
tı 8•rını pulları 
l>~l&aya çıkarıldı 
~tlı 'l'cıgr;,.r, Tclc!on Umum MU· 

>l 'tl'l P~ sayımı mUna.ııcbetnc 
~~ llt:ret.mıo. bunlar plyaaa· 
1;ıtılılt l§lır. Yukarda 10, 6 ve 3 

cı.ıı ~e ıo Paralık pullardan iba-

~I ileri puUnn görilyonunuz. 

~an bataryaları 
l>u"r mıntakasmı 
~ dövdü 
~ dlJ.ıı a <A.A.> - Alınan batu
~ "e ~:k~aın famlalı ate§ açını~ 
'1.~ böıgcaine obQalcr dll§Intl&! 
~' ~lerdo bir miktar hasar 
~~il§ ve birkaç kl§i ölml,)ı ve· 
...._ ~hr. 

• 
d ıspanya 
~hiliye nazırı 

1,. ~da Musolini ile 
Jıı 4f .. t defa görüştü 

"-lô.kattan 
le'llkalô.de 

r & lc.Qrarlar 

Almanyada 
ablukanın 

tesiri 
fazlalaştı 

Bakır kalmadı 
işgal edilen yerlerden 

alman 
Petrol stokları da 

Ulkeadl 
Londra, 3 (A.A.) - lktısadl harp 

nazın Dalton burada söylediği bir 
nutukta ezcümle demL,Ur ki: 
"- Almanyada bakır eksikll:f 

hAd bir ~ekil almaktadır. Elta!kUğl 

hWedllcn dl~cr ham maddeler, benim 
latediğtm kadar kıt olmamamna ra'°· 
men petrol, demir baUtalarr, kauçuk. 
kW'§un ve mellBUcattır. Almanlar 
bu maddelerin çlttikçc ekalkllflnl 
ht.ssedlyorlar .,, 

CDenmr 4 ii .. ,.t\de) 

İngiliz 

çocuklarının 
Kanada ya 
naklinden 
vazgeçildi 
Londra, 3 (A.A.) - Hükilmet 

denizaşm memleketlere gönde· 
rilmekte olan çocuk kafileleri • 
nin sevklerini tama.men durdur
muştur. Böyle denizaşm memle
ketlere çocuk taşmıakt:a. olan 
vapurlarm ba.tıtılnu3 olııiUr, 
bunlara harp pmlleri refakat 
et!e bile Atlantik denizinde me· 
teorolojik şeraitin bugUn fena 
buluııınası, yolcu vapurlarını 
:tehlikelere maruz bıralana.kta • 
dır. Bina.enaleyh hükfunet, bü· 
tün arzusuna. rağmen coşkun de
nizler Ye frrtmalar mewim.i olan 
kış zarfmda. denizaşırı memle· 
ketJere çocuk sevketmek mesu. 
liyetini deruhte edememektedir. 
Plinm tatbiki şimdilik tehir e
dilmifl ise de, bundan sarfınazar 
edilmi~ değildir. 2.650 çocuğun 
sevkiyatx icra edilmiş bulun
maktadır. 

Yunan atletleri 
Bagla geldiler 
Yagollavlar da 
1arıa gılecelller 

SON HAVADıSLER 

KUJ:2UŞ 

3 B1R.t.NC1TEŞR1N - 1940 P E R Ş E M B E lLAN İŞLER?: Tel. 20335 

Başvekil Hatavın 
iktısadi vazivetini 

Bugiin Rainazan 
Bugün Ramaza.nm 1lk gUnUdUr. Bu 

ay içinde camllerdo ınııttillQk taratın 
dan aecııen vlizlar taratmdan muhte· 
Uf dln1 mevzulardan ba§k& bilhassa 
hava kurumuna yardım ve havactlı
l'm memleket mUdataaamdaki bUyUk 
ehemmlyeU etr&tmda vaazlar verile· 

Beri inin 
bombardımanı 
gündelik oldu 

Sanayi mıntakaları da 
hombarclunan edildi 
Londra, ! (A.A.) - Londra

da. resmen ha.ber verildiğine gö· 
re 1/2 ilkteşrin ~i Bcrlin 
yeniden İngiliz bombardıman 
tayyarelerinin taa.mızuna. uğ
ramıştır. 

Münakalat yolları ile Alınan
ya.nm sair a.ksammdald benzin 
depoları vo iatil& limanlıın da 
taa.rrum uğramı:şttr. 

!NG1L.tz HAVA 
. NEZARET1N1N TEBLlCt 
Londrcı, ! ( A.A.) - Ha.va ne· 

zaretinin tebliği: 
İngiliz hava kuvvetlerine 

mensup kuvvetli filolar, dün ge. 
(De\"Ulll 4 Uortide 

cekUr. Havalar müsait olduk~a bUyUlc 
camilerde mahyalar lmiı;llacaktır. 

Şehrtmlz.cle ak§am vo lm!tı.k vakit· 
lerlndo Galata kule~lndeki projck· 
tör Do İstanbul kulesinin yangın fe· 
nerlerl, Kandilli nuıathancsinln ihb:ı· 
rile yakılacak ve top aiııacnktır. 

ingilterege 
dünkü hava 
hücumları 

Bombardımanlara 
rağmea 

En mühim sanayi 
mmtakasmda 

rallrlkalarıa 
ıaaUyeU sekteye 

atramadı 
Londra., 3 (A·A·) - Dün lıı.giJ. 

tere üzerinde on Alman tayyaresi 
dil§ilril.Iınüştilr· Bir İngiliz avcr tay. 
yaresl kayıptır. 
Mal\ım olduğu üzere en mühim 

İngiliz mühimmat fabrikalannın 
ekserisi Yorkshire 'de bulunmakta... 
dır· ''Yorkshirc Post" gazetesine 
bu BaJıa;>i mmtakasma ya.pı}nn hü. 
cumla.ra. rağmen, fnaliyotıcrino de. 
\'ant etmektedir· 

İNG!Uz TEBLlGt 
Londra, 2 ( A.A.) - Hava ve 

emniyet nezaretlerinin tebliği: 

tetkik eııi 
Mö001 Ş~f 

ilk f zrsalta Hatayı şeref
lendirecek/erini vadettiler 

Doktor Relik Saydam Batayda Parti 
teıldlAtı meaıapları, tacirler 

ve halkla 1ır1,tcı 
Antakya, 3 (Ilususi) - Başveki. 

liınlz Doktor Refik Saydam ''o re
fakatinde bulunan 'l'.icarct Vekili 
Nazmi Topçuoğlu'nun Hatayda. bü
yük tezahUra.t ,.e heyecanla. karı:r. 
landıklannı diln bildirmiştim· 

Şehir mcthalinden bclcdiyeyo 
kadar bUtUn yol meydanlarmı dol
duran on binlerce Hataylının coş. 
kun ve sevgi tezahüratı arasmda 
yürilyen Baııvekillmiz bclediyo ö
nünde Hataylrlara hitabctml.slcr vo 
demişlerdir ki: 
"- Sayın Hataylılar, 
Ankaradan nynlncağun zamana. 

zfz Milıt Şefim.iz Büyük Re.lıücwn
hurumuz !nönü size muhabbet vo 
solamlarmı bildirmcyo beni me. 
mur buyurdular Ye en kısa. iblr za
manda trrsat bulunca. s1zln aranuı. 
da bulunacakla.rmr vandolUler. Bu
nu size l!e\inçle miljdellyoruın· 

Sayın Ha.taylıla.r, hakkniıda. gös.. 
terdiğiniz sevgi te.mhüra.tnıdan do-

Birmanya yolu açıldığı 
vakit 

Japon - ingiliz 
münasebatı 
nazikleşecek 
Londr:ı., :? (A.A.) - Röytcr ajan· 

mnm dlplomııUk muharrlrl yazıyor: 
önUmUzdekl onbcş gün zarlmda 

Birmıuıya yolunun tekrar açılm:.ı3111a 
karar verildiği zaman lıis'lllero ile 
Japonya arnsmdaki mUnıı.scbctlerln 
nazik bir s::ıfhaya girmesi muhtemeldir 
Japonyanm bazı ihtlmallcrdc mihvere 
açıktan açığa müzaheret vandcttlği 
bir sırada yalı§trırnaya matuf olan 

layr şükranlarımızı arzcdcrlın· 
Miltcakrbcn 'illiyet konnğmd:ı. 

bir müddet istirahat eden Baı:ıvc .. 
kilimiz saat 20.30 da şereflerine 
tertip edilen turizm otelindeki 100 
k.i§llik ziyafette bulunmu!5lardrr. 
Bu ziyafeti vaU konağı bahçesinde 
verilen bir kabul resmi takip et. 
~tir· 

DUNKU ZİYARET YE 
TEMASJ;.AR 

Antakya, Z (A·A·) - Geceyi vi. 
liyct konağında. geçiren Bııavckili
miz Dr. Refik Saydam bu sabah 
dokuz buçukta vllilycte gclmislcr. 
dir· Burada bir milddet vilayet i"
lcriylo meşgul olan sayın Ba§vekil, 
Hataym iktısadi vaziyeti hakkında 
alAkndarlardan izahat almmlnrdır. 
Tücca.rlann dileklerini dlıılcml ter. 
dlr. Toplantı iki saat sürmil!5tür. 

