
1 aksi şoförleri 
fGccar mı sayılacak 
htırıerin Ticaret odasına aza 

"-.... yazılmaları tetkik edıliyor t ~ ~lwl 'Ye otomobil aahip· b&§lamı§ ve taksi §Oförleri Ue Jtam· 
~..,.. 11Dıulmadık bir nziyet yon fOförlerinden oda azuı olJDı1U 
~ ~dır. ve veaika alm&mlf bulwwılarm it 
~ 8&Dayt odal&rr kanunu görem.lyeoeklerinl Ankara bel~ 
~ IGre taksilerde ve kam· blldlrmifUr. Bu gibi ıotörle1'9 ticaret 
~ ~ IOf!Srlertıı de Ucaret ve sanayi odalan kanununun cead u 
~ ~lUlıarak bir vealka al· mmda ağır ezalar da verUmektedlr. 
""'-~ --celnıektedtr. Bu kabil Ankara. ticaret ve aana)'1 od•-
~ 'flO.•'ben.ı kazanç üzertııden bu tatbikatı hemen diler .. hlrlerbl 
~ ıı&7Yeu bir ondalıkla çalıf· Ucaret odalarını da ika& mah119tmde 
.... ~ kanun ııaz&rmda bir nevi olmut ve htanbul ticaret odul da bil 
Sı..1-:rnaıcta oldukları kabul •· 1.§1 tetkike bqlamJ§tJr. J'&kat .,mrı.. 
111~t ~&icat ttmcUye kadar hiçbir re veatka vermenin mO§k1ll&tma mu· 
~ '- bu ın&ddeyi tatbik etme- kabU almacak para ancak 20 lruruf 
. ~ rtınıerde Ankara ticaret oldufwıdan bu c1het odayı da du,ilD· 

....... ...., -- ~lttılirf 

s o f'l HAVADiSLEFl 

İngiliz 
kralının 
Mareşal 
Petene 

• 
mesaıı 

Lcmarcı, 26 ( A.A.) - Röyter 
bildiriyor: 

Kral altıncı Corcun marepl 
Petene bir mesaj göndermit oL ' 
duğu, Londrada saWıiyettar 
bir menbadan teyit edilmelde
dlı'. 

Öğrenildiğbıe göre, bu DJM&j, 
bir teşci ve Fransız milletine 
ızt:rra.pları ka.rşıımıda bir eem
pati mesajıdır. 

Majeste, aynı r.amanda bu 
mesajında, Fra.ııaanm iyilikleri. 
ni paylqacağI nihai zafere tam 
itimedm1 da IAIFWa. 

Ruzvelt 
Fıansaga bir 

muhtııa 
gönderdi 

v-.ınct-. 11 (A.A.) - Hartcıtn 
Dasın Hul, Ruzveltin, Frt.naa De Al· 
manya arumda yapılmakta olan mtı· 
&&kereler n bunların Amerika bh'le
flk devleUerl menfaatleri üzerine t.e· 
alrleri hakkında Framuı hUkCmeUne 
blrk&g gün evvel "btr tahrirat,, gön· 

c\u'mlf ~ ııasıııı tı0dtwnt1t1r. 

POST 

Köprü bu aabah bu 
yüzden Mtimadı 

(Ylılm 8 tbttıöde) 

SiZE 
HA 8 ER Gazetesinin 

Mlaabakuı BAIA!IDllD 
Tafsilat 5 inci sayfada 
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• ~; aolgwı ışıklar altında, l ral A ~otinskinin harekete gelme • 

azan ağaran hazan kararan ince sini kolaylnştrrırsm ! 

dağ yollarmda kıvnla kıvnla u· Diyordu· 
znklS§tllar; nal sesleri gecenin Hunmkın ileri gelenleri Hacı 

üniversı ede 
tearısat natt~ 

• 

başhyor 
ilk dersi Pr. Neşet Omer 

verecek kafu!nde vakit vakit azalıp çoğalan Murndm tek usztinü hekliyorlar

Urpe-'ftler yaratıyordu; çolt geç · mış; tekilli yapar yapmıı.z kabul 
•"9 ünıversitcnln 1940·41 ders yılı 4 

meden ortalık gene 0 derin ve ettiler; imamın naibine lto.at et -
sonte§rtn pa.zartesı gUnU başlayacak· 

heybetli sessizliğe, Allııhm 'Sesine mediler. Şamil onların üstün<' bir t1r. Bu mcın:ısebetıe o gun sabah 8,30 
bürUndil ve uyudu. müfreze göndcrdı; Hacı Murıı.tln da merkez binasının holilnde aç!§ me· 

lmnm Şamil ertesi .sa.balı vakti· Hunzaklılnr Ya.kahiçi köyilııde lop· re.simi yapılacaktır. Açılış nutkunu 
le Honzak hanlarma hfmıet etmiş landılar; harbe hazırlandılar: hiç müteakip ilk ders! dvktor prof ör 

olan Fatali'yi çağırdı; Hacı Mura- bir sebep yokken iki taraf az da- Neget Ömer lrdelp verecektir. Der· 
ha biri.birine girecekti: Hacı Mu • sin mevzuu "buglinkU tababette ~imi· 

dın yerine naip ta)1n ettt: rat son giln Hum..nklılan topladı: yorerapl'nin yerl,.dtr S:ııat ıo da bUtUn 
- Git, uyanık ol! Hacı .Murat fakUltelerde tedrisat bn~layacaktır. 

Rwılara. kaçabilir; böyle bil' şey 

sezersen hemen bana haber ı;ön· 
der! 

Hacı Mura.t ayrılır aynl.nuı%, onu 

emlyenler hruım Şamile sokul· 
m.uşlardı; yalnız eon akmda birkaç 
bi.D. altm topladığını, fa.kat yalnız 

hayvanları vererek paralan ken -
d1atne aaklamI§ olduğunu söyledi
ler. 

İmam Şamil veznedarı Murtaza-
;ya: 

- İmam Şamil bizden çok kuv-
vellidir, bir defada kazahacağnnı • 

za güvenemem. Eı'ter yenilirsek 
Ru.alardan imdat istemeğe razı mı· 
ımız? 

Gözler bU> Umuş, ağızlar yarı a
çık .ka.lnuştr; hayretle biribirlerl -

nin yüzlerine baktıla ... Sonra !ele· 
rinden en ihtiynn bır adım ileri 
yUrlldU: 

- Hacı Murat, btınu sen mi söy 
IUyorsun? .• 
-ı ... 

Bir çocuğun 
marıtetlerı 

Sabaha kadar otomobil
de gezdi, içti, eğlendi 

Bir ay ba y tı 
dl lene e ı 

- Gtt._ paralan alıp getlr ! 
- Senden ummuyorduk! Bizim 

mmmt verdi. tıikdyetimiz imam Şamilin naibin • 
Hacı Murat kızm.ış görllnilyordu; dendir; fakat onlann en fenasmı 

Murlazaya bin altm verdi ve oo· en iyi Rustan daha iyi buluruz. 

Divanyoluncltı. benzinci Bohı;etln ya· 
nmda çıraklık yapan 16 ya§mda Hl'l· 
mit, u.ymı gilnU serbest dolD..§an oto· 
~obWere sattığı benzlnlcr~n H 11· 
ra 80 kurılf toplaıbıg ve top pe.Uayıp 
sokap çıkılınağa b8.§lanmca bir oto· 
mobile aUayarak .sabaha kadar dol8§
DU§lir. 

mwdandı: Hacı Murat derin bir ne!ea aldı 

- İmam Şamil beni zorla Ru.s
larm kollarma atmak mı istiyor? 
O zaman kendisi içbı hayırlı ol -
mu; yurdun ve milletimin göre -

sararlar d& ondan aorulur! .. 

Uurte.mzuıı. ağzı o.çık kaldı: aon· 
"' daha sert konuvtu: 

- Hacı Murat, kezıdlııe irura 
Mil bunu yapamaum~. 

- !?. !T-

Dağların atmACa81 ~ 
son karanıu bildirdi: 

- 1mama. ya.kmlık hc:ıu doan; 
doğduğum 1ere, Zalye gfdec»

iffm. 1stiyen gelsin, Wdn ge~ 
rıe gUeenmem! 

A:nneeiıı!, kE1.1'1111W ve çocuklanm 
atlara bbıdirdl, yola çıktı. 

Bu yerlerde senelerce ı:a.ff!Z' Yo!
Ianna. atıhzut, ayni yollardan m -
ferla dlJnmQştU; burası onun için 

ikinci fakat daha zengin hat.ıralı 

bir vatcn olmuştu; atmdl uzakl8§1-
yordu: her r.aman, en u bet ytız 
süvarin.hı bqmda geçtlği yollarda. 
bfr kaçak, bir eilrgtın gibiydi. 

Ah, lmma Şamll n19!n bir tflld• 
nin vulfesfn! kuroa yaptmyordu! 

Hacı Murat verdJğı sözden ger! 
d nemlyordu. 

GneraJ Argatinsldniıı ona met -
YU&cağuu, e!!ki tekllffn4 taze. 
~ umuluyordu. Fakat .. ~ek 
btaar kadar küçük,, olan &nAyurd

da can sıkıcı birçok günler geçti· 

ğ1 halde ihenfiz böyle bir uey ol -
muyordu. Yalnız imam Şamile o.. 
lan kinlerini bir türlU unutamıya.n 
Hnnrekhlardan bir ik1s.i ona anlat
malı: istediler ki eğer orada bir fb· 
ti.lll çıkarmak isterse pek çok ta· 
ra.ftar bulacaktır. 

Ha.cı lfurat her şeyi günU gtinll
ne imanu:. bildiriyordu. Son defa 
aldığı cevapta: 

- Hunzaklıların benim nalbime 
itaatsizlik içbı kışkırt. Hatta Uze

rime yürümek için hazırlan; gene-

Hikmeti şimdiden 
anlaşdsa ..• 

K ADIJ"üı· ga7 irlicti bile ya. 
pıyormus!,, diye bir gnze

t~e bir havadis v.özUme çarptı· 
Şlrketln az :ı.alorili gaz ' e rerek 
.balkı bir nıl U gaz ıınrfına mecbur 
cttltf iddia olunuyor· · 

Havalar so;hır soğumnz, yağ
murlar ~lnr b:ı<ılamaz 1 tnnbul 
cihetinin gıulcrl de ne hikmetse 
ekstHr. Hele mntbanbr gibi bir
çok lı t ri gıı.zlıı ı.un etli ,eli ine 
haili müOM~er eUerl kollan 

ve güçlilkle cevap verdi: 

- Ne yapayını, öyle söylemek 
ldmngeliyor ! .. 

Dinllyenler bu sözün asıl mana.. 
ımu a.ıı1a.maktan çok uzaktılar; 

H.aCI Muradı adeti hakaretle süz.. 
dWer; atlarına bindiler ve dosdoğ
ru J:mam Şamilin naibine gittiler: 

- Yanıldık, bizi affedin! 

iki giln geçmemfoti ki Rua genr 
ralinJ:n tekilli geldi, bunda: ''Senin 
lç1n selAmet yolu bizim taraftadır; 
zaten İmam Şamil seneden aene~ 
m)'1f fakir dll,....mektedlr; daha 

tul& dayanamaz; ellinize esir düş.. 
• tUğQ yahut son nefeeini verdiğim-

ralarda yaptığı yanlışı o da anlıya• 

oak, lAktn i6 işten geçmiş bulu -
nacaktır. Tekrar ediyorum ki Ru.s. 

. ya devletin.in Dağıstandan fayda 
umduğu yoktur; ssdeee sulh ha -
llnde YAfamak istiyor; sizi YllllfiY 
qveriş, çiftçilik ve din gibi ~ 

ve lna.nışlarm, Metlerin hepsinde 
eerbest bırakacaktır. 

Sen :imam olacaksın ve çarla mU· 

sıı.vi olarak :imza atacakem ! Ru.sla· 

rm çan Dağıstanhlan kendi hizıne

tlnde görebilirse kendisini bir kıı.t 
daha ı:ıes'ut sayacaktır,, denili -
yordu. 

Ha.er Murat bunu getiren ada • 

mm omuruna elini koydu, kendini 
zorlıyarak, tek tek kelimelerle şu 
oevabr vcroi : 

- Generale söyle, son olarak 
halkı imam Şamilin aleyhine ayak 

landırmağe. çalışacağım; eğer ge • 

ne beceremezsem oraya gelirim. 

Beni &lde.tmryıı.caklanna, ellerin • 

den gelen yardımı cs.!rgemiyecck -
leline güveniyorum. 

(Devamı vrır) 

Böylece paranın 26 liraamı otomo
bile veren çocuk, geri kıılıuu ile de 
ic;mı, Ye eflenmJştir. HAmit dUn yıı· 

kalanmıf ve birinci sulh ecza mah· 
kemesuıe vertlml§Ur. Muhakemesi so· 
nund& bir ay mUdde~e napls cezasına 
mahJdkm edUmi§tir. 

Parah dilenci 
kadın 

Parası verilmedi ve 
kendisi Darülacezeye 

gönderi di 
Bakırköy 1akolcslndc dllc.nlrken ya· 

kllınt\ığı zamaıı üzerinde 1681 lira 
30 para bulunan ıı ya.şındakl dilenci 
)ürik& diğer adiyle ::>ervet Tıbbıad· 
ıı tanıtmd&.n bunak oldu!u anlll§ıldı· 

ğmdan dilenmek suçundan beraat et· 
ınif, fak&t Darü!Acezeye yatırılmasına 
karar vcrilml§U. 

Bu mak.ııaUa da parası iade cdll· 
memlf ve kondlaine bir va.st'taylnl i· 
Qin 12 inci hukuk mahkemesine mUm· 
caat olunmu3tur. 

Serbest bırakılıuı Servet dUn elin· 
de bir istida olduğu halde adliye kori· 
dorlarında dola.şıyor: 

''- Bakırköye gidecc;ı: param yok. 
Aaıl olmdi dlleneceğl.m !., diyordu. 

MQddelumumtuk Servetl, bir polise 
tcııllm ederek Dartll!c('Zcye gönder
ml~lr. 

Mtlll m a aa 
VeklU şebr" z 8 

Milli ?dtldafıı.a Vekili Satfet Arıkan 
bu sabahki ekspre:ı 
sehrlmize gl'lmiııtır. 

ile Ankııradnn 

-- -0---
16 cankurtaran 

otomobili alınıyor 
tllta.nbul belediyesi, pa.ııJf korunma 

... ._ .... - ............ - .... --.! işlerinde kullanı1mak Uzcre 16 tane 

O B U Ç R E 1 Si ı imdadı Bıhhl kamyonetini almağe. 
·ı karar vermlşUr. Kndlrcan Ka.fh'nın guı.:etemlz için . 

h '--" • b 1 11 1 k 1 k 1 Kamyonetlerin lhalesı yakında ya· a.zır....urgı o m s s 'Z orsan ı • acak 
ve kahramanlıh f.efrlka mı bu ' pıl tır. 
sUtonlarda olroyacaksmız. ! f --~1----.. ......._ ........................... -.....•... 

ba •b kalır elinde bir ııonıpa ile 
gelen mc~unın aletinden nıuci1.e 
b<ffiler ,.e neticede de: 

- Kııhıı.hat bonılarda değil, kö· 
nürde·" 

Cc' ablyle karsılnsır ... 
Bu ıııcnc daha sürekli ynğmur
r ba~lıımatlı!,'1 için ayni nı•tices-

le ~ıla."TP karşılasnııyaeağmnzı 
bllıniyonız. Fskat Kndıkö,· gnı. ı>İr
li:etl hilesi hlkiı~ esi bizi' lın "rıe 
çektiğimiz sıkıntılnrı hatırlattı da, 
daha f,öimdJden encll5c~ c dü tül;. 

