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B. Millet Meclisi 
Rv başında . 
ıoplanıVor 

M .. 0 001 . ş e .f l ··aov·ö·K .. Mö·s·AB.AKAMız 
Malıim hır nutuk ·HABER'iN ·evi nasll 

irat edecekler ve nerede japllmall? 

lı . . 
~ 

'r 
~~~ Hatay yol ,.e 11111 itleri iizerlaide bahat Ül101' 
~ Hatayda Solak Olakta ~tklkler yapılıyor 

Ürk köylüsü 
~esut bir kalkınmanın 

Ankara, ı 1 - 'J'Urkiye Büyük 
14.illet Meeliai ı Teıtriniaan1 Cuma 
gUntl yeni içtima devresine b&f}ı
yacaktır. 

Meclisin o gtlnkil toplanblmda., 
her sene mutad olduiu tlsere, Re· 
i81cuİnhurumuz tarafmdan bir nu
tuk irat Milecek ve hUt6metin 
geçen bir eene içinde her 1&had9ki 
çalıpıa.lannm verdili neticelerle 
önllmüzdeld sene içinde yapılacak 
ifler tebarlis etUrilecektir· 

Reiaicumburumusun nutukl&rm • 
da dahilr ve harici bfltOn ma.ele
lere temuı bayuracaklan, Tllrki
yenin ~ ve dq alyuetınl açık bir 
9W"9Ue tetrih edecelr1erl ve hO· 
~ete yeni çalıpla d~ 
ijler Uzerinde ipretlerde bulun.. 
caklan anJqılmakt.adırl. 

~r·f ~ ...... . 
l' ı esjnde bulunuyor ....... .... 

•cQıeı Vekili Halagdaki Japonya 
tetkiklerinin Çinde 

~!!!~eT~!:ğ,~n!dA ::!:!!w~ ce, .... boğuluyor 
1ıııı.~ · l&ıet tinden dönüşte, Ada- ğini umıt etmekteyim.,, . Japon Hariciye Nazın 

":.11.tıaılıı. "ecıtere bir beyanatta • kt bi "S Ih 
~' a,~ de ·ştir ki: B•-aayaya mfthl• yem pa m r u 
":tt, ~'la. baevekllin refakatin· .,... --- .Paktı" olduğunu ıöyledi 
~ k<s'llU Yaptığım seyahatte tile- mlJıtarda laarp 

Ulun~e nıUstahsllle temns-
e btU tun. BugUnkU fiaUar, Dl8118•811 llldl ~ 

lıtıı't&hsllin kalkınma arl-
~I'. llılduğuııu tebflr et- Alman 
~~tat iıaa.:~- -· • 'l•ıı111. -uuaı ve onu takı- askerlerı· e!llı tı~rbe girmesinden-
~~ ltb _,.et yollarmda vu- T d 
l.,,...'~tieddUJlt harbin ·başlan- una an 

imparator 
8\jgün 

donanmayı 
teftiş ediyor 

Şeker Bayraınmm ayni gUne te
u.dllf et.meal Kecliıtn toplanmut-
na· mini tet'kil e~yecekt,ir· ~ 

:Roman.ya 
Bize petrol 
vermigecek . 
Bu taktirde 

.Pamuk 
ihracatını 

durduracağı
mı% bildiriliyor 
Ptttröl tmacmm _.., ... 

konutlnak üzere 
llr ........ ,.u 
Bırlllle gldlJOr 

Bllkreı, 1 1 (A· A·) - lyi malu
mat alan mahfillerde Romen pet· ı 
rolünün Türk.iyeye ihracaU mene
dildiği takdirde TUrldyenin Roman. 
yaya pamuk ihracatmı durduraca
ğı bildirilmektedir· Ayni mahfil· 
terden öjrenildiğine göre Btık
rette bulunan Ttlrk ticaret heye· 
t1 dtln Romen htlkillnetine TUrk 
pamuk aabşlarmm bundan böyle 
bedeli peein tediye olunacak bono
lar mukabilinde vukubulablleceğini 
blldirm1f tir· 

~ bıaıtnı bil~ zorlukla kal'fl• 

~ ~~ •lhaıat işini biru na kled i 1 i yor 

BllD'et, 11 (A· A·) - Bir Ro
men ticaret heyeti, Romen. petro· 
ltlntln Almanya ve ltalyadan py
ri memleketlere ihracatmm mene
dilmeai bakkmda Alman hUkflme
tile görütrnek üzere yakında Ber

Lonara. 11 (A. A.) - Çin'in lin' lıidecektir. 

~'- rnı.11 bulunmaktadır· 
~~· 'arıu~bu nevı ithalit ~ya· ı·ngı·ııere 
~hl:'~tiıı i CUJQuz, koD1Ju mem· 
1~~ '-ıaı::de ı,:ırpmdıktan milş 

Lonara büyük elçisi B. Kuotai· Türkiye ve Yunaniltana Romen 
ıi, nura.da yaptığı beyanatta de- petrolü ihracatmrn meııedileceği 
mlşiir ki: Berlinden bildirilmektedir. 

Binnanya yolunun yeniden s.- •• 
çılacağı B." Çörçir in ya.pm11 ol· 
duğu beyanat. Çin'l ve Çin'in 
bütün doetlannı memnun etmiş
tir. Birmanya yolunun ~ılmuı, 
bir çok defa fellketll mahiyetini 
göetemı teskin 1 aiyuetine kat1 
olarak nihayet verecektir. 

,~ b:"· daha endişe tev- Roman gagı 
~hıı111 diğ.haıde değildir. 
ı,;,ı) ·tlel'inıızi er abamı ile mu- d u·· ş m a n 
"Qi 

0lltt'lrı lemin eden buglin-

~ •ıı'"Prtıı llakliyat ıarttannda m e m" le k et ~~e )"aJı." k&l'fılaımadığmuz 
tı.I~ ı UJltu:a İngifü:lerle yapa· 

it 0111 lılı~ &ıılqmad&n sonra Q dde dece k 
tı;.~\lz 11 lltırabnu çekmck-

baıı ithallt malların Çin'in cesareti ve metaneti 
(Devamı 4 tlne8de) 

~ ~ . 
~~ui!! 

;:::;.,. giren 
1 

~~ lirkaluı 
4 : HASAN KUIÇAYI 
~~~rt fırka ... 
L~ 11..)b)., __ ;-J'aJ'a glrdl)er-
, -..............-.-~ Celen ha-
~~ ecu,..,r. Abnaaya 

