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Nüfus 
sayımı 

Yarın sabah saat beşten. 
itibaren 

sokağa çıkmak yasaktır 

ihtiyaçlarınızı 
bugünden· 

tedarik ediniz 
Bu akşam botun . dUkkAnlar saat 

. 2 3 e kadar açıktır 
Kaymakamlar ve nahiye mü. bir yanlıılığa ,ı:nahaj. .kal.IJ)am~ı 

dUrlerinin dün sabah ·valinin ri· için kaza. ka.ymakamlanna birer 
yasetinde v:ilıiyette .son bir top. kapalı ıarf verilecek ve bu· ıarf
lantı yaparak sayım işleri ctra· Jarda sayımın bittiğini haber 
finda görüştUklerini yazmıştık. verecek olan memurların 
Sayımın sabah saat 7 de başla. parolaları yazılacaktır. Bu 
masma karar verilmi§tir. zarflar bu~ açtlacak: ve ''.sa 

Sayımı bitiren mıntakalar ka· ı ymı bitti'' parolasrnm ne olduğu 
za kaymakamlanna telefonla bütün cSaymı memurlarına. söy_ 
ha.her vereceklerdir. Herhangi (DeTIUDJ 4 Wıeüdc)' 

Bu aa'bah saat 6,5 raddelennd 
Eeyoğlunda Serdar Ömer caddealnde 

(Denmı 4 ünctlde) 
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6 2 Vazan 

HA BE P - Aqam P ostam 

Tramvay idares· şikayetlere 
• 

19 B!RtNClTF~R!N - 1~ 

Doğıu -4-~-ı 

Değil mi? 
1 

ayım me urıaı:• / 
neden ekletildl ~ 

Hoca AbdUrrclım.an Sogori bak· ' rafı yapm:ısı ve haberin uydurma 
kmd:ıki çiknyctler bir çağlaynn ha olması ..• oe ap er ı vor Cllı:ıngird~ oturan bir okuyıı· 

wnuı bize yolladığı bir ıucırtıııı· 
.1 dI~or ki: 
"Nüıuı; sa)mı monıurJu~ 

.)'rumışun. ~\ \ c;~ü ~rşCJ111'C 
;uıııl na~ ,14 to TaJ«Jm ıı~)j; 
.iudn bıuunarıık )apacn~'ll~d 
ıa!tlarulıı mnlfuunt n ına~a dıı. 

0 
'dllrul UI1° Ayni s~tt-0 11\1 ~ 

linde İnl':ım Şamilin önUne dökUl- Dağların serin ve temiz hava- tkinciteşrln o:nmn birlnc.i gUnü 
dil; İmam Şamıl her topluluğun sında, karlı tepelere ka~ı. gür- bayrama tesadUf ettiı;inden dev. 
"kafa blrl'ği., nden do&duğunu bUz çamların, bol yapraklı gür • let memı,ırlarmın nylı1'lnnnı daha 
pek iyi blli.rr.rdu; bwıun için me- genlerln, geni' dallı cevizlerin , evvel nlncakl:ın hnkkmdnki. ha
seleyi herhalde Lerke:.ıin istediği 1 gölgelerinde; donuk renkli kır çi- j herler U:eyyUt otmemckte~r· 

v ' • • • Ani.arada salfilıl~ ttnr bır zat 
yn.mt kabul edecegi Ş"kll~e kapat çeklerinin sUsledıği kısa ve koyu bu h\lsustn demiş Ur ki: 

Araba 8 

' rıvl• .ıkın a)ım memuru t-0p:.a • 
mak istiyordu. Ad:ımla..-ıodan bi • yeşil çlm!ınlerde diz çökUp otur- ,._ Bu mesele bir kanun mov· Tramvay, elektrik l'C lıl.ııel m dUr 1 =sıuıwıla bcrı.ucr tram\.'ll)' • e!çrleı ı 

lilı'.l'U son u.manlarda gazetelerdo ya aJL'l bazı hatlarda ko'dırılncağı p.ı!dı 

4.4{) o lm<lıı.r b~ld~lf,'1mlz hııldC 
71,.ıliunııt \'e:ccck olan nııh't 
ıü:.lUrü ortada E;ôrUnıncdJ. ~ 11 

•aıld gclmly~cektJ, bu Jm~'' 11 

ll.fQ ni~ln da.\'et eCilı11 a.catnı 1 . 

tine emretti: dular; yere s~rllen kabn dokuma zuudur. Büyük Millet Meclisi ta· 
pı.lan şlktı.yetıer hakkmdo. aıenl bir ılekt haberler dot;ru degil{llr. \n. - H:ıcı I\'.va.ntayı çn~ır: sofralara bnkır t •psiler dolusu kr til de\•resinde olduğuna göre, bu. 
cevap mnh!yeUndo qlnuı.k Uzere, dılıı andaJ yUzil.nden de bazı n.alıalaı 'li 

Hoca Abdilmıhman halk arosm· zarml!j et getiriliyordu; çoğu mı- 1 glln lı;hı böyle bir şey yapıln.mru:. 
, v Avans vermek ııurotllo dehi böyl~ gazetecıJeri davet. ederek Jctıırenın va d izdiham ıtrkct zamaruııdakJ.cdı;ı 

da asıl bu isimle tanırun~tı· 
Biraz sonra hacı Hvanta göriln· 

dU; arkasında yüz kadar milridi 
var-lı, hepsi de tepeden tımağn 
kadar s:IUhlannu§, gözlerini bu • 
daldan sakır.mıyan çeçcnlerdi ; 
onları darıltmak çok bllyUk bir 
kayıp olacaktı· İmam Şamil bir 

anda kararını -.erdi: hor ne pa. -
hnsmn olursa olsun böyle bir 

dargınlığa yer bırakmıyacnktı. 

Hacı K\'nntn imam Şamile ihl 
yllz adnn kadar yıı.klaşmcn, bir 

defa. dönerek yumruklnrmı bağ • 
tnıa vurdu ve haykırdı: 

- Vezin Dclhr! ... 

Bu, Çeçen dilinde ''sevgili Al· 
lııh" manasına geliyordıt. 

Şimdi onun nrknsmdakiler de 
hep bir o.~dıın ve @r seslerlylo 
böyle bn~ınyorlar; ~ vnUyorlar, 
yumn Maruu göğiislcrlne vuru • 
yorlur, nynl hareketleri t.cltrnr e· 
derek yaklaşıyorlardı. 

Ortalığı oe:ı ve hareketin hoy • 
beti sarm~tr· 

Şamilin önUne \'" rdıkları zaman 
Kafkas oyunl:ı.rmda oldu!;'U gibi 
sıçrıyorlar; nüm atıyorlardı. İmam 
Şamil de coştu; ortnyn fırladı: 

- Vezin Delllr!- V<!z.!n Dclllr! 
Elll y~mı çoktan gcçmiı olma· 

sına, uzun beyaz sakalına rağmen 
herkesten yUkselı: olan vücudunu 
delikanlı gibi çevirip kıvırıyordu. 

Eir hadise olmasını bckliyenler 
yanılmt.1lardı; imamlnrnu bu hal· 
de görilncc ötekilerin de çatık 
kaşları, kin ve nefret sızan bakış
tan Yll1ntıBadt; ses çıknnnndılar 
ve mesele kapandı. 

1mam Ş:ımil mükemmel bir i· 
dnrecl olduğunu bir defa. öahn is· 
pnt etmiş bulunuyordu. 

Bunlar hacı Muradın ilzerindo 
mUhim bir tesir yapmnmıntı. 

O sadece "bal ve at" ın ayni 
.zamanda. ve ayni yemekte yenil • 

mesinin k5tUIDğilnU dUşUnUyordu. 
DilşUnUyordo Jd yaıım Mırdanbe
r! hllniyet uğruna döğtlşcn, Rus 
pazarlarmdan mahrum kalan, a. • 
vuç içln kadar tarla ve bahçesini 
de rahat rahat ekip t,ıetemiyen 
dağlılar nrnsmda bUtUn bir yıl at 
yUzil görmiyenlerc tesadilf milm
kilndU. Onlann yiyecekleri mı.<ırr 
unundan bulam.aç, pfBmlş mısır u
nu hamuru ve tuzdan itmretti. Son 
z;manla.rda lüzmı olduğu kadar 

tuz bulamıyanlar da görülüyordu. 
Halk bu vaziyetteyken baştakilc· 
r1n keyif etmeleri en bUyük ah -
JAksızhk de'>il miydi? Bu gidişle 
ialerin iyi devam ederek iyi bltc
ceğinJ kaç kişi iddia edebilirdi! ... 

Bununla. beraber son btr Umldi 
\'ardı: lmanı Şamilin böyle bir is· 

sır unundnn blr •• ısmı bugdnydtın bir yardnnda bulunmak mesclcei 
yapılımş \'C saçta rl§irllmiş olan henüz balııs mevzuu değildir.,, 

zJycU hakkın<la. izuhnt \'Crml~Ur. .ım !IJ11 ar .. ~ lj;.crkcn bugUn l6ô ttr.ı 
Bu lzatıııta ı;6ı-e, tramvaylıı.m lnıı .ı;ı çıılı.m:ıktadır. l•akat az n tın v. 

bitmenin .ıı:olayla§tırılması ıı;ln vat /olcu taılalıg.nıı rag-nıı::ı trnnı\ayda 
manlımn .t"anmc:rıltl knpılıırn twuıaı .el tzUdam olrket znrn..ınındakln1.o ... n 
aynalar çoğaıtılncakt.ır. Vatman böy .azla değllıllr. <,,-"UnkU ıırabaıar, mtilll 
lccc yplcuJnr;n nrka kapıdan lnlı· .nnçll,> en 1,§ICtl!mclttııı:Hr, 

Gc~ıı.f QUlllartc 1 gUnü z1ııtı rı. 
\t H tc konferans Hrllec"I: 

mayasız pideleri de J.ı1ın yığın ko- - .-.o-- o n.tru snyınımı~n 'a.z!fc .,ııırı 
:ıt ııılıı l;ır "rıın z Th1ıtrD!'i' ıı ıı 
.\'et cdllClller· Ti ııtrol u ~°.r yuyorlarclı· Ortnda kaşık, çatal, 

1 
ft f 11 ' ı mı sa I es 

b.çak gibi şeyler yoktu. ' r . BI 
lmam ~amil avuçlarını gökc aç· blnınclcı;tnl kontrol edebilecektir. Bwıunlıı. "ern~er luare csJd tip arn 

'unın lın"' ~nııt ı;;.so ıa ı.ıı jtl 
ln J>lr bucatc s..at lı r ıcıil· 

1 ul:ır, ıı lln:ı? 1'.ıı.Jar: nida· Ar"'r; 
:ılli ornrlıı lıi buçak :ı.nt •• :! u: gözıer1nı <.ılzlcrtnc çevirdi: ha- MüdCleiumumilik 

fü fakat heybetli bir sesle arap- .tı I 
Trıı.m\•.o.y ıtıirkctl imli.yazın aatu. e.taruaıı ~eltl.7. lli d~po~ çckml§, ı· 

alınacnfrru anln>·mça acın acnelcrdı ~Jlan yaruum otomatılt ı;urcUe açıla 
ço. bir duaya başladı. Dİ 1 r JI OÇ ~ Zıf:nfıı Ja~yrı fcl\l 1 .. : 1 ·' 

0 1ll'U<'umU :1 \l'rfJI'!' ': ( 
ne rıınl malzeınt', ne yenl araıxı ge :e aynı ıırııbr.dıı. ~l.rincl ,c ii.imcı me~ 
Urtml~Ur, .Giderken depolar bOm~ t.lcrt muhtevi aral)lllar yap.n\l,Ya l),.. BlitUn avuçlar da göğe, ltıkln ibbar ma i '8 ÜI 8 

gözler yere bakıyordu. 1mnm 5a· 
milin her climleyi bitirişinde yüz- O ~ 

bırakılmııl.#'. Şcbekonln ıslahı lgllı ıı:un~tır. Bunıımıan blrJnciSi 14.1 A.)' , 
projeler hazır~nm•f· stparlıılcr yapıl Uüar ,ıcnıcr<' başlı~ ac:ıı;tır. Bıı aeıu. 
ırug fakat harp 'aıı:ı~·cU llzo!ı:'lnc bir oratıa ııc l:ılrlfüte yeni Up arabnl:ı.r oıı 
kIBim J§lor dumıuttur. ı•u '~lyı::t ltaı Ee!itıi :tıulııçnktır. 

il f:ıvln <'el m-Ju.. tpıı 
1 

V ~ırd<'lin 1 J nl fııs ,; rr ı 
•'ı~mmiyC'ti iin ıılil dn •r1 n 
\.,r, Jndc aylardan beri (~it \·r 
ı:r )neınlc•lrnt ı ... ı J "r ı mıln bll1 

ıa •. cretlerJn u mııı ı , o r.c o'rır 

~ 

!erce dağlının çıplak faknt hUITi-

·et lişıkı cesur gönUlllilcrln en 

bir mırıltı yUh-scliyorou: 
- Aaaa ... mhı ! ! !·· 
Dua bitince lmnm Şnmil a\ııç· 

Iannı yO.zUne kap~dı ve beyaz sa
kalına doğru çekerek sıvazladı; 

ötcldlcr de nynlıti ynptılnr· 

1mnm Şamil kollarını sıvadı: 
pidelerin dördUnU be§ini birden 

alarak ik1 defa dıı dörder parça· 
ya böldU; yanındakilerin önlerine 
koydu; öteki grupların dn en lh· 
Uyarları, §eflerlni taklit ettiler. 

İmam Şa:ııil besmele çekerek 
ilk lokmayı alır nlm:ız ortalığı 

bir §aprrtı knpladı; arada bir ktr
b:ılardan tahtn ki'ıse ve ma.şraba· 
lara buz gibi pmnr sulan dök U • 
yor; yanıı.n göğUıılcrc, sıkışan mi

delere ferııhlık vcrirordu· 
H:ıcr Murat iştahsız görilnüyor

du; ça.tık ka3lnrnun nltmdnld kes· 
kin bakL'.]larlylo etrafı ve etrafta· 
Jdleri gözden geçiriyordu· 
fınnm Şamil oğulları Gazi Ma.· 

homat Şnfüyo snt'lndn yer \'Gr • 

mi§U. En genç knrmmm babası 

hoca. Cemnloddin ve da.m.ltlan 
Gıw Kumuklu Ab:iilrrnlıbıla Ab
dUrrahmanı soluna. almıştı; sonra 

Zaıtalnv, DR>ir lnkaçilav, Hacı 
Kvant:ı. gibi hocalar vnrdı; bUyUk 

ordulara bUyUk bir liyakatle ku • 
manda eden Kibid Mahomat niçin 
bunların hepsinden Ustun tutul • 

muyordu? Hacı Murat İmam Şa. • 
milin Hıtlyarhğmdan bahsedildiği 

ve artık baştan çekileceği konu· 

§ulur.ca onun yerini ancak böyle 
bir adamın doldurabileceğini söy
lemekten çcltinmenıisti· Bu da 
gösteriyordu ki kalbi ihtirastan u· 
zaktır \'C sadece yurda hizmet 
nrzusilc çarpmaktadır. 

İmam Şamilin kumnndasmda 
hUrriyct ve istlkllil harbi yapmak 
için sultnnhğınt btrnkan kahra • 
mnn Danyal bey dulgın ve dilşUn-

Sab;ıh ()UC~ !erinden birinin !ıkrn 
muharrir!, geçen gün, ''kııvaııoz ~o· 

cukları,. isimli bir fıkra yazarak ka· 
dm doktorlarımızı lop,> ekfın itham o· 
den bir tddlo. ortaya. atın~. Türk sağ
lığmm bekçisi olan bu doktorların 

kUrtaj ynpmıılt surcUle hergUn cı.da· 

letin gOzU önünde cln:ıyct l:ılcdlkleri· 
ni, nU!us dın nmız sırnemdıı artık f~n 
ncwmı geçinen bu gibi ldımclerden 

hesap sormak r.amıuıınm geldlğlnl 

Ueri sUrmll§tU. 
Kııdm doktorlarını zan ve Lrilphc 31· 

tmcw bırakacak m:ı.hlyette görtııcn bu 
iddia üzerine, müddelumumlllk yıı.zıyı 
blr mıı; ihbarı mahiyetinde telO.ldtl et· 
mlş \'C tetkiklere bnşlamııtır. 

MUddelumumt Hikmet Otınt bu 

ıısında (lablld"n te(!nrlk edilcbllen Tramvaylan arka vo <Sn ııahanlık 
mıılzemc ve idarenin atölyesinde ynp. tarına zari! şekilde b'rcr kutu konu. 
lan yedek parç:ılarln idare olun.'tlak mn.auuı. karar vcrllmlgtlr. Yolcular ı 
mecburiyetinde lmlınınl§tzr. Dllz b1r ncrkeıı blletıcrtnl bu kutulara atabı 
yolda bir rayın ömrU 20 sene olduğu ıeceklerdlr. 

halde kavi.sil bir yordo ancnk 10 ny- Mektep taletelcri için sabahlan a. 
dır. ldaro bugtın bandaj ve dingil &· rı tramvay B<'!erlerf ihdasına bugUn 
kmtısı çckmektedlr. Diğer m:ılıcmc kü vaziyette lmkrı.n görUlmeme'. edır 
dahilde yapılab.lmektcdlr. Bandajın Bununla beraber mekteplerin ltcsı 
da yakın bir zamanda KnrabUlc !nb:-1 1 bulund ... ğu Ortaköy· EmtnönU arusın 
ka.larmd imaline b !jlanabllccegi mUJ da Beşiktaş • Fatih ve Ortt.kOy • E 
desi \•erilmlşllr. mlnllnU tlı\vc seferleri konmuştur. 

