
SON HAVADiSLER 

AKŞAM OSTA--~. 
Y nzı iGlcri Tel. 23872 Fiyatı 5 KURUŞ 

lstanbulun 
nüfusu 

BU AKŞAM ANLAŞILACAK 
Sayım esnasında 8 dopm, 5 ilim 

valı'aıı alda. Sayımın_ blttlllDI ilin eden 
top ıeıı birçok yerlerden daıaı~adı 

Ankaranın nü/usu 
68695 kişi arttı 

Dilnkü sa.ymı bütün meınle- ile birlikte sayını deniz btirosun
lcette tam lbir in,tizam ve muva.f. da ç~. . 
:fa.kıyetle yapıl.mı~, evvela An· Şchrimi7.de bulunan Dahiliye 
kara saat 12,20 de ibitirmiş, Vekili Faik ÖZbrak sayıma. 

.ikinci !stanbul saat 13,55 de, Parkotelde yazılıruştir. Tekirda
üç~cü lzmir saat 15,5 ta sayı- j ğmda doğduğunu ve 58 yqmda 
mı bitirmiştir. oldqğunu söylemi~. Vali Lflt- .. 

Vali Lutfi Kırdar dün 'bütün 11 Kırdar da belediye harita. mü
lstanbulu otomobille dol,aşa:rak', dürü Ga.lip tarafından yazıl. "'. 

1 teftişlerde bulunmuş, vali mua:. mışt:rr. 

.--...........__.__ ________________ -:----T~arm::.....t_5_n_eh_ii __ u_7.~eri_n_a~e-a~e~'"l'f.;.::..ye.:_:::~:...:.:.::....:l=n~~=lh:~~~o-tG=~~e~~~~--------/-

~us<?lini Karabük fabrikası 
~~~;~r~i;':da· font . boru 
~~ır bulundu ·• "'ı · L ·ı d ~ fırkalan .. ıeftiı lm!lıl8 Y l 
~ • etti rallrlllamıma ... lmm ... , ...... 
~·l (AA) __ ~an1 ajan· 
~ . modern teılsatua uatıva edlror 

('l\oı~ 1· tayyaro ile Ronch·J~ Karatiuıc TClrklyo dcmlr ve çelik decek kudrette bulunmaktadır, Bu l· 
~..... nın §imalinde) gelml~Ur. aıı Ubarla fabrikanın bu '"'eni kısmmm 
~ ...:rlı:ı<2o halk kUltUrU nazın Pıı fabrikalarmm yen! bir kısmı !a ye· ,, 
~~ lıe b te .. e,.ml• bulunmaktadır. Bu kısmi faaliyete geçl§l memleket lhUyaçl&n 
_ ~ :ırbf:, c m!hıtr,:ın ı;enei-n "' .. .. 1Ubarlle 'bUyUI< bir ehemmiyeti haiz t' "o milis crkdnıharblycsl reisi font boru kııımıdır. KnrabUk fabrika· bulunmaktadır. 

1(, .. : Starnt'" bulunmnktaydr. sı font boru kısmı Hlbarile dllnyanm 
llh •• ~linl Yapılan tecrllbeler ve devlete yapı· 

""Qe Lombardi:ı. ,.c Bersnm· en modcı;ı boru imal tealııalını ihtiva , lan ilk JmalAt !e.vkalldc nelleeler ver· 
~ili. ~kalannı tefti§ elml§ ve mu etmekte \"e bu her kuturda n bu ku· · dlğindcn KarabUk fabrikalar grupu 
~ il 'Bcraagllerllerin mnncvrı11n , 
-.....::: hazır bulunmu,tur. 1 turlnrd::ın sanllmctrc murnbbama ısa· ' nun her kuturda ve her mukavemett.o 
~ bet <'den mukavemet !Ubarllc muhte· , font boru alparl§I kabul etmesine ka· 

r11t tarlhlmlı.dr tazPIPnl'n 1 lif muka,·emettc font borular imal e· l .rar vcrJlml§Ur. 

Hamburgta 
? ~mi tezg8 htarı 

Saatlerce 
bombalandı 
na büyük tezgahın 
-...uP.ciıiı 
· sanılıyor 

Londra, 20 ( A.A.) - Hava ne. 
zaretinin tebliği: · 
Havanın muhaletef i dolayısiyle 

19120 gecesi İngiliz bombardıman 
tayyarelerinin taarruzları pek 'kü
çüle bir mikyas üzerinde icra edil· 
miştir. Almanyada bir vagon tevzi 
istasyonu ve Ho1laooanın şimalin. 
de ixal altında bulunan arazide 
bir tayyare meydanı bombardıman 
edilmiştir. 

"' .. . . 
Londra 20 (A.'A..) - Hava ne. 

Z<J,retinin bildirdiğine göre, lngiliz 
(Den.mı 4 Uncllde) 

1Dglltere111D SolJa inglllı aıaumı 
•e Belgrad elçileri gire Ingiliz ve Almanlar 
• araamda 

I ı slanbulda .. . : ""'!"ürkiye . MDthis 
1 Ankara · uzennden bır ı bir topÇu 

t elçisi ile Alman akını dU il 

yini hüdai Karata.ban {Kadıköy Saymım Clcvam ettiği müddet 
:ve Üsküdar semtleri diğer mua· zarfında ~ -~ü· San
'Vin Ahmet te, defterdar Osman Yer. birisi ~ ve biri de 
Ergin, nUfus müdüıii Faile :ve Fatin' olmak üzıere 5 ölüm, E-
belediye harita. şubesi müdüıil (D~ 4 linctide) 

~ 

Verli Mallar Pazarları 

Bas•a satl.şmı 
tabdlt etti 

ıazı manllataracııar. tuudıllları ltltlll ............................... 
aldll'ıp ıa•ıırorl8'1111f ı 

Sumer Bank Yerli Mallar Pazıır· Pamrlnrına nıUracaat eduek ~ 
ınrı nıUdllrlycU, son gUnlerdc g6rc!u· 1 ıstcıfıkıerl gUrJllm~to,r. fık 6ncelerl, 
ğll ıu:ı:um Uzcrinc basma sabıılarmı bı1 mUııtcrileHiı \illNn arzulan )'erlDe 
tahdid ct.ml§llr. Bu kıı.rorm almma.sı· \ gcUrllmlpa de sonradan nazarı dik· 
na scbcb §Udur: kate çarpan bazI vakalar, bu bOyUJc 

Son zamanlarda, bazı kimselerin rağbetin !ç yUztlnU meydana cıJcar· 
·bunların arasında gayet §ık bayan· 1 mıotır. Öğrenlldlfine göre, bu ntbet 
ıar da vardır.· mUkerrcr olarak, ba· bir takım aı:ık göz esnafın, hustılt a· 
zan günde fkl Uç dofıı, Yerli :Mallar ı (Devamı ' ~cU4e) .,.. 

1JiMuıt 
Kurtulan Babıali 

Şu son birkaç ay i~inde i~t
nlz düşüp, lııhut mera'k 

edip do eski Babıiliyo girmemiş .. 
seniz 3 azımnın başlığı ı;izc ta• 
J'lhten bir fıkra arzcdcccğlmiz 7.lUl• 

nmı ,·erir; acaba milleti ka ııı ka· 
\"Urmu~ hangi s:ıdrıızam kıs:ı. bir 
bahtiyarlık de\'rl ~arak oradan 
uzaklnşmı~h? Bunu an1ntn<"ak s:ı.. 

' lllJ'5JJI rı:. ~orüşügorlar 11 pek . . e osu 
, · .. • . İngiliz tayyareleri de ! 
ltalyan ajansına göre şuphehdır ,, Alman top mevzii.erini ı 

Jlayır, maksıulımız llabıaliııin MI 
eski, ne yeni iç yaııı i tlrj:,rilıli'ft 
Sadece ":jüraJ ı Ut•\ l<>t '' ~ nııgııııır 
dan arla kalmıs Uabıitll blnalart" 
nm niharct bir millrt mah olduğlr 
nu teslim eden idrakin doğmu1. ~ 

Bul ga, la r 4 bombardıman ettııer 
• • · Alla Oladan Lo~dra, 20 (A·A·) - Uzun 

S l·y as et l m l z geçmek llllba- menzılli.1ngiliz toplan, bu~ öğ· 
leden bıraz evvel, faaliyete geç· 

... ktUtcııl Uoçcntl 'L: kk da n lut•• imllAa111dll' :'··a'"c en ş!dde~~ bombardımanı-

t t\~. 
&ili r.f Q l n e 1 Kahire 21 CA.A.) _ Röyter: l _~ıştır. İngılız toplan:. Man· 
ft . • şm obUr kıyısms. sako uzcrlne 

d ;; şu•• n u•• g o r ? Yakmda Almanlar tarafından indi· salvo göndernıigtir· Tarrakalar .. 
a.i.._~· OOJ.PıNAILJ cc.· rllccek" yeni darbelere dair mihver dan, bUtUn Kent kont.luğu sahil • 
-.~~ . , . <De,·amı 4 üncüde) leıl 8 Im t B b rd 11.0 • !1ncu aal fam:ida okuyum.:1 . O'aıı!lı 4 lincüdf!) arsı IŞ 11"· om a anan, -. 
ll - dakikadan fazla sürmUlilr· Bombar 

~müsabakamız Himler . < .......... 
0•••d•> 

~ · Franko ile· Şarlo 
~k için llaponıarımızı toplayınız go··ru··şıu·· batar ve tehdit 

'll& blrtnclkbun tsrlhln.l kadar seç~ glinlerln kuponlannı kıymetlle 
'~raı.aız. 0u tarihten sonra 1reçmlı gllnıerın kupont•rı ırın • ~·~·et Alman polis ıefi melıtapları almıı 

• Uç tnlallnl u:ır.nlf'k mecburiyetinde kalıraınn:.J Se&eb, diktatÖPlere 
§erefine 

At··· NOTER HUZURUNDA 
8i~~kalarımı%ın hal şekilleri Noter Galip 

1-Qi 2ole teslim edilecek ve kur' aya iştirak için 
ile 4trni1 olanlar onun nzaTeti altında yapılacak 
8i,. ~~:~umumi bir yerde gene Noter Galip 
it Ro_l un huzurile yapılacaktır. 
eclı;yelerimiz ve tafsilcitı 5 inci saylamıula 

kartı vaziyetidir 

Bogv a Londra, 20 (A.A.) - Deyli 
'ı Meyl gazetesi, Ne,,1·orkta büyük 

O 
• heyecan uyandıran ''Büyük Dik· g reşı tatörp· filminin müellifi Şarli Şap. 

linle·telefonla yaptığı bir mülaka· 

1 d tt neşretmektedir. Film Amerika· 

Yap 1 1 da harbin ba5mdanberi lngiliz da. 
1 · rası lehine yapılan propaganda 

(l'um' belde)~ . (Dnum 4 tincti4e) 

kemale gelmiş, mc~ rn.-.ını Yermiş 
olduğunu söylemekten lb:Lrcttlr· 

Babıiillnln, bu son ~ :uıgınımlan Maliyenin teni ~ t;tJ-ıe1 r' 
kurtulup da milli hükumet tstaıı_ ) npılarından 
bula ;;rllnccyo 'kadar dahiliye 'o Il<'l a:r.ıt maliye ı;ubetd 
hariciye nezaretleri levhasını taşı-
mı:; olan bu binalar, Jstanbul idaresine memur edilenlerin kafaaı ltln· 
de bir kere nedense yıkılma hükmllnU glyml IJitarclerdi0 Hem u· 
man uman şu 'CJ a hu dairrnin faaliyetine sıi:'lnak yapacak kadar 
de\"lct daireleri itin lılr ıııkmh çcktib-imlzl apaçık gösterip duruyor. 
duk· öteye beriye binlere<', belki yüz binlerce lim kira \"eriyorduk· 
Hem göze görünür bir ihmalin kancalarını 7.am:ının tahrip eline vere· 
rek asırlık bir binanın yıkılıp gitmesine k:ır ı kayıtsız bakıyorduk· 
Adeta a.(ıkça işlenmesine cesaret edilcmiycn bir şey yapıyor, bana 
sessizce işliyorduk· l°<'nl bir inşanın ferdinden r.ay bekllyen mi • 
ma.n, ren adanılan da o hc,·csle hu lahriıı t.ilıniyeUnl bcslemokteu 
geri kalmıyordu· 

GcldJği zıımıın dairesini bu halde bulan yeni dcft.erdar tıte a.· 
bıi.Uyt kurtaran tek ı-ahslyct oldu. Belki bir ),llık bir kira b4&r 
bir masraf, §imdi Devlete pek yerinde, tertemiz \"C muhakkak eap. 
uğlam bir blnıı. kaı:ındım11şhr- Şurnda. gördü!:,-ünüz resimde oldup 
gibi, yepyeni maliye ~ubclcrlyle 1 tanbulun ötesini berislnl ıllsllyen 
Defterdarlığın ayni zamanda mc,·cutları muhafaza \'e oıılann mtlm· 
JcUo hizmetlerindrn l Ufadcl c deum tlhnlycti ne feylzU bir 6mek1 

Edebiyatta •'t;cn1ç'' yeni ve lüzumlu bir kelime bUlap Jm.11»· .. ·-~ 
ya, "İhya" onutulmo~, fakat lüzumlu bir kcllme)i ..,_ ...., * 
meye denir· Bizim Doftcnlar ıruıllyo edebiyatında bu ihya ve t.ervlo 
san'ntlnln bir eri oldu· Talcdlr ederiz· / 
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Doğru~~ 

Değil mi} -
64 

. ı-·------··· .. -
:l<aditx:aff,- J<a/lı · Odun '. Gümrüklerdeki mallar 

1 Tac:rler beyanname ıle bildu meğe 
mec1Jur tutuldular 

Kız taleteyl 11er 
saban başlı& 

tazan 
- Allab:ı çok §Ukilr, i,}11erdir· ı yemek yiyoruz; bunn h!~ir zaman 
- Hep iyi olsunlar! Li.kln her yapmnmalıdtr· Bugün yalnız ku • 

halde can mı sıkım bir şey geçmiş zu eti bize yeterdi: b:ılr yarma 
ılmnlı! Yoksa ziyafette blr ek!ik saklardık· Bu israf mUslUmanlrğa 

mi var? Bal da yemiyorsun!- d:ı yakt§maz! İşte hocnlarmuz b~ 
Herkes gittikçe manalı bir şekil rad&-·· Söylesinler: sözlerim hak 

~lan bu konuşmayı takip ediyor; değilse blr daha kılıç kuşanmam; 
ıkl tarafın yüz ve gözlerine baka. ıuınmm dizi yanında iplik bUke

rtık daha çok şeyler öğrenmek is" rlm ! 
tiyordu· O kadar ki ağız ppırtıla· İmam Şamil dalgın dalgın Hacı 
rı hfç kalmaJJUib; pek az, fakat Muradın yilzUnc bakıyordu; bir O. 

