
\'apar darlığını 
önleyecek 

tedbirler alındı 
El~tün hatlara ihtiyaCa ·göre 

ılave postalar yapılacak 
~ (Yar.ısı 4.-fint'üde) 

S Q.N ·HAVAD . 
1 SLER 

General dö Gol 
taraftarları 14 
milyonu buldu 

Hür F ranıızlar ıefi 
Kamerundan lngiliz 

Ba§vekiline bir telgraf 
gönderdi 

Londra, 14 ( A.A.) - General 
Dö Gol, 10 ilkteşrindc Duıiadan 
Çörçil'e aşa.ğldaki telgn!r gön· 
dermiştir: 

• 

Deniz 
muharebesi 
İtalyan ajansına göre 

Nasıl 
cereyan elti? 

Jtaıyada bir ıoahnl, 14 (A.A.) -
Stc!anl njaruıının hususı muhablrl 
llalyan torpldolan tara!mdan bUyOk 
bir lngillz 111omına kar:ıı yapılmı:ı o· 
lan taarruz hakkmdn bcızı tafs11At '"or 
mektcdlr. Bu taarruzdıın umumi ka· 
rargAhm 128 numo.ralı tcbll~lnde 
bnh!edilml:ı ve t.anrruz dUJmıuun b1r 
kruYazörUnUn tnlartbllc nctıcclrnml§· 
ti. 

ı,ı teşrinievvel günU, garbe do:ru 
yol almakta. olan bUyük lılr 1r.g1Uz 
d!!nlz filosu görUnmlljtUr. 11·12 tt~· 
rlıilevveı gecesi. Malt.anm ~arkmcla 
devriye gezmekle olan ve ·a torp.:io· 
dnn mürekkep ~ulunan bir ltnl:;-an 

(Dcnunı 4 iln<'üdc) 

Bütün Türkiyenin takip edeceği tefrika 
G6r0nmiyen harp: 

'5inci Kol 
-&n Polönya - Norveç - Holattda • Belçika ve 

Franaa harplerinCle 5 nci kolun · 
meş'um faaliyetleri 

Bütün dünyada ilk defa olarak 
Habralannı yazan: 

VLADMIR SABA T. 
Sabık 

Polonya Entelicens Servis Şeflerinden 

Yarın HABER'de 
••• 

HABER:in Kışlık programında mevcut birkaç eser: 
Bunları da pek yakında merakla takip edeceksiniz 

Büyük bir Röportaj.~ 
BOyO ve BOyOcOler 

Yazan: YAVUZ RAMi YAR 

(btanbııhm ~.tı ıiihretliı büyücU acshl 
lhsm1p.'l$nlı Çıngırnı.tı Hoca) e 

''Düşman kontrolu altında 
bulunmayan bir Fransız topra. 
ğmdan size ve fıı.giliz 1mpara· ııı 

(Dcnmı 4 UncUde) 

• Bu sabah Ankara 
co.ddcsinde . 

(Bu yııu sllslleainde yakm hlr mıul• 
do hliküm ıdıren bir lon-.-etln I~) U· 
7..linll bUtUn çqılal•lığlyle gt>rerelt1inlz) 

s;r Araba y d ~ A. . . 11 -
bal( kal dükka- e 11. Si 1111 ...... 1....,..,llŞllll 

· d · ı )l "' k A ,. Tercüme eden · 
nına gır 1. )1( a_yeS1l ERTUGRUL MUHSiN 

••• Bu sabah Ankara caddesinde 
uc'Uz atlatılan bir kaza olmuş· 

tur. Taı ihi 
Arakcı :-.1ahmudun siirdüğü 

229 numaralı yük arabasr, için. 
de yük olduğu halde Ankara 
caadcsinden Sirkeciye doğru i· 
nerJ.:en, atlar birdenbire gemi a. 
ııya almrş, arabacı bütün gay
retine rağmen atlan durdura. 
maınış ve araba köşedeki 110 
numaralı bakkaliye mnğazası· 
nın vitrinine çarpmıştır. Arcı. 

b~nın oku vitrinden içeri girmiş. 
camlar parça!:ınmıştır. ltakı ı;i. 
şelcri, Z<'ytinyağı fıçıları yıkrl. 
mış, bakkal btiyük bir korkuya 
dUşerek kendisini sokağa at· 
mıştır. 

Roman: 

LUKREÇYA 
Oordiiııcli l\lurat de'\ rlndo casus ola• + 

rok Topkapı 9al'&yma ı;'Lren blr 
· \'eııoolk tavalyestnln km 

Yazan: iSKEN DER F. SERTELLi 

Büyük müsabakamız 
HABER'in evi nasıl 

ve nerede yapılmalı? 
l~oıı.iira3 ı müıfafn:ı cclen foı,lardıı.n biri aıe, Iİ&lindc00• • 

Çurpışmade.n sonra atlar sa· 

1 
kin.leşrniş, arabacı yakalanarak 

4 tahkikata basla.nmıGtxr. .cr.ıeQMım 5 DCt ~lılDDlla oinaTam> 
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Doğru~~ 
Değil.mi? 

57 Yazan: :Radic.can- ·:J<afl,ı 
Yerli allar Mühendis 

- Bu, niçin uzun? 1k1 zararı som:- Sn.dece GayıT .Bek'in bana 
vn.r. Birincisi 8''lrlığıdır; iklnciti de bir :mektup gönderdiğf.."li söyleye. 
ipliğin isrn.f edilmcsfno sebep o- ccksin!z ! 

Sergisi 
a eııe 

açılamıyacağma 

karar verildi 

mektebi 
müsabaka imtihanı 

neticelendi 

Vezneciler 
şebzade başındaD 
sabahları traaıvaJ• 
ıara blDHemıyor 1 

Jur. Güvendiği iki nrkade.jtıU ç8''1l't· 
- Fakat c.blam dedi ki, ~cu kör h; onlara Gayır Bck'ln nğmıdan 

l~kçc ıslvriltcbillrci.n; o uınuın bir me~tup yıızdtrdz. Bunda crte
kmaln·; kc.-ıdisi b~yln dil§Unmllş, sl gün lrn;lluk z:unnnmo. kndar mı-

ıöyle d.lycırı 

böylc yap.!JllŞ! dat geleceği blldirlliyordti. 
,. .. di ... l . nvcl ... ıı.oue ı ~ 

Kcşfo gidenler döndUler: Hor Hacı Murat milrlUeıin b!r kıs -

latanbul :Milli Sanayi Birliği ta· 
rafmdan ecbriml7.de 11 scnp mun
tnzamnn nçılruı Yerli Mallar sergi.. 
si bu eene a.çılamnm~ ve sergi 
zmD!lIU geldiğl esnada M.illl Sn.na· 
~i Birliği idare heyeti scrı;in1n 
eonbnharda. kunılmıı.sma karar 
\'Crmlat.f.. D:ılıa eonra serginhı 
cumhuriyet bayrammda açılması 
mUnasip gfü11lerek bu truih ko.ro: 
nı. ilfı.ve olunınuutu· Milli Sannyi 
Birli3i Ilo belediye bu tarih il.ze· 
rindo muta.bık kalınL~Inr vali ve , 
belediye re!si Li'ıtfi Kırdarla iBr· 
llk rc!sl Doktor Hnlil Sezer birknç 
defa. SorginJ zınçılması kcy.flyoti 
ni totk"k etmişlerdir· Fnknt öğ
ren:ilffemize cörc bu tetkiltlcr 80" 

nundn. Gerginin bu sene Q.ÇÜmasmn 
maddeten irnkfuı göriilmemi'.rtir· 
Buruı sebep sergi için mtlnMip bir 
yer bulunmamtıBtdır· 

400 gençten 124 ü imtiham kazandı. Bunlardan ı "'Sa!l:ıhlanş-'"--A =ba,,,,,.cıu~= 
82 si leylı meccanı alınacak ger erı traıııvnyn bl.D..m6k tmkAOJ!ır. 1>1t ,_. 

nehari okuyacaktır. ,""1ıl.ı.ır. 10-16 ve tıaZAD ~ .,.,,, 
, la taımaıarta gelen uamVllfı.ı' f'J' tarafın tir kaç Girn. hnllnde ~11.· mmı mUdafl'.Ma bmı.haralt 1:ıir kıs· 

tı1mış olduğuna, kurtulmak itin mıru ormannı bir bo§luğunda top • 
çılgınca. bir hUcum ya.pmn.k, belki Iadı; moktubu okudu; herkC31n yll· 
arka.da.alarm yarmlllI toda etmek zilndc fle\·lnç vıırt\ı; fakat Hacı Mu 
l.ilmı geleceğini söylcdil~r- radm cam sxkllm1§b; bunu merak 
' Hacı Murat bu fedahlu-lığI yn.pa· edenlerin yüzleri ona benzedi ve 
mazdı; o dcim:ı mllrlU~ hayat sordular. Ha.et Murat ce\•ap verdi: 
la.nru ko:ı.ıma.k, onlan, pe:t mecbur - Bizim için ne bUyilk aY.JP·· 

olm:ı.dıl:ça ölüme silnnemek prcn· Adeta hiç silinmeyecek bir yüz k::ı.· 
slblni tutuyordu· ras?·· Nnkbn.kWardan yardım bek· 
Eğer Rus çem1'>erinln ~~ liyoruz; bizden dalın n.unğılık in.

dan b!r yanimıcı ku\•vct ta:ırruzn sanlar knr,;1 minnet nltmdo. kala -
w 1 

E;eçerse H::.cı Murat da fçorlclcn , cagız · 
ş:ı.hlııruıc3lt; kolaylıkla. kurtulab!· Eirde.nbire başmı dimdik kaldD"-
focokti· Kimden imıiat .fst.cmeliydl- dı; nesini sertl~tirdi; yllkseltti: 
Nnlp Ga;ir Bek, Kmtdo.~ clva- - Onlar biı.lın ynrdmımııza. gel· 
rmcb bulunuyordu; orası Kafkas. rneden Rus haUamu ynmınlı, kur· 
lzınian Hazer denizine doğra git- tulmalıyız. 

tikçe alçalan d:ı.ğie.nn ıonuncusuy· Gözler biribirini buldu; Ho.q Mu
du; ötesi b:ı::z yerlerde b.aklkçe dal radm sözleri Yllgm bir havo.yı bir. 
gala..'lıı.n y~I bir ovo.dlr. denb!rc .ımrsnus, elektrikle, y:ı1dI· 

IIo.ct Mura.t mUfrnenin ortMt • nmlıı «oldurmuştu. 

na doğru sC51eııdi: - Hnkkln var .• 
- Acmhı.! .• 

- Buyur!··· 
- Buruya geJ. Semi Kıv:Jtdııl'Ill& 

gön.C:ercccğ'.m; Gayır Bek'd= tı:n
dat lstlrcc~::Sln ! . 

- GJderfm. 

- Mlnnet altmda kalmamalı· 
yrı! 

- Sürüp çıkalım! Ynpnıadığr • 
mu: ı:ey midir! 

Diyorlardı· 

Sergi her sene Gnla.tasaray 11· 
ııemnde nçılınalttaydı. Serginin a.-
çık bulunduğu zaman mcktop!erln 
tntil znmnnma tcz:ı.dUf ettiğinden 
lüsaden kolaylıkla istifade edil
me!rteydi. Fnknt &!meli mektep a • 
çrl: olduğundan bu binadnn Jstifn.
do edilemcmoktcdir-

Belodiye ilo birlik sergi için 
Dağcılık kliibU ve Sipahi Ocllğı bi· 
nalllrmı tetkik etnüş, onlnr da mw 
vn.!-ık görUlmcuı.iBtir. Bu BUretle 
mUnnsip bir bina bulunnmo.dığm • 
dan bu r.enc sergi açll!.unıyacağı 
ruılaş~tır· 

Omer İnönü çok iyi derece ile =~ :vn: :~~e 
muvatfak oldu ve leyh meccani allndı ~:::w ~~ıe:~lh: .:: 

MUhcndls mcktcbinln teyıt mcccanı 
mUsabaka tmtihannıın neticeleri belll 
oimu;ıtur. lmtnıruuı giren f.00 genç· 
ten 12-i U luızıuımt~tır. BuıılıırdaD t12 
s1 devlet hesnbm.a leyU meccımı atı· 
nacak, geri ltalanı nctıaı1 olarak o
kuyaco.k tır. 

MWt Şcfüniztn bUyilk malıdumlan 
ömcr ln6nn de mUııabılka lmtilıanmı 
kaza.n.ım~tır. Kendi.il çok iyi derece 
alanlar arnameb olduğUndan leyU 
meccani olarak knbul oJuıımuı:ıtur. 

ömor lnö:ıU mektebe ilk müracaat 
eden talebe olduğundan bir numara De 
kaydolunmUJtu. Kazanan 'talcbcnlD 
isimlerini mllraca.at sırtı: numarolarl· 
le berabor ne~cdly0nız: 
li.AZANAN 'l'ELEBENlN lSlMLERl 

ı Ömer !nönU, 2 N· Uzelçl, 5 A· 
Ülgen, 6 M· Sa.llhoğlu, 18 H· Ah· 
gUn, 19 N. Ilalcı, 20 t. Pinarer, 22 
A· Krzıltruı 23 o. Yalvaç, 25 O. 
Yokoğlu, 30 E- GUris, 31 s. Yet
kin, 32 S. Hıznlan, 34 H· Serter, 
36 s. Onbayrak, 37 N· Ayctl, 41 
z. Demlrgllç, 41 M. Dalfes, 44 
A· Dalfes, 45 ıt. Yegener-

tu.ıw gibi dolmakta ve Fnt ~ 
46 $. Eser, 47 t. Ôzdemlr, l1Lld ısın.,onlardan yolcu 

48 y, Tolun, 49 H. Ergec;en, 51 na lmkAn kalmaımldadır· ,.. 
H· Onn!, 56 C. Dnşlam, 62 K· Yü· Beştkt.q • Fatilı ve Hıui>tte • .
celen, 6S N. Balevi, 69 F· Uran, 70 tlb anıba.J:va da aııba!ılAn 7.Sölil' 
H. Ustin, 71 ı. Bilgin, 73 M. Boz en-el c-ok eeyrckUr vo ~ :.... 
kurt, 74 T· l.skit.. 81 s. Dalkılıç, 82 götuao ve omuz omuza obD ~ 

·A· Ozbnn, 87 A· TokwJ, 91 y. Ni· lıluc atılsa 7ero dCşmlyeocJi ~ 
a-1._..ıt~bılel Ganyan, 92 S. Fcrkln, 93 o. Kına- doludur. Bu yttr..den ~ _,,.. 

kUrck, 94 F- ŞentUrk, 95 N. Er- \'IYLD~ duıalda.nııd3 bAll' _.ı 
ldlanç, 97 S. Sangtll, 98 S. Sayun, bm bu uattnde en u JW1lD ~ 
99 B· Kuguz, 100 A· Bekond, 101 ve da!ı:ı taı.ıa tnum'Bf !Jekl 
B. Demlren. 102 z. Kutay, 104 N- n1 dolu pldukları ltln b.lo d~ 
Göltcay, 105 A· Pekmez, 107 A· arabalara, ~ine &'C1; kıı.(malctD'I~ 
Sabri 115 t. Ankoğlu, 118 K· Ekil, t vclllt UzüntO vo G"JPtlı ile tıl.t 
119 N. Ölçen, 121 6· Hanc1. 125 H- m:ıktıM1Jr. Tnunvay tdıırocd bUn9 
Ukte. 128 o. Hacyıın, 130 s. Kam- pare bulmnlıda.,, ~ 
hi, tal F. Kcptep, 133 c;. İpekçi, Okuyucumuz lıahlıcfır. nıuı1 llt1" 
136 A· M· Şodak. tc!arcsi ıra batta, bUhasşa ~ 

138 S. Kılrç, 139 t. Konnolu, 142 j halkın işine nkm ~ ,.. 
t. Aka, 143 N. 'Ozdaş, 146 Q. Pı· eııaı '7 den ttlba.ren d.ııbJI fada • 

nar, 149 A·. o. Yeğenoğlu, 154 M· bıı ıalıru. utmesı Uızımdrr· ~ 
Çinelloğln, 159 Y- Ya.fct, 167 fi. tnunvay. tihwnlu kıba tcııeb 
Gllz:, 168 G- Ertaş, 169 H. Ender- bJzlDf'..tlcrden en mllhtmmf, ~ r 
birol. 170 A· Pamuk, 174 M. Boy· snb:ılılan hnlkm ~ ıx.,ms \'il 

sn.k, 17!S T· Bayrakta.r, 180 A· Er- y~moo:ıl temındlr, dlyonız-
dem, ısı K· Mirsan, 182 N. Abay, •') 
185 M. Erynşa, 187 N. Ozakat, lSS Doğru değil rn•• 
t. Çiftoklar, 189 T· Kazanoğlu, 19l ~ 
F. Çelik, 208 K· Gulgaz, 212 B ~ 1-Iıı.c.z Murat efmdi Omar'a don· 

dU; 

- Seni de Adalııv'm yanma im· 
~'Illl ; oraJıın blUr :rn1dn? 

- Bilirim; a.'blnm öğrctU; vu.'k.
tilc bab:ınm crzıü: ve cephnne gö
tUrmok için gftm1ş! Sonra ben de 
kU:kürt a.lmck tçin gittim; Me ta• 
raftaki ovaj'[ eeyrcttmı. 

Altım.Blık bir nıUrit salma salma 
b!r kaç admı attı: 

- Hacı Murat, Nakb:ı.klıla.ra 
:muhtaç dcğilh:; ölilrllz de olma-
~? • 

Uer taraftan tMdlli: ı;cslcrl Y1lk· 
&eldi. 

