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Askerlerimize 
Milletin 

hediyeleri 
/t Cst:\1N Oahlt l"alçm Glor 
~or ~e d'ttaııa ba§mnİıarrırt 
~ Yda'nnı yıJclımn harbi 
~Ot )"&ptıit bir tarifi tenkit 
~ ~lınanra ile ltaıya A \TU· 

"'"eı ta e batlama her §eyden 
.._ n~ Y1are ,.c tank \"Mrtalan· 

ı\~ eeıyorla.rdr. Ba nsrt&larla 
~ ~birkaç aylık bir müddet 
~Sorı nı olablleceklcrlnl dll
"' ~ "1dı. l.lldımn harbi sözü s:: ınrydana (rl.'11· Düyilk 
~· ~alara me\'%11 tc5kll f\i1J 

Ba§ka planlan .... 
gizlemek makaadile ,

1 

Almanlar 
tarafından mı 
çıkarıldı? 

Tananlstamn Sel&nik llmt.nmdan bir görilnti ... e-~ .. ~~ Parti bu gozel işi teşkilAtlandırmak 
gayesile harekete geçti 

Balllevlerllle mallllaz müablllllde . 
vel'llecelE lledlreıer iç nevidir 

\ ~•!'\· en Alrnanlann L~hlstan· ;'b:·• ~. Daolmarkada, Bel
'~ l'clt'mcnkte nlhıı'.\"et Fraıı
~ ~!·dal'ı yıldıran harbi yıl
~1 Crlyı_., bitti· l'alruz aO"a 
-, it ~,~mı l'!Dl etmeğe ge· 
1~ .,.:1_ Al11tan ve ltaJyan gazete
' lr.._ -leJcetıerı etkin umumiye
~--:;.. b11 \•azlyctl izaha çalıp. 
1111~ Yor Gayaa bu makııa.tla 
~ ~lede yılclınm harbinin 
-.;.._~~ bir harp demek oı
......., -ar~ haUi aylafta 
~ ~demek olclağaaa 

S lta1Y1Yı •nıha= = 
a.,:ı ~ ,.kilde tarlflncleıı do-

edlror. 
~Devamı 4 Unellle) 

İllglUz gazeteleri 
diyor ki: 

Türkiye ve 
Yunanistana 

taarruzu 
'1· Veya llorkutma 
1' mak~adile blöf 

akamete 
mahkumdur 
-LoadnL. ı~ (A.A.) - Brenner s&-

rilplealnln muht.P.mfl n~cel...t ..,. 
ı Tfynlnden m~ahedo edilen BaUma 

(Denılm' UaeUİt) 
1 

j 

Romanyada 
20 veya 50 
bin Alman 
askeri var 

Ban•ana muralıaı 
Boaaanra verecek 
Loaera, ıs (AA.) - Romanyada 

'bulwwı Alman ukerıertııın 20 bl!d 
1ılllldutu .Büüeltelı. bDdirill101'. Bam 
;ıanaıar bu Dlllttan llO 1:ılD olarak 
Jö8terf~. 

1 DUn Alm&D uktrDe dolu :mUteac!dlt 
~Dler R.oınaııya - llacariatan hud~ 
~ civarında 1Jd ,ehlrdeıı ~. 
1 Ajana lı&berlerine .nuaran Romalı· 
Ja hQ~CUnetl Rom.aayadakl Alman 
lhtaıaımııa ~ u.ertne almal& 
ıfaar bulmıcSutwıu bll~~. Ba 
ıpuraı H ~le)' ~ MWJQr. 

' 

~ -.ı.r:, ftluılenaı Rr tlrlil ıuna:_m...!:,.~ ilolr,...,.... "1erJediea"""""' -

H. Al ı · Romen 
ınt ma n ordus.unun 

llıUslumanlarının maarif Alman 
'1'11 kararı nazırı muallimleri 
'1,~ uinyacak Sof yada 
ııı Uslüınan bekleniyor Bükreşe 

~ ~l'l'lleketlerine 
ıa!lı Berıın, 13 < A. A.J - o.N.B. geldiler 
~. 11rdunda bildiriyor: . 

~ •1141bı1Ca1dar Bulgar başvekili ve maarif. na.· Köıtenceye de 
lıı~y, l• ZU'I profesör Filorun d&vetı il.. ttalyanlann eelmeıi 

~:.~ tf'. <4 .t\.J - Hind blrlltf r.erine Alman maarif nazın beklem·yor 
~. ' nııycu ı l iruıah ta ' · tı11tııt~ ıı~c411"" b7 8~ J d • Rast, bir kaç ay evvel aktedilen Bir ÇO'- a •-aa 
" ''~ bUtuıı r _ .. ~~unna°!~: Alman • Bulgar kUltUrel müna.. • AUM 
••ıı """rtn ... ...., :nan....... . . "k' f 1 d ~ ırı. hl?tı d() "tnUaıum~ memle- sebet anl~ması mucı.bın~ ı ı 1 anareı • 
Jt·;'" h ırııytt ve lotıkllllerlne memleket arasında sıkı kültilr 1 d ildi 

<l lnU:nu tr tUriU taarruza. k&l'§I işbirliğini inkişaf ettirmek ~- 1 • er . 
~ ~~rnırn diğer mllalU· I re, önümüzdeki hafta Bulgarıs· Bil'kre.§, 12 ( A.A.) - Röyter 
t-.. ~"alnı 4 '1ncUde) tana gidecektir. _ ajansı bildiriyor: 

150 Alınan muharebe ve bom 

l '1 t ı e t 1 bardıman tayyarelli dün akşa • J oı e 1 8 ş a r a ma doğru bir grup halinde aı-
çaktan uçarak Bükreş il1.erin.. 

lle"d ag~ bet f)og'W aldı de~u~~:e~:lıı bir kısmın· 
Q ~ da Alman, diğer bil' kısmmda. 

estanda 16 lira kıymet biçilen bir ~ ~m;~~~~:r~~: 
P i rinden birkaç defa geçerek hal. 

ır anta 20 b!n liraya satıldı k;:;;;::;:: ç=~irStuı.a 
('Yum ' lndlcle). (Dc\'UllJ f lblcllde). 

Amerika ve 
lagUterellla 
IOWJltlırle 
ml•ıııllatı 

Yün eldiven, yün çorap ve yün süeter, yünlü ku· 
- mQ§tan mintan 1Jeya içlik ••• 

Londradaki Sovyet ~~~~~~~o:~·am~ı 4~Uncu~ .. de>~ 
elçisi halk 
tarafından 
alkışlandı 

Amerika hiikUmeti Sov· 
yet Rusyaya bir cemile 

gösterdi 

Botun Turkiyenin takip edeceği tefrika 
·G6rUnmiyen harp: 

5inci Kol 
\'qlagt.on, 1! (A· A·) - Bir

leltk Amerika hiik6metinlıı Sov-
yetler Birliğine alt olup ewelce " 

Son Polonya - Norveç • Holanda • Belçika ve 
Fransa harplerinCle 5 inci kolun 

met'um Tde 5 nci 1'olun am.b&rgo konulan yedi mllYOJt cıo-
l&r kryinetlndckl maklnaJan ser-
best brra.ki1mııJtir· 

Bundan başka Birleşik Amerl
~y& ait vo mecmu ha.c::imlerl 100 
hin tol\.a l>alfi ot IRhrmç ~eml- ı 

Ankaradaki 
Romen 

büyük elçisi 
Baıvekilimize veda 

ziyaretinde bulundu 
Ankara. 1J (AA.) - Bqftkll Dr. 

Refik Saydam buzUn aat ıı de Ro
manya bllyUk eJc,lal Cretzeacu'yu ka· 1 
)Ul etmifUr. Romanya bUyUk •lclll 
bqvekDlm!ze arzı veda eb.niftlr. 

ıJiUat 
TUYll'lellrtr, 

llABllll cevap 
wer1ror 

Bir &abalı verdiği haberi o sabah 
lılıntaka lkb:aat Mildllrllntlıı nuı1 
tareıladlğmr anlatan bir yumıız 
herine TUvirlefklrm Jı:ustulu 
tez\rtri iki gUn evvel okUyucblarr 
nma g&tenıii§tik. Tıisvlıin kendi 
intijU aaJıui pek daı'\ pek -klfs
yefliz •olaca.it ki bU yUdJk1armm 
bir kü~Uk örneğini bir de bizim •11· 
tunıanmızıa ne~r için kanun kapr 
sına k<>oup koluna, yani halkuı
na yap~mıştır. Göndercliii mektup 
eu: 

-
Bütün dünyada ilk defa olarak 

Habralannı yazan: 
"f;ırJ .... ~-· ... - ~ "". -\' ~·UU.~ w. ı.L-,\.1 

Sabık 
Polonya Entelicens Servis Şeff~rinden 

••• 
HABER'in Kı,hk programında mevcut birkaç eser: 

Bunlan da pek yakında merakla takip edeceksiniz 

Büyük bir Pöportaj: 

BOyU ve BOyDcDler 
Yazan: .YAVUZ RAMi YAR 

ANLATAN: 
( ı.tan1Ja1an en jlludl lıOytlcll terbi 

Kamnpqalı Çmpaklı Bom) 

(Ba yuı .u.ııe.ııı&ı )"akın blr mul• 
de hüküm elirm bir kunoetin ~ytl

dnU bOtün ~ıplakbtlyle &öreeekiltıh) 

r ••• .. 

Tarihi Roman: 

LUKREÇYA 
DördUDcü Mmat clevrlnC1e C*ll1S ola· 

:rak Topkapl ..,.yma siren ltlr 
\'eaedlk ıövalyeıtlııln kttı + , ;v'azan: ISKENDER F. SERTELLi 

••• 

Yedi. Asııimışın · 
h •k"" Sll... Tercume eden: 1 d Ye ERTUGRUL MUHSiN 

Haber Gazetesine 

9 
Birlncltepia •&fllı Pi..... Bu· · y u· · k m u· · saba kam ı z dördiincü situancJa Taavlrlefk&rnt 

lsmhü me\-z1lbam ecJerek (Diirt 

=~:b~~~~ HABER'in. evi nasıl 
lllemesl ytiztlnden nırdlllmb laabe-

:U:;1'~«;1..,1::r.ldk etmlyenk ~ ve nerede yapılmalı? 
1111 yanda Mıntaka tktaat Mll-

dilrtlne aöylflmedlll 96z1er atfedl· (Ta.f!lllitmı 5 ncl aayfamwla okuyum.> 
lerek , ·erdi;tmh haber tekzip edil-

• (De\'UIU t tlnettde). 
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56 Vazan 
Bir fitil ve bir çakmak- zusunu yenemedim; sen oraya gL 
Horozun dibinde be11J belirsiz diyordun; beni osıl kışkırt.an, cc. 

bir parıltı, namlunwı ucunda kU - aaret veren de e.blamdır. 
çUk bir volkan; gene beyaz du • Hacı Murat delikanlmm Ulfeğinl 
nuınla.r ve lı:arşıda attan d~n do- nld1; , bu, yepyt'nl bir silihtı; yiv. 

kuz kru:3.k··· lerl hem sert, hem ~ktu. Bunun 
Dllşmar.m şaşkınlığı bir dı:ı.Jdka sebebini sordu: 

bile silrmUyor; hUcuma devam edl. - Niçin b<Syledir! 
yardu. - Babam l·cnl j1lptt. 

Dağhlar tUfcklerlnl 3aşılacak blr - Baban kim? 
hızla yeniden doldurup et~ ~- - Kılırd Diblr··· 
yorlardJ. Bu fki kelime "Usta fmam" de.. 

Zaman geldi ki Rus atlan, Rns mekt.ir. 
kazaklan blriblrine knnştt; wa. Hacı Murat onu çok fji tanıyor. 
dan gelenlerin 5nUndc bir ynralı ve du; onu da keneli kurnandnsmda bu. 
ölil yYğm.ı yükseldi; daha eoruu bu lundurmuştu. Neydi o gtlnler! ... o 
yığından b:ız:lıl.n yamaçtan aşağı eerefli, heyecanlı gUnlcr!.~ lmam 
yuvarla.:ımaya b:ı§la.mışlnrdı; Urkek 1 Şıı..mll on bin mUr!tlo nltnıı1 bl"ı kL 

ve b~rbo;J ntlnr ormn.nm l"lll-tulu.. 
ğundn korku danslan yapıyorl&rdı· 

Rus böIUğil elli adm:ı kadar yak. 

laşmıD, orada kendisin!.n lirdilğil en.. 
gel arkasında ç:ıkılıp luılmıştı; e. 
ğcr çekilmezse son nefere ltııdar c.. 
rlyeceğlne §tlphe yoktu; kumandan 
hlç olmazsa geri lrola.nl:m kurtar
mn.lı: fQ!n geri !;Gktl. 

Buna rağmen Hacı Murat kendi 
84amla.:rnıdan memnun görünmedi: 

- Ku~unlar hem lnt.i:3msa &. 

t.Jldı; hem de ilç t:ıncsl boşa gitti. 
Dokuz dağlı önce Murada, sonra 

blribirlorlne baktılar; lde'..a ııoru. 

yorlardı: 

- Kurşununu hedcf e babct et. 
tiremlyen sen m1.ııJn 1 

Onuncu dağlı, hen\1% oın hea yaı,.. 
lannda bir çocuktu; Ja:a.r:ı:uım ve 
gfü:ler!nl yere dllanl,U· 
Hacı liurat en çok gfi\·tndlğl fki 

ki,Iyi b'..r kurtuluş ~-olu arcnalt G.. 
zere dağın etrafına g6nderd1· Sonra 
~da.mlnmıa suntan söyledl: 

- IU."?1 kur;}unlıırını ~ attzy. 
sa mür:till;ten kovacr.f;'llD !-· 

Bir clıığlı eri:ek Içfa tund:uı da.. 
ha bllyilk ceza oJamıudı. 

On be;:, yaşmdald dellkanlr bafmı 
kaldırdı; U%tm V& kmrcık tUy111 
knlpa.ğm altında gazleıi ve yUzU 
da.ha utak g!h1lnllyordu; g5ğ1ıtbdl 

mkan ve belden a,oağtısı ndetA eer-
pillp sark:ın ~uhasmda y~malar var 
dı; fal:ııt s3killmUş ve yırtılmııı ta. 
rafı soktu: 

- Ben fazla attmı; botla ctt
tl; !ıcm do tutet geri tcpl~'Or, !yt 
n!şa.n nlıımıyorum. 

§ilik Rus orduauna Mldrrdığı za,. 

ma.n Hacı Murıı.t da yalıırz bin ıı.t,. 

tnun b:ışmd:ı. dllşnuın ce.phemnı y:ı.r. 
nuş, gerllore aar~; erzak ve 
cephane kollarmı \'llrm~; Voron.. 
sofu ağla.t.İıuşt:; Nnpolyonu yenmiş 
olınaklıı. övünen mo.ğrur general 

' Hacı Muradın ktırel'Slllda ôlfun kor. 
kulan geçlrmlşt.i. Kıbıd Dl.bir o a. 
kmdn yaman c1övü~üş. Ilı.kin aya.. 
ğmdan yıırala.r.m~. snkıı.t knlr.u.~t?; 
elmdl harplere ~rem.iyonlu; .işte 
eu genç kurdu kendisinin yerine 
g8ndermlltl· 
Hacı Mur:ı.t §imdi gillil.msl,rordu: 
- Senlıı atm nerede? 
- Geride". 
-GeUr!-
Çocuk k~rok uzaklaşa. B~ 

dakika sonra ntlı olarak d6ndll· 
Hacı Murat ha}'\'anm sağnlar.mr, 

g8ğstlnn, bacnJdamu gözden gcclr. 
dl: 

- Bunu na&l besledin? 
- Uç ay kadar e.lıtrdan çıkar. 

mn.dnn; ot vo arpn verdim; sonra. 
kırlarda alabildiğine koşturdum: bu 

fdme.nlarr yaptır:rken yirmi döıt 

.ııaatte dl3rt saatten çok dlnlcndlrm.L 
yordum. 

- 1dma.n 2MU1.nmda neler ver. 
d.lnt 

- Yumurta ne unu torba gibi 
yapıyor, veriyordum; blnız da ot 
yecllrll-ord.mn. 

Hacı Murat atm ön a}ıı.klnrmm 
arkaamdan derisini tekil; dört y.ır .. 
mak kadar u.mdığmı gBrdU; be#cn. 
mecU. &bJblnl azarladı: 

- l)'i bakmnmrvsm ! Tcrbiyo ~-

Mahkum çocukları 
hayata iade edecek 

nkara Çocuk 
ıslah evı açıldı 
Memlekette modern 
hapishanelerin yapıl· 
masına da ba§landı 

Adliye Vektt.lett, Anka.ranm Kalaba 
köyünde, altı aydan ta.zııı "e sekil: 8e"' 

ııeden1 az mahk<UnlycUerl bulunıııı 11· 
18 y11.fimdaki çocult mah1tllınlar tçtıı 

250 ~lllk bir "uılah C\1., açm~trr. 
Kızılcahamc.mda bulunıın 150 kıı.dar 

cocukJa dt:er vUAycUerde sıra bekli 
yen 60 suçlu çocuk ny sonuna ltııdıır 
ıslıı.b e\1ne sevkolunacaklardır. 

Islah evinde, kbtn yoln ııapmı§ 

bu çocuklara. terzlllk, kunduracılık, 

marangozluk \'CS:ılre sanatlar öğreti 
lccck, cemiyete mU!it birer fert ola· 
rak ye~Urilmelerlnc ça.Iıoıln.cakt.ır. 