İstim mi ali g~ ~else ti<', gr.I· 
mcsc de, yoluınuıa dcvıwı t•hnek 
zarutt.Unde buhmanlardon olduğu. 
muz lı;ln lıu işin hikmeti, fır.at 
düşmUı;kcn ı:;lnıdJdcn anla ,,ı~. 

it. 

Davet 
İstanbul MUddrlumumillğlııden: 

İsta.nbulda bulunan Eğirdir C. mild 
deiuınumtsi Muammer Sinalın ıncmu· 
riyetımt.ze mUracaatt ... 

1

~bedi Şef in ölümü
gıldö!'-ümü de •• un 

Bütün memlekette yapılacak 
ihtifalin programı tesbit edildi 

Bilyilk AtatUrkUn ikinci ölüm yıl· 
dö.ııUmU mUnasebctlle bir ihtifal prog
ramı hazırlanmıgtır. Programa göre 
ikincit~rtnin 10 uncu pazar sabahı 

saat 9 u :1 geçe bUtUn hıılkevlerlnde, 
halk odalarında mera.sim yapılacak· 

tır. 

BUtUn memurlar, zabitler ve halk 
fhtifalde hazır bulunacak, toplantı ya· 
pılan mahallerin münasip bir yerine 
tnu önderimizin bir bUstU veya fo-

T ramvavlarda 
Sıraların kaldırılması 
kararının tecrübesine 

başlandı 
Son zamanlarda rııa!zeme.91:r.llk yU· 

sUnden miktarı azaınn tramvay ara· 
balarmda izdihama mani olmak üzere 
sıraların kaldırılması dil3UnU!mUııtU. 

Tekllf muvatık g!lrülmll§, dllA bazı 
aıııbalarm ortasmdan ikl§er sıra kal· 
dml&rak blr ııahanlık vUcude getirU· 
ıni§Ur. 

Tecrilbe iyi ncUce verirse bUtiln 
tramvay arabaları bu hale getl.rilecek· 
tir. 

Mezarlıkların demir 
parmaklıklarını 

sökenler 
Son gUnlerde bazı açık gözlerin, 

mezarlıkların demir parmaklıklarmı 
alSkerek demir ihtiyacı olanlara sat· 
tıklan nu:an dlkkau celbetınl§Ur. 

EmrıJyet direktörlüğü bu huau.ata cid 
d1 tedbirler almıştlr. Mmt&ka ticaret 
mUdflrlUğU de plyaaadan hanı demir 
ııatm alanlara, Rlaca.klıın demirin men 
§clnl aonnalıınm blldlrml§tir. 

Kömürcülerin itirazı 
yann tetkik edilecek 

Flyat murakabe komisyonu pazar· 
~ güııU, tekrar toplannrak kömUr 
narhı etr&fmda k6mUrcUJertn ileri 
BtlrdUklert IUrazlarr tetkik edecektir. 

Kt!mUrcUler narhın yerinde olmadı· 
ğmı toptan 7 kuruşa nldıklarmı iddia 
ettikleri Bulgar kömUrünU perakende 
6,5 kuru§& satamıyncaklarını söyle· 
mlşlerdir. Komisyonun oduncuların J· 
tJrazmda olduğu gibi, kömUrcWerin 
de isteklerin! nazara almıynrak aynı 

ıtyatta mrar edeceği sa.nılmnkULdır. ----. Sümerbank umum 
müdürü Bursada 

Şehrimizde bulunan SUmerbank t;· 

mum :MUdUrU Burlııuı Zihni Merln08 
fabrikasında tetkikler yapmak Uzere 
Bursaya gıtmlştlr • 

----o--

Ankarada büyük bir 
park yapılıyor 

Aııknrada iç \'e dış hlslırlarm ara· 
smdakl saha park hnlıne gctlrilınek 

Uzere faaliyete geçilml§tlr. 
Ankaranm en gliz 1 parlu haline 

getirilecek olnn bu &aha kıılcknpısı 

htzıuımdan itibaren " imli bir merdi· 
venle ikiye ayrılacak ve sahanın 

geni§ bir kısmı dUz yeşUlik !ıallndc 
bırakılacaktır. 

toğrafı konulacaktır. Be§ dakika a· 
yakt& duruldukta.n sonra nutuklar 
ııöyleııecek ve MlllJ Şet lsmet ln!lnU 
nUn millete beyannamem okunacaktır. 

Ankara radyosu da mateme. iatlrak 
edecek, o gUn yalnız ajans haberleri, 
KWl ~ beyannamesi söylenecek ve 
aqam da Atatürktln kendi sesile 
CUmhuriyetin onuncu yılındaki hlta· 
belli nakledilecekUr. 

Lodos hrtınas 
Köprü bu sabah bu 
yüzden açılmadı 

Evvelki gece 23 tc bıl.§layan fırtı· 

na, dUn akşama doğiu biraz dunnuıı, 
gece tc?krar başlamıştır. Fırlma, bu· 
gUn öğleye doğru geceki §iddctlnl 
kaybctml§ görünmektedir. Bu yüzden 
bUtiln meraklp seferlerini muntaza· 
man yapmağa başlaıruglardır. Şimdiki 
halde BUyilkderede, sıra ·bekllycn me· 
rakipten ba§ka hiçbir gemi yoktur. 

Bu aabalı, ll,15 te açılması mutsd o
lan köprU, saat 9 a kadar açılmamıg· 
tır. KöprUnUn muhalefeti havadan 
dolayı bugün açılmıyacağt öğrcnll 

mi§Ur. 

Fatih, Beyoğlu ve 
Boğaz.içinde 

üç orta o ul 
daha açıll or 

Jıılaarlf VekAletı oehrim!Un orta.okul 
tedrisat va%1yotını tetkik etmekte, 
her okulwı talebe miktarı, mnıf adet· 
leri ve lhUyaçlarmı tesbit etmektedir. 

En fazla mekbıbe ihtiyaç göatcren 
semUer Beyoğlu, Fııtlh, Boğa.ziÇidlr. 

Bu 1hUyac1 önlemek üzere yeniden 
Uç ortaokul da.ha nçılacaktır. Bunlar 
yeniden Sarıyer, ortaokulu, Edtmcka· 
pı ortaokulu ve Beyoğlu kız ortaoku· 
ludur. 

Şımdillk bu okullartlıı. yalnız ilk 
ı;mıflar açılacak, gelecek yıl tam o 
larak faaliyete geçeceklerdir. 

üniversitede 
ikmal imM1anları bitii 
Üniversite ikmal imtihaıılnrı 

bitmiştir. Hukuk ve iktısat fn. 
kUltelerinde eyluldeki imtihan
da muvaffak olanların adları 
ilan edilmiştir. Buna göre hu
kuk fakültesinin birinci sınıfın
da 120, ikinci sınıfında 101, 
üçüncü sınıfında 74, son sınıfta 
ise 51 talebe muvaffak olmuş
tur. İktısat fakilltesi ikinci 
smıfmda 69, üçüncüde 56 talebe 
kazanmıştır. Diğer sınıflar ve 
diğer fakültelerde ikmal imti. 
hanları neticeleri yarın iUln edi
lecektir. 

Pangaltıda iki ev yand; 
Bend deresine bakan dik yamaçlar DUn ögıeden sonra Pangaltıda mn 

ağıı.çlandınlacak ve ımğ' tarafa bir kır halleblcl Yordnna aft bulunan 12:1 
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lktısat Vekaletine 
müfettiş muavini 

alınıyor ıcad' 
İktisat VekAletl te!tt§ heyeti ıctft· 

roııunun takvfyMi takarrür etııı • ıı.· 
Bunun için bir müsabaka ı.ın~. 
çılması takarrür otmf§Ur. yeni aÇ~ 
cak mU!etUD muavinleri için ~ 
bu imtihan blrinclktmunun dok tiC$ret 
Ankara ile beraber §<'hrtm!Zd0 

odası salonund.:ı yapılacaktır.:._.........--

YENİ NEŞRİY Af 

Yeni Edebiyat biyaı. 
Bu oıı beş t:UnlUk sanııt, ede dJ 

''tl fikir gazeteıılnin ikinci 63~&1· 
inli.§ar etml§Ur. İçinde ,Zeki BııB plll' 
Faik Baysal, Suat Dcrvf.§, H. l. ı-Jori' 
mo, Abidin Dlno, Sadri Ertcııı• sus'<! 
man Hikmet, Kenan HuIOsf, tnf'yaıı 
Koı,:er, Ali Rıza imzaJarmı 

makale, §i!r ~ 

Haber n acası 
16 1 :ı ~ .. 

21.-.ı-~ı.-:ı--ı--f..--1~ 
3 

~~+-4-~~.-..~t-ı 
5 
6 

' e 
9hd"-J;..:+-+--f--~~.-ı" 

Soldan ısağa: ~ 
ı - Kumlu yer, bir mu.bani s ...

adı, 2 - Bir renk, keçi gibi. cıııtJlı 
GUzel koku, bır nota, 4 - çok r eı1er• 
Maq, 5 - Memurları n1!JWd41' 7 ...
bir uzvumuz, G - Di.-1, kndJJl• ııııf' 
Kıılbt, ı; llu1, 8 - Bir ne\•l tatl\ f(!Jl 
ret edatı, 9 - Rnbıt edatı, ı~aı:: .. lllıııc 
konur, Ele, yUze sUrt11Ur, bir gu"

Wicı, 10 - Asker, sivil asırnr. 
Yukardan n~ğı: udiPt 
1 - Çokluk, 2 - Her oeyi b uııd>'°' 

iddia eden adam, garla.tan. ı:n ' ...
JAhlknsı, 3 - Bir rnecmuarrıı.Z·~· 
Fiz!kto kudret, ,; Usat, takat ı:n cJX!ıe· 
nadır, oyını, 5 - Asyadıı bir ııı Jll[ll 
ket, akıllı, 6 - Bir loltuın ııd~uıısl' 
klyet lA.hlkn.ııı, 7 - AJışınllk• I oıııl 
ıat olmak, 8 - Panısızın 1\111 ' t 61' 
merasim, bir nota, 9 - HUkCltıl~~ 
irelerlnln bil§ bcltuıı, ıo - :sıı 
sonu, fakat, ltıkin. tıJlııı: 

8 numaralı bulmacanuzın tJ)ll• 
J\Wlyll 

1 - Kadıköy, Aç, 2 - r:eı:tı• 
A pazar. .~ 3 - N, Nane, Asa., • -

8 
"" 

5 - Mıı., R, Dere, 6 - :E, ;.y ;.'t. ~. 
7 - Satranç, BI, 8 - A, M• :s!Jlı!'• 
9 - Mat, Mola, A, 10 -~ 

·--===-----1 
l 

a kahvesi yapılacaktır. numaralı evden yangın çıkmış ve bu 
- ---O---. p •o :rıuıırf.C.."I ev tamamen yandıktan sonra yanında a ..... r ~ı 

Gemliğe, suni ipek ki t:erzl Leviyc alt 12:l numaralı eve VaklUor \lasııtl E7ADI v d 

fabrikası eJektrı"k sirayet etın1şt!r. GUneııtıı &.26 J.JI ı 
Her iki ev de yanıp kül oldukta.n 8.!5 1.11 '/ 

verecek dn~ 68 '·' ! sonra yanı;ın daha tazıa büyümeden ötlo 11.58 6.4S U. o.40 f 
SUmcrbank Cı>mllk l.ıelcdıycsile blr itfaiyenin gayreti sayes'nde eöndtlrül· lkindl U..31' 9.S!J l~Ul • oa ı 

·- 1'7.11 ..... anlaşma yapnuş~r. Bu anl!l.IJıruı muc!· mUştUr. Ak ıı.m n.12 U.00 ...,_ 
1 • J,i>" 

bince Gcmllk kasab:uıma Gemllk 8unl Evlerin sigortalı olmadığı, yalnız Yat 
1 

J8.4G J.S2 ıs.~7.. 11
.ss ) 

ipek fabrlkıısı tarafından elektrik ce· terA. Levinin e§ynlarmm Uç bin liraya lms3k 4.41 ıı.ss 4.• ___,.,, J 
roynnt verilecek ve fabrika bu cere· aigortalı bulunduğu anlaşılmış, tahld· ~ 

~=~·a=n=t=d=a=lm==l=o=lar==ak==t=eml==n==e=de=q=ek=·tı=r=.===k=a=ta==ba§==l=anm===~~b=r=.===================================__.--::;:::.~~ 



eb 

Tunada 
yenı 

seyrisefain 
anlaşması 

Eski komisyonların 
tasfiyesine karar 

verildi 

Moskova, f 6 ( A.A.) - Ta~ A
jaııSJ. Tc\hid cdılmiş Tuna komi • 
yonu hakkında aşağıdaki tebliği 

· t" EllJp . • . neşretmiştir: Y n • Tı) ııtro u, <"<lrbı matı- Son ~amanlarda So\ }'(:tlcr Bir-
llUş. .. 'l' eler yapnınj;a. lm.rnr Yer· !iği hükumeti ile /\iman hükfııneti 
t~ı (•;Janr•ırnı şnbsi.)etlrre mürn- arasında ccrC'yan eden görüşmeler 
laııııınas rck hu matincll'rin nasıl 1 ve ltalyan hiık lınıctinin rnuvafaka
l'ıı)or. 1,

1 lı~rt.ıntlıı. fikirlerini so- ti neticesinde. Tuna Enterna,.,rnnal 
~ d •U fıkirler ı;nzcte sütunla· mmisyonu ile Tuna ı\\'rupa komis 
IUı ~ı~ ;;eçti. ller muharrir dü- yonunun tac:riye i 'e bunların ycri-
~de to~ lazdı. ı unfann içer- ne Sovyetler Birli~i. Almanya, I-
~U .... cntcrc n ol:ınlan \&r, ~-1 R B l · t·n 11.1 
l5tL•"rarı.pJeri olduğu ;;ibi· wuya. omanya. u garıs aıl, ,, a-

l 11.1. l' caristan, Slovak\'a \e Yu~oslavya 
:~lap •Yntro 11 • edebi matino- mümessillerinden ım.iteşel.kil tcv. 1 

~· ~u~ mıla fal da görcnlcrdc-
"'llı -. r ok hid edilmiş Tuna komisyonu kurui 
t-ı_'. nelkı -~mu)oruz, bari dinliye- ması lüzumu kabul olunmuştur. 
"lQj tı>t.- dinlll e dinli~ e sür zm- -

\: 111.ıı-uur fa anz. TeYhid edilmic: Tuna komisyonu, 
~ t~' hkrinıi ~ıl. ~ölfö cyiLl, Mansaptaıı Slo\·akyaclcı Brati<-la
~l!t tapıratro unun lıö)lc lıir nn- \'aYC: ka~ar bütün, T.u~a bo):unca 
~lercıllıası ı ol)uma t;ifmcdi· Gıı- -;eynsefaın mc ele crını tanzım c. 
~lltıı. h ~ l'U.Zılan mül.ııle:ı.ları olm· deccktir. 
~t·ıl'le~ter~~!'ll'rlm·z.111 fik.iı ıeri . Yukarda zikrcdi!en mc~~_lc ~z<'-
1.eıı b%'·-birılıırıni tutmu;)or lıer- rmde ,·an!Jn anlac:ma uzerıne, 
ıtı :-"'"" bir saz ~::ıJmw .. .' Tek- Mansabtan Brailara kadar den!z 
'o!Qa s~lıranlardruı birisl, iki sıı.tır senisefainine müsait Tuna iiwri
:0ttıı an:;:. hu fikrinden rücu cıli de· cnternac:yonal hukuk mm•akkat 
~l!ti <l~ı 1 ''i~i nmn, diyor, l.:u ":i- r ·;mini tanz;m için, Sovyetlcr Bir. 
ll.t•de bi.r l'nıcğo !,"İdcnlcr buııbc- i:ıi. Almanya. Romanya \'e İtalya 
;ı:ı 1., ~e lügıı.t l::ita.br g~türmc· delege!erinden mürekkep f'.kspcrler 
"e 'rıe . 1_ra bugun csM de,- arasında, 28 Te:,~inievYelde Bük
llkt.~llla~nı anlıyabile~k lüç kim- -eşte, görü~elcrc bac:lanacaktır. 
llhı,~ 1·,, Bir <liğer muharrir Sovyet hükfuncti, hariciye halk 
lı~tnı 1{azılann içtimai fnycl:ısı 7~omiserliği genci sekreteri Sobo-
~. llltıha erıyo sürerek soruyor· 'ev'c, Bükrcş görü~ekrine, Sov. 