&er Murat bir pıaıi d~ilnfiyor
du. llk LJ olo.rak Ruslardan. kn-k 
elli kfBlyi eslr etti. Ada.mlarma yü
tor sopa keetirdi; <>nlan demet 
yaptırdı. Sonra beşer ntı b!r ~i
ye teslim ederek nrkada b:raktı· 

Y eşilköy Ankara ve 
İzmir hava meydanları 

Çağlarcv, 213 s. Mengillfbürü, 219 Vı"la-yetlerın· t hUIJ1Jıık 
A· Saka, 222 S· Gökdell, 223 N· Ed- O ·ıdi 
tem, 225 x. GUrscJ, 233 s. Karaali, ihtiyaçları tesbit edi to' 
234 Z. Üstkan, 235 A. Karabasan, Trak)'a VP garb1 .AlladulucıaJC.1 ~ 
237 N. Bayıı:ıktar, 238 F. Altan, hum Wah tawyouıan tıdıııı!J ıı:-
239 ~/.?-· Gillilnlt, 244 L Anar, 251 mUcadelc lııta&yonıan ~e zı~aı ~ 
M. -.en. ~1 y. L Mlzrah1. 262 M. tcpıeruıı gezerek tetkJldtırdC 11ul • 
Sandrkçroglu, 263 R. Altın, 265 v. • ziraat umu mUdUrtı AbldlP ı!:ı•· '; 

- Pokl hazır bulun!·-

O~n \"C ertesi ı:tm Rm hn
cumlan dC";am etti; yeni kuvvot
lcriı\ geldiği, ı;-eçit yerlerine kat 
kat siperler kazıld.I''l görllldil; Ha
cı Murat b!r gedik bulm.'.ık fçln ıuı· 

ğa. sola çattı; bulamadı· O ı.-un:ın 
Adalav'b 0r.:uı.r·n: 

eşil oy, orta Avr pa ve Bal anlar 
Viyanadaa sonra en modern 

bava ıstuyoao oluyor 

8 Vnrol, 276 F. Kuran, 291 G. Ozdeş, nt .,,.. 
1 

m 
1 1 

, -•o.ıca~ 
2 2 >{ lm 't J"' ça ıema an ~ n .,.. 

9 r . nn, 2n5 H. L zerten, 299 mUhlm temwıı rd b IUI1II1UiflUr· dıt 
c. S3ğlanı, 304 M. A· Ünsal, S06 j. z•--ı a aUdDuı11 :tıer vUA)°t 
Samnnon, 307 A· Mndoğlu, 3og H. .. .... unıum m aıını-~• 
Osbudak, 3Hl lL Da.nus, 320 E DD· · tohum ihUyıı.çlamu ve her edetl ted' 
men, 321 H. Dnnus, 323 z. Yıl· zlranUn!n lnkJ§4!1 lçtıı icap" te~ 
maz, 837 s. BJ!gc, 340 t. Dognn, blrle.ı1, tohumluklıırm ııered 

- Hıı.ydi bakalım, fimfdfınb: si· 
ze knld.I: çabuk gldln, ça.buk d&
nUıı! .. 

Dcdf. '1ki mUrit Dlcş:ım taranır. 
ğmda bir silıca.p çav!kllğiyle or
mana dnlddar; Ru.s hatlarmdan 
ıeynlclılar; vaz.U"elcrln1 yaptılar. 

Fakat get!rdik)eıi ha~ iyi olına.
clı; çUnkU Gny:rr Bek, İndir kalo
silo uğraştığı fç!n yardıma gctemf. 
yordu. 

Gayır Bek deDizc daha. ya.Jmı, 
yani dnJın. alçak d:ı.ğlardıuı c!t; yU.k· 
sek dağlılar onları her zrunan kü· 
çille görürlerdi; tndir kııleshıl bı· 
rakrp da Haer Muredm imdaı:Jma. 
koş.mn.mas:nda belki bu hf5sin de 
rolü vardı; .Ha.a .Murat da nyru 
şeyden §ilphelen.mt.c;tt. Ş!mdt nrlm

da.alarrnn. hiç bir yardım gelrniye· 
ceğhıl &'5) Iemiş <.ıla:ı on lan Um.it&t· 
liğe <l!lşllrecek, ce~Jer'.ınl kırn· 
cn.kb. Hııcı Mııttt bunu do~ bul· 

madı. Adalcv'Ja t.r".rnd0-0mn tcnblh 
etti: 
-- Siz kfmso no giirOBUlll·ceek· 

t>bılı:; getlrdlğiniz luıb.;'"ri un-.ıt.acnk 

Minareyi çal•n 
hazırlar 

kılıfını 

M A::\1FATt:r •• A A.tbn tc-sblt 
edilerek ilan cclf!dl. tğn~ 

cıindcn lpil~i~o ... k2dar dlycblllriz. 
\"akta ki llan «Xlildf, c~riildü Jd 
fötı mtm~r.t o!n.nl&rd:a.a b!."'Ç()ğu 
orfada ~ oJt.' F.trafr h!lkh ıı:r tem.~ 
ılid:. Arn.nıruıyn 1-:ışb~dr· Tfflbit 
ediic:ı fiatıan Ul'uz balı.Iukhmı· 
<lan, bunt~n, m!Ulıt'ntur:ı.e:IAnn or. 
bdnn l•ldırdıldn.n ıı.kb r;oldi· 

llcra!a tabrun için bir gazet.o 
h"'rlrg!nl:ı.ra bıı:sl'Urdtr· Bnnlnnfan 
birfnln las3 bcyanatuıı say!alnnna 

, . 
lStok.i mUritlcri dUşmnnm en kaln· 
ballt olduğu tıırnrta topladı. Rus 
csirlcrinlıı kııf:ılarmm kestirdi; 
kn.ulı kelleleri d!lşman ccphcslnc 
doğra lıı.maçtnn aşnğıya yı:vo.rla
ymcn ~ıl'1ci:ıltllori dclıaet ve~. 
kmlık Gardı. Bu sırada. odun dc
metl3rlni Ytl\ıırJıı.dtlo.r ve onlarm 
erkn.smdıın, yağan ktirşutıls.rn Jmr. 
§ı seyyar siperler gibi kullanarak 

Ynlm ~ ileri ııbldılnr; yol açı· 
lmca ntlar he.men yetiştirlldJ; dıı.ğ
Warm aUanmalan bir da!dka.1ili iş 
olmuş, Rus saflarmı korkunç blr 
ka~altk, ş:ışlmüı:k bürUmflştn. 

Hac:ı Murat son daltlliadn: 
- Modem ki Gayrr Bek bizim 

imd::ıdnnıza gClmodl, ben onun fm· 
dııdma. gidcyinı! • 

Dod4,"1ni U.'lUtmıımiftı; bunun i· 
~in ııtınr dosdoğru Sulak nehrine 
doğru sUrdu. (Devamı var) 

Devlet ho.\'a yollan umum mU
dilıil FcITUhun tayyare ile hali 
in§ada bulunıın hava yollnrı uçur1 
meydanlarında yaptığı tetkikler· 
den sonra meydanlarda lneaatın 
eilratlendirilmesl ve ekiplerin tak· 
viyc!!l için tedbir!~ almmnğn baır
lıınuştır. Halen İ.6tıuı.bulda Y~iJ· 
k6f, Arikara ve 1zm1r ha.va mey
danlen ~ıı. hallndedir-

Yetllk8y hava ia:ı.syo.ı:ıundn Uç 
pist ya.pthxu:lrtıı.dır· Aynca kışm 
çok yapışknn bir çamur olnn Ye
rıllköy meydımmm h1ç ço.mur ol
nuy:ıcnk bir hale lfrnğı için top. 
rak altı kannlı tesisatı ynptlma.k" 
tadır· BUtiln bu inşaat tcaisatmm 
stlratle ikmali muknrrerdir0 Ayn -
en. Yceilköyde modern tesisatlı bir 
ha.va istasyonu bina.st inşa edil -
mesinc MUnakaJo Vekaleti knru 
verml.<ıtir· 

Yeni ~liyle Uıtanbul lıavıı is
tn.syonu Balkanlar vo merkezi Av
rnpada Viyana uçuş moydamnda.n 
r.onrn en modem istasyon olacak· 
tır. 

Adet dctn<.'k lmnet ~ktfr. Türk 
utnsnnun el<&l?trlı; '-o faıWız gayr.um 
bilmek d<ıll<:ıt '\"e nltı!3 kuvvctlnJ '"' 

bunun artma ~relerini Utretcceıttır. , 
nıı scOOblo :o ıuctc,rfıı pnL'\r gtbıtl 

Y'lJfıtlnc.'.lk olan geuıd n!Uns M,rmıınm 
c:oı· do~nı sonatl.-ır ı-crmesln ~
nmk. im ~ ı.la.w blr lldev SAyrr.ak 
he-plmlzln borcudur .. 

Eunlnrdan manda EI!ız:ğ hnvıı 

Takvim, 
BAŞVEKALET 

btnfistik Umnm »Indnrıu~ 

VaklUı•ı \'a• tı f:7J1 n1 \'aıuı t1 ttmııı 

Gllnestı> 
dnktJşn 

l'a:mrtesı Snh 

G.10 12.37 6.11 lZ.Sf) 

Öf.la l%.OO 6.28 12.00 6..80 
Jldndl ı 5.0G e.::.:; ıs.os 9.!:i 

AJq.-un n.ıı u.oo ı1.13 u.oo 
Yııtaı 19.0S l.30 19.0Z JJll 

g~i.rtli· J;czir~iln nynen Ş<°jyl~ di· ı l~J< '·S% u.oo 4.U 11.02 
yor: 

,._ Tiroreı \'p.Jdilctf. rıatıan ~--5I: C:.$~@~ ~a:vzn t1~ 

lswyauu ile bcro.bcr Samsun ve 
A!yan hava istasyon moydanlnrı
nm da ynpılnınama Juırnr verllm.lş
Ur-
Şimdi dovn.m etmekte ola'l An

kara - Adana hava scforlerl Adn· 
na meydanı hen.Uz u;IaJı edilmedi -
ğinden gelecek ny tatil edilecek
tir. 

Matmazel saat 
Geçenlerde bozuldu, ye
dek bir n1atmazel saat 

daha sipariş edildi 

34.5 o. Arngos. 350 F. Kibaroflu, ol:uıacnguıı teııbtt c~tlr. ~ 
353 K. Kutlu, 358 ff. Atalar, 363 T. 
Saya, 393 A· Terzibaşı, 394 H. Z. 
Sannnn, 341 S. !rnrcn. 

Heybeliadada J 

Dün 8 bin 
çam yandı 

Diln öğle üzeri Hcybeliadado. 
bUyllk tur voluyln Makriyos tepe-

lııtruıbul tele.fonunun va.zıteperver si ara.~da.i:ı çamlı:kta bir yıı.ngm 

3261] 
67383 x 
42814 
57186 
24214 
75786 x 
21./-68/ 
3/Zo5 ır. 

ve nazik mntmnzcı &Mtuıln lsvcçe çıkmış, rth:g!uın da. tcsf.rlylc dor 
b1r ye<tc#l Bfpari§' cdllnıl§Ur. ~~en hal bllyUyerek 8 bin çam yanIDJB .. 
seno fsvcçte yapılan ve plD.klan ora· tzr. 
dll bir Tllrk b3yanı tara.tından doldu· Yruıgm y<.'1işen flraiyenin ve Süratli hesap 1<4d.p· 
ıuinn matmazel s:ıat bir tek maldııe hnlkın gayreti sayesinde bir ı;aat- SUraW he1Jap yapua.Jc ar ~· 
olarnk getlrilmt,u. Fakat gcçcnlorde ten fazla ıılirdUktcn sonra röndll· rmı:zı hayrette bmıimıalt ~ter 
mntmazeı sa.ntuı makinc:JI birdenbire rülmilştür. Ate~in. o ch·nrd.'lll ge· n!z? _ ... ~ 
bir Arıza ctıstcnnıo 48 BaaUik mllte· çc:' birisinin attığı clgnradan çık- f Be§ :ıınyıJı blr rakam )~dl 
mııdi bir utni§madn."I &0ı;ırıı trunırl tığı sanılm~tadır- Tahkikata. de- , e6ylc;>1rı.!z. Bu rnkamJI1 nııına ~· 
yapılabllmlştır. Faltnt bu nıUdclct .ıınr- var:ı edilmektedir· • be~ rz.knm yn.zuuz, öylo Jd, .IJ6t' ıJU O 
fmda matmnzel &ant Vazl!c'slnl göre· ---o-!--- mı ccmctUğfoiz zamaD JllC~ 
mcmfeıUr. iBunUD için latı?.nbul telefon K!çOk rocuklar Çikıım; lakin l5011UDC~ ,anı 
mUdllrlllğll muhtemel bir tmznyıı l:ar- K "f ro.lwnm mecmuu ıo ollJIJJl. dart lff" 
r;ı bir yedek maklncnın Bipar16lnl .MD abul eden sinema Bu sureue, arkada§1ııfU11Z ııPJISSSS 
rıaluılo vckdlctinden istcmııı ve \'ekA· sahipleri şiddetle :rakam ynuruılar, s1S de b~oo.OOo oı· 
Jet bu makineyi tavcı:e s!po.ri§ etı:nıa- J d l k aıtma, yu~ nouce.tnin ~ 
Ur. Yedek mu.kine geldikten 6ol:ıra, Ceza an iri aca ma.m için dedlğiıniz ıeJdlde ytl 
bir Arım olsa bile rn:ıtnmuı annt dur EmDJyct mUrUrlU,1:11 altı yıışmdlln koyansaoız. A;lc:ıltXGr~ blf 
madan faaliyette buluıuıcak ve tstaD kllcllk çocuklnrm gündflz: ve 12 Yl1§Ul dığı en son rakarntııruı altını'Jd dJı-1 
bul bfJkma dalını ı.ıeb."ilde unu s3y11· dan ktlçUk olD.nlr "m dıı gcccıcrt &ine· S3yllı llylc rakamlar 1<oyunUZ ~dit 
yebDecckUr • ma, Uyn."'..ro ve eğlence yerlerine kaU· lert gtb! 100.000 1 tutına5JlL ıııınıı• ııl' 

---4-0- )'Cll kabul cdllmemcierl bııkl:mda ye· yalnız mccmuunu bulım ve ...ff" 
Ardahanda kar nlden tılddeUl emir vcnn~ur. Bu hw 3 koyun z1m 00 çırt rok&JIUl2ııı 

Ardalıan, l2 (il:ısusl muil:lbi· yerlc:i SAhlplcr! ~IddeUo teczıyc oluna Cem nmeUycsl bltmiptb"· ~ 

1 

susta mUııamahABI ~6rtllen c:ıcncc 300.000 tutıır, y~•" 
rimlzıfon) - Ardnhand;ı leş barı- caktır. Şclılr tiy -t?osu..-u gllnal1zlcı1 l l§arcUcr el.zbı koya~~~ 
lam.:ştır. B:ıgün ilk kar düşmilş- de 12 yn~ınd:uı J.:1lçUl: ÇOCUkl:ırm kıı.· dır. Siz bu oyunu ba§k& ~ 
~r- bul edilmemesi tak.nrrUr etmiştir. Jruıamk da koiayc:ı yap:ı~ 

tesblt etnu-yc Jmrnr \"t'rdiğl :r.am:uı. 1 IQıt -Llrl.::' 
her ~')it mnni!ntıırn ı:ıc,·cuf:tu. A 
Fabt fial listnsf a:rl:ırro wtkik o· ~~~~~==-~::....c..x..:;;:...~ 
dHıll· Bo Z3maiın İi:Atbr çeşitlerin 
mfl'\"eud:ı föl<endl. Ust.c l!ün edil
di@ zn.man, piyn.snda bazı CC!iltl~ 
rta ol~.nu mı fabli ~ı>rn:cI; ın· 
2muirr·,, 

Dn~'TU t? tJjyoock ~ok· ;'.fa:ıt:•· 
ktt\'\ +IJ. O Jr:uJar kuw li 11 ıncn-
cutlermın bil<" bula "h·ıı:ıiwn~ stık
rcfmcnıJz 1:1mn· • 

Tf'\nk':c<-li nılna.r<"J l ~fan ktlıfı.. 
nı hnnrl:ır drmemf,lcr! 
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'ııı.dıde ıslahat 
!.. °:.,_'l""ı.r ;,wı. oa>nlelcr
~ dll n.1r , ... ıosı hakkında 
~~ ) r c.creyan ctmt':rlo ,.o 
~ 'h.~r yazıhnaktndır· Dili
~~ Pıhnald.a. ol:ın L"lnhat he· 
~ ı.~ .. lıa.ıinac btıJuncluju ' 'o bir \'t ~ılo dc..-:ım cttlct itin ,·a· 
\ıı.._ ~~ ISlahnt h:ı.1dmıda }>t'k ~ok 
~er.,J 'i'~ müsaif!ir 'o bi~ok 
\.~ eriınıı <lo bu men:n et
~~ flldrlerinl muhtelir ~ c
: flıL~l'l'l'cdlyorl:ır· Hatt1'. ba.zr 
~ ~ sadele3tlrmek l"O gU
taı... "'i41't1anna. ~e,-np nreoü: 
~ e ~klmlll ettirmek 1çbl 
L.~ 0,!u 131alıatın yerinde , .o 
~ \~dığmı fiÖ) liyccek 1.-ndar 
~ ~·,,·orı..r, dll mcseleslade 
~I' nıuhafa.znlciirlık t.al'slyo 

~da diJimizD yeni yeni 
~4' olan 4'Cnebi l(ellmeler 
~ ~ bt1.lanup: '·Eakl Arap vo 
S 'h C?bt~. ne kabıili:ıti ~-a.r
\ıi:. ~l'tk djlimizdc Arap \ 'O A· 
~linin 11,·nıp:ı. dillerlııln 
~ !':, d3Jı.a. tercihe fi:ıy:ın ol

\,,."""l ~ü:rorlar· 
~ ~e l"ID blrlbirlertrıe olan 
N \ır aıtlalmumı temine yn.· 
~ ~ 3ey olduf,'1lll:ı. göre içti· 
~Sıetıcrıo doğmaı , ·o tart -
'-..'11 uı etmiştir· tııs:wlan 
~'ltr baı;1ıyan mU11as<-bctlcrln 
" ~ 'o r.cmlyetin lnJdaıafile 
~ 'ı.._Llnkişaf c.dor· Ulaştığı· 
fit ~l ~uı merb&leııinin yo-

Fransada idari 
ademi merkeıiyet 
tatbik edilemiyor 
Vişi. 13 (A.A.) - Havas bil

diriyor: 
Anayasada ıslahat yapılmca.. 

ya kadar, hükfımet, vilayet u. 
mumi meclislerinin faaliyetini 
tatil etmeye karar vermiştir. 
Bu suretle bu meclislerin ilkteş. 
rin i~imalarının d:ı. yapılmama. 
sı lararlaştmlmıştır. Bu kara:.·
la hükCı.met, vilayet umumi mcc. 
lislcri toplantısının siyasi bir 
tnhrikc meydan vermesinin öniL 
ne geçmek fatcmiştir. Bununla 
beraber, idari ndcmi merkeziyet 
prensipini muhafaza etme:< 1,ay. 
gusınıu göstermek isteyen hü. 
kOmetin kararı :mucibince sırf 
isti~ari m:ı.hiycttc ]dart bir ko
misyon valilere yardım edecek. 
tir. 