Müteakiben otomobillerle on ki
lometre mesafedeki Defne şclfilc. 
sinde bir g~zinu yapmIŞlardır· 

Ba~vckil Dr. Refik So.ydam öğle
den sonra saat 17 •1e mtizc:;i gez.. 
mlşler ve bilihare halkev:indc ve
rilen çay ziyafetini şercflenPirmftJ. 
lcrdir. Başvekmmız burada şehir, 
kaza. vo nahiye parti teşkilatı men
supları, halke\i azalarlyle tnııış. 
ını§lar ve uzun milddet ba.sbihal et
mişlerdir. 

Alman zayiatını 
telAll için 

italyadan 5 O O O 
pilot gönderildi 

~ ~lenmigor 
~· (.4.A.J. - Stefani bil· 

l7t da.lılliye nazın Serra· 
~<bevamı ' ttncUde) 

On birinci Balkan oyunlarm& !f. 
firak edecek olan Yunanlı atlet ka.- ı 
file bugünkU Konsv~ooelle gel. 
mi§lcrdir· Yamı da Yugoalavla.r 

Mısır 
cephesinde 
şimdilik 

sükunet var 

Bu sahalı erken münferid düş
man tayyareleri ccnub doğu sahil 
!erine muhtelif kısa taarruzla · 

(Devamı <!I 

Bu Tur 
gör~tm 

tedbirin 1damcşl pek az muhtemel 
tcdlr. 

Londm, 3 (A·A·) - Britiş Yu. 
nnytcd Prcs'c nazaran, Alınan hava 
kuvvetlerinin pilot zayiatını telifi 
etmek üzere 1taıyadan Almanynya 
5.000 pilot gönderilmiştir. 

Aynr ajansa göro birçok kilçtik 
Caproni {bir tip İtalyan tayyarc::ıi) 
tc{!CkkUlilnUn Alınanya istiknmc
tindo uctuğu görUlmUştür· 

i' 

geleceklerdir· 

'l'eklrdağlada 

\ tarlada llaldl 
>olcuıar, haddi istia biden fazla olduğu için 

Otobosçule; ;,;urfı~;.~;;ırmadılar 
Yolcu ucretini 1 O O kuruştan 
~ 2 5 O ye çıkardı!<~~. , llncllıte)' 
~ Veldlllll Devlet ldtaplan 
~"'11 ~ mtlftrltıfb&ıa: 

~ Otretmea ve Talıllılırı 
~lu tllıntakamıdakl okullar ~ğretmen ve talebelerine bir kolaylık 

• 41~latlklAI caddeliılde Foto• Spor mağazumd& bir satı, yeri açıl· 
.._ ~rlara bildlrWr. {9289) 

Habetiıtanda benzin 
ve mühimmat stoklan 
mütemadiyen bombar· 

dıman ediliyor 
Ealılre, 2 (A·A·)' - Umumi k&

rarglhm tebliği: 
29 Eyllllde Hayfa Uurine yapı. 

lan hava akını eanumda hava da.
fi toplan içinde ~ kloi bulunan 
bir ltalyan bombardıman tayyarc
aini hua.ra. uğratm]I vo tayyare 
Suriye topraklarına :inmeyo mec. 
bur kalmıftlr· 
Diğer cephelerde eilktnct var

cltr. 
ADENE HVOUM 

~den,. 2 (A·A.)' - İtalyanlar 
dUn Aden tız;erine otuz ikinci bas
lan tetebbU&erini yapmqlardır· 
Şehrin il.zerine bir tek tayyare ge. 
çebilıniş, o da harp gemilerinin a.. 
teeı ytlzijnden yUbelm.eye mecbur 
kalmıştır. Tayyarenin atbğr bom
balar bu sebeple ha.sar tevlld ede. 
ınemfştir. Bir lııgiJh avcım dlifman 
tayyaresinl mitralyöz ateşine tut. 
m111 ve dtlpıa.n tayyaresb:ıln ınota
ründen duman çrkarak uzaklqbğr 
görillmi}f tUr. 

ASKERi VAZtYE'It TABLlL 
Londra, ı (A·A·) - ru5yter a. 

jaMmm askeri muharriri yazıyor: 
Orta doğuda general Vavelin. ku· 

.(DevaıQI ' lbıdkte). 

Amerika 
harbe 

ne zaman 
girecek? 

Harbe girip gİrmiyeceği 
üzerinde değil 

Ba nokta flzerlade 
aeırıyat yapılıyor 

\'nşingt-Oo, 2 (A·A·) - Mihver 
devletlerinin Japonya ile birlCl}mc. 
si, şimdiye kadar vukubulan bad.i
sclcrin hepsinden fazla Birleşik A.. 
mcrikayı ho.rbc girmeye yn.kl~tır
~ gibi görilnmcktcdir· Vaşington. 
da ve hatta infiratçı mahafilde, ilk 
baharda Birleşik Amerikanın belki 
do harbe gireceği kanaati gittikço 

~
Bu i••retin manası et birkaç gün içinde do.ha fazla vücut bulmaktadır. Hnt-

-s- tfı. diln Vaşingt.onda çıkan Stnr • 
Oğr eksiniz Post gazetesi nil5an ayIDI bile zik-

Gene Haber' de birliaç gün içinde Haber'in !::1~·:;JC:~e~ =: 
~ kışlık programını göreceksiniz. Birlc§ik Amcrikanm kain.cağı mün. 
S ~V'V'\""'""""""'~;vv'V'V'""'NN'VV'""'""'"""'~""';vv""""lf'V'\ı;vv'V'V'llVY f orid yaziycti iaarct ederek, J a-

.(Dennu 4ı UncUdc) 
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46 Yazan :/(adiccan- .J<a/lı, 
Gıttikçc de saldrrı"Jorlar; eğer 

lıep birden saldırırlarsa hiçbirimizi 

sağ koymazlar! .. 
General Gluk bu kadar :ı:ıırnrlıı 

kalm~yı kar sayınıç, ardmda. yüz
lerce ölü b:.l'nka+ak çekilip gitmiş
ti. Hnlbuki dıı.glıfarm verdikleri 

~ehit sayısı iki kişiden ib3retU. 
RU31:ır Haçin \'C Avar köylc.ıi -

nin hepsinde ııynl mukı:wemetle 

knrşılnı;ıyorlardı. 

