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{ Is tan ul 
16 bin memur bunun için 

gayret ediyor 
işe dörl kazada yedide, diğe.rlerinde 

lJ CUzı.u pnktm 1.mz:uıı ~ere
~ btJ flna To!cyoda cm btn ı.iffi· 
~Yilk bir l~tlma yapılmıs
' \•e Alman sefirlerinin de 
~ ~hındo~ru bu l~tima.da Ja.. 
~ bir dye nazın Mat uoka söy-

...... ll~ nutukta fjQylc demiş: 
~ ~~ Almanyx. \'O ltaıyanm 
' ~ncaklıınm ümit odlyo
'~l>~r harp talil bu iki mem· 
't~ tin tnal."'fıs ~c'.dlc'le teooın 
ltlQ ~ Tı.ldt kendilerine yıı.rdmı 

·)~~ yedibuçukta . başlandı 
iki dojam 

.\~ lanın:ıtıy:rı·., 
~ l\ 'l'okyo tc;:tlmıımda bula.. 
~ ~ \ c ltalynn !'ltllrlcrl 
d~OJca•nın lm ı;özlcrlnl dinle-
' btnı Sonrn, memnnn lmlclılal' mıT 
tıı._ ~atı lıl!: tahmin ctmlyoroz• 

1 '& ~ ll?n harldyo nazın bir ke-
' '<rılcrtylo mlh,·cr de,·ıetıe· ........__ /' S:ı~·m1 gUn\\ Galata. kiiprUs\l ... 

letıı ~lbat ıaferi hnkkmıla ktı'"· =;=================::;::================================== lettf... ~t lt1nıııt bcslemcdiğlnJ bls· 
~~tlr; ruıt\ olanı.k Japon· ltalyan ajansına göre S l'aııabnccef;l yardllllı "milt. 
~rt mağlup olarsn yardıma 
~k., t:ı.blrlrlo Uac1e et. 

Leon Blum 
Vazifesini 

sauıumalden 
snçlandırıldı 

Musolini 
~· 

411eı. ~1acle tooa,·tstne milrnca:ıt e
~~{ dokt<>mn NL..tnra l~ 
~ Yerde: "Şayet hııstann: ö-
' ~\isine ı;ollrlm·,. deme· 

