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Dobruca . an 
kaçan Türkl r 
bu sabah ge di 

ltıeınıe~llrırı .. nı.('ri t'<;r:ır<'n~i~ lıir 
tııaıı1 et oldu; 5ullı iı;indt• Iınrı> ' 
ili ~!'a:_a'lı .nlan hlr mrmlrkrt. ~iın· 
l~'arıccl 1:rı ıs ':dnr söndiırti!ml'ğO , 
..... •gı i . 1 1 
'"r~.... C:lll ıu man:r.ıır:ııım es· 

Cu :-:ılınlı Doiırımıılno gclrıı ırl\ı~:ı~Jarımız Tılıhmıfa 

\ 984 lrkdaşımızdan mürekkep 
kafilenin reisi 

!lo :ı:ı ıı h:üi d:ıh:ı 7J~ ~d<' arttı· , ı 
lı"l':ıl :uıy:~nrn h:ısınıl:ı hulun:ı.n gc· 
':ılk , 1·~nton('!o;ko'nun (ifetlcnberi 
~ a~n . 
"~ıı~ • Pcn·er bir d"·, kt nı:laıw 
d gJıllı;nn fiüpho <'imek bfıo 
~~ t . .ı.\ne:ı."n orfad:ı cereyan 
'~r ~ dıı.el<'r hakikat en ':ı.t::uı C• i 
t:ılc llııJ1crı dch~ct itinde 

0bımka. j 
O h 1Httcdir. 

· Kız!l Jlenlzde 

Bir italgan 
--ıorpilosu 

'hatıı zldı •1lılt 1l :ltlo nc:ıh:ı. fo;in iı;inıle :ınl:ı· 
~~ en 11 b~r ~C'J ter nıl 'ar? Bu u· . 
tl-tccı.~0.sru c~\:..bı :ıncak t:ırlh Bir diger torpito du 
~: lt~r- nu;;ün i!:in ı.;ürü:ıcn jı'll· : ı . hasara ug~ r adı 

'letı ll'ıtn~u.da. Rnsar:ı.1ıyanın 
~~,ı: l:irliğhıo ilhakı iiz~rinc Lohdra, 22 (A.A.) - 20 _ 21 
~trr . ı\e lıarrlt olaıı mdit-c art· TC§riniev·:el g"oesi e::ıp .denizin. 

' · lına.n)'UJ ıı. kın-rt ız. ~rt-
~ de bir lngiliz h::ırp gemisinin bir 
1 <Dc\anıı 4 üııcü~c) · 

1t ·ı· - İtalyan <l~stroyerini tahrip etti. 
€ı ız ~ocukları irlan- ği resmen bildirilmektedir. 
<lQycı ki a·z k Anıirallik daire.sinin bu hu. 

- ww•ırn: w 

Pariste 
Laval Hitlerle 
neler görüştü? 

Vişi 
Alsas - Lorcn, Tunu:;, 

Nis ve Cibutiyi ... . 
vcrmcgı 

ikl saat için~e Dobrucadan 
nasıl çıktıklarını anlattı 

~, loıı11ııı, na e z ece sustaki resmi !c'J,iğinc!c ııöyle 
<la tı l.ord ~3 (.\.A.) - Dominyon ruı.· denilmı:ıktcdir: · 1 
11; llotıJ!ıtn tıı.nbornc A\·nnı kamnrasuı 20 TeştinicvYe:i 21 Teşrinicv. ' 

teklif 
ediyor 
Mihver b ir 
şartla kabul 

edec::ek: 
tı c bir suale yazı He gönder- ~ · · • .. ~bapta 0 1 

vele bag!ıyaıı gece lrnfılclc-rımız.. 
, 1 § y c d :ncl.tcdlr: d b" . ,.. 1., • • d 'k' ltal 

~r rıa.nJ en ırı ;:-.tp c~nızın c ı ı • 
ııı tlt;t a. htikllmetinln çok tak· yan dcstro~ erinin hiicumuna uğ 
1 tt lt~llılz teklifi Uzcrinc, 1k1 hUl<Q· t .: v • 11 • 

r~ 'ıc ~da. mcmlckellmlzdcn tat;· i ~~mır;tır .• tuly:ı~ dest~oycrlcrı 1s1 n 1 n 
2ıl n kadın ,.c çoc.uklnnn ırıan· hımv.yc ge:nllerınc torpıl atnuş · ı 

te ~ ı~~flr cdilm ıcnnl l:ola)·taştır- \'C lfa!iru üzt r iıtı' obiis nle§i \\Ç. • 1 
• ııı l • ~ 

1 ' .. , "'""''""'""' ynn o!mok· ı mı<lanlır. <Dc•"amı • •••ilde) ıng 1 ere- 1 

1 tiia' ticaret evetı' y~ ~arp Eir 1n~ilil . trınbıır~ı~mı İn~1·n~t'"'t liıı~eliel.iml"n e' ~l h_onıl:ın yü"ıdüy~r- l 
l a. · J ılan 
ı " ... sabab. geldi etmesi ! 

Asker allelerlne yardım 

! eyet bu akşam Ankaraya giderek ron Rlbbentrop 

lıcaret müzakerelerine başlıyacak gıd!~:t:U, 
MÜKELLEFiYET, MALI i_KTiDARI_ 
OLANLARA TEVECCÜH EDiYOR 

ı.onılrn, '!S (.\. A·> _ Almnn IResmi ve hususi müesses eler.de çalışanlardan mu1 
radyosu Bjtlcırin c1ün Prtrisi ziya- ayyen bir geçim derecesinden yukarı gelirleri O· 
ret elliğini ve or:ıdn Fra.nnız Baş· .ı>lcınla1· mali iktidar sahibi addedilecek 
vekil muavini Lavcl! k:ı.bul ederek 
~örfü:tüğUnU bilJirm klcıdlr. Al • Asker hilelerine devamlı su. İstanbul belediyesi hesap ie-

l 
Dl.'ln pariciyo nazı.': \'O? fü~~cn· rette yardım yapıla.bilmesi jçin lcri müdürlüğünün bu husustn 

· tropun y:ı.kında \'ıı;;ıyC' gıdccl'gın - ' hlikumclce hazırlanan bir tali. , Jıazırlndığı teklif daimi cncü.. 
. (Oc\'wnı -1 Unr.ildc) ·. _.,. :-; l·- t d" -..:1·ıa·-· · · .. · mn.tnamcnın b~IC'uıycıerc tcb ıg mene ev ı l."1.tl ıgı ıçın cncumcn 

1 olum'..ığunu ynzmıf:tık. dün vali ~~~:·ini Hüdai Kn~a~ 

I• n g ı• ıtere Ta~mabumcyc .göre, ynrdım. banın reıslıgı altında YC biltun 
- da esas auer ailesinin muht:ı.ç kaymakamların iştirakiyle top. 

orta $ark vaziyette bulunması ve yardım lanarak müzakcratta. bulun -
cdeccklcriil mali iktidar snhibi muştur. 

hadiselerinde olmasıdır. 
., . 
.. Gafı! av-

l'ıı . ~ nu sabah gckn Fin Tlcrcn ~irkcciılc··· .. ·~1 ı ı ·a· n· ama., ' 
~ tkı~· . . ·.. . _, &ıl il 
~ t'\' ııt ~ ılc 1'1n1an.diya. :ı.ras:ıhcla. · yet; }~in kiLğıt sı:-nclikn~ı m,u~<'RSı· 
~~a~~rct anlaşmalarında ba.- li ?ıf. Halll'slin ilf' konsUl Enıgr<'n-

Bükreşte 
zelzele oldu 

Daimi encümen teklifin 5ümul 
ve mahiyeti ve taı·zı tatbiki hak. 
kmdaki kararını bugünlerde tc. 
kcmmül ettirecek, netice kay
maknmlnra tamim edilerek tat. 
bikinc geçilecektir. 

L~ ~ ~aPnıak Uz.ere hükiımc- den mül.eşckkilcFr· 
;"'~t b llıasta bulunacak olan Fin Bir muh:ırririmizlc gürü::;cn he· 
~l ıı ıı c.;-eu bu sabalık! konvruı· yet reisi Tnuno .J'al:ı.nti ·demiştir 
~lir. 0 

l>ircdcn ııehrimize gel- ki: 
~Q:ılfuıdi ''- Türkiye ile Finlandiya ar:ı.-
~ ret.1 1,la hükümcti hruiciyo smdn cSa.scn bir klCıing ıinla~~a-
~alanu!~:t işlen müdürü Ta- sı nrev~uttur· :Siz hü\tum~tinizle 

...... ~ riya.setindeki he· • (DC\':ımr 4 üM_üd~) 

Taymis "Norveç B 1na1 arda Mükellefiyet mali iktidar sa. 
hibi vutandaşlaro. tcYcccüh ct-

bA~i Se Si tekrar hasar var mcktcdir. Bu itibarla gerek cm_ 

etmlyecektlr" diyor t lak sahiplerinden, gerekse tica. 
Londra, 22.(A.A.) _ Tayınis 1ll8lk p8ftlje Uğradı ret YC kazanç erbabından, gerek 

gazetesi, "Balkan stratejisi" • maafj veya ücrete tiıbi olarak <;a .. 
lıükrı~.· , ',.'~ ( \.,\ .) D·N·l~·: ]t<ıı"n rcsmı· ,.c husu~·ı mt·ı·ess"sc-

başlıgv ı altında nrşı ctliı'Yi ba.fima. - ~.. · "' 
b Bu sabah fl:ıat 8·40 :ı doğru Biik· ler mcmurlarmtlan muayyen bir 

kafo.sin<lc di'-·or ki: t ı · ·k· 1 , 'k ·· idd t 
.
"Türl\i'-'" "giirbüı .istiklalini rcı; l' m 1 ·ı un;u ·a sur<>n ~ ~ • gcı::im dcrcce.:ı:ndcn yukarı gelir. 

J v li bir 
0

zPlz!'lc olmm;tur. Evlerin < l><'\·am ı ı iiııciidc > 

İngiliz 
tayyareler ·n,n 

ıaallyetl 

·Hamburg 
yeniden 

bembaJandı 
Fransa sahillerinde bir 
Alman gemisi batırıldı 

Lomlra, 2~ ( A.A.). - lngiliz 
hava ı1ezaretinin tebliği : 

İngiliz bombardıman tayy::ı.· 
releri dün Boulogne ve Gravcl. 
niese gündüz hücumu yapmış· 
lardır. 

Boµlogne'da bir ticaret gemi. 
sine isabet olmuş, nhtımlarla 
depolara hasar yapılmıştır. 
Başka bir ham kuvvetimiz, , 

Fransa sahilleri açıklar~nda bir 
dU.sman gt'mi kafilesine hücum 
etmiştir. Bir gemiye isabet ol • 
muş ve gemi batmıştır . 

Diiıı gece fena hava yüzün. 
den lngiliz bombardıman tay· 
yarclcrinin hava taarruzları 
tahdit edilmiştir. 

Bununla beraber, Hamburg 
askeri limanına ~iddctli bir hü. 
cum yapılnu!3 ,.c bombardıman 
nt'.!ticcsindc birçok yangınlar 
çıkmıs, üıfilW.klar olmuştur. 

TaarruZ!l uğrayan diğer hc
dcflrr arasında Rciclıkolzcla bir 
marı;nndiı. gan ve Stadcdc muh 
tclif <'ndüstri hedrflcrilc tay. 
yarr mry,fanları vardır. 

Tııyynn!c>rimizd"n biri üssü· 
ne> diinmcmif:'tir. ljii .. k .. b k ~ Yu musa a amzz 

, ~llc için kuponlarımızı toplayımz 
~ ~b~llll brllılne knd:ır teçml5 gllnleztn b-Uponlarını luymetile 

·Cıı~ • li Ba tarihten sonm ;:;-cgmls gUnlcrtn kuponl3n l!:tu • enyet 

(l>c\':ınu ,1 ünriiılc) yüzii, tavanlar catlamıı; c5yalıır 

Maaş 
bayram· 

dan evvel 

d<'vrilmi§. camlar lmılmu~tır. Bir 
~ok mal1allelerdc telefon muhabe
rıı.tı .kesllmi§lir· Elektrik telleri 
ltopmu~tur.Şchrin mcrkcz.ir:dc trmn 
vay scyrtiscfcri yarın1 saat dur· 

Topçular el ayeti 
t ınJ llnl ödemek mecbcriJCUndc kalırsmıı;.] 

~~aqb NOTER BİJZURUNDA 
Pirıg··ı Qkclarımızın hal şekilleri Noter Galip 
'lql eı° ~ teslim edilecek ve kur' aya İştirak için 
0e /ıcı.rn,rs olanlar onun nzareti altında yapılacak 
11;.,.,&:,,~ umumi bir yerde gene Noter Galip 

tın h•ızurilc yapıl.r:ıcal~tır. 
TalsllAlı 5 net saylamızda 

Ankaradan bildirildiğine göre mc· 
murlarm manı;tannı bayramdan CV\-cl 

wrmok ı~ lılr formül bulunmuııtur. 
Bu formUle göre, Zlr:ı.nt bankam 

ınemur maa~larmı avans olarak T'ere
ock ve ay 't:~md:ı. bu :.wnnS'l tnhsil 
ccıcccktır 

.. 1 

m ştur
Bilkre§in jM • dinamik cnstitU

sUnün ilk kayıtlannn göre zelzele. 
nin merkez üstU ncmanyada. bu· 
lunınaktadır. Pa~ !tahtın birçok mn 
hallcleıincle halk, paniğe tutulmu(! 
ve sokaklara fırlamıştır· 

Muahhar rualfımutıı. göre>, bu B· 

bahki zelzeleler, Bükrcu'in birçok 
binalarını ha;;ara. uğratmıştır. Şim
diye kadar telefat "-uktıundnn b'lh- 1 
ı!Cni\m emektedir. 

Katil: "Karımı gömdüm ama 
duasını yapmadan 

değil!,, diyor 
Oldürülc:ı lcadımn delilik derecesine varan bü

yük kııkançlık ,. e ihtirasına kurban 
olduğu anla!?ıldı 

(Yazı ı 4 iiııciidr) 
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,.;r ,.~erli Mallar Pazarlar• Evkaf hayret içinde! 

Yazan: JUıdiccaı~ 3(a/b, Uç ropluktan fazla .. d ... • 35 t r d 1 D 1 

Abırkapıcakl 
tatla ameıesbdD 

vazlJetl 
• /atanbula gun e auunı on aş e en ve e 

J\km1ar adctü. buna.lmı.'.; bir •mantıkları c;ok dcfal::ır ı;örl\lU~·or basma vermıyecek neli suyu verilebildiği halde bu sular her yerde 
lkJ baftn C\"'\'Cl, ıntılsıtrlJır 1cıaı:: 

aıııın AJurkapıdakl tUtlln -tsıcıoo ıul 
,·lnıte ç;ıl.ı,:ın \"u tıüyilk çkı>Criyet 
~ıar tcııltil eden ışçııcrlD oısıuı:ı 
l)lJlUDdultlun ba7.I mU5kUlM tıa~ ı 
.ıa blr oku)ı1cumuı;un -ölki.)~ıı· 
.Wl deuni::ıtlk. fnhlsarlnr uıııuJll dl 
JUrlUğfuıJen bu mC5elo 113ldUll 

ad::umn ihtilaçlarmı nndir.yordu; du~kin k da heyeti nrasm • pek bol olarak satılıyor 
'ka:; b 0 dilenlcri gerl almak için uını.n • Bı"r tak·- bohracıların ~ dan t .. be mektebinde yetiş • ,.,,.. :w f d 
ku"··:ctl! bir lniharekct )R·apıruıkrd· ıa., mi§' ol:~azı değerli ndamlann halkın zararına zengin Şeh•ır sucular tara ın an 
zınuli; yUz b geçen us o usu- _ . 

na, }ıırmı am:.,.:ecrU= 6': - da::~~a~:a;ar~~:;:u~~ 01:c;;,':ı~==tn nu .. fuz mınta\<alarına ayrılmış! 
nuncia pek us yap 0 nn manıann başmda Gayırbck yok • " - ,u melitubu o.Idık: 94~ 
Hus t:abynlıırm.n. kll!"§ı toptan hU • tu· tmam ŞamJl nnlndı· Knra ha-
c.um yap1lamnzdı. tmo.m 8anıll, ' 

_,_ rin Jmamaklıı. be. beri kls:lca bildlrdilc:>r: 
l:aı._te e uygun o ş h•t ld 

u" bu m.aksnt ugrun· da. bir en- - e 1 0 
U· 1 r, Gayır B~ ~ok çalışkan \"C ce-

tı ılt::ı. çe\irmektcn b~, tıkar yol sur bir ndnnıdı· llnrbo gideceği 
gıJr uJ;rorclu· ü .. .. cd l>""'ıyarak 

uA ..., d b·'yük. c· zaman g gun onc en ~ 
RUl'llıı.nn .nuCl .w.ura 'l. u k eli • wı .. ; ltttdt· lki tane 

, ... 1 • un ı:ıamıı· en ~ emı> ..... nza 
her.ını.ı.yeı. \•erme en, on u ,,.., 

1 1._ ı.. vardı. ..,0:ıa ~. mal ...ı .. ıı lit a"9tırı mm ge ıııc.ı,rı , .r 
1t htrla§b6 .. w ae.n nn b""' p • cık •u • •• "'ciincikler onun ya· 

tc nn· te.şltll e&yordu· :ı ~gı gül? •· 
nm mc ı nma gelirler, ~erine otururlar-

- :ZG - dz. Gayırbek onları ok§nr; yiye -

DANJ.ŞIKlJ:"· cek vo içecek verirdi· 
u\•aı •• rı:ı. yakın oturan bit kll5Dll o zaman& koonr dfi§mana. ayak 

dağlıl:ına oonsuz görUnen bu b:ıatınnadığı 1ndlr köyilniln Rtmla· 
lıarpl.rden usandıkları inkfı.r oh1- ra geçtiğini öğrer.i:.cl' ateş kesil· 
namıızaı, ıbu yüzden sIIAh kullan" m!§U: 
mnk için gitilkç~ ıız lıcvC!li dav- - Orayı geri almr.dan dönmi-
ranıyorlardı; general A~t\nskl • yeceğim! 
nin onl3rıı. ndetA Jıemıerllik etme- · Diye yemin ot.m..lşli· 
sl sulh tlrnlsunil nrltmyordu· O Gideceği r,ün gelincikleri çok 
kadar ltl b:ızz yerlerde Ruslara. yol beklemlııtl; en sonrn. için~ ~km.it, 
acıyorlardı; bununlıL beraber hal· bqmr ::1llnrn19, net acı mmldan· 
km ı uhWlt1ıı.1d mllll gurur lıer 1e- mııitl: 
~e rtığmc:ı )'llllyordtı· Bir defa • - Gelinciklerim gelmediler; 
~ında Çirkeydcn gelen bir haber öyle sanıyorum ki bu lıarpten ge-
~unu isput et.miaU: rl. dönmlycccğim ! 