General dU;ıfüğü kötü vaziyeti 

gülünç göstermemek için şu meş. 
hul" sözU tekrar ediyordu: 

- Dab'IStanda. dağlar, Çeçen.Is p 

tanda ormnnbr insa.nt korur! ... 
lmam Şamilin hlikfunet merkezi 

olnn Dergo ormnnlı dağlar ara _ 
smda bulunuyordu· 

-19-

KA ÇIRIL.'L'\'" PRl::NSES·-

Haftalar vo aylar, dağla.rm her 

bucağından nksedcn iriliufaklr za.· 
fer haberleri anısında. geçiyordu· 
Bu snııdıı Bam Murat Ru:s cephe
sinin gerilerine kadar aarlayor; 
bazan gUnlerce nerede bulunduğu 
anl:.ı.şıl:unıyordu· Ya.but einıdi fi· 
lan kasa.baya nn.sımı bnskm vcrdl
ği söylenirhcn ertesi sa.b:ılı yUz ki. 
lometre ötedeki çadırlı ordugahı 

alt Ust ediyordu· Fa.kat onun bu 
alanlardan mnlrA:ıdl zavallı Rus 
askorlcrini öldilrmek değil; Ah
met hanı kaçırmak, intikam al· 
mnktı; halbuki Ahmet han ne za
mandanbcrl y1lmı§, Rus bq'ku· 
mandanlığmm da göztlndcn dll§
mllştü. Hacı Mu.re.dm eline geçme. 
mek için bucak bucak kaçıyordu· ' 

Arkadaı.ılıı.n Hacı Murada: 
- Bu sevdadan vazgeç! Ola.

cak eey değildir!··· 
Diyorlar; clinletemiyorla.rdr· 
Bir aralık Ahmet hanm kısa bir 

hastalıktan sonra öldüğü duyuldu. 

Hacı Muradm canı sıktldı; arka· 
da§la.n sevindiler: 

- Allah bizi de seni de aeviyor
mtJB; faydası tchlikeslndcn az bir 
maceradan kurtardı· 

- Tohllkeslz i81 kim olsa y& • 
par! Ahmet hıı.nm ka.çınlmam 

mllmkün olmıı.dığmı söyllyenler a1z 
değil mislniz; ya.n.ıldığmm ispat 
etmeliyim; başka tnrlll bana ra
hat yoktur. 

Etrafmdakiler blrlblrlerlne bak. 
tılar; Hacı Murat devam eW: 

- Benlmle gelmeniz için m.ı 
zorlamam; yaln.ız da giderim!··· 

:Akbardilav atJldı: 
- SöziinU bil Hacı Murat, öl

diiğUn yerde ölUr, kaldığın yerde 
kalirzz! 

ötekiler tasdik ettiler: 

- Elbet-· Elbet. .. 
Hacı Mogoro avuçlarmı kaması

nın gümüş sapma dayum~; ka31a· 
rmm Ustilne kadar dllşen uzun ve 
k.tvıreık tnylll kalpa,h'IllIIl altından, 
sessiz bakıyordu· Hıı.cı Murat ona 
sordu: 

- Ne dersin? 
- Fırs:ıt bulduğuın yerde senin 

önUnden gitmezsem aıı~mın sUdü 
bııram olsun! 

- O halde bir daha hiç kimse 

bana ne yııpm:ık istediğimi sor -
masın! 

Hncı Murat nıııç:ıyı clıı bilen ild 
atlı sesU: 

- Ilike ( 1) nin nerede olduğu
nu öğrenin! 

Emrini verdi; Rus batlnnnın ge 
rilerine gö.nderdl· Bunlal" ertesi 
ak:ın.m döndiller; 5u haberi getir. 
diler: 

- Rikc Hinıdi Vchlolinski ltö
yUndcdlr; bu köyde şimdi bir tn • 
bur r.us askeri vardır. Kumuk 
banı Aslan bey de kız ko.rdc§ini 
a.lm.alt için gclfyonnll§ ! 
Hacı Murat ata. bindi ve sUrdU· 
Rus hududuna yaklflitıklan za

man bir yamaçta mola verdiler; 
gece yola. çtkblıır; '·Haydalt'' a 
doğru aktılal"· Şafak sökerken g~ 
çecekleri boğud3 bil" Rus taburu
nun çadır kurmuş, Vazfyet alınış 
olduğu öğrcnJldf. Hacı Muratla 
yirmi dellkanlt dağa tınnandılar; 

arkaya. s:ırkblar; sonra iki taraf. 
tan baskın verdiler. :r..u.G Uıbunı 

dağıldı; esirler sorguya çekildi; 
Bilte'.nin Vehtolins.klden a;>rnlmııdr
ğı an~ıldı. 

Hacı Murat; 
- Bike'nln muluı.tızlığtnı yapan 

tabur sizinki deği lmidir? 
Dedi· 
- Hayır ... 
- Orada. bir tabut" dnha mı 

var? .. 

- Evet. .. 
- Kale naaıl? 
- Sağlamdır. 

- ToJ? var mı'! 
- Blı-kııç tane ... 
Hacı Mogoro sordu: 
- Kale duvarlıı.rmr yumrukla 

mı yıkacağız? 

- üstünden aşanz ! 
- Kendi ayağımızla kafese gir 
~ oluruz. 

- Ya. ne yııpmalı? 
:Akbıırdllıı.v sö:ı:e kal'J8tı; 

- Bu iş ltıfla bitmez; davran
mak gerek ... 

Mikki Haydar Bek sabırsızlandı: 
- Top da. bulduk . topçu da, ... 

Birlikte g6rllrUrUz! Vertolinsklnin 
kalesi pek mı sağlam bir ney ... Bl· 
zim evin duvarlarında iki Uç mi.sli·
Bir gilllo savursak herhalde bir 
delik açılır; o delikten de blrlmiz 

girerse hepim.iz girm~iz demek -
tir· 

Se:llcr yllkscldi: 
- Haydar Bek doğru slSyIUyor! 
- Hnkkı vnr ... 
- Topu da götürelim· 
- Çabuk olalım ... 

<Dc\'lmr ,·ar) 

(1) Pren.sos ,·cya hannn sult.an 
demektir; Ahmet banın l<nrısmı 
kastediyor· 

' .1: -.~) ı.. 1 ' •• ' ,-, ,.. ... 

I nsan garip bir 
mahluktur , C J<;:ut hallndokl failler cansız 

olu51a.nnda fiillerini cemi 
hnllne soksak <la failler gerçi: 
"Bl:ı:l nlı;ln cemi haline soktunuı!,, 
füye ses ~ıkaramaz. Fako.t lıı can· 
lıya taallff.< e<Unce dcj::.rlşmcsl ın. 
zım· Hele bu canlı söz nnlar cins
ten btılUDJll1USQ.o 

Bir ta\'Ul• hır ızı, Hl c-~nlı ta
\'Uğu bir gcceyn.nsı birer birer ke
sn de ta\'llldann tıkann:una· 
lamın fmliiin bulunur mu! nımnn 
böyle olabtleccJ;rfnl iddia eden1erln 
~ine c;azetclcrd('l) Ö~"l'('l)lyor· Ne • 
tekl'11l C klicln.rd:ı l\ısıklıda b!r tn
nılt lnrsızı bunu yıı.pmı~ rt-ı tn,'llk
Jar rıes tıııc çıkıı.nnamıJ:n·. • ·nı.'\ • 
:- et e11rrl kP.nh biri :rn lm.l" nmı~ 
't· bu lo;;I hn h:ıpls~ıane l;ıı~l.rt'r~m 
~ ::.ptığl n.ntr.,ılmı,. Doğrusu blı • 

yilk bir usta.ilk· Bu f.;t yapan aca. 
ba tımıklan fpnotlznı1\ mı ctml!J· 
ti? r.unu <'hlfnden sorup öğrenme
li· 

B:ına öyle gcUyor !d, lnsıuılıır 
uykuı1a oln3larmı bile zanllı m&h. 
lfıkl:ıra ylikletmel.ien çcl<lnnılJor -
larm 

22 yaşa 23 bıçah 
[ !i'IJUm•~ feri lıir rlnayf't ol. 

mm:; hlr ;.:-cnç 22 ncl ya
-:mdnkl lmn mı 28 yerincl<>n bı· 
taldıyarul< öldiirmil~· 

Cinayet, ölllm , .c ımlre t,'ibl a.cı 

rntwzular iiz~rlndc niiı.t.c ynpm:ı.k 
do~u tle~iı. rak•t hrr ya a IJ!l" 
bıçnli ilarlK'"'I nrdrn? Oylevse ni
çin !!'? ti:> - ıı et•· 2s. nill"e bu n ''" 
·•)rı blkmıbırda•ı ) aoılım nıııhaı.c· 
mclerin t" bli lıi r r• r! lr r.;f ol'>a J:<'. 
re1

\. ·~ı •'ıt"ın in olılr.,!:'11 mnl.bl ı,:ı
ılın'TI lf"d<' 1.llr mi, ıl•'n.hılı ~ 

Jt. 