"""Dka bir ~y pldir? 
HASAN 1\.tJMÇAYl 

lngUizlerin 
Petrollü 
bombaları 

latil A O O 

~ ıçın hazırlanan 

~lıaıan askerleri 
te~"asında büyük 
~ ' 1ata sebep oldu 

Uut\"l'orı.. 
~~ il -.. 19 (A· A·) - Assocl
llı·~ ay tcss ajıuısır.m J<'ransada. 
~· aıa:ilt~n bir seynhattcn dön
~! iııdc c\ .. bir muhnblrl bir mnka. 
~ blda~ ~tos oonunda ve cy
~tl.tıA llrıde Frans1z limanlan 
bn ~ • ~:1 'lır:m hUcumlıı.n hakA 
~'Ck~ly~ rnporlar ı;eldiğini 
~alUııd l:!d.ir. nu haberlerin 
l-ı b· l\~ kontrolu imkfınsızdJ. 
'~ 'tarar n ve Fransız mnkamla
\tııı tlyare ~et.eciıerln bu Ilınan. 
~ etıuııe t etmelerine mUsa.ade 
~ ı:tıun .tdir. 
~lo~: beraber bir Franstz 
~~&.dıı. Uhnbıro işgal nltmdnld 
"lrn. ~tt bulunan ba.sto.nelerde 
~~~ ~ 0 Yaralanmış binlerce 
~"~li.r.1tnr1 gört\uğUnu ha.her 
fııı;"'ltı b u Frnnsız doktoruna 
11 ~ 116 u llakcrlcr nakliye va • 
ıı~t ltıedilt~llıı.r iclndo istila em· 
'l'tıııu bo tri s1rada lngUWerin 
~ balar tnbalnn patlamıştır· Bu 
\~:r ç~r ve sallarda yan -
~~ denııo , bunun üzerine as
~!ıı e ~h,.,_ atılmışlarsa. da. de. 
~a lca.ı..:~ tesiriyle alevler 
~drr. 

'ht ~o tazelenen 

~u btr lnlbuıımp 

-~~s ve AŞIK PAŞA 
~Şahsiyet midir? 
~ve~ı 

--'tı.BAKI "°""'." 
: q,.ıııl.; IOLPINABLI 
~ett; gcızetemizd• 

ue ... i'Yo.,.,.. Niizhete ceoap 

~s~~ 

ingiltere 
Bulgarisfana 

ihtarda 
bulundu 

İngiliz Harbiye Nazırı 

\'i~I, 20 (A· A·) - Lcon Illum. 
Rion mahkemcııi tarafrndıın baş
vekil olduğu sırada vazifesini sut. 
istimal etmekle ilham cdilmişUr. 

Mahkemeye eski b:ışvckll Paul 
Reynaud hakkında dıı hazine a. • 
loyhine sulistltnal suçundan tah .. 
lr.l,,kat evrakı .g('lınişlir· 

Eden 20 bin Alman 
Türkiye ve 

1

. çocuğ~ 
Yunanistan a nerllnden Leblstana 
gelecekmiş naklediliyor 

1 .. ondra, 20 (A· A·) - Alman 
gazetelerinin Londradaki Leh 
tn.ahf1llerinco tcbarUz ettirildiği 
Leh haberlerine göre, Berlinden 
takriben 20 bin çocuk İngiliz tay
yarecilerinin bombnrdcnıınlan U • 
zeri.ne Polımyaya nakledilmek n
zeredir. İptida yalnız 4000 çocu. 
ğuıı bu bölgeye nnkU derpiş edil· 
mi~ti· Diğer birçok çocuklar ôa 
doğu Prusyasma, Avusturyaya ve 
Çekoslovakvayn n:ıklı1dilecclderdir.' 

Roma, 19 (A.A.) - D.N.B.: 
Stcfani Ajansının Soyfadan öğ. 

rendiğine göre İngiliz harbiye na
zın Edenin Mısırdan Türkiye ve 
Yunanistana gideceğine dair ~yi. 
alar dolaşmaktadır. · 

Dulgarirtana gelince, İngiltere 
hükQmeti, Türkiyedeki büyük elçi 
ile göru~mek üzere lstanbula giden 
Sofra elçisi \"tsı~asiyle Bulgar hü
kumetine mihver devletleri lehine 
ittihaz ettiği hattr hareketten dc:>-
lay1 kati memnuniyetsizliğini bil- · Mİ //z Şe / · 
dinniş ve lngillercnin nihai za!er-
d~ sonra bunun hesabım Bulga. • • d 

ıt.alya - Yugoslavya 
hududunda 

Fiumeye 
·_ gitti 

Romen - Yugoslav 
hududunda 

Binlerce 
Besarab.galı 
Alman var 
ıta11an gazeteleri 

Yagoslavya1a 
lıtlcama başladılar 

Ncvyork, 20 (A.A.) - Roma
daki bir Amerikalı muhabir ta. 
ra.fmdaıı gönderilen yarı resmi 

(DeYnnu 4 üncüde) 

ispanya ve 
.Fransada 

ristandan rorncağı tehdidinde bu. ~ ~ r g l e.v l n e 
lunmu~~ur. 
tNGtLlZ GAZE'I'ECII:'ERl DE y ozgat lisesi talebesir,in \ 

GELlYOR r eserlerini tetkik etti 

. ~ f~yezan 
tspanyada 400 
. ~şl ·boialda 

• . ı Anlm.r:ı, 19 (A· A·) - Tieisi-
Sofpa, 19 ( A.A.) - Stcfanı: cumhur lnönU serglevindc açılmış 
Diğer Balkan memlekctlcrin. J olan ve Yozgat lisesi talcbclmi - . 

de bulunan bir çok İngiliz gazc· nin eserlerinden mürekkep resim 
tecisi Sofyaya gcım:ı;tir. Bunlar s~si.nf bugUn 7J~·arct ct°!işlcrdi.r: 
1stŞnbula. gideceldcrdir. nyıe ' :?.~ıııı Şef scr~ırlc tcşhi~ cdıl_ 
zannediliyor ki !ngiliz harbiye 1 n~cklc olan eserleri alaka. ılc tet 

Ed , · T';rki'-"C ve y 1 kik ederek talebclerlmlı.in bruıan-
nazırı e nın :3' ~. ~· u.. I tarından dollly1 lise resim öğret. 
~stana yap~cagı sc;>a.hn .. ı ta- menine takdir vo mcll1JluniyeUe· 
kip edeceklerdır. rini . beyan etm~lerdir· 

Büyük müsabakamız 
~tırak için kapoaıa~ımızı toplayınız 

[10 blrinclkAno.n tarlhlne kadar geçmı~ gllillorln ı.:aponlArmı luymeWe 
dıJe edebWralnlr.. Bu t&rlbtcn .onra seomiı &fuılerln kuponl:\n itin • pyet 
IM\"CUtsa • uıı mllllnJ ödemek mecborlYcıtınde kıılınnnz.] 

' NOTER HUZURUNDA 
Müsabakalarunızın hal ıekilleri Noter Galip 
Bingöle teslim edilecek tJe kur' aya iştirak için 

hal etmiı olanlar onun nzmeti altında yapılacak 
ve kur'a umumi bir yerde gene Noter Galip 
Bingöl'ün huzurile yapılacaktır. 

Jledl1.eleıtmlz: MllkeDel bir fff. !faldcl ft brt cılarak m Ura :V. < muht.e!U k:Qmette bedlJe)er • 

T alsilatı '4. üncü •a>!.lamıida 

Jlladrit, 20 (A.A.) - Tufanı 
andı_ran yağmurlar Kata.lonyada 
tuğyanlara sebep olmu.c;tur. Bar. 
selonda aşağı mahalleler su al. 
ttndadır. 

ltfa.iye bir Falanj gönUllU 
müfrezesinin de yardımile kur· 
tarma işinde çalışmaktadır. 

Sôn habbrlcre'göro 300 ila 400 
kişi boğulmuştur. Maddi ha.sar 
çok mühimdir. 

İspanyol hUkfuneti feliı.kctze. 
delere yardım için 100 bin pc. 
çet:ı tahsisat ayrrmış'tır. 

C&'WB! FRANSADA 
Pcrpignan, 20 ( A.A.) - Doğu 

P~renesinde büyilk tuğyanla.r 
mühim hasarlara sebep olmuş
tur. 

Telgraf ve telef on haUarmm 
ehemmiyeUJ surette bozulması 
ölenler, ynrala.ıuı.nlar Ye hasar 
hakkmda tam malfunat alınma. 
ama mA.ni olmaktadır. 

Prpignan §Chrinin bir kısmı 
elektrik haUarmm bozulma. 
smdan dolayı karanlıktadır. Bir 
çok evler yıkılmış ve ha.Ik ek· 
metsiz kalmıştır. 

Amelle • Bes • Bains de altmıe 
~ ~ har&P. olmuat;ıır, 

vak'ası da oldP 

iftiz1er i1öfc!r&latt gt\n·~ ""' 

.. aeçea sarı~ 
Ulillaln :ı~ızıerı 

Hayri Sayım'la Hayriye Saime .ne Alemdeler? 
Mayri Sayım doktor, · Hayriy~ . 
. Saime de öğr~tr~ıen ~olacak 1 

Dö_rt evlat sahibi babaları,' topu topu: beş lir~ile 
çoçuklarının hepsini bay ram günü nasıl sevindire· 

bileceğini düşünüy_or. 

(l"ıwsı S üncücle)· • 

Sayım giial 
vapar· selerlerı 
Busabah limanımızdan kalkacak . 

vapurların hareketi öğleden • 
sonraya bırakıldı 

Ka.radenizdeki fırtnın bu sabah 
dı:.. devam etmlştir· Fırtmanm d~ .. 
wm edeceği ta.hmln edilmektedir. 
Maama!lh fırtma hafif olduğu 1-
çin vapur seferleri int.!.zamnu kay. 
be~ değildir. 

BugUn saymı gfuın olduğu !çin, 
Umanlara gelecek ve limanlardan 
hareket edeeek vapurlar ~ bazı 
tedblrlor. almlXIJŞttr· Bunltı.ı", ıu 

suretle hul~a edilebilir~ 
Bugiln saat ıı de tzmire liare' 

ket etmesl mukaITer bulunan 
Aksu vapuru, s.ı.yn:n .13 ten evvel 
bittiği takdirde 16 da, olmazsa 
24 te kalkac~tır. KaradenJı pos
taSma çıkacak Erzurum vapuru 16 
yerine 18 •de hareket edecektir· 
!mroz postr.smı Ynpacak Tayyar 

rnevamı ıı tinctide) 
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63 
Onlardan sonra, Hac"ı Muradın 

solunda TO tar:Pmnda ountar var 
clı ı Sulh zamanında kusudan fark• 
5IZ eıian Malaçllav, Haydnk kah
ramanı Gny:r Bek, gUl!lmslyen bir 
çocuk kadar scv.lmU lJlktI Haydar 
BEn i a.sık yUzlQ Dıınagano, 80:ı 

harplerde bir genç kaplan gibi d6· 
vüşen Fatnli, "iyi kılıç sallamak i -
ç!n iyi yemek )'emeli" diyen Ada • 
'a\•, Hacı Muradın eıı es!:1 ve sndık 
~;ili.b arkadaşla.n Eçol Mogaro ilo 

Akbardilnv, Hıuı.ifi ve.-
Bllyük bir l§t.a.hln yenen Dk lok" 

malardan sonra hnrun Şamil kay
rı&ta81M vo hocalan. yemek hak· 
•:mdıı.ki duygularmı sordu; onlar 
ziyafeU.:ı her yıld&D dnhn p:ı.rlak 

olduğunu eöylemclctc gecikmediler. 
lmzm Şamil gelecek yı11ann daJıa 
bol geçeceğini wadedlyordu: 

- Kaybett.Jğimiz yerleri geri a • 
11!C3~ Rüyamda MU:ılfi:manlarm 

lıallfosl ve Osmanlı padJşahı ikinci 
Ma.b.n:utla görilştllm: Tnrk!erln ya· 
kıı:.da cenuptan Ruılara saldıra· 

cakle.:mı öğrendtm; btz de o tara· 
fa. yilrllyec~ Gllrclstan, Erme· 
rti&truı ve Azerbayeandalrf Rualar 
iki atea arasında kalacaklar; b!r 
dah onlan Tereı. nebrlnln b11 tara· 
fı.& geçlnnlyeceğlz. 

rleğhlnr için bllniyet aşkı bir mm· 
fant ve f11dr nı~caJ defild!. Bu 
c..<"kt ancak eeref duyıusunu ve 
kalb i5t olarak kabul etmm JA.zmı• 
clı; o zamana kadar namı )ıı.aam.JI' 
lcrs.'l lmdl de öyto yqnm&k fatl• 
yorlardJ: &CJkmca ekmefo va ata 
kanı duyduktan arzu Uo htlniyet 
ve btilıW amısu arumda fadt 
~oktu: bunun lçtn bu memı cıze
ıindc, toııuvımattaıım tahlmaYI 
tercih cdlyorl&rdı. imam Şanının 
'-eelk kesili eö)'lencn mtlhtm 86l1e 
riylc pek az 1dşlnJn fJgUemnc.si bu 
yilzdeııdf. 

-u-
ET VE aAL DAVA81-

Bakl7 eahanlar tqaldıkça eller 
dclın yavao saldırıyor; 1iCDeler ya· 
vsı;lıyor: oapntılar azalıyorda. On 
beş y1rml dakika sonra et yemeat 
blt:mlştl: şimdi yağlı eller, kama ve· 
ya kılıı; kmı. kırba. blpat.. em· 
ta, bel ka~ çimle, pabuç gibi 
derltlen :,ııpılmıı) olan ,eylere ıtırtı· 
lUyordu· Eğer nıevıtın q o2aydr, 
SJrtlnrda tDylert le; tanı.fta brraJcr 
lan koyun postundan ve lireti kot· 
lu gocuklar bulUDl&ydı onJanıı kol 
\'B töğU.slerl yağlanaca.ktı; dağ1r 

lar k!mln gocu#wıan g6pQ m çok 

~ ra l!:e ODUD lll nrtılW ve Deflıl'" 
ne ka.rvı c&:ııert oldufuna b:Wmte
derlerdl· 
Z1~el1n k!anı f!dD:mest ft2Mr 

mnt mo.llye nuın Hacıye'f cı.enue 
nlmıttJ; onun. dJ de çeneleri afbt 
eıkı fdl~ keaklD bumu. çıkık ya· 
n:ı.klan, oyuklamıda kllçWllp kay
bolan parlak gOzlert vardı; gataua· 
dokl on bit çU't banrt fleeğlnJ, aat 
omuıd:ıı:ı geçen bil' UkJ ile IOI ta· 
ıııfma Mtığt ktlrcı, gısbeflnln n.s· 
tUndekl kama. kemer •e uluların 
dllleft. tokalan hep aawUı gQmQf' 

tcndJ: pırıJ pınJdı; ona bakanlar 
her şeyden evvel. blrlııd anut ku· 
ma...<lan cldu~u lalm'lanb: ken· 
dislno kalM bu sQslerlD bepstnJ ar 

yrrtzp atnr, en :fakir bir dağ köylQ .. 
sil ı;ibl ya.lnı= lSkll:ı boynuzundan, 
çelikten ve Bllaı:taıı yııprln:ı.q ee1. 
Jer kullanırdı; JA.kin İmam Şa.mll: 

- Sen bizim ~nfimizl t~ıyor 
S'tn! 

Demlvtl· 
1mrun Şamil Uacrycve işaret et" 

ti; o da gcridckilcro baltt.J. Bir 
daldlm GOOn\ petek petek ballar da· 
vetlllcrln 8nler!no korunu~; dağ
lılardan ~okl.'mIUD yılda ancak bir 
ikl defa yedikleri bu biricik ta.tlı 
oradaktlcrden hemen hemen hepe!· 
nin gözlerinde mesut panltııa.r ya· 
rntt.ı; neşeli konuşmalar teslldJ, 
)'cnldcn eaprrular ba!Jladı. 

imam Şı.nill bugUn pek gendi· 
IJa.5m1 e:ıfn sola tOvl.rcrck SÖZ 86)"' 
ledlkço beyaz \'C gonlJ ca.nğmm be· 

llnden a§~ıı kadar sarb.n ucu 
Meta snvruluyordu: 

- 61mdiyc kııdar görllh::ıı:mfl o· 
lan bolltık yıllruı görece~; bu -
gün slzo ''bal vo et,, J aynı zaman· 
da ikram etmekle o yılların kapır:r 
nı açmrş bulunuyonım· Ben ihU· 
yarladım; bolld ~k &nrnm yoktur, 
tıa.t.tA ömrllm olsa blle yerimi daha 
genç olanllll'a b1ralmuık doğru o· 
tur; zfyn!ct mllnasebet.ıy1e bunu da 
kouU§mıık istiyorum. 

Son sözler, dinleyenler Qıertnde 
oldukı;a &aakmlık yanı.t.tt: çUnkU, 
onlar tmıı.m Sn:nlll hiç de ihtiyar 
bulmuyorlardı: hen Uz altmıf yaşr 
ııa golmeml§U: sn.kalı aut beyu 
olmamıştı; hiç bir eyde, en ıenç 
olanlardan bUo geri kalmıyordu; 
th~ olsn bile onun harbe 
a::ltm ıne. her zımwı an:tJa.rmda 
buluımıasıım lllzum Yoktu ki- t · 
mam 6anıU artık Dağmtanlılanı:ı 
.. t.uk.W bayrağı" olm~u: bu ıu
bn.rıa hiç klmso onun yerlııl tuta· 
maıdr. 

Pek yavq ve pek ıfzll olarak, 
bcDd yalnız blr ımz k~ede 86yteıı· 
ın1ş bir 9ÔZ vardı; Hacı Murat ODU 

batırll)'Ot'du: 

- tmam Şanıll Mltanat bumat 
tstfyor; kcndlsliıın yerine ffmdiden 
oğlu Gazı Maluı.mnt'ı geç!nı:ıek fçin 
bazırbı.nryor !-

Bn ftlJzlor e:fmc!f pek yerinde ve 
lıokh görilnUyordu. 

Hııcı Murat b4l yom!Yo~U: ~ 
1nrı btlobUtUn ç:ıt.IlJlllB i yllzUnQ de· 
rln tılr dllşil.nc~, aonra gh]J bJr fır 
yan ~lgelemfvtl. Yalnız bUgisl ve 
yUb lda.rcnl, fcdakirlrğt, taham· 
nıwıı, cesaretiyle değil, boyu, bo· 
su vo b:ızuswnm tuVVGtfyJe de her 
testen QstQ.n elan !mam SamD 
yqlandıkt-a nlçbı dOnyalığa daha 
1:0k bo.gJanıyor gibiydi! Hacı Murat 
o kadar ıevdJğl, hayran olduğu ba· 
Y1lk adama bunu hiç yaqtınmr 
yordu: bu lUbarla ondald l.ayım 

imam Şamfltn şahsına kartı değfl· 
dl : onu kilçtllı: d(lşllrebileeclr olan 
lhtlrtıtJlan hedef tutuyordu. 
D~lılann ocfi, Hacı lı!lıradm 

b.faamdakl fırtınayı teJ.ZD.!1 g:lb! 
ooa aeslendi: I 

- Hacı Murr.ı.t, aenJ cfalgm w 
biru krıgm gOrUyorum; canım ar 
kan bir şey ınJ oldu 1 

- Hayır, imam! 
- Çoluk çocuğun IYidlrler, de-

~J aıl? ((JP.uamt mr J 

' . •. """ t. 1 • • • .. • • ..... • • • 

MADALYA VE YOZOKDEN BAŞt'A 

Küçük 
propagandacı 

Tevkifhanede tahrik 
auçundan beraat etti 
Ynba.ncı b1r devkıt be111.bma TUrk 

rejlml aleyhinde propo.ganM yapmalı 
ve ns:ı.ıoıcr dağıt.mtık suÇUDd&D Ntba\ 
SllAbt&roğlU &dmdl\ b1r ~ ,..U.· 
ıanmıo. ik.1ncl ağır cesa mahkemoa1 
taratmdruı bapoo mahtttmı olnıUfbl. 

Nlhııt SlllUıttıroğh.ı tevk1!baııede 
bulı.ınduğu mllddct za.rfmda m•hkftm 

1ar nr:uıı:ndl\ da bazı propa.pııdalar 
yapmak auçundnn te:traı' lk1ııd aau 
cezaya vorllm1ş, dlln b1Urllezı mub&Ju 
meal sonunda. beraat karn°m11m. 

--o-

Türkiye - Romanya 
Ticaret anlaşmaamın 

tatbiki talimatnamesi 
hazırlandı 

BO~"YADAKl HEYE'l'bdZ 
8AU GtJYO DONtlYOB 

Ttlrklye • Romanya t.lcaret an. 
la.şmasmm tatbllu tçln ticaret Tr 
Wetl ta.rafmda.ıı blr talimatname 
bazrrlnnm.ıştJr. Fakat tatb!kııU için 
henllz a1Akac1a:lımı tebliğ od.Um .. 
mlştfr. . 
Anlagmmını tatblkma aJt bul 

1Uronıtu formıılltelcrhı teabiti için 
Bil.kreşe giden tJcarct heyetimiz 
lalı gUnU dönecektir- Bil.kreşteki 
müzakerelerde tam bir mutabakat 
hlaıl olmuştur-

o ' Kalp gümüş 
liralar 

Bunlan basanl rdan bir 
kalpa:l'.an ağır cezaya 

verildi 
Son gllnlerde piyıı.aada lıslp gQmQf 

l1ralar çoğalmıştır. Bunlardan mubte 
uı yerlerde toplanan 24 taııeal datp 
tıaneyo t.eallm •&ımıt. bunların kalp 
oldugu ıınlll§ılmı~t.ır. 

Dün do lliya admda btr kwıduracı 
maliye §Uboslne pıırn Yerirko.ıı, Ura 
lardaA bir ta.nemnln kalp oldUSU ıö 
rQlmll§, aynca SadUll&lı admda bin 

nın. Demir cdmda blr adama verdlli 
l50 kurufluğ\Uı da aahte oJm•smd&D 

fUpheloııllmff, paralat Do.rpbaDc19 
yoU&n.auıt.ır. 

DUD blrtııcı ağırccm mahltemcalDde 
do b1r kalpı:ı.mıım muba.kGmc:s1Jıe 

baflanmlltıl'. Bu, Çatalc.'UUD onııaıılar 
kö)'QndCD Ahmet Şlaı§lnUr• Kendi 
yaptıtı bir kalıpta, kalay ve lngtU.ı 
madenlnden GO kadar &>O klll'\lGlull ba.ıı 
JD.lf, Wnıd& atınırkcn yakaı.nııaı•vt.ır. 

Ahmot mahkcmedo suçunu lnkA.r 
etml~, fahiUorlD celbi lı;in muhakeme 
bqka b1ı' ıtın• brmltll11U1tsr. 

Bir manifaturacı ihtikar 
suçundan adliyeye 

verildi 
Kapalıç~ıda. Yağhk~larda 

manifaturacı Alcksan oğlu Bo
ğos 55 kuruşa satması icap e. 
den bir nevi patiskayi 100 h-u · 
ruşa sat&rak ihtikar yapmnk 
suçundan yak&lnnmı , adliyeye 
verilerek dördtincU sorgu hA • 
kimliğine teslim edilrni§tir. 

·----.-..------·------~-~--·~-·---

Takvim 
Vahltler VaııııU Ezani \1&1ıaU Ezan• 
OUnettrı e.n . u.a .... UM 
d~~ 
Otle llJIV ue n.u l.08 

SklncU H.M 9Jl'1 lt.9 t.1'1 

AJc.iam 11.U 1%.00 1'1.2J tı.GO 

\' ... 1IU6 l.81 18Jl8 ı.aı 

llllmak .... 11.10 Ut u.n 
., ........ ,. ... 

• Ç JK ~.da arı:ıta"' bWıfimetçe nıad:ı.Jya \-erUnı~k için 
kırk blD Ur&hk tahsl...a& k:ıbul cdllmlı;- Bunda.o ba.hso

dcn bazı arkadaşlar 1'kadınlara rııadmlya yerine mest' li yüzük 
verllrncU-., dJyorl:ır" 

YARDIMLAR YAPILMALI =.~-~-arı-nda-ı:.ı 
--· 

Bize lmlırsn madalyadan, > UzUkten ba.o;kıı ) ardunlar ;ynp
mntı, her do~an r.ocuk için çok çocııkln allenln eotraama yeni 
tab3k ııa,·o NmcnJn çarelerini aramahdl'f\ 

Bhlm bu tckllflmb bnkôn!ilz da de!;lldlr: tun em1Akten 
efftç1 all"le"' topn.11 daArtrnak için hUkOmn~ b:ı.şlanan ıc.. 
trı!>bDıı':.., tathJ ıı'ınn ı::~f'rken dıılhtıl1.V'8k tnrırn~ genlşUğf llo 
a:: :Cro ... ::ı çor.u'.lam ııııpııı nra ıntfa bir nispet ı;özctlloc"'; v 
1 bu lmk!uı koJıı,rca kmln OC:llnıl~ ot~ A· 

. - . . . .. .. . ... -~ . . 

.,,.... • .!' ..... 1 ; 

Cümhuriyet bayramı 
hazırlıkları 

Merasime bütün mektepler 
iştirak edecek 

-~~~ 
mm.m J&klS§lDUt dola~ lla&rV 
ftldWSS. bCltUD mektepere tılı' &am1aı 

s0ndm:D1f. pazartost ıaıı0ııcıa ıuı. 
... dera1eriD cumhurl)"lt Ye bıkd&p 

mımruu et.ratmda ~ bDdb-
m1tUr. • 

Otrulle!"!Ja avrrca dl'rıt ~ ımıınfıı· 
rmdan bnşka ~ğleden aonra eum· 
buriyet ve tnkıltı.p meVZlla etra.tm· 
ria konferanslar tertlp edllPrPktf .. 
Bu kontenınslan ~ğrctmenler ve· 
rebUPrr>T-1 "°'' te•l,.IA 1 .,.,,,,,'"TIA ftı• 

tlrak etmll Rbsylar da YCrCcÜ' 

Jerdtr. 
Okullar 28 Teçrinlm.'~1 st1]nft lj~ 

Yeden eonra başlamak Qzerc 30 an· 
C!1J .,UnU akşamma ka.dnr taW yapa 
ı':Aklardrr. 

Li!e vt' nı-ttı n""'1ll• ... 2!\ TPıırlnf 
~-vel aab ~nO yapılacak t~rPn" 
~llll.atJsna fc:ftra): ~rc!'klPrdfr. Bu 
rıun ''"'" okuTiattlıt ""-rlrldar ~,,· 
lıunft!br. p .. ,..,pt,,of "1\nl1 hPtten 15~ 
l"P.tmPnler! Kıı L'•~sf f!ııl,,nn""ft 
hlr tonlantr yapnrak ml.'nıtıfme ts· 
t!nılt •n,.111nrlnf tncı.\ılt ,.,.,.,.,.M,. • ..tı,. 

. Zengin dilenci kadın 

Bunak olduğu anlaşıl
dığından beraat etti 

101 yqmda olan Servet paralanın 90 aenede 
biriktirdiğini ıöylüyor - _ .. 

Oeçenıerdo mubtell! ad!ıırla dilenir 
ken Bakırköy lakelc:ıinde yakalanaı:l 
dllend Marlka, a.111 acil Uo ~gcı~ 
8erv•t. mUddeSunıumtlikte bir mUdde 
iumuml mu&vtnıoln ~: 

• ._ Paramı 8CD aldın!,, dl~ JaPlf 
tıkt&D aaara dell olup olmadıemu> ao· 
JııoıJm&.'31 lç1Jl TıbbıadIS mU§ahedeha 

oealne ya~tı. 
M.U,a.bedebano dllendn1ı:I 7&11ııııcıu 

ıJogma bir bunama dcvrlnd• oldufWJu 

Çift tedrisat usulü 
kaldınlıyor 

tık okullarda blrkl\Ç yıldanberl 
blna mtl.8D.adcslzllğ! yttzUr '""D tat· 
blil edilmekte otan çift tedri8at u· 
eulü.DUD ıUr'atle tatdınlmam içiıı 
l.atanbul vilayeti tetk.lltlere başla 
mışt.ır. 

Şim..11oe ,. .. ıo ... vn.,., .. ., ...... !".1"r 

neticesinde tstanbulda Beyoğlu, 
Fatih Te Emln~nn °t'"' ... ''•lnde ,.,. 
tedrisat yaptın yirmi bc5e yakm 
ilk okul vardır. Bu oku1'ar Mn ,-e· 
nJ binalar klıalanacak \'O talebeler 
binaları mUe~lt olan okullara 
tlatrtıJacakttr· 

Yollar baklanda mühim 
bir toplanb yapılacak 
Vali ve belediye reisi Lfttfi 

Kırdar. muhtelif kaı.alarda ya 
pıJan yolhır hakkmda kayma. 
kamJıklardıın izahat istemiştir. 

önUmUzdeki salı gUnU kay· 
makamıar valinin başkanlığı 
altında toplanarak yanılan yol. 
Iar ve bugUnkU kazaların yol 
vaziyeti etrafında nıalfımat ve
recek1erdir. 

Vlliyct bUt~eslne yeniden yol 
inşası için munzam tahslııat ko. 
nacaktır. 

• Belodifode, ııçık bulunan memw--
lukıar lçf.D b!r ml1sa.baka tmWı3Dı 

yapılacaktır. 

• Belediye ınutıaaebc mQdQrU MUb 

tar, beledl~ an ıoıor ot.ro.tmda 
imbat vermek üıcr. )'1lkmda Aoll& 
raya pdeeokttr. 

• Matbaaeıla.r, bcıledlyeytl. tmallt 
bane sayılıunı.yacaklan için blDA ver 
l'f.aJ tarhında dcğl§iklik yapıımnaı late 

t.e9b1t e~. dlln de OçUDcU sulh cev. 
mahkemeaf.De verllmtıtlr. Sorveı bö>· 
l<tCe cezai eh!Jyets olmadıfl a.ıılqıla 

rak ınah!temoce berııAUoe karar v. 
ı Uaıif, paraa iade oJwıatak eerbeaı 

bll'&kıllıııştır. 

Servet mahkemede, Qzorlnde bulu 
nan 1631 llreyı 90 uencde btrtkUrdlğı 

ili, h1ç evıenmodia-tnJ, d1loncUlk def1 
ça.maşm:llt~ )'llptığmı söylemt§Ur. 

ldhalat ve ıhracaı 
blr.ık.er ı 

Ticaret odalarına 
bağlanmalan 
düşünülüyor 

Aııkaradan gelco haberlere ıörc 

1'1caı-et VekAleti ıtııaat. ve lhrncal bll 
ilklerin! yeni bir şcktıde organlZe et 
mek mevzuıı tı.urtodc me§gul olmak 
tadır. O~dlğlınlıe göre, •ekAlet 
eaaaen Ucan:t odalarmın buı;Un blJ U 

et mc\c•.ıt ol&D \cya olm.ıyıuı ı~ı 

ve lhraca.t %Umreleri Uzert.odc çaıııına 
aı a.all vuifclerlnde:ı olduğ\l " bU 
yUk odalArm bu tekilde eııaUme.ı.ıkırt 
bulwıdu:ıınu gözönllndc tutarak hcıı 
odalann daha faal bir oeklldo vulft

gOrmesı, hem de blrllklert.o latanbw 
ve li.m!rde odalann gcn!Q ve faal kau 
rolarmda.n iaUfaae cdcbiln:ıeııl lo;Uı 

blrllklert.o odalara ba;:-lı bir ocldld~ 

çaJ.ı:malarmm ıJaha mUn.tudp olaca 
gmı ~rm~tUr 

Ticaret vekAleUnde ılmd.1 bu ,ek 
UD teUtlk edllmclıte olduğu haber ve 
rllmektcdlr. Bıı ıckll Uurt.ode ıuı.u 

karar verildiği ttıkdlrde b1rllklcnıı 

bug1Uı lt'tı nğtr gelen lmdrole.nna 1b 
ttyaç knlmıyncaktrr. Bu takdirde bir 
Uklcre glrorıten tUcearm •crmeııJ 1& 
umgclcn 200 Ura dubUllye Ue ltha!At 
ve lhrac:attc.ıı mUtcve!ut maJ bedellD 
de-ı btrllkJore verilen ,YUıdo yaruıu.o 
bundan sonnı Uc:ıret oda!Arm& vortl• 
ceğl anla§ılmaktadır. 

Yabancı dil öğretmeni 
yetiştirmek için 

Mıı.arU Vck{lleU, ,aba.Jlcı d.11 ognıı 
menı yetl§ttrmek gayutl• )11Jteck öğ" 
retmen okulunda blr f\lbe açmağa ka 
rv vvmı,, tıuırlıklara b&§lamqur. 

gue muraeaat etmlflerdl. uauye " Buradan otomobil 
kAleUnJn gelen covabl U%erlnc bu ta· 
tek r00dedil~Ur • laştiği getiriliyor 

• tzmırde KarftYakada, kıSkıı.nçUJl BıLsl'tLda otomobil IAııugt tıulundU 

ytlzUnden kD.nBt Nıızmlycyl 22 yerin tu haber almmı~. bunun lı;ln oto-
den yarnlryara.k ö!dUron Ya:ı:;aJı Ra aıobU §lrkctlcrt ~crbnJ akr dltlt ~ID 
gıp, dUn bltlrllcn muhaltomo.sl sonun 1 ederek mUhlm slpnrl§lcrde bulunmuı 
da 14 e..:oe 8 ny hnpls ceı:tuıma ve 701> j tardır, Ancak, mnlların gelmesi ıçtıı 
ııra p:ını. cczas•na. nuıhkOnı cdllrnh tlr. en a·" ':"! bir av ı~zımd r. 
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Askeri liseler 
atletizm • 

şampıyonası 
d. el., 

4\1üsabakalara üll 
devam edildi ,...,,.,,,. 

Askeri U.selt'r atletizm ~ıı;cncr· 
nasına dUn sabah Kadıkoyd~ıiI' 
ıııhı;e atndında devam ed 
\iman neticeler tunlardır: 
ıoo M· ltor: 

1 - O!mnn (fil) 54 lt~ .,,,., 
2 - Halit (DL) 55.3/ 10; şc· 
'fehmet (DL) 55-5/10; 4 -
rif (DL). 
"l<tOO Al· ~ 

1 - Cavit (DL) 10.20.1/-~..,.,, 
'<or; 2 - Zarif (DL) ıo.2s: cc' 
r,-ahrl (KL) 1n.33.1 110: ·1 -
mt <KL> 10.ss.ıııo. 8°"' 

tklııcJ gelen Zarif do eski 
"lnfrp rek"runu kırmıştır· 
rrfR1Tı ,.,,,, 

1 - Hayri (KL) 47,14 nı; 2 -'tl 
'Jecmt (DL) 46.56 m; 8 {l{lı) 
t{l,) 44,21 m; 4 - Nadi 
ı3,40 m. u 
''f??JlU.A vtJJ\!"IEJ\ Ar~,.~ 

2 
/ 

l - MUnfr (0' .) 310 rl1: ttı: 
'"rif <DL) i e F ikret fl\:L\ ~f,)' 

1 - f zzet (JY ' : 4 - H. vrl < 1\11• 
A~kerf ıır .. tletlzm ı::ı:ır-; # 

<ıst gelecek .. 'tn et•?'"",....., -" • dttıl ..... 
ıO 600 m, 4 X 100, S ıı ııoııJ 
">mhtt tıtma mU!a.baltalıırl} le 

·r~cektlr. 

F enerbahçehler 
venı ıdare 

neyetler;nı seçiıler 
tJ dili' 

Fenerbahçc umum1 beYC eııt L. 
öğleden sonra ıoplnnnrnk, Y 11•' 
dare beyetlPrlnl seçmlşlerdfr~!lld 
pılao intihapta blrlncl re tsulC 
ŞUkril Saraçoğlu, ikinci rf ı:ııJ"' 
Ha!lan Kimil Sporel, uınuın ınuıııl 
tanhğa Zeki Riza Sporel, u cıo!• 
kll.tlpll~e Muvaffak Menemen ylııcJ 
hı, muhasehecl All Muhittin S.'lrl1-
Bekir, azAlıklara da Hamit • rc!ll'' 
r.o•~lu ve Mazhar S""nmt~lr , o .....,. 'lur· 
reknik komlte aynen lt:ı~ 

Haber .n bu rnacı 51 
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ı 
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Soldıın sap: ıe!J111ı' 
ı - BUytık bir Avrupa de\' }lilleı. 

merkezi, olur mana.cmıı., :ı - ı.,-tU· 
kıgm çok olur, 3 - BUyUl: ti:_ JCo' 

p:ı dcvlotlnln merkezi, !UJl!l• sıJ 6 
der, dudak mn:ıasmadır, 6 - ııS '7 " 
Dilenci, Ara~ nyna Dlıuınn: ~ ~ 
ıı:vvcl zamıı.oda bir bn-"1' ruetı. t t~ 
lıcıh&ıwı yaruu, 9 - Clhet. tartl ' to1" 
nıhıu, ıo - Bccorlltll. cnIJl!C3°• 
ra!ttan çıkanlı:r. 

rUkardan ~~: JaJ' ıı;fl' 
1 - AdJ çovll'.liğe aııanJ ~ıı::ttıı" 

çUk b1.r bqere, bir Balk&D d t&ofti 
hUkG.met merkezi, 2 - ~er~ 
bir demek, lDUkam. a - ~ 
lmpa.ratorluğutıun bOyUlı tıır 
ca çok bUrmet.e ta.yık var1Jk, ııııcıut' 

• - lıWıkemcniD urarııu dl'~ 
karar. Arılpça o..sla maııa.sııı8• tıııJıııı' 
O - Onsuz yqanınaz. a.ıeytıte eJf 
malt, t - Blr yallUdl a4l. 'I ~ 
nota., vermek 8 - soyaıcıer. ~ 
O - Bak•om 

0

abnu. AJ1lto ıO -
cet, tınyvanı.a.r, )'8,at°• 110ı:ıı 

4 numaralı bal~ ~· 06. 
1 - Barbaros, C, 2 - ~' ~"4 • - ır. ,. 

nJ, 3 - L•Jt, t, Açar. ırıuır• 1 
St, ~ - Ca.llo, ltıt, 6 - L. pır. 9 / 
A, Aı; •l(Ar, T, f! - \"rrılcC, r.~K· 

l !) _ I{ t ub, /\. .. 
''" ' T rı IJ, 
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e r n 
r en! 

Bu &atulo.rı .okurlien saymı 
'1lp nıenıurunun suallerine cc· 
ııup bl'trnıi , vo bir canıi:ıya men· 

lr fert olmıının h!ı.ltlı gururu· 
~bir dl'fo. druı:ı duyma~ bulunıı.· 
~ıııız. füinlzdcn dı any:ı ı;ık· 
liııt-ı ... ~~rriyetinden mnJırum ol:ımk 
~ ...... .uınl,ş blrlı::ıc sn.at içerls1ııde 
" lllll7.da clolasruı ''nenbn. bıç mıı· 
~~~il bnlıntıfuı'!" snıı.1i s:ıynnm 
t'ok ~Clii il!ın cdl!lncryc krulnr, bir 
C{!gtlr~falar d:ıhn hntırmı1.a &ele· 