~ ~ 41~lruc1aa cJoirus• 
~;o ~Anda ıwa· 
~~~;.....~ 
~~-;~~ 

IQll-.. A~ ı.e.MU tep. 

.(~-::.~ 
- Mo; 

(Yanın ' ttnclide) 

:Ramazan . pideleri 
eksik çıkarılıyormuş 

Ha ıapdaa lloatrollar ••tl1811 aeruıt 
ve olvarmdı•• 1181 llraua plllılerl 

•lıadere elllldl 
Bundan bafk& Tqçı1&rda '1 numa. 

rada ~ Ko9taatla. puıtınnacı 
o.ete, putınnacı 8lmoD, BalıkpUa 

nada putırmaeı Vortlaer, putınnacı 
Jılip'dıÇ attıkları putınnalan •oık. 

ta bulundurmaktan, BeJOllund& ı.wı. 
W caddemnde 24. numarada YUIUf 

ebik tarbJı ftrucala at.maktan. 11,. 
nDbd& Hemam cıeclclellntl U llU. 

marad& bap n ..-et Tal et:ıert 

Emniyet altmcı ıube memurJan 
dUn de Ram•pa pideleri imal edeD 
firmlan lettlf etmtıler ve buDlardUl 
Çemberlltqt& 19 ısumarada tırmcı 
Kuatatanm, Beyuıtt& 11 numarada 
fırmcı NuriDin. YealCerDer caddeıllade 
tmncı HOlleyin Avnl'nln, Ordu cad. 
deatDde 71 numarada fırmcı Mehnuıt 
Erdemin. Çarfılrapıda 21 Dumanda 
tırmcı Mecldln eladk tarbJı Ram••n 
pldell Ç1kardıklan coraımut. bunlar 
mll.l&dere e41lerek tırm nblplerl ctu. ft •11M1ert etUııet -~ np • 
Jllllıllnlmtttlrı "\ .. ,, ........... . 

ingiliz 
tayyareler inin 
dün geceki 

akınları 
Londra, 11 (A· A·) - Hava 

nezareti tebliğ ediyor: 
10 • 11 tetrinievvel gecesi tnıt

lil bombardmıan tayy&releri Al· 
man)'ada benzin depolarmı m&ııa. 
tallt vasıtal&n ve l&ir uJı:erl he
defleri bombardıman etm.iflerdlr· 
I>fltin&D tarafından ifgal edl1mie 
olan aruide Wn ''iaWl limanla.n,. 
da bom_ba.rdmıan edilmlttir· 

Enelki gUn Ud, Uı: pıetede ~ 
rtirlnden farklı ıekllde çıkan bir 
hablr hakkmda mmtaka lkblat 
m.Qcl8rOnUa m•!Cım•tma mUwt 

, Pmm6.._), 

Dikkat! 

Geutemldn ... tanlmda ~ kapemJan toplMm.Ja ~ 
nm. Banlar alzln Ralıerln daimi ~ ~ lmlıat ılı9ktlr. 
Tertip etUttmta mO.llhhlan dotna ,..,......, lııahm"ma c19lll ll.ap09-

lan tam olarak lbru e4eme4Ji1a1s tııiJu11rte ldo1ılr " tıalı'1ıııe ı.k
lmus yoktur. Kupaalar ma nlUllUah oı- merArtı11r. Geomll ~ 
baların ldarellallemWlen mneuau lııalalMlata tüc11n1e temini anc.aı 
put.e ftJatmm Go .muıe blıl1cllr. 

iM kuanacak oku7UCUDlUSU ~ mUA1ıakalara ı.,ıamıan .ıoc. 
yapılacak ve huırlanaeak birkaç nolitada o~ ,ardlmma 
1Jlt1yacımm var. 

MüQ.bakaya bq lamazdan önce 
HABER. yaptmn&J& karar ftrdlll mn. oa,ucuıanmn uzulamım 

ınutıual&a oımumı s.ttyor. Bu ttlbarJa:. 
mvva.A: Daimi oıruyucuıanınıam eTtn nuıl ,.. nerede yapılman J&ınm. 

getdll\ h&kkmd& f\ktrlerlıü ve. ve,rtıecelt mal1bliata lf6re cmJ&r. 
dan kabat&el&k kroiller Jltejecek n tertlllat bakkm&L 1'1rlldr. 
Jerine yakm krokil•1 eAll ~ "~ ftJdr1et1 SGlllıDQntl 
~~_....han ••..,. • .-. ~ tıiplı,, 
,.... pıaıim, tar•• ~ a.... ~ stıtflleoekUr. 
mrin nende lDf& ed119"411t...,. de JtDe olnı)'uculanmmn mut. 
terek ıtldrlert dlkkate aımec:aktır. • 

M!\"l'RN: Bütün bunlar devam ederken. 10 Biriııel tepin lKO. ıo lldncl. 
te~rln llHl arumda okuyucU1a.rmws arumdan, m w diler 

· ' hedlyelerlmlzt kuanacak okuyuc:ulanmm ftÇDlek 11sere BüeT. 
blrlblrlnden caztp üç mllabaka tertip edecekUr. Bu mQa"Mk•. 

lardan blrlnclatne ifUrak eden olaıyucularmuS W varakalanm 
kapalı ve kendileri taratmdaD mllhDrleıuaif birer zarı içinde 
idarehanemlze teslim edecekler ve mukablllnde blrer. numara 
alacaklardır. Blr okuyucu Dk mQaab&kaya .Jıangl numara ile 

ifUrak etmlpe tklnctmıe ve 1lçUni:u.tlne de aynı· n~. De 
tı~ edecekUr \'8 nra numaruty1e l9lmlert ve adre1Jert yuı1ı 
bir defter · tutulaeaktır. • 
Her mU.sabak&nm nihayetinde, okuyucuların bize tevdi edecek. 
ıert kapalı ve mllhllrlll zarflar. Altmcı Noter Galip Blqm'l! 
tnllm edllecekUr. Bu .uretıe her okuyucunun aynı numare.71 
tapyan Uç zartı bulunacaktır. Aneü Do mU-Jıab. ......,.. 
erdltl msda - k1, bu zaman temde n . de Japdınlt n lıHmSt 
olacak - AJımeı Not.erin k•tronl altmda ~. her •U.. 
aabtkm Qç mtll&bakayı da 4otTiı halledlp etmedikleri ar-.tın. 
lacaktır. Evin kur'UIDA düll ol•lıllm•I' leia ... hkhna -
mDr• lramnr dotru UDetmlt balanlDalan prttır. Ş.J'l't GcCl. 
nD llallede• biç ldmle çdmlamltl6 - ki mllabakalarmm ko. 
lay olacafl tçbı bu lmktnm,dır - kur'a lldebd laalledmaJer 
arumda oeJd)eceldlr. 
şayet h&lleden yalnız bir klfl ile eY doCrudan cıotruY&. maıam 
prtlarla ona bırakılacak, birden fazlaysa, dUn izah ettıttmts 
ıekllde hareket olunacaktır. 

B111'01'LAIUlllll TOPLAllA YI 
illllAL l'l'lllftKİI 

- lılünbıklarm her mllalıak& lıltiflnde zartıanm ptirdlklert 
aırada illa edilecek tarthler arumdakl kuponlannı da birlikte 
göndermeleri rnecburlyeUnde bulunduklarını dOfünerek ıtmdt. 
den ona göre hareket etmeıertnı. pzeteleriDl muntazaman al. 
maıarmı tekrar hatırlatmayı faydalı buluyoruz. 

llmdl olnlJ•caJanmlllaa sonronı ı 
EV NEREDE YAPILMALI VE NASIL 

YAPILMALIDIR? 
EV HAKKINDA MALÜMt\T: 

ı - iki oda: Yatak ve oturma. 
' 2 - Hol: Aynı zamanda yemek odası. 

3 _ Küçük bir antre. . 
4 - Banyo. Abdestharc bir arada. 
5 - Mutfak. 
6 - Bodrum katta sığımk halinde kiler. 
7 - Kömürlük ve odunluk. 
8 - Bahçe ... 

CIVAPLAIUNlll IOllD 
Bu buauatakl cevaplarmm 2:1 Birlncltefrlıl 1960 tarihine kadar: 
AaJmn eMdeslncle Valen J'Urdunda llalMır p&etıMI M,els 911ı'8h 

.-mtata. 
A.drelllne c&ıdermeDlzl nya cıUrmenlzl rtca ......_ 
Cenp lç!D biç blr formallte)'8 Te kupona ihtiyaç :poktur. 

••••••••••••••••••••••••• 
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54 Yazan : :J<adicca1ı- J{a/lı 
Voronsofun ordusunda açlık baş 1 imam Şamili .esir etmek için yo. 

amrştı; h:ıyvanln..r blr tutam sa.· la r;ıkan Hercfll kumandan ~dl 
ırıa.n bulamıyorlardı; çünkii !mam. dl.lşmanm.m eline esir d!Şnek kor. 
Şamil yol fuıtUndeki köyleri de bo· kusunu ~ekiyordu; bu kad:ır )ılhlt 
şaltm~tı; ancak üı; hafta sonra §Crefli mazi.si kirleniyordu ; tarihin 
yeni ve bUyük kuw.etler say~ın.- en bUyük askerlerinden sayılan Na. 
d? yol nçıldı; Dargoya kadar yü· polyonu yenmekle BvUnürkm şim.. 
rüdü; lılkin ordunun gerllcri dur dl bir daflmm önünde diz mi çöke. 
aıa.dan h Ucumn. uğruyordu· Rus cekti ? ... 
ordusu gene açlık çckmeğe başla· lhtiynr kumandan H erakli tlya 
II· O kıı.d-ır ki general Voronsof adında btr Gür(Unün yardnnı saye. 
.JCraberindcki bir ineğin sUdünü i· amde, ordusuııu dağlar arumda e. 
r,crok yaşıyordu· "Şirvanlı Cevat ıite erite çekildi, canını kurtarabil. 
han" admd:ı bir vntan haini Rus· dl· 
ı ııra. hizmetinin de samlınt olma- lmam Şamil büyük Rus ordusu. 
lıb'lnt güstcrdl: Voronsofun ineği- nu sarp geçitlerde tep9!erken Ha. 
:ıi arknd~larlyle beraber çalıp cı :Muradın akıncıL.'\n da:bıı gerile. 
cestilcr; gcccyıı.nst p!şlrdller, ye· re, Terek nehri kl}'llarma kRds.r 
dllcr ve kemiklerini çadtrlarmm sark:ryo:la.rdl· Bir :;Un kUçük bir 
ou:unduğu. yere gömdUlcr. Voron· müfreze Voron!IO!un iki çocuğunu 
of onlıın ko.-du, Cevat han ar • ve İngiliz mürclıbiyesinl 1mam Şa.. 

knda§larmdan birçoğunun ıeıleri" milin karşwna getirdiler; lmam 
ni l'Jal'P <lnğlarda, ynlcm uçurum • Şamil onlara hürmı::t ve ikram,~a. 
lnrea, korkunç dere Jçlcrinde 1n • bulundu. 
ıaka."'ak kcnd.1sln! Terek nehri kt· General Vororuıof oanh bir ric'at 

yıl., rma a.tablkll· 
!ma.m Şamll Da.rgoda bir mey. 

dan harbi için hazttl.ruuyordu; dağ. 
hlar o kadar cootular ki altmJt bin 
ki ·n·n toplandığı glSrllldil; halbtıki 
hu k~ar knlaıbalığa. lUzum yoktu; 
co uklan olanlar, baha ve annele. 
ıiniu ge~ yüldenmif bulunan.. 
lar ve pek genç yqta]dler geri g6n. 
de:ildi; son lmznnlı a)V8.bibnek L 
dn J aslt bir ölçü bulunmu,bı: 

- Sakalı tarak tutmıyaıılar har. 
be girm~er! 

Deniliyordu. İmam Şamil tü.yıüz 
bir dolika.nlmm ön\1.ndc durduğu 

zıı.man onun şakağından kan Ut.ı. 
gmt gördü; tarağı derhıine 11apla.. 
m~. oöylc dlyorda: 

- 1fte sakalım tarak tutuyor!· 
- Sana glSre deill·· Bul çocuk. 

larm da aramıza ksm.Jttklarmı ger. 
düm; onlara aöylQywmn. 
Dağhlarm hllcmnlarr, ha.ttl top 

ate~lerl bıışladı; Rus kalabalrğ:mm 
orta.ıı:ma. yalın kIIıç ablan her dağ. 
lınm yirmi otuz kiliy1 yere senDği 
görülüyordu· 
• General Glok fon Glokenav enalt 

ve mllhlmmat yetlettrmelt fir.ere yo. 
l:ı. ÇÜOIUitl; datlılar altı tabımWı 
ibarot olan bu !akayı darmadağın 
c;- tli; iki general öldU; Voronof da 
yanmdaki generallerden blrka.çı ve 
yükısek rUtbell zabitler de vuruldu.. 
ıar- Harpten ~ynde salon ca.. 
ka!lI1I anlayan ve Pctreeburgdan 
gclcn hassa mbltlcrl, dağlılar on. 
larr içerilere sekmek için geriler. 
ken: 

- CesareUerinden o kadar~ 
bahsedilenler bu daf fareleri mt. 
dir? ... 

D~lcrdi; eimdi fena halde aL 
dandıklanm anlamıglardr; !!kin it. 
i,ııten gcçml§tl. 

yaptığını iddia ediyordu; çoculı:la r. 
la mürebbiyenin esir oldultlannı 

duytınca. kurumlu sözler ynn<la 

kaldı. 

- Şimdi no yapacağız?··· 
Diyordu. Sanıyordu k1 tnwn 3a... 

mil onları SldUrccektir; halbr.ki 
dağlarm knrtalınd:uı !U haber gc 1. 
di: 

- Esirlerimizi eairlerinlzle de.. 

Atirellm· 
llllrebhlyenin ya.rdığı mektey, 

kendilerlnin pek rahat ve 11hhatte 
olduklarmr bildiriyor; tmrun Şa. 

mllin yüksek ve mert r.ıhur.dan, 
yaptığı ikramlardan, parlak (.ilin. 
lelerle balıRd.iyordu· 

Son taamız Ruaya için er; u 
ylrml bin ölUye, milyonlarca nltm 
rublcyo m.alolmuıtu; hang\ birine 
acmıalıydı? 

Voroll80! diairu ırktı; yüıilnü la. 
sarttı; Çara gönderdiği raporda 
tendieinln kahramanlığını alabildiği 
ne parlattı; harbin neticesini bir 
zafer eeklindc gösterdi; gariptir ki 
buna h~kos11nandırdr; yahut işin 
iç;QzilnU bilenler do in~ gö. 
rllnmektcn ba3ka bir §ey yapama.. 
dılar· 

.f.mam Şanı.il değerli esirlerini 
birçok dağlı esirlerle deği§tirdi· 

Çar, Katkuya umumi valisi ve 
ordular ba§kumandanı Voromro!a 
en bUytlk nlpnları verdi; o ?.&.JD.a. 

na kadar ''Kont" ken art.Ik "Prens" 
diye anılma.smr ferman bu}ıırdu. 

Her tarafta §at.afaUı beyannameler 
dağıtılıyor; zaferlerden l>Wolunu.. 
yordu· Tifliate ,enlikler yapıldı· 

Proıı.a Vorouof Tifliate ktıfil.rler. 
le dolu bir mektup buldu; o kadar 
çok Rus kanmm döktllmesinden 
bqka o ~ıl çıkan, taun, zelule 
ve kıtlık gı'l>i tcl!ketlere de onun 
eebep olduğu yazılıyordu· 

(Devamı oor) 

T~tekkür 

:.-Hdbe·ı! 
.. . ~ . ' . . . . 

Değirmen ve 
fırınların 'eftişi 
Buğday biti evvelce 
kullanılan unlardan 

eleklere bulaımı§ 
Bclediyenlıı lstanbulda elaneklerin 

nz:ımt derecede temlz ve mtlkemmel 
çıkmumı temin için te~ıer yaptığı. 
ııı, bu anıda bir tırmcb yapılan tet. 
tı§to k"Urllu buğd!ıylar buluııduğu. 

nu verilen bir habere at!eıı yagmllltk. 
Bu hatıer Uzerflıe bir taraftan latan. 
bulun ekmeklik unu için lbmıgelen 

buğdayı temin edcu 'J'oprak ı.fahaul. 
lerl Ort.a1, d!ğtr taraftan 1stanbulda 
ekmek i;.iylo me§:;ul belediye iktuat 
müdUr!Uğı.1 mesele ile ııttıkndu ola. 
rak tahk.ll<at yapnı11ıardır. 

Dün bu hususta nldı(;.mr" mUtem. 
mim m:ıtQmata göre, tetUı l3lnde ta. 
mi ge~n tırmlardan Balat, Ayakab• 
değirmenleri §ehrtmlz için ekmeklik 
un yapmıımaktadırlar. Ayvan1&fa1 
değirmcnlndo ise böyle lrartıu un bu. 
Iun..ııı:ııruştır. na la. t dell'!rmcnlerinlzı 

kullandığı buğdaylar ycnt ı;enc mah. 
suıu, temiz mallardır. 

lsta::ıbuldo. ekmek flyatl&rı dU,Qk 
olduğıından oehrln ekmeklik unu için 
ancak on.sın verdiği ucuz devlet bul. 
, ayı kullanımaktadır. Otl3 bufda11. 
nm fiyatmm 7 lcuruıı olmuma muka. 
bil serbest plyuada bufday tlyatmm 
O kuru~& kada?' yUk.selmek~ed.lr. Ofl. 
l5ln §imdi verdiıtl buğdayl&r da te. 
mtzd!r.' 
· Dtln bu husu,,ta keııdl:tlyle görllıtn. 
ğtlmllz Toprak Mab.S'..ıllerl Onst .MO. 
dQrQ Nuri Orak deml§Ur ki: 
"- rt,ya.sada Mlcl bolıb1 yok1nr. 

BbıacrıaJeyh bltU bolda.Y "" an da 
olamaz. on.tıı ıtm41 rirdlll bofda7. 
lar bu ae~ ımlıaulll \"'O tamamm tıe. 
mhdJr. Değtnnmlcr de temi% un ,·er,. 
ınekt.edlr." 

Diğer t&t:ı.ft&n Belediye 1ktıaat MO. 
dUrU Saffet Sezen de meseleyi "5110 
izah etmektedir: 

•1- Bu nlbdoneyl Deıledlye Salahd 
MtıdUrlUgil Ua.aklly dettrmerılnden U0 
atbı e'l'\"M a1mq. NDDıunede lııat41Q 

lııltl bulunması, n·Teloo lmllaıu111UJ ... 

ld buğdayların eleklcrto lnraktılt Jıi'. 
Jerden ol&blllr. Yoka ılmdl etcle lınla. 
nan bofclaytar r.ok tanh:.d11'." 

Yolda bir pırlanta 
bulundu 

Ytl§lt bir kadın dlln zabıtaya mora. 
caat ederek, yolda kıymetli blr pır_ 

laııta bulduğunu B6ylemlı, mücevheri 
al!ibtııe verilmek üzere tullı:ıı etmlf. 
tir. Pırlantanm sahibi aranmaktadıl'. 

• Ankara - Maarif VeklleU tetld,,. 
l&tmda yapacağı tadlIAt fçln tctklkle. 
rlne devam etmektedir. Romanya, 
Yugcalavya ve Yunanı.tan maarif ne. 
zareUeri te~llt kanunlan tercUme 
ettlrfl~Ur. Bımludan muka,..U 
b1r l'U?'ette 1stU&de edflec:ekUr. 

• Orta mekteplere alm•cak ı.,n 

mcccanl talebenfıı mQ.aab&ka lmtllwu 
ııeUce3l Cumhuriyet be.ynunmda 11.1.n 
oltmaca.ktır. 

• Bulgarlataııl4 arnmı:r.d.aki Ucaret 
antqmumm )'ed1Dc1 madcieııtndekl 6 
aylık takaa mQddetl bir seneye çıka. 
nlm.ıştır. 

• İtalya.da Qlıxıın olan 3 ı:nf.l1on ıı.. 
ralık aıacaımuz 75 bin liraya kadar 

tıım1tUr. 

Hncı Murat hep tl7.3klarda, P.UB 
lıntlarmm gerilerinde, yıldırmı L 

l:mlan ya.p:ryordu· lmam Şamili ce. 
nu. ;;nn çevimıeyc çalşm General 
Ar10t.Inski:;i Kumuk ovalarma ka.. 
•l.nr sUrmllftU; sonra Danyal Sultan 

btrlefDll§; General Şvat"Ç Uzo. 
r ne saldırarak &#dan dağ& 8Ur. 
mtı.~, Kah Ch'Ul'ID& kadar a.~lI· 

lla.cı Murat iç.in hudut yoktu. 

Uzun uÜnanda:ıberi mUptcla ol· '•·-----------• 
duğuın ba.at.ıılıktan ancak Şi~li Et-

O, bQyUk Rus orqusunun tam 
::ınaslyle toparlanarak bUyük bir 
Jyl>z halinde Dağmtanı çiğneme. 
r.e mani oluyordu· 
G~eral Voronııof ağlıyordu· 

'arlak llmiUer ıılmdi derin bir 
•. c l r iGindc boğulmuştu. 

Maksat ne? 
y \ZININ ~ tarsfmda tef-

rika olılağmaa d&lr blı ısa. 
ret yok diyecektim· Fıı.kat baktım 
ki resim \'l\r: Höyl~ler arumda 
Nhameddln Natlf; bir bQ§muhar· 
rir ~örUnUyor. E\·ct bu her hal ve 
:ınlle b!r tefrika. fü~tcldm ki JUi-

fal hastn.nesinde tedavi \'e ameli· 
yat o!ıxınk suretiyle kurtulmuş bu
Iunuyonmı· 

Gerek ameliyat, gorekso t.eda.. 
vfrri esnMmda gösterilen dikkatten 
dolayı s ertabip Doktor Ömer VaG 
fi, Doktor ZUhtli, Asist.a.n Doktor 
Enver vo Doktor Niynzi Müşta.ka 
hemş!relerdcn Miriye, Nurlye ve 
Semimcyc teşehkUr etmeyi bir borç 
bilirim· 

Fcrl.kö7 fınncm Ziynet Akgül 

- sonunl!ll at\ nu:ıa cbfr Ra)'lfi 
mC\'cttt• 

Ylno bunUıı blz, NiısmodcDn 
Xs:tlrln F1ranıulann torunla.rmı 
dc~ı. zsman 1.amao üsttlno ı... 
iç sıkmtuımı ~dermelı lcin bu zah
me!i t:ıtJyar ettt~l anlıyoruz. Fa
kat ee 3 :ız:ık W bu otomobllll ge
yahatt8 yo1Lı.nn bomldniundan 
mndağq latlrabatı blliamam19- Doğ· 
raını ook lhUldllk· 

Takvim 
Vakltla Vaatl l:lıranl Vaatl l::raat 