Bu komisyonfa.r temennilerde 
tıulunaınıyacaklardır. Vilayet 
umumi meclislerinden bir aza. 
nm ıbu komisyona iştiraki mec. 
ıburldir. Bu suretle rna'.halli :men
faatlerin idaresi en sallbiyettar 
§3.hrslar tarafından tedvir edile.. 
cek -ve işe siyası :meseleler ka. 
rışmamıs bulunaca'ktır. 

Hind müılümanları 
Jngiltereye yardıma 

davet edildiler 
Londra. ıa (A.A.) - Böy:ter: 
:Madru radyosunun b!ldirdJlln• &'Ö

re. Hind mllı;lllmıuılan lı:Oll'1'ul ka.· 
bul ctUğt blr k:ır:ırda, fn§lııt '\"C naz!.· 
Uğül Tıllıj! ve vledaftm: JrunetJerlne 
k&r&a tek ~ın~ koyduğu mukavemet 
te bQyllk Brlt8.J\Yara btıtlln ka11ıl1e 

yardım etmek ve ~blrllğlnde bulun· 
matr .. tekli! etmektedir. 

Blııd :rnUs!Umaııları blrllğl. harp 
yardımlarını ,,. gayretlerlnt dtıer hll· 
k1kmeUerJe elbtrlllf yaparak .arttırma• 
ğa kendi aznsmı rl::n·et eylemiştir. 

~' hr..tt ıJ:'l lhtil'l\Çla.n ifa.· 
~~ e.~ lçln lıcr l-akit dili-
~' •uzlPr katmak , .o onu töi' Mizl.DU &)"lU'.A almakf.,uı bafka 
~ ~:l'lııek ızbramıdajlü Bu ~ yoktur· DUlmtı.o ;trmtı \'e 
~ 'et~ lı;-tfmn.i t('kii.miililn za- girecek olan hn kabTI tabirlerden 
....:. 'lleticeaı olarak 1\eıuUllğin· hiç ttrkmlycUm· Cemiyetimiz! Te 

~ İ.ar 'ISlr memleket~ benb ldlltftrilmUzü 1L~rm icaplannA uy. 
''h..:::-eketıc.rf b:ı!)lıuıwıu.jla dmmalı lhtlyamnı1J tatmin etmek 
~ ~~ !nsnnlann konu~ llsterk~ ytlzllOlbti prbA rcdr • 
~Sa •l6tyc. fabrilm ,.e s:ılre meJdea ba§ka yapılM'&l< ~Y yok· 
~ 'leriQ ~er tut:ibllmcıshıe tur. Usam aadeletUrmek me.elo

\ ~ Ilı '"1ır f"Aillcmoz. sino ı:eUnce, lls&ıummn sadelet
!f&.~ 11asır m<-dcnlyet katarr meslnl biz hallan a.nlıyacağı bir 
~ tlc 1bUyaç 'o arzusunda hale getirilmesi olank anlıyoruz. 
~ ~ J;öre, bu merhaleye u· Esuen dUıJe blrDf;t Ye dc,ıunlakil 
S ' ~~ _mlTieflerin dJllcrln- temin edecek olan da blUll bal .. 
~ ~--=rı l<cnıll lisanmııza km konU1tuiu Han bolanaajua 
\....~~ ~lnıriyctincle)iz· Ye- göre, öz tUrkçe kaynaklardan de" 
'"' I' doiuron~'U ycn1 mef- ğlı.e bal.lumıza yah&ncı kellmelerl 
\.... 'e~ ı-btr v-0 s&lerJo ifa· dUimjM sokmakta bir mana yo1t· 
'('ıa ,~ ısr:ır etmek, bu lhti· tur. Bu uJahatm a;ayc ,.e mahlye
~-..l 1~arurctıcrin tatıuinlno ne aykm ailşer· Esasen böyle ke· S' ~ • ;:l'll~ealrıe engel ibneler de dlltndzde tutunamaz. 
~ tt "e l'):tfr. l"lnnlnı.-1 nsrr me- Dil ibunlan kendiliğindP-n sllldp &. 

ı-;• ~ ~tııif;inln 1abtr1crlal, tar. Netckim bunu ıslahat namma 
\ı..~ aı:' ,ııncro mensup olsa- son z:unanlarda yapılan hareket
~ ~~'kta 'e l.cndlmize mal leme bUfiil gördük· 
~ tı.., dQ~.llla.bzur yoktur, hl. Onan için dilimizde ıslahat ya· 
~ ~tr ·~ itln bir zcogiDlik parken hiç de muhafaıaklr aav
~'1- ·.Garp dJllcr'.nd~ öyle ra.nmamız.a ,.e hlLl.,..uınıza tıunamlyle 
~l' ~~ ld, biı kendi öz yab:ı.ncı olan Arap n Acem söz. 
... ~-~ lr llrtn tıun mana \ 'C ~ü· lerinP sadık kalmam!ıa lüzum yok. 
~' l>ııı.:!e Cdcbllccc!c ~-· tor. lfalkmuzm kullandıiı diU •
~--.. '3'Jr.. Me~eın. diktatör lmı ye yeni ılosan lhtl~·açlarmnzaı S ~ bir ~ thabn. herlt:ıngl öz ifadesi için M ~nrp ılillrrindo kul-
~' ~e kiıfl de-recede kuv- lanılu tabirleri k<-11aım1r.c mal et
'"" "lzlı.._ leblllr , .c .bu mcflrumu mclrtcn çcldnrniyelinl· 

~ta r ihata cdcbllmeıc \ s D · hiUrır .. o l>ald.. ıliktn- uat erVıf 

5 - Dünyanın bütün altrnrnı 
verseler bu iı;;i yapamam. 

GinG kız çocuğun memnuni. 
yetsizliğini unutarak düşündü. 
Ve daha tatlı bir sesle: 

- Benim hatırım için de deni· 
7.e atılmaz mısıeız. dedi. 

- Hayatınızı kurtarmak için 
tıuna mecbur olursam yaparım. 
B~ka. türlü hayır. 

Genç kız yeniden yerli çocuğa 
.döııdü, pırıl pırıl yanan 9.ltmı 
tekrar gösterdi. Sonra onu ıuya 
atıı.•ermiş gibi yaptı. O vakrt 
çocuk ne ~·aptığınrn farkında o!. 
mada.n k:ipeşteye doğru atTlır 
gibi oldu. faknt arkadtLŞla.rın 
haykırması onu o1duğu ·yerde 
:te'kraT çiYlledi. 

Genç kız bu jşte niçin bu ka· 
dar ısrar ediyordu? Ç>cuğu 
kandıramıyacağmdan emin ol. 
duğu için mi? Yoktıa ruhunda 
saklı vah~ct k~csini meydana 

R ~ B E R - Ak.-m PoıtıtıJ 

Tarih 

K·RAL iVARIN it~TIKAMI 
Razvelt çok mühim bir 

nutuk söyledi: 

Dlktatörlertn 
bir ltttlakı 

biç 

Amerikayı 
ingiltereye 
yardımdan 

Alakoyamıyacaktır 
Va§i11glon, 13 ( A.ıl.) - Höy. 

ter: Dün ak~am Dayton'da radyQ• 
da söylediği bir nutukta H.uzvelt. 
Amerikan deniz ve hava kuvvetle.. 
rinin bütün garp· yarı küresini 
müdafaa edeceğini taahhüt etmi,, 
ayni zamanda Amerikayı harbe 
sürüklememek şartile her türlü 
yardımın lngiltercye )'apılacağmı 
temin etmiştir. 

Ruzvelt, ne taraftan gelirse gel
sin. hücuma karşr Amerika kıtası. 
mn toptan müdafaa siyasetini izah 
edettk demi~tir ki: • 
"- Bu garp yarı küresinin mü 

dafaasmdan bahsettiğimiz zaman 
yalnız, §imali ve cenubi ve rne:ke.. 
:d Amerika topraklarını ve cıvar 
adalan kasdetmiyonız. Ayni za
manda Atlas ve Pasifilc denizlerin. 
den rahatça istifade etmek ha.k.kl· 
nı da kastediyoruz. Bu biıim an.. 
anevt siyasetimiz olmuştur ve yine 
de ananevi siyasetimilldir. 

Biı, Amerikalılar, garp yan kür. 
resinin bu denizlerini tecavüz ha. 
reketlerine kaş müdafaasını ken
di tamamlılığmıırm müdafaa '"' 
himayesi unsurlanndan biri olarak 
teIAkki ederiz. Bu siyaseti muhafa. 
za etmek hususundaki niyetimi% 
hakkında şüphe kalmaması için 
bu siya!ICti tekrar teyit ediyoruz.,. 

Totaliter rejimlerin tahakküm 
usullerine acı bir telmih yapan 
Ruzvelt, Amerikanın harbe hu%ır
lanmasmın sulh için en sağlam te. 
minat olduğunu beyan ederek to
taliter devletlerin demokrasilere 
kar~ı "ayırarak yenmek .. düsturu. 
mı tuUandddarrnı 8Öylemiş ve 
şuntan il~ve etmi~tir: 

" - Bu düstur bizim kıtamızda 
mu\'af fak oJamıyacaktrr. Diktatör • 
]erin bize takip ettirmek ist.edikle.. 
ri yola korku \'C tehdit ile girmeye 
mecbur <edilemeyiz. Avrupa ve As
ya diktatörlük memleketlerinin hiç 
bir anla~ası. kendimiz için ve de. 
mokrasi için münasip gördüğümüz 
yolda bizi durduramaz. Diktatör
lük memleketlerinin hiç bir anlaş. 
ması hemen hemen yalnız bapna 
diktatörlere karşı koyan hür mille
te yardım ctmekliğimize mani ola. 
rnaz ... 

.Amcrikaıyn silahlanmasından 
bahseden Ruzvelt demiştir ki: 

" - Misli göriilmcmi' tehlik&o 
ler, Amerika sahillerini düpnan 
devletler anlasnıalanna kar,ı mU. 
dafaaya k!fı gelecek bir deniz ve 
hava kuvveti yaratmaya Amerika· 
yı mecbur etmi,tir.,. . 

Müteakiben, R~lt, şu sualı 
sonnu~tur: 

" - Amerikalılar, tehlikede ol. 
madıklan hakkında verilen temi
natı neden kabul etmiyorlar? 
Sorduğu suale yine kendi cevap 

veren Ruzvelt demi~tir ki: 
"-Tarih, ayni teminatın Hol. 

landa milletine, Norveç milletine 
ve Belçika milletine de ,·erildiğini 
bize göstermektedir. 

İngiliz erkek ve kadınları, hak 

italyadan Karade
n,ze otoınobil yolu 
İnşaata başlanmak üze· 
re olduğu bilidiriliyor 

~Iilnno, 13 (A·A·) - D.N.B· 
muhabirine göre, Trieste'de ı;tkıın 
Piccok> gazetesi, Br.lgratta.n aldığı 
bir haberi vermektedir: Yugoslav
yadan geçerek Romanya>1 Triestc· 
yo bağlayacak olan otomobil yolu
nun in~st projesi tathik edilmek 
üzeredir· Bu yolun Ronıanyaya ait 
kısmı hakkında. bir anl~ma altte
dilmişfü. Şimdi de altı.kalı Yugos
lav maJcamları ile müzakereler ya· 
pılmakt:ıdır·· 

Jngilterenin Madrit 
elçisi Cebelüttarıkta 
Ccbelüttank, ıs (A·A·) - Röy 

ter: 
lnı;iltercni.n Madrlt ibilyük elçisi 

Şir Samuel Hor, dün aq:un bura. 
ya gclınlitir· Cobclüttank • ,.alisi 
Sir Clixe Liddell Sir Samucl'i hu· 
dutta kal"lılamıİtrr. Sir Clivc, bil· 
yük elçinin üç gilnlük zit•aroti iQin 
müteaddit monden toplantıları ih
tiva eden bir program hamla.m?§
tır . .Algesira.s İspanyol askeri va
USi general !LUDOE Grande, Sir 
Samuel HOZ' ile, pazarteei gilnü Ce· 
belüttarik n.liliği Jron,.ğmda veri
lecek btr 6ğle yemeğinde buluşa
caktır. 

~) 
• Bucııpqte, 13 (A..A..) - ı.ıacar 

ajarıar bil4lrlyol': Macar • Romen Uı· 
tUl.tı. evvelce bllctirtlmlt olduğu glbl, 
yenldcn Vlyana hakemlerin~ verllmlı 
tır. Do•t mUıver devleUerlne k~ 

olan ltlma.drn l)Arfs bir alpınu2nl glla· 
termek U~rtı. Kar..ıtr lhU\ctuneU Ro-

C I:::'\1~ ' c fal:in f ı:in &.• • .ıtoıı sa. 
hillcıic :: ı:ıl:n.n ve or:ı.d:ı., C'\'. 

len.memeye li::ı.nır ycrmi~ olan b:ı .. 
J,.irc kraUı:e Aluf'a fısıl• olan kral 
lnu'm ıu:ıccnısını dlnle)i ll: 

l\ral.i~e ı\luf bir sabııh, deniz ur. 
k1mun iizcı1ndc Dnnim:ırlm ı;cmL 
lcrinl gördü, , .c hemen ccııgiı,·ork'. 
Tini toplıyıı.rak cenge lın:ı:ır olm!ıla. 
mu emretti: •'nen sizin önünUı.de, 
elimllc kılıç, erkek gibi y'Urüycce. 
ğim ! Güzel memlcketimlı.in ç.:ıyır 

\'O tarlalarını lm Vlkinglcrc mi bı. 
rakncağıı: ?" <lcdl· l\lcmlclı.etin bU. 
yühlori: "Kraliçe!·· dedllcr, blzlm 
ne gernilerlmir;, no de ~bac:ık top. 
lo-abilccc~ aslı:e~iz 'ar· Eğer 
Jcar51 golirsc.k bir kalm.'\yınca Jolıç. 
tan J:C!lıiliriz.Jlileyo baıı \'Urulm1, 
adaml:ı.rımız.ı toplaymcnya kadar 
Danimark&lılıı.rı oyauyalm1 !" 

1\ral fr:ın:ı gcmHcrl limana gL 
rlnoo laallçıe Aluf adamlar gönder. 
di· Knıliçcnln kral nılsaflri ~
rcf'uıe sarayında parlak bir 7.i~ afet 
Tcrmcyo hazırlandığını söylediler· 
İval' donaıımasnu dC'II\ir üzerinıle 
bıraktı \'O ziyafete gitti· Sofrada 
JmıllÇ(lnln yanına oturdu, \ 'C onu, 
!Pmdlyo k:uiıır bir e~ini günnetnği 
bir güzellikte buldu: 

- Bakire kraliçe!·· dedi· Bo %1. 
yafct sofrası o kadar muhtc~cr.ı ki 
blr (lüğün sofrasını andrnyor· l\lcm 
lcketıerimizi dost \ 'O mUttcli'k ya. 
palım, sen de, bu geceden itibaren 
bcnln1 karım ol! 

Aluf sarardı: bu sırada içeriye 
bir ubk glnli· Kraliçe: 

- Senyör!·· İı.ln Yer 15u ulağın 
getlrtllif haberi öğreneyim! 

Dedi· Ulak kral~ln kulağına 
ı;uıılan söyledi: 

- Krali9e! Adamlannuı köylere 
tarla \"O imlam ko,tular- :F'abt 
her tarafı bomboş buldular· BUtün 
köylüler 5imnle cloğnı ka!:ıyorlal' ... 

Kralire de Kral h'al"ll: 
- Senyör!·· decli· Ben sizin ca. 

riyeniı.inı- Ne cmrcdeJ"6eqiz yerine 
ı;etinnryc lıazırnn ! 

J\ r.ıl, ln-:ıli\tnin gü:ıe.I ba'rnı göğ_ 
ı>iiDün üstUne :raslaw; :z.iyafot saat. 
Jcrco ~ür<lü· Nllıayct kraJ: ıııımyar!ıı1ıl }.fııc..r halkmm elklyetıe· 

rloln ı.ıar-:ı_r hllsuıtnıfl\ mUnalta.t'A edD 
memesi ıcırı talimat vermlfllr. 

- (fü1.cl Aluf .. llaydi ()(lamna 
" gidelim! .. 

• lladrlt, 13 (A.A.) - Slcfani a· 
j&a.vılden. DUn .uadr1tta KardJıı&J 

.AJbc>moz cemzyatt.ıı.ıu merkozlut v• 
•lyut U-tklklar eıuıUtWerlnl ziyaret 
ve bllhııaa 1t.tlyan koloni.al ı.ıratın· 

dan terUp edllen kabul resmlııo ~tl· 

rak etmiş olan mar~o.1 clB n ono, 
bu sabah Se\'lle hareket ctml§tir. Se· 
vilde marc~al şerefine tcıahUrat icrası 
içln hazırlıklar yapılmıştır. 

• Marsflya. 13 (A.A.) - Havu 
bDdlrlyor: Ecnebi babadan do~muı 

memurlar hak'kmda 17 temmuz ''e 14 
temmuz ve H ağustos 1940 tnrlhlerln 
de çıkan kararnameler mudbince 
lıla.ııııllyada •M memur!& 25 yardımcı 
memur muatafl addec!Urniflerc11r. 

• Kıbrm, 13 (A.A.) - Kıbrrsta tah· 
riklt oldlJlııııa ve tahribat yapıldığı
na dair İtalyan kaynaklarmdaıı çık&· 
:nl&D hnberler resmen telcEfp olunmak 
tadır. 

• L'lzbon, ıs '(A.A.) - Porteımt 
rel!lcumhuru dllıı lngill.z elı;Ut ne 
Portodaki !nguız t!rkeU mUdUrUntl 
kabul etml.§tlr. 