~ıl~ rı_a:nm nrnsmôıı g~Pn bC::i 
tır 'tttiı inile rırUl'<unız mulıaJfüak· 

· llu artışı gö terccck rak:ını beş 
!!llc tekiimüllimüı:U ifade eden lılr 

botılür <le t 
~ 3'e 011llııl icllınai fj3.1'1lıı.r \"C mo:ıy-

h. 11 bir refah dcrccC'.si iı;crisindo 
ıou~ her cemiyct:to zıiifuımn 
ta lldiycn artması t:Phiiılir· zı· 
ı; her fert, ctrnfwuı k:ınmclnn 
lf:1nı1s ınlnimlnUCJ"le dolup taş-
1'~ gönuf':t ister, e,·ıcnmoiimı 
1lı-h ne htr beylıın gi!:I lmt"ıınlarm 
!in tı.nch, bile, ilk in &ndrm kendile· 
cıe: 1t:ı.dnr lınynt tohumunun, 'bir 

ng ere 
Fra.nsaya. 

taahl ütlerini 
ifa etmiştrr 

Bunu Lorıclradaki eski 
Fransız elçisi sölüyor 
Llz.bon ,]{) (4. ~.) - Mnru! F rnn· 

mz muharriri Andro Mouro!s "Dl Trio 
Noticl:ıs., gazetesinde yazdığı bir 
makalede, Scdnn mııluırC'bC'sindcn son 
nı. Frnnsnnm mukadderatı 1TIC\'Z\JU· 

b:ıhs olduğu nnda ~"Jörı;ll tanılrndan 

al!ylencn nutulttnld §lddct ve gadabı 
'\'C ll~ belt..;nU pnrlak bir tnkd!r ve 
tazimle tuıııınktadır ... 

"Sedan muharebesinden sonra Çör
Qllln ilk' işi, bt'z!Un \"nhnmetlnl na· 
garlyc indirmek olmuotur. Çörçll ı•a· 
risc geld',ğ• zıımnn karannm l:ııtiyc!.l 

lle ~ilksel: harp dl\"nnuıı hayrete llU· 
~Qrmllş \'C tatmin <'tml§Ur. Onu o gUn 

görmüş cılımlar onwı !jlddct \"c gatıa· 
b:run, f!Aht bclll.gat\nln hayranı olmll§ 
lardır. {"..Orı;U La\"&.lnln ve Brukıselln 
terkine 1·c Bdclkanın IAhlıycsine mu· 
tıa.lefct eunı~ ve bir mubbll t.aa.rnu: 
için emir \•erilmesini 1 tcrrılfUr ... 

Maurofs burada I ransnnm sukutu· 
na kadar Lo:ıdrad:ı. Frnnsız sefirliği 
yapmış olan Chnrlcs Corblnin ıu söz· 
lerl.nl ha tJrlııtmaktadır: 

"Dürüst \'O fns:ıflı olmalıyız. lnsll· 
tere taahbUUer1nl Un etml§Ur.,. 

"lııgillz !uluıbrmın te§klll fçtn ta· , 
rihlC"" tcstı1l cdUını§tl ve bu tarihlere 
rlayct cdll.ml§Ur. B!zlm hatamız müt· 
tcfiktm1zden derhal l 014 tclıl Juıclc.r 

asker ıstemcFelcllğlmlz ol:ı:n:ıştur. 

H:ıUıı.nmızm ve istihkıtmlanmızm 

mllda!aa. kudretinin föhretl nıız.ırlnn· 
ııuzm ''e genel kurmayımrzm gtizleri· 
ıı1 kö:- ctml§Ur .. , 

bire önmesini t:••rmekfon lloğan 
t\J bir ~ hmp \"lıttlır· l!lr tns:n Fena hav atar 

• 

İngiltere 

üıe,.inde • 
hava 

fa a liyeti 
dün a z oldu 

Londra. 19 ( A.A.) - lfa\a •e 
emniyet nezaretlerinin tcbli41: 

Bugün lngiltcre üzerinde pek nz 
hava faaliyeti kaydedilmiştir. Mün 
!erit bir kaç dli5man tayyare i bu 
rnba11 Kent üzerine pek az bomba 
hırakmı~lar<:ıır. Bu bomoordıınan 
tayyarclerinden hiri düsürülmü:r 
tür. 
Öğleden sonra münferit bir dü5-

man tayyaresi orta lngiltcreye bir 
kaç bomba atmrş-.a da hasarat c
hemmıyetli değildir. lnsanca daza. 
yiat yoktur. 
Öğleden sonra batı - ccnub böl

gesinde ikinci hlr di..ı.,;man tayya. 
resi düşürülmüştür. Bu bölgeye hiç 
bir lxımba düşmemıştir. 

Daha geç, bir düşman avcı Iilo
su Londrara doğru dahile sokul
mu~sa da bomba atıldığına dair hiç 
bir 'rapor almmamı~tır. 

DÖRT AYDA OLEN YE 
l'ARAI~ANANLAJ~ 

Londra, 19 ( A .A.) - Evvel· 
ee haber Yerilmiş olduğu gibi, 
hava akınları neticesi olarak 
tngiltcrede haziranda 78, tcnı. 
muzda 258 ve ağustostan 1075 
kişi ölmüstür. 

Dün eylül 1çin verilmiş olan 
rakamlarla ölenlerin yekfuıu 
8365 e \•armaktadıı-. 

Yaralıların mecmu adedi 
12352 olup, bunların 155 i ha· 
z.iranda, 321 i temmuzda ve 
1261 i ağustos ayı ?.nrfındn ya
ralanmıştır. 

~ ~ıınıcııkn 'il c~,·.:ılı ycilştır 
lı- ktcn k:ı(ryor.;n. ve• f!.\ocr nnormal .} f ı ı · · s • ı · fJ 
~fert de~i0Jso hu C:f'~-iomrnlıı for 1 nayyare aa ıye ını urıye l şe er 

Japon 
tayyare eri 
Hindiçinideki yeni 

J üslerinden kalkarak 

ı 81rmanya yolunu 
bon1ba rdıman 

ettiler 
Çu11l:i1ıg, 19 (A. A.) - Bır

mnnya yolunu ne bahasına olur
sa olsun açıl· tutmaya azmetmiş 
Çankayşck başhyan Japon hava. 
hücumlnnnm tesirine karşı fov. 
kalade tedbir ittihaz eylemiştir. 

·roı boyunca da.fi b:ıtary:ıla. 
rı ycrlcştirilmi~. mülliın nokta
lara miihim i~aat malzemesi 
depoları tesis ve işçi ekipleri 
teşkil edilmiştir. 

Yolun küşadından 12 saat 
sonra Japonlar ilk ilk akmlannı 
yapmışlardır. K:unmingden ge
len bir telgrafa göre, 36 tayya. 
re yolun muhtelif n~ktalarmı 
bombardıman etmi!::lerdir. 

Fransız Hindiçinisindeki yeni 
üslerinden Jınreket eden Japon 
tayyareleri Birmanya :tolunun 

münteha noktası olau Kunm.inge 
\'C Yunnan vllayctinin diğer iba... 
z; !jehirlCt'inc şiddetle taarruz 

etmişlerdir. Hindicini demir yo
lu üzerinde kfıin J{oşiuda bom
bardıman edilmiştir. 

Halen Çin hükfunetinin siya
si işleri dirch-törü ol:ı.n eski bil.. 
yük elçi Tsiangtingaın şöyle 
demiştir; 

"- Birma.nya yolu da.ima de
mokrat memleketler arasında. 
yalnız maddi değil :ıynı zaman
da manevi bir bağ olmuştur.,, ...._ lı:tiınai, lkhs:ull h!r takrm ı;e· iti 

8 
.,... d 

~l~ ''ıtr drmclrlir· Hu hrsahn ı aza 1 ag ada 
farı re llÜfnı;ıımnr.u:ı rıo itıl<lar erUr B l b b . ·ı· 600 b" 
da ı Rö torf'n rnknm. tıynr zaman· unun a era :r ı .,.gı ız k t • 1n 
ft~lt'llmP.IPrln (111 (.")ğalıJığım t;ii"• ' tayyareleri boş aç 1 .t 

~, ! olaraldır, l'\ll"rmdcrin ('O o durmadılar A'Talannda eski başve- Karyola 
ı,ın::ı.<ıı, lı,:flnıni. ıkhq:ı:li tckamu Londrıı. 19 (A· A·> - Hwa ne. kil Cem il Ma rdam da 
~) ~İl Uıu1A rı1t'~l".ktir, fcrilerin 1 .. .aretinin tebliği: lngİfterede sığınaklar 
, lll'ftı:bn, ~ ~ay;<shrn:ı!:ın, kn· Havanın fenalığı, ıılço.k bulutlıır var için yapılıyor 
,,~aıındM, Mfülıallı-rinı1C'n emin ve buz hu'"ulilnU kolaylaştıran Kahire, 19 ( A.A..) - Al • Ah. 

01'13 rın:ı lıir llclil olnı-nkhr· hava şartlnn dUn gece bombar • ram gazetesine nazaran Fransız l.ıındru. lı> (A.A.) - Dahlll (lroni· 
lıtıt llu kllılar da. drğil. nl.ıfus :ıyr dmıan t:ıyyarcleriMizin harekatı - makamlarının kendilerini tevkif yet nezareti cıJnııklarda lrullanıac:ık 
tl.ı da artı , doj'."::ml:ınn yv.şadığmı 'll zo:lnştırmıştır. Bununl:ı born- niyetinde oldu"' unu ö&'t'cnen bazı olan karyolalar için 12 bin ton çelik 

1 llıc;clana ç.~mmu. olur· Doğan· b~r Kil ve llnmburg deniz teır; • Suri)•eli §Cfler Çöl Yolu ile kaçaralı tahsis edllml§ oldu~nu bildirmekte
'~. raşayı 1 memlekette bil~ se· 1 rih~rr lxımb:ılıı:..m1'!1 ve Lucnen a• Bağdada muvasalat etmişlerdir. dir. Bu suretle dııhn 600 'bin karyola· 

l •hin liikscldll!lnc nhitfü. l~- !~yom fabıikn:ı.ı.e Dorm?und Bunlar arasında ki ba~vekil c.c. nm imııllııe imkdn Jıa11ı olacıı.Jttır. 
~ '°eıtl w .ı; t; fıı.brikasındn ve Duiaburg nehir ll- mil Mardanı Bey ile eski nazır EvYelce sipariş cdllınl§ olan blr .m1l 
l'o • do.gan ın-nılum:ız ynşr 1 r:ıanındn yangınlar çıkarılnuştır. LQtfi el Haffar Bey de bulunmak- yon tahta knryolnnm teslimatı bugQn 

, tıı~a"~~ nnnclerln, i:OCDğn. L-a.lr I Schvertc, Osnabruck ve Dormound tadır. b3§1ıyacnk b~r ay zo.rfmd:ı ikmal edl· 
1 hıa -.. wıeimı fıi;renmi'l <l!daldım la mal'l'andiz garajına ve clemlr- ıecckt1r. 

lr. vollnrma taarruz <?dllml§tlr· Bu 'Mllha.llt makamlar tarafmdmı nyrı· 
llltiucl '"f 11 •1 · · . harekata iBtirnk <>den tavvarelo do ke!lif U"U"U yapan bir tayyare· ca. blr~ok karyolnlar s!parısı do veril· 3........ nu llS SR\"U:U () l .ıocı s:ı rlm1 • ı 1 • • :. • • "' .,, 

"'Q al'-.~. ,,_,.: f · 1 ·ıu . zın 1eps salınma donmUşse mlz dönmcmlşUr· mıı bulunmaktal'lır. 
llıb ..... ·~n~ ar•, mı r;;uum ~:=::;::=:==:::=.===:;:=======================~~==~===. J~:-c..u ı'İ.Stcrcn lıU\'"\ C'4 li bir \"('Sika . "" ln • Kurgos, ıo (A.A.) _ Almaııyn 
\ııı kılflbmıw b~ arırkcn mU!r polis mUdUrü H!mler huı;1ln Burs-osa 
~ rtlıı.r içeri lnac bile urlığı- muvasalat etmiştir. 
to~ '.'inrıı;ı kotulacalc ol:ın n Un 

olııınt;ı icabca•ğirıi unutmadı· 
"lttı Ilı O ~nni ll· IlDıt\i!lkti sa· 
'iıı ela nı lıf.cet nlifn 11nun sici· 
~~ 1'ntılacıı1I blrlı ç milyon Jm §U" 

raı.~ ~·nrn ettiğim~ <le miyar ofa· 
ır. 

l · ~ı"rlc fl'lillcti bn.klmula l>ötil niyet 
1t t10"l'CnJcrtn, eğer l-an;:ı, hesap· 
~Jr:ııcla. l an:ldıldnnnı mrydann \"ti" 

' "ıı k·r • "tlİ llcliJ de budur· 

Muzaffer Esen 
'.......,;~ ..... 