Çiıkey büyilcelc bir köydü· Su- Arkııdqlarmm anlatllklarma 
'la.'k nehri kena.rmn kurulmuıtu; göre, tcöye. nıüritlerln 6ııUnde, 
nebri.ı k ... J'§t tarafı Raslarm el.in· yalmkılıç saldırnuJ; li.kin nıUritler 
de bulw1.ıyordu ve Çirkcy'den k&· <',ok korkunç JY.r n~ Jaırıımıda 
«anları Ruı!ar orada. yerl~tirl • kalnuDlar; dağılmqlar; Gayır 
~ orlarC!. Bek onlan toplamak için uğrqır. 

Ruslar fmam Şamil fl%erine yü. ken köyün meurlığmda, kurpm • 
1 ümek için Ç!rk&y köprll."1nden la. alnından vurulmuş; hem de bu 
se~ek ıetemıaıer: k6yiln lleı1 .tıfurauz kurıun bir Kumuk'un tll· 
,~elen orkeklerl bunu kabul etmJr fefinden çtkm11tı· 
fttrdi. Gene clai bqmda, f1llı'k v:1J& • 

Fakat Rua 07dmıU köpıilyil PG- fet verillyor; toplantı ~'&PfbYordu· 
mcge bll§ladığı ımm:ın hıılkm bU. Bir nralık !mam Şamille Hacı !ltl"' 
) tik bir Jmm.r, bele ke.dmlu ara· rat başbqa kalm~lnrdI· Kon\lftl• 
mndc. nefret oyamn11tı; lmnlann yorlardı: 

tırnsıu ı.ın Bahula~.' ntlamnı boy • - Hacı Murat, cmcral Arga
nuna doladlktau eonra koll&rmI tinskiııin ilk mektubunu bana g8n· 
ıvnmt§; .dnTardaki .kılıct ka.pmış; derdiğln zaman ansmn sen! dya
~teğinin bir ucunu da. kemerine ret ct:mi§tim, hatırlar mıam ! 
sokan.k ortaya. fırlamIIU· - Elbet ... Bir saat kadar ko-

- - Erke!:lerlmtzin crlilderl JW. DUBDluatuk ! 
lılamış! Ey kad.rrllar; blzlm namu· - O planı tatbik edersek mak· 
.J>llillUZU tekellyecek olan Moskof- sada en kısa yoldan gltm.lf, Ru
~!lrı Jbiz kıracağız. Ne varsa. alm, lan içlerinden \•\ırınu1 olacalm; 
uıka.Md::.n gelin! senden fedaklrlık istiyorum. 

• · Kö;rün kadmtarı, ellerinde tU • - •••• 
!enlr, knm:ı., küftık, '.kuma, 1almç - General Argatinaki BCn1 Syl 
olduğıı hctdo dOfDıana 1ıaldim111 - anl&ml!l, benden oynlrraan eai 
lr.rd1 kolumu kaybe~ olacağmu b~ 
l~ bir wnnn sonra. Ruslar yor; Rualan kendi tuuklannıı dU

JJ:r mektup 

ıUrmek mUmkündfir. 
..,._. .... 

(Deuanu oor) 

·;-. uJWyetl ile ideli& edea, bafbla· 
nnm ılyaı;I görUılercJo tok . .,.,. 
bldıklaımı beyan eden gene lb
No dJ'f'eybn üstatr Allah ömrilnU· 
d mtbdad cyllyorok sbl ba§mm;-

Bu rnz ooşmda 33 \'O 44 kuru§ 
gibi uzun senclerdenbcrl görülme· 
nı1ş bir fiatla yerli nınllar pazar
lan tarafından satt§a çıkanlan ve 
ço)t rağbet gören Nazilli kombi • 
n::ısının basmalarının satışmm J•tı
~arlar tarafmdan tahdit cdild.iğ'..ni 
yazmıştık. 

Pazarlar müdürlUğü tarafından 
verilen izabntn. göre bu tal1dit şu· 
rada.n doğmaklndır· Bohçac1 vazi • 
yatinqe bulunan kadınlar ve ue -
hirJcrde mahallo mıhnllo, mcm • 
ltket içinde köy köy gezen birta" 
knn e8Il8f yerli mallar pazarlarm
dan toplarla. basma alamlıt bunla
rı alış fiatmdan birkaç ml.sl~ yQk
sclt fiatlarla. satmaktadırlar. Bu su 
r:ille bu baam:ılann gayet ucuza 
s:ıtııma1Inm hedefi olan azami u· 
cuıluk. gayesi kaybolmakta, birta
k.on bohçacılann zengin olmast, 
halkm aldanma.smdan başka bir 
§eye yaramamaktadır· Bımun 1çiD 
r·uarlar mUdllrlilğll bütlln pazar -
Jara blr tanüm yaparak bDhl'ea 
abcılara dikkat edllmea' .. normal 
ihtiyaçtan fazla olarak bir p.ba 
buma veriJmemeaf. üç robJuktaıı 
fasla buma taleplerine karlı has
su da'Vl'anılmumt blldirmllUr· Bu 
suretle ainıli imal kapaaltee! had· 
di azamiye çtkanlarak senede 20 
milyon metre buma imal ed~ 
ol.an Nuilli f&brlka.mım fmalltm· 
dan her smıf halkın ucuzca lst.U'a
desi temin olunacakttr· 

Esasen yerli mallar par.arlan p!. 
yasaya topt:.n olarak bn buma • 
!an dışarda da yerli mallar puan 
&tiyle satılacak bir ftattan ver • 
mektedfr. - o 

K arfon liyatları 
tetkik ediliyor 

Son günlerde buluıunası gittik· 
ı;e mllşkUIIeaen karton kljtdmm 
taneli toptancılarda Uç, perakeıı • 
decllerdl) de be& kurup satılmağa 
bqlanmI§tır. 

Eakidcn toptancılar karton kA
ğrtlarmm tanealn1 2 kunıp ve fa· 
tenditi kadar vcrdiklcrl halde elm 
eli, her peralıtendcclyo 10 taneden 
fazla \•ermcmektcdirlcr. 

Murakabe komiayonu ortada bir 
ihtiklr vu!yetl buI\J.nup bulunma,.. 
tlığmt tetkik ct.mcktcdlr· 

• Şehrin bQUm kual&rmd& birer 
yatı okulu teaıa edilecektir. Bllhuaıı 
,.atı okunan mQlhalcat kazalarm~ 
k~ylerd$ k\:rulacaktır. 

Bu bur.ısta pnl1' bir proj4 hazır. 
laluıuftrr. 

cı Nuri Orakm, refallllndan çekilme 
ili Ozertııe zahire blrUll. Uman lıanm· 
dan Otner Abid banma t&fDUllJftır'. 

Nakil lfi, dtln tamımJanmlJW". Böy 
lelikle, bUUln thr&cat ve lthal&t blr
llklerl Ömer Abid hanmde. toptamnq 
olmaktadır. 

" I>iln ,..a :- merhum OclAl" Sahlrln ot- dan eksik etmesin, yok• hallmh 
ıcı N'...zh't EroT.an'dan bir mektup al· nlco olur· ' 

• 1stanbul mebustan 6ğledcn soma 
parti mcrkulnde bir toplantı yapacak. 
vali LQtfl Kırdar parU koogrelortnda 
flerl sUrillen f}iklyet Tiı dileklerin ha.n· 
gilcrlnhı yapılıp hangilerlnhı yapılma· 

dltmt izah edecckllr • 

<Im1. Ayımı .ntunıanma alıyorum: Affınna ınğmarak yazıyorum u.. 
&lı'd U.tat, tat, bir eksik tarafmız \"ar, o da 
Ntifus sayımı mltaucbeWo ru- kadlıllnulık· Babam öleli beı ıw 

clıimız fıkranın R>.fında At&ttlrlr ·DO oluyor, hayatında C\imlze gelir 
ün y:ı.ptqı blr nWdeJi uJatırkca gider. hatti f&lrliifnc1en fipho et. 
bir eı:.ylav ı~lr(.m bü&edlyorn- tlğfnlz bablma flllrleıinbl oku, 
nm:· lllklye ettljlalz nükte tama· tlkriD1 sorardmız· !la71l 2amU 
m•ıc )ıs.&;1ıfm.ıa ~ide oimamalcJa geçtf, unutmuı olacalmnı:ı- S&J1JD 
bcrab~r, bahaı geçen plrbı babam gtiaU. yazdtğnm fıkranID (ŞlrkeUıa 
Celil Sahir Erozan oldajwau ay- 6S namaralı vapurunun d'1dtlitlntl 

' ıd fıl.-ıeyı hayatmdA ke.Adl atım· sökmell, ancak bu sarede h&mlle 
lian dlı:ledl/;im için anl&dmı· Tilrk ana.lan bu f&Dh.ıı'BI gilrttlUI· 

Oıtflıt, b:ıb:ım \'&idile ellr yar den koı"'atarak çocaklamu "\-aJdhtls 
wrı, y~dtklan memlekette hlo ol· dtbıf&)'& gctlnnekt.en kurtulur ~e 
'1118%33 ıdıdn yudıldamuz kadar o· allfmumaz artar) gtbl bir l'echo 
'kumu' \"O aranmıı btr adam4Jr. Ue b1.$lryabtıcceifn,Jzo Jcan8&tml 
'\atı mühlmml her şeyin gbeUa1. olmuma rainıcn, hayatDtd• ldo 
lyts'.nl Otv',.JDC~ ~ok iyi bilen azla olmazsa size blr fd;ra bq)Mgrcı 

,-.:a lfjy .. ' At:ı.tUrk onn mecllsbıe l9IJ'l.brak ölmtlı7 dostunazdan dlye
ı.k».t:ıl -OOOrc!: ıµlr dlJe hlt..p et. mlyorum n.,üwuıa.n (sayla\· ~ 
ı ~. ola c!."lltmuş. Da lllMlluiyr imden, yahut 811Jr S&)'l&\•Janlan, 
~te ormiı bir ad.a:nm nar.armada ,...ı bir ttlrlü pire bcnzctllmeıd 

~
leymelm oluJG bml pek Umaedl mtimktin olmıyan hlrisl) diyo hah. 
ilıataı. acclcrek onu bir Ocabo ,,eklinde 

nem ıü:zce, slzdcn bqb Uml göstcrmcnlı doiru mu Ustat! Bir 
Jdll kim VM1' J.Jsan bahabl4o ... act bbnnln kırk yıl batın nr
:tıJ!>J fiaWılyct si%, slıdcn e\'Vel alr dır derler· Ôllllero hUrmct edilme-

o DUn gece saat 20 de, Kmalıda 

vapur W<elell yazımda aTUkat Art!z1· 
)'an1ye alt Uç btlt b<1y11k ahfap k!Sfk 
te yangın çıkmt,, bina bUttln enull• 
beraber yanml§ttr. Tahldkat& devam 
edilmektedir. 

• 5 hattadıuıberl ıchrlmizde bulu· 
nan trak adliye \"Ulli Naci IŞevket 

bey, dUn ak§am 19 da tıarekct eden 
ebprcs lle Anka.raya gttml§Ur • 

~ sonrnl:I J;&lrlcrln laymetshJI,.. alııJ benden m1 üğrcnecckainlsf 
jtn1 ljvct buyuru m. .ıyut ,.....,.. Don Kllot btıo kuyuya slWı sır 
ble yaunk dünya ahval! bak· msyıp deftlrmeae hücum eder. 
land:ı!:t t:ı. •r.bılcrlnlı:l!l tıpa trp Baki n7gıla.nm (ben) el ilstat.. ' 
«lo.}ra çıktığw bir mUDeedmı.ar NUzhct EROZAN 

~ .~,........ ......... ...-...._ ...-..._ ......... ..-... .....-...... ..-... ..-.. ....-...._ ......... ..-... ~ 
•ld:l'.Jıık.A!:!':. -ı...-:...-n:ıALL..üUJWLW--=w~--n_. 

Vakıflar i~""Csi. bu sene do ıs. 
tihWd daha. fnzlal~ otan ''" 
kıt Defneli ,.o TaŞdelcn sularmm 
önUmüzdeki ynz şehre daha ziyade 
,·erllebllmcs! için bu yaz yeni ter
tibat almn.ğa karar vcrmi§Ur. 

Va.kıfla.r idaresinin Taı;ıdclen su· 
Ju 24 saat zarfında 74 ton, De!ne. 
li suyu ise 18 ton su vermektedir· 
Fakat \•a.sıtastzlık ve sair sebep • 
terden bu yaz Taşdclenden yevmi· 
ye 20-25 De!'neliden de 8-10 ton 
su §ehro 'naklcdileb~lmiştir· Bu su· 
rctlo gfuıde lstanbula azami 35 ton 
Va.laflar su~ıı ,·crilcbildJği halde 
bütiln lokantalarda, \"tlpurlarda ve 
bilhassa Anadolu sahil şimendifer 
güzerglhı gehlrlcmie Taşdelen ve 

Tramvaylarda 
· ~irer s ra 
kaldırılacak 

Böylece arabala,rın 
daha fazla yolcu 
alabilmeleri temin 

edilecek 
ATrUpadakl harp \'&Zlyetl clo1aym1· 

to malzeme gcUrllemcdıgtnden, tamı 
re muhtaç btr lusnn tramvay araba 
lan muattal bir baldc kalmıatır. tali· 
yGllcr böyteco günden güne ıuıalmıı,ı 

\"O lhUync:ı. kl!ayet edemez blr halt 
ı;elml§Ur. 

Bug11Dlerde, beledJ)·eJ11 bu mevzu 
ttrafmda bir tekllf yapılmlf ve tram 
,·ayların çok yotcu o.tmmaıannı tc
ıalneD oturacak m-aıarm ıcaıdmtma 
m 16yleııml§tlr. 

Bu teltlll Uzcrlnde \'& tetkiklere 
1:-qllmnıfttr. ŞlmdWk yalnız blr ldf1 
Hk yan malum veya '5n mrnlardaıı 
tv tanesinin kaldırılması d~~W 

melctcdir. 

Ereğli ocakları 
Devletçe iıletilmaine 

karar verildi 
Vekiller Heyeti diln toplanmış, 

Ereğli kömUr havzası nnmile ma
ruf sahantn Amasra istlsmar mın· 
talı:a.st ve Ereğli kasa.balan arasm· 
dakl kısımda intlfa hakkı tesis 0-
Iwımuv, vo kiraya vcrilmlş verll
memlt bütün ocakların devletçe 
131etilmcsine karar vcrmittir· 

Dahiliye Vekili gitti 
Sayım arifeainde eehrimlze ge • 

len Dahiliye Vekili Faik Oztrak. 
dlln akfamki ekspresle Ankaraya 
gltmlştir· 

Dış ticaret daires; 
Teisi değiımiyoT 

Ankara, 2Z (A· A·) - Ticaret 
VekileU dIJ ticaret dairesi reisi
nin değişeceği hakkında baıl latan· 
bul gazeteleri tarafından verilen 
haber! tekzibe Anadolu ajanın me
zun bulunmaktadır· 

---0--

lstanbulcla üç %elzele 
oldu 

Evvelki gece biri saat tam 22 
de, diğeri saat o.ıs de iki hafif ve 
dUn obalı sa.at 8-32.:57 do, ıiddet
U olmak üzere Uç zclıelo kayde • 
dllmi§tlr· 

Bu zelıelelcrin merkez ü.stUnUn, 
cenup istikamet!ınize çok yakm ve 
tstanbuldan 360 kilometre mesa
fede bulunduğu tahmin edilmekte. 
dir· ÜçüncUniln tahribat yaptnll 
olması muhtemeldir· 

Defneli sularmm eatılmnkta oluşu 
evkafı da hayrete düşürmektedir· 
~vkaf buna mani olmak için bu 
sene ya.ı ba.şmdn belcd~yeyo mü • 
rıı.caat ()tmiıj •;e da.macıın:ılnnn ıır. 
zma T. C. v. hnrflerini taşıyan pi· 
ıinç ağızlıklar yaptmnrştır. Fakat 
bu damacanaln.r aı zamanda dl • 
ğcr sucuların eline ~ermiş ve şiın 
C:l şehirde her nevi sular bu da • 
mııcanalnrla satılm:ığa b:ı.şlnmışllr· 

Sonra şehir sucular ta.rafından 
mmtnkalarıı ayrıldığmdıın her su 
ı;ehrin her tarafında satılamamak· 
tndtr· Vıı.kıflar idarJs! BnUmUzdcld 
yaz btitiln bu vaziyetlere karşı ko
)':tcak tedbirler almağa h:ı.zırlcı.n. 
maktadır. 

1 O yeni rskele 
yapıldı 

Yeni büyük vinçlerin 
montajına bQ§landı 

Htlnakalc \-Ck!l.letl de\·ıct limanlar· 
umum mlldU:lU&'U bu ııcneki tııkcle 
111Jaat programmı ikmal etmek llzcro 
d!r. 1940 eenc:ılniıı bu t.noaat proJ;"ra 
ını ile en rntlhlm &3.bll §ehlrlcrtınızcı~ 

10 tane tskelo yenld\lll ln§a olunmu~ 
ve gene mtlhlı:n blr çok lskc1cler ta 
mir oıunmu~tur. Bu Jflcrc 900 b1n ti 

m eartolunmu~tur. 
Dıter tarafta.n lııta.nbul ltnuınmın 

tükviyost için gcUrUcn vinçlerin de 
montajı yııpılm.alttadlr. Bu otomntık 
on yeııl model yUkııck vinçlerin b1rl 
Onlat&, biri Tophane ,biri Slrkecl nh· 
tmılıın llzarina kurulmakta.dır. Hır 
~ı:: Qblb b{r aubii. uzerin4d oltCa.k 

vo bu \iılç §anı:lndrrndııkl vapurlarnı 

tabmtl \'9 tahliyem için kullanılacak 
ur. 

Gramer tedrisatı 

• 'Saym gazctcıılzin 7 ilktc§rill , 

t.aıl':ıll nUsho.ımım ''Dof;,'ttl ve~ 
ı.ni ? sUtunundo. ••lnblsıırıar ldo.rc 

" alı 
ışçUcrini bu azaptan J:urt:ırın bir 
.ı.ır .. b:l§lığı nıtınd!!. inU~r c..denotUUı 
) ıı.zıda, idaremizin Ahırlmpıd..ı t j 

... •cı> 
ıeıemo evlndoltt amcJrnin mutı.).r 1 ~manlar harlclndc hnı •• yıı gltlllC 
.ıo milsandc edilmeme inden. iV c:ı 
.uısında baldya gidenlere .. ) "13~z~ 
ııe.mlle Uç giln ı~ verıımcnı:stıı c 11 
ve btna.dn thtıya.c:ı kifayet cı1~A 
adette haUI. bUlunmamnsmd'.l.D !'