Dedi. UraUtc, bir ı:analc pn.11 
IAlf-.ra.k : 

- Odama hazır al!nyörf .. dedi· 
Fak::ı.t, lıir çanak d::ı. lıu ~ptan 1. 
cin·· Bunu gcmicllcrlmb ~tan 
~ctlrdiJcr, insanların vücudtındsn 
bütün yorgunlnldan ali?' ve btr er. 
lcc~-i bir bakirenin y:ı.nmdn. daima. 
dinç \'C gürbüz tntnr··-

Dcdi. nu 51\TaP ar~\·nn rengin. 
deydi· h-ar Jçti. Fa.kat, 'l:ir:ız son. 
ra, Alufun yaf:ıb"ID.3. girince. derin 
bir uykuya da.ldı· Bunun üıcrino 
kraliçe, ltan anadoi,"!IUlsı ~ınl ~P
lalc soydu, ~lanru ,.o bıyık.. 

farını kesti· Somn, koodl elfylo do. 
kudtıb'1l bir kıl _çu\'ala koyup ağzını 
bağladı. Uşakla.rma: 

- nu f;U\ıLlı Kral İ\1lml gemisi. 
no göturUn, soran tayfalara irin. 
de ~ok kıymetli ticaret c,...yalan n 
hedlycHkler nr, deyin! 

Diye emir ,-erdi· • 
Uıaldar tvan _çu,·ıı1 i~de götur. 

dWer. Bir ulak geldi: 
- i'epelcrln iizertndc 1V1yük a. 

tefler yanıyor, maldan gürültWer 
aksecllyor- Şatonun önüne bir ta. 
lam atWar geldi·· Daha blu kişi '"8.I'-
DUI, bmılar öncti kuvvetıeımll!

bilinen şeyin hür bir millet tara· lfaberlnt getirdi. Bunun üzerine 
fmdan nasıl müdafaa edildilini Afur, çok lçtlklerl i~ her biri sa. 
biııe gösteriyorlar. Onlann kahra. raym bir t&rafmda &ımu! olan Da. 
manca müdafaalan imtihana çeki- nlmnrkalı cengaverleri uyandırdı: 
len demokrasi kudretinin bir delili - Kalkın çabuk··· Çabuk cenk 
olarak ebediyen zikredilecektir. erleri·· Gün doğuyor, knlr:mız İftl' 
Ruzv~t nutkunu "Yapsın de.. ' gemiye gitti, uygun riizgiirla l>a. 

mokraSI., sözlerile bitinni~tir. nlmarkaya dölllMk istiyor·- Salan 

Köpek balığı 
sallamakla zavallı çocuğu ikiye 
böldü. 

Güvertede bir mmlb koştu .. 
Kimin ağzından çıktığı belli ol. 
mayan ibir mırıldı. Belki bu ses 
ağzundan fırlamıştı. 

Yazan : CEK LONDON Çeviren : MUZAFFER ESEN 

vurmak 1çih mi ? Bu suallere 
cevap vermek mümkün değildir . 
Fakat genç kızın maksadı ~e o· 
\ursa olswı aon hareketi ~epi. 
:nlzi hayrete dilşürmü..cıt.U . ..\.!tır. 
gü,·Nt'trun gölzeli ha ,·a.smdan 
açık gilneşin ııığına doğru u· 
çarak ve parla.k bir yay çizerek 
<ieni:r.e dU~tU. Çocuğ'..: durdura· 
.cak 'kadar \"akrt bulamadık, o 
derhal güverteye f ırlam~ ,.e al. 
tının arka.smdan denize atıl· 
ıml§h. Altınla ~cuk hava~·ı aynı 

.zamanda yardılar. Suya aynı 

ao.ktada ve a.yru dakikada düş • 
tiller, deniz altınla ÇOCUğ'\L'l U· 
ı.erine kapandı. 

Gözleri gözlerimizden <daha 
kes'.<in olan öteki çocuk~ar hay. 
krrıştılar. hepimiz küpeşteye 
düştilk. B:r rivayet \"B.rdtr: Kö· 
pe'lc balıklan aY1annı yutmak 
için srrtUstU yatarlar. Fakat 'bu 
rivaye'tin doğru olmadığını göz. 
!erimle gördüm. Su içerisinde 
faciayı gözlerimizden saklanır 
yacak kadar berrak idi. !Koca 
köpek balığı çenesini bir defa 

Aramız.da söze ilk başlayan 
Mis Garuters oldu. Yüzü bir ölU 
:gibi sapsarı idi. 

- Ben bunu zannetmiyor-
dum, dedi. 

Sonra gülmeğc koyuldu, sinir. 
li bir gülüş. iradesinin ~ütün 
kuvveti le kendine hlklın olma· 
ğa. çalışıyordu. Sonra Pe.nitsona 
daha sor..ra. birer birer b ize bak. 
tr. Gözlerinin rengi s oldu, du· 
<fakları titredi. Hepimiz baya.ğ! 
insanlar gibi hiddetlenmi§tik. 
Ve i§te o vakıt bir eentilnıenin 
ağzından c;ıkmaz dediğiıtiz ağ. 
zımdan fırladı. 

Mis Ganıters ibu söze lakayt 
lt:-.ldı ''C Dcnitson'n. dönerek: 
A~ğı inmek istiycmım, !kolu· 

ı.i1. lıu rnı.la J ... ll!la)m.·· 
Dr..nlm:ırl<alı cengaverler s:ıhUo 

koştular, fakat kralbnnı göreme. 
ılilcr. Tayfalar, itlnde krymetli ,be. 
diyeler bulunan çuvalı ı;östcrlnco, 
atıp bakhlar· Bir de no göTSUnler: 
Kral h ·ar, aruıdoğıwı.sı çıplak, lld 
bUklün1 tm-alın içinde-· Ne satı ,·ar, 
ne bıyı}z .• Kr:ıl h-an zorlukla l<cn. 
dislnC' getirdiler. Jlallni gören krn.l 
gnzab ilo ba~rmayn. l>qladı: 

- Eu h:ıiiarettn intikamını dcr-
h!ıl ııbcağr:ı!- Eu alç!Lk kraliı:.cyl 
dlrl diri ynlmc:ığım !··· Bu topraklar 
Sakso.nlıınn kanı ile boyanacak, cc-
setlerinl kal'galnr pa.rçalatacai','1Dl l· 

J.Ukat, alaca. kt.ranlıkta, mıuak... 
lıll'la silihlannus bllytik blr ordu. 
nun kcnılllcıiııe do''TU ilerlediğini 
~ördüler. Jlrncm,lan Ye utancından 
cli~lc.rini gıcNJ)atan Jaııl, gemileri. 
nln demirini keserek sahilden sUr'. 
:ı.Uc nı;ıldı· Sakson atla.n, ~öğiislc. 
rino Jmd:ır clenize girdiler, köııUklii 
clalgalann içinde köpük 53!:.al'ak kiş_ 
nediler, la.kat Danimarka gcmllerl. 
ne yciJ~cdiler· 

F.:r&I, hakareti unutm:ıdı· J~rtcsi 
l,ı; yine Sa.kson sahlllne geleli· }'a.. 

kat bu sefer, bir k:ıyığa binerek \"O 

tek ba,rl13 kürek tekcrck gclml5ti· 
GeC<'leyin, ıssız bir körfeze l;irdi· 
Jiayığ'ı lmmsala. tclccrclc kocaman 
bir sandık indirdi· İtlndo ..ıtın 'e 
~Umuıı kn.bla.r, mUcc,·bcrler Yanlı· 
Sonra, sandığı sırtlanarak omdaki 
lllr OTlllaJla .ı;frdl; sandığı ı:ıılılıır 
nrıwııcla ~I· Sırtına )'trilk dl. 
lcnd esnplan giyerek ~lc uzak 
olmryan kruıabaya doğru yüriimC'yo 
ba.,ladı· 

Kraliçenin sarayına ~elince, Cf;ir 
uşakl.'U'<'hln birine sordu: 

- SöJ Jc .. Hannnmı na.<iıl görf'. 
bilirim! dedi· 

- Rentın lınnmnın senin gibi a.. 
damlara ~az. 

- Ben li:ütü bir adam dc~ilim· 
l.'i.·, C\" dolal}anlk nz'kmı tıkaran 
bir dllenclybn·· Illr omınnda, §ln1. 
dJyo Jmdar görillmemı, bir deflne 
buldum: Ağıına kadal" aıtm , .e ı.,r\i. 
ınüş ltablar vo elmnslarla dolu btr 
sandık- Be.nim gibi bir dllcnciclc 
bunla.ı"I sörs~ler, hırsa diye yakn. 
la.rlnr. maürilrler .. Ilu define ~Up. 
Jıesiz ki l\raUce Alufun hakkıdır, 
'"yenir Hra:Jft. gelclfm. 

h-..r, kencli.<Wtc ln:uıdınnalc ltüı 
bir bllcdkle, bir ı:crdıınhk ,·erdi· 1 

Esir uşak bun lan icraliçcyc ı;:ötür _ 
dü· Kraliçe Aluf. asım takanı, al. 
t ın \'e elması çok sevcnll· Bu halw. 
re t-ok seTindi ,.e dilenci ne bCr:ı .. 
her ormana gitti. Ahıf san(lrğa rğL 
llp ele içhıdekllert yalmul:ın göre. 
:vlın dcrtcn, kral h-ar onu kucak. 
la;)n'('.rfnco Jmyığnıa göWrdil· Alnf 
bo~ yere bağmp ~rrpmryordu· ı·a· 
l<at SC6lne, denizin uğultusundan 

ba3ka oe\•ap ,·eren yoktu· h"ar aclı. 
nı söyleyince; Alnf: 

- Senyör... dedi·· Size e\J'elce 
~ gclmiff;im- F&k&t ba sefer 
lta.'lt cd~"rfın· Bugün söz \'Criyo. 
rnm ki sizinle evleneceğim Te ne 
söylt'.nenlz yapacağım. 

- Sen benimle o.fDM}m, alay et. 
tin- Bir hınız gllııl ~ hry!pı 
kestin- Ben do 1nuıa ~lık se. 
nlnlo e\ lcnmlyeceiim- Fllbt &en. 

den, ,ani Salaloalanıı ~den 
r.aptedllınJı bir ıtehlrden 1mlcbrdan 
bir im gibi. Jıer arzum I~ isftfa«e 
00eceğlm!-

Kral. 1var, Alufu ~çıplak soy. 
du. Elini ayağını hapyıp yatmb· 
Se1ıfz gttıı sekiz gece kayılmdn. 
tuttu. Zaptedilmf, bir !'je]ı1nlcn kal. 
'lmlan bir kız gibi onunla eğlendi· 
Sonra, onu sahife 1m'alap lm!:
u, gitti. 

Ahmed BiUfnd Koçu 

nuzu bana verir misiniz? dedi. 
Erkek cevap vermedi. Botlu. 

ğa dikilen götlerinin istikameti 
deği§Illedi, kirpiklerinden bir 
tanesi oynamadı. tahaka.sından 
bir sigara çıkardı ve. yaktı. Kap. 
tan Beptley boğaznı,ı temizledi. 
ve küpeştenin üzerinden denize 
tükürdü. İşte bu kad:ır ve sonra 
sessizlik. 

Genç kız kalktı, döndü ve mc. 
tin adımlar~a merdivenden n5a. 
ğıya inıne~e başladı . Bir kaç 
basnmak inince sendeledi , bir 
kenara tutundu ve sonra tekrar 
etti.,, 

Teboar susmu.5tu. Bn..,ını çc. 
virdi ve soran bir gözle ufak t e· 
fek adama ibaktı: 

- ?\asıl, dedi. Bu kadma ne 
isim verebilirsiniz. 

KTSa boylu adamm anki bo. 
ğazt tıkanml§tı: 

- Ne bileyim ki diye mırıl· 

dandr. (SON) 

• 

• 



• 

4 n A BE R - Akşam Po tım H B!R1Nct'T'EŞR1N - l!MO 

<ara enizdeki 
facia 

Berlin yeniden 
bombal and ı 
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· Görele önlerinde bir 
yelkenli battı 

Akdenizde bir 
(Il.ı.ı tarafı 1 ncide) çarpışma 

Almanya ve Alman lşgall altında (Ba) tardı 1 nr.icle) 
b1,.ılunnn yerlerde askeri hedeflere ''Neptiln'' tipinde olm:ısı muh· 

Vapur darlığmı önleyecek 
tedbirler alındı 

Cenubı 
Yugoslavya 

·· dafaa mu . 

33yolcu boğuldu 
Gire un, 13 (.\.,\.) - Tirebo

lulu lbrahim rc>isin idaresindeki 
'etkenli 43 yolcu ile Görelenin Ey
;esıl nilii) esine gitmekte ik~n Gö
r lC' knlcsinin iiç mil aeığmda yol
cuların fazlalığından su almak su
r,.tile batmı.ştır· Gel'cnin knranh~{-

karşı hUcumlanna devam etmiş- t<!lllel bir diişman kruva7.örU ba- Son zamanlarda, lskcntlerunılan 
lt'~;~lindc bir rok he<lcf)Pre isa- tırılmışt.Jr. Çekilen diğf>r <lii~mnn Karadenl.7.ln TUrk sıı.hlllerı mUnteha.· 

;"::?mileri ciddi haı:arn uğratılmış - ııma kıtı1ar bUtlln lıık,.lelerde görillr.n 
betler olmuştur· Bunlar nrasınd:ı. tır. ltnlrnnlar her biri 600 tor.ilii.· yolcu ve eşya fazlnlı~ına. karııı vapur· 
bir elektrik santralı, bir gn.z fnbri- toluk ı'k·t. to,...,,·ıdo ı'lc l '00.tonı'ln" • ,, ı ı 
kası ve mUhim bir emtia garı var· 

. , ,. !arın ihtiyacı .nı-·fı ıyıı.mnmaııı \'87. · 
toluk bir deııtroyer kaybetmişler- yeti al!l.kadar mnkamlnrı llzerinde 

dır- dir. Miircttebatın büyük bir kısmı ehemmiyetle meşgul etmektedir. De· 
Baş1t'l yerlerde cndUstri lıedcf-

IC'ri bombard:man edilmiştir. Bun· kurt.anlmıştır. nizyolları um\' n mUdUrU ve hunu mU· 
Jar arasında Hekingen'de bir al· Saba!ıleyin erkenden düş - teak!p mıntakn l!mnn reisinin Ankara 
minyum f:ıbrikıu:ı, Valdeck'de bir man hnrp gemilci-ini nraş • f<ryahatlPrlndcn sonra bu husueta ye· 
elektrik sanrtalı, F..ssen'de Krup tınnaya gidP-n ltalyaıı hava kuv· ııi ''e mfihlm lmrnrlar verildiği anla
fnbriknsı, Torgan'da bir yül:sck vetll'ri bunlara şarka doğru gider· §tlmıştır. 
frrm, Bitterfeld'de bir madent mal ken tesadüf etmişler ve tesirli o- Öğrendiğimize {;öre, bir taraftan 
zem" fnbr'kası ve Amsterdamda l&rak bombalnmışlıırdır· Harp ge- elde mevcut vapurlıınn verdiği lmkAn 
Fokker tayynr~fabrlkası vardır. milerinin şiddetli top<;u ateşine ve dahilln~e biltün hııtıımı. ihtiyaç gös-

1arm tamirine yaptı~• tesirlerin 17.l'le· 
sine ç11Jı§ılacak -ve bu ıurctle tamir· 
drkl 'l"apurlarm cokluğu ile \•apur 
da rlı~ı hıı.:oıtl olmıı.ııına meydan veril· 
miyecektir. 

Me\'cut vapıırJRrımızın istiap had· 
!eri de ihtiyaç gözönlinde tutularıı.k 

Jt:ı.biliyetlerinln mUsaadel'li nl:ıbetiııde 

tebdil e<l!leccktir • 

Bir taraftan ihr;ı.cat me\'simlnln 
baııınngıcı ,.e diı'!'er tarıtftnn rel<olte
aencs!nln sonunda bulunduğumuz ıııı 

ıııralardl\ yUI;: ve yolcu nakliyatı kr.· 
ı:afcti gitlikçe artmakta oldıığıındAn 

bu hareketi lnlotaa uı;tratncak \'e ge 
clkllrccck aelıcblerin i7.alcslnc çalı;w 

edilecekt~~ 
B ckıh . Xugosla v aşv .. 1ıedl mühim bir nutuk sc tı1 

pl!ll ccnıJ 
Brlgr:ıd, H- (,\.,\.) - ıorhtııtı 

Yugoslnvyada. yapılan bir yııı:ol' 
öyııycn 

csnuınd:ı bir nutuk 8 
1 

ur ııı: 
la\' baş\·eklli ezcümle dND şıc 8ıdıl,;13' 

"1°U"'CIS!nvl:ı.r kan doıtcrC _. flll\ et· 
., ınO••ıı 

n cenubi Yugoııııwy&Y1 

mck ıızmindedlrler . ., -
--0----

AmerikaYa 

• l rı i ·inci,.. cl!reyan eden bu facin
d ı yolculardan onu kurtarılmış. o
t uz. ürü boğulmuştur. Görelenin 
al· k.,dar memurları ve halkı de· 
nı '" dökül nlt'ri kurtarmak i<:in 
cll!'rİnd"n gelen bütün gayr<.'tlf'ri 
sarf<.'tmişl rdir· Yl'lkf'nlinin kapta
nı adliyeye toslim edilmiştir· 

Ko?onyada ve Bano\•crdc pet - bir tayyare gemilesinclP-n yükse - terildikçe !IAve postalar tnhrlk erli!· 
rol rlnpohrı Hanım \'<.' Ko!onyad:ı len tayyn~lere ve fena hava ııart 1 mesi t:ıkarınr ctnıiı,;:Jr. But,ilnkil mal-
emtia garları Dortmun<le-Eins larma. rag-men lt;lyan lınva kuv .- zl!me rlarlr~ı ye.ııalr ae:lıeblcrln vnpur l:lcnktır. 
benllC'ri \'C milt~addit c!Uşınan tın.. w:tlC"I knycla dC'~i:r ınuva!fakıyet- -----------------------------

' yeni üsler 
Yugoslavya ile 'Y unanis

tan arasında bir 
anlaşma 

ynrc meyd.ınları hom~::ı.rdımun ~- ıe.r eltlc et~ielrrdir. Agır capt~ • 
di'mi .. tir. ıı:r. bomba <lnşmn.n tayyare ı:rmı· 1 Romanya· ya gıden 

S · b ı d t r·ı rın n prova.c;ına ıs:ıbct etmiş ve 
aır om mr ımnn a\·yarc ı o • ı . . . . . k .. ·· 

1 d 1 1. 1 • G 't ı hırıncı sınıf bır dtişmıın rııvar.ol'U Al 
1 an a anş ıman nnna \'C rı " , w ar 

nez burnunda uzun ml'nzilli topla· el~ ı~kcle 1~r~fı~~nn ngır hasar~ man 
· · .. · 1 11;.;rnrnıştır· Jkı duı:man tnyyaresı 

J;clgrat, 1~ (A.A.) -Cenubi 
Sırbicıtan1an Yunanistana ko 
yun, l.t'<;i ve emsali hayvanların 
ihracı hakkında Yugosla\•yn ile 
Yunnni~ tan arasında bir nnla.!j. 
ma yapılmıştır. 

rm mevz lcrınc hul'um etnuş er - 1 ..... 1 .. tü r:· lt ı n tc."'-'n dir. c uıııuru mu-: r. ,ır n ya J,,, - cna .. (an\rı t nriı)r) 

nrn rtıa5rafı için takriben 18 mil
yon ingiliz lir.ılık tahsisat a),rmıır 
tır. 