11 A E E ~ - Al'J'lm Postnsı 

Roınanya ile 
yapılan anlaşma, 

Tatbikatı için iki kişilil< 
bir heyet Bükı·e§e 

gidiyor 
Romanya lle nnımızCla y.ıpılan tl· 

carct muıı.hcdcsl Vcklllcr heyetinin 
tıısvlb!nc arzolunmu~tur. 

Ticaret wlcü.letı onlnşmanın tasdi· 
kl.nl mLte:ı.kip tr.tblkat ve teferruata 
alt noktalar Uzcriı:ıdc hııı:ırlıımııya 

ba§ladığı kıı.rnı l~ı altıl:adarlarıı bll 
cllrcccl~tır. 

B:ındD.n ~ka yeni anla§m:uım tat· 
blki etrafında namen hUlcQm'!Ulo to
mn.slnrda b<ılıınmnk U:ı:crc Bilecik ıne 
busu doktor As:ım ı:öle~ ile latanbul 
ziraat b:ınka& mUdUrU Mehmet AlJ 
BUkre1e gidecektir. 

---o---

Şimal memleketlcrile 
ticaretimiz 

Vekalet yeni 
l<ararlar verdi 

Şimnl mcrnlekctıerJJc tıcart mllna· 
sebatımızın inkişafı için ticaret ''o· 
lctüetl b:ı.zı yeni ı~nrarlaı· nlmı§ ve 
Dı§tlenrct raportıırU Natuk ZJyaya 
dlrektltıer ,·ernı!:;Ur. Raport6r Natuk 
tsvcı:c hareket ctıntştlr. 
Diğer taraftan Çekoıılovakya ile 

yaptıgımız ticaret vo kllrlng n.nıaıma· 
llllltn to.:ıfiycst knrarl~lJnlmt;Jt.Jr. 

ŞL"lldlye ita.dar kllring yoluyla lh· 
raç olunan emUıı bedelleri, mal ftha· 
11 sureUle tasfiye olunacaktır. 

--o~--

"Tan,: muharrirlerinden 
Nacı Sadallab 

Vasfi Rizaya hakaret 
ettiğinden 

İki glln hapse 
mallk6m oldu 

Evvelki gece Şehir Tiyatrosu
mın Komedi kısmında müessif 
bir hadise olm~tur. 

Tan gazetesi muharrirlerin -
den Naci Sadullah, temsil esna.. 
.smda, sarho,; bir halde tiyatrô
nun arka kapısından, kapı cam
larmr kırmak suretile girmig 
ve kulis arasında muharrir ve 
aktör Vasfi Rıza ile şiddetli blr 
milnaka§aya tutu.smuştur. 

1'\aci Sadullah bu esnada Vas· 
fi Rızaya ağır hakaretlerde bu. 
!unmuş ve hakkında bir za.brt 
tanzim olunarak dUn Beyoğlu 
cürmilmeşhut mahkemesine ve-
rilmi~tir. · 

Muharrir Naci Sadullah mu
hakeme.si sonunda 2 gün müd· 
detle hapis cezasına mahkCım 
olmuştur. Ancak sabıkası ol
madığından ve tekrar böyle bir 
suç işlemiyeccği hakkında ha
kimdo kanaat tesis ettiğinden 
cezanın infnzr tecil olunmuştut. 
Suç teketilr ederse bu cezanın da 
ilave ve infatı kanun icabından· 
dır. 

Uç diikkan yıkııctı 
DUn Yenlcıı.ml avlusunda Hıı.cı Hay 

rettın sokatmda bir lnhld:ım Mdlsesl 
olmuı, lazlıi csltlllk \'C barnplıktnn Oç 
dUkkAn blrdenblro yıkılın~. çökmü§· 
tur. 

Bunlardtt!i 24 numıırnlısında Hamdi 
admda blr JJ.leycl çıılı§maktaydı. DUk 
kini:ır yıkılırken., Hamdi birdenbire 
kendlslnl toparlıyarak dı~ıı.rı fırlıımL' 
hayntı:ıı kurtarmr~tır. 

Eevcıco belediye tarafından istim· 
llk olun n diğer fiti dllkk!\.n bo~ bu· 
lunuyordu. 

z 

1 
Doğru 

Değil mi} 

Hastahaneye yatırı!· 
mıyan bir yaralı öldü 

AJaasıa ver.ull 
yangın 11a1terl 

Anadolu Ajıuw eV\'elld gll',.. 
zetelere nu teJgmfı ve.rdl: ~ 

U§Bk, 1 (A·A·) - D0Jı ttJt. 
Simav'da çıkan ve ~ ~ 
dit etmeye ba§lıyan ~ 
ymlyle oehrimlz itfaiye ood ... 
dan biri derhal SfmaV& 1 .,; 

Middeiamamlllk bastabanede nlbetçl 
bulananlar bakkmda takibat yapıyor 
EwoJkl r;ecc EyUpte, EyüplU ka· 

sap-Zcklnln kalnblraderl Tahsin tam· 
tmdan bıçaklaruın inhisar tütUn de· 
poswtda odacı O man dün s:ıbah m· 
mU§tUr. 

tddlayn göre Osmıı.nm ö!UmUne ııe 

bcb CclTllhpaş:ı. lıaatruıes!ne gH
türWdUktcn sonra a~ıı.kta bir ilk to· 
dıwl ile dIJ:m çıl:nnlmııBl ve hıı.ata 

neye yatınımnmnsıdır. Oıımıın böyle 
ce fazla kan kaybctml§tlr. 

Osman yıırıılı yaralı EyUp müd· 
delumumlllğine gclnıt~. mUddelumumı 
llk ıccndls!nl tekrar hastaneye g!Snder 

Almanlarla 
yapılan 

müzakereler 
Tediye şekli ve kıymet 
üzerinde henüz netice 

alınamadı 

Ankarada hilkiımeUmizlc 21 mil
yon liralık ticaret anlıı,ema.sının te. 
dlyo 5ekillcri ve mübadele edile
cek maddelerin ltıymcUcri iherin.. 
de müzakereler yapan Uç kl§ilik Al
mım ticaret heyeti dün Ankara.. 
dan 5ehrimi%e dönmU!i, Perap:ılıı.s 
oteline inmiştir· 

Elde ettiğimiz malümata göre, 
yapılan mlizakerelerde hcnUz bir 
netice almama.nııştır. Müzakereler, 
bilhassa. Almanyanm lsl•lfun altın
da bulunan memleketlere ııit para. 
lara verilecek kıymetler Uzcrindo 
olmuııtur· 
Almanların m:ırka göre tcııbitlni 

istedikleri kı.Y?11ct bu paralarm ea. 
ki kıymctlcrind'cn çok dl13Uktnr
Rfikumetimiz bu memlekeUerln pa.. 
ralarrnı eski kıymetleri Uzcrinden 
hesaplamayı teklif ctmJ.ştll". Çiln
kU Alman teklifi he!aplıı.rda a.ley. 
himiu olarak 1,5 milyon lirnlık 
bir fark meydalııı. getlıınckted!r. 

RGşvet aıaa 
Bir polis 6 aya mahkUm 

oldu 
Galat:1 merkcrl mUrottebatmda.n 

bulunduğu stradn, Konyalı .Mehmet 
adında bir kereste tUccannr bir ka
dına sarkıntılık ederken ynkıılayn.n 
ve kcndisintlen 20 lira rUşvct ala.. 
rak serbest bırıü:a.n polis Nuri Al
tıncı asliye ceza mahke.mcmndc lllU 
ay hapse mahkfım olmu§lur. 

• ltalynnın haı be glrdlği.ndenberl 
llk de!a olarak bir inglllı ~llebl lzmlr 
limanına gelmiştir • 

m.lştlr· Ugak halla konıfll e
mlştlr. Fakat Daman hastaneye yat· balkmm uğradığı bu fe~ 
tıktan b!r müddet sonra 61m~t1lr. bUyUk bir teessUr duyınak~yt 

HAdlseyo EyfJp mOddelumuml mu· 
avln1 Refik el koymu§, O:ımanm ecae 
dl adliye doktoru Sal!h llll§lm tara· 
tmdan morga. kaldıntml§tır. lıtorg 

raporu i'l aydmlatac:ık, l'ğor Osman 
hastaneye yatınlmadığmd:ın 6lmU§ 
se, valm. gcceai bıı.stnnede nöbctçl bu· 
ıımanl:ır hskkındıı tnklb3.t ya.prlacnk· 
tır. 