1
J ıı 

yet edllml:iUr. Haltık:ıtı MI !iun :ı 
. b:ırctttr: - 0 Al:ırltapı i!'lemc C\ l:ldc çaıı.~ıc 
llçyüz kadar işçiye öğle f"yJo"J \<ll 
.ığloden evvel ve son~ onnr da~ 
uk pnydostardan ıt1l..ld:ı, iş csn ıçlı> 1 
da •§<.;Uer nyak yoluna. gitme~ a:iJr 
.ısta ba§ılardıın mUsaa.dc nlrnLı:t 
ınr. ı;ıtııl 

• Htı.10. ackıdl gnzetcdo ynzıJdiğı 
1 11

• 1 
1 nll.ı değil, ;lrınl.llr ve bU d:ı !~!: ı 

dcdlno göre kG.fid!r. t.113 
t§ ycrlcrlmlzln dab!ll ıı:ıın.ııı ,,.8 I 

• blr ce .. 
mcslndo ·~·ı>lsuz,. naı:nılc frı;ı 
yoktur \'O tr.ı fCklldC llitb!r • 

cezalandır:ımıs cıcğlldlr. :ı)'f! 1 
Bu lo.\'Zlhlre!zln gıızctc:ı!.O 

sUtuııunda nc§ri ıica oıuour. '('llP 
Bu mektup Uzerlno cahlu~ı • ıfll' ı 

t11i. Bize ı.ıcrllcn m:ıl(UD3l Ulı )il~; 1 
ıı 1.cyıt eder m:ıhl)ettctılr. l\l ııa 

l - Blllınssa lm!lın nuıcle-Jılll ğıO 
ll\-a ""'ebilmcl•W scrlx.'5t oıın!l-111 .... 

• &- \~ .,... 

aıın w bunl:u";l m:ıh!IU!I G bil ıı 
. netl•l b 

ıunııu,'llncbn b:ı.hsctm~tlk. Jrdl~I 
llln mtietıscscdc idarenin bil:l ıı;wr• 
gibi 20 hatıl \"ardır. ,ı\nc.,l• IJl tııll 
uo yllı.e yaldn,ıın lmdın ı,ı:ııcrc -"ıJI .,_ 
t.I!! edllcn hall :ıdcdl O dır. 11&" 
l;tSilerln erkekler kısnıındaJd l'ltJllo'I 
!urdan taUfadelerlao lmtdln ı 

uwr. 
dığını lso tn'lrlbo lüzum ~ 0 ıınl~'"" l l 

2 - l..rUcrlıı ı, cım:ı<;ındll ..... 
•• ıJllP"" 

gitmek lı;in U3tab3.,ılnrınd:1° ıddlr 
ııııo alabildikleri nadln-n \'il fflr 1 

t··o.kat resmen nıemnu olduJU rıt" 
ııll 

ustabaşılar bu ınUsuuır.rl tıtı 
\"ı:ıoJ 

M.a.ıırU \"CldloU bir mUd<Jcttenbori IQtrcn ( %) \°l'.rnıl'htedlrlt'r. bıJf' 
orta tedrisatta okutulmıyan grıımert mliaadl)li nbbllmcl.: lçlıı 11s;:,,.ıır 
yeniden mUfredat progrnmlannn UA ııın mctıeın o gtln ovlndcn 11rr 

trn.~'· veye karar vcrml§, bu maksatla ha ı •uwga etmeden çıkmış 0 \"t''"" 
zırtanan bir gramer kıla.\'U%U orta ıuıogl bir 8COObten Uz.UntUiü fiJ pe' 

tedrtaat m~lerlne tcvdl cdllmlf ııhldetll tAnmıunn rast1nmıuıı3 _:dır 
tlıl ... 

Ur. ı;cıılnl.n de yerinde ntmnsı r.ınıJY" 

Kılavuz A.ııt..ara tarih doçımU Tab· Milli piyangonun bU.) Uk 
1
" . '·· 

s1D llc edebiyat takWteııl prolcalSrU ı ıtlnl kaz.anabilmek glbl tıtr fi'' •1, rJJ 
Ragıp Hu!Qal tara!muan yo.zrlm!J ve K.ol~ılArın bir ,·oı.lfeııl ""ı,çııer' 
hlı;btr ecnebi gra ~er taklit olunma 1 manında lıalAya giden ltadıll ~ıı,. 
mışttt. menetmeJ,Ur, Mesela. kolbaf~ ııa!J 

Aynca bu mevzu Uzcrlndc öfrcl j dı&lıa eV\"cUd o.kşam sıln~f11 ...... 
menler arumda bir anket açılmI§, ,.a gitmek mecburlyetlndC rıa~,-1' 
gelecek cevaplara göre gramer kitap kU4ıa lttUerl :ı\-ııı. o\-aı. 
tamım bazn1anm&sma karar veril· ıtdlp ,efe şlkAyct etmtatlr~. ı 
ml§ttr. a, ~ dahW taıınıa ~ 

ese beUd ••yolmz,, ad!J1a bir .. osıs· 

l l k l • yoktur da ~ bUIJUU ad• p· 
Şima mem e et erın • \"aldmt.eu ,,ıeıı men .. ~;..., it 

den ithalat kat aykın hareketi gısrnı:, ~) 
Şimal memleketleri ile ticari to· 1 r.amamnda baJAya g1Lf11Ck nın lll,.. 

rıwılar temin için şimale g!Snderi • gene uata~mın, kısnn ~ glU'• tJd 
lon heyctlmlz Berline varmıJtrr. rının dereccslno güre blr 

1 
cdll.ue' 

Heyetten ı;ele bir habere g!Sre. ıt- gtın ,-eya ne gUn ı~ J(abU 

mal memleketlerinden alacağımız c11klerl vakidir. rerilcı> tr 
mallann Almanya yolu ile memıe. OJleden c\'\"Cl vo ııonrtı 'cıtııerU11 
ketlmize ithali mtlmkUndür. nar dakikalık paydostarda ı.rsıtdl-

yuııun 
hC1' nedemıo terkos SU dendir• 
ğl de efktlyetler cıırnıestn 1, sııJ11ll 

1
... Ta .... k--v---ı ..... m----·-.. -1 n::a ~:~~~a~::~r~ 

l ,ekflde l:dıı vermek n ~ ı,yt· 
l olıtak1an ustabaşıtarn ~çıntn• bil· 

l
. ~~ ~ 

Çarpmba PcJ'l('Glbe oo ıınlatılmalrdJT'. tnfıll \°O ı.-•~ 
basSa bir kadmm en f ~ atıft' 

ValdUcr \'aaaU Emn.J VaaaU E.rau• ihtiyacı nslnbnşmnı r~~ruı. 
Gdllneşfn 8.%0 LOO o.U ı.os Une b:lğlı kııl:ı,.nıll%• di~ •? 
O~fU d ..,., ,,ıt• 
Z !!:: !:: !!."!! !.!! Doğr~ 
Akfam 11.18 u.oo 1'7.18 ıı.oo ı· ~ ııa,·a s:~; 

1 
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C SJ\j t;alrlC'r dün:, n.} ı bir lıa; ., 
~CtJı; dın.t benzetirlerı.11· Jlu ben· 
l~ lıl:- h ıl.ımclnn ı;olc doj;'Totlnr· 1 
liirııt · ) ıışıntl:ı. olduğunu bir 
<la ı. 1

" •l'nıt'.k Jı.1emcz. Diinyanm 
!Ql'tdııç ) aşwd:ı. olıluğu bir türlü 
" ~~a. rıt,::ı.rıt:ımıyor· Uo huo;us-
fOI( ~lere giri~"n i'1imlçr bir. 
l ~1;•re,C'ro ba!ll\ un: ral. 'Iünyanm 
fide 1 :.ı.n:anı::ı.ğa ça·ı · ..ırl:ır, fakat 
llidJr.CttJkıerı netle"'. ,. çok tahuıi-
~ Iıırtok lanın l a,011 hesaplamak için 

liıtıJn Usuller \ardır· Bir hı ım a-
-r Jıı• 

dtııhın ~~~cıntzin D<'knd:ır l nslr -01· 
~ t u ?,J;rcnruek i~n denizlcrdc
'ihı.~ ul!:rneğo ka~mı15lardır· i}u 

b(bcr rllyorlar ki: 
"'" 

1
l a. hll'J elana ı;cldlği \ılkit 

<I~ ~ ı;u bulı:m l ağmur halin· 
d~11 l'e dü~iildü. bo!!;luJdarı dol
ct""Lı 'o liU tlolan bu hosluklar 
ı..:::-.q c . ~ 

~ "- l'ı lDl'.) ılanıı. ~ctlrdi· Jı'akn.t 
1'ıı11 dıu_zsuzdu \o i:"n denizler de 
~, "' l'1,'f1Jerdi0 nu turu c1eai.:de
'e ıtı!'lına. tatlı dediğimiz nehirler 
lı'tl, llld:ır ta~ıdı· Çünkü bizim 
~ ~dığımız bıı ıularlla ,ok az 
... s.~ :ı. tuz \ardır. Dcnizo gclea l 
~ •ı tu;ıu ha' ı su bir mticlact 
~de ~bar olu.} or, faknt tuz <Jc· 
~il 1;\ln( lır. Bu )laden '1cnizin tu· 

l,ı_ leıı, güne nrtnaakt'.ulıi"· 
lııfıııCt~tık~lkr yılmalc, ii:ıcnmck 
~1 e.r. Jırr ı-c.l i ltesaıılıımağa. 
~~ ıı.r. :nu aılnntlnr dünyadaki 
""' .., nehir 'o mnııkl:ırm dcnfzo 
s_ııc 7.arfınd!\ bir JdJorrtet.e 
'~ h b~ biri kadar tl11. dü'ktU. 

\'ı_ e&aı, ctmlslcrdir· 
:-- 4e ~Yui ista.tlstik ilimleri, bu 
~eJ&ızierdo mc\ cut tuıcu toır 
''~•t ka~n olsa. ~irmi milyon ki· 
~ çı~ lıub olcluğwnı ıl:ı. mc.}da· 
11)ııı.)'l l'lnı-;lardır· ı;ğcr bu tuzu 
t>I~ il da dtin'ıı \•Ulüno y:nacak 
l'ııı.._':ll hliflln '~rl • \'i.:Zni iki ;net re 
1ıı.~u;:.ı • • ~l' .,ftdı:: bir tu:ı: tabakası o . 
cı, lıalıı(' .... .. .. .. k 
ı~ t>ldıı- .,cr3 uzunun ·al} )a~-ın-

Fransa da 
İngiliz 

taıa/larlığı 
yeniden 

canlanıgar 
Mareşal Peten bile 

Londra J·adyosunun 
dinleyicisi imiş 

Ziirilı, f2 (A.A.)- Röyter: 
Bal'dc çıkan National Zeitung 

gazetesi, "yiikEek bir siyaset n.. 
damı" nm bir yazıemr neşret
mektedir. Bu zat, §iddctli cc1.a. 
tehditlerine rağmen Fransızla. 
rın ekseriyetinin İngiliz radyo. 
sunun frana:zca neşriyatını din .. 
!emekte olduğunu bildirmekte 
ve Mareşal Petenin yakınlarının 
ifadelerine göre, bi1..zat Mareşa
lin liahi bu neşriyatr dinlemekte 
bulunduğunu ilave etmektedir. 

Muharrir, yazısında, Oran ve 
Daknr hadiselerine rağmen. ln. 
giliz taraftarı hissiyatın her gün 
dalla ziyade fazlalaştığına j§aret 
etmekte ve eözlerine ~öyle de. 
Yam etmektedir: 

"Mareşal Pctcn, İngiliz aleyh .. 
tarı siyasete bir fren koymak is
temekte, fakat bunda mihver ta. 
raftarı nazırların Lava! ve Bau. 
douin'in. mukaYcmeti ile karşı. 
la§maktadır. l<l'ansız milleti, 
harbin katiycn bitmediği, tngil~ 
terenin da.ha kuvyetli ihtiyatla. 
lara malik bulunduğu \'C Ameri. 
l{a Birleşik Devletlerinin henüz 
son sözlerini söylememiş olduğu 
tezini kabul etmektedir. Laval, 
bütün gayretlerini bu tarzdaki 
d~celero karşı teksif eyle. 
mektedir." 

Bir baltada 63 bin 
toalak wapa• ltattl 

Londra, 22 (A.A.) - Amiral
lik dairesinin haftalık tebliği: 

Ticaret filosunun 13 teşrini
evvel 040 tarihinde gece yansı 
biten hafta. zarfındaki zayiatı: 

Cem'an 32.370 tonluk İngiliz 
·ıapuru, 

"17.537" mUttcfik vapuru, 
''.1,3.358" bitnra:f, ki yckfuıu 

S3.2G5 tonluk 13 vapurdur. 
Diişman ise ayni hafta ?.ar • 

fmda. cem'an 122.041 ton batır
dığım iclin. etmektedir. 

"'ll~U lllnu lıt>ı;aplamak bu.it bir 
;::ııc 1P ıncsele•ıi oldu· Denize lıir 
~~ b tersıllılo bir kflomctro ~ü· 
~irıııı ~~ biri hı7. dokülüyorsa 
~ı; 11, 

1~ on kilometre l<ilp tuz 
ltıtı~ ııcılo ·'"kü'lü B h b ı.. ""lllatllcte uo r· u esa 1 

$ CambcıTn, 22 (A.A.) - naııvc· 
... ~ . n dönMı bir talebo bl· til Menzlcs'nin rci.sliğindo blr A· 
•q)ll' lıılir 'e l>izc a.ı-1.nı yilz 
ct11h..111l 8(.'nl'll b . · ld 1 • 1 vustn.lyn harp kon~yl tc;:ıkll cc.1Umek 

"" ee, ... .._
10 

en er1ı > nf'anıa a 0 • tcdir. J3u koruıl'y hUkOmcll temail c· 
_, ı \l'rr . 

.\ıı_ . d .:ı dört nz:ı. ile muhalefet pnrt.l!lnl 
\'" "llllcr ı;" • ' tcmall eden dlğcr dort azadan mUrelt· 
!.'k..~il~iiıı· uc manan insanlardır· ltcp olacaktır. 
:'aıı~ıehun )n~mı )alnrz tuz öl· 
~"'" bt>~:ıplama~ı J,afi ı;iSrmo. • ltaıyada. bir mahal. 22 (A.A.) -
~~ılır.'"" a~ka tısulll'r ele ara.uus- Jtefanl. Rom~yanm ycnl orta eıı;ıat 
~111- .a.ei")'Üzü .. b" k 1 • Jon Viktor \ cojcn 'HugUn kral tara· 
loıı.~1~ g"Urlp. "~.ısıt iı~s;fo - ye;de~ı • tmdan ltabul cdJ!crck ltımnt mektu· 

... " u ıs c ;rıı ıgr 
ta'bakalanmlan tcşek).-UI bunu tııkdlm cytcmlfllr. 

(' •. : 4 iincfüle) • Roma. 22 (A.A.) - D.N.B. Papa, 
bugUn, pap:ı.lılt nc:ı:dlndekl lııpanya 

bU;ı.1lk clçl.slnl kabul clmtşfü. M. Bilgin 

İngiliz Harbiye Nazırı j 

Edenin Ankaraya i 
geleceği 

yalanlanıyor 
Loıulra, 22 (A.A) - Reuter 

ajam!ınm diplomatik muharriri
nin öğrendiğine göre, İngiliz. 
harbiye nazırı. Eden'in muhte
mel olarak gelecek hafta. veya 
yakın bir zamanda Ankaraya 
gideceği hakkında Berlin radyo
su tarafmdan verilen 11aberin 
katiyen esası yoktur. 

General 
Anionesko 

Roma ya 
gidecek 

B6krcş :?% (A.A.) - SteJanl aju

IDJldan: 
Romanya devlet reisi general .An· 

toncsku, Muııollnlnln davetine ica· 
beti& yakında Romayıı gldecekUr. 

Bu ziyaretin yapılacağmı, llalyan 
gazeteleri muluıblrlerlne bizzat gene• 
ral siiyleml~Ur. 

Tayyare 
hücumları 

Dün lngiltere üzerinde 
a.ı: oldu 

Londr«, 22 (A.A.) - Hava. 
nezaretinin tebliği: 

Bugün İngiltere Ur.erine ya. 
pılan <lüeman hava taarruzlan 
çok küçük mikyasta olmu§tur. 

Bu sabah doğu - cenup sahi. 
linde ba7J şehlrler üzerini! mün 
ferit birkaç akın y:a~Jlmı~ v~ 
bir miktar hasar vukubulmUf. 
tur. lki ~ehirdc bazt evler yı
kılmış \'e birkaç ki~i ölmüş ve 
yaralanmıştır. 

Öğleden ~onra bir düşman 
grupu Dungencss yakmındn sa. 
bili geçmiştir. Bu tayyareler 
derhal avc1lanmı7. tarafından 
yakalandıklarından I..ondra böl· 
gesine nUfuz edememişlerdir. 

Şimdiye kadar nhnnn rapor
lara göre, bu taarruzda doğu -
cenup §Chirlerinden biri Uzerinc 
birkac bomba ntılmrnsa da hn. 
sar pCk az<lır. · 

f~J 
• BQkrc~. 22 (A.A.) - D.N.B. )fa.· 

liye ne1,arct1 ynlıuımcr tarafından iş· 
letilcn içki satı~ )'Ctlcrlnln en geç 31 
k&nunuevvcı l040 tarihine kad:ır ltıı· 
paWmasım emretmiştir. 

• Stokholm, 22 (A.A.) - D.N.B. 
lngiliz sefiri bugun hnrlclyc nn7.ırmı 
zlynrct !:dcrek ı.1aımo §Chrlnln tngll!Z 
tayyarecileri tnr::ı!ındnn bombardıman 
edilmesi üzcrino 1svcç lıUkQmctl tn· 
raf'mdnn ynp1Jan portestoyıı cc,·ııp 

Eski Leh 
Hariciye 

Nazırı Bek· 
nasıl te~kif 
edilmiş? 
Sabık na.zır şimdi 

Bükreş hapi&hanesind e ... 

IJiiJ;rcş, 2Z (A.A.) - ıD. N. 
B. muhabiri, s:ıbık Polonya ha. 
riciye rozıı·ı Bekin tevkifi hak· 
kında aşağıdaki tafsilatı almış. 
trr: 

Bek, kac:mak için hiçbir te
şebbüste bulunmıyacağma dair 
söz \'ermi~ti. Bek, Snagovdan 
Bilkre&e gelmeğc \'C buradan 
da. memleketi tcrketmcğe teşcb. 
büs suretile bu sözünii tutmn
mı§tır. 

Bükreşi hududa. bağlayan en. 
ternnsyonnl yolun b:ışladığı nok 
tada kendisini bir otomCJbil bek 
lemekte idi. Bek, kendisini gc -
tiren otomobilden bu otomobile 
bineryen lejyoner polisi tarafın. 
dan yakalanmı§tır. 

Bek, evveli ''Ben Bek deği. 
lim, lngilizim,, demiş ve sahte 
bir İngiliz pasaportu göstermiş· 
tir. Fakat bunda muvaffak ola_ 
madığını görilnce polislere bir 
buçuk milyon ley teklif etmiş. 
tir. 

Bu para. hazineye irat kay_ 
<iolunmuş ve Bek, Bükrcş hapi
sanesine naklediJmiştir. 

Hitler Lava i
le görüştü 

•·raıuada bir mnla:t.I, %2 ( ~.J\.) -
Hltler Franıı:ıdal<l ikameti ~nıuım· 

da '&"ransız ba,\•ckll munvinl Lavnli 
ltabul ctmittir. llarlclyc nazın :ı.~on 

Rlbcntrop bu mUl~katt,a b11Zır bulun· 
mt\,tur. 

4 J c QM• ... , --s-x 

Amerikada 
mecburi askerlik 
\'a~lnglon, 2:? (.\ . .\,) - Talim için 

ııll!h altına nlmmıı. sırasını tnyin c· 
decek bUyfik kur'a salı glinU çel<lle· 
cckUr. 