I{ 
'1 ,_'. •ı eski mu: ıipierlndcn bi· 

"'İh•ij 
lığ, " rı Jl:lpa5l oldu{;"tlna inan • 
btı a. :(JSt-1o ka~ı çiftlik Eahibinin 

C\ l!lt muamc:esino dayanruno.· 
~ lab.ıncasmı u.Jamm Uıcıinc 
ıtb it.tırak onu yere yfkmıştı. SL 

lnrı in "ahı ve ç!IUlk sahibin 1.n§ 
»lı;drn acı 'bir hayltırı~ln yere 

rııı11/1an!lla:iı üzerine, kilise ö
tı. ~l kal balık biribirinc karış-

lt ı~ eyCean s:>n dereceyi bulmuştu. 
~aı,:ıltılar bağrt§o.rak çocuklarını 
bcrıt l't:ıayn uğr~ıyorlar, kimlsl 
ırıı ;: teskine ç:ılışıyor, bir kıs
"~ re kantar lcindc )'llvarlanmış 
''na tlftllk hlblnin ~ uıa top

~~ ~lQp ölme<Uğine b:ıkcyor, 
lıfr t.,. abancnsuu gayet soğukka.n. 
lal( \'\rta lekrnr cebine koyup a• 

la du 
'tından l"lllakta olan muh:ı.ribl ko· 
rl.,, Çekerek kaçrrmak lırtiyol" 

lıu ka . 
dova. rgaşalık kısa bir mUddet 

nı ctlj, Zira o csnndn bir oto. 

* Sofyn, 19 (A.A. ı - Devletin buğ· 
dny ithıı.l!t YC lhracııt mUdUrlUğU 

ıru,yemt ihracatını inhisarı tı.1tma al· 
mr,tır. 

• Roma, Hl (A.A.) - Ste!anl ıı.· 
jansmdan, Bulgnrtsto.n z!raat nazırı 
Bagrlnot, Napolldrn buraya getmtıı· 
:Jr. 

• AnU"·n, 10 (A.A.) - Amerika 
i ordusuna ıııcnaup bir tayyare He mu· 
1 \•nsa!At <"!c' n mUdntaa ınUtcbassısıarı 

mobil Ectl dayulmU§lU· 
Milddeiumt:nü ve jandarma ça· 

\.'Uşu \'aka mahalline frel~lerdi. 
Fal:nt k6~·1ülcr sbğ omurundan 

tehlikesiz bir surette yarnl~nmış 

olan çiILllk ı;ahiblni derhrıl orta -
dnn l:a.ybcdh·crmi~lor, gi:z:liccı bir 
l•öy . n.:..,,. b<1•yarnk tedaviFine 
koyulmuşlar mııı ,.., ,. · .. olnn 

eski muharibi de dostl:ıl'l orad:ın 

knmrm~lnrdı· 

Resml hilkrtmet memurları ge • 
lince, k6y1Ulcr hUkfımct memur. 
larmdıın hiç hoş]nnnuıdıkları için, 
ortalığa muvakkat bir sUkCınet 

gelmişti· 

l1Uddctumı:ınt derhal cesedi 
muayene ederek hemen orad:ı t:ıh· 

kikıı.tıı bnşlaıiı· . 
:Milddeiumumtnin hiç kim:seye 

aldırış etmeluılzln usulon vnzüesl
nc ba.şladı{;'ltlı s5rcn köylillerse 
killsenin önUndcn nynlo.mtynrok 

nralaruıda tekrar hoyccMlıı mUna 
lm~:ıtara koyuldulnr. 

AnUı;un nl'lasmnı tetkikine ba~tamw 
tardır. 

• Londrtı. ıo (A.A.) - lııgillz hava 
kuvvellcrl subaylıırmdan eski lr.t§VC' 

kil Nevi! Çcmbcrlnyn yeğenl Ralpb 
Hore blr muh:ırebcdc ınmıı:ıtar. 

• Budapc~tr, ıo (A.A.) - l'Jııca.rls· 
tanda •o b1n tııctnın mcsntyl taUl et· 
mest tehllkeslnl gösteren grcvlt'rin 
tılmdl btr tc:n·lye larzma b:ığl:ınmak 
U:z:cre oldufU bildlrilmeklecUr. 

V~lngton, JO (A.A.) - Slovnk 
Amerllmlılarm bir heyetlnl dlln Ruz· 
vcıu ziyaret etmJ&ıttr. Heyetin reis! 
bu mlll11.kattan so::ra )ııptığt beyana 
tn nuarıın relslcnwnhur Jtcndlaiııe 
"yutulan bütün kUçUk memleketler 
18UkWinin fal'lcal icap edeccğlnl,, Uy 
lcml§tlr. 

• Atina., 10 (A.A.) - DN.B. aj:ı.nsı 
bildiriyor: Glrlt adasml'l:ı muharip lı1r 
devlet lehinde aıcnt tczıı.JıUrat l"tUIBğr-
na :muhali! barcheUcrln<lcn dolıı.yı, 

sekiz kl§l tevlill cdllrnl1Jt1r. Bunlar 
:lngntcre lehinde nUınııyffltr tertip et· 
mJ~k:rdlr. 

Görünmiyen harp 
--.-...~.-.... --..-...................................... ---------.~ ............ 

• 

6 Yazan : VLADlı R A A 
S:ıbılı

0 

J>olon.ra ~tclllccns Scn'ls Şcflcr1ndeo 

' Heı:kes lı:ı.yr<:t ve l}cycca.n için· 
deydl.e ırnyUn kızıl bcW.sı denilen 
çiftlik sahibi haldkııten tlhinlerc 

tekrar bir zehir atmış, ortolığr 
müUtiş bir surette bulntıdırmış bu. 

lunuyordu· 
Herkes hakikaten pnrçalıı.nan 

ecsedin papas Andre:ıya ait olup 
olmadığında tercddUdc dUşmUş • 
tu. Cesedin yUzU taıunfnıız btr hıı.
lc gelmiş oldub'U için hakikaten 
parçalanan ndamm p:ıpa.s Anclrca 
olup olmadrğmt nnla.rnnlc mllmlrun 

d~fildl. t 

Bu mesele, köyllilertn ilk nnda 
kapıldıkları tcesslirll tiddetlc uya 
nan muhakeme saChasmn naklet • 
tiğl için, zihinlere ilk defa bu 
vnhı:iccsine cinayetin sebep ve fa. 
illni dil!iilnmck fikri de gclcişti. 

l\:öylUlerln kimi papas Andrca 
gibi melek tııblntli bir adamın blç 
bir dUşmam olamıync:ığı için onu 
ltili.aedo bomb=ı ile öldUren nlçağın 
herhalde bu köyden birl ola.mıyn· 
cnğınt söytilyor. klmtııi bu vahşi 
cinayetin ancak bir mecnun ta • 
rafmdan ynptlabileecğini ileri iti· 

Geçen sarım gUnUnUn ikiz doğanları 

ayri sayımla, 
.. 

ayr ı ve 
ele . ! 

A 

aıme ne a e 
Hayri Sayım doktor, Hayriye Saime de 

öğretmen olacalt ! 

Dört evlat sahibi babaları, i·opu topu beş li1·a:;ile 
çocuhlarıncn hep~ini bayran? günü nasıl :;evindirc

b:leceğini düşünüyo1·. 

litar ,·akti gC'çmi!:ı, kıındillcr 

1 

- Sizi en z.iyadc alik:ıd:ır eden 
ydnmış .. 'l'Orbcden mlcTikayasofya· bnnlnr ~e,ğil mi? dedi · 

. . El" d bi - Eır lıartnyn ksdnr beş y :nr 
yn doc;nı ıruyorum·· .. ım c r del1rcccfü!er dC'~I mi? dedim \'O 

aı.lrcs \;ı.r: Küçükayasofyn Cami Uavo ettim( 
13Q!: ~ numnrn 15.. - Snyıın glinü doğmalarmt bek" 

Bu evde bundan bc:ı yıl evvel liyor muydunuz? 
yapılıı.ıı say1mda bir kadın bir ba· - Knrm1l':ı cumartesiden ağrısı 

tutmuştu· Elıc,ı nldı!t, o gece b z· 
tındn. ilti ~ocuk doğurmuf'l, sayıma <le miz:ı..fir etti;: .. Sab:ıbkyin ı;:m 
yctlştirmi.5'1l.. crlar mkln.5ıncn n:ıynndıın cwel 

Orijinalll<'sini kaybclmiyen bu dünyaya gelmeleri için öylo <lun 
TUrk mah:ıllcdndc Arnavut ko.ldr ediyordum ki-
rımlan Uzerlnde t~t.:ın ta§a nUr - 1k1z olduğunu biliyor muy-

dunuz? 
ynrak ilerliyorum· -- Nereden bileyim .• Be.n <le 

llemen 11cr yerde iftar cdllfüğt· yukandn idim·· K:ırı:m gşağıdıı do· 
ni gösterir alfı.metler .. Anılık pon· ğuruyordu. Geldiler: "Biı; kwn 
ccrclcrdc:ı çatal, tab:ık ırıe.!!lcrl ı;c- vnr .. '' dediler- Sevindim·· Biraz 
Jiyor .. Kahvelerde, bakkal düklcün· so:ıra gelip bir do oğlun oldu, de· 

mezler mi? İ§tc o 2Xman. ~ 
lnrındıı. bile iftar ediyorlar.. kaldım Ne bileyim ben çift. doğu· 

Kafesleri inik pencerelerin arka· racnğmı .. 
sında hummalı bir faaliyet olduğu _ Çoctiklarm saymı ~U doğ-
muhı:ıltkn.k.. malan uğurlu .geldi mi? 

Ben, geçen sayım günU doğnn \'c - Dik'kat dmcdbı runn, o za· 
Hayri Sayım flo H:ıyriyc Saime man günde 3 • 4 liraya iknda.r yev· 
ls.imlcrini alan yan-ıılan \'C Al.lolo· mlyo nltrdım· Şimdi ise yilz lrnruo 

bulnmtyoruz-
rlnl görmeye giderken, bu fakire\~ - Ne iş yapıyorsunuz? 

1 
Icrde yn.5ıyn.n vclüd knrdcşlcrlınin - Dülgerlm- Harp dolayıslyle 
nUfusun artması :için g~lcrl usta dilk!kılnı knpadıktan sonra iş· 
gııyrcti dilşilnüyorum· Bunhırm n· Biz kaldım- .Anıtı. Alla.ha. bin be· 
rasmdan berhangi bir kapıyı t:ı.• rcltet 'VCr!in, yine bcr sün çocl!k· 

lamı n:ıfnknsmt temin cdebil!yo· 
ün, muhııkkak dört beş çocuk kar 

emızn ~ar·· 

Nitcklm '1935 sa)'IDllilda. vntaruı. 
iki cvın.t hediye eden Abdtülah oğ" 
lu 1smallin oturduğu kl:smen. hıı.· 

rap evin kapısını ~aldtğ":ım zaman, 

inceli kalınlı çocuk sesleriyle kar 
ştlıışt:mı .. Aile reisi ka.pıyı a.çt.I .. 
Bu nlq~am &atinde kcndllerln1 ra· 

hatsız Cdi!iimin sebebini ~lmca. 
~ıilztlcacld Iıntlnr gcvucdl·- Bu, or
ta boylu, henüz 32 y~lanndıı. lcııra 
yıı.ğız bir delikanlı.. Tllrklere has 
bir nezaket ve mlsnfirperverllklc 
Uı.mbayı alıp önUmc düştU, beni 

blltUn ınc!rüşatı bir tek kıın.apedcn 
lbnrct olan fakir, fakat tertemiz 
odasına çıkardr-

BirJ!Z sonra etrafı.:nı dört. çocuk 
alm-cytı- Bunların en bliyük on ild 
yaşında.. Bu sene ortn mchlcbo 
btı.§lıımL5 .. lkizlerdcn b~ko. blr de 
dn.ha kliçük \'ar.. Tostoparlak bir 

deliknnh· Adr Yılmaz. 

- Maşallah, dedim Dört yavru· 
nuz vnr. 

- Alln.h bnğııılarsa .. 
Diye cevap \•erdi, sonra Meta 

hayıflanarak: 

- Üç tanesi de öldil, ölmeseydi· 
ler, §imdi yedi tane olaca.ktJ ... 

- Demek çocukları bu :kadn.r 
ıeviyorsunuz? .. 
-- Sevilmez mi~ .. Bıı.b::ı. olnn bu· 

na bilir .. Ak§QDlleyin işten dönUn· 
cc onların cıvıl cıvıl etrafınızı sar 
malan ne bUyük zev~tir- Hepsinin 
ayn Ti hususiyetleri '\'Ur· 

O za.mnn gözleri ikizler üzcrJnde 
durdu .• 

rtlyordu· 
ı Herhalde papas Andrcanm bom 
balaıınıası lçin hiçbir makul se • 
bep dllşUnmek iınkiı.ru yoktu· Bu, 
bir intikam ~inayeti olama.ıdı· Pa· 
p&.S gayet fakir bir adam olduğu 
için p:ırnsma tımıa'la da yapıl· 

ınış olmasına ihUmnl verilemezdi· 
Onun i~ bir kısmı mlifrlt poUU· 
kacı köylUlcr bunun sııf siya.~t bir 
suikast olduğunu iddia ettiler. 7.J.. 
ra papas Andrea da poUtikayltı 

meşgul, gayet vatan:ıevcr bir n · 
diınıfü. Bilhassa köylUyU son de.re

ce severdi· 

Ruhani bir adam olduğu halde 
köylU partisine dahlldl ve bu paı
li i~ bll)ilk bir ~evk ve lulrnret.. 
le çalışrrdı· 

Papıı.'Jm civar köylerde de bü· 
yUk nüfU%U oldu~ için kendisini 
köylil partisine dü.5mıın olan hU
kQm~t pnrtlsinin öldl\rtrııllş ol • 
mnsı pek melhuzdu· 

Ortalığın hnyU ka~ıfr, Diyet 

ruz-
- Dört çocuk bakmak kolay 

ceğilı •. 
- Allah hepsinin n~Tl ayrı ıv.· 

kUlI veriyor- Biz de cl.lınizdcn gel· 
diği kadar çnlı§ıyoruz, 

- D:ılıa da. çocuğunuz olsun, 
ister mlsin!z? 

- Ayda. 60 • 70 11.m kazancmı 
olsa, soldz çocuk yaparnn. Hepsi· 
Din do tahsiline dikkat ediyorum·· 
Bir ndam oısaıru-ı •• JU&mcti 

CllQJ"e Sa~ ilo ~i ıelclc 
verip mektebe yollıyncnğmı .. 

Çocukla.ra tınkıyorum.. Kilçlı'\ 
Hnyrl Snymı 'biraz neşe.siz, Hayriye 
Saiı:ne de, elinde bir kilçilk mendil 
oyn~ıp dlıruyor. Babası nnhı.tr 
yor: 

- Sainıe çocuklarımın içinde en 
uslu.sudur.. Bizim :Mon.~cr, c-vct, 
Snymım ndı Monşcrdir, o lbirnz ke· 
lifsiz, onun için böylo öuruyor .. 

- Nesi vo:r, hem neden ::Monşcr 
diyorsunuz? 

- Çok kibardır do. ondan Mon· 
cıer diyoruz.. Onun ndt ev içinde 
Mon.se:rdir- Bütün nrzusu doktor 
olmnk- Fakat şimdiye knda.r dok· 
torlar derdine sııro bulamadıklnrt 
lcizı böylo keyifsiz duruyor. 

- Evet, iben de nesi l"nl', meriı.k: 
etmiştim· • 

- &şmda lılr ynrn çıktı; üç 
nydrr ka.p<ımniyor, Belediye dokto· 
nınn gösterdDr, fay-On etmedi- am· 
hane hı:ıat.ahanesine götürdük, faz· 
la nltıkndar olunmadı.. Çocuğun 
bUtiln nc~i ondım, yoksa. cin 
gflıidlr. Bir yerde durn:maz.. 

Kil~ük Sayım da. net acı başm· 
daki yarndan c.i.kfıyet etti: 

- Başını geçerse rohat edece· 
ğim .• Mektebe gi<lip n.dam olr.ca.· 
b'IIIl ... 

