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Bir farazıye 
Alman ordusu Sonbahar 
taarruzu yapacak mı ? 
yaPmıyacak mı? 

Yazan : HASAN KUMÇAYI 

I~ 

R OlfANı·A Alman i~;;a.llno 
lıil'l'I girerken hatıra selen mü· 
orı.hı~uaııc:raen blrf budur· Alıruın 
~ rı ısonhahar tn.:ırnızq ~pa.. ·-·------- -'------'-~·----.-. 
~, ... tıJ.r, Yapmıyacak mı:" Atman 'l·uıınn tnnk kıtalnrrndım biri talimdl'n sonm 1"1lrnhntto •• • 
ıı.,l\. 0 rdusu ı~rıtnn,""Rya. yaıttığı 

1 
................................................ : 

~:a~~~~,·~::::;. ;_·Mihver devletleri 1 BALKANLARDA tiıı~ g~crek Karndcııb; s:ıhllle· • 
'll\Jt..r. nnıeğo b:ı Wtı· :Cn ha.rek~tin f y • t $ 
it~ ... adı sadcco Jtomanya. p ct rol. i una n 1 s an 1 ~ 
tııın l'nnftnrv.ıı. etmek yahut Ro· : : 
,.~,s~ orcı,L .. unun ıaılın Ye ı~rbı- .s.= 1azyi ka : 
bıı ~ 6 beraber anıı~t ·Jçlndc .,ıan 
"'~e :ınlekcto 'kbsaıli bir munı.· :.: başladı 

Rusganın 
hattı 

hareketi 't crnın eyfoınolctcn ibaret o. • 
~lir~ )fuflaka. llU har<'kctto bir • 

llı:ı~~·~: ~~:~·gayenin bu.a- ~ Metalrsa sı ziyaret be// i değ i / 
lt~lrtl beuı dt>ğll. l'Alnn: fi(iylo bir : eden seli rler = . 
"'1tı:ı: lo htr rarazıyo J"ll.Pıtabınr: i Al I . . i lnglllz gazetelerine 
lıı" ha Orclu .. u bu ımnb:ı.hıır içinde === m_an ar IÇlll --~ göre 
~l\l )( rcket yapacaksa. bu, kcndl· 

:$a :r~~:~~~~~ b: 1 kayıtsız vize va i Türkiye, 
~eıı hlr maccm harbi o~-a.- ~ • y . 
~s~~1 11~:~0 :a:~!t~~ ~ ve tayyare ~ unanıstan ve 
teltet lrcla nıutla.1'a. lıüylik bir ha.. e •• d . y 1 
"u~~~eccktlr· Bıa Jııırckctin ~ musaa esı ugos avyanın 
~tfııı ctfnt arada. g_~cn zaman • 

~ ~~;~~Ns~~ç~~~,. ~ istediler vaziyeti 
Vilkı· ~ Yunan ~ soıyetıer budada 

i B - . i lakvIJe kıtaıarı tt sua)'lldl E aşvekılt ~- 1DJ1der1yor 
taı etmediği için !_: 'talepler•ı :: J.ondrn, 17 (ı\.A.) - Dalknnlarda· n it . k1 '\"azlyct lnı;fll:ı: m:ı.tbuatmm en c· 
~ uz ve : d d tt• i hcmmlyetll mcvzuunu tc~kll etmclt· . ~ re e 1 ~ tcdir. 1 dar esi ne : . Dcyll .Mcyl gnzctesinJn llallcnn mu. 

h, Londr.a, 11 (A.A.) - TaY.- hablrl ııunl;ı.rı yıızmnktııdır: 

