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15 Birinciteşriiı 
1940 da 
gazetemiz 

~ 5 kuruşa 
'tte~t>eri bq kun11a atılan ra· 
tıt ~dan 4 sayfaya fndlrm kA.· 
~ hı"- le ZllAlzeme tfyaUarmd& 
lrıtıı ~ ~en yQkaekllğ~ rağ· 
'dtn <IIa 8 a&yfa olarak muhafaza 
lıllrıııen ber), 6nUmtızdeki aalı gU· 

"- !!teı~baren fiyatını, Son Telgraf 
tıt~t C~telerl Gibi ma&leaef 
~a.k rene geçen aeneki hadde 

liltt da. lnecburtyeUnde kalıyor. 
~ll?ı 1 ha tazıa. zamıuı fcd.a.ktrlıkta 
~~,u:ktuıınd:ı.ı:ı mahrum etUren bu 
!it ter., bir de flAn 8tltunlan tızerln· 
~ıar:~l tesiri hatırlarlarsa oku· 
bıı ltt.ra.r lZI.n, tlztılcrek an:cttığlmlz 
C. lllph d4. b1z1 mazur göreceklerin· 

bilı, ne ettniy0ruz •• 
'-ı ""-· Yatı YUk.ııeltmeyc z:orlayan 
ı:a.~·~re••-
• ""4llU ~ ""' biran ewel aonuna er· 
' v trıtııııı ederken okuyuculan· 
' ;receklcrt fazlayı mündericatı· 
~ au '!erını bir kat daha. arttır· 
~!ıııe1t ~t~ıe Ödlyeceğlmlzl de temin 
liı~- lerız. 

it "et'l 
l'ltı lıa ~venıertn, Haber'! beğenen· 

l>ıı.11 a ltu lıcr·ın d.a.lmt okuyucularmm 
l'ıtttıerı ru~ olduğu lı;ln değil kendi 
'~. Olduğu için okuduklarmdan 

lie.tıer 
~~r ~1:'1kAr zarureUer karıumda, b:' {~ aon nı:ete1er1 :flyatma uyar-

ctııı:ıcı~ Dakika) yı gene kendi 
~ru~ bırakıyor. 

• 

Almanyanın f 
1 

Romanyayı iıgalden 

maksadı 
Anadolu 

üzerinden 

Havagazı ve 
elektrik fiyat

Flistine 
taarruz mu? 

Taymia gazetesi bu 
ihtimalin zayıf olduğu 

kanaatinde .. 
lJOndra, 11 ( A . .A.) - Röyter 

bildiriyor: 
Times gazetesi, cuma günkii 

nüshasında ilk yeri orta e.ark 
yaziyetinin tetkikine taluiis edi· 

(Dcnmr .ı üncüde) 

TDrkiyeye 
petrol 
verllmlyecetı 

llallkındakl haberi 

Bükreş 
üzerinde 

150 Alman 
Bombardıman 

ı arına za 111 
Havagazı şirketlerinin 

zam talebini tetkik için 
___ ................. -.. . ............ : 
Milli ŞEF! 

Bel'ediyde bir komis- 1 

yon teşkil edi~di · 
iıpaaya ve Çin 
elçllerlDI kabul 

etti 

~ 

1 

Zam talebi klmtlr ııyatlarınm ıoa 
, zamanlarda biraz yllrseımeslne 

ııtlaat ediyor 
Gai'ila.nc, Yedlkule vo Kurbağalı· latanbul elektrik flya.tıarma. aynı .ııe· 

dere bavagazl tlrketlert belediyeye bebten bir miktar zam yapılmaaı tı· 
müracaat etml§, her ne'\1 kokköınUrU· zerinde görü§Uleceğl de söylenmekte· 
nun geçen aeneye nazaran bir miktar dlr. 
yUluıelmı, oldufunu ileri sUrerek ha· 
va.gazi flyaUarma zam yapılmasuıı 

1.stemlılerdir. BAŞVEKiL 

Ankarn, 11 (A.A.) - Ye:ıl lgpan· 
ya elçl.ırt Marki de Prat de Nantoumct 
bugun aaat 16 da Çankaya k~kUne 
giderek iUmatnameainl mutad mcr:· 
almlc Reisicumhur İsmet lnönU'ne 
tevdi etmııUr. 

Kabul emumda. hariciye umumt 
ka.tıbl Numan eMnemencloğlu ba::ır 

bulunmu,tur. 
Ç1N ELÇlSl 

Romanya 
hükumeti 
tekzip etti 

1 t:~ı~~~:i_ ~2~~ 

Haber verildiğine ;öre belediye rdıı 
l!ğt, klimUr flyatıarmdakl yUk.ııcklllf 
gözönllne atarak §lrkeUerln mUracaa· 
tını tetkike lU%um görmCl§ bu tetkl· 
katın :rapıla.rak icap eden r.am mlk· 
tamım tespltl için bir komuyon te~· 
kil etUrın~Ur. 

Yeal Sovyet elçlllle 
g6rlıtıl 

Ankara, ll (A.A.) - Ba11vckll Dr. 
Refik Saydam bu.."1ln sa.at ll de yeni 

Sovyct bUyUk el~lal Vlnlgradovu Bq· 
\"tkllette kabul etmı,ur. 

Ankara, 11 (A.A.J - Çin cumhur!· 
yet1nln yeni Ankara. elçi.ııi ~·Pcng· 
1'ın itimatnameainl bugün saat 17 de 
Çankaya kögkllndı mutad mcrammlc 
Reisicumhur l,mıet ln!!nU'ne takdim 
et:mi§tlr. 

Kabul l!llUllld& harlclyı umumi 
JtAUbi N'uman Menemencloğlu huır 

bulunmu§tur. 

,y unaniatanla da ticari 
auitefehhüm halledildi 

Ankll19, 11 (A.A.) - Romanya. hU· 
kQmetıntıı Ttlrldye ve YuııaaUıt.aDa 

petrol lhracalmr menetUğlne dair bu 
sn.balı selen haberler Uurtne Ankara 
m&bafill ncıdlnd., yaptığmm tahkl· 
katın ncıUceslne naz.aran, Romanya 
hilkflmetı Tilrklye ile eon aktedilml§ 
olan Ucaret nnln~masından fevkalMe 
memnun olduğunu \'C bunun tam bir 
suret~ talb1kl için her tUrlU tedblr-
leri ittihaz: eylemi~ bulunduğunu ta.ıı· 

:rlh ederek yukarda mevzuuba.ha olan 
haberin tamamen uılsu: olduğunu bil· 
dlrmtşUr. 

Yunanlstana k11r1ı petrol ihracatı· 

nm nıemnulyeU ba.hslne gelince, bu 
da &iya.st değil. tıcarı bir sultetehhUm 
neUcesldlr. Esasen bu ı:ultefehhUm 
tamamen bertaraf edllm~Ur. 

şam 150 Almıı.n bombardnnan tay
yaresi Romanya hükumet merkezi 
,.e petrol mmtakaııı üzerinde uç
muştur. 

Yüksek rütbeli A1mıın tayyare 
subayları Bükreıte dol~trlllrk~n 
gBrülmüş1erdlr· 
· Alınan ukerlerinin Tuna yoluy

la F.oınarıya}·a. gelmesi devam ~ 

Belediye makine 11ubesl, hukuk ı§· 
lerl ve lktısat mUdUrlerlnden mUte· 

ıckkJI komlııyon toplanarak vazlyıtı 

tetkik edecektir. Hu·agaz:I !lyaUarmı 
bir miktar zam yapılacağı anlarılmak 
tadfJ'.. • 

Diğer taraftan koml!)"OD toplantı· 
.. mclA. kokkömllrll ile l.iitfhw dilen 

Romanyaya birkaç Bulgarıstanda 
yüzbin Alman Alman 

dJynr. 

askeri gelecekmiş kltaları 
Alman subayları V8r mi? 

Romen ,eblrlerlade Alman aıaaıı da 
. şayiayı yalanllyor 

iskan ve Jaşe BerUo, 12 (A· A·) - D. N. n. 
• bildiriyor: 

lşlerlle meşgul :Şulgarislamla sanki Alman kıta: 
lan bulundu;;u hak.kmda bum 

Bütün cezalara rağmen 
dünde 

·349 kilo eksik 
ekmek yakalandı 
-l!"ırmeılar, da.lmt kontrollerine ve 

hemen lıergün birkaç tanealn1n bele· 
cllye cezamı& çarptınlmum& rağmen 
eU'ı.n ekalk tartılı ekmek çıkarmaktan 
geri kalmamakta.dırlar. 

Emniyet altıncı fUbe memurları 

dun gene rırml&n teftiş etmlgler \'C 

bunlardan Kumkspıda Mihalln fırı· 

nmda. 100, Arııpzade .ııokRğmde, En· 
ver1n ..fırınında 120, Kumkapı Nl311n· 
cuında Ahmcdln !mnmd:ı. fi!, Kum· 
kapı iıtıuıyon caddesinde Kirkonın 

tınnmda 72 olmak Uıcre cemıın 349 
kllo eksik ekmek bulmuglar, bunları 
mUsadere ederek fınn sahiplerini ce· 
zalandırmııtardır. 

16 Mart 
şehitleri sahası 

"7'.ürkiyenin en güzel 
parkı olacak 

Sabanın· temıııea. 
meılne bu ıabab 

başlandı 
1.ııtanbul konscravtuvnr blnasmm 

in§& edileceği Şclızadeba.:µndakl saha· 
yıı. belediye Uıralmdan gllul blr park 
yapılmuna karar nrlldiğlni ya;;m~· 
tık. ' 

Bu, lst.anbulun belkl de Tilrklyenin 
en Gilzel parkı olacaktır. 9 bin met· 
re murabbaı a:ıhaya yapılacak park 
pllnı Natla. VekAleU bahçeler mUtc· 

(DC\-amı .ı Unetıd~) 

hlaresa1 Kaytel 

il 41ıııaa Oeael 
-._., aa,ııanı 

Bomaayanm 
Amerlkadakl 
parası bloke 

edildi 

olmag~ a başladılar !~~~~~ ,.c şayiaları tekzip edil· 

• Bcrlin siyasi mahfilleri şu cihe-
Biikreş; 11 (A·~.\·) - Röytcr: ti tebarüz ettirmektedir ki balen 1 
ln_gllterenin Bilkre§ elçiliği, bu- Avnıpanm cenubu §arki m~mle -

gün bü~Un lngilj.zlı;!re derhal Ro· ketleri, yeniden İngiliz propagan· 
n:azıyayt te~ke.tıneleri hakkında ta- dasına bir merkez teşkil elrruııtir· 

Büyük müsabakamız 
HABER'in evi nasıl 

ve nerede yapılmalı? Ma,.eş~l 
keitel 

lin;ıat ve~tir· Ve bu propagandanın hedefi cndi-
R~~ı~N.r~~-ı~ CY.\'.\BI . ~e yaratmak, cenubu şnrkt ~met. 

·y~ington, 11 (A· A.) - Ru~ 
,·clt Romen a.Jacaklarmı da blo
ke et.mck surctile Almanya \"Cya 

So\"}·et Rusya t.arafmda.n işgal e
dilmiş 9 memleketin a.laeaklan u· 
zerine konulan blokajı, Romanyaya 
da le§mll etmü: bulunmaktadır. 
Yan resmi mahfillerde bu suret· 
lo bloke edilmiş olan Romen mat. 
lubalI 25 milyon ııterlin olarak 
tahmin edilmektedir· 

~UXtl ET ' ER1Ct ~E(rİ~ terinln sulh içindeki mesal!ine en; 
Londra, 11 (A· A·) - Royterın gel olmak Ye A \TUpa."'lm bu mmta.

diplomatik muharrirWn Londra sa: kasında bazı nıemlekeUcrde halen 
la~iyottar ' ma1ıfillerindcn öğrendi· vukua gelmekte olan kalkmmaya 
ğine göre 1ngilterenin Bükre3 Be- mani teşkil eylemektir· 

k "fr·k \t\t\Pe~ı a~a.!" ltalyan 
erının ba.§ına mı 

lo Reçiyor 

firindcn muhtelif raporlar alın- Dulgaristanda sanki Alman kt • 
mıştır. Bu raporlardan, ~efirin, Ro talartnm bulunduğu bakkmda.ki 
men devl~t .v~damlan taraf1;1;1d~ haber. bu İngiliz harp propaganda
ka.bul C'dildıgı \'e yapılan goril~· sı çcr<;evesi içinde yapılmıştır· 
metle Romenlerden nlman ~ahıı - Aks! takdirde Bulgar kıtalarmm 

(Denmı 4 Uncutlt) ccnubı Dobrucaya girmesi mUna -
---------:---------------- sebeliyle Alman fotoğraf ve sine-

C!inı tıdra, ıı 
l\rll'.atik r A.A.J - Röyterin 

~l;ı 1llan tnuharnri diyor ki: 
~- r~~I ır &enelkunna" ba kam 
·~rt.ka ""llel'· :ı " 
~l G tını ~ •kın ~imaH Afrika 
~ raıiaru~ . Ve ıdarede Mare. 
ba~1 1ndaJ.:i h Yı istihlaf edeceği Al t ·' e h t e k A. ma.C'ıl:ırmm Bulgaristandn bulun -

1 D 1 1 arı 1 ~:!l~L~~,r ~:~·~: 
Ct:lht: lllahfiııe ~~r dün Londranın h f 
~abettni§tir ranın nazan dikkatini Altın neden er ha ta cuma ve 
s~ra{ ~om~ . ununıa beraber bu 
lı-tıı le lekz; \ c ~erlin tarafından c t . .. 1 e . .. k ı · ? 
clanYan ve Af edılmiştir. Haberin umar esı gun rı yu se ıyor . 
ııabe ~leıa~ı tnan ajanları tarafın· Ço'- ,.,am dlk .. at girilen ba bal bazı rİ!lin ti Vere; ~ekzibine sebep bu • • 
~id·kll'rneti ~ ~ngiliz gazetele. . Y8t8Dd8fl&r1D Jıarekettle 
~~ 

1

~Yialar ~~imek isteniı. ı allkadar giriliyor 
kıııı at Ve h • rnıhverin hakiki ' 
Afnctııtıa~~flcrini gizlemek için Altın !iyatlan geçen ayki 2·1 ayar külçe altından ı;rıunı 

ı~aı lllan kıta{ duman perdesidir. sukuttan sonra yava.5 yavaş 232 kuruştu. Bugün bu fiyat 
l'iJ1 1 hakkınd annın Romanyayı tekrar yükselmektedir. Son yir 275 kuruşa yükselmiştir. Bu su· 
tı-.ak Sok izama al.ınan ilk haberle mi gündenberi bilhassa gürülen retle fiyatların yine ewelce çık
Sorır~a~ır. A!Cdildiği zannolun- bu yUkseliş alakadar makamla- tığı en son fiyat olan 285 kuruşa. 
~ h ~a ait · ınanıarın bundan rm gözünden kaçmamaktadır. yaklaştığı görUlmcktedir. Altm 
1er rrı'ç bir §81

hetleri hakkında ar- Altın satıştan Uzerinde resmi lira fiyatları evvelce yükselmi~ 
l~irı <ıtbuatt~ e Yoksa da Mdise. 
·~ ~u··lahtnin ~lçlıkan bazı havadis.. makamlar ehemmiyetle tetkik- olduğu 24 lira 80 kur,uşa nazn-
. l'iltnern~··ı~dı~i kadar sürat ler yapmaktadır. ra. şimdi dilşük ve 21 lira 85 

" ""'ır, 1 Altın fiyatları bir ay evvel (Dcnınu -1 linr\ide)_ 

• 

Berllae gidecek 
Yanan zabitleri 
ıeyabatıerlnden 

vazgeçUler 
Londra, 12 (A· A.) - Berline 

gidecek olan Yunan zabitlerinden 
bir ı;rupun bu seyahatten ''az~eç
tiği A tinadan bildiriliyor. Sebebi 
bildirilmemiştir. 

Ticaret Vekili 
bu ıabab geldi 

Ticaret VekUl Nazmi Topçuotıu bu 
sabahki ekspre!le cchrlmlze &'elml§· 
Ur. 

Vekil burada birkaç gUn kalıı.C&k, 
gümrüklerde aahlplert taratmdan çı· 

ka.rılmıyan mallar \"Csalr tıcart mue· 
leler etrafmd& mc~gul olacaktrr. 

(Tafsll1bm ~n sayfamrıda. ol..-a· 
ynnOZ•) .... 

• 

Bazı bakkallarda 
neden pe'gnir yok? 
Peralıent1eclye tenekede verilen 130 

karaı kira makabil 

Fire verme yüzünden kayıb mikdarı 
tenekede 17 O kuruş ! 

.<Yazısı 4 iiııcüde) 

/ 



• 
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55 Yazan J<adiccan- :J<aflı 
Voronsof rezaleti örtbas etmeye 

çalı,.makla. beraber i~ i bir ders nl. 
dığm1 da hiç olınaz~n kendi kendi. 
no inkar ed miyordu· Anlamıştı ki 
D:ı.ğtste.nhları bilylil: ordularla yen.. 
mck mllm.kün de~ ldir; bu kahra. 
man ve )iğıt milleti kliçlik müfrc. 
zelerle, devam.it surette hırpala. 

mak, yormak ııızmıdır· 
Çıı.r Nikola, her ynz olduğu gibi 

Knımdn Yaltay:ı. geldiği znman 
Voronsofu çağtr<lı. İhtiyar general 
tru:arlııdı~ yeni harp usulünü an

lattı; lakin l:o.bul olunmadı; çar, 
lıcr .noyo mal olursa olsun, ''Da • 
b'Wtan kor.seri'' n1 k5ldinden kesip 
atmak scvdasmdn.n vazgc!emiyor -
du. 

-22 

DAÔLI KUR~AY·-

Şimdi lmam Şamilin §crefi çok 
yükselmiş, muhitte s:ırsılmaz bir 
itimat knz:uııru;ıtı. Onun cclı yalnız 
Dağıstnnm şahin )'U'lı·nsı köyıenn:. 
de değil, blltUn mcdent dünyada., 
hattA. çarlarm istibdadı allmda in
liyen Rus illkcsindc bile kutlu sa.
yılıyorcfo. Fransa, Almanya, lngil· 
tere gib( memleketlerin en büyilk 
guctcleri, en çok okunıın mecmu
ala.rı onun resimlerini basarak za
ferlerini nnl:ıtıyorlnrclı; dnğlılarm 
ka.bra.-nanlikla.rı hnkkmda. J;:ızılan 
kitaplar merakla oh-unuyordu. 
Hncı Murat da nyni derecede 

mühim bir adamdı; hatta ondan 
daha çok bahsedillyordu; çünkU A
var or<lusu hasat vcyn ekin için 
d:ıı;'lldı.lclan zamanlarda. bile HaCI 
1!ura.t bo§ durmuyordu. Akın ya· 
p:ıc:ığı zı:ı.mnn her seferinde İmam 
5ımildcn emir nlmnğa lüzum gör
rUyordu; fakat bunda en ktlçük bir 
itaaUıizllk veya istllıfaf yoktu; A.
deUI. lr.ı.5lıb:ı..5mn. lıa.rckct etmesl 1· 
ki taraf ara.,'"Illdaki sıkr nnlaşma. • 
dnn ileri gcliyorou· 

Bnzılarr, hele Ruslar bunu bir 
türlil knvrryıımryorlardı; ara.da on
yUk bir Anlıı.smamazlrk, çekeme
mezlik bulunduğunu samyorlardı. 