GbeftJI 
6.07 tut ... U.D 

d~ 

Öl'le ıı.oı uc. U.01 ua 
IJdn4l 11.10 us UM "' AJqam 1'7.18 JJ.00 17.M J.J.OI 
Yata. 19.07 ı.ao 19.08 1.JO 
tm..k 4.%1) 10.0 uo ıo.ıa 

Bakkallar peynir bulmakta 
güçlük çekerken 

Buzhanelerde 
1870 ton 

peynir toplanmış/ 

Doğru 

Değil mi} 
ibtlkAr 111111 Jlll 

takip e4lllr 'I 
b1r ol!" 

Adresl bizde nısiıfGZ ktG9 ,r 
yucmnuzdan ~yle blr ıııc 
dık: ~ 

''Eminöniinde büyük bl~~ 
adD.n jilet ,.e Nlre gibi as"" ı· 
eeylcr alırdun· Aldrid ııı bir~ 
leU 50 kuru~tan Terf.rkCD jtıll. ,. 
arbk bu ft&ta vereaıtrece ğlıll IJf 
Jeti 60 kuru,a s:r.tablleet ~ 
ledl· Kabul ettim· f'~ 
~ Balıt.ekapıd& blr ti ıt': 
\itrininde a;yııl marka~
dllin, fbıtmı sordmn·J --~ Murakabe ko~ısyona dla pe)'lllrcllerfll · 1m: "- s:s kuı'Q,, d ;_ ., ... 

Zam taleplerini kabul etmedi to kalclmı· Ticaret ocı~ ' 

Bugünlordc günün esaslı mcv
rularmdan biri ho.line gelen 
peynir meselesi dün yine fiyat 
murakabe komisyonunu meşgul 
etmiştir. l{omisyona dün peynir 
tacirleri tekrar müracaatla be
yaz peynir ve perakende verilen 
50 kunı.5Ufl idare etmiyeceğini, 
mutavasıtlar da kendilerine pay 
verilmediğini iicri sürmil~ler 
dir. Bu itirazlardan ı!ionra ko
ınisyon yine aynı kararda ısrar 
etmiştir. 

!Komisyonun fehirdcki l:ıeya.z 
peynir stoku hakkmda. yaptığı 
tetkikler bitmi3 ve bur.Jıan.elerdc 
1870 ton beyaz peynir olduğu 
anlaşılmt§tır. Bu peynirleri ta
cirler bir türlü meydana ~ıkart· 
ma.k istememektedirler. 

Askere giden 
ıtretmeaıerla 

vazllerl 
Maarif VtkAlettnde:ı gelen bir teb. 

l.ll• göre, a.skere &id•n öğretmenlerin 
vul!elerl okulun dlfer öğl'etmetılm 
tarafmdan yapılacaktır. 

llk okullards tıtve ve TeltU ölret. 
men tayini kabil olmedtğı takdirde 
mevcut 6fretmen1er çttte tedrl.sat yap 
mak ırurettYie öJretmen ek:ıtğinl dol. 
duracaklardır. 

Yeni dersler 
Mektep programlarına 

havacılık, ikbsat ve 
ziraat dersleri konacak 

llk ve orta tedrlut mQesaeselcrin. 
de okuyan talebeye umumt derslerden 
maada aynca mutrcdat proırramJan. 
na fktmat ve havacılık dersleri llAvo 
hususunda. Jdaaıi! VekAloU tetkildo_ 
rlne devam etmektedir. Bu derslerden 
maada aynca öğretmen okullo.rı mut. 
redatma ziraat dersleri de illve edJ. 
lecektlr. 

Yeni ilıho derıılcrln ~utredatı Ve. ' 
kAlet tallın ve terbiye heyeU tarafm. 
dan tcablt ~k 11zere buluıımak. 
tadır. 

()tretmen okulu mntredatm.a DAve 
edfleotk zl.ra&t deralcrl de, bagQn öf. 
retmeııln klıyde dua vermeslnl ve 
ziraat mefhumunu tal~beJe kavrat • 
muı balcmınıQ.n tAın manaalyle ço. 
CU:U mUcehhez yet~Urmeye yanya • 
caktır. 

Boma elçlmlı 
Dün akşam vazifesi 
batma hareket etti 

Rom& bUyülc -1çlmJz BllacyiD Ra. 
gıp, dUn akpmkl Semplon enpreal1'. 
le vazi!eal bqma hareket etmlJUr. 
Se11rl dostları ve matbuat mUtJleMll_ 
leri uıurıamııtır. 

4' . 

Fotoğraf malzemesi 
fiyatlan tetkik ediliyor 
Fotoğraf lO\'Umlatı fiyaUan Uze_ 

ıindo tetkiklere bqlanmI§. fllmlortn 
23 don 34 kurup Çtkanldı#l ve lpo. 
.mııt denilen eczanın p~ .,. 
bazı klıruıeler taratmda.n saklandılt 
lddl& eclllmJ§Ur. Jıltırakabe komilyo. 
nu bu hususta tetldkat yapmakl&dır. 

Diğer taraftan ba.kkarlar da 
pe:;'lllr bulamn.drklarmda.n şikA· 
yet etmektedirler. Maamafih 
beyaz peyniri elan 60 - 65 kunı · 
~ satan ve bu fiyat Uzerine 
etiketler t.Esbi t eden bakltalla.r 
çoktur. 

YAG FİYATLARI 

kir itini takip eden .ı'-
derek beni ~imdiye kabl~ 
Emlnön11ndck1 mıı~ "lJG ~ 
§lldyctte bulundam: ~ 
zıuıın telefon nama~~ 
naz·,, dediler- RebberdeO bfl'."' 
memura \"Crdfm· !fflllldr ~ 
telefonu a.ctı , . .., beftbO cıe ~ 
marka jiletten kendi9D -~ 
nap buhmmadığım sord0~ ~ 
sablbl tabii no cm·ap ,. ~ 
mlyorum· Memur b~ ._. 

Fiyat murakabe komisyonu oduma. gelmC6lnl söy.....- iJJI! 
bundan sonra. çok yUkııelmif O· bddeWler· 15 dakika~ fllıt. 
lan tereyağı ve diğer yağla.mı mağaza sahibi geldi· §UE':;,;ı
fiyatlarmı cle alacaktır. Bu ha· ı ğlm adamın bu olup :U.,.. , 
beır piyasada !Ft}i olduğundan bana sordular· ı:;,~ ~· 
eimdiden yağların bir miktar 1 MemUl' mağnm ıa ~ ~ 
.J-ı. · . - Sen yUksek flat __ ,,. ~ 
uw.ı.a. fıyatlarmı yUla!elt.mek fs. ormu~nn öyle ınl? .,_. 
tiyenler görfilmUştür. Maamaf ih ı ;lllAyet edİyor· 
komisyonca. bu tesin!iz bir ha· 1'1aiam uhlbt: .,.p ,ti_ 
roket tcla.kkt olunmaktadır. l - Hayır, ben bÖ11e ~ 

yapmadım· Fakat b~ bO ıı,t. ftl' 
nça satacağız· Bbo bir ııırt" tJ( 
medlnJz !diyerek 'YD-'"11' et ~· 
sahibini oo.~tınr blr ,-a:ıtY~.HJlı 
ııemur llıtaye Ulzuın o~t' 
piyasaya uymalarını sö;r~ İti 
ğaza s:üıibi meseJeyl ö~ 
mck i~ln piyagnm 1'tl

1 
~ 

ğından ha.hseclip nıe,~ıu ~ 
dar olmıyan birtaktJll dS"' 
anlattıktan M>nra, tt5tel°:.ı 

idhalat ve ihracat 
bırlikleri 

Hesap ve muameleleri 
teftiş ediliyor 

Ticaret VckAJetı, ~elırlmlzdckl ıt. dilmiş bir h&ldo çıkJP ~ ' 
hallt ve ihracat birliklerinin he.sa bat Jlükkineı:·n gafil avl • o1~ 
vı muame!A.Lmı tetu§ t~ln vek&letten 
Atı:r tehrlmlze gönderını, ve teftl§ler 
bql:unı§tır. 

Bay Atı! evvelce bir kmım it.hal&t 
bll'llk!erlnln hea&bat ve muamelAtmı 

tefti§ etmı,U. Şimdl tekrar §ehrlnıla 
g6nder:llme& vekAleUn bu tetkik vo 
teftl~cre de\"a.m etmek lll%umwıu glSr. 
dtla-uııu g!Sstermekte<lir. 

DEBl lTll.:\LATJ BlıU.JanmE 

Deri ~o k6sele 1thaıa.t blrllğlnc yeni 
blr umOml kt.tlp tayinl t&karrtır et. 
m{OUr. 

Müverrih Ahmet Refiğin 
üçüncü ölüm yılı 

Bugiln kıymetli mUvcITih Ah
met n efik Altma.ym ölUmünün 
Uç~ü yıldönUmUdiir. Bu mtı· 
nasebetle kendisini seYenler 
merhumun BüyUkada.dakl kabri 
ni ziya.ret ederek tıat?ra.amı ana
caklardır. 

Boğazda Ramazan gece 
tarifesi 

Şirketi Hayrıyonın ye.Dl Ramaz:ı.n 
pce tarlleslıılıı ta tblkina dQn ak~ 
dan ftib&rcn b&flımmııtır. Bu t&rlte 
Boğazda ııe?lembc, cumartesi ve aa1ı 
akpmlan tatbik olwıacakt:rr. Bu ak. 
f&mlaı' Anadolultavafmdan blr vapur 
mut 18,32 de hareketle ekaerl takete. 
tere uğrayarak aaat 20,U de IDSprQ. 
ye gelocek ve sa.at yanmda bir vapur 
KôprUden harekeUe bntlln Boğaz ta. 
kelelerine utrayank 11&&t S,22 de A. 
nadoluka:vağ'ına vaml olacaktır. 

Vali, Uaküdar ve Kadı. 
köydeki imar İ§lerini 

gözden geçirdi 
Vall ve Beledfye Rdal Doktor Lattı 

Kırdar dOD 'Osldldan. geçml§. burada 
ve K&dık5yde fstı.mlAk edilen yerlerle 
açılan Ah&lan ve yen! tam:fm ve lmar 
IıanıkeUcrtni gör.den geçirrnlf. blllUıa. 
ra )!aküdar • Beykoz J'Olımu tetkik 
etml§Ur. 

çunu tcsblt ettirmek ~ ~ 
gel<Uğlın içla bu m0Jlll1C dJll" ~ 
ımcJa bayrettt'D dona ıtaJ ııJ"t' ait 
but var: Birkaç gün 80 ~ 
kanının önünden g~ra.-e:.- ,. 
sa sa.hlbt önüme ~ nı 1~ 
dese be~cnirsiniz· tlllı.i 
tahmln edemQzslnb;: ·kır6 ~ 
''- Bir dalm böyle fC' IJ{r ~ 

npnıan sana. mükemmel 

rak attmmn !,, bCI ~· 
Okoyuc:nma.ıun meJrlıı ı,e ~ 

cnterelkut· Eğer ba doğrtl et~ 
tldr hareketleri ,.e tfl<iY ~ 
bu !lelrilde taı..ip cdUlyo~,...,. 
53.11m hı_rgUnkU nrlyettoe , 'I 
delim, dıyonJ7:• .; '/ f(lt. 

Doi»u Jeıtı 
.~ 1 
Arao ~~ 
-· 2 

Bilya oyun" 
yocuC\ln\1% bilya oyna,:·-sıs ,
Blrlncl part.ldc bilyMIN ~1'~ 

birin! lmyb~der ve 15 ~d• ~· 
lkincl parUde, o an e1ilJ .,. 

bDyn.la.rm bc~te birlıı1 J<ııtıP 1 
rar 15 bllya. kazanır. ~ -· 
Uı;Un• U partide, oyuDa o'tcıı' 

ellndo bulunan bUyalarıD d 
~ (li/ tl) kaybeder. ,pi'• 

Elinde ~O bilya kalır. ~ 
Oyuna baıılamadan e~1 

sıvardı? 

11_9.Ş GELDiNİZ /11os. 
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ist114 hazırlıkları 
yapan 

Bir motörbot 
filosu 

inıha edildi 
ilanımı-ar~ ve Liyejde 

Yem gı lar çı,~tı 
r!-onııra, 10 (A·A·) - Nev\'Ork 
b ıı es gızctcsıntn Llzbon m~ha~ 

t· ~a. •:lrı ynım ktncıır: 
11 .r to1;rat, T.:ıuquot ve Boulo.;. 
bın~· • nnc:ıı Cres nehrinin mans::ı. 
,0~ a topl:ı...'lmıı; o:nn motorbot 1;. 
<!u.ı:.ınJn Laınamen ırn!ın cdilmi~ ol. 
Old~~nu ve insanca hü:ı tik zayiat 
ltl'll ounu b!ldlmıcktedlr· H vro 
ra.~nı o kadar bUyUk lıas:ı.rn uğ. 
tıır lr.ı ır ki, lımanı tekrar in a eL 
ta;u ıır 'lelere muhtaç bulunm:ık. 
o~ r. F rtı.n!Iının stır'ntl trr.lim 
~:~ts:nı. ta.kip od n sc\in~ r"ri;:ıo 
1.ı.~ı it. ı:.ıttikçc nrtmııktıı olan bir 
ı:ub~ı>:.ık kalm olmuEtur. Alman 
r~ır ~ l:ırı ve C'fr3dı nrt:k 1ndlll'. 
rr.a~~ isti!;\ edllcbllct>cğlnc inruı. 
ler 1 larrnı açıkça s5ylemcktedir. 
lt~11ıieınıcketlerlnden mektur o. 
lldt ~:ı tfrat \'e hat a mıbaylann 
ı~ :iı Pek azdır. 1rktup yazdık. 
lr?ı,.. la.!nan ancak kcndil(lrinc söy. 

l n ~"Ylcri ynzn.bilmcktedlrler· 
,.,., F:~·e"li C:"lt(lbor:::- Tidningen ga_ 
1,.t~ıı. Calais limanının tamamen 
.. ,::e.ımış b!r halde olduğunu 
~uıaktadO'· 

* *. 

MU 

Alman 
ağır topları 

ingiltereye yarım 
saat ateş açtı 

İngilizler de top mevzi .. 
lcrini bombardıman 

ettiler 
Londra, 10 (A· A·) - Röyter: 
Fransız sahilindeki uzun men1Jl

li Alman toplnrı, gün batarken 
Mnnşm bir ta.rafına yanm saat a
tc3 etmişlerdir· Hiçbir hasar ve hiç 
bir ölli ve yaralı yoktur. 
1.~otJ .. tzu·.mlN ~Wl{A .CF:u;st 
Lonılrn, lO (A· A·) - Alman u

zun mcnzllli toplannm bombardr 
menmdan biraz Eonra lnglliz ha\·a 
l:uvvetlerinc mensup bUyük filo
lnr, bu top mevzileri üzerine mu
m:zam hücum ynparak bu mevzile
ri bomba yağmunına tutmu!}lardır
Aynl z:ımanda Kale Uı:erinc de bir 
hüc·ım ynpılmtı;hr· 

-o....-..--

Bir hava 
hücumunda 

londra kole-
ji mühim 

hasara· 
uğıadı 

ıoo,ooo clld kitap 
mahvoldu 

, 

1l /\ ?3 E R - Akşa=n Postıı!l'I 
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1 Petenin 
i bir nutku: 
Fransız • Alman 
manasebetler 

ibangl ~ olda lnklşall 
! edecek? i 

1 Ananevi tahak- i 
!küm mü, y0pye~il 
lbir ış bırlıği mı ?i . 

Vichy, 10 ( A.A.) Havas 
bildiriyor: 

Devlet reisi mareşal Peten, 
yeni nizam hakkında Fransaya 
hitaben nc§rettiği mesajında, 
evvela, ~·ransayı harbe silrllkli. 
yen rejimi tenkit etmi?i ve yeni 
nizamın yabancı rejimlerin bir 
kopyası olmıyacağım ve hata· 
larm yeniden avdetine müsaade 
etmiycccğini bildirdikten sonra 
h:ırici siyaset hakkında demi~. 
tır l:i: 

Yeni nizam, milJi olmak isU
yonıa, ismine nnn..."levi denen fa 
kat fiiliyatta istikrazlar çıka· 
ran1arın ve silüh ticareti yapan 

l~iareşal di Bono 
Madridde 

İtalyan kralı 
Frankoya nlŞan 

gön4erdi 
Madrid, 10 ( A.A.) - D.~.B.: 
.Mare~al dö Bono'nun riyasetin. 

de bir ltalyan heyeti, bugtin öğle
den sonra tayyare ile Madrid'e 
gelmiş ve tayyare meydanında bir 
çok lspanyol nazın, ordu miiınes
:.;illeri ve 1tal)'an, Alman bUyük el
çileri tarafından kar;;ılanmı~tır. 
ltalyan heyeti. İtalyan krah adına, 
lspaııyol devleti reisine Annon. 
ciade ni~anmın büyük kordonunu 
\erecektir. 

----0-

Vilki dıyor ki : 
Amerika 

harbe girmek 
istemiyor 

Fak at girer sa 
zat ere kadar 
döğüşecek 

lo.rm nefinc olarak tarih bovun Ncvlıavcıı, 10 ( A.A.) - Cuın 
ca dcği~mekten hali kalmayan huriyet partisinin reisicumhur 
dostlııklard:ın veya düf;imaulık • namzedi Villki çarşamba akaa. 
lardan kandisini kurtarmalıdır. n11 söylediği nutukta czcilınle 

Yeni rejim. her §eyden evvel, demiştir ki: 
milli birliği, ynni anavatam \'C "- Bizim siyasetimiz bir ya· 

!JOııdra, 10 ( A.A.) - Bildi · denizaşırı Fransayı müdafaa c· tıştırma siyaseti değildir ve hiç 
cildiğine göre. son hava hUeuın decektir. bir 7..aman olmıyacaktır. Diktn. 
!arından birinde IJOndranm Yeni rejim, yalnız kendisini türlere karşı yatı§tırma siyasc· 
merkezinde bulunnn Univcrsity gözönUnde tutmıyarak entcrnas ti tatbik etmiyeccğimiz gibi, 
College'in büyük merasim sa.lo. yonal işbirliğine varmak i~in Vaşir\g'ton<la veya başka yerler· 
nunun tam ortasına diişcn bir kendi hudutlarını aşan hakiki deki komünistlere kar§ı da böy 
bomba salonu tahrip ctmi~ir. milliyctpervc.rliği şeref mevkii. le ibir siyaset tatbik etmiyecc· 

Yangın bombaları da ayni ne çıkaracaktır. ğiz. 
tl ~tUn, 10 (A·A·) _ n.NB- bil. kollcjin kütiiphancsinc ateş ve· Fransa, bu işbirliğini, bütUn Eğer rcisicumlıur seçilirsc.m 
rı~or· rerck almanca kitaplar da da. komfjularile, her sahada arama· mlida.faaya lazım olan imalata 

• 4$ :fC WSll(!t 

Q ruçla 'ikut ııJlı~ı nrnsuıda. 
ki mUn:ı.,rlıl'.!tl O.\-aynnlar ;..>it. 

til .. çl' uz.alıjoısa da \ll'.:tllc·, ı;ıuıın. 
Z.'Ul gelince hekimlere bunu soran • 
l, r çok olurıhı· IClmbl oruı; tutııı• 
tutnmryr.c:ığını sorar, kimi l orucun 
insana ntiyet Yerdiğini zihnine ) er. 
tlştlrml5 oldub'tlndnn bu fikrlnl he. 
klmr. de tnsılll; f•ttirmcl\ ls~rdl· .. 

Om!,; sııdecc bir fiık'tfü. O Adeti 
ycrlııc getirmek i~lıı orucunu tut.nr, 
f:ılmt oruçla. sıhhat nr:ısınd:ı. mü. 
nnscbct unıoılrunn.z. 7~t.en h:ısfa o. 
l:m1ar lı;ln or.ıç tutm::.nın urarl:ı. 
nndan im ita, nonnal obuılır için 
de onıç b.ıtnınk \ilcudun lüzum 'u 
gıdasını ıılm::ıl\ iı;iıı kuru1mns olan 
fuleffn 007.Ulınnsr ıJemcl tir• Ilüt\ln 
~·ıl iı:inıle lıcr ;Un U:ıma.uuıtla ol. 
duğu ~lbi mcsrliı. ftdet olsayclı, o 
\"nl;:tt onıcun bir 14"lmn olıı.mnzdı· 
l~:ık:ıt, tabiidir 1d, o mkit de biitlln 
gün ycmeı:ll'n 'e itmeden dunn:ık 
oruç tutmak olamnzclı· Bir yıl l~in
dc on bir ay su s:ıntltrtlc yeyip iç. 
in('~ ı adet <>dip ılc ynlnrr. bir ay i. 
9]nde yemek \'e lçm<>k uunanlanm 
doği~tlrmf!k, 'Ueudun alıı:hi;'l Jıtr 
!detin dcl:"l~mesl gibi, \"Ueudun mlL 
Yazencslnl :ız ~k bozar. Oruç tut. 
maldan mak at \1icuc1un nlı§tığı 5... 
clctt dei;ıiştfrerck nef ine nz ~k e. 
zlyot etm<'k ol a gerektir ... 

llcr halde - hnsta1ar müstes. 
na. - oruç bir hcldm mc clesl de
ğilclJr. Ca işte h<'ldmlerln dü~üne_ 
blloocği, n~hğın Yücnıln. yapacaı'l 
tesir. bir do :ıçlıl.: ouygusmlur· 

Aı:lık p~k uzun sürerse, o '11k!t 
hekbncc de ııek mühim bir mcsole 
olur. Faknt onıç tuhınlann nı;Jıf:'I 
pek uzun &ilnneı:, oruç tubı.nlar 
yirmi dört sa.at l~inclo 'iicutla.rm~ 
lür.umlu gıcbyı - ~,ok clc!o. fazla. 
siyle - ~ine Ahrlnr. Onun iı;:in bu 
f~tc nç kalmanm \i.icudıı. yn.113cıığı 
gt~l\Srzlık 1.ı:ro.rlanm nm.ştmnaya 
pe~< de Jilzum knlmnz. Yalnız, ha.. 
zon zamıı.nl:ırmm <kt-i~meslnılen 

Londrada 
• .A 

szgasz 
bir toplantı 

<iu~gıı~ bomba.rdnnan tayyareleri bil 100 bin cilt kitabı tahrip ğa hazırdır. Esasen §U cihet daha ziyade hız vereceğim. Mu. 
>ıucu tece Hnmburg'ıı bUyük bir etmişler veya hasara uğratmıır malumdur ki. Avrupanm ve harebc nramıyoru1.. Fakat bir Londra, 10 (A.A.) - Polon· 
fi b ın Yapmı~larM dıı tnyy:ı.re da- lardır. dünyanın siyasi haritası her ne kere muharobcye girişirsek za· ya cumhurreisi Raekicviç ile 
tuı~:ryaJarı tarafından pUskür- Univcrsity Collcge Londra olursa olsun, mazide bu derece feri l'icle edinceye kadar dövü. Çekoslovakya cumhurrcisi Be. 
~ba~~~11r·şe~~ila:ta~~dı~f:~ üniversitesine bağlı kolejlerden ehemmiyetsiz surette üzerinde şcecğiz.., neş, iki· memleket arasındaki 