•:ı olsun bütün ınüsl·Ullcrin bCf • r" 
· 'rtıf <"<Jilme<0l lfıznnı1ı. Clr r' 

ı· l'"'r •ket \nzifcslr.1 fahri oJnı- • 1 
·:ıo nlm•s ,.e bunu S"\'<' "'"' c 

1 
.. , lıc7.Tr""nM•oı ol:ınlnrın r"r.ı~ f 

·ı ~vnl \'ll7.lfe~·I mnnı; \'f'Ytı il~~ .. 
'l"llc'lhlllndr. ~ 0'1' n' iir<l"fl "rdl 

I 
· .. :mntlj tatulmaJ; icap cilC 

yoruz. • ? 1 
Doiiru de;;:/ n1 • 1 

rta Ana olu 
Akdenize bağlandı 

• --=- ~ 
Şelıir tııatrosu , - ~ 

' 'Edebi matine,,ler hak- Haber~ 1 bu'n1acas1 

kında bir anket a çb 1 iO J , 2 ~ 4 5 ~ 1 B 9 

mevzu etrn!mda deml!'}Ur ki: 
.. _ :Maknmımız, bunu blr suç ıbtxı.· 27 senedcnbcri üzerinde çah3ıl-

n mahiyetinde tel4kkl etmiş, kanuı:ıı makta olcı.n lfonyn • Beyşohri • Şehir Uyatrosu hnltnJn bir deıu 
lcnplarn tcvcssUl cylcmi§tn':- Ancak Akseki - Mnnavga.t şosesi, cenup '•edebi mııtıne.. lhcwsm:ı ıuz w gör t l--+--h~-4--+-ı-ı-ı 
bu fıkradn, z:ımıı.n, mcktın, gı.ı.hu Toros silsilesinden gcı:lp ilcrllye-· -ntUt \"C Jıazırlıkl ru bll§lam!ft.ır. Ttya• l 1--+--f-".;;.+ıı...,.ı..--t.:;.ııı-r-ı 
gibi 11eyler me\'ZUUbahs edilmemekte rek gllzol Akdnnlze inmlcıtlr• ro mllı.lllrıııgu cı plııı:inıızc.: birer mck 3 ı-+--:....~~-.ı;'lllll4-~ 
herhangi bir cUrme ait delil gösteril Böylece Akdcn.izc b:ı@{Ulan or • Lup gönderı::ıl§, ııunıarı :ıorınugtur: 4 

ta Anadolu bir yol daha kazan· t--+-~t-+-r...ıı-rn:-
memektedlr. MUphemdlr. Kanun! yol mış bulunuyor· Yolun nçılına mc· ı - Şair \"e cc:ıplerımızın nıLSıl blı S 
lnrd:uı, bunun dellllerinl, zaman ve ::-aslın! 22 ilkteşrin gtlnU yapıla· taıını!e tnbl tutuıııcagı lı:ıkkındakı 6,. ..... -W.ı.!i"! .. llll:ı-_-.,.h •"'ı;ı.ı. .""' "'lııf ~· .. :~ _ .. +-r--·ı-;;i 
mektuımı, C§hnst nrngtırmaktayız. akt Clltirlcrinlz nedir? c lr· 7 
MUsbet, sarlh, muayyen vtüdalarn te· 2 - Oltunacnk parçaJu.ruı tpUbabı t--f"'>""l--+--+-ı.....+ 
s:ıdut cdlllrsc, tabiidir ki, icap cdCD· Z bususuncwkl !ikirlerlnJz. ll!r saat stı 3 ı-.+--t.,•r'--+---+-;!.J 
ıer hakkında knnunt takibat yapı1a · ara ve F a tsada rceck oııw bır seanıı znrtuıda esk > 
caktır • ., zelzeleler oldu vcyo yeni bUtUn §RlrlcrımJ.,,n CBCr!(' Ot-1-"f'""i--t---h:ı~i,I 

ıcnp ed"-" fddla''l ortaya atruı lnd - - "ıı• "'"" " Zıl 18 r en mürekkep knrı§tk bir progrnu 1 ,.. .. muhnrrir mUddclumumlllğe celbcdllt· nı, (A.A.) - Biri dUn gece mı yoksa her seansta yalıiız blr de 8 ııunuırnlı b:ılmnr.nnıı:ı.ıı • ıı:ı 
re malflmntma müracaat cdllecoktlr. znabathl9.122 de §lddcUl vo dlğerleri bu vı: •nırıer'ıntn eacrlnr·nden mı.ır~'·knı SOLDAN SACA o!1 

sa b re bel} knla \"C blrt bel} geçe ıa- ~ • "" ~ ,1.naS 
olmak üzere Uç sarsıntı olmuBtur. Ha bir program mı lcrclh edersiniz. 1 l - Kamutay, a'1 2 - ıııı~~" 

1 htl. k Ar 1 a m Ucadele .'Jar yoktur. 1 Tiyatro mUdUrlllğü aynca M!plerl da. 8 - Rakam, zatr. 4 - ~~·r(IO· ııt 
Cl 1 ırır ı;ı • m1zlndcn bu mnUnelerdo okunmak u m. 5 - Bo, cı.s, paha. 6 - ııqt!lll 

zc;e kendi eserlerinden parçalar da ın. 7 - !{, N, 11• rnp. ı:= t 1" Diyarbakırda iki tacir 
sürgüne mahkUm oldu 

Fatsa, 18 (A.A.) - Dün a~m '1. D - Alık, aptal. 10 JJ'lr, 11" ' 
l:ıte:nı.,ur. 

burad:ı s:ınt 19.26 dıı l>ısn suren §ld SOLDAN SAGA 
11 

:z 
deW bir zelzele olmU§tur. Hasar yok· O - ı - Meşhur blr Tlırk ıınılı1' 'r b • 

Diyarba7:ır, 18 ( A.A.) - Di. tur. 1 Sahte mübadil Çltt, terbiye, kııtll. 3 - ue·b:ııSııı" 
yarbakırda bazı eşya fiyatların· bonolarından çıkan bir göl, anahtar. 4 - Ziyaretçi ~ectU<'JI 
da görülen yilkscklik Uzerinc 

1 
. A skerlik ı"şle.-ı" d gelen bir kelimenin sonu. ter z. G ... 

takibata ba5lanması ve her glin 1 • · ava bJr nota. 5 - Başt .. n a~kın ış. ıı 
1 

• 
valinin reisliğinde toplanan mU. , Yerli Eminönü Aıkerlfü §Ube!ıln· İsto.nbul UçUncU noteri Hils:ımctUn ı)Uzeltmelt, num1Jrla~tt -n1ııl<· JJir ftll 

ra.kabe komisyonunun gıda mad de.'\: ııo ba§kltlbl Kemal, mUbadD bonosu Açık. 8 - TUlUnUylc mc •ııır ııll>"'' 
delerine ve sebzelere fiyat ko· 1 - 3lG ııa 33G doğumlu ytlkack ııalıteki\rlnrm•n yaptırdıkları ciro mu saba, llıtlyar. O - Po'!crdc e~dı&tıfl • 
yarak ilan etmesi üzerine fiyat. chllyetnamcll l>ısa hizmetliler sevke· amelelerinde lltl resmi yanlış ve kont kAğıt, s:ıb:ıh. ıo - ç.o!• ııc 
lar itidal haddine inmigtir. dllcccklcrlndcn topl.uunıı. gUnU olan rol<.-uz yapıştırmak rruretııe vazl!eyl bir et yemeği, bir dcnız. 

Bu arada şeker ve benzin ih· 31• 1· tC§rln oıo per§cmbo &ilnU saat llımnl !dJla.:ıile adliyeye ,;criJm~ıcr ve YUKARIDAN AŞACn'A uz. :.? ... 

tikfınnda bultman iki füccar D da nU!us cUzdıuı \'C askeri \'Csllta· dUn a"ll'-'n s k!z hk l - Vnzlh arık bir U 'u!l1 S 
ı " ,,.. e ıncc ceza ma eme • " • ııdJ. 

mahkemeye verilmia, bccı yuz" larlle birlikte guboJe bulunmnlan. 1 slndr m '"-l I Çok GC\'l)~ bir taUı crltek bff 
"' ll u,,,. teme o unmuşlardır. Mllh • rısı, 

l ira ve iki sene ncfve mahküm 2 - Askerliğini tam hlzm~UI ola kemcd Ub dil bo tek laymnk 4 D t.anııı ya ~ ıı.1r ,, c m a nosu sah ı\rlığt • - .. rıırç 
edilmişlerdir. rnk yapmış olan ve hnkayada ltalmı,, nıaznunlnrmdıu:ı All Fuat ve Nihat renk, kış maonsınn ı;el,!l ıı n. G .... 

cellydi; Hacı Murat derecesinde, .... _._.. ........... ,...._.....,. _____ _ 

m~hur bir nkmct olan Şuayibin f T • 
keskin yUıUndo slsll dnğ tepele • f a k v 1 

327, 828, 329 dotmuıu_ erattan bllı\ba· d!nlcnmlşlcr, .dilter ııahltlerln celbi 1 l kelime. ~ - lstld3, ı~z ın c~ y1)ıallı'• 
re ilse ve d1ha yüksel. mektep mezu ~ın m h 1 .. _ 1 ""'" Bir rabıta kelimesi 7 - ı\te li )c• ,. u .a :e:::ıe UJ§ :o b ..... c ltalmı§tır. · an ço 

rinin heybeti, Ş:ımilln çocukluk ! • 
arkadaşı ycğit Cruıbulat'ın bakış· l CUMARTf:St PAZAR ı 
larmdn lıer zam:ınki çocuk saflı- ! \'atdUer \.'o satı Ezani \'asntı ı~zani 
ğı göze cnrpırordu. '00 ncıtn fl.16 12.(;2 G.17 12.58 

( Drnamı ı·ar) doğu:;u 
Öğle 11.1)9 0.81 l 1.59 G.86 

nu olanlar da aynı gUnd s vkcdllc· su. g _ Başta bulunur. ya~ 0ıı.ır ,.c 
ccklcrdlr. ---0-- nllcn bir §ey. 9 - Ay lttıı ~.,it 10 ~ 

Ge. ılycnler hnkkında askerlik ka· Hasan Ecza deposu yUrUmekte çok güı;lllk 'crır· ·r lle'·ı 
nununun S9 m!ıddeel talbik edilecek hk d Eski zarrnndn çok 0ynıınan ~\8pur 
Ur. yangını ma eme e harp oyunu, ye:ıl nldığımız 1:11~ 

füninonP .a ı.crlil> ş:.ıbcslmlcn: &hçekapıdakl Hıuı:ın ceza deposu ~ 
1 - Piyade teğmen İbrahim l::thcm nu ynkmıık .suçuyla adliyeye l'CrJlcn 1 rdC srı~tl 

(1"~77) nln çok ncclc "Ubcmlze mU· k \'atan, ötcdcnbcl'.l d .. ıı: -ıııct "
1 uu 'i rncz fır <lepo l§çllcrlndcn All ve· 14 b tün P .. ı 

hlr bcnzetl!I" ı:örc u _.1 1111" • 
Yll§ında Muslııtn ne teovlktcn cuçıu mU"itC'rclc C\ ldir· }lcr fcru

11 
.. :ııll~' 

racıınU. 

l(adıköy askerlik §Ubcslnden: 

Gazinolarda fiyat kontrolu ve halk 
ikindi Hi.01 9.87 14.50 9.37 

Ak,nm 1i .21 12.00 17.:22 1%.00 

l 
ı·nı ı J ·.su ı .sı 18.(\.i 1.sı 

1mr.:ıu 1,3; t l.12 •US H.15 J 
~--........._~ .. .,-- • lıofW: 

ı - 2. teşrin 910 yedek subay oku· 
luna sevkcdilccclc olıın, yUkaek chll 
yctnamc!llcrln. m:.ıamelelcrlnl yaptır· 
mı:ık üzere 23·10 D10 cumu ve (n geç 
21·10 P.&O p"r~embc ı;UnU §Ubcyc mü· 
ı ac:ır.tı:ı.rı aks. b:-ıMe haklarmda ka· 
nu::l tuldb:lt ynpılacn~ı tebligat yeri· 
ne geçmek Uzcre llıln olunur. 

cezacı Has:ınm muhal:cmclerinc dlin lce~ıU C\ l!ldı• ime kbinin o'tu"r11rı1ıı: 
ikinci ağır cez mahltemeslndc devam de rıJ 

nt bilirse mıl5tcrclı C\ ,...,eli t.11 
<1dilmliUr. DUtıkU celse, maznunlardan n da ne, lct ö~ lece bt .. ~ • 
knnunı hadden kUı;Uk yafta olan Mus ti c~• 

re ndcdir· 0 ga' ·c 
tn!anın tc\'ld!hoııe hastanesinde öldU ı·nrmki umumi :ı' urı\orlDıı ' B EL.EDtYE, gnzlnolan fiyat lrnntı-olü nltındn tutmak için 

lıır tare dilşUndU: l\Uiesseselerln dıı,·nrıannıı "Garı.onlar 
mllştcrlyc lmuh bir h np pu lası \'t'rmose ruc>chıınlur,, ekllnt1c 
bir levha nsmııJc. }'akat bl:ıbn ynptığmııı t<:>cr1lbe ~i.ı ~rlyor ld 
bu '3ffl müessir hlr tedbir deği ldir: çünl.U gnr onlar ~endi ı:en. 
dllerlno hesnp puslası Yerm~or; birçok mll!)tcrll<.'r C:e her ne· 
dense lstcmcğe ıkılıyor. Bliylete b~l~liyenln dlisıındU~u fi~·at 

ontrolU da olamıyor. 
Şu h:ıldo nlmnn tedbirin müc ı;ır olmı- ı i'..'iıı Mr nılmı da· 

ha llcrJyo gflmck, hcs:ıp pustnsı lstt>nmcden ı., •UrmC'k u,;;ulünü 
kopnak filznndır: <liğcr taraftan lshınlıul hnlkı ı'n lıeledly~c 
korunu~ olan bir usuliio tnthlkm:ı flilckct etr.ıt>ld"n rckiıımenıe· 
lldlr. Hesap pu la ı cl:ı ~etinnl:. en lir ~"\rsonıln•ı lı:ınıı ı l<'mc
mclc sa.dece ~:ılısi tılr lı.'lktnn ilıfh·arr olııı ı\k 'n7.~C('m ' ılcmC"k 
dcı:;rflcllr: umanıi mcnftı:ıfr faalllıl: cd~n I ir 'n ~ifrı··ı ırıısmı!:!ıı 
tckfnmck demektir. A· 

ğU nnl&§ıldr:"tır.dtı.n nlent olıı.rııl' yapıl do bu mü5terc1c C\i ı:n.ı.ı.~ırıeı.-ttr· 
mıştır. Muetatıı bakkmd:ıkl tııkllXıt onu fılarc eclcıılcrc oE,it'C ı:AJct Mi 
suk:ıt ctml~ ve muhakeme lcnrnr ı.ı;tn B::.Ş''C . dUrlllt>-:: 
başkn gUnc ı~alml§tır. istıı.tlstlk u~ 
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;o...ı':-.en Aasım us 

._~=~~:::-P.=1= Birmanya ve ı ingilterede Sovyet - Alman 
~ • _ ~ 24310 H k 1 

Hava hücumlannın bir Unas b ti · d 
r11ıô•··· ·;··.; .. ~=!3;.,. ong ong 1 aylak kurbanları m e e erın e 
I N E $ A ATL ARj • ld { d w• •kl'k Lf=i \§ ~·· ~~· i yon.arı a~ı ~ 1 6954 ölü, egışı ı olmamış 

=: "•••••••••••· Amerıkadan Çıne elh ı 10615 a 1 Berlinde hariciyenin 
~ı....ıı .. ıt.:, ';,:.,'Ahı 1 t..ısluaao.~ tayyar e g önderiliyor y ra 1 bir mÜmeasili böyle 

l" I..om1rn, ıs (.\·A·> - Tiöytcr Olenlerden 694 Ü çocuk söyledi 
OOŞUNDUGUM bildiri.yor: k d 

• mrm::ınyn ;:.-olu hakkındaki 1n- ve 3183 Ü a ın.. Berfüı, 18 ( A.A.) - D. N. • •111.._ B. bildiriyor: 
'U ua· ihtikA-ına sUiz - Japon an\a§mll!lı dlin gece Loı·~ ..... ıs (A.A..) - Ha•..,, 

re cu· nlh t :mi- oldur.unc ı.u... '°' Alman hariciye nezaretinin 
e.,dan Verilmesin yansı aye c er ıl c nn, ve emni""Ct :nczaretleıfoin tebli. .. .. .. yaı..-- b 

bu '-'ol, Çine har1n ma.lzcmc.c;l Ye " S0.7JCUSU, UG.UCJ asın mümes • 
diğ:r mn.ddelcrl.n scc;;mcsinc yeni- ği: sillerl ile yaptığı görii§mcde. 