· 1 - resi ÜS.!!.Üne dönmemiştir· 
Sahıl ~ulıafnza kumandan ıg! ~· I' Afrik da Sidi Bnrrani--

emrındrl:ı tıwyareler de cumartesı ,ımn 1 
• a • . . 

g .... N · ııl ·ı · kl d ılen üç kılometre ılerlemı'J olan unu orvcç t ıı crı nçı arın a .. .. <lü 
g!'mi kafi!c.c;inc htieum etmi..,ler _ ıTo~orlu ltalyan k~lla.rr şmanm llOLANDADAN RO~\NYAYA

Uükres, U (A· A·) - Röyter: d . B d" · • · h hıüıf 7.ırhlr otomobıl 'e tank kuv-
ır. ır uıımnn ıaşe gcmısı asa- .. . b 

ra uğramıştır. Diğer gemilere mit vctlerin'.' ~saduf Ptmı!jler ve un· Homaıl\'aclald ı\lman askeri he. 
vetinin reisi General Hansen. ev
\·elce Hollandadaki nazi i~gal or
dusunun kumandanı bulunuyordu. 
Heyette ezcümle üç tümgeneral ve 
11 albay vardır. 

ralyöz ateşi açılmıştır. ları ı::erı at.mııı1ardır· 
1 P.ız~r gecC'si de sahil muhafaza 

14.10.940 Pazartesi 
J3 OJ: Mllzık, 13.20, l4 00: MUzık: l~a. 
rışık program (Pi.) lS.00: Program 
'e ı"l•n:ılekct sa:ıt njarı, ıs.o:ı: MUzlk 
Ha.dyo caz orkestrası, 18,40: MUz!k: 
l' aaıl hey ti, Hl Hı: ı.~Uzık: Orhan 
Av .:ır tarafmdan bando~ıneon solo 
J::I 30: ?Uemlcket ıı:ıat ayarı, 19.45: 
:Müzik: Radyo ince saz heyeU, 20.15: 
Ra'1yo gaeztesi, 21.00 Müzik: Dinle· 
yıcı istekler!, 21.30: Konuşma, 21.45: 
?.l lz.ik Radyo orkestrası, 22.30: 'Mem
l ket saat ayarı, Ajans haberleri, 
22 45: MUz k: Cazband (Pi ) 23 25/ 

7.A Yl - B I"" r 'ltan llll\I tahsili
m n Tilrldyedekı muıı.dıl derecesini 
ı .terM~k Uz ro mııarlt w·k~lellndcn 
ı ı ı ,ır.1 4.G 9 ıo tarih ve 22408 sa),lı 

tayynrc>lerlnden müteşel:kil bir fi
lo jqgal altında bulunan Frnnsada 
Lorient'dc elektrik santralma mu-
\'nffnin~·etıi bir hilcum yapmıştır. 

Bu lınrC'kata iştirak eden tay -
ynrt'lorinılzin hepsi iislerine dön· 
müşlcrdir· DUşrnanın bir ağır bom
bardımaıı tayyaresi ~ark sahilinde 
bir b:ıraj balonu kablosuna çarpa -
rak denize dtişmüştilr. 

Al.MAXI..\UA GÜRE ... 

Jıt>rJin, 13 (A· A·) - D. :\. B. 
bildiri) or: • 

Birkaç İngiliz tayyaresi, 12-13 
birinciter.rln gecesi, Berline ve 
civarına Jıücum etmi.sler ve infilak 
\'C yangın bombaları ntnııı:lardır. 
Bir asker ölmüş ve sığınak dı~m
d:ı. bulunan birçok sivil ölmüş ve 
yarala.nmı!<lır. Bir odun dc>p06u n
t<.'s almı.ı tıı-. Bir yangın bombası 

bir hastane civnrına, diğer il:ıir 
j bomba <la bir darül:lccze l'ivarına 
I düşmüştür. 

Avrupada mahsul geçen 
seneden yüzde 40 

noksan 
CcrıeHe, 13 (A • .\.) - İS\'lçre ziraat 

eruıtltUsUnce yapılan ve Ccnc·r. e ga· 
zcleııl tarıı!ından neşredilen bir tet
kike göre, Avrup:ıdo. hatat geı;en cc
n"yc nlsbctlc yüzde 40 noksandır. 

1931 dC'nberl en dllljUlt m:ıhs•ıl bu se-
' .. \ıı)ı z:ı:,l et lr:t. Ycnlııinl alaca- n"nlnl<!dlr. :Macnrlstnn, Dulgarlstan, 
r;rn an c \Lsi:ıln hUlımll yoktur. Ro:nan:;•ıı. ve Yugosıavynda m:ıhsul 

ı: 'Ilı Fr\ zl~ :ı C'nd:.lc i Hlfızpaşa ı anca!~ bu memlel:ctıcr llıtlyacını kar· 
ııokı •ı 23 ?-:o. d ı Mrhım-t Rll<:"in<'r şılıyacaktır. 

ile sa ah, öğle ve akşam 
Ilrr ycnı.?J.len sıınra ~inde iiç drfa m11ııtn1.anınn ıli)rrinlzI 

fırçcJnyınız 

Toprak Mahsulleri Üfİ!iİ İstanbul Şubesinden: 
Ofısın: z namınn Anadoludan Pend! e gelcce!: buğday rngonlarının Pcn

d k lıll.!lgarımln ,tahliyesi işi karşılıklı pazarlık surcllle bir mUteııhhldc dev· 
r ı e Ur. ·raı p ol:ınların 14-10 910 pru:1rtc!I sa t onbe~te şubemiz bina
• r. ı b':.llun !arı. (DG<><J) 

U'ord ve Ş vrol komple şase veya ltomplc ntobUs, rord \'C Şc,•rolc 
a:ılan ve ycd"k par~ lan, 30X5 iç ve dış mu tamcı H'uıtıkler Sultan· 

• ı t n b rd.rek snraj,nd:ı H ıo 9t0 gtlnUnden ltıb ren s:ıbah ııc.at 10 

1 
' n tıl. am li ye lmdar ııatılac.ığınd:ın taliplerin mUracaatın. 

B:>.::ve~dllet Devlet 1\'Ieteoroloji İ~lcri Un-ıum 
l.1üdürlüğünden: 

l - Oı t ır. ktrp ı ı "unları ile llıs .. m '~unlarınd:t'l 1-:,.ndl grup lan ımı.sm 
dn ~ 'P 1 c.:ık mt 2b k ile memur alınac:ı'•tır. 

2 1.ıl p ol nlnr mrzun ol :lu 1d:ırı m•:tt p ,. mczwılycl taıihl, lld adet 
Ye.5il..nlık Joızalı toto:;rafl:ıı-ını ut,c!:ı.lnn!e blrlıltte Ankııra posta 
l'lltrunl 401 edreıJ'le umum müdJrlu~UmUre ı;öndcrmelerı. 
?J \ b ka ~ k 1 \ c er iti ayrıca k :ırlil"t lae ~azı ıle l,lltl!rıl c "~I el· 
llcUo 11Udaların:ı :ıı;;ık aC:reslcrını .>'' ,,:ııarı ıuzumıı ilan olunur, 

({1310) 

Deniz muharebesi 
nasıl oldu 

(Bas tardı 1 nclde) 
filotlllAsı, dU~man 11Josunu gl:lrm'~~
tllr. Bırinci muhribin ltıımandanı ılcr
lı:ıl taarı-uz etmeğ'e karar verml~!.lr. 
PılotU!Ayı sevk ve idare eden torpido 
n:ıcak 600 ton hacmlndeydl. .Bu torpl· 
do bUyUk bir lngillz kı-u\'a:ı:1lrüne iOC 
metre kıı.dıır yaklaımı~ ve 3 torpli 
r.tmı~tır. Torpiller tam hede!c isabet 
etmiştir. 

ltıı.lyan torpidosu birkaç top ta '\t-1 
mııı Vf. bu toplar dO,man genıl.'J'.ııc i· 
eabct etmiıılir. Hasara uğrıyan dUş· 
rruın gemisi sUratıe batmaya ba§la'JHŞ 
lır. • 

Küçük torpido !iloııunun mevcudi· 
)'Ctl meydana çıkınca. lnı;illz gı-mltcri 
uliyllk çnptakl toplıı.rlhı eııtıaht etme· 
re ba~lııml§lardır. };'j}oti!H'ıya kuman· 
cia eden torpidoya is:ıbct vnkl olnıu§· 
ta da torpido son dııkllıaya kadar 
harbe devllm ctmL,tır. KUçllk cUzU· 
t~mm kumandanı geml ile beraber 
ııatmadan evvel bUtUn mUrcttebatı

ı;ıko.rmı§ ve bunlar diğer bir 1talyan• 
torpidosu tarafından l\lmmı§tır. 

üç ltalyan torpidosunun tanrnızu
ııa uğramııı olan filonun imdadına 

diğer birtakım cüzütamlnr gelmiş ol· 
mnııınn rağmen muharebe devam et
miştir. 

Muharebeye iştirak ctmi.,5 o· 
lan bahriyelilerin anlattıklarına 
..,.öre batan 1ngiliı kruvazörün. 
den başka di~er bir takım lngi· 
liz cüziitamhı.rı da hasara uğra. 
mı~tır. 

ltaJyan torpitosu tarafından 
batırılmış olan kruvazör Ncptu· 
ne sınıfına mensup ve 7270 
hacminde idi. 

lçinde çıkan fiiddctli bir yan. 
gm yüzünden atıl bir halde ka· 
lan bir ltalyan muhribinin baş • 
Jca bir muhrip tarafından cerre· 
emmesi mecburiyeti hasıl ol. 
muştu fakat, 12 te~rinievvcl fe· 
cir vakti artık yoluna devam et. 
nesi imkanı kalmamış oldu· 
j;undan bizzat miircttebatı tara. 
fm.dan berhava edilmiştir. 

12 teşrinievvel sabahı İngiliz 
c1eni7. kU\-vetlcri hareket üsleri· 
ne doğru çekilmişlerdir. 

General Dö Goı 

Halen Homanyanın muhtelif 
noktalarına \·armıs olan Alman a<ı. 
kerle:-inin miktarı, yirmi hin kadar 
tahmin edilmektedir. Alınan ha. 
berlere göre. kıtaları hamil birçok 
tren, son kırk sekiz saat içinde Ta
mışvar ve Braşo,·dan geçmi~!erdir. 
Bittabi bu trenler, ~Iacaristan yo
ltı ile gelmi~tir. tik Alman kıtala. 
n, Bükreşe dün sabah varmı~tır. 
Di~er bir çok kıtalar da mavnalar. 
la Tuna limanlarına gelmi~lerdir. 

Biikrtş, 13 ( A.A.) Resmi 
tebliğ: 

Bundan ewelki kabine, ordu
nun techizi ve talimi için Alman. 
yanın yardımım istemişti. Gene. 
r:ıl Antonc~ko, bu fikri mükemmel 
bulmu5 ve benimsemi,,tir. 

Almanva, bu da\'etc bir hüsnü
niyet \'e dostluk zihniyeti ile cevap 
vermiş ve bir askeri heyet gönd<'r
meği kararlaştırmıstır. Bu heyetin 
ilk kısmı, s:eneral Hansen \'e Ge. 
neral Speidel kumandalarında Cu. 
marteı-i günü Bükreşe muvasala~ 
etmiştir. 

Trenin Tran·ih·anyadan geçi
~inde. halk. Alman ordusunun ~an
lı mümessillerine hararetli bir hüs. 
nü kabul ~ö~tcrmiştir. 
1ŞGAIJ AUiIŞUYAN RO)rnN 

GAZETt:St " 
Ilükres, 14 ( A· A.) - n. :{. B. 

ajansının hususi muhabiri bildiri
yor: 

Gıu:etelerin paznr gifnkil niisha· 
larr, Romanynya gönderilen Alman 
askeri heyeti hakkında uzun yazı
lar neşretmektedir. 

lki sene kapalı durduktan son
ra lcjiyonerlerin gazetesi olarak 
yeniden çıkmaya başlıyan "Curen· 
tul" Alman ordusunun Viyanadn 
kararla.ştırılan müspet işbirliğinin 
tnbii bir neticesi olar.ık Romanya
da bulunduğunu tebarüz cllircrck 
diyor ki: 

'·Romanyanm mihvere iltihakı 
yalnız iktısat ve kültür miina5e· 
betlerini kuvvetlendirmekle kal
mamış, fakat ayni ölçtide sıkı l>ir 
siyasi Ye askı>ri bağlılık yarntmış
tır· Bunu unutmıyıılım· Homanya· 
nın arazi tamamlığı foln verilen 
garanti, Alman - Romen iııbirliği· 
nin ba.ı;lıea l'<'hinesi olan teknik 
ve askeri hususntm ameli bir su
rette yeniden gözden geçirilmesini 
icap ettirmektedir. 

Tuna ha,7.asında sulhün idame. 
si hakkındaki sarsılma:r. karar, ik· 

v <nn<o tnrarı 1 ndı~e) • tısadi ,.e ııiyasi münasebetlerin 
torlu~u~un l:ahramnn ~ıllet~ı: 1 sulh içinde inkişaf cdemlycceğini 
ne, nıhaı zafere kadar muttcfık zannedenlere bir ihtardır· 
lerin yanrbaşmdn harbe de\·am Alman fencileri son znmanlar-
etmeye söz veren 14. milyon daki tecriibclerini bize öğretecek-

' Fransız veya Fransız himaye lerdlz:· . . 
idaresi altında bulunanlar na. LeJyo~ Roınany~sı 110 

• mıhvt'r 
.. , devlctlcrı arasıncfakı hu münaııe -

mına. tam ıtımRt ve sadık dost· helleri g" .... d" tutan hir ki-·o 
l • 'f d . . kd' d ozonun ., ,. .. .., 
~zumun ı a esını ta ım c c. bu askeri işbirliği kaı1Jııııncla hay • 
rım .. , ret edcmPz. 

Çörçil, General Dö Gol'e şu " 0-,_---

cevabı vermiştir: 

"Telgrafınızı büyük bir se· 
vinçle aldım. Size \'e mücadeleye 
sonuna kadar bizimle de\•am ka. 
rarmda bulunan bütün Fransız· 

Çlnde Japonlar 
umumi taarruza 

geçtiler 
lar:ı samimi temennilerimi yol. . Tol•~ o, 13 <A: A:> - ~<>~ci .• a
hı ım Maniaların hepsi 2şılın· ' Jıınsının mı>rkf':ı:ı Çınden bılclırdı~I-

. 1 n" görP., bu sabah Taihu gölüniin 
caya kadar ve d .. n-amızın 1.afe. b d .,00 k'' t ı · ı b' . . . . . . . . . 1 ;:ar ın a .~ ·ı.ome re ı: ır cep· 
rmı bırlıkte ıdra~ cdcccırımız }ıP. fö:rıinde, 20 Çin fırkasma kar-
1.amana kadar :ızımle yan ymıa ~ı yeni ve umumi hir t.no.rruz h:ı:,-
scb:ı.t cdct"eğiz,, l ıamıştır· 

Belediyeye bir teklif 

Mezbaha 
hayvanları 

bayıltılarak kanları 
alınacak 

verildi r 
Bunlar Brezilya, Şi 1 

ve Uruguayd1tdır rııc· 
ı\'cvyorl>, J.~. ( ~· .• A.l1;b~dııı1 

nos _ Aires de ıy1 bır ~csırıc gr 
Nevyork Timcs gaı.c n J!ı'<"'ııl· 
len hir tel~afa nazare dC'rir :~ 
ya ile Şili bir takı?' 

1 
rik1 

Me7.bahaıla kesilen hayvanıann kan hava üslerini Birleı;ık A ·-' "· 
r l (. 1 ı;l; • 

ııırı üurinde .son def& belediyeye oa· ya terk etmef;i kn.bu • . 
yanı dikkat bir teklif yapılmı~ttr. d' rı 

1 ıı ır. . • nıııkC 
:Müracaat hayvanlann boynu <es · Btt u"!;lerin inı;ası ıc;ın 

1 k b . Al t ' ' . 1·tır. meılen ev,•el b:ıyıltı ara ır e va~u· para vı Amerika vcreccı-
1

,,.10 
tr aile kanlarının hariçle hiç tema• et· · l 'rt•"ll 
tl' rı' lmedftn damarlarmdan CRnt balon· Diğer taraftan '."'ş oiclı.1 

" . t'l z ctnıı l tarın içine çekilme~idlr. BöylPce knn· son 7~ımanua ıt ı Hl _ k 11ııte 1 

tordan dnha ,,..eni• m!kyMta, haltA ta· ğu karardan ri.iclı cdeıe. 1• trri' .. " t .. ~ıcrın 
babet ııı:ıha!'lmda da ı~tıfa<le erınebllc· Amcl"ikaya hareke u~ ~11 )tı'l· 
cektır. Belediye bu mllracaatı tetlcl!< ctme~i kabul ctnıiş oldllS' 
etmekl~dir. 