·• n~CI • b biridir. Ve 1926 da açılmış o. durulan Fransız • Alman müna dostluğu inkişaf cttirmeğc ma • 
tıı.ıy<! . n akrmdruı hiç bir el1cm· 1 b" .. 1 1 aht f · 
Utt'rf. lı haiz olmayan Asude bir köy an uyut sa onu payt m en sebetlcri meselesi, istikbali tn. • Ajaks denizaltısı battı tu bır toplantı esnasında, Po. 
~ ne koyuvcrmişkrdir· güzel salonlarından biridir. yinde devam edecektir. lonyahlar klübünde bir görüş· 

toh~ &~cc hücumundan hala mü • Filhakika, Almanya, silfilıl::ı. CcncnTc, ı O (A· A.) - n. N. B· me yapmışlardır. 
r~cıtYıc bulunan köy hnlkı tayya- drr· Bu nıahaller ise her türlll ns- nmıza karşı kazandığr zaferden ajansına nazaran Frnnsız bahriye 
liJtlc~~~ ihtimamla h<'ddlcrinl seç- keri ehemmiyeti haiz tesisattan u- sonra bir an'ancvi tahakküm nezareti tarnfmdan neşredilen bir .Polonya. başvekili Skorski, 

.ı\3-· UU S3ylcml! ıerdir· znktırlar. Bu da, ni'3nn aldıkları .sulhu ile bir yepyeni i~birliği tebliğde dcnlliyor ki: Çekoslovakya b::ı.gvckili Srnmek 
t~ad~~ hafif ışığmda:ı maada, mil· hedefleri lyico seçtllclcrine nlıi· sulhu arasından birisini tercih Birkaç gUndür Ajax dcniznltısm- ve her iki memleketin kabine 
la~ hav:ı fi.<;cklcrl civnrı nydm· mettir· dan haber nlmanuunnktadır. lngil- azaları toplantıda hazır bulun· 
aı~a1cı§tır. Tay~·arclcr bombal:trını • • • edebilir. tcredon verilen haberlere göre 
"il an J M · ı · muşlardır. ~ac C\'Vel köyün llı:erinde bi,. Uyej. JO CA·A·) - D-N·B· biL azidekine benzeyen ycnı ngiliz deniz kuvvetleri garbi Af· 

lta.t>d~çu§ Yaptıklarından JıUcumun diıiyor: bir sulhi.in getireceği sefalete, rikadn Guincc körfc:tlnclc bu deni- lki memleketin istihbarat na. 
llıUte\'11 1 )·arııidığı meydandadır. Bu Salryt çal'§a.mbaya. bağlayan gc- kargaşalıklara, tcnkillcrc ve ı:allıyı bahrnuşlardır· zırlarr birer nutuk söyliycrek 
>ı,ıar a. 1 hUcuınlnr blr cok evleri . cc, İngiliz hava kuv\'ctl"ri. Liycj pek muh:ıkkak olarak anlasmaz Ajax mUrcttcbatınm kllınilcm .her iki hükumetin Awupanm 

lı mn clz:ıhmn \e lmı-n d~ro J;"I". 
len z:ır:ırlnr, bu eh\ herh<-,.,ln nıiıl<-• 
sl~·!c bıu~:ıklıın:mı \'l' lcnrn df;c. 
rinln haline ~ö~ d<-f-i.,lr· Crrck('t 
'CN.in 1'1 içimizde İ'jl<'~ en a•i:ı n. 
:rıırı ı irn;: bozuldu ;u ml..tt, o :ı:ı.. 
tin nz çol< lnfö:nrnb 1 lcyebllmt-si 
için tablnt ihti) ııt tedbirleri nlmı • 
tır ... 
Şu halde. oruç 1 inde ıhJı;iinlile. 

eel ynlııız ııçlılt l.lu~ ~:su kalır· Uu 
duyf,"U <la in :ın3. tiirlU türlü ~be-rı. 
lcrle gelir· En b:ısta uzun bir z:ı. 
mnn a~ knlmı:t Ql:uıl!ırm duyı;us:ı, 
m ela uzunca bir nroşll h:ısWıı._ 
tan yntmış olanfar, J,:ıstnlık için. 
ılc \ ikuUıınnın sarfiyatı pek Çok 

, olduğundan, lıııst:ılık gcçlnce büyük 
lıir açlık cluynrl:ır· En dyeile ger. 
çclctcn olan atlık duyı,"llsa budur· 

n.·v.ı sinir h:ısfoltldanncla ~Jık 
duygµ u nrtnr· Hnstnlıj;'tl. tutulan 
çok yediği lıalde doymaz. llıtiyar. 
lıkta be~in subuımnyn ba~bymC3 
lns:ınm o<>k yemesi \'C doymak bU. 
memesi bu türlil nçhk <luygusudur. 
nu 11..1 turlü açlık duygusunun o. 
nıçln. tabii, nıUruısebctl yokhır· 

Açlık duygusu, bir de, midenin 
uzun zaman boş l.."'ll.lmn.c;mc1:ın ge. 
Ur. Bu türlü nçhlc bütün \ilcudan 
gıd:ı. lhtiyooma. Rlı"imct değil, )'al. 
mz mlclenin yemeği Adet cdlndlği 
zlllll!lD.bırda bo' kalmasının nctloo. 
sldJr. Onun için bcldmllkçe buna. 
ge~ckten açlık dcnllcmez. Çok 
yağlıca. yemek yeyip de mlclclcrl. 
nln lınmımr gcclktirdildcıindcn do. 
layı uzun zaııınn tokluk hissi da· 
yn.nlırm aksine bir nçlık, <1aha doğ .. 
rn u midenin bo luk duygusu· 

Onıç tutmanın ,·erdiği açlık doy. 
gtı!ln d:ı. buclur· Yalnız, alı~ z:ı. 
mıı.nlar<b yemek kcyfiyctindC'tl 
malınım Jcıılmak glbJ... Onun fçtn 
bu turlli açlrl;"l\ karşı pek do kOOc.r. 
Jcnmcye !Uzum yoktur·-

G· A· 

Ay ışığında bir tayyare 
harbi 

.Malta, 10 (A· A.) - DUn ge~c 
a.y ~ğında. Maltaya yapılan hUcum 
asruasmda cereyan eden hava mu
Jıarcbcsini binlerce klmse seyret • 
miştir. İtalyan tayyarelerinin u
çuşlnn pr;ojclttörlerle1.esbit cd.ilmt· 
vo lngili zha\'a kuvvetleri avcı 
tayyareleri dU§mano. hücıım etmiş 
lcrdir. Bir İngiliz nvc:ıst bir dü~
man tayyaresini diiQUrmUş bir di· 
ğerlni do ciddi surette hasara uğ. 
ratmıştır. 

Fransız hariciye nazırı 
hasta 

Cenevre, 10 ( A.A.) - D.N.B.: 
Ajan ı muhabirine göre, birkaç 
gün evvel hastalanan Fransız ha
ricirc nazın Baudoin büyült bir 
ihtimama lüzum gösteren ~iddeUi 
bir akciğer hastalığından muzta
riptir. Hastalığı dolayısiyle nazır 
ancak bir müddet sonra vazifesine 
tekrar ba5}ıyabilecektir. 

btıar a_. tığııı.tmı,tJr. Bir çok bom. v~ıerstal Gelçikn çehirlorinde lıklara, Almanya. ,...alip için kurtıırıldığı ve Rutovn'a ihrac c· •• d h" 
dU uıı. hcrlefl · h b ı , · 'k' 1 11 . • ı.> dildikleri sö~•Icnmcktedir. şark ve cenubu ı:ıarkısın e ur· 

"ınr. 1 cnn emen ynnmn. a ıı mes.rnn ı ı ma ıa eyı ycnı- canlı \'C herkes ı·çı·n r"f" h va· " K h" t hl" d"l d" 
h "15 t'rdir den bU,•Uk raptn h b J 1 b '- .. .J .Aajx 1500 tonluk l'O Dak"r'da riyct ve mcdcni:v.·cti ihya etmek a ıre a ıye C l me 1 

h ç,r~"' · • ... om n ar 11 om· ratıcı bir sulhü tcrdh edebi· l .. Ucı.ırn "l·c tevcih cdilrn diğer bir bardnnan ctm.iıslcrdir. ngilizler tnrafmdan bntınlan Per- teki azimlerini t~barüz ettir. J{nblre, ıo (A· A·) - lngUWt: 
latnu esr;ıanndn 1ngiiizlrr bomba- Liyejd~. her tUrlU :rnkeri hedef· lir.,. see srnıfındsn bir <lenizaltıdır. mialrrdir. rin emri üzerine Kahirenin tabliye 
11\lllrı B~hır <'h·nrmdaki bir mahal· tm 'U:nktn 4 ev. bomba isabctile Tercih hakkı, CV\'ela galibindir, cdlldiğino dair Berlin ve Rom.adan 
t!rr. a~estenıcrı ür.erine ntmı§lar- tamnm<'l'l yıkılm~tır. J~nkazı nıtm. fakat bunda mağlubun da tesiri IlüyUk Britanyanın zaferino verilen Jıaberlcr :MtSirlıları eğlen· 
ltr. 11;r <.:ok evler hasnro uğranuıı- dan sc.-kiz lılli çıkanlmmtır. Bir ~ok olabilir. lirse. hncaletimize ve vnslarınu. ve \'atnnlarınm Alman boyun - dirmektedir· Hiçbir tahliye ha.rc-
dtr. a; C:ok ölil ''e ynmlı da var. ldşi <le yaralı vardır· E~cr hiT.c hütlin yollar kapana. za hakim olmayı bileceğiz. Zaferi- duruğundan kurtulncağına dnir keti olmadığı cibi harp ba.şla.dığı 
bortbatıda da 1ngUiz la)'jarccllcrl Hcrstııl'da dn b!r ev tamamilo cak olursa. beklemcği \'t? ı~tırap ne hakin1 o~mayı bilecek galib kar vakit Kahire ve lskcnderl,}·o)i ter
~:ık l111~rtn dUatüğü noktnlarn. bir harap olmu~tur· Fakat burada hiç çekme~i bileceğiz. Eğer. biliıkis, şısmda, biz de mağlubiyetimize olan itimatlarını da beyan ey_ keden birkaç kişl bu şehirlere dön· 
~ -akı~ p:ır.ışiitlcr ntmışlnr - hir ölü ve yaralı yoktur. dünya üzerinde bir ümid ) üksc- httkim olacağız. lemişlcrdir. J m03 bulunmaktadırlar. 
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o 2 
te~~an ba5layarak, varlığı peıt 
h~lind 1 0lınayan bir adale çiz.gisi 
~llik e ~l~en bu ahenktar gü· 
ln:ıda' ;:ıını mini bir dirseğin al
bir §i ~ın. yu.mu5ak, hem sikı 
la.r §kınlık ı;:lzlyor. Bu inhina-
hfıi~un. ~iliz usullinde bütün 
di. 'llee ~U görlileeck bir şcy
lj'atta n lbıra.z tcşrihdcn ve bedi· 
kat M~ anlayan bir adamım. Fa· 
ll.i ....... 1:3 Garuters'in !"'İİ7."lliği oo· 
ı ... ıcın d . o-
a.rak k lınaıma bir muamma o

a ıştır. 
"a 

su l.l~a.hir Yüzücü iki dakika 
~ö~ilrnı da .. k~~abiliyordu. Bunu 
de &cçie ~~:<iurn ve su içerisin
Olaraıc ~~ zamanı saat elde 
bir 1n .0 . ~üın. Denitsov (genç 
<t;ıııta~!ı.z atleti, çok güzel bir 
l'ı~ten h: Yapmacıktan ve göste· 
!lan) ll'ı'·ıç h~lanmayan bir in
~"'ll'lid .. ~stesnıı. olmnk şartilo 
b'ris· ulunan yolcular<lan hic 

ı onun k ~ 
adar meharetle su-

ya dalmıyor ve bir müsabaka 
tertip edilip de suya bi: miktar 
para atıldığı vakıt ldmse bir da· 
lışta suyun dibinden onun kadar 
cok pnra toplayamıyordu. 

"Birinci mevki gUvert.esinin 
ön tarafına iki metre derinlisiıı· 
de suyu ihti\'ıı eden büyük bir 
havuz y:ıpılmıf;tI. Bu havuz ba
şındn. toplandığımız vakıt eğlen
ce olsun diye havu1.a mctclikler 
atardık. O vakıt !\fister Gnnı· 
ters kaptan köprlisiine kadar 
çı'kar ve buradan pike iniş ya
pan bir tayyare gibi havuza atı
lrr, (bu çok kuvvet istiyen bir 
hUnerdir) Ye havuzun iç:erlsinde 
tağılmış paraları toplardı: Bir 
defa onun böyle bir tek dnlışta 
37 metelik topladığını hepimiz 
gV.-dük. Gösterişten hoşlanma· 
yan Denit.son da iyi yüzUyordu. 
Fakat bir hayli uğraştığı halde 
Mis Ganıters'in bir dalışta para 
toplama rekorunu kırn.rnadı. ) 

"Mis Garuters su f çerisinde 
tam bir deniz kız.ı oluyordu. 

Köpek balığı 
Yazan: CEK LONOON Çeviren: MUZAFFER ESEN 

Fakat toprak üzerindeki hUner
lcri de yüzücUiüı;ünden nşağı 
kalmıyordu. 

Bir defa mükemmel bir süva
ri idi. li'a.kat onu güzelliğine htty 
ran, yarım dü~ine erkeğin orta
sında, çok lakayt bir tavırla bir 
sandalye Urerine oturmuş gt>ren 
lcr ve onun kendisine hoş görün· 
mck söylenmiş hoş cümlelerine 
en zarif nüktelerle mukabele et
tiğini i§ittiler, onu yalnız sevgi 
için yaratılmış, be.şka hiç bir 
~eye yaramaz ince has bir genç 
kı:r. sanırlardı. Böyle anlarda, 
bu kızın kaptan köprüsilnden 

haYuza atlayan aynı kız olduğu· 
na seksen şahit isterdi. HUncr 
\'C mcharetlcri saçlarmnı telle· 
rinden daha çok olan Mis Garu· 
ters bizde bir harika tesirini 
uyandırmıştı. 

"O hepimizi büyülemişti. Aşık· 
larınm en başında ben geliyor· 
dum. Bunu itiraf etmekten çc· 
kinmiyorum. Mis Ganıters gön· 
lUmil çok kolay çaldı. Zaten 
herkes. ilk aşk tecrübelerini ya
pan Jelikanlılardan gönül macc 
rnların kaşarlanmış ihtiyar ho
vardal::ı.ra kı:ıdar herk~ bu genç 
kızın cazibesine yakalanıyor, et· 

rafmda pervane gibi dönüyor, 
yılıı;ııyor, bir bakışla, bir işare
tine sahibinin çağırdığı köpek 
gibi itnat ediyordu. Henüz on 
dokuz yaşında bir genç olup 
Uzak Şarkta bir sefarethanede 
kfığıt karalamaktan ibaret va
zilesini görmeğe giden Ardmo· 
re'den sakalını değirmende a
ğartmış, yüzü deniz rüzgarların
dan meşinl~miş bir cleniz kur
du olan kaptan Bcntley kadar 
bUtün gemi halkı. ge11ç kızm 
cazibesine tutulmu3tu. Orta ya~
Jı bir erkek güzeli olan Perkins 
ise Mis Garuters'in kendisine 
her bakışında karısmm da aym 
\'apurda bulunduğunu unutu
yordu. 

"Erkekler bu genç kızın elin· 
de yumuşak bir balmuınu ol
muşlardı. O. hepimizi yuğuru
yor, yumu!iatıyor. keyfine göre, 
istediği lrnlrb döküyor. Yahut 
nteşe atıyordu. f'zcrimizdcki 
nüfuzu o kad~r {cı.zla. idi ki. 
sofrada yemek ycı ken garson· 

Jardnn lbirisine çorba tafüağmı 
geminin kaptanının başına ge
çirmesini teklif etse, zavallı 
garson bir küçük gUlüş muka
bilinde, ibu emri derhal yerine 
getirirdi. Size daha fazla ne 
söyliycyim hepiniz ibu cinsten 
bir kaç kadına ra.stıgelmişsiniz
dir. Bunlar her muhitte insan
lar için ebedi arzu kaynağıdır. 
İl1S3llları terbiye eden bu kadın· 
lar arasında hiç lbi:risi Mis Ga· 
rutersi'n derecesine ~elemcz. 
Bu genç kadmm erkeklerin o
omuzlarında şaklayan ibir kır· 
haçtır, erkeğin etine ibatan bir 
oğcndiredir. Erkeğin kal.bini ya
kan bir ateştir, bir an içerisinde 
bir .erkeği kül haline getiren 
elektrik kıvılcmudır. Söilerimi 
mübalağa sanmayınız. Bu genç 
kızın gözlerinden fırlayan şlın
l';Ckler, kendisine kuman olarak 
seçtiği C'I'keğc dolnmur dokun· 
ma.z, 7.a\•allı adam korkudan 
tiril tiril titre:meğe !başlar. 

(DeıJmnı 'l1QT) 
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Alman askerlerinin Hadiselerin 
Tunadan nakli tef sir.i 

Hiil•rcc; 10 (A·A.) - .r:.öyter: 
Gcne~İ AntonMko ve genelkur

m:ı\· b:ışkanı, bugün Romen mılli 
müdafaa nazırlarının y:ıptığı içti
mı.a i -tirnk ctmi5lerdir· 

Ncı~rcdılen bir t,~bllğc , göre, or
dunun wniden tanzimi ve teslihi 
i in mütemmim ~eni tedbirler alın· 
mı tır. Kararlaştırılan tedbirler 
rasında, büyuk miktarda Alman. 

) ad3n gelmekte olan harp malze
n"l"Sİ ic:ın yeni depolar inşası ve 
hwa hücumlarrna karşı Bükrcste 
'eni sığınaklar \i.icudc getirilmesi 
,·ardır· 

19 n ~nıfının, antrenman için, J 
normal olc.rak 1941 de :ııilıih nltınR.t 
ra;:ınlacaltken 20 teşrinisanide 1 

ıg-ırılması kar.ırlaştırılmıslır· 
Ask"rİ sahalarda, bilhassa hava

cılıkla sabotajın önUnc geçmek i
cin de tedbirler alınmıstır. 
l'l :\'".\H.\ ASKlm S,\KLİY.\TI 

:Vcvyor1,, 10 ( .A.A.) - Bel· 
gTattan gelen haberlere göre, 
nltı Alman vnpuru, bugün BcL 
grattan ı;eçerek §arka doğru 
yoluna devam etmistir. 

Bu vapurların nehrin ortala· 
nnda seyretmesine rağmen, Tu 
nanın iki sahilinden, vapurlar. 
daki askerlerinin üniformaları 
müşahede olunmu5tur. Bu rur 
kt:rlcrin Romanynya gitmekte 
olduğu sanılmaktadır. 

Bcrn, 10 ( A.A.) - Stefani A
jansı bildiriror: 

Londradan haber alındığına gö. 
re. 21 saattenbcri J ngiltere ile Ro
manyanın diplomatik münasebet. 
kri çok nazik bir safhaya girmi§ 
bulw1maktadır. Londranın ı;iyasi 
mahafilinde, Romanyanm badema 
lngiltereye dü)man olarak telakki 
edilmesi lazım geldiği söylenmek
tedir. Dün Londrada,

1 Bükrcş ile 
diplomatik münasebetlerin katedil. 
mesi ihtimallerinden bahsedilmek-

, te idi. • 
Biikrcş. 10 ( A.A.J. - Röyter: 
Alman ileri 1ntalannın halen 

muhtelif noktalarda Romanyaya 
'e ezcümle Banat Ye Romen Tran
'-ıh anyasına girdiklerini gösteren 
cl"lıllcr ço~almaktadır. Muntazam 
\ nun I.ıtaları şimdi Tam~var ci" 

' • .ırında bulu:ımakta ve cuma günü 
mahdut miktarda motörlü kıta· 

Iarm muvasalatr beklen.'llekte 
<lır. Dün öğleden sonra Arattan 
gelen bir çoK' Alman askeri Tam~ 
'ardan geçmiştir. Fakat gizli bir 
ro:urette yapılan bu hÜlfil Almanla· 
ra has usul dahilinde yapılmakta 
ve Bükrcşin iyi rnalOmat alan ma· 
hafılinde izhar edilen kanaate gö· 
re, Romanyarun §İmdiye kadar 
'erdiği teminatların artık doğru ol 
madığı önümüı.deki iki gün zarfın· 
da sabit o!duğu takdirde tngilte· 
::-e:-:!~ Rc:r.:mya ile münasebetleri· 
ni kesmeğe karar \'ermesi sakımı· 
rnaz bir şekil alacaktır. 

İngiltere elçisi yalnız petrol sa· 
nayii ile münasebeti olan 1ngiliz 
tebaasmr Romanyayı terke davet 
etmi~ olmakla beraber, diğer bir 
ço!~ İngilizler de gayri mesut bazı 
uncurların tehdidi karşısında ha· 
rekct etmektedirler. 

(B:ı' tarafı 1 ndde) 
mcdiı;ini iddi:ı edi~ orlar· ~b<'arla
rın bıı iddiaları doi:ru olmak l!;ln 
1:'11 ihtimal hatıra ;;rlir: r.omanya· 
ya ıziuen .\iman n..-.kerlerl )lar.11.ri-.. 
tanın topl':ı.khrınılun dr~il, Tuna. 
~oluııılan ~cçirilmi.., olabilir· Zira 
Tun:ı. miinal,alii h hıı~ün Almnn '<' 
hakan l•ontrohı alhnıladır· 

l\İ:ıliımılur ki A lınanya A\ uc;tur
yayı ilhak ettikten sonra. Tuna. 
nehrinde hir harp filo u ~·apm:ık 
tc ebbii'.'liinc ~irhnıf..,tj. Son ıltf& 

