mt~tır nm Almanya ve İtalya t bıJJf.' 

lcrlle buraya gelen yüksek deıılz U· • " • yapılaca&'? gibi bcyanatJt11
1 

r ııfl-
carett mektebinin son amif kaptan y ba d"I b"J latmaktndırlar. llUznkCI"C e ·ddl' , a ncı ı ı en hassa bu mevzu üzerinde > vo çarkçı talebeleri fld gllndllr mek· 
tep mUcssisinln ııehrtndc mlsaflr bu- memurlar caktır. ~ ..,, 

Bundan başka cenup §al" ·..nd 
lunmo.ktadtrlar. Ynb:ı.ncı .dil bilen memurlar tç!n sadi atına naldd si , etine ,.e •j;, 

Mektep gemisinin burada bulundu· Maarif VckAlellnde ıtçıle.n 1mtlhaıılar 1 rllltly 
1
; ] l ns dC gli.rlJ~ 

ğu sırada gllzcl bir tes::ıdil! eseri oııı.· dan tlçUncUsU lklnclteşrln ayı içinde, cckt:.° n ~ mese e er il 
rak Ankarndan liman riyasetine ge· İs~bul ünh·ersitesindc, Ankara dil, Milzı4tcrc programı görU'~leC 
len bir ~mirde mektep gemisinin yeni tarih, coğrafya fakUltcslnds yap1la· 12 meseleyi ihtim ctınek:edif· ~ 
Uca.ret mektebi mUesslsl merhum Ha· caktır. ~ 

.mld Naciye ızareten "Hıunit Nıı.cı,, a.· ~ 
dı verildiği bildlrilmi' \"e bu karar A k ·ı 1 • d 1 
den.iz ticareti talebesi \'C screk §ehir s er aı e erıne yar ım F a 
hıılkı tarafından bllyUk bir memnu· Aslter nllelerlne yapılacak yardım • r an S 
nıyetıe karşııanml§tır. hakkında dun belediye rel.5 ı.-ıuavını Al 1. 01•" 

Lfitti Aksoywı rclsliğlnee kaymakam· manlara tes 1111 

Nüfus sayımı · 
hazırlıkları 

ııırm 1şuraıtlıe bir toplantı yapıım11. Belçı·ka kralına j lstruıbuld& lturulncak yardun tC1Jkil!\· 
tx ve bun~ dıı.lr esaslar tespit olun· di 

Adetleri lG blnl gecen saymı mc· 
murlarma cumartesi gllnU 12,4:> te 
rıı.dyo Ue bir kon!erail!I vcrllccck, Uzer 
Jerlne nldıklarx vazltcnln eheınmlyeU 
ı:ı.nlaWııcakttr. 

Sayım gllnU gıchrln sUUıUz kalma 
nuı.sı için sUUer bir glln e\'Vcl dağıtı· 
lacak, mU\'CZZllere gazete satı.,ı lçl.n 
mUs:ı.ade vcrnecekUr • 

istanbulun buğday 
ihtiyacı üzerinde 

tetkikler 
Topral{ mahsulleri of isi u· 

mum müdür muavini Hamit 
~rlınizde 1stanbulun buğday 
ihtiyac.ı üzerir.;de tetkikler yap
mnğa ibaşla.mışt.rr. Piyasada gu 
tetkiklerin n~ticesine alaka. ile 
intizar edilmektedir. 

Nüfu<ıun adet ,.e c' saf mı bilmlye 
ra.lı;nıak, <linamik, ileriye dok:'Tll 
glunc~·e k:ll'ur nmıi. olan bir sos. 
yete için ilk öd('Hlİr· 'l'iirk Cumhu. 
rlycti nüfu~ i5Int t-sash surette ay_ 
dmlntmıy:ı nzmrhnlsttr· Uuııun 

l~lndir ı.; 20 İU\T1'-:ŞntN PAZAR 
ı:iinü raııılacak olan genel sayınım_ 
da. memleketin bütün w:,kilit \O 
kanctlerinlıı biri şmesine ihtiyaç 
\'ardır· Bu ic:!n mmııffalnyeti irin 
clcle \'<'nnek eıı önemli hlr yurt_ 
daı;;lılı öde\iil::. 

Il.\Ş\'Jfü.\J,ET 
htati tik Uınt:m Müdürlü,trü 

m~~:~ nUclcrtnc ~ lira ev ldtn:sı nışan ver ~ 
olmak Uzero aydıı nncak 30 lira yar- Lo d 9 ( ) serlitl ~ 
dun yapılabileceği anla,ılmııktadır. 0 ,~·. hUk·.;· 7-ın J3CI~.,. 

yosu, ışı umeı.uı.ı öt" ıı,ş 

İzmir seferleri . 
Denl:z:yolları vapurlarmm bundan 

~ylo lzm.lr llmannıda bir glln yerine 
lkl glln ltal.nıaları karıırln~brılmı~tır. 
Blrikm1§ mallar bu .suretle gcmllcre 
rahatça. yllklc:ıecek, faknt burad:uı 
kalkI§ günleri deği§mlycccktır. 

POLiSTE: 

Bir çocuk pencereden 
düştü 

Be~iktaşta Ha~tat Tahsin sokağm· 
da 9 n.ımaı-nda oturan .Mu.,tıı.!anm 
km bir buçuk yaşında Seher, dlln 
ııcnccredcn sokağa dllşmU~. birçok yer 
lcrinden yar:ılnnarnlt Şişli Et!nl has· 
tanesine keidınlmı~tır. 

nw KAl\n"QN ACACA 

~1.\IU'TI 

Şoför Allnln id:ıreşlndc Gerede 10 I 
numaralı kamyon dün Ankara. yolnı· 
eundan incrlten fren! tutmamı~ itam· 
yon gittikçe hı:z:l:ınmıı;tır. 

Şoför bu vaziyet luırı;ıısmda. ltamyo· 
nu durdurmak lçlıı bir çare dUşi\nmU.:ı 
hııvn. kurumu lıinnsı önllndcki bUyUlı: 
ağn.cı hlz:ılıynrak bindirmiştir. 

Kamyonun On tarafı pnrç:ılanını~ a· 
ğaç kırılmı~. kamyonun Uzcrlııe yı· 

Kralı Le9pold'a lejyondOII: ctJl'lt' 
nmm birinci rütbesini tevcill J>ildit• 
ye kıı.rar vermis olduğunu 
miştir. 

"Yolumu çizinİ"- 111r 
l<ı-ıı .J 

Olt fsaretı bulunan ara11 
%)iJl r" 

bllya atarsanız bunun dıııre bil ıı'Do" 
ruı. gitmesi ıtı:z:ımdır . .LAJdll sJJ~ ııt· 
bu rcsimdeıki arİı.lıkiardllll g!d'ııl 
lklslndcn geçcrelt mcrJteı0ıstııl'! 
Bu yolu ıs:ırct cdeblllr ıxı 

kılnuıı tır. 1 Oc\ııbı ;rann:ı: 
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iş sahibi talebelere 
tramvay pasosu vermemek 

doğru mudur ? 
Guelclerde okwluğumuza göre 

bu ~ıl yüksek mektep talebelerine 
tramvaylar için paso yerine geç. 
nıek üzere hususi bir hUvlyet vara. 
kası '\"erile-ce1uni~. dışarıda herhan
gi biı- iş 88.hlbl bulunan t:ılebcJerc 
verilecek hüviyet varakaları diğer. 
lerinden farklı ol:ıcak ve bu talc. 
beler ten.ıilAUı talebe tarifesinden 
iatif adc cdcmiye<:eklermiş. Pek ha. 
alaçe bir hcs:ıp Uzcrinc bina cttL 
rilmif olan bu mUlfıhazanm biz, res. 
nıJ btl"' müessese olan tramvay jda.. 
~de yer bulacağını tahmin bi. 
le etmek iııtem.iyortız· 
T&luıW zamanında para kazan.. 

lllak için gününUn muayyen saatle. 
rini herh:ını;i bir işe sarfcden ta. 
lebcler muhakkak ki buna ihtiyaç 
ve ntırar lı:anjrsmda katl:uımakta. 
dırlar. Zaten t.aruıillcrl baknıundan 
bedeli adenilemcz değerde olan bu 
aa&tler için ellerine g~en po.ra: da 
her halde bUyUk bir yekun tutmaz; 
&Dcak tahaillerino devam imkii.nmı 
kendilerine verebilecek kadardır 
ve her halde bu talebelerin refah 
içinde bir hayat !!ilrdüklcri de id.. 
dJa edilemez. Bu gençlrrin kazancı.. 
nı ken.clilcrine çok görmek artık ha. 
)'ata ablmq insanlarla bir tut. 
llllk doğru olmua gerektir· Bu 
Pnçler kendilerine bir iş verilerek 
tahallleriııe devam imklnt elde et.. 
Dlekle iyi bir baht eaerl olank cc. 
nıiyetbı yardnnmı temlıı edebilmiş 
ve aaydan itibariyle de çok mah. 
dud talllilerdendirlcr-

Cem.iyeüıı kendi jaleri kaı)ılı. 
laıda onlara verdlfi az bir ~
dmu çok görerek bir eliyle vere!!. 
llııl dJlerlyle alması lıer halde hak.. 
eı&1t olacaktır. Bu b~. on gen!i. 
ten almacat birkaç kuru§un tram.. 
vq ldareai için muhakkak ki hiçbir 
elıemmıyeti olamaz. Fakat bu ku.. 
ruaJar o ~belerin haya.tında her. 
-.. bir ced1ği kapıya.cak kadar. 
JDl»tfmdfr. Bu Webeler de dJğer 
&ıbdattan gibi ucuz tarife ile se. 
Yalıa.t ederlerse tramvay iarcai bir 
"Y kçbetmez. Fakat bu gcD!iler 
gak ıey kazaııırlar. 

Tramvay ücretlerine ait gözUmil. 
18 lıataıı. bir nokta daha vardır ki 
bu veatıe De ona da temas edelim· 
O da Ukerler meselesidir; asker 
~muayyen bir tram. 
Vl.7 llcreti almmaktadır· Bu vatan. 
datlar, kendilerinden !!ltenllen biz.. 
Jllltf ifa için fılerfnf, gU~Jerfnl br.. 
rlltan. ve biç bir kazancı olmıyan 
~l9"11r. 
Blıbç defa phsa.n biz, blrizıci 

Dlev:ld bir tramvay arabasma bbı. 
~ Ukederin fazla para vermedik. 
-n i4ıln indirildiklerini de gördük· 
~':.lenlen hiç tramvay paruı a. 

, aakerlerin ~niUkleri hlz.. 
nıete mukabil tramvay idaresine 
~llteıı ıllkran borcu da bu suretle 

eıunJt oll& daha iyi olmaz mı?' 
Suat Dervif 

1 
. - Bir adam, (bu kellıııeyi 
::ı~km iyi terbiye görmüş 

uman, bir centilmen mi.nası
ıu kudediyorum) bir kadmm 

ıl'Uaoue brp orospu diye bağın· 
ır llU? Siz.e bunu soruyorum. 

S6z ll()yliyen ufak tefek adam, 
~lere bu suali sorduk
~~ tekrar salmca:klı san
;;'i3~ uzanır gibi oturdu ve 

erinden emin bir kumandan 
bakı,iyle etrafını si.i7.erek ağır 
'irr liznoınataemı içmekte de· 
vanı etti. Eendisine hiç kimse 
~ \'ennedi. Herkes bu ada
~~larma ve heye-

artrk alışmıştı. 
_;-~ediyorum. Bira~ 
"'--' ~IDl kar§mıda, §imdi a
-uı Böylenıek ist.emediğim bir 
~hakkında orospu kelime
::1ın kullandı, halbuki insan is· 

· e llyık olan hiç bir kimse-
~bn ohuaa. olsun, bir kadm 

da bu kelimeyi kullanma.~ 

Dakar 
hadisesinin 

• •• •• 
ıç guz.u 

İngiliz DaşveldUnla 
verdi~ talıllAttan 

aalqıbfor 
ı..ıw.., 9 CA·A·) - Il· Çörçilin 

c!la Awm Kamara..~mdaki 'nutku· 
.. devamı: 

Dakar h8.diseai !.lakkında mccJ.L 
so mufassal bir :zalınamc vcnnei!: 
niyetinde değilim· ~unu hafi bir 
celse esnasında yı1pabiiüim. Fakat 
hadisalJn ,·ü11ati lıöylo t.!r h!\rd:et 
ilo mütenasip olmadığı ~ibi. diisı· 
mannı gözii önüne dahili tcdb"rlc
rimizin çıplnk olarak konulması· 
DJJ doğru bulmamaktayım· 

Üç Fransv. destroyer kru\'nzö • 
rünün, Vi~i taraftarlarının en acı 
tiplerinden bazılarlle birlikle Da
kara gelmiş olması bUtun vaziyeti 
çok aleyhte olanık tebdil ctu. Dun 
lar Daknra. halkı korkutmak ve 
kuvvetli sahil bataryalarmm mil· 
cssir bir surette tecbizlcrini temin 
etmek üzere gönderilmiş bulunu· 
yorlardı· 

R ~ B E R - A'kfam Pottu 

f 

Loadaraaıa meşhur 

ıaau lluara atradı 
LOJıdrtı, 9 ( A. A.) - Verilen 

malümata göre, son hava. hü
cumlarmdan birinde Vcstmins· 
ter civarına. bomba d~ck 
meşhur kilisede bazı caınlarm 
kırılmasına ve parlamento bina
sında sıvaların düşmesine sebep 
olmuştur. 

Halk arasında "Big - Ben" 
ile tanınan Vestminster'in meş· 
hur saati, hava muharebelerin
den mutccssir olmuştur. Bilyük 
saatin kadranmda, bomba Ye 
yahut obüs PBf'Çalanndan dört 
delik açılmıştır. Fakat bu, saa
tin doğru har<-kctinc mani olma· 
maktadır. 

Çörçil Muhafazakar 
partisi reiai oldu 

Londra, 9 ( A.A.) - Neville 
Chambcrlainin yerine muhaf:ı • 
zakar parti fe{liğine bu akşam 
ittifakla B. Çörçil seçilmiştir. 

İntihap Londrada aktcdile.ı 
hususi bir ic;timada yapılmıştır. 
Bu içtima:ı lordlar , avam ka. 
marası azalan ve muhafazakar 
partiye mensup mebus namzet· 
leri bulunmuşlardır. Parti reis. 
liğine başka namzet gösteril· 
memiştir. 