daima henllz bllenınlf bir kılıçtan liyle sakalını a\"uçlamq, ôt.eld eli· 
faratt konupn Hacı Murat acaba le de şlmşlrden tcsbihlnl çekme • 
r,imdJ neler slSyllyecckti 1 5ayle - ğe başlamıştı· 
metten dinlemeye vakit bulamı • Etrafta sessizlik devam cdiyor
.rnn Dıbfr 1nkaçllav bile bfilUn du. Yalnız hoca olmıyanlar hoca.. 
kulnk vo merak ke&1mfşt1· tann g8zlerlnin içino giriyorlar; 

Hacı Mura.t biliyordu ki, en de· onlan adet! zorluyorlardı: 
ğerli fiJW'Jer bile onlara en uy- - Söylesene! ... Hacı Murat doğ" 
gun ve mUsalt hava içinde söylen- ru mu söylUyor? 

mediklerl zaman, gllrilltllye gider. Hacı Murat da ~ılerlnl hocata
Jer. !mam Şamilin dedikodu mev- rm bakışlıırmda gc%dlriyordu- Bir 
zuu olmasını istemediği için lllphe tanealnin n.stUnde durdu ve sordu: 
\"e dU.,Uncelerlnl açığa vurmayı - Zagalav, nfçbı swıuyorsu:ı? 

borç biliyordu; bunun da tam za· Zagalavm gUgremig arslan hey· 

manıydı· beti taşıyan yUztınde en uslu \-e 

K3!Jra.s atmacası yava, yavq a- uysal bir kuzu durgunluğu var. 
yağa kalktı: ellerlni g6bcğfnbı Us.. dt; bu hal onun ruhunun akalnde:a 
tllndc çaprazladı, eonra g11r aesı· bafka. bir ıcy değildi· O, kavgayı 
ni yfiksclttf: hiç SCMnezd!· E~yco uzun süren 

- Ey hnam, bu zlya!et.te ek • bUtUn hayatmda bir tek ina:ıhı, 
slk değil fazlalık var; benl dtltlln- hatt.4 hayvanı aldllnnemfftJ. Ruı.ı· 
dllren do odur. lara hlmıet eden mllalllm•ntarm, 

- ?!. ?!-
Hacı Muradı fyf tammış olanlar 

onun gene bir başkalık, iğrl glSrQ. 

nen bir doğruluk arneği glSstere· 
ceğinl sezml§lerdI; IAkfn acaba bu 
neydi? 

Bazılan, ilin farkında olmıyan
larr dilrtilyortardı: 

- Hacı Murat komı111yor! Din
le ne diyecek ı .. 

Hepsi de baştamu hemen mee. 
hur akmcryıı çeviriyorlar: kqla • 
nnı yayarak, g~erhıl açarak bG

~ün dikkat keslliyorlaRiJ. 

Ortalıkta tıs yoktu; koca llya • 
fet yerlnl kapbyan mide kavguı 

birdenbire dunıvemıfl: ıelzeleden, 

cvvclld havayı andJran bir dar ~ 
gunluk çl>kmlltttl· 

Hacı Muradın çelik seal bu ae.
m.ztfğin üsttınde tmladı: 

- Bu gfd!fle sonumuz iyi de • 
ğildfr; blz, keyfe datzyo~ Biz -
den belkl yUz mı.o daha kalaba. 
lık, daha zengin olan bir düşman· 
la br..cıa çıkmak fı;fn da.ha na.'lluslu 
olmak liı:mndır. Scmlren a.t Iyt ko 
nmaz. iyi tırmanamaz. ÖkQıUn 

S"mizını de kas:lba satarlar. 
Şamilin ytızUnden solgun bir bu 

lut geçip gtttJ. Kendfsfnt, her za
man olduğu gibi, çabulı: toparla • 
ınqtı; Wdn eözfln sonunu da me.. 
Tak cdlyordu: çi1nk0 Hacı Mura • 
dm mak!admJ henO.Z aıılamamtf
tı. 

- Hu:.ı Murat, ıen u sl5yler
sin, l!ıkin hot ve dofru saylenıin! 
Şimdı1d slizlerfnd güzellik de var. 
Yalnız, senin canm.ı sıkan nedir? 

yant "murtad" la.mı cezalan idam
dı· 1mam Şamil onlardan birkaçı -
n:.:ı ~ldUıillmcsitii Zagalav'a havn.. 
le etUği olmuş, Wdn hocanın, öl· 
dfirmek ~ylc dursun: 

- Allahm verdill cam ben ala· 
ma.m: llyIJma kendisi alaydı! 

Dlyerek salverdlği olmuştu. O 
kadar ld Ruslarla olan ihtilMm bi
le aldllrmekle değil, konuvmak ve 
anlıpnalrla mUmkUn olduğunu a. 
c;1ktan açığa a&ylerdl· Bu.na ral • 
men bQtün mc:mlckette kazanmış 
olduğu hUnnct ytızUnden her top
lantıya onu çağınrlardı· 

G&rlp g6rUnen bir teY vanıa. o 
da harp dQımanı Zagalav'm en 
mllthlg harp adamı olan Hacı Mu
rada kal'§ı herkesten çok 8e\-gl ve 
saygı göstermcalydi. 

Şimdi bqlar ve gi5zler Zagalav'n 

dönmtlşUl; Şamil do ona bakJYor. 

t!U· 
Zagalav nyat'll kalktı; her keli· 

menin UstUnde durarak cevap ver
di: 

- Doğnı söze no söylenir? El
bet susulur. LAk1n madcmld her. 
halde kouurmak 18.ztmmış; konup· 
yım. Dağüır, bizim kuvvetbnlzdir· 
Bu yerlerde yaşzynbllmek için dağ

lar glbl sert ve yalçm olmalıyız; 

yumup.raak tutuııamayız. Yumu • 
şak dUaınemek için de babalan • 

mızdan. dedelerlmlzdcn bqka tUr • 
111 Ytı.§:lDlağa alışmamalıyız; bir 
post bize k~ tüyü yataktan daha 
rah:ıt gelmelldir· İmam Şamil h~ 
phnlzdcn lyl blllr Jel israf haram

fiyatları 
l~r~ iakel~lerinde 
yapılan letİkikcit 

jüWilJ't'laaı 
lfnc:ıd ct\•IU'mdakl odun ~ La

kcleleı;Jnd , tedklkat J~ tıOnderlleıı 
bct~cnın ıno.nıuru dönı'nJli, ııaaıro 
ladJlı raı>ı?r\I :tıclcdlıe lıttl.8at lglert 
mU~UrlUfilne ;\'Crmif.tlr. 

Memurun raporunıJıı. teba.rllz ettır
dlğlno. g~ Uyat ~ur:U<ab9 k~ 
nunlUı odwı fiY!ltJ o&aro.k toaplt etUl1 
rakam ~~cktlr. Ve odun bunda.il 
çe:.ddo. 20 kUfUJ. ~:ıbu. ucuza ııaW&b1llr. 

Bu.nuıı pzerinc flyııt JJUlmkabO Jr.o 
miB)'O,ll!ı yıı:ılder.ı toplanarak bu rıwo
nı. JGtt ,odun tJya.tmı tublt vo Uln 
edec:ekUr. 

Yeni !Jy•Uıır b~kllnden aptı 
ola.caktır. lıtanbuld& 'l{C ~ lakele· 
Ierixıde ,ıc,lccck 8C.tleye kalacak bol· 
1ukta odun. buluna~ ..aola§ılDUftır. 

So bahar .ti~ bllbl\SM. tazıadır. 

~ bu ıb1t l>\lliuk aylık aam&n 
za.r!Jnda !ı,ı\~ cık~ıill ruıa .flJ'&Ua · 
r& ~ık odunlan ıLldUf tıu\un.maktn· 
dırlar. · 

Ticaret Vckiılcti, gUrnriUder
de bulunan ve her ne sebeple o
lursa. oısun şimdiye kadar çe. 
kllmemiş olan bUtün mallardan 
memleket ihtiYa.Çlarma JU.zumlu 
olanların bedeli tediyo olunarak 
sür'atle çekilmcsiiıl temin IÇln 
verilen salahiyete l8ıtlnaden fcL 
halat gümrüklcrl bulunan eehlr
lerln t.fca~t; müdilrlllklerlnc, bu 
meyanda lstanbul ticaret mU
dürlUğUna ğilmrilklcrde bulunan 
~YW.tn cinsi, nevi, her tür!U 
evsaf ve kaliteslle miktarlarm• 
bildinncğc idhE\ldt tacirlerini 
mecbur tutmuş bu mecburiyet 
mınte.kn ticaret mUdUrlUfU 

Taksim - Harb,ye 
asfalt voıu 

Tamamen tramvay 
idaresince yapılmasına 
Naha YekAleil JUraı 

etU Sene Berkin baıka 
Vazİfefe getiriliyor J'e.ııi ,va.pıJ~ak clrul T4ka!J? • liaı 
O~~ gö~ Tfcarçt vııki.· blyo utıllt .voıuuun lstaiıbul bolecilye 

letl erkAnı .arumda. bazı deflillülkler a1 Utı 1;ene bu m. 11.~ e tara...ın4Q.n l§le 
lakan11i' etınlfut. Bu meynııda dtf U Ulmekte olan bt.arıbul tnınıva,y ve e 
caret dıllrcs1 re1!1 \•e tc§kllAUnndmn:ı lektrik umum mUd!irlı.l6U ara.smda ga 
umum mUdllr vcklll Servet Bcrkln1., rip ve umı:. edllDlcdilt blr mesele çı· 

TQrk - Yugoal:ı.v afyon mU~rck ııatııl kardığı naber vertımektedır. 
~kl!A.b TUrk murahhası Ali Samlnln Tramvay ııırket.ınln muka\•elo Uıı: 

yerlne bu \'&Zlteyc ta;>1nl mllııulp gb t.a&hhUUert mucibince, tramvay geçe•. 
rUlmU,ldr. 1 caddelerde lrain\'&Y haUaruwı tanı. 

1 feyııllıde yedJşer rnetrelJk bir kWnı 

• •vsertıe kar J•llL' . parke kaldırımı olarak yapmaııı lllzıaı 
... ., \ dır. Bu taahhUtı traınvayın bUkWne!I 

Kayseri, !O ( .A.A.) - Mevsi- ., ço aatm aı.mmasından eonra Mllnak& 
min ilk kan bu gece Erclye3•e le VekAlcUııce idaresi c.ııger tıJ&r~ 
yağmlobr. Kar, Erclyee etek- zamanmdA deva.m etml§tı.r i'&IU&ı 
Jerindeki köylere kadar lnmlfl Ta.k.siDl • Harbıyc yo&unwı kt.mrn •• 
ve kalınlı~ tahminen bcc altı asfalt olarak yapumaliı Jfllıı.l lstwı~· 

. . gı ı:11 beled!yesiııe karp boledlyı< tram\·a,y 
sa.ntimı bulm\lltur. ve elektrik umum mUdlır.ugu tanLtw 

Sınıfa göre 
fiyat konunca 
ı:.n nôtü peynır de azumı 

tıyatla satılabdecelı! 

Flyat murakabe komlayouilllUD yn· 
pı.t&D itirazıar Uzermo !ıeyıız ve JulfU' 
pey.ııirlere koyaugu yenı ıiyauar ou 
aaoahtaıı iüt..ıın:n tatbik eu.ueğe ba!J· 
laıxıJ1ur. Yeııi tı.yauara göro •.rrakyo. 
malı vo Trakya nevuıdeD birinci pey· 
nı.rıerlıı perakende bayııu 60 takat 
toptan ııyatı •2,6 yetine •o kuruf, 
yeni ihdaa edilen ildncl nevi peynir· . 
!erin perakende tı,vatı 1M 47,6 toptan ! 

dan deru.ııte cdilmt>.sJ ve ite bql3.ı.ı 

maaı Nafia vekAleUn!n ı•ıu:an Uikka 
UJll celbetır.l§ ve bu ~.tlln ldarewn 
taahhUtıcrlne ve bu buswıULk.I esa.ısı.ı 
ra aykın olduğu noktası bir tezı-erc 
ile tramvay ldare.!lne bUdirllmııtir. 

Bu tezkere ıııwımclo görerek bir <lua 
ya ballne gelml§Ur. Fakat §imdi doıı 
yan.ın ala.kadar da.ircler arasında bu 
Jwıamııdığı ha.bor verilmektedir. Bu 
mesele llc Nafia \"Ck!lctl kadar bele 
diye riyaseti do me§ı;ul olmaktadır. 

Dosyanın bulunmaııuıdıın sonra vazı 
yet ayı1m.lanar.aktır. 

---o---
Un kapanı 

meydaaıauı plAnı 
37,5 kuruftur. Kqar peynirıertn ıu 1 Buraya 6 geni§ cadde 
cinslerine gllre perakende kl!OllU 90, 1 b w 1 
so ve 60 kurup satılacaktır. 1 ag anıyor 

Fly.at murakabe komLayonumm :re- Eminönü ile Unkapam araamdakJ 
nl koyduğu bu fiyatlarla cauen bir saha hakkında huırla.na.n ta!ııllAt 
LUrlll halledll~memlt olan peynir me· pltı.n.ına göre, Hal binası önünde gc· 
11eles! yeııl bir sa.fbaya gfnnff bulun nf§ bir mey<bn açılacak, meydana. 
maktadır. KomlsyOD. Uk koyduğu pe· en gc .. fşl SUlcyn:ruııyeden gelmek U 
rakeııde 60 kunıl fiyatla beyaz pey- zcro nlb yol bal:'lanncaktır. 