Rus kumandan ve fdn.rocilerl buna , 
adctu innnıyorl:ırdı; çünkU kendi 
~lcr.ine uygun geliyordu· 

O kııd!ır k1 İmam Şamil hazan 
kendi kendine soruyordu: 

- Acaba bir danışıklı döğüş 

yapsam Ru.slarm kuruntulan onla
ra lbir tuzak olamaz mı? ... 

Sonra aklma gelen zayıf bfr 
ı:ıUphcyi bir fiskede öldUrilyord,u: 

- Hacı Murat ibu feda113.rlıktan 
çekinmez!... ' 

Yalthz, böyle bir harekette bu· 
Iwımanm zaman:ı geldiğine hliküm 
\·eremiyor; projesini şimdilik ka -
fasında uyutuyordu. 

İmam Şamil şimdi yıldmm. 
mil!rezelcrlni VilAdi _ Ka.f'kamn ~
teleıine, Kabarta.ya. kadar gönde· 
riyordu. 1Iacı Murat 'bu."llnnn en 
yamanlarma. kumMda ediyordu; 
etrafa o kadar eıın ve del*t Ml
mIŞtı !ki nkm ).'.apnn her dağlı mUf
rezeshiln önUn~e Hacr Murndm ça
tık ka§larmı, sarsılmaz ve yılımız 
cesaretini görilyorl:ırdı. 

Ya Filistin büyük ya 
yahudiler az 

• 
Herkes Hncı MurnJın kumanda-

smda döğU~mclc için can atıyordu; 
lakin o hlçblr zam:ın beıı yüz su· 
variden fazlasına l:um~nda etme

di; çünkü fnzla kuvvet, fozla. şiş
man adam gibi, çcv:kliğini hIZIIlI, 
uyr.nıklrğmr J:a) bcdi.ron:Ju. Bunun 
içln Hacı Murat. ardına t.:ıkac.ağt 

yeğitlcri birer birer seçerdi; ba -
zan gizlice onun sUvnrilcri arası -
na katılanlar da olur, farkrnn v:ı: 
nlmazdr. 

Hacı :Murat Rus cephesinin çok 
gcrisi.'ldc, I:lnnyak tara.rıarmda. Wr 
dağ bar:imda, orman içinde geceli· 
yordu; biltlin gece uzaktan uzağa 

garip parıltılar, aralıksız hı~ırtr -
lar duyuldu ;güneşin ilk ~Iklarm
da çepeçevre Rus süngUleri, Rsu 
tllfcnkleri, Rus topları gördil; 
düşman or<lusu beş binden aşağı 
değildi ve bu ~fer çok ustalıklı 
bir kuı;:ıtm:ı. hareketi yapmıştı. 

Fakat Hacı Munt böyll' vaıiyet -
ler karşısında. bUsbUtün inatçı, a· 
Wgıı.n ve yarct.Icı oluyordu. Rus 
kumandruunın teslim teklifini ko
nu.slJl!ldı bile··· AUnrı hemen arka
daki bir dere içine sakladı; asker
lerini de dağın etrafına. onar ki~i
lik müfrezeler lıalinde ynydr. Son· 
nı. 6U emri verdf: 

- Düşman lıücumn. kalkınca 

kuraun menziline geldikleri zaman 
herkes onar kuraun atacak, ve hiç 
birlnı boşa göndermlyecek! .. 

Rus kumandruu muhııs:ı.rnyı be§ 
on gf1n uzatnbilin3e dağlılar nç ve 
susuz knlac:aklardı; fa.kat bundan 
hiçbir şey kızanmn.k ümidi yoktu; 
çünkU açlı:k ve susu;:luk bu kaplan 
adamlarr sindirmek §Öyle dursun 
daha korkunç yapıyordu; kaldı ki 
Hacr :Murat hemen ilk gecede Rus 
çembcrlnbı 'bir Uu-afmdan, ya bir 
ölilm çarkr gibi yahut da. kuru 

yapraklar altmdıı.n nkan .su gibi çr
kıp gidebilirdi. Onu gtlncş batma
dan evvel, ölU veyn dlrl, yakala -
mak lıizmıdı; çUnkU bu ffrııat bir 
daha bclkl hiç ele geçmlyccckti· 

Rus kumandanı en zayıf ve mü
sait görünen yerden bir slivarl oo· 
lüğllnll hficuma. kaldırdı; kaza.kla.
rm nal sesleri trompet gürU!tüsU
ne kanBlı· 
Hacı Murat topal bacağından hiç 

umulmıyan biı> hareketle o tarafa 
koştu; on kl.!Pnln nrdmda, ııy:ıkta, 
yaklllffnn düşman bölüğtlne bala -
yordu; mesafe yüz admı kadar 
kalmcn kısa bir kumanda verdi; 
tiç beş yerden birden on tüfcnk 
patladı; namlulardan fırlryan ruev 
lcrln söndilklcri yerlerde beyaz 
dumanlar kUmelendi; barut koku· 
su serin rllzgira. ka.n.~tı; dokuz 
atlı yere yuvarlandı; dokuz at sa
ğa soln dağıldı; lakin ötekiler bir 
nn bile durmadtlar. 

Ş!mdi dağlılar tfifenklcrin nım
Iularını dcmJr çubuklarla. tcmlzli -
yonar; göğüslerindeki barut fişek· 
lerlnl oraya bo§allıl"Orlar; dürtü· 
yorlar; kurşunu da aıkılaclıktan 

sonra dipı:iklcri omuzlara dayıyor
lardı· 

(Devamı 1't'1') 

Jctmel•ten iciı.: bir nzlyettcylm, 
Jıele fiirl do • \'C'k'\" bir sanJye ol
SU:l • bunu ,1üsUnmek mccburi~·c
tlndc bıral;tığund:ın müt.ecsslrlın· 

Çuval ihtikarı 
yapılı yor 

Değirmenciler böyle 
bir iddia ile komisyona 

ınüracaat ettiler 
lstımbul değirıncncllcri !tynt mUra· 

kabe komisyonuna mürac:ınUa mem· 
lckctl.e fazla r Jktarda çuval bulun· 
mıtmakln beraber çuvııl !ıyııtıannda. 

bugUnkU yUksckllğln tnmamllc bir !tı· 
Ukl).r hn.relteU olduğunu h::ı!ıcr ver
mişlerdir. Değirmcncner norm:ıl ola· 
rılk çifti 100 kuruş olması l!lzrmgelen 
çuvallanıı çl!U 160 kuruşa kadar 
y\lltseUlmesinln bazı ellerin lhUltQ.r 
ynpmularmda.n ileri geldi~! idd!ıı.sını 

ileri ırtlrnıUşlcrdlr • J<:onıisyon bu mc
neleyi tetkike baelamrştır. 

---0·---
Blr hırsız 

Taksim halalarının 
borularını soydu 

Osman Nuri admda sabıkalı bir lur 
.6'.7., dUn Tnkalm halAlannn girmlg ve 
kıı~ıa göz araııında halAnm 1<\lr§un 
oor..ı ve muwluklarmı &ökUp knçmıııtır. 

Dlraz sonra 111 anlaşılmı§ ve hırsız 
dUkka.n dUkkAn dola~ıp boruları sat· 
mak isterken yıı.kalanmı!jtır. Osman 
Nuri Beyoğlu sulh ceza. mahkemeaı 

tara!mdan tevklt olunma,,. tevkifha· 
neye glSnderllml.§Ur. 

• Romanyadruı Altdcntzo dofru 
yahudı mUltecl geçmege ba§lamı§tır. 
DUn de Romanyadan binlerce Siren& 
yahudisi FUi<ıUne gitnıclt üzere Uma· 
nımızdan geçml§Ur • 

• Cumhuriyet b:ıyrnmmda verilecclt 
'\1lliyet balosu, bu sene vUA.yet bina· 
s:nda. olacaktır. 

• Şchrlmlz<lc bulunan 1kb83t Ve· 
kili Hlls:ıü Çakır dün D:ıkrrk6y Ql· 
mento !nbrlkaııını gezmiştir • 

• • ~kapıda. :Merzttonlu !{ara· 
mustafapnş:ınm tUrbcıılnln tanz.lmlue 
lıa,:lanmı;ıtır. 

• Yedikuledc Altıparmak deri fab
rikasının bahçcsındcki kulübede :ru· 
g:ın yağı kaynatılırken kazan paUa· 
mıı, kulübe tamamen yıındıkta.n son· 
ra itfaiye taıiı.!mdıın söndUrUlmll§tUr. 
Fnbr1ka büuuımm 60 bln, maldnclcrlr. 
35 bin, e~yanm dil G5 bin liraya Bigor
tnlx oli!uğu nnlqılınıı, tahkikata bil§ 
l:ınmıı;tır. 

• Topknpı dııarumd& Takkeci ma 
hallcslndo de bir yangın çıkmıJJ, U 
numaralı Oç katlı bir ev üst katmda.n 
ateıJ çıkarak tamamen yanmıştır. 

• lğneada ve cıvanndııkl odun atok 
l."U vo odunun maliyet fiyatını teaplt 
etmek üzere bclcdlyo tarıı!mdan gDıı· 

derilen mUrakJp, lğııcadaya nrmıo. 
tetkiklere ba~laml§ttt. 

• Cumhuriyet bayrammd& geçit res 
mine i§tlrak edecek :l.zcller hazırlık

lar& bqlamı§br. Bu sene ~rtmtzden 
500 :l.zcl 1utıraJt edecckUr. 

• :tzmlrde gUmrUk kaça#ı ınm1 ipek· 
U lnıınll3ı hal.i.s ipek ııata.ıı btr tacir 
auç U.St1lnde yakalanarak fhUklr .ınıçu 
De mahkemeye vcrllmlftir. ' 

• AÇIK KONUŞMA: Zeyyad E· 
btlzzlya.'ya. - Mektubunuz mUddel· 
umumlllğe verllml§tır. TadiliM gOro 
hareket cdllocekUr. 

Takvim 
Vakftler v ... 11 ~'.ant \ 'ustt Eaa1 

Cumartesi raza" 
GDMlfn 

IJ.03 lZ.M 6.09 1%.15 doğuşa 

Öğle l:!.01 fl.2G 12.00 6.%'1 
tkladl 10.09 u.s.ı. 16.0'7 9.U 
AkŞ3m J7.S-I 12.00 17.SS 12.00 
Yatın 19.06 1.30 19.0j ı.ao 

hns:ık 4.SO 10~ c.sı 10.5'1 

F İLİSTL.'i Jı:ı.rltnsı göziirnün Yanmıyan fosfor yakar=========== 
ününde <leğil, hayalhnde se. 

rllml,, llunıyor. IlUyülc bir yer s:ı.· 
yılma.rıa gerek· 11,.,. lş~nl cdllen 
topral:b.n bu lı!wn.llye :ıkm n';nn 
gliç cdc:ı ~'nlıudllcm bu kl!cük' ye· 
rl Jı!Ul doldurmnarmş oldni:"Unu, 
burnyn, ROmıtn)1ldl!n d:ı. nıuhaclr 
kafilcler:ni:ı hareket ctcıi, bulun. 
mnlnnndan anlıyoruz. 

Uı:uı:ı. öyle ı,~liyor ld, düllJ"ad.'\ 
ynhulli1cr ya snruldı~ \'C korkul· 
du~-u lmtfar ço!c dcğ.ll, ~ clmt ıh 
FI!isf1n, göründUğll gf!ıf kü!:Ult de
ğil. 

JJu Ç!lpra!!lk mescl"yİ ben, lıııl. 

M AJIY.\CI ıııliezziıı Alin~ c~ 
' 'ini fo for parJn.tnuJ- Kf'.n· 

disl <le yıuı;m rıkardığı idcllasilo 
ıvlliyC'ye f.csllın cdilmf •. 

NctiOl'dc tıbbı a<lli m(Wlrlle anla· 
51lmı,5 ki, yno~ tıbrdr[!ı iddia c
dll<'n fosfor kımııı·ı ( -ıfordur \"C 
bunun f:\D':nt tıbın:ı:ısma fnikiu 
~·olctıır. Na.srl ı;-ıJ.:ırsın ki :m fosfor 
nn"a't 200 clcrccd lı:tr:ırcttc ya
n:lblllr· 

Cun fan oııı nnla ılm:ı1. ını? Kır
mıu fosfor bin:ıy1 r1f'~il, "nlıflılnl 
;ra.1cn.rm Ilf- .. 

Değil mi] 

lzmit ve bazı Trakya şehirleri 
istanbuldan un istediler 

Blprlllb 
meydaaıadlld 

lllr ki~ 
neden bifl_, 
Eminönü meycı.nmda,;::::. 

köprüye 9C'irerek ~ 
Köprlinün iki yaıımıWd ~ 

1 
dımnlannm meydanla ~ 
liöşclcrlnln lm-nlış~ ~ 

a:ıbaları ile Karadeniz snllll ~chlrler1· : bir fark görooekı.lııiz. ~ 
ne tsta.obuldan l1!l gönderilmekte bu· nuz \'aıiyette sa.ğdakl 1"!: ;..t 
lunmaııınd:ın dolayı bU talebe mUsbet , dımuı köıesl daha ke&Jda ,,,,._ 
cevap verilmesi imka.nı görlllmem~ ı bir biikillil~le Jmrıldığı ._ıde~ 
tir. daki yani Balı'kpar.arı e11te ,IJlj 

istan'bala mavarldatıa artması baralarda 
batdaym Jlllıeımeslnl intaç etti 

Son gUnleMc lstanbulda buğdny ve 
hububat sat.ı§l3rr glmdlye kadar en· 
der görtllmUıı bir §eltilde b&raretleıı· 
ml§tlr. Bu satışların hararcu nlııbe 
tinde Anad?lu \'e Tnıkyad&n gchrlml· 
ze mUvaredııt ,:c bllha.ııs:ı buğd&J 
mtlvarcdatı ıırtmnkt3 bu mUvareclata 
rağmen !azla t:tok hasıl olmadan n· 
ttıılar yapılmaktadır. 

/.An!S§ıldığma göre, 1stanbula mUva· 
redatm a::-tmaSI bazı Anadolu !lehlrle 
rinde buğday ve bubub:ıt flyaUannm 
ıırtmaamı lnt4ı; etmektedir. Bafta 11· 
mlt olmak Uzcre bazı Istanbula yalan 
Anadolu \'C Trakya. ııehirleri beledi· 
yeler! bu vaziyette bt.ıınbul belediye 
sfne müracaatla lstanbuldan buralara 

Şehıimlze fıızla buğday gelmesine yaya Imldınnn koşesl ~ 
ratmen talep de fazla olduğundıın \"O geniş blr kavis çl/.JD ~ 
buğday !!yallan tahminden !:Olt !az· Eskl bir darbonesell ~ ..... 
ıa yükselmiştir. Borsada. tüccar malı caksmtı.: "Ru kadar ~ ~ 
bu!dııylar 9 kuruıl\ satılmalttadır. E· kn.mıla ıla olnr,, diy edOll sf! 
(;er lstnnb:ıl ckm:ğl tııprak ınııhsul· ma, hu s:ıdrcc dikkat •&~ 
leri ofisi tnrafmdan 7 ırn~tan veri lero köpriln\in mcyılaıt• '1' 
len devlet m:ılı ıbuğdaydan yap:lma: !'\lnd~ü &bengi bouı.Jl '"1 ~ 
mı, olsa ekmek !lyııtınnnın bugtinltU hatası olarak ~arpnıaJds d,.. 
ne nazaran çok yük!ek olması l!lzım belki hakhsmız· Fak!lt bOll 
;elmekted!r. ha mUblm bir zararı '~ jl'9 f" 

uıı gönderilerek mu,-aunenln temlnl· Bu sene .. u~day rekoltesi ber ııene 
nl ıstcml~lerd!r. Fakııt lsta.nbulda ge den fazl& oldug-unda.n \•e esuen elde 

GUmriik c:MldeslndcD 0~ 
terek küprUyc kıvnıacak bir ~ 
olller bu nol•ta<fa sert # 
ka.rsısmıla knb,-or· ÇünJdl ~ ~ bu:d:ıy Mtı~ıarı yapılmaama rag- evvelki er?! ···,.den de stoklar bulun 

men bunlarm dalma sarfolması, bir ' duğwldan bu~day ve un hu3U3Unda W<: 
ta.raftan da bazı Trakya ıehlr ~e kn.· blr «'nd~e varit bulunmıımaltt:tdır. 

~ • d \'e .,..-:... 
da )ny:ı knldırıı1n ,-:ır ır ..... 
,1a.n a.kan 1'a"."ı< mc~·dsd t,tif1I'_ 
nınktadrr· Sol tarafmcla,.-~ 
\·a.y ''.ltoln \ıu"tlır \'C nrk9 ~ 
dn~ıı.dan tram,·ay gf!Çf'~ 
naleylı, ı.öprünUn yn~-a ~ lfl 
llöşesf ile trsm,•ay nrasıD. ~ ~ 
··~ltl<' kimsen t'zmcde11 fi 
~rt bİr lm,:.lr~fa gll'dl~ .. 
~etmenJn mUşkU1ntmı .,. yoll· f//lt' 
c.:ln ~för olmağa mzunı .- , 
çok kaz:ıla.rm yuırouna ~ eo' tr 
cn.1t bo \'azlyetin ıı.lahı cls ~ 
•ittir· Yaya Jr.aldırnnm:ı:-~ 

Slhlılye mldlrlerı 
araımda 

Yeni tayin ve nakiller 
Sıhhiye müdürleri araamda 

yeni bazı tayin ve n:ıkiller ya.
pılmrştır. Liste şudur: 

Denizli sıhhiye mUdürli Dr. 
Rifat Van sıhhiye müdürlüğU
nc, Ordu srhhiye müdürü Atıf 
Ça.nkm sıhhıye müdürlUğürie, 
Hakkari sıhhiye müdUrli Habip 
Burdur srhlıiyc mUdürlliğüne, 
Niğde sıhhiye müdürü Naci Er
zincan sıhhiye müdürltiğüne, 
Mudurnu hükumet tabibi Naci 
Bingöl sıhhiye müdürlUğüne, 
Ankara hükümet tabi·bi K.Azmı 
Hakkari sıhhiye mUdil.rlUğtıne, 

Gümüşhane sıhhiye müdüıii 
Muhlis Ordu sıhhiye müdürlü· 
ğilne Burdur sıhhiye müdürü 
Nazmi Muğla sıhhiye mUdUrlU.· 
ğünc, EIAzığ sıhhiye müdürü 
Necmettin Diyarbakır sıhhiye 
müdürlüğüne, Enincan sıhhiye 
müdürü R~it Eli.z.ığ sıhhiye 
müdilrlüğUne, Srhhiyc VekAleti 
mUsteşar muavini Süleyman sıh
hiye teftiş heyeti reisliğine, tef
tie heyeti reisi Osman lsmet 
sıhhiye müsteşar mu::ı.vjnliğinc 
tayin edilmişlerdir. 