J "T • .,.. t • den ac.ılm1:5t•r· Bugün lngiltere üzerine pek Alman • Sovyet mH-A--betlerı' 
~ ........ ;ın;u:;. · J·ömiir ili ikır - 'ktard ilnf' "t d'' u..t«U>e 

v Honglcong voJu ile nııkli,·at ''a· az mı a. m erı U§nlan hakkmda Alman basınındaki 
\ :rı dmU her Ja ilk sogok " " " t el · t af dan k ı 'i~ hert rtı.~r.ı-ıa.rl.'\ blrllkl-0 bu pılma~ı. dalın Hl3S kununusanisin· ayyar erı ar ın 8 rn ar akislerle ala.kadar olarak soru. 
h1 ~n UstU!ıc tncn hh- fcliıkcttir· de Hongkong umumi val~inin ka.· yapılmıştır. lan bir stıale, verdiği ~vapta, 

lıı \ornurcünün hC'r sene ins:ı.fsız r:ın ile mcncdilmi~ ,.e Birr.ıanya Tskoçyanın doğu - cenubunda iki memleket dostane nıünase.. 
.... ~ .ı::rı.ı.ı halkm kC' ;(" ini s\imUr- yolu kapandığı zaman, 1nı;üiz hü- bir yere s:ıbalıleyin ve lngiltc . betlerindc hiçbir değişiklik vu . 
;:Usuı~ l\3J"ı'il b!'J~li~ "nin l:l'r sene kil.meli, Rongkong yolunun da. lta· renin doğu cenubtmda birkaç kua gelmediğini söylenıi5tir. 
:fca.c.te!c .:az;;:"i i ~fü "' ma:ıto· p:ılı Jrn.lncEitf hakkında Japonyaya yere de öğleden sonra bomba-
"' 1 'ô"' ı t ·..l· B' ı lar brr-1• ı-~.... lki memleket arasındaki mu.·· iT\ ıcr Sl'Ue <le bu mUc:ıdcladc tem nn Ytmnı.~.ı· rrma.nya 3"0 u a..AT ..... s ..... 
• Q\llffak:, ~un \l:,t!<' 'lilz olamaclı. hn.kkmda'!':i anln.qrusya bağlı bu • Ha.mpeıhire koniluğunda bir na.sebat, devamlı ve Jnüata.kar · 
~ı ıtöriifliz. · lunmaktn olan bu teminat da, Bir- şehirde bir kaç~· hasara. uğra. dır ve bu hususta WtUn fanı. 
);:..IMliriz ı 1 m. ~l:ır' fi:ıf:ı manya yolu anlafil?lo.smm nihaye- mış ve birkaç ki§i öhnüş ve ya· ziyeler beyhudedir. 
IUuieiıu .. ğe 00 lıyan kümür ıınn.· te ermesi Uzerlne meriyetten dilıt- ralanmı§br. Bir ~·abancı k:ıynaktan, .Al· ;:e haraJ"~t d<"l'Cce 1 dli fükçc ter- mll.5 bulunmaktadır· HongkoQ&' yo- Ba~a ~rlerde hasar ve in • man hariciyesine, Moskovada 

b& Dlbetre ile n·a.~.\m.•n miltcıınslp lunun yeniden n!:'llmMt haklmııda sanca z.ayiat pek az.dır. yakında. bir dört devlet konfe . 
11: "tt~a" :- i!k!'>cl:r 'c i k kar kaU k:ırnr vermek. yC?ntaen bu n t R AYr< KURBA1'"LA'Rı ra:ıısı toplanacağı 'hakknıdakı 
~ 5nıe-b<.' b;ııı;lıı.r bn.,.lrunnz ani bir müstGinlekr. \'alisine aittir. bir basın ha.beri ile alilkadar 
~~·ıa hlchlr m;knl ~ ol uo~Gl\O~G 1·oı~u DA Doııdra, 18 ( A.A.) - Dahili diğer bir sual daha tevcih c<lil· 
'-tlııJı ıı Yiiko,;clt 1 lr nnt:ı ulafll\l! ,\ ÇILDI emniyet nezaretinden bildirll· m.işt.ir. Bunun siyasi tnhıuinler 

:n ıır. ıniştir: semasında tıçan mutad f'a.Yia. 

Tımarhane ib~hckimhıi 
zararsu. delilerden biridir, iken 
nıyor. 

- Ne iş yapıyor? 
- 'Kadın ~pkaları modelleri 

(Ziyaretçilere) - .Bu ~ 
disine iş verdik. Çok para. kaza.. 

çiziyor. 
- Fra>ıstz l:arikatür.ıi -

Velid Tiril 
anaları ve 
çocalllan•nız 

Xazan: Dr. Rasim ADASAL 
'l'IJ.llı.e.r s~nc tckcniirilnü ı:öroüğ\L Jlongl•on.;, 18 (A· ,\ .) - Röy- E yUH ayı zarfında 1ngiltere lardan birini t~kil ettiği bildi· 
~ \e lı<-r nc-•kn n hlçbir .sen' teT: ü.lerine yap1lan baskmlar neti. rllmiştir. Bu tn.:rzd:ı. diplomatı"'lt z ENGİN \'C. muğrur Fransa. kanındaki kudrete olduğu kndar, 
le kükiinıJc.v Yl' \:ıktlncic hallecli· Resmen bildirildiğine göre, cesinde 6954 sivil ölmüı; ve hareketler hakkında BcrJinde imparatorluğu lmyrct vc>. gürbüz c1elikanlı1annm kılhtn'd'lğı-
~AllılJf'n J.ümlir fintı ı:m;~l9sl bu Hongkong hükümeti, dUn gece go- 10615 .,;l':il de ı:ıön- s•.....,t•.:. ' ""· :ı..· rici bir sUnıt ve paniltle röktük· na nı-...·undur. Fakat nma.r. ınn-,.,,ltc la ... ~·· - " L.C ., ... hiçuır maHlmat yoktm. " ..,.....,, 
~ ( hıı. rn, rUzgilrl!ll'la g~cn ce yarııımdıın itibaren Ho~~ nlanmıştır. Bu yek(tn §U suret. ten ısonra bcdhin mUtC'fekldrlerl· dıı doğnn biltiln çocuklanmm ya_ 
~ ~eld J.!r:ı.fiğinin <'n yifü!iCl< nok- yolu üzerinde, Blrma.nya yolunun le dağılmaktadır: nin vo gazetelerin öne .sllrdllkleıi şatmak ve amasız olam.- ;.·ut· 
>ı ~ tıln~r.ırş balunuyor· Ucr se· k:ı.pnnmasındnn evvelki yaziyeti Ölenler: 1920 erkek, 2210 len Alman Maarı·f inhidam sebepleri arasında. (nU. mek hu~& cok daluı ha~ 
~ıı. •IIo u ür buçı.ıl& dJrttl!ll b:ı5lr. yeniden tesis etmiştir· Yani, Çine dm v e 694 rocuk. fus meselesi) de \•ardır. Esasen bnlunm:abyız. Onümllsdeki nuru~ 
~. t:ııt auımiılc yedi. yc>fü lıutuğıı silah ve mühimmat nıüstc6na, dL Diğer 2ı30 ölünün 1157 si senclerdenberi !<'Yansız milletı· sayımı tiu :milli haasasiyctin ve 
t~ komiırUn bu seno ela.ha. ilk· ğer her tilrtn eşya memııuiyett erkek, 973 Ü kadındır. N nfn kom.su Alman milletine naın- şiddetli nrzwıun en Tccix bir de-
l&l'l'. n 'md:ı kilo UDU ~~di kuru~a kalclınlmıştır· Silah l"C mühimmat Yaralananlar· 4178 erk K azırı ran çok daha nz \'Clud olması. lilldir. ..Fllat bugün için doğan 
ela ~ruz. 'Ye bu flahn pelt ynh"lD• , nakli, Birmanya. yolu h~lmı~ 3629 kadın ve 673 çocuk. e ' keyfi cocuk dll1JUrmelerlnin ve 'Tllrk çocuklariylc Ya§l:ı;anlar s:ra • 
.,. ~lnntz111 \'C lıaxsaı:ımam ~ı ı anla~an O'VVel veriJmaı temı- , Di~er 2133 •aralmm 1231 i Bulgar k~alile uzun boşanmaların Iazlalığr ciddi Frıın.. mnda. arzu edildiği nispette mUır 
~ ()(}.J!(J l<:ıılnr yüksclmcsınc üe im. natla mc.ncdll::nL~ bulunuyordu. erke: ve 902 s? kadı .. sıt alimlerini ve hnkkii vatanper ,Pet bir :muvazat olduğunu !iddia 

ıı 'e 1h•· ı k • .. ·••··· } m .r. uzadıya go··ru·· J:tij. .. i d. ı · ı d · .. t ~ı. d 'lmi b loı-. .ınıa 11~ (tı.c gonı .. "'1· ÇtNJ; GÖ~'DERt~ECEK 3: \'eher (n 13ey ı"g3 c on ,ı.ç...... ' mu.\. o ı ir ha.kiktıt 11ayıla-
. rnni bir ıncscle teşkil ediyordu· maz.. Ufak ynşlannda veya ~v. 

ı4~h' al 'o 5eraitin bP.ı· türlü it.· TA 1,-AREL ER. · ,. • • d ~fya, 18 (A.A.) - Rraı Boris, Cezri ve milli bir l:alkmnıo. iddi.::ı. zat olara.1c ö1en ~ocuklanıı doğup 
let.ı~ ııcJı; ntli nlt oldui;'ll bu güc Xe\'york, 18 (,\. A·) -D· l\. B- zmırın or uya diln elr..,anı, Alman Mııarlf Nıızın Dr. silo yarı esir Fr:ınsada taklit ma· yaşıyanlara. 11a.zaran ~ok daha. P.t 
l\iııİ belcdJSo ,.e lıUkUınetfn ta. , lla.nllle"den haber ''Orildiğine Ru.stu kabul cclerek kendlstyıo tı2Un lıiyotindc ıslahntn bn.şlıyan Vişi 'Okluğu muhakkaıktrr; \'e çoet;k 
"lıı 9ı1nın ~ıu.lıh."'.-Ori yılılrrmadıf,"ll11 göre, so .4.ınttikan tayyarui yiüc- klŞ hedı" VSSI ı::n!lddet gilttışmü11tur. hilkümc.tinlıı de rn başt.n olarak di.lparuıerlm ne bnkımtwlerlnln 
'it~ rcnw r;uetele.rdo.n öjrct:.· 111 ismi aöyJeırilml}-eu bir Ameri- I Jlut&ar bafvckUI FUot da. dok.tor genrlik işlul \' bıı mcynndn al- bımcblti mbpet rolleri lnkllr edi· 
~~17., Cir ny itinde ZG mub· kan gemisi limana ~tir· Bu y .. I.. I d Rusta refakat eden lw'.lciyc memur- kotl9n gibi sıhhat ve bere1ratU lcmez. Ancak milli çalkanülar i· 
- lllah\(emc~e SC\'kcdilmi~ Q3• tayyareler Birmanya yoluyla Çiııe ı un U eva-ztm an larmdan Tvtırdov11klyl kabul ell:lll~· zUrTiyet. -dumı::uıhrilc mQfgul ol • çiııde bulunan barfıB gi}nül bunun. 
~·~lıo aha.an bütün rodblrlcra gönderil~ektir· Gem.iye ayl&rdazı.. baıka Ur. c1u~u <;örü O!"UZ· Beynelmilel la kanamaz. 
~~,. ~ &;ü~m .. haris lhtlkinn b~-' Mıı.nille'de depo edilm"' alan. IO bbl tababele. ve time 6ncutük ctmis Doğuda·bulunduğum iki aeııe 

lh1u: tıU "'li' par"-a 7.h'Aı•·ı:ı· Vfl .su'IuKI~ •: · 1 F . ·--..r. ~i dolapları göstcnnett.cdlr· diğer yirmi tayyare daha rükleı:e.· , y o an r:msız mılletı bu flımnl ve ~mcı& poliklitıilc muayenelerine 
tt!\cJar ?ı J;Üfi eo birillcj ururi ll:- cekilr· Bu tayyarelerin ele Çine pama'-IU •erllece'- Sofra, 18 (A.A.) _ DS.B. llkaydinin acılan \e ncôn.meUeri gelen Türk nna1arma dı1r'kat wi· 
lıiıı...,,""l'~u ol:uı odun. kiimllr ,._: göndcrilece:i tahmin edilmektedir. A w • Ba§Vekll ve .Maarif nazırı, I•'ilof ile yanmaktadır. ye>nı.m; birçoklan cıhs, lk>hüt be-
lb-:_~ oclun llömü.rtinün ftatlaı r Bir memlekette velUd anaların nlıll ve bodurour; fakat gürhilt; ~ Alman Maarif Nazın H.ust \'C maiye-
~... . ihfl.kir y:ıprlıua.sıu. iıl1.· /zmir, 18 (A.A.) - Dün par ti dUn çokluğu niıspeti nra.'llnda müspet ve kahraman delikanlılara .kay_ 
lı""' • bilhassa önümtizıJckl kq ar ti idare heyetinin yaptığı bir ~erc!ine ak§alll 'bir ziyafet ver- bir mü\•aznt olmalıdu-· Yııkm bir nıık tcpil eden tıu göet~ Jka· 
1'~a • halkın ekmek kadar ze • CebellttarıktU topl:ıntıda. askerlerimize loı;> mı~ttr. Du ziyarette bulg:ır harJciJ'l tarih devresi içinde göz kıunaştın· dmlarn doğurdukları çocuk adedi-
'lir 1:-usaçlarmdan biri odun ki • yardtmmda. bulwımak için halk. lınrtiyı, mıt.lJyc '"" ticaret naz~lan, cı bir sfirıille nüfus kesafetine nI soruyorum; ist.Wuısız olarak 
ttı;ı"_' e oclun köınUr\i flail:ırı üze- 18Ç8D asker ylkll tarafmd.an izhar edilen arzu mcbusan meclis ı-eıııı S<ıryn bclcdlyo mazhar olan r.ıillctıcrdo bu milw- lıepsi de altıdan fula çocuk mey. 
\n "'l;l lhUııar .'11pılıwısnııı. iltik3•ı gemiler h reisi. gcnelkun:ıay ba"l<ant, fultwnııt.o zat mevcuttur·, ve bu milletler dana 0 etirdilr.1eri halde bü•.;""' !bir çrın.ı roevzuub:ıhsolmuş ve bu usus- t&n Alm ,.._.... b J UA 
ı.ııı: ~·CX'ck ol:ın tcdblrlcre kii· • ı . la rek • an ,.e ,. ,-vıı.n el~lerl ve '""ta'-'a ""''-'n.n bir ener3'i ile de ltrsmr bn...n..ı.r. halde ancak bir i· 
"rcuı ta yapılması lamn gelen .AO y • ili c.·l' " '!"'" 6 ......... 0A "-· Ctin rla:rct ctnıcsino dil·. Almnn n.~cm teri bar.ır bulunmuı· dün'-·a mi'k,'U.SmdC. bUvtik millet • ki çocuğun analarıdır,· ,.n-ı..o; '"O· 

'"" ti.in - l\ladrid, l8 (A· .._\ .) - DNB: lıklar etrafında kar.ırlar a lm.. " " ~ ~..un ... " 
~C~. ~ bclodirtnin b:ı~ı~ '\'ll" Pelliembe ak~;nı. aıkerla dolu m.ıştır. lordrr. Jor sayılır· D3.ba dün ikinci dere. cuklnn ölmektedir. Buna. bina.en. 

\ l'indeu bhi:lir· birçok nakliye gemial Cobeliltta- lz.mirliler çorap, <?ldiven ve· Zlyatetten sonra Filof ve Rust ba· eede bir Avrupa milleti sayılan clir ki 15mta (Dursun) ve (Ya· 
...,_e helcdiyemi:tilcn illctc~riİı r:- _,_tan ha k t t:niı r E • saır· yünJ' u" le\•n ........ dan ı..n .. Ir:ı rarctli nutuklar tt'atl etml!!lC~lr. İtalyul.nr aahi -Felodlu bir çn - ııar) adlı çocnklar çoktur· J'- a ldlo>u yedi kıınıjfna sat:· uıı. re c ç ş ır. u gcmı· _A.,. 1.-.r" ll§mnyla aoğnn çocuklarım kur_ Türkiyede tevellüdat çok dol· 
~.._~Urlin kı~ ilcı:ledlkçc yüi.. lerin hangi liına.nl:ırn gilmckte ot. orduya on bin pamuklu da. he • Ziya.fcUcn Eonrıı bir kabul rcmıl tannayn ve gençliği ~'ldliıtlandrr ,gun '\"e yüzde 40 nispetindedir; 
ı!e~cgı i~lu bu '\.'UZifeslnl yU:;- duğu mc.çhuld\lr. diye ctnic.k n~ır:ar. yapılmıetır. . m:ıyn baş1:ıdrkt:ın sonra Avnıpa. yani her yilz ki3iıün .W ~ 
~~hlrftt~~~~~~======================================~~~~~~~~~~~~~~~~r~. 
~ı~ --=.!( İ!!Lnabul J1alkmm luıklı jik bir millet ı;ellrcsini g5stermiş.. dem.ek ki bir milyonda 400.000 

' c\fı ı:.ı_., " Va•ln.,.toı:ı, 18 {A.A.} - u-.bı.- H t rint 'd l7 ' e...-ıir. " o 4"- v• C§ sanı e ycnl bir lçtlma dev- Icrdir· milyondıı. bir senede 7 nıilYon 
Suat Derviş nezareti JG he.zlr3ll ltı41 t.a.rlbiD.dB roa& Jtln toplanby~ çatnlac:lklır. Son günlerin ltf'yfiyoti il be - insan artabil~kUr. Büyük ve ile. 