Gece saat 24 e doğru , 
gelen haberler 2liO erin ~ 

dl
,, 

olduğunu blldirmektcY · _,,,J 
Bu telgrafı okuyunca ,.....-.,. 

de\'aDl etmekte oltlo~ Ç~ 
meylisoooğtnlz t&blidir- ~ 
a.oca.k gcoo yansına ~1 baı" haberler 250 cdn yıındığlll lt ,_. 
riyormuş. KUçUk l'O ~ ~50 e. 
za merkcı.i olan sıma,·ib bO ,.. 

Diğer yaralı Hıımdln1.ıı sıhhi \'&ı:I· v1n yanm:ısı a~ yuka1I I~ 
,YCU lyldir. zanm yamuım belki daha fll' 

Yerli çivi 
yapılabilecek 

Fabrikalar bir ay sonra 
imalata başlıyor 

sının hiil olması demelötlr-~.t 
haberin tsc on binle.-ce ~ 
\"eya Simsvla maJrian ~ 
a.Wwlar ntudaşlar ba,ta ~ 
Uzero memleketin c!ört k!sır ; 
yUz binlerce kf~yl nıUtc • oJlf' 
mi§ ve meı~ içinde bmıJo111 

ğuna f}Üphe yolrl:ar· "'': 

1 

Bu hnberin nrkasmt ~.ı&t " 
Acaba o gece sn.baha. ~ tJ' 

:Mem?eltctlmlzde 8 mllimetrcllk çu· ertesi gUo de ynııgm dc,-.ııı ~ 
buk demirleri ı;ıvı yap:ıbilccck kabl· mi! Folilrntln hududu ne tıJI! 
llyette olan çivl !abrlltııları kolaylık· gcnl~lcdl! lnsn.nca zayL~t '~ il 
la 9·12 ınillmetre çubukları da çM No cvl'elki ı:;cec, no tlilJl, J,; 
yapabilecek hale e,okulacaktır. buglln öğleye kadar ajan~ 

llöylclikle Ke.rabUk !ııhrlluwrım tlalr yeni bir haber ,·crnı rtrı il" 
imal etUğl {}-12 nullmctrcll.k çubuk Vstclilt buı;ünkii gazetele~ 
demirler çıv:! yapılnbllecckUr. Bir o.· rutruma Slnm.\Wıld nıohaö"'.,.cııf' 
ya kadD.r dahilde bol bol çM lm:ıl ııln tcldiği tclhfaf1ardW ~e ~ 
olunacak, dD.rlıktan eser kalmıyacak· yonız ki ate~ söndiirülmUş ~! 
tır. nan ev adedi 250 değil,. ı~r ııııı' 

Ana<lolu aj:ı.nsı ros~~ b b!\ı,crlt· 
ucsc olduğu için wrılı~ • ~ ~ 
rln sılılıattnden tiüphc cıın;Jllrt 
an ldmscnin lı&.tırmı1:ın r. 

1 
Jıll

Bu mücss~cnln bu noltfll{~ 
hn.ss:s. ı;ii:ıönfüıc el:ır.lrt ç:ı rıııe~1 

,.e artık famıım haberler 'e ~ 
\'e hadlselert 5onun:ı ı.1111•' fil 
eylemeyi iRtilz:un <-dı'.'n t~"'rıı 11• 
gazetcl'I :ci!ın:r<>! i ile i .ıc) ~ır, IJ
ldlde tııdll , P. t"tilhı ıaznrı 

istanbulda inşaat 
yüzde 6 O arttı 
Apartıman kiraları 

banka faizinden daha 
karlı 

Son aylar za.:rfmdn şehrimizde bi
na lıışaat1 .artmıştır. Temmuz, a. 

. •? 
fOMlZ• .., ,

1 
,,,,. 

Doğ1·u degı 
b'UStoa ve eylUl ıı:rı iclndeki ~t 4~~~~~~~~~~ 
ınlktan 290 ve geçen sene aynı ay
lnrdn iso 139 dur. Umum.1 in~t 
geçen .seneye nazaran yU:ı:de GO 
fll%ladrr· 
Diğer taraftan bina :fiyatlıın da 

artm~. iki sene evvel Tnksimde 
105 bin liraya yapılan bir e.partı. 
mana bugfuı 180 bln lira istcnml§. 
Ur. Apartnnan klra.lan bruıknyn ya. 
tmlan para.nm faizinden daha faz.. 
la gelir temin ettiğinden in§natm 
bir mUddet daha hızını kay'bctmiye
ceğl ıJanılmakt.adlr· 

Museviler 
Bugün en büyük bay. 
ramları münasebetile 
türkçe konuşmak için 
Slnagoklarda aad 

Bava K11ra111°1 idare Jıeyetıe~Jıiı" 
BugiL,, yarın da rrııl ot 

bir toplantı yspılı~ıı>"' 
ta.nbUl ' Dil Hava lcunır.ıunun ls tıer' ıJ 

t03klltltnım bOtUn tdarc ıır~:t ıı;, 
gUn saat on be~te cumhUrl~cı- ,. 
parti.&1 \'llllyet ır.erlıezi bin ıoıı•d'r ( 
lanaınk ha\'a kurumunu il rtl.eeeıcl' 
den me,~ı;aıa:- U:ı:erlnde g6 • .,6' 

dlr. rııe' (.D' 
Hava kunımu umuınl ~:uJd'U il6' 

kanı Erzurum mebusu ' ıı.-ı' (P' 
,akın top1antmm maksadJ ir tt 

11 vel'eceğl izahattan so:ıra b U 1oııt,ıı~ 
encUmcnl seçilerek bu:;tııı~ eoP1

1
,. 

ya nlhııyet \'erilceekUr. nd• .>".?:..
tr cumartesl gUnU saat 0 ııc eJIP';,,,· 
cıı.k ve bu topla.ntıda tııtk ,,,11' "' 

r te .... 

Şilep lngtltereye götürmek Uzere J 
mahsul ytikllyecektır. 

içecekler 
BugUn lıusev!lcr dUnyn kurulu§u· 

nun !5701 inci yıldönllrnUnU kuUamAk 
tadırlar. Bu Muscvllerln en bUyük 
b:ıyraınlıırı sayılmalctadır. 

nlnln hazırlıyacağı repo caıtd~ 
malt eurctllo knrarıar aıınadol'P°:"ctl 

İ§ln arzetUği chcmınlrct ııtot ı> J 
parti mU!ettıılın.1.zle vali 401111ıuıı•e' 
Kırdar <1& toplantıda ıuı:ır 

• Çankırıda hııva tchUkes!no kar
§! blr korunmıı teerUbosl ynpılmiftır. 
TecrUbe m!.lvaffa~:lyetlc netlcelenınl11· 
tir. 

• En·clkl :;-ece ~-arısı Çandıırlıda ve 
Bergamıı.da Uç saniye dc\·:ım eden ol· 
dukça §lddctıl bir zelzele olmuştur. 
Hnsnr yoktur. 

• İzmir, Urla kaznaında Gillpınnr 
d:ığındn çıkan bir orman yangını da· 
[;ı örtrn ormanı ve bu arada bir mik
tar zeytin n~cını tıı.mamen yal:mı11· 
tır. Yangına sebebiyet verdlğl anla§ı· 
lan MUncwcr .adlı bir .kııdııı Juıkkm· 
da adli takibata b:ı lnnmı§tır. 

• Çankırı hıılkevlndc açılmqı plan 
çlçckı;lllk kursu nihayet bulmll§ vo 
kursa devnnı eden 60 talebeye dlplo· 
ma ,·erılmlştir. 

• Ma:ırlf veltAlctın!o ve b:ıllun yar
dımı ilo J~lblr;to.nd:ı yapılan orta Oltu· 
tun nçıl~ merasimi aun ka.ztımtz ve 
civar halkıma l~tlraldle yııpılmıutJr. 