1 
Ucum et'tı• mis gazetesi yazıyor: .. - Almanlar Romanyndakl \'azl-

Gencrnl Mctaksas, mihver el. ycUcrlni t.ak\'lyc etmekle mc~ö"UI bu· 
tt.l 7~ 18 (A. A·) _Cumhur- çilcrini kabul ctJnj~ ve cl~iler, lunuyorlar. lı:aHlılenlzd\I blr .tı.ın11u1 
"~ lıı"lanıııt:dl Vilki, Ruzveltin ida" kendisinden miistacel talcplcrclc tlı!!U kurm:ık ilz<'rc 1..U!lcncı•yc bir 
'Ji.ı ~ ddcUc hilcum o.lmiıi, lmrp bulunmuştur. 1\lctaksas, a.5ağı askeri heyet göndcrllml_ştır. Bu h:ı.!ta 
it'~ ııı kiı(i derecede tevsi et _ yukarı biitün tal "plcri kabulden itimle nomanyadakl .Alman kuvvet· 
"ıı~1 Oldu~'lınu söylc~lir· Villd fatinkfı.f cylcmi§lir. leri en az on !ırlmyı bulncııktır.,. 
•ı;ıl'Jı C:c en nıUcsslr faydanın 1yi mcmb:ıdan öğrendiğimize Dt'yll Tclgrtı! gazeteaı de buemalta-
tı~tk lll~z"nıosı sa.nayiini teksif göre, ]~len h ilk(ımctinin lngil- (Dcvamr 4 Uncüdo) 
~~~~ne,,~ !ikrini ileri sürmU.'.j, tereye ve Türkiycyc karşı hnttı 
ıı •c:.n l:.ıUnrkcn Amcrikıınm, ;hareketi tamamilc dürtisttür. 

ltı ı;.ı,::;:zn luıbili.} etini nrlt.ırınn.. 1ngiliz (')~isinin Mctnksa.c;cı 
\/• " 6~ldiğini aüyl~tir. (Dcrnmı 4. ilnciidc) 

t1~Yette busabahki toplantı 
\utus Sayımı hakkında yeni 

kararlar verildi 
Sayını saat 7 de baıııyacak ve 

blttıtı memurlar tarafından 
l\ıızı parola ile bildirilecek 

te lılUcı··knyrn ıkamla.rı ve nalıi. Sayımı bitiren nunlakalar lm· 
~· Uric · b ı 'eı:li~·~ .rı. u sabah vali ve za kaymaka.mlarma te cfonla 

Roman yadaki 
İngilizler 

Bir katile de ba 
sabah geldi 

I!oman.y:ı.ıırn "Transilva.nya." 
voı.purıı bu habah lima.nrmıza. 

gclmi§tir. Bu v:ıpur<la ô:L Jto. 
' mnnyadan ayrılan bir ~ok lngi. 

liz muhacirleri ile Flistinc Jıic· 
ret eden Yahudiler bulunmak. 
tadır. 

tngilizlcrin ekserisini seneler. 
cc Homanynda ycrlcsmi~ 1.ngiliz 
ı>clrol mühendisleri ve ailc:>Jcrilc 
gazeteciler ve tüccarlar teı:kil 
ctijlcktcdir. 

Fabri·kalard.a 
.. 

istihsal 
. 

ar t -t ı r ı l· ı yor 
Sümerbank U. Mü,tJii/riln1iİln 
gazetemize mühim begıanetı 

) 

Nazilli fabrikasında 15 milyan metlie ol~R 
basma imalatı 20 milyofia çı~ariıh~or 

Yerli mallar'ı ballla itaba 
acaza ver-•ek 

için tedbirler alındı 
Rarabük fabrikası demirden 
so11ra çelikte ihraç edebilecek· 

Sendik bu nın lstihs.'lH\h l:i den 20 milyon rııctrl'yc !:•knrılan SU mcrb:uılmı Nn1llli rabrllmc;ı 

Nnzilli !:ı.brikasiylc bu !abrlkanm 
,Pamuk sahası \ 'c l?.nılrdc tctklklcrdc 
bulunan SUmcrb:ınk umum mUdllrU 
Burhan Zihni Samı.'l beraberinde SU 
mcrb3nk ytınıu san~yil mlldUril '\"~ 
pamuklu ır..rı::ıyll fabrlkıı.lar grupu mn 
dOr vekili ömr.r LOUI olduğu hald~ 

.Aksu vnpurlylc (!Un r;ehrlmlzc gel_ 
ml~tir. 

S!lıncrb:ınk umuml mUdllıil Cıılıı.t.n 

rıhlımmd:ı. SUmerb:ınlt lr.t.-uıbul ~ubo. 

ııl nıUdUrll fuhlb ve yerli mnllıır J'l3. 
zıırları ınUdDrU Ahmet tnrn!mdan 

(Ocvamr 4 ünl'iidr) 

fatura 

Alman 
kıtaiarı 
Roman yada 

kontrolüne faaliyete geçti 
Petrol mıntakasında 
Takviye inşa

~~al için fatura gösterıniyen tacirler atı yapıhyor 
hk ' k d·ı · JA>ndrn, l8 (A· .A·) - G<"ııcml 

EHE.MM l YET VER i LECE K 

ma emeye sev e 1 ıvor Antoncsl:u Eükrcştc YCrdiği bir 
nuhıkt.n, Romanynyn. gelen .Alm::ın 

Anl,a.ra, - Ticnrct VclcO.lctı !lyat • lil hıırlciııdc olıırnk perakendeci, tor. krtalanom Romen ordcsu talim ve 
nıUraknbc komll!yonlanna. yen! bir tancı ve yarı toptancı tnclrlcr nezdlnc (Dm·amı 4 i.İn<'üdo) 
talimat göndcrmı:, !atum kontroıuı;ıc memur göndcrllmclt surcUylc kont. ----------
ehemmiyet vcrllmc3lnl, !lyııt kontro. roller ynpılmnsını bllcllrmlı:tır. ................................................... 

ı-:tindckl mnl için .!nturn göstcrml. i • 
~ltnd tt>ı~t L\ıtii '.Krrd:ırm ri. haber verecel<lcrdir. Herhangi 
~a~ırzı. i"~ h~r toplantı ya.p::ırak bir yanlışlığa malın! knlm:ıması 
~ 0~rne cı-t hakkında. son tir için kaza. kaym::ıknmlnrma birer 
~lar Y:ıpznı..qJar ve bazı yeni kapalı zarf vcrilrrck ve bu 7 .. arf- • 

~ ~al'ntu alınrşlnrdrr. Jar.da. sayımın bittiğini haber 
d ~111.Gt n sant 7 de b~la.ması l "crccck olan mcmurl:ırm ver:-. 
~ ~a~1~~~ı~tır. Saat 12 de ~klcri parola yazılar.aktır. 1~u 
~ılccckUr. ' (De'""" 4 Uncilde) 

Dün akşam Çekmecede feci 
bir tren kazası oldu 

yen tacirler mUddclumumtıığc Vt'rf. ! Edebiyat tarihimizde j 
lecckUr. • I b • 

l~y!UI nyı za.rtmda bUtUn mcrolc. ! taze enen ir JllÜnakaşa f: 
ltelte IlıUkl\r ııuçundllll J7 tUccnr hnk. 

l<md:ı taldbnt ynpılmı~. bunlıırdan ü. 1 Yunus ve ı. 
ı.;U mahkum cdilm~. dördU bcro.nt et. 

_:_c:_;cc_d;:_:_~_::_ı~ş-'~-r~-u-h-ııl_tcm-clc_rl_b_e_nu_. I Aşık paşa aynı j 
lk~rbıye ile Taksim arasında 

1 otomobil dün gece 
w,a.tpı ,şarak parçalandı 
ve~ıse karanlıkta ve biribirlerine y_ol 

eınemek yüzünden vukua geldı 
(l"nz.ısı 4. üncUıle) 

Bir kondoktör vagonların alhna 
yuvarlanarak· parçalandı 

Dlln nlt§am sant ::ı sıralarıııda l{tl.. 

çUk!;t'kmccG ch·ıırmda !ccl bir tren 
kazası olmu§, bir kondokUlr tren l'J. 
tmn dUşerck parçalanmak surcUylo 
ölmll,tUr, Yapılan tahklkııtn s!lrc ka. 
zıı şöyle cercy:uı c~tir: 

9:! numaralı katar dUn ak§am I~U. 
çUkçclaueccyc bir ldlometrc mesa!c. 
deki ta~ ocnklıırmclıın ltJ8 yUltlcmek 
Uzere h:ırcket ctmt~Ur. Trende ect. 

dö tren , ·nzücsinl yapan kon:loktör 
Kerim oğlu &U doğumlu ömer, \'ll&'On 

kapısında dururken bir arıılık mllvtı. 
zenC3inl kııybclmlı!, te1<crlcklcr ara. 
l!Jlla yuyıırl3nmı.§t.Ir. 

l{a.ıadan klmsenln hnbcrl olmamış 
ve kondoktör Omcr H wgonun tc.. 
kcrleklerl üzerinden geçmek surcUylo 
parçııı. parça oımuı!; hemen ölmU~t!!r, 

(Dcnmı 4. ünclide)' 

Serrano Suner 
hariciye naz1rı 

oldu 
Hadise Berlindc büyük 

bir alaka uyandırdı 
)lndrid, 17 ( L\· /1..) - D:ılıillyc 

nazırı B· Scrra.no Suner, hariciye 
nnzırlısmıı tayin cdilmi3Ur· Dahi· 

(Dcnımı 1 UnclHle) 

1 şahsiyet midir? 1 
ı : 
i ,\nkarn J>il Tnrih Ye l:dcbiyat l 
i J~at.iiltcsl D~ntl i 

i Abdfllbakl ! 
j Gölpınarlı i 
i Pazartesi günkü gaze-i 

1 
temizde Sadettin Nüz-i 

...... ~.~ .. ~~:~:.~:~:::.. .. ! 
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67 Vazan 

Şim ..... al::na nltmln knq;ılık ver. 
meyi al.:luı:ı b:lc r;c~.ı nJyordu; hnt. 
ta H:ıcı Uurnd:ı do.ha ywnuıJnk, da. 
ha Umit verici, uyf::ıl bir mektup 
yazmayı, e:Ur dilcmoyi Uısm-lryor
du; böylece gilnlcr geçiyordu· 

O sırac1n Hncı H:ır:ıt evine dön. 
milştU. Atını lcaruıı Son'a gezclirl. 
yor; sonra twnr ederek ye:n veri. 
:;ordu; annesi ~kt:ı hlnkal pl§irL 
yordu; henUz yedi ynşmd:lltl klzı 

Bahu bnkır lc~c:ıi ge~; oğlu 
dokuz, on y::ır;mdakl Gulla. ela. bakır 
ibrikle su dôkUyordu. 

Hıı.cı Murat Abtlest aldr, ruımnzı
nı kıldı; sütten va odundan d3n. 
muş olnn ç:ılıak:ın ve ur.ıal bir nlle 
b:ıb:ısı gibi oc:ık b:ı.srndaki koyun 
postuna baf;;ı.1aş oturdu; bil'az son.· 

rn ruıneı:l bir ta.htn tıın:ık içinde, 
dumanı tlıtcn yc.!7.eğl ı;etlrmişti; 

hunlar, lo!'1k topak, pi~mis mısrr 
hamur-Jntl:~n ibaretti; murr unu 
knynar r;uda )·uğunılduktan sonra 
)ine kaynar :ıudıı. p~irilerek yapı. 
lrrdı; ~"°k znmnıı tuzla biber; bn... 

• znn da dövilln:.liıı sarnus:ığıı. b:ını:. 
Iırdı. 

J.;'aJim:ıt böyle z.am:ı:nlıı.rda oğlu. 
na buğday unundan ve içleri kıyıl. 
mış ctlo ::oğruı doldunıfarnk suda 
piıJlrilmi~ l:!.L~ilk börekler haztrlnr. 
dı; llkhı hcnilz hasad oJmanu.str ve 
evvelki yıl dıı buğdayları hastclık 
mrJuğunclan kıtlık 'ıı.rdı. 

lfocı Murat yeı:ıcl:tcn sonra se. 
ma.vcrin b~mda ince belll kristal 
çay bJ.rdnğmı doldurup boşnltlyor- • 
du; b;r {ieker parçıısmı ilçe, dör. 
io bölerek dilinin nltma alıyor; 
her biriyle bazan tnm eir bardnk, 
bnz:ın iki b:ırdak içtlği oluyordu. 

B:ı.rdaklarm s:ıymı lirml;i çok. 
Uın ge~u ki Hnneiınln geldiğini 
haber verdiler. Hncı Murat onu ça. 
ğırttı; Hnnofl yeni bir hnbcr ge.. 
tlrdi: 

-1mnm Şıımll bu yılın toplantı
.mu Araktb hemen yapacaknu..s; çıı. 
buk sai:1nyor: 

Arak (men!jur) demektir; bu.."aSı 
yüksek bir dnb'II'l tepC!llncle bir düz. 
1Ukten ib:ırettl~ ~ hep karin ör. 
tilIU kaldığı halde yuzm yeşil çam 
ve gUrgenlcrin z;ölgclerinde pnpat.. 
yn.lnr, menekşeler, ynbant lfilelcr 

•W I 

~ıgdcnilcr ve renk renk dağ c;fçek. 
lcriylo gUIUmserdi. Dıığıstanın en 
nıeshur ylğlt!cri, Ullınlerl, idnrect.. 
Jezi, bııata 1.rr.ıun Şamil ve nclblcr 
bulunduklarr halde gilnlercc mem. 
lcket ınlldnfc.asmı konu.5urlardr; 
bu &ra.da koyunlar, srğırtıır Jı:c_,ilir; 
haşlanm:ş etlerin, şL'.f ko~ 
Uı'ııda P1*1I~ mayası: pidelerin 
ko.'nılıı.n ortalığı earordl; bazaıı da 
et yerine bal verfllrdl; Wdn hiç 
blr zaman iJdsI bir nraya gelmezdi; 

~ünkll nltin degerlDde geylerdi; 

_ _.- ..=-. 

o yıl buğdııyl:ın hastalık vur
muŞS!l dıı r.'lllridlcrin al:ınlan her 
znm:ındo.n d:-:hn verimli olmu~tu. 
H3Y'·anl:ır nrasmda ölüm görülmt". 
m1fi; arı kovnnl:ı.n baldnn taşmt§tı· 

lm:un ŞamU ziyafeti her yıldan 
ı.l.clla §atafatlt yapmakln, çömert j 
dnnnnm:ıkl:ı., iyi talihine olan elik. 
ranım gösterecekti; müridler bu. 
nu öğr~ndiltlcrl zrunnn gc~ekten 

sevindiler· 

Bir tarafta atlar gezdiriliyordu, 
yahut ağaçlara b:ığlnnmışlardı; bir 
t:ırnftn ise üçer beljer k~illk grup. 
lar §Undan bundan konu5uyorla.rdt. 
Kocaman kalpnğmdn beyaz ve in.. 
cc bir sarık t.a.~ry:ın kJr :ıaknllt bir 

1 hoc:ı., başka bir hocachn §ikô.yet c. 
diyordu: 

- Abdurrahnuın Sngnri'nln yap. 
t.ı:klnn dUpedüz dinsizliktir; ayakta 
zJkredJyor; dervi~likto böyle ~ey 

olmaz! 

Dinleyenlerin hemen hemen hep. 
si de söyleyene ho.k veriyorlardı; 
mesele, biraz sonra birer ikişer o
raya katılnnlıı.r:ı. dtı. söyleniyor, ny. 
nı fiekilde lmrştl:ınıyordu· 

Blr deli.kanlı mUjdc getlrdi: 

- Yemekte, etten sonrn bal dn 
verilece km.is! 

Dln meselcsino karn.µnıyan HICı 
Muradın ka.,ıan çatıldı; delikanlıyı 

ba.5tan nynğa lcadıır süzerek sor. 
du: 

- Doğru mu eöylUyorsun, yok. 
sa. cıalta mı? 

- Do~TU değilse boğazmıdan .. 
gcçme!Jln! 

Bu hnbcr ctraft.ıı harnre1Jl bir 
nunltı yarattl; bcnıen hemen hep. 
8lnJp hoı;una. git.m!ştl; fakat Hııcı 
Murndm çatılan im.filan ve sıkılan 
çenesi geı.-şcmiyordu; neden sonra 
ba§mı cağa. sola salladı: 

- Çok feruı.·" Bu gidi3lo sonu. 
muz iJi olımyac:ıktn-. Millet!mlz o.. 
rnsmda. kng W.si 'ıı.rdır ki bir öğUn.. 
de hem et, hem de b:ü yiyebilsin? .. 

Etra!ta tm yoktu; Iracı Muradı 

hn.ksZ çtkarıımıyorlıırdı; laldn ift
talılıı hazırlandıkları parlak ziya. 
retten do fcda1'arlrk ynpıımıyorlnr. 
dl• 

Kurt bakışlı Donogono Hıu:ı :Mu. 
rndı tasdik lohklı b~ sallıyordu; 
mc3hur bir tillnı olan Daplav tos. 
toparlak sakalını mvazlıynrnk mml. 
dandı: 

- Doğru söylüyor! . 
Dibcr 1nkaçUAv ~c uzun burnu. 

nun ucunu kaııryarak yutkunuyor; 
oradan blrnn önce uznklll§?nak, Ha.. 
cı Murndın ve diğerlerinin eözlcrini 
lmnm Şamllc tı:ı.3mıak için sabm:rz
Janıyerdu. 

(Devamı var) 
:.,..._........................ -.., 
i ORUÇ RBISı= 1 
! Kadlrc:uı Kalh'mn b'U.7.Clemlz i~ 
i Jı:wrladığı bn misilsl% kors:ı.nlık 
! ,,.o blırş.ınanlık tefrilmsmı bu : 
j sütunlarda okuyacaksınız! i ....... -----.. ···--······· ... .._... ....... 

• ,1.. : ' .. ~, • ~ , - ,/\ ' .W • . •• • r ,.• , •'"f' . . : 

Bobstil - lf alif~ksstil 
G AZETE(li o.rim.da.5Jarila birinin yaptığı tetkiklere göro 7.8. 

mıno züppeleri ildye aynlıy•:-: Dfr kısınma RobsW, dl· 
ğcrino Hallful•ssttl diyorlar· Bobstlllero isterseniz Amerikan 
!zilpposl, HıılifakssUlle.ro İngiliz zUppe 1 de diyclıillrlz· Zlra lılriu· 
clJuln bcllib:ı.1}lı ,·::.sıfları eski neslin l•illlı:uıbcyl dcdlkleri ltr 
:,ya!ctln b!r ncd Amcr:it:ı.n rengine bo)nnm:ısı. 11dncl1crin blr 
mm İngiliz mod:ısmı ta.lıtit etmesi ,·cy:ınut bklı:cin!n cfcnı1loo. 
sldJr. 

t•,tor öyle, ister oo,·ıc, biz bir tn.no clo olsa bu~ün zrı:ıpe 
Jaynfct lçlndo bl~ t-Olt Tilrl• ~cl görme}: i tcmlyoruz· Türk 
ı:cnçlcrinl hor tti.riü zUppcliğe kıı:rşı lınrp ilinnuı da\'ot <'rliloruz. 
1stlsn:ı.srz oJıırak her Ttirlt gencinden kı) :ıfct garnbeil clc&il, t3" 
hslt:ınlm ve lt&rnk~!'r lıckliyom!> 

.\. 

R A B E J?'- Aqam Posta" IS BtRtN~ - 1~ ::::::::-

ı 

Verilecek arazi harita il 
üzerinde taksim edildi 

Tevziata I 
baş1aıul or . 

Topraksız köylUyo toprak tcv- 1 
zlatı Jı:ıl.:.ınıılııkl lmnun ,.o \' C• ! 
iJllcı· Hoyctlııln 141''7 numaralı i 
.lınrarlyk buna. c1tll tallnıatname 
mucibince t.ılmcliyo lmdar toprak 
cdlncmcmı-. '.!'lirli lıÖ'\'lüsUnilu l-Op 
r..tk sahibi - olma ı İ5lno bUtün 
memlrkctto gcnls milcynsta b:ı.~. 
bnmalttıı.dır. Da işle ıncıı~'111 oJa· 
Cllk cld:llcr tc~lıkUl ctml5ilr· 

Elı.lplcrin toprak tc\'ziatı yn.p3.
bilmclerl için Jiizım olan Tnkca.
motre, ltllro ,.c Pl:ı.nometrc fılctlo 
rir•J!l de tedariWnılcn sonm der 
hal fo:ıliyct\c gcs;llcccktlr· Şlmdl 
t.eYdıtı ya.pılacnk milli ıırıı.z.lnln 
harita üzerinde taksimatı ynpıl· ! 
maht:ıdtr· : 

l\:ıncn, hiçbir köyün ,.o köylU· s

1
· 

nün toprnksu luılm:ımnsmı hitllı. 
daf etmeJrtedlr· E ....................................... _... 

saıeymaalyenıa 

imar planı 
Camiin Haliç tarafın
daki evler yıkılacak 
YUkSck mimari \"C tnrlhl kıymeU 

ha.iz bulunan SUleymnnlye cnmll ve 
ci\"nrmm tanzlml fçln belediye tara. 
tmcbn bir pldn \1lcuda getırllml§, §O.. 

hlr mccllslnln önUmUzdckl toplantı. 

mıda tasdik edilmek llzcrc encllmene 
vcrilml§Ur. 

PJAna. göre SUlcymnnlye medmıe. 
lerinl.n yanında blrknç d6nemeı:ten 

aotmı. Emln6nlluc çıkan yeni bir yol 
açılacak, eamı Ue llııllç ıırasmd:ı bu. 
lunnn evler yıktmln.nı.k bunl:mn ye. 
rinde b:ıbçelcr kurulacak, mun.rcrıcı 

el'ler yaptrrıl4caktır, 
1 

----ııo--

ilaç ihtikarı 

Ayın 31 ade merasim yapılacak ve 
derslere 4 lkilıclteş~lnde i>aşıanacaktır 

1stanbw Unlversltesi f'akUlteıe· 
rinin yeni sene tcdrlsatmn başla· 
ması mUnascbctfyle yapılacak m~ 
ra.slme ait program hnmla.nnuş. 
tır· Eu meraslm ayın 31 inci per 
şembe gilnll üniversite konfenı.ns 
salonunda ya.pılncak \'C roktörUn 
bir nutku ile nçılacnktır· Bundan 
sonra ilk ders bUtUn fakillteler ta
lebelerine mUşterck olarak \'Cıi • 
lecektir. 

Araya bayram cıreccği için llnl 
vrsitc fakUltelerinde tedrlı:at 4 1· 
kinclte..mn pazartesi gUnU b:ı.şlıyn
caktrr· MUhendls ve n:ı.fia. teknik 
okullııriyle diğer yüksek mektep
lerde de tedrls.'lta ayni r,Unde b::ış. 

- Karadeniz ve 
~ iarmarada hriına 

lanac:ı.ktir-
U nlversltede son ikmal imtihan· 

lan devnm etmektedJr. Bu lmti· 
hanlar en geç 24 blrincit.eşrlnc ka· 
dar ikmal edilmiş olacak ve tale. 
benin fakültelerde vaziyetin tayı· 
n1 için sUratle neticeler UA.n olu
nacaktır· Unlversltede muvnffakı
vet dereceleri ancn.k bu imtllıe.n.. 
İ:ırdan eonra anlaşılmış olacaktır. 

Bu sene Unlvcı15itenln bUtiln fa· 
kUltelerlne geçen senelerden daha 
fazla tehaciım vnrdrr. Bu vaziyet 
her ~eyden evvel tedrisat ve ders
hane kifayeti meselelerini doğur
duğundan buna göre tertib4t alın. 
maktadır. 

Peynir fiyatları 
yeniden tes~ıit edildi 

Vapur seferleri müşkü. Kaşar 90, Beyaz 50 den 
lata uğradı fazlaya aa.blmıyacak 

Havaıarm bJrdenblro bozmam nze. 
rinc K.aradeıı.lz ve Marmara.da fırtına 
ba§lnmı§, vnpur sc!erlerl m~kUla.ta 
uğramıştır. 

Karadcniz~en dün ak§am limanı. 
mıza gelmesi lcabcden Güneysu \'tlpu. 

nı bir gUn rot.arla ıı.ncak bu al~ 
gelebllooclttir. Ayvalıktan gelen An. 
taıya vapuru da bir cUn geç katarak 
ııınıı.nnnıza dUn ı;lrmi§Ur. lmroz hıı.t. 
tmda ç'alı§an Dartm vapuru ile Ay. 
valıktan gelecek olıın 'Ölgen vapuru 
da blrcr gUn rotnrla. aklJıımll gclebl. 
Jeceklerdlr. 

Fırtına yUzUnden detıl%.ler13e blQ b1r 
kıı.zn lt:ıyı1cı1llmemı.;tır. 

Sinemacılar zam 
istediler 

Belediye za.bıtnsı talimatna-

Fiyat murakabe komlayonu dtııı 

geı; va.ldUere kadar süren bir toplruı.. 
tı yap~. zUc:ca.clye cşya.sınuı aalı§ı 

için toptan ve pcr:ı.kcı:deaUere aynıa. 
cak ka:rlarm tesb!U i§inl tıınıamıa. 

DU§Ur. 

Komisyon aynca peynir tıyntlan. 
nı yeniden ~yle teabit etm!§Ur: 

Trakya ve o nevi yağlı beyaz pey. 
nirlere toptıın 40, perakende 60, ikin.. 
d nevl yarı yağlı beyaz peynirlere 
toptan 37,ıs, perakende 47,G, blrtncı 

yıığlı k:ı.§'1.r peynirlerine loptan 77 ,fi. 
perakende DO, ilrtncl nevi klı§arlıı.ra 

toptan 60, perakende 80, üçtıııcU ne. 
vl u:ars mUınaıiU ltııru kaıı:ırıııra top. 
tan 4G, pcrnl~cndc 60 kuru, cıat9 ıı. 

yatı konmUftur. 

Bir kadın yandı 

Doğru•~ 

De!li/·mi? 
{:) . 

fi r• t •Mfi 

Asker allelerıae 
biyle mı para 
toıııayacaıız '1 

Bcvazıtta .l\llmıı.r ıınyreddiJı 
• rJJl•, 

uı..ılıa.ıksinde Yeni olıul 501.;:lı; tı. I 
Ja. l 0 ll UID!U'alı 8. pa.rtı.IDJUUD iJ 
ı;uncu l•:ıtıntlA otwıın bay lıfııı.ı 
~öyJo blr lıfullso an.lnttı: \"llf" 

- Bana a:.ker ailclerlnc • r:ı 
don vergisi olnrnk nyda bir ll , 
tarlı~ Falıat usulc-n ıcbliı:• 
~lınel< IJ.zım değil mi! llıı?'.~ 
lm yapılınamıştır. Dün llcled1) 

{wuJınpı tnhsU §obcs.i mcınurl:Y 
ı·ı e\imo gelmi~ler, F.d aylık ~ 

lL olarak iki llra istcml~lcro t; 
ele allcm kcndlslndc para buıı:; 
madığını. akşama, yahut ert t 
gün gelmelerini söylemi~ fııl~ğl 
memur pa.rnrun müddeti ı;C(1 ıı.1 
ha.ide ,·erllmcdJbrfnl, şayot dft~ 
verilmezse b.a.dıı: yapacağını so;= 
Uycrel< bağırıp ~ağınnağn bil~ • 
mıştır- Refikam, ehrer dC'rhal ptl 
rnyı t:ı.bsll etmek tstiyorlars:l bC~ 
cim 14' adreslml vcrmcM ,.e b:ıtı . 

4 b' bU 
gcUp alma.lnnnı teklif ctınJş, 
na da ku.lnk n.<>drn:ımıştır- f!ı)ı• 

Memur p:ırayı adeta zorb 1' 
<1fle lmlkı~mış, kapıyı 2'ortıy:ırllfll 
htr ayab'ını içeri atmış, im~ 
kap:ın:ım:ıma,smı böylece t ~ 
ettikten 80nra :,3ğınp r.nl;•~uı> 
tn dev:ım etml~tir- All~m lrli9 

w - d - b"!!fr" ÇOCUgtımUZUD uyu Oj,'UDU, .. "el· 
mıunalıınru veya ertesi Win g 1 1 

meJcrlnl \'eyahut vcreccf,'1 ııdrCSL 1 
alarak bana rnüraca.at ctnıclc~lt i 
nl tekrar rica etmJtı, f:ıltat .. c 1 
türlü dlnletcmt'mf~tir· GUrUJtü~ 
komşular gebnlş, nllınyet hS. ot 
ynp:ıcağmı dl ye direnen nıcill 

011
• 

kadmda haldkntcn pam bul tı 
mıı.dıf,rına kanaat gctirmi!; o':ı~t~ 
ld bagı· 11' ca,i;"lr~ çıkıp gitırU~· 

d"l'°' nu ,.azıyetl h:ıber nlıncıı -
hal Knmlmpı belediye taıısll ~n. 
bcslnc gittim· Tarbet!ilcn p!lrıı>'t 
tebliğ cdJlmcmiş olınnsınn ':,ı. 
rr ' n itirazım balunmaclığnıı,. rJI. 
enli bir defa olsan lıabcr '~ ·IC 
medru, gcllp istenmeden b ~ " 
bir ta.ıısu sekli Uıtbm ooıınıcs~. 
ha!.dıın olm:ı.dıf,"1IU söyledlrn· ıı 
nJ h:ıkb buldular· Anc:ı '> • b~ııı 
lmdmln.rd:ın bu . cklltle ı~ rı· 
çıır,rrıJmııdı?:~:ı para al:ınıı:.d:k1~5ı.ı 
m, onun ır·rı böyle bir t:ı ıer
şekU tatbik ettiklerini söyledi 
Uııyret ettim· Bu nnstl iştir!,, r. 

Aspirini 8 kuru§a sat
mak isteyen bir tütüncü 

yakalandı 

' mesinin sinenınla.ra. ait kısmı 
f}Chir meclisinin önümUzdcki 
devresinde mUzakcre edilecek· 

Ağır yaralı olarak 
hastaneye kaldınldı 

Aske.r n!lclerine yapılacak ~tf 
dondan karmııe:ıl< tsfaııbuJlu ~~ 
lunaca.ğmı sanmıyoruz. j\n ~rl· 
tarhedllen mlktarl:ırm saNP~~r• 
ne~::.:;.~ eclllmcmesl ve bir cııtıı 
olsun gidip lstemlmcden al~ et· 
şeref ,.c haysiyetini krrııca~ı?' 
ldldo ,.e Jıa.clzlo fahsne ~;A 51• 
nu:ısı hl!:blr laı.nnn \e ıüzıınıi' 

Zn.bıtn, so:ı gUnlerde ua.ı; ·tızcrl.nde: 

dah1 ihUk!lr yııpmııktan çcltlnmlyen_ j 
lcrlo mUcadcleyc gir~, bu ctlmlc.. ! 
den olıı.rnk dUn, bea kunı§luk a.ı;pirln. 
8 kuru.,a satmak isteyen N01:nUbey 
c:ı.dcsiııdo tUUl.ncU Koznıayı yuk.ola_ ı 
mı§tır. Kozma, bugü:ı adliyeye tes. , 
Hm olunacaktır. 

• Yac:ı.rlstana demir vo m:ıdcnl C§. • 

yn ııatm nlınak tlzere C"fdcn hcyctL ı 

mlz, oradıın 1s\"cçc, sonrn. Norveç \'E' l 
Finınndlyny:ı. gcı:tılttcn ı:o::ra döne. 
ccktir. 

cı Altm dUn, pl.yru!:ıdn 23:::5 kunıt 

1 flzcrinden murunclc gö~ll§tUr. 
• 10 gUn kadar evvel Ort.:ık1Syde, 

metresi Hııccrl l5ldllrdUktcn sonra. k:ı. 
çarkcn d~p ynrnlıınıın Fnlk, yntı. 
nldığı Beyoğlu hastn.hancslndc iyile§. 
mi§, dlın adliyeye geUrllcrck blrtnd 
sorgu hAl:imliğl:ıco tevkif olun.mu§. 
1ur. 

• Nl§nnln6mda Mc!'rutlyet cadde. 
sinde oturan Mehmet ndmda blrls!nln 
b!r Yttıimdnkt oğlu Yılm:ız, dün ten,. 
c-erc:dcn dıil:Ulc:ı kayn:ır sularlıı. ha.§. 
Ianm.ı}, bııygın b!r lınldd Şlşll çocuk 
.has6tJllıaneslnc JUı.ldmlm~tır. 

• Ye~Uk6ydc cııkl Fnınmz mekte. 
blnin belediye tnr:ıtmdan 1stimltı.ktno 

knrar ''erilml§, bunun için 7500 lira 
kzyın3t takdir edilm.l§lL 

Mo.1 &hlplcri bu kıymete tUnız et.. 
Uklcrlndcn !:rymct lO b!n liraya çıkıı_ 
nlmıııtır. Mal sahlplcrt bu fiyatı be. 
ğcnmcylp tnkr!r vermezlerse blnanm 
cebri tc:ıclll yııpılacn.hllr. 

tir. litı.<Jköyde, RaMl>&§3da. uz.un. 
Talimatnamenin bu kısmı bir lın!ız sokağında oturan AbdWkcrtm 

mUddet evvel sinemacılara dağı- kızı Fntma, dUn mangalı:Ia kömUr ya_ 
tılmı.'jtı. Diln sinema. sahipleri karken aıçrayan bir kmlcmıl& etek.. 

1 di -..1 • Lfitf' Akso l lert tuttı§IXlU~ ve kııdmcagus bir tıayl! 
be C Y~~~.muavı~ 1 • mQddet ba~p çağırarak muht.c111 
yun reıslı~Q bır topl~tı ya.. yerlerinden yandtkt.:ı.:ı ııonra yct4en. 
p:ıra.k Wımatruunc üzerinde ı.cr taratmdıı.n ımrtArıJıruotır. 

gar ı,ıcrden değildir· ııı 

noktai nazarlarmı söylemi§lcr· Fatmanm bilhassa buc:ı.klan kıı.v. 
dir. Sinemacılar iki film göster- ' ruımu., baygın bir .b.ıı.tc!c Numune hu. 
diklerinden geceleri san.t 11 ~hanCBlno kntdınlmıgtır. 

Tahsil memoru yenfrerf zll~e 
ctcğHdir- Vazlfelcrlnl bu şc ~ 
tela?dd edoolcre mcst:cn ın b•ı· 
niyeti çe her eeyden m"·e~ır.elı 
im ne.znlcetle mu:ı.mclo ed t.ııtnt:· 
tazmıgctdiğlnl iyice anlJl r~ 
anlamak lstcmlycnleri de de :ıın· 
lştcu omklll tmıuıl; mz:nndI1" ~ 
kümct oforitesbıln bu şeJdld~ıa~· 
Usttmall memlokctc, bu toh litctl• 
rru tophynlılleceğl pal'& 11° l~ 
lemfyoock kadar bUyii"" ~e?L 
vereceğine hlç ~p!ıo ctın 

yerine 11,5 ta paydos yapılmnsı • 
nı, ynzlık sinemalara. on füi yıı
amdan kUçük çocukların altmna· 
sma müsaade edilmesini ve 
bir de sinema. salonlarında ge
çit ycrlt?rine düşen koltukların 
yanında açılıp kap:ımr yerlere 
müsaade olunmasnu istcmlBlcr. 
dir. 

Bu istekler belediye zabıtası 
komisyonwıca tetkik oltınn.cnk. 
tır. 
Diğer tar:ıftnn sinemacılar 

filmlerin pah:ıhhı.ştığınt, sigorta 
ücretlerin in yülrsekliğini ileri 
sürerek s•ncma duhuliye ücret· 
!erine zam istemişlerdir. Bu hu
sus da tetkik oluruı.caktır. 

, ---0---

B eledi yenin buz 
imtiyazı • 

Belediye buz imtiyazını bir 
mlitcahide vermişti. Bu milel. 
det önümii:::dcl;:i mayısın 31 inde 
nihayet lmln.cağından on.dan 
sonraki \•aziyet lrn.kkınC:a 8imdi. 
den bir karar Yermek Uzcrc eltin 
belediye.de mua.\•in Lfıtfi Akso· 
yun reisliğinde bir toplantı ya
pılın!3tır. 

Hırsızlığın yeni bir şekli 
Mahmut Savlı adında bir hır. 

sız, evvelki güı\ Mcrcnn yoktı.5U 
clvnrmda, ka.pı önüne bırakılan 
bir ·bavulu: 
"- Haydi hamal isteyen, ha. 

mali" 
Diye bağıra bağıra yaklaşa· 

yiz, diyornz. l ; ? "' J v• tf'I ' Do~u .ef:!' 
tak çalmL;, kaçmı§t!r. ....~~~~~~~~~~~· 
. ~~da.n b3?~a Ali adında bi- 1-lububat Ihra~t 
rısınm de evını soyan Mahmut 1 B" 1 .... R • liğı 
Sadık, clh:ıyet ynkal::.:nmı~, dUn , ır ıgı CIS ııuııııb't 
adliyeye verile..""Clc birinci sulh Şimdiyo lmdar zalılreı Jtıcr;~C: 
hakimi P~it ta.rnf ından tevkif "·a b:ıkllynt Dırncat birliği :ı.n toP 
cdilmh:;tir. - komitesi riynsetlnl deı~:nbııl eı:· 

- rak mnhnullerl oflsl 5 ,.~<f 
------·~·-- -- .-- ~· bool m!idilril Nuıi Anil, bU ınsJı" f- , ~ den istifa etmiştir· Topr'1k 1ı!fiP ', Ta kv 1-m· sullerl o~isi komltcd_e b~~. 
< tarafından temsil~ 
ı CIDL\ CU~L\RTESl JililtilrJü lJlustJınn, il~~ ~ 

ycUerln hepsinde nUfUS 'tr ~ 
llk planch gelir· Fnl:n.t hl~ -cılC ot• 
lelmt nüfus meselesi T~~ ~ı~· 

\'AklUer \'asa.ti t-1zanJ \'wıatl Er.:uıl 

CUne~tn o.Hi 1%.•18 6.lct 1%.GZ 
doğu~u 
Öğle 
lkhıdl 

11.59 e.s.ı ı U9 G.35 dağa kadar öncnıll değ! :rus &'rr' 
15.0Z 0.3G ıs.oı e.s1 Bn ltib:ırJa de,·tetln P .. ..u111' 

nıl ·c.,, .. ~· 
Akoam 17.%6 ız.oo 11.2a. 12.00 muın wrdiğl ehrın .'J detl ,10s 
'l·atııı ıs.r.s ı.sı 18.M J.aı meselcsinln ehenunlyetuı 
lmg!;; 4.8G ll.10 ·1.37 11.12 m:ı.ktadrr· _..,,...ıLt.~ a 

~;~?~· ...... ~ıuan~ 
tı.t~ 



l Romanyada 
1 üç nezaret 

• 
Baaaa-v., ••-

i 
1 Yunan Kralrnın 

ilga edildi . i ısır a Siyasi t 1 

Bir silah fabrikamun 1
1 Jı.arp . . 1 vaziyette 

1 
• 

Bütün memurlan f 
çıkarıldı ı "'!.Z~Y'!. ını 1 hiçbir t:l:k Hiadistanı11n Yahudi avukaUar 1 gorıışagor . tebeddül gok 

ya bir cemilesi h kk da · · 1ng1111 urlltre ı 
18 Bombardı. man a ın yem ..... ı .t-~nio~;A.) - Atin• 

bl·r kanun ~ Dı"ge ... r komşu 1 Yugoslavyada çıkan Vrcme 

40 . gazetesi Yunaniatan vaziyetin. va avcı

1 
1 de bir tebcddWUn gtlya tabak· 

· Biikrt:f, 11 ( A.A.) - D. N. memleketlere kuk etmek üzere olduğuna dair tayyaresi . B.&va vo bahriye neAl'eli ile hayali bul haberler De§retmi§. 

._.._.._ e•IJdl lliJUttanma nearetı lağvedil. l Ug~ rayacak mi? 1 tirB':l haberleri ~n kau surette 
~ -•--- miftir. Bunların yerine harbiye tekzibe ve ma)e8te kralm ve 

ı-..._ nezaretine tibi olmak üere 4: Londra 17 (A.A.) - Röv.. milli hükQmetin sevk ve idare-
~ 11 ~ A-) - Holanda milstetarlık ihdas olunmU§bır. ter: • ~ leri altmd& Yuııaııiatanm vazi . 
~ 8ernard c1ilD. tayyare ile Bu mtısteprhklar, kara. ha.· Deyli Telgraf pzıetesinin dip yetinin her v':_kitklnden daha 
s-..ı B- Beaverbrook& Fe- va, deniz ve techizat müsteıar. lomatik muhabiri bild.(riyor: müstakar oldugunu beyana A--as:::lalu aaklnleri namı- hklandır. . Edeain Jılllın ziyareti, Jngi . tına. ajansı mezundur. 
ta..::~ ile 18 bombardimaD Bil.kre§, 11 ( A.A.) - D. N, liz hWdunetinin Akdeniz mm- Atilla, 11 ( A .A.) - Atina a. 
11!.-RlellWıpalznmam için bir çek B. • · Jdi · ~ ...._Hir- &, büyük ağır taka.smda aakerl vaziyetin muh Jansr bi rıyor: 
....- ~--- prenao -ncıe:c d"~an.:arıme _.1ihenen.ın......ı111• k~ temel yakın inkitafma verdllf Majeste kral Jorjun altes ve-
:-.ı~ ~ - ™n • ... \IWM..C& .._. ehemmiyeti gc.termektedir. liaht Paul lehine tahttan fen-
11~: mektubunda tıSY- 80rt!liyomunu teekil eden Xalak Franurun ortadan çekilmesi, gat edeceği h&kkmd& biı' Ame-
L 4q 1111n ...... ı-n" t birlik 8& fabrikalarmm mBdUriyetin- ı..:u-'1..~ ku ... , ..... , __ a---.ı- b"ır rikan ka·-.. ~...ı ... "'Ikarak ba. 
,........_~ --.atLanm • d idar cı:-ı..de bU .. uı. ~ .... c~ ~ ;,•-. ........... ~ 
~ . e ve e :mıe a1&1 :3 - top~ devreabıe ihüyaç göe. :11 lspnyol ve F~ız gazeteleri 
~ er ve zulme kafll ka· tebecldillit yapılmqbr. teren yeni bir muvazene tem tarafından neıre<iilen haber ta-

~en .rolayt da yine -~il~~. ~,ı,~ın~~ç ~!: etmiş olmakla. beraber lngilte- mamen hayal mahsulüdür ve 
- ~"· ™ UM:n: .,."" • .,....._ -- re Akdenisde hiçbir ~man dai Aüna ajansı bu ha.beri en katı 

murlar ile idare mecliaiııin bll. ~ mUdafaad& kalmak Jliyetini tekilde tekzibe mesun bulun. 
• a ·ıı ·ı tün azası değiştirilerek yerle- glltmem[ftir. maktadır. 

6 1 e 1 e l 6 r=-~=:~l memup. Kımd Eden ~aha ziyade bu Bu ha~ tahttan fe.ragati 
• • 1t"'•·•0 davadaki İtalyan unauru ne istilam ettiği zikredilen sebep-
f Sfl IÇTe Bülcr~. 11 (A.A.) _ D. N. JDelCUl ol&caktır. lçin baştanbap. hayali olduğu 

6 
B.: Son mmanlard& Ellen, hemen. kayda lilzum yoktur. 

~>sın da bir Ne§l"edilen bir kanun hiikllm llllttln nuarr dikkatini Akde. 
ıerine göre, hi.li. baroya mukq *sahnesine tabsia etm)ftJr. Varım mı·lyon 

l yet bulunan Yahudi avukatlar, Ve Kahire. muhtelif m..ıelerl 
Qft aşma ancak Yahudilerin davalarml derin &rette mllalrere fınat- mektepıı· 

a.Jeblleceklerdir. Iarmı elde edecek ve Landra 
)L_ -- '---ti · · Bu htlkUmden, yalım harp hlkGmett için çok kıymetli ma. 
-~ •aaaJU& an IÇID malOlll olan ve kendilerine 1:ıa- lOmat alacaktır. L d d 
~ılan ataklarda yük askeri nişanlar verilmit :Edenin lngiltereye do~ on ra an 

1hk gösteriliyor bulun.an Ya.lıudi avukatlar mUL doğruya mı dön~_3veyahut uzaklaştırıldı "-._ _ - tesnadır. Londraya avdet yoluooa başka 
-~ 11 (LA) - lkW& ' , o ,, h~t merkezlerine de mi 

!l.~J]=ıt~~~ti ingillere ispanyaya '&r~~ JDallnl ... ::..:i.ı:.== 
~ hilkOmeti namına • l'abt. ~"-" eaıı-en bu 
.._~ edeJı pl'Ofeaör Keller a. kredı açtı harp Mbnelini ziyarete gitmesi, ediliyor 

~ _ ·'--'·ta lan .. dOt!ltlanmız ve mOtterıklerimiz Lo d 11 ( ) .,-pllllmA o go- ::-- · de .~-k · . b" . n ra, A.A. - Röy-
--~ _lamimt bir hava için. Jmar için iki milyon ~nn ~·1 vencı ır tesır ter: 
J~r 1. .1. ıcra edecektir. Sıhh" Ma ln. 
~ hn·~-eti. "-vı· .. - ti ster m ven ıyor R_öyterin askeri muharriri yazı. ıye nazırı cdonald, 
~ \&Aı.u.u .us V6- giltereye yapılan hava akmları 
~ :nıutad hillfma, miş.. LontlTa, 11 (A.A.) - 18 yor· . · neticesinde yaralananların va. 
llt!....~~llaaıız kalmısmm önilnc mptta Madritte İngiltere ile ~- Edenın ~sıra Y~P~ ııya- ziyeti hkkmda Jzahat vermiş ve Sn istemekle beraber,.haıp !spaııya arumd& yapılan an. :11 §11 andakı ehemmıyeti ~ dernlftir ki: . 
'-i ~ i~ e~yeti o.. ~ar ~~cib~nce b:W1dan ev- dan~~~ Ede! = Alman tayyarecilerinin anu. 
~... ~ bviçreye ithali- mki İngiliz hükfunetı lspanya. göndermek ve orta dolu mücade- dane ve yolau.z gayretlerine nls
~~~Meıeı: lsviçrede b_!l. ' Y!L iki milyon sterlinlik bi~ kı-e- lesinin siyasi meseİelerini görüş- ~-le, kurbanların miktarı az • 
~ halinde bulundugu dı açın.ağı taahhil~ etmJatı. mektir. uu-