~=====-=========:: 800.000 kum <ıfradmın eDAh o1tmda. $ :Maerit,18 •(A.A.) D.N.B. Nıwrlar raber kemiyetin d~ bir rol oyna- ri yn~lardaki vefiyatı da llamn i· 
~ olacağını blldlrml§tlr • heyeU. dün al~ general Frıı.nko· dığı, çok nskcr cıknran milloU<!rin tıöara. almak suretiyle bunu naa-
• V s Borllıı, 18 (A.A.) - ntrhaç gün • Roma. ıs (A.A.) - MUBOllDI, 'Ro· rıııın nyuetüıde bir toplutı yapmı.,br. daha tiz sesli oldukları meydan. ti olarak 4..5 milyon lml:ıul eder· 

4~t.Qrı, ıs CA.A.) - HaTaa Funkuıı misııfül olarak Bullll<le bu.· lIWI.)"& ll&blk barietye nuın Jılanoi- Heyet, ac:üm1e iapmyoı ım....u:mtmın dadır· sek alu eenede qait yUkan )'ir-
ıo lıt kı.zrlhaı; cemiyeti. lsptı.ııyaya lunan 1talyan lıaricl llcaret nazın Rlc lcskoyu kabul etml§tır. nmhtellt nımtakalannm yeniden tc:r Türle millcii tarihin kaydetUği mi beş milyonluk ıbir nüluı teza· 
~tlttıı ton un gönderebilmek lı;iıı cardl, bu aab:ıh Roıuıı.ya c1öZIJ1lck UR· • Kahire. lS - (A.A.) - Sl)ZUne kilAU&ndınlmuma karar vcrmiıUr. en '\0 cliid milletlerinden biridir ve Yildlimilz olacaJctır. Bir; birçok 
l:Jtır~in mtlsııade .. inl tstfh:J3l cyl~ ro Alman hUkQmct :mcrkezlnl ttrket· itimat oedlllr bir s!yalll menbadall ö~ Amiral Buderecho, donanmn. baoku· bugüne kadar kazruımıs olduğu gayrimÜlıait §&rl,ları da kale ala. 

m~Ur. rcnndığ!ı:ıo :;6re, Mısır parIAıncntosu rnandanlığma tayın cdllml~Ur. lıUyük zaferleri TC istiklalini ~l (Ut/en aay/ayı ~nfa) 

'-~!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
~.k~lilrı l egiLnc muhnlifi, köylü 
'lllin dll§mı:uu, lıükUnıet par. 
k adanır, köy balkı nrnruıda. 
~:bel!) lalmbı tal~lmrş o1an 
~ Sa.b.ı"bi idi· 
ti~ herkcsın helecanı \'e hay4 
~ ~ kendl.elne döndilğünU görün. 
~ litUn köy hal1."Ina ha1".aret ve 
\· . Qolu ZC1tirli bir nru::ı.r fırlntt.I 

• 

Çiftlik. sahibi bu aealıı geldiği 

tarafa doj-ru iatilıfafla l"UlJU'lıiunu 
sall.&d1 ve bnğrr3rak: 

- Budalaca bir şc-ydir! .. dedf. 

lleylıudc yere ağlıyoreUJ!'!_Zl· Zlrn 
burada, !başucunda a.ğlaştıpmı a • 
dam p:ıp:ıs Andrca cteğil !- :Jh, o • 
nun ktya!ctinc girip herhangi bir 
herze karıştırmak Iııtcycn herhangi 

köpeğin biridir!·· 
......_ ~Urilda olurnm~ bu parça p:ı.r- Çifllı1c ııal1ibinin iri dişleri n.ra· 

· • ~set ba~mda domuzlar gibi nıı smd:ı.n tukrUklcr s~arak "re boy· 
b 'Yorsun uz? . nunun öa.mıı.rlnn §}şert'k bağırdığt 

ll·c bağırdı. bu süzler. .köy halkmın arasında 
~u küCUrle kal'l§ık ı;uııı mUkad. yeni bir bomba tesiri yaptı. Her· 

• addettikleri bir teessUr içindo kes ~a~alaınrştr. Ön saftaki ka -
~nan köy halkını birdenbire a. dmlardan biri tüllik sahibinin bu 
·ı.- dondurmustu. idd.iasmı du:;ar duymaz ktncll ken-
<\Jlis,... :- dini 

" ~uuı 8ntbıü dolduran kalaba. · tut&ımyara.k: 
114, arnaındn mUthiş bir sükut ol. - A .. A· A .. diye bağtrdl· Mü· 
aı barok adanı neler ıöyl1lyor! 
.d;dcnbirc koylülerin içinden Kadmm bu ftryadmt çiftlik. u· 
_ UJ bir ses cevap verdi: bibi l§!tmlşll. Tekrar yumruklan. 

r 13abanıız yerinde olan muh.. nı havada Mlladl: 
... : bir <ıdaım cıınnvarcaama öl.. - Heı:if ben değilim:.. diye 

ler, onıı. ağlıyoruz!.. ı. bağırdı· Herif burada ai.zin g1Szya3· , \ 

Görünmigen harp - - - "'-' _ ___. 

Sinci kol 
5 Yazan: VLADMIR SUAT 

Sn.bık rolonsa Entellieemı Seni~ ŞcCJcrinden 

larmız arasında takdis örtüsü al· 
tında hürmet ,.c tebcil ilo :rsta.n 
köpektir! .• Size şeref ve n:ımusum 

"e Allalum üıcrine yemin ederim 
ki bu siyah sakallı adnm. ıu;ln p:ı· 

pas Andrea dcliJcUr: .. 
Kalabalığın :ırasında mr uğultu 

koptu. 

- Andrea değil mi?~ . ' - '\ay kapek "ay!u 
- Bir ölii~·c ol!un hürmet et, 

san tüylU domuz: .. 
- 1n 84J&ft, in apğı, lrtııl kö. 

pek!·· 

- Ya kim? Buradn.ki kim onu 
söyle? .. Papas dilşmanı herif! .. Bu 

radn da,. mı beli çıkarıyorsun~ 
Çiftlik &ahlpi etnütan yağan bu 

küfürleri, diııılerlni bir srrtlnn gibi 
çıkararak. hiı; istüini • bo1madan 
fiinliyordu. 

Ön saftaki ihtiyarlardan biri i· 

!erledi· Çiftlik !\ahibine: 
- Kikolaviı; ! $ana hcpimW 

~u~dere boğan bir ölUyc hUrmet 
etmeni ~vs.iyc ederim, dedi· Za· 
\"11.llı ,.e muhterem dostumuz An· 

dree.'nın yllzil tanının~ bir hale 

gelmi.5 Olmasından istifadeye kal. 
kıp <la ortaya yine bö~ le altsl ve 
saçına. bit iddia ~lkanna! .. 

Çiftlik sahibi ihti;ıırm bu ltÖZ -

lerlne iri diŞlerini "6stcrctck acr 
bir giilüşle gUldü· Sonra ihtiyarın 
yilzilnc tükürür gibi bağırdı: 

- Bu iddinyt b~n ~armıyo -
rum! .. dedi· Fakat siz muhterem 
köydaşlnrımm bermutad aptnlcn 
bir hare1tettC'n sakınm:ılarmı isti• 

yorum? ... 
Taptığınız bu ceset pru-çnsı, hıı. 

kilra.ten sizi tanıdığımdan fazla bu 

dala de,rilsc:ni%, ~la Andrea de -
ğlldir! .. Papaz Andrea benim de. 
idnlzdc belki yegiinc dostumdu: .• 
Ve iddia edebilirim ki -0nu hakiki 
olarak en M tanıyan benim! .. 
Ben!- Size söylüyonım, bu ceset 
~,ğıru asla Andrcayn ait tleğil • 
clir 1 

.. Pnpas Andrea bu snba'h ya 
kaçmı~. ya kaçırılmış! •• Bu pnr • 

çalanan papaz ise herhalde sahte 
~ir papazdır!.. Bu sizin buraa3. 
taptığınız, her zamanki taııblua:z 

ueylcr gibi s:ı.hte, yani!§, vclhnml, 
§ilphcsiz se113erl bir köpeğin 01ü. 
sUdür!·· 

Bu sörJcri dudakl&n çatlıyacak 
bir :tein ve hrnt.la aöyliycn çiftlik 

sıilılbi, köy h:ı.lkınnı ilrpcrntli ıaB
k1nlığı ka.%l!1Slllda, döndü: 

- l{öydnalar ! .. lşte slzc bu ce· 
scdin benim de muhakkak hepiniz· 

den fazla sevdiğim p:ıpas ..Aııdrea 
olmadığııu jspat Jçln onun Uıcri. 
ne nefret '\"C hakaretle basıyo • 
rum'. ... 

Dedi ve ayağiyle cesedi örten 

siya!ı örtUnUn ü~nc ~iğılcı• ifbi 
bastı. 

O nnda köyiülcr arasında son 
derece hiddetli bir sesin: 

- ~köpek? •. 
niye bajırd:ığı duyaldu. Bu gök 

gUrlemcsine benziyen bu &6'!i aka· 
binde bir silRlı sesi takip etti. 

Çiftlik .sahibi bir feryat kopa· 

mra:lc iri \'Ücudu ile rahlcdtn ·~
ğı yUıUkoyun yovarlandt· 

"D~.:amr 11m•) 
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Hadiselerin 
tefsiri 

<& ! tuarı ı 11cidt > 
ı.;r, H.-1 '' ta.rd uadaa tı.apatıtr,or, 
ıli§,er blitön aneıla.r bn t'llere ar· 
ııı•a. hir ı..ar 'eHtt' it! ııı e~bu eln· 
:rnrlımh· "fılbii olarak t11ı \.CJ'J~11 
kir 'OlUlUıf.ı ıınişt.erlter Iİ1'~riu 
ır, l'C.Jildi~ l~ 11 r th~e ıcun ıu· 
rf'n l iJtc hafi, tıW»J.;.eı oı a,·ordn· 

l<ce -onı<rhaok'ın \erdiji ka r a r 
a..ı hk Mı-;,uk lki)·,. ttcrc scl!fp o. I 
la ı hıt lıal:iıt irftiit:e :~~ktit

Ruııd.uı ~011 ı-a '"illi rabri.kı ls mm· 
ıt:ı nııh..,•llf"riei a.hp Yimı.Jo i, t\. 
~ t ıı hf'rkeo1 duinı~lu clointya ltan· 
1.:t n ı M .;t•rt:k J:rt11_nb11lda , ;:.ereJ, 'i. 
Jiyetlerıl,. ı<>at&P.Ait um ımıi :tıv7.f 
1t1 eı1:ieılcrlıı~ ntön~at t"dcbil,r.tl<· 
l!l•dfr. Hiç lJlr ihtJ~a~ ',. 7arnr~~ 1 

'ı.kkf'll arada birt.l."fm nıntu auıt· 
lu hn.fmda• huaca. lM\.iiaJtmata· 
r n tlL mılııtl H> imkh liı lnlr1aemk. 
trr-

D ı\ A ~ K lJllC/.-\l 1 

Bulgarıstana 
seyyah akını · 

• 1 
Lnndra, 18 (A·A·) - Taym.ı.s 

'"azetesi Belgrat muhabirinm bir 
makale~ini neftretmiştir· 

Ankaradaki İngiliz 
elçisinin intıbaı 
L.oııdra. ıs (.-4. •• <t..J - noy. 

ter: 
Balkan vazi\""Cti ... unun me.ı:c · 

leal olmakta de\·am ediyot· ,.e 
her t:uafu ve. bilhas.sa \'aı:in;. 
tonda biiyiik b:r si::a i faaliyet ı 
tu vded ilh·or. 

lr.:;iltettnin '.f.üıkıyedekı bu· 
yiik cl<'isi Sir ~echbııll H11~ı:<. 
ıen, Ankara.da Türk Haridye 
Ve.kili ıle i;örü5mtııo.tür. Btiyiik 
tlçinin intibaı ı;udur kı, Tür ki· 
ye Balkan vaziyctıni ,·ahım te. 
lakki etmemektedir. 

Sofyada.ki lngiliz elri3i nen·. 
dell !st~.nbula bıtmi t;r. Fakat 
tngiıiz mahfillerinde soylenildi. 
jine göre. elci hır memuriyeti 
ınah!!>W!a ile de~il ancak hirka<,; 
:-ün i!.tiratıat irin htanbuln' git 
mL~lir. 

ltalyan tazyiki Yunanistan ü· 
ı..erinde devam ediyor. 

Deniz muharebesi 

Roman yada Nüfus sayınıı 
işgal ordusu 1 (r.n~ t.ırafı 1 n<'iılr) 

1

, lcncce:..tir. Bu suı etle herhan"'ı 
fJüT,-,·c!. 19 (A . .A.) - Bükrcl'i bır ynnlıF.lığın onüne gc~ilmı'i 

lıp \"e kımya labuı atu\·nrmm olncaktrr. 
du\'arına. aı;a · ıdaki ı .. arctleri Bütiin \'ilci yet da tl'lind~ savı. 
ıhtı\·a· eden kağıtlar :.•apıştırıl· mın bıttiği \:nli tnrnfmdnn l~a-
mı~tır. I\:ahrolsun Hitlcı-, ya~a. b"'t' nlındıktan sonra h:ılk:ı. ı--a· 
m İngiltere . Bütun i~ ı Rom"n. yımın biti.Ti muhtelif mınta!;n

leı lngilterenin 7.aferini tcmcn. ln.rdan r.t ılaca !< toplar ve EPy. 
n1 <.'tmektedırlcr... koz ile ~:ırrycrde de ''npur dü· 

Polis tnhkikatan sonra bu dükleri ile ilan edilecektir. 

ka~ıtlnrm laburatu\'arm akıl VILA \"ET!~ 1'E~BLIC ı 
müvazenesi eksik ohm bazı ka· 
dın miis.tahdemleri tara fmc1an 
yapı;:tırıldrğını bildirmiştir. 

Eıil:ı·c.~. 18 (.,-1.,1..) - Höy. 
tor: 

Alman ordu~una meııı:ıup as · 
kerlerin halen birçok stı atcjik 
noktalarda ve ezcümle petrol 
arazisi dahilinde \'e ~trnfrncta 
bulunduğu sabit olmakla bcra. 
her, bu kıtahıra heniiz iı;gal or· 
duc:u ismi verilPmez. 

Ronıanyadn. bulıınan Alman 
kıtnlarrnin umumi yekununun 
on beş bini geçtiği. ı;imdiye ka. 
dar teeyylit etmemiştir. 

lstan'lul Yilaycti dün şöyl<' 
bir tebliğ neşrPtnıişlir: 

''20 ilkteşrin 1940 pazar günü 
umumi nüfus sayımı ya~nlııcak
tn'. Sayın halkın aşağıda yazılı 
hususlara dikkat etmelerini c· 
hemmiyctle rıc:ı ederim. 

ı - 19 ilktc-ı;rin 910 cumal'te. 
si ~iinü saat 2:: e kndar bütün 
dükkanlar açık bulwıacağından 
pn.ar giiniine ait ihtiyacların 
cumartesi günü tedarik olunma. 
sı Hi7.ımdır. 

Arnavutluğun 
Asırlık talepleri 

ısveç üzerınde . ~ 
Aln1an tayyarelerı 

'.l'ir:rnn. Hl (.\ . .\.) - Stcfanı: ~ t oJ,lıolııı , l!l (,\ .. \.) - 1 '.' 
Ar:ıs \'U ~ fn;ist pn ~ti!;i mC'r~:ez 1ıava da fi batııryabrı diin St ını 1 

komitcsir.'n lıir top1~ntısı C'!1n·ı • ı kıyıl.ut yaltinbdc Jsveç toprııklıı: 
şında 

1 

n"z·r : iı>orıa bir n_utuk siiy· rı fü:crind<'n ııdn üc Alman bofll 
lıyerc <. J,L tun ı..u_vvctlcrıle 1tal - b:ırdnn:m 10,.,·ar('Sİ fü;('rıııe atf' 
ynrı ıınpaı ator lııgunun )'tmında 1 a<'mıı:;lıırdır. Bn 1an arelcr s:ıat 11) 
yer al mı~ ol 11 A ı na\•utlut,'Un, bu ehi Hclsin"borg ii?.<'rinclcn uc:ınu~
h~~~J>te mc~ıu \'C birçok nsıııı;~ lnrsn da bı:.tar)nl:ınn ntf"si tn)').9· 
mutalcbatının tahakkuk CdC'CC';;ı le i ki "cbur ctını•f • • re ı uza aşınayn m< 
kana.,tındc ııldugunu beyan etmiş. lfr. 

tir. Alm ııı toy\ nrdC'rİ dahrı so:ı"n 
L:mdskı oıı.ı ; ,,J riııc ,.ıı klnf:rıı ı:ır 
s:ı. da bııı 'ld;1 tln top nt"ı;:ıc k~rt''-Bir genç ınetresıni 

bıçak ladı 
(Jl:ı)o tarar ı ı n<"iı!P) 

bir yaralama \flk sı olııım:ı, hır adam 
kıııka:ıçlık ylızüııdcn dol't nylık met· 
rc.,ini sokak orla.,ında ynralanıış, kan 
lıır içinde yere: se rm !Ur. 