ııı.~.~ t'Jirin fikrini lmbul eder •·etler Birliği umumi eksperi Ye de
~e lt 1lyatrosn nnc:lk iki Uç I '!gesi sıfatiyle i~tirak ctmeğe sela
ıı J'leıııı 81lahmr. Kimi ı olrun:ıc:ık '1iyct \'Crmi~tir. 
ı;!~ı-1 1'I dc,1rlorino t:ı.lwlnılnl is. ---(1>---

\~ll( :;ıısi her llc,·rin f}lirlcrinin ·:nönü kampını bitiren 
~!~ 0ndunna gibi dinleyiciye 
113 ~ll'r ~teklifinde- Bu eserlerin gençler Ank_a~ada _ 
lıi t:ııı r 1'11.fmdan okunmasını i - Anl:ara, fG ( A • .A..) _ lnönü 
~lq ' ,.,'llr-, bizzat rnuhnrrirleri· 
~!ar ·dan ilini mck hc u.•stode kampmr bitirerek Ankara.ya 

Jıı ~·1ııı 'ar. lömnüş olan Türk Hava. l{uru-
'ı:~:11~ ı ı . chir Ti.) ııtrosu be mu Hava Gedikli Hazırlama 

t'-'ltlr tı:ııuc<lcn mütnıe:ı.lan na- Yuvası talebeleri bugün mual. 
,~ ı,,ı~"ktdecck, hangi ölr;Uye gö- !imleriyle birlikte önlerinde ban-
~ t~k. 'o son luımrıw n:ısıl Jo olduğu halde Ulus meydanı-

ıu~ lı·r l'I na. giderek Zafer anıtına bir çe. 
~d· l!ab·ı )atro u, Bnbı:.li caddesi· lenk koymuşlardır. 
lı.ıı 11~1lu • ku'csbdc:ı dalın. beter 
lı. ~~:-ıı lılJnl'z değildi· nunu hl- Gene havacılarınm; yollarda. 
tı~tı~ eııı l'n ne <.ljye l;u :ın!.cti yap ..,e anıta ı_:elcn.k koyuşları esna
l:ıa.t ıliı,lat~~~~kcm u ul ittihaz et· .unda h alk tarafından alkışlan
btı lııeıl'td ırıugli ucclen bu edebi ın15lardır. 
~ tvo< ır e tatbik etmedi· .\caba. -============= 

11 ~~il<t~eı 1mrnrm t tbikmı bir 
~ "rıda 

3 
.l'ltıck ic;ln mi': B:llıusus 

ll'ı.:ı~ ;:;e ~~ binbir fildr Ye mü
~~ ( ~bırıni gozunündc tut-
ı:~ 'ösı~kın bu 1.arnn mımbazc 
";~ su~ İ 0runı sanma~ Jll· nu ııu
l-lıı ~l'tııl'k CtıC'n lıiı;blr fikre kulnl;: 

bUdı:t e.n <loi:,'TU iş olncakbr·) 
~ · nı Ynp.ıc:ık olcloktan 
vcı.. 
il '<ti' l'i 

''tr bekij latro undan yabuz b"ll" 
t.lııJ ~er. Y~ruı.: 1~ i bir l•amr 
ıo, ~t. ld l'rlıa! tat biluı. geç • 
t!ı~rıtar ınseıtlıı re3 ine bak
i t~~'ltl~r.ı ldnıserıin zc\ kini Iıen· 

\''lıııı ~~en üstün görme in· 
uıkknt cfslnlC'.r, okuyn .. 

<Dcvamr 4 UncUde) 

Muzafer Esen 

Halkımızın IIM a Kurumuna. mu· 
. ·onla.rea yardrmıla bnlnnma.'>r, 
· ·•.Jerimizi, in a bir znman i~indo 

.,ilmm: kanatlarla doldurıı.c.ai::"l

' l ' m müjılecbhlir· Fitre n zeki.
ı ycnl ynrılıınlar i~ln vesile ha· 

'ndığını unutmıyalım· 

• Mosko\'a, 26 (A.A.) - Yeni Ja· 
ım sefiri tuğgeneral Patcknva. Krem· 

• ' :Molotofu ziyaret ctml§Ur. Söy· 
' .ııdiğlne g!Sre, bu ziyaret, reis Kale· 
ı ıno itlmnt mclctubunu takdlın etme· 
r•en evvel, Molotof ile tanı~maJ( arzu· 

.ı.a mUSten1tlir. 
1 Stokholm, 26 (A.A.l - stctnnı, 

l ·sveç tayyare dafl kuvveUer ku· 
r ndanlığmın bir tebliği, harbin ~· 

nı.dığını bulamamış olacak ki pos 
bıyıkları altından homurdanarak 
tekrar yüzUoU çevirdi· 

- DUo .. Evet dün, yeni ve çok 
sansasyonel bir rapor aldım! de · 
di. Tabii, fovkalMc chemmiyetin
L"en dolayı derhal bildirdim, aldı-

rıın olmadı· 

Güliimsedim. 
- Bu sansasyonel 

:iphesiz, yjne büyük 
r~us ajanlarrr.dan !·· 

rapor da, 
dostumuz 

Albay gayet ciddi bir tavırla ka· 
.• ı ka§larmr çatmlffll: 

- Evet, şUphes!z, yine onlar • 
n! dedi· 

- Neye dair sevgili albay? 
Alb:ıy Samorc\iÇ tek~ar bryıkya-

rmı karı§lırnrak: 

- Pek mUhim, pek mUhlm, dc-
İ· Evvelki gece, yani cu..na günti 

t>cccsi, buraya nazaran cenup isti· 
kametinde, üç kiloreetrc ıtıe!afe · 
de, geccyarısından sonra, bir tay
yare LJcİ vey:ı daha fazln paraşüt-

ıt A · 1:\ t. k - A ·~~am Postası 

ingılter eye 
dünkü 
tayyare 

hücumları 
Son günlere nazaran 
büyük mikyasta oldu 
Loııdra, 26 ( A.A.) - Hava ve 

dahili emniyet nezaretlerinin 
tebliği: 
Düşmanın faaliyeti, geçen son 

gccclerclckinden biraz daha bü. 
yiik Ye gc:ıiş miky:ı.<ıta. cereyan 
etmiştir. Bir çok hadiscll'r kay
dedilmiştir. Fakat bunların bü
yük ekseriyeti hususi ehemmi. 
yeti haiz olmıyan küçük mahi
yetle hadisclcrclir. Pckaz haller
de hissedilecek derecede hasar 
vukua gelmiştir. 

Hasara bilhassa maruz kalan 
mıntakalar, Lonclra, merkezi 
lngilteredc bir şehir ve lsk~ya
nın ~ark ~ahilinde bir bölgede 
müteaddit noktalardır. 1ngilte
rede ve Galles eyaletinde diğer 
yerlerde hasar peka?.dır. Ölü ve 
yaralı miktarı da pek hafütir. 

Londrada hasar hemen tnma
miyle §ahıslara ait evlere mün • . 
hasır kalmış ve bazı yollara da. 
hafif hasar yapılmıştır. Bol 
miktarda yangın bombası kulla
nılmış olmasına rağmen, mühim 
olarak yalnız üç ya.ngm çıkmış 
ve bunlar da. önlenmiştir. Gelen 
raporlar yaralı Ye ölillerin az 
olduğunu göstermektedir. 

~Ierkezi !ngilterede bir şe
hirde bir miktar yangın çıkını§ 
ve bunların hepsi önlenmiştir. 

Fakat bir kaç ev ve sınai bina 
a1nsara uğra.mıştrr. Yara.it vo ö. 
lü miktarı pek azdır. 

!skoçya üzerine yapılan hU· 
cumlarda sahilde bir çok küçü~ 
sehir)erde hasar kaydedilmiş \"0 
yüksek infi!akJı hombalnr umu
mi hizmetlere ait binalara. isa. 
bet etmiştir. Bir kaç projektör, 
makineli tüfenk ateşine tutul· 
muştur .lskoçyada ölü ve yaralı 
pckazdır. 

Müdafaa tertibatımız bütün 
gece faaliyette bulun.muş ve ha
va clafi toplarımızın at.Cşleri 
memlekette çok ge..,· ş bir saha 
üzerine şamil olmu . .ır. Bu se. 
ibeple düşmnn tayyareleri çok 
yüksekten uçmuşlardır. 
· Dün cuma günü iki dü.~an 

tayyaresi daha düşütiildtiğü öğ
renilmiştir. Bu suretle dün düşü
rülen düşman tayyarelerinin a. 
dedi 14 c baliğ olmuştur. On İn
giliz avcısı kayıptır. Fakat bun
lardan yedisinin pilotları kurta. 
rılmıştır. 

langıcmdanberl fsveçin b1taraflığ'ını 

ihlAl etml!J olan 40 tayyareden bir 
kısmının dü~UrUlmU§, bir kısmının da 
yere inme~e mecbur edilml~ olduğıı· 

nu blldlrmekledlr. 

Japonya 
Sovyetlerle 
anlaşmağa 
çalışıyor 

Moskova ise Çine 
yardımı keseceğe 

benzemiyor 

Va~ingtoıı, 2G (A· A.) - Bazı 
mü§ahitlcrin rnülalealarına. göre, 
Japonyanm Sovyet nusya ile bir 
pakt akdi için birçok gayretler 
sarfetrnekte olması ve Tokyodan 
.sulh müzakereler~ ynpıldığınn da· 
ir rivayc.'tlerin gelmekte bulunma-
111 gösteriyor ki, Japonya hükumeti 
bir taraftım Mançuri hudutlannı 
müdafaa etmek, ve diğer cihetten 
Çindc yorulmuş olan ordule.rmr 
geri çekmek için elinden geleni 
yapmaktadır. 

Maamaffö Vaşingtonda Sovyet 
Rusya tarafından Çine yapılan yar
dmıların kesileceğine veyahut Çin 
ile Japonya arasında sulh müzake
relerinin başlamak üzere olduğuna 
dair gelen haberlere itimat edil -
mcmektcdir. Salahiyettar mahfille
re nazaran V:ı.şingtondaki Sovyet 
sefaret! erkanı Çine yapılan yar
dmıın devam edeceğine dair Ame
rika makamatma mn!Umat ver • 
mişlerdir. 

Diğer taraftan, llirmanya yolu 
açtldıktan Sbnra Çinliler tarafın -
dan yeniden başlanmı.'j olan taar
ruzlarla Amerikannı gittikçe ar -
tan bir tarzda Çine yaptığ"I müza: 
heret, hiçb'.r sulh temennisine dc
IA.let etmemektedir. Bundan başka. 
V aşingtondaki Çin ı·esmi mahfille
ri, sulh milzakerelerl ihtimalleri 
mevcut olduğuna dair neııredilen 
haberler. istihzalr bir surette kar
~ılamaktadır. 

. Niliayet, Vaşingtonde. Jo'ilipin a
dalarına. yeniden tayyareler gön -
derilmek auretiyle ora müda!aaaı
mn. daimi surette takviyesine ça.lı
i!lması !ke;>-iiyeti, Amerika Birle " 
g1k hukQmcUeıinln Paııifilr Okya
nusunda statükoyu muhafaza et -
meğe az.!mkir olduklıırmın sarih 
bir delill addedilmektedir. 

Romanyada bir sınıf 
askere çağrılıyor 

Bdkre,, 26 (A·A·) - Stefani r. 
jansmdan: · 

Romen ordusu erkinıharbiyesin. 
ce nea~edilen bir tebijğde 1940 sr. 
rufınm gelecek sonteşrinin 20 sin. 
de silah altına çağrılacağr bildiril. 
mektedir. Hangi smrfa mensup c-. 
luraa olsunlar bu davetle alakadar 
olan Yahudiler, ı ilkkA.nunda sa • 
dece kontrole tibi tutulduktan 
sonra bi.limüddet mev.un ııddedile. 
ceklerd.ir. Çünki.i Yahudiler mu. 
vazzaf a.c;kerl hizmetten istisna e. 
dilmi5Ierdir. 

• BUkrcş, 26 (A.A.) Ste!anl, 28 ilk· 
teşrinde Bcrllndc Almanya ile Roman· 
yıı arasmda yeniden iktisadi mUzakc· 
rrlere ba§lanacaktır. Bu müzakereler 
15 gUn kcıdar ııUrecektir. 

• Dudapeşte, 26 (A.A.) - Stefanl, 
.Macaristan ziraat nazm Kont Mlşcl 
Telekl, İtalyan ziraat nazın T11.satna· 
rlntn d11.veu üzerine bu sabnh Roma· 
ya hareket etmiştir. 

Görünmiyen harp --------------.... ---..;,,---------------
s inci kol 

73 Yazan: VLADMtR SABAT 
Sabık Polon.va ~ntclllceos Serü<ı Şeflerinden 

çti indirmiı.; ! .. 

Hayretle yerimden fırladım: 
- Ne dedini.ı? ParaşUtçU mti? 
- Evet? .. 
- Tayyare, Polonya tayyaresi 

mi: .. 
- Meçhul! 
- Meçhul mil? .. 
- Daha doğrusu, Polonya tay· 

yaresi değil! Çünkü tayyare ka · 
rnrg-ahından gece~ ansı havalanmış 

hiçbir tayyaremiz yok! .. 
- Şu halde? 
- Şu halde muhıı.kkak olan ci-

het, o gece bu havalide veya el. 
varda hır Po!onya tayyaresi uç · 
madığıdır ! 

- Fakat yabancı bir tayyare, 
tayyare topçulanmız tarafından 

"9.ber alınmaz mı? .. 
- Şüphesiz!. 

- O halde? 
- Tayyare dinleme cilıazlan hiı;: 

bir tayyare sesi almamışlar!~ 
- Sordunuz mu? 
- Evet!. 
- Şu halde, muhterem albay 

Samoreviç, bu t.ayyarc)i bu civar· 

ikinci hamal - Rıı san<lık ba şunı cıgrıtiı. 
liÇiiııC'ü hamal - !\·asıl olur? Onıın içi aspirin dolu? 