~e e~~k ~- Anlaf1!1alarda ticari ~rçl& . Balkanlardaki Alman lejyonları Bu dakikada, hastanelerimiz· 
• Cörrnedıgıni bıldırmıt- rm de\Tl ha~kmda d8: ~ükUm- her dakika ileri ablabilirler: Bunu de, tngilterede ve Gal eyaletin. 
~ ler vardır. Ticaret ve ıkı mem. pek yalanda yapmadıklan takdir· de her tarafta hava hücumu 
~ İki beraber, bu madde· leket arasındaki borçların tecil· de şimdiki kurak havaların yerine kurbanlah tarafından işgal edi
~ at.o 'Y klfl gelecek dere. yesi hakkındaki anlqmalara ait raİmurtar kalın ol<fulu ve çamur. len yataklann miktarı 5.500 
~ ı.:!!~11! ida!l1esi iç~ tfaillt beyaz bir. kitap halinde la örtülü yollar motörlü krtalami kadardır. 
·~ ~ -umetı nakil ruhııati· bu aqam nepoedilınjftir. nakline imktn vermediii zaman Müst&ceı vaziyetlerde bU.yük 
~eti kabu~ ~i~ir. ~Yc:~e ait ani~& h~ fırsat geçmiş olabilir. mlktvda kurbanlamıı almağa 
~~ ~':1' ıçuı müsaade le~ .gore, ceman ıkı mıiron Alman ordusu yürüdüiü takdir· hazır büytik miktarda yatağı 
-.._ -,ı:.:' renu, ~ suret!e yo. sterlini qmıyacak olan İngiliz de §imal Afrikasındaki ttal)-an bot tutmak ınecburiyetindeyl& 
~~r. İngllız hi1- aWn.sı İngiltere bankuında ln. kuvvetltti de a)'nİ zamanda hare- Ma.kdonald. bundan 80Dr& hlt. 
••.C .. ~r·Mwım istifade ede. gillz lirası olarak açılacak bir kete geçecekler ve 0 zaman muhL cwnla.nıı difer ayfalarmı ba -s1'eai nıaııar. için de ~ cari ~esaba .Yatınlacaktır. rebe derhaJ müthiş bir cesamet a· hJa mevzuu etmiş ve yanın mil 
~. ve lı!ans vermege . lstikrza a.ıt anlaşmada, Jngi· lacaktrr. Böyle bir anda Edenin yon kadar mekteplinin, yani 

tr ~~ liz hilkilmetınln İspanyol bUkik. yerinde hakiki a~kert vaziyet hak- Londranm tahliye mmtakaam. 
~Slllıtik~etl bu kararla· metine. borçların devri için ve kmda maJOfnat alması ve başkala. daki mekteplilerin yt1zde l56 aı· 
~ !it anda tadil etmek giri§tfğl imar gayretinin batanı nnm bu husustaki mntaıeatannı nll\ J>&ytahtı tarketmlt oldufu .. '7 Ulıafua etmiıtfr. deceği zikredilmektedir. dinlemesi iyi olur. nu blldirmiıtir._ 