Yiyana l;onferan ... mıla Roman~·a ile 
l\lllCılrl~tan ara,.mdakl Tran ihan· 
~·a )lttııarı Jıallcdildll<t~n '.'IOnra Tu
na fü:Nindekl miinakalitın mihver 
de\ lııtlni mf'nfaatine tn u~ .. ·un bir 
~ckilde tan:1imi 1,1 dt. ~örüc;iilmü°'· 
tü 'e fakat bu nehir ib:erindcl.i 
münakalatı kontrol 'nıifcsl ile 
miikellef olan komis)·oııa. Sovyt.tler 
Birliği tnrafmdan bir murahha'I 
dıtn•t eılllmı-dij:,ri Iı:in :\lo11ko\'ııı. hii
kfımctı P.trline ~iindf.>rdlği bir no
ta ile infialini hilıUrml tı. 

~imdi Alman~·adan Romanyaya 
gİd<'n diirt fırkanın Tunııdan :;eci
rilmi<ı olduğ-11 mc)·dıına ı·ıkmNt nf'
d"n dol::\) ı ınlh\ r.r de\ letlrri tara.· 
fmdan 1'una konfr.ran ına. Sovyct
Jer Birliğinin dnı-t edilmemiş ol
dn~u, Roman~ a~·ı ı .. ::aı eMrrk Tn
na nehrinin Kanıılenizc olan man
"abınıla İi<;Jer imrar.ak olan Alman· 
larm bundan c;onra daha nf' ~ihl 

scyler )·apabilereği de kcndiliitin· 
den nnla.,.ılıyor· 

llASAN KU:\lÇ.\ n 

Paralı bir dilenci 
daha tutuldu 

Seyrüsefer memurları dün de 
vesaitinakliye kontrollerine de
vam etmişler ve !belediye ni~ım· 
larma aykm !harekette bulunan 
20 şoför ile fazla. yolcu almak 
ve para aldıkları halde bilet 
kesmemek suçundan 5 otobüs 
biletçisi cezaya çarpı1mı§tır. 

Pırodromoe adında bir dilenci 
de sokakta dilenirken yakalan
mış, iiT.eri arandığr zaman 14. 
lira 39 1lrnruş para bulunmuştur. 

Dilenci adliyeye teslim edil· 
mi~tir. 

Alman ve Romen 
blktmetıerı 
arasında yeni 

bir lttlil 
ncrli11, 11 ( A.A.) - Stefani 

ajan.smdan: 
Berlin ve Bükr~ llükümetleri 

arasında aktedilen itiliflar mu
cibince Transilvanyanın "Her· 
ma.nstadt" ve "l\taduach" gibi 
ekseriyeti Alman olan şehirleri
nin belediye reisi Bükres hüku
meti tarafından tayin edilecek 
olan Alman ırkına mensup bir 
kimse olacaktır. 

-----------------, T AKSiM sineması 
1Jlr haCt.ııdıuıberl binlerce ki"I taraCmdan alkı~laııan bü;»Uk 

k:ıhmnıanlık ,.e miicadele filmi olan Tllrkı:~ ııô.izlü 

istiklal Kahramanı 
.\n.ııyıı umumi \İ7.erine :ralnır. iki ı;:iin clahl\ s;Hııterlle~ktlr, 

C.önnlyrnl,.rdrn im iki g-unden lııtifade f' tm<'l,.rl ta\'~I~~ olunur. 

: ; ~~. ••• • - • • 1 

IJ"lllll!l .... llll ....... T.aı1ıt1e1ıblalbl~lıe1r1in1• 1d1o1nalnMnlın .. a1ra1,111
11,dl:\lltnlgli•I~~ 

1

1 ch~rınd~ ~:ırp... C:ı~tt'.'lhık... .\luhartbl'IPr... 1 
A5k ••• lkl kahraman nra~mdl\ bir kadın ... 

Deniz mııharebclerl ar:amd:ı ~asanmı, 1 
bir dr:ım... 1 

ŞiMAL 
1~, ~; DENiZiNDE 
~-t~~1CASUSLAR 
l 4 • ~~ lılııa:t.zam , ... nıuthi~ 'J'iirkı;-c 111izlii :ah~r 

bu PAZ.\n m:ıtlnelerindr.n ltibnrf'n 

1 TAKSiM Si~emasında 
.. m. 

Da n illi ·Ye; b u;g,~ .ri.lfil,311:~-b'~~: ft{67)i~A':J:~. ·!·~ ·, 
' ,... . ~ . . ' . 

Japonya Çinde 
boğuluyorn1uş 1 

(Ra' tarafı 1 nr.illc) 
sayesinde, Japonya Çin"de o 
derece ümit.cıiz bir tarzda bat
nuş bulunmaktadır ki bu memıe· 
ket, ne kendisi için Uzak Şarkta 
ne de mihver 5erikleri için Uzak 
Şarkta ve yahut diğer bir yerde 
müessir darbeler vuracak vazi
yette değildir. 

B. Kuotaişi, demokrasilerin 
proğramınm evvela Japonya i
şini bitirmek olmasını ileri sür· 
müş ve demiştir ki: 

Japonya, kara ve hava kuv -
vetleri Çin'd.e çok J?'eniş bir sa
haya taksim edilmiş bulunan, 
mali ve ekonomik gelirled azal· 
mış olan ve halkı harpten bık
mı11 bulunan Japonya, mihver 
zincirinin en zayıf halkasını 

teııkil etmektedir. 
JAPO:'\YA HARİCİYE 
~AZIRININ NUTJZU 

Tohyo, 11 ( A. A.) - Japon 
hariciye nazırı B. :vtatsuoka, 
dün neşredilen bir beyanatında, 
B. Çörçil'in nutkundan ve Bir
manya yolunun yeniden açılma· 
sı hakkında ki İngiliz kararından 
bahsetmiş ve demiştir ki: 

Japonya Çin'de sulhun müm
kün olduğu kadar çabuk olarak 
yeniden tee~süs etmesini sami
mi sur~tte istemektedir. Çin ile 
Japonya arasında sulhun yeni· 
den tec.<1süsünü görmeği Japon 
milletinden daha ziyade istiyen 
hiçbir millet yokt.ur. Fakat. Bir
manya yolunun yeniden açılma
ı:n, katiyen muhasematı kesme· 
ğe yaramıyacaktır. Çünk'ii bu, 
Çinlileri teşvik neticesini verc
cekUr. 

B. Matsuoka, iiç taraflı pakt
tan da bahsetmiş ve demi~lir 
ki: 

Cç taraflı pakt, Amerika Bir· 
leşik de,·Jetleri aleyhine olmak 
maksadile aktedilmiş değildir. 
Açıkça. söylemek lazım gelirse, 
bu paktın akidleri, sureti husu
siyede Amerika Birleşik devlet
lerinin ve sureti umumiyede Jıa· 
len bitaraf bütün diğer milletle
rin A"\TUpa harbine sürüklenme
melerini ve yahut Çin hadisesi 
\'eya başka bir sebep dolayısile 
Japonya ile ihtilafa girır.emcsi
ni samimi surette arzu etmişler
dir. 1nsanıyet üzerine müthis 
bir felaket getirebilecek ol~ 
böyle bir ihtimal. neticeleri dii· 
şünülebilecek herkesi titretmek 
için kafidir. Yani, bir tek hü
küm ile, Bcrlin paktr, bir sulh 
paktıdır .. 

JAPON İMPARATORU DO
N ANr\tAYJ TBFrlŞ EDİYOR 

Tokyo, 11 (A.A.) - Japon 
imparatorluğunun kuruluşunun 
2,600 üncü yıldönümü münase· 
betile. Japon imparatoru, bu
~ün, Yokhama açıklarında top
Janmı§ olan Japon donanmasuu 
teftiş edecektir. 

Esnaf 
cemiyetlerinin 

yardımı 
O ç cemiyet Ha va Kuru

muna 200 bin lira 
toplıyacak 

Hav& Kurumu umumi relıı! En:u. 
rum Mebusu Şükrı\ J(oçak ile Vail ve 
belediye reisi LQtfl Kırdıır, dUn §eh. 

rimiz esnaf teşckkUl\crlnln kuruma 
yııpacakarı yardımın esaslnrını tetkık 

ve tcsbit etmişlerdir. 
Eeş b!n azası bulunan Balıkçılar 

Cemiyeti Kuruma HO bln lira yardım. 
rta bulunacaktır. 

Kunduracılar ve Knısaplar Cemlye_ 
ti de ::o bio lira vereceklerdir. 

CemiyeUer nznlnrt arnsındn taluıl. 
lUa başlamış bulunmaktadır. 

Tevekkeli (Tezvlrl 
Elkir) demezlerdi 

Dün gece 
Londra ve 

. 
cıvarına 

yapılan 
hücum 
Akınların 

genişliğine ratmen 
Telefat mikdarı 

pek az 
LoHifrcı, Jl (A.A.) - 10 · 11 

teı;rinievvel gecesi dii.şrr.an ta
rafından yapılan hava hücum
la hakkındaki resmi haberde 
Londranm muht.elif mıntakaln.· 
rı ile Londra mmtakasın:ı yük
sek infilaklı ve yangın çıkarıcı 
bombıılar atılmış olduğu bildi

(Ua-. tarnfı 1 nc·ide) 
ve bize telefonla verdiği cevabı rilmektedir. 
kaydetmiştik. Londra ve civarı yeniden bu 

Müdiir, keneli makamında bir hücumların başlıca hedefini teş
toplnntı yapılması muknrrer olma- kil etmektedir. Birtakım evler ve 
dı;mı, iplik tevzii üzerinde hP._?iiz ticarethaneler hasara uğramış· 
v~r~miş bir karar .bulunmndıgı~~ tır. Birkaç yangın çıkmı§tır. 
bıldırerek bu llabcn o esnada ° Fakat bunlardan hiçbirinin si-
nilnde bulıınan ''Tasviriefkar'' gn- . . . . 

l · d .. ı u lo ol·umu" ı-ayet daıresı genışlememış ve ze csın e cum e c m • .,, . .. , 
bunun tamamen asılsız olduğunu~ hepsı de sur atle bastırılmıştır. 
:ıöylemi!J ,.e bu kahil lıaberlerin Bir kaç ölü ve yaralı vardır. Fa
ekseriya alakadar resmi mııkam- kat bu lıüeumlarm geni~ mik· 
l:ırdan tevsik e<lilmcden yazılmasr- ·yasta ve gelişi güzel yapılmış 
nm gazf'lelcri fena. mcvkie ~oka- olmasına rağmen §İmdiye kadar 
cağr ~ka<l~~ alakad?rlRrı da. şaı;ıı- alman raporlara na1..aran, tcle
tacagmı 1lave etmış ve bu ):?l~a fat miktarı azdır. 
muahazelerde lmhınmu§lU· ~luclu- . . 
riin bu kat'i ifadesi kneysında kü- • ~:fal ~eml~ketın~n cenubunda 
çüciik hir haberin bile ba!jtnn ba- ka ın hır şehırde bır takım evler 
(!a hakikate uymayışına bir mcs- tahrip edilmiştir. Birkaç ölü ve 
lekdaş sıfatiyle mUteessir olmue yaralı vardır. 
ve telefon milkii.lemesiııi olduğu Gal memleketinin biiyük mm
gibi kaydederek rcfiklcrimizi ikaz takalarına da bombalar atılmış· 
etmek i~temi§tik· tır. Fakat hasarat ehemmiyet -

Dünkü "Tasviricfkiır" gazetesi . · r el r • 

d
. •· h b ri <l • ld - sı1..dır "\ e t et.at vuku una. daır ver ı:;ı a e n ogrıı o ugtınu, 

rıetekim toplanlmın yapılmış bu· mallımat yoktur. 
lunduğunu yazarken garip hir 1ngilterenin şimali şarkisinde 
tarzda biı.e ~atıyor ,.e mevzu ile kii.in üç şahirde hücumlar ya
Mç m ünascbeti olmıyan iddialarda ptlmıştır. Bunlardan birisinde 
bulunu~·or: bazı villalar hasara uğramı§ ve 

Ghya yapılac·ak llir toplantı), in- ı birkaç kişi ölmü~tür. 
kir ctmi~iz, "büyln hir şçıy yok· 1ngiltercnin diğer aksamında 
tur., diye direnmi~iz, 11ebcbi kPn. 
disince m.'llüm olmıynn lıir husu- bibirinden çok uzak olan nahiye· 
met izhar etmişiz! ]ere bombalar diişıniiş Ye c.hcm

Resmi sal5.hiyetli bir 7.atın do~· miyetsiz hasara ta sebebiyet ver· 
ru bir haberi bu kadar Jmt'iyetlc miı:ı '-'C pek a:ı: kişi telef olmuş
yalanlamasına ne sebep olabilirdi? tur. 
Dfin kPndi.<ıiylc tekrar konuştuk. --------------

1ktı~at miidürünUn e\·velki sabah 
ve dün üzerinde durduğu noktalar 
§Unlardır: 

1 - Vekilin riyasetinde mınta· 
kıı iktısat mlidiirliiğUnde evvelki 
gün bir toplantı yapılması için bir 
gün evvelden verilmiş Jıiçlıir knrnr 
yoktu. 

2 - Pamuk ipliği tcwziatmm 
bundan sonra bir elden ve 8nnavi 
Birliğince yapılması için yi~c 
evvelki sabah henüz verilmi§ 
bir karar mevcut değildi. 

Halbuki Tasviricfkar evvelki 
gilnkü nfü•lıa.sında bunlann nksini 
yazmıştır· Filvaki, Cv\•elden mu
karrer olmamakla bE:'raber. o gün 
bir toplantı olmuş, fakat mıntaka 
iklısat müdilrliiğünde ve milnhasr 
ran iplik meselesi için de~ril, Sü

iki · kadın iki 
erkeği taşladı 

Erkekler başlarından 
yaralandı, kadınlar 

yakalandı 

Ycnişehirde oturan Kazım 

dün Kasımpa~ada deniz kışlası 
önlinde yemek yerken, Fatma 
adında bir kadın tarnfmdnn he
nüz anlaşılmayan bir sebeple 
taşlanmış, başından yaralan • 
mıştır. 

l' a§inutoıı, 10 ( A.A.) _ Har mer Bankta ve muhtelif mı-rnJcle
biye nazırı Knox, matbuata yap tin görilııülnıesi için yapılmıstır. 

lktısat Vekilinin ııehrimizdc lıu
mış olduğu beyan.atta, Ameri lunmasındnn bilistifade vekaleti a-

Yenisehirde oturan Şükriye 
adında bir kadın Abdulhamit 
adında bir adamı yoldan gec;er
kcn taşa tutmuş, başından ya
ralanuştır. 

kanın Pasifik denizindeki do. lakndar eden muhtelif mevzular 
nanma kadrosunun takriben üzerinde ziyaret Ye t"mmılnrda bu-
1200 kişilik bir takviye ile der lunması gayet tabiidir. lpliğin bir 
hal ikmal edileceğini bildirmiş· elden tc,·zii tasavvuru da sonradan 
tir. lıu temaslar neticesinde muvafık 

Her iki kadın yakalanmış, ya· 
ralılar tedavi altına alınmıştır. 

Para ve mücevher çalan 
hizmetçi mahkum oldu Knoxa, Birleşik Amerikanın görülmüş ve tatbikatına ait tcfer-

15 gün zarfında Japonya ile rüatm tesbitinc başlanmıştır. Gö- Sultanahmct civarında oturnn ce_ 
harbe cirmek ihtimallerinden rillüyor ki bir toplantı yapılmıya. mal adında. birisinin evine hizmetçi 

~ cağını ve iplik meselesinin konu- olarak girdikten Uç gUn sonra. evde 
balısed~ gazeteler hakkında şulmıyacağını kimse iddia etme· kimse bulunmadı~., bir sırada be§ yü7. 
ne düşündüğü sorulmuştur. miştir. Esasen bu mesele, daha lira ne altın bllezik, y\lzllk ve saire 

Knox, derhal "hayır,, cevabı· evvel bizim de yazdığımız gibi 1 çalarak yakalanan Mıı.kbulenln blrln. 
nı vermiş ve bunu kimsenin bi. günlerdcnberi gazcfrlerde mevzu: el •ulh ecza mahkemesindeki muha. 
lebileceğini zannetmediğini ila. bahs edilmekte ve bir eldP.n tev- kemesi bitirilmiş, altı ay hapis cezası. 1 

ve etmiştir. zii, kat'ileşmiş bir tasavvur halin- ~a mahk(lm edilml§tır. 
Di<Yer bı"r 1 b de Jmlunmakt.aydı. 

ı:. sua e ceva en • 1• · · fk. " b Knox: U k ~ • as\'ırıC' ·ar il mevzua lıir 
'. za ""arkta bulunan de tezvir ve iftira katmaktnn k"n-

A:r::ıerıkan donanmasilc bahriy.-? dini alamamtş, f'fkarı tehyiç etmek 
sılah;ndaT:!~~ının \"aziyetlcrin- ı fcin Ba§\'l'kilin bo~ SPrvis otomobi· 
d~ bır d~gışı.klik husule getire· linin ~c_c;i~d~~i ufak bir knzayr, 
bılecek hıç bır 1lebep mevcut ol Başvekılımızın basrnn gelmiş gibi 
madığınr bildirmiştir. gösterdiğimizi iddiaya kalkışmrfi-

General V eygand 
Cezayirde 

tır. 

Bu haber 28 Ağustos tarihli 
nüshamızda ibiıinci sayfada klişe
sini de gördüğünüz §U §ekilde Ya-
zılmıstır: • 

''Ru sabah Yalornda bir otomo-

Romanyada üç gün 
tuzlu etlerin satışı 

yasak 
Biikreş, 11 ( A • .A..) - Stcfani 

ajansından: 
Ta7.e etlerin olduğu gibi tuzlu 

ve isli etlerin de haftada üç gün 
satışı ve istihlaki menc<Iilmi§
tir. 

Ct•nevr(', 10 (A·A·) - D.'N.B. 
ajan~ı muhabirinin bildirdiğine gö. 
re, Petit Doupbinois gazetesi Fınn
sız hilkümetinin Afrika için umu
mi murahhas bulunan general Vey4 
gand ça~a.mba günü tayynre il~ 
Ct'zaire varmL5 ve Cczair umumi 
valisi a.miral Abrial ve C.::Czair he· 
lediye rı:isi tarafmdaıı karııılan • 

bil imzası olnıuoı, R:ı5' ekili YaJo· uğradığı taıırih edilmiştir- Haberin 
,·ara. lııral.fıl;{:uı sonra, Ca~'r.ka· ı yazrıı,, ııeklinden böyle bir tezvir 
lf'f otomobili, c:;oför Kadrinin id:ı.- c:ıkarabilmekse ibu ördek ba,;lı sa
rt•sinılekt bir otomobili~ ne~imıen bah varakl'aresindcn baflka kimse· 

mr:tır. 

mıwf.;lindf"\ c:ıu·pısmıstır. J!Uh... nin harcr değildir. 
Göriiliiyor ki haber vı:ızıht;~ ''A 1 Kimin kime kıu~ı husumf:'t z~-

o!onı(lbilin Baııv<'kili Ynlovaya hı- hiri döktüğiine ba!!ka. bir clelil la
ra.ld rkt :ı.n Mrıra <Jii,..·j..,+,. ka~aYıı. 1 :ı:ım mı:' 

Makineye 
verirken 

Malta umumi 
valisi istila etti 

ı.Htn 11• 
J,oııclra, \l (.\. A·) - ... ıo· 

mumi ,•nlisi ~uhlıi sebeplerden c: 
layı il'lifa etmiştir· 

Amerikanın Berlin 
i~güderi geri dönrnüY0.r 

"lS' Am"rı· 
J.onılra., 11 (A· A·) - n 

kanın Berlin işgüderi hüküıncl ~c
davetile gittiği Amerikadan ,·azı 
sine geri dönmiyecektir· 

Bir Amerikan ha va 
heyeti Londrada 

B" .A· J.onılra, 11 (A· A ·) - ır 10 
meriknn hava heyeti tan•ar~~r· 
diin Londraya hareket et~ı tını 
İnı:'iliz hava müdafaa. tcııkılh 
tetkik <'deccktir· ~ 

===================~~ 

General 
dö Gol 

Kamerunde 
Bu ziyarete böytllı 

tilr ebemmıyet 
atıoıunuyor 

f"t' Doııdrn1 11 (A. A.) - J 11
• 

Fransız kuvvet.lcri umumi ka._ 
rargfıhı, aşağıdaki tebliği nce 
ret.mişt.ir: ., • • y-

General Dö Go1, D tc~rınıc tıt 
vclde. Kamerun'un lıukftnl 

1 
.!'; ,.e 

merkezi olan Dualaya gc mı.. • 
müstemleke Yalisi albay ]./.'C 

lerc kendisine hoş geldiniz de· 
mi§tir. 

Bu arazinin, Fransız müste~; 
leke imparat.orluğunun 11.~K 
Fransa bayrağı altına. gir~ 1 r 
p:ırçalarınd:ın birisini t~.!'kıl c 
tiği hatırlanırsa, hür Fransıı 

. ı ~nıll 
kuvvetlcrı baş kumandan ln • 

bu ziynetinin hususi chC'J11!l1
1
• 

yeti kendiliğin<len lebarüı. cd'"r' 
Ccneral Dö Gol , ma.ndn ;ıltııı: 

do.ki bu arazi halkının ,·ataıı· 
\ 'Cr cesaretini ve hür Fran 

3 

davasına itimadınr övmii. uir. 
Ccneral Dö Gol'ün Frıır.~ıı. 

hattı istıva Afrikasrnı ziy~r~· 
tinin hür Fransa davasına ı'tı· 
hak etmiş olan btitün }":-n11 ;! 
rniistemlekeleri ile civar ara.ı '. • 
muhakkak surette çok iyi t.csır 
lcri olacaktır. 
~~~---~~-~--------