Harbiye na7.ın SUırison, J!uzvcllln 
huzurunda Wli de aym ın~ksaUa. 

kullanılan cam celımttcdcn llk numara 
Yt çekecektir. Öğleyin b:ıilıyacıı.k o· 
lan kur'a. çcldlmcal amellycslnln 12 
ı:ıat sllreceğl tııhmln cdllr.ıcktcdir. 

\'arml§ ve bu husustA teessUrlcrinl bil 
dirmiıtır. ~fir \'Ukubulan lıasnrın lnz 
mln cdilccetını illl\'I'.' eyleml~Ur . 

" Budape§tc, !?2 (A..A.) - 1taıya 
ziraat \'C orman ııazırı ·rasıılnarlnln 
da,·etı Uzerlne Macnr zlr.ınt nazırı 

Kont Mlşcl 'fekki öııUmllzdckl cumıır 
tcsi glinll ltalyayn giderek Ta.s!ln:ırJ· 
nln g~en ilkbaharda :Mncar~tnna 
ynptığı ziyareti iade edecektir. 

0 Llzbotı, 22 (A.A.) - D.N.B. 0(:
renlldlğlne göre, hUk(ırort btltUn hu· 
ılut polis kıırakollarma rmlr vererek 
bundan böyle yahudl muhııclrJcrln 
alınmnmasım bild!rmlştır. 

J 

Hakim - On sene ağır hapst! 
ve hapisten çıktıktan 3onra iiç 
sanc de polis nezareti altınd.J. 
bulunmaya ma1ı1:Um oldım. n;r 
diyeceğin var mı? 

SurZıı - Şıı üç senelik 1ıa::arette bulunmak 1ı.'t$1nını C'J. 

vele cı1mak l;;abil değil mi?.. - Fransız karikatürü -

Ml!Uf&R 
Boğaz h~stahğı kırmızı olursa ... 

Çocuk oimı~ :ıniurıla, hr.men her 
\'atik boğaz l•cıu!i hesabına ha!J· 
talar.nn<: demektir· Onlarda. bo~:r. 
hastnhj:;'lnın, boğazclan ha~':<a bir 
UZU\'dıı. yahut hUtiin , ·ücutta bir 
h:ıstalıj;:ı ntamrt olma~ı naclinllr·
Çocuklnrda olunca ilk gününde 
krstlrllrmc-l• lhrmm boğaz ha!llt:ı· 

ıı, ... l>:ı~Ir ba~ın:ı boğaz hastalr~ı 
olclıı~ ;:-ilıi, sonrnıl:ın bcyazlana· 
<:ak l>ir bo~:ız h:ıstah~m1n, yahut 
kml ;;-ihi lıiltiin \"iirnılı\ ~·ayıla. 

cak hfr Jı:ı-.tnlığın hıışlangıC'I olabi· 
lir. Om:n İ•;in çocul.l:ırm lıô~:ı.znııl:ı 
bir Iıııstalık olunca hlr iki ı:iin bek· 
lenu•k, im ha..,fahğm bula§ık ola· 
<-.:ı.ğını tla hatırlayarak !:OCuğu bir 
od:ı:r:ı :t),r.t r:ık yan1113 başka. ço
ccklan sokm:ım:ı'k lhfl\'ath bir 
harPlwt olur... . 

J~I;ıl7.lla görül<'n kırrnızılı~m 
rengi, pembe rrnı.tcn k01'll fes 
ren;;i kınnınYıı kadar :ı~ıl~ \ 'C\ 'a 

koyu olur· 1\;rınızılık 'bazılar.:-1.ı 
)"lllnız h:ul"mclklrr üzerlncledir, 
bazıl11nncla a:ı çok y:ı~·ılarnk bütün 
boğazı k:ırılayabillr· Kımu:r.ılıktan 
baı:':<n. g-cne n7. ~ok ~İ':'lik tlc lıulıı· 
nur. Eu şi ilk <;(;;r. sih lrrk('n bile 
kl•ntli krnılisini lıı·lli ~<lc·r· 

J:unıl 111 ha'>lm ı.,rı\dık. ~ ıik'>rkı;l', 
3.'l aer~C'f\'C kaı)ar, ha:zılarmda. da
Jı:ı ~ iikı.rk atcı.;. Midı-, bozulur, dil 
tl~lı olur, i~tah )m\:ır. peklik ,·r.r
ı"~ır... Roi(az k<'ndl ı.endl .. ınc bile 
91cııldık, knnıluk hl'i!ff ,.<'rir· l"o· 
mck :rrrl'""· 1 lllıns<i:ı lc:ahl'I\ re
mekll'r yerkrn, so,L:-tıli bir ser r~r
kf',n bo;::"n:r. acır ... Çcnl'nin :n·kasrn· 
dald, alt rnclnt.i hc1 lrr ~i';'<'r... Il:ı.· 
7.ılarınchm bo~'tlZ ai;rısiylc birlikte 
bunın nnlt>si. ı;:öi:'iic; n ('7.lcsi ıl~ bu· 
lunıır· Ok-.iiri:':c <le t:cllr· 
Boğaz Jı:ısfıtlığı iir: ;::iin, •lört 

gün, nilı:ıyrt bir h~f'fa süttr• On
dan sonra ıllif!Cr, ~ rm<'kfe, içmek
te ı:Uı:liik f..'t')<<'r Y<' lıastalık bitrr •• 
Boğaz hastalı~ ~·alnn: bir tarafta, 
a~n ~itlılf'f!i, afr~ yüksek olnrsıı 

Mısır cebhesinde 
vaziyet 

ita/yanların harekete 
geçeceğine dcir bir 

emare yoh 

Loııdra, 22 ( A.A.) - Röyter: 
Salahiyettar Londra. mahfille

rinde bildirildiğine göre, :Mısır. 
da. miihim askeri faaliyet hak. 
kında emareler zneycut değildir. 

o \"akit bu kımıızıhğm altında co
rnhat, • yani kınnızı boğaz 'hastalı
ğı bir fbegman alameti olabll~ji
ni Jı:ıhm getirmek lazımdır· Bir de 
hoğ-.ız Jıastalığı sık sik tekrarlar
sa lıiibl"t'k ha.,f:ılığmı h:ıfırlamalı, 

iflr:ınn kanlı oJu;ı oJmadığıaa di':c· 
kııt emeli, idrar talı1ili yaphmıa), 
ıfa ihmal clrncmellclir· .. 

Jlf!l.;m bulunan bir yenle, bopz 
hastalığı nasıl olursa ol'"1ıı oau 
hcklınc göstermek, ilacını heklm
ılcn istemek el be~ iyi olur· 

Hekim lıuluıımıyan yerde, he· 
nwn yatakta istirahat ederek aık 
.sık hatmi circif suyu ifc yahut bir 
ba.nlak ılık suya bir bh\'e kafıiı 
oksijenli su katarak 011unla S:•l"" 
ga.ra etmeli· 

&iazda ağrı pek şiddeüi olur 
sa boyun \i7.c~.ne sıcak auya 'bstı
nlnıı5 hc.7.le.r konur· 

Döylc h:ı.staIİUırda hemen bir 
müshil Si~ içmek ~ok khJ11'C)eria 
acletldir· Jlalbıı Jd mühil Uiç ,'Ü. 
cudun hastalığa karşı muknemc
tlni azaltır, hastaııiı uzatmaktan, 
hastayı yomıaktıuı başka bir ite 
~·aranı az ... .A ff'~l dilşlirmt'k için a · 
iman ili~lar da. urar \-ermezler· 
se, fayılaı:;ız kalırlar: Ateş düi"r, 
fakat yeniden hem do daha yüksek 
çıktll'· Hastalık daha unn siirer· 
·adc<'~ istirahat cder<!k hastabiı 

kc1&dl baijuo IJı-raJmıak da.ba iyi o
lar· Hddm 1l'da\i ediyorsa, o va· 
kit, kendisi IUzumuna göre lliç 
\'Crir· Hekim olmıyan yenle lcendl 
kendine iliıç lı;:mck insana zarar ,.o-
Jir. 

lı;tirahatıe" hl'r:ıber, aç kalmak
tan salnnm:ık lazımdır· Fakat Sil· 
lu gıdalar: Siit. sütlü bine, !dit· 
m ç.ay, istnscniz kakaolu süt. Ha· 
fif çorbalar. yel:"Urt, lıoşaf Yl' MI 
bol linıonnt:ı. 1hlamur· 

Jle.r ycmrktcn n llt'r defa lıir 
~Y Jçliktcn sonra. boğa1,a hahnl 
ilo yalıııt obljf'nU su ile ;:;nrı;arıı-· 

G· A· 

Mısırın~ Kenya'nm Ye Kassala. 
mn bütün bölgelerinde k~if kol· 
ları faaliyeti vardır. Libyada. 
yakın bir atido mUhim bir hare. 
ket ynpılacağmı gösteren hiç bir 
cmnrc yoktur. Sanıldığına göre 
İtalyanlar, bir ileri UssU tesis 
etmekte, fakat her adrmı gayet 
ihtiyatla atarak çok yavaş hare_ 
ket cylemektedirler. Düşman, ln. 

·giliz bombardıman.lan, arazinin 
vaziyeti ve uzun münakale haL 
ları dolayısiyle güçlükler çek. 
mektcdir. 

~ v !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!~~!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~!!!!!!!!~~!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!~ 
l}· a'lova 1 . 
~t ' tUkumctin!n bu cevabı 

Jıo l'OViç k- . • ldu. oyUnU, ndcta, mateme 

nıı 
ha~ tn~111llneleyi lııız.medcmlycn 
11\~ldaıı fritı r gale.yan:ı geldiler, 
"-ıe h~a aleni olarak ve yüksek 
~ta b funct aleyhfnde ntıp tut-

b ~ladıl:ır. 
~ ·~~·e 
it )~an saatten s:ı:ı.lc yatı.saca 
t'ıt 'bllytıyordu. Ak§ama doğ· 
i ~Jltl hldiaesindo yaralanan 
~.... "!11' bir halde ortada du
..q. ~" aa \ l'lra, g onıtızunda tehlikesiz 
~et a~nıtş • olmasına rağmen 

~11\·ın V alıuıı çüUik sahibi Niko. 
Sı :'°vaya otomobille nak-
~ beri Yayıldı· 

«uıt?. er buna bU.SbUtUn k~p\ir 

r.. ~ııl"deıtı h 
~ ~ eyecanm adeta bir pa· 
-ı11~ . den. bir isyan manzaras! 
'- Rorcn • • tıa.ı~ Jandarma ça\'U§U ı.-
1111.ııttı talceliJıdeld jandarmalara 

bite lınnl§tı. 
~ l' tr. it 0ı.r:tan, kurnazlama bir 

da, akpmın buma.o 

sından istifade ederek kôyiln e -
lcktrik cereyanını kestirdi. Karan
lık basar basmz küylülerin ister 

istemez dağılacaklnnnı hesap et • 

mi~ti· 
:Fakat c~ hiç de öyle olmadı· 
Ortalık kar:ınrken sabahleyin 

bomba tesiriyle haraı> olan kilise 

anı tekrar yerine konulabllm.i~ti· 
iıtc tam bu sırndn :kilisenin çanı 
da köy :rapnsının ruhu i!Sin matem 
raııı çalmaya başladı . 

Bu hazin çnn scslcr!ni işiten 

i;öylükr hemen hE.ç çıknrdılar· 
Teessür son dereceyi bulmuştu· 

lştc bu etmndadır ki kahvelerin 
önündekt meydanda, 'köylü partiııf 
umumi ltülibi olan genç bir adam, 
bir masanın üzerine fırladi ve ak· 
şamm bastırmakta o!nn nlaca ka

ranlığında meydan dolduran köy 

halkına: 

- Arkadaşlar! diye bağırdı· 

Hükümct adamlaı1 bize pandomi
ma oynuyorlar. J{öyUn babası olan 

nec:ü> ruhlu kahraman papaamım 

Görünmigen harp 
-. ,_, ~- ~ ,_ .......... .-...... 

s inci kol 
9 Yazan: VLADM&B IABAT 

Sahıl< Polonya 1-:ntclllcl'nıı Scf\ ı .. Şcncrtndcn 

en feci bir §ckildc öldürdüler! .. 
Şimdi de hiı.discyl esrar içinde es· 
rarn gömüyorlar! :!'\için? Şüphesiz 
fol il er meydana çıkmaıın diye ı ... 
Cürüm ortalrları meydana çıkma· 
sm ciiyc! .. 

Arkada§lar!" Blz bu çirk!n ve 
adi pandomimanın budala seyirci· 
lcri kalmamalıyız' .. 

Genç adamın, alt§amın alacalı

ğında ha:ı:in !)S.n seslerine karı,an 
co~kun \"e alevli sesi köyUn mcy
danmdıı vah~i bir uğultuya inkı

lap ctmittl· 

Teessür ,.e gnleyr.n içinde olan 
köylüler bağı:'dılar: 

- E\'cl. kalmamalı~ ız! E\·ct ! .. 
Genç köyhi part!.!ı katibi sesini 

dahn fazl:ı yükselterek: 
- Mademki onlar katilleri kur

tarmak istiyorlar!. M:ıdemki biz 
onların iyi niyet sahibi oldukları· 
ıı:ı emniyetimit yok .. Mademki 

kat:! köyümüzde, henüz <'ntınnz 
altında bulunuyor y~ m:ıdcmki bi. 
zim eski an'anelcrimizdc ruhani 
bir adamı öldüren ölUmc mah -

kum edilir!.. Made!J!ki ceza ver -

mcktc onlar şüpheli davrnnryor -
lar, cezayı biz kendimiz, kendi c· 
lim;zlc veririz, YcrmeJiyiz! .. 

I\öylülcrin bağrL~mıılıınyl:ı. köy 
meydanı uğuldadı: 

- Evet, vermeliyiz! .. 
- Kahrolsun k:ıtlller! .. 

- Kahrolsun! .. 
Genç katip bunun Uzerinc daha 

büyük bir galeyanla lıayklrdı: 
- Dimitroviç ıı.rslanlnrt, arka -

daşl:ır! ... Hemen 3iın'di gidelim! .. 
Snhtekiır katiP sakladıkları yer
den alalım vo adaleti kendi eli· 

mizlc, kendi k:ırarımızb şaşmadan 
hemen yerine getirelim:.. Kat.m 
kc.>ndl C'limlı:le idam etmeliyiz! .. 
Halkın yaptığı haktır! .. 

- !dam! İdam! .. 
llevdan tekrar uğuldnmıııtı. 

Son derece galeyana gelmL~ ve 
elektriklerin. de kasten söndürül -
müs oldu~'UnU pek ala hissc~nı~ O. 

. lan köylüler: 
- l§ık!·· Işık! .. 
Diye bağrl§arak evlerine ko9 -

mnğa b:ı.5ladıJ:ır. 

Biraz BOnro meydanda birçok 
m~nlclcr d:ı.lgalanmaya başlamJi

tJ. 
Köylillerin kim! ellerine sopalar, 

kmi silihlannı almışlar, kimi mc
Ş.'\lelerle meydanı doldurm~lardı· 

- Kahrolsun! 
- Kalırolsun katiller!" 
- ldam ı .. ldam ! .. 
Meş:ı.lclcrin aydmlığmda. müt • 

hiş bir galeyan içinde ba~mak
ta olan köylUJerin öntlnc: 
''- Polonya sen ,·ar ol ı.. Sen 

ba§ını k:ıldırdığın zamn:ı milletkr 
zaferlı bayraklarını öpecekler ı .. 
Polonya ~'Ürü: .. Tarih sen!ndir! .. ,, 

Şarkısını · söyliycrek, heyecanlı 
bir grup ge~mişti· 

Bir dakika sonra, meşalelerle, 

sopalıırl:ı, silahlarla Dimitro\iç 
köylüleri jandarma koğu.ıunda:c 

katili :ı.Jıp biz.zat idam etmek üu
rc jandarma b!nasma doğru bir 

baskm alayı halinde hareket et· 

mişti. (Devtımı wr) 
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llm Oblektlll l 
Dünya kaç 
Yasında ••• , 

(Baş tarafı 3 üncüde) 
rtmi:;.Hr· Hüyük dcniıl<'riıı dibiuıla 
hil:- hu ı;;l,ild c tı·5el.~ül etıııi' 
1oprak tabakalarına r;ı gclmckte· 
,jz. o lıııltlc hir sene zarinıda sn
İann ~er yer \'C ııc ~·iikseklikte 
1opral• lıirlktirdlklerinl hesaıı ede· 
bilir Ye bulcluğumuz rakamı toıı
rak tabıılmsının umumi d<>rlııll~I)~ 
le l•arşıhıştırırsıık yer~ üzünün :-.·:ı
şını bir dcfn ılnh:ı lıe ııplnmı olu· 
ruz· 

Yer yüıünde toıınık tnlt:ıkıısıınn 
derinliği 100 1tllometredir· Sulann 
bir ns1r lcersindo bınılrtıkları top
rak tab:ıkasıys:ı. s-ıo nııtimetre • 
clir. O halde '.\'ii1. kilometre i~er..in
ılı• on santin;drenin knç defa bu· 
hınıluğnnu he aı• f•derseııiz dün • 
~anın ya mı lıulmuı; olun.unu1.- Si· 
;i uzu~ bir fakı.im ynpmıık 1.nlı • 
ıııctlnclen kurtnrmnlc ir.in nctiN•yi 
heınen sövlh«~:o.·im· nu lı•"•aba .gö
re an: yllı ;;~ı beş milyon ya
'-mdıulır· Jler iki hesap ara ında. 
;irmi be5 milyon senelik ııfnk 
hlr fark Yardır· ... ... 

Şlmcll bir de iir;ünrü bir u ulden 
hah edelim: En yeni bir u ulden, 
İnı:Uiz lrimyagcri Ruttrlord'un u· 

uliinden· 
Bu usul rad~·o akth iteye daya

nıyor· 

Hepimiz yeryüzünde radl um j.;. 

minele bir cismin Yiicndunu lılliriı· 

nn maden !')imdi canlı d imin gi
hl doğıır öliir· Çünkü bn maden 
durup diıılenınecfon yok olma'ktn.· 
clır· Ilir gram radyum iki bin se· 
nede :rnn ı kadar n1.alır, iki bin 
sene sônnı bir gramın <lörttc biri 
kRlır• Ilıt nispet böyle<>,e \'e mun• 
fozam olarnk <le' am edip gider· 

Rndyum'un ürnnyom i minclcki 
m:ulenclcn !;ıl.1ığı sanılıyor· Bu i
ki madenin kc fi bugün radyo ak" 
fü ite i mi Yerilen sık sık i ittiği
miz .. Jınssayı meydana !;ıkamm;tır. 