Gi • 

~ lttten evvea tırperiyor, ~ JdUHain mihrab tarafJnm 
~ ~r. llOnra büyük bir bulunduğu yan kıammm ç5kmUı ol. 
~~~etle evinden fırla. dufunu hayret ve teesııUrle gGr. 
~ klUaea&ne doğru hızlı a. mn,tu. 
~ lldi10r.ıu. Papa.ıım parçalanmrı ceaedi, da. 

" ~ rapora göre o .._ ba sabahtan, k6y1Ulcr tarafmdan 
'-~ UyUııll oqn:tan enkaz araamdatı toplanınq ve kili. 
o dllttlren aayia 111rcbı: l8Dbı methallndeld bir tat rahle n. 
~_ı... - duası yapıl. --tı.erl llyalı lılr8!"

L. :.--. ~Jla kllçUk ea1d ki. tn ne örtWmilltll· 
S Jrıs1 P&Jamm dua için Afır yaralı köylüler de hemen 

~dibinde bir bom" pa- eYhıe ııaldolımmqlıır, ldly 
• zavaııı köy papuı . doktonı tarafmdan tedavi altına. 

~ almmqlardr. 

~ ...._ ~ aabah duuma Dlmitroviç köyllllerl pyet din. 
~ illerden 4 1dfl de dar ve mutuuı,P olduklan içiıı 

ta,~ 'ldu.ıeiı1aralaıımıştı. bomba ile Y*tbmı ba eül ldllHle. 
-.a ...._"-._-:• eski yerinde oldu.. Tl ve parça1aıume JcBy papallQl 

~~..,..... oldufu için JdSı& alyah örtlllll cesedi önllnde derin 
tl~ 4Gttı10rdu· Onmı i. -bir teeadr 'ft heyecana dtiplDı • 
.... lelıl köyden itWlmenôf- Jerdi· 
.,. 1ta ~ alasa t Papa.a And;ea Papovlo Uyllllef 
.,_ ~ e.ıe UylWer ~t tarafılldan 10D derece aevllen, 
~ •-~en çıkıp Jdu... malıterem, ateeıı. uyamk " mU.. 

-.-mna;va \afl~ Jl19tpener bir adamdı. Papu bU-

Görünmigen harp 
--~- - ~-- --~ ----
5 irici kol 

4 Y azan: VL&DM.a IUAT 
·Südl Poloa7a Eatellleeu 8enia Şeflerladea 

olduju lcin onma bu fecr aurettı ö .. 
lll.ıııll köy halkma bir yıldırDD te. 
airi yapmrfb. 

Papum parça ı.rça ve etleri 
slmaiyah keaUJnlf ce1edini kWae 
metbaUnde rGren klylller birden
bire, ılddeW bir ıstırapla nlp. 
doiru &otuyor. ga.Jertnden ya§lar 
bofan&raJc zavallı papum barut. 
tan k&ral'llUI ve paıp parça ot. 
mu~ yUallnll öpUyor, haç çıkararak, 
titrQea aııt•Jdarla dualar mmtda. 

·~ 

dınlar bu heyecan ve keder bava. 
sı içinde eqbnlaflDll olan çocuk.. 
larma papasın nl§ı llıtllndekJ ıi. 

Yalı Grtllntın ucunu a.,tllnnlkt~ 
basılan da yllkaek seele ağlamakta 
idiler. 

Köyün en muhterem adanu olan 
papu Andrea'yı bir bombayla par. 
çaluıU. kllileye bomba atmak DL 
mltrovlç k5ytlnlln haUcı iç.in aldm. 
almıyacağı valqet ve debtette bir 
cinayetti· 

Nitekim vakayı haber alıp telltla 
eı.re Jdlileyi ve 

ET'k6k - benim kmıancım a
caba o!tmtı kafi gelir mi1 

KtJdııı - Bana kafi gelir am. 
ma •.• Sen ne ycıpacak.!ın? 

- N ~den bu kadar katı yiL 
rcklio!iıı canım1 Bana Mç actnıa
yor mu.sun? Ya kendwi km-oya 
atar haycıtıwıa aon 1'eriraem! ... 

Boğaz hastalıkları 
·s onbahanJa \"O q IUC\...ııhinıa 

rutubetu zanıanlarmda bo. 
ğaz hutahldan artar. Sebebi, llllk
roplanlrr- Pek çeğaaua benmdan 
ve ailzdan glmıealdlr· RutubcW 
ha\-.da, blllnlalz ki, mlla'oplann 
pek ziyade keyfine gider· Kura il&.. 
Tada mikroplar lmn-etlerlnl kar. 
Wtlklerl haldf-, haTa ndüetll o. 
lanca su clamlacdllıumal Jçlade 
bn.ıtlcrlae blr mahfua J'a.-nk 
toiahrlar- Kuna tmJana ........_ 
ld mikroplar burann lçlade kaldlk
lan halde, h&\'ll rutubetn olmaea 
bunmclan \ "C •imlan bojan. kadar 
ferah ferah gider· 
ıuum bojazr da 'rilcadun mlk. 

roplara kartP ilk müdafaa Jaath de. 
•ektir. Nele. 7ollarlyle glrm mlk.. 
l'Oplar 1nswa boiaımda ~ 
-~,ıe ilallllaprlu. .. mL 
cadelede vlicat mailip olana, ... 
dua sonra mikroplar sWecelderl 
U\'a kadar giderler- O.un lgla. lılr 
baJmndan, boiaz haatalıp vtlm. 
dan mltdafauma, mUeadcleslne de.. 
illet ettiği JPn, !asanı memn1111 e. 
dccck bir 19ydir· Mikroplar bo. 
iu hastalıima sebep olmadan ile. 
rl glderek başka bir uzuvda has. 
talık ~ıkanrlarsa \1lcut mukavc. 
mebılz deme'ıl olar· ............. ~,... ..... Dlc.....,_ ............... 
nla11 - lllk sik -~ lllk. 
nplardan budan ,..ı... hiazı 
but& ederek orada maiJ.Cıp olur. 
Jar. Bu Jıalde boğaz yalnm keİldl 
bcaabma hastataamı, demektir ... 
Bazıtan da boğazı hasta ettikten 
sonra, b ulllE mlldafaa hattmr g~. 
meye ma\'affak olarak, c1aha ileri
ye giderler ) ' O başka uzuvlarda ya. 
pacalrlan marlfctlcrl meydana çr. 
lranrtar- Bu ela boiazm ricada mu.. 
halaza etmeye çalıprken, baflca 
bir mvua heaüma hufalaıunaaı 
demektir... BlJylece, bolas hem 
keneli hesabma, hem ele ...,.. 11-
zudann yalnlt Mtthl Tlteadan be. 
labma hutalaDChiı için bop:r hu.. 
tahlrlan pek çok 01111'· 

Çocuklarda bir )'qlll& kadar, bo. 
iaz lıutahğl pek milstelmıdır
ÇUnJrU o yqt.a \1lcudun boiuda-

lolJadaUlm 
Butltlll açddl 
Sofya, 11 (A· A·) - D· N. B· 

Alman lllm enatltilatlnUn açılı§ 
reem1 dUn SoCya ünlveratteslnin 
meraslnı salonunda yaptlını§tır• 

Davetliler arumda Bulgar bq.. 
vekili profeslir Filof ve Alman 

• 

ki ilk mlWafaa llattı laeaü V
teeellll ctmmalltlr- ..._ do. 
Ja11 bir 1lllD kac1ar çocaklaNa 
bola millNplaıa brtl terlıetll ... 
bl dnlllne de MJle obnMI '11 ..._ 
cllr, clejll midir, ~ Bir 
YlllJIU bllar 00"9lrl&n11 - tiril 
mlkroplana c1ab fma Wrll .ı. 

lllUI o ,..ta hojaun ~ ·-
faa eclmıemesbldell Deri selle ae. 
reJdlr. 

Bir Jlllllldan llOll1'& bojaa ....... 
)aklan 7edl ,.... bc1ar lli8le 
addapr. Düa IOll1'a ........... 

lama da lıaltl ,..ıum., 1ıuda.. 
l'llM1a )'bml, Jlıml ... ~ .... 
dar yine kyJlee ..ıc ilk ..,,._ 
~ıkar· Daha son.nld yqlsrc1a, lh.. 
tlyarlarda bile lıolu ı.utaJıtr olda
P ftlHClr. 

Çecwk olDDJulanfa ltÖia& ..... 
tabir Jrenc1I JıeacJbd Jlalıer Teıtr: 
JloiıtM liaeler .,.,..., 11111 ... 
lar, ._ bir te7 19'k&, Wr ..,. 
~ ....... Jıdlmaukea ı.o. 
Par~ Fab& çonlıJu ..... 
metleri hlaMdemedllderl gibi ım. 
setaeler 'Mle Jıa)er Tcremezler J'&. 
h.t boluJammı muayene edlleee. 
il llorlnlllmduı 16ylemek ide. 
me'Zler-

0.1111 için, Jwıglal olar. oı.an, 

.. ı p' , ......... ···-· ......... _ .. ~...._ 
lan - ,. pek nadir - boluluaı 
açarak ~termeslnl blHrler· Fa • 
bt pek çe>p ha iti lal( Se\"JMZo 0 . 
nan ~ blru zorla Te btiytHr Wr 
sabırla hareket Jllnmlu olar: :mr 
kiti çocuğun baealdarmı kencll ba.. 
'takları arumcla sıkqtırarak ota. 
J'Ufe Bh kmyla ~ kollanın 
kavrar- Bir eliyle de ~iun ..... 
Pli kendi g&ial Userlnde tutar.-. 
Bqka biri de katlim •pnu - ta. 
MI tylee temldel1lktea seara - ~
ea clltlerlabı ansına sokialtıla 
Mua ı.otuıu, ~ilk dlllae ka.. 
dar götllrllr0 o vakit ~p .. _ 
Jantı .ceDr, alsım -ema111, bola
mtr .ıe ı&ttenae,e meem oJm. 

O adan ı.tlfade ecBlerelr, .. IO
cuimı bojuı IJlee glrllllr n Jtn. 
iu ....... Janmn mmr, 'hefu 
mıdır. nlaplfl'o G A· 

maarif nazın doktor Ruat ·ve bir
çok Alman ve Bulgar phsiyetle
ri bulanmqtur. 

Vniversite rektörilnUn hitabe
sinden sonra dokt.or Ruat Jma bir 
nutuk BtSyllye.rek Sotya Alman ilim 
enstfttiUniln açddıpır bildlrmlftir· 
B. Rust'tan IODl'1L profel6r P'llof 
da saz aJımetır· 

papas Andrunm parçalamnıt ce. lıte teeaellr ve kederin bu en 
ıedini ıöı11P klll8e etrafında git. gergin anında idi ki köylüler ara. 
tllıço Yitıımakta olan kiSy halkI, ımdan birdenbire san bıyıklı, çakır 
kadmlr erkekli, anee, hakllcaten ba- gözlü. iri yan bir köylü kalab&Jıiı 
balan va.Jıelceafne parçalanmJI bir yararak eesedin bulunduğu ta, rah. 
aile gibi teenilr ve dehletteıı do. leye doğru ilerledi. 
nakabrnıludı· Cesede yaklqmca UıtUndeki iSr. 

Hele, papu Andreanm en yakın tUyU açıp di~tle nlem banJttan 
bir dostu olan bir Dıtlyar titreyen limaiyah kesllm.i§, Adeta taammu 
ell~riyle halkı yarıp parçalanmış bir hale ıelmia yilztlne bir mDd
ceaedin Uatllne kapanarak hllııgllr det battıktan sonra tq rahlenin n. 
büqllr ailamaY& bqlaymca köy zerine fırladı. 
halkmm teeallril hami bir dere- SoDJ'a halka doiru dönUp yuın. 
ceye ~Jldltl· nıklannı usattı n yabani bir do. 

KiSylü lbt1yar cesedin Uatllne ka. muz gibi vahıt bir ıesle bafumaya 
paıımıı, yllrekler parçalayıcı bir başladı: 

ıeale, sadece: - Hey arkadqlar! .• Beni dinle. 
- Sen kurban oldun! .. Sen kur. yin!-

ban oldun!~ Diye inliyordu. BUtlln köylüler birdenbire ha)lftt 
Bu manzarayı seyreden k5y er. ve merakla bqlarmr kaldırdılar· 

keklerlnln yilzleri teessUrlerinden Cesedin yanında, tq rahle Uı:e-
sapsarı kesllınlati· ~ rinde yumruklan .ıatıbmı, kalın 

Çocukların bir lmm.ı da bu 11 • , Jnrmm kaoJan çatdmJI bir halde 
mum! kederin bllyOdQUntl Nae -ı duran adamı ~ blltthL t8Jffl. 
deNk birdenbire yWaıek wle at • ler .derhal tanımıtJardr· 
lamaya ddar· (Devam ... ) 
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Askeri üslerinde 
kullanılmak üzere 

Alman deniz Karısının aşıf111du,, Balkanlar 
(Hao; tarafı ı nl'iıle) r.\Z,\Jtr.\r.ı~ \' f:;:-.·ı ~V'Rf':f.1.mt 

ı.rrşılanmış, bazı" ziyaretlerden sonra Meııalslnden \'C verdlgl randıman. 

.. l . . haraç alan koca (J:a<; tarah 1 ncid~yor 
US er l n e ye n l lesini Ballcnn mf';elcs!ne tabslS e 

bankanuı lııtanbul şubesinde bir mUd. dan ı;olc memnun olduğumuz yerli 
elet l!lC§blll olmu11tur. Burhan Sunu:ı mallar pazarlarını tnk\'lye edecek ve 
nkşam Ankaraya hnrelcet etmlııtlr., mukarrer olduğu şekilde ııubclerlnl 

fJmc.rbank umuınl mUdUrU, dUn çoğaltacagtz, onUmUzdekl Cumhur!. 
l•rndlslnl \'npurdo. lcar§ılıyan bjr mu. yet bayraınmdıı. Trabzon, Erzurum, 
ı rnrlmlzc son seyahati \'e yenr sa. Diyarbakır ,.e Sıımsund:ı. dört yeni 
ı nyl hareketimiz lınkkmcla şu §ayanı ycr!i mallat· paT.arı şubesi açacağız. 
c lkkat mnlümatı vermiştir: 1 Bu suretle şimdiye kadar birkaç tn. 

Amerikada 
elektrik istihsal 

l<uvvetr arttırıhyor 

h 
•• / Dün Ağırcezada muha- 1 ve diyor ki: unı bafı.t· u c u m a r k . b l d "Illr hareketin ehemmlye sıınJet 

emesıne aş an 1 lf'tmek irin ona tllrlll tlirlU i s· 
• . tınıycn n 

I.oııdra 17 ( A.A.) - lngiliı ha
\'a nezaretinin tcbli~i: 

D
.. 'k' · v mahkc vermekte aslı\ tercddlıt e 1 ?ıtl" un ı mcı agır ce?.a. • . d kl Alınan serer 
. d b' d zıler Romanya ;ı ıcto mesın c m('r:-tkh ır avanm ' tı .. , 1 h t admı vcrn1e 0 ldd' ye ne as.ter eye ,, dUO 

g-öriilm;sine b~ı:;lan~ı~lır. .. ıa devam etmekte ,.e asker ınc,•cıJ af!-1 

"- r:u seyahatimi bilhassa Nazilli 1 clrln istediği gibi hareket rttlğl şnr!< 
J.oııclra, 18 (.\. ,\ .) - l~u::·; :!t 

.\merikada bugün istihsal edil. 
mc>kle olan elektrik km•yetinin 
nı ltııılara~ı. aradaki farkın h<' • 
men hemen tnmnmi) le kamplardn, 
fabrikalarda, ve askeri iislerde, 
tayyare k;ırar~ahlrııında kullanıln
cai!ını beyan ctmiRtİr· 

IJlin gece çok fena ha\·a ~artla
rına rağmen İngiliz bombardıman 
tayyareleri düşman deniz üs!erine 
\C limanlarına kar~ı mU\·affaki. 
yetli hareketler yapmışlardır. 

olunduguna. .g~re hadıse şoyle 1 do her gtın nrtırm:ı.ktadır· 1\lıı3uıııcrl 
cereynn etnrn:ıtır: ve ıı:arııdcnlz 11ahltlndC'ld hllvtı ııc

Beı:ıiktnşta kundura tamircili. gibi mühim noktaınn .AJmanıaro:cre 
.Ti vap:ın Ömer ndmda birisi, rlne geçirmişler veya gcÇfrnıclC ııo
ko~!:ularından '!'\adinin kendisi· bulunuyorlar. Bir knç gUnc 1<ndBrııııda 

basma fnlııikası Uzerlndtı bazı tetkik dı?vlct !abrlkal.ırı mnmulfltını bizz:ıt 
Kid'de eYYClden tasarlanan he

defler üzerine hir çok ağır ~·apta 
bomhalar atılmış ve büyük yan. 
gınlar çıkmı~tır. 

J•r yapmak \"e bilhassa bu fnbrlkıı. 

nın lstihsalltında yapmak istediğimiz 
• t;io:iklıği proı;rnmln~tırmak Uzere 
~ aptım. Nazım fnbrilmmızı her za. 
r,andan dah:ı mUkemmel l~ler bir hal_ 
de buldum; yapm:ı~ istediğimiz ha. 
rekl"tln kabil ol:ıcağmı da müşahede 
c•tık. :N:ıullidcn ll\'detlmdc lzmlrde 
yerli mnllnr pazarımız "il buradaki 
depomuzu tetkik ettim. 
• I'\AI I~Ttu :\I.~Tlı. TJ:Z\ llH 

Pno<:rt .\llH 
Nazillidt-, yuknrdıı da söylc-diğim 

rbi bilhnS'la vı:>ni bir hareketin 
tatbikı imkanın'rını tetkik ettim. 
r.u yeni harı:>ket sınai istihsalıltı· 
mızı rasyonel bir sekilde calısnrak 
r.ılimkün olduğu l:ndar çoğaltmak, 
haddi awmiye çıkartmaktır. Na· 
zillidf'n hnşlıyarnk hütUn fabrikn. ı 
1.ır:mızdn bu programı tatbik ede-

1 

erk \'C bu suretle meml-ket ihti· 
y.1rının muınkUn olduğu kndnr bü· 
yiJ k kısmını karşılamağa ç;alışnca. 
.ız ilk olarnk Nazim fabı ikamı
zın aldı~ımız t<'dbiderle 5imdi l!"> 
mih on ı:ıl'tr<' olnn basma imnliıtı· 
nı uçtC" bir nispetinde, ynni 5 mil· 
yon metrr daha ço~nllncnğız. 

Eu;unkU sana) i mü sseı.<'leri • 
mı7. il."l\ ~ ynpmadan ve gC'nişlet
mcd n ı::ır:dmnnımm arttırmak 
) nlunda ) ürıij oruz. 

T<WT.\X s.\'l I~ nt'ı:o:-:n 
P.u~ın~ii b:ızı ga7.Pl<'IPrde Sıi· 

ınrr ftm'krn sntıf; ofi i kıırrr:-ı~ 
f! 'din1ı>ki ha.bC'r ııak·s \"C b:-ı7.ı kı· 
s·mlan \'anlıstır. }ı!cnsucat fabı i • 
k:ılaı·ımıvn satıı; tl"')kilatını bir
lrf'tirt'rrk lıir toptan satış bliroru 
kurnc" !:ız. Bu büronun mcrk<'7.İ ts· 

tnnhuldn. ol:!ca.ktır. Diğ"r mühim 
.. hiı kı de şul!ırkri de olacak. Bu 

nıiro y~lnız fabrikalarımızın ma • 
M ılat ı;" mn1-1nualının toptan \'C 
1 "cbir mul'lvnssıtn lii7.um kalma. 

ın sııt ı hrlylc mrsınıl olacaktır. 

,;, r.url"tlr. devlet fabrikaları ma
ıiatı ı irnsaya ns~ari fiatla inti-

1 

k 1 <'d ~C'klir-
J~·ı büronun yf'ı li mallar pazaı

lırı\ la aliıkaı.ı yo!dur- Yalnız pa. 
• r' r FUbı>leri \'asıtll~i)lP bllrı> -
ı un nianh~nı ifa edcrt'ktir-

Serr ano Suner 
W:ı.! tnrafı 1 nciılf') 

'ır nc-zarC'tıni, muvnkkatc>n hlz
T.a • ;:-enrral J<'ı anko d<'ruhtc eyle· 
m tır· 

ı: ... rlin, 18 ( .\ • • \ .) 
aJ"n ı bıldıri)or· 

D.~. B· 

1 p~n\a dahlliyC' na7.ırı B· Ser. 
r ın Sunrıin hariciy"yc getiı ilme· 
• i E•ılin matbuatında büyük bir 
alika uyandırmıştır. 

Berlin"r EÖrs"n Zcitung şıı sa· 
t ıı l.ı rı ) nz~) or: 

ı\ lmanyn, Roma ve Bl.'rlindC'ki 
rn~ ikametleri C'3nasında Alman ve 
lt'lh nn mill<'tlcrinin c>n derin mu· 
h3bb"tlı·rını kazanmış olan n. Su. 
nrrin bunJnn böyle lspanyanın dıı;ı 
:rns •tını idari.' <'tmC'sinl bUyük 

bır memnunıyetlc karşılamıştır. Bu 
\' lZif •nin kf'ndisine mlihlm bir an· 
c' ı t vdi dilmi~ olması bu tı:ıyine 
lı·ı~ucıi bir mahiyet ntfettirm<'kte-
ıl r. ------ - --

Çekmece kazası 
(Cac: tarafı 1 nddr) 

.Nı'·ııyet tr"n ıı:uı;u..cçekm .. ce<le cıu. 

ııın~:ı trkrrleklerln kan V<' rt pare,. "l. 
l:ı.rına bulaşmış oldut;u s-ör'Jler k J. -ı.. 
Z:\ nnlnşılmış, vnka mUdeiumumili,'.;e 
h:ıbrr vcrllınlşllr. 

h:oncloktor ôntt'rın par1::ılanmııı 
<' rd.ndeıı bdl.lyl) imi ın hısım adliye 
do toruna munyr'l<' l'ttlı j•d.k~cn ııon. 

ı a defn dılrr..,, k.ı7 ... d;ı kimc!'nln ııu. 

< ı olm11 l gı nnla ılmıştır. 

Nüfus sayınıı 
( n ış ll'lra'ı 1 mridcJ 

zarflar ~ayıından bir giiri ev\'el 
,ı .. ılacak \'C "sayım bitti" paro. 
la mın ne olduğu biitiin sayım 
mc>murlarına söylenecektir. Bu 
c: uretlc her hangi bir münascc('t· 
sizliğin önüne ~C'f'.' lıniş olacak-
tır. . 

Bütiin \'İlayet dahilinde sayı. 
mm bittiği vali tarafından hn. 
bf'r alındıktan sonra. halka sa· 
yımrn bittiği Fatihte atılacak 
topla. VC' Beykoz ile Sarıverd" de 
\·apur düdükleri He ilin edile
cektir. 

dc,·lct ellle gotllrmckteyiz. Bıı şuooler 
topta.n satış !çın de s!p:ırlş kabul ede. 
cektlr. Bu hareketi memlekı?tln her 
ta.rnfma yayacağız. 

ırı.IK l\IF.-..ı~u:st 

Zaman z::ı.mnn giirülen pamuk 
ipliği meselesini kökünden hnl
lcdecek tedbirlı>r almaktayız .. 
~imdiye kadar piyasaya Yerilc. 
miyen 20 numara ipli;i Kayc:e:-ı 
fnbrik.l·nız:n fnzla n.:!•tnı :ir. pi. 
yasay.ı \·crr.ıtsini temin ed'-rck 
toplan iplik tc\'zi~tı ,=-;ıni de 
loP,tan satış bürosuna vermeği 
miinnsib görmekteyiz. tplik tc\'
zıatını herhangi bir teşekküle 

vereceğimiz haberleri asılsızdır. 

Mihver devletlerin 
tazyıkı 

(flaş /aralı 1 iııciılc) 
miitakalar ileri siirdiiğü bütün 
ıniihim meselelerde, şayanı 
memnuniyet tedbirler alınmış. 
trr. 

.Mihverin yaptığı talC'pler a • 
raı:ıında ez.elimle f?Unlnr varılır: 

1 talyanlar, 1 ngiliz gazeteleri 
ile lngiliz filmlerinin menini is 

llamburg. Brcmen \'C Kuk-,ha
vcn'e tc\·cih edilen hücumlardan 
da iyi ncticdcr alınmı§tır. 

Ha5ka bir boınbardım<ııı tayyare 
filo u Lcuna'da suni petrol tc,ic:a. 
tına hücum etmi,.tir. Bundan hac;. 
ka Sakc;onyacla ~ilah fabrikala~ı 
ile elektrik santralı bombardıman 
edilerek tam isabetler kaydedilmi~. 
tir. 

Bı.: hareketlere iştirfık eden tay. 
yarc!erimizdcn bc~i üslerine cliin
memi-:tir. 

J>,\.\llll~ .\H"U \ l".\ \"l ( , . tcnıiştir. Ba~vekil. buna biitiin 