Londranın 
müdafaası 

Avam Kamarasında l 
görüşüldü 

Gece hücumları için 
ayrı bir müdafaa sist~mi 

tetkik ediliyor 
Londra, 9 (A.A.) - Avam 

kamarasında Londranm müda
faasından bahseden hava neza· 
reti müsteşan Balfour demiştir 
ki: f 

lııgilterenin politikMİ, dU~man 
kontro!U altmlla bulunan bir Uma. 
na gitmedikçe., Fransız lıarp ge
milerinin hareketlerine mani ol
mamak mC'rkczinde idi. General 
dö Gol'ün hareketi mevkii tatbike 
konulduğu bir ~ırada. bu Fransız 
gemilerinin hel"'fıangi birisinin Da
kara vasıl olma.sma mUr.ıannat et· 1 
menin çok mUhlm olduğunu tabii ============= 

"- Tayyare dafi toplanmızm 
artan kudreti ve gece baraj a
teşlerinde elde ettiklCi'i netice 
rntandaşlarımız için olduğu ka
dar düşman için de meydanda.· 
dır. Halihazmda baraj ateşi en 
müessir ihtiyati tedbirlerden bi
ridir. Aynı zamanda da bir talı
cip vasıtası olacak kadar inki· 
şaf etmiştir. Gündüzleri büyUk 
tayyare kuvvetlerile yapılan hU
cumJarm 1ngiltereye karşı bü
yük bir tehdit olduğu mu:baJc· 
kaktır. Düşman aynı duretıe av
cı tayyarclerimizi ve sair mU
daf aa vasıtalarımm bozmak u· 
midinc kapılmıştı. Düşmanın bu 
büyük teşebbüsünde şimdiye ka
dar muvaffak olamadığmı ve 
bu düşman muvaffakıyetsizllği
nin de büyük bir nisbette avCI 
tayyarelerimizin muvaffakıyet· 
le dü~ana mani olmalanla te
min edildiğini bütün cihan göre
bilir.,, 

bulunmaktadır. Cczalandınbrş o. 
Jan ban hata ve bir serf hldlsat 
dolayıslyle, ne amJrallik dairesi ve 
ne de hüküoet bu gemilerin Cebe· 
lllttank boğazını geçmek Uzero yak 
bşmakta olduklarmdan haberdar 
edilmemitlerdlr. Haber alındığı za. 
man mlldahale lçfn vatft geçmlf 
buh:nmakta idi· Hatalar hakkında 
ise taU surette takibat yapılmak· 
tadır· 

Bunlann Kazablankada tevkif 
edilmeleri ve orada tevkif edile. 
medikleri takdirde Dakara girme
ıea.. ıııaui .ımü ~ derı..l • 
mhier verilen. Bu gemDeri onda 
mqtırmuak dahi, girmelerine m&

ni olabileceğim.izi Um.it ediyorduk· 
Bu emrin üası için g&)TeUer sar
fedilmi3 ise de muvaffak oluna. 
m.a.mıştır. 

Maamafih Buala hilr Fra.ıım 
müstemlekesine bilcum etmek U.
zere harekete geçen V.ifl kruva.
zlSrlerfnin yeni planlan akamete 
uiratJJmıştır. Bu harekete tahala 
edilmff olan dört Fransız gem.lain· 
den i1dsl Dakara avdet etmefe mu· 
vaffak olmuş ve knıvazörlerfmlz 
tarafmdan yakalanan dlfer Wsl, 
Pddet istımal edllmekslzln Kazab. 
laü:aya avdet etmefe davet edil· 
mlftlr· Bu gemilerin ve taşıdıktan 
ıabaiyetlerin mllnasebetesiz bir 
surette gelmeleri, hiç bir ııureUe 
İtıgiliz hilkOmetinin kararstzhğm -
dan mll~cllit bir bldiıse teekll 
«Dıemektedir. Keyfiyet bllhuaa 
denJz muharebelerinde tesadüf e
dilen bir şansızlıktan ibaret bulun. 
muştur· 

Dakardaki muharebe oldukga 
çetin olmuştur. Donanmaya tec&• 
vtı.ı eden iki Vifi denlzalttaı batı· 
nlmıştır· Bunlanian blrlllnin mil. 
rettebatı kurtanl&bllmittlr. lki 
Fransız destroyerinde yangın çr -
kanlmıştır· Kruvazörlerden biri • 
sille ciddi surette isabetler vaki 

ğa hakkın yoktur, ben bu fikir· 
deyim. 

Doktor Davaon, rahat rahat 
piposunu ~kmekte devam etti. 
lılattıavs iske~ Ü7.erinde 
btizUimilş mart.1!::-rm UÇUŞUna 
bakıyordu. SoQınr karışbra'l 
Sivit gö.z.lerile birinci mevki 
güvertesi gar&0nunu anyordu. 

- Mösyö Troboar, aiz cevap 
veriniz. Kendisini bilen bir a
dam, bir kadın tı.kkm'~' orospu 
sıfatını kullanabilir mi'! 

Bir teea.düf eseri olarak b~ 
suali soran adamın yanında o· 
turmuş olan Treboar, bu ani 
sual karşısmda ~ırdı ve ufak 
tef ek arkadaşınm hangi sebeple 
bu auaJ üzerinde bu kadar çok 
lBl'ar ettiğini dilşU.ndU. Sonrl 
tereddütle cevap verdi: 

'- Bana kalırsa ... Evet, bana 
kalırsa... Bu mesele... Kadmma 
göre deği§ir. 

K181. boylu adam, derin bir 
hayrete dütmtlftU: 

- Demek siz de ... Siz de bir 

olmuştu!"· Ri§liyö zırhlnıt dahi ye. 
ni hasarata duçar edilmiştir. lki 
gemJmiz, bir zırhlı ile bir kruva
zör, muharebe etmelerine ve yol· 
larma devam eylemelerine mani 
teşkil etmemekle beraber ha.sara 
ufra.mqJardır. Bu hasarat mOna _ 
alp bir zamanda bU:ytlk ihtimamla 
teUdk.l icap ettirmektedir· 

B. Çörçil sözlerine ~rle devam 
etmiştir: 

O güzel Fransız bahriyesi, Fran
sa ve imparatorluğunun Alman 
bo.vuaıdunaiuadaa kwıtulnvwoa 
bir pnia tetkil etmekte bulu"l. 
ması, taliin pek &arip bir cilvesi
dir. Dakar hAdisesi bize boğulmak. 
ta olan adamın çok defalar, ken
disini kurtamıağa gelen iyi bir yü. 
zücüyü kollan arasında sıkıştıra· 
rak, beraberinde denizin dibine 
sürüklemesini haUrlatmaktadır. L 
fendilerinin kendisini böyle bir ha
rekete icbar etmesi münikün ol. 
makla beraber Dakar hAdisesinin 
Vi§i hükQmetini bir harp iliruna 
kadar vardırabilec:qini hiç bir za. 
man düşünmedik. 

Her ne olursa olsun, Fr.ansız 
milletine hAkim olacak ~y. gir. 
daplar değil, hldisatın inkişafıdır. 
Fransız milletinin Alman istil~cı
lanna karşı duymakta olduğu git. 
tikçe büyüyen nefret hislerinin hiç 
bir şey önüne geçemez. Fransarun 
diğer esir milletlerin hal1smı te
min edecek olan lngiliz zaferine 
karşı gittikçe çoğalan yeni ümitle. 
rinin de hiç bir şey önüne geçemi
yecektir. Bu gibi bir r.ıu .. affaki. 
yetsizlikle yine harekete geçmek 
gayretlerinin zayıflamasına da mü 
saade etmemeliyiz. Metodlarır.uzı 
teklmill ettirip gayretlerimizi bir 
misli arttırmalıyız. Muvaff akiyet
sizlikler bizi daha iyi milcadele et. 
meğe sevketmelidirler. 

Gece hücumu meselesi hak· 
.kmda da B. BaJfour şunları 
sdylemiştir: 

"- Gece hilcumlarma gelince 
bu daha müşkUl bir meseledir. 
Şimdi mukabil tedbirler tatbik 
edilmektedir. Yeni tedbirler a
raştn-ıJmaktadır. Geniş saha ü
zerinde münferit uçuş yapan ve 
küQi.ik filolar halinde yapılan 
dağmrkhücumlara &'ece hücum· 
lan fçla ~ 1laUller tlıt
bik edilecektir. 

Gece müdahale U8Ullerimizi 
inkişaf ettirdikçe gündüzleri ya
pılan dağınık hücumlan da da· 
ha iyi önlem~ş bulunacağız." 

Srhhiye nazın Mac Donald, 
hava hüeumlan neticesinde f!V

siz kalanlara yardnn etmek için 
alınan tedbirleri izah etmit'tir. 

IP@;!;J 
• Brllluıel 9 (AA) - Ste!arıl a· 

jansmdan: Alman orduları bqkuman 
dam Feldmarep.1 Fon Brautcblach 
Anvenıe vaaıl olmUJtur. 

• Şanghay D (A.A.) - D.N.B. 
Hindlçini umumi vaJl.sl amiral De· 
coux umumi l-allllk merkcz.lnl Hanoy 
dıı.n Hueyc nakletml§tlr. 

• GorlzJa, 9 (A.A.) - Stefanl a· 
janaından, Duçe, Gorzla yakmmda 
refikuı ile lsonzo flrkumı tettl§ el· 
mtetir. 

• Berlln, D (A.A.) - D.N.B. ajaJ:ı.11 
bildiriyor. lktısat nazın ve Ra71f• 
bank mUdl.lrfl Funkun daveU tlstrlnc, 
İtalya ticaret nasırı Rtocardl cuma 
gUnU Berllne ~elerelc blrkac; gtın kala· 
caktır. 

Köpek balığı 
Yazan: CIK LONDON Çeviren : MUZAFFER ESEN 

kadma karşı böyle kelimey! kul
lanmak mümkün olduğunu iddia 
ediyorsunuz. 

- Evet. .. Çünkü ben bu isme 
layık kadmlar da gördUm. 

Güverteyi ca.n sıkıcı bir sil· 
kut kapladı. Kısa boylu adam, 
sualine aldığı bu sert cevap kar
şısında adeta taş kesilmiş, yü
zünün çizgileri ifade edilcmiycn 
bir dargınlığı ifade cdiyocdu. 

Treboar soğuk ve sakin bir 
tavırla sözüne devam etti: 

- Siz, şimdi bize bir kadm 
hakkında hakaret ifade eden bir 
kelime kullanmış olan bir ·er· 
kekten bahsettiniz ve onun bu 

hareketini çok acı bir şekilde 
tenkit ettiniz. Ben de §imdi aizc 
bir kadından bahsedeceğim. Bir 
çok meziyetleri olan bir kadm
dan. Hikayemi bitirdiğim vakit 
te bu kadın hakkında fikirleri
ni~ soracağım. Bu kadım, Ull 
ismini söylemek için Mis Garu· 
ters isimle anacağım. Hidisenin 
üzerinden yıllar geçti. Vak'a 
Hindistan hattına iıleyen yolcu 
vapurlarından birisinin güverte
sinde geçti. 

"Mis Garuters güzel bir kız
dı, hayır, güzel. kelimesi bu genç 
kız hakkında hiç bir mana ifade 
etmez. Onu görenleri hayran c· 

I 

.t '-' .... 

Hususi bir 
KOieksiyon 
Nasıl yapılır?. 

~ 3 (*) -

' licmlckctiınizdc.ki pul meraklı_ 
lıırı; eskidcnberi bütün kuvvetleri. 
ni Türle pullarına Vt!rmişler, kabil 
olduğu kadar komşu ve mlislüman 
mt'lllleketlcl'i ve diğer Avrupa dev_ 
Jetleri pullan:u toplamışlardır· BU. 
tün :memlekC\tlerin kolleksiyo. 
nuııu yapan meraklılar pek 
azdı. Son senelerin pulculuk te. 
ki.mülünU ve ı>:evklerini de birleş • 
tirerek yapacaimuz kolleksiyonla. 
n maddi imkln.U.r nİsbetinde §U şe. 
kilde yapmalıyız: 

l'VRK PULLARI 

1 - Pek erora kaçİnamak !J&ı;. 
tiyle ve imk".m vars:ı damgasız ola.. 
rak yalnız en scc;ilmiş parçalardan 
tip ve renk farklari ilo güzel bir 
Türk kollekıriyonu. 

BLOK OLARAK 
TÜRK PULLARI 

2 - Blok olarak kollekafyon 
:rapma merakı bütün dün) ada pek 
ziyade ilerlemiştir. Bütün TUrk 
pulJarmı blok olarak yapmak hiç 
şüphe.siz pek enfes bir şey olur· 
Faka.t böyle bir şey tavaiyo ede. 
mem. ÇilnkU değil eski pulları ve 
hattl son senelere alt pullarmuzı 
dahi değil blok olarak tek olarak 
dahi temin edemiyoruz. Fakat en 
geriden başlamak suretiyle ya,·aş 
yavaş 1936 Boğazlar serisine ka_ 
dar gidebilfriZ. ÇUnk\l o tarille ka_ 
dar olan pulların hepsi 'blok ola. 
rak kolaylıkla temin edilebilir. O 
tarihten geriye gitmek için bw en 
ziyade dllşUndilre<:ek kadınlar kon. 
gresi pullarıdtr. Çünkü blrçoklan. 
mmn kolleksiyonlarmda bunları 
değil, blok olarak, tek olarak dahi 
mevcut değildir. 

Serinft esaıı kıymetinin 570 ku. 
ruş g{bl çok para tutmaaı o zaman 
ancak birkaç kolle.ksiyoncumuu 
2280 kuruş mukabilinde birer 
blok ımhibi y:ıpmıştır. Bazt blok 
yapan kolleksiyoncularımız bugün 
bu serinin blokuna maalmemnuni. 
ye 150 lira veriyorlar. Fakat yine 
temin edemiyorlar. Binaenaleyh 
kadınlar kongresinden bu ~ 
dolna hepmlal teaam edeıWllrtso ft 
bundan llODl'akileri c;*tıkça. aJmalt 
suretiyle ileride çok gil%el bir 
Türk blok kolleksiyonuna sahip o. 
la.biliriz. Eğer kadmlar kongrealni 
de yaparak cumhuriyetin başlan. 
gıç tarihine kadar hepsini - ace. 
le etmemek şartiyle - temin ede. 
biliriz. Bu suretle mükemmel bir 
Cumhuriyet blok albümüne ıahip 
olmuş oluruz. Blok pullann verdiji 
zevki hiçbir. zaman tek pullar ve. 
remez. Onun içbı şimdiye kadar 
bunu ihmal eden kol'leksiyoncula.. 
rnnıza geriye doğru gitmelerine 
imkln olmasa dahi bundan sonra 
çıkacak pullammzdan poetadan bl• 
rer blok temin etmelerini tavsiye 
ederim· Memlekette böyle blok me. 
rakı fa.zlalaştikça ve poata gişele. 
rinden birer seri 'yerine tek ve 
blok olmak Uzere beterleri taleb 
edilmeye b:ışlanmca hiç şilphealz 
posta idaremiz de bu alakaya bir 
mukabele olmak Uzere daha güzel 
hatıra serileri hazırlayacak ve bü. 
yilk posta merkezlerinde kolleksi. 
yonculnr için lıususi bir pul gişesi 
açacaktır. 

ti müsaade ederse bira: da k 
memleketlerle meKUl o 
.Meseli bize komşu olan 
memleketleri, cenupta Suriye, 
nan, Irak, Mı.sır vesair M 
memleketleri ve lran pullan 
ali.kadar olabiliriz. Bunlarm h 
ni bqt&n ııonuna kadar 
imklnı yoktur. Fakat en 
kardıktan hatıra serilerinden 
lıyaralc yavag yavaş geriye 
gidebiliriz. Hattl dahııt posta 
lerfni bu •uretle yavaş yavq 
şu memleketlerinden mllretkep 
zel bir koHeksiyon.umuz olur. 
kom§U memleketlerin tarih! 
!arından haberdar olur ve h 
onların pulculuktaki te.klmWI 
bizimkilerle mukayese :il' nJtlLDlırl 
nail oluruz. 