Acl•lye veklUetı bunda:ı bn§ka mcm 
le!ıettckl haplshanclerl modem blr 
hı:ıle i!rağ lcJıı hnzırıaııı:ı programı 

b1Urınl§ ve faaliyete geçmiş bulwı· 

maktadır. Ayrılan bir buçuk mllyo:ı 

yem liralık tDJı.sisatm liOO blll llraaı 

bu seno sar.folunııcak, Bnltkcslrdo 3715 
Den.lzll, Manisa. ve Boluda 300 kl~Ulk 
hapWıaneler in,a edllecektır. Bunlar 
bltUkten sonm EJAzığ, Ağrı, Erzurum, 
SrvtıD, Konya, Çanakkıılcdo yeni hıı.· 

p!shıı.neler 1n§a edilecek, her he.pis· 
hanede mahkQmlara mı.nıı.t 6ğreru:ıck 
UZerc atlllyeler bulunacaktır. 

Zelzele mıntakalarında 

iki kath ev 
yapılacak 

Bu kış E rzincanda resmi 
binaların inşasına 

ba§lanıyor . 
Nafia VekA.leUnce yeni hn.ztrla.nan 

ıı:elzele mmt.ıı.kalarmdald lnııruıta nlt 
talimatname Ba vekAlele g6ndcrllml;ı 
ve a!Akııdarlarn oıunm~tur. 

Ta!lmata göre abşap ve kAgtr bina· 
lnr CD çok iki kat, tuğla inşaat da Uı; 
kııt olarak yapılabllece?tUr. Kerpiç 
inşaatına hatıllar ve d.l"klerlo takvt· 
yo edilmek vartlle mUsaadc edllecek· 
Ur. 

Erzlncandakl resmi bhıalar lçlr. 
bu ;yıl bir nıilyoıı Ura aynlml§tır. Kı· 
ım yapılacak loşaat için pllnla.r ha· 
ıırlo.nmaktadır. 

Romanyadaki ticaret 
heyetimiz dönüyor 

Hacı Murat onu bn.fıbuı &§alı b. 
dar fillzdO: çatılan lt&l)larmm altın. 
da, bn.kışlnn birer yalm fwıçc.rdl: 

dememfşsin! Neden? Romıuıyu Uo yaptıtınıu: ticari an 
- Ben kışın da böyle bllyUttUm. 1:ı.,m Iıırm tatbll~l için Romanyada 

- Bc:n seni §lmc'iyo kn.dar ~
medim: mllritleri gfü:den ceçlırfr. 
ken nercdeyılln? Sen daha ~tık.. 
mm! 

O zaman da yumurta veriyordum. bulunan petrol limited mUdllrU Sedat 

Ablam bo.rııt yapıp verljor; yumur. Ziya, Ziraat Bıınkuı mUdDrU ?ıiehmct 
ta alıyordu. Ali ve Adana po.muk lhracııtçılnn bir 

Hac l{ ~ llğl reisi Kaamıdan rııUte,,ckkU beyc-
i urat cgerln kuşt.Uytı J?\iD- Umtz s:ılr ~nu mcmlckctlmlze dllno· 

derini yokladı; orada kurotm kUL cekUr. 

- Arbda dtınıyordum: cfore 
oturmuyordum; 6%engf tlst11nde, ._ 
yakta duruyordum- Boytu g~rlln!L 
;vordum. 

çeleri buldu: ı Söylendiğine gare ucarı mtlbadclc-
- Niçin bu kadar çok Jrutıun ııln tetcrrtıatı ctrat'md& Romenlerle 

getf.rdfn? Yttm~c Ruslardan alır. tam bir muta.bıılrot hıı.ıııl olmU§tur. 

dJk. 

Çocuğun kurnozlrğı, !!& &3yteyL 
} §1 Hacı Muradtn ho.suna. gitml§ti; 
Mota k~'I yatŞI; oldukçn 83.. 

k1n bir sosle sordu: 
- Nerclliıht? Adm ne? 

- :Ablam verdi: mlndcrln i~c 
gariln.mez, dem.işli. 

- nu i§ hnkbnda babanla. ne. 
ter ltonuatun? 

- Babam göndermek istemezdi; 
b~un lçln. onunla hiç konaşmnclım. 

Belgrad selirimiz gitti 
Mezunen memlekcUmlzdo bulunan 

Belgrad ae!lrlmlJı Tevfik KAmll, dlln 
o.I~:ımlti t:emplon eksprcslle \-azl.f~l 
baıJm:ı. hıı.reltct etmJ.:Ur, 

-Harekll'yfm-Admı Oma.r'dır· 
- Hare'!tlller Dcrgo cepheshıe 

Abl~ ve an.nemle g8~llyordum. ırm:ııı __________ _ 
Babam, sen dnhn çocuksun derdi· l'ntmdır; nlçhı oraya Cftmod.ln? 

• - Sen orada. değildin ki··· Btl. 
ttbı q evde acııi kon~:rorla.rdı; 
Haydzı.k neferlno çık:ı.cnğmı ~ylU.. 
rorlıı.rdı. Beıılm bUyllh lı:ıba.m Der .. 
godn On.zi Ma.hamatln benıberdl • , 
cephane patladığı zaman §Ghlt. ol.. 
du; oradı:ıhl gavurlan öldllrmck nr. 

·. ... . ...... ~· . .,~ ·~(~... · .... ·. ; 

• 
Hacr Murat bu Be.fer de gcno 

mllridln yfyccek U>rbasmt, flu tu.. 
1umunu, barut kuttilarmr, nnt çlvf.. 
al, çekiç TI9 kerpeten gibi §Cylerl 
gözden gtıçirdi. Ucu Uç kö~cll olup 
ayakltaln dikmeye de ynrayıın bil. 
yilk çuvnldm kusurlu buldu: 

(Devamı 'Vtlr) 

ni lıaf.a nynl ~lgn.f Jçlnc!o ~1örçl· 
IIn TaY.Mb gnzet.estno gönderdiği 
rnektupt.a toknırb.mnl!): ''l'aymls 

'Borular, Bürolcn g:wıtesını okuyıı.n hiçbir ol<uyucu 

T 
ı:nutcnlrln bomla.rmm fnhrlp e

URK lwftcrl.Dln, Arap luırt. dllmiş olduğunu bılıınln cdem.iyc
Icrlnln foyasını meydonıı cekttr.,, denmlır 

~ığı ımJQmdUl' Dlrwğumım, "Bonı mu bu!" nu b!r tabtrdlr 
nıp lı:u'fler'ıııt d:ı.ba sUnıW yam· kt no nunııyn ~olcll;;tııl TUrklc.r 

bfldlğlmlz itin hususi i5lerlnılı.dc pek U1A bilirler· Fnkı.t bu 0 bonı 
hJUA lnıllaruyoruz ,.e kullanmAmı- . değil. bUro· IIMs:lbn dlkkı:ı.t et· 
:ım da C<'7Jl8mJ görUyonız. Bsl."l)·o- tim: Bir gazetedP.n tıMka ho.mcn 
ım: ki lılr aj:ı:.ns lı:ıberindo büro- lıc~ı aj;:;.nsta!.:i bu h.'ırlıı: lı:ıt.'\)l nr-
lııu', lı«nb.r olmtı~: -.reymt" • ııen lpkrı. ci!em: sühmi:ırm:ı gu. ' 
rrlctdne alt blnal:ır Uuırinc dUtcn t'!rr-ılşler· 
blr B~'YI' J)omba bol1Jhr ıl.:ılillind' ,l.:ue~ !!lil,rl't('rlii;1 kol:ıv ııı ıfo• 
hn!'lru'l\t ynpmı~tır !" gibi· l'fne y· Kfltiir, honı mu tm ! · n. 

kvim 
VaJdUcr \'amU ~ v u &m.aı 

Pazar Paz:ırteaı 

~ 
doauta 8.0 l2.S2 

Otıo 12.01 6.26 
lldncll 16.09 9.M 
A.kşıım 11.U 12.00 
l'ataı 19.06 ı.ao 

lmsıı.k uo 10.55 

8.0D 

1%.GO 
U.07 
17.88 
19.04 
4.31 

'l2.83 

6.J7 
t.U 

1%.00 
J.SO 

Jt.37 

ektep ki p arı 
• ç b ın 

• uz 
Buhran Anadolu kitapçılarının fazla 
mal aln1aları yüzünden doğm ştur 

Hava 
rumuna 

teberrü 
Bütün memlekette 

d. ot 
hararetle devaın e ıY 

ı A ;.l-.·ara., 1! ( A. A.) - ~ 
.Hava Kunımuna. yapılan >rJC· 

j dırnlarn. dair aldığımız babe Y18 

Liac ve orta okullarda okutu. ı lerdir. İstanbul kitapçıları kendı 
lan bazı kitaplnrln, ilk okulla· aldıkları kitapların mühim bir 
rm dördüncü ve beşinci sınıfla. kısmını anlaşma mucibince bura l 
nnda okutulan kitapların kitap· !ara sevketmi~ler \'e kendılerın 
çılarda bulunmnmasmm ha.kiki kitapsız bırakmışlardır. Halbuk 
sebebi verilen maUlmata göre Devlet Matbaası kıtap vaziyetırl' 

i re n zaran Istnnbulda s: n' 
Yücel Hava !{urumuna . 400, 
yııkkabıcılar kooperatifı 9:; 

Refail Toledo 400, 1ron JJttJ!1 t<Ö 
ve N. Altay 300, Hilnıi l'~e-
300, S. Barzil 250, Aron ,.Cibtlt 
~im Toledo 100, Tenta 

1 ·nı 
30, Arü Ferid, Bıçakcı r"or~c 
25 şer, Kocn.man Altın Ç ·nı 
Mehmet ve Hayrettin 25 ı;er Jı 

anla.şılmı§ttr. n~rmal 0
1arak tesbit etmi~ ve .ma ! vermişlerdir. vı· 

. . . . gore bastırmıştı. Bu suretle bırço' 1 
Maan{ Vekfıletı_ muhtelıf Yıla vilayetlerde bugOn lüıumundar 

Samsun'da TenekecloğlU ıef. 
ıer 1 '"' ıantl 250, kohen birader 

1 
t1 

rc~erde bayi t~kıl~tı Y~pa:ak o. fazla kitap bulunmaktadır. 
kul.ar açıtn:ıadan .b!r muddet ev Vaziyeti Q!rencn ncşrıyat ı~'erı 
\"el bu bayılc:e "!layetı~ taleb<> müdü:lüğü derhal faaliyete geçe. 
~evcuduna gore. kıt~r gı n~ermış- rek muhtelif vfülyetlerdeki faı a 
tı. Fakat muhtelıf vı.a~et kıtapçı kitapların ~hrimıze gôndcrilmc!;ı 
lan da Maarif Vekaletın~ ~dir. ni a!flkadarlara bildirmiştir. I3i• 
!11cden ayrıca Istanbu.ı kıtapçılar ıki güne kadar kitaplar gelerek ki 
ıle anlaşma yaparak kıtap istemiş tap buhranı ortadan kaikacaktrr. 

20 müfettiş 
Piyasayı hergün kontrcl 

edecek 
Bclcdlye hOktımcte mUn:caat ede 

rek, fiyat murnkabc koml3yor.unwı 

m~ur azlığından dolayı verdlği ka 
rarlcmım tatbikini tam olarak kon 
trol edemediğini vo komisyon karıır 
lanna. aykın hıı.rekette bulunıı:ılan 

cezalımdırm:lk için yeni bir tei'kUAt 
VÜcude r;etlrUmeslnl tekli! etml~Ur. 

Cen1il Taner 
T ralcyada 

Spcf.t' f eşelık ilerini 
teft ş e e nenel 

re dör 
me onlyeUer 

b. di dl 

Zennı Zerın, Şahin oğı.Jl ~1,; 
Kal tan biı-adcrlcr, Sa.bunc~.!5 er 
şirl:et: \'C Üç I\ardeşlcr l r.f!\ 
li~~ ~fınl Tulaz 60'. ~~u5t 'ft· 
Ş.:ı{ru 5.5, lebr.k L~vı, 1 ~aS r'U' 
zartes 50 şor, fsmaiL\tlJ zo. za 
rl Reşit Sülevman ]3&.l!;aıı ' 

li 't b . .. ı . ıe .. dit· 
~er ra e crru ey.c."tlıq. : fl~· t 

Gönc'nin Sarı nnhiyesın~ı 0 \'C 

fız Hasan bey köyü lıall•ı .,o 1 \-e 1 
aynı köyden :\lust.J.fa çengcuın' • 
Mustafa Şenel adında iki \'8 tjC· ~ 
dn-5 ellişer lira, Sivrihir:ınr'ın • \-c ı 
nit köyünden GUisUm· Erctl 11ıı 1 
Emine Eren otuz::ır SiilC~ 
Eren \'C Ali Eren ı2 ~~1' lif:!~hl' 

Ku§adasmclıı f.Jnncılar t 
ycsinin Selçuk halkı l~5 li~· tSl 

Vekiller Heyeti bu tekili kabul et· 
mlş, yirmi mU.fettı:lll plyllllllyı daimi 
surette kontrol nltmda bulundurma!&· 
rmı kararlll§tırm~tır. Mü!etUşlcr ya 
kında ~ehrlmlze gelerek vazifelerine 
b:ışlıyacaltlır. 

Tckirdağ'da lnedk Nnlll} , •• 
halkı 201 lira, Trabzon'dıı ~$. 
burtlu Nevres Atamer 100 rgııt 
Bursada fen memuru 'f'J dJI. 

lstanbul, ı~ ( A.A.) - Trak. 100 lira ve Gebze hallcı adıllll 
yada gençlik spor teşekküllerinı 226 lirn .teberru edilmil'ltlr. -e 
teftiş eden Beden Terbiyesi Ge Sefcrlhisnrda Halin Ortıo0.;r 

lstanbulu sevenler 
grupunun konleransı 
TUrklye Turlng ldUbUnUn kurduğu 

"İatanbulu Scvea.ler ~pu..nua. terUp 

ettiği kon!cranslıırd&n. b!rtnclıı, dilli 
tsmall Ha.ınl Oanlşment ta.rarmdan 
Beyoğlu halkcvtnde •crll~tlr. 

Kon!crana:n mevr.ru "Divan edebi· 
ya.tında lataııbul 1e•(181..1dl • 

---co>---
Bir katil 12 ıene hapse 

mahkUm edildi 
lkincl ağır ceza. mahkemesi 

dUn bir katil hadisesi hakkmda· 
ki lmrarını bildirmiştir. 

Katil Mustafa adında bir genç 
bir m U d d e t e v v e 1 ar. 
kadaşı Si.ileymn.n lle birlikte öte· 
de beride bir hayli içmiş, son. 
ra Süleyman bir mUddettcnberi 
arası açık bulunan metr~i 
Hayriyenin evine gitmelerini 
teklif etmiştir. 

lki sarhoş Hayriyenin KUçUk· 
paza.rdckl evine gitmişler, f aknt 
kadro kapıyı açıp kendilerini 
içeri almnmr~. Bunun Uzerine 
iki kafadar kapıya abanmışlar, 
fnknt evdeki erkekler soknğa 
çıkarak yaptıklnnnın milnase. 
betsiz olduğunu, hemen, çekip 
gitmelerini söylemişlerdir. 

Böylece evde bulunan Ya.5U 
ile Mustafa ve Süleyman arasın· 
da §iddctli bir kavga b:ışlamrş, 
Ya.5ar sopa ile Mustafanm ka.. 
fasmn. vurmuş, Mustafa da. br 
çağını çekerek Y a{!an ağır su. 
rette yarala.nııştrr. 

.Mustafa Yll.kala.?lltllŞ, Yaşar 
da hastahaneye yatmlmışt.Ir. 

Bu suretle bir cerh mahiye· 
tinde olan hadise, Yaşarın has. 
taha~cden çıktıktan bir mllddet 
sonra ölmesi üzerine cinayet 
ı;ekUni almış ve Mustafa ikinci 
ağır ceza mahkemesine \'eril· 
mJştir. 

}.fahkcme dUn Mustafayı 12 
sene l gün hapis ecza.sına mah. 
ıtrum etmiştir. 

nel direktörü General Cemil Ta. Ah t (.,U ~""e ,. me :ı rcr de evJcı.,.. ıcr· 
oer, Anadolu ajansının bir mu 1 ruklerini Hava KurunıuWl 
barrinne beyanatta bulunarak, 1 keylemlşlcrdlr. 
kısa bir müddet içinde ha.şan. ======= ___,~ 
lan bUyük hazırlıktann kendi =--
uindc tnhminin fcvkındc mUBait 
bir intiba uyandırdığını s<>yle. 
mlştir. 

Köy kursları programı 
hazırlanıyor 

KOylerde ııcysar oıaruk kunılmuı 
na knro.r verUen marnııgozluk, demlı 
ellili ve köy kadıolan 1çln 
enğltk, çocuk bakımı ev ve el ttııe:-uıe 
alt kun;lıırm programı Maarlt VekO. 
lcU tarııfmdan hazırlanmaktadır. 

Kurslnr Uk olnralt belli b:ı.flJ vtıA· 

yetıerfn bfrfblrlne yakın köylcrtnde te 
81.a cdilecekUr. 

Kurslara dcvn.m eden lt!SylWere 
bll~o kurs vazife& de '\'crllocektir. 

I\:ur:ı prozramıan tamamen köylll· 
nlln köydeki ytı;aYJD.U!ıı. alt lllzumlu 
bllgilcri ihtiva etmektedlr. 

ltıf uallimler için 
konferans ve kurslar 
nu sene de olrul öttrctmcııJert için 

mcslekt l:o:ıfernna verilecek, kumlar 
açılacaktır. llnnrlt mUdUrlllı,~ bu bu· 
suııt.ıı.k! hnzırlıklara b:ı§la.mıgur. Kon· 
fcro.ııslım ll.k tedrir;;ıt mllfet~lerl ve 
pedag-ojl mlltclıa63Islan verecektir. 