~ a.brıkalarımız~n muhtaç ol- yabancı siyasi filmleri mcııet. 

Dört lngillz balıkçı 
gemisi battı 

dug-u ham madcyı muta\'assılla. 1 mek suretile cevap \'ermiştir. . l.ondr:ı, .1s <~·. -'·.> -:.- .. Amiral. 
ra lüzum kalmadan doğrudan Mihver devletleri, marka na· lı~ kons:-yı. nı:;ag-~nakı ~u<;uk mun· 
doğruya miistahsilden almak 7.ar:ın drahmiye yeniden fahiş vm .ı::"mı.ı.c:.ın ahırcn cluıım:ın hn
prensibini taki!~ cdı):or~ız.. Bu bir kıymet ve,rmck. suretile AL l ~~~~~d;~zunden batlıklarını bil· 
suretle hem mustahsıl ıstıfad{! manyanın "\: ıınanıstana olan l'e · 1 LI t ,, 'k D bo l " so \'P, s rnt' nrvı ee. 
etmiş hem d.- ~e\·let • ab iknları _ rç .nrmı~ orl~dan kaldırılma· ııing \'C Sıımmcr riose balıkçı gc· 
mamulatın m:ıli\~L fivatlarını :ımı _ıstemışkrdır. milcri· 
indirmek imkanı iın~ıl oİmu~ hıı. l\l~~l\'cr ?~vlctleri .. Almanla. Ölenlerin en :'f<'lkın akrabnlnn 
lun::ı.caktır. Bunun m:rn::sı hal· ~1 ~!1ın 1 

unatnıı:ı an~ gıreb!1lmel?r~ haberdar cdilmişlert1ir· 
• '• {;ı yı sız vıze verı mesını İ . , ,.. 

km da yerh mallan dr.ha ucuza istenıi.!-11er \'C ta""·111·z tnb sı . ngılız parlamentosu-
] b 1 .d. N ·ıı·d b , eı ' • ., ca na 

n. n ı ınes~ ır'. • azı ı. ~. u • ..:n~r- verilecek .vizelerin sıkı bir ~on_ nun teşrii müddeti 
keıı bu cıhctı de tctınl, ettım. trola tabı tutulması bahsınde 1 1 . 1 .. ( \' \ ) \, k o d ~u h • 2- · . .onır.ı , ı •.•• -~ \:lm a-

ra. a .> atta J kıloya kadar ı~r::ı.r. etmı~lcrdir. marasındn, Bm.ı\'ckil Çörçil, parla-
pcrakendc pamuk alıyoruz. l\ lıh\'E'r devletleri, mihver tay nıcntonun önümUzdı>ki ny sonunda 
Heybc-sine pamuğunu koyup gc. y_arelcrinin Yunan :ı.ra?.isi iİ7.c· mild<lcti nihayete erecek olan trş· 
tiren köyliiniin miişterisi oluyo. rı~den geçmesine miisaadc ,isle. rii devresinin U7.nlılınası hakkn;d:ı. 
nız. mışler ve ynrı resmi surctlt' bir bir kanun projesi tevdi etmiş ve bu 

Dunu biitiin fabrikalarımız askeri heyet gönderilmesi l'ah· l:nnıın projP.si, ilk kıraatinde tos -
için tatbik edeceğiz: sinde mUtalealar ileri sürmfü;. vip ohınmuıjtur. 

lerdir. . M h"k" t• d" t nu Aln1 .. n ıı"f 11 • k acar u ume ı or 
n U llZ USU erı pe d • • • 

iyi malumdur. Fakat Arna\'ut. ma enı ışgal ettı, 
('}~ l,J h. İ)( ,\ 1..\'1"1 

luktaki İtalyan işgal ordusunun l:udaııc .. tf', 18 (A· A.) - D. N. 
tehditleri il<:" mütcrafik bir su. r: ııjansı hildiriyor: 
rette yapılan tazyik gittikçe HUklıınct dUn S ıgotnrjan, Tn. 
d tha 7.iyadPlt~şnıi•ktcdir. t:ı.. Dorog \' (' Tokod mndcnlerini 

Al iı;gal rtnıiııtir. Uunun sclırlıi ınf'z· 
manya ve Japonya klır madcıılrrclc gı·cv yapın~ olan 

.. . =--· ı paııtınıır 
ne avakkabı vaptınna.Ya .,.elen mnnyn geçen • ısanc a 'llnıtı 

J • " "' .ri • ı 1 .ı\tnııın) 
karısı Halime ile 0cviı::miş ve oldu~ .,.bı, tnmam Ye r.o· 

b
• ·· · d"' k'· • ~ k -t f lıUknıU nltı 11 a f;lrmlş oıucnktır. ındtt• 
ır !!Un u Jianm nr a arn m· bit· lk k ıtarı nnıs 

w "'{ h rnanyıının ~ omın J>Ccıc· 
daki odada c:ıra_gı •~ e met tara. E""e denizinde Yunnni;tnnn alt _,ı 
f d .... 1 ·· t'" " ı ın n.,... m an goru muş ur. ağaç limanını ele geçirmek ç tııııo 

Çırak bunu etrafa yaymış ve fşb!rl!ğlne ümit bnğtıyan Butgarl.9 f1\• 

h • d · N d · · k 1 v d · · k ndl toP a t!'e a ının u agın:ı. a gı. bir Alman fen heyetının c . ..-Arıc 

dince kalkmış, pür hiddet Öme· ğına girmesine mlisaado eden ):"111U· 
rin dükanına gelerek tehditlere mcnılekettır. Du fen heyeU dııb 1111 bit 
ba~lamıstır. blm lıuvYetlcrln öneUsUnden baş 

Nadi,-nihnvct i!'!e bir hal ca- şey değildir. ö •Jcdl#i ııır 
resi bulmuı:ı \:C Ömerdcn S ıira 1t"ugosın,·yn bnşv1:ıt1ıı :ıı~ttr Jllul<". 

1 1 
·k 't · t" nu ukta. son mevz ere • ınJllO" 

ıaraç a ara gı mı~ ır. Yemetten ba.hsettl ve yugO.!ln" U 
,. d' b' "k' ·· t k ·11-1 sııı . ... a ı ır ı ı gun ~onra e • tinin m:ızlsl bnşvckllin ,·crdıa 

r:ır diikkiına gelerek Ömcrden tutacağının garııntısıııır. "1,ı, 
para istemiştir. Ömer artık işi ı-unnnistan, bundan iki nr ;tııJ>'l> 
kısa kı~smek istediği için, ~adi· blr Amnnıt ş~klsl yuzonclC'n ıı ~J· 
ye 7 lira dıt ha \'ermiş Ye bera- kıwgn :ı.rııclığı ''nklt aldığı ıız!Jll dl)'Or• 
bcrce rakı içerek bir daha gel. ziyc\! muhııfaz:ıda devam e dO~ 
mcmf'$ini l<"nbih ctmi~tir. Türkiye, fırtına huduUnrınıt kll'°" 

· ynklııstığı derct'cde vıızfyctınl 
Nadı sarhoş olduktan sonra, • 

d .. kk" d k b k YeUcnd!rmektedir. '.ff 
u · an an çt ·mış, son.ra aş ·a SO\'\'t:rumıx YA'l.i\·.f. 

~·E'.rlerc girip oralarda bir hayli \ nı ı • Jl,\L. J.;SRı\ • • ıuUcl>" 
ıçtikten sonra kalkmış. tekrar Bu i.lç memleket billyor Jd, ut1'' 
Ömerin diikkfinma. gelcrl'.'k bu dele<.lc kaybcuebilcccklcıi §cyiıı ~ııPJ 
sefer bıçağını <;ekmiş \'C Ömeri Yantta kaybcdcceltlcrlnden dnhP. 
yaralamıştır. olmntiına lmkiın yoı,tur. 0ı;ııı 

Doğrudan doğruya al~kadıır "3tı, 
memleketler !<:inde esrarlı bir ı ''l:ct Bunun Ü?..crine yakalanan Ka. 

cli. hem g-asb, hem <le yaralamak 
suçundan ikinci ağır ce?.a mah· 
kemesi ne Yerilmiş, diin başlanr-n 
<luruııın::ısın<ln suçunu inkar et. 
miştir. 

Şıthit olarak dinlenen çırak 
Mehmet ise birinC'i ha<li.:;cyi et. 
rafile anlatmı§ \'C muhakeme 
karar ic;in başka. bir güne bıra· 
kılmıştır. 

In~iliz uzun menzilli 
toplarının bir ateşi 

cıtl C 
yet mubnfnza. eden ycgl\ne ın ki ırl• 
Rıısyatlır. Jtuı;ynnın grçcn st'nc re tıı• 
ya.setine Atmımya ile muhnrcı:~ştllf• 
tuşın:ımak knygısı 111\kiın °1 ., o• 

·nccC'" 
Fn kat A !manya bcığnzlıı.rn 1 l]llll• 
lursn Rusynnın nıt'nfaatıcrl ''c :yıı)1 
yeti tclılilwye düşer. Jştc JJu, ııuuadl• 
Yaziyctlni t:ıdlle sc,·kcdı:ccltllr. 1 ııtr wı.t 
selerlı~ Rusyayı pek y:ııund:ı ·lc111e5i 
vaziyet nlmağo. mecbur c> 
muhtemeldir. dllrıı· 

lr:te bundan cıotnyı nu"'yanrrı-U1' bit' 
mu Türkiye tıırnfından bll) 
dlltkntle takip edflmcl(tedlr. rS'I 
TÜRKİ\'l~ AZDf YI~ J\Mt:\~ , 

Tta' tT J•:'fTJ l{roııll'ı 
Aynl me\':r.u ctmrınclıı NeV 

Karabiik fabrikalarımız iş 
hncmını gittikçe genişletmekte· 
dir. Haddehnnerın tamamen fa
aliyc:>tc gc~mcsi Z'lmanı yakla!i. 
nuşlır. Romnnyaya pik demir 
ihracına müsaade \'erildi~ini bi. 
liyorsunıız. Talep cıkrs:ı. cclik le 
ibrac c<lebilcceğimizi size söy
liyebiliriın .. , 

hububat sıkıntısı iR<;ılcrlr. miilrahJıitkr arnsırrclaki ı 1 17 ( \ \) 1 ·1 .oııc ra, , · , . - ngı İ7. u. snzetesl clo r;oyle yazıyor: 
1 11zıı11' 

çekecek milzaHkf'ı~r-lc lriıı :ıMkinı dkııl~dıa~ıdır. ıun m<'nzilli topları bugiin öğle· "Yunanl.slanın hatlı 1ıarc1<ct ıı. ı:ı:' 
l'aşiıırıl•lll rt ( A. t ) _ f l lffi er a rı C de_n Sonra )~nnşta dolnc:an. torpille lldlr ve TUrklyedc gcrclc .ıwrıJ~da.Jttll 

• k · . ~ • ' · < • "d' milcehlH'7. hır Alman motorbotuna relc Asyadakl toprnkJarJJlı ırı ,. ıı:.ı· 
ra eclılen m.ahsul hakkında zi· gı ıyor atcs ctmiı.l"rdı'r. Bir Alman den"ız ıccrf" r t t t f d • " etmek azim ve l<:ı.rarını bir 
~a ne7.arc. ı ara •.n. an neşre. !ıfad1id, 17 (A.A.J - D.~.B.: j tap·ari'sınin refakatinde bulunan kıtalan clılcn tah ı Al 1 1 " 1111 teyit e~mlştir. ..,.,rı-• 

mın rrc gorc>, nınn • !)3nyo ~azctelrrinin bildirdi- motörbotun c.-ivarına birkaç obiis Öyle gözüküyor ld nnzııcr • ırW 
7:ı ve .Japonyanın bt! J\JŞ hu bu. ~ine ~üre. S. S. ~cfi \'e Alman po- 1 cliiştiiktcn sonrn motörhot Fransı;ı; do~rıı büyük hlr llcrl hnrcı<ctin~;.ııııı· 
h~t sıkıntısı rekmesı muhtemel lı:; ~fı B. Himler. Cumarle"-İ gi.inü sahillcı ini kaplıyan sis içindr. kaç- medcn evvel ya So\·ycUerle nıı • 11s· 

(Hn..o; tardı l nciıle) 

terbiyesinde kullnnıldığmı söyl". 
mlstİJ'. 

dır. ]<;panyaya gckccktir. ı mış ''" ka\.·bolmuştur. --,- ı ~yııııın yı tıızclcmelc y:ı.hut d:ı l 11 burl>c· 
kerl kudretini kım1ak ırıe<: yeııl Diğer taraftan, demir muhafız

lnr ~<'fi ordu tslah olundulctnn son· 
ra mcmlckPLin. haklı taleplerini 
tahnkkuk etirebil-ceğıni bejan et· 
mi5tir. 

Loııclra, lR ( \ • . A·) - r:.oman • 
yada Almanların büyük bir faali
yet gösterdi~i ;öıiilmektodir. 

Po1c>sti \ ' C Pirena mıntakalann • 
daki tayyare meydanlnnnda, bil· 
hassa mlihinı fnnlircte girişilmi!:. 
tir ve oralara mlltı;-madiycn Al
man tayyareleri gelmektedir- Ba
zı mUşalıitll'rin mütalı>asıııa göre 
Romanyada şimdiden 300 tnyynre 
buluıunaktadır. Petrol mıntakasıw 
da takviye inşaatı ba!'!lamıştır. 

EUtUn ,,clıirlrrde sokaklarda Al. 
mnn subay ve askerleri görlilmek-
le~i~ , 

1 ki . ot o 111 o b i 1 
çarpıştl 

J)u·· n T k r:_ccn a sim!(> llnrbiye a. 
rasrndakı yolda korkunç bir oto
mobil kaı.asr olmıı.cı, iki otomobil 
bütün hızhıriyle biıibiri üzerine 
blndirı>ı ek pıır<;alnnmışlardır. 

K:ız:ıya u~rıynn otomobill('r ı:ıo. 
för ~yUbün idnreslndl'ki l642 ·\'(' 1 
şoför Selmin idaresindeki 2255 nu· 
mar:ılı tnksilcnlir. Şoför SC'lim Si
nan, Haydar ve kansı I<'irdevsi o. 
tomobilinc binclircrl'k Harbiye) n 
do*ru giderkl'n, karı:ıı tarrıftnn 
soför E) ıibün otomobili bf'linniş 1 
\ 'C ~ar::ınlrkta bi~ibirlrrinc yol \'C" 1 
ı"C'mtyl'n otomobıller, ı:;iddetle çar- ı 
pısmuılıu dır. 

Her iki taksinin ele motor kıs. 
mı p!lrçalanmıı:;, camlan l:ınlmıc:, 1 
karoserilcıi hasarn uğramuıtır 

~rn ademe yiizilndrn 2255 nu • 
maralı otomobilde bulunan Sinan 1 

gözünden ve \' Ücuclunun muhtelif 
yrrlC'ı inden, Hnydnıfa knrısı da ba 1 
caklnrından yaralanmıı:;, tedavi al. 
tına alınmL5ln rdır. I 

Tesadüf eseri olarak hiçbir wı 
ll'rincif'n yııralanmıynn ofôr • E. 1 

) üplP ı::rlim ynk3lanm19, kaza et 
t .111.cl:ı tııhkiknta b:ıı:;lanmıı.tıı:. 

Baba Erenlerin Ramazan fıkraları 

Han~isi 
I I F JK \1: \ \ 1 Hektıışi~·c" den d<'n i~ Ha~ dıır, 

hir nnm:u:rn ;;iinii knl"ayı Ç('kmio;, );malı 
,..akııllı Areınlrrln ~ı·kcr, ~al•ra~c .,c ·il llnhe~lc-riıı 
hıılrn rat ı;a t t ıklnrı llcıyu1.ıt 'ıl'r&>isindc yıkıla, ) ıkı· 
la dolaş!) ordu· 

Ki511is <:'"':itli O:l'kPrdı•n, ke .. kin kokulu 1oı: 
Jarclıın, Jııwı rıı~. ıni-..k \ f' anbl'r frz~iihlı1rındıın, 
tı•shihlcrdcıı, lıuhu rdanlarıl:ın lı:n aya buranı hu. 
rııııı kf'skiıı koJ,u, drnıln lıımnrmı ~rttınnış, baha 
ı-rrııh•r :ıllanıakıllı ml'stolınu-:tu· 

)in lnlılı hrdc1 il<>r, knlııa~dı ç<• rlw,..Jer, ı.ırm111 

frsli lıafiyeler, ziimriit t c"bihli pa-.alarla omtı7. 
onıuı:ı karanbol ('derkrn kar~ıc;ına. mahalle ima
mı çıktı· 

JloC'a, dc.'r\'i; lla)·darı merham~tle süzdü· Ok
~:ır ;;ihl bir sesi~: 

- Jfn,rf't , drclİ· Aılım atarak halin yok· fc;· 
ki içmt'k ne ff'n:ı ""Y· 

Uahıı r.rrnlc•r İtirt\1. etti: 
- Jlapr, he imanım! deıll· İçki içmek değil, 

miiharcği içtikfrn ..,onrn JÜriimrk ff'na.! 
~·t;u:nt 

Türkçe Sözlü 
ve Arapça şarkılı 

~ Senn«lnrn dikkat: Saat 2 de 7.oıln Tayyareci, 4 defi.ekeli Kadın, 6 dn Zorla 'l'ayyareci 

~ ~Jnu~rı~llj'iljjHl~mınn~ mıınıı~ıını~ıı 'I I..ekı>li l{adın, 9,45 de Zorla Tayyareci. 111 - 1 , 1 1 ' ' 

Bugün 
EN SON DAKİKA 
gazetesinde 

HANGiSi? 
l\h'.,hur ln::ifü 111bıtn nmlır.rriri il~"' 

t<~l~ar \'l\lln.,•ııı bir casusluk ro· ..,._ 
ınıını hn~lı~ or· . 

1940 harbine ald en son casusluk 
filmi Oynayaaıar • 

• 

KONRAD VEİDT. VALERİ BOBSON 
ınıı ın~nı~mııımmmıınmr:f..1~~1 . ıı~ . 

tinde kalncııktır. Eger nu~): tıı> .. 
bir aıılaıımnya vnrmağı 1<endıllıdrtl~ - . ııll ... 
<lnlı ı:;öı1lrsc Jılı; şUpbcsız bıJ 
yı ynpacııktır. tcslllııı 

Diğer tııraftnn Tııyınl.! ı;n~sıı file· 
askeıi muhnblri de nynl 13nl 
ııeleııllc fştıgııl etmektetllr: J!:"'' (le· 

"ŞUphc yok ki Yunıınistıın t "cuııe· 
nlzindekJ Uslcrlnl mulnı\·erne 'f{lf• 

oıurıııı r 
1 den ltıılyayn terk,.,deeck 1dllr13> 

sa IJIJ ,,,. •·e· 
klyenln ''azlyctl, bilhas ıı ıı'" 
da. lcendl mcmlcketıerlne J.JPyli gOÇ'" 
rl lcabul cttll<lerl takdirde Jl·~ eJcccl' 
lcamlş olur. TUrkiyey1 tebd; ıçı.ıı de 
her tehlike ise SU\'eY§ ıco.nn ~ıırıı!tDIJ 
bir tehllkedlr. ÇUnkU bl.r ttcn ~e , 

clhr. uıı· 
Tılrklycnln istilcll'ı.li, bir ı.ııJn bUl 
Fllistınde İngiliz ]Cu\"'ctıcr cııır tıtlıJ 

1 }<il o • rnıumlır k Suriyeyi ~ıoıd ye ıı.. d ~ u ıııtı.n~ . ttııP 
bir ltnlyan tahııkl<Uın t.nrıw· 
mektcn kurtarmıştır. pığer ~ buıı· 
Ege denizlndakl ndatar, bil~ıın_,,1'tJltl 

'):U ,... 1" 
!arın §lmaldc bulunıınıarı cttltl tJ' 
İn"'illz muavenetini ıntep ...nyUI' 

o ı ın PY 
dirde 1ng1Jl7. ku\.'Yetıcrl ç ı;rcecı<tlt• 
kıymette birer ils '\'Szlfesl ı; rııııtı ~· 
l>ıoe.stl'dekl rctrol )<uytılll rtbl )'tıtıU 
K<S3tencede kolaylıkla tnb uıılfl'rf' 

1 bir hede! te11kll eden petrol. -'''t: Jrı• si o ,-a- ..... 
nm bombıırdımo.n edlllJlC 8ı:ııcl.., 

ıcabll ııı.r -r• glliz ku\'VeUcrl fı;!n o,ıı1sı.aD' 
olacıık ,., bu suretle yun neceJ<tlt'· 
TUrklycyo muavenet cdilctı • 
__ :......_---.. - bitletı 

Amerikan rnuşak t etti 
Londraya hare e aeııt111! 

• I.lzbon, 18 (A· A.} üğİndcld .ı\tı 
Barlon Yount'un rcıs grupU ı:Jil t 
mcrikan müşahitleri • ~e 
tayyare ilo lngiltcrcY~~~ 
etmiı;lerdir· MU.;nhitıcr c"cıclcfl"' 

~ ın ., 
de hnva. mUda.fan51 

tetkik cdeccklci-dir.' 

• rJYot 
Bir daktilo ı§ a ~1' 

. Türkçeden nıanda. f ii!tı.İt ~ 
dahi nkıf bir bayan '11. uc!9'° 

, ·a. bır ın ..:ıı 
larla. bir yazıhane -o; C). ·cıılCP 
scde <'Rlr§mak iııtiyor· tstc) Jı.· 1'· 

~ 6 .... ~ ıuyıı . 
Sfrkecipalii..s 5 - .ı.~ 0 · • cJL'rı· 
rumuznna mektuplıı bildırr11 



Yazan: Cek Londoa 
"§eldon" red makammd& tdr L 
~t )"aptı. 

Fakat genç kız hiç lıstilhıl bo&. 
mndc.n deyam ~'Ordu: 

- Derhal blr kunturato b:ma. 
Janz. Benim ilk d~~ccleriml b1lJ.. 
yo~u.z. "Parl • Söley" 8duma 
yerl~lp, araziyi ı:,letecektJm, ~yle 
değil mi? Şimdi, daha iyi bir yol 
çıktı: Sizinle ortak olaca.ğmı· 

Yenl ba.5tan b1r çiftlik meydana 
gctirmckteı:ı3C ham' l"C~ b1r 
çifillğe ~Urak etmek daha mil. 
nuip olmaz mı? 

Benim için hem da.ha kolay, bem 
de çok kA.rlı· Size gcUnco, reddet.. 
men.ize imkln g6remlyorum0 

Şeldon homurdandı: 

- Siz kadmsmız, ben erkek
Nruııl ortak olabiliriz? 

- mıa. kadın erkek meselem 
•• w. 
- Evet. kadm erkek meselesi! 
''lan" bir ısıçrayı~ yerinden 

kalktı; ayağını yere vuramk hay. 
1ardı: 

- Dilimin ucun.o. ne geliyor, b:l. 
Uyor musunuz? 

- Bilmem Jd ••• Belki "kadın da, 
fistan da cehennemin dibine git.. 
Nıı!" demek ilıUyordunm·-

- Çok doğru ... Demek muta.btk 
lrn.ldık, öyle mi? 

''Şcldon" bir mUddct l!l\lstuktan 
sonra ınahcub bir eda ilo cevap 
~rdl: 

-Ancak··· 
- Ancak ne?-
- ••Jcssl" yelkenlisi tiyd uğ. 

Mdı da- Adıılnrda.n işçi toplamak 
için bu gemi çok işlmlze Yıı.nYor. 
du· Ölen §Criklm ''Högi" nln lda. 
resindeki gemi batar batmnz ya.. 
b'Ulcı mutavo.ssrtlara muhtaç kaJ.. 
dık· Ta.bil bu suretle masraf da 
Utl misil olacak· Bund:ı.n bqlta 
"Jessl" kabotaj yaparak çiftliğe 
hsyli mllhhn -bir varidat tdA getirl. 
yordu· Yenl bir gcml tedarik etme!: 
elzem· Bu gemiyi aa.tm almak tçtn 
MI.ster Morza,n'la Mister Rardan 
p::ıra istesem çiftliği ikinci deta 
tnrhln etmek JA.mn. 

- Mesele buysa kolay. Ben bu 
ig için lüzumu olnn be§ altı bin do. 
lan ,·crcbillrlm· Buna mukabil de 
çffUikte1d hissem artmış olur· Ger. 
ç1 bununla, paramm hepslnl bltJ.r. 
mi5 olacağını· Fa.kat kazanmak ı. 
çhı her turlü znrnrları da g8ze a.L 
~alı· Ben size iyilik ctm.lş oluyo. 
rum, mUtelmbilcn siz de bana. O. 
d t:imll} olduk· Zıınncderlm her UCY 
hılleclildi, ort:ıdn mcscfo kalmııdı, 
öylo değil mi? 

''Şcldon" hô.15. tcrcddlit ediyor gL. 

b1l•di: 
- Hch, hoh! dlyo CC\'tlP \'erdi· 

GomJyo bir de suvnrl lazım· Znval
lı "Högi Dromond" biliyorsunuz, 
mlcrc ömUr· B~a gelince bu zen. 
cUcrle i<:im b3ı:mıdan C§km. Fis:ısen 
dcnlzclliktcn de nıılnınn.m. 

''Jnn Lakl~od" m gözlcrlndo kı. 

\'llcımlnr f~ktrd.:· Şiddetle CO\•np 

\•ercrclt: 

y. ili} illi Roman 
~4,,_ ~20n: ıskender F. Serte Ilı 
·ln~ ~· tı t Cadde . • 30 • 
~t1,~ın ::ı !uttu. ı\zapka - Ne düşünüyorsun, dedi, ha· 
~ 1 onunden geçerek ni ~u aptal bir 3.d:ım v:ırdı. Ar:ı sı. 
1 ~ l'a~a s ra burap gelir, gevezelik ederdi. 
~ Dau rıo~!'tnın evinde tahar lc:te onu soruuorlar. 
~l r. .. _ · '1lsler d ~ ~ 
ı...'111'· ~e • e • Mclunedi Kahveci itidalini topladı: 
l;j 'trıi ta' ... 
it tir n 6nUn t:aga tıkmışlar - Evet.. Buraya gelir gider a. 
~: ~l kOrni ~e durrnuşlarclı. ma, neyin n~i o!duğunu bilmiyo. 