A VRPUA DEVLETLEBt 
PULLARI 

4 - Avrupa devletleri son 
!erde güzel hatıra •c:rileri 
mak busuaunda A.deta biribirl 
m üs&bakaya giri§m.işlerdir. Heı' 
pul bir tablo p))i saatlerce 
bir zevkle aeyredilebiliyor. 
aleyh firS&t dilftiltçe böyle 
hatira serilerinden temin 
bir albilm veya kli.ııör iC1iDd 
güzel bir kolleksiyon yap 
Bwıwı ~ pek geriye doPa 
meye 1\lzum. Yok· Bundan aonra 
kacak ıııerileri de almak yino 
) ük bir Jruançtır. Jlemel& 1940 
i Ubaren çıkan A vru.p& devletle 
yalnız hatıra .erileri bqlı 
bil" mevzudur w bundan soma 
kolaybkla takip edilebilir· 
gUzel Avrupa hatıra serileri o 
dar çabuk ytıbelJyor ki imlan 
ret ediyor. BqUn Jdte)erde '* 
raya aablaa bir aeri birbç 
aonra bir iki mJaline ytlks 
Bundaki blltila kasanç pul 
ğı aman normal olan ftyatma 
mbı etmektir. Yllkaek f 
veyahut normal fiyatmm 
llÜlliD.e pul temi nedilmeeini lıic 
siye etmem. Bu takdirde eekl 
serileri aarfederek yeni 
lardaıı hstJ•maJıdır. 

DCNYA TAYYAB.E PULLABI 
:S -Tayyare pullan kolle 

euluğu bilsbiitlln başka bir ll 
d.ir· Bu merak bilhassa son 
!erde çok fazlalaşmıştır. Ve -. 
ya.de Amerikada. rağbet 
nuştır. Tayyare pullan koll 
culuğu muhakkak ki pulcululua 
zengin ve illtikbali parlak 
den blriıdııi tepil eder. Ta 
pullarma kartı bilyilk bir 
g&terildifi takdirde zamanla 
güzel bir kolleksiyon meydana 
tlrilebillr. Tayyare pulları 
çok Juymetuıed d• vardır
çin biltlln pul meraklılanmıza 
yare kollebiyonu yapmalarmı 
siye etmem. ÇtlnkU yanm. 
Fakat malt \'blyetleri mllsait 
lara da hararetle tavsiye 

Netlce itibariyle pulculukta 
rakm ve zevkin lSlçllstl Yoktur· 
meraklı istedilf memleketleri 
lar. Yalrus umumt bir çe 
haricine çıkınamalıdtr. BUtilıı 
yayı toplamak veya tamunJam) 
hevesine düşıneJt insanı n 
hüsran ile karvılqtmr. 

NUSRET BALICA.o.~ VE MUSL'UMAN 
llEML~KETL'.ERIPULLABI 

3 - Türk kolleksiyonunu bu <*> linci JUi 11 EJIW. 
fek.ilde tekemmül etLiz'en bir kol. bo; ~ ncıl yazı 8 Blrladtetftn 
leblyoacu, samanı ve malt vazlye. ~ SIDI ~ 

decek kadar güzel demek l&zmı. 
Sonra kibar ilemine men.sup bir 
phsiyet. .•. Eğer size çok yüksek 
bir mevki işgal eden babasmın 
ismini söyliyecıek olursam mev
zuubahs genç kızın kim olduğu
nu hepiniz tanırsmı.z. Mis, an· 
nesinin ve iki oda himıetçİSİDİD 
beraberinde, Uzak Şuirta, bir 
yerde memur 'bulunan baıbasmm 
yanma gidiyordu. 

''Vakıa çok tekrar ediyorum 
ama, bu kızm çok gil?.el olduğu
nu bir defa daha söylenıem beni 
herhalde mazur görürsUnilz. Mis 
Ganıters yalnız çok gil7.el ol
makla kalmıyordu. Tasavvur e· 
dilebilecek her meziyete de ma
likti. Şarkı söylUYor. komedi 
oynayordu. Hele yüzmesi... Eğer 
Mis Ganıters yilzücülükteki me
haretini halk önünde para mU' 
kabilinde göstermeğe razi olsa 
çok kısa bir zaman zarfında 
milyoner olurdu. Banyo elbiaeei 
ile göründüğü vakıt en mü§ldll 
ptSCnt insanlar bile ha.rikullde 

gü.zelliğiDde en ufak bil' 
bulamıyorlardı. Giyimnealne 
ıince; 1ıu renç kız, diln 
en zarif giyinen kadmlarm 
birisi sayılır... Tam mlıı 
saıı'atklr bir kadın! 

"Bu genç km suda iken 
müt bulunaumıa ne kadar 
terdim. Çlia1dl OllU kelimeJ 
anlatmak imklnsmlır.. VU 
itibarile en mUteklmil kadın 
cudu, bu tabirle ne demek 
ğimi heriıalde anlayorsunuz. 
genç krzm vücudunda atleti 
m\ilbaliplı ve gayritabii tee 
rini değil, kadın varlığmm 
zarif ve ma!ıJf ahengini bui 
smız. Faki.t bu ince, zarif w. 
henktar vücut aynı 7.&111 

kuvvetin de timsalidir. Bu 
kız, bu kadar meziyetleri 
toplayabildi? Bu suale ce 
vermek çok müş'kül olur. Bir 
dm kolunun bD!ıa.a bileğe 
kın ~ ne luıdar 
görilndüğUnU hepimiz biliriz. 

(Deutımı 
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H A B E R - Akşam Post.ası 

Gümrüklerde 
biriken, mallar 

(Baş tarafı 1 ııdlle) 
Pil asada sıkmtısr l1issedilir ve. 
gerek muhtelif yerlC'r, ~ercksc ı 
u bir mahal kin ıh liyaç ~önL 
e b'J mal veya benzerinm ~tim. j 
e mevcut olup olmadr~ı tetki:C 

t ~ ktir· Gümrükte böyle bir mal 

ingiltereye 
dünkü hava 

hücumu 
Cenup sahilinde bir şe· 

hirdc birçok evler 
yıkıldı 

' ut ise o zaman Ticaret Vc>ka. 
ı nıal sahibine malr neden çt'k. 
l .;; ·ni soracak ve mal sahibinin Londra., 9 (.\.A·) - lnı::iliz ha. 
<;iıreceği müşkülat ne olursa va ve dahili emniyet n<'zaretleri 

ın - hattfı. bu mal serbest dö_ tebliği: 
\erilmesini icabettirse d:ıhi _ Bugün Ingilterc üzerine cok yük. 

' cıhctino gidilccc>ktir. Bundan sekten uran avcı \"& bombardıman 
ı a ıth:-ılatçıya sekiz günliik bir tayyareJPrinden mürekkep küı:;iik 

, ciet verilecek ve bu rniiddet diişman filoları tarafından yeniden 
ında malı çekmeyen ithalatçıya hücumlar yapılmıstır. Düıo:man tav 
rdinasvon heyeti emrinde bu. yarclerinden c;oğu Kent ve Ess~~ 
ıı :25.000 000 liradan, beyanna. kontlukhırından öteye geçememiş. 
eki nıikt.nrt üzeıinden mal be_ !erdir· 
tediye olunar:ık mal gümrük_ Kent \'e Essex kontluklarmda 

ı hükümelce çekilecektir. Bu gi. bazı şC'lıirler ve köyler üzerine bom 
'aziyctlcrdc bittabi mal sahibi balar düşm.üş ve tali derecede ha. 
ız malın maliyet bedelini aL sar olmmıtur. Haber verilen zayiat 

kla iktifa edecek, kar hakların. azdır. Münferid uça.n bir dü!'!man 
mahnım olacaktır. tayyaresi sark sahilini aşarak MacL 

Tı aret Vekaletinin emri ile land'da bi~ fabrika üzerine ~omba. 
un milli ve ecnebi ban. lar atmıştır. Hasar azdır· Agtr ya. 

l 1111 müdürleri mrntaka ticaret nıh yoktur. 
urliı::;üne davet olunarak bu Cenup sahillerinde bir ı;ehre ya_ 

u la kendilerine talimat verH. pılan hücumda birc;ok evler yıkıl. 
ı tiı:: Bu içtimada bu işin tatbikatı ı mış~~ d:: za~·iat az~ır· 
ı u ulmüştfir- . Gunduz bırkaç duşman tayyaresi 
Diğer taraftan hcrhan;ii bir Londra mmtakasma geçebilmif}ler. 
rnleketin memleketim.iz için lü. se de az bomba ıümrşlardır. Zayiat 

mlu bir maddeyi bulan bir itha.. azdtr· Birkaç ev hasara uğramıştır. 
ıva devlc.tcc bütün kolaylıklar 4. dü~man tayyaresi imha ed.ilmi!'J. 
lt-rilecektir. tır. Avcı tayyarelerimizden biri ka_ 

yıptır. Pilotu sağ ve salimdir· 

Harbin sıklet 
merkezi 

(Ba5 taraü l ndde) 
pi ııtısmın orta şark memleketleri 
n hu~usl bir ehemmiyet altlığını 

mın etmektedirler. Alman kıtala· 
ıın Romanyadalii faaliyetlerine ait 

rlcrin, lnglltcrenin istila. teşebbU· 
ın muva!fakiyetaizliğe uğraması: 

rıne Almanların siklet merkezini 
im nalüctınck hakkmda niyclleri
t yit ettiği zannolunmaktadır. 
JnkU ltalya harbe girmeden önce 
Almanyanın crgeç Balkanlara yU· 
ccği umumiyetle tahmin edilmek 
ı. Avrupa bar be ba1'1aya1ıdanberi 

lhlımal bariz bir ::ıurette orta ııark 
1 7. başlrnmandanlı~nın mUdalaa 
nlarında. hesaba katılmış ve ltal· 

n ileri ltarekcti d!ı general :Vavelin 
rıl ınnı hiçhtr surcllc değişllrme· 
t r. 

ta arl>a \tevcih edilecek bir Al· 
n istilAsr 'illtirnali kar§L!lmda İngi· 

tartejisine \alt tahminler teşhir 

mczl~rso do 1n;iliz ordularının 
!~anlara karşt olduğu kadar Al· 
nlara karşı da hazır oldukları .Wy· 
bılir. 

rıaşvekii 
(Das tarafı J ncide) 

l l0c;, riyaseticunıJıur başyaveri 
· 1 Üner ve husu.si kalem müdü. 
~Lircyya Andcriman hazır bulun_ 

ı taydrlar· 
G( MR J\ \ E i..~llİSi\RLAR 

\"EKtr,t 
lnJı~sarl;ır Vekili naif Karadeniz 
alC'lif vilayetlerde yaptığı teL 

. eyahatinden dün akşam An
ı na dönmüştür. 

Sidi Barranide 
(Baş tarafı 1 ncldc) 

<li Barrııni c·enubunda Birenda mm_ 
takasmda §arka doğru ilerlemek te. 
şebbüsünde bulunmuş"!a da akşam 
olurken ilk mevzilerine dönmüş_ 
tür. 

Zırhlı otomobillerimiz bir düş. 
man bombardnnan tayyaresi düşür_ 
müşlerdir. 

Diğer cephelerde iş'ara değer bir 
lıareket olmamıııtrr. 

TAYl."AREJ..ERlN FAALİYETİ 

Kahire, 9 (ı\·A·) - İngiliz ha_ 
va kuvvetleri tebliği: 

Bir İngiliz tayyare bombardnnan 
filosu, Sidi Barrani'nin cenubu ş:ır_ 
kisinde bulunan otomobillere ve 
çadırlara hücum etmiştir. 

Sudan'dan kalkan cenubi Afrika 
hava kuvvetleri, 4 teşrinicvvclde 
Galabat mmtakasmda. İtalyan av. 
er tayyarelerine lıücum etmiştir. 

Bir İtalyan avcı tayyaresi düşürül. 
müş, diğer biri de pek muhtemel 
olarak üssüne döneıniyecek dere. 
cede tahrip edilmiştir· 

Cenubi Afrika hava kuvvetleri 
düşman arazisi üzerinde geniş ke~ 
§if uçuşları yapmı~trr: 5 teıjriniev. 
velde Yemen sahilinde Makerara 
hücum elmiş olan dü17man bombar. 
dnnan tayyaresinin enkazı Dahlaki 
açıklarında görülmü~tür· 

5 Teşrinievvel İngiliz hava kuv. 
vctlerino mensup. bombardnnan tay 
yareleri Sudan _ Habeşistan budu. 
dunda Gallabat kalesine hücum cL 
mişlerdir· Bütün bombalar binalar 
arasında patlamıştır. 

Tayyarelerimizin hep..c;i bütün bu 
harekattan üslerine salimen dön. 
mü[ilcrdir· 

. 1 'tt·'~l!l~ıı·ı. I' .ıı,:· ~ . ' ' ' ·. ' 'I!''"'"'. 1 1 
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Bükreşte Alman 
karargahı 

(Bıış tRrnfı l ncide) 
sekiz ~aat zarfında çok miktar
da İngiliz tebaaları, Bükreştcki 
1ngıliz sefırinin tavsiycsin.e ri
ayet ederek, Romanyadan ayrıl· 
mrştır. Diğerleri yakında hare
ket edeceklerdir. 

Bük re~, 10 (A·A·) - R.öyter bil. 
diriyor: 
Romanyanın Almanya tarafından 

askeri isgal altma alınması hakkın. 
da İngiltere tarafından yapılan su. 
allcrc' R.omanyanın cevapları Bil. 
yük Britanya sefaret heyetinin 
Bükreııte kalıp kalmıyacağı mesc. 
lesini henüz muallakta bırakmak. 
tadır· 

Romanya hükunıeli tarafından 
Romanyada garnizon halinde AL 
man ask~rleri mevcut bulunmadı. 
ğına dair vel'ilen teminatın haki. 
kate mutabık olup olmadığı hiç bir 
!iÜphe.re meydan bırakmryacak su. 
rette tahakkuk etmedikçe Büyük 
Britanya ile Romanya arasrnda sL 
ya.si münasebetleri katetmek için 
ortada hiç bir acil sebep mevcut 
addedilemez. Zannolunduğuna göre 
Romen lıükiımctinin cevabı kaça. 
maklı addolunacak derecede müp. 
hemdir· Bu sebeple lejyoner Ro. 
menlerin kendi itirafları talıtmda 
mihver hükumetlerinin bir zeyli 
olınası hasebiyle verdikleri temina. 
ta bir krymet atfedilip edilemiyece. 
ğini tayin Londraya aittir· 

Yalmz Romen makamatmm ah. 
ten bütün dünyaca tanmml!f olan 
diplomatik hukukta. ne dereceye 
kadar cehalet gösterebilecekleriıııe 
bir misal olmak üzere İngiliz elçi. 
liğinin Bük.reııten şüre ile veya a. 
c;ık olarak çekilmek üzere Romen 
telgt afhanesine tevdi etmiş olduğu 
12 telgrafın adreslerine varmaınıı:ı 
olduğunu zikretmek kabildir· 
Şayanı dikkat diğer bir hii.dise 

de Bükretşeki kral sarayı yakmm. 
da evvelce muhafız alayının umu. 
mi merkezi olan binanın askeri ta. 
lim ve terbiye etmek üzere geldik. 
Jeri iddia olunan Alman fırkaları L 
çin kararga.lı. merkezi olarak tamir 
edilmekte olmas1dır. 