Bir clsmtıı radyo aktMf.-si ur 
demek, o clsmi te ldl eden atom • 
Jar clormıulan infilak ('loer~c et • 

, raJlarına yayılıyorlar •l~·mektir· 
1'1pkı lıir tan·areden ycro düı;cn 
hombalar glbl,:rnd~ o nJ,;tif dstmler 

• rle etrafa. lıünyclerinileltl atomları 
ılnnnaifan afa;Jar. f.;te ııranyonı 
rl"mi ıfo nt-Omlarını birer birer a.· 
tnral· sonunıla idi kurşunla hcl· · 
yom isnıinclc bir gaz te::liil etler· 

rnkat bu 15 çabucak <>lur san
mayınız. Jlir gnım ura.nyomun 
ı.,ırsun lıalinc g~c 1 i!;'ln on 
hin sene Jii.zımdf.•. 

t!mnyomdnn !;•kruı Jıelyom gazi 
tuhaf blr"gazdir· öteki gnzlrr ;:;-ibl 
Jı ~~ .. .. 1 ('i emen yeryuzune )Dl'I mıız· , vn-
nndalii lmya.ların ir;ersioe ı;ircr 

l 'e" onlarda ·1.ahr· llelyomun bulun " .... - . dııl'tı )'Cnlcn ~ıl.:ırtmıık 'lr;ın bu 1m-
J 11. 'parçalarını ısıtmak kiHltlir· 

Dünyanın en eski kfl)llları ::\"or
' eçtcdir· Bu , kaya Jla.rcalarından 
HS ılt"it,rram nlınmk 25 santtmet. 
:ro 1'Up Jıelyom rık.'\r• Bir gram u
rnn)·om on bin senede bir mlllmet· 
ro küp lıf>lyom husule gctirıllğhıe 
;:iirr. buradan <la bir teruısüıı ku
ramk ılün~ nnm ya~mı lıP.Snp Nle
lıiliriz. 

füı he aıı nctl<'t-sindc) se yeryi\zii 
2:-10 milyon yn.o;mcJa olur· 

Uu ya.ı la.rın acaba hnn~i .. i doğ
ru, :!;;o mllrnn sene~ le 100 mil -
yon sene arn ında l:iO milyon yıl
l•k hir lark 'nr ki nzclır iliy,.mc • 

M. Bilgin 

Asker ailelerine 
yardım 

Cambarlyet 
bayramında 

gazeteler 
Ankaradan blld.rıldlğtne 1;örc, Cum 

huriyct ba)Tamında. zengin bir ıekll· 
de ı;tltmalarını temin m:ı.ksad!le koor 
dın~yon heyeti tarafından ycnl bir 
kararname hazırlanmıııtır. Buna göre, 
yalnız bir ı;Une mıüısus olmak üzere 
bütün gazeteler lııtedikleri kadar faz· 
ıa sayfada çıkabilecelıle'1'dlr. J{ararna· 
mc tasdik edilmek Uzere dUn Ba§vckl 
Jete vcrllmlştir. 

rın beyetl 
(8n~ tarafı 1 nriıle) 

temasta bulunarak bu anlaşmanın 
daha iyi neticeler ''ermesini ve 
iki memleket arasındaki ticari mu· 
nasebatın inki.E:af etmesin! temin 
edeceğiz. Şehrinizde bazı Türk tüc
carlari):.lc temo.sta bulunduktnn 
sonr:ı. bu nkııam Ankaraya hareket 
edeceğiz. 

Memle>kelinize gelme<len evvd 
ltalmn ve Yunrın hükfımetlcrile 
de temaslarda bulunduk ve ticaret 
anlaşmaları yaptık· Ankaraclnki te
maslarımızdan sonrn Sof yayı, 
Bükreşl, Belgradı ve Madridi de 
z!yaret ederek bu memleketlerle 
de ticaret anlaı:ımaları ynpacağız. 
Ankaradaki temaslanmız.m çok iyi 
neticeler vereceğinden eminim.,, 

Finlandiya ile aramızda mevcut 
anlaı:mada yapılacak tadiJattan 
sonra. memlekc.>timizin gnzcte ka • 
ğtdı ile füğer cins kağıtlar. kar • 
ton, muka\"\"a ihtiyacının bu mem
leketten tedariki mUmkün olacak· 
t.ır· 

Hadiselerin 
tefsiri 

(Baş tarafı) incide) 
srı ~ij terilen tcslimiretdP. bu 
cndiscnin te5lrl hii) iik olmu5hır· 
Denlİrhtllr ld Romanya dalma bir 
cana' ar . t'1'1indc glirdüğii Rol~c· 
\İzntP. yuhıhnaktan 1•orknnk l•en
di,.ini nıuilm tim~nlıının ağ11nn. at· 
nıı:ıhr· 

HAS \X KUM('Al"I 

Topçular cinayeti 

İngiltere galil 
avlanamaz 

(Baı: tarafı 1 ndılc>J 
muhafaza ettikçe, Yunanistan 
sıkı durdukça ve Suriyedclki 
Fransızlar, Romanın talcplcritıe 
tam mutavaat göstermcl\len itn. 
tina eylcdik<:e, mihverin, Ma:rıe. 
~al Grazyani'nin cok geri kalmış 
garpten ilerleyişinQ, şimalden 
müessir yardımda buhınmasım.'l 
imkan yoktur. 

Yunanistanm bir askeri yar. 
dım talep etmesi takdirinde ve.. 
vahut halen Romanyanın mm. 
i1akkak surette hissettiği gibi, 
Yunanistanın da hareket ser.I 
bestisinden mahrum kalacak de-ı 
recede bir tazyıka tabi tutulmakJ 
üzere bulunduğunun görillmcsil 
t'.ı.kdirde alınacak tedbirler, bu 

, suretle en büyük ehemmiyeti 
haiz bulunmakta<lır. 

Şarki Akdenizde eserden mü. 
essire intikal ~ok sarihtir ve 
ıoihverin bugün Romanyada tn. 
kip ettiği siyaset doğrudan doğ. 
ruya değilse bile muhakkak su. 
rette Silveyş kanalına doğrudur. 

Norveç meselesinde bir dere. 
ce mazur görülebilirdik. Ji.,akat 
bu sefer, hadiseler yukarda gös. 
terilen tarzdan az c:ok başka bir 
tarzda dahi biribirini takip ey. 
lese, gafil avlanmamız için hiç. 
bir sebep yoktur. Vaziyeti, müm 
kün bütün inkişafları ile takdir 
etmek ve bu inkişaflardan her 
birine karşı koymak _için en iyi 1 
va~ıtalar üzerinde kararl::ır al. 
mak için geniş zamanımız ol. 
muştur." 

Kalp gümüş 
lirallklar 

Dün iki kişi yakalandı 
~on giinlerde Rehrin muhtelif 

sC'mtlerınde sık sık knlp gilmUş li
ralara tesadiif olunmaktadır. 

Dün Galatndıı oturnn Y ı>rv:ı.nt 
r:aıata maliye şuhcsino, 1stikl31 
C'adılcsinde bir gazinoda. çnlı§an 
Sült'\'man da B<'yoğlu maliye şu
bt'siı;c para ver!rkcn birer kalp 
lir:ı sürmek istcmiııler, yalmlnn
mışlardır-

Bunlar bu paraları aldıkları a -
damlan sövlemi15ler, znbıtn hunla
rı aramaj!~ liaşlam1ştır. 

Dobraca 
mubaclrlerl 

Bu S3b:ıh limı:ınımı:r.a gelen Eti 
vapuru ile Romnnyadald ıı kdnşl:ırı· 

mızdan 9Si kişilik bir muhacir kııtilc· 
sl gelmiştir. Kafilenin reisi Haıınn 
Tmrullnh, bu sabah vapurda bir mu· 
h:ırririmizc şu izahatı vcrnıl~llr: 
"- Bulgaristan, Romıınyndan nldı· 

ğı Dobrucnyı işgnl etmeden evvel lı!.zc 

2 saat mühlet verdi. Dolmıennın ış 
gali ile Balçık, Pazarcık, Knvam:ı, 

SlllsUre, Totraknn kazal:ın dn, Bul· 
garlstanın idaresi altına geçmiş bu· 
lunmaktadır. 

llulgaristanın Dobrucayı lşgıı.l ede· 
<:eğl anlaşılır ıı.nlaşılmaz. burad:ıkl 
TUrklcrdcn 2400 kişi, bir araya top· 
landık, buradnn kaçmnğa karar vcr- ı 
dllc. 'Malımızı mlllkUmUzU Dobrucnda 
bırakmağı göze alarak burnyı terkct· 
Uk. Ynnımıza alelA.cele, lUzumlu b:ızı 

<'şya ne bir miktar para aldık. 2400 
kişinin Dobrııcadan çıkarabildiği pa· 
':ra, 20 milyon lcydlr. Blıc BUkrc§te 
bu paranın ancak 10 mllyonunu bı· 

raktılar. Geriye lmlan para, Romen 
0

Merkcz bankasına yatırıldı. BilA.hare 
1 

--------------·lljhııe ,·erlleccktır. Aldığımız on milyon 
pey, Türk ·parasına tahvil edıldikte 
)beher Uç ~na 20 TUrk tlmsı isabet Kızıl Denizde 

(Ba5 tarafı 1 nl'itle) 
Himaye gemileri derhal düş. 

man gemileri iiz.erine ate§ a~a. 
rak bu g<'mileri kovalamıya baş. 
Jamı§tır. Mütcakıten teması 
muvakkaten kaybctmişletclir. 

etmektedlr. 

Dün nami ile r::dirnrknpı nr:ı
smcla, Topçular mevklindc bir bah
çe i~inde büyük bir soğukkanlılıkla 
iı;lenen feci bir cinnyet, bir tesa- ı 
a'ur ncliceti meydana ç1karıim15tır. 

Katil 32 yaşlarında nrabacılıkla 
geç!nen Danyel, öldürdüğU de ~
kiz senedenbcri beraber yn~dıgı 
metresi 45 yaşında Suhainestir· 

Şef ak ~ökerkcn, J{omberley 1 

ismindeki lngiliz destroyeri te. '° 
ması t ei[rar tesis etmiş ve Fran. j 
cesce Fullo olduğıı teşhis edilen 
bir düşman dcsb·oyeriylc muha. 
rcbeye tutuşmuştur. 40 dakika 
süren bir muharebeden sonra c. 
hemmiyelli surette hasara uğ. 
rayan ltalyan destroyeri karaya 
oturmu§tur. Müteakıbcn Kim. 
berleyin attığı bir torpil düş. 
man gemisini havaya atmıştır. 

Romen lıUkQmeU, gerek pasaport 
~çıkıırtma hususunda, gerekse diğer 

'1t1esclelerde bi7.e !cvkal!de kolaylık 

ıı;österdl. Bizden ~kcı. J{östencede 
'960 killi vardır. Onlar da, elle.rlndekl 
parayı, eşyaya tahvil edip buraya 
geleceklerdir. Romen hllkQmetl, bize 
pasaportlarımızı bedava denilecek bir 
:ucuzıuJ<la, ynnl dokuz tmngn vcrrnlş• 

tir ki buna mUte§ekl<iriz. Gelenlerin 
lıepsl tUrkçc biliyorlar. Yalnız, karım 
Romanyalıdır; az lUrltçc blllyor. J{ı· 
zım Refia ise Romanyadaki TUrk mck 
teplcrine glttığl fçln iyi tUrltçe bil· 

Yapılan tahklkat neticc~indc nn· 
laı:;ıldığına göre cinayet §öyle i5 -
lenmiştir: 

Bundan sekiz on SP.nf' evvel 
zengince bir adamın karısı olan 
maktul, Danycli görmüş, flşılc ol
muş ve kocasından nyr:larak ona 
kaçmuıtır. E!r miiddet sonra kadı· 
nın kocası ölmüş ve iki sevgili kon
dukları mirası yemeğe haıılamı§
lardır· Bu nrada Danycl, Beyoğ -
lunda bir manav dülckô.nı açmış, 
fakat kısa bir zaman zarfında bir 
çok kadınlarla. dUşUp kalkarak pa· 
raları yeyip bitiı10-iştir. 
D!ğer taraftan Suhainesi de Dan 

yeli çok kıskandığından hemen her 
~n kavga etmektedir· Halli bir 
aralık Sütlücede bir kızla niııanla· 
nan genci ne yapıp yapıp ay-ır 

mı~ ve nisanlısı Anjeli sokak or • 
ta•unda bir hayli döğmU~tiir· 

Nihayrt Danrcl ile Suhaines 37 
İ;ün evvel Topçularda 3 numaralı 
bahçede, inekçi Jı'ehmiden ahırın 

. yanında bir oda k!ınlıyarak otur· 
mağa ba5lamışlardır. 

O anda üç topdan mürekkep 
bir kara bataryasııun ateşi al. 
tında bulunan füınbcrlcy'yc bir 
mermi isabet etmiş ve merminin 
par~aları buhar borusunu hasa. 
ra uğratm113 ve bu suretle gemi. 
nin sür'ati azalmıştır. Bununla 
beraber Kimbcrley kara batar. 
yasının iiç toptan ikisini sustur. 
maya muvaffak olmuştur. 

B:ı ceı-urane muharebede Kim. 
berley destroyerinden üç kişi ya. 
ralanınışt!r. 

.Kafilenı~ gerek harp gemile. 
rinde, gerekse ticaret gemilerin. 
de hiçbir hasnr yoktur. 

Kiınberlcy destroyeri 1939 da 
denize inc'lirilmiştir. Destroyer 
ikinıı::i Narvik deniz muharebesi. 
ne i!jtirak etmiştir. 

mektedlr ... 
Etl vapurunun sUvnrisl Mehmet 

Handnl da bize şu malOmatı vermiş· 
tir: 

"- Karneyi pazar gUnU sabahleyin 
alnıağıı. b:ıııladık. Gece 20.30 da bu iş 
bitti. Hareket edecektik. Biraz sonra, 
lwstencede alt\rm işareti verildi. BU·· 
tün elektrikler söndUrUldU. Çaresiz 
sabahr bcltlcdllc. 

Evvelki gUn ımbahlcyin ırnstrnce· 

<len n.ynldık. DUn sabah .Kavaklara 
geldik. Burada karantlne muamelesi 
yapıldı. 

Köstcncedc bizim mll§ahcde ettiği· 

mlz vaziyet şudur: 
Rommler, en ziyade İngiliz tayya· 

relrrinln nkınlarındnn korkmaktadır
lar. Köııtencede hayli Alman vardır. 
Zırhlı ve motörlU Alman ''n:ııtaları l· 
le Alman tayyareleri görUlmektedlr • 
ıı::östencedc trıda sıluntısı çrklldiğl dl? 
muhakkaktır. 22 klşl için ;,eker ıstı;· 

dllt. Bize 4 kilo şelter verdiler. Zeytin 
ve sadeyağı hiç ''crmlyorlar. Getir· 
dlğimlz l'olculaı-dan ancak 332 klşl

<lcn navlun aldık. Geriye kalanları kil· 
mllcn meccanen gctlrı.llk. llunlardan 
400 kl§inin pasaportu yoktur. Bunlar, 

TA Yl'ARE HÜCUMU ewelcc Bulgnrlstnndan Romnnynya 
lmçan nuıgaryalı Türk muhacirleri· 

(Ha~ tnrnfı 1 ncide) 
leri olanlann mali iktidar sahi. 
bi addedilerek bu mükellefiyete 
tabi tutulması düsünülmektedir. 

Geçenlerde Fehmi !zmitc kadar 
bir sc>yahat yaptıktan Eonrıı. dönilıı
to ~kiracısının karısını bulam:unı11, 
Danyel de kansını Bcyoğlunda bir 
eve hizmetçi olarak yolladığını 
ı:öylemi5tir· 

l\ahrc, 2S ( A.A.) - Bir İn. dlrler. Ayrılırken, Romen sahil ,.e 
giliz bombardıman tayyaresi KT. gUmrUk memurları bize hayli mllşkU· 
7.Ildcnizcle bir İtalyan muhribini ıa.t çıkardılar. Şim<llyc ltadıır Roman 
baş tarafından ağır surette ha. ya<!ıı. böyle bir muameleye tabi tutul· 

Pa~abahçe 

81 R VAPUR 
SOYULDU 

Makineleri tek basına 
söküp çalan den.iz 

hırsızı 

Dla akşam 
yakalandı 

Zabıta taraiındnn ço!c cUrctkt'ıranc 

işlenen yeni bir brrsızlıl> hfldlsesl mey· 
dana çıkıınlmıştır. Yapılan tahklkatıı 
göre hl\dise şöyledir: 

Geçenlerde Paşabahçe önünde kn· 
raya oturmuş ve bir borcund:ın dola· 
yı dn. dördUncU icra dnlrcsiner hacze· 
dilmiş olan ·•TUrklyr., adındnl:I bir 
vapura nyfahlt yapaıı nızcll Haltkt 
adınrla birisi dadanmış ve muhtelit 
geceler bir sandala atıaynıak vupura 
gitmiştir. H.ıkkı vapurun hemen bll· 
tlin nınlt!nl'lerlni ve eşyalarını tek 
b:ı~ma 11ökmUş ve ya,·aş yn,·aş sahllo 
taııımıştır. 

Fakat Hnkkı bu bUylllt vurgunu 
tamamlyacağı sında dlln ıkşam snn· 
dalla sahile yanaşırken yıı!:ıı!anmıştır . 

Deniz hırsızı makineleri ve cşynla· 
rı snkladığ'ı ;)e.I ııöylemlş, bunlar alı
narak vnpura iade olunmuştur. Hır· 
sız bugUn ad!lyeye teslim cdlleccktlr. 

Vlşlnln tekllllerl 
(E .:.~ tarafı l nı·ldr) 

den bahsolunmaktndır. Londr:ıdn 
bu görüı;meler;n kıı.t"i miitareke 
ı:ıartlarını te2bit etmek gnyı>slne 
roatuf olduğu knnnatleri ileri sü· 
riilmektcdir. 
Fransanın mih\'er dcvlt'Ucrine 

Alsas - Loren, Nis, Tunus ve Ci· 
butiyi terketmcği teklif ettiğin -
den bahsolunmaktadır- },f:hvcr dcV"" 
J~tlcri Fran~anın Inıdltereye haıı> 
ilan etmesi §artiyle bu tekliflerle 
kat'i mütareke akdine yan:ı~ncnk· 
]armış. 

Bu arada Almanyaya mUzaho • 
ret eden Frnns1z hüki'ımcti nziı.la
rı Fı ans:ı \'e Almanya nrasındn. 
bir anla!ima yapılmasını te~\·iklc 
de\•am ermektedir· Diin Fransa 
iınrich•c nazırı Amcrilı:ıın mathunt 
mümd'~!<illerine b~~ anııttn hulun • 
muş :ı:c Frnns:ının Almnnyaya kar
sı tam b!r dürüstlük!~ meşbu ol
du~"Uııu söylemiş ve şunlaıı lla\•e 
etmiştir: 

''- Fransa ve Almanya arnsm
da bir yakınla.-;mn vukubulmalıdır. 
Böyle bir anlaşmayı ve iki mcm· 
lekct arasında ~amiml bir tc5riki 
mesaiyi temenni ctmemf'k optal· 
lık, gültinc; ve manasız olur. 

Gazeteciler nazıra Fr:ı.m:anın .Al
:mnnyaya Al.,as - Lor(}n~ terkcdip 
ctmiyeC"ı>i';ini sormuı;lardır, nazır §U 

ce\'nbı vermiştir: 

- Alman hükfınıe! inin niyetle· 
ırinin ııe olritığunu bilm!yorum. 