Dedi· Saimeyi lıir hayli zorla· 
(Lfdf cıı sayfayı çeviriniz) 

meclisinde köylU partisi mebu&a.
riyle hUkfınret p:ırtls1 Cıza.lan am· 
smdıı ta.banca. tabancaya mfiııalcn-
5alar ve ka,ı;nlar olduğu mralaı
dıı ve seferb~ ihtimnllerl baş. 

gösterdiği eu günlerde, pap::ıs An· 
drea gıöl l:>Uyük ntlfuz sahfb1 bir 
o.damın vUcudunu ortadan kaldrr
mak istcmelerl akla yakm görU· 

nUyordu· 

Suikasti bu cepheden ı;l5ronler. 
hüktlmet partisine karşı son dert'
co 5lddetli bir gayz ve kinle ntıp 
tutmaya başlamrşlardr-

Bilhassa, çiftllk sahibi Nikola • 
viçin gayet !knt'I blr kanaatle par
çnlıınan cesedin papas Juıdreay& 

nlt olmndiğmı söyleme5l, cino.yo -

tin siyasi ve hükUınot tar....ftnrltı.n 
tanı.fmdan yapıldığını ileri sUrc.n. 
terin lddla.larını son deroco 1.-uV" 
vetlendircn bir sebep totı1kll ct
malrteydl· 

( Detii:r:m.ı var) 



ı 
l: 

~ 
\ 

J 
o 
l1 

a 

I 
~eeeeeeee++Aeeeeeeeeeeeee+••e•e•4eeeeeeeeeed ...... " 

•• il •• ~ if 

BUYUK MOOABAJCA : Musoıini Sayım çabuk bitirilecek Sayım günü 
vapur seferleri 

cnn~ tarafı ı nchlc) de y a,p 1 malı? bir habere göre, ~lusolini dün 

~ HA BF.lt Gauı .. ının ''" arolmda buln<'>Cm" kuP"nln" tnpl• t 1 01111\'f:R Al.1'1'111 •• \Rl.IGI 
4 oı:ıya ~ !ayınız. Uıuıla.r slt.ln Rnberlu d:ılmt okurucuım nldıığıınuzu t ı Roma, 19 (ı\./\.) - Bütün l· 
~ \ lsbat cda".Cktlr. 'l"erllpjettlği iz mUsab:ıkoJan doğru halletnıi, lnılun. ~ 1 talyan matbuatı, uzun bir tcvalc 

' 3ey talı:blnt.• hnkkınır. )\Ol>tnr. ;J~upoular sırn mınıamlı olması mecburi· Belgraclda büyük bir faaliyete geç 
• ::ını1. dnl~ lmponlıı.n lam ol:ır:lt. lbnu: edemedlğlnl:r: tııkıllrde hiçbir I'" kuftan wnra lngiliz ajanlarının 

4 dlr. Gcı:;nılş nil.! h:ıla.nn~ Jdnrehnnroen ' mı!\'Clldll bulundıt,'11 tnlullrde 1 tiklerine dair razılar yazmaktadır. 
~ temini nncal gazete fl~·ntuıın {ili!: nd .. ıoc knblldlr. Yu.go-Javya şehirlerinde mihver 
~ • -- • devletlerine karşı beyannameler da 
~ Mf)'SABAKAJ.AR NJlSIL OLACAK? ğıtılmaktadır.Yugo lav· Homen \"e 
~ Bulgar hudutlarının birleştiği Nego 
.- Evi kazanacak okuyucuyu (seçecek I mtıanb:ılrolafa ba§lamıızdan önce tin mıntakasında Romen, • Yugo~ 
: yapılacak ve hazırlanacak. blrkaı::f noktada okuyucuııırm yıırd°*n~ lav hududundaki PrahO\'O şehrinde 
~ 1htl)"8.Cl ,·o.r. \ • l ı f ı topl:ınrnı) olan Besarabya Alman· 
~ Müsabakaya \b~§ lamazdan önce larma karşı köylüler tahrik edil· 
• '\ \ mektcdir. Gazeteler Belgr::ıd llükü· 
~ \ BABEH, yaptırmaya.\ karıır h•crdlği/cvln, okuyuculıırmın arzuıannın metinin bu Yaziyete enerjik bir su· 

... re m~laaı elmasını isUyoı:. Bu 1Ubol!a: rette nihayet vereceği ümidini iz· 
vvi:ı.A: ı Dalml okuyucuııvmıızm\cr.in nasıl , ve nerede ynpılmıı..sı ııı.zım. har ediyorlar. 
• 1 geldiği hakkında.1fll•lr~rfut ve ver:llecek malılmata g-6re onlar p 

' dan kabntaslıık •ıcroklltır~isteyecck ve tertibat hakkında blrlblr: ~ İT.\LYAN G,\Z•:-n:LlmlNlX 
lcrlne yakm laokfler fJ&lst ıılınnr:ı.Jt Yeyıı !lklrlcrf gözönllnde llPCl");J •. \RI 

bulundurularnk plAnlar\,nc,,-rlneJb~lanııcak ve en çok rey toplı. Roma, 19 ( A.ıl.) _Yunanistan 
yan pıa.nm, in,asmo. gqçllmek ~ Uzere faaliyete gtrl§llecektır. ve Yugoslavyadaki vaziyetin i nki· 
lm-ın nerede m..~ edllıi:eginde de yine okuyucularımızın muıı. şafr ltalyada derin bir dikkatle ta· 
terek tlklrlerl dlk1mtef aıınacaldtır. kip edilmektedir. 

A;\ırı:N~ BULUn bunlar de\·zınıtederken,JlO nırıncı teşrin ıo.ıo. 10 Iklncı. Stampa gazete-.~ "Yugo-lavya· 
, - ,tqriD 1041 ıırnSinda\ olı.·uyuo.ıtanmız nnuından, evi ve diğer nm yeni zamana uyma~a iktidar 

hedl~lcrtmızi k~cıık okuyucuıanmızı scçmelc llzcre llııber sızlığı,, b .. 1~lığı altında Bulgari tan-
blrtb!dnden cazip tlQ mtısa.bıi:m terU;l edecelctır. nu mU.sabaka. dan aldığı bir te!grafı ne5retmek 
lardıuı' birlnclsino l~rak ~n Gkuyucuıarımı:ı: h!U \'llrnkal:ı.nru tcclir. Bu telgraf çok manalıdır. 
kapa.iti ,.o kendileri \tar~ mUhUrlenmJ~ b1rcr zart lı;lnde Stampa gazetesine göre lngilte· 
ldatebaneml:ı:e tesllın)edecelltler ve mukabUlndc birer numarıı renin siya i. diplomatik ve a~keri 
aıa~ardır. 'nır okuyucu ' ilk mUsabnkaya hangt numara ile mağltlbiyeti ye büyük Britanya 

~tirak etmtşse ildncLslne f"" nı;unctı.&nno de nynı numanı ile mağlup edilemezliği hakkındaki 
ı:tlrıık{ edcc$Ur ve aıra n-bmarııslyle, lslmlert ve adresleri yazılı yanlı~ dü~iincmiıı tevlit etti~i hir 
b1r dUter tdtı,ılıı.caktrr. siya~i buhran başgö termi~tir. Da· 
Her mUsabikanm ınlllayetııııle. lokuyucularm bl.z& tevdi edece!<. ha realist hir zihnivctin \'ÜCUt bul· 
lerl kapalı .ve mUhtırlU zarflar} Altmcı Noter Galip Dlngöl'e mac;ı birço!( engellere çarpmı~tır. 
teallni cdllccektır. Bu mıreUe her okuyucunun nynı numarayı Siyasi adamlardan mürekkep bir 
ta§ıyıın Uç za.rtI[bulwıa.c:n.ktJr.<Ancak tıp mlls:ıbaJm nlhayete grupun derin bir i~tihalc Ye bi!· 
erdlll mnda - ld, bu zaman içinde ev de yapılmı~ ve bltml§ 

1 
ha::.sa rejimin cezri bir surette ı:ıla· 

olacak - Altıncı Noterin kontrotU nıtında ntıı:ıcnk, her mu. hı yolundaki te .. ebbü lcri boşa 
aabıkm no mtımbakayı dn. doğru halledip etmcdlklf!rt nr~tın. gitmiştir. i\lemlekctin ihyası bü· 
ıa~tır. Evtnjlnır'asma d;lhll (olnbtlmek ıctn mUıınbıklıınn Uç yük bir nisbet dahilinde vaziyetten 
mDpı.l:amm\doğra hallctml:t hulnnmalnn arttır. Şayet ucu_ mütte·c;ir olmaktadır. Farmasonlu· 
nU halleden hlpjld.İmcı ~ıkmamısP - k1 mll.!ıı.bııkıılarımız ko. ğa Ye yahudiliğe karşı alınan ted· 
ıay ol&cağı.1ç!Jl bu tmklnm'.dır -

1
.- kur'a llı:blnl h:ılledenlrr birler ancak yarı tedbirlerdir. Ve 

aramıt!a ~ec:ıektlr. iki mihver dc\·letinin gözlerini ka· 
Şayet halleden yalnız b!r kJ§i l.sc ev doğrudan doğruya, malQm pamak i~in ittihaz olunmu~tur. 
prtıarla ona. btrakıl&czdc,lbirden fazlaysa, dlln lım.h• edildiği YugoslaYya !'U anda iki ~nıpa 
tekilde hareket olunacaktır. ayrılmıs bulunuyor. Bunların biri" 

'"" ı:;i eski ftlcmi iitcki de yeni !ıkmi 
HABER KIJPONLARIN'J TOPLAMAYI •tem~il etmektedir. Eı;J:i filemi tem· 

sil eden grup iktidarda bulunuyor. 
İBllAL iTMEYİNİZ Yeni fılemi temsil eden grup ic:e 

bir avuç gençten ibarettir. ~lemle· 
ketlerinin istikbali kaygusunda o· 
lan bu gençler me\•kilerini kuwet· 
lendirmeğe çalı~ırorlar. 

MQaabıklarm her mtlsabaka. bltl§lndc zarflarını getirdikleri 
armd& llAD edilecek tarlhler'arasmdtı.ki kuponlarını da birlikte 
g6ndermeler1 mecbtırlyetlııdc bulunduklnnnı dll~erek §Jmdl. 
den ona g6ro hareket etmelerini, gn%etelerlni muntllzamıın al. 

' malannı ~ hatirlatmayı faydalı buluyoru~ 

imdi Baber .okaya~ularındaa bir saaı: 
EV NEREDE YAPIUiA(f VE NASIL 

YAPILMALIDIR ? 
EV HAKKIN DA MALUMAT: 

ı - !ki oda: Yatak ve oturma. ...,..., 
~ - Hol: '.Aynizanianda yemek odası. 
3 - Küçük bir antre. 
4 - Banyo • Abdesthane bir arada. 
5 - MÜtfak. 

/ 

6 - BOdrum katla sığınak halinde kiler. t 

tTI'~:::: :;;=.zı oöNDERINIZI 
Bu hı:suatakl ccvaplarmızı 25 Dlrlnclte§rln 1940 tar1hlne !tadar: 

l'UGOSLA \'l'AD.\1\İ 
l'AHUDI u:ıt 

Bclgrat, 19 ( A.A.) - Vreme 
gazetesi, Yahudilerin kültür sa . 
hasmdaki nüfuzlarına karşı ye
n,i kararlar almacnğmı haber 
vermektedir. Yahudiler tiyatro. 
da, radyoda, gazetede, kıta~r
lık, ve sinemalarda çalışmaktan 
menedilecek tir. 

Tashih 
DUnkQ (Dikkat) sUtunumuzda lılr 

cOmle eksik dlzllmL,Ur: Cilınlo ııöylo 

olacaktır: "O halde, kanun ve vlcda· 
nl §:ırtlarma uygun olmıynn ce1.ııev· 
l~rindc tevki!, lııırnlarda hapsetuklc· 
rlmlze lcarfı lcnnıınun tnahl1üdUnO 

okııyucula· 

Cumhuriyet Türkiyc>sinın 1940 ı 
üçUncli savımı bu sabnh flant 7 

• 1 
de lstanbuld:ı., s:ınt S de dC' h:ır.· ı 
ve'!- Jet istatic;til~ umum miidurü 
Celal Aybar'm rndyod:ı. söykdı~i 
bir nutukla bUlUn yurtla b~la· 
mrştır. 

Saat b<>şten itibaren soknklar _ 
d:i kimseler görUnmı'z 'olmıuıtt:. 
Yalnız sayım m0mıırlnn ile küııe· 
!erde nöbet tutan <'1" ve polliıler 
vazifelerini alımı; bulunuyorlar -
aı. 

Sa:ıt lam ) <.'dide blitiln s:ı.yım 
mC'murlarr vazifl'lC'rlnc ba •• lamış -
l:ır. kcnclilC'ıinC ayrılrın sokaklnr. 
daki C'VJcrin kapılarını ('l\((JTS\.k nU· 
fus yazmağn bac;lamı~lnrclır. S:ı -
..,"lm merkez bürosu ise .r:ıbahlcyin 
bt>şt<'n itilıa ren f:ıali):ctc g"çr.ıiş
u. 

Dün ı;ch.imi"c g-elcn D:ıhili:·c 
\'l" 1<İli Faile Üztmk da sayıma bu. 
radan yn1.ılmıfi \"C sayım fanti} cıU
ni teftiş etmiştir· 

Vali Liılfi J( ırdnr s:ılı:ıl1 levin 
vilayc•tc gelcrc-k Dc\'oğlu ve tstnn 
bul k?smını. vali muavini llüdni 
Karataban Anadolu ve K<tdıkiiy 
cihetlerini. vali muavini Ahmet de 
mcrkC'z faaliyetini kontrol etmcık· 
tcdi:-!Pr. 

HC'rkes günlcırdC'n beri yapılan 
propar,nnd:ı.lnrın tesirilc sayım 
memurunu görür görmcr. munta-
1.runan icap ed~n c<:'\·aplnrı ,·eriyor 
ve mcmurinrın iı;ini mUmkUn ol • 
duğu kad:ır kolaylaı;lınnnğa cnlı
ı;ryorlardı. Bu arnd:ı. bazı tuh:ı.f 
rnuhrıvcrclcrc de tNıac1üf olunu • 
yor, 70 lik l>ir ihtiyar kndmn: 
''- Kaç yl!.Şınclasın ?,, sualini 

sornn memur: 
"- Kırk be~ime yeni bastım., 

ccvnbiyle yeyahut hayli rapkm 
olduğu yüziiııdcn bt'lli blricıinc sor 
duğu C'Vli misin sualine karŞl: 
''- B~inci kr.rımla on giln e\·

vel C'vlendim·,, eevnhını nlı~·or vo 
kclıkahalnrla güli.inliyordı;. 

Evlerine knp:ınan halk. bugün 
tam mannsiylc bir lctirnhr.t gUnil 
yaı:;:ımaktadır· Aile reisleri prn • 
cere önUnc kurulmus, camlan 
buğı.ılannn penccırclerden soknkJn· 
n se)TCdiyor, kadınlar, genç kız

lar, cocuklnr p('JlcCre ve balkon -
!:ıra kofarnk l:omşulnrln P.ohbPt 
ediyorlardı· · 

IlütUn ltônmµnnl:ır snyım:ı inhi. 
sar c.tmcktc vo lıeı·kcs ım}--ınun 

kactn biti.rileccği otrnfmdn bahis -
tere girişmektedir· 

1stnnbıılda bu nndn 16 biıı kü -
sur sn.y1m memuru ç:ılışmaktadır. 

Bütün gnyrctler s..ıymnn mUm. 
kün oldui:'ll kndar erken bitiril • 
mcsi ctrafmda teksif cailmiı:;tir

Sütün viliiyctlcrdc nyni zamanda 
birinci gelmek müt:ıbaka0ı \"ardır. 

lstanbul her sene en geç biliri -
yordu. bu sene lir saat erken b:ış
lamasmdan isUlııdeyle en evvel 
bitirmesi ihtimali de vnrdır. 

lstatisHk umum müdürlUğün _ 
dm öğrenildiğine gör<'. sayım bi· 
ter l>itmez sny1m kiığıtlnrı hemen 
Ankarayn sovkolunncak ve nihn. -
yet netice dört gün içinde belli o
lacaktır· 

'.Kimse, sayımın. 'bitliğini bil. 
diren top veya düdük S"slerini 
işitmeden sokağa çıkmıım:ılıdır. 
Belki de sayım herhangi bir 
arıza dolayısile gec vakte kadnr 
sürebilir. Bu takdirde, yine dı
şarıya çıkmamak Jfızımdır. Çı. 
kanlardan 25 Jira para cezası n
lma.caktrr. 

Aı1kara radyosu bugün için Ankara ctıddealncle \'akit yurdancla llnber pı:etcsl bDylik ınU!llbaka 

memwluğıı. 
. AdJ"!lslnc g6ndcrm~z1 veya geU~cnW rlca edcrt:ı:. 

....... mm-. .. .m .... •ı ~" ~ • ,.., 't ! ·. .t 

~. 4 4 .:e:2. :c;n. ~; +b;: :o::~!t!~8. ~e4 !!1!':!! !11.~!: ;·:!t~~ • •; 
dan.sa da ağzından kelime çıkma• 
dr. Nihayet babasmm: 

ğu görmeyi dllşilnüyordum. Hal· 
buki bu temiz Tilrk nilesi içinde 
geçirdiğim yarını sn.at, beni riya· 
BIZ bir hava ile snmıış, kendine 
ba..ğlnm,ıştt· Burndn lekesiz Türk 
yuva.sının samimiyeti, sa.fhğr, ve· 
lüdiyet ve bcı:cketi vnr· 

Bu Hafta SUMER Sin~n1asında 
CHARLES BOVER ve IRENNE DUNNE 

- Kızmı ne olmak . istiyorsun, 
bey amcana söylesene; diye xsran 
üzerine, kUçUk inci dişleri arasın
dan ild &elime dökUldU: 

- :Şen öğretmen olacağım .• 
Ba.bası anlatıyor: 

- Şu çocuklar bir meydana. çık· 
sa!-· Yoklukla çocuk yetiştirmek 
zor oluyor, runa katiyen mütees· 
sir değilim·· Allan büymrtur. diyo· 
TUm·· 

Sonra sır veriyormuş gibi sesini 
a lça.l tarak : 

Görllnilşlcrl gibi fakir, harap, 
fakat Jcalblcri gibi snf ve temiz o· 
lan ou evin kapısından profe5yoncl 
bir dUşUncc ile girmiştim, çıkarken 
arkamda kapanan kendi öz yuva· 
mın kapısı idi· 

MUZAFFER ACAR 

- Bakın, diyor, önUmüz bay· h ı 
ram .. Aylardan beri ancak lıc§ lira Ş e ir Tiyatrosu • . I 
hirikUrdlın·· Bu }Jaradıın kanının Bu nkeam 20,30 da 
bila haberi yoktur·· Şimdi diişUnU· Tepeba§ı Dram kıınr.:nda • 
yorum, bununla çocuklara ne ala· Otello 1 
yım? Birine nl,' diğerine alma, ol· Koın.cdi kL'lmıncln akşam 20,30 da I 
maz Hepsine nlmaya.'kalksam pa· Yalı usnğı 
ram klfl gelmez .. Nasılsa kendimi· Ra§İt Rıza Tiyatrosu 
zi düşUnmUyoruz .. Ne vnrsa hepsi Bugün 3 film birden: ı - Taruını:ı 
üstümüzde!.. Bari liU çocukları lnUkamı: TUrktC', 2 - Gangsterler 
memnun edebilsem .. 

karvı karşıyıı, 3 - Kahraman SOvıı-

t:ı.rnfınclnn yar:ıfılnn 'c kemali tnkılirlc S<') reıliler<'k :ııı.ı ... ıırnıuı 

Büyük 
Me' ,.i.min <'il l>lil iık J<rnn-.11.rn sijıJii :ı"k filmini göriiniiz· 

Sııar lcr için) rrlcrin "' \0 rldC'n nlıhnlması l'İ<'n olıııııır· 

Bugün 

MELEK 
Sinemasında 

NEŞ'E - EGLENCE • 
ZEVK - iNCELIK 

\"C c:on::.uz bir kahkaha filmi 

KUYRUKLU YILOIZ 
l 'run ızc:ı Sözlıl - B:ıı:ı l:-0llnde : 

fc\·J.:alade bir program ha~ırl:ı. 
mıı;. saat 'i,:> tan itibaren faali
yet~ geçmiştir. 