erlleB!e kaC 
kaca§a ıeJ&!ıl 

kurtarmzıyıs 
, uı.:ula-

B..:,> u.. ...... ua uturan o .. u,) bU 

tarafından bütün idhalat tacir. rııuu.ua.u blrl bızo yoli!l<ilK' 
'lm WOJil.Jp&.a tuY•C ..,'UI) or: Mln 

lerfne bildin !§tir. • .. .a.'nwl\·ay ıuarcsiıuı;ı ı;~co ~"":: 
Tica~ ve GUnırilkler Veki. ıı,ra:ıe.eıc o Hrulb1 iıau.atı 0 ! 

ıetıerı bir ta.raftan gıJ.mrüklcrde uwu· Lu aı-ada. uılcbeıer içlJı . 
Datuarı nvı·ı trann.aylar t:ıu.şf5JD~ 

bu şekilde bulunun nıal' n tes- " ~ 
eli de lınkfuı boannmn\llt,"llll, ) • 

bit etmektedirler. Şim. • bir de urtakOy ,.o lk'bwc hatların~ ~ 
bu Ui.rzda tacirlerden istenen bAh scıcrlcrluc bu m;ıJ.s:ıd• ~: 
beyanna.meledc dıı.ha sür'atli ve mın lçhı JlA\'elcr yapı w·ı b tW 
iclerrUatile ~rUkte bulunan rlldl· .İdarenlıı sıkışık ,uzı> 0 1• 
mallar öğrenilmiş otacaktrr. takdir etmeme..';( mür.ıJ.Uo ıl .. ~111 

dll't Ancak İstanbul tarafın™"'" 
~UmrUklcröc bulunan bu mal- mekteplerQ rYalım Ucbclt • : 

lnrm çekilmeslne ait hukukt va. taköy bttı Uzcrlndo otı.ırıııı 11"'1 
zl.ycti lstaı,ıbulda tetkik ettik- lcbe gitmiyor kl··· Ben her sıı el· 
ten sonra l.zmirc giden Ticaret Tcpob;ı~ı uuragmlla fı; ... nbul · 
VekAleti hukuk itleri mildilrU hetinde.l<.i 1ide \ ey:ı. o dcr-.>tc'1C·~ 
Ferit Ankaraya dönınU§f.ür. mcı.-t~ı•lerc f;,lJfıı l: ~ .on , e:ı 

-------------------------
Bayram hazırl!klan 

400 ızc' 
Tarm lukarara 

lfdiJOr 

kı~ bcklcdlğlnl ı;~ru~oruın· l~ 
sJm !arafınılan gelen fraJ:l\ :ıY <r 
o saatto bas:ımnJds m:ı. im< ;,.ır ~ 
lu olm:ı.hta \'ll bu ls~yom'4 o~ 
nııMlan geçip ı;i ... ~tcı'tr. r- ı;ıı 
9ab:ıh merak e(llp b"k'c<lloı· li? 
krzcai;.zbr hm anm r t ı;c 
durm:ıdıı.n gc-;c~ dolu tr rı\af'li 
larn boyun!arı bU!tük lıır hll1 
baktı:ar. So :ra blrl•!lÇ ~ .. ki ~ 

:şu sene, .Anlumı.dıı. rapıl~ hıı yukarclıı.ıı t Am\~)O. Lln ".:~ 
Cumhuriyet b3yra.ını raera.aitnln::la mele UmlrltvJc .llc:ro 'ııuıı do 
bulunmıık Uzoro !at.ıuıbuı tzcllcrl ~ n· ~·1JUOU1t.'=-· • fül ı ıa':, e' • 1y~ 
rın saat uç trcıl ile Ahkıi.l"e.ya gide 1 -&ele \C i :llnrin t • ·ı otd.s· 
coklercllr. Bu JJcııe de, gcço:ı acno ol· blr kalab:ı.lıl;Jıı ıb!\$:ım.ıl"ıl:\"•P4 1 • 
Ju~ gibi, kız lzcller Ai'lk~ya gbn dıır dolu lılr tr .amn'ı'Jn ıiu:alolı'. 
c.ıertıınıyecckUr. Kıı. tzcllerln nuuıaı n asmı.lıın lsU'ııdc eJ~rt"1• \l~flia 
ılode merı:wmc l§Urall!cn karar~ x.11 a'-·:ı.lclnrmı J<0yup llcroh-c '~ 

ı.; J <]'r.C"' 
pqtllnr l.'ramnıy lıar~kct C \;ırı urılmıştır. 

Şimd1k1 baldo Lıtanbuldıın 8 mck 
tep birer takım lzd gtınclermckte 

dlr. Beher takım 48 50 ki§l arıwııdıı 
olduğ\lııa göre yamı gidecek llk izci 
kıı1ileslnln fOO t.P-lebeden mürekkep /J 

ıacağl anlaşılmaktadır. llk kafile. Ka 
bala§ lisesi mUdUrU 1'ıun Onurun b&f 
Kan!ı.ğında seyahat edecektir. 

lklncl b1r kufilenln <le Ankaraya 
"ondcrlilp gonderllmıyccq, ve dl 
ger mUteterrik bua1&81aruı prüaUlme 
ııl ıçtn bugUD saat ıt de lst.e.nbuı kır 

Uscsindc ııse ve orta mektop mUdUr 
ve muavinlerinin l§Urald ile bir top 
ıııntı yapılacaktır. 

Diğer taraftan, bUtUn Yurddan Ao· 
karadaki cuml•urlyet bayramı mera 
simine l§Urak edecek tzclleıtı , mık ta 
n 2800 olarak tespit cdlt~Ur. 

Küılaj 

meselesi 
Muharrir hakkında 

takibat yapılacağı doğru 
değil 

ylnP b:ısamaktıı du~n!arJ:ı? cıt 
lwlıınn lrızi!lrılnrı birinin l.ı ıuıd. i 
g(!(,';rcrcl< nr!::ı tarafmtl .. n , ıcır. 1;. 
tnttu ,.c bü~ lcro l.-,ıcaltla~1Jll' 'ıfJl 
zlyl'tto kızın ı1~ismeın~ .. iııl te~ 

0 
etti· Vli'.;<'r km·:ı~'1Z."11, c ı .. ·r~ •t~C 
tutularak miistl'rck bir g:ı.)ft: ıŞ 
tıa!UU11aktnn sa'hanlıhrın kctı:ırı.:,, 

w \ u• 
11.';,ıştırılablıtll· Ama Jnzcn~ız. tatl 
cudıınua birdenbire dört tara! ac· 
cendere tv.~ll;lne girdiğini lı~cfl, 
ılhı.:o olanca lt:ım yUzı.lnC ~ 
kıplcırmru kesileli· b".b 

Bu şerait altm(la her 11 •1~ 
m ktebc gitmcl' m~lmrlyetlC.' ~ 
kal:ın ~em: hlr l;ızm r"l>t' ! ~e
rabt tahmin ~t:ç <leğilrllr· ı:ı" 
ğUııe s:ıba.hlan Taksbndcıı GC~ 
uda kııdar mnnyyen s::.:ıtte 110 
tek talebe tı .ırm-n.yı talıriJ;f .ot 

hnt Uzcrlnde oturnn kız talt'beJ' 
hUyülı azaptan lrartattc::.' .tır·,, sr 

Okuyucumuzun teklifi ar:ıbş ıL 
lcıntısına \'e ldnrcnln sıkı~ ,,.ı,tr 
yetine raf.men yapılamıyr.cali bil. 
şey d~f.rfldir, sıınıyomz· tan.re 110 
nn temin etm<'ll vo bu b:ıtta gtl~ 
kız ta.lebe~i her snb!'h bir bil<; ıı,t 1 
erkclde kucak lrncni'\':ı. s~~dJf 
f'tmek nzabmdan kurtnrm-

Geçen1erde bir sabah gazetesin diyoruz. 
da, bir fıkra muharıirlnln, bUtfin f)0 ?fru rle;;U 
kadın dokt.orlannı kUrtajcılıl:l:ı it- ~ ~--
ham eden yazısı Uzcrtne mUddO:· 1 - - --- -- d 
umumilik tet.kik~ta OıtŞlamış, lc~p 1 General vevır811 
e<.ersc muharriri 1 • blzza.t çagı. 3 • 
rıp ifadesıno Cl'Ürauıata karar f asta 
V( nnişti. 1 ?l IJ.: 

Ancak, bu sabah çıkan bir -c.fi- Cenevre: 21 CA. .A.) -
0 ·öre: ~ 

klmizdo, bu ldd!anm aksi anlaşıl- Vi§lden gelen haberlere g ve ,eıır 
dığı takdirde muharririn iftira ve raı Veygtuıd Rabata gcımlJ anınıştd'• 
suç tasnü suçlarından mahkeme· ral Nog tarafından kar~ıl ,_. 
yo verileceği ve hakkında takiba. Q(:ncral Veygand Rabat ~ ~ 
ta glıiş!leceğl yazılına.ktadır· kamlan ile temasa girdll<~::ınd• t1fl 

-- Milletten daha fyf yiyoruz. dır. 

- Lı\kln bu bir ziyaf'ettlr· 

nlrler için yalnız bir c1n.s kabul ctmlf 1 Yollardan ikisi EtnlnönUnden, biri 
(Devamı Vm") olduğundan peynir tacirleri otmdiye as.bili takiben, dlg-ert do dahilden bu· 

kadar aeyyar emıat ve kenar bakkal· na mUvnzl olarak açılacaktır. Bir 

Bu mevzu etrafında bu saba!l Afrika Fran.ııız müstemleke ur 
milddeiumunıilikto tahkikatta bu· t1§ seyahatine devnm ede::C~ • ~ 
lunduk. B'ze bunun aslı o!madığr ~ 

- Benim glSrdllfU.m, inandığım, 
SC\"diğlm bir şey var: dağlarda, 
tam bir dağlı gfbJ yaşamak

Ha lbuki ~imdi M06kofa benziyo. 
:ruz! 

- Niçin? 

- Çünkü bir defada ild ınrın 

'"" , 111 ... • .... _ _ lar tarafından ldl08U 80 kurup •tı· yol ŞehZadcbo.şm:ı çılmcak, blrl do E · 
i i ıan peynirleri narh fiyatı olan '2,G yUbo doğru uzıına.cakt.ır. 
i O B U Ç B E l S \ tan bakkallara aalml§lar ve halk bu 

Limanlar müdürü 
Ankaraya gidecek 

i Kadlrcıın Xaflı'nm r;azetemh ~in 1 peynirleri gene narh olduğu için 60 
i hazırladığı ba mlalJsb ko1'8alllık I' kunl§tan aınıııur. Bu suretle pmdlye 
! \'C kıı?ıranuınlık tdrfka."Jmı bu 

1 

kadar .uruıcmemif bu lklncl ctna pey-
! ~tunlarda olroyacaksmn! 1 nlrlerln stoklan ktaa bir umanda 
!_ ..... _ ........ -.-·.... •• tllkcUlınl§Ur. Şimdi pcynlrler1.D amıf· Ba§vckfllı:nlz1n Hatayı ziyarcUn· 

nı, herhangi bir şahıs kMtedll. 
mediğl, ve hlcl>!r yerden de bir şl· 
kAyet vaki olmadığından uerhan
gi bir muhamr tı.d•kı.ıda takibata 
girişilmesi mevznbaiıs l:.t.1..ır.madr 
ğı, elkayct dahi oisa muha-ıiruı 
sadece mal!\mat.ı:ıa n1üracut eru.. 
leblleceği söylennıiştir. 

.. . . 
•ı/ . .... - . . ·J. 

1ara ayrılması lle, maddeten kontrol den ııonra. lakeııderun ıımanmın lnkl· 
edtlemlyecek bir rY oldugundaıı. her pfl ve hinterlandı uo mtınaaebat.ınıo Bir kitara hocası 
cln.a beyaz peynirler ile kaşarların tanzimi Uzerlndo tetkikler yapmak O· 
azamı !1yııttan eatılmUJ tehllkc.ll lntı zere tskendcruna gitmiş otan r.:ıUna· nranıyor 
göııtcrml§tlr. 1 kale vek!letı .imanlar uıııum mUdU· Metod üzenne ders verebilen 

- ---------1 
1 Takvim 
! PAZARTESİ sJ\Ll 
( ..... 
J \'ııklUer Vasatı Ezani yaııatl li 
l GUneı1n 8.lS ız.G6 6.19 ıs~ 

i
t c!oğUşu • d a.st 
Öğle 1U53 6.0b ·~ g.:;8 
1klndl H.69 O.S7 14,6'7 00 
ı\l[~m 11.2. ız.oo ı1.ı9 1~_,1 

1 ı 
Yatsa 18.68 1.51 ıs.5' 1 tf lmııak 4.S9 l L1 '7 4•4o 1 

• Sayıma bir kedi kurban 
GECELERİ calı~:ın Ş>förler. 

den bir kısmı sab:ıh saat 
ht>~tcn 1ı011ra yatnı:ı: yaya!arm de
mi, otomoblllllerin de h&J'{'.,etleri 
yuak edlllnce kendilertnJ Nhabçı 
kal.velerlne ı;llo atmı~lnr ~.-e aaymı 
80nt:nıı k:ı.dar orsda ltalmı,ıar- Bu 
nu :ınlatan arluıdsş ~oförlertn ha· 
3,f nmlıkbrru da söylllyordo-

ytflMmacımıar, caddeler l>Of, attr, 
ıllttbihll~rfn kaı.lar- Ne seyrllsefel' 
memuru, ne karışan, ne görlltıen
llele Beyo~lunda Taln.imden Gala.. 
tacıara,·a do~ru inen bazı uyun o
tomohillerlnl ~ördül:ço biri: "Yeni 
arab:ımda direksiyona geçtiğim 
zamıındanbcrl bn yoldan böylo a• 
":ığrya tnmclt bana n:ı~lp olmadı!,, 
dlyon1u· 

1 

rÜ na.uf! ~Ianyruı:ı oradan doğ"nı An· bir kitara mu .. mmı aranmak 

-
-.~ M~ karaya giderek bu hususta vekdleUe tadır Gazetemiz idarehanesi· 
.. lJ.'Ü temasta bulunacaktır. n~ "":ı...,'"".,t'~" 

!!!!n~r~v~o~r~ı~a~'~···t'~~~~~=========~====ı::=====================~ 

iHsJUJ- '-~~ı.ıA..ıa·mı~ 

- lt:ıyffan n!'d"'tl ileti gcllyol'" 
de! • dJyc sordum· 

- Tr.m o•omob!lln W\ kJ sürüle
" 

1c b!r ~>n .. ar:ı•· .. '-ı~mı har<'ket 
c1tlr nırf.tcn, • <ledl. Nasıl ha· 

·. ... .- ~ ~~ . _.. . 