Diğer taranan Onivcrsltede bir 
kon!erane .sor1si bazırlaauı.ktadır. 
Program tC§Tlniaanlnln on ~inde tat 
blk odllmcğe ba§la.nacnktrr. 

Hatayda sayım için 
hazırlık 

Anto.kyn. U (A.A.) - Sta.tistlk 
umum mOdilr mwwln1 Selim Ssb1t 
Aykut dlln bura.da ve akpın da lıı· 

keııdcnmda 20 ilk~rtn günll bUtUn 
)'Urtda yapılacak olan ııUtuı aaymu• 
nın önemi ve ııayımda vıı.z!lc alanlara 
dU~ i§ler ctrııfmda blrer konreraruı 
vormlgtır. Kalabalık bir halk ... OL:<:Bi 
vo aayun L!lerile mC§gul olacnk me
murlar tarafından aJAka ne takip 
edilen bu kon!cro.n.ıılnn mUteakfp ııU 
tus ııııymım:l nlt bir !Um g6atcrllmlo· 
Ur. 

Acaba nasıl 
gidecekler? 

• rt. ,,. 
Can, Saml, Kaya, TalAt. :Nil ~:ı· 

nl oetllrdc oturuyorlar. Ba;k~-~~ ~ 
re gezmeye gidecekler. ~ ~· 
motosiklet! var. Bu motoSil'ıct:ı,1et6' 
!anandan b:ıgka bir lti61 dııbt' 
llyor. ıı:ıota' 

Cııııla. Srunlden bqka blç-bı.rl 
siklet kullıuıma.sını bilmiyor. ~)"· 

Bir çok aebcblcrdcn do~Y" e.t'(,.• 
ne S:ımJ, ne de Tclt\Ua W tJI~· 
gitmek '·oyu bulunmnt• ı'~· ~r 
Talll.t ta. Nurilc beraber gltıı' 'ıJCf1' 
beraber buluıımak nrıı:usundo. 
Şlmd.1 ııtze 110ruyoruz: 6'flJ. 

Bu lq erk~. b1r ocıurd~ıı f 
§ehire namı seyı:ılıat ettıret:e r tt11 

Kim kimle gidecclt, nasıl d3Jl~~· ,,.. 
rnr ldml alacnk, but~ vY8 

ııı1 devam edecek?. d"r5tfl~ 
Bilemez ve çok mcI1lk c e\,.,e 

biz sizo söyllycllm; ama dtob!l 
ıı1z dQ§UDUn! d,,,ef· 

&mi ile Tııllt gider. SAınl (%1ı:I" 
Sami llo Can gider. c.uı dlSDe~ ııc 
Kaya gider. Sami döner. 5 

Nuri gid.r. ı;i~'' 
Hcpal de btiylece öbUr ııaııre 

oıurııır. 

ıs· 

E6ki bir YUDAD FiJoSofıJ, ~~
lara en bUyUk harat dlletu; ı; r 
rak (Kendini bil) derıı15 ııflc.l ~ 
fert içJn bu dllstur ne \,.Jtıır.: 
nemli ise bir Ulus için JJlU ıııu~~ 
ki daha çok önenıUdir· ltc:t' '~ıı 
kendisini bilmesi damak ktit' µ. 

den lince nayrsnıı bil~~ırı..?: 
bilgiyi bize anumnzdclU ~us e1> 1 

RİN'do yapılacak olan n 
mı temin edecektir· ıaııct •l 

B~5'·c ·ıınrlU • 
btattatik U·~ 



ingfltereye 
dünkü tayyare 

hücumları 
":fayn1is,, gazetesinin 

binası hasara uğradı 

• 
ıspanga 

italga ile 
tesanüdünü 
bildiriyor 

Romanya 
Amerikadan 
özür diledi 

Amerikalılara bundan 
sonra fena muamele 

yapılmıyacak 

3 _:z••r 1Z2E!S!± !EL!!! LIZS &!ii!S. 

FANTEZi ________ ........ _.. zw=--

AFRi'' ALILAR ~E Oi ORLAR ? 
B tr: scııc. bir :ıytl:ıııhcıl ı;U. S:ıı;luyu b:ıl:ı hular, ı;lin<' in 

1.ıı.r _nmm b:ığlar. oturturur.· B:ıl 
l•ol,u~unu nlc.n biıılcrco 5Jneklcr n
tlnıııın li.,,Hine r r.Usürlcr, o cia bu 
ımretlc lmb.ı.lıı:ı.tlnin cC7.ll-."mı c:cl.rr 

1 ~ içiKcfei.. 

Londrs, 1% (A.A.) - H&\'& •• d&· 
hill emniyet nezrıreUennln öttedm 
biro..z aonra D~NJdilen tebllfl: 

Bomba yüklU dü}mau avcı tay1·a· 
mert, çok yllkaekteıı uça.rak, Londr& 
mmtakaamda birçok noktalara bombe. 
lal' atnıı~Uırdır. I~cnt ve Sus:ıcx kont· 
lukla.ruıa da ba:ı bombalar ııttlm14tır. 
Şfmdlyo kadar alınan haberlere göre, 
«Slll ve yaralı mıktan ve huar rıızıa 
deflldlr. 

Madrit, ıe (A. A.) - Dün 
general Franlco'ya. AnuıWata 
İtalyan niprunm büyük riltbe. 
•inin tevdii münuebetlle yapıJ. 
mı§ olan merasim esnasında, 

ma.rcşal Dö Bono, generali ltaı· 
ya. Kralı namına. selfunlamı§ ve 
Franko da kendisine -8U söı.lerJe 
mukabele etmi3tir: 

Bllkret l~ (A.A.) - Röy~r: 

Birleılk Amerlkanın B!lkreıı clç!BI 
D:ıııvckll Antoneııko lle adliye nazın· 
nın kendl:ılni :r.lyaret ederek, Amcri· 
kan tebaaamm tevkif edllml~ ve hıık
larm<la tcna muamele yapılmı§ olma· 
aınd:ın dolayı ltl:ı:ar beyan ııtmı, ol· 
'duklarım ve ~cnerııl Antonesltonun 
Amerlka.n tebaasına ka~ı bundan 
böyle bu glbl Md!S()lerln tekcrrUr et· 
mlyeceğ!nl temin cylcdJğlnl beyıın ey· 
lcm~tır. Blrl~lk Amerika elçiliği 

meııcleye hııllcdllmi~ nazarllc bakmak 
lııdır. 

rl'ı1ı giden tın h:ırp lıo.kkı:ı
da ıh'nlp3lılardaıı hiıı:oı;unun lılr 
S<'Y tliyccck httlll'ri ltalır.nd:· Amc· 
rikalıl:ırın ne dccliklcriı•i hemen 
her giin nJııns haberleri bilcllrl· 
yorlar· raknt Afrilm.Jıl!ırın no de. 
dikleri hakkıntll\ şhnıllye luıd:.u bir 
halıcr geldiğini blhulyonız· Vııl>ıa 
Afrllta lutasını!a saj,lno bazı mcın· 
lclmtlertll'n ~ık sık t.clgnıflnr gcll· 
yorsa. om.farda bulunnn hı :uıl:ır 

Afrikay:ı sonrndan yan~r. nd:ım· 
l:ır olduld.ıırmdan asıl Afrikalı sn.· 
yıl:ımnzlar· Onun itin Afrllm.nm 
ortıılnnndıı bulun:ın seyyar ınulm. 
blrlmizr. ı;eçen gün bir tel iz tel. 
grnf (d(Uk· ASll Afrlknhlann bu 
lıarp h:ı1tkmdıı1d flldrlerlni bize 
bllıllnntı6ini rlc:ı ettilr· Aldı!;'"lDlıı 
cenbı a.5:ı,b.,ya Yazll"Onız· 

Cirçcnlenlc biiyiiii bir ıuıbalınt 
iı:ılcmlş <>bn birine böyle bir ccw 
tcı-tlp l'dilmi ,tj. nu ndam r.eza."u I 

çel•cı·kt·n, keni!isini hnl,r sahibi 
z:ınncclen blr !,imse Wdf'r, ud:ımm 
üıcrinckki sinclil<'rl konnavn knl· 
l>Nr \ c ~Un~ln karsı md~ ba~lı 
olan ıufam bnna öflwlnnlr- hillJ. 
«'imek M:ediğinl farzrdt-n öfl.~nln 
sebebini nnhyamadıl,'lnililn ötcl,i 
izah eder· 

t 

' ı 

~ 

' 

1. 

1 

'l'&ıakçe 
'1•e11 Gidiyor ı 
8 A?ıiA ba tok a.cı ısa.trrlan 

)'"1, f~dın.a, birlblrfııl ko\'al!• 
tt\trta 111ahlyetJeri IUb:ırilo bl· 
' den dalın. acı hlr Ud hidlse 

Dört dll~man tayyaresinin dU,Urtll· 
dllğl1 teçlt. olunmuatur. Tayyanleri· 
mtzdcm blrial kayıptır. Fakat pilot 
kurtulmuotur. 

...._ l\t~nn ~"\"Cl btra.nh hlr sa,.. 

..... 'J'AYI\tlS RJNASJIIA eoım.t. 
'"- 'z • Af~ C!n'dO kutu• 
~rlndekl yazılan <>kumala D'Oşro 
~ııb. 4:ruen eu cUmlelcr Tardı: .Loodra. J% (A..A.) - Tayınla ,ue· 
~ ııabunlarmıunı ea.flyetl tealne alt. blıı&l&r Uzerlne dtı.,en bir 
I~ tcfn-. Kullanılan mev:ulıb 8'n" bomba, bürolar dablllnde mUhlm 
ltıc~cr hktncl n~'inclen olup ı. huarat )'apmı~ ''o bln&lanıl hancı 
~. dah) kat'tyetle doze edil· lamnlarmda da bıızı tahribat husule 

"Fa~itıt arka.daşlanmıan Af fr 
ka memleketlerinde ltnlyanm 
kah1'?nanhk ananelerini tekrru:
etmekte bulundukları bir sırada 
askerlerinize ve Duçc'nf ze karşı 
hissiyatı pek ook coşkun· bulu· 
nan milletim.izin ıizlere karşı o. 
lan tam tesanUdlinü ifade et· 
mek ilıterim." 

General Fnnko. mareşa.l Dö 
Bono'ya <boyunduruk ve ok niaa. 
nmm büyük haç rütbegini tev· 

Mısır 
ceplhesinde 

değışiklik yok 
".\,atı .. ~ ge~Ur. Cıu:ctı inkıtaat uğl"amak· 
'ın -.optik terlrlul ,.e hamar mzm tnU,ar etmcı;e cıovam eyleml§· S d h d d b• 
' 1uceuğt ı~n r;ayn.nı ıa,ııtye. tir. Baıvekil ~rcu. Taymll Publtr u an udu un a ır 

eih eylemi"tir. 

~·~llat&hzaı.a hlng Coınpany olrkıtlnln idare heyeU 1 n gı· ı ı• z çarpı§m& oldu 
~ ~IJanı tunmn daJmi su.rot- reisi Pastora yııunı~ olduğu bir mık-
~ ,.fi lınası, cllclin ya.mu~ topta, razetenln tntı,arma devam et· T 1 . . Kahire, ıs (A.A.) - lnglliz karar-
' J;UzeJUğlnl muhafazasını ınekto bulwunumdsn dolayı kendlal· ayyare erını n . ıthmın cumarteaı ak§amı nc~redllen 
ı '- ~tnıektedfr.,, nl tebrlk ederek ftlyle domektccllr: t.ebllgı: 
'tiir•·r~" okuduktan sonra k 1 Mıaır: Vaılyetta hlçb1r dcgi§lklilt 
~ ~~ ld ''Tayml.ıJ guctc.uı.t okıu·an hlçblr a ın arı 

t ~ e eıı Gidiyor,, - dlfo 1er okuyucu, gazetenizin bUrolarmm tah· yoktur. 
l:ııt)o.. etllt1k lnsum elinden gel· Sudan: 9·10 blrlnclteırln rccesl, 

ı. .. rtp edilmlJ olduğunu t&hmln edemi· 
«\fit Birçok ha va meydanları CIU,man, Gamalda bir mot6rlU kqlf 
~ atffı.J.a_ "---· • :recekUr • ., ,..,... lal "'""' uaAill• kendisi ,ıı:Jn l. J bo · J d kolum~ taratmdan çarp~a mec· 
._ ~faJılrinden blrl.51 u.yıhror, ve ıman ar mba an ı bur edlınıı,ur. Du,man, 19 ınu bırak· 
:._dtJtl :_ı.;ııtan.ıın \-ataııda~lanlau Londra, t! (.A..A.) _ Hava mııtu.Bizlm kayıbımız bir 61U bir ya· 
~ ec!tl~Uğtnc, asaletine hll.r· ralıdır. 
~~tslnl istemek her ~,.,_ nezaretinin tebliği: Dlter cephelerde !§'ara değer bir 
'- ''dletldtr· Cumayı cumartesiye bağla.· ıey yoktur. 

St'~l>tınv pfyas:ır~ &e\"keclen •Atına. 12 •CA.A.) - D.N.B. ajan· yan gece, fena hava §Cl'aiti, TAYYARE rAAJ.lı'El't 
lı'~t. lllUeascseştnln başxnda bu· mmıı hwıust mubabirlnln haber ''erdl· bamba.rdıman tayyarelcrimizln Kalıi1C• 12 ( A.A.) - }ngiliz 

11~ " IJ1 tUrkço bllmlyebWrler- ğine göre, bir .Urnt tecrUbesl eımum· faaliyetini azaltmalarını mucip hava kuvvetleri kuma"ndanlığınm 
~ tıııntınama13n lümngelcn bir da Chloş torpido mubrfbtnln ktµ.nı olmuştur. tebliği: 
~ta'tal'drr. }':ıptık.la.n sabunun p&tlamJ~br. 8 deniz kOçUk zabiti öl· Bununla bera.ber, Almanyada Evvelki gece İiliiliz hava kuv. 
~--.ı~Yfı11tolukfpIAolmadt ldı~ ~.. mu,ttır. ve dUrman igaU altmdald a. vetleri .bingazideki ukerl hedefte-
l~e r e~ o na .. b .. , • Kadrit. 12 CA.A.) - lkt devlet re kar§J hücumlarda bulunm~ar. 
~~ tl.ıdıklan yamım dlizgttn· arumda tahaddU. etmı., olan mllfkU• ruide geni§ ukert hedeflere dır. Bu hücumu müteakip liman
' ~kontrol eden daha ı;enlf ~t halledllml~ bulunduğu clbıtıe. 1r hücumlar yapılnu3tır. Hedefler da bulunan depolarda büyük bir 'el •t '"ardır- Bu beydi bUtUıı paııye.mn şı~ ile dlplomatlk mo.nt.ae- arasında, petrQl tesisatı, fabri· yangın çıkmıştır. Bu yangın tay. 
~ '- ı:'la.r t~kll eder-· beUertlll tekrar tem etutt bUdtrll· kalar ve Kield~. Hamburgda, yarelerin dönüşlerinde 50 kilomet· 
)t S npanJar fyt f6rlı~e bllml· mektedlr. Bremerhavende, Vcsennunde'de re mesafeden ,·azih bir surette gö • 
....._' rekllmlarmı llsanrmızr ı. • v ı .... t ve VilhelmshaYende. doklarda

1 
rülmekte idi. Ur saat sonra ''eni it....~ ~ blriııılno nUirrablllr· . q .. "b on 12 (A.A.) - 1922 den bul B . b' h"" :r 1 d.ğ ~ 

~dlJt~ .. 'm sarfecJccrklerl para bert ilk d~a olArak blrle~lk Amerika unmu3tur. ır çok dtieman ır ucum yapmıs o an ı er tay-

Tclgrnfmızı alınro lıcmen Ey· 
tetc laıbllesl kralmm sıımy miio:;I· 
rlnc t.elcfon cdercl< ma.Jcstenlıı 
Jnumruna cıkm:ık itin mUs"3de is· 
fedim· J~ytete buralarm cll!Jnclo bl. 
rlnc.i cle:nek oldai;'UJldıı.n bu kabl. 
lenin l<rah da Afriknnm ("n nıli· 
hlnı JıUkilmdandır· Onnn muluıbi· 
rinb:e \'ereceği beyanat da bütün 
Afrlkalılann fikri dcme.lı olur· 

Sc,1mli kral krrk be~incl Cici 
beni saraymm en bliylilt s:ıJonnnda. 
\'O en güzel füylorlo slislennıls o· 
lan tahtının üzerlndo J.-ıırulmtı5 ot. 
<lağu halde Juıbtıl etli· llcrblrl bl
ıiblrinden dnlıa parlak siyah rcnl\· 
te ~frin odahklan da tahtın nyak 
lan hl1..a.c;ma ınralıınarak oturma!!· 
lar, beyaz di~lerlnl göstcrcre"k 
talıt salonunun giizıılliğlno btr kat 
daha ha~et \'trlyorlardı· 
Tahtın önündt', saroyın tc;rl!at 

Jmldestne uyanık, yere kapanıp 
tekrar kalktıktan sonr:ı majost.cyo 
mw:ıdmn an.ettim· Çc".: hüyfilc 
JUtufkar J.nrl< be~nd Cid ı;ülümsl. 
yer,k Jiab<'r gazet~I muharrfrlc
rlne \'O oku,·aeulnrma kendisinin 
selimlnnnı bİldirmcml tcnbth et
Ukt.cn !lonrn ohırmnruı işaret eUJ 
YC süze ba.511\clı: 

- Bl1Jm dly:mım7.cb, eledi, lıU· 
yttk kab:ılınt lşUycn lıi{l\sclerc ter. 
tip ctnğint!z bir ceza \ıı:r<lır: 

- Anlıyıunndın mı be knrdc", 
der. Ş!mcli üzerimde bulunan 11i
ııd\lcr lıııylicc bal yedikleri lı;iıı 
karmları doydu· Beni clahn a7. ra. 
Iıatşız ediyorlar· Ilunl:ır ı;:tdcl'5c 
;ı. erlerine gelecek obn b:ı_ kn. rıl. 
neklcr süphesiz clalıa aç olncalı:· 
lnrdır· Onlar beni dn.hıJ. ziyade :m· 
hııtsız edecekler··· 

ntz Afrikııhlar A 'TOpalıla.nn bf. 
rihlrlcrl arasındaki maharcbcnln 
haberlerini he.r gün alıyoruz. na,'n 
mnbarebelerinin, deniz mahanbc -
lcrlnin neticelerini her gün heycı
canfa :taldp ccliyorıız ve her gUn 
J\frfüa kıt:ısmı 5imdi pıı.yla.5011' o· 
l:ınl:ırm bu hıı.rpten gallp !Jl)mıala. 
rmA kendi dilimlıde dua ediyoruz. 
Runlıır m~b:ı.rebenln nctioeıdndo 
nınğlüp olarlar da buralardan Ç<'· 
ldlirlcrso yerle.rlno gelecek olan • 
lıı.r ~üphcslz onlarcla.n <laba. aç göz· 
Jü olacaldar. nw daha ziyade :m. 
hatsIZ cdcct"ailcr. Zaten A\TUp:ul:ı.
kl harbin en büyük sebebi bir :ta
rafm 1 Uxl.itrf katlar yemosl oldu· 
j:'tUlu f.elgraflar her gün bizo ka. 
dar blldklyorlar· 

Biz ılUnyııcb Blındlldndcn ba§lia 
türın btr nizam ıstcmiyornz· Şlm
clild nizamı Jmrmvl' olanlarm kn· 
rmfan doynıo5 Qlduğunılan bizi 
nrtık tok rahatsız etmiyorlar· Biz 
de söyle böyle geçiniyoruz. ı·cnı 
nlz:un kurm:ı1t lstıycnlerln m:ıksıı. • 
c1ı bizi koııının·k det-tı. l•cndJlcrinl 
doyurmak <>lduj;"tl ~phcslzcllr· nı. 
zim Uzcrimlzclo ketıclflerlnf doyor::ı. 
ool\ lcıı.ilai bal bulıunııd:ı.rsn blrl ıl~ 
yemelerinden l<orkarız ... 