Bugiln bütun Sln:ıgolcl:ırda ibadet 
ynptlncnk, bUy'.11< bir 11cfüat gördük· 
lcri Tilı·k diyarında .sadece tUrkı:e ko· 
nuıırnak üzere andlçeceklerdlr. 

Bu mUna:ıebeUe bUtun hnvrnlarda 
••naınt Tlırk birliği yardrm cemlye· 
tl,,nln tUrlq:e bir beyannamesi oltuna· 
cnktır. 

la.rdır. ~ 

===========~;;..-"" 

Arap ss~ 
6 kibritle saY~ııt 

-o- Size tam altı tane ldbrU •'f" ~: 
Bazı e§ya çuvalsız Baca, bu a.ıtı ı:ıbrltıe arrı 

3
-edJ. 

ihraç edilecek bir, Ud, Uç. dört, ~. ~ il'' 
Ticaret Veknlctl ıılakadarlara kw: .ıınyılarmı ya.p:ıcak ısrJ JCIS 

göndel"cliğl bir tamimle harice sev- Bunun lı;ln Rom:ı. rnkaın tJ( 
kedilcn bazı m:ıcldelcrin çuva~1z nılacaktır. tJ1' ~ 
gönderlllp glinderilmiycccı::;'lllln tet. CX> <+> (-) arlllll~ tir 
klkini isten4ilr· rlndcn de !stltndo edece ıın& ~eti d' 

Dahllde çu\·uıa fazla ibtiy:ıç ol- Yalnız, her sayıyı ıneYd ıcııll~ 
duğundan çuvalların clı-Oarı çıkma. ltcn, 6 kibritten fazlasını 
sma bu ı-urctlc mani olunacaktır. \ co.kamı%. 
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ll· DÜŞ'Ü?'"DVGVM GtHJ 

Aile ve kadın 

K a.ramürselli bir kadına. ait 
bir muhaJ~eıno safalıatmı 

ı;a.zeto havadisi olarak okuduk; bu 
l'lldın )iaramiirsclden (}(X:ui;uy.ıa' 

, hem.her :rofa. f:Ikfıh'l Jıalıle l;:endisi 
lstanbul:ı yalnlZ ;;clil or· 

:Cu bal na.zan clikknti cclbcttiği 
Jçln mahkeme hm:unma sevkcdi-

' llyor; kendisinden ~ocuh"Ullun he
t>ahı sorutuyor· Genç anne önce 
melı·c.-;i olarak yn..~ıdı~'l 'o nrtık ay. 
:rrldığı hir adamdan ol:ln çocuğunu 

\ bir yol Uzcrlndc bırnktıh'ttlt lclilia 
cdilOr• 

l\J:ıznun sıfa.ti~ le nıald\cmo hu.. 
2':llnuıa ı;tkımlmış bulunan bu ka
dm kendi müd:ı.fn.t'.smı yapaı·kcn 
!;'-Ok t"fla.Slr ir:timai lıir mcs<'leyc ifo. 
kunn.ra.k kendi ana YC h:ıbasını it. 
hanı cı11yor· 

".\ n:un 'c hab:ı.m, t:ırn bc?rur bir 
n.damlı C\'lencccğim sıra<ln beni 
h<.'ş tO<'"uk ba.b:ı.51 ihii~·nr bir uda.. 
nırıı m!'trec:i olarak .rnı:amayn mcc. 
hur <'iti· ASll J,n.baJıut onlannclır·" 
ıliror· 

Milli Jmrtuhı5 inlalfıbımı:r: fou'lm
lanı. t;lrnsi h:ı.k YO crltcldcrle mü. 
tö&Yat ~mln ctmlc; olma'kla lmdm. 
him kurtuluş salı:ısmd~ mulmkka.k 
.ki g:ıJ")l memlckctlcrinc1e c5ine pek 
:ra.stı:ırıamll7. bir ~iiltsl'klik r,östcr
nıi51Jr· Bugün Türk kndmluı bu 
hakl:ırfa ne k:Mla.r lfUhar etseler 
rcriılir· Cumlınriyct lmnunlarlyle 
tesbit <ıdilmiş olmıısm:ı. rnğmcn bu 
müs:mıt \ 'C tıüniyct prcnsiplc.ıinin 
henilL tıı.ın nuı.nasi~ le birle cmcdiği 
'ba2ı fr.Um:ıi mücssesclcrlmlz IDBA

IClle( hih' mcn·uttur· Aile siste. 
1111miz bunların ba.5ında gelir! Şhn. 
dild aile b;stmıimiT. geçmiş CCJDi. 
:vct §eldllerino a.lt olan pcdc~ 
&ile tip vo lmrmrtcrirü lıcniiz üze.. 
riııden sıymp atrmaını~hr· Aile 
içinde huldmiyct u.-tıs:uli scbrplcr 
dolayıslylo mutlak olarak erkeğin 
dindedir ve ailede J;nılmm mc\'ldi 
kanunların ona ,·ermclı: 1 tcdiği 
rnevldclcn c;ok ela.ha asaj:;"tdır· Köy. 
lcrinıizdo knilinlar. ı;iinliilt ev i~lc. 
rindcn b:ıska. bilfiil tarlnrlıı. c;ahı;.. 
nt:ık suretiyle müst.alL<iil bir unsur 
Yaziyctil'dcdirlcr· ı~r- lmt cmck1cri. 
ııio mo.Jumlü 1<cnclilcriııo rut değil. 
<lir; dnJı:ı. luzlccn b:ıbal:ın, C\ li iken 
de koc:ılan icin ça.Jısırl::ı.r. J\öylü 
lı.a.dml:umuı.ın ailedcl:i bu v:ız.iyc-. 
tini ~reie bcnzetıneJ,Jc lıcr hal
de h:ı.t.R. ctmic; olma) 17.· Böyle bir 
tilrdc Jmllrn c,·lcnlnecyo lmdnr bir 
"'>ir. e' lcnccc;~. daha cloğnısu <W· 
lcndlıilcooği z:unruı da kenclisinıJcn 
ma.rtdi m('nfıı.at. t;('mini güzcttl<'n bir 
ntaJ moRmelesi gtiriir· Uu şekil bir 
('' lf'.rımo alclado hir nh~ 'cristcn 
hit de farklı dri:rilJllr· 

Umumi ikhsadi 'e içtimai ~artlar 
1111 \"8.7.İycti Hula.s \'O ZC\'CUl intiha.. 
hr fıJndc l•:ı.dmm hürriyet. 'c istik. 
lalini 1;11.Sbcfmrktcdir· Tabiatiylo 
hu ne' i c' lcnn~Jcrdo sc:,·gi \'o ~lı-

Hüküm tefhim edildi: Servet 
!I'ekincrin tahkir edildiği "kavli 
:rnUoerrod" inde kalmıştır. Ken
dlııinin kiracısını taJıkir vo adi• 
Ye.n tehdit eylediği vo her ne 
kadar hanesine cebren girdiği 
a.nlaşrlmamıss::ı. da., bil8.lıarc, c. . .. 
"1 terketmesi ihtar edildiği hal· 
de, dinlemediği suçlunun mücv ... 
vc:ı ikrarı vo ~ıit falan, falan 
ve fa.lanm yeminli §ehadetlcıiy; 
lo sa.bit olma.kla.. ceza. kanunınıu 
IU. §U, §11 maddeleri mucibince 
eu bdar hapis ve bu kadar ü.. 
itr para. CC7.3Siylo mahkftmiycti· 
ne, hidiscye kirayı vcrmemelt 
8\lretilo kiracı sebebiyet verdi~ 
iüıden, cezanın ~ nis'bctte in· 
dirilmesine, suçlunun hali, tavrı 
bir daha suç işlcmiyeceği kana.
alini verdiğinden ve cvvclco sa .. 
bıkwn bulunmadığı da. dosya~ 
lnevcut; kalem cevabından anla.• 
Ştlmakla, cezanın teciline ve 
ınanevi tazminat olarak, yüz bu 
kadar liranın suçludan alı:nJP. 