J\fOSl{OYA TEFSIBAT.rA 
BUJ,UI\"1\IUYOR 

MoslX>va, 9 ( A.A.) - Sovyct 
radyosu Alman krtaatmın Ro
manyaya girdiği haberini Ame· 
rikan kaynaklarını zikrederek 
dün gece vermiştir. Burada bu 
hususta hiç bir tefsiratta bulu
nulmamaktadır. 
GENEEAL A.NTOXESKO'NUN 
l\IARE~AJ, GÖRİNGE SELA~fi 
Bühre.ş, 9 (A.A.) - D.N.B. 

ajansı bildiriyor: 
Devlet reisi general Antones· 

ko mareşal Göring'e lbir telgraf 
çekerek yeni fbir Romanyanm 
doğduğu şu anıda "bir dost ve 
asker selamının" kabulünü rica 
etmiştir. 

Mareşal Göring verdiği ce
vapta Anwnesko'nun tarihin bu 
kati günlerinde büyük siyasi 
icaplarr yerine getirmek için 
vakfı nefs ederek şimdiki cihan
şümul siyasetin büyük hadisele
rine geniş bir surette hadim ol
duğunu kayıt ve ·bunu Romen 
milletinin mesut inkişafı için /bir 
falihayır addeylediğini ilave 
eylemiştir. 

ROMANYA VAZİYETİ VE 
YUNA1\1'STAX 

Londra, 9 (A.A.) - Röyter: 
Atinadan Londraya gelen iti

mat olunabilir haberlere göre, 
Romanyadaki Alman faaliyeti 
karşısında. Yunan aksülameli 

' evvela daha ziyade korku ile l 
rnütc-rafik kcndü;ini göstermiş 
ise de şimdi tebarüz eden fikir 
Alman faaliyetinin aksülimeli: 
nin daha ziyade mahalli ve eko
nomik mahiyette olacağı mer
kc;ı;indedir. 

Yunanistan, yarın 1933 smr
fmr terhis edecektir. Terhis edi
len efradın yerini 1929 ~mıfı 
tutacaktır. Bu suretle yeni kıta· 
lanı. modern silahlarla istinas 
frrsa tı verilecektir. 

r.ıHbct ~rirnwldı~ nlnn li--------------
Amerikda askere 

ıçağırıl anlar KARA Gülleş 
( Stanley • Livingstone ) 

f,'\lll>ım:. IJIR H\1'1'.\ 1)\11\ <ıo-;n;ı:O,fü"El\'J'IR 

Rrıılb; ;.:iirıııı) ı•rılPrh f.rknır giirınr.I' i~tiJ rıılrr tı:iıı I1r~at. 

tlhl'lcn: l'l·:~i FOi(~ ,J"'"'K \J, 

Vaı<in~ton O (A.A.l - Rıızvclt 

ll'mmuz l!Hl e kadar silfılı rıltına a· 
lına<'ak bır milyon 400 hin ki§inln 
fi'l.•e~ i<'fn lüzumlu l.S42.G!l3.636 dol:ır
lık lahı<l~at kanununu imzalamıştır. 
Rıı tahsisat ile, kon.ı:rcnin i(;indc bu· 
hındı1~11m11ıı; blltçe ıcncııi için kabul 
ctti""'ı tnhı;i,.;ü nıiktıırı, 1:! mıly;ır uu· 

istinye kırlarında esrar 
satanlar yakalandı 

Yedi torba esrar verenler para yerJne 
tabancalarla karşılaştılar 

Evvelki giın İstinyo kırJ;ırınd11. mc· ı ler zuhur etmiş, ıs!Iltla. biribirlcrini 
rnl<\r bir zehir k~?akçılığt . lıMisesı bulduktan sonra pazarlık yapxlmı' ve 
olmuş, suçlular mukemmcl bır tuzak· esrarlar 7 torba içinde çıkarılarak 

la ele geçırilmişlerdir. adamlara tcsllm olunmuştw·. 
Vakanın tafsilatı şöyledir: Fakat kaçakçılar bu sırnda mll~tc· 
Kıı.ramilrsclln Fey7.iye ltöyünde o· rilerden para yerine birer tabanca ile 

turan Raufun köyünde esrar istihsal kar~ılaşınca şaşırmışlardır. Zira miiş 
ettiği ve sılt ın~ lstanbula. göndererclt teri zannettikleri meı;hul adamlar ka· 
Hüseyin ve Ali adımla iki kişi vasıta· çakçılılt memurlarıdır. 

sile esrarcılnra satlırclığı haber alm· Esrarcılar bu suretle cürmUme~hut 
mtstır. halinde yakalannu~, be~inci asliye ce· 

Bunun Uzcrine lcaçaltçılık memurla· za mahkemesine vcrilmi~lcrdlr. Esrar· 
rı tertibat alnrnılar ve en·clki gUn, lar da müsadere olunmuştur. 
naurun 7 kilo esrar daha g-öndererck Bundan başka Sabıknlı eroinciler· 
satacağını tespit etmişlerdir. den palaA:ııyık .A,hmet, Faruk, Ccli'llct· 

Rau! gene Hüseyin ve Ali nrmdaki tin, Pepe Nuri, Hikmet ve Naz:ı.ret 

adaınlarilc esrarı şehrimize getirtmiş, 

tstinyede lurlara saklatmış vo evvel· 
ld gece yol Jı;enarına çıkaralc miiı;:terl· 

lerı bekleme···e başlamışlılrdır. 

Biraz sonra esrarı alacak mUştcri· 

Japonyaya karşı 
cephe 

(Ila~ tarafı 1 nricle) 
yolu a<;rldığı: takdirde Japonyanm 
çok enerjik tedbirler alacağr yo. 
lunda Tokyoda beyanatta bulunuL 
duğu hatırla.trlmaktadrr· Londrada 
illi. ve edili vor: 

"lngiltc~e bu yolu tekrar açmak 
kararını ilan etmiştir ve Tokyo şiın. 
di bu yolun hiç bir ehemmiyeti ol. 
madığmr söylemektedir·" 

JAPON GAZKrELERil\"İN 
.l\IÜTALEALARI 

Tokyo, 10 (A·A·) - D· N. B. bil. 
diriyor: 

Yomiuri Chinbun gazetesi Japon 
kıtaları Fransız Hindiçini'sinde bu. 
lunduktan sonra Birmanya yolunun 
eski ehemmiyeti kaybettiğini yaz. 
maktadır· 

Gazete diyor ki: 
•'İngiltere ile Amcrikı:ı. yalnız bu 

yol için Japonyanm pazarlık yapa... 
cağını zannediyorlarsa büyük bir 
strateji bilgisi sahibi olmadıklarını 
göstermi.5 olurlar· 

Çin harbinin tasfiyesinde Japon. 
yaya müşkülat çıkardıkc;a 1ngiltere 
doğrudan doğruya. mutazarrır ola. 
caktır· 

Çin için Amerikanın milli mu_ 
kel.deratmr tehlikeye sokacağı mu. 
hakkak olmamakla beraber vaziyet 
gittikçe gerginliğe doğru inkişaf is. 
tidadmı göstermektedir." 

Tokyo, Nichi Niclıi de djyor ki: 
"İngiltere, Japonyanm ihtarına. 

ehemmiyet \'ermiyerek yeni bir u_ 
zak Şark siyasetine başlamnıtır. 
Birmanya yolunu tekrar açm~kla 
da Amerikan İngiliz işbirliğini açrk. 
ça meydana vurmuştur. 

Japonya hükfuneti, siyasi müza. 
kerelere girişmeksizin İngilterenin 
yapacağı hareketlerin hepsini dik_ 
katle takip edecektir. 

Chang Kai Chek'e yapılRn yar. 
dnn meselesi hakkında Japonya a.. 
çıkça noktai nazarını izah ettiği cL 
betle müzakere cereya.n etmesi lü_ 
zumsuzdur·" 

şehrin muhtelif semtlerlntlc eroin ve 
esrar satarken ele l?"ec;irllnılşlerdir. 

Bunların Uzerlel'inde 41. paket cro· 
ın ve bir miktar c:>rar bulunmuş, suç· 
!ular :ıdllyeyc teslim edilmiştir. 

Balkanlarda 
umun1i vazıyet 

(Eaş taı·a rı 1 ncide) 
dan iş~ali lngilterenin Brcnncr 
mülakatı üzerine haberdar edilmicı 
olduğu vakıaların ilki be Alman: 
yanın lngiltcreye karsı mücadele
sinin çok tedhiş edici ~eya çok ma. 
nalr icraatını tec;kil etmemektedir. 

Keza bu harel~etin ne doğu - ce. 
nup A\rupasmdaki ,vaziyet üzerin
de mahsüs bir tesir hasıl etmekte. 
ne de İngiliz filosu tara(ından iti. 
raz götürmez bir surelle tatbik c . 
dilen ve ehemmiyeti ,l\kdenizdeki 
son harekat ile yeniden sabit olan 
kontrolün tesirini bozmaktadır. 
Nazi işgal kıtalarına rransit yazi
fesi görmü~ olması muhtemel olan 
Macaristan bitarailrğmı müdafaa 
kabiliyetini çoktan kaybetmi~tir. 
Ve buna binaen kendisini ec;kisin
den daha ziyade çcnbcr içinde his. 
sedcmez. Sovyctlcr Dirliği fiilen 
Almanya ile di~er mü~terck hudut 
elde ctmi~tır. Karadeniıde bir bü 
yük deYlclin teessüs ettiğini ~ör
mektedir ki bu vakıa ho-una git
miyecek bir ~ey olmakla~ berab:!r 
ihtiratlı siyasetinde bir dcği~iklik 
de vuk.ua getirmemesi muhtemel. 
dır. 

Türkiye uyanıklık lüzumunu 
her z:ımandai1 zivadc takdir ede
cektir. Yunani:>t;n ic:e diktatörle
rin tehlik:!sinden korunmak için 
yegane tabiy'.! ııeklinin sıkı dav. 
ranmak olduğunu isbat ctmis bu. 
lunrnaktadır. .. 

ltalya, hakim müttefikinin dai
ma kendisi için elde ctmcğe çalış
tığı bir bölgede kendiliğinden ~id
detli bir teşebbüse giri43tiğini, hem 
de ilk defa olmak üzere, müşahe. 
deye mecbur kalmaktadır. Alman
ya, rnadunları istihfaf eylediğini 
ve sadece kendini müdafaayq az
metmiş olanlara hürmet \·e riayet 
eyledi~ini bir kere daha göstermiş 
bulunuyor.,, 

Berlindekl 
Amerikalı 
gazeteciler 

Hasarlar hakkında 
malünıat 

veremiyecekler 
İngiliz bombardıman .. 

ları şiddetle devam 
ediyor 

Loıtdrn., rJ (A.A.) - Ha\'a ne 
zarctinin tebliği: 
"Bombardıman \'C sahil nıü

dafaa servi~lcrinc mrnsııp tay· 
yareler dün giiııclliz Boııkr;ııc YC 

Loricnt limanlarrnn. üıarııtr. el' 

mişlerdir. 
Dün gece baı;ılıca bonıbarclı· 

man taarruzumuz Breıncn ve 
Wilhelmshavcn limanlarına tcv 
cih ve geniş hasarlar tcvlil ..:
dimiştlr. 
Diğer filolar batı Almnnyıı

sında, Holl:ındada ve jı:ı;;al al· 
tındaki Fransada biiYük bir höl
•Tc üzerinde askeri hctlcfkrC o 
taarruz clmislerdir. Bomb;:ırc.lr-
man edilen hedefler aı asında. 
Hamburg'da \'e Gelsenkirchcn· 
de benzin tasfiye fabrik:ıları, 
l<icl'de bir de~drik ~:ıntralı, 
Essen·de Krııpp I<~abrikasr. Ka
n:ı.u'da bir m:ıdC'n fo brikaST, 
Amsterdam'da Fokkcr tayyare 
fa bri kalarr, l\ la nı~hei m YO 

grcmburg'da mar~ımdiz g;ırlarJ 
ve bazı dli§man mcyılanlart 
Yardır. 

l\la.ns denizi lim:mlarına k:ıı ı~ 
§iddctli. gece hücumları yapıl· 
mrntır. 

Bütün tayyarelerimiz bu lı;ı: 
rekattan Falimcn üslerine dön· 
müslerdir." 

BEnLlNDE ŞAYANI 
D!KKAT YASAI~Lf\It 

Ncvyodr, 9 ( A. A.) - Ne\'
york Syndicatc iıımindeki ,o\nın· 
rikan ajansının Bcrlinclcn i;~~ 
rendiğim~ göre, Arncrİ~\all mu· 
ha birlere telgraflarda tng-iliı ha." 
va baskmlarmm ne kad.,r dc
Yam cttiğir\i bild irmenıC'IC'ri ve 
taarruz edilen aı:;kcri lıcJcflcr 
hı:ıkkında hıc bir fikir ,•eıi11emc
leri tebliğ edilmiştir. Huna.bir· 
lcr yalnız a"kcri olmıyan hedef
lerde v1ık11bulnn hasarları. o d:ı 
propaganda nezaretinin ıncnııır
ları refakatinde olmak iizcrc gii• 
rcbileceklerdir. 

ı·-·--·--· .. -· ............... ~ ..... -... ...... _ ..... -~ • .,............... H 1 Göz Hekimi p 
:ı Dr. Murat R. Aydın H 

H Beyoğlu • Parmak kapı, lnı~m ı" 
ijıokak No: 2. Tel: 415~3' 
ff Muayene ve her türlü goı 
ftameliyııtJ hknra için parası:ı ..• 

a:as:a:ınw .. a t=ıw· : 11 .:;::sı.-:r.nP' 

HİNDl,İLER :\l.EllNUN 
Oalcutta, 10 ( A. A.) - Hind 

milli /kongresi reisi Mevlana 
A'boul !Kalan Azad aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur: 

Biz Hindliler, hepimiz Çine 
giden Birmania yolunun tekrar 
açılmasmr lıararetlc karşılarız. 