Alaad adalarının Amerika har be 
askerlikten tecridi .. .. k I k . ? 

lUosl,ovn, 12 (A.A.) - Truı ajansı suru enece mı • 
bildiriyor: Ruzv.elt bu tehlikenin 

SovyeUer Dirliği ile Ffnllndlyıı a· önüne geçilebileceğini 
rnımıda notnı kör:ez.l hııkkmdııkl rın· -
la§ma dün Moskovada ?.!oloto! ve söyledi 

ıi~ ~ne Jıieblr şey IHı.ybdtlr htıkQmcU :Muıra bir ataıemtlller ta· hava meydanları da bombardı _ Jare!er, hedeflerini, §iddetle devam 
~~ .~ h!r dille y:-.ztlmııJ rek- 1fn ctmf§Ur. lıpanyada ataoemlllter man edilmigtir. etmekte olan bu yangınların ışık. 
.:"~ --ır1 ı11\lıa bUyUk olvr· muavini ola.n blnbllt!ı Fellcr, "bcynel· Roterdamdan Cherbourga kadar lan sayesinde kolaylıkla bulabil· 
s~~ bllo !l&,fl'lcrlnde J&- milel vaziyet içerisinde llıamn bu· şimal denizi ve Mano limanla - mişlerdir. Limanda bulunan üç ge. Oblo, ıs (A.A.) - ıuı.rter: 
ı::'l %~r mllfettn ll5:ınma hür· cUnkU a.rzetuıı ebemmtyeto blnaen., nna katlı taarruzumuz devam ~f Yektam isabetler kaydedilınistir. P..uzveıt. Ohloda Te Pansilvnnynda 

Finlll.ndlya elçtsl Pıı.sıılkM arasında 

ımzalnnıru~trr. 

:'tr. fı..ıı "'rin.i ıtöst.ermek 1..ı. bir yakında Kahlreye naltledileccktlr. °'r ·ısım bombalar da askeri Ji. Mct!ııdc, bu aıılaşmnnxıı !kl ınt-mlc· bllyUk çelik fnbrikalnrmı gezdikten 
.ıt.:· ""•"-"' ıw-u etmigtir. mala · bet t · l' Jıctl:ı •·emıılyetıcrlnl ve lJaltık dcntzı ı k"- · b Und ~? "'"rhk etmnJutnt'len 110 ı ısa e mış ır. . sonra. m .... ın en son nı.s e c çn· 
Ilı~ lı Tayyarelerimizin hepsi, ilsle • Tobruk limanına tt>krar taarruz lıalgcs!nde b:ı.rı~.. temin nı-zuıurdn lrfm:ıları :!o.zlalaııtmnayı tııval)'t! et· 
>-.~<-ldr l!!trf ol;umaş. yazmış, denler Jıep lisanın bozuldujtuıa rine dönmüştUr. edilmi~tir. Bu limanda hasara uğ. oldukları ıı;:ın aktcdlldlğl tasrih edil· mıı vo bllt'lh:ırc heyecanla. kendi::inl 
...,"- ~~ d'.'di&lmlı Jriltledcn bir taylllyor, fi&rO göstcrmlyonnnnu· rayan gemiler olmu, ise de, umu- mektedir. nlkışlııyan hnlka. hitaben dcİnfoUr kl: 
t~""ı -~im. J>fklmtle <>lmdn· Bir yangın kı\r~ısmda, bir aiııdan mi hasaratın derecesi tesbit edile. Anla§mıı. derhal mcrlyete glımlftlr. "- B~ka blrulnln Amerikıılılnrıı. 
~:1L -~-;,ılı, ncırcsfndf'!,, diye. ''yangın '-ar!" diye haykınp da ı·zmı"rı"n bı"r aylık memi~tir. Anl11t1manın musa.ddak 6Utet!crl M hlicumunct!ccs!ndehnrbeırllrQklmme 
ıı~' diı.ı.~" 3·füUmo bsktJ. Blru bir damla su dök-mlycn insanlar Eıitrede İngiliz tayyareleri As- gUn zarfmdıı Hclslnkide teati <'d0c· nln önUno ~cı;eblleccğiınlzc itimadım 
~ "'' 1lq "-atll nlnıınumı rica et- gtbf ... Dü15Un bir ke~. Bu miletı• • sab üzerine de hücumlar rapmış. cektlr. vardır. I<'akat bir hUcuma karıı koy· 
~~Urı.7re_r !ikl'in!le l!ll'ar etnıek scso bu ll!inm dol'nılufunn temin ıhr a catı !ardır. Büyük mendireğin ucunda AnlllfU'lıı.nlD birinci mnı!d si mucı· mnk l~ en 1~1 çarenin bu hUcumıı. 
~~ '"° ~o.ıııterrnactı. "E\'«ıf: hak- I~ ne yspab!Urdl!,, yangın çıkmıs ve limanda bulu- blnce, Flnl~.ndlya Al:ınd adal:ırınt as· kar.ı koymnğa. hazrr bulunmak oldu· 
_;· 'ttı~ ~edJ. anıa bu tı~t 151· C~wap ,·erdim: "iyi tUrkç11 bilen Eylulde bir mı"lyon yedi nan binalar hac:ara uğratılrnı~tır. lcerlfüten tecrit ctmcği, ttı.hktm etme- ğuna d:ı. ı~nnlim.,. 
~·- I' ralnrz ı.-.anemı dti,U· blrl&ine yazdırsbltirdl.,. Assah • Dfssie yolu üzerinde bi: meğl \'O diğer devletlerin asltcrl ltuv· Ne\yorlc, lZ (A.A.) - Stc!anl ıı.· 

11....._~ Arkada,nnn biraz daha güldü: yüz bin lirayı buldu otomobil naklive koluna mitral- vetıcrl:ılD emrine vcrmcmcğl tonhhUt j:ı,nsmdnn: 
~~ bf,:.ib:ı. TUrkç~yi bu balo ge. ''İşte bıında yaya kaldm tata.rağa- yözle hücum cdilmi~ ve zayiat ver. cylcnıeı:tedir. Al:ınd adaları bölr,-csin· Pamıllvanyn ve Ohlodakl harp mal· 
~~''or d.' ba mttıwnahad&n sı- İyi turk~e yazan lnunlan bir bmlr, 12 (A.A.) - Eylfıl ayı lçln· dirilmietir. ~ de ne 'Pin!Mdiyn, no ckı dığcr dc\lat'- 1 zcmesl fabriknlarmı zlyıı.rct edrn 
~ 'IQıo)~ur çok gazete B:ll'ılpltrl bile bulamr de !zmlr limanında yapılan ihracatın Ev\·efüj giln Cenubi Afrika hm·a ler tarafındnn asl:erl makcııtlr.rlıı. nuzveıt, nmcloyG ~ıtabcn ltısa h.itn 
~~. a11"'•-' nıatbaada bir arka• yorlar.

0 
JuymeU bir milyon yedi yUr. kllııur il· kun·etıeri de mutnd olan ke~if u- lmllanıI:ıb!lccelc hl~blr teBfsat yu:nın· beler lrııt ederek .A.merlltanın anca\ 

lıı ..:_ ""'i~l'dum. Aı"ııUMla.o gWo- Acı !fCyler, fakat ı;ercck·" raya ball~ olmuştur. Du lhrac'.ltın en çuşlarını tt>krar etıniı:.lcrdir. Bütün mıyacıık, nıskcrt h:ı.va üıılcrl tesis e'.!l· ı ıllrntııı ,.c mükemmel surette sll!th 
''Ql t~jııqı• eledi, fakat Ilı, ytıkaek kuımı Amerlkaya ynpılnıı§ lngiliz tayyareleri Üslerine avdet Jemtyecck, mevcut topçu Dll!VZ!lerl lanması tal~dirlnde hıırb!n anune •t' 
~ z llrk~.eyl mt\d:ıfııa o- Muzaffer Esen bulunmaktadır. etmiştir. yılulnC3kt.ır. çcbllecttrini ııtıylemı.,ur. 

~!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!i!!!!!~!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!i!!!~!!!!~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!i~==~!!!~~~~~~~!!j!!!!~!!!!!!-=!!!!wwı~~~~mrn~-~--~ .... ~~~~~---~ 
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~1n:•t in&a.nlarm gözüne 
.'t ç~ doldursun diye böyle 
~~du.nu:ın1 Yaratmıştır. Çevik, 
~ t ~ her tara.f ından ha· 
~ duan. olduğu yerde .bir da· 

~~. ;ibraznayan, r.dalelerini i
~ \'e ' en basit hareketi ser-

' \ı l oıaıı :rıtabıt bir GeY kadar gü· 
~ a'tdtr. lta 9.?'sla.r ,.e yarış atları 
~ \''1l§t at ne olduğunu bilmi
~ ~Vkinha:vvanlnr da yıı.şa.
i Jc~ e . Et .. 1ıoş koşarken b': bıı Çoc ~zel _ görünüyorlar, 
ı,.0 1' Çok rrı~ cagn: da Allahm 
to <liğı .• !~tara ayrı nyn 
d l'llarııı,,.ıro?.eJhklcri vtir.ııdunda 
tıı ... _ :ı~ı. Hay t ı._ 

~oı- ~lYor n . m.:r tarafm· 
d • tötı ' etıcrındcn f ı~km

ıı. '\> crfnde k 
t'ıt.ı ~ ih-Urk ıvılcımlanıyor-
dij ttıaııu f c~ bu krvılcnnlarm 
"ıl · Oıııı gö~tın~~ bile milmkUn· 
~ .. ıı d"likter· r gorıuez insan bu
}ı· :ı-at k ,_ınc terniz \'C t a:ıc bir 
ı~.ı: o•uısun 

"ll'ordu, un dolduğunu 

Bu çocuk eski ı.amanlarda 
yaaaml§ olsaydı, muhakkak ona 
ma.bud dJye taparlardı. Yarı~lar 
devam edip dururken ilk telaş 
i§aretlni veren yine bu çocuk ol
du. Ötekiler derhal kollarının 
blltUn kuvvctlerile ytiz.erek gc· 
minin merdivenlerine atıldılar. 
Yüzlerinde korlmnun kara göl
gesi vardı. 

Bir an evvel merdiveni tut· 
' mak için sulnrı köpitrtüyorlar, 

Ta uzaklardan atılıyorlardı .. 
Merdiveni tutmak onlar için bir 
saadet gibi oluyor. clelc tutuşa· 
rak merdivene tırmanıyorlardı. 
Iusa bir an içerisinde hepsi gü· 
vcrteye ı;ıktılar, kilpcştcye sıra· 
landılar ve göı:lerilc dı:ılı;ın d:ı.l· 
gm denir.c baktılar. 

Misi (;aruters sordu: 
- Ne var, ne oluyor? 
H:aptnn Bentley ccvnp verdi: 
- Bir köpek balığı var 5an1· 

rım. Çocukların talii varmış 

doğrusu, _yakayı ucuz kurtar
dılar. 

Köpek balığı. 
-

lnrUc beraber kahkahayı bastı. 
Suyu parnıağiyle göstererek: 
- Köpek b:ı.lıt;'1 ! dedi. 
Gt'nç lnz.: • 
- Hayır, dedi. Köpek balığı 

yok! .• 

Yazan: CEK LONOON Çevira MUZAFFER ESEN ı"a.kat çocuk evet. aer gibi 1'1n : başını salladı. Ye nrkasmdnld =========================::::-::-::.:· ==-========= bil tiln çocuklar onu taklit ctti
fik· l\adar hürmet ettikleri kıza dik·\ ler. Genç kız dudak bükerek 

rini ~öyledi: mişlc·rdi. Bu l:ız suya nasıl boll - Hayır, hayır, hayır diye 
- Ay, köpe!< bıılığmdıın 

kar mı bunlar~ 
kor· bol para dökmilı;tü. Artık ço-~ hnykırdıkr. 

cuklnrın gösterecek hüncrri kal-1 Sonra ser.ç kız bızc dondii 
rr.runış olduğu için kaptan ycıli· \'e: Kapta:ı mukabele etti: 

- Yas siz Mis. siz köpek balı. 
ğ:ndan korkmaz mısmıı? 

Genç k:z hafifçe titredi 'e 
kUprı;te iizerinden suya bakarak 
suratını buı·ueturdu. Sonra ye· 
niden tit:iycrek mırıldandı: 

- Allah esirgesin... Bu hay· 
vanlarla ko.tiycn yüzyüze gelmek 
istemem. Ne korkunç mnhlfıkl&r 
bunlar!.. 

Çocuklar güverteyi doldur
muşlar, iskemlelerin etrafına 
yığılmı§lar, gözlerini bir mabut 

!ere buradan pal amel arı c;öz.mc· Lf,tf en, c •dı b:ı.r.a ~~ 
!erini emretti. Faknt Misi Gn· tir !hiTUn ve bir :ıltm lngıl.z il" 
ru~ers kaptıını durdurdu: rast Yerıracniz. 

- Rica ederim. k:ı-:·n bir::ı Biz gen" kızın ctrr.fmda altı 
dalın dursunlar. Jkn. ,·erı-Ier, ';ışıydik. i.l':l1en c'imizi C(bimi
köpck b:ı!ığm.dan korkmazlar 7.e attıl: ,.c :stcnilcn parayı çı
sr.mrdım. kardık O, Ardmore'in uzattığı 

Kız çocuklarır. en kahramanı p:ırnlar1 aldı. 
na y&k1aşmasını işaret etti ve Elini kaldırdı ,.e gümüş pa: 
ona bir d:ı.ha suya dalmasını rayı çocuklara <laha iyi göstcr
cmretti. Çocuk haroketlerilc hn· mrk İ('in parayı p~nnakla.rmm 
yır dedi \'C :>anki kcndisilc ~a.k::ı l'CUnd'.l tuttu. r:ıı, t çocuk!, r 
cdiliyorınu§ gibi bUtUn arkada§· suya atılmak için küııc.skyc 

doğru koşmadılar. Dudakln.rm
dn blr. gü!ü3 çiçeklendi, fakat 
oldukları yerde durduls.r. :ıii 
parayı çocuMara ayrı ayrı gv 
terdi. Fakat hepsi ayak}, rı. 
gü\•erteye dclın sıl:ı b.stılnr 
Baı;larilc hayır dedılc.ı ve gu 
Jümsemckte dc\'am .ettiler. Mu 
cadclcden yorulan genç kız g;.i 
milş parayı küpeactnin Uzerin 
den fırlattı. Çocuklar, gözlerı!t 
paranın t.';izdiği c;enberi tnkip el· 
tiler, fakat yerlerinden knt'iyN ı 
kımıldnnıadılar. 

Dcniston yn\'a~ scs!e genç kı 
za ta\·sıye etti: 

- Sakm 1ncriliz lirasını SU\' 
t:ı. . 

atmaymız. · 
Genç kız bu sözleri hıitrnem ; 

.;ibi nltmı, elinde tutarak çocuk 
Jıç·a gösterdi. 

Bu sefer genç kıza kapt:ıı 
Bentley rica etti: 

- Bunu yapmayınız l\fis, C't 
rnftn köpek balıklan' dolıı.şn kcr. 
lııH.ıta bir kediyi bil<' dC'ni?.t' nt 
mıık gtina.hi:L, ~ tJOllll.' 