YAVUZA DAiR FIKRALAR ... 
Yavuz Selim kendi tuvaletine, gi_ 

;. im ve kuııamına dikkat etmezdi, 
fakat, basit bir neferden devlet er 
kfınma, hatta sadrazamına vannca. 
ya kadar, en ufak bir giyim ve 
kuşanı noksanlığı gözünden kaç. 
maz, ~ddeUe. ihtar eder· Bir gün, 
padişahın muhabbetini kazanmış 
gözdelerinden biri bu tezadın scbe. 
bini BOrdu, padişah: 

- Sizlerin kendinize çok dikkat 
etmeniz lii.znndır, çilnkü bu suretle 
bana karşı olan taz!mini?l göster. 
m.!ş olursunuz, biz kimi tazime 
mecburuz ki böyle bir kUlfeto kat. 
lanalrm! dedi. 

nun üzermc Sellin Cafer Çelebiyi 
huzuruna getirterek: 

- Askeri üsad ile de\ lelin gi. 
riştlği bir jşe engel olmak iste) en 
adamların şer'an eczası nedir! .. 

Diye sordu·. Cafer Çelebi: 
- Eğer suçlan tahakkuk eder. 

se idamdır! 
Dedi· Bunun Uzerine Yavuz: 
- Cafer! Kendi fetvanr-kendin 

verd!n! .. 
Diyerek Kazr.skerln, yeniçeri 

ağasının ve sekbanbaşmm bıı.";l:ınnt 
vurdurttu. 

i:· Hicri 926 yılı Şevva.llnin d • 
kuzuncu cumartesi gecesi idi, ölil. 
mllne sebep olan sirtmdaki azgın 

* Mısır seferi içinde idi· Orduya çıban yarası şişmişti. Sevg!li göz. 
para lazım oldu. Yavuz bir ordu desi Hasan Can'a: 
tacirinden birkaç bin altın istik- - Hüsnü Can bu ne Jıaldir? 
raz etli. Fakat arası çok geçmeden Diye sordu. Genç ve gilzel bir 
tacir öldü, büyUk bir servetle iki deliknplı olan Hasan Can, tok söz
yctlm bıra.ktt· Defterdar bunu Yıı.. ıu idi, fevkıı.ltuie hürmet vo flevy,i 
vuza yaranmak için fırsat bildi. ile bağlı olduğu muhteşem efendi. 
Padişaha hitaben yazdığı bir arizc. si.n!n yUztınde ölilm emareleri go _ 
de, bu yctimler...n refah içinde ge_ dü, bıııırnr dizine da)·anuş olan Ya 
~inecek mUlklerl bulunduğunu kay. J.','1.lza: • 
d.cde~ek tacirin ~ıraktı~ ~crve- - Pnd.işa.lıım, dünya dağdagası 
~ bır k~smınm mUsadoresı ıçln i. sona ermişti, Allah ile ulaşacak uı. 
zın istedi. Yavuz, bu arizenin ba. ma.tı.drr! .. 
&xna ~ salırt yazdr: "Ölene rahmet. J>edi· Yavuzwı göz.le rinde birkar: 
Maim& bereket. E\"lidma afiyet. d:\m1a yaş belirerek: 
Gamnuı.za linet!" - 1Ye. sen ıl:ıizi".fru~a zamandır 

:1dıİıJzıl e: b!lird in ? ! .. * lran seferi içinde idi· Bu as. 
keri harekatm yorgwıluğuııu ve 
mtınkUUl.tmı düşünen yeniçeri ağô.. 
m hkender paşa, sekbanbaşı Bal. 
yemez Osman ağa, yeniçerileri pa_ 
dişııha kar§r gelmeye, onu geri dön. 
dürmek için zorlamaya" teiVik""' et. 
tiler. 

Fakat, Yavuz Sellin tarııf~dan 
bimı.t sorguya. çekilen yeniçei!' :r.n. 
bitleri, Yavuzun mertliğine hayz:nn 
olarak mesulleri ele verdiler- Bu. 

Feci bir kaza 
Kaburgalartndan 

et çengehne 
aslldı 

Mezbahadaki et motörllndc çalı§an 
Hayri adında bir amele, dUn sahile 
yana§nn motöre aırtındıı ke.!Umil ko· 
yun tnşırJ.:cn, birdenbire ııynğı kaya· 
ra.k molörc dU~mUş ve yan tarattaki 
koyunları bacağından asmağa mahsus 
çengellerden bir tane.sine kaburga 
.kemlklerlnden asılmı~. kalmı~tır. 

Hayri bıı vaziyette yetlşmlcr tara.· 
:fmdan kurtarılmış, baygın bir halde 
Beyoğlu haı;taneslne kaldınlmıtşır. 

da sevkedcn ecnebi devlet s.."":Ssiz 
bir tayyare ml icat etmiş? Buna 
imkan yok! 

- lştc aldığım san.sasronel ra
porda bu clliet hakkında imbat 
veriliyor! 

- Ne gibi izahat, albay? 

- Basit ... Tayyareler hava ta-
bakalarının stratosfer denilen en 
ytiksek tabaka.c;ından gelip birden 
bire motörü kesiyor ve öylece 
sessizce kendilerini aşağı brrakı -
yorlatmış ... Bundan dolayı tayya · 
re dinleme aletle1'i bjr gürilltU a
lamıyor! .. 

lcap eden mesafeye knd&r indik
ten sonra içlerinden panu:;UtçUler 
at1ayıp yere inebiliyorlarmış .. 

Bu, tabii, geceyarısı veya gece
yan!lındıın sonra olduı:'U için, pa • 
~UtçUler de fıı.rkedilemiyor! .• 

- - Hayret! .. 

- E\·et, fakat mükemmeı.. bir 
usul değil mi? 

~vnbmr verdi. Sonra.: "Silrci 
~ioku! .. " cınrinthcrdi. Ren. 
<IK{de Hasan Can: ile lberaber olı:u. 

ı:ıu:a. ba.~ladı ve· Kur'an okurken 
g6ücrin.i ka.pıyıı.raJt ölüm titremek. 
r_geçirmeksizin"'rııh teslim etti. .. . 

Bu, hüyUk kumandan iıı!~to. 
nl,!1•ömmu :!.'"k'"re illi eaıtdıfi i.a. 
Dl8ll, ordu dn gökYtı'ZtiiıU tutan 
mllt!lij ıbir çığlık toptu. 

AHHET BÜLENT -- . 
Fiyat murkkabe 

•komisyonunun" kararları 
1''iynt murakabe kom.lsyonwıwı ver· 

r lcararla~ !Yi"'tatbik edlJmedfti 
funda Yali ve ibclcdJye reisi ı.cuıı 

Kri'daro. glkO.yct edil~, belediye ik· 
Wıııt ~lerl mUdllrlUğU bu husuiu kay
makamlıkla.rnsOr'mU§tur. 

Knymnkamlardan alınan cevaplar
da.. komisyon knrnrlarmm vaktinde bll 
dlrllmcdlği anlB§Ilmı~. bundan aonrıı, 

~arların kR}ınakamlara tele!OıDla 
tobliğ edilmesine karar verilml§Ur. 

DJğer taraftan TJcaret VekA.letinln 
murakabe komlsyon'itnun emrindt! 
tCBis ebneğe karar verdiği tdtı:i'kad· 
rosunun ı:efi §ehrimlze hareket etml~· 

tir. 

- Pek! nma, muhterem albay, 
bu nasıl kahil plur? Farzedelim, 
tayyare hakikaten havanın en yük 
sek ta.baknlanndan motör keserek 
asağıya indi ve bundan dolayı ses 
dinleme cihazları hiçbir işaret ve. 
~mediler· ~at tay)·are' paraeUt-

~ • ....,, :o .. 
çllleri bıraktıktan. .sonra. moUh11rıU . ., ... ..... 
:i§letmeden tekTar nasıl ha.Yılla · 
nrr? .. 

- Mot.örilnü i§lebn.eden uı,ıın 

bir mesafeye kadar adet!' iblr pllı
nör gföi ufki bir halde uçuyor, ne· 
den 81>nra, yani tehlike zail olduk· 
tan sonra rahatça motörünü talış. 

tıraralı: firnr ediyor! Tayyaienln 
bu uzun mesafeli pllnör uç~u 
yapabilmesi için rllzglrm en mll.sait 
:zanwıını kollldığt da'ştıİ>hesibdlr! 
Tnlrli bu hareke~ ancak gece· 
dci istifade oo.nebll!r ..• 

Alba.ym 1Mite edip etmed®nl 
aıı1a.malc için adeti fllllmi MI' -.ı· 
de yUzUne be.Juyorduın. 

(Devamı oor) ...... ~ .. 
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oonOn ,ye &thJD'nDn haber' Ye hidis-ele,ri 
Ruzveltin 

• 
gayesı ve 

Almuyada 
bombardıman 

Alman ve lllglllz Almanyada 
Uzun menzilli maneviyat 

ingittereye 
00.n ge€e 
~yapılan 
tayyare 
hücum~arı 

emeli hrpmiş 
(Baş t.rafı 1 ncide) bozalmq 

vettar menbalardan haber ahndı. topları u <Baş tarafı ı incide) 
~ına ~öre, dün gece lngiliz bom- sr için bHdirilen tcmmtı7:, ağustos 
bardıman tayyareleri. muhte!if he- ve eylül ayları z.'lrfmda hiç bir şey 

Londra. 27 (A.A.) - 26 27 
teşrımc\ 'el gec~i dı.i~maıı tayya· 
releri bilha .. sa Londraya ve orta 
lngiltcreye hG.cuın etrni5lerdir. Ta 
arruzlara karanlık ba ar ba -maz 
başlanm15tır. 

!..ondra mıntab mda bazı c\ler 
ve dj1-kıin'ar hasara uğramı~tır. 
B:r kaç ywgın çıkmışsa da ~C:~~I 
c.ondıı-u'mü~tür. Birkaç . kı51 ~!· 
mu .ır. Yarnhların adcdt çok degıl 
dir.~ Orta lngilterede bir şehir bii· 
'uk b;r taarruza uğramıştır.Şehre 
Çok miktarda atılan yangın bomba 
:an yangınların çıkmasına ~ebeb I 
olmuştur. Bu yangınla~an baz~1a· 
rı oldukça ,)ddetli olmu~a da şım· ı 
di hepc:ı ondürülmi.i1'tilr. Yüksek 
inCiH\klı bombalardan bi.nalar ha· 
sara uğramı1'tır. A ınan ılk rapor 
larda:ı ôiu ,.e yaralıların nukta~ı 
~•nrli .. e lrnd:ı~ b:.ı c.chirde kaydedt· 
len ~~ ial miktarından fazla oldu· 
ğu an1? ,1 1m~1 ·t::ı.d•r. 

ln.,.U ~re in cC'nubu ı;ıa.rki mmta- ~ 
kasının bir1;01t noktal:ırmda çıkan 
) nngmlardnn muhtelif evler ve 
dük'ldmlar hazı:ırn uğrnııuştır· Bu -
n•ınln 'beraber hasanıtın yckünu 
mühim doğildir Ye kurbanl:ınn a· 
d;)dl azdır· 

Bm::kıı yt'rlcrcı yapılan münferit 
h · cumlar az hasnrı mucip olmu~
tur." Kurbanların adedi azdır. 

C:C'cn dü§manm bir bombardnnan 
tcyy:ırc!'ii tahrip f'dilm;ftir. 

Diğl'.'r cihetten bir gC'ce ev,·cl 
y:mi 25 26 gecesi b!r dilşman tay 
) aresinin daha. düşürüldüğü öğrc· 
nilm·~tir. 

l'a.şüıgton, :!6 ( A .A.) :-- Ame. 1 defler meyanında, şimali \'C. m~r- Biribirlerinin gemi olmamıştrr. Muanam bir askert za.. 
le partisi reisi John Lcwıs radyo kezi Almanyada bulunan ?enız us- kafilelerine ateş açtılar fer geçidi için lıazırlanan umu~if 
ile neşrettiği bir nutukta, bütün. !erini, petrol depo Ye fabrıkal~rım: ı ribünler kurulduktan on beş gun 
müzaherctini l'Umhuriyet parti- işgal altında bulunan arazıdekı sonra 11öktürülmü3lür· 

. . B rı ld il w·ıık . . t"', \'\'are meYdanlarmı \"C Mans sa. Londra, 26 (A.A.) - Dün ött~deı• sı nn.mwdı · he e ı e ıçın ·~·. · · b . , :-1 • sonra, Kent kontluğu aahlfüıinde bu 2 - Bertin hava. bombardıman. 
-· . b"ld" . t' boh hılınde bulunan atana mc\ zı erı- ı nna maruz kalmı.,tır Uu bom snrfedecegını ı ırmlf ır. n . 1 b rd tm:c:lerd"ır lunan uzun mcnzllll lngllb: topları '1 

" • • . . -1{\ 1 nı >0m a ıman e ı,.. • lıardımanlardan evvel Alman hü. 
Lcwıs, Wellkıc ma~ P 0 ~z:53. Lmıdra, 26 ( A.A.) - Dün ge- Pas dö Kale'dcn geçmekte olan kU· kümet merkez.inde sık sık ~öyle 
kendisinin de sanayı ~eşkılatı ce SOt\ bombardıman tayyarele- ı çnk bir Alman gc7ı n:~llye ko.!ılesi ı;öylcndiği işfülmektcydl: 
kongresi reisliğin.den istıfa ede- • · ~ r l d bul Uzerine ate§ açmf§ ır. r duman ta· Bertin üzerine belki allah inebi. 

-· . •. 
1 

. l rı, Alman ışoa 1 atın a unan bakası gemllere isabet vaki olup ol· 
cegını soy e1:'1ı; ır. intihaba. Manş limanlarını terkcttiklcri madığmı görme~!' mani olmuştur. lir, fakat düşman bombaları ine. 

.John Lewıs, 193G zaman Bulony şenliklerdeki mcz" 
tında Ruzvclt için çalışmıştı. . ' · Ak~am &'UnC!J batarken ağır lngnlı: O esnada ilk taarruzlar başla • 

.. . f mua1.zam bir çanak mehtabI gı. topları faaliyete geçmi§tlr. Uzun men· 
Bugun o seneye n~s~tle. t~r~.~ bi yanıyordu. Bugün dahi lngil- zilli Alman topları da, işgal alunda 

mt!}lır. , 

tan daha azdır. Kongre)<.' ~ 1 tere sahillerinden Bulony'daki bulunan Fransız uhillcrine karııı en 
birliklerden bir çoğ udaha ~ım. muazzam yangınları ve Bulony ~lddetli akınlarındo.n birini yapmakta 
diden Ruzvelt'e taraftar olduk- ile Calais arasında sahilin olan tngili:r. h:ıva kuvvctıerlntn muhıı.· 

la<=e vaziveti zenginler için he • 
nüz ~norm~! telakki edilebilirse 
de halk et ve yağ bulnmamaktan 
şikavet etmektedir. Bu ise manc. 
vivatı sarsarak büyük bir amildir· !arını ilan etmi~lerdi:: .. .. muhtelif noktalarında yiiksclen faı:asx altında geçmekte olan bit 1n· 

B. Lcwis, Ruzvelt ır. bulun duman ı::ıütunlannt görmek ı:illz nakliye gemi kafilesi Uzcrınc a· 
0

1ngiliz tayyarec!leri hedeflerini 
büyük bir İ!•abetle bombardıman et. 
m~ktedirler: 1timada şayan bir 
haberl! göre Leunıı sun'i petrol fab. 
rikası di;r surette hasara uğramış. 
tJr. Alman)':\ kendisine litzım olan 
miktarda pı-trol tedarik edebiliyor. 
sa da Diescl yağı ve makine yağı 
bulD"akta güçlük çekmekted1r· 

gay~i ve emeli harp olduğunu mümkündü. tel} açmıelardır. 
söylemiştir. /.,muira, 26 ( A.ı1.) _ 1Iava ne- Bir 11aatten fazla lngillz hn\·a kuv· 

zaretinin tebliği: vetleri Franınz aah111erinl Kale'dl'n 
Cumayı Cumartesiye bağlayan Bulonynyıı kadar bombardıman ede 

Hindistandaki Japonlar diın gece. İngiliz ha\•a kuwetlcri- rek, lnglliz gemi kııtııeslnln seyrini 
nin yaptığı harekatta esas hedefle. muhatnza etmişlerdir. 