ş lUI fil {Çj) c§l lii) 

B lUI n <dl ©ı lfi1 
AMERİKANIN V A.Z1YET1 

Vaşington, 9 (A..A.) - D.N.B. Maraşal Asası 
ajansı bildiriyor: Birçok memleketlerde kara hRva 

Hariciye n,.azırı Hull, Birnı.an· ve deniz kuvvetleri mare~alları 
ya yolunun tekrar açılacağı hak- , k.endilerine has ve isimleri yazılı 
kında Çörçil tarafından yapılan bırer asa taşırlar. Bu asalar gümü!') 
beyanat münasebetile, Ameri· ve .uıtmla. müzcyycndirler· Kırk 
kanın daha bidayette b 1 santımctre uzunluğunda oldukları 
ka ' 

1 1 
. u yo un halde bir kilo ağırlığmdadırlar. nu 

pa~ası a ey l~nde bulunmuş asalar eski .zamanlardan kalmadır. 
oldugu vo burııa 'bı~aen bu mcse- E.skiden mareııallar en büyük ha. 
le hakkında Amenka noktai na- kim vazife ve s:üa.hiyctini haizdiler· 
zarında kimsenin şüphe ve tc· Bu asalar işte bu hakimliğin bir nL 
rcddüt etmiyeceğini !bildirmiş· şanesı olaralc devam etmektt-dir· 
tir. Alman ordusunda. ilk defa 936 ı;c . 

,JAl'ONYAYA ntR D\..., ..... "ll" n.esi~de birinci Otto ~~rafından ve_ 
• nJh·, n, .. ' "' rilmı~ ohm mareı::al unvanr sarav 

Vaşi119toıı, 9 (A.A.) - Röy- !arda en yüksek ~evkic delalet ~= 
ter: dereli. Fakat yiizlerce senelerden. 

Amerikan hükumeti müstah· beri orduda yararlrk göstermiş ge. 
sillcri hükumetten y~rdnn ""· nerallcre verilmektedir· Napolyon 
ren bu<'Y 

1 
FT . h . h

1
° muvaffak olmtıli ve isimleri Pariste 

_ .. he ayı~ ... ' ıpın a?ç o .- Etuvale hakkedilmiş generallerine 
mal .. uzere .butun Uzak Şark ıı· imparatorluk mareşali Unvanını ve. 
mantarına ıhracınr menetmiş.tir. rirdi· Bu ünvanr alanlar birçok lıu. 
Bu hususta hiç bir resmi tefsir- kuka sahip olurdu. Devlete ait bir 
de bulunulmamış olmakla bera- binada kendilerine bir )kamctgf\h 
be~. umumiyetle bu tedbir Ja· tahsis edilir vo ölünceye kadar da 
ponyay:ı kar.ıı diğer bir ekono- erkanıhar11iyci umumiye nzası ol:ı.. 

·k 1 hd' t · · rak knlırdı· 
nıı ;ı 11 cdbın olarak telfık- •irin · · u.n» 

Pctcn ve Franshct cl'c"PereY'dlr· 
t von 

Almanyada icıe sadece Augus 
:Mak ensen' dir· 

Amerikal ılarıtı 
istatistik merakı k 

Amerikada istatistik nıcr~ 1 

'b·r ıs· 
çok fazladır. Son yapılan 1 

talistiğe göre, Ncvyorka he~ sa.
niye dört ecnebi gclın~ktcdırj,.r 

Her kırk yedi sanıycdc 1 

muhacir gelmektedir. 1• 
Her 52 saniyede bir tTcn gc 

mcktedir. ~ 
b

. :ıırrs.,, 

Her on dakik:ıcla. ır 
yakalanmaktadır. bir 

Her on altI dakikada. 
bir çocuk doğmaktadır. . ,ııi 

Gene Nevyorkia hr.~ ~t.c· 
dakikada bir bir adam olnı 
dir. . <lı·· · bir ıv 

Her 30 dakikada. bır 
vaç aktedilmektcd~r. . b. anın 

Her iki saatte hır bır ın 
temeli atılmaktadır. 1 HC'r üç saatte bir yaııgm çı <-

maktadır. 



-36· Yazan: Cek London 
~aJndan t · d 

liiino . euzı yok, ad.nlı1r nu nı.üstehziyane gU1 Ü· 

l'l \t... lS da veriyorum· Şeldon izahat ·vererek: 
'ro~~Ya.n ilk vapurla isti • - Fllbertl Jibet'in, - dedi, ııa.-'ta\b 1 

Ye göndereceğim... hiblni hUmma bitirınis... Tayfası 
eı rmı-•- . . bil 

-·~wı yennı e da beş pnra etmez. Lut!en r:u bu-
... ~ bir yer... Fcv· dun orta yerinden biraz verir mi-
tll.n r raya htildm"' 81n.iz? 

fl(irıen!fltren birlikte gideriz Jan bıçağını koMCrve etine ba.-
Şeld ltden istifade ederim, tJra.rak karşı.smdakinln tabağına 

Q 'ı\\te :~ koyn.rk n, Şcldon genç kızın na· 
e b• ar burada kalmama rin ve metin parmaklarına bllyUk 

>'l~Yl.t~rsunuz, değil mi? bir bazla bakıyordu. Bu esmer par 
lııırada ' Yllva kuruncaya kn- maklar tıpkı bir dc.lik.anlmm par
ftını ... ~ Buna ben de mü- maklan gibiydi; \'O yfuillksllzdU· 

, il )'a.Pı:n at ne çnre? Başka Genç kızm dolgun bileğinde bilozik 
· §ıdd~fa da imkan yok. Na- yok. Kısmen açıkta kalan kolu 

~•- riizgdr! Deniz §nha- fevkalade mevzun. 
~-ı.ıı' ıann...a · !nsan au genç kızm Pline, bile. 
"e.l<tıın. .~""erim, Y<'mcğe de ğine ve kolwıa bakınca Şeldonu, 
tte)int Şöyle odama bir uğ - ayn.l zamanda ha)TClten hn)Tetp 
li)'l11~e çarçabuk temizle· dilşüriip faŞui.ruı, tP,shir edip çıt. 

o:_., · Beş dakikacık mU· dırtnn muammalı mahlükun maddi 
:"llÇ ~ıxı h..... ve manevi tnb!ntlni de açıktan a

§eıdo """ dakikacık ayrıl- çığa anlamış olmuyor muydu? 
~un g\lnc:;ten veya ay- Şcldon'un hata ettiği nokta şu 

1 . kalması gibi bir şey idf. O J:ıru bir kadın gibi telakki 

' llıf!\•cudi etmekle aldanıyordu. Ha.lbttkl Jan 
tı h Yctile ctrnfn mu- manevi cepheden henüz çocuklu -

~ ayat \'O nur saçılıyor- ğunu aşmamış bir kızcağızdı. Be-
1doıı den itibariyle ise hakiki blr erkek 
~t bir sabırsızlıkla çocuğuydu. Evet, rcvoh•crlerdcn, 

~il.- la b 1
• ll§aı'.;'1 yuknrı, ar silahlardan ve geni3 krnarlı bir 

~ht aşıadı. . kovboy §apknamdnn hoalanan bir 
~ı.Ja_ 8ofra-ı-, k k k 'l""'l ""' tı.r(jl kaqııya er: e çocu~-u . J:ın'ın cinsiyeti yok 
lıilir lantan: tu. 

d t!İilr ~!~iz, Mis Lakland, Halta sesi bile bir kadın sesi 
utııi,. ls!nıı, siz yokken ben ·değildi. Bu sese, daha doğrusu, 
~~ "Ilı'> 
"{j>"l ~~ tüysUz, müysüz blr oğlan çocuğu· 
? baıtayını, ne dü5ün- nun sesi denebilirdi. 'Şeldon onun 

l!ı:lld ' terennUmlcrlni dinlerken me:ıııle • 
U~ lı~a: So~.ra sizinle hiçbir ketindeki kiliselerde tagnnni eden 
ffol'oı ~ÖgilşU yapmıımnyı. genç mugannileri hnhrhyordu. 
'ôı? ll~0S'UşU mü? Puf! Bu Esasen bu acafp ınahlükun baş. 
11 11111 ır l:adınla konu~tug-u- ka türlil olma.sına da irnkô.n var • :r • 
~0tsunuı: galiba... nuydı? Jan küçUk yn~ından ltiba-
ee~ :Tınız ... ren anne terbiyesinden mahrum 

'' r~. bilakt:ı arasıra kavga kalmış, babasının yanımla ve aÇlk 
t\ıııı. ··ltaıado eğlenceli bu- havada büylimlişfü. 
e ~ıı bu Henüz kUçUk bir çoculckan o
ta hil' kav filtJrde değilim. Ben yuncak yerine nUar ve sllfilılarla 
Q. ~ar &adan mümkün oldu- oynamıştı. Bu minimini çocuğun 

ta ~ <l"kıncccğim. Herhalde il.k senele rini geçirdiği oda orman 
t den nirn sebebiyet vcrmi· ve d:ığ yo11arınd:ı kurulan ça~ır -

'l.ııııı ~~llıln olatilirsin!z. Her dan baı:;ka bir şey değildi· Ve iste 
· IUı.da ben haksız çt· bu sebeptendir ki fistanlnrda.n, 

lloHc danteliilardn.n nefret ediyor; ve 
tlıt b l!öyJcınckle hakikatte umumiyetle kadınlnrm ehemmiyet 

~.lllluz;nde nU olduğunu kas ''erdiği §Cylere lfı.knyt kalıyordu. 
~~·1 ! rica Bu şartlar içinde, Şcldona dü -
... ~. ederim, yruılı6 an- ~n vazife Janr tam manrı.sile bir 

\'oJc, ~rıı. erkek çocu!< telüki c·tmcktcn iba,,. 
Ç!Jcar : ederseniz yarm retti. 

~le bo lndcırtnı. Hayır en - Fakat ihtimnl ki gUnUn birinde, 
~ ~'lılUı.uzu büktip malı. onda kadm tabiatı uyanacaktı· O 

llıtş bi altınayınrz. YUzlinUz- vakit, evet o \'akit... Acaba bu 
Ot r l lı "'--~ iltt . ~ rap okunuyor, genç kıza {ışık olmıyncak mrydı? 

\t~k: "M. d~ıniz birden ağrı- Muhakkak olnn bir fiCY varsa o 
~~kt 1ltsadnn sadece si- da genç kw.n şimdiden onun hıı.
._·'lltıı rı. .. ı. ~aka söylOyorum. yntında geniş bir mevki i'gal et -