• 

Baradelllz llAvı 
poatuı 

DenlsyolJa.rı Vatan ıneblııl Kara· 
deıı1s hattına llbe po9tut olarak kal 
dmDI§tır. ••vatan.., Tr&b&oııd& b1rlk· 
m1f koyunl&n .,.. Samsundalrl ihracat 
qyıımıı alacak. bundan ııonra laken· 
deruna. olduğu glbl Trabzon& dil her 
on beJ günde navcı ııllep aefcrf yapı· 
ıacaktn'. 

Demir §llebl de lıııkendenmda çok 
mal blrikmlı olduğundan bir detaya 
maıısu.s olmak üzere tıkendcnma gön 
derllml§Ur. 

Kaşar peynirine 
azami fiyat 

Belediye iktısat mildürlUğU 
kaşar peynid fiyatı il.zerinde 
tetkilder yapmakta idi. Bu tet
kikler sona ermiştir. 

Hazırlanan rapor fiyat mü
rakabe komisyonunun pazartesi 
günkü toplantısında görüşülo
cektir. Kaşar peyniri fiyatların
da hayli yük~eklik olduğu anln
şılmaktadır. Tetkikler neticesin
de azami fiyat konacaktır. 

Gümrüklerde 
hır ikmış 111 allar 

l 

Sahiplerine bedelleri 
ödenerek çıkanlma 
hazırlıklan başladı 

Sahipleri lara!wdıın' ı;ümrtıltlcrdcn deki lnlılnası kıuşısın ~ fll" 
çıkarılmıyan mallarm, ıu.zum görlll ma yani B'!l.hkp37.en k il,,. 
dUğU takdlrde bt~tlmetçe piyasaya durmak hem ff'l1lfkC'~1~~ 
arzedllmesl Iıakkmdakl Vekiller He re çarp:ı.n nlıcn1t lzıq,o • 
yeti kıırarmm tatbiki hıııınlıklarmn kaldır-..cı>ktır. diyoruz• .,.1 ,,,1_1 
1>qıanını§tır. Dooru rle"' 

Merkez Bankıua mUU ltonmm& kıı •1:!!!!!!!!!~~~~~~-·~ 
nununun ::s lncı maddcs!.nc göre bir .... tf/111:.. 
nan ne~retmıı1. bankaya. gelDJI§ vo ge· Nüfus say1mr, bir d~ ', 
lecek olan kon~lruentolarla snlr ticari i:Ll'I lçlnde ~1,!n.D 1 _..ulıı 
evrakı ve veıılkalan talep nkl oldu dece ualıp, ~o~alnı:ı~dll lkJll. .,._ 
tu takdlr de Ticaret VeklUcUnc \•orece· çln dcğll, a:rnl zamanda~ 
ginl blldlrml§llr. ta \ 'C lıesa.tlh bir ~~..i 
GUmrtlkl~rdekJ mall&rm MbJplert kinlamır bulm1k '~c .......... ~ 

tara!mdan çtkanlma.sı için verilen ltln yapılır· Bu lıs.k~..;;..11 • 
mUhlet bittikten sonra güınrUklerde ıleld İLKTlı;şRl1"'DE ~~ 
kalan mallar, Ziraat B~nknsı tara!m· ymı De,·letin daha. ileri .... ~ 
dıın bedelleri gUmrtik ve rcsml öden· ı ~ sc\iyc~dne nrnıdl ~ 
dikten sonra. çıkanlacaktır. gt tedbirlerin saha, ç.-

- --10 ::-mı göstcrecct.-tlr · B~ 

Çok çocuklu ailelere lstatis~ 

.. ;~~;~;,:~::~::. Arao sa'.! 
bllh~a önümllzdekl nU!wı ısayımm· .....-
dan sonra dah:ı geni§ bir ~ekllde art· r:mıırmııııraawa -- 1 
tınıacaktır. ed,Jjf 

Sıhhiye VekAlett ou m.a.ksa.ua 20 bln Her dükkan ner od.,. 
gUmtll ınadalye de hazırlaml§tır. Bun KUçUk blr eokağm ~ ~ 
Ia.r flmdillk çok çocuklu ailelere bir ratmd& 6 ıar dUkkln vat• od'~ 
takdir nlpneat olarak verUocektlr, dükkAn tam bir tıızadadll"• ,.r.P::t'l 

- ---<O,____ dQkkd.ııdan her biri ~ p-• 

İzmit leledlre dUkkAnlard&ıı bırının 
emdadır. ''~ reisi Şimdi sözlerime i:>1 ~ ~ 

Kasap, tırmcmm ta.ına--~,.... 
Usulsüz sarfiyat iddia- dadır. I§kcmbect manavısı ~ 

aile muhakemesine kt dükMndan w oorıdeJd ,ı11:_ 
ba 1 d dır. ~AA -

§ an ı !akcmbecinln kar§~ • 
abçmın yıınında berbel'ı1 ~ lzmit belediye reisi Keıno.l dUkktı.n öte.sinde tütıınc~ lf 

Özlenin, bir müddet evvel İzmit Tutuncu manavla, tlfGI ~· 
belediyesi tarafından yapt.ll'ılan ıemslyeci ile, nemstyeel 1d ~.;' 
bazı inşaatla nhtnn ~tJ i· cu fırıncı ue terzi ahçı de ~ 
@inde usulsuz para sarfından .Mana.va. en uzun mesafedt _., ,... 
dolayı lüzumu muhakemesine, tınnctdır. Sucu bcrberbl 

karar verilmiş, ve dosya ikinci amdadır. ;· 
ağır ceza mahkemesine gönde- Şlmdl size ııoruyonınl~:~ 
ril · · - Balın: Bu aok&k ~ mıştı. u ın 

İzmit belediye reisinin muha- navm, ttıtüncün n, 16 
tc1'%in1n, flrmcının, şocd ~..J 

kemesine dün başlanmı§, Kemal nlll, acmsıyecının. abç~·-• ~.., 
Özle ifa.desinde ~ediye.rıjn pa· tapçmm, ber.bcrin dU~' ~ 
ralarmın tamamen yerine sar- ren blr kroki ç17Aıbllir ~ .--
fedildiğini yolsuz hiooir iş bu- dan hant"l.sinln neresaad' 
luruno.dığmı söylemi~. uzun iza· gBstereblllr mi.siniz! 

hatta bulunmu.,tur. ottı\"KtJ' 1'1ESOJI 
Duruşma bazı hususların talı- . Bı"lya oyUJlll 

kiki için ba§ka bir~ bıra.- ~: :.~ .... - ~ 
kılmıştır. CEVAP: ıs~ . . 

.:::========================================~ 

~ı· ·~~ı !;Y:s.; '\' , •.1.. j . ~..QS°"Y/ ,i?ÇM.çk '>''ı?A' Ö.Vlhllt 
, . At;,..•q , • .:ı l~ıN "1N,IJ;../7h·:: BV Af/ 
e. ,... ~:JZ.\••\ ;:r' -~ DEl.ıGı"IE Sıl\ / h1!>AJ· 

:?E>." e<;~t: • ~ ' ( {;1ıKl>-91?, D fili·~ 
7•.t(:M ~ -_... ;:.'' 8u ·.•ı (;.J. ~ 

·~))ô~: GoRt.11?~. •• :. " -
-- ;t : 1 , .~ : 

.ı~ -: .. • ~-- ~ 

fil \ 7"l~~~ .~~~ ;~1~·~ 
, . ~!~·. v' 
~\ ltl~~~--- · '} 
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~lltoNillJGll>I GiBi 1 
8•tıta çıkarılan 

kalem 
/jtı lıarpıe m·omıcketinin i~· 

hli üzerine boraya gelen 
1ıtr l bir IXluharrlr • ya.pl!Ca.k baş· 
~ & b11Iaıucıığı iı:ln bir ,gıızetc

''tüııyor, yazacağı yazılann 
~C& ediyor. Gazeteden reel 

ıııca. cebinden dolma ka-
ıı.~or, ılaJıa blrl\aı; gtlo• 

t ıntdar olur ıliyc, ınu-
.,,~~il ~aze~nln bac.muhııı

- lll<IÇ Jira ıuukablUnılc ba 
d';"trror. Fikir 'e knlem na. 

'bir ~ a.t'mac:ık, ins:ını ,ıe -
ilııdu Ur lçindC', dcriıı dcrüt 
~c· ~k bir hnl! 
~ü garp modeni) eti gııyct 

._; .gtJcrıo hölünnıÜJ7 ~osynl 
'•Yrtlıklan \C ıı: tcz."ltln.rl· 
~ 'e fikir cı·h hmı çok dar 
ıt. ~r lrlnd(.'I ı;tı.,..,,k tntnınk· 
~ibf.ah 
gtl 0~ iil l.u,.., et lcrin ia< işarm~ 

ı k n tok clıır ıforci><') :il( is· 
rt!rttUı"J:ırt~ fo beraber insan 

fl· a 'e tdokklire J<an;ı or. 
u:;ı::ılluninln faihl'< f'ttiği 
~Un ,rılnlarak .) rni niza -

,. lu u l~lııd" nsırl:ırca c:.a-
1) l<'f kklir hiirri.) eti l!:in 

~ıı ol:ın kolrm lmnılmasr 
~"1ıt hizrnr• PttP;t ~cdeniyctin 
~~ildi :~!ıli :ı[ nırrhal~lado ar
~~ıurrı~ elini ı n~ hrtıııiş bu. 
~tı ka! !r. UugünkU sarp rucı1c· 
1~1~,1 l'ln <'rh:ıbmın rlindcn is
~ 11t1kA hl<'l danL-ırcla ol oynat· 
~~ rılarmı zorla ıılmı<>, onu 
~I :'lmro mrnfaatlrrinln tok 

e ... ~Ulrrır c: ,Tf•mı~ sğdı i
~~etnıı!'O hııhınm:.ıl tadır· nu 
~ı~.: 'c h!ı\llya "'b"!lmıyıı.n 
•it. t ita~ at hnkln bıralalma
~lıcı111~1:'Unku Ml'drni~·<'t d"' hl~ 
lttbi\ hı an "~ 1.dt."..tkür Ustü· 

ı,, :~~iği h·ıyağt t h:ıkküm 
hü,.,,. ''""117rr hir 'ola ..trmic ' • <lJ'f't" • ;.;• ,. 0~ le ın t>n 1 tl\\dll mlk.ahi· 
~a.zPt-~f111.ın f'llnıkn lıiirriycti· 
,., flld Stır. Hugiııı ı:arpta k:ı-
t:ı, in/• hakikat \e forakkl . 
en ~k~n ~f"mlyetiııln J cndilc-
blr\ıoı l'ldlgl fa.-ıliy<'Urn malı· 
'e ı arah ~<"N'l< mm ,.c s.ıı.-
"'" h11'<'kse tıl a.sct s:ıhıısnull\ 
il otar tünırrn!n c;okltığtın zn.· 

tııu~,~· hlenfaaHcrfnln nıiiı1nfii 
r ecı·:C'l '"n1lfoo;lni görmcğo 

'·, 
1 

"''kk-dir. 
lf!ıır ''Ya kcrht'n bunu yanon 

• <'rı • ··~ l'tnı '-l aılz olan fil.ri ,·ar-
'hıı ını~ dC'mC'k!lr· 11kri 
IQ~ll ~la.ın:;\anık ın.-:ı.nlığm 

~'Ye l~ 11 "'llı5llla.k "ibl a.sil 
l'etını bbn"kfo 1srnr ec1 n n 

ıle ~ !rall!Tlak M<'rnlvrn ka· 
lı-lıiıJı :>rJa krntwaktmlır· lik· 
~ 0~at'4lltııyn.cak k:ı.dnr ci· 

ı blJ kıı.lemlf'r m:ıddi \'aı-
teuıı1ıe c li s:ttı<;:ı ~TI<annal• mcc
tıglbı ))• alı~·orlnr. 
~Pn •ıc lıu dU5\ınrclcrl il· 

l'll"<J<J,.t611 nhlmt~ kale· 

"l!ıı.. 3 
l\ayenı. 

l' ... 1 lll bundan eonrasmı •· ...., anıaı · ın Çok t ıçin Mis Garu-
a'tttakıı:ururl u olduğunu da 
~' lfıtlmgelir. Misilsiz 
tiıft ~~ .~Ytınun gururu, 
lll ıut hıtın gururu, kadın· 

de lcoııe~1:' bu genç kız üze

··~ ı. 11
Yon halinde top-

t4 ~· tay~~a.ı:· yolcular, 
ç kııın tsonh uzcrınde bile bu 
lt-... er arzus b" • ~'Un hUk .. .. u ır enur, 

lt r Cartı tnun~ ?apıyor<lu. 
~itso ,ters ıçımizde en 
~· Jleu~ dan hoşlanıyordu 
tı.dekı n~ı:nın genç kız: 

rtıyord üf tttu da günden 
raı u. Heı- gün ona 
tfı:n~alıa nıUsamalıakar 

knlry
0 

n cnıfnim. Bize 
t\inı~ ~u b~lc. Fakat bu· 
' "e ctrar Pinuz ona tapını
/1. gl'rl k~ dolaşmaktan 
·'l! n ııııııt ~~uk. Ttpkı 

sesını J>ekliycn 

H A B E R - Alı:tam Pa.tall . =-= 

lngiliz 
donanması
nın faaliyeti 

Fransada Şerburg 
muvaffakiyetle 

bombardıman edildi 
Londra, 11 ( A.A.) - .Alai. 

ralhk dalı'csinin tebliği: 
Perşembeyi cumaya bağlayan 

gece, !~iliz donanmasına men· 
sup ağır ye hafif kuvvetler, dUş 
man i~gali altında bulunan Şer 
iburg limanını bom'bardrman et. 
mişlerdir. 

Daha e\•vel, bir tayyare keŞfi 
esnasında burada bir dlişman 
gemileri tecemmüU olduğu bil" 
dirilmişti. 
Bombardıman bUyük miky~. 

tn., gerek ke.ı::lf faaliyeti ile, gc· 
rek harekat esnasında bahriye. 
ye yardım eden l ngiliz hava 
kuvvetlerinin mlikemmel işbir 
!iği sayesinde muvaffakıyetle 
tetevvüç ctmi§tir. 

Salvoların hedefler ilzerindo 
tesirli surette patladığı görül. 
müı:tür. 

Bu salvolar neticesinde ~ok 
ibüyük yangml:ır çıkmıştır. Bu 
yangınlar. gemilerimiz döner" 
kcn 65 Jdlomet11cden de görlil • 
müşlür: 

Gemilerimiz, gerek hedefe 
yakl~ırk('n; gerek hellefi bom· 
bardıman ederken düşmanın hiç 
bir mukavemeti ile kar9ıla.şma. 
mışlardır. Bombardıman mevzi· 
lerinden dönerken, esas h"'Uvve~ 
]erimiz, düşman kara batar" 
yalarmın ateşi altında gclm* 
lerdir. 

Fakat hiçbir hasar olmamış, 
ve hiç kimse yaralanmamış \'O 

ölmem.iştir. Şcrburı;da düşma· 

nın hafif kııV'.\•cperi hullJ.ll9µğµ 
bilinmesine ragmcn, di.i~n. 
bahri mahiyette hiçbir muka. 
vemet ~östcrmemiştir. 

F ransadan alınan 
kıymetli tablolar 

Polonyada tedblş 
yeniden başlamış 
Lonılra, 11 (A.A.) - Polonya. Tel· 

rta! ajansı, Polonyada. AIU'lan tedh~ 
hareketinin yeniden ba!lladığınr blldlr· 
mcktedl.r. EylQl içinde Var~ovo.da 

:5.000 den fazla. :kimse tevki! cdllmlıı· 
Ur. Polonyada çıkan .Alman gazetele· 
rt hergtln mahkQmlyet ve idamların 
bir •ene evvelldndcn !azla olduğunu 
ifıa etmektedir. Polonyadakl Alman 
umumi \'alisi Frank, geçen pazar 
V~vada yap1lan bir resmi gcc;ltte, 
Verıı.-ıy muahedesinin kurduğu Polon· 
yanm artık hlı;;blr zaman mllatakll blr 
millet olmıyacağuu bcye.n etml~tlr. 

• Nevyork, 11 {A.A.) - Nevyork 
:Vorld Telgraf gauıteaıne göre, Re· 
buplik Aviuyon korporuyonu tara· 
!mdan lsveı: hllkfımeU hesabına imal 
edilmı, olan 100 bombardıman tayya· 
resinin laveç hllkOmetlne teslim edil· 
meyip lnglltereye \'erllmealne karar 
verilroiltlr. Bunlıırm 7~ 1 1.oblllereye 
gönderilmek Uczre bazırlanmıo bulun 
maktadır. 

• !Budepc~te. ıı o(A.A.) Ste!anl a.· 
~an.smdan: Haber verildlğlna göre Bu 
dapeotede akted11en bir :Macar - Al· 
man mukaveıenamesl mucibince Al· 
manya ile Macarlstnn arasmda ziraat 
•abasmda ~ole daha sıkr bir mesai bir 
U~L vücuda getırnmıııtlr. 

• Yeni Delhl, 11 {A.A.) - Ycnl 
Delhiden :ıo kilometre :rne.sa.tcdo bu· 
lunan Gazlbabad& dlln gece polisin 
halk U:tcrı;e ate~ ctmeııi neUccslndo 4 
kf~I 61mU:. bJr çok kimseler do yara· 
lanmı§tır. Bu mUdaha.leyc sebcb l:llnt· 
lllcre ait dln1 blr b:ı,>Tamda mUSlU· 
ınanlarla liiııUllcr arıuında ka\'ga 
tilimt§ O!Dl8.Stclır. 

• Preabur~. ıı (A.A,) - Slovak 
htıkCmeU yalıud1lerlı ~er &rumd& 
eTlenmeyi meneden bir kanun .ha.urla· 
mqtır. Yahudilerle arller anuımda 

ewclden yapılmııı lzdh·aı;lar aalAlılyet 
tar makamlara verUecek blr blıyıuı· 

' name llc Ceshed!lccektlr. 

' Cebe!Uttarık ll (A.A.J. - ROyıcr 
ıa.&ltırnn1D :ı.p.a7a ~ilk .&CS.t 8tr 
Samuel Hoare bu .balta aonunda Co· 
belUttarıkta beklenmektedir. 81r Sa· 
mueı Hoare kısa. bir mUddet Cebc!Ut· 
tank vallııi ı;cneral Liddelllıı m!Baflrt 
oacaktır. 

Amerıkada 
tayyare 
imalatı 

Yapılanların yarısı 
lngiltereye 
gönderiliyor 

Va.sıngton, 11 (A· A·) - Har.bi
ye nezareti 17 tayyare fabriknsmı 
kendilerine sipari!! edilen 21.000 
tayyarenin imıilini tesri için gün
de 24 saat çalLSJilafn. davet etmiş
tir· 

*** 
V~Ington, 11 (A· A·) - Amc· 

rika tayyaro fa.brika1an halen ay
da 1000 tayyare imal etmekte ve 
bunun 500 ü lngiltercyc gönderil
mektedir. 