Gezmekten c~ya:ı 
arkadaşlarını 

Tabanca atara~t 
Otomobile bindiren 
sarhoslar aranıyor 

Evvelki .o-ece henüz hii\'İ':rt 
ô }:'!' 

]eri tesbit edilemiy~n üç arkntlclC 
bir havli sarhoş oldukları M 
bir BUyükdere gezintisi yaı m;~: 
ğa karar vermiş ve bir otorn° 
le ath\•arak vol:ı çıkmır::lardıl"· .. 

~ J "l'lv 
Fakat tam MccidiycköYU ·r 

geldikleri sırada. aralarında. ~:r 
kavga çıkmış ve bunlar<lnn 
tane.si yere inmiştir. to· 

Diğerleri arkada~Iarmt 0 
1 

mobile almak için bi'r hayli ~rı; 
varmışlar, fakat ötekinin al ~ı. 
madrğmı görünce korkut.ııı • ·r11 ıı 
rnaksadile havaya. iki el sı .adil"' 
tarak kendisini arabaya.~ bıtı •01 .. 
miş ve Büyükdereye doğrU ) 
lanmıslardrr. 3ıi 

Silah sesine yetişenler anı~ıı· 
ot.omobilin 1814 numarası 0 

ğunu görebilmişlerdir. s3f· 
Otomobil ve bu m~ul 

ho)ar aranmaktadır. tc'" 
Vak'a ibu sabahki bir ga~ a· 

nin ya1.dığı gibi esrarl_r lbırae· 
dam kaçırma mal1iyetındc 
ğildir. ~ 

POLiSTE: 
. e 

,ı Bir kadın su yerırı. 
yanlışlıkla ilaç i~; ,~ .. 

Birkaç gUn evvel .Anadoı_u 
0 1,,cn 

lcrelc "ôzipek Palas" otelin btl 

lfllnevver adında genç bir ]<adUlan , 11 

113.bnh bir bardağın içinde bU1'":,,.1,ı.ıa 
gUnde tki damla içtiği ıuıcı )'lln .. cııo.r 

ek s:ı.n 
ııu diye ıı:m~, zchlrJencr 
içinde kıvranmaya b3ş1aını:tı:;,ıa1ııı. 

Münen·er hrmcn GurA b:ı. 1111' 
d ıunıunı nesin,, knldınlmı§, ınUd (' ut 

t bıı.~ıanıı 
vaka elrafın<lıt tAhklkll a 



" .37. 
ı...-. et, ır:ı 1 '~ ~e don ayağnu bir elek. 
it~ oııu n Uıtuııe ba.s:ml§tr. Bu 
~tııı de' 1~<}, da.'lS ettirecekti: 
' aeıd01ı. b undan fazla. 
~ ıı.ıd u dU~llncelere dalmJı 
t'~dinden g~şu. Bir
' bir t etu. Genç kız ken-
' .\! ıe;-ıer anlatıyordu· 
~ederainiz • dedi, mazur 

'ttığı isUrhanı oderim· Neden 
~ç k nlıi llnutu\·erdlın ... 