Yarından itibaren 
gazetemiz 5 karaş 

(l~.'l'} tarafı 1 n ride) 

her \'erilmc'.:td;r. ____,,,--
ingiltered ::. 
dün g eccl-:.i 

gaıcteleri gibi maalesef arttıra· bomba r dl ı'".1 a :ı 
rak. gene geçen seneki hadde 
cıkarmak mecburiyetinde kalı. 

~or. hedefi eri 
_Bizi daha. fıt7.la r.n.ma~ fedn· r>il~l" • 

karlrkta deranı ımkanmdan Lnnclra, 11 (A· ,\.) - ., rt 1 

mahrum ettiren bu vaziyetin bir nın dün gece hombardrn'l~pılln 
de ilan sütunları üzerinde fo,ra noktalar arasında ~par rnıırııı'•ır 
etti<Yi tesiri hatırlarlarsa oku. I umumi sığınaklar, bırd r· ı..ond~ 

"" .. .. •• \'C birtakım ı-vl(>r var 1 ,·r <' 
yucularımızın, uzulerek ar1.ettı tak ?" h'ı,.·esindCI b ı t _. . . . .,... mm asının .,., na ,,, }l0rl1 ıı 
gımız bu kararda hızı mazur bo. yaletlcrdc 26 mıntakarıı e.P"ı 
receklerindc şüphe etmiyoruz. 1dfuımüştür. Lh·erpool'd_e bl~rıir ' 

Bizi fiyatı yiikscltmeye 1.orla· tımanda ve ~imali ııarlude :ı., 11 ıı · 
'-'an bu vazivetin biran ev\·el şehirdeki umumi sı~ınnk1='f:'b l"rı,..,. "' • rnn ı . _,. 
sonuna ermesini temenni eder. kaç kişi ölmüştilr· Maa '. ·erıiıt 1 

ken okuvucularımı1.a \'erecek· ba isabet etmiş olan z~\'l) 
"' h' l · - ı·mdır· ..-r !eri fazlayı mündcrecatımızın ıp erı sa~ ,, 

değerini bir kat daha arttamak 
surclile ödiyeceğimizi de temin 
etmek i~teriz. 

Haber'i sevenlerin, Haber'i 
beğenenlerin Haber'in daimi 
okuyucularınm onu :J kuruşa ol. 
duğu i~in değil kendi ga1.cleleri 
olduğu için okuduklarından emi· 
niz. · 

Haber aşikar ?.arureller kar •. 
~ısında, diğer öğle ga?.ete!eri fi· 
yatına uyarken (En son Daki. 
ka) yı gene kendi hacminde 3 
kuruşta bırakıyor. 

POLiSTE: 

Kasımpaşada sopalı 
bir kavga 

J\:asımpa,ada arabacılar ııokağında 

oturan Nihat, aynı semtte oturan 
Ali \'C Rama7.nn adında. Ud kl§I ile 
ka\•ga etml§tlr. Ali ile Iıama7.an el· 

!erine geçirdikleri bir sopa ile Nihndı 
döğmU~lcr, başından yaralamıglardır. 

.Nihat tedavi altına nlınmış, suçlular 
yaknlanmıı,ıtır. 

Rl<ô:!lKI.l':TU; GF.ZJ<:UKF.:S 
, 

BUyllkarlada oturan Toclort ndmda 
bir genç, d!ln Yılma::tUrk caddeıılnde 
bisikletle gezerken, muvazen<'ırinl kay 
bcılerek dlişmu,, bA§ından atrr suret 
te yaralanını§tır. 

Toılori baygın bl
0

r halde hastaneye 
kaldırılınıştır. 

1Nc·m .'t.G A CI N D .\ :"14 D tl~frO 

Kuruçeşmede oturan S:ıdığın sekiz 
ya!iındahi oğlu Ahmed, dUn bahÇcdeld 
incir nğacından düşmUf, birçok yer· 
Jcrınden ağır surette yaralanmı~tır. 

nAŞI:\A P.\:\C'tl R D0ŞT0 
Beyoğlunda oturan Yara.ıılmos, dUn 

Ergcnekon cadde~lnden geçerken, şld 
dctll rOzgArın te•lrlle 15[> numnrnlı 

elin pancunı kopmıı , ba§ına dU~mll: 
lUr. 

Yaraıılmoıı b.ışından tehlikeli !\liret· 
te yaralaıımı~. hMlıuıeyc kaMırrlmı,· 
tır. 

Denıir 
l r muhafız 0 

tevkif al 
yapamıyacaklar , 

~111ııı\ . 
Eiikrc~, 14 (A.A.) -: 1111• ' 

.. d.. .. dClJlır , 1. umum mu uru. 51111 " 

fızlarm tevkifat yapnı;~,.ıc t•" 
sak etmiştir. Bunda~ uzcl-J;C 
kifat ancak bir tc,•kıf ~et cdeıl 
resine istinaden har pıtııcD\; ,.a 
makamlar tarafır3drı.n • 
t ·siıt· 
ır. austtl 

Bu tedbir petrol CJl .1• ·r cdcıı 1 
• te\'-" 1 tJC 

de çalışan lngilizlerı }larc!{C 
demir muhafızların 

. l_.,...,.c:tJr. ....ıı· 
rınden sonra. a uu .. ~ d rrıir w 

Buna mukabil ~ ~:dro!ıı0' 
hafız Bükreş polıs 
alınacaktır. 

~ (1 
Romanya~~ 
Memleketirnııe 
petrol ihraca!' 

. sı bıt' 
Romanya aıan · 

tebliğ neşretti dot 
- JtB Biil>reş, ıs ( A. :A.) 

· a· · r· dı.t!I ajansı bıl ınyo • . ınenbll · 
Salahiyettar bır"rc :noll'l11~" 

tebliğ olunduğuna. ~ıın~nistB~tı 
yadan Türkiye ve ·tır9c.B 

.. takatı 1 ,.,,(l. 
ııetrol ve muB .. tııt" ~ YnlnI,. l!f" 
durdurulmnnııştır. . nıcntıeU ı 
met bu mahsuııerın . 7Jf1'111rı 

~: . . · tenıın . ·il 
degıştırmemcsını 1 v·si!=l 1 r 

da ııi<ldetli bir kontro 
t<!clhirler almıstır. 



~ ·40· Yazan: Cek london 
~ 1ı1t'°:;:. "Seldon", blraz daha te biz.zat ''Tolcpııso" gelmiş, hak. 

ile, aynı suali tekrar sızlığa uğrnyan "Gogomu" içhı nınd 
~en 
~ CUer b di tazminat istemeye kalkrı:~tı· 

~":' ~n eyaz ada.mm lınnçere. '-Şcldon" bağırdı: 
..._"'<a, ga bu oert ned:ı.nm tcslrl - "Gogomu", ıenin bunı.dıı ye. 

'U.'118a Yrl euUrl t.ıbkı bir hay· rin yok! Yerin baraka. Hemen, de. 
~'4t tibi, titrediler. 
aa~ nfzrru nçrp da bir fol, git? 

ert :, crncdı. HcpJlnin de gliz. Tokat :>i:rcn adam cevap verdi: 
~ li Şeı-:on" un llstllne dikll. - Hayır. bir yere kmıildc.rnam! 

trıt~ b• ~'Telepnsc" tekrar söze b:ı§lııdJ: 
i•ı. .r eey bekli) ordu· 

~ttı. ..... h~cl·eu kim yapacnk? - Sizin beyaz kan da onun ba· 
· ~ hile fima vurdu· Bak söylilyorum, ver-
ı.--:ata ı.ızn \Unun ilk bamlcslnl mez:ıcn çok fenalık olacıı.k; orta· 
~ .. ~ CCsarct edecek? 

.. ~ldoıı" k ltk karı§acak! 
'l'lıııı ·atııuımdaki kala. Bu esnada, 0Şcldon" arkasında 

~eu l'a de g6zleriylc bu ilk bir ttprrdı ~itti: ''Jan" eofaya 
lib.. ~. Zira I>acaıt adamı araştırı. çrlrmış onun yanma kadar sokul
~tı. 1 bllhıı.t.sa bundan kor. mu!} olıı.cnktı. Falmt b~m1 "Jan"a 

'~ lanı çevirmedi. Z!rn n~ğıda bir silrU 
\!.. l.lfııı altmdn, anamn · analı naml~mm kendlıılno çevrlle-
l:ıı.~ Çe\'tuı:anı.ıusunun kendisine ceğindcn emindi· 

~ "<ıı:~ıu%ğ}nı gôrdU: S~m u. Sofanın tahtalan t.okrar gmrde-
~lil'\ı ~kg ntasmdn.n siıllce o. dJ. Genç kwn uzaklaştığı anb§ılı-

~ tt: t \'e ant Elliyordu· yordu· Biru sonra tekrnr sıcırtl· 
ıı~u. tı bir hareket.le o tsnı. lar peyda oldu "Jan" dönüp gel

t~t1~ attnağiyıc sllAhm nam. ~u. 
' ~terek· 
,, llıd~ki • 

tiı • ."' ! <l.l • t1llft.hla buradn isin 
' .~ l1l le Bordu. 
~ ~l tan tıdnm titredi ve tU.. 

" .e:~~ b~tllınu lnd1rdJ. 
n~ l!ıırh ltıunçı gibi en.klayan 

'llo,,ı~.aı C?nrctti: 

Genç kız, "Şeldon" l!l\ yanı ba· 
§lllda. durdu. Ağzımın yanık bir 81-
gı..ra \•ardı. "Şeldon" genç klzm al
gn.ra kullarunadzğmı bildiği iç!n bu· 
na bnyret etu. İçinden biraz k1%8.· 
rak: "Ammadıı sigara içecek zıı.· 

Yapı ve imar işleri ilanı 
l - EksUtmeyc konulan L,: Anknra.d& ın;a edilmekte bulunan AtatOrk 

l1aes1 UAvc kı:ıınm:ı ~apılıı.calt kalort!er ve ııthhJ tc:ı!satı ı,Idir. Ke:tr- bedeli 
23Zt:i Ur& Si:i lrunıtıtur. 

2 - Eks1ltme 23.10.1040 tııroa.mba gtlnQ 113.nt on be§te Natla nkAleU 
)'&J>l ve ım:ır ~lcrl ek:ılltmc komisyonu odsamdıı kııpıılı zart uaull,>1c yapıla· 
caktır. · 

3 - E:tslltme {ıı.rtna.mes1 ve buna ıntıtefem emk bir Ura 1e kun1f be
del mukııbllfnde Y11PI ve tmar l,ıert rcısıı;ındeıı alrnıı.blllr. 

' - Eksiltmeye girebilmek tçln tstckWcrin 1743 (bin yedlyUz kırk Qç 
Ura) {4 (kırk dbrt) kuru~luk muvaltldıt temlntıt vermeleri ve No.tta Vek& 
Jetinden tu t~ gtreb!leccltlertnc dıılr nlınm~ vesika raptetmeierı ld.zmıdır. 
Du veıı!lta tçtn ek."iltmenln yııpılııcnğı günden en ıı.z üç gUn evvel bir istida 
lle Nıı!1a VekAletlne mUrnc:ıatıan \"O dlleltçelerlne en az bir kalemde 
(150.000) l!ralık bu l§e benzer blr l§ ynpt.Jklarma dair ışı ynptırruı idareler 
den almmrş vesika rnptetmelerl mul:ta.zldlr. Bu mUddet zartmda vcslka ta· 
leblnde buJunmıynnlıır eksiltmeye glrcmlyeccklerdir. 

G - lsteklller· tekllt mel-;tuplnrmı ihale ctınU ot:ı.n 23.10.940 çar:nmtıa 
g11ı:ıQ Paat on dtlrde kndar koml~yon rctsllğl.ııc makbuz: muk&tılllnde t~Um 
et.m:ılerl t12:mıdır. 

Postada olacak gecikmclı:r ha.bul edilmez. (6417. 9511) 

stanb. ul Levazım Amirliğmden verilen ı 
harıci askeri kıtaatı ilanları 
~~ .• 

A§ağıda yazılı malzemeler 1çln 25·10 9~0 t:ı.rihlnc kadar Ankıır:ıda h:ıva 
mll:ıteşarlığma fiyat \'C teslim mUddeUnl bllcllrlr tckllt vıırilmeal. 

100 adet 6.5 M. uzunluğuııô3 ıı.~aç dlrck • 
100 ndet 3 No. devcı boyunlu poro~ien !incnn.. 
~ Km. 3 Mm. kutrunda i;'nlvan~ damtr tel. 

100 M. gnlvnnlzll bnğ toll • 
Deve boyunlu tıncan ile ~vanlzll demir tel daha ufak ebatta olabilir. 

(W2) (9772) 

• •• 
A§ıığıt!a yuıh MC'\'tlddm a.c:tk ek&ıtmelcrl 23·10·940 gUnU ıııı.ııt 15 te lı:· 

mltte tümen ııatınnlm..ı. komisyonunda l-'8pılac3kbr. Tnllpleı1n kanun! vcmka· 
larile bcll1 •aattc komisyona gelmeleri. (1222) (9G2~). r _ 

Cinııl - mlktnn Tutun 

snt 
Yoğurt 

kilo 
9000 
0000 

lfra 
mo 
l:i30 

Teminatı 
lira 
102 
lll'l 

,.. ""l.tı d , ~ai.,.. lŞarıyn knyıklarmı. 
. ·ı· YB.ll.L , 
~. 4'll1 denize-. Anln.,tldı 

mrnı bulmuş ha!" dedi· 1 • · 2880 ' 217 
Fakat genç kızın nğzmdaki ya- • * * 

tıik sigarnnm hikmetlni nnlcmn.kt.a 1 B-::herlne tahmin edilen ttyatı t lira olan t500 adet uçlu sac; kutu pn. 
Yaı ada . 

~ııcı c llını bu emrine 5lşman 
_,,_ di r.arlıkla 114tın alm:ıcakbr. Pnznrlığı 21 • 10 940 pıız.artcııi gllnU sao.t 11 

gecuune · • • dedir. Knt'l teminatı 2700 llnı olup eartnnmcsı ve numune.si komisyonda 
'~"ap verdi: 
~ ~l'· ~YUyecelderim '1ll'

%ıı ~U senelerdenbcrl yı _ 
~~ 1 Cöğsu kirden, pislik.. 
9tıı \'e ~ruın dönmUştU. Şet. 

t,' \ıa.), ~ltr g\llUm!lycrek: 
~ ,1~ ha, "Tclepnse", de.. 
~ti, ~ emret gttslnlcr; 
, l'rlıı1t lo konWJ! 

Yan gözle ve sUratlo bakınca 

''Jcın" m elinde kiığıda snrılmq 

bıytk bir dlnnmit fişeği bulundu
ğunu gördü· Fitil pn1:etin bir ucun· 
dan gözilküyordu· "Jnn" kaptan 
''KrfsUyang Yung"• un bo.şmdao 
geçen vnkayı hatırlam~ ve derhal 
bu çareyi dOşUnmUetu. 

"Şeld'3n .. bu suretle vaziyetten 
daha e.mln olunca, bllyUk bir meta• bı.... \\~'- al>tıe etti: 

. ""lla ~ '<I.? lyt 
...._ tl;ı,Ca.k lldo.mtü... Onlar net ve kuvvetle 11özUne <lcvnm et· 

'-t~e~ta . ti: 
'l -a~1~talcrntar! Ne söyUye_ - Haydi bakalım, ''Telep~". 

\ ,., bakalım? - dedi. İhtiyar mel'un eni! Bu ei· 

~eı:ı ta~ tnecburt rullsaadcyi yahllere söyle, kayıkla.rma binsin
~ ~Otlj, ~bir nıcvklc dilştUı';rU.. lcr. Bak sarın 6l5ylilyorum, eakaya 
~rair f~t lilkayt görllnmc.. gelmem hat 

t ~Is u belli etmedi· İhtiyar r<'is tn:ıt ediyordu: 
' k: ' ·'Gogomu" '11 g5s.. 

,,_ ~ıı lldaı:ı 

~~ bı:nım kr.bDeınln n. 
don, ''Go • dedJ. 

, ~. ile Rotnu" yu derlıal ta.. 

~~u 01acalt. 
' e11ll t-e· · \.~~~n bey uıı devam etti: 

~'il" llTJıı a:ı kıı.dtn tok fena. O, 
c~':ıı. ''Co baınna vurmu~· Bu 
~ ~ll. ~lllu" bllyUk bir reL 

a· . ·~c 

~ Ben de ş:ıkaya gelmem! • dl· 
ye kal'Şlhk verdi· Sen bana beyu 
kadmm vurduğu tokntm bedollnJ 
\·erece!tsin ! 

- Öyle mi, şimdi ben lnJp ıenln 
lta.far.a dl1 bir yumuk ind.iro~im de 

&ik! 
"Şeldon" bu sözleri eöyliyerek, 

atlamak btlyor gibi bir \'ru:lyette 
parmaklığa yaslandı· 

(Devamı oor) 

görWUr. Taliplerin muayyen vaktto Ankara M. M. v. Satm Almıı• Komla. 
yonundn bulunmnlıın. (123t) (9ô8-4) 

* it • 
Beherlne tnhınln edllcn fiyatı 9. ıtra olnn ~&det battaniye paznrltkla 

münakasaya konmu=tur. llıııleııt 16·10·940 ç~amba gtlnll sa.at H tcdir. 
KU teminatı 4~5 llradır. Evsnf ve ııartnameal 155 kunl.§ komlsyonund:\ 
&luı&blllr. ls&eklllet1n ltanunun emrettiği \; lt;elerle ihale cıııatınde Aııkarn 

lıl.M.V. eatuıalma komisyonuruı gclmelerL (1238) (9725) ..... 
IS680 adet teleton direğine talip çıkma.dığmdan tekro.r cksntmeal 27·10· 

, 040 pazartesi gUnU ınat 15 te Çoı·ludıı a.skeı1 satınalma komisyonunda yapı· 
lacakt.Jr. Tahmin bedeli 23,0:lO liradır, bteklilerlıı konun! veııalk ve teminat· 
wue komlB)'Ona ı;clınclerL (12SS) (0807) 

ol!-** 
A.,,'lllğıdıı yazılı me\•addm pazarlıkla eksiltmesi 17·10·0(0 perıcmbe gtlnll 

hizalarında yıızılt sa:ıtlerde Edlrncdo HD.vsad:ı Askeri satmnlma koml.ııyonun 
da yapılaca.kur. Tnllplc:iiı kruıunt vcsiknl:ırllc komisyona gelmeleri. 