ş,ıtıghay. 27 (.4. •• 4..) - Bom. ı ri, Alman limanındaki doklar ve 
baydan öğrenildiğine göre, bir elektrik ~antralları le.kil cylemi~-
çok Jaııonlar İngiliz. Hındisla'Tlı- tir... . 
m terketmektc hir ~okları da I~ıel~e. el~ktrık san~rlı~na darbe- Pamuklarımıza 

hariçten talip çok 

Harpte 1talyanlnnn oynadığı rol, 
Berlinde hoşnutsuzluk uynndır. 
mrntır. Alman umumi knrargiün 1. 
talvanl:ırın ell~rjndcn ı::-elmediği i. 
çin. mi yok":ı çarpıısmak istı-mrdik. 
lrrinden dolayı mı daha iyisini yıı_ 
nam·!drklnrını heniiz aıılryamamır. 
tır· 

gitmeğc hazırlanmal<tadır. le! ındırılmış ve denız ın~aat tez. 
gahlarmda yangınlar çıkarılmı~tır. ---O---

italyaya bir Alman 
askeri heyeti gitti 

Lfroıınıc, 27 (A.A.) - Strfmıi 
ajansıtıdan: 

Bahriye zabitleri ile alimlerden 
mürekkep bir Alman teknık asker[ 
komisyonu, buradaki harp inşaatı 
fabrikaları ite deniz akademisini 
ziyaret etmiştir. 

I Iamburg dn Neuhof elektrik 
antralr şiddetli surette bombardı

man edilmi5tir. JJokalardaki bina- Mühim bir pamuk istihsal mn· 
!ar ara. ında yangınlar çıkmıştır.' kezi olan memleketimiz!n pamuk 
Burada hava cfofi bataryalarına da rno.hsulü, Balkanlarda ve m~rk' i ! 
hücum edilmiştir. Avrupa plyasalarmda altın kıyme. 1 • 

Tacirlerimizin 
siparişleri Bremen \'e Cuxhavende de dok. tini bulmaktadır. Yu:,;-oslnvya, Ma· ~ı 

lar arasında yangınlar çıkmış ve caristan ve Romnnyn. kendilcı ine _,....) (Iln~ tarafı 1 inridc) 
Amsterdam, llelder \'e O tend li- ham pamuk vcırdiğimiz takdirdt'. }ın<ı1ı:ı nelere ihtivııcımız olduğunu 
manlarında ticaret gemilerine ta- kendi imal edeb:.Idikleıi ve bizim l<ı ıiyetle tetkik eden bu mü -
:ırruz edilmiştir. ihtiyacımız olan hC>rhangi bir ma· er sipariıs almışlardır. Ayni 

Ifamburg, Hanovr...: \ 'C Heisholz_ nifatura f!şyasını satabileceklerini zaır.nndn. Alman fabrikaları da 
de petrol hedeflerine ve müteaddit bildirmişlerdir. Bu mcmlckctlcrlc, memleketimi7.e sirkiilerlcr yağdı -
endüc;tri hedef1erine harp ınalze- Jm ahş,·eriş etrafında girişilen mü- rarak Tiirk - Alman t!cari mlina· 
mesi fabrikalarına hücumlar ya JII- zakereler çok müsait fekilrle inki· sebatının eskisi gibi devamı arzu· 
mı~tır. Griz. nez burmında top1'1r şaf etmektı>dir. snnd'.l olduklarmı ileri sürmlişl<'r
bombard1man cdılmiş \'C diber Diğer taraftan v:ı.rılan bir an- clir. O 7.:lmnrıdanberi ger.en Uç ay· 
bombardıman filoları, diişman İ~· ı~m:ı nl'tice~inde llacarıstanılan mem Jık zam;ın zarfında bir oyalama si
gali allın<laki araıicle hir çok tay- IJ'.'ketiınizı> ilk )"itli manifatura ya::ıeti t:ıkip P-dilmiş, nihavet sip11.
yare meycl;mlarma hiıcum etmiş. rşynsı gelmiştir. nu <ılfyl\nın , hal- r!.şlerin is'nf etlilı>miyeccği ce,·ap -
tir. Sahil miıdafaa ıııın SCn'İ ıne km <'n fada ihtiyacını knrşılıy:ı. · Jarı c;ıkmıştır. .Alman firmalarının 
mensup tayyarcll'r, J\m·ers !ima- cak cinslerden okluğu Röylcnmck- .raııt ıkları hareket f"ğcr mücbir ı1c· 
nında bulunan \ apurlara mu\·af - tcdir. Eşyn, yerli mnll:ır paı:ı.rla- bepl<'r yokrn ticari ahli,ka sığ
fakiyetii hücumlar yapmı5tır. BtL rı emrine vcr:Jınişlir. Bu ilk ı1arti· ma7.· Fnknt harp dolnyısile Alman 
tün hu harekftttan, yalnız bir tar- I .ri diğ"r partilerin takip edec • ti I sanayiinde v11kub:ılnn tahribattan 
yaremiz geri dönmemiştir. anlasılmaktndır. ilrri ~eliyorsa o zaman lş dcği'"İr·,, 

Baba Erenlerin Ramazan / ıkralarz 

Düzenine konsun l 
B iR Hama:r.an güuüyılii· Uekla~i fıkarnı.ın

clan den ı, ~iman, muk.'\ddf'.., bir o;ül..iın 
iı;indı·· mra1. ruhil«ı ~ l\lnı7. kalm:ık i ... t('di; r.nnıiin 
kaııı~ından lılr gol~e gibi r.ü1.üldU· O sıracla. ıı~ na· 
llllll. kılmıyor, ne> ıle herrnk bir se~. esrar dolu 
Kur'an li anına ~C\ ~dl'n \ c imandan l.:oılan ulırc· 

vi bir lisan Yf'r:lyordu· 
Jlo('.alar toplıuımıı;l:\r, ı;örıı Nl<'riıır. fec\İl lrni

tlclcri iiğrctiyorlar, karışık şh<'lrrr giir<', kıırıı,ık 
"urcl('riıı n:ısıl olnınabile<'e~iııi tnlim c•ttiri) orlar
ılı· 

Baha cn•nler ılinlcıli. ho('aıırn biri: 
- ''elcdıla llin ··· 

ıJ:ıı 

1 Jiiıni ... i : 
· - '"cl<'n:ına lin· 

l\imisi: 
- \ C"ll'tziılin· 
füınbl de: 
- \

0

!' lt>7.7.!lll!lliihı 0 

ni~ <' oku)·orlartlı· 

l>rn i ... Srlman hı•men pnhıırlıırmı ıtldı, J:n .. ı· 
sa rio:Yrıı :rollanılı· nunıı c:iir('n ho('anın Jıiı 1 ~orrlıı: 

- ı;rrnll'r! :\ımıaı kılın:ıılan n<"r<'yr~ 

l>en 1. ·eımnıı arkao;,ını ıliinıned<'n ec\aJI 'c•r· 
ıli: 

- li rle ''kı r:ırti Kur'an" isi ıtii1.cninr. J,oıı

"1111 da, h<'n ıliiniişte Jine 11 ğrarm1. 

rransız t· AIJlld 
lşblrllll 

• • (Ba<: tarafı 1 1ııdddc!,,,1 • tte 1>. 
rlkl mesaisi askerl mahiye aab•cı-
dir. Bu iş birliği yalnız ııiY::1ahfUlıfl1 
vaki olacaktır. Londra gibl dJplO" 
Fran!anm AJmanyaya ne ncctf~ 
matik yardımlarda buıunab 
rnemkla. sormaktadrrlar. t*' 

B~Ş\'EKALl:T TEJJLIOt: 'ı" 
· ek&J01P 

Vl!!l 26 (A·A·) - BaşV 
tebliği: 1 J'C· 

Şansölye Hitler He :Mıır: ,roıı 
ten arasında. 24 teş~nevvchuıuril'• 
Ribbentrop ve Lavalın do 11cts• 
le yapılan görüşme yüıtsclt ~tit' 
ket havnsı içinde cereyan e ibU~ 
Mare§al, mevkline J{ı~·ık. tir· ~I 
merasimi iJe· kabul ed!lrn~111edC 
devlet reisi ara.'!mdakı go dil ı;ul· 
vaziyet ve bilhassa A vru~ıırı u • 
hu yemden kurmak va.s~ uıııııt'· 
mumi tedkik~ ~a?L tutu ~i titC· 
İki muhatap ışbırlı~ı pren!. vuııU~ 
rinde mutabık kalmışlard~ld" oııı 
tatbik ~artları b!ll\haro tc ,,.,..,. 
nacaktır· .tİ 

IIİTLERt:i SAıtTl~nl 1 • Jt··,cUr , 
Londm, 26 (A.A.) - 0 ~ıı 
Londradıı. son Alman • _.,,rttı 

ntcraIP' ·· lspanyol ve İtalyan ko trııt~P 
dan doğabilecek :ılyast ve ~unlll•" 
harp \'azlyetl lle alAkndar ouıı~' 
tadır. Askeri mahflllerln d°! tnecııııt 
göre 1ngitcreden vazgcçıneA' j1 ısrO" 

' t.rBle f• 
edilen Hlller, başkn. bir s dt't<l ,,_ 
maktadır. Vo harbin önUf!tUZ. ~,,-. 
hası belki de daha gcnl!J bir odu!' 

dedll< dJ 
yayılacaktır. Ba::ılarının şrıssıtl 
nna göre, Hittcrln §artııı.rı 
şunlar vardır: 

1 - ttalyadan: uıdO le• 
Şimali A!rikıı muharebe!! i• ıııtl> 

bir • radn ve denizde dnho. taın 
ği. 

2 - İspanyadan: ır )'ol 
Cebe!Uttarıka doğru ııçıl< b 

3 - Fransadım: uıııct· . 
Akdenlzdc \'C AUaotll<tC tll~ teli 

i! ı· İngiltere bu tlç no)\ta ııc dllr 0 

!!kesi ile olduğu kadar alA1': bl stt• 
maktadır. Mektep klt.apleJ'I 

11 
'iat>r' 

tcJI bitince talttik baıılndığtıl1tr11 teJl1' 
BugUnkU taktik \'tı.ziyctl. s ,ı\ıdl~ 

dır. ın~ı va:tlyet kndar enteresan bir " 
kılalan herhalde nıuhternel ıclP• 

kUrtrncl< c• llı: ihracını geri pli! r1 bO'f"' ~.ı 
Frans:l. ve Belçika sahille ı11c'&~ 

ııc o 
teda!lll iıtllıkCunl:ır ln§~1 tıri1111~ ıııı 
bıılunmaktndır. nur'dıın ge undllZ 
lan amele kııfilelerl ,;ece ;uııııtl nt~d 
lnşaattn çalışmnktadırlnr. bir ıı~rlıı 
nası şudur ki, Hıtıer yeni tlllr ı:r 

V bU 1111 1J 1' 
hattı kurmaktadır. c rdO 1' rı· 
dısine karı:ıı başka sahncll~ıtU'"'°ctlr 
nılabilecek bUyUk 1ng!llZ ııtıı""V 
nl tutabilmrk Umldındc bUlll 

ııı'1~ 
dır. 15uıa. ~ıı 
Ağır topçu ile Hıtıcr, -ııı ır,.\!ll • 

~mı 1damc ettirebilir. ve ll~nd~ıı ~ 
da kendisinin lnglllr. snhıllC .... cll1' I' 

d rdll1 •• oıt· 
lecck bliyUk akınları u mcdcb 
dar kuvvetli olduğuna ııuıc 

'.[I 1111~ ,, 
J>üıtTIX.R Mrı • .\ı< \ JıO) 

Scvyork, Bii (.t1. fi.) - ·ııı:: 
ter: a,ıctc~1 

:'\c'.'york Timcs g 
Bcrnd:m bildiriliyor: .k ıııııbfıl~ 

Bnrndcki diplomntı .... ıırecıS 
··re J•· et· 

lcrdc sanıldığına go ' kll'''' • 
Pctcn Hitlcrin Fransız }{llıı 

' k:ırı;ı rı· 
!erinin lngiltcrcyc tslcpli·ı;. 
nılmasını iltizam cdcnbt , .ct1111 • 
ne haşin bir ret cc\'ll rr01lf11c 

• v d ncq ,-ıt· 
tir. HeEmi t~bhg ~ ,:.ız:ırlt1' • 1'· 
miı-ı olması. bır ııcvı I .• 

1 
,.crt'llc .• 

· · sın ıı" •••iıııılıt'1f.:~'IS'· 

.iN ~Bi-RfKTiR 

l>İ)I', bir ha~kao;ı 
- V<'lcdılannllin··· 
~t'klinclı- cl.myorıhı· ('EJ,ıml • l p1lmakta olduğu hıs h·s ıııc'·ı ~ 

te<lir. Bir paz.arlık b!l ! 0rtıı.)~· 

u t 
1010 lKJtAMIYEl.EHl :-

T. iş Harikası l adet 2000 llrL - 2Cı0o.-lln 

ı • ınoo • - aooo.- • 
il • 600 • - 8000.- • 

12 • 2MI • -sooo.-. 

1940 l<. i.içük Cari 
co .. 100 .. - 4000.-. 
T:S • :;o • - 3750.- . 

no .,. -~?r.o.-.. ... . .. 
Hesq.plar ' 

Sıııı'nt fılcnılııo 

iL ZOLA 
~lbl bir ş:ıhr er ~nrnt1ı 

B ;Ut b r m t>l J, r ı ' ~nn. Sonsı17; bir zaferden haynl alan bu fıln 
n, bugllnlln"l , 'r ynrmın en bUyU t mu' affa ki:\ eu olarak 

• Ruı;-iin vr. hu ı:"{"O 
Sınemasında 011 oıamıc 

nlKt\.AT : Gliııiın ••n muhlın b!idlsPsı ot.111 (.\liDt~:O-"I:/, il \l:Ul) 
lıUtün tnf llı\ti> le '.nlrkı;r J•ıirrımıınt ıJıınıalcla 

nugllıı ı;.ı...-ıt 11 dr. kn1ll!\tlr hnllt m:ıtlnrl,.rl 

YARIN Matinelerden itibaren 

La le Sinemasında 
' ... ' ' \i " : '. :,t~, .. : 

- herkcsın J.1C 
oldııgu zaman, • ınıgcıir· dC 
bir mal koyması ıaı 1,ctcll 

. rşn 1 ...Aıf· 
mck oluyor kı, ma. l; v ,.ıµ- ·ıı 
Hillerin istediği bır şc. J:Jitlcr

1
t 

··re ıı Bazı mahfillere go da rıı11 
i~tcdiği kıta Blokun jlitıet• 
~ ' dır ,·c ıct· 

duracak bir Fransa . de\· 
· B'rle~ık ı 11'· 

bunu, Amerıka 1 çitl1e .r dil 
!erinde reisicumhur ~ )lııiıfl 
den C\'\'el bir cmriva ·ı 
ileri sürecektir. . fikrine go~: 

Bn zı mahfillcrın l\ 1 llsolıll 

Pek vakında Hitlcr, 1 d~ bl( 
• ~ k :ırnsın dif· 

Pclen \'C I• ran ° l 01cl 
ınuh~C A 

toplantı yapılması ~ 



( 

,~ 

1 

ıJ 

,, 
f' 

~. 
~. ~h §Öyle cevap verdi: 

·53-

.. ~ altlka, "Yangizler" (1) 
~~ ee:ey)erden çok bahseder. 
~r onıepten değil midir kJ İn. 