~IERKEZ Bf"ROfnJNUN 
Bil' NUMAHALI Tgnr..lül 
Vilayette çalışan sayım m<'r. 

kez bürosu biiliin ka7A'llara irti
bat memurlarına. tebliğ yapmıı,
tır. Tamimde .su sualler vardır: 

1 - Memurlar gelip tamamen 
vnzifelcıini almışlar mıdır ? 

2 - Saat kaçta işe !>:ışlanmış. 
tır. 

o:a .... lnmfı l n!'lrlr) 
, ·apuru 9 yrrin~ 18 do gid<'r"'ktir 
Bugün lzmit post.P.::ınm rr~dl ~ f • 
ri Y('(>ılmıyacaktır. ~.Judan)~ J, t. 
1mda sant 8,1:> de kall:acak pnst 1 

bugün yapılmıyacal:, yalnır. .,ı<'. 
19 da (.\1 ar:ıkoz) \0 apuru ~H c 1; 

tir· 
t'l.W~N' Gl•:tııl 

Bıı S:tlınh. s:ıyım h:ı.şl:\rlıld n 
sonra limanımıza ilk ı;0l0n ' ı ıır • 
Ülg'n olmıı'1tı1,· Zrr'.1gulinkla'I ,., 1 
mektc olnn t l<;"cn"in ha~ ii y ılctr 
su olclıığıı tahmin C' '·lmrld dil"' 
Gl'mi, bu Mbah saat Y<'dİcf P b<>· 
ğa1.dnn içeri :irmi~ ve llüyükdC 
önkı inde d<'mirll'miştir. 

a - Gelmiyen memurlar var
sa vcrlerine yedekleri ikame e. 

"' 1'1tI~!'· L~~I! 
~ilmiş midir?.. . '> •• Eıllrn" poslarını r:ölllr ., trrn lJ'I 
Sayıma Beşıkta.'i. Bakırkuy, nbah S,47 de Sirkl'clr,rn hnrrl:et rt 

Falih \•e Csküdarda saat tam 
1 
mlştlr. •rrcnrle bir tl'k yoku )o\tll· 

yedide, diğer .kazalarda 7,5 da J~atnr, E<llrncyc lloğıu yol ın:ı de' ıll 
ba.~lanmıştır. edecek, ~nyrmın bltti(~i llı'ln erl.Jlrn ı 

Köylere gidecek olan sayını truıyondan yolcu alnca.ktır. nıınl ~ 
memurlarından bazıları yolsuz· lıaşka, bugUn, s.ıyım bı:ıncı-y"' ı,ııd'1 

lıık yüziinden otoınobillcde gL S!rlccc;drn kallmcnk tr<."ı yol.t ır. 
dem~miş. at vcvrı eşe!{ tedarik A n:UPA t:m.;pm~:"t 
'd ı • 1 k. 1 d YOLCllT,\m 
c ercK }O açı ·mış ar ır. s;" 1 kr ... ıı t" d ~ rl·'" T,.. h" , 

1 
b. . . • mp on r p~ı •.. v . ı 

.ı.. ıısu ı auınc a ırısı bu sa. ci fatns,·onı.ınn mm·:ır:ılnt <-tıni •· 
bah Eminöniindc gezinirken ya. tir. 12 J\\'rup:ı. yolcusu ı;clır~mi.ıd 
kalanmış, izin kağıdı olmadığı kendileri sayım m<'mııı l:ırı tar:ı ~ 
göriilmiiştür. • fındın ist.'lsyomın hirinci m '\ki 

Fakat yapılan tahkikat so- salonl::ııınds. islir:ıhate cia•·rt cuıl: 
nunda bQnıın itfaiye neferi ol. mic:lcrdir ~:ınm mcmurlaıı C.: r 
<luğu anlaşılmış serbest bırakıl- hol iPlerine ba:-bnı !arrlır. ~!]• ırı 
mıştır. memurlnn aras;nda da lisan bi'rf\ 

bir kız mrmur bulunması Pcnrbi· 
S.\ n:u Gtı~n DOOı\:-0."lu\I~ ı er Ur.erinde iyi tC'slr ynpmıctır· 
Sııyım gtlnü, sayım faaliyeti başl11.· Gnlf'nler arcsında Almıın ın ı· 

dıktruı sonm ı,;chr!mlzde hlr doğum hC'ndisi oldu&unıı fiÖ.} liyen tnrı.c:e 
vakası cin olmuştur. l-"atlhte Şeyh Ali bilir bir 7..atla bir .Jap·m \"C' bir 1. 
sokağı 19 numarada teğmen Mıızarrer talynn vardır. 
Ekmekçinin hlr kız çocuğu dllnyay:ı jııponyalt Jmai BerJinden J:C'ldl· 
gclınlştır. Çocuğa Saime Saj'lm ııdı ğini, BC'rli'lrll' hiç kalıll'ıdı~ıll'· 
VC'rllnılşUr. hnrp vnr.iyı•ti lı:ıkkıııd::ı. bir ı;O 

llundnn b~ka Cağaloğlıında Mnh· söyliycmh·C'ccğini; tekrar J:-ron • 
mudiye caddcsln<.le lrnlııcılık yııp:ın y:ıya ~idcceğ::ııi süylf'mi .ur. C:<' • 
Da\idln Ebus.sııud cadtleslndckl 74 mı· lcnlC!r arasrnd:ı birkar. tt::ıC' d" J\I. 
maralı e\·lnde bir kız çocuğu dUnya· mnn kad•nt vardır. 
ya gelmfş, ismi Sayım konulmııflur. 1 
Bu çocuk Sayımın bn§lıımasından ev· Sayım arifes ndo fstanbU 
'"el, s:ıbab snnt beş buçukta do~mıış· 
tur. • 

ingilterede 
Mahalli müdafaa kuv-

vetlerinin mevcudu 
1. zo.ooo )\işi .• 

J.ondrıı, 19 (.\.ı\.) - Harbiye: rnüs· 
teşan Edvnrt Grlggs bugUn s6yledlğl 
bir nutukta czcllmlc şöyle deml~tır: 

•'- Mahalli mUdafna lmvvct1ne 
mrns:.ıp olan lıcrl<csc 6nUmlizdrkl bir 
lcnç h:ı!tıı. znrfınd:ı üniforma ''crilo
celctlr. Bu kuvvetlerin mevcudu film· 
di 1.700.000 c bııllğ olmııktııdır, Bun· 
lnnn hU~11k bir kısmı uygun slllıhlar
lıı tech!z cdllı ı!şUr. Diğer kısmın t<'c· 
lılzatı d!ı bu işe hııyrnnlığ'n değer 

bir mlky:ısta iştirak etmekte ol:ın 

Amerllmnm y:ırdrmllc yakın hlr zn· 
rtıandn lkm:ıl eclllmlş. olncıı.l<trr . ., 

•p••.--r ... _•_'I 
f AK Si M Sineması 
..;u:,:iiıı mntinelcrılen itilıareıı 

(SaJıınılan . onrn) 

~ANAKKALE 
:il 

GEÇiLMEZ 
Türkün Ebedi 
Kahramanlık 

Destanı 
Nlrkrc Sü1JU - ~arkılı :\luftnam 

.:mm ,·ıı ~\ııkrri ı·ı ı111. 

Şnrlnlnrı yapnn ve hazırlayan 

Sadettin Kaynak 
Ezcldenbcri l<alırnnınnlıf;'l clluı.m 

~ıırnn ve Tilrk ordusunun yenilmez 
ı,m·\·ct ve kudrcllnl, '.rOrk Mlteıi.. 
nln hiç bir Jcuwct ve ıslliUl karşı ı 
sında eğilmediğini bu !llmde gö 
rcccksiniz. 
................................. ,.... ..... 
: 'J'llrk 1 tll.;lı\llno temel uı,ını İ 
! lrnynıı Kaymakıun 1\Jl'ST.\FA i 
; KE:\1,\L'ln bıı fi imde ~'nnnk· i 
• kRleniıı ıın ıl g~llıııez oldu· • 
i ğmıu bıba.t f'ttlğlnl hcy~.nnlı\ i 
: ~,·l"f>d~k11lnlL4 : . . . . . . ................ -..... . 

Bu filmde Jşldeceğtniz l}ilrlerin 
gUftelcrlnl: VECDİ BlNGOI., 
SADio::TTlN' KAYNAK ve .AŞIK 
VANLI EMRÜJ. .. LAH tara!mdan 

Sı.y:nı :ırlfeı:füd.-ı lstnııtıuııuı: •11 

ı;-ltllkçe ka b:ırr.n bir alAka ile, rn ,.,ı 

la ehemmiyet verdikleri şey, ~ u nlı 1 

'nc,·nıe. yl bir' glln en•elde:ı hnı-ır 

lamıı.k olmuştur. nu cllıelle. dUn. fl"
0 

ccy:ırısına kadar Ltanbulun ı: r 1•
1 

pazarı, muazzam bır ltllı-r ı;ıhl b r 
tnrnfındıın girip öbllr ta.r:ılından çr 
kon ··cnmk nrıı.yıçıları .. ili' uol ıp ı..ıŞ 

tı. 

Bu !anliy;t, dUn, bllh:ıs3a saııl 1 t 
ile 2ı tınısında keııd'ni guııtcroıı:· 
bundan sonra. 23 e kad:ır glllik<:C s· 
zalmı~tır. 

Dun. bilhassa. eknıl'lt, et.. cı,ı::ırl'l• 
nlkollU içkiler \"C konserve ycnı' ı;ırr 
de fnı:l:ı satış olruurıtur. li"ırınlara. ,:ı· 
ki tehacüm yilzUn<lcn :r.a bıl!I. ııu:ıt!ltl 
tedbirler nlınııı. talcb knrşıswd.ı. ıırııı· 
lnr, s:ıal 23 c kadar mlltcmndıjicn cı-· 
mek ı;ıknrmışl:ır \c bütün !htlY:ı.cı 
fazlns.ıe ımraılamışlnrdır. 

Et tıyatınrı, dUn, semtine göre 5 15 ; 
kuruş nrnsında yUkselUlmlştlr. 1W' 
ı;Un cV\"Cl 40·4ı( kuruşa pr.rnkcncJıl 
aatıl:ın koyun eti dlln lstruıhultln rıO· 

ıu· neyoğlunda u5 lmruştıın r..çnğt bil 
naııınmıştır. J(:ı.s:ıplnr, et fiyau:ırın111 

l" ınezbahnd:ı ıln yUl:scldlğ'lnl lddi:ı e 
mlşlerdlr. Onların lddlıısma gurc bl: 
Itaç &1ln e\·vcl mezbahada diri oııırıı 
kılosu J4, 15 lnınıı;a s:ıtılan koyunııı;: 
dlln 23 kuruşa verJlmlştir. J~csunıc 
mezbaha resmi vcs:ılresile bu r:ı1<11r.1 

45 kUIJl~n yUlcsclmlştir. t•• 
Bu ,.nzıyette 50 kunıştnn nıı:ığı 

bil satılamnzmış. ı;· 
J{ıısnplnr, et fiyatı:ırmdııkl ~-tik~ 

1
• 

llğiu sayım vcsllr11l ile mcydarıa ge 
1 

me<llğlnl, yıı.nndıın fUb:ı.ren de 11~ • 
tcre!C!Hin devam edeceğini iddln c 
mlolerdlr. 
--~~--~~~~-~---____...,... 

20. 10.940 Pazar ~, 
12.::0 Memleket sant ııynrt• df' 

ajans haberleri, 12.45 mUzlk, :ı1l "' 
salon orkestrası, (viyolonist Necip !1' 

Jltı 
km ldarcslııde), 13.15 müzik, o· 
tUrkWerl ,.e oyun havaları, ıs.30 ıııı.z· 
zlk, bUyOk fasıl lıeycU, 14 tcıııs11• t§t' 

dlvnç, H,45' mllz1k Ynkm tnrlbten <' 
ıı lıatınılar, Ortn oyunu, dUğU~ıır" 
pchllvıın hııvalnrından 6mcldcr, < 'ııı· 
nacı F..min \'e nrkndnşlnnnın ~u:,ı. 
le) 15.05 müzik, rc.dyo caz orkCSt ıJlıı· 
15.30 mUzlk, Occlt lconscrl 16°111 o· 
zlk, dllğUn tUrküleri, Rııdyo ıcııd~.so 
kuyuculan heyeti tnra!ıncJan, 11~ı· Elde edilen .sayım neUceJcrlnl.ıl. sııııe 
16.45 nıllzfk, mıı.rşl:ır, (Pl.), 17~ or.e· 
20. de tclcrar nc~rly:ılıl b:ı~laD1a 
ro knp:ını;ı. uıı 

!:0.10.1940 tarihli Genel nUCu• ııııY1 ... 1: 
(IC\'ll"" 

~Onllne nlt hususi programın ,yıı.· 
20 OO· Program memleket 15:ınt "'11· . • • llt" " 
rı, ııj:ıns haberleri, 2015: ı.ııız ·ôilCO 

Bu fal<ir aile yuvasınm ne sıcak, rııcr. 
ne samimt bir hn,:ası vardı.. Ben 
buraya gelirken yalnızca geçen sa· Beyoğlu Halh Sineması 
vun gllnU doğmuş obna.la.n itiba· , "'Yatakta \°~onl.ıır Kontrolörü" 

Robert Y oung • Mary Astor • F-rank Morgan 
Ayrıca: FOKS yeni dünya habe1·leri 

~uı;-tln &:ınsltır: 2.30 - 4.SO - G.30 '" U ıhı. 

hazırladı~ g!b1 yine bu filmde 
NAMIK KEMAL"ln "EY GAZl· 
LER., ıµrkıslle :MEHMET AKU"'ln 
' 'EY nu TOPRAI{LAR lçtN 

1 TOPRACA DÜŞMÜŞ ASKER,. 
Şlfrlctinl de dinllyecdtsinlz. · 

ylllc fo..gıl heyeti, 21.00: E~ıl~o~ ııo· 
sayım ncUcelerlnln llı\tıı. 2 · { i\fl· 
zlk: Türle l\!Uzlk birliği kor':~~· T;rt· 
met Adnan ldnrcslnde), 21· · ,f 

t. 4yarı sil, !!Z.30: :Mcmıe:tl't ı;;:ııı l prcY 
l 2., ~o· yıırınk 

Ajaruı habcrlr'r , -·" · 
ri.rl" beni alakadar eden iki QOCU.. \'odvll (3) Perde ·-----mmı- ı;:-ram Y• kapanı~. 