.. 
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Hadise lerin 
tefsiri 

TaıvlrlelkAr 
Baber'e cevap 

veriyor 

D O .. n 11 n ve b u g ü n· ü n .b a b e r ve h a d i s e 1 er<-;~ 

Balkanlara · Romen ordusunun Askarlerl•lze 
lledlyeler (Baş t.arafı 1.-nclde) 

(Ba:, tarafı 1 nride) 
lllf'k isknml" n (me.,lckila' ıfati-
11! Tb\ irin ;·ııptığl hu io:ten yü:ı:ii
nüı:ün im.arılığı knyıledilmck) .,u· 
rcth·le bo., yere tariı f'ılilmi'?tir· 

taarruz niyetleri Alman mualli~leri 
(Ba..' tarafı 1 

nclde) Bu""kreşe geldıler 'inyor Gaydanın yerinde biz oJ
ımydık bu tnrin tiU selde sokar 
ehi.: "l'ıldırım hıı.rbl süratlc bitir
meli. Jçln h:ıftalar~a. hn.ttii nylart'.ıı. 
clil,ünlll<'n harp df'meı..-tır.,. derdik· 
Zira bu tarif Hnlyanın Ubya hu
dudunda ba.~Ja.yrı> da. hitinnek için 
blr ny<lanbcrl düsün<lüi;.;i h:ırhln 
<'CN'~anıruı. çok uygundur· italya. 
harbe girmek için ekiz ny clü· 
siindü; 5inıdi Hbyıı. hududunu geıç
tiktcn sonra ~ine ııilra11o bu hnr
hi bitirmek çaresini düşünüyor
Hdki h'.lreldita bn!;ladıi;'l 7.nmnn 
)foe ha.r'.ı> üratlc bitecektir· 1'ii
stinme surotilo 7:amıı.nm u:1.:ım:ısmı 
hr5.'lh:ı. imtır.amak gerektir. 

Jl \SAN J\IJM(lA l'I 

ı'İ<'.,ll'o<da:ııv,ıı. uyınıyan bu harc
kt>tiıı ta,7.lhlııi , ·e 'cnliğlmlı doğ
ru hın nd!<;e :rnğmen yahın ~ere 
tehzile h:.\lkıııı. olmaum Mntbn.'\t 
Kanuıııınun hiikiimleı 1 dairesinde 
anıi ı.tihıııılıı Ye ınni ııunto Jınrf
J~rlo , e bu hu~ust'a a~acağmı da.· 
,·adaki hakkını baki kalmak şutl
Jc yalanlam:ı1111.ı J terim· 

Ta 'iriefkar gıı.ı.ı~tcl'll sahibi 
7.i~·ad J<:büuJya 

11-10-1940 

Meslckd~ımızm bizden istediği 
tavzih evvelki günkli sayımızın 

POLJST E: sayfasında uzun uzadıya yazılıdır. 
1 

birinci sayfadan naklen dördUncU 

--. --- •. • Okwruunııısa görebilir· Müdafaa 
.Tıyatroya muşterı niyeWe tecavüze geçen ıbu arkn-

cağırırken.. daı;ıa, Haberin "bir haberdeki sıh: 
Gıılat<ı~ "I~raba§ tlyatroau.,nda ~ınti tcUcik" şiarı bahsettiği fıkra 

rı:kl1mcılık ynpruı HUmU, dün altşıım l ıle ~? . n~latılaınnm~a anlatmak· 
tiyatronun kapm önünde: tan umıdı !kesm.ek lazımdır: . 

, . , . Bir gazete, bır haberin sıhhdini 
- Hıı.ycH elendim, kııntolar, ı;ar t t.kik . . 1..,,. 

1 
d . . 1 ..... : 

t ı ,, d llk k dl 10 k e ıçın n CLAB ı a.ırenm sa lUu· j 
~c e er, .,. per e ·ome , uru§a, tı· .. d .. rU d •. k lk. b , ye ı mu u n en ıuaş- a une aş-
lJlr klııI.,, diye bağırıp dururken, vurabilir ki makul olsun? ''Nakile 
Burhan adında bir arabacı fazın. bn· töh et kt d ı ·? m yo ur., ~mcz er mı. 
t;ırmamasını soylemlş, lm yüzden ara· ''ılrntaka lktısat Müdürüne sö;r 
larmd:ı. §lddetll blr kavga çıkmııtır. leınediği sözler ntfı" nı iddia eden 

:Kavga esnasında arabacı Burhan Tasvir sahibinin eğer lizcrinde 
bıç ğou szyırmt§ ve HlffluUyü kolun· durmak işine ~etmiyorsa, 0 yazı
dan yarnla.~b.r. nm çıktığı günden ~Ju güne kadar 

·ı-nraıı tedavi altına almmıJ:I, Bur· Mıntaka lktısat 1\JüdUrUnlin l<cn
han yakalanarak tahkikata. b:ı.§lan· disino atfettiğimiz ifadeyi tashih 
mı§lır. • eder bir ~ey yazıp da lbizo gön-

ÇF.ŞllEDEN Dö~"ERKF..N ~ dermoyişi okuyucuların dikkatin· 
Şl~E KIRILl:SCA.. den kaçar mı, zannediyorlar? 

Samıı.tyada Alle!endi. sokağında o· Tasviriefkar (meslekda.5lığa ya· 
turan Hllseyinl.n 7 yn_şmdakr"otiu Ne· kqµnnz) naziyle kusurlarmm dile 
enli, dün Çe§meden doldurduğu i. bir nlmmaması ve .bunun temin etti
~e s~yla evine.gelirken, o.yağı kayıp ği masuniyetle ha3kalarma ç:ıt
clU.mU~. lantan şişenin camlan karnı mak imtiyazına nail olmnst nrzu· 
mı. b3tmr:tır. sunda bulunabilir; onlar bu arzu-

nu JJurcUe yaralanan çocuk baygın yu mcslekda.'jlığa ynkıştırsalar 
l\lr hDlda Cenahpa~ hastanesine knl da biz mcslckc yakıştırnmnyız ve 
drrılmı;; tır. onların jilzünde kızarmak istidadı 
ntnutA..'iA ÇARP.AN oro~ıonll.. olmasa da Baavekaletin Yalov:ıdan 

HnW adında. bir §Oför, dUn idare· boş dönen otomobiline ait bir ka
mndcld 23U numaralı tn.ksl ile suttan zrı. haberimizi :tııhrlf ederek bunu 
hsmamı caddesinden geçerken, gra· da yüksek makamlara gazetemiz 
moroncu Etamı dUkkftnma.tbbİcUrml§, nleyhinde f.ik.i.r telkininde kullan-• 
cnmekı\nını kırtlll§tır. pıruc tmr<'tllı:ı ".meslckd.nıhk" .;ya· 
Şoför yakalanmı,,, tahkikata ba"lan ı if>~ar l1esabma '.)ino lbızim yüzU

mı~tır. 

KADIN KAVGASI 
ı-:uçukmustnıapaıidıi YcnJyoıcıa 1 

numarada olurnn ŞUkrll kızı':;J ya~rn 
da Emiııo ile nytıı evde 'otura.iı ld:eh· 
medın kc.rISI Hayrlyc geçimsizlik yU· 
7.Jnden aaç:ıaı:a ba,,ba!ia. bir kavga 

muz kızarır· 

Kıymetli taşlara 
rağbet çoğaldı 

:>apmı~lar, kavga s:>nunt'la ~emile Son günlerde fiChrimizde her 
:>umrukla Hayrtycyt yUzUnden yara· tlirlil kıymetli taşlarm fiııtlan sü-
1 m.ıştır. ı....., _; f'i: r&t.le nrtma.ktadır· Bu taşlar Uze-

Cemile hakkında. taldbata glri;oU· ı rinde hararetli muameleler cere· 
rn tir. yan etmekte ve Sandal Bedesta.· 

16 ~oför cezalandırıldı nmıı gelen taşlar muhamminlerin 
- koyduğu fiallardan çok fazla kıy-

Emn yet ı:.ltmcı §Uba memurları 

dUn ele şehirdeki kontroller neticesin; 
d .. seyrüsefer nlzamlarmıı. 'nykırı ha· 
r 1 ette b:.ılunc.n 16 şoför Ye trnmvn· 
:1 n yUrUr'tcn otlayıp binen 17 ltl§l 
t d mrıa ecza. kesmişlerdir. 

~5&Rfi!191faM----·-· 
SAKARYA 

SL.'lEUASINDA 

lcmbardmıanlar ... SukuUar_, Pi • ,. uı;u.,Ue hncumlar ... Hava zate 
rl uğrundıı ölenlere ithaf edilen 

mu:ızznm blr mm ... 

Kanatlı insanlar 
RAY llİLLA..'71,'D -

FRED Mc. lfURRA Y 
Renkli Fra.n ızc:ı 1'11m ,.e nyncn 

BENJ.AJ.t!NO G1GrJ'nln 
ICALBİN SESt 

~nheserl 

. 

~et nlmaktadır. Netckim geçen 
gUn bedestanda 16000 lira. muham
men kıymet konulan bir pırlanta 
20.000 Tfö1': liııısma kndnr ~-Uk· 
scltilmis ve bu fiattan salılını;ştrr. 

Aliıkndarl:ırın v~rdiği malfım:ıta 

göre, yükseliş lbilha.."ISa elmas ve 
ııırlantalardadır· Elmas fi:ıtları 
son :r.amanlarda yüzde 200, pırlan
ta. fiaU:ı.nysa yüzde 000 :yliksel
miştir. Fa.kat en fula fiat alan Ye 
tercih edilenler daha ziyade bü
yük l!ışlardır· 

115.vc edildiğine gör"' kıymetli 
tnşlardaki fiat yüks<>liııinin başlıca 
sebepleri lbaşkn. mC'mlckctlerde de 
bu fia.tlarm ;>-Ukselmekte oluşuyla 
beraber bilhassa. bu t~lardan son 
znmanlarda hariçten de gelme· 
mekte olmmdur. Bu suretle <lnhili 
piyasada mal aznldığmdnn fintlar I 
tn.biatlyle yük~C'lmi.c:tir. Bu :> ilksc
liş halkı da tahrik etmiş Ye kıy. 
motli t.:ışlara karşı talep artmıştır. 
Aliı.kndarlar ytikselmenin ne kadar 
de\·am edec~ğini tahmin edeme
mektedirler. 

vaziyeti, lnglliz dikkatini çekmekte 
ve Hltıcrin Musollnlyc BoğaZlan, 
Orta. A~yayı ve SUvey~l '\"unnak i· 
çin Bo.lkanları askert işgali altmıı. 

almak nlyeUnl bildirdi~ hakkmda 
Bcrllnde bitaraf menbalardan gelen 
raporlar, gazeteler tarl\!ından, Tay
misin diplomatik muhnblrlnin a~

ğıdakl te!slrl ile birlikte iktibas 
olunmaktadır. l 

Taynıisln diplomatik muhabirinin 
1 

tefsiri §Udur: ''Bu tarzdaki askert ' 
ııırlnr umumiyetle ltolayca l:c11folu· ı 
namnz. Bu gibi haberlerin sızmc..smı, 
bagkn p!Anlnn ı;Ulemck için bizzat 
Almanlarm yapmııı olmam ela. muh· 
temeldir.,. 
Şu cihet !tayda §ayandır ld etmdl

Uk ltalyanrn Yunnnlstan Uzerlne 
tazyiki fazla~trnlmamı§tır. 

Mihver devletlerinin hattr hare· 
keU lkl tUrl!l izah olunabilir: 

ı - Cenubu Şarkiye doğru 11er· 
Jeylş kararl~tırılmıgtır ve bu 1lerlc
Y1ı hazırlık safhasmdc.dır. 

2 - Bahis mevzuu olan Balkan 
memleketlerine, bilhtuısa TUrklye 
ve Yunanlstana k!l.T§t bir tehdit ve 
korkulma hareketltllt. 1 

Çarpııın1asız avnntajlar elde et· 
mek için bir tehdit ve korkutma ha· 
rekeUnin bahis mevzuu ola.blleceğl 
lehine agağıdakl sebepler mc\'cut
tur: 

Bnlk:m taarruzunun nlhal hedefi 
.ıllvcn olduğuna göre, !Il1 clhet kay· 
dedilcblllr ki bU hedef uzaktır \•e bu 
hedefe varmak için daha evvel, Av· 
rupn Türkfyesl, Boğazlar, .Anadolu, 
Suriye ve nihayet Filisllndekl lngl. 
llz kuvvctlcrl &ibl mua:r.zam mania· 
larlc. kar§ıln§Dl:ık Irızımdır. 
Diğer taraftan, zamıın, mihver 

devletleri lı;ln sıkışıktır. mıı ynklaıı
tık~a. havalar gittikçe daha ziyade 
fenale§Dlal<tndır. UmumlycUe pek 
pratilc olmıyan mUnnkalA.t mesele

.si, suikast lhllmallerlle daha. ziyade 
G"ilçle§mektedir. Vaziyetin inklşafia· 
rr karııısında, Tilrklyenln ve Yuna.· 
nist.anm hattı hareketi, sakin '\'e 
azimkAr olarak kalıyor. EStıscn 

Tilrktyenln \•e Yunantstanni vaziye. 
tinin, mesel! Romanynnm \•azlye· 
tfudcn tamamlyle ba,oka olduğu bir 
coğra!t hakikattir. RomanY.a ıışağl 

yukarı çcnbcr içind~ bulunurken, 
Tilrklyc.nln ,.e Yunan~tanm geniş 

dcnlz hudutları Yardır ve deniz, 
mihver devletlerlnln mUtte!iki değil 
fakat dUşmnnıdır. ÇUnkU Akdeniz· 
de !nglllz kontroın hUkUm BfirmeJc. 
tedir. 

Sovyetler Birliğinin hnttı hareketi 
çok sarih değilse de, Boğazların 

mihver clevletlcri tarafından kon
trol edllmcslnl mUsalt bir tarzda 
ka.rŞrıamıynca~ı \'e TUrklycnln, lca· 
bcdcrııe ynpacağı mukavemette Sov
yctıer tarafından mUııkUUıta. maruz 
kelmıyacağı kolayca tahmin oluna· 
blllr. 

Iler ne suretle olursa olsun Al· 
manya bir tcl1dlt \'e korkutma ha. 
rekeUnde bulunsun veyahut Dnlkan· 
larda. haldkl bir taarruza. gccmclt 
niyetini taşısın, Türkiye vo Yuna· 
nlııtan, buna nnıııl karşı koyacnkla
rrnr bilmektedirler. Birinci §Ikla, o· 
yuna dUşmlyecckter, ikinci şıkta. ise, 
krndllcrlnl mOda!aa. cclceeklcrdir. 
Muhasamatın bidayetinde Alman· 

lar, lnglllz hUJcQmetınlJ Thılkanlnrdn 
b:ı.rut fı~ısını tıtC{'lemekle itham e. 
diyorlardı. Şimdi, mihver dc\·Jetlcrl· 
nln. lıAl<'n o 7.ıımnn lnglltcrcyl tah· 
tıe ettikleri şeyi yaptıldarrnı söyle
mtnin tıı.m zamanıdır. 

Bunun ııcbchl de. İngiltere Uzerl· 
nıı yapılan hllcumların muvnffaki· 
yctslzll!e u~ramrş bulunmasıdır. 

~Uvcyş kanalını lsUhdRf eden 
plA.n, CebelUttnrık cihetinden bir na. 
zlrlnl lhth•a etmezse tnm cılnmaz. 

Fnkıı.t İngiltere, dlklcntlnl her iki 
cihete ee tcv'eıh etmiş bıılunmaktn· 
dır. 

/)X" H l 

t(}" IlJ" lm eğl"n:nı·I., kıthkıtha ile, ılo~·a do~ ıı ;Ulrnel• l!!tlye11ler Slnt•nı:ıC'ılılı: ll ,, l., wlod• b"''TA"'Y" Yk A R E c İ 
~ Şaheserler Şaheserinde 
ı ~ T O R K Ç E S Ö Z L Ü Fransızca Orijinal 

fL=3~~k.,~!1 ~:.:.~' K' t:J 

(Ba., tarafı 1 ncide)' Hudutla.rtmlZl bekliyen kah· 
tipinden pike bombardıman tay ra~an askerlerimi?.e · hediye 
yareleri de görülmekte jdi. göndermek etrafında gv.etele. 

Diplomatik mallfillerde zan· rin ve bu arada. gazetemizin de 
nedildiğine göre, bu ha.va. geçi. yaptığı neşriyat lblitlin memle· 
di İngilizleri korkutma'lt için tkette ~ok iyi akisler bulmuş 
nazilerin ilhnmile tertip edil' Ankara.da. 'ha.yır sever ikadmlan. 
miştir. mız bu iş üzerinde faaliyete ge~r 

Bu tayyareler içinde '.Alınan. ımiş bulunmaktadır4 
yadan yeni gelenler mevcut~ur. Diğer taraftan Parti de bu işi 

Alman askerlerinden mürek • teşkilatlandırmak gayesile hare. 
kep bir gurup büyük lbir Alman !kete geçmiş, dün bütün kazalara. 
nakliye tayyaresi içinde askeri ibir tamimde bulunarak, şanlı 
hava meydanr olan Banersaya erlerimiz için hazırlanan ve ha.· 
muvasalat etmiştir. zırla.nacak olan kış hediyeleri. 
Bükreşte general Antonesku - nin Halkevlerine mek:buz muka; 

nun beyanatına nazaran Ro· ı bilinde teslim edilmesi bildiril. 
manya ordusunun (talim ve miştir. 
terbiye) fırkalarI erkanını yer. İstanbul Parti müfettişi Re· 
leştirmek için hazırlıklar yapıl şat Mimaroğlu da bu yükselt 
maktadır. hayır işile meşgul olmağa ba.,la. 

Diin öğleden sonra sarayın mı~. Partinin tamimine zeyl oı· 
önündeki meydanda birkaç Al· mak üzere ikinci bir tamim yap. 
man tayyaıccisi görülmüştür. m13tır. 