General 
Dö Gol 

Kameıunda 
Kamerun, 11 (A· A·) - Röy-

ter: . 
Evvelsi gün "Coınmanda.nt Du. 

cat" top çckerinden inerek Kamc
ıı.ında karaya çt.kan general d!S 
Gol, halkın tcza.hilratr nra.sında. 
selam resmi ifa eden yerli kıtaat 
vo umumi vali Leelerc tarafından 
karşılanmıştır. 

Selam remnini :ifa. eden kıtaatı 
tcfUş ettikten sonra general dö 
Gol, co11kun teza.hilrat yapan kc.sif 
halk kütlesi arasında donanım'.J 
sokaktan geçerek vali konağmn 
gitmi5tir. 

T obruk limanı 
İngiliz tayyareleri 

tarafından bombalandı 
Kahire, 11 (A· A·) - Dün Ka· 

hlrede neşredilen rcsmt tebliğde, 
~iz tayyarelerinin Tobruk lima
nmı mu\•afCakıyetle bombardnnan 
ettikleri blldirUmeJrtedlr. Umanda 
demirli bulunan gemilere tam isa
betler kaydedilmiştir. 

İtalyan doğu Afrlka.smda, Gura 
ve Mnydega'da antrepolar muvaf
fakıyetle bombardıman edilmiştir. 

BütUn İngiliz tayyareleri Usleri· 
• Tokyo, 11 (A.A.) - D.N.B. ajan· ne dönmüfilerdir· 

amın muhabirine nazaran bu aabah o----

lmparator da hazır oldu~ halde bU· sıwaıto old 
yUk blr deni.Z geç11l yapıhm~tır. 100 • p a 
den 1az1a harp gemı.sı ve 2~0 tayyare Hava taarruzlanna 
bu geçide l~tlrnk etml§Ur. Bu geçit I k ""d f t 1• l . 
imparatorluğun .2600 UncU yılılönUmtı .arşı mu a aa a iM eri 
mllnaaebeUlo yapılan eenlik prog· Mosko\-a. 11 (A. A.) - Röytcr 
ramla.rma dahil bulunmaktadır. a iansı tıildlıiyor: 

IA>ndr:ı, il (r\.A.J - l>eyll Tclgra.l 
gazetesine 1:l:lre. birkaç gUn cwel 
Bcrmudc adnlan:ıB mu\'ıu;alat ('den 
gxcallbur vnpuru:ıda meşhur Fransız 
rc:ıs.ı.mlarının tul<rfb<'n 2CO lıln İngiliz 
lirası değerinde lablolan yakalanmış· 
tır. B;ı tablolar .ı\lnıen ıa~ıılinln ilk 
gl\n!crl 1.arfmda. Fra.nsadan çalınmw 
trr. Adrdl ~00 ü bulan b:.ı tablolar 
lmrbin sonl!nl\ kadar emin bir yerde 
muhe!a;.a cdllccekUr. • Tokyo, 11 (A.A.) - Jııponyanm 

· ycnl Moııkova bUyUk elı;lal ı:eneral Ta· 
============= teka\·a, bugü.'l Mo.ııkovaya hareket et· 

Siva.st.opolda. hava ta.n.rruilarma 
karşı pasif mUda.faa talimleri dlln 
nihayet bulmuştur. Bu tecrübeler 
ne gün sürmtıştUr. 

mln C\"\ clcc lıürriyotlnl ile derece· 
yç k:ı.dar YC nc· ş,.ldlıJc knUandığı
ru, ccn:lyctin umumi mcnfHU tçln 
mi, yoksa tlar bir zümrenin tıkan 
itin mi f'alıstıj:on bilmiyoruz. ı~a
kat hcrhnlc1c huı:tinkU Al'l'upada 
fikJ'.i Yarhğmı satamadığı için 
macldi ,·ıırhi;mı r:ııara rıka.mıak 
merhuriycti l<an;ısmıJa olan ka,· 

lemleriıı c:ok bulıınıu.•:,ğuıı taJımln 
ediyoruı Hı ;;:cç.lcl ola.cağına ntıp· 
be ctınr.liAimlz bu dC\ ıi insanlık 
fildr tarihi için lılr lcko saJ ıronız. 

Suat Derviş 

köpekler gibi. Bu işin sonu ne· 
reye varacaktt. Herhalde Garu· 
ters !le D<'nitson nra.smdaki mü· 
nnscbet günden güne artacaktı. 
Bunda o an şüphe etmiyorduk. 

"Fakat bu i3 düşündiiğü.müz 
<ribi o!madı ve btl münasebetin 
~ ~ 

ne şekilde biteceğini öğ{enmege 
imkan kalmadı, zira Kolombo
ya gcldik ve burada beidcnmi· 
yen bir hadise bizi lx:kliyordu. 

"Hepini?. Kolon1bo'yu gör· 
mü§Silnüzdür. Burada. yerli ço
cuklarının körfeı.in d!binc kadnr 
dalarak yolcuların attıkları pa· 
raları nasıl kapı§tıklarını da 
bilirsiniz. Halbuki bu uğursuz 

körfez köpek bahklarile dolu· 
dur. Çocuklar köpek balıklarını 
gayet iyi tanırlar. Yalnız küçük 
balıkları yutarak beslenen 1.a· 
rarsız cinsinden köpek balıkları 
dolaşırken .bu hUnerlerini gös· 
terirler. A vııstralya sularından 
gelmiş gri rtnlcte hakiki bir 
canavar olan asıl köpek batıkla
rın vücudunu sezer sezmez der-

mı,ur. 

• Madrlt, 11 (A.A.) D.N.B. - Ge· 
ııeral Franko, bugün öğle U:teri kral 
u.rayınm tac; giyme aalonunda, maro· 
pl de Bono riyıuetiııdekl İtalyan he
yeUnl kabul etml_atır. Marc~al do 
Bono. ltalyan kralı adına, lspanya 
devlet rc!ıılne Annoclade nlşanwm 

bUyUk kordonunu \'Crmlştlr. 

Şanghay, 11 (A.A.) - D.N.B. A• 
janaının hususi muhabirinin bildir<liğt· 
ne göre Şanghay belediye reisi bu sa· 
bah e\.1nde öldtırUlm~tUr. Katil §lm· 
diye kadar ele 'gcçlrllcmemi§Ur. 

Leningradda ve başka yerlerde 
yapılan dJğer tecrübeler eenaamda 
ali.kadar hUkfunet makamlnrr ha· 
kiki hava hücumlarında intizar e
dilecek vaziyetleri ihda.cın gayret 
ctmi5lcrdir. 

Manş iizerinde topçu 
düellosu 

Lonclra, 11 (A.A.) - R6yter bildi· 
riyor: Bu , akgam Ma.nş denizinin iki 
tarafından İngiliz n Alman uı:un 
menzilll topııırr ıırruımda ateD teati 
edilmiştir. 

Köpek balığı 
Yazan: CEK LONOON Çeviren: MUZAFFER ESEN 

hal sudan dışarı fırlarlar. 
"Bugün öğle yemeğinden de 

sonra Misler Garuters etrafın· 
<la bütün harraruarile .beraber 
üst güvertede oturuyordu. Mis· 
ihtiyar kaptan Bcntley'den 
yerli çocuklannın güverteye 
çıkması için müsaade edilmesi· 
ni istemişti. Güzel luzm ağzın · 
dan çıkan sözlere kim '"hayır" 
diyebilirdi ki kaptan razı olma· 
sın. Bu müsaade derhal verildi. 
l\Iisi Garutcrs gayet iyi bir yli· 
zucu olduğu için çocuklann 
yüzme hUnerlerHc yakından aıa: 
kadar oldu. BUtUn bozuk para
larım topladı. Sonra bu paraları 
keneli elilc küpeşteden den.ize 

fırlattı. Batan birer birer, ha
zan da a\'UÇ uolusu. Her atışın· 
dıı §artlarını söylüyor. az hü· 
ner gösterenleri nzarlayor, çok 
para toplayanlara ayrıca mükiı.
f atlar veriyor, hulasa tekbaşma 
hu yarışları ıdare ediyordu. 

"Bilhassa ayakt:ı. durarak de 
nize atılış1ara bayılıyordu. Bız 
de biliriz ki yüksek bir yerdon 
denize atlandığı vakıt diz1erı . 
bükmeden, dimdik durarak su
ya düşmek çok güçtür. Çünkü 
erkek vücudunun ağırlık mer
kezi vücudun Ust kısmındadır. 
Bunun için bir yere dUşerken ve 
atlarken daima ön.e eğilir. Hal· 
bUki bu çocuklar yepyeni bir 

UZAKTAN 

ı bunun için de birçok kimselerin .si· N E znm:rn imzasız m ktup temine. tarizine uğradtm· 
nisaM oır tuhaf olurum. Gen kri nnlrunağa çalıştım, ınU-

B;lidm ki ı:.c,:ık \'e)'a al ~ ltl.s\ ~sine d:ıfıı.a ettim .• Bittabi kcndilerindC'I 
bUıi.lnmlış hakaretlerle doludur. b.r krym t 'gördilğüm rcnçleri· 
Okuduğum da olur emn çoğu zn- Fakat bu ins:ınlar gcr.çlt'.'rln sadr· 
man hem('n yırtıp atarım; hal:a· cc gene;: oldukbn irin müdafaa C'· 

rcti niçin okuyayım?.. dılmcsini, bvUlm~!ni isti)orl:ır· 
lmzrum: mektubu gönderen adam Yaı ı yirmi b ri g<'çmcmi.ştir di\" 

kimdir? Ben kend.sini yn tanıyo- hiç'>ir budalayı, <'skiyi tekrı:.rd:ın 
nım yahut troımıcyorur.l· Tanımı ,.o kcndini bt'ğ<'nml'kten baı ka ı- ç 
yorsam benden ne - hır i-, yapamı;>an 
fonalrk görmüş o- \ n.ı:nn: 1 bir inMnı da bl'\" 
h:.billr ki kıı.lk:p lh 1 _ /l. ,4 1 ğcnmeğc mecbur 
hakaret ediyor? I ıucufl-urı .:ft taç det;'1lım. o rntırıa-
Tanıyorum dn ken n yazan atl:un bel 
disini herhangi kı genı=tir; fn. 
bir humısta incitlllişsem söylesin; knt 6liphcsiz şimdiye kadar ben· 
söylememesi, kendinin kim oldu- den bir iltifat, bir övnıe beklediği 
ğunu bildirmemesi benden gördü- baldo buna mazhar olıımnmış gen~
ğü muameleyi kendinin do <loğru lcrdendir· Bunu a.c;tk<;a söyliyemi· 
bulduğunu ispat eder. Mndcmki yor; imzasızlığın kirli perdesi nr
imzasız mektup yazacak tzynctto ltc:sm::ı. gizleniyor ve oradan iftira 
iblr adamdır, 7.aten her türlü haluı.· ile hıncını almak ist!yor. 
rcti hak etmiıtir· Bir insana. nğır Kendisine uunu da söyllyeyim: 
tıözler söylemek, onu kı7.dırma.'k is- yazıyı kötU yazıyor· Hiçbir hayali 
tl:ror; fakat bu hareketinin mes'u· yok· Benim gençler nleyhlndo ol
liyetini de kabul etmek i5ine gel- duğum şimdiye kadar çok iddia. e
miyor. Ynnl bfr korkaktır, bir nl- dildi; kendisinin ittihamınn nldır
çaktır ... HUkmU ben vcrmiyonım; mndığmı gibi o :r.amanki itlilıamL-ı· 
o 'kendi kendine veriyor. Kendini rn. da aldırmadan çünkü onlarda. 
bildirmek istemiyor; çilnkil bilin· kendi gibi zavalW~ ta.rafından ya
ı;ıcğo dcğmiyecok bir insan oldu- zılmıstr· Benim ca.hllliğim de, bfl
!,'llllun i'arkmdadrr· ghn do J..es NoU\~lks IJ~ 

!mzıısız mektup almca bir tuhaf hududunu geçmediği do söylendi; 
oluşum. hakarete uğra.dığan için çünkU bu bfme basma.kalıp kUfilr
dcğlldlr. Bilmiycceğiın bir ndn.nı· lcrdendlr, daha çok kimselere sö:r
dan gelen lıaka.rctten bana. ne? O lendi· Benim adam olmndığımı id· 
mektubu ynzana. acı:rmı, insanlığa. cila edi)·or; onun gibi ne dediğini 
acının. Zavallı! bir gazetede veya bilmez, yalana. tenezzUl oocr k.lın
mecmunda. gördUğil yazI}ı: beğen- selerden gelecek hakarete aldır
mesc de okuyor. öfkeleniyor, ibu mam. 
öfkesini belli etmek ihtiyacmı du· Bir nokta dalı::ı. var: Yeni Yol'un 
yuyor. Fa.kat sözünün bir kıymeti birinci eaymmdan bahsederlcen, i· 
olanuyacağmm da. farkında.- '0%Ulil- kido lbir ilim iddia eden bu genli"" 
yor. çırpmıyor, nihayet hüviyetini lcrln biraz nruz öğrenmelerini tav
belli etmooen kilfrc kalkıyor... siye etın.Şt.lm, çtımü Fikrct'in nus
Böyle bir :insan hastadır; aptaldır; :ralarnu yanlış zikrocliyorlanJr. Mc
ono. nasıl acmmaz? ğcr: ''Hak bildiğin ~·ola tek bll9%-

Dana "AbdUl'Ezel" .imza.sile, ya.. na gidecekshı.!,, ııözUnU. zaten Fik
nl imzasız bir mektup g~ndenn.fş ret•e isnat etmemi§lermiş, onu 
ndamnı her klınse bu aatırlan olar mecmuanm liiar:r olarak yazınr:;laı
masnıı isterim; kendisi hakkmda. mış.- Ynlan. O ııöı;(l Fikret'c tah
ne dU;iUndUğUmU öğrenir· Şunu da. sls ettikleri sayfaya. koymuşlardı. 
söyliyeyim: maksaclmm sadece Zaten elbirliği ile ~Wtlıı.rını id
fiaka cbnek olduğunu iddia edebi- d.ia eden adamla.mı: ''Hak bildiği 
lir, kendini tanrta.'bilir, eözlerlm yola ıtok b:ı.şma gideceksin!" gibi 
değişmez. İmzasız bir mektup ynz- tama.mile ferdiyetçi bir sözU kcn
nuştrr, artık hnzasrz: mektup ya· dilor:ine uia.r edinmeleri do ayrıca. 
zanlara e<lllcıbllccclc her lıakarotl llr'Jn bir şey olur. O sayfnda. Filc
hak etmfştlr. Tarudığmı bir adam- ret'in yalım: ''Hnlt bellediğin bir 
sa bir tek şeye esef ederim: §im· yola yalnız gideceksin." mısraı de· 
diyo kadar onun ne huyda bir a- hil, ".Milyonla barmdırdığrn ccsad 
dam olduğunu n.nlamayıp da ken- :ırrumıdan - Kaç ruı.siye ,.ardır çr
dislni taıuclığmıa, belki elini sıkt?- kacak pa.k Q dıra.hşan." diye 3-uzıı. 
ğmın,... mll}tı; bunun da yanlış olduğunu 

ıı -J MZASIZ mektuptan SQnra. 

imzasız makale-- Biliyor
sunuz, Yeni Yol diye bir mecmua 
çıkıyor; birinci sa~dan bahset· 
~- Pclt beğenmem.iştim emıı. 
içindo bazı genç muhruTlrlerln, 
mdrlerin imzast bulundulhı için n
illka ile okumak istemiştim· İkinci 
saymıru satıcılarda. görilnce al
dnn· Benim aleyhimde şiddetli ol
mak :istiyen bir yazı vn.r· Bakm 
onda ne dcıılliyor: 

"ffiçbir :f'ıkirde, hiçbir kanantte 
karar kılmıyan sa.ym N. A·, yn1ruz 
bir noktada. ''.sa.bit kadem" olmuş.. 
tur: Her gençlik hareketini, her 
i~ birliğini kötlllemekte ... 

Ö!ke ile değil, silkl1nla söylUyo· 
rum: bunu yazan adam yalan söy
lilyor· Yanlış değil, ya.lan, ibilo bi
le yalan· Zaten yals.ncılığmm ken
di de farkmdn olmasaydı: .imzasmı 
atardr· Ben ~diye kadar gençle
ri anlıımnğa çalı.~tmı. onl:ı.n elim· 
den geldiği 'kadar mildafaıı ettim; 

tarzda ve dimdik suya ntlayor
lardı Misi Garutcrs bu atlayışı 
pek !beğeniyor ve kendisi de 
öğrenmek istiyordu. Bu çocuk
lar kü~tenin kenar tahtaları 
üzerinden bazan da. yüzleri deni 
ze milteveccih olarak atlayor2ar 
ve tam suya düşecekleri sırada 
birdenbire doğruluyorlardı. 

"Bu yumurcnklarm hüneri ri 
seyre değerdi doğrusu ... Bil~ -
sa bunlp.nn iç.erisinde bir tan~
si hakikaten gorülcoek şeydı. 
Bu Hindli çocuk herhalde beyaz 
bir yüzücüde::ı. ders alm.L~ olsa 
gerekti. Çünkü yalnız yerliler 
gibi değil A vrupahlar' gibi de 
suya daimasrnı biliyordu. Çok 
yillcsek bir irtifadan baş ~ğı 
ıı.tlamak tn elinden geliyordu. 
Bunun ne kadar tehlikeli bir şey 
olduğunu herkes bilir, zira suya 
değmeden evvel tam zaınıınm.da 
bir taklak atmıyaca'k olursa. yü· 
zükoyun doğruca deniz di:bindc
ki kayaları bulur. Falrnt bu ya
ramazın tehlikeden yıldığı yok-

} söyledlm,. Ona hiQ cevap vermiyor-
lar- ÇilnkU bir kulp bul.a:mamışlar· 
Cehillerini yalanla. örtmeğo ıkalla
YO'l'lar; örtemey:ince do hem.cm c· 
d~e bq vuruyorlar. 

Yeni Yol mecmuasından öyle bir 
hakarete uğradığıma şaşmadnn; 
çünkU muharrirler.inin çoğunun 
öyle gtlrUltUcfi, yaygara. ilo ken
dilerin! göstermek istiyen adnmlar 
olduğu belllydi. lçlerinden kendi 
yazmadılrlan yıızılara imza. edecek 
adamlar bile ... -ardır. Belki de yaz.. 
dıklan yazıya .imza abırnamalan 
bu yllıdcndfr. Hele içlerinde bir 
H. 1. Dinamo vardır, bir iki man
zumeslni ibcğendiğim için benim 
''dahi" oldul'UID&n bile ba.bset
mistir; Yeni Yol'un birind aayısr 
m övecek olsaydmı, kimbllir ben
de gene meziyetler bulurdu ... Şim
di benim gençlere düşman oldu
ğumdan, cehlimden, da.ha. bilmem 
ne kusurlnrmıdn.n balıSeden bir 
mecmuaya imzasını atmaktan çe -
kinmiyor. O yazıyı kcndis:inbı yıı.z· 

(Udfc1ı sayfayı çcvirini::) 

tu. Gemi direği üzerine çıkıyor 
'\'C oradan denize atlayordu. 
:halbuki bu nokta denizden tam 
)irmi metre yüksektir. 