Y:ıptlon tahkik.:ı.tn g• re hO.dısc ~öj 

le cerey:ın rtnıı. Ur: 
D"'yog-•unrla c.~urarı Ali 'furgııt o:'lu 

A:ı:ml ııdu.d ı h1r -;enç dôr t ny k:ıd:ır 
C\'\'l'I Mcır,. ai.lındn bir 1~11 m kızı l!e 
tıınışnwı, \'C kcıullsı il< !x-rnbcı nıct· 

rcs :,>::1-.:mıağa b;ışlıımıştıı . 

ln-;;l'lı-::l:ı.rdıı::._ _____ ---

İspanya!! ın ııayıp 
e cillecelt bir 
dakikası bile 
3okmuş! 

M. ınt, J!I ( \ .A ) Sun r. tı:ırı 
l'i)'c- n. T.:ır•tl ıi ccrnht•· <'t ı 11< trn .. ..,r,• 
l~p!!n\'nnın ıılmdi t!c-ndı ' ı:ı:ıvf't~I \ı 
k ııdı hJklunı blldiıelJllC' c• ııı bt' 
clnıl, ur. 

:N~zıı ııo.:lıııc d•\•nm <'drrf' t :• 
1 

tir ln : 
'"" ııcctllcu· tı ı d~kık .,,;ı; 

Muhabir, Balkan mat.buatında 
Bulg~tanda Almım kıt.aları bu· 
l~duğ'\ın.a dair yapılan neşriyata 
A lmruılar fara.l'mda~ 'j'.tıpılıın tek· 
:r.ibin Rulg.a1·~t:i.nın müphem vazi
yetini ıydrnlaltır:ına i~ret etmek-
14!<Jir· Ünirorm&lı askerlerin ı:elôi· 
2i h&kkmda hiç bir haber olmama· 
•lDA mukabil mem1&k~t. udı gtl· 
mi) GD seyyalt :ılonrnın mili:nna 
lığramıı,tır· 

(Rt111! tı'1•dı 1 ncid P) 
id\. Görme ~artları 7.avıfü. Ci. 
vuda bulunan hafif lngiliz 
kunetleri dü!m1Rnt bularak har 
be me.t:bur bıTakmak için bütiin 
!Üra.tlerile ilerlediler. Öğleden 
sonn ~örme aartları dliı.elmi!'}, 

1 ve ııaat 16 dan biraz sonra kı·u 
vazörleıimi.zden biri düsmanı 
Lendeendin yüz mil kadar balı 

1 cenul:.ucda uzak met!afoden ya· 
kalamııtır. 1 

mumivetle emin mcnbnlar · 
dan alma~ habrrlcre göre. Ro. 
manyaya gitmek Ü7.1'.'re M~ıca· 
ristandan Alman kıt..ıl'lrr g.•ç. 
ınektc ve ay sonuna kadar Ro · 
manyada ~O bin Almnn :ı.skcı i 
~elmis o!acağr tahmin edilmek. 
tedir. 

Yalnız Plösti'clc, üc alay için 
yer hazırlanmaktadır. 

2 - 20 ilktcı::rin (140 pazar 
"'tinii saat :> t<'n sonra sokı>ğa 
<Jıkılınası ynsaktır. Herkes bu 
sn.attcn ı:;oıını ilrnmetgahındn 
sayım memuruna inlizaı· ederek 
memurların soracakl:ı.rı suallere 
doğru \'e cabuk cevap \"cnnelcri 
icap eder. 

:; - Doktor, ebe ,.e ilaç gibi 
ihtiyaçlnr sayım günii kapılnn
nııın önünden geçecek t.abı a 
memurlarına haber Yerildiği 

takdirde temin olunacağından 
bu sebeple dahi sokağa çıkılma. 
sı yasaktır. 

Anca!• ı-;on ı;tinlcrdc AT.1111, lüdlo 
nun kcııJıslnı nlll ttıı,uıdaıı §Jplıel ·u 
mcg-e lı.:ı:;ı:ınıış. d ln de l.ıu ~llplı~sı.ı! 

km·,•etıcnıJlrccC'k bır drlıl ele bcı:ıı c· 
nk l\lcrfo ile ~tcl(lclll b.r ka''t:°ıl yap· 
mı,.lar ,.c :;r:ıı: kız f \"den çıl.arn'• S"it· 
mı ... ur. ./' 