Gala~'dıı.n gelen haberlere göro Bunda ~öyle denilmektedir: 
Danüb'ün (Anadolu njansmm "Kış geliyor ... Kahraman ns· 
frenkçe adıyla D:uıiib dediği neh" kerlerimiz, sınırlarımızı bekli. 
ri ~iz Türkler ıısırlarclnn?~rl. Tıına. yor. Erlerimize kt'§lı'k hediye ve· 
denz·) deltasında. filındı ıkı bin . . . . ,_ 

taz Al sk • ....ulun rılmcsıne, ıdare heyetı 2'arar mun anı • man n ·erı u • . • 
maktadır ve civarda. 24 Alman va- verdi. Bu karan verırken, ken. 
punı s:ıvrlmıştır. Karadeniz lima. - di insiyotivine baf}ka. yerlerden 
nt olan °Köst.enceye yUzlerce ltaı· aldığı ilhamları da kattı. Şu 
yan muallim ve tcknisiyenin mu- neticeye vardı: 
vas:ılntr beklenmektedir· Bu lt!!l· "Adiyen hediye, askerlerimi· 
yanlar Köstenco clYarmdaki Ma. - 7.e muhterem halkın tcberrüü 
mnia .ha.:a.. m:ydanile deniz tayya.· ol~caktır ve bunlar, Halkevle. 
re~l üssuntin ın~ma nezaret ede- . kb ka.b'l' d t 
ceklCJ'dir. rıne, ma uz mu ı ın c es· 

Bu arada Bükreşte iktlsadi ha- 1 lim edilecektir. Orası bu ~yayı 
yat faaliyeti birdenbire azalmıştır. peyderpey makamatı a.skenyeye 
Romanya borsasnıdıı kıymetler gönderecektir. Hediyenin şart. 
süratle dU§müşt.ür. Dün borsada ları §Unlardır: 

ncş:editcn bir telıli! ıtclüşa. düş· "Hediye yalnız ve kat'i olarak 
mcge sebep olmadıgını ve kıy " .. , .. h d 
metleri 11fımil olanların bunları el· uç nev e mun asrr ır: 
lerinden çıkarmamalarını bildir - ''1. - Yün çorap, 
mcktcydi· "2. - Yün eldiven, 

Resmi mahfillerde, :Alman mu - "3. - Yün gömle~.·· 
nllim krtaatmm bugün öğle vakti Re5at Mimaroğlu dün liendi· 
BUkrcşe muvasalatı beklenmekte' siie görü!fen gazctecllere bu 
dir· Hava muallim !kttnları ise saat 
18 de Banacısaya geleceklerdir. mevzu üzerin.de demiştir ki: 

· ı ı ı "- Bu hareket kahraman lXG L ZI,Elt STAXBUf,,\ 
GEU\"OnLAR askerlerimizi tatmin değil, tat. 

Rükrcs, 12 (A· A·) - Röyter yip olacaktır. 
ajansı bildiriyor: Hediyenin, yün çorap, yün 

Romanyada. bulunan İngilizlerin eldiven ve yün gömlek olmak 
büylik bir kısmının pazartesi nk- üzere üç nev'e inhisar ettiğini 
ş:ınu Köstencedmı kalkacak bir. söylemi~tim. Yün çorapla yÜn 
''apurla !stanbulıı hareket etmesi 
muhtemeldir· Bilkreşteki sefaret eldiven malum. Yün gömleği 
kadrosu tahdit edilecekse <le he- izah edeyim: İster örme sücter, 
nüz diplomatik heyetin hareketi )ster yünlü kumaştan yapılmış 
mevzubahs değildir· bir mintan, jster vatka. ile dikil· 

GEJ,J<:Numt ROMAXl' A mis ve maruf adile bildiğimiz 
ll('K0l\JE1' ERKANI ' ''içlik" olsun, hunların hepsine. 

KAHŞILADI birden yün gömlek diyoruz. 
Riikreş, 12 (A· A·) - n. N. n. 
Almnn askeri heyetinin havacı- Buna 7.amimcten, bir~y daha 

Jık kısmı a.zftsr, general Spei<l~l dü§ilndük: Subaylar için, fev. 
kumandasında, öğleden sonra, kalade, bir ikapalı hediye torba· 
Bükreş clvarında. Baneasa tayyıı· sr ... Bu torbaların ihzarı ve 
re meydanında, Başvekil muavini kapanması için, vilayet ve aske. 
ve lejyoner lıareketi 13cfi Horia ri yük~k makamla tcmruıa gi' 
fümn ile general Pant.azi, mllli mU· rilmek iiT.eredir. Bu torlalara, 
dafıuı. müstcsnn Komodor !oncs- 'J'ürk ka<lınr, bir ımbay ihtiy:u~
co. ı;enel kurmay başkam gener:ıl 
lianit.sio tarafından knrıiılanmış _ larmı düşünerek hatırına gelen 
tır. Almnn elçiliği fızfısr ela t:ıyy:r Ye istediği ,eyi koy::ıcak, torba: 
re meydanında lrn?.ır bulunmuştur. ı lar, bir heyet. huzurunda kaııa. 

Jfomodor 'loncscu, general Spie-
dclc hoş geldiniz demiş ve gene
ral Speidel de Alman Reich mn
rnsali Gödng adma tcşokkUr et· 1 

miştir. 

fından Romen su'baylarına. tak· 
elim edilmiştir. 
Garın salonunda genel kur_ 

mny reisi general Joniti birkaç 
söz söyliyerek heyeti general 
Antonesku adına. selamlamış, 

nıp mühUrienerelC ulierl ms.· 
kamlara gönderllooektir. 

Hayrr sever rrürk kadınlan .. 
nm, askerlerimize hediye hazır" 
lam.ak Ü7.ere, biribirlcrlle yarış 
edercesine, şimdiden faaliyete 
geçmiş bulundukları muhakkak. 
tır." 

Bütün memleket Halkevlerf 
hediyeleri kabul için lfiznngelen 
hazırlrkJan bitirmişlerdir. :Mak" 
buzların tabii bu hafta bitlrile. 
cek ve hediyelerin kabulün<S 
başlanacaktır. 

Maarif Vekilinin 
· ·seyahati 

Afyonkarahlsa-r 12 (A..4..J - Ma&• 
rtt Vek!ll Hasan .Ali YUcel dD.n altaJtıı 
buraya {ietmııur. Iwan Alt YUcel be 
ledlye tarafmdan §erc!lne verilen zi• 
ya.te).ten sonra geç vakto kadar vlll• 
yetin maarif ~teri üzerinde altıkadar
lar ve ~ğretmenlerle g8rll§mclerdc bU· 
Junmu~tur. 

Maa.rlt veklll buraya gellr]<cn Dl• 
nar ve Sandıklı kazn. merkezlerine de 
11trıyarak, mektepleri tef~ od~~ 'c• 
tlr. 

italyanın Po 
ordusu pek 
seyyalmiş 

Her tarafa mesela 12 
adaya ve Arnavtuluğa 
•'! sevkedilebilirmiş 

Roma, 1% (A.A.) - Po ordu.stmun 
ldusollni taratmdan tt'!U~i hakkmds 
te!ııiratt& bulunan Stc!anl ajansının 

diplomatik muharriri şu aatırlan JU'" 
yor: 

"Hudutları mUdataa vnzltesllo mO· 
kelle! olmıyan Po ordusu maıırvra 

kabiliyetini ve lstısnat muharebe kud· 
rctlnl ha~ bir ordudur. Bu ordu mUt 
hi1' surette aeyyaldir. İtalya, 1 ta •y;ı · 
da. ve denız B§ırt nrnzlBlndcki kıtaa· 
tmdan mUstakll olarak bu orduyu h"r 
nn gerelt ltalyn.da ve gerek deniz tı.""I' 

rr arazide en uzak noktalara mf'11cı:ı. 
Arnavutluğa 12.adaya. §imal Afrikn.· 
sma ve Habcşistana kadar 11evkcde· 
bilir.,, 

Bir Amerikan 
hava Generali 

Londrada 
Loııdra, 13 ( A.A.) - :Anı eri. 

im Birleşik devletleri lhava. mii· 
Clıancy, yanmdıı. kurmaymtinn 
yüzbası Savillc olduğu lıald(', 
dün Amcrikadan, tayyaro ile 
Londraya. gelmiştir. Gcncra.l 
Chaney, hava. hücumlarmn. ]car-
511ngiltercnin müdafaasını ''C 

sivil lıalkm bombardımanlarını 
ımiişahit sıfatiyle tetkik edecek" 
tir. 

Hint müslümanla
rının kararı 

GcnC>ral f1peidel, bilahare Ro
men l1avıı kuvvetlerine mensup 
lıir ihtiram krtasınr ve yeşil göm
lrkli bir Jcjiyoncr kıtasını teftiş 
etmiştir. pek uznk olnuyan bir maz.ide i· (B:ı.cı ta.nı.fr ı ncldc)· 

ki ordu arasında kaydedilen 1 man mcmleketİere derin sempati his 
teşriki mcsaıyı hatırlatarak lerine tercüman olmak 1.lzere,, tf!za· 

AV\IA~ ASIU:Rt JIEYI<.ift 
lliikrcş, 1f ( A.A.) - D. N. 

B. ajansı bildiriyor: 
Romanya hükumetinin talebi 

i.izerine Romen ordusunun ta -
lim ve terbiyesine yardım c<le. 
cck olan Alman askeri heyeti 
azası bugün öğle vakti Bükre~e 
mm·asalat etmişlerdir. 

Gar Alman ve Ror."JCn bay
raklarile siislenmişti. Başvekil 
mtıa\•ini ve lejiyoncr hareketin 

·kumandam B. Horia Sima ile 

1 
hariciye nazırı B. Sturdza, ge • 
ııcl kurmay reisi general Joni· 
ti ve birçok yüksek rütbeli su. 
baylar garda hazır bulunmuş· 

lardır. 
J\<'za Almanya Ye İblya el. 

çilcri!e İspanya ve Japo:ıya mas 
lahatgüzarları Ye men . 1;etlc' 
rin ~ta~cmilıtcı·le::-i de g&rdcı 
idiler. 

'l'renck:ı C\'\''" :ı. Alman :ı<Jkt>. 
ri h<:>yı:'1 in•n rC'isi .... cncral Ihn· 
~en inmis VP Alman rlri~i t:ır:ı. 

hu t t 1 dil l b "ldl ııme,ktcdlr .. başlayan yeni devrenin o za. ı ra ert P e mr.s 1 r 1~ mnnki muvaffakıyetlere •mün· Beyannamede mnsl!ıman rnem • 
- .. · · - tr.rc bir taarruz vukuu halinde :mlls 

cer olaca.gı umıdınde oldugunu ıu ııı dl t b emtelcct!rrın b'ld" · · ı man n sanın u m 
ı ırmıştır. •. I yanıb:ışmda yer &lmağa ve bUnlnıs 
General Hnnscn, bu sozlcrc mUmkUn olan bUtUn yardımı yarnıa· 

teşekkür etmiş ve Alman ordu. ~a mecbur knl:ı.eağı 1111.vo edilmekte· 
sunun Romen devlet rcısının dir • 
talebini memnuniyetle kabul c -
d~rek nomcn ordusunu tecrü. • Londrn, 12 (A.A.) - .Am'rrılllk 
bclerinden istifade ettirmek i - dairesi, mayn taranın işlerinde kulla· 

mla.n '•Sea Klng .. gemisinin bir dtış· 
çin askeri bir heyeti memur ey mnn maynına. çarparak b:ıtmış oıdu · 
lcdi;{ini bildirmiştir. ğ'nnu bllılirmekted!r. Knyb0lanıaı1tl 

General Hansen. kendiı::inin ynkın aileleri haberd:ır cdllml:Ur. 
ve bütün heyetin bu vazifeyi • •••• .._ .... :,:ı: .. . . ·r ,. __ ..... -•. - ... ___...... ............. - .. 
bultin kuv\'ctlcrıle ı 2ya çalı§a. -·-······---··· !: 
cakl:mnı ila\'c eylemiştir. 1 "'Göz Hekimi Ü 

General Hansen, vanmd:ı AI- :: 
man elçiı::i Ye Alma; afiı:;emili. _ Dr. Murat R. Ay~ın ·

1
·: 

terleri olduğu hııldc doğnıca · 18 -ı p ..-.. kknpı fmnm J • . eyog u • •· .. - • 3 •: başYek.ılete gıderck general An· sokak No: 2. Tel: 415~ :~ 
lon.rslmvu zi;•:ırct cylemic:, he . aiMuayene ve her türlü r.01 ~j 
yetin 40 subıyı da kentli!crir.e Üamc liyatı hL:llra için parll~11• ~~ 
l ı . d"' 1 .. s. a1~1~ r ı.cn ap:utıman:ıra ı: :n:::s:c:d::n::ı::::~:: 
:ritmiskrdir. ar.::aam:m: 



.39. 
'ıt 

lece, aabahlara kadar hu-
6Ien zenclnlıı bqı u~da 

~? bckUyeıı ke:ndlsi değil 
~ ltte. timdi de ölen ada

~. eoi kendinden tnmıinat is-

" 
• ~~i"\'anlar! ·diye mırıldan-
~ ııa.ııldSrler!,, 
~ Çok ınahcup olmuıtu; 
~ ~e soruyordu: ''Acaba. 
~· hldozıa anlatmalı mı, an .. 
~11U1 

~ • ADAM" ÇETESt 
~ llbah, Şeldon 110!ada o -

...._ ,:.~ k11a anlatıyordu: 
'8lt .... -.aer, Yolunda gitti· Soteyi 
~t bir vaziyette buldmn· 

'4da.zn•c1an gelen valı§Oerill 
~ ~ 'k&rwı nasıl hareket ede
~ tUrlll teetlremlyordu· 
"-~ ~11k&beleye karlıfmak -
' ı:-.:,.~ belllydl. Bunun ~ 
'~• ceaa.ret verdlm; o 
'~. bUyUk blr ceaaret g!Sa-

'~ l'eial bulmıan o murdar 
\: 'ıı ~ Teıepueyi divana çek• 

S ~ herif, nihayet verdi· 
~~ ka.bul etti. Öldllrdllğil 
--. ~ loyıneti neyae on mJa.. 
,~. 

~' -. •ııaydl bakalım, a
ll da çek arabanı!,, de• 

·~ ~ ~ ki, Telepuenbı 
~'1 adam.Jar ~ de Dımal 
~. ll..~ değil... Altnue k1fi 
~ 8ts bUyUk \'ahfl kayıtmı 
~· ~· Hepsi de pusuda ha· 

: ~- en, on Dd kf'1 de 
ltı-' da var. Banlan elmdi· 

• ~ ~ mtlııadere otmcı:mJt-
~ '1a ediyorum· 
'""" ,,~'den bu allAhlan eli&-
' '<lllchzıız? . 

• 

Yazan = C:elı ı.oadoa 
kmııldama.yor, ve ötle vakUniıı ba 
ta.ııammUl!ersa sıcağı o.ltm.d& Adeta 
czilm!ş gibi duruyordu· 

Tahitill gemiciler, sabahleyin..,. 
fakla beraber kalkarak balık a\'ID& 

gitml§lordi· "Bele1ı0ııa" ıuıluinhı 
mecrasmı tak.ip ederek çıkacaklar 

ve ai.16.bla balı:k avlryacakJardı. 

Havada. en hafif bir rUaglrcı'k bl. 
Je yoktu. "ŞeJdon'' belli bellnds bir 
tıpirtl ile u)1lusunc\U uyandı· Talı. 
teQGuurunda Adeta yaklapn bir 
tehlikenin vücudunu aesmlfti· 

Yattığı yerden kalkmadan P. 
lerln.i açu. Hamattan &f8'ıYa bak. 
tı: Öndeki Aha slllblı ft!ıcllerle 
dolu-· 

Henüz bu sabah yanlarmdu. ay. 
nldığı "Port _Adam" çetestnın tA 
kendfal. ••San. Krfatobal" bilerhl. 
decı on bet k}fl daha bunlara llt1. 
hat etmie- Hiç eQphm denbde 
biri~ olacaklardı· 

''Seldon" uzandığı hamaktan YL 
V8§Ç& yere kaydJ ve hiç aceleye ıa. 
sam görmeden parmaklığa yülaf. 
tJ. Orada IAiayt ve akiD bir tavır. 
la, uzun uzun emedJ.. Sonra. lfL 
ğida karmcala.r gl>i ka.ynqan sen. 
cflero baktı· 

Onun talihi buydu· 8* 8* bara.. 
ya çıkacak, htlcuma hazırlanan "8h. 
illerin tarwmmda görtınecekU· B&.. 
ban 9nla.n oqryarak yola getiıtr, 
ekseriya da ka!a.larmı ezer, g6de. 
rinl )ıldınrdı· Evot, bu paıınatlıia 
çJkip görilnmeae olmayordu· 

Li.kayt ve endi§em g6rUnmeye 
çalqan bir bakqla bu siyah ıdlrilyD 
stızerken, aym zamanda bUttln dik. 
kaUyle, vab§Uerln ellerindeki ıdW2. 
lan takip ediyordu· 

On, on iki ldllDfn elJnde mtlke. 
mel Şnayder tilfeklerl n btr ki. 
çmda da eUl aiWılar vardı· Diler ~~~da.re tok kırt&ai. 

~ 8ha~· Fevkaldde zayıf bir ıoncllcr mızralI, harbe, topus, yay, 
.. ~ ~t da alaydım hay- ok ve uzun saph 1ıaıtaıwla mth+. 