- Ben de SC\'lnlyoram· 
- Ncd~n? 
- htanbul bir gtlnlbıll kazun 

geçirdi, • diye-
- Se\1ncln bo,una- EmlnönUn. 

de bir kedi, qynn otor.ıoblllerln • 
dea birinin JnırlJam olmat-

ır. 

C..Q • 
RJ.1M6. 
HlfZ.ll,. Ls.;....;•n';I.~~ 
L~~I ~Ql1~~~ 
8-9.ŞICA 
• 8iR 
ısr.-1<~· 
MF.T6 
ÇEYRı: 
LİN~~ 
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1 
istanbulun nüfusu 

(B:ı, tarafı 1 ncide) 
mineinil, Fıı.tih, Beyoğlu, Beiik. 
aş \"C 'Gsküdarda 8 doğum kay- tiği görülmü~tUr. 
dedilmiştir. Doğanların beşi kız, • Ankarada belediye hudutları 
uçii eı·kek, ölenlerin de üçü krz, dahilinde sayın1 sonunda. tesbit 
ıkisi erkektir. edilen nüfus 90,643 ü erkek, 
Sayımm bittiğini bildirecek 65,401 i' kadın olmak üzere 

top sesi bir <:Ok yerlerden du- 156,04:4 tür. 935 sayımına na· 
yulmarruştır. Buna rağmen halk zaran .Ankaranm nüfusunda 
biribirine bakarak evlerinden 32,:~24: fa7.lalık vardır. 
~okaklara. taşmış ve caddeler İstatistik umum müdürii Ce. 
bir :ı.n içinde büyük bir kalaba- lal Aybar, sayım esnasında. 

·hkla dolnıu.~tur. On dakika Ankarada müdürliik binasında 
sonra da tramnyla, vapurlar saat 24 e kadar meşgul olm~
seferlere başlamrştır. tur. Memleketin umumi nüfusu 

Şehrimizde Kadıköy kazası neticesi bugünden sonra üı; gün 
saat 12,50, Eyüp 12,55, Beyoğ· içind·~ belli 013.jilecektir. 

t lu 13, Adalat' 13, Beykoz 13,10, 
t Sa.nycr 13,35, Fatih 13,50, Be
Rikta~ 13,55 ve Eminönü de 

r 13,56 dl sayun işini bitirmi§. 
'lerdir. 

J)Un sabah Semplon ekspresi. 
le A 'Tllpada.n. 12 ecnebi yolcu 
gelmi§tir. Bunlar sayım bitin
ceye kadar istasyonda misafir 
edilmişlerdir. 

Yerli mallar 
pazarı 

(&a;5 ta.rafı 1 ncide) 
damlarla Yerli Mallar Pazararmdan 

l:an meydana çıkarılmt§trr. 
ı,te, Yerli Mallar Pazarları, her 

hanı;i bir esnat kurnazlığın& alet ol· 
rnwnıı.k Jı;ln, yukand& bahsettltfml.z 
la.hdid kararını yermt,tır. Vımaa!ih, 
ı<Uplııı tevlit etmiyen mU,,terilere lıı· 

tecııtı kadar mal vermeğe devam o· 
lunzrıaktadrr, \'e bu tahdit, karan da 
dedl!Jmi.z ğlbl, yalnız basma. ntr"la· 
rma aittir. 

'l 
Sarı S-l~uk'un o da Hacı Bekta~r 

1 Velinin den·i~idlr. Fa.kat Bekta.,1 11.· 

naneııine göre Tapduk ve Ertrak da. 
J facı Bekt.a.ftan feyiz alm~la.rdır. 
Şu halde bizim •'Yunus Emre· ha· 
yatı,, adlı eserimizde dercettlğimiz şc· 
cerıı (S. :l2~) tamamlle doğ'rudur. Bu· 
na bir ırö:ı: katmanın tmkA.n ve ihtl;na • 

E lı yoktur. Hacı Bekta~ da malüm ol· 
uugıı \'l"çblle Anadolucl& me~hur batı· 
ııt iııyıınını tertip eden, mensupları 
ta.rafından 'L&ilA.lıe illallah Baba. Re· 
BUlQllhlı,, diye peygamberliği iddia e· 
dilen, nihayet 638 de öldUrtlte.n Babıı. 
1-<hsJnn ha. hallfe~ldlr. Onun eeytıl de 
: aba. llyaeıtrr. Aıık pıı.faya gelince 

ı zat. Ga.ribname sahibi olup Ba.ba 
sm oğlu Muhlis pa~n oğludur. 
l'lriht ra.hıı!yetlerin hepsini biribiri· 
n '"ZC"<ıdJp blrlc~tlrmek imka..ıtı bir 

· ıtle bu1•ıı:ııweriyona bl:r:, Yunus'Un 
, n ldri«, Nuh, Hud, Yunuıı, Yuırut, 

ı. t"ıı. ve Muhamme:i olduğ'Unu, 
ıl\'I beylUorinl de hal>er verelim. 
.ı beyitlerde telmih d'egil, s~ra· 
. dl~er Sofi !',':lirler de bu lddi· 
·muyorl&l'. Şu halde bUtUn bu 

, " b1r tele kflldlr, .zaman 7.11.' 

, i l1?ğictlrmi41er, zaman 7.aman 
ıL d ıi.n ve r.aman deği~tirml.ılerdir. 

'ram blr vchdı:U vUcud! 

Şlmdl geldim diğer lddia.yP ~ 
&>clettin Nüzhet. Yunu11'Un ~ecere· 

11inl de, bir kayıtla, yani Yunus'!ln 
Tapdukla. berabe~ Barak ve Sal~:.. 
ı ab31ardr.n da. feyiz aldığını, yani 6132 
de Rumcllye geçen, i07 de Geyl!nda 
oldUrlllen .F.arak baba. ile de görllştü· 
ğ'ilnlt yazmak ınıretlle tasdll< ve Bek· 
t~1liğlni kabul ettikten, yani bi.7.lrn 
dedlğiml.zl biraz değiştirip dEdiltten 
sonrll Yunua'ün birka;; zahidane bey
tini işaret ednrek B1>kta,illğin ilk de· 
'irde batını olmadığınr, hlnnt>nıtlflyh 
Yunus'Un de Bektaşi oldukıı halde ba

r: imi oımadığmt söylüyor. lnsıın, bun· 
l n okuyunca, bu ml\kal.,nin 2ac!ettln 
Nuz:hetıı aidiyetinde §l\phe t'diyor. 
'f "rlhl Ben..'ıli, İkdW<'Umıın, A'J·A.nill 
n.. .. r, O!ıddlirP.riilkA.mlnf\ :Elmentıellif""4· 
fi r.lbt tarihlt!rin hl'psi, Barak &.ba 
h.ıkkrnda. Hrlle.."l ına!OmaUıı dopdolu· 
ri"ır. ön di~lerinl çrkıı.rtmL~. haşml\ 
oo:muz:lu tnı: pyer, boynıma boyarımış 
:\.,,"'lk k<-mikleri ta.kıır, sakal, bıyık, 
kaıı ve ımçlan.ıu uo'!ltıırıı. ile tra, eder, 
iki yüz J.:adar ndamtıe• ı;ezer, Moğol· 
ıa-a ?-~et eder, ke::-ametıer göate· 
ı ır, sac;mıı. npan söylenirdi. Kendisi 
'e mikitl~J r.anıaz kıtmazlaı-, fakat 

•·ucu :re.rler1L Alddeslnr1elti te•:ı.t )i\· 
zün:1en Yıaırıı :ılınmamış. Şanıda. tö\"· 
1.ıc t-tınesl tekil( cdllml~li. Tam bir 

1XTANBULUN i-.-oFlJSU 

İstanbulda sayım neticeleri 
dün a~am geç vakte kadar tas
nif edilmiş ve istatistik umum 
müdürlüğüne bildiri!miştir. Şeb. 
rimizin nüfusu ile tasnifi biten 
daha. bazı vilayetlerin nilfus 
miktarlarının bu akşar.-ı be1li 
olacağı anlaşılacaktır. 

Sovyetler ihtiyat
karhktan ayrıhyor 

Son tekzibler böyle 
tefsir edilmektedir 

• • 
• 

' ~ 

ve · .b ··~gontın .ha-·b ·e,r ~ve ~hadrs ·~· ıı:t~r-'·ı · 

Alman akını 
şüphelil 

(Baş tarafı 1 nclde) 
• propa;a.nd.3.ıımın çıkardığı aldatıcı 

/ııaberler her ne 1'adar Yak.ıı:ı.§a..rl<t.& 
1

1bUyt.lk bir alAk~ uyandrrmış3a da, A· 
\na.doludan geçerek cenuba Ş3.rkl)'e 

ıyapıla.bllecelc bir Alman ııl<ını gittik· 
ç;e daha şllplıeli gözUkmel<~dlr. 

•'Tüı-lciyedcm gelen bnbcrlcr, böyle 
lbir Alman ak.im J1akkındaki ştipheyi 
'büsbUtUn arttırmaktadır. 
' 1stanbuldan Suriyeye ve Filiatln 

1yo1u ile Kahlreye bir seyahat yapan 
Höyterin muhıı.birl ~u dikkate değer 
iki hMlseye işaret etmektedir: 

ı - Emniyetine bir tcc:wüz vu· 
kubulduğıı takdirde Tiirkiyenln mu· 
J;avemet etmek hakkında aldığı katı 
ltarar. 

2 - Arazi icabı, Anndoludan geçme 
n!n bi1hassa kışın hakikaten iml<anınz 
olmnsıdır. 

.Attı tllrk, garp devletlerinden az mo· 
törtu cUzUtam buJundurmnsı ihtlmaU· 
ne karşı TUrk ordmıu için stratt-jik 

yollar ln~a ettirmiş, aynı zamanda 
bir dUşm:n Heri haı:-elteUni kolaylaş· 
tıracak yolları ise bllc bile yapma· 
;ıı:uştır. 

''Gazettc Egyptienne,, diyor k!: 
"Almanlar TUrkiyeden gcçme~c te· 

~ebbUs ederlerse yollarında petrol 
bulaınıyacaklardır. Buna mukabil az 
yiyecek ve cephane bulacaklardır. Hal 
bulü Almanyadan yiyecek göndermek 
beşer kuvvetJnin fevkinde bir 11are· 
kettlr. ÇünkU Tuna nehri bir çok kı' 
ıı.yJ.ıı.rx donar, 

TUrklye Ye Yunaniııtanm vaziyetin 
de ümitsizlik yoktur. Ve eğer mUtte· 
hlt lmlırlarsa, Almanyanm dl\nyanm 
bu kısmı iı;ln tasavvur ettiği plAn· 
lnrm hepsini muva!fakiyetsizlikle .ne· 
ticelendlreblleceklerdlr.,. 

. . ' . 

Irak Adliye 
• • • 

vezırının 

1 Köstencede Alman 
denizaltısı yokmuş 

BiU:reş, 20ı(A.A.) - Rador 
ajansı, Alman denizaltılarının 
I<östenceyc nakledildiği 11akkttı
da vabancr memleketlerde neş. 
rolÜnan haberleri ya1aulaınıştrr. 

beyanatı 
Bir müddettenberi şehrimiz. 

de bulunan Irak adliye vez.iri 
Naci Sevket bey, yarın Ankara
ya gidecektir. Irak adliye vezi
ri, oradan mcmlekcti.ı-.e gc~e. 
cektir. Vezir, kendisile görü;,cn · 
gazetecilere dün, §U beyanatta 
bulunmuştur: 

"- Türkiye • Irak münase
betleri, daha iyi olamayacak ka. 
dar dosta.ne ve kardeşçc<lir. A
ralarında tam bir dostluk an1aş
ması mevcut olan bazı mcmle. 
ketler zaman 7.aman teferrüat 
ihtilaflarından vareste kala.· 
mazlar. Halbuki Türkiye ile 
Irak arasında ne esas, ne de 
tefcrrüat bakımından en ufak bir 
ihtilaf bile mevzuu bahis değil-

Rador ajıınsr, Alman bombar. 
dıman tayyaresi filolarının. Ga
de bir Alman deniz iissii tesıs o. 
lunacağı hakkındaki t~mıuniyle 
hayal mahsulii havadisleri de 
yalanlamı~tır. • 

&\Um•'!; 20 (,\. A.) - D. N. B. • 
Du~Undı>n ıtth .. '\ren, BQlue~ı, )1er ge· 

cc karırnlık kalncnl<tır. Biltlln eYIC't" 
ve n:ıkil yaı-ılalan, .!ııtat ::?-1 den şara.· 
ğa kadar ışıklarmı ı;ipctııy~cckJerdir. 
Tı-::ım\'l\Y ı;erYiı;l<'rlne, s:ı.:ıt 21 dt? ni· 
hı:ı.yet Yerllc>CC'kllr. 

Hamburg 
bombalandı 

dir. (Ca-. t:mırı t ndJt) 
Biz, Haydarpaşa. • Basra yo- ha\•a kuwetleri~in 18119 ı.:ece:;i a

lu ile Amerika, Hindistan, Ja- kınlan, harp gc-mi!erinin iııc:a ct1 '-
1 mektc olduğu mal(ım o~an J Tam. 