~~~- S:ı- r, kahveciye rum, beyim! 
.~~ ... ,

1 
- Bu aptal dediğiniz ada..-ıı. 

l·t~ ~1ehın~~? ~ısiyonun· K:ıymakam Nuri beyi \-urmuş. 
l~\'[I,,! ~n? ısnıınde birini Şimdi nereye gitti acaba? 
~ ·~ı b• · .:ı•ıa 1tclenb· - Onun kim oldui:'Unu bitm.i-'t ı-~n ~·nıu ıre ~a~~ıladr.. ) :-um ki, ncre>'e gitiğini bileyim. 

~tıtaıı, l· ne baı tt.. .Suyid k:<ıptan rnra ltarı~tr: 
Ulıvec:i:·c: - Nuri bey\ rokal.1a imdat diye 

1 
ıstanbuı Levazım 4mirliğmden verilen ' 

harıcl askeri lutaatı ilanları 
----~ '160.000 kilo odun kap&lı zarfla eltslllmeyo konulmujtur. İhale.::l 23·10· 

1MO pu&rte.sı güı:ıll aaa.t 10 da Ur!ııdıı aakert atmalm:ı. kom!syonw.ıdıı yapı· 
lacaktır. Tallplerin kanuni ve31kalartle tekllt mektuplıırmı 1h:ılo saatinden 
blr eaat evvel komlayona vermeleri. Ttı.hmlJı bedeli 24,700 ıUra ilk tcmln:t.tı 
1~2 lira 60 kuruıtur. Şartname:ıl Ankara, lıtanbuJ Lv, 4mlrllklert ve ko~· 
)'Onda g(lrtllUr. {12M) (9903) 

• • •• 
200 ton kuru fuulye talip çıkmaaıtmdıuı puar!ığı 2:H0-9t0 saat 14 de 

Ankara levazım a.mı.rııgı eatmalma kom.Lııyonunda yapılacaktır. l!ullıımmen 
bedell 44.000 Ura nıc temlnatı 3300 llradII'. Şartnamesi 220 kuru§ll komisyon· 
dan almtJ'. Bu müddet ıcerts1ndc tnllplenn knnunı vc!iknlaı1le komtsyoııa mQ· 
racaauan. (1270) (9SS•>, 

••• 
!000 adet ıdndr )'Ular 1&pı pazarlıkla eat:m alınacaktır. Ekstıtmesl 

2S/10/Bl0 Ç&r§&!Ilb:ı. sUnU MAt. 16,30 da Edlrnedc eski mU§irlyet dıı.iresln. 
de aatm alma komisyonunda tal!plj!rin getıreceklerl numunelerden beğenU 
mek ıruretıylo yapılacaktır. '(129•> (10009) • 

•·. * 
YumU§&k cln.skn §lvet otmamak §4.rUyle 2,IS aanUnı ~Uğfndc bir 

ııaııtlm kalmlığmda 8 ton nallık demir po.zarlıkl:ı salın almacsktır. lbnlcat 
23/10/910 çarpmba. gUnll eaat 16 aa Edlmede eski mU:lrlyet dıılreslnde 

atın alma • komiayonwıda yapılacaktır. Taliplerin .kanunt ve~k:ıtıırtyıe 
beW vakitte komlsyon:ı gemelcrl. (1296) (10011). 

• •• 
M:ımaktald okul ve yanmdak1 binaya geUrilccek ıru iı;in ynpılııcıılt bo. 

ru fcr'§lyatı ve elektrik hattı havaısı tazyik ist:ı.syonu ve depo fnşıuıtı kil. 
pnlı zartla eksiltmeye konmu§tur. lhnlcsı 6/11/940 ç:tr§amb:ı. ı;ilnll saat 
11 de Aııltarada M. M. V. ıı:ıtm nlma komLsyonundı:ı. yapılo.ca.ktır. Tnllple.. 
r1Jı kanuni ve&lkala.rlyle teklif mcktuplannı ihale saat.inden blr ıı:ıa.t evvel 
koml8yon:ı. vermclerf. Bu ln~:ıatın hepsinin kc~f bedeli 40,185 1Jrıı 65 ku. 
~. ilk teminatı 80H llrndır. K~lf l"e aartnamclcrt 201 kuru,a koml.eyon. 
dan almır. (1290) (10005). 

••• 
~herine tahmin edilen flyntı 300 kuru§ oıo.n 80,000 adet kilim pııuı.r. 

tıkla. mUnako.s:ıya konmu§tur. lha!cs! 22/10/910 s:ılı günll s:ıat ır; de An. 
karada. ?d.. M. V. aa.tm alma koml.syonundıı y:ıpılacnlttır. Knt1 tcmln:ıtı 

111,500 Uradır. Şartname Ye f \'satı 450 kUI"U§a koml.syondıın 8.lmrr, taliple. 
r1n kanun! wdkalartyle beli saatte komlsyomı gelmeleri (1280) (0916) 

*** 

.. 
... 

Devtet Demiryo11an ve Limanlara 
·;şıetrne Umum idaresi ilanran 
l.Iuh':l!llmc:ı bcdcll (2ü00) llro. olruı !!5X3..ı eiJ ndmcb 1000 ır.ctre bezll 

ve drşı h!lczonl t t>hl lAs!ık ho::-tum (Havnyl muza;>1lt tJeUcri lçln) tcahhu_ 
dllılU i!a cdcmiycn mUtcahhlt nnm ve hcsıı.bm:ı. (8.11.1910) cuma günll 
aut (11) on birde Haydnrpıı.~:ıdıı gı:ı.r binası dnhlllndeld kom!~yon taratıu .. 
dan ncııt ekcllt.me tısullyle otm almnc:ıktır. 

Bu ı~e g1rmclt Jstçycnler!il (18i) Urn CliO) lturu§lult muv:ıkl:at tem!. 
nat va l:anwıun t:ıyln ettiği vc~i:Jc birlllttc clmlltmo gUnU s:ıntlno ltadtır 
kcmlsyoııa mUnıc~Uan ıazımdır. · 

Bu lfe ıılt '4rtnamclcr komisyondan ımrnsız olarak d:ığıtılmal:t.ı.dır. 

lstanbul C3 
ı ı an ı 

led ıvesı 
arı 

Tahmln llk 
bedeli tcmlnat .. 
1~.00 l,13 Clhaıı."1r yanı;ın yerinde 83 11ncU ad:ıda. l,41 mette 

murabbaı sahalı n.rs:ı • 
%10,00 15,7~ Aksaray yııngm yerinde lfimnr Kemıı.lettln :ı:n:ıJıalle.st~ 

n1n Şelınnmecl soknğıncb ıs UncU edada ::ı.oo metro 
murabbaı ıınh::ı.lı nr&l. 