''i)iJ>t:~ TEKZlPUm . 

l'i"i 2~ (A· A·) - Viı;ide ı.,ran
sız h.U,kiımctinin mihver. devletle
rine Fransız filosunun bu devlet
ler tarafından kullanılması hak · 
kında müzakerelere girlı;tiğjne d:ı· 
fr olan haberler tekzip cdilmck
·tcdir· Bundan başka Ln.vnlin, Fran
sanın 1n~iltercye harp ilanını ınfl· 
zakere etmek üzere Pari.!c gittiği· 
ne dair W'rilen· haberler de tek
zip edilmektedir. L:n·alin Alman 
mnkamntile umumi meseleler üze
rinde görüsmek ~çin Parise giltiil 
fül\·e olunmaktadır· 

Yedi Leh mültecisi geldi 
nu sal>nhkt konvansiyonclle ~elırl· 

mlze yedi Leh mUlteelsi gelml~Ur. 

Buradan Flfüıtıne gidecek olan mm· 
tecncr e.r:ı.ıımda bıızı eski Leh dev· 
let ricali de bulunmai<bldır. 

ingilteı ede 
yiyecek . 

maddelerı 
istihsalatı 

Ekilen yerlerin fazhı.h· 
ğından dolayı çok artt;k 

. ) )"iyt'C 
J,nııdra, ~.J ( A.A. - l<lllda 

maddeleri istihsalatı •hak ..,.d 
•. akCı~.1 

Avam Kamarasında muz dC· 
açan ziraat nazırı Hud~on 
miştir ki: du<hı 

"- Ziraat yılı hitam bul :> d . . . ·n rııa 
şu sırada iaşe vazıyetımızı e1' .. yıcrıı 
detf'n snlfıh bulduğu~m so ·c ço1' 
yerinde olur. Fena bır kış' k rri 

· •· ·· den e sı.. kurak bır ynz yuzun hası 

rckoltclerimizin satıh ~cs:ıltıil· 
itibariyle verimi normalın a ..... 

•ı)•·· 
dn bulunm:ısına rağmen, • ) fllıı 
cek maddeleri istihsalutı u!l 

t 13un maddeten çok artmış ır. gO 
sebebi ekil<'n toprak sathtnJil 

" milyon ar fazla olmasıdır. bba.ı-
(Bir ar 100 metre ınura 

dır.) ____.. 

Nüfus sayuı11 

neticeleri 
Umumi neticenin bll 
aksam anlasılması 

~ muhte~el v-· 
Ankarndan bildirlldlğine ı;lire ıcrl 

~uce 
zar gfinll yapılan sn)·ımın 11 I< • 
bu altş~m belli olacaktır. uun ;ırııı· 
mıı kadar, İstatistik Umum MU ııc 
r.ıınc ancak 42 vllAyettcn s:ıyt!Tlt• r-
ı;u M'C 1 

tlcesl blldlrllml§tir. Diğer ,.n sıı 
de tasni! lıJI hcnUz bltlrllfllenılŞl~cı.le 

l•UV' 
akşama kadar bitirlleccğl ' 
tahmin cdilmcl:tcdlr. ~ 

Maltada 
3469 sığınak 

yapıldı ·rb111 

Malta, 22 ( A .A.) - lJ:ı .. 1rı. 
binclayetindcnberi ?>.lalta.dtır" .J .. 

b·r P• 
nak insasma hummalı ~. sııı:· 

J ·etle devam etlilmcktcdıı · '• 11. 
. . ~ k ,.:ıp 

dıye !•adar 3469 sıgın~ • ıett ı 
mı~tır. Bu rakamlnrn J ... a''3 r:;;OO 
şehrinin içinde bulunan ;·c ~J:ıt" 
kişi istiab edebilen sıgıni.lrfiı
dahil değildir. Bilhassa~ Y~~ı:ı.r 
Jerc faydası olan bu sıgın•5, .. ı. 
konforlu bulunmaktadır. • i~ıı 
nakların yakınında çocuklnr,, 0• 

~ nn" 
mektepler açılmıştır. Sıgı nzirıı 
larak yeni tüneller ac:ı.Jıp_.tııc!lCl-e 
edilirken, sık sık eskı tun ·rıcr· 
tesadiif edilmektedir. Şeh.1nıcr· 
den tahliye edilmiş olan b.' Jill· 
ce kişi yerlerine a \'det etırıış 
lunm:ıktadır. -----

K6r BasaP 
Tevkifhaneden çıkınca 

bir adamı daha 
yaraladı . ıııı;•ı.· 

Musta!a admdıı biri, cllndcln G8 p· 
tan k:ın damlar bir JıaJde dilnııfl1cdıII 
tada Necalibc!" caddesinde ;\ 
dllkkl\nına glrmlı,ı ve: 11~ıı 

- Aman ölOyorum, beni Jıör ' 
\"Urdu deml!Jtlr. pli ol· 

11.Iusta!anın elinde iti bJçalt Jta d:t ııır 
duğıı için, mUtccavlzle nr~ıarı~ıı. Jtlir 
boğu17ma olduğu, Mustn!:ınııı ı.ııı• 

. k~d~ • 
Hasıını vurduğu anlıış11ma r.rsbli1 

tala hutaneyo kaldınlmt§l~~~ ııs.':ııı 
l:ata devam edllmelctcdlr. h Jaı.11111< 

da ı ·yarn ııt• 
tcvkl!hıınedc bir a m "ddctıııt 
suı;undnn mnzmındur, :nıU ?ıliYo e· 
mal cttlğindcn geçcnıı~rde tn arBttı• 
dilmt, \'O mahkeme ı:ıı.rarile 
rılmnsınıı bıışlanm1§tI. 

Bu muayyen haddin n" olabi. 
lec~ği henUz tesbit edilmrmiı:tir. 
Şehrimizde l'limdiye kadar yapı· 
lan tetkiklere nazaran bu suret. 
le n!=l<er ailelerinden munvenetc 
muhtac ,·aziyettc bulunanların 

!'i'l)"ısı üc; bine ydkın ôl:ıra k tes. 
hit edilmil)tir. 

Fakat dün bahçedeki bir inl'ir 
ağacının dibindı- yen~ kv.ılmı.1 bir 
tümsek inekçinin nn1..nrı dikkalini 
c<'lbederek burasını kazmış ve Su· 
haines'in tcfe~Uh ctmi& bir yor· 
gnn <'at1jafına sarılmış c:ıplak ct11e
diyle karşılaşmıı:ıtır. F~hmi .a~rhal 
jandarma karakoluna hahı>r vnc· 
rek D:mycli ynkalatmıştır· 

sara ıızratrnıştır. mamıştık ... 
-------~=-:~------------~~-------------------~----.~ 

onuncu hıırııcnııı... 1 

Avustralya ile Filistin 
arasında tayyare 

seferleri 
J,rmdra, 2S ( A.A.) - 8idney 

ı:ı·iyosuna göre, Avustralya ile 
Fili~tindeki Liddn arasında on 

"'= giıne kadar yem bir hava 
rcn·ı~.r aC'ılacaktır. Bir Holanda 
. ir!u·ti tarafından temin edile. 
cek olan bu s~ferler her iki isti. 
kamcttc haftada bir kere ya!;nla. 
cakt1?'. 16 bin kilometre olan 
m2·afe altı günde katcdılecektir. 

Müddeiumumi mua\·inlı>rinden 
Feridun tahkikata clkoymuc, adli· 
ye doktoru ~alih Hıısim cfo ı:ıknrı
Jan CE'Redi muayene C'derc>k m-0rı:& 
kaldırtmıştır. CcEctte kulak ftrka: 
sınl~.-ı. derin bir yııra bulunmulJtur-

1'at:ı sorguya. scltildisi 1.aman 
inkara sapmış: 

" - Onu ben öldUrmcdin1. B1>y· 
gir tepcr('k öldlidü· Her gün lta\'. t 
~a ettlğiMit iı;in lıerke~ benim 
öldürdliğiimü sanacaktı· Onun için 
cesedi Uç gün nhırda bıraktlktan 
Fonra bir geccyarısı baht;eyc göm· 
dUm. Amn ıı:ırtmı şu~unu ye."'1nc 
getirerek duasm1 da yaparak göm 
düm!,. dem1!jUr· 

1\:ntil nclliyeye verilecAklir· 

·. . . . . .... ... .·· ·";: , 
BU AKŞAM 

1 JA1 1 

Senenin En Büyük Sinema Hadisesi ... 

iPEK ve SARAY Şark Edebiyatının ROMEO ve JUL YET'i 

Şark Filimciliğinin En Muhteşem Eseri ..• 
SiNEMALARINDA 

Büyük Türk Şairi FUZULl'nin Kitabından Alınan 

LEYLA ile MECNUN 
'rl'ltKÇ}1 SOZl,ll _ l'cııi ~ilrll'ri 1"01.nn: \'U'Dl Rt.:-;G(JI4 

Musiki: OST AD SADETTiN KAYNAK 

~IF.:CNUl'l'un y<'nl \O nefü 
ııarlı:ılarını eöyllycn 

Münir Nureddin 

Hu ı;'COO iı;ln numaralı bileth!r 
sabahtan itibaren 

SARAY ve iPEK 
;;l&elcrlndl) "3tılnıuktndır. 

J,F,Yl,ı\'ııın Müeııııir H~ Hariku!Ado 
~nrkıhırmı ~ii)1fyıı•n 

Müzeyyen Senar 

~ln,.nı:ı.smda. ita Göstf!rll,.c-.cktlr, 
, . ' ' .~ ' •' . . ' . . ' 

J>llnynnııı 

""'- J J 



~ daır • 49• 
l'ııtttı . ın:ılüll1at.nnız pek m:ııı ... İ§lO macera buna derler! 

Yazan Cek london 
\SJr1t JÇnıcsinf do bilmez • Yamynnılar :ıdr..sındıı altın anna 

~~r':.·· h:;.~ ·~~;:.::. Ç1k~":ı:'ıu. bir ••m•• ,,in •• gil. BaŞ, Dış, Nez:e, Grip, Romatizma, 
: ~ gfrnıcğc te~ebbils zel bir isim. Do.ha doğrusu !}i.iyle N cv;alji, kr.rıklıl~ ve bütün ağrılarını'zı 

\ •ııcaJc ı>arça oldular. lçlc- demek lAznn: lnsan avcılat'l Lrn - cJ crlıal kercr 
\ ..-ellkeubI~ ki§I kurtulııbU - smd:ı :ıltm nvctl:m. Hcrlınldc kf· f lcnbıo<1ll ı;ünclc a ım~e nıınnblllr. 
~~e~. 0 tnfsilaUylo on· tabm satışı to.sa\"''Ur.ı do. ~4'.:rdı rARLtTı.ı.ı:ı:ı~uı:;;-. ıs..\KISIMZ. m.n \"EUDE ı·uu.u KUTL"t.Aıtı 
~· !ıi~ zannederim! ısı:Ata.ı\ l::iT~\"ll'\ll. 
ı."'«l:ıa h:r ~n. sonra heyetin lın. Şelc!on, genç kız:ı tnlulmıık kas· 

1 bıs.... 11.bıdc dikildi· Bu.... • · "'llk ... tiyle, tnilstchz.inııyc dev~ etti: 
..:.~ Cıı8da~I Uzakta, sahildedir· - Çiftlikte knlmııya kar:ır \'c • 

t~ baltıctn~kar adnsmm lg ta- rl-Binlzdcu p!~an olduğunuzu ~
~,;'a bUdj-·n size, <loğnıdıın mrun. S\?mıaycnizl bu i.}C koysay
~~ eı:n &1nı Yahut kulaht:ın dmız dclıa fji olmaz mıydı'? 
~"°" 1'lalünı-t ' l?ıern .,. • - Şayet nklmın ( sscydi, Fon 

lt ve cndi"eylo sor" Bliks'in, bc>ni Mnln)1:>~·n götUrmek 

' l'~i"ltk için sizin kn<l:ır m:.i~kUl!ıt çıkara· 
ı\Itınııı 14

r ederim. Fakat nJ. caı'll\ı s:ınmıız.:ım. Bilfıhls bu fır. 
• CJaj .. d l:i~ bahsi geçmedi· f'..atı ganl.:net h;!tc~kti rrJcat §a -
,~ e b' 
ld llıl6tnıı?'rnz m.alümnt lfıt· kn bertar:ıf. Bu r..ci:ımlnr hnJ.kın· 'Qn Cü!Uın • , d:ı fikrf\11~ ne; 

llııj~.i i S<mcge ba~ıtıdı· - İhtiyar fon Dliks :ıslan mı 
}11~aıtıa:~d :-.:l:ını dört sö:ı:lo , ruılnnl lcnbm:in o:ın glivcnilir kn-