ponya, İngiltere ve Avustra ya- bur!t"daki Blr>hnı Ye \'n:;,;; tezc:;\flla-
ya ihraç m:ı.llarımızı sevktmek. rı üzerine tcYdlı c:iilmi'ltir. 
teyiz. Hatta hususi surette öğ- Kapalı h:n a ye alı;akla bu~un~n 
rendiğime göre, sön günlerde bulutlar harektıtı mii5küllc5tırm_ı5-
Basra ile Amerika arasında tir. :'-o.faam:lfih bcm.ı rağmen. ı~un. 
doğru vapur seferleri de başla- feridcn hartkct cd~n tayynrciı;_r. 
mı.~tır. Bu yoldan, bizim kadar ı' fa~ılalı olma!: ii_zerc le7.;;{fıhl~ıı~r_ ~ıç 
Türk ihracatçılarının da istifa. buçuk <:;ıat lxm1ı>ardıman ctmı'itır. 
desi mümkündü•. Zira, Haydar- ı A ra;:i üzC"dndc si!' t~lxıka$ı 'e al-
pasa. Bag~dat uolu 72 saate in. ç~k'.a bulunan bu!utı;~r. Ilamb~ıg . 

• "' • " w 1 Emclcn \·e L•ıhek clckı bonı1J.1ı dı
mış~ır. Basr~ - Bagdat . arasın. manl::trrn ıwtir.c.,ini mü;al'(•<lc cL 
dakı mesafe ıse 16 saattır,. r.1c.C:t> im!;fın hır:ıkın:tdıl,brı lırlrk, 

Topçu düeUosu 
he.mbur.ı:::d~ıki G<.>nuania lc:·o::fı!ıl;m· 
nm cickli ha~ara u•Tadıld:m zJn
nroilmc\tedi r. 

Hir.ıler ve 
Frank o 

Jlfaılriıl, 20 (.\. ,\ .) - 1> :-; f:. 
Alman S ~; kıt..1l:ırı ,.p ı•olıı; i· 

clııresi Fefi ı:ıııım:Cı·, bu s::ıl :;.!ı, 
refaknlıntle Alman hi.ivilk c lr,..si 
\'on Stolıı er ve• ispaıı.) ~I cnııı . .> Pt 
müdi.iı-ü kont :'ıla~·al:.lc oldu~u lıal· 
dQ, ilfa.c]ı·;ı.ıe gclmi~ -.·n istas:. on 1h 
haıiciy<:! nazııı :Suner, yeni tını 

ret \'~ endüstri naw ı C:ınccllor, 
bahriya nazırı amiml Mon·no, f:ı. 
lanj Sl'kreted Gann<'ro YC ita iyon 
büyük elçisi tarafmclan karı:ıJaıı
muılır· 
MADRİDE G.t;vmmı;;-.; Ü:\'.CJ.; ... 

:\Jn.drld, 20 (.\. A·) - Himmler, 
.MadriJe gelmeden evvel, Bıır;:os 

da dün akşam general Franko ta 
rafmdan akşRm ~·emeğine aJıko 
nulmuşlur. 

GENEIUL FK\XKO İLi~ 
1'1t'LAJUT 

l\ln.drid 20 (.\. A·) - D· N· B· , ,. 
Serı-ano Suner, bugün Eimmler ı 

kabul etmiş ve kendisi ile uzun 
O!r görüı;medc bulunmuBtur· 

Baha Erenlerin Ramazan fıkraları 

Bilahare. Himmlcr, yanında Al 
man büyük elçisi olduğu h:ıldc, 
Pardo !'araymn g-itmfr:;tir· Yot'lz 
bayı-aklarla donatılmı~tı ve yollıı 
rrn iki larafrnda ııoliS' krtalnrı il 
falanj \'C milli scniliknlar hC'yet 
leri bulunuyorJu. Pardo sara) m 
da general Franko, Himml<'r't ka. 
bul etmiş \'C kendisi ile bir 111aat 
göri.iı;miişlür. Bu görü~medc Su 
ner de hazır bulunmuşt.ur· 

Öğleden sonı-a, Alman polis şe 
fi şerefine Arcn'dc bir bo;a. döğiL 
~ü tertip edilmi§tir· Himmlcr, b! 
lahare lspaİ1yol poliOJ umum mü 
diirlüğ\iııü ziyaret eylemiştir. Sıska piliç 

D E'RViŞ Süleyman, her ~ün lmbak ycmck
tm bdunısh· Bir:ız da ba~ka. ycm~klerle 

ağzını tatlılandtnm.k için Be'Irtaşi muhtı>lcrin<len 
?.engin bir dostunun C\ine Jftıı.ra. ız-ttti· 

Çorbadan sonl'a ır;ofraya kabuk lralyesi gelıll· 
Hazret. hemen ~alivat getirdi, b:ı..5 kC'stikten ıııon· 
l'a el b:ığladı· 

ı;,· sah.ibt bs.ba erenlerin bu , ·aziyetl kart-1. 
'tındo. durakladı· f;a.şmr gibi oldu, luıyrctlc ~r-

du: 
- Hayrola.! .. Neye böyle baş ı.e.tio, dhan 

durdun? İkbal buyunnaz mı~m ! 

Dcnis Süle.rman ~ildii: 
- Aman ., t11lnlmct dodf, malumu tııeniy('ni:r., 

kabak ccnn~t taamıdır. Onu yemek ne haddimiıc· 
Bb:lm IZ'ibi fıkarayı sabitine sı~ktı bir plli.ç ~oktur 
bile? .. 

ÇELEBİ 

Türkçe Slzlfl Yeni Şiirler : VE CD İ BİN G 0 L 
~~;~ş~~~~:~·:ıkial OST AD SADEDDiN KAYNAK 
l\Jl'C'ntlnlltl harikulude Mu·· n 1. r N u red d 1. n 

ı:-ıir.cl ~rktları: 

LeylO.mn nefü §arkılarr M O Z E Y Y E N S EN AB 

İSPANYA IIAYA MÜSTF ... ~AR! 
DERLİXE GiDiYOR 

l\btlrid, 20 (A· A·) - J). N- D· 
Haber almdığma. göre, lspa.ny 

haYa müsteşarı Buruaga. ile bir 
kaç mütcha.ssıR, iki memleket a 
rasındn ha\'a seferleri Jıakkındak 
müzakerelerde bulunm:ı.k üzere A 
manyaya hareket el.mi;şlercl.ir· 

OE:XJmAL J"R.,\..'\J\.O xtşı\N 
DAGITIYOR 

~lıulrlcl, 20 (A· A·) - D· N. B 
ltalya • İspanya ve .AlmanyA. 

fspanya mün:ıı;oebetlcri yolund 
gösterilikleri fnaJ.!ycte müka.fat o 
larak, general Franko, mareşa 
Kcitel'c, Almnn dA.hiliye nll.Zlr 
Dr. Frick'e doktor J.,cy'a, devle 
nazırr dokt~r Mcissner'c ve müste 
~ar Bohle'ye "İmparatorluk bo 
yunduruk ve 

1
ok n:işnnı" ıım büyü 

ha,çmı vermiştir. Bir~ok diğer 1 
talyan ve Alman eahsiretlerine d 
muhtelif nişanlar Ycri~fir. 

1XG1L1Z SJ<~FlBt jf.,E DF, 
GÜR ÜŞTÜ 

1'1adrid 20 (A· A.) - Röyter 
lngilte;e büyük elçisi Rir Sa. 

muel Hoare, cumartesi sabahı ~e 
ncra1 Franko ile c;:ok ~A.mimi bi 
görüşme yapm1ştrr- 1nri'İltere ilo t 
panya. nramnda mmıllakta. hulıı 

bütün meseleler mevzubah 



il' e.c,;n ancak bu gemJyle a· 
r , :IŞabilınek için vaıt al -

lllrat l 
ngiliz kat'lyyen 

adasına ' 
ı an i.fçi toplamlk 

tenç k•-\' ...... verm.Iyordu· 
. e bçrk bir konturato im. 
bir 23

Yl at~lktan sonra 
tı. Baat kadar odayı ar -

ıcn'-"ı ~uıı e dUşer gibf ge· 
Ortak olacağını hlç 

0~tçlrınClnişu. Hayatta 
up biten hadiselerin 

~de Yer bulan hulya
thn:;urıan da nşacak kn.. 
İşte b ~eyler c:c?uğunu dlr 

rıa.. aısnıa :r::ııntıksıı: sac;:· 
... tllUlı , 

lıııışu al gibi ı;-örlllcn bir 

0
;;iflllkte genç bir. kız 

,:ı~: Bunu bnşkas:ı 
liaıb~ aı, kr..hkahnlrı.rla gü 

bu, an.m bir haki 

~ ~ . oda;~ arş::ılıyc;r, 
~or, '.Lir taraftan 

~ b!rbinl t :fadUrme • 
~ l'aktyo~u. :Cu mada 

bıı ~en g~ln ~u; nem:I 

11, ~tuıu Şc!ı!•Jnun eli:ıe 
' aldığı huiyadan u • 
"'bir k\apeğin 1=1ılaklar.r.ı 
hl~ 0Ituğa ottır:ıra:t yn. 
k~lhkahatarla gtlldll· 
ku? SCri bu maceraya 

}dezııleketlnde al • 
~11't !nana veriroİ? 

tal\f er1 bJc biriblrlne ~ 
~a laıı konturntonun im. 
llıtıı l?lentnun oluyordu. 
~ lloktadrı.n dllşrnğ{l 

tt ~ Ortad:ın kaJkJyOl"" 
cıı~ lan Jan Lakland'la 

bıt ıı. Öfkeleniyordu. 

'dıı~:a1b Amerikalı kız 
! ~a hiç ayak ba.s· 

Od-. 
'l b· illa ' fi; eline bir 

' il ~ıtt. ~un uıun "ChrC!linl . ~ ... 
"' ıııı., e .. acıtba ben ayn) 

·" diye lcendl kendi. 

dl·~=!-:~ Loadon 1 
Şeldon da diğer taraftan Nuah • 

Nuah'a emretti; ve bahçedeki 
direğe İno"ilLı bayrağını çektlrdl· 

Jan eordu: 
- Bu gemi ne anyor? Bu bir 

yat. değil, fakat sUraU baluıedo • 
rim ki herhangi bir" yattan geri . 
b1maz. !amini fnrkedeblllyor mu· 
sunuz! 

Şeldon elindeki dllrbUnle oku • 
du! 

- ''Marta, Sanfranr.isko" ada.. 
lara Amerikan gemileri n1:.1Ur ~ 
rar· lııta ı:ındıı.llan eahllo doğru 
:;eliyor. Hay Allah mUstahnkknu 
versin! 

KUrekçllcro bak! hepsi de be • 
yaz. Ben de kendi kendime ayni 
suali soruyorum: Bu ı;em1 burada 
ne arıyor'? 

- Ustn ~emicller ı!~ğil. ~nrL 
ter bile btl kadar fett.ll kürek Ç".k· 
mezlcr sr .. ornm. 

Yelkeni! ı;emlnlıı tıP.hipteri ot • 
duklan e•3!;1.-Jlan lkl ıub.m aanda. 
lın arka !.an!'mda oturu)•orlardJ. 

Jan ~~·.ı ld: 
- Onlar da haldld gemicilere 

benzemiyor- Şu flşmana baJr •• 
Bir kuırağm Ustu.ne binse daha 
çok yakışacak. Sandalda ayJo mı 
oturulur! 

Saı::dal sahile yaklaşmca iki a· 
dam karaya çıktılar· Arkaların • 
dan da tayfalan gellyordu

Bahı;enln kapısmr açtılar ve a. 
cu evde nihayetlenen dar yolu 
takip ettiler. 

Bunlardan blri narin ve ttZUft 

boyluydu. Arknsmda, kendlalne 
blr aııkcr t.avn veren ketenden 

dar bir ceket vardı· 
Diğeri gayet acalp ve tutıaf bir 

tarzda giyinmişti. Kıyaff'tl yan 
bahriyr.li, yan !\ivildl: etblııelerl ~~ 
revkallde kaJm • 

<I>evmn• w> 

, 
H A B E R - A lt-am Pnıı;tası 

Mektepler açıldı 
Şimdiye kadar olduğu gibi, bütün mektep 

kitaplarınızı "VAKiT., kütüphr.nesinden ko·ı 
layhkla tedarik edebilirsiniz. ------. . .· ~: . .. , ; 

------~· 

'": SAGLAM OtŞLER \JeAGIZ BAKiMi MUTLAKA -=;= 

RIDA D15 SUYU 
iLE TEMİN EDiLİR .MUSTAHlARIN M~YI HALİNDE OLMASI DOL1'flSiLE 

·n~enfRiN EN DERIH YERLfRiHE GiREREK AHTIS!PTIK TESiRIHI YAPAR 

Malatya Belediyesinden: 
BeledlyE'lnlz k&drosundl\ mUn?ı.al bulunan aşağıdaki memurlycUere talip 

eıta.ıılann ev.m:.ı mUıbltelerlle blr1Dcltqrtn 9ıo nlha:reUne kadar beledlyoml· , 
zo ınUracaat eyleme:erl UA.n oJunur. (10057). 

MUD!W vuifeler bUtçedeld 
nmb•qasat x. 

lıfQhendla veya mimar 210 Qcret 

.Fen memııru 120 Ucrc.ıt 

Elektrik mühendlat 260 Ucret 
Elektrik 11ayaç ayar memuru 70 Ucret 
lat.enJlen vesaik 
Hüviyet cüzdanı, ıdyul haklarına eahlp ve manıı m<:murlyct mab~ml· 

yetı olmadlğına dair vealka. lyt huy kAgıdl, mektep diplomuı ve Clıllyetna· 
me. ukerllğinl yapml§ olduğuna veyahut lecU edildiğine dair veşlka ve ııh· 
hat raporu Ue Qç adet vealkalık tototraf. (6833) (10057) 

rı;ıanbuı Levazım Amırliğınden verılen ı L harıci askeri kıtaat. ıl&ntara 

393,776. kilo yulaf veya arpa ka.pa1ı r.arna a.t.m almacaktır. l~lcaf 

8·11·940 ça:;ı:unba günU saat 15 te Izmirdıı ukert aatt:ıalrna komlsJonUDda 
yapılacaktrr. Yula.tın beher kilosuna 7,6 kUJ'Uf arpanm beher kilosuna C,5 
kurut fiyat tahmin e<Ulml§tir. Yulafın ilk teminatı 2210 lira arpanın ilk te· 
mln&tı 2067 Uradır. lateklilertn ıuuıunı vealkalarile tekllf mektuplarını !balo 
ıaatindeD bir saat evvel kom!syona vermelert. (1223) (9958) 

••• 
29a,MS \rllo yulaf veya arpa kapalı zarfla eksiltmeye konmU§tur. lha· 

lem '1·11·940 çarpmb& g1ln0 aaat 18,30 da lzmtrde Bornovad& aakert ısatm 
cıına ko111lııyonunda yapılacaktır. Yulafın beher kllo3una 7 ~ kuru~ tlyat tah· 
mın edilm~tlr. Yula!m tık teminatı 1662 Ura arpanm ilk teminatı 14-41 ll:a 
dır. lateklilcrln kanuni veslkalarile teklif mektuplarını ihale ıaatindea blr 6& 

.ı evv.1 komisyona vermeleri. (1286) (9pe(}). .... 