"Çocuk bu en cesurane hür.c · 
rini, hepimizin, bilhassa Misi 
Garutcrs'in alkışları arnsınd, 
bir çok defalar tekrarladı. Bu 
çocuk ancak <>n üç yruırnda idi. 
Fakat yüzUcülükteki ibu mehn
Tcti yüzünden arkadaşları onu 
~endilcrine bir baş gibi kaıbul 
ediyorlar ve hiç bir sözünden 
çıkmayorlardı. Arkadaşları ara· 
sında kendisinden çok y~hlar 
dn vardı. Fakat hepsi bu on üç 
yaşındaki çocuğun kendilerin
den Ustün olduğunu kabul et 
mi.slerdi. Vücudu çok güzeldi, 
bir mabudun tunçtan iheykeli· 
kadar gUzcldi. Zeki ve canlı göz· 
leri cür'et doluydu; ibu çocuk 
bir insan değildi adeta... Onu 
gUn~ ışığına karşı uçan bir ke 
lcbek, bir güzellik şim.~, bir 
hayat kıvılcnnı saymak ımüm
kündü. (Devamı _'V<}r) 
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Ron1anyada 
Alman askerleri 

( Caş tarafı 1 ncldr.) 
tın memnuniyet verici olmadığı 
anlaşılmaktadır. 

JXG1L1'ERJ~DEKl nmu. .. N 
AJ-.\C.\KJ,ı\P.I 

:\'rnorl., 11 ( \·A·) - D.l\.B.: 
Lo'ldr::ıdan öğrenildiğine göre, 

1n:;iliz hükümC'ti, 1ngilleredeki bü
tiın r.omPn alacaklarını blol:c ct
rni~tir. 

r\L;\J.\N J\ITALARININ 
nEKl, l;KDUü \'ERLl~R 

fliihcş. 1 ı ( A.A.) - Höyter: 
Alman l:ıtaatı bugün Braşov·da 

bt>klcnilme!dcdir. Alman ekalliycti 
bun:an karşılam~k için hazırlan. 
makta. l !itler gcnçliğı teşkilatı a. 
za arma gama haçlı bayraklar da. 
ğıtıımaktadır. Tam~n·ar'da ve Tu. 
ı a limanlarından Orrovada da bu. 
~.in .\iman kıtaatının gelmesi bek. 
lenmektedir: 

AL"ılr\N' G.\zı.;Tl'::L'ECi ı~t 
M'IGA \ UIWUL.\I: 

ımı.re<:, 11 (A· A·) - Rö,>ler: 

Ondüle yaptn·an bir 
kadının 

Saçları döküldü 
başında yaralar 

açıldı! 
Akııaraydn Ordu caddeslnde 321 nu· 

mıırada oturan <;eınll ku:ı Necltı, e\'· 
velkl gün Et>yo~lunda b r kadm ber· 
bert dUkktı.nınıı. gltmı, ve kalCnlardan 
birine snc;lnrmı ondille yaptırtmı~tır. 

Ancak mUkcmmel bir snç tuvaleti 

16 Mart 
şehitleri sahası 

(Uıı5 tarafı 1 ncicle) 
hasııısı J.coya yaptınlmı§ ve muYa!ık 
bulunmu,tur. 

Beleı.lıye reis mua\'lnl J.Ottl Akııoy 
bugUn öğleden sonrıı yanında beledi· 
ye mimarları olduğu halde, park ye· 
rl:ıe gidecek, sahayı tetkik edecektir. 

Arsanın temizlenmesine bu sabnh· 
tan itibaren başlanmı§tır. 

ile evine avdet eden NeclA., biraz son- ' lngiltereye bir 
ra saçlarının avuç avuç dokUldU~nll 'A "k k . 
ve başında bir takım yaralar ,.e §İ§· merı an as Crl heyetı 
likler husule geldl~inl dc~etle :far!< gidiyor 
"clml~lir. 

Necla. hemen ır.abıtaya başvurmuş 

ve kadın berberi yakalanarak hak~m 
da taklba uı glrl§llmlşUr. 

Saçlıırınd1n olan genç kız 
atlına alınmı:ıtır. 

Ynşlıı;t.on, J ı (,\.A.) - Amrrlkn 
ordusunun 5 sub:ıydan mUrrkkep bir 
hc:yetınln 1n:;illz havıı mUd:ı!aa siste· 
mini telkik etmek Uzere Cllpper hat· 
tile lngiltcreyc hareket etliği resmen 
1ılldirllmektedir • 

Trar.silvn.nynda çıkan Alman ga· 
Z"'t<>Ieri. bugUnkü nlishalarmdn, 
Alm~n kıtalanmn Romnnya:r-a :;cl
rnb oldu'darmı ve '·yabancı sabo- -
tajmı önlemE.'k için'' Romen petrol 
mıntakasınJa ,.e diğer Romen ki
lit noktalarında nöbet ibeklcdikle· 

!nrn::r1ııı , Yarııı ma liıt e!Pr.t ' il itihare!ı : mııınıımmm~~~"ll~ijr. 

T AKSiM sinema 
1!> '0 lııırtı: ıı l ıı ille 11liper filmi 

ŞiMAL 
DENiZiNDE 
CASUSLAR 

J 'ni oçıkça bildirm~lcrdir· 

,\~ırnRı.ı·:mmN };vvı·;r~ Gm .. t~N 
SUfü\ YJ,AH 

Uül rcş, l 1 (A· A-) - Röyter: 

.; :ı h•!Serinl l:lkdlnı c<li.} or. 
Denl1J utı gemilcrt ,.c doııannı:ı .• Harp 
hı\llnde ln; il tc:rcdc <'asmı!ar ... 2 kethrı\• 

m am .~n~ll bir l•adm .• n ir ( '.ll!IU!I lmdnı 

ıığnına ılf'nlz harbinde ülcnlcr 
Rıt~.rr" ıll c:rılr : 

CONRAD VEIDT - VA LERtE HOBSON 

Dlklıat: Bugiin \'e mı gccc ııon olnmk 

iSTtKLAL KAHRAMANI - TURKÇE

Romen makamları, lngilizlerln 
'azi) eti bu kadar ciddi telakki el· 
ınelerini hayretle karşıladıklarını 
SÜ) lüyorlar. General AntoneSku 
dun Slr Heg!.nald Hoare'n Alman 
kıtaatınm memlekete yalnız talim 
Ye terbi:, e için gelecekleri hakkın
da tt>min:ıt vcrmi<Jtir· Bununla bc
r.ıbcl'- birr.ok Romen fiChirlcrindc 
daha şimdiden subaylar görillmck
tC'dir. Bunlar :iskan ve iaşe j~lerile 
ınc!lgul 'Olmaktadırlar· Bunların 
tar7.t hareketleri daha ı;imdiden 
tesirini göstermiş ve "Romenlerin 
vC'ı::ayct haklarım bir hiç mukabi· 
!inde Almanlara sattıklarını,, bil· 
diren propaganda knğrtlıın dolaş. 

li!ll~~Ü11illİ~k . 

ma.l}a b:ı.şlnmıştır. 
Ya!jlI bir liberal siya.set ndamı 

dün Röyterin muhabirine §Öyle -
d<'mi t.ir: 

··N~zilcr ~ckirgelerln tarlatan 
iı;til:i ettikleri gibi üzerimize 1:'e
liyorlar.,, 

Sib1u'da bir Alman subayı "Ro-
M!lnya ::ırttk himaye nllmda bir 
mC'mlckettir.,. dem.iştir. 

Romen nşkcıi malıfilleri birçok 
Alm n kuvvC'tlerinin muvasalatını 
. rtinabı imkansız tcla:kki etmekte 
'e hakikati teslim etmektedirler. 
.Almanya Sl'fcrbC'r hnlde olan mil· 
) onlarca nskcıindc_n birkaç yüz bi
nini Romanyarun tam istismarı i
l'in göndermezse mezkür mahfiller 
müt<:'hnyyir kalacaklardır· 

''J.ONDHADA nııt Rmn~ 
JIÜK'ÜM~'Tİ" 

lJlikrr::;, J L (A· A·) - Röyter: 
Bütün gazeteler, Romen ordusu

n un talim ve tetbiyeslııe yardnn 
maksadile Alman kıtaatmnı r.o
m oyaya gcle.ceği hakkında Alman 
resmi ajansr tarafından verilen 
bir telgrafı neşrctmektedirler. 

Buı;ünkli vaziyet karşrsmda nazi 
siyaseti Bukarester Tngeblatt ga· 
zttesindo intişar eden lbir maka -
lede nydmlnnmnktadrr· Makale 
'•Alman . kıtnatrnın muvasalatı 

mihvcır t::ırnfmdan Viyanadn ga -
ı·aTtti şekli altında ~ apılnn vaidin 
tatb;kından başka bir §ey değil

dır ... diyor· 
lsdl baldo Londr::ıdn Romanya 

elçisi Tılrıin başkanlığında bir 
Romfln hükumetinin teşkili imkan
sız olmadığı kanantinde olan mu· 
harı ir, böyle bir tedbirin !!oman· 
;-a mukadderatının mihvC'r dcvlC't-
1,,rinin elinde olduğunu bilen lcji
\'onC'r :P.omen devletine zarar ver
mi~ ereğini iddia eylemektedir. 

ÖLMEYEN ADAM 
MUc..'"ldr le lllf'ydıumıda ufr:r karAnan." F;dehlyııt tlllnyruı ınıfa 

yamt~n ... Jfakkıt t:ıpnn .. Hn~ lkat1 OO~'lrtln" 

EMiL ZOLA 
Sinema. Alemini ycrlııdcn n~,ıatıın bu ~ah,.ııer 

_._j _, 
.ı 

~ 
:-ı 

~ 

1 ~ ~~ 

· Pek .yakında LA l E sineması.oda ·1 
~lllillı!ll!ll1I _i 

J"rnnıırr.en &iizlıı ıı:ıhes<!rl ;:-i ıriı lıTK'ml, bir mın·:ı rraklyr-tle 

SARAY Sinemasında 
SPERCER T ARCY - Rl CHARD GREENE 

Son g\inerden l!ltlfnde rd lııb:. , .c ı: ldlp ı;örUnü7-

BaJ;"iin "ı.at JZ.80 ' !? 2.20 ıl P ll'n 7H!ı tlı 

Derin hir n,k •.• Glı.11 bir ııtırab .•. Soıısıır, lılr hlcrnn im~ n:ıtı ol.-ııı '=~ 
•lıper film 

"'.41 
Raimu-Jacqueline Delubak-Yvette 

Z elzeleler oldu 
:\nl• ırn 12 Gelen haberlere göre 

dı..n Çankırı, S:ıfranbolu, Kastamonu 
' ,. l:rlad3 be' sanıye suren §lddetll 
b r zelzele olmuştu~. Hu:ır yoktur. 

1.'a~n.thğı hnklld bir hn~ a t rom:uıı ... r.iitnn ı;iinlillcri 
lıl r ihlir:ıs l:Mırı::n ı ... 

ldle Sine111asında 

azı bakkallarda 
neden peynir' yok? 

Altın fiyatları). 
(lla5 t::nıfı l netde eJ1 

kuruşta bulunmasına. r~t 
bu yükselişin yinp csld . ... ~Y J'llİl 
doğru götüriilmek istendıgı 
şahede olunmaktadır. ı3-' 

Fiyat murakabe komisyonu· 
nun, ü1.erinde geniş bir ihtikar 
hareketi görülen !beyaz peynirin 
toptan kilosuna 42,5, peraken
desine 50 kuruş narh koyduktan 
sonra hasıl olan vaziyet düzel· 
memiştir. Halen bir kısım bak· 
kallar peynir bulamadıklarını 
iddia etmekte, diğer bir kısmı 
ise t'llcrindeki malı 60 ve hatta 
65 kuruşa satmağı tercih et
mektedirler. Halbuki dün de 
yazdığımız gibi toptancıların e
linde bliyiik bir stok bulunmak· 
tadır. İstanbul buzhaneleri pey
nir miistahsillerinin yatırdıkla
rı tenekelerle doludur. 

Bir muhnrririmiz, hal böyley· 
ken mevcut gayri tabii vaziyetin 
nereden doğduğunu tetkik etmiş 
ve !}ayanı dikkat bir neticeye 
varmıştır: 

lstanbul fiyat murakabe ko
misyinu 'beyaz peynire iki tiirlü 
narh koymuştur. Biri toptancı
lara mahsus olan 42,5 kuruşluk 
narh, diğeri perak0 ndeciler i 1:n 
50 kuruşluk narh hu suretle bir 
toptancı ile perakendeci arasın
da bulunan mutnvassı t, yani 
yan toptancr için bir kar tan ın

mamaktadır. 

Alman yanın 
n1aksadı 
(Has t nrnfı 1 ncide) 

yor ve bu vaı.?yeti şoyle h ulasa 
celi yor: 
"Almanların Balkanlar hak

kındaki niyetleri Bcr lin'dc yapı

lan lbcyanatla aydınlanmıştır. 
Rıı lbcyanata göre, daha biiyük 
l<uvYetlcr Romanya limanlarına 
ve petrol havzalarına doğru yol· 
dndır. B ur alara yakmd:ı. nvcı 
tayyareleri göml cri lccekt ir. 

Yine Berlin'dc söylendiğine 

~öre yakında Bulgaristan dn i;· 
gal edilecekti r. 

Bizim askeri muharririmiz, 
hu hareketin Anarloludan MlSI· 
ra doğru yapılacak bir askeri 
taarruzun ha~!angıcı olup oima· 
dığı meselesinde §Üph elcr gös
tcrmektcclir. B u ileri hareketi 
daha ziyade L ibya. taarruzuna 
müzahereti istihdaf etmcğe ben
zemektedir. 

Askeri muhabir makdcsinde 
şu tezi ileri sürmekted ir: 

' 'Suriyeyc kadar yolu zorla· 
dıktan sonra da F listine hücum 
etmek maksadilc Türkiyeye 
karşı taaruzda bulunmak kışın 
ameli ibir lıarcket değildir. Bul
gar hududundaki T ürk müdafa
nları çok kuvvetlidir. lstanbuhı 
setreden Çatalca hatları ise 
bundan da daha çok kuvvetlidir. 
Türkiyenin Asya kıyıları ise ka· 
yalık ve barmılmaz d:!r:;Iarla 
mcsturdur. Türk ordusunun 
cengaverlik vasıfları yiiksektir. 
Ve kendi dağlnnnda bu ordu 
claha mütlliş olur. Bunun için
dir ki asıl ileri hareketin hedefe 
erişmek igin lskcnder iyc<len 100 
kilometre uzakta bulunan kuv
vetler dtırurl:en 1600 kilometre 
yüriiyccek lmvvetıer tarfmdan 
yapılacağına inanmak biraz 
güçtür." 

Muhabir 6Unu da ilave ediyor : 
".Eğer Türkiye azimkfır dav· 

ranırsa, uzun mesafclcrc!en ya
pılacak hava. taarruzları hari
cinde hiç bir şeyden endişesi ol· 
mamak lfızımdır." 

l\i aaril Vekili 
Anta lyada mektepleri 

tetkik etti 
Antalya, 11 ( A.A.) - ıranr!f 

\'r-kili Hasan Ali Yücel ilk o!rnl
larr teftiş etmiş ve Şehir Klü
bilndc ecrcfine \'erilen ziva(etlc 
lıulunmu"tur. • 

1 

.:\laarif Vekili Halkc\'inJe 1cp· ' 
lannn öğretmen~crlc mesleki gö-1 
riişmclel'dc bulunmuş ve miitea
kiben öğıctmcnlel"in vcrdikJrr1 
ray ziyafetine i5tirak eylemiş· 
tır. 

1st:ınbu l bakkallarının mUhn
yaatı ötcdenberi toptancılardan 

değil yan toptancılarmdandır. 

Bir bakkal Balıkpazarma inerek 
past1r:ma, pirinç, süpürge gibi 
çeşitli bakkaliye eşyası alrrken 
pernir de almaktadır. Bu alış 

veriş dükkanda ve ekseriya kre· 
di ile olur. Halbuki toptancıların 
satı~ların ı ticaret bonıa.cımda 
yapmak mecburiyetleri vardır. 
Bakkalın ise borsadan gidip 
peynir alması J1emcn hemen 
imkansızdır. nu cihet bugünkü 
müskülün mahzurlarından bi
rincisini teşkil etmektedir. 

1kinci mahzur de fiyat me
~elesidir : nlfıkndarlar. Bir tene· 
ke peynirde iki kilo yağın pey· 
nirin buzhaneden çıkmasından 

~onra eriyerek salamuraya geç
mesi ve iki kilo da tenekeden 
alınırken olmak üzere dör t kilo 
kadar fire vermektedir. Bu da 
perakendeciye yani bakkala 170 
kuruş b ir 7.arar t ahmil etmek
t ed ir. Halbuki bir teneke 17 k ilo 
peynir aldığından g-ct irebilcceği 

azami kar - komisyon narhile -
130 kuruştur. l ştc bu çıkmaz 
vaziyet şimdiki karışrklığı do
ğurmaktadır. 

Çivi ihtikarı yapan 
bir tacir mahkm oldu 
Anta1Jı, 11 (A.A.) - Çivi 

ih ti karından dolayı asliye ceza 
mahkemesince mevk ufen muhn· 
kemesi yapılmakta olan birlik 
müessesesi ~Ü r<'kasıncfan Sabri 
iki sene miiddctlc tebit ve 500 
lira para <'t'7.asına mah ku m ol· 
muştur. 

----'O"-~-

Romcn - Macar ihti1afı 
mihverin hakemliğine 

verildi 
flııd :ıpe,tc , ll (ı\.A .) - ncııml bir 

ınembttdan alınan bir hab~re gor~. 

Jıomcn heyeti, Macar JıUkClmctlnc bir 
mııhtırn vcrınlştl r. Mc:ı:kt\r lıçyete, 

bu muhtırnsındn Rom,.n ekalliyetler! 
tarafındnn ileri :ıUrülen şlldl.y!'ll l'rl 

muhtevi dosyaların tctldki hususun
muhlelit lıir heyete h:ıvale edilmesini 
talep etmektedir. 