' Jib diyordum? Yolda mesiydJ. 1'1lhakikn Jan, lngill.zin. 
~t'L t~. o rıısgeldlm. GU· vo.rlıgm-d::ı. rok geniş bir ~·er tut-l' -.. 1.( ... F' " 

~~~tı nkat berbat bir mağn başlamıştı. 
~l'lllb. Peıi~o.n. İlk fırll- Jnn adaya gittiği gün öğleden 

· ~ ~!Q.rça olacnk. Eski sonraki haleti rtıhlyefii; ve dnlga-
~ ~-na~ıın l!Iyıra.rnk geÇ • lann arasında dümeni tutan genç 

ba~tnn. liuah - Nunh'm kızı gördüğü zamruıkl lıcyeeanı bu 
~f•J1tn0 b 'l'ahıuu n!;'Zlm açıp bağlılığın en bariz bir c.1ellll değil· 

ile söylcmeJ.i.. Yal- di <le neydi? (Deva 111 ı var) 

4'<RAGIMI NASıL: 
KURTARDIM 

y · Milli Roman 
~2an: ıskender F. Serteııı 

~~ 
lı S<!vin l ~ 

• 22. 
, a~·cı ~ e Culdü: 
e• ı canı 
· S~nd ın .. Alay etme 

e, b"'nı· . . · ~o . ~ sınemaya 
ı b ~lok l:' ira . " OJinemadan ev-

i\ . lÇtn .. • h 
ı ~•tınc• ..... \, Ya ut bir lo· 
~ g: 1 te;:inı dire kor 

l ·b, () 
\·" ela olu ?o.· 

'11ekt r. 1"e çıkar bun· 
~ 1'1cJa ~1 

C\\ el bul uc;ursak 
r 1 Ul!n· • , 
~ ()k:ınt • ırn Yemek Yedi· 

\•..._. ada be b . "rız. On ra erce ye-
t;ı '~. dan sonra sinema 

' bir az ot d 
e c bir ayak sesi 

duyarak: 
- Peki, dedi, sonra gene görü· 

şürüz. AJ..~am üstü beni kahvede 
bekle! 

Oda kapnnın önünden fırladı. 
Ve gQya gelen birinden çekiniyor 
muli gibi, ceali bir ürkeklik göste 
rerek savuşup gitti. 

Mehmet hi?..metçi kızı arkasın· 

dan takip etti. 
Eliza, do&rnıca Saranın odasına 

~ . ınişti. 

:\.Iehmct onların ne konu~tuğu· 
nu bilmiyordu. Bilmek de istemi· 

R A B E R - Ak~am Po5tHJ 

Sinema ve tiyatr.o,ar 
Şehir Tiyatrosu 

Bu Ak§am 

--,ı 
Bryoğlunıb: B!lyu;.. 

Sülcymaniye neden kı- r 
§ın srcak yazın serindir? 

BAKER Dram ıwmnida 
O'rELLO 

• Bu aqam Komedi kısmında 
BALI UŞAGJ 

115 Blrlııclte§rin Salı gUnU ak:nıru 
Şehir Tiyatrosu Komrdl kıırmmda 

But.eklr Muhll.e S..'lbahatUnln iki 
bUyük e3eri: 1 - Kerem Aslı - BU· 
yük prk maaalr, ! - Erenln Aşlu. 

l\mu operet ( 4) Perde. 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
Halide Pişkin Birlikte 

10. Blrinciteşrin rel'§embo gilnU 
alqıamı Kadıl,öy SUrcyyadn: 
Yataklı \'a_gonlar ı~ontroUlrU 

Beyoğlu H alh Sineması 
BugUn saat U de: ı - C'ç Abb:ıp 

Çavuşlar harbe gidiyor: Ttlrk~. 2 -
M.ahlttlr.ılar Kalesi. 

Süleymaniye camiinin içi ne
den yazın çok serin, kL~ da. 
nisbetcn sıcaktır 'biliyor musu
nuz? 

Hepimiz biliriz ki arz krşrnım 
altı, yazm soğuk ve kışın sıcak· 
tır. Bunun en bariz misalini ku
yu sularında görürüz. DL~nda 
buram buram kar yağarken ku· 
yudan çektiğimiz su, hemen he· 
men daima. ılığa yakm sıcak, 
yazın ise, bunun aksine olarak 
çok soğuktur. 

İşte Mimar Sinan, Süleyına
niycyi ya.parken bundan mül
hem o!nrnk camiin altmda çok 
derin dehlizler açrnı~tır. Bu se· 
beplcdir ki, Süleymaniyc camii 
kışın nisbetcn sıcak, y:ızm ise, 
cok serind: .. 

lstanbul BeJed iyesi. 
Jl6nıarı 

:ll.1U öa~.lı b~ı.:w,,.: , ... . ı'.ll. • .. u.m.ulüUd. ı~ 1, 1. a,1 ll:l~ü \IJ ,.J J I u.ı • .ıml 

mcnfııatlere uygunluğu tasdik cdıllp b" kanunun 8 inci maddesi muclb'.nco 
(2625) lira kıymet takdir edilmL' bulunan Emin6nUn<lı: çelebi oğlu Alll.eddin 
mahalleslnln Mısıı.:sal'lısı derununda l{etcneUer sokağmda kadastronun SSt 
Uncll ndasmda !!S pıırscl ve es!d yeni 12 kapı l'\o, 1ı kAglr dUkktnm t.npudo.n 
alınan tasnrraf kaydında 285000 hisse lllbıı.r!Je 6000 hissesine sahip Hacı 
Osmıın, 8:.!SO hlss<-slnc sa1ılp Hatice, 1920 hlssCJıine sahlp lzzct, !160 hlsseslno 
sahip Ynh:la Ilıs:ın, i'50 hissesine sahip Fatma GUher, 2000 hl.sscsine ııablp 
Fatma Vuslat ve 36000 hissesine sahip Hacı Ornıan oğlu Abmedc bu kıymet 
tebliğ cdllmclc lstcnılml,sc de iknmetgft.hları tespit edilemediği zabıtaca ya· 
pılan tahkikattan anlaşılmış olınaltla ıııezkfır knnunun ıo uncu maddesinin 
tatbiki z.:ırurl ı;örlllcJUtllnden icap rdcn t<'bl!ğ vo.rakalarmın haritasllo bir 
Uktc blrcr n!lslıasının bu -dUkkt\ıın tllğcr nUslınsmın ait olduğu belediye da· 
ircslnc ve 3 Uncu nUshatmın tln umuma :mahsus mahalle 20 gUn mllddctle 
talik cdildl~i ııruı olunur. (!lG!l3) 

Dnhlsarlar umum 
müdOrlOğOnden: 

l - S.10.910 tarihinde ( 000) adet muhtelit numaralı boya tırı:asma Uı· 

tip zuhur ctınedl~1nden eksiltmesi eski şerait dalresinde on gt1n uzatılm~tır. 
2 - Eks1ıtmenln 18·10 910 cuma gllnU s:ıat 18 de Knb.:ıln§ta levazım ve 

mUbnyaat şubeslndcltl ltomlsyonund:ı. yapılacaı?ı lldn olunur. (0688) 

l\lağar.alan 

Mev~ mUııııııebettle btitnn dalre

ıertnJ 7:Mtgtn reltlt'rle 110sl'1llml,tır. 

Saym m~tl'rllerlnln :r.ı.raretlt'rlnl 

bekler. 
• • • 

Erkl'k, kadın "re çociıklara 
Trençkı>t, Ko\~rkot, Lodcn 

"s. den. 
PA.RD.ESÜLER -

:ut;Ş .. UlBALAR 

••• 
F.r!u~k ye tot"Uklıır için 

liOS'l'tWLEP. 
••• 

Kadm ve genç mJAr l:çln 

MUŞAUB.'\l.AR, MA.1''TOLAR "re 
J:OBLARIN 

1.'111 ~ mode:ıert 

••• 
lamarlanm kostllD'I, pardestt ...., 

paltolul< 
EN AL\ CİNS KUMAŞLAR 

• • • 
Rob, Tayyör ve Mantoluk 
nn-·ı.t)' .l'.i.IDIAŞLAR 

ll'EKIJLER • PAl\lUliLU'LAR 
• •• 

En eon mod:ı modellerde 
KADIX ŞAPKAL\JU 

••• 
Perdelik n tefrlJat lı;-Jn 

Ttn..l.EB ,.A K CMAŞLARI~ 
en sun ,.e t'D zengin reşltlerl 

• • • 
Kadmlar 'tir 

ÇANT.\I.,\ R 're 

SA.JITt\'AN !\lA)fU(Aı\TJ 

• • • 
Kadm, erkrk \·o 4:ocuklar için 

TIUli.OTAJ'm 
Zengin ve milnteh.'\p ceşiUerl 

r •1 
Çocuk Hekimi 

. Ahmet ·Akkoyunlu 
l'akelm. TaUnıbıuı.• Palu No. t 
Pazardan maada bergtln uat 1e 

ten eonra. TelcJon 40121 

liaat#· 
14.lltcnUJlcnmcden mUtccssir oı:nı:;an 

iyi c!ns an.:ı.l; hnklld bir mücevher vg 
blr ııuı'at cserldir. Maklnası emsal. 
clzdlı'. KaUycn oa~:nıız. 

G1:nel Accntatığı: lsta.nbul, I{utu· 
lu han 1/4 

Satııt Mağaı.alıın: A. Baroççl. Sul· 
tanha.mam Panclrla vo Sa.nldl.s, Ga· 
l&ta J\:arnl;öy, .Albcrto .Assante, la. 
UklG.l caddeli!, ıcarevyan, Sirkeci. 

Yakıt neşriyatından : 

Seçme 
Hikayeler 

DikdUncU kitap Hatırıı dc!tcrt 
adiyle DC§redlldl 

Bu kitabda: 
Kenan Huluıi 
Hikmet Münir 
Yekta Ragıb 
Osman Cemal 

Muazzez Kaptanoğlu'
nun hikayeleri vardır. 

128 sayfalık bu kitabın kıy. 
meti 10 kuruştur. 

Satı, ycrl l'AKlT Kltabort 

Türkiye Cumhuriyet 
AK T 1.: 

Merkez Bankası 5 / 10 / 1940 vaziyeti 

llaaa ı 

Altm: San KUo;raro 
Baıılciıoc • 

71 tiH 5S ~ 101. 012.889.51 
9.820.901 .. Sf • 

oraklık • 2.191.688.78 ı 13.028.479.8: 
"oablldekJ llub.ıblrlcrı t 

l'Ork LlraBJ • • 220.93:1.67 - 220.935.6: 
Darlı;tckJ :uuhnhlrlerı 

A.ltm: <::an Kilogram fı sı9 09 ! 7.5:?5.192.41 
Allrna lAllvW kab1J serbest cıo

•i:ler • 
Ol~" dtlv1zıer •e bortlu Kllrtn& 
t>aldyel<'rt • 

R11z.Jnf' Tnbvlllert ı 
Derubte edııen evt'llkı nakdiye 
kll!'llll~ • 

Kanunun ti • 8 maddelcr1ne tevtl· 
kan Hazine taralmdon vAk! le. 
C2Jyat • 

8cnooat C\lıdanıı 
rıcar1 ::>encdnt • , , 

.. Aham uı lAb\ 1111 rllııtıını: 

Deruhte edilen evrakı nakdi· 
)'enin ka!lı]ığı e:ıb:ım "' 
tob\'llllt itibari ıuymeUe 
Serbt':ıı Esham n Tabvtldt: 

A'"anıol:ır ı 

Altın "e dn,1z U~rhıe avıı.zı • , 
rabVflllt Uzerlne avnn& • , 

fiuzlneyc kısa vacı. 6\'IUlt • , • 

Ho..ılneye 88:>0 No. kanuna ı;l.lro 

&Ç1l3n o..ltın karşılıklı llYUWI • 

lUssedr-ırt~r , 
Muhtelit • • • 

38.114.~ 

20.UO 5·14 .~-l 27.803.851.m' 

• 
158.748.563,-

19.8~1.484.0t 139.357.079.0C 

259.GJ2.437.05 239.6~2.437.o: 

47.212.97G.9~ 
8 277.037.57 G:i.490.03t5C 

8.035.93l 
1.sos.12~.oo~ 
6.650.000.00 

49.100.000.00 

\' f'lıtln 

6.1.866. 757 .9: 
4.500.000.0 

22.251.902.8' 

686.1 fıl.478.S.' 

ı Temmuz 19311 ln-11 ' n·. r • •·· ı . ,. 

yordu. 
Fakat o, k•·vyctie tahmin edi~ or 

du ki, hizmetçi kıza bu rolü veren, 
S:ıradan ba;ka biri deği ldi. 

Eliz::ının konuşmasından her 
f<'Yİ anlayan l\1ehmct derhal gitti. 
Kah\'('Sini içtikten sonr::ı, pan~i· 

yond::ın çıktı .. Köşcb::ışınd:ıki kah· 
vere gitti. 

Güne§ batmasrr.a iki saat vardı . 
Mehmet kahavchancde bir müd 

cret oturduktan sonra. kendi ken· 
dine söylendi: 

- Eliza benimle alay etti gali· 
ba! Sara onu benimle sinemaya git 
meye bırak:r mı hiç?! .. 

l\Iehmet dü~üncesinde aldan· 
ını~tr. 

Ak~m Ü;,tü saat ~ edi sularında 
kah\'cnin önünden şık bir matma· 
zelin geçtiğini gören Mehmet dik· 
katle bakınca, pansiyon Jıizmetcisi 
Elizayı tamdr. 

Eliza gözünlin ucuyla: "1 faydi 
kalk!,, i~arctini vem1ekte gecikme· 

mic;ti. 
l\Id1met derhal kahve parasını 

,·crcrc!~. kimseye sezdinneden 
kalktı .. 
Yokuş ba5ındaki dönemece ka· 

dar ayrı yürüdüler. 
Eliza kö~ba~mda durdu: 
-1naıunıyordun, değil 'mi? 
- Doğnı:;unu istersen, gelece~ri· 

ne inanmıyordum Eliza! Tcsekkür . ' .. 
l.'dcrim.. Beni fazla bckletmedin. 

Diri bi rlerinc yaklaştılar .. 
Yoku.u çıkmağa başladılar. 
Mehmet, Elizanın geli~indcn 

nıemnon olmuştu. O, son günlerde 
çok sıkı!mı~. geceleri u;-ku uyuya· 
maz olmu~tu. 

- Yahudi kızından belki bir 
§Cyler öğrenirim .. diye düşünen 
Mehmet konuşkan bir erkekti. Eli· 
za ile bir arkadaş gibi dertleşerek 
yaku~u çıktılar. Tepcba~ına geldi· 
ler. 

Eliza • muhakkak ki fakir bir 
kızdı. l'.ladam Saradan ne talimat 

P.ASJF: 
del'ma!• 
batıra& ak~: 

AdJ n tevkaJAd• • • 
ttu.su.111 • • ' • •' 

f'ed.ın1Udeld ~ııJc":ı~u.r t ~ l 
ucırubte edilen eYJ'&.'a D&kd119 
b:anuııun e • 8 lncl maddelarlDe 
tevfikan Hazine tarafından nlS 
tcc!iyat • • • • 

Denıhte ~dllen enalD u.klfir• 
bakiyesi • • • • 
ı<arşılığı tama.men altın otıru 
ııa.etto :eda\•lllı vazedilen • • 
Reesko:\t ınukablJJ Ulnta teda, 

• • • • • 
&lllVl>UAT ı \ 

rork Llraıu 'l 

...tın: s:ın Ktıogram tS9t5m 
8S50 No. knnuııa JtlSre butne:re 
ı-:ıtan a\'ttnS rrıukablll tevdt olu
nan attmlar: . 
Sifi klloenın 8& 1115 4~S 

OlMı 'h:ılıbUdata ı 

A.!tma tab\1ll katın d~!TfsJa • 
Diğer 111Mzler ve al&caklı fOJ· 

• ring t>aklycler1 • • 11 • • ı 

· tubtell.t , • ı . , • ......... :. 

Llrlıl 

15.000.000.iı 

6.188.666.15 
12.188.66G.l 6.000.000.CXı 

• \ 
\ 

158.7 48.563.00 
. 

.. 
19.391.484~()( 

139.357.079.00 

17.000.000.0C 

212.000.000.00 368.357.079.00 

69.311.380,06 
26.606.649.07 eS.918.029.13 . .... 
51.643.228.22 51.6432.28.22 

3.494.74 

29.433.482.20 29.436.976,94 
113.617.499.40 

TekflD 686.161.478.S.1 
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nlırsa alsın, bu arada gönlünü eğ' 
lendirmeyi de ihmal c:i~ kadar 
aptal değildi, l\Iehmet: 

- Haydi, il · ünce bizim !<>kan· 
taya gidelim, dedi. 

Tepcb:ışmda, .:\lclııncdin her za· 
man yemek yediği lokantaya gir 
diler. 

Eliza için için gülüyor ve MeJı· 
mede bir şeyler ~ylfmek istiyor 
gibi sabırsızlanıyordu. 

Mehmet. genç kızın yüzünde be· 
tiren çizgilerin manasını anlamır 
tr. Bir kö~yc oturur otumıaz, E· 
lizara sordu: 

- Mühim bir hab::!r mi \'ar? 
pek herecanlı görünüyorsun! 

- Şöyle bir şey dü~ünüyorum. 