Hu sab:ıh rant 6,:'i rnJJ lerinde 

yol.tur 1Jlhya h"ıdl.ntmııı .ı ı· d3 ~ 
kaııı. lııı anyruıın t hı ' ı lık :ılı c ~ 
bag.ı uh.lu/;u f~..:ı. y. ı. nd:ın t • • 
ılilnH liJlr ,, 

~~~~--~-------------

itimada değ"r raporlar, Alma.ola
rm 'Rut,aıista.nın 1imali garbi .ı:ıun· 
tıskn.•mda bir dinleme pol!!lUJ kur· 
cluklartnı gö.ettrmekledir· Bu po&· 
t..ınm, J'to.ınanya pelı ol kuyulırma 
lev~cüh ed~~k bombudunan t.Ay
.:-;arcıleriniıı :ıeçi.."llııden haberdar 
olmak üure kul'lllmu~ olması muh 
1~meldir· Eatka haberler de Tuna 
:rolu ile Bulıuiatanla ~m&nya:,.-. 
Alman den~alhları gönderildiiini 
lıaöirmE:kte.dir· 

Bulgar ziraat nUtrı B~ri~·aruı -
tun Alma.ny•.y'l z;iyareti,nazaı·ı dilt-
1..'.alı ce.lbdmekl~dir· Viyanadan bil 
dirildlği.'le ~öre. Bulgu :ruwrma 
rdaks.t edeıt bıttok lt~ler an. 
,.mda shil giymi, ır.Jıbitl~ de var· 
dır. Ba~riyarıtta yapıla.n merasim, 
umumiyeUe ru·ut nasırlarına l • 
pıhuı ınutad :ınera.aimdM tok t>

h~rnmlvet!i o1muşlur. Alnan mal· 
huatı. Eulgarüıt.a.nda., kOiniula:rı i· 
lo mü.ıuı.MooUerini ha.llett.ilrten 
ııonra Avn1p&nın ye.ıüden teŞtllat. 
l;;.:ıd.:rıimur.nda l'l\ühim bir rol oy· 
n;;mat;a n&ır.ze.t bir :rn€mleke.t.tt.n 
bah~deı· ö:b: bir liı!M kullanmak· 
tadrr· 

ZA T'l 
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diyo?~indeıı alclığıın 11.eladüna.me 
;\anz.rnda. ya~uı-. Ytnilini ala • 
ı·:r.g,mdın hükmU yoktur. 

avut Ka.aıt 

ı ık bunun yaı"Ieına da razıyız. 
M~rulc1'et i(:in nıiflHI 8*ueti 

vo dnl~·~le cocuk 'lrhiıati ,.e tıor 
l •lesi her eeyin fevki.nC:t. v e ku.d· 
:ııi kıymeti haiz içtimai bir meee· 
I• olmalwtr· 

E:-::uı'l.ımrla nmavet on "Ocı.tk 
ye.ta-an lur do!um • f!\'İ mt.vcuttur. 
'e memleketin bİJ.'fjA)k yerlerinde 
dtizıe na.uran bu ba.kımedcrinin 
rokl~ll \'C himıetlcri ükrtı.'n 1ıiıı· 
leriyle naıı:ırı dikkatimisi e~lbet • 
ınP-k'1~dlr; f&Jı:at her gön · a.~ılan 
mek~pl€!r kadar. alabildiğine ço -
ruk y.ııtn ıp hakahllece.k ve hattl 
1 "rhiye edecek cH.ıpalld!erlerin dP
:ıı rl:n:uırnı i!ltiy~ee'k derecede :ıoıı· 

k ncn:-
Bıh\F.ııu köylii \'& cıldl klldınla· ı 

rm ölmekten :kw t;.r~ da yaliF.. 
ı ~bildikleı'i delik1tlllılır arasında ı 
1 hT.01' roali:ıller de mevcuttur. He
lrnn sr!aı.cyıe her :ün 11hbt he • 
• ~ieı dı goı uy<mH:, arslan gibi 
le.ent bollu Türk :en!;leri meya· 
ı•ınrla ve bilh&.<1sa ~ 4'\nıdolud .. ve 

rkta tek gözlüler, be..eak ve el 
~ lilleı·i, aağrı lar ve ıı:eki ıerm·..: _ 
J·~·ı az değildir. Bıitün bur.lar ilk 
'~~!::ı:rdaki ı:;ocıık bak:mı.st:ıılılrları -
ı ı ve tabi tiyle hır de.rt~~ e ka· 
o i ı :!1 htmuleler.m ve kwnırlu 1.· 

r ı \ e babalar.n ;).'2.di&Al'luıdrr. 
o.v-riki.de hayzrlı oir \'ıt.tıanper. 

''(Mu •"lriz ı;cı.cu.klu aile1ere ıyda 
a: lire. ayine ~·eı-dij:ıni dııha dün 
A ~ kıı.n - ElT.arum tc•ıın-.d! du' 
tıum Sütun 'bu m~all&r yurd~u ' 
l'.~r ta.rafmc!.a. artm.l.lr. bmleri bu!· 
rr.t. ı vt ka1r.I olu altı yaemı kıl. 
;: • bütün 'l'ilr'.a: Pôıeııkl.trt ne V!e • 

• .:-ı. va.tanın 15: malları olmabdır· 
~.ıq;lir. oid Jju gibi :·anı da bil· 

• lk 'l'Uı'k ut.anını. At&tl1rk'ün va· 
~.yeti ''e lnOııiı'nfuı iı'fadil~ ,eıı . 
ı,nc..i.ceeelc , cetı~ete r. \::rıp dıcim& 
~ •.ı-t.anı.ealc elu bu bu~kctli Ye 
-;:ıatll n~ll değil l't"Jdir: 

Bunun ü1.e.rine de.etroverler 
aüratle ~ekilmisI.erdir. Ge~ileri. 
miz dü~an filotill~ıı:mı t~kibc 
)\oyulınt!~a da lul\'O. gittikc,:e 
karardığından dü51llan Breste 
kacmağa mm·a!fnk olmu_ştur. 

Bu takip ema!ında dfü;.man 
~yyareleri gemilerimir.e iki hü 
cıımda. bulunmuşlarsa da hiçbir 
isa~t kaydedememiş ve sahil 
müdllf aa servisine nlenııup bom· 
bardnnan tayyarelerimiz dü~. 
rruı'1a taarruz eylemi~tir. 

B ir bombanrn düsma.n destro 
s erlerinden birine yakm dü~ü.. 
jü 1:örWmüsSe de havanın ka. 
rarm~ olması .sebebile neticenin 
öği-enilmesine imkan h~ıl olma: l 
nnetır. 

l'ıru111ıar Alman 
ulıerıerllll nuıl 

beıı11orıar , 
;\"t-~Jot•l,-, 19 ( .ıl.A .) - i'\ev

.rork Time.s gucte!i, Fransada. 
yiyecek krt!Jğı hakkında hususi 
ınuhabirlnin uhsi müşahedele· 
rine dayanan bir makale neşret. 
ıniştir. 

.Makalede 3-Öyle deni~mekte. 
dir: 

''Franaa, Alman İ8g·.lli ordusu· 1 
ııun büyük bir kısmile miktan 
aittikce ;ırtan turistlerini besle. 
nıek mecburiyetinde kalmıştır. 
Bu seyahatler tıı:1didc tabi de. 
ğildir ve yi)~medikJcrini Al. 
.manyAra gönı:'!ermek \'eya bera· 
~derinde göti.irme~·i ihtiyat Et
mi !erdir. Her A lman asken 
haziranda F1'anl5Ay:.. gelir gel. 
n1f!,Z

0 

10 yumurtadan yapılnuş 
omletle yarım kilo etten biftek 
ve dolu bir k&p ·~bu: ictcmiş. 
tir. 

Abluka sebebile yiyecek nuıd· 
dei"i yaln ız şimali Afrikadan ge· 
leblJmel..-:tedir. Viı:i hükümeti 
n.akiiyat m~elelerini hallede. 
memi•tir. Ve Fransız milleti di . 
ğer bütiin A vı-up3 milletleı inden 
daha ukı bir fa~e tabdidatına 
tabi bulunma.kt4dır." 

Makale i<)yle de,·am ediyor: 
''Pa ri• lokantalıuı iki sınıaf 

a.yrıbyor: Almanlann yemek 
yediği lokantalar. Jı.,ramnzlann 

)~mek yediği lokantalar. Tere· 
~r yalnı1.Almanlar'ln yemek 
yediği lokantalar-da verilmekte- I 
dir ... 

.Almnnl:ırın hiç olm~l7~a bir 
kaç ay için. n.omanyndaki kı· 
ta lannr fakribcn bir fırka va 
tahı:;is edeceği hakkında emare. 
)er mevcuttur. Fakat bıı kıla· 
lnr, mümkiin olduğıi kadar faz. 
1n. Alman Rskcrinin iş~ali le· 
minle beraber tecr:iib~ de gör. 
mcsini temin maksadile n<:ibct 
usulü ile geleceklerdir. 

nomanyadald Alman kılala· 
rına mensup sub:ıylar. yat:ı.cak 
Ye yi,r<'cek h:nic olmak üzere, 
r,iinde bin )('y, küçiik subayla!' 
.beı; yiiY. ley ,.e cr1er 150 ley tah 
sisat alacaklardır. · 

Bükrc.şte iyi haber alan ya. 
b1incı nıii5ahitlt>r, Alınanların 
k1 tan e .. • .. ·el bir yıldırım lıa rbi 
yapmak niyeUncfo bulundukları· 
mn pek nz muhtemel olduğu 
(1ücıiinC"esinde~irlcr. 

Bu müşahitlere g"ÖrC'. Alman. 
ların. kısı Romnnvadan nlabi· 
lecekleri .biltün malların ihra. 
cmı teminle \"C Homanyayı ilk· 
baha:ra karlar Balkanları tcrcd • 
düt icinde bırakacak büyük bir 
iis haline getirmekle geçi1111e· 
leri daha "jyade muhtemeldir. 

Romanya. Balga
rlıtaa arasında 
yeni bir köprl 

':->ı:ıfyıı, l!l ( .A.) - ı:omany:ı. de· 
mir mu:l:ıfızlarmın nnşirl olan Po· 
runc:ı )'remi ga7.etesl r:.omanyad'lki 
Yrrkoyil Butgnl'i.ııtAnın Ru.scuk ~~hri
~e bağlamnk ,., mn.sarfil Alnt:ınya, 

Bulgarlııtan "'" Roman.rıı tarafından 

temin edilmek Uzere Tuna il7."rindc 
bir kö;:ırli ı;ıe11 edileceğini haber ver· 

ı;cnç ka~lının ı.;ıinc ~ider!•cn ı;rçercl;:I 

yold::ı bckliycn Azmi, onu ı;ürlincc tıı 

çağını ÇC'l<crı-k liZPrine a tılnıı" \'!! ııo' 

kalçaıundan asır suretle yaı alamı, 

tır. 

Mel~o b:ıygın bir h:ı.ldc yt'ı e ym· r 
lannıı,, onu (ll<1u :ı:nnn d n A::ml b• 

ı:atını bir tnrntn ntmış ınkat haı;-ır 

k<'n yak:ı.lıınmışlır. 1 

:Mdfo JJryoğlu hıı.ııt1111• "ıııı· l<atoırıl 1 
mı,;tır J.lllddeiumumllik de vnka ctra 
!md::ı tıılıldknt:ı ba!'llıınıı!'ltır 

Lehistanda 5600 
k!şl idam odlldi 
1.1111ılrn, 1!1 ( \ /\·) - f!o\l' ı 

4 - Sayımın bittiği lop atıl. 
makla ilan edileceğinden top 1 
atılmcıya kndar soka~a çılmıı
lardan 25 ]ıraya kndf\r para c<' • 
zası alınması \'C'renıiyec<'klcrin 

hnpsedilme~i kaıııın ikliznsın. 

dan olmakla kanunun bıı hiik
miinün tatbikine mcyd:ııı ,·eril_ 
memesi ve cocukl:ırm !lo1rn~n 
çıkmalarırnlnıı vclilerinirı :wni 
sul'C•tlc ıncıs'ııl tutulncnklarr;11n ı Pohııı\'I\ lıudııt larııırlını f..oııc1ı w 

d ıki Polonya aJ ın~mu gı>IC'n ha -
bt'.:rl<"ı ı:or • . .Almaıı ı ş"nlınd,., b•ı. 

lun:ın aıı.ı?.ı tfahılıııılP bl'ı; bine 
\':ıkın P<ıloa~:ılı gC'tıtııpu latalııı -

hatırda tut u!mıın ltiımndn· .. 

Vakıf siz kış 
• (H:tı:- 1ıırafı l ıwlıfr) 

la ndısıl~ gorııııtüğtımıız Rli!<ı tlıan" 

Mııdılı ıi ı ro!cııtır 1''ııtın c:olc nılıbindi. 

• dan ıdom Pdilmiştir. 
Dıı hı.ıberleıin tasrıh t·tt g-ınt• 

rı:ır.arnn, hu. u i rııahkr ınrll·r in -
mlından lıf'nıcn her ı;:-lın ıd:ım 

lcarnı hu ı \'t'rilrnt:>kle eıldui:u gıLi, 
" - Dıılııı thırun b.11.aııPı ! drrll, o malıkl'n.c knı aı ı olmnksızın toµtan 

nllmıızılc pastırma yııı:ımız \nr. ı:u ıuaml:ır da ~aııılrnaktadır. 
!ilddctlı aoğukl:ır pastrrın:ı. ~·n;:ıoın t--K--d- k......;.........;... _______ _ 
l'OI, llllJ( \'C llC:l)( !;l'ÇeC<',,ınC Rll\mel a l öyündc bir CV 

tir. yandı 
Fılvnkl bu :ilktcıırin nyında u~un 

ııcnclerdcnlx'rl görUlm m(ş so~klar 

ise de gene pek fc\•kal:tde sayrlaınıız. 
M<:'mleketimlz §imnldcn gelen bir r.o 
ı;'Uk dıılgnsmın yalamasına ın ruz knl 
m ştır. 

ıı:ar yağ:ıcıı.~ınn d~lr biı· n!Anıel 

yol<tur. Fakat B."llknnlanı yn~mı~ 
olması muhteıneldlr. 

Sol:'Ul< bu ~lddctte blrl:ııç {:'Un de· 
v~ m .:rtcc('ktlr. l•'u kat dPdlğlm g-ibL 
gene havalar CJUzelecl'k ve sonbnha· 
rın 1.U!f gUnll'rlnd"n bir h:ıyll lııtlfnde 
cdcccğtz ... 

h'.adıköyUnd"', Ji numarnda c.ıluran 
Şnzlmcnt, dUn ~vlnın ilst katında man 
gal yaka r!(CJ'I ~ıçrıyan blı· kn'llcım 

doşcnıclerl tutu turmuş ,.e çıkan ynn ı 

gın, b!ltlln ev ynnılıl>tnn ııo:ıra itfaiye f, 
t • rafındnn .ııllndUl'Ulmll~tllr. 

HlR l{,\J>l:'\ (O<;l)(,{"SU 

u şt ı:uo 

Tnı labaşınd:ı otu•an ı:o~oıı kızı 

Aderpin:ı. dUn çeşmeden dold·;rduttı 

!kl tcıır.!;e suyu c\'lıı n.ııt katına çıka· 

rırkcn dört nylık hamile olduğu çocu· 
~ınu dUşiirmU~lilr. 1'aclın hastaneye 
kaldırılmı.,tır. 

Baba Ere·nlerin Ramaza·n f Lkralarz 

Biz tutuver-dik 1 
T 01' ııa tlar ııntJaınaz, lıiiliın sofr:ulaıı l ıir 

lıc·.mc l e rı .ılt ıs' Juwal;ın.lı· R<'çı•llcr ,.j. 

ıııi t kre ıfolanarak. f;tı\u r t.nb:ıklnrcla ı:o rhıtlnrın 
dumıtnı t ufo rek, harda:t.lard ıı n ım 'n r, nıJeti lıir 
ha ~rern iiplUür ı:\lıi içilerek, :ı·~mc'c scsslı, ~ııa· 

• ıt: yendi· Sormııın il tiinılı•n , 1;11 aldlerln cl;;nm 
dumanları 1; ı yrılmca konn.,·m!\lar ha5ladr· 1·11iı n ı·a. 
mideld \'ilzln .,;;1. ıcrlnd t'n, l a on muhahclf'ciniıı 
11cı.inden, 

1 
ere! \ "C s<.'nli!Jl'rl~ k:ırşılanan Rnmıt· 

ııtndan l~uı•tl f' hahsedilıli· J\onu• ulan sfö·lrrin 
fıu:hı•-. orU<'3, namaza dalrıli· . · 

J\atmr.r ktıtmcr en "il, o;a~ı 1 a~ı~h ııtr :ı·olııtt. 
ıfedi ki : 

- \'n,,.mı <' iliyi n"lı· C't'rı a hı ,·ııf'Hıiıh iiı·ut r· 
lrıııtiınizc hnmılii cna olsun bu i'ına J,,, , lar J: idıir 
;.:iin nnma7 kılmadığım . " CNlr.i nı hma n a ı-aP:·m. 
m:ıılığıın olmaıh· He le na ku ıııiyam hiç t'1medim. 
Yalnız hu Hanıaıan """ti oldu bilmem lıir ~iin o· 
r ucu kn!;ı rılım· 

Sofrnıla. hulıııı:ı n n <'ktnsi cnıı larır. cf.m i\Juh· 

tar l>nh:ı., n:ıMlsıı lıir ~iin o ruç tııtmnıı-.t n . ( iiilclii , 
~urnuşa k hlr c-:lc )"ohaza cc,·a ı > Yenli: 

- t;srl' chne erı-n lt>r ı .... r. nlrt kaı;mı ıı:;: ı ıı oru. 
en hiz tu111\'crdil; ! 

('m.ımı 

EM il 
ZOLA 1 

~ugün Lale ~ 
~~eem?s~nrV .. 

Essiz Yı ldız . ' 

lmılrrtil~· tı•l.mı ~·ı"'nrır• 
Bl iCT\ \ 'I': 1.onıhıul.ııı hı\~ ıır 
İl<' :,:rlrn Tıirkrc l 'nrnnııınt ~·ır. 

ıı:ı l clc h:ı:l;iıı ""n \lıl.:ı)il 
ı :uı:ıin ~!l:ıt ı '(• :!-::o ~l.ıı. ı· " R 

m· ! ınrh•r. 'ff'I: 4 •.(,o, .,,..; 

... mı .. ---== aib ~ 'll!f'--IZl•S .,,.~ W 

TAKSiM 
S i neması 

.. arın ııı.ıtiııf'IC'rch"ı ifjlııır('ll 
CS:ı ·ımıfan sonra) 

,.. k ·ıı ı· · ...,, .. ı· on!ıı-ı ur · mı t• ının ,-c • ur• 

.•ınıırı lmlırıım:ınlı'.;: ıkstnıı ı of::ı.ıt 

~A ~: AK K ALE~ 
~GEÇiLM EZ 1 
fin·k<• ,;.,fü - '''"•'" ,...,,,,.,J 
nrllli ' t' u.,l,<•ri film· J:;;cJd<'llbr-ı 
ri lmh r:ıın:ınf ı ;-;.ı rihnııı s3rt1t1 "' ,. 
l"iirk orduımnun yenil01C7. J.'ll 

• ' .. • ., .. ı;:c · 
H't '<' kııılrciiııin '.furk • h 

• • • • • • :;illi 
rının hıçhır km' rl 'ı 

lt:ı r~ısınıla eğilm('(liğinl hıt i ilrt1 

dP ~ürt'C'Ck~lniz· 

ın ,,ıı 
Şaı·kı in rı ynp:ııı 'c hıızır • . • .. tık 

.:'.\r\l>l':TTi.'.11" 1, .\YNAI\· JlU) s 
·\ ·:t·Ti!'l1 

müıik \ 't• J\Ol:O Jflt, ' 
ıcuııır 

l~firakilc lnnınııtt)o oku) 1 F 

tarnfıncl:ı.n im rıınıc ınıılı::;tl 
mllli , c , :ıtani şa:~;:ılar~"""' 

__-::::; 
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" 'sugün iPEK 
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.Kir lılm d!!.ğl l ; Jlll rlak bir ~uıri a tı>"! pa rı;.n•ı ohıı \'C 
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2 TORKÇE S6ZL0 FİLM BİRDEN 

sınamasında GÖSTERİLİYOR 

1· ZORLA TA YY ARECi 
. 

2 - LEKELi KADIN Türkçe 
ve Arapça 

... 

Sözlii 
şarkılı 



t.. ttıııanı •45. Yazan t ek ıondoa 
'111b~ 1~ ben Yaparım .. dedi· keli \•e korkunç deniz mah16klan_ , tı \'ar.~ 

"-· eıııek ••u ~ ı •.. 1 "Ualayta" adasından 
"'ili1 erı to ha? Plamaya siz gidecek. 

'~Ql>hea 
'' 1% ben gideceğim. 

bııe 11e!! nklnu oynntması iş. 
'J~., 6" ! 

''°ztınu birdenbire kesil; 
'ltlneue: 
~ ~ ' kin.~ dedi. Size düştln
~ lt'iattna k:ı.dar mll.sande· 
~bty~dar tnUnaı~aş:ı. et.sek bu 
~"ltl'lzı ilde olacak. Z!lr.rıcderim 
~ laUın bir kafa Ue dU§ll. 
~~11;J \'erirsiniz. Doğrusu 
~? l)llş l§Snırz .. Anlaşıldı de. 

'~~ap \'~nUp taşınıp bana kat'i 
~ 'lı.de11 l'tnellsJ.nız. Yarın sn. 
"·~ lıekı lnaku1 ve mantık! bir 
ı.u., el'bn, her halde budala 

~~.hareket etmiyeceğL 
~hır '1ırette şaşkın ve mUte. 

~ "aı!~ete dilşen "Şeldon" 
~ ~~nra neşeli blr knhka. 
~,,, e Celdi. 

~·~un da!~-ılığı birdenbire 

~~kalk ~~ lı. Sofanın önUndcki 

~'t doğru ilerltdi· ·•Jan" 
~ 0t11ıı.i tıkınış sahile dc.ğru 
~". '11,llt!ıa lhluu gemicilcrinifen 
tL."'\ıte ra•• ile ''Mabaman\. •• 

~ •ıç "ırınızı pe;Jtıunalla.rla 

nın ne kadar mahir olursa olsun, 

herhangi bir yUzUcUyc, am:ın ver. 
miycceğlni dUşllnUyordu· 

Bundan başka ha.in ve tehlikeli 
akmtılar da. vardı· Kaç defa, en 
cesur ve mahir yUzUcUlcr bu ana. 
forl:ırn kendilerini kaptmp boğul-

,muş1ardt· 

Oç başın Ustilndo bulutlar gök. 
yU::iliıU örtmeye başladı. Sonra, gök 
yUzU, doııU ve yUzUcUlerln başlan 
bir yağmur hortumu içinde kaybol. 
du· 

Bir mUddct gc-~incc bulut dağıl. 
dı, güneş tekrar p:ınl parıl parla. 
maya ~ladı ve aynı zamanda genç 
kızla iki gemici, "Borand" önünde, 
altın pullarla örtUIU esatiri birer 
deniz ma.blfıku gibi çıkıverdiler. 

"Şeldon" elindekJ dUrbUnle be-
raber ç:ırçabuk ortadan çekildi; ve 
ev~n içinden genç kıza bakadur. 
du. "Ja.n Lnkland" saçlarını elle. 
rek bahçe yolund:ın ko§up geçti ve 

tatlı su Ue du~unu yaptı. 

O akşam meseleyi hiç kurcala • 
madılar. Fakat ertesi sabah yatak. 
t:ın kalkar kalkmaz ''Jan" doğruca 
"Şeldon" u yakal:tdı ve verdiği ka
rarın neticesini sordu. 

''Şeldon" genç kı::zm sualine do. 1 
lıunbaçlı bir cenp verdi: ~, l'ayorlardı. 

' ~lıu «.:eku. lşlc yine - Çütliğe bir de l"a§lıca kadın 
( tliı:u atçılığı tutmuştu. O. getirsek hem size arkadaşlık eder, 

~-~·ı hıı iııacımdan vazg~ hem de şunun bunun dedikodusu. 
t.~ ~laınıyordu· Mütead. na ooydan \'erllmcmiıı olur, ne der. 

llıa \'e ll.tirhamlıırda. siniz? dedi . 
a~ ha:~cn genç kız, teh. 
(!ıı ~e larını hiçe eaya.rak, 

~ açıltnııktn ısrar et. 

~~~·b 
~ ~ -._ a«.u.. Genç kız sahil-

~' \'~ bit dıı111 UstUnctcn suya 
ı~~~lılı delikanlı gibi cesaret. 
~~ aftılan sağda sc.lda, 