Macar lıUkümeU, Roma ve Bcrlin 
hUkOmctlcrinin hakemli~lne mUrac:ı· 

at edilmesini lstcmı,tır • 

12.10.940 Cumartesi 
J3.30: Program "e memleket saat a· 
yarı, 13.33: MUzlk: Muhtc!U §nrlular. 
t P l.) l3.50: Ajans haberleri, H.05: 
MU:ı:lk, H.45/15.30: Konuşma (İsta• 
tlstlk umum mUdUrU Eııy Ccıa.ı Ay. 
bar tarofmd~::ı ). IS.OO: I'ro:rnm ve 
m~mlekct saat ayan, 18.03: MOzlk: 
ltadyo caz orkestr nsr, lSAO: Mllzik : 
10.00: l<:onu:ıma (Bibliyografya) J0.15 
MOzik: Hafü turltOlerl, 19.30: Mcm le· 
ket saat ayarı ve Ajans haberleri 
19.45: MOzlk: Fe.sıl heyeti, 20.15: 
Radyo gazetesi, 20.45: MUzik: Muh· 
teııt §arkılar, 21.15: Konuşma (GU. 
ntın meseleleri), 21.30: MU:ı:lk: füıdyo 

salon orkestrası, 22.30 : Memleket sa · 
at ayarı, Ajans haberlerl; 22.[;0: Ko· 
nıışma (Ecnebi dillerde - Yalnız Ju. 
sa dnlga postasilc) , 22.50: MUzik: 
Cn:ı:han<l ( l'l.) ·(Snat 23.ıO a kadar 
yalnız uzun dalga postaslle) , 23.25/ 
23.30: Yarınki p rogram Ye kapanı~. 

Alt ın fiyatlarında.. zanıarıı;to1' 
man göriilen yUksclıŞ ve C ld 
hareketleri alakadar .:mnh!I C(iıl' 
hiç bir ciddi se~plc ızah ıtcr ıı 
memektedir. Bu işte bazı c ~riJ 
amil olduğu sarahaten go 
mektedir. ~ıı'l 

Dikkatle takip olundu~ ar-
göre her hafta cuma \ 'C cu~i~' 
tesi günleri altın fiyatla:.1 J 1 
selmekte ve pazartesi gun dJ 
onu takip eden günlerde b ,: 
mektcdir. Bunun, piyasncl::ı rsıt 
zamanlarda mübayaat Y~.1~ • Jl')l 
bazı va tandaşlarm gcnı!i ,.911 
yantile muntazaman ccrr. 
ettiği kanaati vardır. :ır~ 

Bu hareketler ellerinde r 
. {ık•" 

bulun:m bazı ldmsclerı 1 
meçhul bir nltın alım satJI!1 
sürüklemektedir. Bu vnZI) : 
önliyccek bazı yeni tedbirler 
lınacağı anlaşılmaktadır. 

- - .JO - • 

Sanatla r mektebı 
müdürünü yaralayııJ1 

. genç ıt1c, 
Sultanahmct teki sanatınr tı • 

tebi müdUrü Yusuf Zıy:ı)1'a 
çnkla yaralayan Kemal adırt · · 
gencin ikinci a~ır ccuıcln. ı!l 
kemesi bitirilmiştir. Mahl<C'F, 
Kemalin bir ay sekiz giiıı h:ı 
iı.e karar vermiştir. 

. c 
Amerika da . bahrıY 
ihtiyatlarına verileJl 

emir & ,, 
Yuştrıı;-toıı , l l ( '\ .A.) - J>ır -' 

. t ı oı ! Jı:ıhrij'('Sinc mcn'!Up 23 ihtl)'ll ftc; 

ı 7 tc,rlni~"lnlyc do~ru Atla, ' 0 c 
1 ııı 

flk sahlllerl Uzermde J;cnıll c t 

'"yırt noktalarda bulunmaııın ıı;lll 
vc:rllmlşUr. 

macmwauıw 

Bugün 
EN SON D Kİ~ 
g azetesin de 

Epir Kralı 
Pirüsün 

maceraları 
Fevkalade 

mera ıı tarıııı 
bir hikaye 

Vakıt neşriyatından: 

Seçme 
Hikayeler 

D ördüncii J~itcıb 

Hatıra detterı 
adiyle ne~rcdildi 

Ru IWabda: • 
Kenan HuHisı 
Hikmet Müniı 
Yekta Ragıb · 
Osman Ceı:nal "'tıı'' 

Muazzez Kaptanof! 
raır· (.()"' nun hlld~yclc.rl ,ıı fi I' 

128 saı falık bu kitabı 
meli 10 kuruştur. 

Mektepler açdd• 
Ş. d' k d ld .... ·b· b"t·· rue~teP . ım ıye a ar o ugu gı ı, u u? . 1'0' 

kıtaplarınızı "V AKIT,, kütüphanesındeJı 
laylıkla tedarik edebi~ .• inlilziİ.R•R•llll~~ 

Kirahk kat ve odalar ,. 
ret 

Ankara Caddesinin en muteber yerinde fe\·kaladc naı~rı:t ılo 
h;wadar ve aydınlık bir kat ki ralıktır. Ayni binada aynca 
e.lalar da vard ır. • 

1 

\'akıt Gazctc~i Idarehaneı;ine müracaat. 

ilidLJG31M WCfWUCZL .,..-" .... 



Yazan:Cek London 

Jan sordu: · 

·38· . 
'~ 'it !ate tUtUn isterim. Esvapl:ck ka.Im dudaklarmı sıktı vo metane-

"- !ate rinı. Domuz balığı dlelcrln.. tini muhafaza ctu. 
\~ riın: Gcrannlrk yapnc:ığmı· 

11_ er isterim. 
~~ ı.~ - Neden istiyorsun? No hak-

l;ı tibı~ hayretten gözleri fal la 1 
~·açılmıştı. Karanlıkta kar- Zenci cevap verdi: 
~ ~ ıencinin çehresine dllı:. - Ben Goı;oml, B:ıo'nun karde-
lit tal~: 7..encin!n çehresinde ~Yim· 
~ enıc veya lşmizaz a. Jan h!lt:ırladı: Bao tedavi ettiği 

I 

HA B frJ - Akşam Postası 

Baş, . Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırı hl ık ve bütün ağrılarınızı 

derhal keser 
tcabrnda günde 8 kqe almabWr. 

TAKLtTLERt1"'1>EN SAJUNL~IZ. HER \"ERDE PULLU KUTULARI 
ISRA.RLA İSTEYt~tz 

..... . ... . ~ ...... · ·". . . "' .... . - ' . ,,,., . ·--;;;: .;ı.. - . . ~. ~ . . 

Di!nyada ilk grevi 
kim yapmıştır? 

Eeki yeni. büyük kUçük hiçbir 
mesele yoktur ki meraklıları, 
mütehassısları bunu tetkik et. 
miş olmasınlar. ·Bu arada. ilk 
grev yapanın. kim olduğu ve bu. 
nun ne zaman başladığı da içti. 
mat tarih tetkikatiyl" meşgul 
bir heyet tarafından tetkik edil. 
m4Ur. 

- Peki anın, neden grevden 
evvel taleplerini bir liste ile bil. 
dirmek kabilinden hiç bir h::ı.rc. 
kette bulmunamış? 