-.'Cltt: b~·· ya gidip eJklyet e.. bezdller. 'slllllet de beni, mallan.. Zencilerin arkamda, aahllde, bet 
~ 6 etnı.oklc itham eder büyük harp kayığı onlan ~

&lkanrdı· da. Önleri ve arka.lan kalkık olan 
)\,,,.' '1 • binJp blnız açıldıktan bu kayıklar a.lelA.caib na.kışlarla .fe. 
~ ~ laı.11 kadar uzakta yemek lenmlş ve deniz hayvanlarmm ta.. 
~ ~ ttpı.~~krar karaya çıkWar- bukla.rmdan yapılmq bir IUrG ~. 
~~ benim nrkamdan lenklerle silalenmJetl· 
~ ~ •tlaınışlnrdır· Peşimi "Şeldon" esneyip gerinerek IOI'. 

~~ ~ hıı iarr:Jdn.n emin1m· 1htl. du: 
~~~ e.n_.~artSımız:ı çıknrl:ır. - Burada ne iGlnh var? 
~ ..:_"'ltl, ~r. (DeMmı mr) 
\ '~ • ikı •aat sonra, kUçUk fL 
'-' ~12 "Ecrand" ısalıillc. 
~ ~ '-uı 1

• Çiftlikte-ki ,;en. 
\:'' •a.au olduğu için hep. 
~•rt llııttndayw. 04Ş~ldon"un 
\...~ıtı YetJ:ek baztrla.nı:ıkla er. "o 
~ veyt3Jl" billrdo ma.. 

"° , <ta ı!trtUsuı yatmı' u. 
lı~ıı ... _ 

~~ 'al -Llild.1., ara .ma a. 
~~l'\ c;a~·ıırak, alncklorl ko. 
~ 4ePoci lftl'ordu. ''Je Lak. 
~~it ~ay~,. 'Şeldon" 13e so. 

'ıt'~ııa alta. UZa.nm~, •auı lıir 

Kuru ot. 
Uun 
Sadeyaıtz 

Bıstr et.J 
Bulgur 
Bin& L'l~I 
ı>cynJr 

S:ğır eU. 
Odun 

" .. tıı..."" -~~ da.lın:şu. 
ıı.~ • Jıı..~bl d\lrgun denize "F!. Arpa " 

""t?t'• Saman ,. 
· 1:)% in Yelkenleri akse. Kuru ol .. 

- •tııı,. .... ı mrcce Yut.ı _ • 

4 'fAAGIMINASILI 1 
KURTARDIM 

Y Milli Roman 
t:lzan: ıskender F. Serteııı . 

~ ·il· 
~· bi:~nı l''as~a koyar Yib~ Cemil bu bavulu kimin 
~· en l'erinden fırlayıp için bırakmıştı buraya? 

~lıa oııa_ Mehmet cesur bir adamdı. Far 
'~ ~~olanın altında la tereddüde lüzum görmedi .. Ba· 
~h ba\"Uldan ilrahndan bırakıl· vulu ya•la,ça çekti, çıkardı. 
~ ~t elektn~hsetnüşti. Bavul kilitliydi ve içinde ağır 

, "<ll)Ol:ırun ~1 Yaktı. Ve ya· bir ~Y olmadığı bellirdi. Mehmet 
''- t~ ... 'E:!i altına iğildi • bawlu kaldırdı, §Öyle bir eHyle 
~ ıa Yalan SÖyleme· tarttı \"e tekrar yere bıraktı. Kur 
~ ha t, k~ calaclı, ~amadt. 
.4ı~,;uı &örınu la.nın altında bi:- Onu bu halde bırakıp yata· 

~rlla? hu ba\~I~~ . 'nd -,a~. C-ebinden çakısını çıkardı. 
ıçı e ne, cı::adı 'oe bawlu açtı. 

- O ne?! ipten bir merdi~n .. , 

R A B & R - Alqam Po.ta• 

Sinema ve tiyatrolar 

G 
Şehir Tiyatrom 

Bug11n rtındtls lUO da. 
Gece 20.30 da: Tepeb:ı'ı 

Dram kumu: OTEU..O 

Komedi Jmau: TALI UŞAOI 

• • • 
18 Btrtnclt4frl,D 8&b 111PO akpmı 

Şehir Tiyatrosu Komedi Juammda 
S.tekAr .lıluhtı. Sab&hattblJD iki 
bOyQk e.ırt: 1 - Keıtm Aab - Btı
JÜ prll mu&b, 2 - Efenla AfkL 

MIW operet <'> Perde. 

Rt11it Raa Tiyatroau 
1' Birtzıettefrln Pazartesi. 15 Salı 

Beyotlu, Halk Slııemumd& 
"'Karmakanfık,. 

Yakıt neşriyatından : 

Seçme 
Hikayeler 

Dördüncü Kitab 

Hatıra defleri 
adiyle n~redildi 

Bu Kitrıbda: 
Kenan Huluıi 
Hilanet Münir 
Yekta Ragıb 
Osman Cemal 

Muazzez Kaptanoğlu'· 
DWl blkAyelerl ftn:hr, 

128 sa~ falık bu kitabın kıy. 
meti IO kuruştur. 

BOYOK MÜSABAKA 
HABER'iN evi nasıl 
ve nerede yapılmalı? 
·-----------------------------------------~ Dllckatl 

HABER Gazot.e.lnJn bet taraflllda bulacatmrz kuponlAn t.opıa· 
maya t.ılııymız. Bonlal' alz.lu Haberin daimi okuyucwıa oldut,mumı 
l9lıal edecektir. Teı11p etUğlmla mllmbakalan dotrq baJ1etm1t lııaJmı. 
eum dabl kuponları tam olarak ibraz e«iemedl,-tnb 1alr.dlrQe lılçblr 

te1 tal~blne bakkmız 7oktur. Kuponlar tıtra nnmar:w otumaı medıaıt· 
dlr. 0e9m1, nlaahalamı lclattbanodea mevcadn boJanclutu takdirde 
temini anl'ak gaut.e tlyatmm u~ mtslDe knbllcDr. 

lhJSABAKALAB NASIL OLACAK 7 
Vodvil (3) Perde · mn kazanacak okuyucuyu ıeı;ecek mUS&bakAlara bqlıunazctın 6nce r-----------1 yapılacak '\"8 haurlanacak blrkaı: noktada. okuyuculann l'l.rdmıma 

ÇoCUJI HeklmJ lhUyacı nr • 

Beyoğlu Halk Sinemaaı 
Buıtn .. t il ele: l .._ Uo Ahbab 

ÇaVU§lar Harbe g1d1yor, 2 - .lılab· 
kamlar I{alesi, a - Jıllld. 

Ahmet Akkoyunlu Müsabakaya bat lamazdan önoe 
1'aludm. Tal1m.b&ne Palu Mo. t 
Pua.rdao mu.da beTl11D 1Ut il 

ten 90nra. Telefon 40121 ..................... . 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

tnht.ııarl&rdald memur tmtth•nma rtnneıc tçtn numarab kart al~ 
ı-ıso numaraya kadar 1'·10-IMO puutea gibılt ve ıııo den yukanınmn da 

l·l&O numaraya kadar 1'·10-9'0 paz&rt.eal gUnlt ve lM den yarımım da 
teft1ı binumd& ham' buJunmalan. (9753) 

fls_ıan_b_u_ı -L-ev_a_z•_m_a_m_i_rl-iğ_ın_de_n_v_e_ri-le_n_ı · L_ har1cı askeri kıtaatı illnları 

Af&tıd& JUllı malzemeler 1Çfn •l0-9'0 tarihlne kadar .Ankarada hava 
mllateprlıJma flyat ve teallm mUd4et.ln1 büdlrtr tek.Uf verUm .. ı. 

100 adet 6.5 K. uuıılutund& atag direk • 
100 adeta No. dev. boyunlu pol'Mlen tıncaıa. 
ı Km. a Km. kutrunda plvaımll demir teı. 

ıoo K. plvu.lsli MI t.ell 
Den bofUrılıı tlDcaD il• plftldl:li demir tel daha tltak ebatta oJablUr. 

(UIS2>. (9772) 

••• 
AJn &1" puar!ıkla almacak Ol&JI Ud defada otuz beter bin kilo ade· 

1811 H·l«HKO ctmtl aat 10. da ve 11. de puaıtıta koınılmQftur. HerblrtDiıı 
muhammen tutan lr:ırk dört bin dört ytıa ellt l1ra olup teminatı altı bla altı 
70S albmf yedi buçuk liradır. Şartnam'.11 hug1bı koml.sJmnd& görQleblUr. 
lateklUeriD Dlyarbalurd& Askeri Atm&lma koml.syonwıa ~Jmelerl. 

(Uf.S) '(9f88) 

••• 
n.ooo met.re DO n.ntlm Teya ıı.ısoo metre 18Ô tanUm eninde harp pake· 

U armak tttn ba 1&tın almacaktır. DO ııuıtsm bezin metreat 7B, ıso n.nttm 
cmtııdek1 beahl ınetrul 1&0 kunıotur. htekJUertn 2812 Ura :ıo kuru§luk katı 
tam!DatıarUe tılrllltte puarlık &11DQ olaıı 11·10-9'0 ~ cQDO .u.at 11 de 
AnJrarada IUI. v. ntm&Jma komlQo mma plmeleıt. (1178) '(Nta) 

• •• 
llllteabblt nam w bflUbma aoo adet ma1ın1U l.'9dır puaıt*1a e1ç111-.,_ 

kMım!ll1m. Tabmla becleU IUOO Ura k&U tıemlDatı 1181 llndır. Puu1ı1ı 
ll·lHHO fal'l&mba gthıD uat 11 de An.karada M.M.V. Bava atma.ima llo· 
mı..,onunda yapılacaktır. fsteklller prt.Dameshıl konmyooda Jtireblllrler. 

(1%U) (9586) 

• •• 

~ooo kilo 18.~ ~/10/HO 17 
120.000 " 20.400 25/10/9'° 15 

1 12.200 " lt'l.2'4> 215/10/9'() 16 
71.600 " 1MOUO 17/10/9'0 10 

lU.000 ,. 17.280 18/10/9t0 11 
l adet 40.200.81 26/10/HO 16 

22/10/~0 lO 
22/10/94.0 ll 

\ 
60 ton 33.000 

1525 .. 189.000 
2:.ı/10/~0 10 
22/10,/HO 16 
2t/10/1MO ıo 

UtO 
" t 

110.SOO 
6070 .. ~9U30 

3300 .. 132.000 
3700 

" 240.500 2{110/940 11 
400 .. H .. 000 24/l0/9t0 ıs 

BA.BER, yaptırmaJ& karar nrdJği evin. okuyucularıDm anuJ&mun 
muhaualuı olmunu 11Uyor. Bu 1UbarJa: 
EVVELA: Dalnıt okuyucul&rımızm evin nuıl n nerede yapılmalı lbmı .. 

&'eldigt hakkmd& tık1rlerlnt Te Yerilecek mal!l:uta göre onlu. 
daD kab&taal&k krokiler 11ıte11cek n bert.lbat mkkmda blribır. 
Jertne )'alaıı krokiler eauı almarak Teya fikirleri S(lzGnOD&ı 

bulundurularak pl&nlar nepine bqlanacak ve en çok rt7 to:.ıı. e 
yan plAD.m, tnp«ma geçilmek Qzere faaliyete gtrlfllectktir. l 
Evin ııerede !nfa edllecettncı. de ylne okııyucal&rmu.zm m11f. 
terek tlldrlert dikkate almac•ktır. 

&\NtnN: BUtllD bunlar devam ederken, 1D Blrtnct tepin 19'0 lO tıdnci 
\ lefriD. 19'1 arumda okuyucularımız aramı4an, evi "t'e dile; 

hedlyeler1mizt kazanacak olruyıacularıımzı .eomek 07.ere Balıer. 
blrlblrtnden cazip üç mllaabaka tertip edecektir. Bu mUaabska 
JardaD blrtııctaıııe totlrak eden okuyucularımı& hAl ~ 
kapalı ve kendllert tara!mdan ,mUhUrlenmlJ birer zart 1ı:lnde 

fdarehanem1ze te:ıll.m edecekler ve mukabilinde birer numara 
alacaklardır. Bir t-. 'Uyucu ilk mUsabakaya hangi numara ne 

lf tırak etmipe 1k1nclstne Te Gçllncllatlne de ayııı numara ne 
Jfttrak edecektir n ısıra numarufyle blmlert ve &drealeri )'Ullı 
bir defter tutulacaktır. 

Her mll.lab&lwım Dlhayetlnde, oku)'Ueularm blM tevdi edecek 
lert kapalı ve mll?lUrlU zartlar Altmcı Noter Galip sıııcm·~ 
tell::ı edlleoekUr. Bu aurcUe her okll)'Ucwaun &)'Dl numarayı 

taşıy:uı Uç aartı bulunacaktır. Ancak Do ••ı.t•a lllJlaJete 
erdljt aırada - k1. bu aman lçLDde n de 711J>ılmıt n lıltmlf 
olacak - AlWuıl Noterin lumll'OIU aHmda mıcslaoalr. ber llltl 
a.bıkm Oç mQsahııka~ da dotru halledip etmedlklert arqtm: 
ıacaktu. Erin kur'uma dalaJ1 etaNIJDdr ı~ ma..hdr!erm it 
mnu•1ramm dolna balJetmlt hıJnnmal•n ..,naır. ŞaJ1ll& acıe,. 
aD MDedm lalo idame rn--.- - kl mllab&kalanmıs ko 
la7 olacatı için bu tmktamdır - lnır'a lldalnl ~ 
arumcla cıeJdleoellUr. 
Şayet halleden yalım bir k1fl ise eT doğnıdan doğruya, m.al6m 
prUarla ona birakılac:ak, blrden fazlaya, dQn izah edlld!tl 
pJdlde lıanket olunacaktır. 

llAllBB BDP01'UllllU TOPLAllA\'I 
ilauJ. ftlllTİlfll · 

lltısabıkla.mı her mtlabaka bltl§lnde zıı.rtıanm pUrdlklerı 
mada l1An edllecek tarihler araamdakl kuponla.mu da birlikte 
ıtındermelert mecburlyetınde bulunduklanm dll§tlnerek f!mdl. 
den ona göre hareket etmeJerlDt, p.zeteıersııı muntuamu al 
ma1armı tekrar hatırlatmayı faydalı buıuyonıs. • 

imdi Baller 01ra111caıanadaa lllr ıaaı 
EV NEREDE YAPILMALI VE NASIL 

YAPILMALIDIR ? 
EV HAKKINDA MALÜMAT: 

ı - lki oda: Yatak ve oturma. 
2 - Hol: Aynı r.amanda yemek oda.91. 
3 - Küçük bir antre. 
4 - Banyo • Abdesthane bir arada. 
5 - Mutflk. 
6 - Bodrum katta sılınak halinde kiler. 
7 - Kömürlük ve odunluk. 
8 - Bahçe .•. 

fl'lTBN CIVAPLABlllZI aOnlldXlı 
Bu hull!stakl cevaplarınızı 25 Blrlııclle§rln 1940 tarihine kadar: 
Ankara cıadclealnde Valat JUl'dtıncla Haber guete.I bOytlk mDallaka 
memıırlatu. 

Adruine g!Snderme.ni%1 veya gctlrmenl%1 rica ederiz. 
Cevap için hiç bk formaliteye ve kupona lbUyaç )'Oktur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BaYulun içinde ba~ka bir §CY 

yoktu. Bu ipten merdiveni bavu· 
lun içinde neden &aklamı~ar· onu 
buraya niçin bıralmu~lardı? 

O, her ihtimale karşı, pansiyo· · kurcaladı. Buradan iı;eriye girebi· 
nun üst katlanndaki pencerelere lec.efjni anlayınca sevindi. · 
de basım uzatıp bakmış, kimseyi Penca..renin demirleri yükseld.i, 

ci inişiydi. 
O gündüzden, yeni bir elektrik 

{eneri alıp cebine yerleştirmi§ ve 
on ikiye kadar yatağına yattıktan 
eonra, odanın elektriğini ııöndQre· 
rek hazrrlanmı§tt. 

Mehmedin zek~sı bu muamma· 
Yl halletmeğe yetmiyordu. Fakat, 
aklına gelen ilk ı,. merdiveni pen· 
c.ereden denemek oldu. Zira, Mch· 
met birkaç gecedir bu pencereden 
silAh deposunun bahçesine inmeğe 
niyetlendiği halde beş metre kadar 
yüksek olan odad:ın yere atl:ıma~ 
cesaret ~mcmişti. Atlamak güç 
değil.. fakat, çıkmak mO§kül ola· 
caktı. 

Mehmedin ~özleri birderbirc 
ışıldadı. Onun böyle bir merdivc· 
ne ne kadar da ihtiyacı \·ardı. Fa· 
kat oı ipten bir merdiven tedariki· 
ni • o dakikaya kadar • hiç te dilşü 
nememişti. 

Mehmet yavaşça pencereyi açtı. 
Elektriği kapadı. 

İp merdiveni bahçeye sarkıttı. 
Meydanda kimse~er yoktu. 

göre.rnemi~ti. fakat alt kısmı çürümü' \'e bir in· 
İp merdiven on metre kadar u· san girecek kadar açılnu~tı. 

zun ve çok sağlamdı. Mehmet Mehmet btJ neticeyi alınca, se· 
merdi\'enin bir ucunu odada kar vinçle geri döndü. Bir ihtiyatsuhk 
yolanm demirine bağladı; diler yapmıştı. Yanında bir elektrik 
ucunu yere kadar uzattı ve yavar feneri yoktu. Depo:ra girerse top 
ça pencereden çıkarak bahçeye in· kamalarını arayıp bulmak için ışık 
di. tazımdı. 

Merdiveni olduğu yerde hıra· Mehmet kendi kendine: 
kan Mehmet toprağa yat:ırak, sine - Artık her ~eri kcş!ettim, de· 
sine birkaç kulaç kadar ilerledi. di, rann gece bir elektrik feneri 
Deponun bahçe kapısına vardı. alıp tekrar gelirim. 15 kolayla~tı 
Kapıda kocaman bir kilit gördü. demek-tir. Allah muvaHakiyet n· 