Afaliı\a yazıb mevaddm pazarlıkla ekatltmesl hizalarında yazıtı g11n ve 

ımaUerde lzmlrdo Lv. Amlrllğl .atınatma komisyonunda yapılacaktır. Tatlp 
ıeriD kaQunl nıafüalarUe belli saatte koqılayonn gelmeleri •• (1204) (100~1 

Clnal miktarı tutan ·remınatı lhale gUn, aaatl 
· Ura Ura 

Palasl<t\ kayışı 18.000 adet 21.600 1620 2!5/10/940 l:5 
,Köııele yular 
bat1ıfa ıı.ooo adet l8şOO Z888 2e/10/9f0 ıo 

••• 
A~~ııfakl mevadduı ka:>alı zarfla ekslltmelerl J:tznlarmda yuılı gUn .. aaat, vo mahallerdeki ıuker1 aatmaıma 

ı<omlaycınlar:nda yapılacaktır. Tallplerin kanunt vcıdkJılarlle teklif mektuplarını thalc saatlerinden bir saat C\'\'cl 

art olduğu komlayona v~mıelert. fŞArtnamclert komisyonlarında görlllU11. (128R) (9962) 
Cinsi lhal~nlD ppıl&• Mlkt.ıın Tutan Teminatı Uıale bÜD ve aaaU 

cafa yer Ura Ura 
Saman ) 
Kuru nt) 
Sabun 
Kuru ot 
Pirinç 
ÇUbuk maknnıa 
Kuru ta.sıılye 

Makama 

Edime Hacıumor 2200 ton 66.00 4600 

tımtr Borncwa .. • .. " 
" • 
" • 
• ... 

3300 .. 18.~ 9~ 
f7Ml kilo 17.40S 1805 

fff.1'8 • 2008 
46.346 .. 
82~70 " 

99.405 " 
79.200 ,, 

* * ıı;ı 

15.989 
10.643 
20.870 
19.800 

1199 
1173 
lM6 
14sş 

4/11/940 ) 11 
) 16 

f/11/040 18.30 
6/11/940 · 11,30 
4/11/940 10 
4/11/940 16 
4/11/940 11.30 
4/11/94-0 ıı 

Apğıda yazıtı mevaddın puarblcla ekalltmeterl hiznlarmda yazılı gUn, ııaat ve mahallcrdekl aakert aalmalma 
koınlsyonlannda yapılacaktır. Tallplertn kanuni vcslkalarlle ihale saatlerinde ait olduğu komisyona gelmeleri. Şart· 
nameleri komlayonlarmda görUlllr. (1308) (10122) 

Cinai Miktan Tutan 

Kokk&nUrll 
Un 
Arpa. ezmesi 
lılllfe kömUrU 
Patates 
Yulaf 
Kur:uot 
Salça 

Saman 
Nohut 

llOO ton 
&00 .. 

8696 " 
::50 • 
192 • 
280 • 
330 .. 

CSOO kllo 

1290 ton 
1u ,, 

lira 
2S 

. 11.440 
lG.SOO 
l!UOO 

2.400 

2~.80tt 

2Uti0 

Teminatı 

Ura 

tbalo gUn \'c saau 1hal~ yapıla· 

ğı yer 
2100 24/10/940 14.30 Çanakkale 

24./10/040 11 Gcllboluda Bolııyır 
4598 2~/10/0~0 9 Lüleburgaz 
1812.50 23/10/ MO l1 Çanakkalo 
1008 23/10/ 940 ıs lzmJt 
1::60 13/11/940 11 Mcrzi!on 
JŞ61 14/ 11/ 940 l6 Mer..llon 

300 25/10/940 11 Edirne c.ııkt m~trl· 

8870 
S6i2 

25/10 '940 14 
f/11/040 14 

rlyet D. 
.. .. • 

" 

4'<RAGIMI NASIL=
--

TUZA[{ MI, FEDAKARLIK 
MI?! 

Mehmet o geceyi sabırsızlıkla, 
geçirdi. 

- Korkma. kuzum! ben de kaç 
saattir buralarda seni anrorum. 

Mehmet h:.~Tetle yahudi kızının 
)'ilzilne baktı: KURT ARDIM 

Roman "' Milli 
c:ı<"' an: ısk er1der F. Serte il' 

I 

~ . • 33 • . 
~ ~~' s_anıye düşündük· Nuri ber aşırtmıştır. Bundan son· 

il b\..~ lo'"''ad a...~di\'t . .... ı: ra ona ~örünmemeğe çalış! Zira. 
"MQ k ıu tl.flh deposuna o düşmanın para ile tutulmu~ bir 
~.. U.l:ı .. - •• " 8otıra -""·~·ım. Işımı casusudur. 
ij, ~ oracıa bıraktım. 

~ıı Oclada dı\'en ~iınct.i senin 
'tt, S Yok, öyle mi? 

fa Q% ~.de bir merdiven 
ı a~~ mrnıştım. Tam i 

ıı cl'ltnag' sırada, elınu kar 
A. '4ırı;. attun. Merdiveni 

ttııt 
~ti her ec 

· () lll"r<i· Y anlaşılıyor, 
~ '''eni, ka~'lnakam 

Mehmet lıa)-retinden aklını ay 
natacaktı. 

. Kahvenin önünden ayrıldılar. 
Cemil. Fatih camiine doğru yü 

rüdü, ve gözden kayboldu. 

Ertesi Ş}cşam a;ıu kahvede bu· 
luş:ıcak.'iar, ve Cemil, Mehmede 
top kamalannın saklı bJJlunduğu 
yeri gösterecekti. 

~ l •• 

Ertesi ıün Fatih caddesinde do· 
lapyordu. Acaba )'ÜZbaşı Cemtl, 
gerçekten Yavuı beyin arkada~ı 
mıydıt 

Yavuz bey. Mehmet lstanbula 
ı • • 

hareket ederken: 
~Sana orada yardım edeceklcı 

vtrdır. Sen merak etme! demişti .. 
Fakat. ~lehmet, kendisine ~·ar 

dun edecekleri nereden \'e nasıl 
bulacaktı? 

Böylece Fatih camiinin önün· 
deki caddeden geçerken, birdenbi' 
re karşısına genç \'e şapkalı bir ka· 
dm çıktı. 

- O ne?!.. Eliza geliyor. 
Mehmet sa.ltlaıunak istedi. Kos· 

kcca caddenin ortasında kaçacak 
gizlenecek ~·er bulamadı. Şa~ırdı. 

Eliza '°k te!a~lrydr; Mehmedin 
~nma sokuJdu: 

- Ne dedin, beni mi arıyorsun? 
Eliza, Mchmeciin kollarına sarıl 

dı: 

- Ah kuzum! Seni bugün tev· 
kif edecekler. Buralarda dunna sa· 
km! Hemen başka yerlere, uzakla' 
:-a git. saklan! Sana bunu haber 
\·enneğe geldim. 

Mehmet birdenbire muh~eme· 
~ini toplayamadı . 

- Beni kim te\'kif edecek. Eti· 
za? Sen neler söylüyorsun? 

Eliza çok samimi gö:iinürordu.: 
- Ben her ~eri biliyorum. Meh 

metçiğim 1 Sana acıyorum .. Bu sa' 
bah. seni tevkıf ettirecek olan ee· 
mil Fransız polislerine gitti. Bu 
akşam seni burada bekliyeceğin 
kahvede yakahyacaklar.. Askeri 
divanıharbe \'erecekler. 

- Bu işleri Cemil bey mi yapa· 

................... , ...•.•..••.......•...... ,, ... , 
·eOYOK MÜSABAKA 

\ 

HABER'iN evi . nasıl 
ve nerede yapılmalı? ________________ ....,_______________________ --- . 

2 - Beş kişiye lkl yilz. lira nakit. L 

1 

1 - l\IUkellef bir m·· Hedıyeıerımı · 

kıJ.rt.8 - Bir ldı:lye 20 llraıık pardösU abnal( hakkını nron 

f - iki kl~ye 15 er liralık pa.rdösU a1m3.k lıakkmı \""ercD. 

kart· 
5 - Beş ldşlyo H&bcr'in senelik abrmcsl· 

6 - ~ ld~yo llaber'in :ıltı aylık abonesi· 
'1 - Kazananlardan geri lml:uılnn. muhtelif hcdJyeler--

Ml>SABAKALAB NASl.L OLACAK ! 
EM kauuıacak okuyucuyu seçecek mUsabakalara ba§la:n•7dan Gnce 

yapılacak ve tıazırı.anacak birkag noktada okuyuCUlarm 7ard.Uuma 

lhUyııcı var. 

Müıabakaya b:J.§ Iamazdan önce 
HABER. yaptırmaya karat •erdiği evin. olnıyucuıo.rmm anularmm 

nv.ıhasUlası oımasııu ısuyor. Bu itibarla: 
EV\'ELA ı Dalmt okuyucuıarımlZlll evin nası ve nerede yapılmaSJ IA.zttıl. 

... ge!dl~l hakkında !lklrlerini vn veruecck malQmata göte onlar. 
dan kabataslak krokiler tııteyt:eek ve terUba:t .hakkmrla blriblr. 
Jenne yakın krokiler cswu r.ıınarak veya fiklrleı1 gözonUrıde 
bulandPUlarak pltnlar oc§rlJle tn2]anncıık ve en çok rey topb. 
yarı p:3.run. tnp.hma geçllmck ıızore faaliyete gtrfşllecekUI'. 
EV1D uı:rcde t.r.;-a edlleceğlndc de yine okuyucuıanmızm mOI. 
terek mdrlc"i t;lı:Jt..Ate aımac:ı~tır. 

SANlYEN: l\UtUn tıt:u!ar ~:nıın edf'Tken, Ul Birinci ~rln 1941>. 10 nım:s. 
tc~rln 1941 araıcT.:lda okuyul·utanmız anullJldan. evı. " cıııer 
t.Mlyelerimtzl kazanacak olıuyuc-.ııarımw aeçmek OZıere Haber 
blrfoirtnden cıulp ilç mtısab:ıkn terU;> ed~cckUr. Bu müsabaka. 
ıar~an ıı1rlnel6lne iştirak eden oı.uyucuıarnnız bA1 VAr&kalanııı 
kopaıı ve kendUer1 tarafından mühllrlenmlf blre.r &art 1clnde 
fdarcb:ınemı.zıı te.ıallm ed?Ceklıır vıı mukablllndo o!rer awuara 
alacaklardır. mr okuyucı: Dk mUS:tbakaya tuuıgt D•Jmara U. 

~tırak etmişse tklnclaine n UçUncU&üro de aynı numara De 
l~Urak edecektir ve sıra cumaraal,Ylı lshıılerl ve adrealert )'UJlJ 

bir "efter tııtuıaco.ktır. 
Her mUnb:ıkanm nlh.l\yetJnde, okuyucuların btze tevdi edecek. 
lcrt kapalı ve mühUrlU zartlar Altıncı Noter Galip Blng6re 
teslim edUecekUr. Bu sureUe ber okuyucunun aynı numarayı 

taşıynn Uç zarfı bulu.nacaktır. Ancak Oç inesalııaka nlb:aycte 
erdiği aınıd:ı - ld, bu zaman tçlnde ev de yapılmış nı bftmlf 
olnc:ık -· Altıncı No1e.rlD kontrotQ altında açılacak, t.er mu. 
aatıı!un ili: mllsıbakayı da doğru lıalledlp etmedikleri arqtın. 
lacaktır. E\ia k11~ dahli olabilmek lçln müsalJı!;l.aruı ~ 

mUubaknuıru "opu halletmlt bulıınmalan prttır. Şayıf. DtD. 
nb ballt'CI,.,. biç klıme çıkmamıoaa - ki mtıaabakalaruma itli, 

L~y nıııcağı lç!n 17J tmkAn.sWiır - kur'a Udalnt balledenJe.r 
ar&.'llDda çd{lll'<~'"ÜJ'. 

Şayet halleden ya•ıuz trtr kt§l l.&e ev doğrudan do:ruY:ı, m:ııtım 
vartıarlıı ona bırakılacak. btrdon fıı.tıaysa, dUn iZab edlldtgı 
ııel:llde hareket olttnacaktır. 

t • . ' 
. BABD BUFONLAlllNI 'IGFl.AMAT.J 

lllMAL ETMEYlNlZ 
lıf.llaabık:~u~n ber mOsabaka . bitl§lılde za.rflarmı getlrdlklerl 
aırada uruı ed1lccek tanhıer nra.suıdakJ kuponlBl'UU da birlikte 
gbnderwelerf mecburiyet.inde bulunduklannı dll§Unerell ftmdt. 
den ona göre tınreket etmeıerlnl, gazetcıertnl muntnamara aı. 
malannı tekrar b.21,tırlatırayı faydalı buluyoruz. 

ŞlmdlJraber okasucalarındu bir ıaal 
EV NEREDE YAPILMALI VE NASIL 

YAPILMALIDIR ? 
EV HAKKINDA MALUMAT: 

l - Iki oda: Yatak ve oturma. 
2 -- Hol: Aynı zamanda yemek odası. 
3 - Küçük bir antre. 