11 Cta~ açıkta yUıU~or. 
da "e sadık gcmlclle. 

1
' ~~ a~, balığını kac;ırta. 

~~~~l'ta l!derscı do ,. Jan Lak. 
.~ ~it ic;in kendilerini 

atacakları !}ilp. 

~lal' 
~,llhltiU gemiciler dos.. 

~~Se ~·~ç bao :!uyun Us. 
~ 111dıı~

11suıu~ordu· HPfif 

Ve i!Ave etti: 

- Böyle bir kadm aynı zamanda 
diğer birçok ~lerlmize do yarar. 

Mesela hizmetçilere nezaret eder, 

e\in intiiJmıru g&zetir, vclhrlsıl 
her cihotfe faydası dokunu:. 

"Jan Lakland" sordu: 

- Demek geldiğim gtlıldcnberl 

evin intizamından, hizmetçilerin iş. 

lerinden memnun dcğilsinlı? De
mek ben burasoır idareden acizim? 
Ben sizi tıbkı bir vahşi gibi bul. 
dum: Konserve etinden başka et 
yemiyor, deve hamunı gibi ekmek 
yutuyordunuz. Hiç olmazsa şimdi 

nazmısızl.ığa uğrayarak ölmek teh. 
ilkesi kalmadı, sanrrnn. 

~ Q~et b11tuşturmuştu. Fa 
• 'le 80nra dalgalar ka- ''Şeldon" cevap vermek için du. 

"~ 'ı~adan dakikaya daklA.rmı kıpırdattı; fakat Jan eliy. 
• lıııa, ' dal;;alarm arasın. le eöyle bir işaret yaı:•rak ıa.r~ a-

• ~başladı. damcağızm ağzında brraktı: 
k .cuıerı gc"-dcn ka. 

Belediyemiz kadrosuı:ı:ıa mUnhal bulunan a;;at;ıdakl memuriyetlere talip 
olanlarıa evrakı :musblteler1lc btrlnclt~rlıı 9t0 nihayetine kadnr belcdlyemı· 
ze muracaat eylemeleri ııa.n olunur. ll0057) 

Münhal vazltclcr 

MUhencUs veya mlmar 
Fen memuru 
Elektrik mQhend!m 
Elektrik ~'\)'11Ç t!~·ar memunı 
l.ıı:.ennen vc:J:ıik 

bUtçedekl 
muhassasat 

210 
120 

70 

K. 
Ucrct 
Ucrct 
Ucret 
ücret 

Huviyt!t clli:a:ı.m, tJy:ı..t h:ık:ı:.rma r.ab'p ,.e m:ırııı rnomurlyet ınııhkQml 
yeti olm:ıclığnıa dalr \'e;..Uta, iyi huy M~ıw, mcıı:tcp <'!tıl::ı:n:ısı ve ehllyctna· 
r.ıe, aakerltğinl yr.prnı, o do.ığ'\.mll \eynhut tccU cdlldig-lne dair vesika ve aıh· 
bat rap::ııu ılc Uı; adel vesika.ık foto~-rar. (liS33) (10Q:i7} 

Fiyat Murakabe Komisyonundan: 
27 11uınnralı UAn • 21 ·10 910 t:ırlhlıı:!cn itlbn.rcn Trakya malı ve Trakya 

nevinden birinci kalite ya[;lı beyaz peynirlerin nzaml toptan sat.J§ tıyatı 
40, azamı perakende fiyatı t>O lmru,tur. lkı.ncı ne\•! !x-yaz peynir toptan ııza· 
nı1 37,5, p~rakende 47,ri kuıııştur. Birinci nevi yafth kaşar peyniri t.optııo 
67,l5, perakende 90, iklnel nevi ltnşar peyniri toptnn 60, perakende 80, UçUn· 
cu ncvl Kars ve mUmal!ill kuru kaş:ır peyniri toptan 41>, perakende 60 ku· 
ruııtur. (10068) 

latanbul C. Müddeiumumiliğinden: I 

lstanbul ndJlye daire ve mtıhkemeleri lçln açık eksiltme mırcUlo alına· 
cak bin adet çın·nı ile 600 sandığın ekalltmc.,ı !cin tayin edilen günde talip 
Çıkmad:ğmdan on gUn mUddeUc uzatılml§tzr. 

Çu\•alm muhammen bcclcll 1000 llrıı reu\akknt tımunatı 75 liradır. San· 
dığın muhammen bedeli 1500 L.-n muvakkat temlnatı 112 Ura r>O kuruştur. 

Çuvalın ckslltmesl 28.10.940 pazartesi günU sant JO dn ıınndığm eksilt· 
ıı:ıuı aynı gUnde sa.nt :ı.ı de Sirkecide adllyo levazım d:ılrcslnde yııpıJa~ktır. 

1.ııtcklller "artname ve numuneleri tatil gUnlerindan mıında hergün mt2: 
ktır dairede görebilirler. {10014) 

stanbuı Levazım amirlığmden verilen ı 
harıcı asker• kıtaatı ııanları 

--_...__ 
30 ton sndeyağı pazarlıkla satın nlmacaktırJluı.leşi 6·11·940 t.arpııbo. ~Usa 
at 16 d:ı Çorluda aakcrt satınalma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
teminat \'e lmnunı vcalkaJarllc bclll vakitte komlsyon:ı gelmeleri. 

(130!?) (10048) 

*** 
.Aptıda. yazılı mevaddm açık ekalltmetcrl Tcklrda~mda nsker1 satma! 

ıı:ıa komicyonunda G·ll·OtO çaraamba gUnU saat H tc yapılacaktır. Taliple 
riıı kanuni vestkalarilc belli valdlte komiByonıı gelmeleri. (1298) {100-14) 

Cinai • Mıktan Tutarı Tcmlnntı 

!le§O odunu. 
llaııgal kömürü 
Ltnytt :kömUrU 

Kilo Ura lira 
aM.000 4375 828 

17,500 87:S 65 
900.000 9000 6715 

.... * 
Afattda yazılı mevaddm pazarlıkla ekalltmesl hlzalarmda yazılı gün Te 

saaUcrdo 1zmlrde Lv. Amirliği satmaıma komisyonunda ynpılacaktJr. Tı\Up 
lerln kanuni veslkalarUe bclll s:ıatte komisyona gelmeleri •• (1:?04) {10050) 

Cinal ın!ktarı tutan Teminatı ihale gün, SMtl 

Palaska kayııı 18.000 adet 
Kösele )'Ular 
baflığı 11.000 adet 

Ura Ura 
21.600 1620 25/10/940 111 

2888 2(i/l0/940 10 

*** 
Afağıda yazılı movaddın açık ehlltmelerl 23·10·010 günU saat UI te tz 

mitte tümen aatınalma komisyonunda yapılacaktır. Tallple.·ln kanuni vesika 
larile belll saatte komisyona gelmeleri. ( 1222) t0628). 

Cin.ti mlktarı Tutan 
kilo Ura 

sut 9000 lSGO 
roıurt _ 9000 J 1330 

Tcmlnab 
lira 
102 
ll:S -"Q llih (Devamı var) 

llıecb 8Yet dGrbiınUnU 2880 
t.._., '• L Ur oldu. * * * 217 

.~~ tııl''I.. ~~~lrneUnden gelen A§ağı<b yazılı ıncvıı.ddm pazarlık}a ekaHlmelerf htzalannda )'tlZllı gllıı, aaat \"il mahtı.llerdekl nakenı satma 
~ \ ı._"" llzereydf. Deniz ma komJayonlarmda yapılacaktır. Taliplerin kanuni \'c&l'J .larlle alt olduğu komisyona gelmeleri. (1300) (10046) 

'4.. ~Yatta C1n5i mlktan Tutan teminatı ihale gün ,,.o Saati lhalentn yapılacağı yer 
,,ıı tırnmtı. Fakat lira lJra 

:ı.ı~tt cle:algularm nrasm. Meşe odunu. 1000 ton sa.ooo 26!?5 

l ırt- anı ediyorlardlr· Arpa 1!50 " 18.500 1238 
26/10/040 

't; r~ltp'lıtn nç kızdaki fi!lynnJ Çuvallı arpa s~~~ 
~ ~t '""'anı takdirle seyre. Sabun 

2!50 " 22.500 
1500 kllo 630 

26/10/tHO 
28/10/040 
2~/10/04~ 

25/10/9..10 la.~· ~er "QI ıanıanda ayı b3- Cazyaı!t 
. ~~ ~erd Sadeyağı 

tı Qld 0 her zaman Atpa 
Ufunu, bu tchll. Sadeyağı 

üOOO n 

3600 .. 
1102 ton 

14.800 kilo 

~y~AGIMI NASIL --
KURTARDIM 

y~ Milli Roman 
\ ~on; ıskender F. Serteıı ı 
ıı ~ etu • 31 ... 
l~qtu!ıtıu 111 de .. Bana, göğ- Demek ki, bu vesile ile yine on 
~~~~ ltas dedi17rdi. • ~ yirmi zavallının canı yana. 
~tl-~ g ~ • Bü~ ilk bır ö. <.cl<tı. 
: ~ tilrı tı;ırtniş. Yarası ha. Sara pansiyona girerken Sayit 
~ot· sonra ~ıkacağını kaptana döndü: 
~~~'~ ne d' • - Maamafih bu i§te ~ni de şa. 
"~t C\ 

1
Yor bu is için .. ? hit olarak yazmışlar. Yarın uma. 

~ ~· ~ını lngiliz as.. mn ki, karakola çağıracaklar. Ta. 
~ ~ ~~ ~·ermis'er. Bu bii sen de bildiklerini söylersin! 

ıı ita llnı kisi tevkif e.. Sayit bu haberi alınca titredi: 
ı>~ d - Benim bir fieyden haberim 

Udağını bük d ~ erek yo~\, madam! Karakola gitsem E' 

İltc b hiç kimse aleyhinde şehadet edc-
Uf\<lan sonra bac:.. 

1ı1 mcm. 
- Canım, Nuri beyin batın 1. 

1.100 
6.2~ 

G9.720 
20.276 

473G 
1~20.110 

25/10/040 
]2/11/040 
12/ll/040 

çin. sen de şu budala Mehmet a. 
eyhinde birkaç söz söyliyemez mi. 

sin? Hem o artık meydanda rok. 
Sö}'lesen de nerden duyacak?! 

Sara otelden içeri girdi. 

Sayit kaptan dalgın dalgın yü 
rüyerek k~.:.e başındaki kah,·enin 
önünde durdu .. Çırağa seslendi: 

- Yavrum, bana az şekerli bir 
kahve yap! 

JtilAf zabıtası, kaymakam Nu
ri beyin katilini ara}·adursun ..• 

Biz gelelim Mehmet Ç3\'UŞ3 ••• 
Şiddetle takip edi:diğini haber 

alan Mehmet. Fatih civannda bir 
ahbabın evinde, üt; gündenberl ne 
yapaca~mı. nerere \'e nasıl kaça. 
cağım düşünüyordu. 

Günler ges;tikÇE' içindeki sızrnm 
ve karşılaştığı güçlüklerin bü 
yUdüğünü gören zavallı Mehmet. 
dk, nihayet bir iş göremeden Sa. 
karyaya dönmeye mecbur kalaca-

12 
11,30 
11 
B 
H.80 

11 

l'~rzunını L'" Amıru~ 
Erzurum L\'. Anılrll~I 

Erzurum L\'. A.mlrlfği 
Çorlu 
Çorlu 
Çorlu 
.Merzifon 
Merzifon 

ğmı düşündükçe, tüyleri ürperi. 
yor: 

Beg buralara kadar niçin 
geldim? Boş yere dönüp gidersem, 
Yavuz bey bana ne demez? Ben 
bu kadar beceriksiz bir insan au. 
yım? Fakat, kendi değerimi şimdı 
an adım. Ben de bir hiçmişim. Ben 
de budala, beceriksiz bir adamını. 
~m. 

Diye SÖ}'leniyordu. O gün Fatih 
caddesinde dalgın dalgın yürür • 
ken. birdenbire arkasından gelen 
bir ses duydu: 

- Biraz yavaş yürür müsün. 
Mehmet efendi? 

Mehmet başım arkasına çe\'ir
di. 

Kendisine adiyle hitap eden bu 
adam kimdi, biliyor musunuz? 

Yüzbaşı Cemil bey. Yani Sir. 
kecideki otelde arkadasiyle sabaha 
kadar münakaşa eden adam. 

Mehmet, onun bir )"ÜZbaşı ol. 
du~unu da Aıapkapıdaki kaptan. 

,.~······· ··-.·····o·r···e··········· ·······c......,. 

BOYOK MÜSABAKA 
HABER'iN ·evi nasıl 

~ve nerede yapllnialli 
Dikkat: 

IL\BER GauWıdııln b8f tanlm4a ~ lmpm:alan top.la· 
maya tıq!Jayıııız. Uuıılıır ab:in Haberin daimi olnİ,yudua oİdupazu 
labcıt edecıektlr. Tertip eUlflmlz mU9bcıkaJan doJTu lıaUetmlt bul1111o 
ııanız dahi kupunlıın tam olarak lbraz ecıemcdltlnlz takdİrde lllçblr 
şl'Y ıal<•blne h3S.kınıı yoktur. Kuponlar 9"11 numarab olınau mecbart
dlr, Oeçmlş nll:;luıların ld:ıtebaneden mew:ındu bulanctuta. lakdlrde 
ıcmltıl ancak ~:ı.etc Oyatıuın Ut m.lslUe kabildir. 

ifa SABAKALAB NASIL OLACAK 1 
Evi kazanacak okuyucuyu ııeçccck mllsabak&l~ b&§leı:aıızdaa 

yapılacak \'e hazırlanacak birkaç ooktad:ı oku,vı.ıcuıann . ~rw1nmı 
lbUyacı ,.u. ... 

Müsabakaya b.aş lamazdan önce 
OABER, yaptırmaya karar verdiği ev1A. okuyucuıarmm arıNMı.nıaq 

muhaaaalaaı olmasını istiyor. Bu lt.lbarla: 
EVV&Uı Daimi okuyucuıanmnmı cvuı ııaaıı n nerede yapııması 

geldiği hakkında fiklrlerinJ ve YCrllccek maıtıınata göre o 
elan kabataslak krokiler ı.ateyecek ve ıerUbat bakkmda 

1 
lerlne yakın krokiler esası alınarak veya ftk.lrlerJ 16SGDl1Dd 
bulwıdurularak plAnlar ne~rine bqlaııacak ve en ook reJ toplı 
)'Un plAnm, tnııasına geçilmek üzere faaliyete İirlfU 
EMn nerede fn~:ı edllcceğliıde de )'ine okuyucula.runJzm m 
terek nklrlerl dikltate alınacaktır. J SAN1YE:-.t ı I3UtUn tıunlar cıcvarn ederken, 10 Birinci teşrin 19'0 • 10 

j
\ , tC§rlıı 1941 aruuıd:ı olruyucuıannuz arasıpd&D. evi ve dJ&9 

bedlyelerlmlzi kazaruıcak okuyuc:ııarımm 11eçmek ~ 
blrlblrindeo cazip !lç ıntısab:ıl<a terti;> edacektlr. Bu mllaabaka 

1 
ıardan blrlncLBine l§Uralt eden okuyucularimız hAl v 
kapalı ,.c kendileri uırafından mUhUrlenm.lf birer zart 1 
ldarehaneml.2e teaıım edecekler ve mukabUlode olı'e\' D 
alacaklardır. Bir okuyucu ilk mUsabakaya b&ııgl numara 

lftlralt etınl§84) ikincisine TG UCUnctıatlne de aynı numara U 
J§Urak edecektir vo sıra nwııaraııJylo lslmtcr1 ~c adrealerl 
bir uefter tutulacaktır. . • 

Her müsabakanın nihayetinde, 'okuyuculıırm bize tevdi edecek 
ıerı kapalı .. c mUbUrlU zartlar Altıncı Noter Galip Blqll' 
tesıım edllecckUr. Bu sureUe her okuyucunun aynı DiWD&nM 

taşıyan Uç zarfı buJılnacaklır. Ancak Og müealııaka ldU 
erdiği sırada - ki. bu zaman ıctnde ev de :yapılmlf " b1 
olacak - Altmm Noterle kontloltı "altında açıı'Mü, ııer mQ 
sabıkın Uç mtıaabakayı da doğru halledip etı:ııcdiklert arattın 
ıacaktır. E\in kur'aam:ı dalıU olabilmek 'irin mı_..,.,. 
mU!!llb:ıkamiı.ı doıtm hiltletmlıt bulanmalari prtıtt. t)a1fJl 
nU halleden lılç klrme çılnmmr,111·J.._ ld ıı:ıUsabalcalannus lco 
tay olacağı için bu lmkAnıızdır' - ıran Udslnl a· UM*-deJI 
arıısında çekilecektir. • ' 1 

Şayet halleden yaln~ blr ki§l 158 ev doğrudan doğruya, a:ıaı 
uarUarla ona bırakılacak. birden tnzla)~~ ~ ~ edil 
ıeklldo hareket oluaacaktıl'. .. .. 

BABIR BUFOllLABIRI 'IOFtAllAft 
lBMAL ITllE1iNız 

MUsabıkıarm bcr mUsabaka bltl§lnde zarttarmı geUrdlldert 
sırada llAn cdll.ecek tarihler a.rasmdakl kuponJ&nm da ~ 
g!lndermelert ınecbUrlyetlnde bulunduklarını dQfUDerelc ftmdl. 
den ona göre bareket etmelertııl, ga.ıet.elerlnl munfıııamaa aı. 
malarıııı tekrar hatırlatmayı tay'dab buıuyonr&. 

Şimdi lf aber okasac:aıarmdaa ltlr nal 
EV NEREDE YAPfLMALI VE NASIL , 

YAPILMALIDIR ? 
EV HAKKINDA MALUMAT: 

l - lki oda: Yatak ve oturma. 
2 - Hol: Aynı zamanda yemek odası. 
3 - Küçük bir antre. 
4 - Ban~·o • Abdes~ bir arada. 
5 - Mutfak. 
6 - Bodrum katta sıltnak halinde kı1er. 
7 - Kömürlük \'e odunluk. 
8 - Bahçe ••• 

LGTflN CIVAPLABOOZI IORDllllOI 
ı3u husuatakl cc;vaplarmw '.!3 Blrincltqrln 19'0 tarlhiııe Udu: 
~nk&ra caddealnde Valut yuntu.Dda -a.1ıer pnteel _ 1111ü llllaıı .. h 
memurluğu. • 
Adresine göndermeı:ı1z1 \'eya geUrmenızt rica edeıU. 
Cevap için htc bl: formaliteye ve kupona lhttyao yoktur. 

tandan öğrenmi~ti. 
Yolun üstünde durdu ve eski bir 

arkadaşı gibi kendisini selamladı: 
- Bu}'Uru11, Cemil beyl 
- Ne o? Adanı öğrendin de -

me!:? Biravo sana .. 
Mehmet gülerek cevap \'erdi: 
- Biz de toprak çi&'Tliyoruı, be

yim! Biribirimizi tanımıyoruz a. 
ma, yollarımız bir... imanımız 
bir ... 

Cemil, Mehmedin kolundan tut. 
tu: 

- Gel· vaktin varsa, şuradaki 
kah\'ede oturalım .•. Konuşalım bi. 
raz .•• 

- Harhay beyim. lşim yok. 
Oturalım.. · 

Tenha. loş bir kahve)·e girdiler. 
Cemil rava~a sordu: 
- Oturduğun yerden emin mi. 

sin? .. 