~: ıı neıe dolu cevap ver-

,,_' ~U~Uk 
"Yol'tııxı nut.kuma. tekrar ba.ş· 

~:nı hÜed:df. Esasen bir keli • 
~ tt1 • Ji~ ~lenıediniz ki· Fll -
~~~Uflın tın 'PCrlşnn bir halde 
L."'lllJ.ıı u 88y1Uyordum· Yarın 
~ttbn~ine gidip nezaketi; 

l'le bfr lltzedeceğim. Bilmem 
~e ..ı~11tt>ket onun ne derece 

~~ce:c. 
~eı h~ t~ omur6UmI 

~ 'liııde ~ar. Balar kıstmlar 
\d~ ltııirıııı söyJUyonun dört 

Yazan: Cek Loadoa 
'•Jan" ısrar ediyordu: 
- Her halde ben do bir erkek 

ltadar iş görilrüm! 
- Hayır, m gitmeyin; burada 

kalıp evi muha.fa?:a. et.meniz da.h& 
i;i olur. &ni dinleyin. 

- O ha.lde TahJtili gt'micilerimi 
yanınıza. alın. Hepgl de iyi eillh 
kullarurlar ve cesurdurlar da· Yal. 
ruz "Otaml" mUatesna. Ev·et, cesa.. 
ret balu!inde onu ayı:mınya mecbu. 
ruz. Fa.kat o da. iı:.sa.ndnn değil, 

cinden, hayaletttn korkar, o baş. 
ka ... 

- Sizi mUdaf aa edecek ı:.damla.. 
rumdan n.ymı.mam· Yanmrzda kal. 
mnlarr daha milna3fp. 

Bilyük çan çaldı· Elli z:enci, ho. 
tnurdana homurdana, barakala.rm. 
dan çı:ktrar: ve ''Şedon" u götüre. 
cek o!an ka;,ğy denize !Urükledi. 
lCr··· 

Kürekçiler yerlerine geçti. ''ŞeL 
don" yanm& Tahltill gemicilerden 
üç kişi almL5tt· Bunların bellerinde 
fişeklikler vardı· Her UçünUn. de 

~ilııı. ll;06tın var. . Ben ~iuat 
t~~t: tll:ıu geJni beni alakadar e-
;:_ ~~t rı birinde lh!.'rnal kf o·. "Şeldon" gibi çifteleri vardı· 
~~ ()l e Çtkanm. Kaylk hareket ederken '•Şeldon" 
~~:~ıttf~YOJ'du. Jan'la §eldon gen~ krza bağırdı! 
~I IÇ?nek üz:ere e\in 5-

ı._~"":ııt. '<>faya çıktılar- - Al1ab:ı uıuı:ufadık· Yann, 
"~ -~ h gündti.ziln gelirim· 
il.. ~ "A~~ ab~enln seile açılan 
"il "·~d "Jan" salılld lıuz -· '--' . a kıya.met kopanyor- e ya ~ma .......... 
~~ ~lı· tc;erl girmek için bahçe ka. 

~t:. ~ avağa kalkarak kapzyr 1 pmma doğru yU.rildU· 
~~ 2t.:lci içeri girdi· Siyahi Kaylfr kumsala götilnm zencL 
~tldo: fella halde korkmU5ttl· ' ler bili oradalardı· Maymun gibl 
' '°tdu: bir takım jestler yaparak iptida! 
~ g~ efondin kim? Seni ve anl~ılmaz bir lfsanla muttaaıı 
lı' ~di buraya? gevezelik yapıyorlardı· 
0l't erendi mister Bo&e- ''Jan" aralarından geç~rkcn bl. 

ı\danı'dan 1 k f raz c;ekUlp yol \•erdiler. 
ı. 

0 
ge en ço ena 

C\tıı.. ta:ra, tı' t 
\t ""etftıd - i( ı. 
~~ldo'll· eu bir kfığtt çıkardı; 

tl'u~~oıı. a 11za ttı. 
.~llJt 'li 'ı.~ taue satırl:ıra göz gez 
,t terd~ıı.ı·a J:ına dönerek i • 

~~c·~ . . 
,~· ~ tn hır mektup, dedi· 
~ l>a\l biliyor musunuz? Han1 

, 'e~~ lstninde bir zattan 
l~t lc~lr rn. Sahilde, evet, ild 
~ e ot11r llıaJtta kUçUk bir çift
~ e:ı. ita;~ Boşc işte bu :z:atm 
' l>oıt A. n 'tungun bize söyle. 
~ hıı C:;te danı cı.c:CSi yok . mu? 
'1 ~ ~tıaıt J:loı,o nın çlftlii:rı ö • 
~ ar 01•1!nrnış. Çetenin elli ki
~ "'llı~ı ~ funu ııöylilyor: BU • 
'it ~l Ytklnrilc gelip kara -

1 d • l\t. 11 
~ tını~ entız çiftlifin bet 
\ııı l:'a..\ıtt ııu l>!dUnnU~lcr, o ka. • 
~kaıt. fenn niycUerl olduğu 
'~ ~,. . , ,, c l"ap~ :ardım i!ıtiyor. 

~ı.pt} • 
)\,· kitJıı~ iş bcuı. Şayet j"ar. 

l~ bo. t&<ılt o da "Pa.kard" m 
.:ıı Har· 

tb.. t'>a;ı" • \'C ~iftliğl.n sahibi 
-~· t da b tl• •il lll~ b ıtşka b!r ndam a.. 

·~il> le iııt c Ur olur? Ben yardıma 
t ... _ -;oh,_ :tl.nı. Frutat sW de dü. 

Genç kn: zencilerin arasmda.n ge.. 
çerken, bir anda, i~in.in acı acı bur. 
kulduğunu hiuetu. F"ılhak.lka, ~en.. 
ciler istesclet ı;imdi, ·onu ııırÇtlr. 

~·abilirlerdi· 
Bu kadar kalabalığa karoı tek 

ba.5II13 ne yapabilecekti? .Bayle bir 
h\lcuma maruz kaldığı takdirde kim 
yardnıuna kO!)acak; aksi gıöi ~-... 

nmda silih da yo:ctu. Fakat birden. 
bire "No\-a • Noah" aklms geldi· 
llk imdat se8ine Tahltill adamtan 
yetişemezler miydi! Bunun üzeri. 
ne sakinl~U· 

Bu sırada, tam balıçc ltapı:smr a. 
çarken, karanlıkta. zencllcrden bL 
risinin kcncfüine dofru ilcrlcd.iğlnl 
gördü· Fakat bu gelen adS1lll ltfl. 
his edemedi· -

Sert sert sordu: 
- Kim o? Adın ne? 

Zenci ca\'ap verdi· 
- ''Area"· 
Genç kiz bu ismi iliUnce derhal 

bat.uJ:ıdJ. Bu, hastabnnedo bilyU.k 
bir ~efkat ve ihtimamla tooavi et. 
Uği iki kıırdcşten biriydi. Diğer 

kardeşi öl.mi\;,, "Arca" kurtulmuş. 
tu. 

~ -"'ll. }3u . 
<'- tndn Yaln:z kala.cak. ''Arca" söziine devam etti: 
~'il~ ltıı h - Ben hastahanede c:ok Haç iç. 
"r. tı..l'a~ il.raretıe a lıldı: uın. 

'tıı~~ol\'' r gldoUm ! - PeUlfı: hte ~imdi de upa... 
'<il. itilUrruıcycrck b~mı sağlamsın. 
'.: (Devamı ı1aT) 

~ YRAGıMı -NASIL: 
KURTARDIM 

Y Milli Roman 
ozan: ıskender F. SertelH. 

~lj~ ·23-
I~ Stıı~Yla güldü: 
f);ıtıli? lterı:esdıyorsun, Mehmet e· 
·~{C>n fide UYunıuyor. Bizim 
"t:ı lı~l\s ta ~nadoıunun bir 

l'tirı kar SCf'\·ısidir. Bize dü· 
~er. asından geçenleri. bil~ 

{) 
~~-'ben• 

""ile i~ un kardeşimi bek 
~ ~e nr ı~·orlar? 

isin bu~ll.ls.ebet?! Buna inan· 
. () halde ala ol~ak Ulzım. 

....._"c~ llı:ıh karcıeşımin geldiğiı~i 
1 l:ı.;·ır ~P olacaklar. 

ayır. Gene inanmaz 

lar. Çüııkii, iş. karde;in ge!mekle 
bitmiyor ki .. 

- Ya r.e o1acak?! 
- Ben sana hakikati söyliye}im 

mi, Mehmet efendi: Sen bizim müş 
terilerle sık sık temas edere kken 
dini onlara tanıtmalısın ı }'Oksa .. 

- Yoksa, ne olacak? Ben her 
kese hesap \'ermeğe mecbur mu· 
yum? 

- Mecbur değilsin ama .. Seni 
l'u pansiyonda yaşatmazlar. 

- ~e dedin .. ya~tmazlar mı? 
- E\'et. Onlar, aralarında §ÜP." 

TAMfJLAYAR 
İYi CİNS 
DAYANIKLI 
Genel Acent&lığt: htanbul l{utlu 

Han 1/4. Sal.I3 :Mağnzalan: Nal;.,c· 
\"nnopulo Biraderler: Sirkeci - A. 
Baroççi: Sultan Hamam - Panclrtı 

ve Savaldls: Galat& Karnktıy - Al. 
l>crto Auante: 1ıUk!Al Caddesi. 

Nafıa Vekaletinden: 

--------....... --
lstanbul Beled iyesı: 

tıanıarı ---
Ü i:üJard:ı. ı·:ı~kı:.; ::ı. L.ı. u : .. r ı.c.ı ıo b 3 .• !l .}a; •• rı>.ı~ 

l:ıuıalluısyon inraatr acık cl:sllt:ncyc konulmıt. tur. Ke) f bedeli 119-! llr:ı. 

9i" ltUrJ§ ,.e flk ternln<ttı 89 l!m G2 kuruştur. l{e;ıır ,,.e prtnamesi Zabıt 
ve Muamcl!t "AIUdürlUğll lts.lemlndc görUlccckllr. 1hnle J4 • ı<ı 940 pazar. 
teı;I gUnU saat H de Daimi l':ncümcnde yapılacaktır. Taliplerin. ilk teminat 
nınkbuz veya m3::tuph:ı.rı , lhıılc la.rihlndcn sekiz gUn ev·vcl Fen Işle'(l MU· 
dOrlUğUne mlirnc:ı.ııtı:ı. aln.cak!ım fenol c!ıllyct \"C ~o yılına a lt Ticaret o. 
<lııııı vcslltalnrlyle ih:ıle gtl:ıU muııyycn s:wtto Dalmt Encllmcnde bulun. 
mal:ı.rı. ( li:!OO) ... • ~ : ,i. ~ . . J • • ' ' .' 1 1 - Eksiltmeye konulan il: Ankvad& 1nJ& edllmekta bulunan At&lUrk 

lise.al il!ve kısmma yapılacak kalorifer vo sıhhi tes!:ıntı f:ıld!r. I{e~i! bedeli 
%:r.?C3 Ura. 83 kuru§tur. 

"('[ apı ve imar itleri ilanı i 
Mektepler açıldı 

2 - Eksiltme 23.10.19!0 çarşamba günü ııaa.t on ~te Na!l& ~Weu 
yapı ve imar 1fler1 ek.!lltme kom~u odum.da kapalı zarf uatılJyle yapıla· 
ca:tttr. 

3 - Eksiltme p.rtnameııl n buM mUteferrl evrak bir Ura 16 kuruı be
del mukabfllnde yapı n tmar i§Icrl reisliğinden alınabilir. 

-4 - Eksiltmeye girebilmek için istcklUcrin 17!3 •(bin yediytl.z kırk Uç 
lir&) U (kır:< d!Srt) kuruııtuk muvnkkat teminat vermeleri ve Nana Vekl· 
letiııden bıı l~o glreb!leceklcıine dalt' almmıJ vesika raptetmelcrt lAzımdtr. 
Bu vea!.ka içln,-ekailtmcnl.n yapılaclll#I günden en az Uç gün eVTel b1r laUda 
Ue Nafia Vek!letlne mUmcaaUan vo dilekçelerine en a.z bir kalcmdo 
(50.000) liralık bu ı,e benzer bir ~ yaptıklarına dair ı,ı )-apt.mın idnreler
den alınmış •eaika roptetmelcri mu:ktazldir. Bu müddet ı:artmdo. vwka ta· 
lob!ndc bulunmıyanlar eksiltmeye giromtyeceklcrdlr. 

5 - lmklller teklit mcktuplannı ihale gUnU olan 23.10.940 ~r~aınbn 
gODO nat orı dörde kadar komisyon reisliğine m:ıkbuz; mukabilinde tc3llm 
etmeleri llz.nndrr. 

Poatada ola.ca.k gecikmeler kabul edilmez. (6417. 9511) 

r-Tstanbul Levazım Amirtiğirulen verilen ı L harici askeri kıtaatı ilanları 
1000 ton balya aauıımı Bahkeııirde 84kert ımtttıatma komisyonunda. llS· 

lO·DtO aaa.t lıJ.30 da pazarlıkla aatm alma.eaktır. Muhammen bedeli beher 
kilosunun 5. ku~ olup yanaı muvakkat ~mlrıa.tı olmak Uzere katı teminatı 
7600 liradır. Tallplerin o ~in ve natte komisyo1.la gelmeleri. (1232) (9682) 

* ** . 
Paı:arlıkla :SOO ton arpa aatm alma.caktır. Pazarlığı 14·10·940 pazartcsl 

s-ıınn nat 10 da İzmir levazım tınfrllğt aatmalm& komJayonund.a. yıtpılacak· 
tır. Tahmin bedell 32.MO Ura muvakkat teminatı 2438. aartnamc,,l koı:n.13· 

yonda ;-örilleblHr. İstekliler kanuni vealkalarile ve teminat muvakkn.Uarlle 
belli eün ye saatte komisyona mUracaatlnn. (1230) (9680) 

*** Hepsine tahmln edilen fiyatı 24,000 Jlra olan 10 toıı Shell, 10 torı Valva· 
lin, 10 toıı A 3 Sbell motür yafı puarlıklıı satm alınacaktır. lhalesl 15·JO
HO Alı cwll ıaat 11 de Ankarad& K.M.V. aatınalma. kombyonunda yapıla.• 
caklır. Taliplerin muayyen vakitte komlsyond& bulunmaları. (1224) (9680); 

*** Seherine tahmin edilen flya.tı 4. lira. olan "4500 adet uçlu saç kutu ııa. 

zarltkla ıatm almacaktır. Pazarlığı 21 • lO • 940 pazartesi sUnU saat l1 
dedir. Kat' l teminatı 2i00 lira olup {lartname.sl ve nümunesl 1-omlsyo.nda 
c~rlllnr. Tallplertıı. muayyen \"aktte Ankara ıı:. M. V. Satm Alil\& KomlJJ 
J'ODWlda butunmatan. (l%3C) (9880, • 

*** 
Blr kllos:ına tahmin cd!lcn fiyatı !?O kuru~ olan 159 ton kuru fasulye 

ve bir kUosuna tahmin cdllm flyntı 17 kuru~ olan 159 ton bulgur ve bir 
kilosuna tahmln edilen tıyatı 7 ku~ olan 1000 ton arpa nyn ayrı kapalı 
zarfla atın~ca.ktır. Kuru fasutyentn ilk temln.:ı.tı 23M ve hulgurun 2068 vo 
1000 ton arparım "750 lira. olup ihaleleri 28 _ ıo · 940 pazarteııı gtınU s.n.t 
ııs dedir. Kuru fasulyenin eartnamesı 160 ve bulgurun 13:5 ve arp:ınm 350 
kurup aatıhr. llllnakaaalara glreccklerln ihale :ıııatınden en ru: b!r ıı:ı.at 

enet Kars Mst. Mevki S:ıtm Alman I\:o. ııa vennelerl. (1228) (9678) 

~·· 

Şimdiye kadal' olduğu gibi, bütün mektep 
kitaplarmızı "V AK.iT,, kütüphanesinden ko
laylıkla tedarik edebilirsiniz . 

1 - 8.10.940 tarihinde {900) adet muhtelif numaralı boya fır 
çasına talip zuhur etmediğinden eksiltmesi e00 şerait dairesinde on 
gün uzatılmıştır. 

2 - Eksiltme11inl8·10-940 cuma günü saat 14 te Kabataşta le· 
\"3Zlm \'e mübayoat şubesindeki alım komisyonunda yapılacağı ilAn 
olunur. (9688) 

" 

Kiralık depolar 
Ankara caddesinde Orhanbey Han zemin katında ve makine 

yerleri istiycnlerin Yakıt Matbaası Idare memurluğuna müracaat 
etmeleri. 

istanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel lıletmeleri 
Umum Müdürlüğünden 

İd:ıremlz mll§terilcr dalrcsl fen §Ubcsl 11:1rı san'aUıır mektebi elektrik 
§Ubcsi mezunlarından veya elektrik iılerlııde uzun :zaman çalıprak iht18u 
kazanınt, tecrilbeli lıçllCl'den 8 _ 10 monuır alınacak ve yapılacak müu. 
balta ncUceslnde muvııUıık olanlara 1yl y8vmlyc verilecektir. Taliplerin 
mektep dlplomllları, hU\"'lyet cüzdanları ,.e hizmet vcaikalarly!o birlikte 
14 • 10 - 9f0 tarihinde saat 10 da Kctro Jwımda. lfilJterller Daire.ti Reis 
liltlnc tnUracant etmeleri Hl.zumu bildirilir. (li691) , • 

Sinema ve tiyatrolar 
Şehir Tiyatrosu 

Bu Alqam 
Dnm laımmda • 

OD:LLO 
Bu alqam Komedi kısmında 

YALI USAGI 
15 I:ırincıtc:rın Salı ;CUııll aqamı 

Şehir Tiyııtro~u Komcd! Imm.md& 
BcatekAr Yulılliı Sııbahe.tUnln lkl 
btlyllk e~eı1: ı - Kerem .blı - BU. 
1ük ,ark ın:ıaab, :: - Efenin Atkı. 

) Mllll operet ( 4) rude. 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
11 Birlncite§rlrı Cuma gllnU a'l<ruxıı 

~ 'O'akUdar Hale 6lneınumda: 
".SDBTCK., 

VocMI (3). Perde 

Beyoğlu Halk Sineması 
ı - Uc Alıba.p Çavu~lar H&rbe 11· 

<llyor, 2 - Ma.bkflmlu Xalell, a -
lfiki. 

~ağıdakl mevadm kapalı zarll& eksiltmeler! hlzalarmda yuılı gün, saat ve mnhallerdekl askert satm ol. -ma ltomlııyonlarmda ~rapılacııktır. Taliplerin kanunI veslkaiariyle tekıır mektuplıınnı ihale ıs:ı.atindcn bir ısaa.t evvel 
alt olduğu komlayona vermtlcı1. Şıırtn:ımeleri komlıyonlarında g6rUIUr. (1240). (9727). 
ctn.'i JCh"&lltrnenin yapılacağı yer Miktarı Tutarı Temlnatı ihale &Un ve .saati ~ 

Lira r..tra 
Kuru ot Edirne Sana.)i kıılumdn. 2000 Ton ll0.000 8250 

. 
2S/10/9-10 11 

ln§aat hmlr Lv. !mirli~!. 36.667,46 
I " 2751 28/10/9(0 11 

2126 Adet 'i4.U5 17 

11.10.940 Cuma 
12.30: Program \-e memleket 1aat 1.. 
,.an, 12.33: ?dllzlk, lUO: .Ajana la· 
bcrlcrl, 18.05: JJ:üz!k, 13.20/H.OO: 

Tevhid semeri mu ba~lık. Kay:ıcrl 5~1.12 2:-S/10/ 9(0 

* * * .... 
A;afıda yazıtı menddm kapalı zar flıt eksiltmeı,rt hizalarında )'1Wh ı;ün ve saatte hiuılarında yazılı askert 

satmalma komlayonlımnda :rapilacaktır. Taliplerin lcanun! vesfkatarile t'kllt mektupla.rmı ih&le aa:ıtıerlnde:ı btr 
aat evvel alt oldutu komisyona. .ermeleri. Şartnıımclert komıayonlarmdıı ıörUlOr. (1200) (9535> 

Mllzlk: Karıızk progranı (PJ.). 18.00: 
• Program ve memleket &at &,JD.n, 
J 18.03: ?dOzlk: Radyo (Svfııg) Kaarte· 

ti (İbrahlm ôzg1lr ve A teo BlSceklerl} 
18.SO: lııl:l1%lk: Fasıl hcyeU, 19.00: 

Cmıi Eltsiltmeslnln Mikt.vı Tutnn Teminatı ihale Giln \'e ıa.atl 

Kllı.lk: Muhtcli! oarkıl&r, 19.30: Kem 
lcket saat ayan ve A~a haberleri, 
19.45 Mllzlk: Radyo ince saz heyeU. 
Knrcığar köçckcclcrl. 20.15: Radyo yapılacatı yer Um Llrıı. 

Yulaf Mani&& tS0.000 kilo '58.800 4'10 
Odun ZlrA. l,800.000 .. 33.480 ~1511 

:?7/10/ 940 
28/10/ 9'0 

u 
lUO 

~ Gazetesi, 20.45: Tenısll, 2L30: Konu1-
ma ·(lktıaa.t &atı), 21.45: MUzfk: 

Yutar. Yanlaa. 
Bulgur J\'.ayscrl 
Buğday k.rrdırılması Kayseri 
Yenl çuval ) 
Milat.amel çuval) Kayseri 

heli ada.'llların bamuna!:ına mey· 
dan vermeı'.er. Gürültüye gider 
sin sonra. 

Mehmedin yediği yemekler oo· 
ğazına dizilmişti. 

- Amma da belalı bir yere 
düşmüşüm. O halde yarın hemen 
Sara ile hesabunı görüp çıkma· 
ltymı. diye mırıldandı. 

Eliza hafifçe başım salladı: 
- Benim dediğimi yaparsan ra· 

hat edersin .. Bu dedikodudan kur 
tulursun! 

- Yok canım, ben çıkar gide· 
rim oradan. 

- Hayır. Boş bir teşebbüs. Sen 
madam Saranın mü~terilerini cid· 
den tamyamaml}Sın! Eğer bunları 
veya bunlardan bir ikisini tanımış 
olsaydın· belki de işini kolayla~tr 
nrlardı. Zahmet çekrneıdin! 

Mehmet birdenbire afalladı: 
- Hangi işimden bahcediyor 

sun, Eliza? 