..... l'i l l:.Jı~·o 1~ c!ökllJr-cck kc- n:ıatiudeyiın. To:for'n geline<', çok 

~ t~f.!ıona r ... rdz. satlti bir genç. Aclc-ta hafif bir ke. 
~ ~~tı nehrin~ iki nıl1 ka· lcbck- Günlin birind~, ktı7.a.zCdc o
~~' ~ • dcdı, nllm toz- larak hali b:.r ndııyn düşecek ot· 
~~~. ~lltı t:Jnhıklara teEndUf urun ynıımıda nrk:ıdaş olcrnk To

~~ c'aııa huı bu kıymetli ma· dorun d"ğll, fon Bliks'in bulunma. 
~- ~tletd acaksınız. Dahıı u· snn tercih ederdim. 

~-~. e, llluhnkknk ki al· 
.. ~ • bır ton n 

. t,,'lrfa liks, muzaffern • 
b!rfbirlcrlne bak"'· 

~~ ~ 

"'l' bft 
6c\' 

Sonra ua~e etti: 
- •'Brovning" in (1) "Son Dil· 

D<'~" ini ol udunuz mu? 
Genç kız ha.sile "evet'' diye işn 

ret etu. 1nç snyham kopar-
~ İbtil·il.ı- , - İJ;te, cinsiyetinden snrfma • 

tlıı a~ l't ~\ lt~lf doğru söyle- zar bana tamnmiylc Todom ha • 

t.~~... 8Ytada d:ı !.şler böy tırlnhyor-
.... ~ - Enfes bir kadındır· 

J !lı.lll Ra(aı1ı adam ta.edik - Şilplıesiz ve bir lmdm tçin 

stanbuı Levazım amirhğınden verilen ı 
herıci askeri kıtaatı ııanları 
~~ 

M:ımnkt:ı.kl okul vo ::,·anındaki binaya gctırllccck ::;u itin ynpılncnk bo_ 
ru fcrııl.rntı ve c!cktrl~ hattı h:1'•:ılsl tnzyik fst..-ısyonu \'O depo fn~aatı k:ı. 

palı zarfla Cdtlltmcyc ltonrnu:,tur. ltıalesi G/ll/!HO çnrş:ımb.-ı gUnU ı:ant 
ıı de Anknrn:h M. u. \', ı;:ıtın nlroa. komlsyonuodıı ynpılacaklır. Tnl!ple. 
r1n lmnı:.ll \'Cslka'nrlyle teki t n c':tuplanoı ihale !"hntindcn bir ı;ant evvel 
komLsyon:ı \'C.ıfü?~rı. llu ln~ı:.aun hepsinin l.eşl! bedeli 40,185 lira w ku_ 
ru", ilk t!?rni.nııtı 2014 l!rndır. I<c:I! \'e gartn:ımclcrl 2Cl kunı~a. lcomlsyou. 
dan alınır. ı 1290) (10005> 

**~ 
Aşat:ıda ynzııı me:vadJın açık eksiltmclcrl 23 ıo 94'.l sllnU saat '15 te lz· 

mlltc tUmcn ı::ıtınnlma l:omlsyo:ıund:ı yapılnc.-ıı,tır. Tullplc.·ln knn•ır.I \'esfüıı· 
:arile belli ~:ı:ıtte komlsyo\]a gelıııclerl, (1222) (9G2.) 

ClnF.1 nılktarı Tutarı 

kilo lira 
SQt 9000 1360 
Yoğurt 9000 1530 

2SSO 

••• 

Teminatı 

lira 
102 
115 

:!li 

.A~:ı!;'1da yn:ı:ılı mo1cleic,rin 25·10 940 cum:ı gUnU s=nllC'tC:c p:ıznrlık 

.ıurcUle nlmmatan yapılac:ık ve ihaleleri Edlrnedc H:'l\'Znd:ı s:ıtınalııta ite· 

{ 
misyonuoch tcrn olunnc:-.ktrr. Evsn.C \"C §:ırtnnmelcri hcrgCln ltomiryon1a gJ· 
rUlebillr. lı:tc::ıncı in ll:ı"'lc .. :ı..,tlndc komlsyoıın gelmeleri. (1310) (lOl!)ı) 

Cinsi l'.iikt:ın Tutnrı Muvalılt:ıt lbnle 

SııdcyaCı 
Kuru Uzum 
Şchrl~"' 
Gnzynt:ı 

Ga.zyıı.ğ1 

kilo lira teminatı ~:ıu 

l&.000 23.200 3480 JO 
2:mo 7'7ri 118 10 so 
2.roo G.iO os ll 

l~.500 33.".'l'i MS 1130 
25.000 67'50 1013 ll.30 

~ b:> 'ol'tl ~Ilı ı::allryordu. Ci:·Ic olm:ık ayıp SS),lmaz. Fııknt Toz ı:olter 
t. tı: "''ul:ı! 

8300 :1315 ~9~ 12 
G0.000 ~SO\I 720 15 (!il \ <ırkcktcn istenilen ı;cylcr bUabU • "' 

'~~- ~: ~I b~.f. de kim? tlln bru.;l.adır: Nefsini daha fazla Ot 
fl0.000 7~00 1080 lS 

• ~~llıı :. korsan·- Tcs.ldilf murakabe, dnha derin mUllıhnza Ot 

::-.~' t: 
1rirıde karşılaştırdı- ka.biliyeU \'O daha ~ taşkmlık· Arp:ı. 

,50.000 Zi.000 40~0 15.30 
f00.000 ıs.ooo i200 15.30 

~ ~ l;ı. ltı~1 kapnn fon BU!ts Bir erkek için yapılac:ıık Uk \'azlfc Arpa 
· ~.i'eıı. ~ter ... 

600.000 48.000 i200 JG 
C00.000 48.000 72QO lG 

'4 b "ll~erı ':'E'lrlon ! Avue.tur 1'!'.'!Uldeten ve •manen knya stbi me- Sıım:ın · 
:t\) ~ 'ı:I C\'\"el bcynz ndam· tln olmaktır- Todor gibi '~imscler 

a.tııı~1ıı iç tar:::rınnm do· benim sinirl::-rL'lle dokunur. 

fC0.000 
:(. ql 

ll.250 16'18 ıo ao 

• 
h!ç ~Uplıeniz olma· Jak Laklandm bu busus;.aki dl\ 

A,r.i;ıda yııı>:•lı me\'a:!dın pazarlıkla ekstltmesf 2510 910 ~oU s:ıat 15 tc 
1zmlttc · 3ltcri ıw.tm ılın:ı komlsyonunJa yapılacnktır. Tallpl~rlıı lmnunt \'Csl· 
lu4nrllc loomlsycl'.a ı;dnıcbf. f,i.:ırtnamesl l:ombyon1ıı ı;örUIUr.(1325)(1010:;) 

ne giin yo-

fcvl" le 

~Unccleıi bUsblitUn ba~kaydJ. Şel. 

don bu"u se' k!tabiis!ylc hissetti 
ve biraz şaşalnr gibi oldu. 

Bu :reni gelen gençlo konuşur • 
kcn Jan'ın gözlerindeki p:ırlnklı · 

ğa di!:knt ctmlntı. 
K.:1ıdi kenc!lnc şoylc r.üylondi: 

- H y §eytnn hny! Ac:ı.bn k: 
k"ntyor muyum? G::-nç kızın ~;z 

l"ri n"den panld•yor; bu:ıd:ın ba· 
ı:ıa ne? Ne hnkln nlfıl:n.füır oluycr 

rum? Neme gerek? 

r neva mı var J 

C.:1 i Milttnr: Tutorı 'Teminatı 

3 &1r eti 
S:ım:ı.n 

Sı~ır tti 
Sığır <"ti 
Kuru ot 
Kuru ot 
Kur-.: ot. 
kuru r ~ 

ldlo llro lira 
192.000 
125.000 
51.000 

187.000 
l.900.000 

750.000 
l.400.000 

600.000 
:ı • ~-

57.COO 
:!.7:10 

15.J:JI) 

c:;.4:-.o 
91.00Ö 
37.500 
70.000 

3000 

4320 
2SZ 

lHS 
::ıooo 

J0.000 
2212 
5250 
2250 

'iGO.CıOO 1:11' otitın it::p:ııı zarfla. ckailtme.rc konulmuştur. llı:ı~csi 28·10· 
940 pazo.rtcsl ~anu snnl ıo el:\ Ur!ııcl!l satmnlm:ı komleyonund:ı yapxlncnktır. 
rnllpl<'rin knnur.i \·cııll:alarlle tekli! mektuplarmt lh:ılc SMllndcn bir saat 
en·eı komlsyo::!l \'Nmclerl. Ta.bmln bcdell 24i00 lira. ilk tcmlnntı 185:? lira 
50 kuru~tur. Ş'.lı t:ı..'l:n"!ll An1rnr:ı, tı:tcınbul Lv. Dm!rllklerl ,.e ltomlsyond:t 
g~rUIUr. {1!:5-1) 10~03) 

••• 
Apğıdtı. yazılı mcvııddm kop:ıl.ı zar11n ckslltr.ı<'lcrl bluıl:ınnd1 yAzılı l;\ln, s:ıal ve mnhnllc::-dekl askeri s:ıtmalma 

komuıyonlnrmda ynpılacııktır. Taliplerin knnunl ,. :ılltn'ıırilc tc'dl: mcl;luplnrrnı lh:ılc Sll!lUndr:ı hlr l!:ıat C\'ı"CI alt 
olduğu komlııyoııu vtlrmelcrl. Şaıtnamelcrl lrnml&j'O'llnrıncla ı;örUlUr. 0332) (1010:1) 

Cinsi Mllctarı Tutan ':'.:ı:.nln:ıtı İh!ılO ı;Un ve Sar.:tl lhnlenln ~·npılncnğı ~ahal 
ldlo !l.r:ı lira. 

Sndeyn~ 14.000 21.0CO mi::; 7/ll/9-10 15 ı·oz.;at 

Bu!cur lHOOO 17.240 l2:l~ ll/11/1:)'0 11 1)1yarlx:.kır 

z..,ytlr,, ~ jG 000 21.GOO 12130 8/11/940 JS Jzmıt 

'I. n ~ 000 iS.000 :<:~!> sını9rn 15 ~nnkltnle Umurbc~ . 
"' O• • .u:l !•DOOO 37.JOO 2ôl .. r,o 8/ll/~tO lCi .. " 

Sr" c!I ıc~ ooo -: !~A 6/ll/010 lG .. " 
3&1P~-\°1'1 c93~ o!!18!3 8/ll/!110 l~ " " 

:ı&XWI a --

,, ..... ~4..,,~• ................ _. .. ., •• ,. •• •· e ,. ... ,,,.o.•••• • .._~, 

J" BOYOK O A i 
f HABE r . 

jvenere 
' ı - ııt,ikcıt-;li.-ir_c ... , .. ------H-e_d_y_e_I_ · 
f 2 - ll~ J;i!:İYO Ud yiiı Ji::ı n:ıkit· t erimiz 

8 - mr ld?:l)'C 20 Jlralılt ımrdôsli nlm;ı[: Jıı:J,lanr , eren 
kart· 

4. - İki kl.sfye 15 er Jirnlıli rardo"Ü nlmı:lr lı:ıldanı urcn 
kıırt· 

6 - n~ ld~iyc linlır!r'in scn~lik ııbo:ıcsi· 
6 - Be:; ld~iyc Unbcr'in n.ltı ıı.yhk :ıbonesi· 
7 - Knz:uınnl:ırd:ın geri lml:ınJ"m n·uht lif hediyeler· 

? 
E\l kuaoncnıt o ıuyucU)'U scÇ<"cek mU33b:l.kalıı.r ba§lamıız .. ruı ônce 

ynpı:nc:ılt ve nazırlnnacak birlmt nol.toda olcuy Jcul:ırın ynrdımına • 

; 

lhtly:ıct ''ar. 

Müsabakaya t:ış lamazdan önce · 
O.\IJl!:H, yaptırmaya lmrar verdif;1 cvııı, o!tuyuciıtarının nrzul:ırının 

mub:ıll3alaın olmasını ı::tıyor. Bu lUb:ırın: 

4 E\'\JO:r,,\: Dntmt olıuyucuı:ırımızın evin nasıl \'C nereı::le yıı;ıılm:ısı ttı.zım. 

~ geldi~! hnltkındn m:lrlerinl ve vcril<'cclt m~IQm:ıtn sore onltır. 
dan kııb:ıtnsl:ıtc krokJler lstcyccct \'C t rt.fb:ıt h:ıkltmda blrlb!r. 
ıerine yıılun ltrokller csıı.sı ıı.lın:ırnk v yn. !ı .ırlcrl ı;!izö:ıll:ıdc 

bulundun.ılarak pldnl:ır nc11rlnc b:ı.?lnruı t ve en çok rey toplı. 
yan pldnın, lnşa.sma gecllme:ı Uzerc tnaı yete giri:lleccltUr 
Evin ocrcdo inşa cdllccct;-ln.1e do yln okuyucular.mızın mo,. • 
terek flldrlcrl dikkate alr.ıoc:ılttır. 

SAN.i\'tı;~: BUt.Un bunln: devam edf'rkcn, 10 Illrinc! tcşrın l040. JO Ikincı. 
te;r1n J9U orasınd:ı o1rnyucuıar:mız arasından, evi ve diğer 

bedlyelcrlmlzl ktızanııcak okuyuc:.ılarım.ızı seçm. ; Uzcrc Uaber 
blrlb!r!nden cazip Uç mtiS:ıb:ıkıı tcrU;:> cJ~cclttır. Bu mUs:ıbalm 
ııırdan blrl.ılClslne iştirak eden okuyuculn"Jmız h!ıl nırakaların~ • 
kapalı \'C kendileri tara!md&D mUhUrtcnmiJ b rer znrı: lçiııdc 

tdarchııncmJze tc llm edecekler \'e mukabillndc olrcr numıı.ra 

Mıu:::ıklardır. Bir okuyucı: illi mUsab::ıkayn h:ıngl numtıra Ue 
ı,ur.ık et.nl§Se li.dncWne ve Uı;;Unc.ıstıro d~ rynı numıırn Uc 
i§Urak cdccelttlr ve sıra. cumııraslyle is ntl<'rl ~-e adresleri yazılı 
bir cıc!ter tutı.ııncnltlır. 
Hor .ı.nUsab:ıknnm nihayetlnde, okuyucuıann blzo lC\"dl edecek. 
lcrt kııpaıa \'e mUhUrlU zar!l:ır AJtmcı Noter C:ıllp Blıı,göl'e 

tcellrn e&lccelttlr. Bu s-.ırcUe her okuyucunun nynı numarayı 

uı,ıyan Uı; z:ır!ı bulmıııcaktır. Anc:ıl• Uç mlls:ıbnlu. nlbnyctc 
crdlıi'I ırndo - ki; b'1 zaman fçln~c ev de yapılmI§ ye tıltmış 
olacak - Alllnı;ı Noterin trnntrolil nltmda '1tıl:ıc:ıl•, her mU 
.sııbıkm Uç mllsabakayı c1a doğru halledip etmedikleri ora:ıtın: 
ıacnlıtır. E\•fn lıur'nsın:ı da.ıı11 olnbllrnclc ıı:ın mllınbıklıınn oc 
mll."-"lb:ı'mmı:u doi(ru hnllctmlJ ln!luırı..-ml:ın ı.ı:ırtıır. Şayet D~D. 
nü balll!'den tılç ı.bııso cıkn:ıaruıoıı;ı - ki mllsabaknbrımız lto 
Iııy olacağı lı;;ln bu (mka..-ısızdir - lrura Udslnl b:ıllcdenle; 
onısınıb tellllccektlr. 
Şayet halleden yalnız bir k'l§l ise ev do~rud:ın d~ruyn, mnlQm 
şartlarla o:n bıralulacak. birckn !:ızlnyu, hcdlyclcrlt;ıiz B'l'tp 
noter huzurunda. kur'a. f1 tıwzi cdllccckUr • 

HABER KUPONLARINI 
lHl\!AL ET E 

OPLAl\!AYI 
z 

.MUs:ıbı:.ı:ır.n ııer mtlsab:ıtn bitt,,!ndo zarn:ırÜu gctlrd1kler1 
tıırııda ilan edU~celt tarihler arasındaki lmpotılıınnı dıı b1rllkto 
g~ndormclcrl mecburiyetinde bulunduklarını dU:iUnerelt §lmdl, 
dl!n onn ı;öre hareket etmelerini, gıızetclerlnl muntazaman ııı 
mnlanm tekrar hatırıntmayı fııyd:ılı buluyoruz. • 

,,imdi lf aber okuyucuların an bir sual 
EV NEREDE YAPILMALI VE NASIL 

YAPILMALIDIR ? 
EV HAKKINDA MALUMAT: 

1 - lki oda: Yatak ve oturma. 
2 - Hol: Aynı zamanda yemek odası. 
3 - K iıçük bir antre. 
..; - Banyo. Abde~hane bir arada . 
5 - Mutfak. 
6 - Bodrum katta sığmak halinde ki'c:-. 
7 - KömC!rlük \"e odunluk. 
S - Bahçe ... 

LtİTFEN CEVAPLARI~ ZI G .. 
t3u tıuı;ustnkl Cc\•apltırınızı 2:> Blrlncıte§Tln 1940 t.arlhlnc 1.:ıdtı.r: 
Anknrıı roddc.'lltıda \'akıt 3'tırdunda IL'tber guzete ı büyült mlis:ıbakn , 
memurluğu. 

Adresine göndermenizi \'eyn geUrmcnizl rica eder z. 
Cevap !~in hlc bl: forın:ıııtero vo kupona. ihtiyaç lOl.tur. 

~~VV\'.'~;JV'1ıi''.-'\;"'Ç çıız;;;~~ ~~ 

l 
~ y.:ka ını bırakmak i5temiyordu. 
- rop ka.malannı belki onun \''35Jta· 

öğreniyor, herkese itimat ctmi)"or· \'ermesi büyük bir fedakarlık sayr Eliza elindeki çantac:mı masanın 
üstüne bıraktı: 

sile de tedarik cdebiiccekti. E!iza· 

U T A yn gitn~ğe karar ,·eımişti. 
l: Mchmeti Azapkapıd:ıki Sait 

\i 111 ı" l l ı" R o m a' n kaptanla görUşmek, omı bir nra a· 
r çılmak istiyordu. O, kısa zaman i· 

~ c'l~df): ISk ender F. Serteııı çindc Sait kaptanı c!cncmişti. Sait 

ı ~. ~ • 3 5 • ~fı!~~ :~~\~rc~~~~~lı~1!;~in:~ 
~ ~ ır_~İbi}Q ıc.tnsmm .B ın:ı dost göıiincrck, b.ı,;mı ateşe geleni csirgemi)·or ve bu uğurda 

·ı ~.~~l~~~lannı l'llttıliı yukacaktt. çalışanlara Yannı, }'C'.>t;'Unu veriror-
~ ~ =tıı "t u. Kulak ''erdi. i\lehmct, t"<?mi!e bir hayli atıp du. 
~ tıe ~ l)·oıdu: tuttuktan sonra. ertesi günü Fatih· Eliza ile buluşursa, belki Sait 

1 ~ ~· l~ ~et be }'ahu! Ar tm başka bir semtteki arkadaşmın kaptana haber gön~nnek imkanı· 
~ ~ 'Uru ~~.1erinde de raha~ evine gitm~e knrar ,·crdı ve uru m da bulacaktı. 
1~ (~llt biltn· ıs geldi .. kimi a· du. Mehmet bu \'esilcyle Elizayı da 
'tleıı._:·İlljti) ~Ordum ama, h~r Mehmet rüyasında bile; (acaba c12nemek istiyordu: Acaba kendisi· 
1 ~lı;:ı l'atııtYorlardı. casus hanJisi? Eliza mı, Qmil ni gerçekten mi se\;yordu? 

ltf CU: 1 Yerden bu söz mi?) diye söyleniyordu. Yoksa bu şeytan Ye güzel )ahu· 
~~tit} ~liıa . Mehmet P.rtesi sabah gözlerini di km da bir başkasının hesabma 

~ı. l-:~ 8a~t Ya, dıye SÖyltn• açar açmaz yataktan fırladı .. giyin mı ~lışıyordu? 
"ll~ ;t l\ah \'e Yararlık aös· di. Uç gün sonra, cumartesi günü Mehmedin birkaç gün içinde 

~tırn, ~~·e gitseydim, ~·a· ~aat ~te Sirkeci garında Eliza ile ~ ~ozü açıhruştı~ o; ya,·a~ yava5 tch· 
· ay rut~ crifl ulu~caktr. Mehmet, Elizarun like1crdcn sakınmanın )"oliannı da 

du. · labilirdi. 

SIRKECJ GARJ/\'Dıl 
Cumartesi günü ~aat beşte Sir 

keci garında bulunan Mehmet 
çavu~. yanına bir tabanca almıs· 

tı. 

- lstanbulda i5 görmek çok 
çetinmiş .. diyor \'C daima uyanık 
bulunmağa, aldanmamağa, \'C bil· 
·hassa dü~manın tuzağına düşme· 
meğe çalı~ırordu. 

Mehmet o gün de bir tehlike 
karşısında bulunduğunu sezmiyor 
değildi. • 

- Bu im bana neden yardım c· 
diyor? dire düşünüyordu. 

lstanbuldaki Türk olmıran l"Cr 
lilerin mütarekeyi mi.ıteakip göster 
diği şımankhklan herkes gibı Meh 
met de görilyordu. 

Böyle bir zamanda. bir yabudi 
kızının Mchmecfo ri'!rqmı r.tmesi 
\'C bilha~a te' kif edilccl-ğini haber 

Mehmet saate baktı: 
- Bc~i on geçiyor .. 
Eliza hfıla mcrdanda )'oktu. 
Mehmet mütemadiyen · bir polis 

hafiyesi teccssüsile • etrafına ba· 
kınıyordu. 

- İ§tc o .. ta kendisi • 
Mehmet, Efü:anın gar kapısın· 

dan telaşla girdiğini görünce se· 
vindi. 

- Geliror .. diye mırıldanarak, 
kapı~·a doğru yurüdü. 

- Merhaba Mehmet bey! 
- Merhaba, Eliza! biraz gecik· 

tin de, seni gclmiyecek sandım. 
Yahudi kız1 güldü: 
Yahudi kızı güldü: 
- S3z ,·erdim. Gelmez olur mu· 

yum hiç?I Tramvay biraz gecikti 
de. 
Beklmıe ... alonunun bir kö~sin· 

ıde otufduic:ır. Mehmet ::ordu: 
- ~C' ,·ar, ne yok p:ı.nciyoııda? 

- Aklım duracak, Mehmetçi· 
ğim! İnsanların bu derece iki yüzlü 
oluşuna hayret ediyorum. 

- Ne oldu? anlat bakalım .. 

Eiiza ipekli mendilinin ucuyla 
alnındaki teri silerek, yava~ rava~ 
anlatma:_;a b:ı~ladı: 

- Yüzba~ı rolünü oynayan C..e· 
mil gene bizim pan~iyona geldi Ye 

senin çıktı6rın odaya yerlc~ti. Gu: 