kilidi tetkik etti. Bundan sonra rirse. iki gün sonra, tstanbuldan 
pencerelere tırmandı. Deponun ar ayrılabilirim. 
ka kısmında kimseler yoktu. Hattı Yavaş yavaş sürünerek merdi\'e· 
içcrde tek bir lft..mba bile yanını· nin başına geldi. Bir yere dokun· 
yordu. Depoyu muhafazaya me· madan ve gürültü Y=!pmadan tek· 
mur olan bir manga Fransız askeri rar odasına çıkıp yattı. 
binanın ön kısmındaki odalarda ERTESi GECE, IJERKES 
yatıyordu. Ul'URKE.V 

Mehmet pencerelerden birini Mehmedin. silfill deposuna ikin· 

Bu gece her ı;.ey bitecekti. 

İp merdiven Mehmedin ne ka· 
dar da işine yaramıştı.· 

Tekrar bavulu açtı. Elini bavu· 
!un içine soktu. 
-O ne?! merclh·en yerinde yok. 
Mehmet az kaldı aklını aynatr 

yordu. 

Mehmet az kaldı aklını oynatr 
yordu. 

Bir gece önce kendi eliyle yerleş· 
tirdiği merdiven nereye gitmi~ti? 

Mehmedin odasına yabana biri 
mi girmişti? 

Bu işi ancak Mehmedi takip e· 
den ve onun ne yapmak istedifi· 
ni sezrn biri yapabilirdi. 

(Devam' Nr) 

\ 



Ga -Beşiktaş FUTBOLCU 

ka l arşıya ••• 
z er üzerinde, 
k tesiri olan bu 

f kazanabilir? 
Her milletin futbolilnde bir yU.k

&clme d~-ri - ta.bir caizse • bir 
Vundertiın ısıra.lıya.bllecekleri par
lak günler vardır· Bizim bu zama
nnnxz 1924 Paris olimpiyatları 
sonralarına raslar· Şimal milletle -
rinl, Slavyaları, daha birçok ünlü 
rakipleri bliki mağlCıblyeto sercll" 
ğintlz yaman silsile··· 

Yazan : Saclt Tağraı Oget 
Şu anda, ~ın neticesi hakkın· 

da tahmin yürUtebllmek, emin o
lun ki herhangi blr Galatasaray • 
Fener ~mdan evvel tahmin yil
rütmek çok zordur· 

Çünkil, en kuvvetsiz zannedildi
ği bir zamanda, Beşiktaşm yeni 
ve gençle§Jnlş takınır Feneri nuı.ğ
lüb etti· 

Ymo en kuvvetli zannedildiği 
bir zamanda, sarı • klnnmltlar, 
noksan kadrolu • hem do Fikret 
gibi bh- elemanından - san lA.ci -
vert karşrsmda mağlubiyetten zor 
kurtuldular· 
Yıılnm bu noktayı diişUnUp, geç· 

mi' mnçlıırm neticelerini gözönUn· 
de bulundura.ralı: bir hilkllm \'er
mek icap ederse, tereddüt etme
den dil~llncemlzi Beşiktaş lehine 
kullanabiliriz. 

Beşiktae Feneri yenmemiş mi
dir? Yhıe bu mağlup Fener kar 
şmmda Gala.tasarny güçlükle bera
bere kalmamış mıclır? 
Şu halde Beşiktaşm laıvvet.ini 

mUna.kıışaya mnhnl krı.Imnz. 
Bu nca.ba. böyle midir?·· 
Bu şekil düa!lncede, geçm.Iş 

maçların neticelerlne b3kanı3c ye
ni lı~ netice Ç1ks.rmak çok yanlış
tır. Çünkü, itiraf etmek mecburi
yet.lııdeyiz ki b!zde blr Uılam, iki 
değilse bile, Uç oyunu cin Ust u.s· 
tc a.ynl kudret ve vıırlı1tla oynıya-

ma.z. lşte bunun içindir ki blzde, 
neticeye çok yakın bir tahmin yap. 
mak ekseriya mUmkiln değildir. 

Bununla beraber, biz, birçok va
ziyetleri gözBnOnde bulundurarak, 
neticeyi tahmlne uğrnşalmı· 

Beşiktaş sağlam maneviyatlı -
drr. Bu maçta, puvan cetvelindeki 
öndcrliğlnf btro.kmamak istiycceğl 

tabiidlr-
Sa.ha ve yalnIZ bizde değil, dün· 

yanın her yerinde mllhim rol or 
myan ~irci avantajı siyah - be
yaz lehinedir- Sonra bu işin biraz 
da (itikat) ta.rafına b3.karsa.k Gıı
latasaray, bu saha açıldığmdıınbe· 
rl yaptığı maçlarda Ueşiktqı an
cak bir kere yenebllıniştfr. 

BUtUn bu caneviyatla milna.sc -
beti olan §eylerin netice Uzerindc 
Be~taş lclıino aşm blr avantaj 
teşkil ettiği §ilphcs!zdir· 

Beşilrtnş hUcum hattı hayli :re
nilenmiş olmasına rağınen kuvve
t.inden düşmemiş, hattA kuvvetlen 
miştlr bile· Eskisinden bir iki de· 
rece dilşllk bir manzara arzeden 
haf hattı, kusurunu 8rtmeğc ça -
hşmakta ve çok kere muvaffak 
Olıruı.ktadII'· 

BeşHcta.s:m en zayıf hattı ise 
mUdafaasıd.rr. Bu za.yrl'lığr siyah -
beyazlılar da takdir ettikleri için 
hn.fta. arasında HUsnUyU Bek hat
tJnda oynataca:klarnu duyduk· Bu 

11 nci Balkan atletizm m uvaf f akiyetinden sonra 

a e e 
Dün Parkotelcle rJeri len biı- çayda 

a 

Geno:ral Cemil Tan~ nUetıero mü.kaJatlımnı "\"erM,en-

ıı lncJ Balkon oywll!ırmda. bUyük 1 lıwtı, Burlınn I··u:c~ Balkan oyunla.· 
nıuva.f!aklyet göstererek çok güzel rmd.tı gösterilen muvar.nklyette ma· 
dereceler alan mllll nUetızm tnkmu· 1 nen ve maddeten büyük yardımlıın 
mu: ve yeU§Urlcllerl l'JCrcflr.c dlln dolnınan genel dlrekt.Jre tqekktlrUn· 
Parkoteldc b!r çay ziyafeti \'erilmiş· den sonra dlrcktôrUn BÖ)1odlği güzel 
Ur. bir nutku dlnlemf:lcrdlr. 

Sa.at 4,:> da. Gal t:ısaray lJBCSI balı· 
ç.eslndc toplıına:n mllll takım o.tıcUcrt, 
)'eU§Urlcllcr, klUp murııhhııslAn ve 
Beyoğ?':ı ku:ısı beden tcrblycai mO· 
kclleflert Ondc §ehlr b:ındoou olduğu 
tı:ılde Abideye ~dcrok çelenk lteydu· 
lar. 

Çalman mflll mar§l :mUte!lklp, nt· 
loUor, ldnrecller, yetı,UrtcUcr \•c ga· 
zcteciler dıı.vctJI o!duklan Parkotellnc 
GltWe.r. 

Parkotelde beden terbiyesi dire.kt.ö· 
rO Cemtı Taner, valtmJ~ LQtfi Kırdar, 
genero.llcrlmlz, askert mekteplerimiz 
nıtıdUrlerlnln \'C spor muhlUmlzln ta· 
nm~ slmıı.Jarmı:ı t~kU ctUğl top· 

AUoUcrlmlz!n mUktı.taUan bittr bt· 
ret va!lm1.Z \ 'O beden terbiyesi dlrcktö 
rU tarafmdan verildikten aoıın, ye· 
U,,Urlcl elemanlarm mUkAfat tc\'%linc 
geçilmiştir • 

Hru::ırunun aJ~la.n arasında Acm 
Giray, Sa!!ct GUrol, Ali Rıza Sllzer
alp, Vamık Gezen, Nlll Yoran \'C dl· 
ğer idareciler mUktıfatıa.rmı a~lar. 

Nihayet Burhan Felek te beden ter
biyesi dlrektörUnc mUkUatmı gllzc! 
btr hitabe ile vcrmJ.sUr. 

Cemil Tn:ıerin de vallmlze verdiği 
bir hatıradan sonra tnls:ifirler haz:ır
lanruı masada l.za.z odllml§lcr ve top· 
lnntıya nihayet verllmJ.:Ur. 

Şimdiye kadar olduğu gibi, bütü:ı nlektep 
kitaplarınızı "V AKIT,, kütüphanesinden ko 

. layhkla tedarik edebil=rsiniz. 

doğru mudur? bilemeyiz· Fakat 
bu nokta. gösterir ki, müdafaa 
hatlannm zayıflığı Be~la§Wan 
düşUndil.rmektedir· 
İşte Galata.sa.raym en mUhim a

vantajı bu hatta ka.rşI muhacim • 
lerinin faik olmasmdad.rr· 

f zmlrden dönen Adnanm müda
faada yerini işgal etmesile bot ka
ııw Salimin, hücum hattmın sağ 
cenabına gt-çmttıl, Galata.saray hü
cum hattmı taln1ye edecek ma -
hlyettcdir-

Galntasa.ray mildafa.asmm Be • 
~iktaş muhacimleri karşmmda mu
vaffak olabileceğini dUşllnU~. 
for hattının Beşikta.'} mUdafaası -
na olan fuıtUnlUğü maçın ncti~!i
ni Galatasaray lehine çevirir· 

Bir nokta. daha var: 
Geçen gene milli kiline sonunda 

9-0 Irk ağır bir mağl<.lblyete uğrr 
ya.n Beşik!.8.§lı!ar için bu karşılaş
ma mkı bir rcv~ mahiyetini de 
l''lklamaktadır. 

!şto blltiln bunlar ma.çm herhal
de son Galata.saray • Fener ka.rşr 
laşması kadar çetin ve mlicndele
li olacağxru göstermektedir· 

Ta.kmılarm umumJ kuvvetlertni 
bu §ekllde gôzden geçirirl!ok, (her 
hangi bir fevkaladelik bir kenara 
brrakılma.k 11artiyle) Galatasaray 
maçı kazanabilir· 

Saclt Tuğnıt ÖGET 

Bu a.ltm• maçların Ust.ad muz.af• 
ferleri arasında, mu,•affakryeUeriıı9 
biraz da eea.slı Amili sayılan h~ 
cUlJ\ hattmda, hepsi de ayn ayrt 
birer ''fevlca.IAde., içinde L Meh
met, Al!eddin, Zeki, Sahih, Bekfr
den başka da bir yıldız vardı ki 
bu; sol açık Bedri idi. 

Birinci taknna. girer gi:'mez mu· 
vaffak olup tutunan pek ru; fut
bolcll vardır· Bunlardnn biri de 
Bedridir· 

l 922 ıseneı;inde Fcnerbabçe bi
rinci takmımda. oynamaya başlr
yan bu kI\'rak futbo!eU scnelerco 
verini muha.faza edebUdi· Hem de 
Şöyle aklnna. gelebilen Ne\-zat, 
Seyfi gibi bugUn mumla dejfl, 
projektörle arryacağmıız ele~ ~ 
la.rm. reka.betine rağmen·- Ve nn· 
sıl bir Fcnerba.bçe kadrosu içinde. 

Fenerba.hc;cnin mütemadiyen 
,ampiyon çıkan takmılarmda bil -
yUk bir muvaffakıyetle oynarken, 
sıra.sile Romanya, Çekoslovakya, 
Estonya, Lltvanya, Polonya, Bul
garistan, Romanya, Rusya, Polon
ya, Romanya, Bulgaristan, Yugo
sla'J'B. milli takimlarma ka~ı o:,
nıya.rak 12 defa beynelmilel ol -
muştur· 

Bedride f"ızik karakterlerinin 

Askeri Liseler atletizm 
şamp:yonasına dün başlandı 

DUn Fenc.rbnhçe stadında Ar.
kerl liselerin ııtletimı şa.mplyonast 
yapılmış ve bu mUsabalı:alarm hep
sinde yeni rokorlat" tesis ~
tir-

2 - Ragıp (Deniz) 3 - Mehmet 
(Denb:)· 

Gülle atma: 

Alman teknik 
dır: 

neticeler eunlar- 1 - Hayri (Kuleli) 11.99 m. 
2 - Nadi (Kuleli), 3 - l'\ecml 
CDeniz lisesi) 

100 metre: 
ı - Halit (Deniz liıııeei) derece 

11 s:ıniye. 2 - Şerif, 3 -. Turan 
(Derili: lliı esi). 

4 X l()f) b.'\yr:ık ya.n,r: 
1 - Deniz lisesi (Yaşar, Halit. 

Şerif, Mehmet). Derece: 3.44.s, 
2 - Kuleli, 3 - Maltepe. 

\"Uksek atlama: \ Mlisabakalara bugün de devıım 
1 - Nndi (Kuleli) dctece: ı.75, OOilccektir. 

Ankara - lstanbul 
temsili boks maçları 

Dün akşam yapılan müsabakaları 4-2 l stanbul 
takımı kazandı 

Birkaç hafta. evvel Ankarada 
ya.pılan ve İstanbul boksörlerinin 
galebeslle neUcelenen Ankara. -
İstanbul t.emsill boks maçlarmm 
revn.n§l dün nlqıam aaat tıelrlz bu
çukta Beyoğlu Halkevlnde yapıl
mıştır. 

Miliıaba.kalar çok heyecanlı vo 
zevkli olmWJ, neticeyi puvan iti -
bariylc İstanbul ta.knnı kazanmış
tır. 

Alman teknik neticeler §llll}ar
clır: 

ilk müsabaka 57 kilo; ha.l{em: 
Kemal. Maç dört Ravnd. 

Emin (Ankara) Hüsnü (Istan
bul) arasındaki bu maç zevkli ol. 
du. MfrsaOOka sonunda l:.'tnin 
(Ankara) galip. 

lkinci maç: Yine 57 kilo. Ha. 
kem Kemal Bckof. Maç Abdi (İs
tanbul) Halit (Ankara :ıra·mda. 
Gfizel bir oyundan sonra Abdi (İs. 
tanbul) galip. 

Uçilncü müsabaka: 61 lcilo. Ha. 
kem: Kemal Bekof. 

Hilmi (Ankara) Hüseyin (İs
tanbul) arasında. Bu müsabakayı 
da Hüseyin kazandı. 

Dördüncü maç: Kilo: 61. 
İsmail (İstanbul), Şeref (Anka. 

ra) arasındaki bu maçı da lsmai' 
!rnzandı • 

Beşinci maç: Kilo: 66. Hakem 
Kemal BekoL 

Fuat (Ankara) CC'\·det (tstan. 

bul). Bu maç çok heyecanlı oldu 
Iki boksör de birbirini yenemedı 
Neticede müsabaka beraberlık e 
bittı. 

6 mcı maç: Kilo 72. Hakem 
Eşı ef Şefik. 

Bu mlisabaka Ankaradan K~mı 
ve lstanbuldan Muzaffer arasında 
yapıldr. Falcat Ankaralı boksöı 
maça devam etmediğinden Muzal 
fer galip ilan edildi. 

7 nci maç. Kilo: 72. Hakem: 
Eşret Şefik. 

lstanbu!dan Hasan, Ankaradarı 
Hakkı , Ankaralı boksör rakibin. 
den 6 kilo fazla olmasına rağmen 
Hasan ma~ı kabul etti. 

Milsabaka neticesinde Ankara. 
h boksör galip geldi. 

8 inci maç: 
İki tstanbuJlu ağır siklet arasın

da yapılan bu maça Galata genç. 
lerden İlyas ve Alemdarspordan 
Nuri i~tir:k etti. 

ikinci Ravndun sonunda Nuri 
ringi terketti. Bu suretle Fakı?i 11. 
yas galip sa~nldı. 

FE!\~R (B) - BAKIRKÖY 
MAÇI 

Bugün Fenerbahçe (B) ilr: Ba. 
krrköy İstiklfU İdman yurdu ara. 
srnda hususi bir müsabaka yapı. 
lac:aktrr. 

nte.mlclıetimMn yetiştircli';I futbol 
yıldızlanndıın eski Fencrbııhçe \'C 

1'lllli falımı sol ~Jğı Bedri Gürsoy 

panoramnsr şöyledir: Za.manm 
modasına göro alabros taranmış 
kumral saçların çevrelediği yüz 
altm sansıdır. Yakı~ıkhdan ileri 
bir gilzelliktedir· Gök rengindeki 
gözlerinden her an müstesna. zeka 
kıvılcrmlan taşmaktadır. Boy krs:ı, 
bUnyo zayrftır. Formayı o zama.. 
nm tea.millU alts!ne pant.a.lonun i
çine koyar. l{alm yün çoraplarm 

örttilğü ince ba~a.klannda tekme -
lik hlç yok, <llz~k ıtradn \"G bilek· 
Iik daima mevcuttur· 

Silrer veya dururken topun ö • 
'lUnde bnccl·tarmı geriden -çaprnz

yrp çent;"el hnllndo öyle bir vu-

7 

jJ 

Yenilen go~den sonra müılafilo 

::Ell!Bl:ICmım:.1DIZllE!:!lllll!!mlmSlmll!.S..,.saıs• 

Kirahk kat ve odalar rctıı 
kaladc nııı~r:ı'ı' 

;\nkara Caddesinin en muteber yerin?e .fe\' a ayrıcn 1'1 

havadar ve aydınlık bir kat kiralıktır. Aynı bınad 
odalar da vardır. J 

Yakıt Gazetesi ld:ırehanesine müracaat.~ 