Suriyede 
ltalyan 
talepleri· -

Bazı tadilatla yeniden 
ileri sürülüyor 

Fransızlar 

tayyareleri teslim 
etmediler 

Londra, 2 (A· A·) - Mihverin 
pliin.larmı yazısmd~ mevzubahs 
eden Taymis gazete:slnln Kahire 
muhabiri eliyor ki: 

Suriyenin teslim eartlarmı 
mUzakerc etmek üzere B· Muso
lininin ilk gönderdiği beş genc
ro gözden dli!)crek geri çağrtl 
mL5lardır. Generaller P..omaya. 
dönmüşlerdir. Bu generallerin 
yaptıkları taleplerin hepsi ya a. 
Yutma hareketleri veya kat'i ret 
cevapları ile karşıtaşmıelardır. 
500 tnyyarı?lik bir Fransız hava 
kuvvetinin teslimini istedikleri 
zaman bu tayyareler orta 5arkta 
meçhul bir semte hareket etmJ~, 
sair tayyareler de Lübnan hU
kflmctine s:ıhlmış bulunuyorlar
dı· 

Hava üslerine gelince, Suriye 
fevkalil.de komis~ri B· Puaux, 
buıılnrın Lübnan arazirunde bu
Junduklarmı ve manda hilktimle· 
ri muclb'ncc bunlara el atılana. 
y::ıcağım bildirmiştir· 

Bunun üzerine 1talyan gene
ralleri ordunun harpten evvclld 
mevcuduna yani 40 bin kişiye ·1-
caı hususunda ısrar ctmi§lersc 
de Fransızlar halihazır ''aziyette 
ordu mevcudunun indirilmcl!inin 
Suriyeyi müdafaasız bırakacağı· 
nı iddia etmişlerdir· 

Bu hcş generalin yerine ttal. 
yanlar yeni murahhaslar tayin 
etmişkrdlr. Bunlar arasında da
lın. dirayetle mi!znkcrcleri idare 
eden muhtelif siviller nrdrr. Son 
ltalyan talepleri Franztt ordu
sunu ic:inden bozmak ırc mihve
rin Al·denlz siyaseti plflnlannm 
inki53f edebilmesi için valı:it ka. 
zanmak üzere zahiren tndil edil
mişlerdir-

si o.Lika «la. meuuubahis olama
ma.J,.1aihr· 

Bn hal hıı1tlkatcn se' gt ,.c mli. 
sa.Yat <!SllSın:ı. mfuıtenit bir aile :f.etı. 
ldllne imkan ,·cnnemekto ,.o aile 
'ımrtnl..u~unu ~ürüten '\'C zayıf dilr:ü
rcn bir iimil nzifcsinl görmekte
dir· Jliı1;olc allcler içinde r:ı.8tlana.ıı 
gcçlmsi1Jiklcrin \'C memnuniyetsiz. 
lUdcr de buntlan çıkmaktadır. Bil. 
''B.Srta Ycyn. bllarnsıta ocbri bir ma.. 
hiyet ta.sıran bir Rlle ststemfnln 
sağlam ola.mıyaca.ğ'I a~ikiirdır· 

Onun icindir, hiz, maznun kadını 
öz e,·Jiulma ~ı irt.ikip ettiği in
sanlığa. ~·tı.kışmaz <'inayetinden do
layı ~iddctlc 1aJ•blh edcrkeft, bu 
fiilin csa." saik \'O mw.ehblbl olan 
farflan, (iz c,·ıatlarmı ıııahl& bir 
mata. teli'ıkki ~ıen a.na. wı babelana 
onu hem ele mct'l't'fı olarak be' ço. 
cn'klu YO ihtiyar adamların kollan 
a:rasma attı,rabiten lm zihniyeti, ,.e 
bn z.ihoiyet.i kafat.nslanndan söküp 
atamıyan ana ,.e babalan sn~lu 

görüyorur.· 

Suat Derviş 

öavacıya. verilmesine Ye masa.· 
rıfı muhakeme olarak ..• .. .,. 

Servet Tekiner, şimdiki jşin
aen evvel, büyük bir ticaretha • 
nenin muhasebesinde ça.lı~ıyor
ôu. Maaşı boldu, i~ioocn mem. 
~du. Bir gün kendisini mües· 
scscnin müdürü yanrna. ~ağtrdı. 
Epey ikram ve iltifat etti. Son· 
ra: bir aralılt, işlerin fena gitti
ğini, halbuki, ticarethanenin 
300.000 liraya sigortalı olduğu. 
nu, D:ru i§i bir yolwıa. koymak 
ıazım. geldiğini, eski bir memu
run, Qm işin inceHklerino vakıf 
bulunması icap ettiğini almacak 
iyi bir netice ü.rerine yüksek 
bir para ilo tatmin edileceğini 
falan, açık açrk anlattı. Servet 
U'ekiner: 

- Ben namuslu bir adammı, 
bu dediğinizi ya.p&mam, dedi. 

O giln Servet Te'kilMrre yol ve
rildi. 

Bir hafta, on gün sonra. da, 
o müessese, bit.i§ijin<leki bir 

Meksikada 
• 
ıs yana 

hazırlanan 

· Befçikada 
ihtilal 'ruhu 
uyanıyor 

Bir general evi sarılarak 1 Fırsat dü~erse ihtilal 
öldürüldü patlayacakmış 

Meksiü, 2 (A·A·) - Röyter: 
Montea.rey'de ikametgahı §afak.. 

tan az evvel polis tarafmda.n .saıı.L 
dıkt.an sonra General Parzoza. ve 
ya.veri öldilrUlmU3tilr· 

General Parzozanm, yeni intihap 
edilen Meksika cumhurre:isi Gene
ral Avila. Cam.acho aleyhine geni§ 
bir isyan hazırlndığt söylcnm~e
dir· 

K8Ddisini tevkife giden pol.i8ler 
bir kur§un yağınuriyle k9.ıı!llandlk. 
ıa.ı,ndan polisin yardmıma. askeri 
krtalar gönderilmi3, müteakiben a.. 
tııa.n kurş\Jnlaroan biri Generale 
isabet etmiııtri· Taraftarları komşu 
evlerin damlan üzerinden kaçmış
lardır· Müsademede bir de uker 
ölmü.cıtür. 

• Tokyo 2 (A.A.) - Japon aözcUsU. 
gazeteciler, toplanbıımda Londrada 
oturan Japonlarm, ~cıiri, Tokyodan 
gönderilen talimat ncUcealnde delil, 
fakat l{cndl 1hUyarları ile terkedecek 
Ierinl blldlrml§tlr. Japon eözcU.SU, ya· 
kında Japonyaya dönmek üzere Lon· 
drayı terkedecck Japonlarm adedinin 
150 kadar olduğunu da lllve et~
tir. 

• Yoskova, 2 •(A.A.) - Ukranya· 
daki Kiyef mUdafaa komi.seri marepl 
Timoçcnkonun cmrile huaust bir as
keri bölge haUne ifrat edilecektir. 

• Roma, 2 (A.A.) - Bütün gaze
teler, bugiln, H&bc§latana karp mU· 
cadelenln bql.:una.amnı yıldöııQmUn· 

de, 2 teırlnlevYCl 1935 tari.hlnln ehem 
:miyeUnl tcbarilz ettiren yazılar yaz· 
maktadır. 

•Cenevre, 2 (A.A.) -D.N.B. Fran 
.au; hllkllmeU. lıa.rp cmumda .Amerl· 
ka blrle§lk devletlerinden yapıluu§ 

olan harp malzemeııl, iptida! madde 
vo makine mtlbayaatmı t.ufiye is;in 
:V&.§lngton bUyilk elClllğindekl maliye 
atn§cslno sııl~lyet verm~tir. 

• :V1orida., 2 (A.A.) - Amerikan 
kara ve deniz kuvvcUerlne mensup 
subaylar, Bahama adalıırmda. tc.s1s 
edilecek tlalcrln mahallerini tetkik 1· 
çin bugUn tayyare 1!e bu adalara ha· 
reket ctm~lcrdlr. Amerlka.ıı wba)'la 
rı, evvela. Bahama adalan umumı n.· 
11.sl dUk de Vind.sor ile görll§mck 11ze· 
rek Ncvprovldence ada.sma inecekler 
<lir. 