l\telunct efendi: Bizim p:ınsiyonda 
kard~ini beklediğini söylüyor 
sun. Eğer sen yokken kard~in ge· 
lirse ve bu haberi sana müjdele 
sem, bana ne bahşiş verirsin? 

Mehmet gülmeğe b:ışla<lı: 
- Ne istersen •·eririm. Hanira 

o günler?! 
Ve içini çekerek ilave etti: 
- Onu bugünlerde göreceğimi 

umuyorum. Eğer tıen bu müjdeyi 
bana ,·erlrsen, ben de sana söz ve 
riyorum: Bir fistan yapacağım' 
Hem de ipekli.. 

f:liza yarı inanır, yan inanm::ız 
bir tavır~a Mehmedin yüzüne bak 
tı: 

- Ben hala senin burada yan: 
bizim pansiyonda karde~in içir 
kaldığına inanmıyorum. 

- Madam Sara ela bu f ikirdr 
mi? 

- Öyle ya. Zaten b:ı itimat ıı 
tığı bana veren o dur. 

- Neden in~nmıvorsunuz? Bir ·r- .. 
insanın kardefı kaybolmaz mı? 

- Kaybolur ama, bu kaoar alfı 
kadar olmaz diyorlar. 

- Vay, ~ıfadam Saradan baş';:a 
benimle mc~~uı olan yar mı'? 

(Dcı:crnıı var) 
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POR1.,RELERI No:14 FUTBOLCU 
____________________________ __. ................... ---------------.---------·------------~-------------------------------------
Futbolda her ınevkıde oynayan ve aynı dereced 

muvaffak olan takımın can kurtaranı 

SA B i H 
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Kısa bir zamanda Holivu. 

dun naz.arı dikkatini üzerine çc. 
ken Alis, birçok halın sayılır 
koıaturatlarla filmlerde çalışmak 
için teklifler aldı ise de kabare. 
deki dansö1Jük vazifesinden vaz. 
"'Ccmemistir. Bunun sebebi de 
b ~ ~ 

bu kabare ml\davimlcrinden zen. 
gin bir Alınanın kendisine a;ıl• 
olması ve Alisin bu adamdan 
hayli para sızdırmasıdır. m:a
yetc göre rengin Alman Alıse 
küçücük bfr yeşil saksı içinde 
zür.ırüdle i~cnmiş sun'i bir gül 
fidanı hadiye etmiş ki değeri :ı.. 
şağı yukarı hakiki bir ı:er.'ct.. 

M i ti ı Oyu tarzı V8 b Si efl8 J miş ... Bu işin dedikodusu o de. ez ye er H n usa ., r (ft('r lmkkı orahfuuJorı rece almış yürümüş ' ki, Almanı 
tB~t:\ra.fı dunkl\ nllshanuzd:ı) l lur· Topu yerinde ve zamanında maçını gördilm· Hiçbir oyunda al- kabarede artık (Yeşil saksı) di. 

H:ı.lbuki m:ıatecssUf Mısırlılar GürüşU, taç riz~i üzerinde topu <l:~ı pası kullanamadığını, kesildi· ye taııımağa başlamışlar •. 
bızı uçurdu· Tam yedi gol altılar· g~lrmedcn gösterdiği ince likler· ğ'ini, iş göremediğini ve oyunun Bir zaman !!elmiş, Alis kaba-
\ ' c Sabihiıı yerlerinde oynaulan o- Topu en mUsııit arkadaşı g<:ırcrek en son dakikasında bile t'nerjislnln ~ yuncularmıız sahada dolnşma.'ktan ortalayııı· İç oyuncu ve arka rnun- ~ksildiğ• ni ı;örmcdlın· Şu kadar reden l.aybolmuş. lııte bu sırada 
b:ıı;ık:ı bir §CY yapamadılar· ldare- vin oyuncu ile dcpJasmıınlı ve §a· var ki Sabih o dert'cb kafayla o)- çıkan bir dedikodu, d iğerlerine 
s'zliğin , kliıpçülUğün eczasını acı yanı hayret derecede meharctli nıyan bir futbotcüdür ki, ö~•\e 1ü- tüy dikmiş .. Guya Alis Alman. 
acı çektik . . Maçtan sonra. yine Mr- kurulan müselles. Sağ açık ise sol zumsuz yere koşular. hareketler dan hamile kalmış ... 
s:rlı futbolcülerlıı idarecilerinden :ıyağile, sol :ıçıksıı sağ ayağilc yaparak kendini yormaz. Yerinde "Birkaç ay sonra · bu dediko. 
ve beni tanıyan biri yanuna sokul· lcalcyc attığı şiltler. Birden kale- YC zam.anında hnr~ket.e geçf'r· dunun mahiyeti, Alisin kucnğın
du, hiç unutmam §Unları söyledi: ye doğru ve korner çizgisine inlı: (Mesela açt.'c ?),ıadıı;t z<:man ba- 1 da gözüken kundaklı bir çocuk. 

' '- Çok mUtcc-sslıim· Türk fut- ve oradan ıırkailiı.şlarınn. gollUk ~n korner çızgtshıe dogru hızla 1 d .1 1 k· ti"·et kcsbctmiı; ... 
bolcülllğUnU ço'k gerllemi11 ı;ör - ölçUlll paslar· Ta uzaklardan kata· gı.den topun arkasmdan koşma.ı, a. eı ıa a J -

dUm. Herhalde sizi idare edenler nin önUnc attığı tehlikeli şandel- durur bak.ıır değil mi? lııte burada Demek ki Alis Al.maola evlene. 
bu işten mes'uidUrler . ., ler. Mükemmel kornerler. (Sabi- Sabfh o topa vetişilmenlıı imk:ln- cek ? ... Kabaredeltı genç kız ar. 
Yalnız iki misal aldım· Bunun hin kornerleri futbol aleminde sız olduğunu herkesten iyi hesap. kada§ları Alisin bu halini gıbta 

gibi birçok can alıcı maçlarda, i~te mcşburd}lr)· Birden uzaklnrd:ın lamıştır. Koşarsa boı,ıuna koşrouş ile karşılamışlar... Çünkü Al. 
böyle, Sabili oynatılmamı§fır· çapraz bir al:mln kaleye iniş ve olacaktlr· Halbuki boşunn. ela olsa man. Afü~i alarak memleketine 

Bir Uıkrmda., hangi oyuncu ne - ekseriya topu lıasım kalesine so- bazı oyuncu bu topun tl.!kasmdan gidecckmiı:. Fakat seyahatte bir 
rede muvaffak olur, Sahihe soru· kw?... kosa~:) .. Bu da fu~?l meraklıları- nokta yine orta.ya yeni dcdiko. 
nuz size söylesin· Bir futbol takı- Noks:ınlan: nn gozunU nldat.abılır· Çil 1 ·· ı ·· 
mı nasıl antrcno edilir, Sahihten Bütün bu meıdyctleri nefsinde Demi Türki\'ede hUtUn dünva - dlllnr ~Tkarmış. 11 

m ıenuz ev. 
öğrenebilirsiniz· Mühim bir maçın toplamıl} bir !utbolcUdc, gelin de da blı- futbol· tnk.ımmın her • bir lenmemiş olan bu çiftle beraber 
tam bir tenkii!ini sa.bibi sa.lühiyet siz kusur bulun bakayım? Dü~ü- mevl<iindc bu derece mtikcmnıel Ceymi3 de scyllnt etme~~ üzcrcy. 
bir ldmseyo mi yaptırmak istiyor- nUyonım. Dil!}ünUyonım, bulamı.ro- oynıyan hir futbolcllye rasge line - miş ... Halbuki ne alakası var 
sunuz? Sahihi bulun··· nım· Bazıları Sabilıin nefes knbi· mez. Sabih, memleketlmi.ztlc ild Ceymisin ... " 

Sahih bugfin dahi memleketim.iz- liyctinin kifayctıılzliğini, cnerj:ei - nya:;ına ve topa Iıüldnı tr>knik o- Polis hafivcsi Vilyam Hod ~>U 
de ha.kkfyle isfilade <?dcbileceği - nin noksn.nhğmr, sUratintn az ol - ~·u~cula:mu:-m en brır:.md~ g~len, malfımatı aİdıktan sonra, knfa. 
miz kıymette bir futbol mUte.has- masını ileri ı:ıürcrler· Ben kat'iy. kclımen~ biltiln mımasıle ıdral \'C smda bin bir ihtimal yaratıyor. 
sısıdtr· Türk futbol teşkilatın& yen bu kanaate do iştirak edemi- Ustad bır futbol ,,ıdızımızdı· r 1 b' . • .. . d 
~er.sup blltlln clcman.larmıızdan, ycceğim. Zira Sabihin yüzlerce BEDRİ GORSOY du. ~ e yanız ırının uzerın c 
ıdarccilcrim.izden, antrenörlerim.iz· durabiliyordu: 
den, bilgi, idare, görU.s ve bllcUm- (7IJ _IJ .-.. -' .. Jt. _ _ Alis, Cey,ulsin metresidir. 
lo futbole ait ma.lClma.t nokta.sın - J~aMUuı.~ Bu vasıta ile elde ettiği zengin 
daıı Sab!h kat kat üstündür- Tilrlr Almandan istifade etmek iste-

futbolcUlUğüntln ilcrlem.e.Sinl anu BEN YAPTJM,• OLDU mcktedir. Fakat bu aırada Ali. 
edenler, böylo kıymsUf, kudretli sin Almandan bir çocuğu olma.. 
bir varlığr, nasıl göremiyorlar, bi-1.,,...,..0rln.r ,,

0 
on.:ı-- z..u"-.:ıe L\t _ Efk. ınJ -.:ı b t .. . sı \'aziyeti müşkülleştirnıiştir. 

.... ...,, WloU .... ı.u.ll.U "' unumu yuac, ser es 'urc~ilerm kıymet , .o ku" etlerlnıkn 
mlyorla.t, hayretler içinde ka.lıyo- ~iiphc eden blr \'llzlyctln hasıl olma.51 bu baylıırın ho~uoa ;;\tmcmi~. Fakat kim bilir Ceymisin, . Alis 
rum ve neticede kendi lı;endlmo kaJkmıı;lar, ımn·ctıcrinln lıaklkatlnl meydana ı.oymak l~in n.ouıWr üzerinde n~ gibi bir tesiri \'ar-
mırıldnnıyorum: ''Zavallı Sabih, gtl.r~ilerlc mlls:ıbaka yapm:ık istiyorlar·· drr ki t;enç kız. Almnnyaya gi_ 
claiına. §anssmım, seni bir tUrlü Bir ga.zetcn!ıı de yazdıihna bakılırsa, nc<len Trrblycsl nırr'ktür. dı:!rken ondan kurtulamamıştır. 
tnnryamıyorlar ... ,. lUğttne müracaat ctml&ler ,.o kendilerine: \'ilyam bu noktayı, sabahlc .• 

Sıı.blh Tilrldyoyo ı;olcn antre· "- Diz büylo bir mUsabaka tortJp edrnıe)1:t·· Anoıı.k tılıc, mNcl:i yin rıhtımda aldığı kiiğıttan öğ-
nörlerin (Hanter ve ııon milıt ta- Kızılay menfaatine gUrc~mck üzere lıiLc müracaat cder5colz; bfı de rendiği malı1matla karşılaşlırm. 
kım için gelen ve hakem kursunu kab ı cd • ,, cleDıi ı ldn.ro eden İngiliz mll.ste-") h- u c.ru S rr... ca aradaki münasebeti derhal 

..._ ~!" Böyle f}eY olar mu?·· k d D k 1 • · ııini okutacak derecede ytlksck bJr avra r. eme o uyor ki Alıs 
futbol nnt.rcnörUdür de-·· B~ l~edcnı.syonunun, bir ama.törü hlr profesyiirıclle karı>ılaş. ''C Ceymis, Almanya ve oradan 

tırabllmek saliıhlyetl Yar mıclır!··· 
Sahihin oynadığı vo son derece Duna nıUsaade edclıllecek ycgine makam, !ıadc ı~ynelmllcl rede_ da Türkiyeye geçmişler. Fakat, 

muvaffak olduğu, ha.tnııla.rla dolu ra.syondur. Da fcılerasyonun nıllsaad061 olmadan, 1.ılr profesyonclJo ne maksatla? •.. 
b~ok maçlar vardır· Aklnna ge - ı...~1-c hl tö u ı b il b \'ı"lvam bı·rden sair clı·nı·n pa ... len, blrka.!;.nu yazaymı: --a .......... an r ama r g resç, u m sa akadan ı>onra anıntörlüğıı tek. J ~ • 

İttihat.spor _ Fenerba.hçc maçm- rar nasıl aYdct edebilir! 
daki meşhur, ka.fayla attığı bera.· Xa.srctUn Hoca'nuı hcsnhiyJo hareket cdcn;ck, tıo müsab:ıknyı 
bcrlik golü... Slavya _ !stanbul belki yq>tırahlllrlz. 
muhteliU maçında 801 iç mevkiin- Hocaya kar heh'ası tarif ctmi~lcr: • 

J 

Zafere kadar·· 
Spor, macera,. aşk rorrıarı' 

Vazan: ~ACIT fUGRUL OGEl .. ,rı 
. . alı tııcC 

maklarmı şıklattı. Gözleri pa. 
rıldadı. Derhal cebinden pi'posu. 

1 
nu çıkararak d! Jurdu \"C yaktı: 

- J"akat ben budala mıyım, 
Allah aşkına? .. Tamam ... Böyle. 

dir bu ... 
Hemen lnzlı hız.lı yürümeye 

başladı. 
Bir yandan da mırıldanıyor-

du: 
"-Herifler Almanyadan Tür: 

kiycye gelirken zengin A.manı 
da beraber getirmediler, çocuğu 
da ... Çiin!tü vapura binerken ço
cuk yoktu. Şu halde Ccymis \'C 

Alis Türkiyeye bir vazife için 
geldiler. Bu vaziic kendilerine 
Almanyada verild.. Almanyada 
i!d Amerikalıya niçin vazife ve. 
rilir? .. Bir tek cevap: Amerika. 
1ı oldukları için ... Yani yapacak. 
!arı vazifenin Amerika ile aliı. 
kası vardır. Bu va1..ifenin Ame. 
rika _ Türkiye _ Almanya ile ne 
gibi bir münasebeti olabilir?" 

"Buna da verilecek cevnp ga. 
yet kolaydır: Mademki Ceymis 
Kemali kat:ırıyor. demek oluyor 
ki üz.erl~rine aldıkları vazife 
dünY,a boks şampiyonluğuyla n
hikadar... Tamam.. Tamam ... 
Tü Allah cezasını versin! ... Ben 
bunları şimdiye kndar nasıl dü. 
şünemedim ? .. 

''Alman boksör 10 gün evvel. 
ki ka.rştla~mada Amerikalı bok
sörü yendi. Bütün spor efkanu. 
mumiycsi Fransızı <la yeneceği 
ii1..erinde birleşiyor. Şu halde 
Tiirk boksörünün ekarte e<lllme. 
siyle Alman l]oksörii. kolay bir 
dünya ı:ıampiyonluğu kazanmak 
istivordu. Buna nail olabilmek 
i~i; Ccymisi satın aldı." 

Vilyam Hod derhal bir taksi 
~evirerek içine rıUadı: 

- Çabuk Sguare Gardcn'c gö
tür beni! .. 

- Beşüstünc ! ... 

lü' mana veremıyen b. }(eJl,rt 
bay l}ayri, Naranı bır 
çekti. : .. t ,.. 

. b'lekter""' 
Genç kızın ince 1 

vuçları içine aıara.k: 
11 

~l· 
e ca.nı 

- ~aran. dedi, neYa.na.. J3el1 
kılıyor? Söylesene b de dtrt 
senin hem baban, h~fll" '{o~ 