~... arın tefaJıunı sevdikle 
~Yak " 

b..ı~l'itaıı bir alkııııyorlar .• Vakıa, 
~: .ı.~ bUyijk çocuktan fark 

-aeri 
llJ.ılllıııın:a çok söyler, ağzın. 
~ btı an fazla söz kaçırır: 
· ııoctaı 'IUnUZn!yeuc onun men. 

~ '128ta ~~rtndan zararlıdır· 
~ ır OyUncu nasıl sür. 

ark as er d ını boş bırakmazsa 
~le~ Öyle hareket ederler. 
~6t ek n lstiyerok ihtiyar ctti

blr •• bserı ahvalde pek mahi-
''11.1, "'1 iYedi 

""'l' ki r. Ancak bu su -
~. tehlikeyi nzaltmı§ o • 

~le d 
la. eğu ını' 
"'l aa • 

' te atıldı· . aayı . 
r 'l'l'\.ledikıeriniz çok doğru, 

llııı ""'orı 13 · ru · unu hiç dUşUnme-

.~ btr ~· bir İngiliz kahra· 
~ da eket gösterirse çok 

iı.~e b~ır; fevkalade ihti
~ ~ dU kullanır; tcfabU: 

l@-..hetıncz. Fakat onun bu 
-uu ak 

~t.~al11tııl\- . r asında. şöyle bir 
>iıı ~ '<lllit: 
~ ~h~ de, bu yaptığım şe
~ lfuı Yeti var ki?. Bunlar 

~ ~aıııı;1elD.de şeyler··· Her 
~ ley. ~ iş. Helva yemek 

l !ar ,,. en daha ne kahra • 
~ <)0Ste..;..:_ ' aa~ ·~IJll, bilseniz!,, 

~ı:ı ~devam etti: 
~ ~ de böyle değilim··· 
tıı_~ ca ve harikulllde bir 

OlRD-
~ d;; lııterlm ki biltün 

' llottıı · dostlarmım da 
1t, rıe~ h su Ya, şeytanm gu-

Q._ ~ ~llld altlı bulurum. 
~ hır on, sh: de herkes gt· 
~tlıı. e~~l'efle gunırlandığmı

'~ :~ b 
'~IYla tasdik ettf. Bu· 

Yazan Cek London 
basit bir gey, demek istiyordunuz. 
Bu da 14 mi, bunu dedem de yapar, 
gibilerden ... Fakat bir canbaz gibi 
ipe tırma.ıunağa başlayınca yUzü -
nüzde sarf'ettiğini.z cehdin imarele· 
ri bellı'di· Her nekadar belli etme
mek istedinlzse de olmadı· işte 
blzim gösterişçi olmQlilIZ bu mese
lede idmanlı oluşumuzdan ileri gc· 
llyor. Sad~e bir antrenman me · 
selesi· Sizin antrenmanınız noksan, 
belli ediyonunuz. Biz ise, yaptığı. 
mız iyi geyler için manen iftihar 
duyduğumuz halde bunu meydana 
vurmuyoruz· Hatta isterseniz bu
na eeyta.nm gururu da deyiniz. 

Fakat biz bu gururu izhar etmiyo
ruz, etmıyebiliyoruz. 

Jan bağırdı: 
- Bravo! Çok kuvvctl! ve man· 

tıld bir muhakeme yUrüttUnüz! 

MağlfıblyeUmi itiraf ederim· Size 
bir aferin, mister Şcldon ! Todor 

ltira.z etti: 
- Mis Lakland, dedJ. Siz beni 

bmıkıp tamamiyle dU§man ordu -
gA.hma geçtlnh: .. 

Fakat Jan Ln.kland onu dinle -
miyordu. Genç kızın gözleri denize 

çevrilmişti. Gecenin knranhğır:da, 

y~ bir ışık ve yelkene benziyen 
b!rta.knn karaltılar görünüyordu. 

Şeldon ~yle bir mütalea yürilt· 

tU: 

ODEON 
Yeni Çıkan L Uks PLAKLAR 

M zeyyen SENAR 

No.270385 
ALAMAM DOGRUSU DESTJ EMELE 
DERDİMi UMMANA DÖIDrÜM 

No.270386 

No.270392 

No.270391 

Beste: ŞERiF tÇLt. 

ELA GöZLOM: Çanakkale Filminden 
HOY BENt - Müzik: Sadetten Kaynak 

SUN DA İÇSiN - Beste. 
HALELt GÖZT .. ER - Bimen ŞEN 

TURNAI .. AR - Beste. 
GOL DERLER - Sadettin Kaynak. 

.ts_tanbul Befed lyesı: 
ı___ ı ı a n ı e r ı 

Tahmin llk 
bedeli teminatı 

302f0.00 2268.00 Pnsslf korunma •ılıhl teşekkUllertnde kullanılmak 

188M.70 
üzere alınacak lt a.det servis kamyoneti. 

1414.10 Haseki, Cerrahp&§a, Beyoğlu, Zlllırevt hastalıklar 

hastanelerilo Zeynep kAmll doğ'Um evinin yıllık 

ihtiyacı için alınacak kunı erzak. 
_ T~mln bcdellerlle ilk teminat miktarları yukarda yazılı l§ter ayn ayrı 

1' .. -- ·ı zart usullle ekılltmeyo konulmU§tur. KamyoneUere alt oartname 76 
1 "'Dukab!llnde Belediye sıhhat l§lert müdllrlUğUnden verilecek ve diğer 
lşe aıt prtname zabıt vo muamell!.t mUdUrlUğQ kaleminde ıörUiecektir. 1· 
hale 7·11·940 perııcmbc günü saat 15 te dtı.lmt encümende yapılacaktır. Ta· 
llplcrin Uk teminat makbuz veya 1?3Cklupları Te HO yılma ait ticaret odaın 
veslkalartıe 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacaktarı tek· 
llf mektuplarını ihale gUnU saat 14 de kadar daim! encllmene vermelt'ri ll· 
zımdır. (10063) 

Ist. Liseler Alım, Satım Komisyonu Reisliğinden 
- Belki de bu gelen Martadır· tlialeden sonra onbe§ gün içinde mahallinde teallm Erzurum ıtsesi tçin 
Jan Lakland cevap verdi: 284~ lira tahmin bcdellf 811 adet soba 'H 7111 lira tahmtn bedeW 850 adet ao· 
- lmkA.nı yok! Şu gtlnlltUye be. boruaunUJl 8·11·19t0 çarp.roba günü aaat 16 te llleler u.tma.ıma komtıyo-

dikkat edin· Çıkan seslere kulak nu btnumda ayn 1kt kalem olarak açık ek.slltmeıert yapılacaktır. Sobalarm 
verin bir kere- Kürek sesler i d ğil 1 ilk teminatı 176 ve bonılann temlrıatr M liradır. Şartııame Gal&tu&ray u.e 
mi? Halbuki Marta çok bUyi.ık bır t _sı_n_d_edi_r_._<_10_1_"_•> _________ ~----------
gemldir. KUrek kulla.namaz. 1 

Todor ilave etti: ~stanbul Levazım amirlig .. inden verilen 
- Fazla olarak Martanuı gaı.o· 

J.!ııle lşllyen yirmi b~ beygir kuv. harıci askeri kıtaab ilanları 
veUnde bir de moUSrU vardır. 

(
D '160.000 kilo odun kapalı zartla eks11tmeye konUlmuftur İhalesi 28·10· 

evam1 var) {l ' utell g1lnll aaa.t 10 da Urfada aatmaım.a komJ.ayonwıci. yapılacftktıT. 

' llJ tı~ llıırı arı Lakland iddiasın- (1) Yuıkeee lngtllzlerio i 
tQ~ ~ 111 "B.rdı: mabmmda A.m-Orlka h!IJkmn 

Ta.ıp~ kaıııml veıdkalarile teklif mektupl&rmı ihale at.tinden bir taat 
'ı:ı:n evvel kom1ayon& vermeleri. Tahmin bedeli 2'700 Ura Dk teminatı 18C>2 Ura 
'er• 60 kunıftur. şartnamesi .A.nkara, latan bul Lv. Amlrllklert ve komi.lyOD.da 

görUJUr. {llM) (9803) 111 tlı., Uyor ki içinizde gizli dlldert lalm
ne -~e b ~ ~itti lr llkaytlık mas· 
~ıı Yorsunuz... Bu ..ı.- . de ' , ...,. .. 

nedir, gücenmeyin 
l>o,ı, 

til (!'ıı l{ 
\ı."'11Uıı b~buı ediyorum. Fa· 
~"' ba de !izin de vntan
~~le olacnk; onlar dn 

dı~%ı ltı g~ektir. Bizim ır· 
'a~ e,k;nsup olduğunuı. rrk
~ dir. B!nnetlce tecrU· 