--~G· 
bir ,._ • 
~ "'Wtn getirmek fikri 
~ !ena bir fik!r! dedi

'· "il' rp . ~~ <nr, ı:ok!- lk.i şeyden 
oı.u..: ~ sonr:ı mukavele 
L""f~ • 
~ek sizi getircccğlııiz 

\ ~ rrtderinı ; o tı::.kdirdc 

~ 
bıı~ık edecek b:ıeka 

~unuz, Yahut da ih. 
~ k~,ğa koyup gö. 
\l\ b• ' DUnyanm bir ucım.. 
~~~il' daw nııı~"tl> bulreak 

bitn\ Uılı:dJr bu:vururuu-. . 
' 

'"' 1111 {t~ r.r etU: 
~ odc:Gk r.ııdm hor 
h boıa kesilecek. Dn.. 
~~ıad 
~t -ın~k: Fakat ne yn. 
~ti ve elzem b!r belA-

Vt elzem mı? Kime? 

lq ~dar kendi hcu.hımr. 
'~:-et ve JUzum hlssct. 

·~ene•• gemisinde hap. 
t~ rı.~ Y&ı.umda dadım mı 
t.... e Ceı:er, ccmide kadm 

',t,~ başım kl.:nscciklçr 
~ da en çok :ı:ıddmın g!. 
~~ tilEl<len çıkaran Uç şey 

1 ~~ lr?aı, kwl hastalığl, 
~ l'. 

Yazan fek Loadoıı 
şilphcslz, bul.::.cafmıız kaptnn be
nlm ysnnn!a yaya l:ııJrr. Kaptan 
diye önUınllzc kJm çıkacak biliyor 
musunuz? Ya. l~e yaramaz pinpo
nun biri. yahut kcndislııe knpt.ım 
sUııtl verPn acemi bir tayfa. 

- Ne ehemmiyeti vnr-· Her 
~eyden O\''\"Cl §ürlkim olnc:ık kadı
nın her yerde her :r;ıun:ın hUrmet 
görmesl !fumn. 

- Çok to:ıekkür ederim! 
- Yeikenll~-e kumanda etme" 

ğe kalkr§tlğmız gUn bu hflrmeti 
gBrebileccğinlz, her • zam.an l!dze 
hllrmet ed~k bir kütle ile b~:
laşnbilcceğlnlz ~Uphclldir-

- lns:uu bhknh:ıdan kntılta • 
ca.k lrndıır gUl!Jn~llnOz, doğrusu! 

Genç k:.ı bunlnn söyllycrek ar
kns:nı dôndU, \'C omuz!ıırmı &il • 
kcrck d~v.n ç:Jttı. 

Fakat akş:ımn doğru ı;:eldonun 

fikriDJ kabule mocburlyct hissetti, 
ve onunla anlaştı: genç kız, vakit 

kaybptmcden, Sidneye hareket e
dectlr, ve bir ycllccnJI tcdnrlk e. 
derek, gemiye nılit'nsip bir kap • 

tan hnlacnktt· (Devamı ııar) 

Baş, Oış, Nezie, Grıp, Romatızma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınat 

deThal ke•cr 
tcabaıd.'\ günde a Jcate alnıabfıır. 

TAJU.tTl.ERt:oınEN 8.\JUNl:Stz. IIER YERDE MJU.U Kl.'TL"LAJU 
rsııA~Lı\ 18TJı:vtNt/. 

S~PUNCAKiS 
Çiçek Ticarethanesinin 

Ply:ı.s:ıiliı hlçhl: ŞUB?r..<;İ btı?anmadı~"lnı \'O SAPlı"NCARtS l.;.rnlnl 
tnşıy:ın bn.5ka b~l>lr ~.!çek tlc:vcthaneslyle sı!Akaırr bulmıınadığmı 

s.ı:~,n ~Hst.erUcrfne blldfrmef:lo kcsbJşerct c~·for. Tt'lefon: 40107 

·1,_. ~ "'.f'·: • _ " '... J I ıı. f"\ •' 

, 

Gayrimenkul satış ilant 
latanbul Emniyet Sandığı Müdü~lüğünden: 

SWe)'tlWUZl %41/tMOO l:eup No. sile ndigtm:zJ3n aldıgı (2390) Ura· 
ra ka~ı blrlnd dence<H ipotek edip vldeal:ıde tıorcunu vermediğinden balı· 
:tulda )aprl&D takıp Clzerino 32f)l :-.o. ıı kanuou:ı tG acı madılutııiD maturtı 
60 acı maddca!ne gön f&tıımuı ica.bede11 BUytutıı.dacla Mc§ruUyct mabal1e.i· 
:ım Cal:uml,cumhuriyet,Ça.nkaya caddesinde e.s1t1 ıs M.ye.nl 2S kapı, 6S kUtWr 
14 pa.na. 12• ada. 2 parııcl No. l> bahçell ah:<ap evüı tamamı bir buçuk 9.7 

ınDddet!e açık a:-:Urma; .. \ıo:ımu.,tur. Batı,, tapu a1c1J kaydına göre yapıt· 
rıukt:u!::-. ı\r~tırıruı:;a ı;lrm.\ll tatlyen (1188) Ura pey akçesi ı-erecektlr. wt· 
il ba.ı:kalarrnuzdu biri.Din tc:\lln&.t mektubu da ka.buı oıu:ıur. B ~ bnUlD 
nrıuerlı beledt,ye re.l!mlert v1r vakıf ıca.rm ve taviz bedcll ve t.cUAllye nmı· 
mu borçluya aitUr. Arttırma ıa.rtnamcsı 21-10 040 t.arthinden ttibareıı tetklk 
etmek 111Uyenlere a:uıdık hukuk \;:lerl aen·Lslııdo a.Çtlt 'bulundurula.cııktır. Ts· 
pil sicil kaydı \ .. 82.1.r Ul1:umlu malttmat ta ıart.na.mcde , .. t.aı:ıp dmıyaamda 
Ta."dır. Arttırm:ı.ya ı;trmtş olnnhtr. l>unl:m tc1k1k ederek.. a:ı.tıllp çıkarıl&n 
pyrtmeokul tıakltmda her ~e;1 ~~~ ad ve telAkki olunur. B1ı1ı:ıct lUUD'" 

ma 6·12.-WO tatlhlnı mU.Sac1l.t pcroembe Ca.ğa.l<>gluncla Wn sa11dığ:rmızda a· 
at 10 dan l:? )"I kadnl' yapılacaktır. Muva.kltat llıalo yapıtnbtlmest tctu tek· 
IU ed1lcce>t bedelln tort!h:ın nlmmaaı lcabeden gayrlır.enl.-ul mUkeUctıyeUle 

sandık alacağ::ır tamamc11 geçmı,, olmııaı ıarttır. Aks1 ta.kdlrde ııon &rtttnL· 
nm taahl:.tldil bnld kalc:ı.k ~-!lrtilo 20-12·940 t:ırlhlnc mu.sa.dit cuma günU ay· 
m ma.hnlde ve aynı ıs:ı.attc ao:ı a.rttırmıı.sı yupıl:ıcaktxr. Bu nrttıT:nn~ ı;nyrt· 
meıılnıl e:ı çok nrttuıı.nm Ustilnde bırokıla.cnktlr. mınıa.n tıqr..ı ıdcillerilo sa· 
blt olmıyan ata.kadarlar ve irtifak hakkı sahlplerlnln bu ldd1a1nnm n hu
ıru.slle faiz VC' masartfe dr.ir tddlala.nnı UAn tarlhnclcn tibareıı )1rm1 gün !cin· 
de evı-akl mO:ıl>klcrllo beraber dalrcml.ze blldlrm.elert l:Wmc!:r. Bu sure•ıe 

haklarını blldlr$1emlş olanlarla hak!.nn tapu dclllcrlle ublt omıyaı:ılnr s:ıtq 
bede!n!n p:ı.yıa.,naemJan h:ı.nç krumıı.r- Daha ro.zın mnl~r:ıat nlınalI 1stıycn· 
terin 39/1176 doaya No. sile sandığımu; hukuk ıııt<>..d con1s1ruı mUrııa&t et: 
Jileleri lU:rumu 11.t\n olunur. 

• .J ••• 

Emniyet san&ğt, ~ııdılttnn alınan gayr1mcnkıı1ll !pot~. etmek ısUym· 
tere mubam.m.lnlcrlmlZln ,koymuı olduğu kıymcUn )'llzde 41J mı t~av1lz et· 
mcmck Uzere ihale bcdellntn yanama kadıır borç \"ermek ·sureuı. kolaylık 

&öat.ermektedlr. '(1009S) 

~------------·----~----------~~--·~----~----~----~---~~~~-------~~---------~~~~------"""---....... -
~~it hocalnrı yok mu, 

~
~l de lln1rlendirlr J Hep. 

'l1nde ltötlllllk olduğu 
~ fenalık nazariyle 

ı~, ltıaaunı hare.ketleri ıe. 
,,~ ~ duyarlar. 

istanbul Levazım Amirliğinden verilen Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

~ lllıerck auldt: 

~: ~OtUn hatiplth'inlı tıa. 
b~ • bitnbct kfinıUlerine 

\ ~t,iı&ıde muva!taJuyet 

~~·· devam ett.S: 

' yllllUJda böyle 
t lı.:_'111 ı ~tını tıtç de Um.it 
~ .~ t ed.I Şunu iyi blllniz 
~~l!l<ioıı, ben namuslu L 

~~ '1°lnıayı istediğim lçln 

' ' ilıh, •>lmak h~unı11 
,~•lı.ı oluyorU.'1l· Keyf1uı 
~ll;ı lıı ohırum lstP-mP.7-"~ 

1' 'il lttnı knrııııthlllr" S,,11. 

·~ t it ~ °'-'ıtkıır-r dikılh .. 
·ıı 

a ııır n~ :ı••ıl\lu ola.. 

'b 
'ıo~k 111 lh•ıw eVVl'I, ):MU1 
• 'oıı 
~ , tıı t1ıln myn g••loıe. 

aı, b ~ liYtıı 7.ıı.mrında hem 
~t l'~ 1lı <le hu nsnn llstün. 

:j L. •tici 
~ "'-lıı. asır size nazımın 
Q,,Ot. 

-t'1'_!taPayalrm, All!ıh nş.. 
"' ... ~ ' ' ~ ıııız, or. akhğn ka-

>• lltı. 
· b't "ı:uz, etmiyor m\L 

~ ı. ; \'e:·n menfi katı 
l. .. u~ rı..'ll. 
~ it lJi 

!ltı ;ıd.ı ortaklık mcs~ 
~ ~ gtzın nrtık gemi· 

~ ~it !;dernıy~ceğiniz mu • 
l ~J lı:ıırı nn huhınız. 
~ (! t:ı • • ? · lsro.f. Sônra on. 

1 
. , 'ı ıle o.ı:n birine ı:stması 

1. !, ' • \al"fl:r. P.e>n bu işi 
( ~ \ "'ıı.ı.: 
~ ıı '~t hrrt...nn~I bir a· 

>. l-ır 1>i h~nrmm. 
'ı: ~ "d ~ 1nı no cc olsn iş· 
~ l'ı lt:ı.d:ır c:ınla brujla 

Mı ZCIU~c gelince, 1'J~ 

Apğıdıı yıı.::ııı mcvııddın l:a~IJ zar ııa eluım.mıe~r1 biıalarmda yuııı g11l2 n Matte blz.Sfuuıda ~ aııker2 

Bntınalma kom!Byonlıırm~ yapıtac:akı1r. Ta.urııerlll kanunt natkalar'.Je tekıu mcktupt&nnı ihale ~Uerl:ıdıt3 bit' 
.mat evvel ıııt oldufU komlayo!l& venııcıert. Şartnamelvl koml8yoDJannda ~&rtlJUr. (1200) (1>~) 

cınsı - .Elcs1ltmce'00 Jıılfütsn ~ 'l'll~n Teminatı JUie ıcm " aats 
yapıı:ı.caaı JU ltnı Ltra 

Ycin.f Manisa '80.000 kDo • GS.!00 4UO 
Odun ura. ~ ı.soo.ooo .. f aa.uo 2311 
Yulaf. :Ma.nl!a. .:ı6.000 ,. 11.920 2391 
BUigur Kayaerl r.o t.oo 77.000 2023 
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~ y~- G-lrdl NASIL : rorlardı. 

- Mı:.hitinc kendini ,öy'.c tanr 
tara.{. m:llicfere yardım edenleri 
itili\f devletleri ıabıt~ma ihbar et· 
tiğini gözümle gördüm. Ve t.cs;>it 
ettim. Bizi l:ahpe<:e arkamızdan 
\'UI'lllak istiyen bu haini gebertmek 
ten ba~a çare yoktu. Ne yazık ld 
.karanlık. imdadına yeti§ti. Arttı· 

ftm kllf3un omuzunu sıyııtıp (:eç· 
miş. 

kunç u:Ultufar ba§lamıştı. Fazla 
konuşmaga vakit yoktu; Mehmet 
vaktin darlılmı Cemilin sabmır 
lanmasmdan anlıyordu. URTARDIM 

y~ lVJilll Roman 
<'.an: tskender F. Serteııı 

~I 3" ·~ . "'"" 
~tlti: bit tavırla sôzı.1.r.e - Sizi Hızır mı çıkardı ka~t. 
'~~ Sana ma. a berim? diyordu. Tam yeri. 

J >'cı Rt!l<f 0 ~·azmıştı Se. ni bulmuştum Kamaları çalma 

I 
~.de~Şl.-ıctı~'ni hatıt.~ aıdrm ra gıdeceğım s1rada pansiyonda 
'<:.'b·-vsı'll<i • Azapkapıdaki bir kugaşalrk çıktı. N:ın bey is. 

•11cı an aı k''ı.-tı tın1 ~ ll'lak ıstt-'dığın ;ninck> bırinı \"Urdular... Be~ de 
~'l.Q ~<ı ~tle:-ı önce ben a. kaçmaya mecbur oldl!m! 

~~l'rC:e~· S_trndi ontan s:ık- Cemil her şe~i bildi~ini ifade e 
:rı İ~inj kaldıramıyorum. den bir tda ile Me~me<lc döı:dü:. 

~ ~r~li.~o g~d~. sen d!' - .Nihayet. millici rolü oyna· 
~:' 1l\l ed ahfletecel;sin... yan Nurinin de maske.sini kaldırıp 
~ bu ~in. Mehmetı attım. Onun bir vatan haini oldu· 
l)~~c ~U~tu :.ilften o kadar {;ııınu ilk önce OOrı kcşfetmi§tlm. 

töı buı '1•• ~l l>eyc - Ne dirorsunuz, beyim? 0-
anııyordu: .ı~un için çok jyi bir adamdır di· 

Mehmet kahvenin köşesindt git 
tik~ k~'"ÜlUyor, ezilip büzü!üyor 
du. 

- Demek ki. o bh \':ıtnn hai· 
nidir .. ~mek ki, onu siz \1.!rdu· 
nuz. öy.e mı? 

Cemil ~ ~' a~a ba~1nı salladı ,., 
Mc-lı.-nedin sua!ıne )ii2ündcki çızgı 
lerle ce\.-ap ,·erdi. 

Mch..-net, Cemilin r!lzü.nden göz 
lerıni 2}'ıramırordu. Meğer o ne 
cesur. ne kahraman. ne açıkgı» 
bir "3ta~. Kt?ki onu vakti· 
le tanımış olsaydı. 

Mehmcdin berninde garip, kor 

- O halde §fmdi ne yapac.a)ıı, 
beyiın? Ben, siıinle ölmete razı 
ymı. Kamalan sakJadığmu yerden 
çıkarıp kaçalım, Zaten lr...nim Is· 
tanbu'.da bundan başka vazifem 
>"Oktur. 

- BunJan yapmak kolaydır. 
Mehmet! tik önce, bizi takip <.-den, 
bizi dü~an eline vermek istiyen 
bu \'atan haıni Nurinin hesabım 

görmeliyi2. Sen Nuri beyle göra, 
mcdin mi hıç? 

· - Hayır. Yüzfinn bile görm,· 
dirn. 

- Yalan s5ylemiyo:sun, değil 
mi? 

- Anam, 2\.-radım olsun, beyim. 
Ben yalan söylemem. O Minin 
f{lzilnO bile tarumam. 

- Ben de. o herif se:!in ağım· 
dan bir t-eYler kapmıstar diye endi 
sc ediyordum. Mademki onunla te· 

..A.fa:ıda yazılı sebzelerin lu\t>nh zarfla eks1ltmeler1 6~11rıl0 ~-.at 
13 te tzaı.ıt.te ukeı:1 a:ıtma?ına lto mtayo11undll yapı:J:ıc:ıh'.tlr. Tnllple~ kıı.nu· 
Dl veılkalarlle teklif mektuplarını .ihalo ııaatmcleu t21r ıuıat 4l\'VC1 krtnıııyona 
nrmeleri. (uei) (9880), • 
Qmıl lıllktan TUtan · Tc.mlnatı 
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••• 
Bebertııe tabmtn edllen fl)latı eoo k~ alaa ao~ aaet 1dllm pe.Ar. 

tıtıa mtınakasaya l:onmuştur. lba.lesl 22/10/MO ~ ıtınn aaat ı& de AL 
karada lııL lııL V. ısatm alma komleyonunda yapdaıcaktır, Kal'! t.emınatr 

U,DOO liradır. Şıırtrıamc nı evaatı 460 kuru,a kolllLlya:ıd.an aımır, tallt*. 
rtn kanwıl vcslkalartyte ııeuı .aatt.e lwmtayona gQJnıelen (1280) (Wll), 

• •• 
1 

B1r kflomma tahm1n edilen fiyatı 20 kurtJ§ olan U9 ton kuru fasulye 
ve blr kllowna t.ahm1n edilen ıtyau 17 kuru~ olaD 159 ton bulgur •e b1r 

klloauDa tahmtıı edilen fiyatı 7 kurul olaıı 1000 ton arpa ayn ayn kapalı 
artla a.tmacakt.Ir, Kuru Ca.sulyen1D Uk teminatı 238~ ve bulgurun 2068 w 
1000 ton a.rpuım •7~ Ura olup lh.alelert 28 _ 10 • HO pa.zarlost g{lntı eaat 
U d.edlr. Kuru f~enln tıırtnameal 160 ve bulgurun 1~ ve arpalllll 8~ 
Jmru;a atılır. MllDakualara gtreceklertn ihale aaıı.tlndcn en a.z b1r as.at 
nve1 Kus Mst. Mevki Satm AlmaD Ko. na vermeleri. (1228) (9&78l 

••• 
GGSO adet teleton d!reflne talip cıkmadığmdan tekrar ekalltmus 77·10-

040 pa.z.artul g11Dtl nat 1~ tc Çorluda. a.skeı1 lllLtma.lma komlayoaunda J&pı• 
ıaca.ktır. Tnhmtıı bedeli %3,0SO liradır. lstekWortD kanun! nsalk ve teminat· 
larilo komla)'oDa plmclert. (1268} (0807), 

••• 
120.000 kilo ııgtr eU kapalı sa.rfla ek.aUtmeye koıımU§tuı'. tbaleıd 6·11·060 

gbll sa.at 16 ds GeUbolucla ukcrt satıııa.ıma komlayonunda ya.p:lacaktır. 

Talıaıln bedeli 30.000 lira lllt teminata 2250 liradır. TaUplertn kanuni ftalka• 
larile teklif mcktuplaruu lh&lo .uUndcn btr aaat eneı k~syoııa vermele· 
rL (1272) (9908) 

masm yoktur. O halde tehlike kal· 
mamıştrr dcrneKtir. Şimdi beni 
dinle: Yarın akşam ilstü beni bu 
kahvede bekle. Seni gelip a!acağun. 
Ve Azapkapısmd:ıki sllah depo· 
sundan çaldığım top k-arnalannm 
yerini s.ına göstereı:ebrim. Sen bun· 
lardan isine yarayanım alıp • kim· 
le)'e görünmeden • gecer gidersin! 

- Başfistilr.e, beyim! Demin de 
söyledim }'3 •• Benim ı~tnnbulda 
başka bir işim }'Ok. Kruna}'l nhr 
alınaı çekilir giderim. 

- Kamayı doğruca Ya\'UZ b~· 

'"' gi:5türeceksln, değil mi? 
- Evet. Bizim çetenin kuman· 

danı odur. 
- ~te}i cer:i~leteblldi mi? Ben 

orada iken adam topluyo:clu. 
- Ya\'U% btyin faz!a adama ih· 

tivaa \"O, beyim! O, Sakaryadaki 
to?u harekete getirip bir geçidi tut 
mak lstiror. 

- Topu kim kullanacak? 
Mehmet Safiyanc bir tavırla ö· 

nüne bakarak cevap ,·ereli: 

- Ben" 
- Sen topçu musun? 
- Evet. b~rim. Bily{ik h~ 

topçu ~avu~ydum. Yavuz bey size 
benden bahsetmedi mi? 

- Bahsetti ama. topı;uluğuu-
dan rlef,ril" cesaretinden, atılganlı
ğırnlan, beccrikliğinden b:ıhsctti. 

Cemil bey kahvehanenin kapr 
smdan çıkıyordu. Mehmet aklına 
birdenbire "ip mcrdivenı, me..~lesi 
geldi.. Arkasmdan koştu: 

- Madam Saranın pansironun· 
da benim tuttuğum odada berıden 
önce siz oturdunuı, değil mi? 

- Evet. Ben oturmuştum. Fı· 
kat, pan iyond<!ki müşteri!e:-den 
\'e bilhassa kaymakam Nwi bty· 
den §Üphelendiğim için, bir sabah 
kaçtım. 

-· Karrolaıun altında bir ep 
merdiven unutmuşsunuz! Bu mer 
civeni biU!.harc siz mi aldırttmtı? 

(Dcıxımı var) 

• 



l"er1Il61' zfıhtren brlstlynn görllnilr ve Jıa.tta hrlstlynnlık :ı.liılmlnl do mcrııstnıtenfo t~nlar Fa.'lınt t.-albcn ~!d folm dinine, llUt 

perestlJğe b .. ğlıdırln.r- / 

"Andan dnğlan Amerikanın garbında.dır. En yük_ l 
oeklerl Aconcagua 7040 ve Mc- Y.anlcy 6239 metre irtl
faındııdtr· Buraln.rda mllAdı lııu'tfan 1553 sene cwcl Pi
zarro tarafından mağJO.p cdilenı v o o gUndcnberl kencll
lerlnl toplayamıyan, fa.kat a.su1ıırca eski Met ve nn'ane. 
lcrlnl muhn.faza edebilen eski kUltilr vo gilzel sıına.tl:ırda 
da pek ileri gitmi§ olan 1NKA ırkma troııdUf edilir.,, 

Anden da.ğlarmda tesadfif cdL kıılar törenlerinde daima, mısrrdan 
len lnknlıırm • kl bunlara aimdi yaptıktan sert ve nlkollU - rakıyn 
kmmen de lndlo (~tll) na.mı ve- benzer • bir fçld içerler· Bu iı:kl. 

nin t.e5irin1 çnbuklll.§tırmak vo az 
rilmektedlr • törenltırl gilnlercc, içki ile n~elenmok için içkl;1 ka· 
battA haftalarca devam eder·~ yalara, taşla.rn oyulan oyµklardruı 
lar bayramı, U5renf pok severler. akıtılır· Oyukla.nn şurasında, bu -
Onlar için bir çocuğun dUnysyn re.smda birer açıklık bırakılmıştrr. 
gelmesi blr tören için bir sebep İşte lçkl içmek istiycnler ağızlan
tcşkil ettiği gibi, evlenme de, bat. ru bu açıklıklara verirler ve iste. 
ta ölme de bir tôren sebebidir· ln· dikler:! kadar içerler· Bu mısır. 

dmı yapılan içkinin ismi "Çiça,. 
dir· 

fnlmlar zlı.blren her nekadar 
hrlstlynn <llnlnl ktı.blll etmişlerse 
de, gtln~e tap:ırlnr ve c~kf putpe
testliklerlnden 'ıı1geçnıcz:1e r· 

Tıı.., oluktıırml!nn lrld :ılmr· ltısmhır yapılan tçlıt tıı.şlarn hiık 

eclilmi~ oinklnnla.n alcnr \'e İn1mlar bu olo!il:mn b:ızı nç1k brrnlalen 
ye:lcrlnılen nlmn i~ldyl içerler. Bö~ le i~llm mısrr lı;ldsl ı;ok !:.:lb~' 

Ycrtner csld i.ıdct \'O nn•o.n0lero 
ı;ndd• kıı.lı:.r:ı:; her gc:cıı yıı.br-:ıyı 

faltU ederler, f,iCttfüıc zlya.f etler 
Verirler 

Resmt ayinlerde, hor tUrlU tö
renlerde hr:lstlyanlık a.IAimi taşır
lar· Fakat bunlar ancak bir eUs 
gibld.Jr, dinle h!çbir alakalan yok. 
tur. lnkalar dini mcraelmde kur. 
ban keserler, bu kurbruıler eski 
lnka hlikümctinln Allahlarına kc
suır. İnkalar pek mJsn.flrpcrverdlr
ler. Kendilerlni ziyaret edecek, 
Yahut tcsadUfen nrnlnrmda bulu
nacak bir yabancıyı derhal bUyUk 
törenlerle kıı.r§ılnrJnr. Bnşma çL 
çekten taçlar korlar, yolunu çi. 
çeklerle süslerler. Hele bu gibi 
tlkenlerde blıib!rlcrine tcsndUf o
den İnkalar blriblrlerine kavu§tuk
larmda.n dolayı ss.nnaşı:rlar ve ağ
Inrlar. Sonra bhiblrlcrinden ayn. 
lll"ken do yine ağlarlar. Velha.sıl 
lnkalar gOldllklerl kadıı.r da ağlar. 
tar. Zaten içtikleri lçkl onlıın bir
az sarhoş ett.fğlndcn, ağlamak t'e 
bol bol gözyaşlan dökmek onlar 
için pek de güç bir §ey değildir. 

tcslr eder; tol< içmeden nz znnıamln :ı.rho:ı olurlar-
~~~~ ~·~-'_,,.n~°ort;:'7"'"J 