~ ~ Zira, keneli kendine dU. iki hastadan ölenin adıydı. 

~~~l~~~ ~:::!ına1~·1~: bcnimBk~~~ iç~~nB::n~ıa~u~: .BronşiUere KATRAN HAKKI EKREM 
\i bit ç §Uphe yoktu. Fakat hny- karsıhğmı wrcceksin. Babam Port 
\ıırllt lllaske.}i andıran çehrede Adamda bUyUk reisti. Bao'nun de- !!!!~~~!!~~~~~.::~::~:::.:.::_:.:.:~:: 

Heyet a.za.sı, grevi icat edenin 
yani grevciler pirinin kim oldu.. 
ğunu bir hayli nra.5trrmı~. fakat 
bir tUrlil işin içinden çıkııma. 

mışt.Ir. Nihayet heyetin bir top. 
lantısmda azadan biri meseleyi 
halletmiştir. Akıl ve irfanca di. 
fer azaya faik olduğu anlaşılan 
bu zat: 

- Pek tabii.. Çünkµ 'böyle bir 
teşebbUsto bulunmayı lüzumsuz 
görmüştür. Hem de taleplerde 
bulunmak manasına yapacağı 
yarnn hareketlere efendisinin 
dakika geçirmeden sopa ile mu. 
kabele edeceğini tecrübe He bil. 
mektedir. Bunun için ''habersiz 
grev" yapmış, lüzumsuz müza
kerelerle \"akit kaybetmernlstlr~ 

- Sonra ne olmu.s? 
- Neticede başlıca taleplerini 

\ bir knnudnnı~ bile görme. ğerini i.stcıiın ! .. 
.. ,,, 
~a~ Stplaktr. Yalnız kasıkları. . Jan giilmeğe baııladt: 
\~Yr;,(da.r PC3lcmaldnn bnşkn es. - Gogomi, • dedi· Sen de Area 
tııl:, .. ~u. gibi kocnman bir ahmnksrn ! Tuhaf 

~~da bir çüt sUnı.hl ~ şey: Bııoya ilaç ' verdim diye kar
\~~auıı etrarmdıı kısa kmr. ~lığını istemek asıl b:ına dli§er! 
\ ~ UııtUndo adıılar<!ıı pa. Bahçenin panno.klıklt kapısı:nı 

~ıı kUçUlı eedct ka. geçerek t8zU orada kesti· Kapıyı 
S diıilm}f te!!blhlmai bir kı dJ. S "rdt. Taze taıe yağlanmq Fa.kat Gogomi bir türU hakkuı· 
shl-layor; gözleri yılcmlarm dan \'ILZgCÇm.iyordU· Kapıya day~ 
~~ 1ıını~cı bir hayvanın g6ıle. nara.k kUstnh blr tavırla. bnğueı: St ~Yordu· - Benim bıı.bıvn bllyUk rd~I 
~ ~eller onun arka~da Sen Arc:ıyn ,·urdun· B nim bqıma 

hl.. duvar gibi ılkt~l§lar. \"Urarnaısm! Şuna bak, korktun 
~ değil mi?! Korkıırsm yıı. ı ... 
\'en. ba.ıılan alay ediyor, 
\ hıı baJn ha.in ıea çıkarma. 
~... ~ ktıa yiyecek glbl but. ,_ 
L.~~ verdi: 
~,~ nedon ı.tıyorsun? 
~ 4cı lll~abele etti: 
-~ lllç fçtJın. 11lca bedel iş. 

'" ;'~dan ıunl&n geçirdi: 

Genç kız can alıcı l'erine alvrl 
bir iğne b:ı.tırılmı§ gibi öfkelendi; 
derbnl mu1tabt>le ettJ: 

...... Ben korkuyo1ıım 11a ! 
- Evet ııen·" Bana \'UJ"&mU-

em l . 

Jan ka.pmm Ustllnden zcnclnbı 
swııt.ma mUtbi' bir tokat a§kettl· 
Bu ağır bir sUleydl· Gogoml ıaı· 
landı; yere dUeccl'.k ~bl oldu· 

k.~l""'IU minncttnrlığa gU. 
'qı b~IU:le. Demek "Şcldon,, un Zenci kendini topa.rlar toparla .. 

"' ~!'' m.az kapıyı y1kacalcm11 glbl atıldı; 
~ 

11 

lnatçt bir ı1alde bekli. ve arka.smdakl bUtUn sUrll bahçe 
t~ kfptıımıı hUcum ctU· 

"~ bir balık ınçnıdı· Uyu. Vıı.ılyet çok nıWkU· Ja.n birden-
~ ıı. ft\lnt bit' dalga, tatlı bir bire, yr.runda rcNolverl olnıadılaıı 
~~ ~\Unlara çarptı· "Jıuı" la . hatırladı: Revolvıec odaamm du-n.
t.. ""- ht.trndan bir yarasanm nnda nsılı kalmıştı. 
'~ç~. Sertçe bir nefes genç Bununla beraber korkmadı· Zi -
''- .~J okıadı· ra Nutıh Nuo.h'm uzakta olın-.dığr 
~rl~e ıtmıck içln döndü ıu pek iyi biliyordu. 1lk fc~'ltta 

ltt : TahlUU gemici derhal yctJeecckti· 
1, « )ıU, barakıına dön baka - Jan bunu bUdiğl için bağınnadJ. 

' ~.Zenci bir adım ıcrUe· Ynlnu ıslık çalarak k8pc'1 çaftr. 

"" dt· 
: •. : dedi, acı llfıç içirdin· ~ - Şeyta.n ! Şeytan! 

'
•~- el'bn. ~, Köpc{;ln odnda mahpus olduğunu 

~ ~ ' len ka.kocn bir buda.- ve ~elcmJycccğini J)JJJyordu· Fakat 
~ ~'1\& bir 11ey veremem· 'zencileri yJ!dırınak itin bu kad&rS 

~ t blr perde daha yUk- da kafiydi· 
\ ~ ekrartadı: 
~ ~~llç içtim! Bedelini iato· Irilluıldluı, l'5iyah derlll vahgUer 
~l iatcdUdcrlroi nlıp gl - Şeytan kcllmcslnl ~Itır iolt:mez 
\~ daha tazla duramadılar. Sanki klS· 
~ 'tbıı tUkcnmi§U· Yarada.· pek pc~lorino ta.kılmı, dı:ı. nerede 
~llclnUı kulağına ~lddct iııc bnc:ıltl:lrmı kapacakmış glbi ba. 

~ "-tcbu 'ıı indlrdl· Arca geıile. ğtra ço.ğırn kr.çışmağa b~ladılar. 
~~ r oldu. Gogomi de, gecenin Juırantığmda 

~ ~~ •erer de ba~a bir homurdıım.\ homurdnna onlo.rla be-
,~letı: rabcr çekilip ı;itmi&ti· 

~~l'itı ~c latcrim ! - dcdl· Jan C\'C girerken ko.bkaJıalarlıı 
'"-ı~"· ckscriyı:ı. mnymunla gilltiyordu. Sonra birdenbire göı • 
~. bııı ll. de beliren acıklr vo en· lcrlndcn ynııtar booandı: Ağlnma~ 
~ ~~ i ide vardı· ba§lo.dı· Vnkıı, sbı!rlcrine dokun -

~il~ bakt1lan altında bir mu§tu. 
ta&nınula beraber, (Devamı var) 

'~tyRAGIMI NASIL: 
KURTARDIM 

Milli Roman 
Yezan: ıskender F. Serteııı 

~~ .34. . 
S~ ~Kete Elizayı lokanta· o!nrak • gelirim. . 
'~ ~n iötUrdü. Ve sinema· - Allahaısmarlndık. 
~ ~ıı 'ıkrnaı, Şi.h:ıne kara· E!iza, .Mehmedin nrkada5h~m· 
l~~a kendisinden a~nl· dan çok memnun kalmı~tı. Ayrılır 

\..~td· ken, yın·n~a kuln~ına iğildi: 
t\,.~~, 1: ~n buradan ayrılı. - Ne zaman benimle sinemaya 
'""' ~ıvarında bizi beraber gitmek istersen, Hh-nbonun altına 
"-..,~öııncsinler.. küçük bir kıl.ğıt yazıp bırak. Ben 
,~? ~rl~r ~ ne olur, Mehmet odam temizlemeğe ge!di~im zamnn 
~l\lt nim için bir mahıut onu görürüm. Gece bulu:uruz, ot· 
, ''lltı ~ l'nadtmki tıtn böyle iı· maı mı? 
, ltrı ·~ ~k4lft. Ayrılalım. Fa· :- Hay hay ... 
~ r~}·~ gideceksin? 

<le bira • , 1ı hızlı ·oku~u inm~e 

VEFA Bozası çıktı 

Ctanbul Levazım amirliğinden verilen 1 
harıci askeri kıtaatı ilanları ------GOOO ton on mel-zu:ıtllo sntm ıılınncaJ.--tır. TUtan 725.000 lira teminatı 

65500 ııra:ıır. ı•azartlkla eksiltmeel 16·ıo·ıuo taJ'llUllb& gllnü wı.at l'1 de 
Kayserl:le askeri aatınalma komlıyonunda yapılacaktır. On,beıj gtınde tcıllm 
tuUlo 100 tondan aşağı olmamıık Dzcıro aycı ayn taliplere de Uıalo edilebilir. 
\ 'o pkenderun, Eloğlu. Ocytıan. Ailanıı, Tnraua, nor, Nlide, Kııy-.crt, Yer
köy, ~clıınUI lstasyonl:ınndan bnbııngl blrtndc t.nllm alıruıbillr. Şactn8Dlt'al 
Ankara, 13tanbul J..v. Amlrllkled -.·o Kayacrl, Niğde, blertln, /ıkcııderuıı aa· 
kert ,_tınıılma koru.iıyonJıınnda ıörWllr. (1214) (0388) 

• • • 
A§ağıd:ı. yazılı malıemclcr lı;ln 2:1 ·10·!li0 tarihine kadar Ankıı.mda hav& 

mllstc§nrlığma flyııt ve tesUm mUJdcUni bUdirir tekli! verilmeı;l. 
100 adet 6.5 M. uzunluğundıı ntaç dlrek • 
100 adet 3 No. deve boyunlu porselen flncıuı. 

:ı K,m. 3 Mm. kutrunda. galvanlr.11 demir tcL 
100 M. galvanlzll bağ teli 
Deve boyunlu fincan ile gah·a.ıı1zlı demir tel da.ha uiak ebatta olabUlr. 

(12:12) {9772) 

*** 

·- llk grevi yapan etektir! 
demiştir. 

Aza hayretle biribirine bah1ş. 
mış ve sormuşlardır: 

- Eşek mi?! 
- Evet! grevi ilk k~eden 

ve :ilk tatbik eden eşektir. Fil. 
hakika ~k mesaisi ile ücreti 
arasındaki nisbotsizliği gö:rUr 
görmez ... 

- lyi ama., bu nit#..>etsizliği 
naaıı takdir ve tayin edebilmiş'? 

- Gayet basit ... Bu nisbetsiz. 
liği ona bacaklarının dermansız. 
lığt göstermiş ve böyleee onu i
kaz etmiştir. Hülftsa Ucretle mc. 
saisi arasındaki nisbetsizliği 
böylece hissedince bir gün yarı 
yolda duruvermiş, son kuvvetini 
de sarfederek omuzlarmdaki e. 
zici yükü fırlatıp atmış ve efen.. 
disinc: "Grev ilô.n ediyorum!" 
demi~. 

ve hakkuu istihsale muvaffak 
olmu.stur. Efendisi, cı;ek grevi 
nallnrı dikmek derecesinde ile. 
riye vardırır korkusiyl~ sırtm. 
da.ki yükün ynrısmı kendi. omu. 
zuna. alml§ ve ilk hana konar 
konmaz "grevci *ğe" iki mia. 
li ~ tayini vermiştir. 1şte bu 
suretle c~ğin grevl, bu:ı jM&n 

grevlerinde olduğu gibi, ~ığmn.. 
dan çıkmaksızın hallolunmuş. 
tur. 

Heyeti aza ıbu mesele hakkın
da daha bir hayli izahat aldık
tan sonra. şu suali de sonnuşlan 

- Peki, .. ilk grevin tarihini de 
tcs'bit edebildiniz mi? 

Akıllı alim şu oeva:bı vcrmi§:
- Bu tarih ilk insanın illt ~ 

şeğin sırtına. yük ·vurduğu tn.ıi. 
he uymakta<lır. Asil garabet ~ 
dadır ld eşeğin ica.dmı insanJ.ar 
tatıbik edebilmek için aradan a. 
sırlar ve asırlar geçmek icabet.. 
miştir! 

Ayn ayrı pazarlıkla almacak olıuı lk1 de!adu. otuz be~r bin. kilo aade· 
yağı 14·10·!J40 &'ÜQU saat 10. da ve 11. de pazarlığa konutmu.,tur. Herblrlnln 
muhammen tutan kırk dört bin dört yU! elli lira olup teminatı altı bin alU 
yUz altmış ~·cdl buçuk Jlrndır. Şartnamesi hergUn komisyonda g!SrUleblllr. 
lstekl!lcrln Dlynrb:ılnrdn Askeri ant.malına konılsyonu:ııı ~lmelerl. 

·ı_stanbu. ı eered ly_esl.i 
ı ı ı a n ı · e r · ;-. . ~ (1248) o(0768) 

* * * 
"'-'-... .; - ,,,,, .. _..... 

Bcherine tahmin edilen fiyatı 9. lira olan 3:1-00 ad'!t battaniye pazarlıkl& 
mUno.kmya konmuştur. lhıılosi 16·10·040 çarşamba ı;UnU saat 14 tcdlr. 
KU teminatı 4225 liradır. Eveaf ve (inrtnnmcst lM kuruş komisyonunda 
alma.blllr. lstcldilerln kanunıın emrettiği belgelerle ihıı.lc saatlndı:ı Anknra 
M.M,V. satınnlma l<0mlsyonuna gclmclcr1. (1238) (07:.?5) \ 

*** . 
Haydarpaşa ııfl~un<lan SUloSlunn 1000 ton arpa nııklctUrDecektlr. Ar-

pıı. maliyet !tyau u~erlndcn yüzde on bCJ 7SOO lira. nakUynt tcmlnatı yüzde 
on be~ 4500 lira ki cemıı.n 12.300 Ura teminat ile 22·10·910 &1lnll SU!oğlunda 

askeri aatıne.lrtuı. ıı:omLqyonuna gelmcıcrı. (1242) (976:.?) 

Kadıköy bclcdlycal hududu dıılılllndckl yollıın!l't.-ımlratmd::ı kullruıılın:ıi 
Uzere satm aımaca.k 300 metre, mlkft.bı kum aı:ık ekslltmeyc konulmu~tur. 
Tahmin bedeli 1050 lira. ve llk teminatı 78 lira 75 kurtı§tur. Şıırtnamc zabıt 
muamelat mUdürlüğü kaleminde g6rUlccckllr. lhnlc 16·10·940 c;:arşamba. ıu· 
nU s:ınt ıt le d:Umt encUmendc yapılacaktır. Taliplerin Uk teminat makbuz 
\"eya mektupları \'C 9i0 yılma alt Uca.ret odası ''eslknlarllc ihnlc gUnU muay· 
yeA aaatto dahnt encümende bulı.ınmalan. (9348) 

/ 

* «- * 
Derince ofisi silosundan dökUm hnllnöc Tekirdağma ve oradıın muhtelif 

yerlere arpa ,.e yulat naklcttlrlleccktlr. 650 ton :ı.rpa, 500 ton yula.tm mall· 
yet tiyntı üzerinden yllzdc on begtcn 9945 Ura ile nakliye teminatı olan yUz· 
de onbcş hcsabllc 4376 lira kl cemıuı H,321 Jlnı. teminat De :.?2·10 940 salı gU· 
nU aant ll de SUloğlunda asltcrl satma.ima komisyonuna gelmeleri. 

Kırklarellne 250 ton nrpa, 250 lon yulaf 
SU!oğluna. <iOO ton arpıı, 
lğneccye. 2:50 ton yulaf 

*** 
(1244) (Wi64) 

Evsaf \'c §ıırtnıı.mc dahilinde beıı l·Uzcr tonluk 4. kalem balya samanı 
alınacaktır. Beherinin tutarı otuz ild bin ibcş yUz liradır. Beherinin tcm!na~ 
dört bin sekiz yUz yelml§ be.' liradır. pnznrlığ1 18·10·910 cumo. gUnU aa.at 
ıt te b:ışlıyacnktır. tstcldflerln luınunl \C.sfknlıırllo beraber lğnecede aatm· 
alma ltonıl.syonuna. müracaatları. (1246) {9766) ... . 

Sinema ve tiyatrolar 

iJ 
Şehir T iyatrosu 

Bu Aqam 
Oram kmnmda 

OTELLO 

Bu akşaın Komedi kıammda 
YALI UŞAGI 

ış Blrlnclte§l'ln. Salı gUııU akp.mı 

Şehir Tlyatroau Komedi kısmmcla 

Beateklr ı.tuhlla SabahalUnln. lkl 
btlyllk eaerf : 1 - Kerem Aa1ı - BU· 

ytık p rk maatı, 2 - E fenln Afkı. 
DlllU operel (' ) Perde. 

A§:ığıda yazılı me,-nddın kapalı zarflıı ckslltmolerl hizalarında yazılı gUn. saat ve mahallerdeki askerl satmal· 
ma komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanunt veslkalarfle lckllt mektuplannı ihale aaaUerlnden b!r saat 
evvel alt olduğu l•oml3yona vermeleri. şartıııımeleri komisyonlarında görWUr. (1172) {9370) 

Clruıl ' .Mll<tan Tutarı Teminatı lbale gtınU ve saati ihalenin yııpı· 
lim lira -..... ıacat :ıyer 

Mc;ıo odunu 
Meşe oJunu 
lıtr~e ocıunu 

22,:.0 ton 22.400 ı l 780 2:1/10/940 11 Gelibolu 
1150 ,, 11.500 862.M 23/10/94.0 11 Gelibolu 

Me§c odunu 
Arpn 
Arpa 
I<:uru fasulye 
I\:unıt Öt 
Saman 

başladı. 

920 •• 
1150 ,, 

342 .. 
450 .. 
100 .. 
1~20 .. 
1330 .. 

Mehm~t yavaş yavaş yürüye· 
rek. o gece ilk defa, girmek istedi· 
ği silah deposunun arka cephesi ö· 
nüne inmiş ,.e bina)'l tarassuda 
ba~lamışt1. · 

Silih deposu ittihaz edilen bi· 
nanın arka cephesinin bir lw:mı, 

madam Saranın pansiyon bahçe .. i· 
ne biti~ikti. Diğer kısmınpan dar, 
karanlık bir yol geçiyordu. 

l\Ichmet, Elizadan ayrıldıktan 
sonra bu yola saptı. Biraz öteye 
gidip tekrar dönecek ve odasına 
gidecekti. Birdenbire kar~ısına çr 
kan bir gölgeden irkilen Mehmet, 
derhal cebindeki tabancaya sarıl· 

dı: 

- Davranma! 
Gölge durmadı.. irkilmedi .• ,.e 

karanlıkta süzü!en bir yılan gibi· 
uzayıp gitti. Gözden kaybolmadı. 

Acaba bu bir hayalet miydi? 
. Yoksa Me1ın1edin kendi gölge 
si miydi? 

ıs.=01 1152.SO 25/10/94.0 11 Gelibolu 
16.330 1224.715 25/10/940 11 Gelibolu 
2ı1.50:S 1987.88 22/10/940 l:i ElAzıl!' 
20.i!lO 11550.:?5 21/10/DiO 16 Siverek 
<i2.000 3150 18/10/940 16 Nlğdo 

61.000 . .f5i5 22/10/940 lG Niğde 

:ı::.250 !'•92.7:1 21/10/940 16 Niğde 

Bir ~ey anlayamadı ... 
Sağına ooluna bakındı •• 
Ye hayretle başını sallıyarak 

döndü. 
Mehmet pansiyona geldiği z:ı· 

man geceyansı olmu~tu. 

Sokaktan yaptığı tetkiklerden, 
silfıh depo::-una hariçten girmenin 
imkansızhğrnı anlayan Mehmet 
odasına girer girmez diisünmeğe 
ba~adı. Günler bo~ yere geçiyor 
du. 

Yavuz bey Sakaryada hiç şüp 
he yok ki dört gözle Mehmooi 
bekliyordu. 

l\Iehmcdin iki eli böğründe. ha· 
la karar wlZ: dola~1yo:', btr türlü 
ilah deposuna girme~ iır.kanmı 

bulamıyordu. 
l\ladam Saranın pansi} onuna 

niçin gclmi~ti? 
Burada ne zamana kadar bek 

li yecckti? • 

Mehmet karyolasına uzandı. 
Şimdi gözünün önüne köyü, sev 

gili Ayşcsi ve annesinin hayali 
gelmişti. O, gözünün önünden ge· 
çen bu hayaletleri birer birer gö· 
rüyor ve kalbinin koparcasına r;arp 
tı~nı duyuyordu. 

Mehmedin üzerine aldığı vazife 
ço!i mühimdi. 1 titaf devletlerinin de 
poya koyduğu top kamalarını, ka· 
prsında süngülü nöbetçiler bekli· 
yen bu binadai a~mp · klmı;cye 
sezdirmeden • Anadoluya götür 
mek. 

Bu. kolay bir i~ değildi. 
l\Ichmet Acaba bu işi tel{ basr 

na yapabilecek miydi? 
olduğu Dü~ündü .. Yeni do:.t 

kaptan amcadan yardım ic:tcse, 
iyi mi o!urdu? 

Fakat o. bu fikir üzerinde bi:
dakika bile durmai< istemiyor. bu· 
nu dü~ünmeğe ba5!ayınca, Ya\'Uz 
beyin sözünu ve sesini hatırlıvo;· 

du: 

Raşit Rıza Tiyatrosu -
11 Blrlncltc§rln Cuma glliıU ak§S.m.ı 

Usktldar Uc.lo sinemasında: 
"Stı'r.TOK,, 

Vodvil (8) Perde 

Beyoğlu· Halk Sinema.ı 
ı - Uc Ahbap Çavu~ıı.r Harbe gt· 

dlyo;, 2 - ~hkQmlar Kaleli, S -
MlkL • ' 

ıı=-=na::===-m=• .. - -

1 Göz Hekimi 
Dr. Murat R. Aydın 

IBeyoilu • Parmakkapı, lmmn 
ıoku No: 2. Tel: 41&S3 
Muayene ve her türlü söz 

lamdiyetı fıkara için panırz .. 

lll• DlllJI trı- • 

Çocuk Hekimi 

Ahmet Akkoyunlu 
Taksım, 1'allmhane PalU No. f 
l'nzarclıı.o maartR hergUn aaat ıe 

ten sonra. f<'le!oo 40127 

"- Ser vereceksin, sır vermiyc· 
cck in, l\1chmct!., 

Mehmet. başım. canını ,·erme:ğe 
razırdr.Yamna hiçbir ynrdımcı al 
map.caktı. 

Ayşesini du~ünürken: 

- Ona bir mektup yazsam, kim· 
bilir ne kadar sevinir, dedi. 

r.. Iehmct, seYgilisinc mektup 
y:ızmağa, onu meraktan kurtarma· 
~a karar \'ermi~ken, birden bu ka· 
rarından da vazgeçti. Arşesine 
mektup yazarsa, lstanbulda )}ulull" 
duöunu haber \'ermiş olacaktı. 

Halbuki o lstanbula herkesten ha· 
bcr:.iz gelmişti. Elmalı köründe o· 
nu Sakaryada dü5manla ça:pı~r 

yor sanryo:'lardı. 

~lehmet bu fikrinden de \azgeç· 
tı. l:y.umak istedi. 

- He!c bir .sabah olsun. Gün 
doğmadan, kimbilir neler do,ğar. 

(Dcvam11·cr) 



Balkan oyunları 
---------- t:wL2 .... .... .... ·--~~-------------------,_, ________ ...., ___ _ 

münasebetile 

y!. 
Türk atletlerinin muvaf fakigelleıi 

neden küçültülmek isleniyor? . . 

Yanş kazanmak başka, re or mmak başkadn 
ın a o a 

her i is· . de uştur 
1k1 g;ı.zetede iki inık, memle- 5 - 110 nın.ııiahda iki iikin 15 idmanla beynelmilel dcrcıce BaYJ· 

ketimizde yapılan son Balkan o- lik dereceleri sadece fevkllliı.de • lan 55 ten ~a.ğt inilmesi mümkün 
'\'Unları mUnascbetilc organiza:>yo· <lir· lsveç, Frıı.nsa, İsviçre 039 şanı olduğun.o. işarettir· 
~a. genel direktörlilğe, teknik ko· piyonlarının derecesi demek olan 12 - Fransad:ı diskle olimpiyat 
miteye, ikampa, atletlere, derece- bu s:miyelcrin ktymctinl inkôr et- ikinci ve ür;üncUsU olmuş Noel, 
Icre ve nihayet misafir gt'nçlcre mek için no derecede nryerp:uı.sc Vinter gibi at.rna•um kurdu adam-
vcr yansın ediyor. sahibi olmnlı, bilmem! lar vnr· Birinci isim iki metre bo-

Müspct ve hUsnUniyetlc çalı§· Bu mcsa.fenin 939 Fransa rcko· ymıcla. ve yilz kilodan fazla gelir. 
m:ılnrm 00.Şlııdığı ibirknç yıl önce· rıı ta3ta.ma.ro 16 saniye idi· Gilllede tuttuğu derece 14-41 dlr· 
den başlayıp, Tilrk atlctizrnl namı- 6 - Yübcktc birinci ve ikinci- Bu ı:ı.d:ı.m Fransa şampiyonu oldu· 
na bUyUk ve şnynnı iftihar muvnf- nin dereceleri beynelmilel kıymeti ğu gibi 18 senelik de atlettir· O 
fakıyctlerle neticelenen mevzu- haizdir· ha.ld~ Arat'm 14.40 ını da istihfaf 
b:ı.hs mils3b:ı.kaların aı1tcsinc ve "Excko" gelen Tilrk \'O Yu~;o- ctmiyolim· 
bugüne, ihtimal de ynrma, öbür slnvm ı.so lcri de hiç ya~na atıl· 1 13 - Uzun atlamada il~ ön 
güne ka.dnr devam ettirilecek bir J maz. Bu dC"recC'leri Atn"rlknn a- plandaki atletin 7 i metreyi bul· 
tenkit.ten Jlcri • cat.mn··· ropla.nnrn Allah vcrf;İ.lJi r.ta.knBln· malan hiç de fena değildir· Bu de-

Stad gazetesinde Muhtc5cm Ok· malıırile kıyas edemeyiz. Bi:r., Av· rccelcr bi:knç sene evveline gPlin· 
silzcU imz=ısmın derccei ihti.~asmı rupa)a b:ıknlnn. Almanya, F'inlan· ccye ltad:ır Avrupatla az görUI • 
mUnaknş:ı. edecek değilim· Lakin da, lsvcçtcn baı;kı:ı. kim dnhcı &üpcr rr.ezdi· ı , 
zamnnmdn kalç!ıdnn çıkardığı rit- kils ~a.mpiyon çıkarabiliyor l:i ?... 11 - 400 ve SOO de '•birinci" a · 
mik adımlarına • derecelerine de- 7 - Citittc Yugoslav .Mau=er'in dımm derecesi parlak değildir a· 
{;'11 • hn;·rı:ı.n olduğum, ve bu mezi· 64-24 il beynelmilel rckor}aroıı.n· ma, üç ndamm ayni kıymeti gös
yC\lindcn ziynde nrkad~lığı, hoş- drr. Bu bran~x millile,t!ren Fin - tern1csi limltıidlr· 
sohbe>Uiği ile mılsalt bir hnva ya· .Jandlnrdan ve Almanl:ırla bazı si- 15 - 1500 "znyıf" ltr. Fakat 
ratrµı Besim Jfo~-lny'ın görgU ve mııl milletlerinden b:ıskn kimse 6; bunun da sebebini a.s:ığıdn izah c-
z<'k·ısı inkii.r edilemez· metre)i kol:ıy kola~· bulamaz. deceğiz. 

1 c Huhte cm Ök!:Uzcıt'ı ve Be· DördüncU gelip umumi tasnife (tir- 16 - Yüz metre ~imdillk bey-
sim K~alay mut.a.baknt gfü•terdik· miyen fenomen Melihin 59 u bile nelmilel bir \•llZ.iyct gösteııniyor. 
kri bir si?rii noktninazara ve zati Fransa rC\korund:ın yUkscklir· Falmt el"manlarm asli kıymeti bu 
d lillcro istinaden Türk takımının 8 - Şimdi düşük performans· değildir· Bunda da hu tnrnftan 
vnziy<:"tlnl ıı"ağtlo.tnııık çarelerini ları tetkik ve tahlil edelim do mu· milteselli oluyonız. 
anyorlcr, miıUılııu:alannın silb~tu krizlerin ylireğinrı su SC"rpllsin! 17 - Oyunların en düşük bcy
için de Ballcan atlctizmL-ıln umumi 5000 de fevknlıldo bir atlet ol· nelmilcl dcrece!'i sınk atlamadır. 
crvi~c düşü'!dU.ı:;;"u tcbarilzo ga~·- duğu söylenen Yunanlı Mnvropos- Fakat 3.90 Irk bir ndam olnn Ta· 
rC"l r rfodiyorlar· • tolos'un 15-22 n~ lttrdığt B:ılkan no-ı ve Türkiye rekorunıı bir mcv. 

Kuwçtli h:ılırn.l:ı.rınuz..ı. raj;'ttle,n rekonınn, bu i,to spe$lyn.Ust G"C1· simde dört bC§ defa kırnrnk ona 
Yerlı ve vnb:ıncı atletizm bilanço- nen Frıın:ıada geçen iki yıldız var· y.ı.klaşan .Muhiddin blr ruı.hn esas 
iar ... ı tetkik için on senelik bir drr: Avrupa şrunpiyonu ''0 Fra.nnı. derecelerini tutam:yaca:klnr mı? 
kolleksi)onu gözcl"'n gcçlrd.ik· Ve rekordmcni ı;cnç l'~n ve Nor· Hani biz Balkan müsr.bakalarmda 
cı:ıin olduğumuz rsu karuı.atimizi man- Tih'k ntlellcrini.., 3 -20 da t.nktldrk· 
kuvvctlcnd'recc>k realitelere rnsla- Sonra? .. Sonrası havacıvu ! ... 939 lnrmı gördük de, ne yalan söyll -
dık· da, yani so:ı Fransa. ıırunoi)onn - yelim buna da ştikürl<.'r ettik· 

Eir k re bay Koııalnym iddin et· 
t ği {;i.?1 çekiç atma, Uç ndım kom· 
11etisyonla.n, milli ve Jı<'y:nelıhilel 
temMlnr dııımtla. brra.ktl:ın, ciddi 
trlikl'i'1cn uzak ıllsabakalar de • 
fildir· Organizasyonun lı!.ki zorlqJ;
ların:ı. binaen ynlnız ÖEmpiyatlar
<la Mlternnsyonnl topluluk ~çinde 
~~öriıl bilen Maratonea bizim bil -
hassa bu son Balkan "arI§ların<la. 
~'lğı yuknrr on bin metrenin ye· 
ıin" kain1, gr:ı.ııd fond dedikleri 
hir koşudur ve Balkan oyunlarmm 
r aşımız bir husu::iy<'tldlr· 

Rin:ı~:ıleyh bu broll§larda pek 
fazla beynelmilol bir kıymet gös-
1 ren Ballmnlı gençlerin dercccle-
1ini kilçUmscmek hakkımız değil
dir· Bütlbı atletizm ulemasının 
"rekor lcınldı !'' dcdiklr:i Maraton 
dcrece:ıi i e fcvkn13.dc olmakla 
beraber hiçbir .:aman ttkor ola -
rak ilib:ır edilmez ve ''en iyi de· 
rece" diye nntlır· Bunu bil~ıcmc:{, 
bilinse de tcba.rüz ettirmemek ıız 
gaf dcı;ıldir· 

Fransızca kon14r:m spike>ri dinlc
ycmcdiğim, oı·gani.zasyonu gör.ınc
dit;'im, rozcUi kundurn bo~·acıaın
da ayağımı boyatmndığon i~in bu 
brnflı "bfüı.rnf" t"llkitlere bir şey 
diyecek değilim· Ynlnr.: şu •'Bal -
kn.nlnrd:ı ntl('fü:m dJ .. :nüşliir· Da· 
rot'elcr !enndrr. Türk gençleri mu
vaffak olmnmr.:ıbrdır.,, fdfusmıı 

itirrız ('d c"k V'"' bıld.iklerlmi ınııılı· 
Jllcrğtm. 

1 - Çc::iç+ Yugoslav Stepin· 
ı:ik'in (51-42) lik derecesi Alman· 
l:ırd.nn r.onnı. d'inyıuun en iyi de· 
rcc<>.Sidir. 1kin::i Goiç'bı 46·21 i de 
en tıon Frıın~a derece.sinden yük -
sektir. 

~ - Son senelerde diski 50 met
re<lrn ileri fırlatan - Ameri'!i:alılar 
da clnlı!l • dört kişi cılmııştır. so
lasın bu rrkoru süper p~rformans
tır. Em k'hr Veysinin 43 ü aşmn
sı d.ı en i~ i Türk derecelerinden 
r.:!aduttur. 

3 - .r.Lmton, parkura ve iLllın 
c-:ırtl:ınno. göre dcği.ı;en blr bece
riklili6i müstelzimdir· Üç musabı • 
km s:ıntlcrl olimpiyatlarda bile a· 
rr..'1.ıhc:ı c kıymettedir. 

4 - - Üç ndmıda. Franc:ız re!::oru. 
nun 12 S8 oldul;'Ullu düşfüıUrsek 
1lç :ıtletin 14 U ge~cleri birer 
muv:ıftak1yet e3y1Jn{nlrdrr. Pala -
mlyotis'ln re.koru Anupad:ı şimdi -

C\ kn:br ya:i!ılmm bc!i'nci dcıcco· 
dir. 

:mıda bu yarış:ı giden 'l innl bu Bir mül:ihnz:ı. daha~ 
kadar atlet içinde birinci gelen Salıcı meselesi· Bakalım o kıs • 
ancak 15·19 yapmıştır· İşte ıı.rtt!t kandığımız Amerikalı. ,1\\TUpalr, 
beğcnmedfu diye saym:ı.yn basla- hatta Atinalı babayeğiUerln gıpta 
dığmuz derecelerden... uynndıran rekorları bizim futbol 

9 - 4X 100 de 4 ı Un damına salı:ıstndan bozma pistlmizle mu • 
inmek me;,-nclmilcl derecedir· Fran knyescyo gelir mi? • 
sa şnmp.iyonn.smda. 44 do ı~c-~ul- Bir de _ Muhteşeme sözüm yok 
muştur. n.ma • Besim pek iyi bilir, rekor 

10 - 200 metrede Türk genç· kırmak başka, ynrıa kazanmak 
lcrinin dC'receleri Fransa ~:ımpi • ba.ş1.--adır- l'.}tc bu son Balkan o
yonnsı nyarmdadrr. ynnlnrındn. birincisi de olmuş, ı· 

11 - 400 maniahdn 56 ya ya· kincisi de olmuştur· 
km koşmak, bu işi biraz sıkı bir MU\'akkıır Ekrem TALU 

ugünkü bo s maçları 
Ankara • İstanbul takıml an temsili mahiyette 

karşılaşıyorlar 
lwt.an'!Jul • Aııl:.ara boks t.akımlan 

:ırQ.3ınJıı. bu o.k~:ım. Beyoğlu lıalkcvin 
ce tcmaUl \•e rcvıın,ı mııhlyetin..le 

bcı!ta mllsabakllları ynpılaca.ktır. 

Uatırlıırsmız ki Aııkarada 3apılan 
ilk karfiılıı§mıı.yı, ~dr1mlz takımı bU 
yUlt bir farkla ltnı:anmı;ıtı. ' 

Bund:ı.n sonra çok.ı tj'l hazulıı.nôtk· 
lannı mi;> 11yen Aıık:ırahları bu ~anı 
rcvanş ka?'§ılqmıısı Jçm boks6rlcr1· 
mızın k4r§ısmd.:ı, cısrc~&z. 

A·skeri liseler 
atletizm 

• 
şamp yon~sı 

Bu ak~ yapıl:ıcak mU:ıabaltalara Kuleli, Maltepe, deniz Jl.selerlnln 
boksör Nurlnln de ı.t r.ık edecC'ğl ::ısy lştlraltllc, a.ıı:erl 1!11eler ntıctıun eam· 
ıenmcktedlr • pi;omı.m bugU:ı Fener Stlı.dmda. bq· 

Uzun uımandn.nbcrl rlngtc.'l uzak ltyıı.cnktır. 

olan Nurlnln avdetllc bol:s hayntmır· ı Kıymetli afleUcrc mnllk bulunan 
zm kıymcUl bir elrma.n knza'l&CSğt bu füıeler!n karşıla~:ılıın muhnkkak 
§!lphesizd!r. ki çolt hcyecnnlı olııcaktır. 

F6TBOLCU PORTRELERi 
Serimizin 15 inci yazısını yarın ne§reci-eceğimiz 

m D 

~ 

tir. 
(Futbolcu portreleri) m uh:ırririnin arkadaşımız 

Muvakkar Ekrem Tal O tarafından 
Çizilen portr.esini zevk le qkuyacaksınız. 

•\.!.. ... ;~ ...... ~" ..................... •J' ••• ,f ., . .. .. ' '.' ·• .· • . .•• : . ,\• ... ~~ • !.''ı.ı·~· '.ti«,,.. 

46 Zafere kadar 
"Kazazedeler yarım saat son

ra dan g~ bir busust otomo· 

bille ~e getirilmişlerdir.,, spor' 
") arahlar derhal hastahane

macera, aşk 
ye kaldırılmışlardır.,. 

- B;,ı suret't. Fransızm, T'irk 
Yazan. SACll TUGRUL OGEl 

boksöl'üle gilt(;Şllleden fina!e liajTİ.. Ne bulabilcccltti ?. Nara. diğibisscdilir bir ~ 
kalma şansı. kendisine yarama- nı niçin çağırmıştı. fif: . . ... 

- Eğer işlerin.iZ bitti 
nelim ,dedi. 

nııştır." Sükut, genç kızı daha. ziyade 
"Şimdi bu vaziyet karşısında, şüpheye düşüren bir hareket o

Fransız bok-sörünün muayyen lnbilirdi. Onun için: • Bu cümle o şekilde 
ti ki ifade ettiği nıiD" 
aksi idi. 

tarihte Alman şa.mpiyoniyle - .Naran, kızım dedi. Artrk 
karşıla.:._-;amıyacağı aşikardır. E- sıkıldığını iyice anlayorum. ls· 
ğer Türk boksörü Kemal de, o tersen artık Türkiyeye dönelim. 
zamana kadar meydana çrkmar Bu cümle Naram gayri ihti
sa - ki 13 gün vardı - o za. ynri telfı.şa sevketti. Acele ile: 
man Alınan boksörü, bir döğü.~r - Hayır .. Hayır.. Hiç sıkıl
le diinya şampiyonasını kazan- mıyory.m. Daha Amerika.da ka· 

Bunun hisseden '861 
kahkaha ile güle~ 
-Yağma yok, 

işlerim bitti ama,.~ 
f ırsatmı yeni bul&Ç06-
da rahat etmiyelilll ınl·İçiot mış olacaktır.,, • lalım. dedi. 

Bu cUmlc NfLraJllll "Başmdanbcri, müsabaka he· Şaşırmıştı Şny HajTİ!., 
yecanrndan ziyade, meyda.na ge- Ne. muamma şeydi bu kız!.. 
len hadiselerle fevkalade hare- Sadece: 
ketli bir hale gelen dünya şam· - Sen bilirsin kıznrı, dedi. 
piyona.smda, temenni edelim ki · lı"akat unutma ki benim artık 
başka bir uğursuzluk olmasın ifjlerim bitti. Canının sıkıldığı 
\'e bu iş bitsin .. ,, . . ilk gün İstanbula dönmemiz için 

NAran bu ha.vadısı gazeteler- bir engel yok-tur. ı 
de okur okumaz, Fransız boksö- Naran, yanın ağızla söylen-
rünün sakatlanmasına fcvkal5: ~~~~;:;;;~~~:;;:;;:;:;:;;;;;;:~;;:;:;;~WM .... "': r .............................. , ~: ~ı::·!~:~:ö~:::. ~ 8 OYU .. K MU .. SA e·A KAMIZ sinden memnun da olm~<ttu. ~ 