ortağın değil nıiytın · artıl< ! ... 
Nevyorktan bıktın Dl~dcliJJ1· f~ 
İstersen ba.c;ka \'ere gı , ... r. V .. • • 'pl • 
hat 3 _ 4 gün daha ışı a kllıııı.~ 
ınUddct zarfında, burad 5011rıı 1• 

va mecburum. Onda.il ıoS'' '1' 
~ · 1 ı ,...., .. A.ngc rel' terscn senın e JV"' eıı ) 
deriz. istersen sen ~en:onr' )-t• 
çık. Ben de 3 - 4 gun ~ 
tişirim sana... JtıP' 

. :r-M\'vor 'f 
Genç kız hatbukı -" hitir 1111 

1 
bir adım bile uzakla~ kaf~ 
di? Bununla bc~a~r babŞSııı 
kurcala \'an bir fıkır i.rd'. 
bu t.cklfrini kabul etf 

1
' ge-

cd. uısft.t' ııı 
- Peki baba. d 1

• dil"· fft 1 
los her halde güzel .Ye~ııtıs) 
değişiklik insanın. lÇ S'Z dC 4 

n.lrr. Oraya gideyını. 1 

gün ~onra gelirsiniz. t>IJÖ'· 
1 bUJJ \'C 

Kızma bir meşgll e ·ndİ· 1 
ği için bay Hayri ~evı :r'j.t'J~ 
hemen ilk vasıta ıle tiPİ teOl 
Los Angelosa hareke 

elli. bf.f 
lırl<eil :il' 

Tren, gardan a)-r~. ıtle 
Hayri neş'e içinde r-;af81Ul 
dil sallıyordu. ...nı~ • !~ .. -

Tren gardan <;ıkar bS~.,,ıll~~ 
Naranın ilk işi b~men·gt_nSl~ 
nı •indirmek ve ılk \dıı· • 
inmc'-·e hazırlanroa.k 0 .J!ll.f~ 

J .k n1ı:.-- ,~r· 
Ncvvorka 25 dakt 11 l\ ov 

J ·nere 
olan bu istasyonda 1 d 
hal bir otomobile ::ı.tla ı. 

Şoföre emretti: 

• * "' 
- Nevyorka!.. 1 ıı !·· ) 
Maksadı neydi ~~~~

1
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stanbuı Levazım amirliğmden veri\en 
harıci askerı kıtaatı ılanları ~ ,~ ________ _.. ________________ ~~~~~il~~ 

1000 ton balya samanı Balıkeıılrdc aııkcrt satınaıma ıtorn ııcdell ' ıı:'ı 
ıo ·lJ40 saat 15.;;o da pa.ı:arlıklıı satın alınacaktır. Muhar:nr:ncıı J<aU tc~~ı 
kilosunun 5. kuruş olup yarısı muvakkat teminatı olmıılt tız?rc 1232) < rt J. 
i500 liradır. Taliplerin o gUn ,.c saatte komisyona gelmeleri. l.940 ~cf~ 

Pazarlıkla :;oo ton arpa satın alı:ıacaktır. Pazarlığı H-lO dl' yııııı11 ,,ş 
gUnU sant 10 da lzmlr levazım runJrllğl satmaırna Jtomısyonuıı esi 11°_.ııt 
tır. Tnhmln bt'dcli 32.500 Ura muvakkat teminatı 2438. ı:;arınat° rısı<l<lltP' 
yondıı görWcbillr. İstekliler kanun! vcalkalnrllo \'O temınat ıııu~ 

do Oynad ğı cnf bir ı::!j , - Kar alır.ım; üzerine pdmıcr. döl•ersln, kar h"l\·"cr olur .. 
I C6 OYQn:•• °" • " ~ 

mal turnesinde bütün iştirak etti- Demişler·· 
ğa maçlardaki kazandığı muva.f _ Bir gün lloeanın cam kar Jwh-ası istemiş.. Fak.'lt . mc,·ıftm yu ... 

12.30 program, \'C memleket saat })elli gün ve 2aatte komisyona ruUracaatları. (1230) (9680) 

8l"llrı, 12.33 alaturka mUzlk, şarkılar, ~) 
fakrycticr ve bilhassa. Stokholın Karı nereden bulsun! Tufnıu!I kar yerine bir tabak on almış ... Bu ı>f'. 
muhtelitino :karst çıkardığı şayanı fer de pekmezin yoksulluğu sıntmış. Hoca ha ihUya.<·ı da. !tir~e ile t<-
lıa:rret derccedo mükemmel oyu - lafi etınlı;. ''o wıun üzerine sirkeli dökerek kar ht'haM yaıımıs... -
nU··· Bütün Galatasaray - Fener - Bunu da, kendisine bekayı ta.l'il edene anlatmtı;· Ad~: • 
bahçe ~rşılaşn:ınlarmda klnhll le- - Olmaz? .. diye ttlraz etmiş. 
hinde oynadığı mühim roı ... Mü ta:. Hoca Jıaytttlo cc,·ap ,·crml5: 
rekedo İngilizlere karşı yaptığr - Neye olmasnı ! Ben yaptun; 
maçlnrdn. gösterdiği harikalar. Bu da öyle.. Ni~ln olma.sın? ... 

Meılyetleri , .c oyun tanı: 

~llida!i Sabih - Degajınanları, 
sag vo sol ayağile, mllkcm.ıneı .•• 
Hücumun lnltlşaf edeceği noktayı 
görilşlcri· Top ve oyuncu tutll§· 
Pas keslıı. oyuncu Uzcrlne depar. 
Tam zamanında yer tutuş. Zama
nında kafa vunışln.rı· Haf bekler 
le pıısla!jr.13.lnr, u~ uzaklara, açık· 
Jara varıncaya koda.r uzun vo isa
be tli paslar ... 

l\Iu:ı\·uı Sabih - Topa ve iki 
ııyağmn son derece hfıltim, demar
ke o!nn arknd~ını görmekte ve 
or:ııyn ml!stc!na paslar yollamakta 
C'"'>k ma'ıi r. Mublclif pozisyonda 
1.:ıf.ı. vı rı: !arı· Yerinde ve 1.ama
r:·n 1 ı fü rü~ erek kaleye iı.rı[ vo 
le .• llk .. !I şUtlc>r ... Mükemmel ayak 
\'C \ 'icö.'t ç:ı~ımları velhasıl teknik 
.. ü~!c r . ~ !ü'< "mmcl avnk \'C vlicut 
<;n' ım l • rı Velha.s!l t~kn!k bir haf 
o uncus•ı. 

:ı: ı •rl,rz nıuh:wir.ı Sabih - Oyu
r,ı:~ nı e> rkcıl sıkletin! değiştiren ve 
es:ıalı bir sureti C' inklşafı::ın yarı· 
yan ı:::~n uzun açıklara · paslar· 
Miıkemmcl dcmarke ol~rak aldığı 
po.Elar ve' scğ so', yerde n havadan. 
sıkı şütfo:-. Z:ımnn:nda tehlikeli c
Pıl'lcler. Yanındakilerle \C haf brk
IC'rl olçülU pasl:ı.ı;:maiıır. 

it n:aıh:ıcim Snbilı - Çalınır, e
şapı;si, iki nya61na da hfı.kim ol
duğundan sağ ve rol şlitler bilhas
sa vole (top yere inmeden) nt•ığı 

lzmirde futbol 
mevsimi 

İzmir ~ild maçları 13 ilk teş
rin tarihinde başlayacn.ktır. 

3 ha.fta sürccC"k bu maçlardan 
sonra lik maçlarına geçilecektir. 

Tanzim edilen lik fikstürU 
şöyledir: 

1 inci hnftn: DoiJan _ Ateş, 
Altmordıı • Dcmirspor, Kar§ıya
ka ·Altay. 

2 nci hafta: Demirspor _ Kar 
şıyaka, Altrnordu. • Altay. 

3 Uncü hafta: Al tat • Doğmı, 
Kar.~ıyaka - Ateş . 

4 Uncil hnfta : Dcmirspor • 
Altay, Altmordu, • Karşıyakn. 

5 inci hafta: Altuıcrdıı. - AtC§ 
Dcnıir.<ıpor - Do/}mı. 

G wı Jırıf t ı: Karşıyaka - Do
ğaıı. Altay - Ateş. 

7 nci hafta: Demirspor - Al· 
tay, Altıııordu - Doyan. 

Genel Dire~tör 
Edu nede 

~oUer. Açıklara en mtis:ıit paslnr· Bir teftiş ynpmnya J.snrar vermiş 
l\nfa oyunları. llaflarla geri pas· olan Genel Dire~tör Cemli Tanor 
larz. GC'rlye en can ahcı nnlnrd:ı dün Edirn"'yc vnsıl olmuıo.tur. B'; 
yar 1 • (bi~ok •defo. gol kurtara· iki gün sürecek bu tcıftiştc.ıı sonra, 
cak d e ). Genel Dfr<'kt5r lstanbula a\'detlc 

A, •. ruu!uı.chn Sabllı - Sağ ve ı rnükellcl'iyct i§lcrl üzerinde tetkik. 
sol açıkta da Sabih muvaffak o- ler y:ıpac:ıkltr· • 

oldu!" 
Biz yaparsak olur? .. 

S.\CJD Tl'Grrnı, (~t~T 

Askeri liseler 
Atletizm müsabakaları 

Askeri liseler atletizm milsaba_ 
kalım cumartesi vo pazar glinleri 
Fenerbahçc stadında yapılacaktır. 

---o---~ 

Ankara lik 
maçları 

• 19 Dtn.L'\'Cl'fF..ŞRt.'.' cmURT~~· 
GÜXO B.\ŞLU'Oiı 

Ankara lik maçtan bu sen.~ 
19 birinciteşrin cumart~i giL'lil 
başlayacaktır. llk maç Demirs· 
por - Güneş arasındadır. Pazar 
günü karşılaşacak takımlar şun
lardır: 

Diaçsr1or - Ziraat, Galatasa.· 
ray - Maslccspor, Birli!; · Gcnç
lcrbirlifji, Aıı'kcragiicll - llr.r 
biye. 

.ı;ı: Muhafızgücü takımı, Muha
fıztümcııi Ankaradıı bulunmadı· 
ğı için maçlara i~rak ctmiye
cektir. 

----40r---

Türkiye bisiklet birinci
lik müsabakaları 

Türkiye bisiklet birincllilı: mUsa. 
bakalıı.rı bugtln Bun:ıada yapılacak. 
trr. Bu mUsa.bakn.ya bölgemiz namı. 
na Halid, Sabri, Şevket ve Mardik 
i3Urak edecektir· 

12.50 aj:ıns haberleri, 13.05 m:ZI!<, * * * ıçlD t'i: rııd''~ 
1'Urkllter, 13.::?0·H mUzllt ımrı~:k Garnizondaki birlikler eratının ekmeklik unlarını temin ~uı:• 4' 
program, (I'l.) kilo bu~day kırdın!nıası l<apıılı zarfla eksiltmeye konulın~tur. rgUll it"'~ 

18 Program ,.
0 

memleket sa:ıt ayn.· bedeli 84960 ve muvakkat teminatı 6373 liradır. şartnamesi bC0 d• ıUrJI ,,-ı 
rı, lS.03 mUzik, radyo caz orkctraaı ı;!lrUlebUir. Ihıı.lesl 16· blrinclteşrln O·iO çarşamba ı.-ttnU t'lllat 

1 
en tılt 

(1brahlm o7~r fdarcalndc), 18.40 blıı~ındakl Ko. da yapılacaktır. tstek.lllerin belli gün ve (~:S~ı 1 9sıl 1 

nıllzik, Faaıl heyeti, l9l:S konu§ma cwc zarflarını Sanısunda komfsy.Jn rctsllğtııc vermeleri. ,pi~ 
(stallBUk umum mUdUrlUğU tarafın· * * * tıJ c~':.t/ dıı.n), ltl.::O memleket saat uyarı ve a· lllUloobhlt nam ve be53bına 300 adet mahruti ~adır pazıırlılC ,.,,.~( 
ja.ns hnberlcrt, ıtı.4:> mllzlk, saz eser- konmu~tur. Tahmin botlcll 24.900 lira kati teminatı 3785 nra4;~~ıt1 
lerl, radyo saz beyotl, 20.ıu radyo ı;a· lG-l0-910 ı:a~mba gtiııU saat 11 d' Aokıırada 1\1.M.\'. tfa''lt ,rJr"~I 
~tesl, :0.45 nıllzlk, Ahmet Andlçer misyonunda .}&pıl3caktır. /&tekiller rartııamealol komlııyoııcla,,1.,) ( ( ı... ... ti 
tarafından !lUt sosoları, • Sonalo MI· ~4' 
şel Blavct. :?l mllzlk, Dinleyici istek· ' * * * Jl,.. tt s1 I' 
!eri, 21.30 konu

1
ma (Sıhhat saatli, 500 ton un me\·zmıtllo satın alınacaktır. Tutan 7:?.1,000 11 ,_.ı .,ı;' 

:?1.45 mUz:::, r:.adyo orkeatr~·. eşer: 6$.~00 liradır. Pazarlıkla ckıılltmesl 111-10·910 ç~aınba gl1J1 ıcnıııfe ,ııır· 
H . .Ferlt, Alnar), ~z.::o 11'.c:nl ::::~ ı;.ı· K.ayııcıido askeri satınalma komisyonunda l:apıtacakttr. Oıı ~ uı-Jt! e41

1t ~rf 
at ayan, ajans haberleri; zlraııt. e!f· oıırtlle 100 tondan 11,ağı olmamal< Uzere B.}'n a)n taııpıero de f(O)',r.~·J;J 
bam • tahvil!t, kambiyo • nukut bor- \'e /skendrrıın, Klo~'lıı, Cc-yhan, Adana, Tanıu11, Bor, :NiğdCı 1 ıatw'",, ,,.• 1 .. 1 bil ,, .. fil'' 
u~ı. (Fiyal), ::?2,4:S müzik, cazbant. coy, l';\efııaUl l&taııyonla.nııılan bt"rha.ıı~l birinde tesllnı a ın:ı /!il;rtıclC 
(Pl.) 23.23·23.30 yarmkl program ve Ankara, 15tanbııl Lv • .\mirlikleri ,.e Knyııerl, Nlğdl', l\lt'rsJn, · 
kapanış. kl'rl 'latrııalrna komhıyonlannda glirlilllr. ( L2H) (9588) tııı"1~ 

* * * ıcerf 5' ~l 
Aşağıda yazıu me,-addın kapalı zıırna ckslltmclerl hlzalnrmdll yazılr gün.saat ve mahallerdcld _,asal c' 

lıomlsyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanuni \'esikalarlle tckllt mektupl11rmr fhale saatinden bir ,.,ı 
olduğıı komisyona vcnntlcri. Şartnaınelcrl alt olduğu . komisyonda görülür. (1156) (9!:68) gnoO ı•C 

CiMi EkBilbnenln yapı • Miktarı Tutan Teminatı ıııaıe ıı 
ıacağı yer lira Lira 16/lo/o-l~ ı6 

Sadeyağı Erzincan 25.000 kilo 25.000 1Si5 11po/fJ6 
0 J6 

Bulgur Ankara ı.v. Amlrllğl ı i0.000 kilo 2tı.500 1912.50 6110/9' ,ı 
K. Mercimek .. .. 80.000 kilo 16.SbO l!:60 ~111019!~ Jl 
Heli \'eıııılre inşası Knyııeı1 !::3,582,51 176869 16;JO/ 'J r 
Sadeya:ı Erzincan Z:i.0-00 ldlo 23.000 157:; 111~ı 

• • • &Sı.erl .,ı 
Aşağıda yazıtı mevaddın kap!llı zarfla ekslllmelcri hizalarında yazılı s-Un saat ve ıııaııatıcrdeki !!3at e'"' 

ma komisyorıundn yııpıhcnktır. Taliplerin kanuni , ... ı:!ka ve teklif mclctuplarım lhnlc saatinden bit ,_,ıı 
ol1uğ'.ı komisyona vermeleri, (9686> (1236) -tııı ,•c 
Cinsi cksUtmenln yap:lıı.· Miktarı Teminatı Tutarı ihale ı;~ J6 

Scd~yağı 

Sıu!cynğı 

Un 

Sığır c~l 

Sığır eli 
Sığır eti 
Garaj ln~sı 
3 pavlyon inşası 
Sığır etl 
Sığrr eti 
Sığır eU 
Sığır e~ 

cağı yer Ura lira :ıo 940 ,~ 
Jzmlr Lv. ö.rnlrll~i 39 600 kllt 4010 fi3 . ı6l' :~~J0/940 J~ 
İzmir L\'. O.mirlltl 2:;.000 .. :!532 33.750 ;, 1011>•0 
Çanıı.kkalo ~00.000 ,. GOOO 80.000 '" 

Umurbey 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çannkknlc 
llcrzl!on 

Merzifon 
Gelibolu 
Gelibolu 
Gelibolu 
Celi bolu 

36.000 ,, 
711.000 .. 
G0.000 .. 

80.000 kilo 
120.000 •• 

1:50.000 " 
100.000 .. 

729 
1311() 

11".'0 
2352.76 
GS66.48 
l:IOO 
2250 
2812.50 
:l812.50 

D.720 
18.000 
15.600 

31.370.03 
82.329.65 