Tahmln bedelleri ııe Uk temlnat mllctarlnrı yukllrd:ı :>"ll.Zllı arsalar sa .. 
tılmıık Uzere ayrı ayrı açılt nrttırmayn konulmu&'t:ur. Şartn:ımclcr Zabıt va 
Muıı.melO.t MUdUrlUğU knlemlnde g6rUlccckUr. lhoJe 21/10/940 pazıırteat 
g1lnU &ı.nt l' de daimt cncUmende yapılacnlttır. Ta!fplcrln llk tcmıı:at mak.. 
buz . veyıı. mektuplıırlyle Jbalo gUnQ muayyen ısnnttc dclmt encUınende bu,. 
lunınalıı.rı. (9526) 

Sinema ve tiyatro~ar • 
Şehir Tiyatro::·· 

Bn ak~am 20,30 da 
Tcpebauı Drnm kısm:nda 

Otcllo 

ll!'f•I 

Komedi ınzmında akşnm 20,30 da 
'Y n.lı uşağı 

---<>--
Rnşit Rıza Tiyatrosu 

18 Blrlncltc~ln Cuma gUnU ak§amı 
'OskUd:ır, HAle Slnemll3IDda. 

"Af.ııc:uı., 

Vodvil (4) Perde 

Beyoğlu Halk Sineması 
1 - Tarzanm lnUknmı; Ttırkce. 

2 - Gıuıstcrler knrşı kllr§tYa. 8 -
Kahraman SUvıı.rller. · 

• 
18.10.940 Cuma 

12.SO: Program ve memleket s:ı:ıt ı.. 
~·an, l2.E3: lJUzlk, 12.50: Ajıı.ııa ha.f 
berlerl, 13.05: l.11lzlk, 13.20/lf.OO~ 
Mtlz.lk: Karşk prognım lPL) 18.00: 
Proı;rnm ve memleket saat ayan, 
18.03: MUz.llt, 18.80: Mllzik, Fasıl be• 
yeU, 19.00: MUzik, 10.30: Memleket 
snt ayarı ve Ajans haberleri, 19.4.IS:; 
MUzlk, 20.15: Rıı.dyo gazctesl, 20.4.IS: 
Tem.sn, 21.30: Konu,ma (İktısat ııaa· 
U), 21.45: Mllzlk: F.ndyo ı:alon or. 
kestra.st, 22.30: Memleket sut ayan, 
.Aj:ıruı hnbcrlerl, 22.4:1: ı..~. 23.00: 
MUzilt: Cnzb:ınd (Pl) 23.25/23.80: 
Yarmltl progr;un ve kapaıııı. 

A§ağıda yn~lı mevadm kapalı zartla ckslltmclcrl h1%nlarmda. ynzılı ç1ln. BMt ve mcvltllcrdckl aal:eı1 Mlm atma 
ltomt:ıyonlarmda ynpıla~tır. Taliplerin kanunı vc:;lkıılnrJyle tckll.t mcktUJ!larmı ihale snntlnden bir ııa.at e\'Vcllne 

t•:.:J-·······--· .................... ::=ı:ı···sı 1 ---~~~~:~~i -· l kadar a!t olduğu komisyona vermelcı1 Şart.n:ı.meleı1 komfııyo.nlarmda g6rWllr. 
Clı:W Ekslltmentn ynpılııcnğı yeı Miktarı TUtan Teminatı 

P. Dr. Murat R. Aydın 
"i 

Ura Lira 
Arpa 
BuJıtır 

Plring 
Ptrlng 
Plrhıo 

E~cıuı 

ElAztğ 

Eskf§ehlr 
El~ı~ 

~ 

JOOO 80,000 «5000 26/10/940 
28/10/010 
19/10/94.0 

11 İ:Beyoğlu • Parnıakkapı, tmam ı 103 .. 16,ı!SO 

66 .. 21,'i80 
60 .. 19,200 
00 .. 17,0%0 

••• 
Ap.ğtda ~-azılı mcvndm fll\Urlıkla eltsntmelcrl h!z.ııfarmd:ı. Yc..zı\l g1lıı 

da. ynpılnsa.ktxr, Taliplerin bclll vakitte alt olduğu ltomLcıyona gelm.elcrt. 
Clnal .rıııı.-tnn Tutnrı Tmln:ı.tı 

Llrn Uar 
Sığır cH tıG,000 mıo 15,840 1188 
Sabrul M,000 .. 17,500 ısıs 

Domat.es emıeıd 17,000 • 8,.)00 
Arpa 650,COO .. %:>, 7GO 416%,liO 
fülprtl malremeM 10 Knlcnı 3606,7G 5U,1S 
ltütUk sob:ı) '10 Adet 21'10 lfl3 
Büylilc aoba) 131 " 4~0 339 
K. Fasolye) %18 Torı M,000 8100) 
Koyun cU) !S,6ZIS Kilo 17,81:?,~0 ::s;z) 
MakamA) T.:,000 " 18,720 2808) 

1238 
163~.50 

14.tO 
13d 

15 
12 

:!6/10/040 11 
23/lO/OjO Jll 

(1186) (OU:S) 

f!soknk No: 2. Tel: 41553 !: 

' 

ı.:Munycnc ve ber türlü göı I; 
5amcliyatı fıkan için paraıu ... :: 
ft r: 
•====-=·===1ıt ; ... --==•::mm . 

ve .s:uıtte blzalnnn~ıı :>•3%1lı mcvldlcrde!tl nskcrt sntm alma komlsyonlarm. 
(121li> (10007). 

lhııJo gUn Sa:ıu thalenln ynpıl:ıc:ı~ yer • 

~5/10/910 

21 " " 
21 .... 

~6 " .. 
2:3 " ,, 
ıı .. " 

:s ,, n 

H 
10 
16 
ll 
10 
U) 

) 

U,&O) 
15 ) 
16 ) 

En:mımı Lv. Amlrllğl. 
hml.r Lv !l.mlrllb'1. 
Gellbcla 
Jı:dlmo 8:u1.'ıyl l~lasnı4a 

Eıllmo Sıuı!ll1 kıslnsindm. 
... 

bımlt 

Devlet Uma ları fşietme umum mfldtlrHl§~aden 
?ılıılınmım bodcll Mol"l\ltknt temtıınt 

Llm J\r. iskelenin fsml 
Zonguldak 
OP.DU 
GİRESUN 
GÜRELE 
tl'NYE 

T1lllllr.ıtm ru:ılıl.fcU 

Sıva. ve korkuluk. 1§1 
Aiıtnp işleri 

Beton ı,,ıer:ı 
Ah~.P işleri 

,, ,, 
Polat!ıo.nc ·•~\kç:ıdrot" ., 

" 
" .. 

I.Jm l\r, 
9G2·i 7D 
lG17 tl1 
D98:i 11} 

548 [i'; 

4519 03. 
1700 84 
4100 us RİZE 

OF .. H 2G!i5 99 
lflctmemlzc:c ı=nradcnl?. ltıyılnnndnl:l mulıtcllf 
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fhnle tnrlhJ 
21/10/910 Pnznrtesi saat 15 de 
24/10/!HO Pc~cmbc fh\ııt 15 de 
21/l0/D40 Per§embc ııno.t 15 de 
.:?5/10/940 cumn cııt llS de 
~/10/940 cumn s:ı.ııt 15 de 
25/10/9{0 CuIIuı. ı:aat 15 de 
2l/10/0t0 Cunıa. s:ıat 15 d~ 
215/10/D&O Cumn cant., lCi de 

trı.mırntı:ı mnh:ıllcrlyle bunhnn 

fhnlo ııckll 
:Kapalı zıırt 

• .Açılt eksiltme 
ıı:ıı ~lı Z<ırf 

Pazarlık 

Aı:ılt ckslltmo 
,, 
" .. 
fi " 

1 

mulı:ımmcn bedel, muv:ıl=kat tcminıı.t ve 

lııteltlllc:-ln bildirilen ''akitte "ynlntZ knpnlt zari1ar!ıı olanlarm teklif mclttupl:ı.rmı blldlrllcn y:ıklttcn b!r .s:ı.at c\-vel komisyon rclsllğlnc te\'di. 
lcrl l:'ız.unı.!ır" t .. tan buldıı Calo.tada. :rıhtım h:uımd:ı.kı umum n:UdUrlllk b!naSifidc. toplanacalc satın alma ltom!ııyonumı. mnraooatl:ı.n. Du bıı.pt.nl;l kc. 
rlf ve ı;nrtnamc s6zU gcç:m l:omlsyonc:ı. llııılc bcclcllntn yüz bindo beşi nlsbcUndc bir bedelle verilir. (9381) 

bağırdığı zaman, Melunet efendi 
odasında )·:;tırordu. Bu i~te bir 
ranh_şhk olsa gerek. 
Komi~r sert bir Hl\'ırla kapta. 

na b..1ktı: 
- Sen kimsin? Onun rardak~ı. 

sı mısın yoksa .. ? 
- Affedersiniz beyim! Ben bu 

devletin yirmi be~ yıllık emektar 
bir kaptanıyım. Şurnd~ıki hama • 
mın ~trasıncla oturuyorum. Va • 

" bu tecriibcri gündüz yapınız. Ba.. 
kalım muyaf!ak olabilecek misi .. 
niz? 

I~omiser fazla konucımadı: 
- Bu i~i mahkeme ~·eyahut di

' anı harp halledecek. Benim va • 
zif em ~üpheli ~damr yakalamaktır. 

Di>•erek kahYeden çıktı. 
Z:ıvalh l\ !ehmedi katil olarak n. 

ramara başladılar. 

kayr duy::ır duymaz sokaağ' fırla • lki gün sonra 
dım. Nuri be}' o zaman: (Şu ro. l\Jadam Saranın pansiyonuna 
kağa sapan adamları tutunuz!) di. itilaf zabıtasına mensup memurla. 
ye bağırıyordu nn biri gidip öteki geliyordu. 

- Kur~un otelden atılmı~ diror. Belliydi ki. tahkik:t nctice5i 
lar! . Mclunedin aleyhinde idi. 

- Tecrübesi kolay. lçinizdcn bi. Mndam Sara neden Mehmcdi e. 
risi pansiyonun pencerclrinc çık- le verme!• istiyordu? 
sın. Ben, Nuri beyin \'urulup dü~ Neden kaymakam· ~:.:ri beyi 
tüğü yere ratac:ığım .. Bana pence. la".ln himaye ediyordu? 
reden bir değil, on kurşun aumz.. Bu sım o güne kad~r hiç kim-
Vurabiiirseniz. aşkolsun size. Ee anlıyamamı~tı. Hatta, o civar. 

Ve gü!crı:k irn\'e etti: da olup .bitenlcrd~n az çok h:ıber. 
,_ Nuri l}ey gece vuruldu. Siz d::ır o!an emeldi kaptan Sayid bey 

Md 

bile bu rnuamayı halledemiyordu. 
Bir akşam Şi~hane kara.ltolun • 

dan mışb'l)'a doğru inerken, yo • 
kuşun ba5mda Sar:ı ile karşıla~an 
kaptan Sayit, ba~mı çevirdi .• Sa
rarı göm1emiş gibi davrandı. F:ı.. 
kat, f\1ada.'11 Sara, Sa)'it beye doğ. 
ru yürüyerek: 

- O~urlar olsun, kaptan bey! 
dedi. Bizim pnr.siyonda dönen fr. 
r1ldaklardan haberin var nn? 

Kaptan Sayit y~waşça b::ışmı s.11. 
ladı: 

- Evet, bir şer:c:- dönüyor di
yorlar. Fakat doğrusunu istcr•en 
ben, bu dönen <;2yierin İÇ:iliZÜ:lU 

:ınlıyarn::ıdt:ıı. 
- Anlac:ılmıYncak ne \-ar? Ap .. 

fal s::ındı"'ı~uz 1rehmet cfrndi, bi. 
Ü 

zim kaym::ıkam beyi \'Urdu. 
- Nuri beyi onun vurdu~undan 

emin mi in? 
- A ... Bu da laf mı? Polis lıöy. 

le tesbit etti. 13irçok da ~ahit var. 
- Ol:ı.bilir. lnc:anlara güven ol. 

o . 
:maz ama, benim a.~lım almıyor 

cloğrusu. 
- Canım, akıl almır~ca.k ııc 

\·ar? Gece pencereden tabancasıııı 
çı:~ardığmı ,.e kur~unları ooka~a 
bo~lttığm1 görenler \'ar. 

- Kiınmi~ bu görenler? 
- Ben de bilmiyorum. O sı:-.:d::ı 

or::ıdln g .. ;erken gö:-mü;ler. Po· 
lis k::ı. al:oiunda böylece ~ehadet 
ettiler? 

Sayit kaptan, bu sfülcre·ve.rerek 
ce':ıp bu'aın:?dı .. Pansiyonun önü. 
ne knd:ır konu~a:-ak yüri.idüle ... 

Bir ara:ık Sayit kaptan ~ordu: 
- • ·uri beyi:ı yarası ağır mı? 
- Hayır. Ben de ş:mdi hastaha. 

neden gelirotum. Od:ısmdan 
masır Ltcmişti; götürdilın, 

- Y:ır:.sı neresintle .. ? 
-Omuzunda .• 
- Hangi omuzıında? 
- Sol omuzunda. Neden sor • 

dun? 
(Devamı oor) 