- Eminim. Dini, imam bütün 

bir adamdır. lstesem1 bana canı. 
nı verir. 

- Orasını tıenden ~ 
bilmi)'Or, değil mi? 

- Hayır. 
Cemil bey iki kahve ısmarladı. 
Sözüne devam etti: 
- Seni, Azapkapıdaki pansi 

}'ondan çıktılm gündenberi taki 
ediyorum. Yattıltn )'eri de öiren 
dim. Yavuı bey çok iyi \'e a~ sı 
kı bir arkadaş seçmi~ lkiniıl 
tebrik ederim. 

Mehmet birdenbire eaşatad!: 
- Siz Yawz beyi nerden tanı. 

yorsun uz? 
- O. bfQim smıf arkada§DDdır. 

Mektepte beraöerdik.. Harpte be
raber çaltştık •• Şimdi de berabe. 
riz ... 

Mehmet sevinçle haykmnak is. 
tedi-: 

- Ne diyorsunuz t>eyjm.' şiı 
Yavuz be)~in arkadaşısmıı .. Stındi 
de onunla· beraber çalJ1t)WWZ, 
ayle mi? .. (.l>emMt WT) 



Okugucuiarı,nız.ı bir hiımetJ 
Bu listeyi bugünden 

Alınanm Ust ilste iki yumruk 
sawrdtiğulıu görUyoruz .. 

Zafere kadar·· 
Spor. macera'aşk ronıarıı 

' 

doldurup hazırlayınız 
Yarın kapınıza geıecek otan nüfus memurunu 

fazla bekletmemiş ve en kısa zamanda 
yanlışsız cevaplar vermiş olursunuz 

Sayım 

~lıntaka 
N'ö. 

Bina 

BAŞVEKALET 
ISTATISTtK Ul((JM :tltlDtmLOGG 

ı , ., o 
NOFUS SAYIMI 

T8m , hedefiiıi bula.mamalda 
bera.ber.•bu yµı\Uılkla.r Kemali 
her• halde hayli sarstılar .. 

Bütün enerjisini .J sarf ederek 
sıkıştığı yerden fırlayor. 

Fakat Alman peşini bırakma · 

yor. 
Kemal köşeeen kurtulunca ü. 

zerliıe hücu:n eden Almam ka
çan bir sis~m takip ederek ber. 
taraf edemiyeceğini anlar anla· 
maz.,<> 'da bütün merjlsi ile hU. 
eutna geçiyor. 

1lü boksörün deh~tle çatış
tıklarını görüyoruz. 

Takallüs etmiş çeneler, dağıl. 
mış saçlar, gerilmiş adalelerden 
mürekkep iki vUcut biribirlerinin 1 
mUthiş yumru~larma hedef oıu· 
yor. 

Yazan: SACIT TUGRUL OGEl 
Yanmdaki Amerikalı: 
- Ilakalım, diyor. 
Kemal köşesine gelince Ad.. 

nanın kendisine kızmış gibı bak. 
tığını görtiyornz. İki yardımcı 
I(emalin vücuduna me.sa.j yapar
ken Adnan: 

- Niçin si.urleniyorsun Ke· 
mal? diyor. Ne var?.. Ne olu. 
yor?.. Müdafaa vaziyetinde dö. 
ğüşmenin nasıl olacağını Mna 
öğretmedik mi? 

Boksörler bu ravntta daha 
bitap gözUküyorlar. 

Her ikisinin de vücudu terden 
pınl pml pa.rlayor. 

Hele galibe ,·erilecek. .ı.. 
w uzeritlu<> kemer kacagı 

sa.. . iıtC 
O kemer ki, sahıb t 

50,000 liralık bir servt 
§etmektedir . 

G nk . .. t" --ı0ııu ~ o • ı>u un ~ ar•r · 
davet eden sesini çık 

Salondaki bil~~ . ~ 
birdenbire kesil~~ginl ti11l 
sin bu ra vnt bUS~ ek 
bir merakla ringi '!:tol' 
yerlerinden doğrUld 
rüyonu:. !it 

numaras Her sahifeye yalnız bir kisi yazılacakt1t~ Kemalin §iddeUe savurduğu 
bir sol yumru::, çevik bir hare. 
ketle geriye doğru kaçan Alma
nın çenesini yalayarak kaçtı. 

Alman menecerlerden biri, 
boksörünün vücudunu silerken 
kulağına bir ~yler söylüyor. 

Bir evvelki ra."-nd\111 
canlı bitişi, bu ra~tu:. 
sc bir şeyler bekletiyo 

Ce~aplar 
IJa aatrına ""' 

~ . .sualler ~ır ~il ıuıl· cij~ 01111~ 

Vilayet ve kaza adı 
. . .. - . . 

• Nahiye adı . 

• Köy (l\1:uhtarlık) adı . 
,. Adı ve soy adı 

·' -1 . 
Erkek mi. kadın' mıl -~ 

Kaç· yaıındadır? 
,, 

2 İse _kaç 
. 

Bir yaşından kUcük •Y· 
hktır? -

3 Dekar mı, evli mi,_dul mu, bo· 
~anmış mı? 

. --

4 Yeni barfJerl•. okumak blllyor . 
mu? 

. --
5 Yeni .harfleri~ yazmak bWyor"' 

mu? 
1 . - - - . 

Nerede doğmuştur? (Ecnebi me.111•. 

6 Jeketlerde dopnlar için mtmle~ - . .. ~· 

ket, TUrkiyede 4!olaalar için kua 
I • ve vilayet ismi ynzalacaktır) .. 
- ----

Cörünür vilcut sakathiı V.r mıdıl' 
. 

7 
ve nedir? 

~ ~·~ 

8 Ana dili • ııedir 7 (Aıaa dltlndea 
maksat aile ve , ev lelnde konu• 

- tulan dildir) - - ~ -----· --· _ ..... 

9 Ana dilinden baıka banal d1ll ko· 

nuımasını bitir? -
10 Hangi dindendir? . - -11 Han;-i devlet tebaasıdır? 
._.. 

12 
Muayyen bir mealeil. vazlfHI ~-
ya san':ıtı var m1d1r, varsa nedh-7 

_.. Yoksa ne lle geçinir? 
. '· . 

l3: Çalııtıiı müessesenin mahiyeti M• 

. dlr? (Mahiyetten maksat mUea ... . 
_I senin yaptıtı lıtlT) 

Meatetl Wr •na)'l. slraat veya ~ 
1 
1 ticaret mealelt ... : Patron (mal ~ 

Jı~ 
sahibi) ml, lt~I mi. ••t• (kalfa) 
m1, mUdUI' mU. mUhendls mi. 
memul' mudur? (Bunlard~n 'ilan .. 
.Ul be onun adı cevaD olarak 

l _. ~asılacaktır.) 
MWılın ıwıallcrln c:ıevaplanru ya.ar- topal ve çolaklann yalnız bir uzuv vaziteat yoka, ınıalln karpama (Yok 

J<ft'I dikkat edlleıeek noktalar: dan mı? Yokaa ikisinden de ml ma· tur) cevabı yazılacaktır. 
)JedenJ blr bale alt a tlnctl eualln llll olduklan taarth edllecektlr. <Bir Mektebe giden çocuklar (Talebel 

Clll\'abmda: gozli kör. bir kolu çolak gibi) . Bu u . diye YB;Z!lacak. mektebe rıtmlyenle.r 

Yumruğu boşa gittiği için Ke
mal bir. an seı:ıdeliyor. 

Bu ,·aziyeti gözden kaçırma· 
yan Alman sür'atle Kemalin 
sol omuzuna. dehşetli bir yum. 
ruk tutturabıliyOT". 

Yumruk o derece müUıiş gö
züktü ki drşanuan, herkes ye. 
rinden f ırlam1ş heyecan içinde 
Kçmalin yeri boylamasını bek· 
liyor. 

Fak;it en~rjisinin son artıkla.. 
rmı toplayarak Kemalin dim dik 
aya.lrta. durduğunu ve kısa bir 
sallantıdan sonra. olanca kuvve
tile Almanın üzerine abandığını 
ğörUyoruz. 

Tam bu sırada gonk vuruyor. 
3 Uncll ravundun sonu .. 
Biribirlerine girmiş, ayrılmak 

istenıiyen ve bu kapalı vaziyette 
sallapati yumruklar savuran 
boksörleri hakem güç ayırıyor. 

Şimdi her ikisi de bitap 
bir·şekilde köşelerine dönüyor. 
lai"-

Hiç beklenmedik bir zamanda 
birdenbire sıkı vaziyete giren 
mi.ç, halkı bUyUk bir heyeçana 

~ \'Urmasile beraber 
aa.londa. umumi bfr''l\oıtaşm~ 
bqladı. 

Herkes biribirine düşünceleri" 
ni anlatıyor. 
· Evvelce konuştuklarını gör. 
dUğUmüz iki Amerikalıdan bir 
tanesi piposunun dumanını 
müstehzi bir hareketle ilflcye. 
rek: · 

- Dememiş miydim sn.na? .. 
diyor. İşte yavaş yavaş başladı. 
Sonra w:ı.utma ki dalı~ üçüncü 
ravnt yeni bitti. Halbnki öıiu· 
mUzde daha tam 11 ravnt var. 

19.10.940 Cumartesi 
13.M: Ajana haberleri, 14,0:S: MUuk: 
ıuo:.' MUzik, 1s.oo~ Progt'Blil ve 
meinıeket aa:at ayan, 18.03: MUzlk. 
AJW, babetlerl, 19:45: MUzlk: F ı1 
beyet.t, 20.lG: Radyo gazeteat. 20.45: 
MUzill, 21.lG: 'xonutma <Gllnlln me· • aeleler1), 21.80: Mtlzlk l Radyo salon 
orkeatram, 22.30: Memleket saat aya. 
rı. Ajana haberleri, 22.~: Kon111ma. 
22.M: Mllz.lk: Caztia.rJJ:! (PLJ 23.25/ 
23.30: Yarınki progııı.m ve kap&nl.f. 

Sehir T İyatrf'"•· 
Bu akşam 20,30 da 1 ' iii ;repebqı Dram kısır . . ıda 

Otelkt 
Komedi lusmmda akşam 20,30 da 

l'ııJı a~ğı 
a) Başından lıJç nlkıUı geçmfyen kaUıklarm birkaçı ayni klm .. de bu için <Yoktur) cevabı verilecektir. 

kadm ve erkek için (BekA.r): lunursa her biri ayn ayn yazılacaktır Devamlı olarak ztraatte çall§&n ka· •0 · -

b) HAien kamı veya kocaaı olan 1 (Bir gözU kör ve bir ayağı topal gibi). dınlar <Çi:tçll dJve yazılacaktır. Raşit Rıza Tiyatrosu 
erkek veyn l:ıı.dın için (EvU); Din hakkındaki 10 uncu auaıın ee- Meale'< hakkını.ak! 13 Uncü sualin Buitln 3 film birden: l 1- Tarzanm 

c) Elenml§ olup ta karısı veya ko nbmda: cevabında : 
cası ölml.I§ olan ve bir daha evlenme- tsl!m olanlar için mezhep zikredll· Bu sualin cevabının ıahmı yaptığ" intikamı: TUrkÇc, 2 - Gangsterler 

Alman boksör de gülümS<!yor. 
Vaziyetlerine bakılırsa hepsi 

döğüşten memnun .. 
Ringin bir kenarında elinde 

bUyük bir kutu ile meşhur eskı 
§ampiyon Jak Polo'nnn oturdu
ğunu görüyoruz. 

İki ay evvelki müsabakada 
Almana mağlup olan boksör. şu 
dakikada. muhakkak ki Kemalin 

Yerlerinden fırla.~ 
ler mir'aUe ringin o 
tıştılar. 

)ci.JJ1B ) 
Bir anda k~ s. 

vurduğunu sezınıyortl 

Faka.t sür'atle .s~~ 
ruklarm sesini işı~yo~ 

Alman boksör blr ,ı 
delec!i Kemalin bÜ;,ıı 
üzerine <'ullanıp v galip gelmesini bekliyor. 

O galip geli"*' belki, elindeki rüyoruz. . jplttf • 
kutunun içinde duran alt.ın ke Alman geri geri 
mcri hiç üzülmeden verecek. lanıyor. 

Fakat bu kemeri Almana ter. Fakat... .. illl t~ 
ketmek herhalde pek tatlı bir Birdenbire. but ~ 
şev olmayacak. ~.ederek ~ekilen ısı11~ 

Bir boksör olmak sıfatile bu sönı Kemalın kat§ iıJ.İ 1' 
müsabakada en fazla. kendisinin \ Uç sıra ringin iple~yet;11ıır' 
heyecanlı bulundu~ muhakkak. 

YAK 1 N D Aeıd 
HABER ıçın suretimahsus 

hazırlanan 

Dünyanın en meşh0' 
1 nter nasyonal futbo,cula" t 

Resiml sarisim de alaka ııe oiuyacaks1~0 
b · · "bl · ""'· hakh•tl Birkaç isim u serının cazı ıgı 

bir fikir verecektir: 
• o r s ı , ,, 

l .... A · tin ıJ l Dünyanın en meşhur ıo açıgı.. rıara I tbO 
yan milli takımlarının aman vermez ıı 

Meazza ,, 
. . d' -· "k k antrfo Avrupanın yctzştır ıcz r. n yu 3e • s 

ltrl•10. mili~ tnk"m ovuncıı•ıı 

· ·s i n a e ı a r" 
Dünyanın en teknik santr loru. A11ustıırY 

takım ovu'"!r:r~ln.rından 

· Kuincoçe~.,, 
Dünyanın en yaman müdalii. lspan>"' 

nün vrl"ızı • 

k•'-' Dünyanın sUparkı Asta y~11ştırd.ği Uç 

Zamora, Hidell 
Pilaniçka 

Bu serinin yıldwarını ıize·-;.ıata 
MUVAKKAR EKREM TALU a 

mi§ bulunan kadın ve erkekler için mekslzln yalnız (lsllm). Muııevtler 14 ile e.lA.kası yoktur. Meael!, bir kartı k~§l)'B, 3 - Kahraman SUva-
(Dul); irin (Musevt), HırlaUyanl.ır lçln doktO" bir fabrika doktoru olarak rilcr. 8 k T k Sek iJi 

çl Evlenip te bo§anml§ ve tekrar (Pro!.ı:sta.n. Katolik, Ortodoks, Grtı çalışahlleceğl gibi, bir çiftlik doktoru Üyii Ür ere •Ati 
evhmmemlt olan kadın ve erkek IQ!n goryen,ll!b ... ) mezhepleri zlkredllmek olarak da çalr~blllr. Keza bir muba· - o B A C J B 1B1 B D18Dl8 .. ııerk_.id 
(Boşanmıo: yazılacaktır. ı suret lle cevap verilecektir. (Hırlstı· 'ı aelıecl. bir bankada muba.alp olablle· Bev.oğlu Halk Sinemaaı p--

Aralarmda nlkıUı rabıtaaı olmaksı. 1 yanı veya (Ermeni) gibi mezhebi ve ce~t gibi bir matbaada veya aanayt __,-;ak 
zm bir arada YB§ıyanlar evli yazılmı· dınl vazıhan ltade etmlye.ıı cevaplar mUeıııeecılnde de muhaatp olablHr. 19 Blrtncl~rln C\ımarteat günU • Her kesenin harcıdır. Amma, bunları yapu--
yacaktır. ı yazıJmamalıdır. ı Bu sualden maksat. bu klmaelerln · a.k§Bmı Am&vutköy Tunca ı · harcı değildir. ... 

Tab8U hakkmdakl ' nnc~ ve G lacl KUçUk çocuklar için alles!nln tAbl mCJılek veya an'aUerlnln hangi nevi İIİrielDaaaıda: dil'!.: 
.uaııerln cevabında: olduğu din yazılacaktır. j mOeaaeseler dahlllnde yaptıklarını teı· ·'V~lı V~nU--.&oa,treNh1t., 1 A ı dl M h-_ d 

Yeni harflerle matbu yazıyı okuya· Meslek bakmdakf 12 lncl a-Jalln ce· 1 bit etmektir. Bu itibarla bir meale#! Vı)dfll (ll) Perde 1 ]( u 11 
bUenler için (Evet): okuyamıyanlar vabmda : san'at veya vazlte81 bulunduğunu 
için (hayırı cevabı yazılacaktır Garp Bu sualin cevabı11da el!aa her şah bildiren kimsenin meslek, aan'at veya :;;::::::::::::;:::=:::;:;;~:;:::::;:::=::::= 1 
dlllerinde okuma bilenler için de aın o BJrada tuttuğu ıotır. Eğer ıah vazltealnln tamı, yukandakl 12 inci gtb .. D(t -neYt Uearet yapıyorsa. o Uca· B A c: 1 B • ., 
(E~·etJ yez!acaktır. sın muayyen bir mesleği, san'atl ,-eya sualin hizasına ymklıktan eonra me. refinfn ismi :yazılacaktır. 

1 Yeni harflerle yazı yazmasını bilen· bir vaz fesi \'arsa o meslek, san'at aelA : Bir maktnı.t 1çln-l3 Uncu aua Mealek hakkt~daki 1( Uncu sualin 
ler için (Eveti. bllmlyenler lçln (Ha veya vazifenin adı yazılacaktır. Mc- lln hlzaama icabma gör§ (un fabrika cevabmda : ... t 
yır) cevabı yazılacaktır. Garp llaanla aeırı: (Devlet memuru. bank.ı memu· ıımda, dokuma fabrtkaamda, zeyUn- . ~ı..."y ~~ 
rile yazı yazmasını bilenler için de ru, çiftçi, mak niBt, bakkal, fOför yağı, elektrik fabrtkamıda, UıUı ... ) lleaJeftn ziraat, 'ai.ıı'ayf. vcva ttca' • Beyoğl Kanu~o ' ~ 
<Evet) cevabı yazılacaktır. doktor, 110.h ... > gtbt. ,gibi içinde ratııtıj!'ı ınueneaenın mA r t olduğunu ıiöyllye.ıı ,.ııısıar o mea· i · :Merkezi: Bançekapı, Şubeleri: . uf :sabçek3 
r.~tlık bak :ıdakl 7 lncl sualln Muavyen bir IJ tutmıyarak lrad hfyeUnl gösteren bir cevap yµıta- !ekte ne matla çaJıhtıgı sorulacaktır • ' Siparişleri Ticarethanenin Metken ° an 

ce\alımclat larlle geçinen kimseler için fMUtekalt caktrr. Keza tüccar veya ttlccar 'kA· <Patron mu, mııJ •bibi ml, ' lp;f mı · Malaza kabul eder:· 
'I'opallık, sağırlık, dilsizlik körlOk memur veya zabit. Irat aahlbl) ceba· Ubl olduğww aöyllyen bir ~lmae için usta •• Jc;aıta mı, ptöltenı:!W mi, memur 

çolaklık, kanburluk ve emaaU göze bı y· •Jacaktır. Böyle olmayıp ta de bu sualin hlzaama (bakkalık. ma· mu> bwıl~n biµığfıl ıao o cevap 
azılacaktır. Kör, hiçbir m ... megıüc ve.va J ruı.turac.ıhk. komlaJ'Ollculıık, JWı" l 1 ~br. ' 