Cinet. Mlktan Tutan Temlno.tı....-- lhııle saaU 
kilo llro. lira ı 

Sadeyağt 6000 87GO 1306 10 
Sadcynğt 18.000 23200 8480 10 
Kuru UzUnı 2.500 7:;5 118 10.30 
Şehriye 2.~00 050 98 ll 
Gazyngı 12.tiOO .3Si5 508 ll.ZO 
Cıızyağı 2S.&OO 6750 1013 ll.30 
'Toz §eker SMO 3315 tll3 12 
Yul&f 60.000 •soo 720 15 
Yulaf 90.000 7200 ıoso 111 
ot 450.000 27000 4050 15.30 
Ot 800.000 48000 '1200 ııı.~o 

Arpa 600.000 48000 7200 16 

Arpa 600.000 48000 7~ 10 
Sama.ı:ı 450.000 l12M> lGSS 16.80 

(12:s8) (9S05) 

*** ttı. e, o b 
oıacaıc cnın:ı yerlme bll. 

\'\ııo.... • noYaı kadm onun 
~d3 )'Utlt mevndnı ktıpııtı r:ıu11a ckr:ı:tınclorl blzalarmdıı )'Ullı gtın, saat ~ me\·kllerdekl tuıkcrl tatın almıı 

• to): • "1tıı · s barut · en bnna çok tU. 
komı.,yonl&rındn yapılacaktır. Tallp!erln kanuni vt!31knlorlyle lekllf rııektuplıırmı lhnlc saatinden bir saat ev\•ellne 
kndjr alt oJdutu komlayona vcrmelcı1 Çnrtnıımclerl kÔı::ılsyonlıırmda g!SrlllUt. 

~~ '-'lll'du'~01t esvap bezi vere. 
''!> ' lokntuı bec'lellnl 

cıus.ı Ekailtmcntn yapılacağı yeı !Jlktan Tutarı Tcmtnatı İlıale gün vo cnaU 

•1'1.ı 
"Onıı Arpa 
tı lta"'• ~~ 01'\ııt ... ~Llf:ı.bnJnrla gilldü: D:.ıl~r 

'~~a.ıt ~"\'e~z~enk ı ~:~ 

Erzlncau 
Elllzığ 

Esl•l§eblr 
El Azı: 

<!tn1 ' aıı•• dan tokat Plrtoc; 
~rlte,n kntılmıııtl· l:i-

Elllzığ 

1 
u 

Roman v Milli 
~zan: ıskender F. Sertelli 

~lııı:'b • 26. 
lirda avuıu ' ~t~ • ıt3ryolan1n altı· 

i~: l'tıet, L 
"!\el "U \'az. 

'U en ~1ld ıret karşısında 
~ >ta. Va ı~rnıa vurulmuşa 
~tr ~na SaCüdü titriyor, kalbi 
1 llıijdd l'J>:yordu. 
:\ tj~ Ct ka 

t~, Uş{}l'.Qll rrolasınnı kena• 
tı~t. boş ·: düsUndü. 

·arcı ı )ete d" 
''"to ı. ~"hın u_unmektcn, 

tdu, et ne Yapacağım 
1 ,~ -
' ~ ~ir 

zandı. 

Ayak sesi Mclıme<lin kapm ö· 
nUnde durdu. 

- O ne? kapı tıkırdıyor., 
Ve ince bir ses duydu: 
- Mehmet efendi... kapıyı aç. 

Ben geldim. 
Mehmet bu sesi tamdı: 
- Eliza.. sen mis.in? 
- E\.-et. Kapı}'l y:ı\'a~a a~. 

Söyiiyereklcrim var sana. 
Mehmet yerinden fırladı, kapr ı~hrnet a;:d'ak 8esi.. 

erhaı k : ı ;:çtı. 
Utyolasma Uı" _ Eliza çok heyecanhrdı .. Kapr 

L!.ra 
1000 Ton 80,000 

103 16,480 
66 •• 21,780 
60 •• l9.200 

"6 " 
17,920 

) 

nm önünde durdu: 
- Odanda eksik bir şey yar 

mı? 

Mehmet tereddütle cevap ver 
di: 

- Niçin soruyorsun? 
- Otele hırsız ginni~ tc. 
Ve göğsünü tutarak ilAve etti: 
...'... Bazt müşterilerin ötesini be· 

risini çalmış. Acaba senin de bir 
§eyin çalmdı mı diye sonn::ısa 
geldim. 

?\lclımct birkaç saniye tereddüt 
içinde bocaladı. 

Valizdeki ip merdivenin çalındr 
ğını söylemek istedi. Fakat, bu 
merdiven kendine ait değildi. Ken· 
di malt değildi. 

- Evet... diyecek olursa, mer" 
di\'enin kendisine ait olduğunu iti' 
raf etmiş olacaktı. Halbuki merdi· 
\'en onun değildi. 

- Harır. EI.iza, dedi · her §e· 
yim yerli yerinde duruyor. Oda: 
mn yab:ıncı bir el girmemiş. 

ura 
6000 26/10/940 11 
1236 23/10/9~0 111 
1633.50 10/10/9(0 12 
1440 26/10/IHO 11 
1Bt8 23/l0/D40 15 

(1186) 104'5) 

Eliza. hayretle Mehmedin yUzü· 
ne baktı: 

- Tuhaf ~yl dernek ki her şe· 
yin yerli ~·erinde duru)·or, öyle mi? 

- Evet. Neden §aşıyorsun? 
Yoksa, benim bir şeyimi mi çaldı 
lar da haberim ~·ok?! 

Eliıa içeriye girdi: 
- Hele bir daha bak bakalım. 

Mehmet efenJi • Belki eksik bir 
şeyin \'ardır da görmemişsindir! 

l\lehmet, kendi alerhinde bir 
şeyler döndüğünü sezmekte gecik· 
memiştl. Derhal cebinden beş lira· 
lık bir banknot çıkardı, Elizara 
uzattı: 

- Haydi, bana hakikati söyle, 
güzel kızt Neler dönUyo: bu pan· 
siyonda? Biliyorsun ki, ben senden 
çok memnunum. Eğer bana, benim 
aleyhimde olup bitenleri haber ve· 
rirı:cn, seni de memnun ederim. 

Eliza parayı almakla beraber, 
Mehmedin omuzunu okşadı: 

- Sakın korkma, Çtkinmc, Mch 

D~tl -, 
HABER Qazetesbıln bet taralmdB butacn:mız kuponlnn topb· 

mnyn ba::;bymız. Btınlıır ııWn Bnberltı dAlml okuyucusu oıı:ı:ıs-uııuı:.u 
tsbat cdecckUr. TerUp cttJğlmI:ı; mlls.:ıb!11tol:ln doğru lııılictmı, bulun. 
A:UllZ dııh1 kuponl.o.n mm olıı.ııık lbrıız. edeo:ıl)dlğlnlz takdirde hlı;blr 
VCJ' tnıeblno ba!rkmrı :roktur. J{uponlıu' m ııum:uu1ı olm:un mecbarl
dJr. GeçmJ:ı all.sh:ı.laım lılnrchaneden mGVc:ıdu b<ılnndı:tğu t:ıkd!rdo · 
tcmlnl ancnk ga.ut6 tlyatmın Ug mWUe kabildir. 

Evi .......,.k olruyu<Uyu """""" "'"'°"'""- ""~~"' .. <• f 
yapılacak n hazırlanacak birkag noktada. okuyucuların l~dl:mır.ı:. ı 
ihtiyacı var. • 

Müsabakaya ha§lamazdnn önce · 
BABEB. yaptınnayn karar \"Udlğt evin. olaıyucuınmım arzularnım 

muhasaalaııı olmıwnı istiyor. Bu lUbm'la: 
EVVELA: Dalml okuyuculanmmn evln namı ve ııcrcae yııptlmaat lı\%ım. 

reldiğt hakkında fll:1rlertnı ve verilecek mııllllnata cörc ouınr_ 
dan kabatulnk )trokller lstcyccek vo t.artlbat hakkmd:l bL-"ltir _ 
ıerlne yakın krokiler csn.sı nlmnrak \'Cya fi.kirleri ı;6::6:ıtl.ldc 

bulwıduruıamk pltınlar ncartne bn§lru:ı.acak vo en çok rey top~ı_ 
Y8l1 plAnm, ln;!Ullllll ceçUmek üzere !nnllycte gll'l~lccel;t:r. 

Ev1n nerede ini':ı. edileceğinde de yine okuyuculanmı.:ın :ı:ıU~. 

terek ttklrlcrl dlltkate almllC41:tır. 
SANtl'EN: EUtUn bunlar dcvı;un ederken, 10 Bl.rlncl tcartn 11lt0. 10 lldJ:c!_ 

- tc;Jrln l9U nn:ı:ımcb okuyuculnnmız anuımdan, evi ve dlh:?.r 
hedlyelerımızı l:nzannc:ık okuyucularıınu:ı seı;mck üzere I~!>cr. 
bir1b1rlnden cazlp tlç ml11nb3ka terU&> cdocekUr. Bu mllsr.tnka. 
ıardan birlncislno l~Urak eden okuyucula.nmız ~ vnral:alarmı 
Jınpalı ve ltendllerl tnmtmd:ın mUhUrI~ blrcr zarf 1!;!nt:e 
ldarehanemlze te3llm edcceltler ve ınuknblllnde blrer num:ı.ra ~ 
aıacaklıı.rdır. Dlr okuyucu ııı mUsabaknyn hangi nurnıırıı. Ue 1 

tDUrak etmtaso iktncl:llne ve tıctıncll&Uno de nynı numnrn ile 
!,,Urak edccekUr ve ıma numarnalyle l.slmlcıi ve ııdrealcrt yaZllı 
btr de!ter tutulacaktır. 

Her mU3abakanm n1h:ı.yct1nde, okuyucuların b!.ze tevdi edoeek. 
ler1 kapalı ve mUhUrlU ı:n.rflnr Altıncı Noter Galip Bingfil'e 
tesllm cdllccekUr. Bu sureUc her okuyucunun &YDI num:ı.rnyı 

ta.§Iyan U.C zartı bulunacat:tp-. Ancak Uc mtlsnbakn nihayete 
erd.1''1 arradA - ld, bu zaman Sçlndc ov de yaptlmı§ ve bıtmJ, 
olacak - Altıncı Noterin kontrolU rutınd.:ı ç.çıbc:lk, her mn. 
sabıkın tıç mUSnbaknyı dn. doğru halledip otmcdlklert nra~tn:ı. 
lacaktır. E\irı lror'n~ ~ olabilmek için mllmbıktıı.nn Uc 
mtl3abo!mmu:ı dofru hallotmı, bulwımnlan o:ırttrr. Ş!ıyct UçO_ 
an lW.lede.n biç ldmsc çılaıl3Dl13sa - k1 mllsab:ıkalanmız ko 
tıı.y olncağl ıcın bu 1mk4.ıısızdır - kur'a Udsint b:ı.lledenle; 
arasm<b oeldlecekUr. 
Şayet halleden yalnız bir ld§l be ev doğrudan doğruya, malO.m 
prtııı.rla ona btraldlnc:ılt, birden fıızlayn:ı, dlln izah cdild!J'l1 
ockUdc barcket tıl~caktır • 

HABER KWONLARINI 'fOPLAHir.'ilI 
EALmrmE~ 

:Ullaabıklarm her mQıı~b:ıka. blU~C.e zarflannı cctırdlklcı1 

sırada llA.n edilecek tarihler ara:mıd:ı.kl kuponlannı da birlikte 
göndermelerl mecbur:lyeUnde bulunduklnrnu dU~rek uımcll;, 

den O!l:ı. göre bo.reket etmelerini, cnz;etelerlnl muntar.:ımıın aı. 
mnlannı tekrar h:ıtrrlatmnyı taydıılı buluyoruz. 

Şimdi a er okoygc rı Euı b r 
EV NEREDE YAPILMALI VE NASIL • 

VAPILMALIDIR ? 
EV HAKKINDA MALUMAT: 

ı - lki oda: Yatak ve oturma. 
2 - Hol: Arnı zamanda remek odası. 
3 - Küçük bir antre. 
4 - Banyo • Abd~ bir arada. 
5 - Mutfak. 
6 - Bo:lrum kntta sı~k halinde ki!cr. 
7 - Kömürlük \'e odunluk. 
8 - Bahçe ••• 

L'ÖTfEN cmvA L mı 
Bu husustaki cevıı.plarmızı 25 Blrtncıtc:rln 104.0 tnrlhlne kndar: 
J\n~-nm caddcslnde \'alat yurdunda Ilnbcr ;;n.zetcaJ bU;rUk mtısalıcı.ka 

mcmnrJuğo.. 

Adrcstııc g!Sndermenlzl veyıı. gcUrmcnb:l rica edc.rtz. 
Ce\•ııp lçln hiç bl: tormıı.llteye ve kuponn lhtlyııç yoktur. 

<lnrV"l.,...~.,....,_,...,. .. ._..""'~~·•••.,.•oçv+v+çvo++vvv""" 

met efendi! Burada senin aleyhin· 
de dönen hiçbir entrika yok. Seni 
herkes seviyor. Bilhassa k:ıyma· 

kam Nuri bey. 
Mehmet Hayretle güldQ : 
-Oda kim? 
- Sen gene onun kim olduğu· 

nu tanıma! Burada mühim bir iş· 
le meşguldür. Ondan hepimiz iyi· 
tik gördük. O, Anadoluya hizmet 
edenlere yardım eden 'bir adamdır. 

Kapıyı yava~ça örttü .• 
Karyolanın kenarına ilisti: 
- Bu sabah pansiyondan çık· 

tıktan sonra Nuri bey senin odana 
girdi... Ve Cemil beyin burada 
unuttu~ru çantasını alıp gitti. Ye 
bana: "Eğer bu çantanın içindeki 
şey Mehmet cf endiye Irı.zım olursa, 
bana gelsin. Ben kendisine teslim 
ederim.,. dedi. 

Mehmet bilmemezlikten gelerek 
karyolanın altımı baktı: 

- Burada bir çanta var .. 
- E\·ct. O çantayı yeni mi sö· 

• 
rüyorsun? 

- Vallahi §imdi görüyorum. 
EliZ<ı, Mehmedin yeminine f • 

nandı: 

- O halde sen cidden p.lk saf 
b;r ndam~n. Mehmet efendi! Kar 
deşin ne zaman gelecek? .. Daha o· 
nu bekliyccek misin? 

- Evet. Çanakkalcye gitmiş, 
diyorlar. Haber gönderdim. Beş on 
güne kadar geleceğini ~uyorum. 
Gclrniyeceğini bilsem, buralarda 
sUrUnür müyüm? 

- Haniya lstanbulda bir iş tu· 
tacaktmt? 

- Gene tutacağım ama, bu pan 
$ironda kalmam. 

- Neden? 

- İ§İme gelıne'z. Hem çOk pa· 
halr. Hem de tehlikeli bir yer. 
Ben ancak kar~imi\1 hatırı i~ 
buraya geldim. 

(Devamı var), 



Galatasaray çok bozuk bir oyanla Beşil<.taşa 3 .. 1 genild 
--- ·-' 

, 

Şerel stadında: 
-, - ~awwwı ,..,LWWW 

Beyogıuspor : 4 
istanbuispor: 3 

lr1~uner stadında : .-· .._. ......_ _ ....... ----
Fener bahçe 1 2 1 

1 

Vefa : 1 
Aıtmıug: 3 

Beykoz 1 o 1 

1 

Ga!ııtnSM3y • B"~ktıı.s m~!l•ı1"" b!r cnstıınforıe 
Süleymaniye • 2 Topkap 1 2 

Haftanın en mlihim maçı, Şeref 
sU:ulında Beşiklaalıı Gala.latamy 
teknnlnn nrasmdaydı. 

L!k mnçlarr bnşmdn siyah - be
ynzlılarm Fenerbahçeyl yeı:ımesi 
beklenilmedik bir hfı.dise teşkil et· 
ml§tl· ÇilnkU gcscn :Eenekl kadro
ya nnzamn bir hnyll noksan Be
şikta.g taknnmm gene clemanlıı.r
la t.o.kvlye edllmi.s şokliırln Fener 
karşısında muvaffakıyetli bir de
rece alacağı beklenllemlyordu· Fa.
kat o zaman Feneri yenen Bef.tk
taş tnkımı bu sene de yaba.na n
tı\ı.cak bir kuvvet ohruıdığmı gös
tennlştı. 

İ§te dün de Gı:ı.latasarayı yene
rek bu ha.kiknti ispat etti· 

DUnkü galebcden sonra Beşür 
taşın birinci devreyi ha.tın sayılır 
bir puvan vazlyotilc bl::ircccği ü
mit edilob:ıır. 

Şimdi. dilnkü maça gelelim~ 
M~ cereyan tarzmı hikAye 

etmek Ga.lata.'Ja.ray mağUibiyeU 
hakkında bir fikir verer. lyeceği i
çin, oyunun a.dun ııdmı tnkip edil
miş hikayesinden ziyade takmıla
nn umumi vaziyetini ve nasıl oy" 
nadıklannı gözden gcçlrellm· 

I>cşlkt~. kelimenin tam mana -
Bile güzel bir o,ıın oyn.amrştrr. 

Galata.sa.raya ~elince, t-0ker te
ker dcğll, takmı halinde bile mll-

il.k \"e son goll!nü Scrn:ir.Jn aya: 
ğmdan kazanıyor. Fakat Se rafün 
bu !,itltil hoıha.lde gol olacnkt.Ir dU
şUnces.iyle atmamL'jtır· Çilnltil §tl t 
çekine çel:lnc, adeta ko.rhk bir 
şiltfü. Bm:unl& b"rabcr BeJ;Ui:taş 
kale.sini mnği(ıb etti. \?{' G:ılatnu

ray l!On bir t c."le zarfınd:ı gôrmo
dHlm\z r:"~'ild" bozuk bir o~~ından 
sonrn sah:ıyı a·ı mnğllıb ter!:ctLJ. 