- Canım .. ~u kardc,.indcn bah· 

4()6.000 
" 31.020 

270 ton 21.000 
•.ooo .. 62.000 

10.000 adet 12.000 
!5.000 .. 6.000 

setmek istiyorum. O zaman daha 
çabuk bulunurdu da. 

Mehmet bir müddet düşündü. 
- Kimler \'ar bu mücteriler a· 

~ 

rasmda? 
- Üst katta yedi numarada 

Osman bey isminde bir babayiğit 
otur.uyor. Halinden, şanından bel· 
liki, kendisi büyük rütbcii bir as· 
kerdir. 

- Onunla tam~amı mı tavsi· 
ye ediyorsun? 

- Bu da olabilir. Çünkü ken· 
disi birkaç kere seni sordu: "Bu 
adam kimdir? .. diye. 

- Sen ne cevap verdin? 
- Bilmiyorum, dedim. 
- Bugünlerde gene sordu mu? 
- Bugünlerde demek de laf mı 

a canım? Sabah ak,am soruyor, 
hala bu adamın hüviyetini anlaya· 
madınız mı? di~·e. Sara da beni 
sıkıştmp duruyor. 

- Ynhu ben bir köylilyüm. As· 
kerden, esar<'ttcn ~·eni döndüm. 

2S9l 
202:> 
3000 
900) 
~75) 

27 /10/ 940 l ( 
21/ 10/ 9(0 15 
21/ 10/ 9i0 17 

21/l0/ 9i0 H 

beş on param \'ar buralarda. 'bir 
dükkan açmak. bir iş tutup çalı§· 
mak istiyorum. Burasının böyle 
belalı bir ·yer olduğunu bilseydim, 
gelir rni}·dim? Kaptan se!>eb oldu 
da geldim. 

Eliza kaşlarını kaldırarak, alay
cı bir ta\'lrla r,üldü: 

- Haydi canım . Cemil bey oda· 
sınt bo) yere bo~altmadt ra ! Onun 
gittiği gün sen geldin? Bu dolapla· 
ra bizim tcam1m:z tok artık. Bu· 
dala değiliz .. 

- Bu Cenıil bey dediğin de 
kimdir? 

- Aman, haydi onu da tanıma 
göreyim ~eni. Herkesin bildiği er 
katııharp yüzbaşısı Cemil beyi sen 
de tanımazsan. kim tanıyacak? 
Karyolanın altındaki ba\"ulunu bi· 
le sana bırakıp da gitt i. 

- Benim o odarı tutacağımı 
nerden biliyordu? 

- Eh. Bunlar sizin aran ızda 

danı~ ıklı ~erler. 

Radyo Snlon orkestrıuıı, 22.30: lle.nı. 

lekct sııat ayarı, Ajans haberleri, 
2.2.4:5 Mllzlk, 23.00: MOZlk: Dans ınU· 
z!ğl (Pl.) 23.2S/ 28.30: Yarmkl pro· 
gram ve kııpanı:. 

- Canım, bu bu oda)'t önceden 
görm<!mi;tim bile. Madam Sara 
Qnun yerine bana başka bir oda 
gösterseydi. gene tutacaktım. 

- Gô::ıteremeıdi de. Çünkü, Ce· 
mil bey: (Bu odayı benden sonra 
gelecek arkadaştan ba~a bir kim· 
sere \'enneyiniz. Ge!ecek adamm 
::ıdı Mehmettir.) demişti. O gitti. 
siz geldiniz. Ve oda), ~ğenip he· 
men bir aylık da peşin verdineiz. 
Melınıet uyanık bir adamdı. A'!; 

kcr ocağında bir hayli pişmi~ti. 
Cemil üzerinde fazla durmak iste· 
metli. Şimdi, lokantada merakm· 
dan çatlıyordu. j\c.aba, gerçekten 
hu Cemil denen adam, Mehmedi 
tanıyor muydu? 

Elizanın dediğine bakılırsa. kar 
yo!anın altında kendisine ait bir de 
çanta bırakmıfrtI. 

Acaba bu çantanın içinde neler 
yardı? 

(Devamı uar) 



11 nci Balkan oyunlarında 
Bl yük mavallaklyet gösteren 

atletlerimiz içi 

Merasim ya 

•• :ı.. ........ 

Balkan ovnnlannm en mU\'affaJ,; atletlerinden !\Mlh, Balkan oyun
larmdnn ·önce y:ıpılan Tür~dye birinciliklerinde 400 metre lio5uyu 

kıız:ınrrkcn ... 

Geçen hafta. yapılan BaJkan o· ne! direktörlüğü, 11 inci Balkan o
yunlarında büyUk muvaffakıyet yunlnrmda bUyUk muvaffakıyet 
gösteren atletlerimiz için bir me- kazanan milli ntletlzm taknnnnız 

rasim yapılmasına knrnr verilmiş- ve yetlştlrlcilerl şerefine 12-IÖ-940 
tir. cumartesi gUnU saat ı1.::o da 

Bu münasebetle bütün klüpler Park otelde hazırlıı.clığı çayı t~rif 
mura.hhaslan yarın Gala.tasa.ray ll· etmelerini ve bundan evvel Yapıta· 
ses! bahçesinde toplanacaklar, 8.- cak merasime iştirak eylemek il
bideye çelenk. koyduktan . sonz:a zere saat 16 30 da Galatasaray li· 
Park otelde bır say ziyafeti vcn-
l<"'ektlr. 
Atlet ve yeti§tiricilerini 

davet 
Başvekalet Beden Terbiyesi ge· 

sesi bahçesinde hazrr bulunmaları
nı milli takını atletlerinden, hakem 
ltrlmizden ve davetiyeleri kendile· 
rine gönderilmiş olan gazeteciler
den rica. eder· 

ırkly Balkevl 
Spor şubesinin faaliyeti 

Safra köyü gençleri bir spor 
yuvasına kavuıturuldu 

Bakırköy Halkevi spor şubesi 
p:ı:zar günti kn.zaya lbağlt Safra 
köyünde :spor yuvası açmak su
retile mühim bir ihtiyacı ıkarşr. 
lam1§tır. Şimdiye ika.dar kaza.· 
larda ve ·~k §Chirlerimiıxie 
faaliyet gösteren spor hareket
leri artık köylerimize kadar ya
yılmaktadn". 

Bakrrköy Halkevinin bu mut· 
lu hareketi memleketin diğer 'bir 
çok köylerinde numune olacak 
bir vazifedir. Safra köyü spor 
yapabilecek lknbiliyctte ve ya
şı 18 - 20 arasında elliyi müte· 
ca,·iz gence mali·ktir. Spora he
vesli olan köy gençleri çoktan· 
beri izhar ettikleri ıbu arzuyu 
bu!jiln tahakkuk etmiş görmekle 
iı.dctn. sevinç duymaktadırlar. 

I-Ialkevinin yolladığı güreş 
malzemesi futbol takınır, atle
tizm e~yası ve lboks lbarekeUıDri
nin temini ile haftanm muayyen 
günlerinde gönderilen muallim· 
lerin nezareti altında az zaman. 

Bu hafta yapılacak 
lik maçları 

lstcnbul futbol ajanlığından: 
ıs·lfr940 tarihinde yapılacak 

lik maçları 
Şerı/ stadı: 
t tanbulspor • Altıntuğ saat 

11.30 hakem Hüsnü Savman, Yan 
hakemleri Muzaffer, Şekip, 
Beyoğluspor · Vefa, saat 13.30 

hakem Samih Duransoy, yan ha· 
kemleri Nejat, Nihat. 

Galatasaray - Beşiktaş saat 15. 
30 hakem Ahmet Ade.'11, yan ha· 
kemleri Şazi Tezcan, Halit Ezgü, 

Fenerbalıçe stadı: 
Silleymaniye • Topkap saat 13.30 

hakem Rc(ik Top, yan hakemleri 
Münir Fazıl, 

Fenerbahçe • Beykoz saat 15.30 
hakem Feridun Kılıç, yan hakem· 
teri Bahaeddin. ~ecdet, 

Boks müsabakaları 
l stanbul Boks Ajanlığından: 
1 - Ankara ile l staobul bok· 

sörleri arasında 12·1()-940 cwnar 
tesi günil a~amr yapılmak üzere 
temsiU boks müsabakaları tertip 
edilmiştir. 

2 - Müsabakalar Beyo~lu halk 
~vi ~!onunda yapılacak ve saat 
20.:!0 dil baehyacaktu. 

3 -- Fi>·atlar 25 ve 50 kuruş o· 
!arak tesbit edilmiştir. 

da mUhim varlıklar gösterecek 
gençlerin çaltşmnlanna 6ahlt o 
lunacalrtır. 

Bu sene spor 3ubesi muhitte 
önemli, ve canlı hareketler gös· 
t ermi§tir. Bursa, Bandmna. ge
zileri yapan Halkevliler Bakll'
köy kaymakamı Bahir Öztıra: 
ğm kıymetli alakalarile hemen 
her hafta veya onbeş günde bir 
köylere giderek gençlere müte
madi spor hevesini nrttıracak 
konfranslar vererek Türk ço
cuklarmm terbiye ve karakteri· 
nin yükselmesi için uğraşılmak
tadır. Ve bu fırsattan bilistifade 
köy1üle:c de thtiyaçlarr sorula
rak zirai vaziyetleri de incelen· 
melde köylerin sıhhi durumları 
tetkik ve icaplarr neye lüzum 
gösteriyorsa o esaslar üzerinde 
<;alışılmaktadır. 

Ceza heyeti 
Yeni ceza talimatnameslnc göre 

bölgede beş kişilik bir ceza. heyeti 
kurulacaktır. 

48 klilpten ancak 25 inin murah
hası dün bölge merkezinde yapı· 
lan içtimaa l§tirak ettiğinden böy
le mühim bir işte bütün klilp mu
ra.hnaslarmm h:ızrr olması istenildi 
ği için toplantı gelecek çarşanba 
gilnilne tehir cd.ilmiştlr. 

ikinci küme 
maçları 

BirleştirllmeJerinc !Uzum görül
miyen klilplerden Anadolu, Hilal, 
Anndoluhisar. Beylerbe~i, Doğu, 
Da\'Utpaşa, EyUp. Alemdar, Rume 
lihisar klUpleri arasında ikinci kü· 
me mnçları tertip edilecektir. 

Müsabakalar blrlncltcşrinin 27 
sinde KaragUmrlik anhaemda ya
prlmağa başlıyncaktır. 

Bu mtinasebet.le klUp murahha!!
l:ın par.a.rtesi gtinU Nal 11.::0 dıı. 
bölp merkez.inde t oplanar.ak fiks· 
tlirlı tAnı:im f!<'l"'°'P.ltlo~j ... 

. ,.. 
ki l" l w d .... t l 1 6 er· le ni}reŞıncJ• ~· ;\mcrika 1:arabet diyan olmakla mc~hıırdur· Eu ::arabet o ılercc~J i ~ıı1mn~t~ır ' mesc a < ognı ~rus nl nr <'r . z ım ·~ ınııbtcllf I'° 

kalılan snmıaı d:ı, çamurun içinde bir bo~u~mayn bal,lırlar. .. .. .. İt<.' mimude çamur içinde güreş yapan gtirc~llen ____.--:: 
nnı görüyor unuz. Jlallcrlnden pek de ~<:_t~t olmadıkları ~onılu yor··· telefi' 

Bu havadisi ve.ren gazc 

45 
Nevyorkta iken butün gün de. 

vam eden neticesiz taharriyatw 
tan sonra akşam otele dönmeye 
mecburdu. Fakat şimdi .. Şimdi 
hiç olmazsa bu mecburiyet yok • 
tu. 4.5 gün rahat rahat Nev. 
yorkta kalabilecekti. 

Hele beşinci gün akşamı Ke. 
malc verilen mühlet duyulur ve 
Fransız şampiyonu müsabaka 
yapmadan finale kalarak 10 gün 
sonra dünya şampiyonluğu ün. 
varu için Almanla karşı karşıya 
geliyordu. 

Naran artık Kemalin müsa. 
bakalarma kadar meydana çı. 

karılacağından ümidini kes
mişti. 

Bütün ga~Teti bu müşkül mil. 
sabakanm ve şampiyonluğun 
resmi olamıyaca.ğt hakkında. la. 
znngelen makamlarda. te§ebbüs. 
te bulunma.sına inhisar ediyor. 
du. 

Fa.kat, netice: Menfi! .. 
Artık içini bir kurt kemiri. 

yordu. 
Kemali görcmiyecekmi!'i gibi 

geliyordu. 
Ne yapardı o zaman? 
'Hayatıhdfı. llk defa hlssettiği 

bir 1)ey içine, kalbinin içine I<c. 
mali sokmuştu. 

Hayalinde yalnız onun uzun, 
çevki boyu, iri iri eli gözleri 
vardı. Bir de, lstanbuldaki bü. 
yük maç esnasında, takalhis e
den çehresinde, alnına. derin iz. 
ler işleyen hatlar ... -Bunları hatırlayınca, sonsuz 
bir uçurumun boşluğunda yuvar. 
!anıyormuş gibi kendini zapte. 
demiyordu. Başı dönüyordu. 

Zafere · adar • bir göz atalım. 
1ı-te bir tanesi .. 

Spor, macera, aşk 
Bakın neler yazıY0~; ük bit 
''Fransız boksörü bu~, 

roman 1 ~ns ölümden kurtuld~iı11ds. 11u· 
Ve bu serlevhanın 8 

Yazan. SACIT TUGRUL OGEl 
Saadet! .. 
Buna ulaşabilecek miydi Na· 

ran acaba? 
Kendisine acıyordu. Hakiki 

bir sevgiye ula.§tığmı hissettiği 
bir zamanda bu sevgi birdenbi
re serap oluvermişti. 

Bu her şeyden acıydı. Alda· 
tılmaktan da, sukutu . hayale 
düşmekten de, her §eyden .. Her 
15cydcn .. 

Bu sevginin do;4uğu kadar 
da !;abuk ölüşüne tahammül 
edemiyordu. 

Tekrar sıkıntı ile oturduğu 

koltuktan doğruldu. 
Hiç düşUnmeden, kendisine 

hakim olama.dan, ne yapacağı

m bilemeden giyindi. Ve soka· 
ğa çıktı. 

Kemalin menecerleri Adnan 
ve Esadm 
yordu. 

oturduğu oteli bili-

Doğru oraya gitti. 
• l ki adam da. k<:ndisi kadar 

mUtecssir düşünceliydiler. 
Genç kız, J{emalin menecerıe· 

rinden de f azta bir şey öğrene
medi. 

Esat ve Adnan da mecburen 
bekliyorlardı. J çlerindo (belki 
meydana çrkar) ümidi vardı. 

Fakat artık her şeye bitmiş 

nazariyle bakmak icabcdiyardu. 
Kemal şu dakikada. meydana 

çıksa bile ne yapabilirdi? 
Çalışrtıadan geçen b ir aydan 

fazla bir zamandanbcri bütün 
ka.biliyetini kaybetmi;ı vaziyette 
olması muhakkaktı. 

Adnan bu fikrini genç kıza 
söyleyince, Naran ters tcra Ad· 
nanın yüzüne baktı: 

- Demek onun hala rr.üsaba
kaya. yetişmesini bekliyorsu
nuz? Bunu bekliycr.eğiniz yer
de, sağ salim meydana çıkması 
için temenni de bulunsanı1; da· 
ha iyi edersiniz. 

Sinirlenmişti. 
Kendisini kimse anlayamıya

caktı. 
Menccerlerin de yanından u

zaklaşmak mecburiyetinde kaldı. 

Yirmi gilnün dolmasına 3 gün 
kala, Nevyorku yerinden oyna· 
tan ve spor efkarıumwniycsile 
beraber bütün Amerikayı h"ye
cana veren bir haber meydana 
çıktı : 

"Fransız boksörü, kırlarcla 
yaptığı bir koşudan otomobille 
dönerken büyük bir otomobil 
kazası geçirmiş Ye sağ kolu kı
rılmı§." 

•• .• .\ .. . · ._,, • .·-"·,.>··' -;'-"lu'' •,. ··~·!'· ~ .... '. ··'-1t'-~~Q~" - ~. \. . 

Son Balkan ovun!ar ı mü asebetile 

lasaten şu satırlar: 
13 

gtııı 
''Alman boksörüle k ols.11 

sonra k ar ş ı 1 a. ş a.. ~ a. fSUlluı 
Fransız boksörü, bılıyo ~e\'• 
ki, günlük antrcnma.nla~~IJlştt· 
york dışında kırlarda. ) . 
tadır. rile tıtl 

''Bu sabah, menccerle bO~· 
raber. idmanlardan 50nrsi,# 
sör koşusunu yapınış ve cıeJırC 
kırdaki villada ka.lın3)1P 1~it· inmeğe karar ,·crnıı§ cefl1 

Fransız boksörü ve :'1~1titll' 
JÇ>A• • 

N cvyork dışına, 2 a._Y · diP gc 
Iadıkları bir otomobılJe gı 

11
eeer· 

. b·ı·ı ıne ' Iıyorlardı. Otomo ı • . rdl1.' 
Icrinden biri idar~. cd~Y0 bO~ 

"Bugün öğle ~1'cc uç J\l' 
antrenmanlarını bitır~~ 0to
şi Ncvyorka dönmek u 
mobile binmişlerdir... n:ıeııe· 

"Otomobili idare ed~tiY3~r, 
ccrlerden Pol, çok ıııı.1ll1 
dikkatli ve direksiyona eJI ){eS' 

bir şoför olmasına. ra~.li~l di· 
kin bir virajda otomo 1 ıılt~ 
ğcr bir otomobile çarpıll 
menedcmemiştir." 1~ 

"Pol'un ve arka~a.Ş ., 11or· 
söylediklerine göre, vıra~ııı~ 
mal sür'atle ve klakson ç 013rııU 
döner dönmez. yola aınu~·r tııJ: 
bırakılmış eski ve boŞ · 
si ile karşıhşmışl:ı.rdır... ..-ıı~· 

"Derhal vzıpılan frene. diril· 
b". k l ·c bıll men otomo ıl ta s ~ 

miştir. fr3ıısı1' 
Bu sademe esnasında rı1JJ1~ 

boksörünün sağ kolu,, }{J ysfB. 
meneccrlerden biri . apr re edeıı 

, lanmıştır. Otomobilı ıdnkaz!ldllıt 
Pol, büyük bir ı;ansJa, çıJ.-IJl~· 
bumu bile kanamadan 1J(lf) 
tır.,. cvevcr711' 

A ;./ İstiyordu ki hemen oturduğu 
yerden fırla.sın, ve kendini bu 
kuvvetli adamın kolları arasına 
atsın ..• O kadar ... Orada endişe. 
siz, kaygusuz, hiç bir ~yi dii. 
şünmiyerek senelerce, senelerce 
kalmak istiyordu. 

Fa.kat nerede Kemal? .. 
Nereden bulmalı onu? ... . 
İnsan çok kere aradığııu bu. 

lamaz .. Ve bu bulamyışr .. aradr. 
ğı şeyin kıymetini hudutsuz de.. 
recede yükseltir. Bu hemen her 
şey iç.in aşağı yukan aynıdır. 
Hatta bir kılıç parçası için bite. 

Y l Şe Y • • • ··v-a-kı-t -ne-şr-iy ... at,.,...ı~d-.--an: 

Türk atletlerinin muvaffakiyetleri
1 H7ke~;ı~~"'" 

neden küçültülmek isteniyor? 
1 

Dördn:~~yı:ı~:~~~;n 

Naran da Kemalden uzak ka ı. 
dıkça ona karşı içinde beslediği 
sevgi hisleri büsbütün artıyor, 
artık tahammül edilemez bir hal 
alıyordu. 

Ba.za.n çıldıracak ha.le geliyor. 
du, Oturduğu yerden fırlıyor, 
ne yapa.cağmr bilemeden yine 
sıkıntı içinde koltuğa yığılıyor. 
du. 

Hele Müzeyycnden gelen mek. · 
tup büsbütün fısabmı altüst eL 
mişti . 

Müzeyyen, Kemalin csrarcn. 
giz surette transatlantikten na. 
sıl kaçınldığmr öğrendiğini, bü. 
tün İfltanbul gaıetelerinin bu 
heyecanlı vakayı birinci Myfada 
en mühim hitdiselerden bile üs. 
tün gösterdiklerini ilave ettik. 
ten sonr_: 

"Sa.na acıyorum Naran, di. 
yordu. Çok bahtsız kızmışsın .. 
Fakat ineallah bunun miikil.fatı. 
nı mes'ud olarak görürsün .. Al. 
lah seven insanların en büyük 
yardımcısıdır. Senin de imdadr 
na yetişecek ve sana mükil.f at 
olarak saadet verecektir. Büt ün 
tahminim ~undan ibaret.. Has
retle gözlerinden üpcr, mektup
larım beklerim. 

"ı f Ü T..PV V~T\.'' 

.. 

Son günlerin en dediho dulıı m evzuu üzerinde 

Muvakkar Ekrem TalO'nun 
çok güzel bir yazısın ı 

Yarın siltunlarımızda b11laca!isınız 

cadyomila sıuninıi bir~-.. 
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