4 - Banyo • Abdesthane bir arada. 
5 - Mutfak. 
6 - Bodrum katta sıi:'Inak halinde kiler. 
7 - Kömürlük ve odunluk. 

f 8 - Sahte .•• 

~L~TFEN CEVAPLARINIZI OGNl!llllNll 
su tıusus•:ı.kl cevaplannw '?5 Birlncitcşrlc 1940 terlh!ne kadar: 
Ankaru l'Addet<ln~e \'akıt yurdıuıdn Habe~ pzetcsı bü,yük aıtısaı.a 
mernurlııttJ, 

Adresine- göndermentzt veya seunncntzl rica edcrtz. 
Cevap için blc; tıl: formallteye Ye kupona lhtlyaç yoktur. 

cak? 
- Evet. .. Evet .. Senin peşinde 

k~n odur. 
- Ne diyorsun? O Millici değil 

mi? 
- Hayır. Öyle görünerek, senin 

gibi zavallıları avlayan .bir casus· 
tur. Biçare Nuri beyin başını da 
yakan odur. 

- Şimdi nerede}'se aklımı 0}11a· 

tacağım. Eliza! Sen bunları ncr 
den biliyorsun? Artık sana da iti· 
r.ıadıın kalmadı. Söylediklerinin 
doğru olduğuna nasıl inanarım? 

- Bunun kola>·ı \'ar: Yann. bu 
kahvere ne kadar ecnebi polisi 
geldiğini duyarsın! Bunlar seni 
tevkife ge:ecekter .. 

- Peki ama. c.ernil. benim tanı 
drğım adamların hepsini tanı)'Or. 

Hattfi madam Saranın pansironun 
da yattığım odaya ip merdiveni 
de koyan o~,rmuş. 

- Evet. Burası doğru: Merdi· 
veni ko:ran odur.. Çünkü o seni 

takip cdi)·ordu. Merdiveni, senı 

cünnümeşhut halinde yakalatmak 
için ko}ınuştu. Bizi tehdit ettiği 
için sana bir şey söyliyemczdik. 

- Vay c.anına bel Şimdi aklımı 
kaçıracağım. Bu lstanbul ne ya 
man beldeymiş. 

M.mıtlet birkaç saniye düşündü 
- O halde beni kaymakam Nu 

ri be>•in katili diye gösteren kim 
dir? Sen de pektılfi biliyorsun ki 
~n o gece bilhas:::a vaka esnasınd:ı 
odamdan dışarı çıkmamıştım. 

E!iza korku ye heyecan içind~ 
sözüne devam etti: 

- Hep~i o. Bütün bu cinayetleri 
tertip eden odur. Nuri bc>i çokta:; 
beri takip ediyordu. Nihayet pu· 
suya dü~ürdü .. vurdu. Ve bunun 
mesuliyetini sana yüklemek istedi. 
Çünkil. senden de şQphesi \'3l'. 

Sen gQya bizim panc:iyonda karck· 
şin Omer için değ:ı. sil!h deposun· 
dan b!r §erler kaçırmak için ya· 
tr)•onnuşsun ! 



\ Müsabaka:: ravntlarla kı. 
I ps kabul edemiyecek derecede 

t 
qtrlaşıp.rş .• 

ı Artık ringte iki boksör de 
tılribirinden kaçmayor, kaçamı

Zafere ka ar.· 
~por, macera'aşk romanı 

Yazan. SACrI f UGRUL OGET 

Dünyanın en meşhur enternasyonal 
futbolcülerinin portreler ini çizerken 

yor. 
Sade. mütemadiyen birjbir!c. 

rlrie vurduklarını görüyor.ız. 
Bu yumruklar her ikisi için 

de mUthış tesiler ·yapıyor. 
Umum! "·aziyete bakılırsa AJ. 

mj'.n daha hakim. 

·Bir ba·şt-anglç 
Yumrukları daha ınUessir .• 
Kemalin müdafaası iee oldult

ca zayıflamış .. 
Ringin ortasında lnsaf s1zra. 

:levanı eden 12 ncl ravnttan 
bitmek üzereyken, Alman Ke. 
malin sol çene altına bir sumnık 

'fnrmdıın sonra b2.Şhyacnğınıu 
(Dün)·a futbol ~,ldtzl~) serL 
mizf ncşrctmcdcn önce, bu se
rinin muhnrrirl tırkadaşunl?.: 
r.ıu,·aldmr ı:krcm Talu'nun 
b:ı~lnogı~ yazı ı ~arak yazdığı 
~ntcres:ın. bir makalf!yl, seri· 
nln nekadar C!Ulp ,.e güzel o· 
l:u-:ıj;'I haklnnda ~15.kadıı..rlara 
btizcl blr fİkfr ,·crooeğf fı;ln 
koyuyoruz: 

Har'bin tevlit ettiği b~lr ve 
ın.asraflı ~yct.lere rağmen, apor 
sever okuyucular.mm çok ~113et
!i teveccUhlı?rine naçiz mukabele 
~yesilc bu mevzuda da çeşitli ör
'Jekler vermeyi prensip. ittihaz c
jen "Haber", zaten memJekQti
:nizde bir spor mecmuası hal\nde 
lktüalitelere, kroniklere ve maga
cin nev'inde neşriyata ilk defa ge
liş sütunlar ayırmayı dUŞilnıtillş 
\"C tatbik ct:nış yegane yevmi ga· 
zetedir· • ' 

Bu hususiyetliıi kaybetmiyen 
''Haber" gazetesi, arkadaşım Sa
cidin, Ustadmı Bedrinin bUyük -bir 
vnkufla temas ettikleri kıymetli 
mevzuları sahifelerhıo geçirirken, 
benim naçiz yazılarıma. sUtunla· 
rmdıı yer vermeyi kabul ve bu su
ntle bana şeref bahşetmiş oluyor· 

Esasen evvelce de bir çok nşvi· 
de yazılanın inti§al" eden "Ha· 
ber" e bu sefer ne gibl bir k~
rakter ta§ıyan bir mevzu seçeyim 
ki muhterem okuyucularmıızm kıy 
metli alaka ve tcvecclihlerile kar-
1itlan.sm ?- diye bir hayli düşün· 
düm. . 

On beş senelik spor ynzıcıbğı 
tecrUbeme istinaden, aranan .ve se
\'İlen mevzular içinde en ctlzip 
g<.'lenini.'ı. yerli ve ya.b:ı.ncı futbol 
yıldızlıınnın hayat \'C hususiyetleri 
tcf}kll ettiği.iıl, yakından btliyonim. 

Zııt.1Jı, .A vrupad:ı., gUndelik spor 
barekell~rl durgun v~ beynelnıllel 
rengini kaybetui!J vaziyette- Yer
li maç haber veı tenldtlorl. Tilrk 
futbol yıldızlarının poı ::releti, ehil 
kalemler tnrn.fmdan Heberoe mun
tazaman nksetilrllmekt ~dir· 

O halde, dedim, ben de dUnya· 
nm en sc\ilmlş, nlkışlanmış, uzak 
ve )'akın mazide btlyUk bir şöhret 
yapmış futbol aslarının portreleri
ni çizeyim.-

Yalnız bunda benim ne derece
de bir vukuf ve saliıhiyet sahibi 
olabileceğim noktası hatıra. gelir· 

Yazılarıma başlamadan önce bu 
hususta karilerime bazı mllhlm 
noktalan izn.h etmeliyim. · 

Beşiktaş, Vefa, Gençler blrllğl 
birinci takunlarmda yer almakla 
ifa.de edebileceğim aktif spor ha· 
yatona hiç bir kıymet tzafe etme
mekle beraber Hantcr gibl antre· 
nörden feyz almıık b:ı.htlyarhğuida 
bulunr.:aklığnn . kadar, Refik o~
man, Arap HilsnU, Altuıordulu 
Ekrem, Salın Turgut, Şeref me?'
hufJl, Ali Sami, Adil Giray, Yl.l!uf 
Ziya gı'bl fistat futbol mUrşitlerl· 
mizden edindiğim molümata ilfı.ve· 
ten -yukanda da işaret ettiğim 
gibi- şu sahada yazmaya ba§la· 
ğnn devir on beş seneyi buluyor. 

Fakat beni'1l bu seferki portre 
serilerintl ~izmeme cl\rct \'O cesa
ret veren iki cs~:r amil var: 

l - :Mütevıı.zı klltilphanemde 
1922 flencsinden 1tıbaren kollek • 
siyon halinde topln•ımrş bir siltU 
spor gazetesi, mecmualar, alma -
na.klar, teknik kitaplar, muhtelü 
lisanlarda ris!ıleler \'llr· 

6unlan hiçbir zaman bobstil 
bir dll5Uncc ile toplayıp crunme
dim· Sporu ve bilhnı:~ıı futbol ha· 
yalrrnm en esaslı mcı;galo ,.e var:· 
hğ'ı bildi3L-ıı için bir bir arayarrut 
\ 'O severek tıi Parls ollı~ıpiyatlan 
\•esilcsile abone oh:ry almaye Vt? r.ıc· 
rakln ol:um kta devam ettim· Her 
zaman, hı;.ttıi. her g\ln. r('sr.ıl meş· 
galem dI!":nda dain>'l da elimde bu· 
lu:ıdurd:.ıtum. sah'folrrini karış · 
tırdığrm bu kıyme>tll mch:ızlardıın 

cttiği'll istifade P"k büvUkttir· 
2 - Bir de 103'>--1931 scoe

ı .. inde bcrnvl b:.h:il giltitim ltnl· 
~ada bulundum- n·ı dcı:ir. ortıı 
A vnm:ı futbol:lnün P:ı r:ırlak ve 
yıldızlarının en bol c!cıvri olrn~·
tan başka, İtalya da o de"v;r futbır· 
lünlin en 'bol b"'vnelmilel 1larckct· 
l~rlnc sahne olmuş bir memleket· 
Ur. Yine o senelerde ltalvan fut· 
bolil b"''ll"ırnı1,..1 t'_., .,,.'l c:ı T'ıı:.,, 

tuUın bir VarlÜtı. 8ı.~Un bJ.rlnci Sı· 
nrf İtalyan futbolcUlerinl b!r ''li~-

Meşbar Bago Ma1seı demf ştl kh 
"- Saydığım (on bir)leri bir araya geti1flıek 

.imkanını bulsaydım, yenilmez d iye bildiğimiz 
l ngiliz futbolünü kendi topraklarında on maçta 
on de fa mağlup ederdim . 

Yazan :.Muvakkar !;krem TALU 
rlka'~ adfict.mck mUb31iı.ğadır- An
cak ..saliıılarda mUtcnddit maçlan· 
nr seyrettiğim, bazılnrile ,dışıında 
ya.knidan arkad~lık ettiğim "yrl· 
dız" elemanlnr \'ar: Bernardini, 
Kini, Orsi, Fcrraris ilah- A vnıpa 
futbol nlıammı ellerinde tutan iki 
adamdan bir.i: ttatr:ı.c tek seçlclsl 
v. Pozzo• ile ahbaplığını \·ar·· 

Yihe ltalyanın muhtelif şehir· 
terinde lskoçyıı, A vu~tun'1l, l~pan 
ya, . Çekoslo\•a.kya, , ~f ar,aristan, 
Fransa futbolcUlcrini ı:;Pyrettim· 
Hem. bu ,"sey1:ediıf' öyle alelade 
bk se)irdlik bir va.\dt öl~ünne de
ğildir. /7,ira o .,znrµa.n şimdi kımu· 
Z1 "&eyazm; şahibl Talat. Mit.halın 
çıkarmµta olduğu "Til~k spor" un 
muhabirliğini yapıyordum· Binaen· 
alyeh mp.~lan, oyuncuları, taktik· 
lerl, hususiyetleri içten gelen, za.
rurl bir aüı.ka ile takJp 'cttJm. 

Şimdi ellinde italyanca ''Dome· 
nica · Sportiva·• 'mecmuaıımm eski 
bir saym var. İtalyan muharrir 
Avusturyanm ,:c Av:n.ıpanın fut· 
bol iıAzrmhğmr yapan ikinci adamı· 
na, müteveffa Mayzel'c soruyor: 

-:----'' ZB.İllorn - Kuin Koçes • 
Blum • Kolon:ıti • Kada .,_ Berto
llni • Gualta .; Meıızza - Sindel:ır • 
Ferrari • Ors.V' 

MaHel bazı "ikinci" isimlerd~ 
s:ıyıyor; Hlden • Planlçk'a - Ses 
ta. • • Ke.Uga.rts • ·Nauş - Zi;e1t • 
Reguzzoni • Lazar - Şaro§i·· · ' 

lş_te, aziz oku.nıcularıın ! , ~r 
dünyanın en aalıibi salahiyet o.da 
mrnrtı saydığı bu harlke.)an gör -
mek bahtiyarlığına · nalliyetle hr · 
zaman Ö\-ilnmeyo kendimdi) · bir 
bak tanırım· ı 1 

BuncUın sonrald yaZllanmnı:da bu 
harikulıidc futholcülerl slılere ta
nıtnıarıi. · elimden geldiği ·kadar. 
hakikaten uygıu~ bir şe!:ilde anlat· 
may,ıı ı;ş.Iışacağmıı ,·aapcdcr~e~ btı : 
''başl~n_g;c;'1' yazmı.r ~ayzelln yine 
a;ıı\: ga~~tedo · _çıkn.n r;u sözlerilC' 
bitiriyorum: • 1 , , • 

"- Ve saydığım bu ''onbirle:i'' 
bir· araya getirmek im.kan ,.e uı · 
manmı .bulmuş olSaydım, •'yP.n!!· 
mez" dire bellediği lngihz fut· 
b01UnU kendi toprak\annda, "or. 
maçta on defa mağlup <•decefimil 

savurdu. 
Kema.Un sarsıldığını ,başmın 

~eriye kaydığı, vUcud.unu miida. 
faa eden kollarrnm iki yana a
çrldığmı görüyoruz. 

Bu am . Jtaçıtrr.:ıvan Alman 
son kuvvetlerini kullanarak Ke. 
malin sa& çene altına daha müt. 
hiş bir yumnık sa vunıyor. 