Dnğlnr:ı ı;ıkılnn yoll:m~:ı flüt sa. 
tanlarn 1.es:ıdil! ecli.Ir· mr mıt 

bWm panunızl:ı. 

BÜ gibi tarenlc.."'de :tnkalıırın öğ
leden 60ralan ayılt bulmak kabil 
değildir· Asırlardanberl babadan o
ğula intikal etmlş eski 1nka ha\·a. 
lnrnıı ve §arkılınını r;öylcrler ve 
çalarlar, dans ederler. Çok mes. 
ut olanlar da. yino ağlar vo bol bol 
göz )'B§ı döker-

Törcn lerinde bunların ne rcislo- ' 
rı. reis, ne de §eflcrf ~c:ftlr. Hcpzt 
bır kard~lr· 

Ak§anı Uzerl gilneş ha.tarken 
yüksek dağ havanı serinlemiş ve 
rarhoşln.r ıı.YJlıruştır. Ç:Oc•:Jtlarnu 
beygirlere hE!l'zcr ve La.."nı.> namı 
\-erilen hnyvıınıarın mrtl:mım yük
Uyenlcr geldikleri köyleı e, yerle· 
re dönerler· • 

t" 
;A ~ 

YerUle?fn mı ~ot. sevdikleri yUI~'< ~ğt:ıra tmn:ınmt!h ,.e orna:ı 

böylece bhiblrlcrlyle tek bir keı:mo bile kon~nını.lar-· 

7040 met:·o irtf. 
'famclıı.kl Ae-0n~a~'n ıl:ığıdır· Yor. 
ller h:ı <ht;:ı :ırnl:mnd:ı. ('/.ınılcn 

dağlannm babr.sr derler·-
" ,_...... .., - ,, ,, 

fere ka ' •" 
Spor, macera'aşk romanı 

Yazan· SACIT fUGRUL OGET 
H:zmı a!amadan bu iplere ıı· 

banan J{emalm boyuna Almanın 
şiddetli bir yumı"Ut:runu görtiyo. 
ruz. 

Bir an .Kemal iplerin tb~rinde 
öylece a.banmış kalıyor. 

Hakemin snym3ğn başladığı. 
m görüyoruz. 

53 
inin ren~· 

lf:ı fena ,.azı yeti bepS 
nı uçurmuştu. ,.ctfi-o(' 

Fakat Kemale ha.k Ui ı:ıe 
1<1rdı. Ne ka.dar kabillyc ~' 
kadar ı~inln ehli olu.rs8 {18.118' 
bu nihayet bazı şartla.fS. Bir! .. 

lkı! .. 
? 'ç! .. 

nan bir işti. aç, S\1-
,, Kemal belki günleJ"CC0ı.ıntı).,ıı 

4. t:ncü suz kalmış~~· ~o:ına1 t~ 
bir bayat surmuştil. Ail 

Ur.erinde falan nedir, unutınU.~ aJ.S.Ç stf• 

Tanı bu sırada gonk 
ravundu bitiriyor. 

Kemal hala iplerin 
ıı.banmış vaziyettedir. Halbuki, müh~ .. bil" ütill1 1'1ld' 

biter b!t· fesinde, bir boksortın b i.nde ~ 
kendisini reti ve kuvvetini ar,er diltıts.tl1 

Meneoerleri, ravnt 
mez üzerine koşarak 
köşesine getiriyorlar. 

Bitkin bir şekilde sandalyesi· 
ne çöken Kemal. yüzilnil buzlu 
eu ile yıkayan Adnanm gözleri. 
ıe gözlerini dikiyor. Nef t!S ne. 

i sc: 
- Fena yedim, Adnan, bey· 

:um uğuldayor, diyor. 
Fa.kat Adnan, bu fırtınayı bu 

l\adarla atlattrklan için mem· 
mındur. 
Öyle ya. Kemal kendine hiklın 
değı mi? 
Yediği yumruğun dehşetini. 

hatasız biliyor. Ve konnşabil!. 
yor. Bu kadarı klfidir. 

Hatta bu bir ders bile olur da 
nerideki n.vuntlarda kendini 
kollar. 

Gonk yine çaldı. 

lundura.bilmcsi için en yıı.ptı1ıı$1 
şeklinde antrenına.tı 
ltlzmtdır. • ~ . ..rıdU· 

Kemal bundan ına.nr;-~ad* 
Radyonun b~mdald . iyj bU' 

ları da. 6u nokta.lal"l. çok ~ 
dikleri için, Kemalın ~edere!' 
ne bliflik enerjiler ~ .. u ~ 
sırf şeref için döğilştUğiiJ1 
dir eliyorlardı. ~ 

~Ü dünyada. hiç b~ feÔ' 
sör, bu derece kendi:;lnJ aıdl· 
edErOC!!ine ringe atıl~ ~t1 
Kcldisinden hiç biri bır 
uı:onayordu b~ 

Fakat nakavtsuZ biu:ce~ı, 
mfuabakayı sabII'Sizlıkla .• 

yorlardı. ~ biyct 1'l 
~yı hesabile maglti ~ôB 

le, aylardan:,eri i~t~ }ta~ 
bulunan bir boksorUO bUyı'D 
da muvaffakıyetin en 
demekti. ~e 

Radyonun oparlorii 111~, ~ dikilmiş sabrrsız naz:ıı: en ses· 
lokalin· gun ~inci ravntu bıtll' 

Gittikçe hızlanan ve gitikçc 
sert bir şekle giren müsabaka. 
nm beşinci ravndu ba.,Iıyor 
şimdi ..• 

••• 
Türkiye... 
lstanbulda bir klüp 

deyi?. ... 
30 • 35 kişt k:ıdar bir genç 

kafilesi bir radyonun ctrn.f mn 
b:ıplanmı:~lar, kulak kesilmiş 
'.iirılıyorlar. 

Sipil<er ingilizce konuşuyor. 
Radyonun istasyonları işaret 

ederı ibresıne ba!cacak olursak 
bunun Nevyork üzerinde durdu. 
ğunu göriiriiz. 

Vakrt daha sabahın çok erken 
bir saatini işaret ediyor. 

Gün ancak yeni yeni ağan· 
yor. 

Fakat radyonun baı;mdakilcr, 
Nevyorkta. )'apılan büyük boks 

'\ :ı~rru dinlemek için !belki ild 
! mat evvel radyonun b~ıma gel. 
J niştilcr. 

Hiç birinin !{emalin ortaya 
1 çıkttğmdan haberi yoklu. 

Hcpni Amerikalı ile Alman 
arasında cereyan erlocek mUsn. 
b:ıkı,ı.yı dinlem.el; i~in toplan· 
mıı;tı. 

Fakat tam boksörler halka. 
~akdim cdi!ecekle:'I znman ra. 
·onda bir gürültü olmu~. ortalık 
·~arıı;mr, sonra salon bir nlk15 
tufanına tutulmuştu. 

Ne oluyordu? 
Neydi bunlar? 
Nihayet sipikerin sesi her F>C. 

le dağıldı. iÇiD 
. . bOıcsor r,'J 

Bu ravnt her ıkı ıerıJJC • 
de lehlerine \'c al~Y~scsiı &r\ 
puv::ın "ermeden bııdı 11-

mişti. dn.h3 c 
Halta Kemal btra.ı !! 

ıelınişti. (l\'f}o'J ,tı 
Hall>uld herkes bU ~. UJle ~· 

lkin
. rrözöll · · ...tı. 

evve ın sonunu D w·yorlll1"" 
tircrek bir şeyler bC 1 

• 

• • • 1~ 
arkadnŞ ~ .... ı 

Şimdl. lfornalln bırıı.ltıı:r~. 
radyonun başında d t cde1'1 

tekrar ı ·evyor'ka a'· c 
ri1.. ·.ı:ıJn oııiiP' 

Yine Squ:ı.r Ga.rden ııııl~ 
deki geni§ cadde binle: ~tıı 
kaynaşması içinde, 
halin.de r,alkanryor. ~ 

~ ,.e sab 
Hcrkf'stc heyecan ô~ 

hk son haddini bulJilU.~· rn.~ 
Çünkil maçm l2 nCl iP 

şimd! OC.Şlayor ~e~ef 
Bu zamn.na li:ıdBJ" bCkliYev' 

nakavt olmasını rka.nl~ 
hayretle. bu Türk d .. e ~r cd~ 
biitün varhğrnı Sl'J~cndini ' 
müthiş bir döğilŞC ı1' 
diğini görüyorınr. ~rl 

Ringin kennrıodn.' erdctl 1'1 > 
kö'.}esindelti mcnecerı~, yi)~f 
h d t.ırnı:.klntl.- pfı;-

eyccan an ....... Aiyor. 6" 
12 nci ravndu S'!Y.~"'- n ıı~.-"'1' 
n~cnecer n.s:ı'b!yct~~ \;cktil•;ır 

Yani, iki a)·drr kavbolan ı.:c- kı sigaradan ıki ne clyor ,,c ,,, 
malin meydana. çı.kt;ğmr... sonra yere fırla?P ~isini ~~ı· 

yi anlatmıştı.. y 

Bu haberi duyar duymaz Io. müddet sonra b~r.~ti bifiiıcJ~ 
kalde~iler biribirlcrine sarılmış. yor ki onun ela a.J\ı 
!ar, bıribirlerini öpmUştillcr. nin c§i olacaktır. 

Demek Kemı::.J meydana çık· Ring!.. . 
mı~tr. • ıenı crfl'ı' 

Bu haberi nlan!nrm ilk işi O ayn bir ~ .. ..kU""rctl ~r 
derhal ga.zct.elerc telefon etmek Üz.erinde, bu~ riJl.İ f.cfe 
1 t ıı::anslnrınr, bilgıle o muş u. Sabah gazeteleri çok. ~ ar 

tnn ikinci tabılarmı yapmıı::tr. etmiş iki inS:lil ,. ·• -ıde .. ' 
~ . bir btı-J tl$' 

lar. lkisi de pcr!~ kaşı.ar pil il'I· 
Kemalin tam milddetin hitam Gezler eı~ış, ziyade• 

~ulduğu ~kşam meydana çıktı· mış ... Bir insa.."'ld!~ .. J 
gını ve §ımd! Alman boksörü.le si de insan tasla.g ··dan ~, 
karşılııstığnu, biltün sayfaları Kemalin sol kaşın 101 bit 
boyuncu, iri iri harflerle yazını~ )arına ve çenesine kn. ~· 
lardr. · · sUzillUyor. 

mızı çızgı . i:nliZi 
. 1\façm taf silatmı ,.e neticesi. Bu manzara ıç 

nı de tiçüncil bir tabı ile bütün yor birdenbire... ~t 
lst ~ rıbula \•e Türkiycyc bildire. Kan!.. . b'.1 no çe 1'if 
ccklerdi. A -an va.rabbıDl -..r~ 

,l"LIU • k 3Jl kıs.> •l> 

Radyo bu ha.beri yaymak için bir spor! .. İçi.ne Ö) 

sab:ıh n<'şriyatım tamamen A" spor!.. . ... niln al~• 
mcrikadaki boks:ı hasre'-'.stı·. Alman boksoru . , '(Jst .. 

t ı.uu_ b. Şl§··· );" 
şte radyonun başmdakiler, koskocaınn.ıı _ ır bir e~ıc 

heyccnn içinde ve Ravun.dun sağ gözU de buyilk ıJ 
cereyan t:ırzma göre renkten panmış... r0cutınr1 
rc.'lg~ ~rerck sipikeri dinliyor. Her '"ikisinin de ' J 
lo.rdı. . içinde parlayor. (Det:aTll' ıt.J' 
4 üııcil ravnt sonunda Ke.nıa.. 