ra pofü,lcr reni arıyorlarmış. S:ı· 
na ra:tlasaymış yardım cdecekmi~. 
Sana çok acıdığını söyledi. Fakat. 
artJk, ben de ir.andım ki, bu adam 
iki tarafa da hizmet ediyor .• Ya· 
ni iki tarafı da aldatıyor. 

Mehmet hayretle dinliyordu. 
Eliza deYam etti: 
- Şimdi madam Sar~yı sıh,~tr 

rıp duruyor. Mütemadiyen senin 
ı r:rl'yc itti~ini soru)'Or. 

(nem mı 1·aı·) 



\ Ayağa k~~ mı? Döğii§e 
' ba..5lad.ı mı? .. Bilmiyor~ düşüne

.za·ıere kadar·· 

Almanyada kızlar arasında yaprl:uı 4;: 1 OD ba yı·ak lzo§rısuna iştirak C· 

den 4 tafıım da pek az fasılalarla yarış1 bztfrmE:ğc muvaffak olmuşlaı·dır. 
O kadar ki, biı-inci illincive üçüncüyü ayn-malz it akcmler için hayli zor ol
mustm~. 

-Koşunun ne kadar çetin ve heyecanlı olduğunu, koşanların dördünün 
de hemen hemen yan ya na sona gelmiş olmalarından da pek güzel anlar· 
smız. 

Hatay ve Seyhanhlar arasında 

Canlı bıı-
•• •• por. gu u 

il< inci 
küme lik 
maçları 

Bu hafta Anadoluhisar 
ve K aragümrük sahala

rında başlıyor 
'Atletizm ve güı eş müsabakalarında Seyhanlılaı· 

çok güz.el dereceler aldılar 
Seyhan, (Husac-i) - Daha ev- \ lctizm 'rnilsab:ıksl:ırm fa 11,,mcn ı-.ep 

vcl knrarla.ştmldığt Uzcre Hatay sin~ Seyhan sporcub.rı kazanmıştır· 
bölgesi nllct vo futbokülcri §eh· Ynlnız yüksek allnmn ile. 5001) met 
rimizc gclml!iler \"e jstıısyondn A- relik müsabakalnrda Hatay spor
dıi.n:ı bölge b:t§kanı, sporculnr, cuları h i natlcc!C'ı lc galip grlml"
k&pbn ,.-O oyuncular tarafından lcrdiı·· 

Blrlc~tidmesinc lüzum görülmi
yen ikinci kUme 'klUpleri anısında 
lik rnaçların(L bu h~ftn Anatloluhi· 
sar ve KaragUını ük ı:ahalarında 
b::ı.şlanac:ı k tı r. 

ha.raretli bir jiekilde karşılanmış · 
lardır. 

Geçen cunıartesi ve pamr gü.n. 
ıer. yapılan mUssbakalar, binlerce 
meraklı tarafındıı.n takip edilmiş, 
valimiz Faik üstün ve hükümet i· 
lı;>ri gelenleri tribünde yer alını§
Jardt· Cumartesi saat tam 14 tc 
ynpılnn mlisabakalarda 110 mc.tre 
:naninlı ko3udıı, tek admı atlama 
mUsıı.bakıısmda, 400 metre koşu • 
da, çok meraklı olan 1500 metre. 
lik koşuda., gülle atma. müsabaka· 
larmdıı. Seyhanlılar parlak bir mu
vaffakıyet knza.nmışlardu"· 

3000 metrelik mukavemet koşu· 
sunda, 4 X 100 bayrak kô§Usunda 
Seyhan ck!pl yeni bir rekor tesis 
C'lmiqtir • 

.Atletiun müsabakalarından son
ra Seyhan ve Hatay futbol takını· 
lan karşılaşmışlar vo çok zevkli 
l)ir O}'Undan Fonm Seyhan 4-0 ga· 
Jip gelmi3t!r. 

TENİS l\IÜ..,ABAfü\LARI 
Teniste çok gUzel bir netice a

lan Serhan, ekseriyetle muvaffak 
olmuştur. Ayni günde yanılan at· 

Macarların 
meşhur 

Uy~eşti gelmek 
~stıyor 

}.~carıs~ birinci sınıf profes· 
yonel takımlarından meşhur Uy
~t takımı, bizim tcsb!t edeceği -
miz tarihte üç maç yapmak üzere 
lsmnl;>ula gelmeği teklü etmiştir· 

Maco.rların teklifini futbol ajan· 
lığı tetkik etmektedir· Bayramda 
tnkmılnrımızı Uypcştle kar§ılaştır
mnk için b!.r imkan bulunabilirse 
Mac:ır tnkımın:ı. milspct cevap ve
rilecektir· 

~ --
Halkevi Voleybol . 

şampıyonnsı 

Bçyoijlu Ilalkcviıulcn: 
1) Evimiz. 940 _ 941 voleybol 

~mpiyona.sma 10·11.940 paia.r 
gllnti üç kategori üz.erinden baş 
lnnı.ı.cnktır. 

2) Şampi;·onn. kayıt müddeti 
31.10-940 pc~~mbe gilnü &k 
ramma k:ıdaroır. 

3) Turnuvn herkese açıktır. 
11) lştira.k edecek tnkımlann 

evimiz spor şubesine müracaat· 
lannı rica ederiz. 

Bu 11.Te.da;. b\rlc§m~ kfıran Y rl· 
•. ~ , . len klilplcrden yalnız Karagilmrük 

Gtl E~ JI(SAIM.K.\LARI lik maçlarına iı;;tirak etmektedir. 
A~'lli günde Hat.ay - Seyllan gU- i Bu vaziyet bazı .klUpler!n itirazına 

~eşçilcrl arnsmda cc~yan eden sebebiyet vermiştir. Altmordu 
çok heyecanlı gUrcş rnü38b'1.lmsın- ı klübü KaragUmrük t5urak ettiği 
da 7-0 Seyhan güreşçileri galip takdi;do kendilerinin <le likc dahil 
gelm!şler ve bu suretle müsab::ı. - cdilmelcrlııi istomcktccllrlcr· · 
kalam t!On vcrilır.iı;ı ''C ayni günün • · 
akşamı Halaylı sporcular fiercfine ı KaragUmrilğiln ikinci küm~de 
Seyhan bölge binasında bir top - oynatılmasında saha salu'bi oluşu 
lantı yapılarak gayet ı:rarnimi bir bölgeyi böyle hareket etmek mec-
vnkit gcı.irilmiatir· buriyctindo bırnkmış~r· 

POKER- PLAY 
bıçokları geldi. Her yerde 
bulunur, mıırkayıı dikkat 

ediniz POKER. PLAY 

Deposu: 
JAK OEKALO. ve Ş(:)R, 

IST 4NBUL. T ahtakalo No. 51 

DÜNYAN.iN 
EN İYİ 
TRAŞ 

BIÇAKLARIOIR : 

ak Okulu Komutanlığından: 
ı ~şağtda yazılı r;:ırtııu-ı haiz okurlar, Hıırp okulwıa alm:ıca,klardır • 
A) ~ e.ro.d:ı. 11'lunmıl r doğrudr.n doğruya Harp okqluna A;nkara ha· 

cinde bulunanlar bulunduk!IU'l yerin askerlik §'J~lcrtne mUracaat 
edeceltlcrdlr. • 

B) Kayıt \·c kabul muamclı:si 20·10·010 tan itibaren Sl· 21-ltAnun • l9U 
tarUıln~ ı.adıır dcvıı.m cdet:e:-ctı:-. 

Z ...._ Glrl~ şartlan 
A) TUrk ırklf\d:ı.:ı oimal: 
B) Lllıc bl,Urmc ve olpunluk .mti:.ı.uıuıı. \'ermiş bulunma:<. 
C) Tam te§C.:CkilllU aslrerl ınb".11 h:::;ct~n (Harp okuluna girer) "kararlı 

sıhhat raporu almı~ olm:ık. 
D) 18::?3 yn~mds bulunmııl:: • .. ;" 

E)Dlğcr BQrtl=tT n.s~;c:-Hk ~ubelt>!'lr.•l""D V<' .HnfP Gl<uluncıarı. 5ğrcnllc· 
blllr '(13S0) (10107) 

miyor bunları .• 
Eakat bUtün salonu dolduran 

seyirciicr. heyecan içinde, Türk 
boksörünUn tekrar ayağa dikil. 
diğini görüyorlar. . 

Kan içinde bir çehre .. 
$aç baş da.rmadağtnık .. Ter

dc:ı prrıl pırıl pat-tayan bir \"Ü. 

cut... 
Bütii.."1 bunlara rağmen, bir 

geyik görmür; arslan doğruluşi. 
le T'cmaP ayağa dikildi. 

Bütün adalelerinin yer yer 
<YC!ircrck ileri dofferu bir ndım 
o ..•. 
attı~ını goruyoruz. 

Alman boksör. artık son sa. 
nivelerini yaşadığı bu adamın 
ü~rine gelmesini lx!kliyor .. 

O da bitkin.!.. Atak ~·apacak 
mziycti yok .• Fakat bütUu kuv
vetini, ü7.Crine gelen bu boksör 
yaklaştığı zaman son bir yum. 
ruk vurmak için kolluyor. 

Birden Kemalin as\:ı bcklen:ıe
di~imfz bir şekilde, iyice sıkış. 
mış bir z.cnbere.'k hoşanı§ı gibi, 
ol~nca. kuvvctilc ileriye atıldığı· 
nı görüyoıı.ız. 

Daha. kendini müdafaa ede. 
cek kadar bir zaman bulama
dan,~ hangimiz yesek bizi saat.. 
It;-ce ıye.rde bırakacak dch§Ctli, 
ama kelimenin tam mana
sını biJc göl~dc bırakacnk ka. 
dar dehşetli bir yumruk, Alman 
boksörün tam çene ortasma bir 
fırtlnn. ·gibi pat.la yor ... 

Bütün salorida für ağıroan çı
kıyormuş gibi bir ~es: 

-Ah!... ... 
Yumruğu; sanki salonu dol. 

dur:ın •binlerce kişi birden yedi!. 
Alman boksör ayakta salla

nıyor ... 
Kemalin bir daha. üzerine a-

tıldığını \'e müdafaası açık bu. 
lun;n Alman boksörüne bu se
f cr.tblrincisine nazaran daha ha
fıf bjr yumruk sa\•urduğunu gö. 

Spor, macera'aşk rornarıı 
Yazan: SACIT TUGRUL OGEl 

km şaşkın bakarken, polis hafi· 
yesi mikrofonun önUne gidiyor. 
Artık onun sesini i:ıitiyoruz.: 
"- Muhterem seyirciler, gör. 

düğünüz bu manzara sizi belki 
çok şa.şırttı. Faknt vereceğimiz 
izahat her ııeyi anlatmağa kiıfi· 
dir. Biliyorsunuz. ki müsabaka
dan önce buraya gelirken Türk 
boksörü esrarengiz bir şekilde, 
Cebclüttanktan çıktıktsn sonra 
Okyanusta. kaçınlmı5tı. 

"O zamandanberi mUt.ecavjz_ 
lcrin izi üzerinde olan polis, ni
hayet yarım saat önce bu işi ya
pan çeteyi yakalamıştır. 

"Çetenin bir kısmı lılpanyad:ı. 
yakalanmıştır. Mütebaki §ahıs. 
lar da, rillo.,-t,e gördüğünüz elleri 
kelepçelenen kimselerdir. 

"Çetenin reisi içlerinden biri.. 
Gayeleri, dünya ş.ımpiyonluğu
na i~tirnk edecek boksörleri ber 
taraf ederek. ortada mc\·.zuu 
bahs çok büyük serveti almakl.J. 
Buna mu\'affak olamadılar. Ve 
hak yerini buldu. Çünkü hap::e
dildiği yerden kaçan Türk bok. 
sörü Kemal .... 

Polis hafiyesi susnıağa mec
bur kaldı. Çimkü salon allo~tan 
yıkılacak gibi sarsılıyordu. 

Ringt.e."Kemal, omuzu altına 
sokulmuş olan Niıranla beraber, 
bu çok heyecanlı anları tesl>ite 
uğra§an ga~te fotoğraf çılan 
karşısında mecburen duruyor· 
lardı. . 

:Me~cer Adnan ve Esat, elle. 
rindckl burnozu Kemalin omuz.. 
larma örtmcğe uğraşırlarken 
Vitya.rri Hod tekrar sözüne baş
lamak fırsatmı anc.;ık 5 dakika 

. al • r.t 
Bin bır su : ser''etı 
_ Kazandığınız bu 

yapacaksınız? aıı tf' 
- Evli misiniz? .. 

kız kimdir?.. decek ~· 
- Boksa de\·:ım c f 

'7 -'~~· nı ... k Jl'li~" 
- Boksü terkcdecc 
- Kaç yaşındaSJ~IZ;·· rsiniı!; 
- Ne yersiniz? ~e fuıçtııl~ 
- !spanyadan nasıl ·ı.~11 

...• c geıdı. re 
Duıı kapısının ~1:'1n u 5ıısJlt 

zaman Keme.! btitiln b 
birden cevap verdi: bC1'srır.1 

- :ı.:::vli değilim. Jiell1 ıı 
Genç kız niş~ıınıdır .. bır ~11\~ 
evleneceğiz. Ve rn;-;ut 21 Y!c:~ 
kurmağa çalrşacagrz. cdeccıı0 

ıı.ın ~ı· 
dayım. Boksa dev '"zcriııc: e 

?\aran bu cümle ~1 yil~ 
temi! -sitemli l{cnıııl tı 
baktı. . , .. ~ıı) 

leYI ""' Kemli! l1em~n cUJl'I 
etti: ğitnl 

- Bo~:;su terkcdccc ~ 
... clJluı.ı 

Mc~hur (l!;ng} ııı.·. ı;i: -''· 
mtL'labiri rrülerck deaı rrı1ad:,. 

_ Mü~adt·nizlc. sO•llf'I ,-e. 
re\' l' 

mız bi rsuJL de ben · 1 .. 
. 1•'Sl' 

yım: . kop· 
- ~fü•.h:ş bir JdtDl 

sınız... .. "f! 
· goı ıı ril 
Du cümleden so~°' a,ıstlB ııı 

gelen gc~lcr sau_kıb: c.e''~et 
biribir\crinc s:ınkı ,·c ~ fCı• 
<loğnıluğunn sord?lıı~·rıeritle ıı• 
dolu bir cl.iltif.:lc bırıbı ,.8pı51 

::o ı;tlI'I " 
kuldukt.an sonra ou~ 
da ka \'boldular. ) 

w ( s ON 

11110 119~o ooı1 

SAC!~ ruar.ı'L 
rüyoruz. •·- Evet.. Haı1scdildiği yer. 

sonra buldu: . 

1 Aynı hedefi bulan yumruk, -----~ı 
Alman· boksörünün idam karan- den kaçan Türk boksörü Kc~nı ' '&Ati· ~:::Vf#- O bll İspanyol polısinc· verdiği mü-
nı im1.a.lam1§tır artık.. kcmmel ipuçlarilc ~elenin yaka-

Fırtrnaya tutulmu~ bir fidan Ianmasnia çok büyük y:ırdım eL 
gibi' bir an sallanan Alman, ip- · 23.10.940 Çar§tıtı111 ~~ 1-'

11 ıerc kadı:ı.r geri geri ikl o.dnn mi.§tir. I<cndisinin bugün maça , ,,,• 

k yetişmesı ise ~k biiyük bir 1.;ılai• o 
cıttı tan ,~onra, iplerin üşt,üw 15anStrr." ı::.3:; .Muı:ık: r;s1<ı ~ıır~~J<. 1J.% 'ıl 
yılü~ıyor. jıuıe haberleri. 1s.05 b~ orhes't'~<•,.,. 

Fakat kendisini orada tuta. Polis hafiyesj l{~rnale doğru Muzi)\~ Raclyo saıon fl.'lat 1 
bilecek ku,,,.,,·cti yok. yürüyerek elini sıktı. I'ro;ram ve meınıeı-ct ırı.> ,,;~ 

Oradan da yeri boyladığını Bu sırada. eski dünya ·şam- 18.03 Muzı:<: J{onçcrto Ll3atL ıeı" 
C"l'Öl'Ü'-'oruz. .. piyonu ringe geldi. Konuşma. lS.45 çocuk9 30 ~eıP1,_~ 
" " Çocuklar için musiki. 1 ·~rıcri· • ,~ 

Hakem' sayıyor., Rei'mi polisler, tevkif 'cdilmls s:ıat r.ıyarı ve ajıınıı h:c~t.sl· ~~ 
Bir!.. olan Alman boksörünü ve mene- Muz.ık. ~o.1~ Radyo ,o~ :ıı.25 ~· 
İki!., cerlerini ringten indirirlerken, Muzlk. 21.10 ı~onuşınrı· uıı:ıllur .~ 
Üç!.. , 5imdi eski dünya şampiyonu me. :?U5 Muzlk: nıynsetı:t 11y:ıt1t ,.jl.t 
Gonkcunun gozu kronomet- rasimlc, ycnisinıc şampiyonluk su. !?2.30 Memıekct 58 ~Jı ..tt 
~ B" ı· d csbıııı:ı • ıf'lr reae.. ır e ın c de gonga vura.- kemerini veriyordu. lıabcrlen: zınuıt. 53eı. ~ ... 

cağı sopa.. . kambiyo • nukut bodr 1rı.)tıS"ıf'I-'' 
Çdrnnca alkışln.•ı:ın bu ""'hn" c zb3tl .. d Hakem sayıyor .• , o· ..... Q<.O "' 22.45 Muzlk: 3D • cıı:ı:b."" ,,. 

Alt t cereyan ederken, Amerikalı eS• 22.•15 • :?3.:?:i ı.Juzll<· \'C 1{8/,_ıı 
I ... anı 

y d" t ki şampiyon, hiç mtitees'sir de· "3 30 Ynnnkl pro~r 
S:k·ı... ğildf. Bilakii, kenı'cri layık ol. ~" 
Do~'!.. \, duğu kimseye terkcttiği için Şehı'r TiyatrosıJ . 
Ve nihayet galibiyetin müh. memnun bile... 30 da 

ru.. •. Bu nkş3m 20. ,,da 
Bu merasim bittikten sonra Tepcbaşı orıun ı.ısıt: ... 

On!.. bütün_salo.nu _y.crloe_ mıhlayan ot ııo ·~· 
Alman boksörü nakavt.. bir ses:, e ıır er• ~~ııı"'' 
Hakem Kemale doğru ko§a- litıkllıl (.)add~I fio~t; oyıl11ıJ 

rak elini yukan kaldırıyor. Türk :\lilli m:ı.rşıntn ilk nağ- GUndUZ 1' tc: Ç: JJ • .\pl 
Salonun inlemesi arasında, meleri... , Ake3m :o.so · 

bir sinek vızıltrsı kadar bile du- Binlerce Amerikalı. derin bir :=--o--::-:'f. ntr05~ 
yulmayaıı ·ha.kemin sesi: hürmet içinde Milli marsrmızı Rac.it Rıza ı!,1>3 nl'::ı, 

Şa · ~ dinleyÔrlar. 1\tarş bittikten son- ~ çar§""" ~ - mpıyon ! diye bagrnyor... 28. B!rlncıtı',rın sıncJll11 

Salonun h 1. · k" ·-~ı... ra salon tekrar alkıııwn-Cit. Uvor '{-.....,,arıt 
a ını ımso l.c.cı.u e. " :ı::eyazıtta. ::. ı::,~"1' ~lr'·· .d 

demez .. Her kelime, her cümle adeta... •'.\J\.ıv•" efiiP" 
bundan adzdir. slı.ae gözle gör- Kemalin menec~:ıerJ ara~m. H lk Sifi JY 
meli.. da., Naranla beraber Du5a doğru Beyoğlu a - ~·"'· 

B • d - . rd n· 1 :..~11 
u sıra a.polis hafiyesi Vil- giderken görüyoruz. Bugün s fitnı bi ~ :_ r.r.,bJll".....-

y~m Hod'un ringe çrktığnu gö. Etraflarını yüzlerce gazeteci voıı harbi: Tllrkç~,,,. 
ruyoı;ız. çevırıyor. ccra, s - orda 

kaıd~~a uğraştıkı.aı:r Alinan •!MTlrk Maarll cemı•et111lll 
Dogru, mencrcclcrinin yerden l 

boksonınun yanma gıdiyor. ~ J 
Bu sırada ringe 7 - 8 resmi 

polis memuru anlayorlar. • • 
Polisleri ringte .gören halk tu y 

~§ırıyor ve susuyor. 
Alman boksörüne doğru git- • 

n1iş ·olan· Vilya.m Hod, üzerine 
e~iliyor. Ve yerde perişan yatan p • y 
~~sörün iki clini 1ya11 yana. ge. 
tırıyor. 

Bµ esnada cebinden. parlak bir 
~ey ç:kardığmı ·görüyoruz. 

Bunlar kelepçelerdir! .. 
Allah Allah!.. Bu kelepçeler 

de ne oluyor? 
Demek ki meydan· kalmadan, 

Vilyam Hod, Alman boksörünün 
hi1!'riyetini za.ptedcn iki ·bileziği 
bilekleı.inc.,geçiriyor. 

Bu srrada aynı hareketi resmi 
Polisler de .Alıiıahm menecerleri 
• • • , w 

ıçın yapmışlardır. · 
Bir ~y-anlamayo.n halk ·~s-

ı Ll~A 
Çekiliş · 10/l l·/1940 BiR BiLET 

15400.iira 
ikramiyesi vardır,... 

· · · • . , ıstnni>ul ~r~S) 
BU tün piya.n&'o ba.yilcrlle cemiyet gubelerındc 'e ıınııktndJr. C9 

hanmda. T.M.C. Resml 11An iş erl bllrosund.a satı 
' l • • 