}~li~aı- tından biz daha zen
~!! ~ab kurdun tecrUbelerl 

1ı er, ~:ıa atılmaz snnmm· 
l ' g ter Todor'un dediği 

~ltıa:nçtirıe.r. 
~ d ltiraz 
~ lcat•ı etti : 
'1~ l'l>en böyle garip bir 

~ ' Yeceğiz. Eminim ı. 
~~~ ~ nceıe etmeyin .. Da-

,,_~I~ e"'7eI, bayrak direk

'~ ~ e brrnanırken yaptı· 
~ l"iYnk&rlık değil de 

'b~ ·~ ildi 
~ .. Yorsunuz' 

ı.ıe d • 
; ~~ e11 ~· Direğin iplerine 

'ıı. cı~lli lln11z, sanki yntnk
Q~ &'ibi, sakin ve mUş-

nlere 
~~aman ne de 

~GI 

••• 

1 

Aşa~da yazılı mevaddm kapalı za.rna ekalltmelerl hia.larmda yazılı gUD,aaat v. mahallerdeki ukeı1 eatmalma 
komllyonlarmda yapılacaktır. Taliplerin k&nwıl vealkalarlle tekllt moktuplarmı ihale aa.Ue.rinden bir saat evvel 
aJt olduğu komisyona vermeleri. şa.rtne.melert komisyonlarmda görUIUr. (1368) (10348) 
cımt mlktan tutan teminatı ihale ıUn ve saati ihaleııln ;yapı1aca~ mabat 

Slğn' etl 

sabun 

( 

GUrgen odunu 

kUo 
,60.000 
90.000 

1.050.00' 

lira 

86.900 
5800 
2767.150 

~ 

11/11/9t0 15 
18/11/940 16 
18/11/9(0 16 

••• 

Edirne Hacı Umur. 
Kırklareli Htlldllnet caddeal. .. .. .. 

Ap.tıda yazılı mevaddın kap&lı zarna tkıdltmelerl hizalarında yazılı gUn, sa&t ve mahallerdeki ukert utmaım~ 
komisyonl&rmd& yapılacaktır. Taliplerin alt olduğu komisyona ihale saatinden bir saat evvel kanunı veaJkalaril 
teklif mektuplarını vermeleri . Şartnameleri komJıyonlarmda görülUr. (10167) 

ihalenln :va.Pılacağı yer Cinsi mllttarı Tutan teminatı ihale gün ve saati 
( Ura lira 

!fiğde f 
Sadeyağ 

Arpa 

Arpa 

45.000 kilo 63.000 4725 6/11/940 16 

1.476.000 ,, OIS.940 60(7 8/11/ 940 16 .. 
Kuru ruuıye 
Pirinç 
Patatea 
Kuru •ovan 
Pirinç 
Yulaf 
Siyah yatlı köııele 
Kuru fuulye 
Kırmızı mercinlck 
Arpa veya yulaf 

Linyit kömürü 
Makarna 
Bulgur 

121.000 " 
1so.ooo .• 

33.000 ,, 

63.000 " 
•0.000 .. 

77.000 " 
ısoo.ooo .. 

6 t.on 
120.000 kilo 

80 ton 
8Z0.823 kilo 

500 ton 
K> ., 

170 .. 

INASI 
RTARDI 

--
Roman. 

7.685 

26.9ll0 
40.825 
16.500 
25.200 
18.800 

6000 

589.87 
2267.19 
1268.4• 

679.22 
412.50 
2021.25 
6093.75 
1237.5(1 
1890 
2260 

1564) 
1805) 

1698 
1913 

8/11/940 18 
8/ll/9(0 11 

'111/9(0 11.15 

1/11/940 11.so 
&/11/940 11.~ 

5/11/940 18.30 
11/11/940 16 
7/ll/!l40 11 

7/11/940 15 

l ll/11/ 940 16 
8/ 11/ 040 10 

7/11/ 9(0 16 
15/11/940 11 

15/11/940 15 

Mehmet bu entrikalar arac:mda du. 

Tire 
Konya L'V. Amtmgr 

" .. .. 
" " .. " .. 

Kayaert 
Gelibolu 
Diyarbakır 

bmir Lv. Aınırliğt 
Ankara Lv. Amlrll#i -
İzmir Bornova. 

Uzunköprü 
Ankara Lv. A.mMlğl 

,. .. .. 

bir nokta üzerinde durmuştu: Si· Bir İngiliz zabiti, beş dakika i· 
lfıh deposunun bo}alması. çin, Mehmedin üc;t kata çağmnı~: 

Acaba bu bir hakikat miydi? - Sen itilaf devletlerinin muha 
Hakikat ise, tstanbulda bo~ ~ c fazası altında bulunan bir silfıl: 

re kalinış demekti. deposunu soymuşsunl demişti. 
Fakat, Mehmet bu haberin dol:' O da bir şeyden ha~ri olmadr y Milli 

~zan: ıskender F. Serteııı 
:ttctiı.. .. 39 .. 

ru olup olınadı~ını nasıl anlaya· ğını ~ylemişti. Bundan başka soı 
caktı? guya çekilmemi~. derdini dinliyen 

Eğer, Azapkapısındaki silah d<· >lmamıştı. 

~1-a 
~ Pıya doğru yürü • 

htl h\lrad 
~ l\ ~ lla a~ ~rtannm am. 
\ dit Pelını alırım! 
~ Orsun, beş yüz papel 

Röılen • tarcıun, nı açıyorsun? 

~ ~lığı açarken ilave 

~·6b~ 
lt:ı ~ ~Ur. gün idam edile. 

~tl~t~i hın lira da versen. 
~arına ~ur, kurtulamaz. 

adar düşün ta§ın 

da ... Bana kat't bir cevap ver. Y?. 
rm bu saate kadar sana mü::ıaade ... 

- Aman, açlıktan ölüyorum 
Mıgır efendi. Bana biraz ekmel.; 

peynir aldırır mısın?! 
- Yasak. Ben bir ~y getire. 

mem. Nöbetçiye söyle .. ! 
Mıgır parmaklığı kapadı, kilit. 

ledi. Zindanın önünden uzaklaştı . 

Mehmet, elini şakağma koymuş. 
düşünüyordu: 

- Tercümanın i tedi~i parayı 
nerden vereceğim? Parayı ,·er· 
rnezsem, kurtulabilecek miyim? 

posunu g~n boşaltmışlarsa Tercüman Mıgır o akşam gC' 
bu, bir bakımdan da fena değildi ır~ kendisine ne cevap verecekti ~ 
Orasını oo,altanıar herhalde Ana Mıgır ona • düşilnüp tasınma~ı 
doluya çalışanlardı. Şu halde de çin • yirmi dört saat mühlet ver 
podaki top kamaları da Anadolu mişti. O akşam gelince, Mehmette"' 
ya gitmi' olacaktı. müsbet veya menfi bir cevap ic:ti 

Iyi ama, bu haberin doğru olup , vecekti. Mehmet menfi cevap ve 
olmadı~ bilmiyordu. Yoksa o· rirse, bu işin sonu nereye \'aracak 
nu aldatıyorlar mıydı? tı? 

Mehmet, bütün bunlardan önce Bir odada on yedi kişiydiler 
bu felAketten kurtulmanın yolunu 3unlar arac;ında hırsızlık yapanlar 
arıyordu. FelAket çok büyüktü. \"ankesiciler, dolandırıcılar, borç 

lkinci geoeyi de kode te geçır !ular, kaçakçılar Ye kadınlara sar· 
dı . kıntılrk yapanlar da vardı. 

Onu hiç Wmse arayıp sormuyor Bunlar arasında Mehmetle be· 

5 

, ••••• o ot • o db •• o ..................... AA.A~ ....... ..,, ••• ,, 

BOYOK O B A 
HABE . asıl 
ve nered alı? 

1 - Mükellef bir ev· H d · f .-
1 - Brş ki~iyc ilci ~·üı Jirn nakit· 8 IJ0 erimiz 
S - Bir ki~iye 20 liralık pardö ü n.1ma.ı, hakkını vetta 

kari-
4 - İki ki~iye 1 ,; er liralık pardösü almak hakkmı \'ereD 

kart. 
5 - Beş kişiye Habcr'in senellk abon ı. 
8 - &!J ki~iye llaber'in altı aylık abonesi· 
7 - Kazananlardan geri kalanlara muhtelif hediyeler. -

lllJSABAKALAR NASIL O 
ıo Birincileşrin 19t0 • 10 lkincitqrln 1941 arasmda. okuyu~· 
rımız arasmda.n, evi ve diğer hediyelerimizi kazanacak~
culanmızı aeçnıek üzere Haber blrib!rlndcn cazip üı; mllııabaka. 
tertip edecektir. Bu mUaabakala.rdan blrincls!ne iştirak edeıı. o
kuyucularımız hll varak&la.rmı kapnlı ve kendileri tarafından 

mUhUrlenmiş birer zart içinde fdarehanemize tullm edecekler 
ve mukablllnde birer numara ala.caklardır, Bir okuyucu ilk m11· 
u.bakaya hangi numara ile iftirak et.mı,,.. ildncis:fne ve 11çQncl1· 
aUne de aynı numara ile l§tlrak edecektir vo mra numaraalle ı· 
aimleri ve adresleri yazılı bir defter tutuıacakbr. 
Her mU!ıabakanm 111hayetlnde, olruyucuıarm bize tevdi edılOeJr 
ıert kapalı ve mUhUrlU za.rtlar A.ltmcs Noter Galip Biqm'~ 
tMl1m edilecektir. Bu sunUe ber okuyucunun aynı nımıa.rqı 

tqlyaD llç zartı bulunacaktır, AııcaJı lig müsabaka Dllla,Jet.e 
erdlfl aaada - ki, bu zaman içinde ev de yapılmlf ve bit.mı, 
olacalc - Altıncı Noterıu koatrolO altında açdacalı. her mn_ 
abıkm Oo mUsabakayı da dofrU balledip etmedlklut &nfbn. 
lacaktır. Evlıı lınır'aama c1ıalaD olüUmels llıla mtl9abddanl lo 
ma.lıabmm dofnı hallldm!t "a'nmmıtan p.rtıır. t&J'll& llll.. 
•• llalledea lılo khmo pmsmce- - k1 mllaabakalan:m.m ko 
lıaJ' olacaft lçlD bu lmk&mddır - lmı"8 Udsfrd h~ 
arumda cek.Ueaekttr. . 

fayet halleden yalına bir ldfl lae OT doğrlld&D doğruya, owtlm 
p.rtlarl& ona bıralc!lacak, birden fazla.yu, hediyelerimb ıen 

; noter huzurunda kur'a ne ı.vzı edilecektir • 

llABD KDPONLARINI TOPL n 
1llMAL ET EYİNIZ 

b1t1§SJ:ıde aarllarmı .. '8rdf.kle.rt 
~da Ub edllecell t&rihler arumdakl kuponlanw da blrWlte 
tıöedermelerl mecburiyetinde bulunOUklarmı ~Unerelr fb:la~. 

dan ona c~re hareket etnıelez1D1. gueteıertnı m\Ultsr.mq a>, 
maıanm tekrar tıatırıatmayı ıay4ah b\iluyoruz.. 

HABER evi 
Pillnları 

• n 
~PSKr~ı 

1 - iki oda: Yatak ve oturma. 
2 - Hol: Aym ıamanda yemek odası. 
3 - Küçük bir antre. 
4 - Banyo • Abdesthane bir arada. 
6 - Mutfak. 
6 - Bodrum katta sıiJnalr halinde kiler. 
7 - Kömürlük ve odunluk. 
8 - Babçe-

v..aanu .. fJT pl.b. krokUerl acptDe 'lılltl&Jscı&ktır. 
• ,..._ lclncJe oku)'UCUla.ruımm m ook befmeceklerl plAa Jı!ocıldııl-

1 

ıılo plAm pptınlacak vo 10 blrlDcltcpiıı 19.n tarllılne, yaııt il9 IDÜ!llheb,. 

nmm ~ ~ti tartııe kadar evüı lllfUI tamamlanacaktrr. 
ŞlmdllDr okn7ucularmmm yapacafı lı beıyün mnntuaman ,...._. 

m ....... ,.. • .ı.kt lmpoalan t.oplamaldaa Uıaretttr. .................................................... 

Harp Okulu Komutanlığmdanı 
l - Afllıda fazılı p.rtlan haiz okurlar, B&rp olailıma almaoaJt:lardDt. 
A.) Aabrad& buhmanlar dotnıdan dolnO'a Harp okuluna A.Dkua p. 
~ tıolunanlar bulımdulclan ,.,m ulaır11k ~e mt!ncaat 
~. 

., KaJll .,. kabul muamelee »ıe>-9'0 • MıUıuc 11· ıt ki.ne • uu 
tarUdDe kadar devam edeeektır. 

1 - Gb1f p.rtian 
A) ftrll ırlaııd&D olmak 
B) U. bitirme Te otruniuk lıntihanmı Term1ı bulunmak. 
O) Tam tıefekktlllU a.akeı1 •ıhhl heyetten (Harp okuluna girer) kİİtİİ1ı 

sdıbat raponı a1mI§ olmak. 
D) U:tl J&lmda bulunmak. 
S)J>llft' p.rtıar askerlik tubelerlnden .,. Harp okulundan 6ğr1Dlle

(9119G) 

raber bet Türle mevkuf bulunuyor 
du. 

Türklerden biri, Mehmedin ya· 
nına aokuldu: 

- Senin suçun ne? 
- Hiç IOm13 azizim! Bir iftira· 

ya uğradık. G<lya sil~h kaçakçı r 

i mişim. 
- Vay! Azapkapıdaki silah de· 

posunu eoyan sen mi"in? 
Ve haıfn bir tavırla Mehmedin 

~ üıilne baktı: 
- Geçmi~ olsun. idama kadar 

yolun var ama, Anadoluya da bu 
J'Ük bir himıetin dokundu. Tebrik 
"derim teni! 

Mehmet şa~adı. 
- Kqki bunu yapabil~ydirn. 
- Haydi canım, bırak şu ağır 

lan insan buraya boş yere düş
meı. Deponun boşaldı~ı muhak 
kak. 

- Sen nerden biliyor<:.un? 
- KacmJan lilahlan lnebo\uya 

götttrmfttler; duydum. / 

- Ne dedin. lneboluya mu to· 
tü~üşler?! 

- Evet. Sen bilmiyor mumın 
kaçırdığın silahların nereye gitti· 
ı!inl..? 

- Vallahi bilmiyorum. Habt· 
rirn yok dedim ya. 

Rir mllddet su tular. 

Mehmet muhatabına sorduı 
- Adın ne senin? 
-Cemal .. 
- Nerelisin? 
- Hopahynn. 

- Burada r:e işin \'ar? 
- Birini döğdüm de. 
Ve gülerek ilbe etti; 
- Görüyorsun ya, ben ~ 

saklayamıyorum. Fakat, sen sakla· 
makta haklısın! Benimki eeııiDJd· 
ne benzemez. • 

- Uzun rnfı bırak-alım, ..... 
daş! Burada bizi neden bekl~ 
lar? ' 

(~wr) 
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DO nya tutboı ıııa ızıar ı: No.2 

Ov adığı elll milli maçta kırktan fazla 
go dünyanın en mahır kalecısi 

o Zamora,, 
eziyetleri.. Oyaa tarzı.. bususlyetıert 

"Dü~anm en iyi kalecisı Za
morn .. " 

1920 den 1930 a kadar, ôn 
sene, bu daima böyle sö) lenmiş
tir. 

Vakıa ispanya milli takımı. 
nın bu kıym tli oyuncusu 19:36 
yılına kadar mi'li formayı gıy
mişse dP, hnttü. ondan !EOJ'ta 

- 37 yaşında olmasına rağmen . 
Fransanın bir"nci sınıf klüp."· 
ıinden Nis takımında yer almı~. 
sa da onun cihan şümul söhreti 
yukarıda söyledi -uniz on sene· 
lık tarih içine sığar. 

Zamora., sade lspanyanın, Av
rupnnın ve muhakkak ki dünya... 
nm en iyi kalecisi tanınmakla 
kalmamış onun Popülerliği spor 
muhitlerini bile taşacak ve 
en uzak hudutları a·~cak blr 
meşhurluk e.rzetmiştir. 

Meseüi.. ben hatırlanm. 924 
Paris olimpjyatlanndan çok ev-
vel, Ga.latas:ı.ray lisesinin bahçe
lerinde, meşin topun arkasından 
Eaatlerce k o ş a n bUtUn 
çocuklar birer "Zamora" idiler. 
Öyle ki, aramızda sade kaleciye 
değil, iyi oynayan bir forverde, 
bir haf beke de takdir maka.. 
nunda "Zam.ora gibisin!" der
dik. 

• • • 
Platko, Şayrigcz, Depra, Kam

bi, Çcrezoli, Olivyeri, Ştapllk, 
Platzer, Mas, Ştulfaut, Hova.rd. 
baker gibi kaleciler gönıı:ü:} ko
ca bfr Avrupa muhitinde doğru· 
sunu isterseniz bu tastan da 
iistün tlç yıldız belirmiştir: 

Zamora., PlaniQkc., Hideno Bu 
üçünfuıde de üstadı hem kıdem 
itibarile hem de meharet itiba.rl. 
le Zronoradır. 

Bu vefkalade elcmıı:nm husu
siyet ve meziyetlerini saymadan. 
evvel hayatını kısaca hUlasa 
edelim. 

Rikarda Znmorn 1901 senesin· 
de Barselonda doğmuştur. tık 
def milli formayı 1920 senesin. 
de Anverste yapılan olfmpiyat 
maçlar: milnnsebetile giyen lbu 
o dokuz ya.şm.daki genç 'kaleci 
o turnuvada belki lhaya.tmm en 
muvaffakryetll ma.çlarmı oyna
yınca sade naz.arı dikkati cel· 
betmekle kalmamı efkft.rr'lmlu. 
miyede bir de hayret uyaııdır

mıştır. Zira. !Spanya. o zamana 