Zafere kadar·· 
~~~ar~:y~~:ıa y~~fces!'~ Spor, macera'aşk romanı 

• 
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olmayan Alıtıan boksör, biraz 

cvveı ~tbik ettiği oyunu tck~r Yazan: SACIT TUGRUL OGEl ~ 
FUTBOLCU PORTRELER/ No • J7 etm~k uZ\?rcykcn, s:ılomm derın -~or.:ırl.3f1llI • ..o 

• sessizliği içinde bi r kilise çanı 

1 

sün~cr Kemalin yüzünde dola.şr son:a S~~m .. n;;;; ditdiğin1 ıı -
- - ----- - --- -- - - -- ----~ kadar sesi çıkan "'Onk binci yor. hafıyesmın yuz t• Futbol alemimizde (domuz) la kabile m_aruf ravundun .})ittiğini ttfm ~iyor. 'Gürültüsü te~. artma~a rüyo_:uz. etle ~\l ı-ctıtı1 

tKcmal. nefes nefese kö~esinc ba.5Iıı.yan salon sukuta davet .A~~ı~.d-~n h~yr 
~ iL ·~ döndüğü zrun:ın rr.cneccr i Adnan: eden bir ses.. . lcr doküluyor. ' .. <fib 

A
~ u - Delimisin sen Kemal di. Gongun sesı.. - Yok canım· ·et) der e-it. 

yor . N kin dinlemiyorsun beni? 1ld boksör tekrar ycrlcrjndcı1 .. Vil):~ı Hod, ~:ı sOJlrıı ~et· 
Bu !=ekildc devam r.decek mUsa: fırlayorlar. gozlcrını kırJ?tık lcr söylcııı 

Çok feml·z kalplı· munı·s gu"leryu··zıu" b·ır arkadaştır ~ak~nın n~;icesini hiç dü
5
linmc. ri~;~i~~t~~=~:c:~:~~: ~ç~~=l~d~;~;cy ~ııstJ3~rr-

' 9 )O~=;~u n~fcs nCrese.: ringe bakmağa. lüzum görmiyc. Acl!_18:1~ git~k~ii g;i(ll) 
_ Yapamıyorum Adnan, eli. rck biribirle:rine bir ~yler fısıl- w, yuzunun guld orıı> 

Meziyetleri.. oyun tarzı ve lıususlyetler1 <llcr ıı:ıı.liJ maııruzdar ı yor, içimde derhaı neticeye uıaş- aayor1a:.. . . . nız. d t!l 
d ık k h r bol ij U b. B ks rlc .. ıkmcı ravunttak'ı Rı'n..,ı' unuttu 3 c ··· 

Türk futbolcUlilğünün en par terine clişman kl'sillp, kavga e e. ç ac:ı ve er ut c n n ır mak için Uıhammiilsüz bir acele 0 0 • ~ e- 0 • 
lak de..,irlcrindo nam n.lm~. kıy. c~k derecede jai azı:.stıranlara. çok resmi do bıılunncaktır· l ıtifntmu:a. döğiişlerinc devam cdedursmı· bakmayor lhiJe.... ..f'Vl'c:i. 
metli, beynelmilel mUdafi oyuncu- tesadüf edilmesine mukabil, Ga - teşeltkilr cd~rlm· var. lar, biz, birnz salonu tcrkcderek Amerikalı polıs Jl,· 1'· b·r 

H · F b , - Giizcl .. l{endini idare et. ~ 1 _, ...... .s c j .. ı 
la.rrınızdandır· Klübü olan Gala~- lntnsaray -· Fcnerbahrc oyunculıı.. Bay ( nrun Dcnur): ut o.cU- dı"""rI rıkalım '-'amadıP"mıtz a Çcı.c> ~ Arv 

,. Bekle ki herifin diri kuvveti bi· :ıo :. • "' ~·~ ra. ' \ sa.ra:ıı"ın birinci taknnmda scmeler- rınm pek çoğu §3)'nnt hn;Tct de- lcri yazarken , oyuncuların liyakat ( I.;uı:ı gibi) tabirinin tam ifa.. lcr söyledikten wn kilİ)°Jf• , 
ce rakipsiz vp tam bir muvııffakt· recede biribirlcrino znmlmi bir §e. 1 Ye nıeharet derecelerine göro hir raz azalsın ... Bu ~ekildc miisa ba. desi ~eklinde. r,eniş ca<ldedl) a . sel8.mlıyarak geri çe <1" tı 
yetle o)-un oynarken, diğer taraf- kilde ar:m.dn.~1tk ederlerdi· Sahada L"l.~nif yapmryorum· Ancak mlim· kaYt fazla devam cltirm~k im. kcn:ırdn maçı "'"'-rrctnıCo:ı"' 

w • dam dolu ... Herkes mcr:ı.k için- .,...; 
tan da muhtelit ve milli takımla.rr. bu rakip oyuncular tam bir spor kün oldugu kadar C'skilerdcn yeni· kansı7..d ır. İki aydan fazlndır her . h ı·r 1 . ,..0 r. 1;slbi 
mızdrı, Cafer, Ha.san Kılm.il, Kadri cu hırsı ile çarp1şırlıır· Oyuniliın lcrc doğru ,::idiyoı um· idriın.nd:m uzaksın .. S.ı.dc bu de, c:ıddcıırn mu ie 1 yer erme J • a· nuzı.ırtl ,ril' 
...ıbı' en ku·"·etli ol"m•-1n ........ ızm t b ra\.-r ı·a a .. .,,.e ge•"ı- Bayan (~'e'"h"l Cl"a) · so··,_·Icdı"· konmus oparlörlerden r.ipikcrin Adnanm şım 1 ·-"ı'11 i S 
b• • • ... GJ.Ll ..... sonra sc c IJ<.' • r _ _,,.. ..... • ı ıa .. • • ,, noktayı dü!Jiinscn, çekinı;-en dö- sesı·n·ı -dı'nlı'yorlar. .. ınu"sab:ıkayı !:;c'-·rclt.ı!:' 
yanında bele durmu.5tur- ıer, glllcrler, eğlenirlerdi· Sporda ğiniz futbolcil.nUn portrer.l ç:ka- - .; 

ır Ga.l •ftft b d ) ak' N 43 til T ı· ifücürsUn. . . ~u bilhassa a......,,aray • Fc- hakiki ve ideal rekııbet de u ur - c •!r· umnrnsı r· C\'Cc.c ı· ~ ,. Heyecandan lıeyecan:ı. gırlp yoruz. .. 0ru~ · 
nerbahçe mnçlarmda, yaman \'C Kıymetli futbol antTenörU Mis- hlinüze tc~ckkUr cdcr'.m efendim· - Hakkın ' 'ar... perde perde yUbelcn, sonra aı· Ve tabii mc.rnk cdt) d:silıe ·, 
~""hlı'keli bir O"""CU olarak tema- ter li""'ler ,.e Gnlntasara ... ~ "' "' r., Buzlu suvun içirden c.ıkan h '·k k p ı· haf' .,.~ı· ]\ell •'.\ '""' .; '"' ..w• .ı ... ..._ •r · J çalan sipikcrin föesi mu a.h ·a o ıs ll ~" · c• 
.~ı. ct.mistir· Som•t·ı.anııı.'", uzun me'·t:ır ı..ıft~ccilcrlnden Yutuf Zi ... ·a, -======================================:::i::===- .. l .:ı·? Ad n niı;ıll ır' t1 ,, ı.u. - b....... "b' " ......, o1 ki dinliyenlcı e, maçı seyreden. soy eu1 ·•• na • iJl .;ı 
ga3'mıı.nlan, direkt kafa vuruş. Ali'nln O'lil.IlUDU ı:ok takdir eder- Rasladıkca b t ... So ..... n.JÇ _A 

.J lerdcn daha çok he,.•ecan veri. a)Te cttı ! n..... ı~·~ 
Ie.rı m~:tıurdur. D24 Paris olimpi· ierdi· - .; h . · -·~ bı.Jll .ıe-f' 
adın 1

..+· k J ... ;., ç kl '-'Or. atla.dr. Bılmıyo • ..- ıerı.cv .ı.·' 
Y a !l'ıra c~ ve c • ere Kısa bir boy, tıknaz bir -..ilcut, .; s larI ~ 
ka.r§I milli taknnmıtzda mlida!i o· kalın kalın bacaklar, C'smCr bir Yenı· şekı·ı ı·ntı·hap Makine gibi konuf}all sipikerin ~imcli, bun •:ıJJ 
yuncusu olarak oynatılmıştır. Bun- ten, bü,,'iicek bir baş, yUz :z;a\'iye· cümlelerini. h:ılk, il'er gibi dinli· r ingte hararetle cere) ..e 
dan bnşka rıimal turnesinde. Ga. 31 öne doğru uzun, ağız artiki!:ls- yor. 

10 

maça dönelim. i]cııtl" ! 
I . ... ~A-... uht lit illi ta . . Bil b Bir sn.00.11 ~azctörnl:t S""r mu· se .. ecektfr.,, Al bok "ı·l·ı·n lı , _...ı,-r a:~ı.ı.ym, m e Ye m • yonu çıkıntılı ve sıvrı· yUk, a. ~ ,... " Bu sırada, lhiiyUk. hususi bir man ·so ttı"r kmılanmızın bi,.,.ok scvahatıcrin· ~ ~ l1m' b' hn.nirH[;tni 

0«; t' l<İl' ı:c,irmrf;c uğr:ı.- İdare lıcyctinin ~·cnl bir iclar o . ~t c ·rP 
•v .; sık ve &..<;a.ğry:ı dogru cgr ıf:! ır • , otomobil, halkın arasından müş· çerck y umruk ısa. -·"~ P ,,~ 

de de bulunmu~ur- K endi lıalin- b 1 (D ıı·) . tJ • ~n bir (uı.tı t:crlf) ~·er kıtlığı mü· Jıcyct1 scçliğinl ılk ı.cra, sporun . ..... .,n, t()ru-- ti ~ 11~ urun. ı;te · .n. 1 run pı. nıı.scbctiylc üç Jı:ıhcri t:ım 11 53. ulcmac;ı olduj;unn ~nnan lıu (mu· kiiliıtla. Hcrliyerck spor sarayı. uğrn..5f,ığrru EC.Y•"'--r b:a'e ~-of 
de, tem.iz kalpli, mun.is, giilcr yilz. Oyun t.aru , hususlyctıcrl, mczi• trt- iı;ino sıJ.,ı:tmrkcn, üç g:ıtcrdııu harrir) den duyuyonız. nın önüne kadar gelip duruyor . bu yumruklardrı.Il nıe ?P'~)~ 
lU bir arkad~tır. yotlcrt , ·o ku urlan: il kk h b rd 1 dan b' ~n.·or ve m·u·sait zaro.ıı. .. ~ ıttbl 

Ali'nin başta gclen en büyük m re cp ı;on ıı c o ba.•m no Her ya11! 1_i:ı gafta hir yaPr kara· Acele ile aPılan kapısın ır -..ı ·.; • tedıgı b~W 
Ali mıı.çlardo. Fenerba.lıçclilerlo z1 1 t t re~it ;ranh5lar y:ıpnıak hiln<'rini adamın çıktıe-mJ görtiyoruz. Bekliyor ki ıs fıı.-· r 

tam bir hasmı, :nınçlardan sonra me yeti - yuknrda. <la şare o - göstcrmJ5. Iamal•t:ın biz; usandık, fol•ııt (zan ~ yumruk yapıştJrDln]c ,ı tlt 
can ciğer arknda.

5 
olacak derece- tiğlın gibi • son derece eoğukkan· ~rif) in gııf rnpm:ı.ktan u"nnaca.· Hemen tanıdık bu adamı- •. :ıba.kS. 

do mQ.teklimll, spor terbiyesi yo· lı olmasıdır· Kimbi.llıı (D·) ismini HaTiı<l.is aynen u: ğr yok "ibi·.. Bu, polis hafiyesi Vilyan elde etsin ve mUS t 
rinde bir kIUpçlldUr. (O zamanlar kendlslno belki de ynlnı:z tipinbin ''FcnerbahGe idare heyotl ynnn Allah konıımn !.. Hod değil mi?.. sinSad.. e bu hed .. r. göZOJlu~:~ 
Galata.saray _ Fencrbahço rekabe. benzemesinden do?a.yı değil de u toplanacak, :reni idare heyetini , S:ı.clt Tuğrul ÖGET Seri adımlarla boks salonu. ı.;ıv 1 "v 

..,;; .. den de ko..,'llllL5lardır· - , __ ,_ d~' ~cııı:ı " ~.,.. tinin en eiddetli devirleriydi. Ta- J~ ol - n un kapısın ... doğru yürüyor. "4.1.Hl.J\ vsu§ell -"il\3 
ra! .... 1 h Ik d L,_.,_,_ Ali, topu sUren vo ,.ar süratile r<•lnl'"'Ina' ·varın1 cluP ....... nr ve c. nnı.sm a u..w.u- uh • l\apı kapalıdır. r- ...., J 

kaleye yalda.şan hasmı m tıeını kö~edc fena sıkıslI· ,,rı' t 
oyunculannı, ht<; teıa., ı;östernıt- Spora verdiği ehemmiyet ve bu sayfa darlığında Polis hafiyesi acele ile zili ça- w cveı-" 
den öyle soğukkanlı bir hareket ona tahsis eylediği geniş saha bütün okuyucuları lıyor. · 
vo meharet.le durdurur ki, hayrnn Kapının üstündeki küfük bir 
kalmnmnk kabil değildir· tarafından teslim edilen delik aralanıyor. 

Degnjmanlan , Türkiyede yeti - H A B E R Dlr göz gözültüyor: 
şen beklcr.imizln içinde en kuvvet· _ Ne istiyorswıuz? 
li.'iidlr· lngillz sist emi, uzun uzun, 
isn.bc ill 1113.ğı:ı. ve sola, açıklara. top Vilyam Hod ~vap vermeğc 

Mıknatıslı:ınroı:ı.dan mUt ecr.str 
olmıyan 

yollıya'blllr· Knfa ı."U~larmda da. s k fÜ ı · t • zaman k:ı.lmo.dan delikten bnkn.n 
mahirdir· .Aııf bir deparla havaya porun a a 1 e ve magazın adam: 
sıçrayıp kafayla 1ıim5ek gıöi \.orıa. h . . - A!... Buyurunuz, diyor, 

KATiYEN ŞAŞMAVAM 
Ylkıek Cins saat 

vuntr· Uzun ' 'e kı.5a pas te,-:zlatı kısıınları· ıe da a zengın hır şekı. ide birdenbire tanıyamadım. 
muavin oyuncularla nula§Tllast, n. Ve derhal ka.pı açılıyor. 

yak çalmıt, !JUtleri, de.marke olan sayıfasını su·· slemeg~e başlayacaktır Polis hafiyesi i<:cri silzülliyor. 
hasmı oyuncuyu tam bir nUfuzu ı Kcndis:nin talona doğru so· 
n:ımrla görUp ala.cağı pa:ıı der-Genel :ıecntal.ığı : 

1stanbll1, Kutlu lıru:ı. 1-4 S:ı.h~ 
mağazııbn: 

hal ke:;;ncsi, yerinde gol kurta - Alaka ile takip edildiğinden §Üphcmiz olmıyan ri npırnlarla yürüdüğünü görü.. 
~. kornerden sclen tclılikell yoruz. 

· A· BAROCÇt. Suıtanlıam3.?Xl 
5a.ndcllcri her pozisyonda. karcııa· Futbolcu Portreleri Kapıdan jçcri girince. nefes. 
:mam ve volo degnjmanları mU. ten ateda ısınmı~ bu yerde biran 

P ANC!RtS vo SAV AlDlS, Galata 
Karaköy, 

kemmeldir· Serisi devam ederken... duralıyor.Ringe bakıyor. 
1ki a.y::ığma da. hUkiın değildir· Miisab:ıka hararetle devam 

.Allx.rto .ASSANTE, !.stik.W caddem 
K.AREVYAN, Sirkocl 

Sürnti azdır· DcpJa.smanr, vllcut y A K 1 N D A etmekle, boksörler birbirlerini 
çalmır, driplingi kifayetsizdir. Ha-
vedan kcslşlero nazaran yerden kovala.mal:tadırl:ır .. 

...-ııçkl ve Dikiş ... top kesişleri zayıftır. HABER için suretimahsusada N ihayet gongun sesi, ikinci 
Ali Galatasaray. klilbUnUn ye~- haz I r J anan ravundun ila hitliğinl b ildiriyor. 

·vuRDU tircllği ve daima iftihar edebile· Başladığındanbcri altı dakika 
ccği me§hur \'C mümtaz oyuncula. D u·· n yan l n' en m eş h ur devam etmiş olmasına rağmen, 

Mil dür 
rIIlll%dandir· :Mert ve mahir bir boksörlcl\in hnyli yorulınuıı ol-
futbol l,ldımnu: olarak tanmmış E 1 f b I I duldarını görüyoruz. · 

ANNA PEÇAROPULO vo sevilmiştir· BEDRİ GÜRSOY nfernasyona ut 0 CU arı Kemal köşesine geldiği za· 

Re.simli serisini de alaka ile okuyacaksımz ~~i:~~s~1~:;::~0~;~~~a!~ 5elçuk Biçki okulundan diplo-

1 

AÇ.ili MIDL\BERE: 
malı vo Lise mezunu. Maarifçe Ba.n.ıı mektup yollıyan muhterem 
musaddak diploma. verir· Mek. okuyucularıma ccvaplamn: 
tcpto pazardan lbııçka bcr s\lıı (Refik Osm!lll) Top: 1Itifat.mıza. 
kayıt muamclesl yapılır· nezakctini%e tcşckki1r ederim· 
Adres: Beyoğlu, Galn.tasara~ Kıymetli ağa.beyim. 

•••S•u111te•rma.zı11'11, •Naıo•· • l•G••-r:; Bayan O"· M): Evet ''Futbolcu 
1 portrel~rl" sonradan kitap h alinde 

lnhlsarlar umum 
müdOrlO·ğOnden: _ 

1 - 16/10/940 tarihinde fclaremlz1n Cib:ı.U !a.brlka.smdıı. yaptıracağı 
tran3!ormat6r binasına talip zuhur etmediğinden cksıttmc oernlU aabn::ı. 
d:ı.lrcslnc!o on gUn temdit edllml§tlr. 

:? - Eksiltmenin 26/10/940 cumartesi ~ütıU saat 11 do Kab:ı~ta le. 
ı.·azrm Ye mUbaynnt §Ubcslndckl nlrm komisyonunda. yapılacağı 1W.n 
olunur. (10020) 

Urla Nalla MtldörlillDnden 
Ur!ıLc!a. in a cdUeceği evvelce illn edllınL, olan { ı i~SO) lira. ( 4) kuruş 

k ,it bcdelll ı;Umrük muhafaza nt61ye binasının kapnlı znrl usullylo ekallt. 
mcsl 7 / 11/910 ta.rlhlno mUsadl! pc?'§embc gDn.u saat 11 de yopılm:ı.k U%ero 
b!r ~ .. ~ ' 4 t" t":nfilt cc!ilml§Ur. (!>9:?3) ... ;ul c. Müddei Umnmlllftladen : 

~· .. d!lyo daire ve mah'~melerl için açık eksiltme suretiyle a.ır_ 
na.c:ı.ı, ı.. ı ~det çuval i!t GOO sandığın cksutıncsl için ta)1:ı ec!lle:ı gılncle 

t:ı.llp çtkmndr~mdan on ~Un mU<:detıe uz:ıtılmı:ıtır. 
Çuvıı.ltn muhammen bedeli 1000 llrn m•w akknt tcmlnatı 7:i liradır. 

Sanc!ığln muh:ı..'llmc:ı bedeli 1000 llrn mU\"&kkat tcmlnalr 11:? füa. :ı lrn. 
ru~tur. 

ÇU\''tllm eksiltmesi 28/10/940 pazartesi &11nü saat 10 da san4ığın el~. 
:;Utmcsl aynı ı;Undc s:ıııt 11 de Sirkecide Adliye Levazım d:ılrcs1nde yapı_ 
ıııcıı.ltbr, 

İstekliler l'ıı.rtnıuno ve nUmmıclerl t:ı.tıl gUnlcr!ndc:ı ma.adn. her J;1ln 
mczk1İr dııircde gl!rcblllrlcr. (10014) 

Birka~ isim ba serinin cazibliği hçıkkında 
bir fikir verecektir: 

O r si 
Dünyanın en me§hur solaçığı •• Ar]antin ve Jtal
yan milli takımlarının aman vermez futbolcusu 

Meazza 
Avrupanın yeti§tirdiği en yüksek santrforlardan 

ltalya milli takım oyuncusu 

de 1 s • 
ı n ar 

Dünyanın en teknik santr loru. Avusturya 
takım oyuncularından ,,. 

milli 

Kuincoçes 
Dünyanın en yaman müdafii. ispanya futbolü

nün yıldızı 

Dünyanın superkiıasta ıeıiştirdigi Uç kaleci 

Zamora, . Hiden 
· Pilaniçka 
Bu serinin yJdızlarını size ..• 

MUVA~KAR EKREM TALU anlata~ak 

gelmiş bulunmaktadır. 
Meneccrlcr Kemalle meşgul 

oldukları için kendisini gürmc. 
yorlar. 

Polis hafiyesi do 11iç sesini 
çrkarmadan yerindo bekliyor. 

Adnan hemen Kemalin yanı. 
na. atlayarak ahfif sesle konuş
mağa başlayor: 

- Bu şekilde devanı et .. Hiç 
olmazsa. müsab::ıkanm yansnu 
geçirelim. Ondan sonra. dU~ü· 
rüz. 

- Fa.kat Alman bu ~ckildc 
puvan kaz:ına.cal\ .. Maç sonun. 
da da ... 

Adnan gülerek Kemalin sözü. 
nü kesiyor. Omuzunu ok.snyor: 

- Şa.:.cıarım aklına. Kemal, di
yor, bu şekilde müsabakalar Ra: 
yı hesabile 'biter mi hiç? Söyle. 
diğimiıı ne kadar doğru olduğu. 
n u göreceksin ba.k. .. 

Gonk! .• 
3 üncü ravunt ba.şlayor •. 
Kemalin köşesinden f rrlaına

sile beraber polis hafiyesi v n· 
ya;n Hod da Adnanm omuzuna 
dokunuyor. 

Geriye dönı:m Adnan, polis 
hafiyesini r;-örüncc hayret edi. 
yor: 

- Ne haber? .. 
Polis hafiyesi bu suale cevap 

vcrmcyor. Fakat c'i;>ilcrek Adna.. 
nm kulağına. bir ~eyler söyleyor. 

Ad.nanın llınyretlo doğruldu· 
~nu ve lbir nn ringe lbalctıkta.n. 

Askeri liseler 
atletizın 

şampiyonasıp' 
Geçen lıafts. ~dıkÖ~ "1~ıı: 

b:ıhça Dtadmda b!ıewı;~ .... 
lctmn §amplyonasın~ '1ll11 cdt> 
yine ayni stadda dC' 

tir- ~· 
hr.erıiJ1 

Fenerba :r • 
toplantısı ıı.ıııf-' 

·ıı.rtl1 ıdf 
Fcncrbahçelilcr Ja. cdCll cıııc 

rindo toplanar"...k ı . . 1 ~çcc lıcycU yeı'inc ycn.J.sJll 
dir· 

eo~=:t 
- Ankara 16·10- / 
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Sterlin 
Dol:ır 
Frc. 
Liret 
lsviçro F'l'Co 
ı-~ıor.In 
Ray~mnrk 
BeJgıı. 

Drahtııl 
Leva 
Çek ı~roou 
Pcçctıı. 
zıou 

rcnı;ö 

J,cy 
100 vıoar 

1~· ,,., 
....... , 

:=t·' ' 

100 Yen • _, ,/ 
100 ls\•eç Kron: ' 
100 Rublo f b~}lt 
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