Kemal, ~'lkıcı bit tesir hıra• 
kan bu yumru~ a \tında ezil. 
~iŞ gitıi arka üstü düşüveriyor. 

.Hakem hemen b:ışJl\da. .•. 
sa:Yılar yine b:ışladı: 
Bir! .. -
lki? .. 
Uç! .. 

Alıha.n boksör elinin tersile yü. 
:.tkdcn slizUlen terleri silerek 
bekliyor. 

Fakat tam bu sırada gongun 
ıesi: . .- .. 
12 :nai ravnt bitti. 
: Bu ses Almam ıni.lthiş ı;inir-

!cndiriyor. Çünkü ~Usabakanm -"-----~ -··~----_,__~.~~-~· gottg· 
başındıı.nberi ikinci defa bu u. Sade bi;tün vücmhı:•Ltn dırilJ. nometreyi dikkatle siiıen i;3ret 
ğurs'uz gonk keoaisinc gUZel b:r ğini, gitikçe ağırlaLn!~~~ başla- cu. :ringi.n boşaltılmasını 
galebeyi hayal yapyor. mış olan başının yn\ ::t.j yavaş l.-dıy~r. \"\IJ1l)-of· 

Köşesinden · Alman boksöıii. hafiflediğini hıssediyoı. Ve bıraı sonra gonk 
nün menrt.:nrleri en :.ı.ğı"a alnına.· Meııecerler ve ~'Brdımcılar 13 üncü ravnt ba§ladı. catıbtti 
cı~ küfürleri kMfU lisanında Kemalin kotlannda an gibi <;a. Müsabakanın baŞın .-it'~ 
mırı)d:ınarak. Y<'r''TI'" donen Al. d Jd 8• nt-

- .. Avrupanm ı;clmlş geçmi.~ 
en kuvveUf 6nblri sizce kimlerden 
teşekkill. <!dC"nilir ? ... 

muhal<l(alttı·" • • ~ 
1şte tanıtrua)'b çalışacağım 

hnlcü!Pr hıı avıır khıısı!!f'rdi:-

hşıyor, mas.-ıJ1ar vapıyorlar. ' düşüncelerim yanın a rıll t 
fut· man 

1 

h?ksörünP. rrı t~::ı.j yapıyor. Yüzünden geccirılcn ikinci bir şına soyliyım ve piJ>051~ ~ııı~eti' lar~ \'Ütu"dun::ı soğiıl< su dolaştı- • k ·· K ı· · k tu··r .. n mu··st•··h~; hareket 1 dO. · S0!-,'11 sunger ema ı ıyıce en· " .... ... 
rJyotlnr. dine getirebiJıyor. kalı ilk defa yerindell 

, · • ·· Bn ra\T.t, her S<-icl"kindcn d"l. ' cf-

t · . ·ı ha bitap bir şı•ldldc köşesine dö- O 7.aman ağzından sade bir du. • 11'eırY.1P _<!!' 

1 • ~ 

a IJ:a • ış a •ı ' Piposunu acele sı .. r'·ııdH" 
. 

1 t •· 
1 

1
1 

• • nen ~Kcmnlfn r:imdi, a.ğzmm ke. kelimcnirı döküldüğünü duyuyo. rs .,. " 
n~chın da ince bir krzrl !5eri. ruz: . bine soktuktan son ' ti' 

h f k 1 
na: • 1 ıid•· Dördüncü a ta oşu arı l dip Ç0!1~~!l)a doğru UZ&lldığım - NarsınL - 13 üncü ravnl bflŞ r bSı:s 

görilyorJz. Naran bUtiln ağn'J1ğmı KemL _ t, ou 

Ç
. ok·· ·m· u' nt'a-....,z' am' Qııı.. ı·au"'- • ..._ )J~ıın1 ,)ıif."':"ada sey;rcı er su·a· lın go~Une bırakarak nıı~kınk· yor, ugursuz ra\'Jl ··· )' • · · hm ne olacak?. • ...,u&Sb 

r.mdan frrlayn.n genç bir kız lan aı :ısm<la: Arkadaşının ilk defa }{µc~~ 
Ankara, 20 (Hususi) - An. J Ganyan ~O,'.), piıise j_~Q ·:e: 57i; ringe doğru iJerliyor ve Kemalin - Kemal. Sevgilim.. Diye kayla böyle yakmd. - arı ıı.sn1er. i1'~,. 

k bah.... l l m k L -~· • i<3.;.sine ·;.ıkıyor. biliyor. · r p 'v ara son ~ a yarış arın ·uruş v~uı. :r- " olduğunu gören dıge7 bıl st~ .... 
dördüncü haftası bugün knlaba. DÔRDU~·or· i<~şv c Ad~n ve Esat şaşınyorlar. Bütün h11 sahnel:-rde:: Adnan da hayret ediyor. \ e hif c;l" 

hk bir halk kütlesi önilnde ya. D . • ..;, h k!ı .... taki P..fnge .fırlayan genç kıı Ni.. çok mem;ııındur. rıngi büsbütün artJlllS 
pıldı:. ~!sicumhur da yarışlara fkört ~ a ~l yu rı t;; t randır. Hatt.8. g~iilrn<Jeyor bile... k ti başlayor .0r) 
şeref vez:mişlerdi.. Büyük bir ~es:fe gs.;&ı!et~~-' ma usu. Bltkin bir l1aldc başı .arkaya Naran ya~ dolu ya ıa·.Tıcı göz.. a e seyre (D~~ 
heyecan ıçinde cereyan ede~ ya. 1 _ ç.eıenk, 60 kık, blnicisJ: düşmüş -Kemalin boynuna san. lrarerianki: Adı•...n .. m yüzüm: kaldı- ı ı ı~!!~:.--· 
nşlarda. 6U neticeler alındı. F·ı· · " ı N. r ı.ıps. ıyor a an... O 

2 - Bôz..*ırt,' 57'kilo, bini:-ini: Çılgın gibi hrçkıra btqkıra ağ- - Döğü~t~rme>in onu artık. , , 
Ş::n<lur . . ' . · ~ · ' layor: .. • Bu kadar kafı.. ..........-- ~· 

1 

3 - Töm'urcuk, 53 kilo, bin!. ......: Devam ctme .•. Bırak :artık Diye yalvarıyor. 11 P~ ı.:· 
cisi: Tılr-Yan. · · Kemal.. Bittin... •· · Fakat Adnan, Niı.ranı Kerna. 13.05: Müzik: ~: &ıU:ııı 

., W.M ... ~• D~r.:!ce· afamıyanlar; Karakuş 0

BUtün bcnllğjni sarsan bu ·ta. lfn üstünden çekerek: mmm devamı, ıa.20/l4•00: rro'~d' 
, 1 

Gaz.al,. örnek, Yü.~ı:çl. J~ra.. nı.dık sesi Kemalin gözlerini Ni . ? di ~ ·'il Kanoık program tPJ.> ıs. ı'i GJ: ıı< er: 3 5 1 ı r 130 75 - çın. ye soruyor. ru. sa. mı k l • ıı.yefl• tbt511 
BiRiNCi KOŞU ' • anyau J ' P a~c e.- •, f a.çryor. bakanın bitmesine ne kaldı? :z:vlke ~Rade eyoe ,. .. s:a0·riieı:ıtr&s1 

1

1 .. : C' 

1 
"·e 13!> kuru~ ,·erdı. Döğü' k .. b k b'ti · ....... . ,.nıı" ıt 

Safkan Arap atlarına mah- . Bir ruya sanki... şece ve musa a ayı ı - özgür idaresinde> ıs.40 •1<1 "'' t 
sustu. McSafesi 2200 mette olan I BEŞ/:\ C~ ]{OŞU • · · -.!. Naran karşısında .•• Kendi. recek. p.rlula.r, 10.15: ıı'u.zııc: )!U~,t "'~~ 
bu yarı~:ı. ik! hay\'a1.1 gi~i : . ü:; ya.şrndal~i safkan A,ı:ap tay sini dünya boks şampiyonluğu- Azim sarf edilen bu cümle doskopu, 10.30: ı.ıcııııel<:~ ıfuııl<' 1) 

1 ..:.. Anervc.. 64 lnlo, bınic!s; : larızw ırahsustu. 1500 n;ıctr'c U- aa. girmek için teşvik eden, canı karşısında Naran itiraz etmek ve Ajans babcrtcrl. J!l ... ·fll"ır>• ~f' 
Yakup. . ., ' .... 1 zc:ine ya.p.ıhıt: bu yanş,_Söııwı.. kad~ sevdiği kız, Niran karJt. ceSarctini kendinde bulamıyor cc.saz bcyeUl şctarııba11bıoııı<: .. "' 

lrf
2 - Scvun, 58.5 kı.o, bınıcı~n: ı öa: . sında... Ümitsiz nazarlarını Kctrıal~ Radyo gazetesi, 20 ~5~11<; P~~e,ıd 
an. • • · 1 - Sev!nı Vlll, 51,5 ;i!lo, Ji. 1nana.m:yor gözlerine.. Uzun QC.vlriyor ıonseı solo, 2ı.oo; a. 21 ~ · • f.-
Ganyan: .L40 j{unı~. , nidsi R?ch·an. · p · . . ıstcklcrı, 2ı.so: Koııuş!Jl fşet: ort ,. 

uzun hayretle bakıyor. atlamış dudakları, kan süzti. ezik: Radyo orkcııtrası ket ~ J 

IKINC_I !\OSU • il Tu;...-;;.t~v~LC, 56 kilo, !Jinı~s:: Eir hayal mi bu? diye. fon k2.§ma rlğmcn Kt-m:J hemen rractorlus>. 22.so: ı.1eınıe ~= )l~ 
3 ve daha yukan ya§laki yer. 3 _ Cetin 56 kilo Ôinicisl: - Hayır!. Boynuna sanlan hemen il~ ravntlard~ki kadar yan, Ajans habt'rıcrl. 22·~ "f& 

li yanmkan lngi_liz at v~ kısrak- Ab:lnJlah. .' · · • ' . . • 1 h:çkrra hıçkıra ağlayan Naranın zende ~ÖZ:4k"lllcktcd:r. ea:z:band (PJ.) 2a.2s/ :?3·!\ 

1::.rına mahsU.: b.ır h~ndı~aıxl!· 1 • Üçiilicti ve aördiincti Y!l'°J.ş a. j _t_::.;;..k....;~_n_d_i_oi;....d_ir_ • ....;_ ________ T_a_m.....;...l:_'u_Eıraclıı. clırrrlr:ki kro. prrıgran:ı ve knpa.nı~. 
~u yanş büyiik bır sUrprı:ile İ rasmdaki çifte bahiste Niooş 

neticelendi: 1 . Çelenk çiftini bulanlar yliz ku-
1 -:- GUlizar, 51 kilo, binicis~: ruşa ·kantc 67;ı.O kutuıl aldrlar. 

Zckerıya. 1----- ·· - ------.--.--
M~sW~~chlika, so kilo, _ı>ın:~ı~ı:· İ ,~mama v~ tıyatr o ar 

3 - Cessur. GO kilo, binicisi 1 Şehir Tiyatrosu' 
Turvart. ' ij- . itıkl~l Cndd~~ndi Ko-

Bu yarışta, Olgn, Alceylanı.1 · • n1c:lı kısmmda • .20~0 <ıa· , 
Trotro, Taşkın ı.·c Yüksel de.. i \'ALI V::'AOI 
rcc~ a!ama.ml§lar(lıt . • 

Ganyan: 1500, P::~c: Birinci. Şclılr -i:j·atroııı,ı Komedi kıSınmCJa: 
ye 400. ikinciye 195, Uçtlıicilye 1 • Yarm Akfa:n 

265 kı.ır.rn ''.erd_i. ı umumi ıs~k Uzerlne Ostai:ı Muhlis 
Vf':üNca l\OŞU · ~ Gebıinattı:ıın ı:u bu)-tlk ~seri: 

Günün ~ı! tnUh inı müs:ı.brıkast ı ı - ımıtE): • AŞLJ 
olup iki ya.şrndaki ~·erli sat •. 'J.n . (!:,:•!ı :ı büyOl< ~ark ı::i~aııı 
lngiliz taylarına mahsustu. Gc- ı - r'..l<-ı;~tx Aşıu 
lecck şene kiasik yarı.şiara iş. r.ıuıı Operet (4l Por~e. 
tirak edecek olan bu taylar :ıra. - ~ -
sındaki yan:?ta mesafe '1000 m. 
idi:. 

1 - Yetiı:;, 55 kilo, binicisi: 
Davud. 

Ra~:t P-ıza Tiyatrosu 
.. \'c:.ılılı \'agonJ:ır KontroıarU .. 

Vodvil < 3 ı Perde 

? - Ayfer, 60 ~ilo, binicisi: · · · 
Rccıad. Bevo:-.ıu H alk Sineması 

ı . • • • 
3 - Himoz, 60 kilo, binicisi: Bugnn 3 mm b!rden: 1 - Tarunın 

• ' r ._ :ı 
Zc'·i. in~!' :ı.-u · .r · '-:e. 2 C' -:c-terıeı 

Y osma ve Kamelya derece :ı. knriı karvı)a, . 3 ~ K•hra.nia:i siıvıı· 
lamn.drlar. · tiler. 

" fr.''"IJI 
• ' "''Urun 11 ,r 

·· ·• A\nıp:ub otomobile oldut-u kıl.dar mctoslkt~e de lıllyllk hir nıfbet nrdır. Hele JSrıtfar ~e blr .-"~ , . 
bc~·ecıuıb nlur .. Fnknt bu heyr.canm ıu:nmctr nıs:,~ tınJe lmzııl:ır da eksik olmaz.. yuıcarUd reslnı JJÖ)te - .ıtl( 
' · • "rU ·orSunuz. .. ıJC ' ıam:ıl< ıtm )'npılacak .m:ınevr:ı:ıa mu\·:ıffıık ol:..·.ı • .:n Ur ınotoslldctln takla attığmı ı-u ) .... ı tat"' 

J • ,.e bU ıh~ 
~da tıpkı atınd:ın dJ,eıı bir <-okt•y gibi, motosllilctı idare edoaln de dUııme uau.IU \ıtn'.lır. 
1'0 °kuada kurbu yalnız. motoıılklet otar. ' 