~~~l~i~ değilse 13 
gün da· t HABER'ı·N evı· na ha kazanmış oluyordu. 

Bu on üç gün zarlında meyda-

na çıkarsa. doğrudan doğruya. ve ne.rede yapı im• 
Alman boksöriyle dünya §am- t' 

piyonluğu için döğüşccckti. 
Şimdi önünde va.kıt vardı. Ba· t DlkkC\t? 

basını §Üphdcndinncmck için Ouctemb:ln ooıı t:ırnfındıı lıuln.ru~m11. kuponl.ıın l(ıptamlflt .......... ~~ 
ertesi günü derhal Los An:;c· c mz. nıınlar ıı.17.tn Uatıcrln dnlnıl olmyucuııu otdn:Unuzu J•-.!_ .. 
losa hareket ctmcğe karar ~ Tertip ettlflmtz. mliaubaJ,alım do;ru hallotmlıt butuna:ırıı• _. 
verdi. 

1
~ ları tanı olarak lbmı; ~~ın~dlgtnlz: takdlrı!o hiçbir teY -::::::. 

kmız Yokttır. Kuponlar ıııra numaralı olmuı rnceburldlr. 
BEŞ GüN S01'"RA llaların ldarrhtuı~ltclcn mc\cuı1u bulundutu takdlrdo ..... 

IJOs Angelos' da baba.sile bu. • ıtJLı.tto fl,.,ya:tt:n~ı:,n ..:t\:ç~m:l:'':ll;:c.:."-::b:.:lld:;l~r ·~------.--~~ 
• hı.salı daha 3 gün olm~tu ki Na· ~ ---- • a 
ranın cam yine srkılmnğa ba8· ~ ldlJSABAKALARlMIZ NASIL o .. 
lamıştı. __ _..,. 

Bu sıkıntıyı gözünden hiç im- ~ E\'I koı:a.naeııl~ olıuyucumtJtU l!cı;ecrlt mtlaııb:ıkalara b....-::..a_._,_ 

çınnamı3 olan Bay Hayri kcn· 
yapılo.ctık ''O h":rlıruıc:ılr lılrkaç noıct.ııdıı olrnyuculıınmms 
lhUya.cımtr. var. 

dikendi~ düşUnüyordu: • Müsabakaya bas lamazdan önce 
- Acaba kızım 'l'ürklyeye .. 

dönmcği mi özleyor? 
Soruyordu. 
Olabilir a ... Orada belki bir 

iç sıkıntısı bırakmış olabilirdi. 
Sahi bak .. Bay Hayri gittikçe 

artan faaliyeti esnasında kızmı 
hiç düşünmemişti. 

Halbuki Naran kosltocamo.n 
bir kız olmuştu. 

Bu genç kız kalbinde bir te
mayül, limitsiz bir a.~k doğabi
lirdi. 

Fakat babası bu hususta Na: 
ram tama.miyle serbest bırak· 
mamış mıydı? 

O bekliyordu kl teklif Narnn
dan çıksın. 

Ve işte bu bekleyişi seneler 
sürmüş ve .Naran 23 yaşmagcl· 
mişti. 

Diyeceksiniz ki bu ine kadar 
Narana talip olmamış mıdır? 

Çok! .. 
Fakat babası her talipte bir 

koku sezmişti: Kimi sanki ser
vetine gözdikmişti. Kimi ise 
san){i bu izdivaçla bir mevki 
kazanmak istiyordu. Faltat Bay 
Hayri kızının fevkalade güzel
Ji~e kapılacak bir kimse ta· 
hayyül etmemiş miydi hiç ... 

Şimdi bütün bu işler kendisi· 
ni burada, oturduktan otelin 
geniş, palmiye yapraklarIİe süs
lü balkonunda meşgul ediyordu. 

Sigarasından ağrr nefesler çe· 
kcrken. palmiye yaprakları ara· 
sından siizülcn mehtapla. yer 
yer yüzü aydınlanan. Naram 
sevrediyordu. 

0

Ne dalgındı !'\aran! .. Vücudu 
burada, bu balkonda idi. Fak:..t 
benliği muhnkkakki şimdi çok 
uzaklarda bulunuyordu. Ge=ıç 
kız hareketsiz dalmış. bir nokta-
ya bakıvordu. 

Bay Hayri bir kaç kere dili
nin ucun\ gelen suali sormaJ\la 
sorm:unak ara.srn<la. tere<ldüt 
etti. 

Sonra bundan kal'i surette 
va.7g-~mef!i muvafık buldu. 

Cünkü Nnramn ne kadar has· 
sas. ne 1mdar ince ve ne kadar 
şaşmaz düsünceli bir kız olfüı

ğunu cok iyi biliyordu. 
Sade bunlnn dü~ünlirken ağ-

:zmdan P"avri ihtiyari: 
-Nar!'ln! .. 
T cmıi <'IkM·~ı. 
Bir riıyadan uvanıyormuş gl· 

bl N'ıir!'ln do~ldu: 
- Efendim ba1Ja ?. 
Ne .Wyliyecektl §.imdi Bay 

IL\UEtı, yaptırmtıyn lumı.r verdltl evin o1cuyucuııı:rı111D 
muhllas:ııeaı olmaıunı wtı~or. Bu ltlbarlıı: 
.E\'\"ELAı Daimi okuyucul•runn:ın flV n nıunl ve nerede ~ 

scldlti hnlckınd" flktrıcırlnl ve verilecek mal!\1119tla ,.. 
dan l<ab:ıtaıılak krokllcr ilJtoyccek \'c terUbat ı.11' -
lcırinc yııl•m krokiler csnaı alınarak veya flkl
bulundurulımı.lt pl4nlar n~rlnc ba§lanacak \'O ea ... 
yu.n pttuuu, ın,nsuıa geçilmek U:ı:cre faallyetl 

• Evin ncrcdo ln§a <'dilcceğlndo do ylııo olcuyu-•al'lll-M 
! terek flktrlçrl ôllcltatc almncnklır. 
~ SANll'F..l':: lJUtUn b\uılu c!eı·am cd rkcn, 10 lJlrincı teMn ıt'I~ 
' tc,rtn l!l 'l oruınd okuyuculanmız nraaınd:ıa. _.. 3 llcdiyclerlınltl kazanacalc o:cuyuculnmnw ıcgrnell 

blrlblrlnd<ın cazip Uç mllsabaka tcrUp cdccektil". 911 
ıardıın blr!ııcl8ln ı,urıı.k eC:cn okuyucularımız 11&1 
lmp:ııı -.·o kcncmcı l t.arnrtndan mUhUrlennı.1§ ~ 
Jdare~~ncroı.ı:ıı tullm cdcccltlor ''O mukablllndo ....... 
alııcaltlal'dır. l31r olcı,ıyucu illt mUsa.baknya ı• 

i~tlrnk otmlDBC lldnclslno \ e üı:UncUeUne de .,,,._.,.,..9111-:; 
211tıral< tıdocoktır ve ırro. n\lınııraa:yıc lalmlert vt 
blr de!ter tutui~cıı.!•tİr. 
ller m:ııııı.bal;nmn nlhayıeU.'tde, okuyucuların bllfl!~ 
Jeri l<apo.lı ve mUhUl'lU urtıar Altıncı Noter """"' 
te.:ım edilecektir. Ilu 15\Jretıc her okuyucunun ,,,.. 
iaiıyıın U; zartı bulunıı.cakt.ır. Anl'.ıık uo m~ fi 
N"dl{:I ınnc!:l - ki, bu umıı.n içinde ev de yapdd! 
olııcnk - Altına Not<ırlıt koutrolll Altında •ı:=-....... • 
11abıkm Uc; mUııabıı.kayı da dofru halledip cıtın::lıı..a~~ 
la~l<t.ır. E\ ln lrur'a!mıa dahil olAbllmc.k itin 

mu ba~ıı.ı dtıtTu bıallctrnl~ bulnnma.brı ııu:~ 
ııU t:alle<Jc:ı hlsı lılmso çı:mı.:ımıısa - Jd mu. .. 
J;ı;1 olıı.cııtı lçln b:.ı lmkllnıızC!ır - kur"• Uc ..... 
arasmcla 'ekilecektir. . __ _., 
Şayet hr.llodeı:ı ;yAlnız lılr klııl ısı: ev doğrud&n ~:·..:. 
§artlnrıa on:ı. bırokılacak, birden faz1ayaa, dUn ..
şekilde harekst olunacalctır. 

B~iONbAfifMIZıTOPLAMitl 
tHlViAX. ETME YiN~Z 

Şimdi o!iaı ucnıarımızdaa ıor 

EV NEREDE YAPILMALI VE NASIL 
YAPILMALIDIR ? 

EV HAKKINDA MALÜMAT: 
1 :__ lki oda: Yatak 'c olurma. 
2 - Hol: Aynı zamanda yemek odast. 
:~ - Küçük bir antre. 
4 - Banyo • Abdcsthar.c bir ?orada. 
5 - Mutfak. · 
G - Bodrum katt..ı sı~ınak halinde kiler., 
7 - I'ömlirlüJ~ \"C o:lunluk. 
8 - B<ıhçc ... 

L'OTl:&IJ CCVAPLAialNiZI ~ 

1 
.Bu husı.::ıta:d ccvaplı:ırımzı :?S Dlrlnclter.in lll'O tarUı:. 
Alllı:lr.ı cnlJ:!:ı!ndc \'a'.ıt )'Urdunııa Jia~r razetesl 
memurlu~n. 

"t Actrestna ı;6nderm nlzl \'<'Yll J;"etlrme!ll:ı:I rlt'a <'dcrJJ:. ,·tut. 

! ... C..c;!~~:11veı; .b;1'..!o!:!~~~e .. !~ ~~X:~~ıyaç Y
0
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