kadar futbolda isim yapmamış 
bir millet, Zamorn. da mUptedi 
sayılırdı. 

lspanya futbolunun Belç.ika
Claki olimpiyatlar miinasebetile 
parladığı muhakkaktır. Lakin 
bu turnuvanın genç yıld1r.ı Za. 
mora bir "mUpt di" sayılmazdı 
Zira milli takıma girmeden ev
vel İspanya şa:mpıyonasmda ilk 
klübü Esp:u:ıol birinci takımında 
on beş yıı mda d vamlı olarak 
kaleci durmakta i 1i. 

Bu kadar uzun s ıren aktif bir 
h yatı o;nn Znm'Orarır. t.ıı mu
vaffak oldu· ı ma ""In bu il!· 
mil't nıacı Jl ıu-u si) "·miş. 
tik. 

Hakikat n o rıe Anupanın 
en kuvvetli milli t kmıı \'e olim
pıyatlarm e yılan Dani • 
marknl1lnr fut old:ı o !!tine ka.

1 dnr meçhul \(' i i'l.ci derce<' 
kıymette ls )01 n yenildi. 1 
1 r nıa -1fıbiy ı f'ebep ls
P nya ağlarnu mhnfaza etmek. 
te olan Z mornnın harikulade 
yu• k oyunu 'ur. • 

O günd~n sonr İspanya fut· 
bolu da bliyük ılerl meler kay
deder n bund en birinci amil 
her 'akıt z mor rıluvordu. 

1924 Par· o1"mpiy tlarmda 
tspe.ııya ile ltaly oynryordu. Ta 
kmımdn Balondyori, Lihona.tti, 
(!ibi zamanın en müthiş norde
t enleı·ini buluııduran İtalyanlar 

Yazan: Muvakkar Ekrem TALU 
bir buçuk saat İspanya kalesini 
&ağdım soldan havadan yerden 
adeta bombardıman ettikleri 
halde :t.amorayı mağlilp edeme
mişler ve ispanya takım kaptam 
sağ müdafi Vallano'nun kendi 
kalesine yanlışlıkla attığı bir 
tek golle sahadan yenik ayrıl. 

mıştır. _ . l 
İspanya futbolu ve bittabi Za

morada beı abeı·, terakkinin 
hattı kusvasııın \'asıl oldukları 
zaman bu taı ihlt:u sonra başlar. 

ltalyanlnn yeııeıı. l<"ı arunzla
ra sekiz gol alan ve lııgiliz milli 
takımını A vrupadn ılk olarak 
mağlubiyete uğratan l:opanyol. 
lar 1929 da A vnıpanın en kuv
vetli futbolu diye biliniyordu. 
Zamora bu tarihte yirmi sekiz 
yaşında idi. Hayatında oynadığı 
elliden fazla milli maçta ancak 
kırk gol yemiş olmakla müthiş 
bir rekor yapmış olan Znmora
nm yegane ve en talisiz; maçı 

Hayburi sahasında lngilizlerden 
7 gol birden yemesidir. Zamora 
o gUn filvaki cidden bor.uk ve 
fena bir oyun çıkaı ınıştır. Ben 
bu hezimeti de şu yüzdendir 
diyorum: 

1 - lngilizlet· beklemedikleri 
bir mağlubiyeti kat'iyen hu. 
metmezler ve er geç acısını çı
kanrlar. Avrupada kendilerini 
mağlflp eden lspanyollan İngi
liz topraklarında işi"' bu yüzden 
hezimete uğratmışlardır. 

2 - O taıihlerde nasıl A vru. 
panm en jyi kalecisi Zamora 
idiyse Avrupamn en iyi müda
faa hattı da "Çiriako - Kuinco. 
çes" beraberliği idi. Ve bu üçUz
fü hat aynı zamanda !spanya 
§ampiyonu l\ladrid takımının da 
müdafaasını teşkil ediyordu. 
lşte o gün bu hat bozulmuş ve 
yaman bir bek evvelfı Çiriako 
oynamamıştı. Zamoranın mane. 
viyatı bundan da sarsılmış bu
lunuyordu. 
Zamoranın büyük şöhı eti ar

tık bu m~tan -sonra bir hayli 
saranıtı geçirdiyse de mmt ta. 
kımdaki yerini 19:;6 senesine. 
yani yani 35 yaşına kadar da 
rakiplerine kaptırma.;r. İspanya 
topraklarında son milli ma.çııu 
Almnnlara karşı oynayıp kazan
dıktan bruıka son klübU F. C. 
Mn.drid takımım da şampiyon 
çıkararak dahili hal"p dolayısile 
bir müddet futbola veda etti. 

Kcn<iisi F'rnnkocu taraftan 
sanıldığı için bir zanıaıı tevkif 
edilen, hatta ö!dli diye yazılan 
Zamora 1938 sem.sinde kalktı 
Fransaya geldi. Ve 3i yaşı
na kadar aynı çeviklikle olmasa 
da aynı mchnretle futbl oyna. 
makta devam etti. 
~c yazık ki ancak bir maçını 

görmek balı tiyarlığa erdiğim 
fakat iç ve dı. kaıakterlerini 
ezber e' tiğim Zaınora l,78 bo
yunda 76 kilo ngırlıkta l<ol, ba. 
cak. gü~s. <·ıı i nriııde ada
leli bir ııtlettir· . .J•f. nı rclir. Başı. 
nm öııii a,.ılrnı t•ı F:•"at saçla
rını bir nııı"tA ı:!fll mı'k mümkün 
ıic~ıldi. Zir ıı d iıı11 . güne!~ ol
sun olmnsm k.ıı Jı ha va lıtrda 
dnhı · bır k:ıskut t:ı <ır. Dı\imi 
kıyafetı coyledır. 

Kalın tekmclt klı C'Or.ıplar 

muhakkak <:ift<• bileklikle \"e 

dizleri de çok kttlm dilimli 
dizlikleri ortülüdi:r. Forma.~ı: 
san yahut mavi ıcn.kte gür.el bir 
gömleği örten kırmızı veya 
karıı;ık renkli çok zarıf bir sü
veterdır. O. bildi~imiz kalın yün 
örgiilti. yakası kapalı fanilayı 
bir kere Londrıı.dn giymiş ve ona 
"uğursuz" geldiği sabit olr.nuş
tur. 

Biraz da oyununu tahlil ede. 
!im: 

Dcgajmanları uzun ve sol a
yağiyledir. En meşhur hususi· 
yeti: iyi yer tutmıı.sı ve kaleci. 
!er için pek tehlikeli olan yerden 
az kalkarak gelC'n sütlere karşı 
emniyetli blokajlandır. Yum· 
nıklarını çok fazla kullanır. ö
nündeki miid:ıfileri hatt.:ı. ınua.. 

vin ve muhacimlerini de ytikaek 
sesle idare ettiği YR.kidir. Topu 
kaptıktan sonra "numara" yap
mayı sever. Güler yi.izlüdür. So
ğukkanlıdır. Kal~den hiç çıkma. 
makla \"e bilha~sa penaltı kur
tarmakla meshurdur. 

Kusuru? .. Kusur mu, meziyeti 
artık onun t:lkdirini kalecileri
mi1..e bırakıyorum: göğsiyle, o. 
muziyle, karniyle. bacaklariyle, 
hatta basiyle kalesini müdafaa 
eder. 

Yazımızı bu yaman futbolcu
nun şu sözlerile bitiriyorum: 

"Futbolu o kadar severim ki 
kendimi ancak kale direkleri a
rasında bahtiyar hissederim. O. 
rada e\•imde, odamda hatta ya
tağımda olduğum kadar raha... 
tun. Bütün iı.<;abımın, hiıılerimin 
~likOnete kavuştuğu yer orası
dır. Miidafilerimi idare eder, tu
tacakları yerleri i;:ıarct ederim. 
Ku..andığımı7. 7.&man sUnn- du
yacağ1m tabiidir. Lakin kaybet
tığimiz zaman dB mağlftbf t 
hoi karşılar ve hic bir zaman in· 
kisara kapılmanı. I<"ntbol oyna. 
madığım 7.amnnlar yaşamaktan 
bir .• ey ani ı:onam. Günlilk haya
tım bir acı mtınasız bir teeasür 
içinde g~er. 

Rakip tarafı sıkıştırıp gol 
tehlikesine maruz bıraktığımız 
nnlar can sıknıtısmdnn patla
rım. r~n bliyiik heyecanı bizim 
kale ı::ıkıştığı üslfüıte hücumla. 
ra tığradı<Tı ı:ı.m;ın riuyarım ... 

.\1111•1.iJ.:kM· Ektem Talı" 

27 .10.940 Pazar 
• 13 O:i: Müzik. lS.215/14.80: 

MUzlk: Rarn-o Sa ıon orkestııun, 18.00 
ProgrRın \C memleket aat ayan, 
l.'S.0.1: MOzlk: Radyo CR.ı: orkestrası 

ı İbrahim özgılr ldnreslnde). 18.150: 
MUzik: 19.30: ı.ıcmlekct snat ayan ve 
Ajıınıı bnberleıi, ırı 4~: Mllzlk: Fuıl 

heyeti, 20 ırı Mllzlk: c.,:ıııJ:ış ~·urıtln 

opcı ıuınılan p ıı çalar (Pi.) 20.4'5: 
Mtızık. 21.111: Konu:ma. !.!1.30: MUzik, 
'l'Urk Müzllt blı llğı koı"tı!IU (Şl't: Ad· 
nan ~avgın ı, 22 ın: Mllzlk: Seçllıniş 

Tan~olnı ı l'I ı 22.30: Meıııleket ~t 
•ynn. A iııns •ıııbrrlerl, 2:.!.M: MUZik: 

Cazbıınd c Pi. ı :!3 25 2:! :ıo: Yannld 
pr<>granı ve kl\p nış 
-------------

Sınenıa .,e tıyatr oıar 

Şehir Tıyafrosu. 
1 ~ l't-baı;:oı r~ 111 kı~m •111 

c ıliıııll11 1 :i,30 ıl.ı: 

ak~. nı 'J' :{IJ dıı 

O'•·''u 
1-ı ıı.ı.11 ( Utl tı• ... ı f\tıflH•ılİ 1\ , .. muıda: 

<:ıın.I•" ı :.,:ıo ıl•~: 

\I •111 :!ıJ~,ıı üa. U,\IH 
$ •hıı ·ı·ı~ ntro .• ıı "cıruedl l\:ısmµııla 

Cgtud M11hllo Snlxıhalılnin eseri •• 
''29,. 8ıılıwltc~rln Satı g1.infl 'Ml\Une 
saat ""l 'i 30 d ı c F'fonln aokı) Milli 
Operet < 4 ı 'Penle. 

G<'Cl' Suare "il., da 
1 Kereın AElı ... Muzikll Şark 

Ma h 
2 '"Muh. !I \leci .Mııtcdıı Efendi,,. 

!il 17. krıtı l<OIT'l'tJI 12) Perde __ _..___ 

Rnsjt Rıza· Tiyatrosu 
211 lUr5rlıı J'a711rf4•f'li \ C 29 Se.Jr ak· 
~:rnıı Uı-~ oj(lıı "Halk., ~lnı•tmuımda 

Af~.\CAN 

\Mt,ll (') Pwde 

,_ Şlmcliye kadnr dünyada yetfş<'n lmll'ı•ili'rin f'1l ly1sl 7.21mora··· ~ 
Direktörlük bir mevsimlik faaliyete teşebbü5 e 

Milli küme maçları 15 martta başı y ıcak , 
Tir iye ş al 

Milli küme birincisi, grup hirincis;{ır 
ordu ve mektep birincileri yer alaca .~ 1 

.. ci"' ~r"u~r1' 
ve mektepliler bırın ırııak oıte" Beden Terbiyesi Genel Direktöl"

lüğU tarafmdan 1940 • 1941 sen.e
•i futböl programı tamam n tes
bit ecli lnllşt:fr. 

Bu programa göre, bütün bö!g&
lerde lig maçları martın ilk haf. 
tasma kadar bitirilecek ve 15 
martta milli kUme maçlarma mu· 
hakkak başlanacaktır· 

Yine ayni tarihte bUtiln bölge
lerde Türkiye grup birincilikleri 
müsabakalarına da başlanacaktır. 

An karada 
Gençler birliği 
L askesporu 
2 -1 yendi 

Ankara lik maçlarının dünkü 
karşılaJJması AnkaragUcü sahtısm -
da Gençlcrbirliği · J.fa.skPspor ara
smda yapılmıştır. 

Havanın bozuk ve rüzgarlı ol -
ınası yüzünden her iki takım da 
hakiki kuvvet ve kahiliycUerini 
göı;tcrcmemirılerdir. 

Bu karşılnşmanın birinci devre
si ı-o :\!nsk('spor lehine bitmiş ve 
ikinci dFwrede de Gençler 2 sayı 
çıkararak müflabakayı 2·1 galip bi
tirm!şlerdır. 

Bu sene Tiirkiye 15ampiyonluğu 
mtls:ıbakalarmda do. dr~işlklik ya
pılmıştır. Yen! oekle göre Türkiye 
birincisini tayin için grup birlncisi, 
ordu birincisi, m!lli kilme birine.isi 

Ankarada iki devre ~ , r. bil ;ıır' 
karşıla§liltılar yapılac8 

1
• ııol ~" 

larm galibi Türkiye {aktır 
yonu unvanlDl kıızanar 

skeri liseler atletizm 
şa p ·yon as d" n bitli 

Askeri liseler atletizm mü&aba· 
kalannın sonuncusu hu sabah Fe 
nerbahçe stadında yapılmıştır. Ne 
ticede Deniz lisesi \"e harp okulu 
takımı 145,5 puvaııla birinci ve 
Kuleli Ji-.ec:i takımı 130,5 puvanla 
ikinci \ e Maltepe lisesi de 42 pu 
vanla üçüncü olmuştur. 

:\1üsabakalardan sonra Kuleli 
talebe;:.i ve atletleri şampiyon ınek 
tcbi 5elfunlam15lardır. 

m bombası: .. ~. ~ 
ı - 1smail, (Dz.) JS.3~~aı <~ 

Hayri {K.) 74,77, ~ -1~zl 6'16 / 
GQ 42 !\T 4 - Jialıt. •>J i\1· 

v, • )l""' 
M, 5 - Seyfi (Dz.? !\ 1. 
Haşim (;\ I.) 61.6... · 

hİtl 
Konser te ıı fi' 

1 ııırl 
l\latbuat ~·~·kııiı;l~ cııl•" 

lsliğlndoı:ı: 4 1 
ı1lın'11 

.~ Yüksek Vllı\yct Maka 111ucıı' / 
800 metre: ~.. tarih ve fiHl nuınıı.rall si ~ ıı• · _-;! 

1'eknik neticeler şunlardır: 

uınıı.rte ti fY_ 
1 - Osman (l\1) 2.8 2/10. 2 - 2 Te§rlnlsanl MO c ~ut> ~J 

Emin (K) 2. 11; 3 - Şefik (K.) pmı TakBfmde oağeıtık d!Ul ' r 
1 

dC' 
2. l? 2110, 1 - Şimşek (:\1) 5 - nunda Bırliğlmlz taraf~ 8'"t""r ~,t· 
Cavıt (Dz.) 6 - Yekta. Konser milhlm \'C zartı 

1 
gtO CI}~ f 

•.t layıııiyle 7 KA13unue""~r cdıını r 
4Xl00 metre: 
1 - Deniz lisesi. - Harp okulu 

46 1110 
2 - Kuleli lisesi 116 3110 
;{ - t'.1altepe lise i 48 4110 

3 adım: 
l - Mehmet (Dz.) 13. 29 M, 

2 - Nadi (K.) 13. 10 f\I, 3 -
Münır (Dz.) 13.04 11, 4 - Cemal 
(K.) 12,98 M, 5 - Şeref (M) 12, 
95 1\1, 6 - Şerif (Dz.) 12.80 M, 

Bevoğlu Halk Sineması 
Hıı..:-Uıı saııt 11 de S ilim birden: 
1 - Rus • Jaııon Harbi: Tllrkçe. 
·~ - Tehllkrll ~lnoora. 
:i - Or«tu Kahramanı. 

tcsl gUnU akşanunıı t 
11 
lio~ 

z1 erli.il' O'' 
ŞimdJye ıuuııır tev fiil) ıtl ~ 

lıllctıerinJ htıınil buIUneJlc,ıııoıııl 1 

lllerlmiz mczkllr günde 

Jcrınl rica ederiz. _ .~ 

~ o' 
k arat1•Y ~-

Kayıp çocu geltt' ~ 
.,.ırda 11ııP Romanyadan All8 -' - -•ıııııitb ı.ıı' 

·ırkecJ W' ııet ~ 
haclrlerdeniın. ıs senıınte tıetfl r:ec' 
de oturuyorum. ocıuııı tP.,rJ 
lunan ı 7 ya~arınd& gtıı'!l ~"' 
o.ym 24 QncU Pcl"§eınbC d•Ş~rı "-~ 

• k uzerc ,oev:J 
cirhaneden gezuıe Böyle bir KoJıP' 
bir dııha geırnedl. oJIS klld> ~~ 
görenlerin en ;rakın ı~stlfıl)~t ıı 
haber verıncJcr!nl ~ 
rica ederim. --~ ıııuıeef11d0 

Sirke<:! )lleı»•r ~ 

Havriyeden: 
hUkU\t 

.Kadılnir 2 ıncl ı;rılb 
Jll:indeıı: ( 

:ı3o; '1l ıı.J<U~ fi 
Hı:ılen Bakırköy cltll"a':uı~.J 

tanesinde tedavi aı~nı;; \'ti ~# 
mukaddema hacredile uı 0ısıt ~ ~ 

( umhıırl.Ht lıa~ ruıuı münw;cbeUyle 29/10/940 sair glinll 
meH·ut ~ff>rlere iltt\ rt«>n: 

1 - (it'ce '\"nrNncl.rn ~onrn saııf '?-30 ıhı J{iiıııii<len bir \&pUr 

harc.ık<'tll• t' l,iİllar, Kuzı.;uncnk 'c nr~ lnltt.·~·j bkelelPrine 'Uğrayn. 
rnk <;en~ellıöyiine ~lıl<'ccldlr· 

2 - Goce yarı ınılım <ıonra saat 2 cle Ü küdardan Sirkeciye ,.e 
l!!lllt !?.30 ıta d-ı Slrl.ı~lılen ÜKkllilnra nrnru \"UJllU"ll r.fer yapa.c-aktır. 

ği gazete ile ilAn ccı:ı;~' ~ 
oğlu :Mehmet CCJJl N f ~ ~ 

1 dıköyünde :Modada yusuınuJdOS tP 
sciltağmda 9 No. ıı e\'d:cııı.yet.! al Jf 
:Meliha ı<umbaracının taribı.ııd' oJll 
konulmasına 23·ıO·IH~ILJ"I' il~ 
rar verildiği aıl\.kad& 
ı:ıur. 