T:ıJomlar: 

Gnl:ıtns~mıy - Ilıztl' - Adns.ıı, 
Fart.ılı:: - M:ıS3, Enn•r. I:!}falc - Se· 
rafim. Bodori, Gilnoliz, S:ı.ID.had
dln, Sall:xı· 
Deı;lkt~ - ?of. Ali • l'a:raz. En· 

vr• • rura.t, Hnlil. nuse;\in • Şakir, 
'J'3klu, ibralıim. Şt'rcf, ŞUkrü· 

Vefa-1 - Beyoğluspor-4 
Bu stat.da Beşiktaş - Galat.asa· 

ray maı;ından evvel hakem Sami 
nln idareshlde Beyoğluspor -. Ve
ra takonlan knrmla§mışlar ve mu 
sa.baka 4-1 Beyoğlusporlulann 
~lebe::!Ic neticelrnm'etir· 

tsbpor 3 • Ahıntuğ 3 
DUn Şeref stadında blıinci knr· 

şılaşmay1 lstanbulsP9r - Alty> 
tuğ ta.J.amlan yarunşlnr ve mU:ıa 
baka 3-3 beraberlikle neticelen 
mlştir. 

Fener • Beykoz maçınCla oyuncuların yumrulılaş· 
· ma ve tekmelc§mcleri az daha müessif 

hadiseler doğuracal~tı? 

mızı fanela ve mnvi donla sah:ı.. 
ya çıktılar. Oyuna tam saat 

·15.:30 da Beykozun akıniyle baş
landı. 

nk anlarda Fener kalesine 
inen Beykozlular bir korner ka.. 
Z3.Ildılarsa da istifade edel""~ii. 
lcr. Top dahtı ~ok ortalarda do
laşıyor. Şiddetli rüzgardan do 
layı top lt,ont.rolü kabil olmuyor 
Oyun ba.şhyah 27 dakika oldu .. 
Hücumlar hep karışılıklı oluyor 
Beykoz so!açığı Ka:mn fazla of. 
sayta kaçtığından Beykozlularm 
Fener kalesine inrne3ine mani 
oluyor .. 

Oyunun 35 inci dakikasınd~ 
Yaşar Beykoz kalesine sıkı bir 
c;ut <;ekti. Beykoz kalecisi topu 
'·'lmere atarak tehlikeyi atlattı 
Komen K. Fikret attt. Netice 
yok. Birinci hiftaynn golsUz ne-
ticelendi 

şan ç:ıkardı. Kırltmcı d:ı.kikada 
Niyazi ikinci Fener gclUrıU atın
ca oyun adama..l::ıllı ~ığrığmdan 
çıktı. Oyuncular biribirini tek. 
melemeye ve yumruklamaya 
bıışlapılar. 

Hakem, kavgaya sebebiyet 
verdikleri için Kazım ile Muzaf. 
feri sahadan çıkardı. Beş dakika 
sonra da oyun Fenerin 2 • O ga. 
libiyetiylc bitti. 

Hakem Feridun Kılıç, bütlin 
hüsnü niyetine rağmen oyunu 
bilhassa ikinci devre çok fena f. 
da.re etmlştir. Beykozlular bi
rinci devrede Fenerin oyununu 
bozmakla muva!f ak olmuş sayı. 
hrlar, fakat ikinci devre oyunu 
çok sertliğe döktUler. Fencrlile. 
re gelince for hattı' buglln de an. 
!aşamamıştır. Her akın.da Me
lih kendini aratmıştır. Basri iyi 
bir gilnündt'. değildi. 

talea edlldiğl za:mnn lstanbulun en Fener stadında: 
kuwetll on b!r.l Il'!anzarasmı arze-

İkinci haftayma Beykozun a. 
kmiyle başlandı Fenerliler ne. SlJLE'l'MANİYE · TOPKAP: 2-2 

dı>n san • krrmmlılı:ırm zaman za· 
man nUkseden bir (anl~amaınaz
lık) ha.staliklan vardır ki, bu has
ta.lik ntlksetmiş vuiyettedir· 

Tnknnm muhacim hattını te.şkil 
eden (kils) O)''Uncula.n formların
da olmalarma TSğmen bir tutuk • 
Jule bir aksaklık arzotmcktedlrler. 
l~lrdcn gr.len Adnnnnı bek 

luı.ttnlda yerini alması, Galntau: 
rayıı. geçen SClleld müdafaa kuv-
vetini bahşet.mi& değlldlr· · 

ÇilnkU vllcutça ağrrlaşmı:ış ve 
hamlaşmış vaziyette oln.n Adnan 
dilnkil oyunda mUdafaaya emniyet 
bah§edecek 'ı-aziyette değlldl. 
Sağ açrğa geçirilen Sallmln hll

cum hattma hatm sayılır bir yar
dmu dolroııaına.mştı· Hele Sal!· 
!ıaddln!- Hücum hattmm nAz:mıt 
vuiyotlııdc rol oynaması kap e· 
den SalAhaddin Uzerlne gelen top
lan def'i belıl kabllinden arkadaş.. 
!arma, fa.kat yerini buJa.mıyan 
paslarla göndermesi hllcum hattx
m felce uğratıyordu· 

Sonra mUdııfnada beklerin rahnt 
oyununu b:ıltalıyan blr emniyet· 
mllk noktaSI vardı: Hwrm kale· 
el oluşu-· • 

Şurasmr ltirr.f etmek mecburi
yetindeyiz ki, Hızır dün gollcrn 
bi.rçoklannı §aOfiI ta~de ber
lam! edebildi. Yoksa direklere, 
onun bunun şurnsma bura.smn. vu
ran toplar da kalenin nğlarmı 
bulsaydı netice herhalde Galata· 
sarn; alcyliinc s·ı olamazdı. 

Gerinin bu criınlyet.slzliği milda
fna.yı olduğu ltadnr bnf halt.mı da 
gcrl çekiyordu· • 

•• 
Galatasaray ilk goJU blrlnci dev. 

rede lbrahimbı ayağmdruı yiyerek 
1-0 mağlüb vaziyette sahayı ter -
tettJ. 

Kendi kaleılne gol ntan oyuncu 
futbol sahıı.lannda her zaman gö· 
rülmllştür. Yalnız kaleslnc gol nt
tığı icin sln1rlenip rakip bir oyun
cuyu tckmelnnıe"e kalk:ı.n fntbo!cll 
görtil:nl'mlştir· İşte bu falsoyu Eş· 
fek ikinci devre lmlesine kendi a
yağıyla bir gol attıktan sonm yap· 
mı.'.;tır. Bu falso, nynl zamanda a
~'lp olan bir fa.lsoydu· 

Bu devre Be'Jik~m 3 Uncü 
golünü de Şeref 29 uncu dakikada 
Cnlata&aray bclclerlnl geçer.ek yap 
mrottr 

Bu golden sd'nrn nsııbil('Şcn Ga· 

F· e. - BEYKOZ: ~o ticeyi lehlerine çevir. ek f çi?• GUnUn ilk maçı SUlcymaniyc 
Fener stadındaki ma<:Jardan canlandılar ve bunun neticesin- ıle Toplmpı arasındaydı. 

en mühimmi Fener ile Beykoz de Beykoz nısıf !la.basma yerleş. Hakem Refik Osınanm idare. 
anısında idi. tiler. Oyunun on birinci dakika.. si aJtmda takımlar sa.haya şöy. 

Hakem Feridun Kılıcın idare- smda Beykoz kalesi kanşt1. Top le diz:ldiler: 
sinde oynanan bu maça ta.knn. ayaktan ayağa gidiyor. fakat Süleymaniye: Cevdet - Ruhi. 
!ar &()yle çıkmışlardı: hiç kimse kaleye sokanıryor. Ni. Danış - l!."'nver. Mehmet. Naim 

FB: Nuri; Muzaffer. Lebib, hayet oyunun 29 uucu dakika. - Süleyman, lbr:ı.him, Seyfi, 
ömer, Esat, Fikret, Küçük Fik. sında Naci geriden aldığı to- İbrahim, Fethi. 
ret, Naci, Yaşar, Niyazi Basri. pu beş m~tre kad:ır eürdükten Topkapı: Hamit - Sebahat-

Beykoz: Hayri - Bahadır, sonra kaJeye yolladı Gol!.. tin, Hakkı - Vecihi, Sotiri, Ha. 
Sadettin - Cahit, Kemal, Sekiz Bu golden sonra Beykozlular mit - Serii.hattin, KamiJ, Snba· 
Mehmet - Kô.zım, Ali, Şahap. oyunu büsbiltUn sertliğe döktü.- hattin, Ali, Sezai. 
Kimran, Turhan. ter. Sekiz Mehmet sık sık Basri. İlk anlar top ortalnrda dola. 

Fenerb9.hcelilcr bugiln göğils- ye faul yapmaya başladı. Bu. şırken Sü!evmaniyelilcr yava.5 
!erinde parti bayrağı olan kır. nun üzerine hakem Mehmedi dı- yavq ağır basmaya başladılar 

' , • • - -- • "' ............ ,_ 4t"ı.9 ........ .. . ~ 

.. ..,_...,_,,~ 
Gıalatuaray tor\'ctlcrl v,ol peelnıle 

AS, ERi lr'llER ATLET ZM ŞAMPıYONA.81 
'vlüsabakalara dünde Fener stadında devamedıldi 

Askeri lis 0 Jor atletizm ı:::ımp!yo
no.sına dün de devam edilm'ş ,.e 
ı:ek.Jz yeni rekor tesis edllml~tlr
~ Bu rekorlar aunlardır: 

Disk: 
Kult>lltfen Hayri 37.64. 
Tel: adım: 
Deniz llır!'l!nden Mehmet 6 G7 
1500 met.re: 

1it, Ferit) 3.44 8-10 

100 metre: 
Ku1~1ıd"n Hayri 11· 

rnıı..,ek: 
latas:ımylılar ~km b?r haldo 20:> metre: Deniz harp olmhndnn Cıwlt 4,37 

4X40a hayra.~: 
Kuleliden Nadi 1,75 
GUlle: o~uyorlar· Deniz Hıırp okulundan Halit 24 

B~ daklka Mnrn Galatasaray 2·10· Denlz lfscsl (Ya~..-. MC'!ımet, Ua Kuleliden Hayri 11,!14· 

~ 

"efa - Beyoğlaspor mnçr 4-1 Vf'fa 

Bu gilzel oyunlarının semeresi. 
ni lbrnhimin atlığı gol ile gör. 
düler. 

Bu golden .sonra Topknpıhlnr 
canlanarak Sal-ah attin vnsıta. 
siyle beraberliği temin etti!er. 

Birinci haftayım (1 • 1) ber.ı.. 
berlikle neticelendi. 

İkinci lıaftayma başlnnd1jı 
zaman her iki taraf da gnJibiye_ 
ti kendi tarafma revirmcve u~-

\' 

- ;" 
. au(tc" 8'l a• 

nleyhlne netıcclctı ı;ııPı, 
N.h yet foP ,.,gı; 

r~ıyordu. • ı a • ilill s~;# 
hn ağrr basarak KD.?1 ~";{~ 
le galibiyeti kendt onrt' c;t 
çevirdiler. Bundan ; kc!l S f• 
lmrıııhkl1 devanı e" r ._.,,.ıılt 

• })t'"tllP' 
mo.niycdrn Fethı · ~ 
li.!nU yaptı. ıH tB ~ 

Bundan so~ hcraf;~!l -~ t" 
neticeyi l:c:ıdı tnr 1J. 2 ııı' 

ç il • 

mck istediyse de ır.:ı 
bcrlikle bitt i. 

za~ere kadal'·~ 
Spor. macera. aşK ro(l18~ 

Yazan '1A~ll ı UüRUL uGE l ·ıoııl~ 
•·- Geçen seferki ~iDi' I' 

timin ncısmı görece çı~ 47 
Okyanus adalarından birine 

uzanmak hiç işine gelmezdi. Fa. 
kat evvela Nevyorlm gidecekler· 
dl ya!.. Orada nasıl olsa. o.dalara 
gitmemek için bir bebane buln. 
bilirdi. 

.Nevyorka geJir gelmez. Nara· 
mn ilk i§i polis haf iyesi Vilyam 
Hod'u bulmak oldu. 

Polis hafiyesi yine iç ncısı bir 
havadis vermemi.5ti. 

Fakat, bütUn bu işleri ynpa. 
nm Ceyms olduğunu kat'iyctle 
ilave etmişti. 

Polis hafiyesine göre, asıl mü· 
him mese!e Ceyms'in kimin he. 
sabına çalıştığını bulmaktı. 

Fal;at ne zaman bulacaktı 
bunu? .. 

Of Allnhım! .. Bu iş gittikçe 
tahammülü aşan bir hal 
alıyordu. 

güZ.?l bir nalca.vUa ~ 
~ ,,o~"" gım . ., ...ı;ıe ,. 

"Alına:ı bok.SÖı"' t>O 
bir muharriri1;1:i.z .i~~r: P., 
şunları 3öyled1gın1 > b~ ~ 

"-Söz söyıeıncl!.ın 6~ :1, 
mez. Ve söyliyece~ıır· ~ 
de bir kı~eti yo~ . o}~ı 
konuaan yumruld ··~,~ 
tır! Haftaya tekra.T ~r31' .'b, 

"Görülüyor ki tel ~t I 
canlı bir boks ınıı?ıne.~~ 
cağız. Şimdi her ı~i eO"~ 
muvaffakıy.et ~ e}iJle s1ç 

o gün, gazeteY1 rnd~ . ~ 
her okuyucu tara:adiS• t>it 'J 
gibi okunan bu ha.v ıı.J.}(~~ 
içinde. Amerika.da çisill Jl ,., 

başladı. Ve bu havs.d1'1e'1ot~ 
den iki gün sonra ıı,re oP~" 
meşhur Medison 5ı11iJlıerc6 'o.; 
kapalı salonunun rJı~ 
lik yeri tamamen s ,J) 

iç!nde 5 gUn daha nuyordu. '1 ~ 
. kaf§ll~ oıd tJ 

Bu sıkıntı 
geçti. 

Ge;en her gün ümitlerini bi· 
raz daha kırıyor, kendilerini bi. 
raz bedbinli~e sürülHUyordu. 

Nihayet bir sabah blltiln Nev
vorku heyecana getiren bir ha. 
beri gazeteler neşretti. 

Haber şöyle idi: 
"Dünya şampiyonluğu finali 

için Alınan boksörllnün knrıw 
sında rakip kalmadığından, 8 
-:-ün sonra Alman bo~ril şam. 
..,iyonl~k ünva.r..ı ve kemerine u· 
~acakttr . ., 
"Hatırlardadır ki Alman bok. 

sörüle bizim boksör J ak Polo'· 
nun karşıla..7ması Alman boksö. 
rünün galebesi ile neticelen· 
mişti.,, 

4'8 gün sonra. A.1ma.n boksörü 
dünya şampiyonluğu ilnvruum 
ve mera.simle-elmas kemeri im ... 
zandıktan sonra, Jak Polo'nun 
menecerleri tarafından yapılan 
bir te!difi kab:ıl etmiştir.,. 

"Bu teklif, iki boksöriln bir 
kere daha, revan.~ mahiyetinde 
hususi bir maç yıı.pma.larıdrr.,. 

''Şu halde Amerika 8 gün son· 
ra yeniden bir h<>·•ecan pesinde 
sürüklenecekti:-. Bu suretle, gt. 
çen sefer mUnakı!.§alı bir şeidl· 
de neticelenen ve ortaya muhte. 
lif iddiaların çıl:masma sebep 
olan bu müsabakanın rcvantıı 
b2n !e boks~:-ler h"'tkm1a haki· 
'ti bir kın::ınt vcrecc!dir ... 

"Jak Polo ile komıştuk. :\fağ. 
IQp olduğu günclenbcri munta· 
ı...ı.mıı.n antxenmanla.rma devam 
eden boksör bi1.e dedi ki: 

Bu sefer kı ta 0y 
dedikodu ve b~cıı ~1'~ 
için, geçen sef crk_?1 ~) n ~t 
heyecanlı oı~ca~ak ııo1'$lifl ~ 
Gütılerdenberi Tilf kBybO~ıl' 
malin ortadan ·ı.sJl ııı~~ 
meşgul olan .Anlerıut:ııtı~ ~ 
tr bunu hemen un eni J1Z ~ı 
bUtün ıruvvctlerile 'Y r;orlfl~· 
ka için neşriyst ;;fc rıı.~6 · 

Günün her ~~ti e1l e. 0e6i 
la. yaptığı n~ı~ııt, giiJluıı ~ 
olan kimselerı bıl~ ycc:ıft1; >'' 
kodusu, mevzuu, ;:.ı ).cJlı 
si, her şeyi sndect: 
karşılaşma idi. ~ 

ı celt?·· 'l< c 
Kim galip g; e ıtcliıtlel~Jlle1 
Zihinleri bu uc;. ıerce i~ 

le ile yuğrulan ~~re gi~ıet ! 
kalı btiyilk bab•5 uıııl' ~fl ıv 
Amerika~ın en girellıcr1r0ıı· 

de bile bahıslerc ıını)'° .4 ı~ 
.. haber s. uwı,. 

tığı her gun 'de Jll t 
Squnrc Ga.r~cn lllı:tı· z;ııııı'4 zibıı.t tedbirlerı al~ıığlP ·ı:"t~ 
Her türlü karış: trl1°' 

uhıı:ı:1 f(lıl• 
gecmck için m ,.,.,ı)ı)'o .,~ 

1-: kuvve•i kulı-· ııfllP·~·:ıı-
po ıs ~ . dilr.Ytt ~ .~ oV. 

Dl sefer kı . sc!otl'' ıv 
luğunda mühim bu..'J ır.Ulll~ ~ · . nı,,r ... un~a. ..... i 
ya. şıı.:npıyo ...., c~ugı". i , 
diselcrin cereY3:1.~t rJUdii~ .. 
ön.üne alan eı:ın1tir }'li~ { 1

• 
san!d Nevyor.ıcn "<1 b1r 

"bl "''"
1

, geliyormuş f!1 
v " ~ 

Yet içindeydı. " ,., !.l 
•·n:.ı • t 

:Iiil::ıJ:ı:ı.'iR ı;ı..-.• ~•.r' 
• f 'i•·(.~. ııı : . J:ıl 

nrtnn 'l:u .ın. "' ı. ddı11' { 
·· ·· son ,,s. .. • sabal:a gunu (fJ"'"''' 