• Patııa, (Hindi.itan) 2 (A.A.) -
Be§ scncdcnberl Hlndiııtand& oturan 
Japon Budi.st rahibi llarUyamma, 
Hlndlstanm mUda!aB.'!I nlzamlarma. 
t.cvfikan bugUn burada. tevklf edilmiş 
tir. Jdanıyama, Hind mını kongresi· 
nln ııencllk toplantııarma iştirak eden 
birçok Budist heyetlerine riya.set ey· 
lcml§Ur. 

• Budapc~te, 2 (A.A.) - D.N.B. 
25 ağustosta para!c cdJlmi' olan Jda· 
car • Slovak umumi at ıuı:ıaamuz. 
diln Buılapc§tedc lmzalanmı§tır. 

• Tokyo, 2 (A.A.) - D.N.B. ajan.sı 
bildiriyor: General Tatekauıı, 11 bi· 
rlncite§rlnde lılo.skovaya giderek bU· 
yük clçlllk vazife.sine başlryae&ktır. 

Loadra, 2 (A·A·) - Röyter: 
T.iınes gazetesi, son zamanlarda 

Bclçiık.ada bulunmu3 olan bir mu
habirinin. Belçika halkı ile Alman 
ukcrlerinin haleti ruhiycsini gös. 
, teren bir yaZl5ınr ncşrctmeiktedir· 

Makalenin muharririne göre, AL 
: man askerlerinin ekııerisi harpten 
'J:ııkmı§ 1bul unmııldadır· Belçikalıla.
rm ekserisi, Alman istilasmm ya

' ratbğı baş döndtirUci.i darbenin te. 
sirinden .kendilerini kurtarmJ§lar_ 

. dır- İhtilal kelimesi, yavaş .sesle pek 
çok tekrarlanmaktadır· Şimdilik. 
ihtil&t ruhu, yalım eğer pratik bir 
fırsat dti=ıerse 'kendisini gösterme
ye hazır bir vaziyettedir· 

Cezairde 
işsizlik ve kıthk 

Taa,rer, 2 (A·A.) - D. N. B- bil
diriyor: 

Cezayirden bildirildiğine göre, 
Fransız umumi vaUai. lşsizliğin ö. 
nüne geçmek üzere bütün evlerin 
yeniden. boyanmaısmı emretmiştir. 
Bu. i6lerde kullanılacak amelenin 
yüzde 30 u teıtıis edilen askerler a_ 

rasmda.n seçilecektir· 
Cczayirde iaşe meselçsi gittikçe 

güçleşmektedir· üÇnkU eblı.ak& se_ 
lbebiyle ithalat durmuş ve işgal al
tmda bulunmıyan Frama.ya yapı. 
lan .ihracat m.iktart Franş?Z ma.. 
bmlan tarafmdan arttmlml§tır· 
lhtiklr vs kaçaık mal ticareU do 
Sittlkçe artmaktadJr. Umumi vali 
ağır bir cmlrna.m.o nc.şrederek za... 
hire ve §&l'BPtan maada. yiyecek 
maddelerinin. yeni bir nizamname
ye Ubi ola.cağını hildinniştic. 

lngiliz alimleri zafer 
için ça/.qıyorlar 

Larutra, ~ (.A.A.) - ~
Iet Lordu Çemberia~ başveki· 
lin tasvibile, bir ilim .istişare 
komitesi te§kil etmiştir. Bu ko. 
miten.in vazifesi ilim ı\.damları
nm harp gayretlerinde tam is-
birliğini ıtemindir. En mümtaz 
İngili.z ilimleri, Vıncat.ster iju· 
kalığı şa.nsöliyesi l.nrd Ha.nkem_ 
reisliğinde lbulunan bu ik:omite. 
nin izasrdır. 

Filistin radyosunun 
tiirkçe neviyatı 

K'Udüs, f ( A. A.) - Arap 
nWıbuatı, F1istin radyosımun 
Türkçe ha1berler neşriyatı mem
nuniyetle Oca.rşıi~. 

Bu münasebetle ".Addifaa." 
gazetesi şöyle yamıaktadır: 

"Türkler, büyük bir tar.iıho 
ma:Uk büyük bir milldttirler. 
Büyük Britanya ile münasebet· 
leri gayet dostanedir. Onlar, 
aynı zaman bizim de komşu. 

larmıızdrr. Yemleketlerlımlı: iyi 
oostlukbağları ile yckdiğermc 
bağlıdır. Atılan bu büyük a.dmı. 
dolayısilc Fliıstin radyosunu ida:
re edenler tebrilro §ayandır.,, 

Kötller içinde 
lllr ••ıy11 

. " . 4 . Yazan 

şapka kalıpçısı dükkinmdan çı. 
kan bir yangın neticesinde tutu
şup yandı. 

1ş tahkikat sanıasmda iken, 
Servet Tekiner, müracaat ede· 
rek, bu işte kasıt bulunduğunu, 
müdürün kendisine ·bu yolda bir 
teklif yaptığını anlattı. Fakat, 
müessese müdürii, Servet Te· 
kiner ehliyctsizliğine !binaen çı. 
karıldığı için şimdi "ligarazin" 
böyle iddia. ve iftiralarda bulun
duğunu ileri sürdü. Müdürün 
sözleri makul görüldü. Tahkikat 
aleyhte i>ir netice vermedi. 

Servet Tekiner, bundan sonra 
bin müttkilaUa bqka. bir il bul· 

Belllr lıtllı BIJNT 

du. Fakat haftasına oradan da 
ilişiği kesildi. Çünkü, bu ticaret 
evi de kazanç vergisinde kaçak. 
çılık yapmak için,, usul ittihaz 
edildiği üzere, biri gizli, iki mu
hasebe def teri tutmakta devam 
olunacağını bildirmi.~, o da. 'bu 
teklifi kabul etmemişti, bunun 
üzerine de ona ka.pmın yolunu 
göstermişler, onun yerine ehli· 
yet ve dirayet sahibi bir 'başka· 
smı getirmişlerdi! .. 

Servet Tekinerin unutamadtğı 
hadiselerden biri de şudur: 
Şimdiki işinde, yani veznede pa. 
ra aJıp vcrirJccn, anlaşalan biri
no elli lira noksan ve~ ola·· 

Hususi bir 
Koleksiyon 
Kası ı yapıl•r? 

- 2 ( ı;: ) -

4 - Ilclı;.il~. llolanıl:ı. ve İ!.l;n:ı. t;ıl.:!n Tiirk pnlbrmı muta?.aM&• 
dinavya mcmlckctlcrindc de pülcu- lr:ı 'kollck l~orumtarm :mUrtan 
Juk bir Jıayli ileile:ni~tir. Ililh:ıc :ı. Mnl tccı:ı.\ilz etmişti· Almsnlar, 
lJclçika rn Jlolruıdadn. bi~ok rnüf. l cksiyonl:mnı ctseıiyetlc dam 
id pul mecmuaları intlş:ır eder: 'o dnm"'l!..5JZ olr.uı.k üzere ka 

Ilu iki memlckctt<· yeni clün~n pul. yaparl!ıi· i\fa:ı.m:ıfih yalıuz jam~ 
lan iizr.rino büyük bir piy:ı.s;:ı. \'O lı \eynnut )r.lnız dam.,'"llSlz yaPI( 
~c~IUcri zengin pul ı;:ıtıs C\ lrrl ı.olkksiyoneular:ı. da tesadilf ec1lllı 
mC\'CUttUr· nu mmnlcl:ctlcrin k cr..di 7 - ÇekoslO\Gl\p., M~ris
pulhırı J>Ck fazla tutnıadığmc'!nn t,, İ!:1'C gibi rnerl.~zi • .\ vnıpa devlet 
bütün A' rnpa pul- - lerlnoo ele pal na 
la.nna. Ye bilhas. \'e .. :ın: rnlu !,'Ok ilt'Jl6 
sa yeni tcda\iilo J 1)1 fjJ dir> Buralarda 
çt~ hatıra seri- ~. ıc,. J-:.u€1ian.- mera.kb1ar elmea 
lenne dıımg:ıslZ yctlo 'kendi Defj 
ohnal' ~rtiylc bü. Jeketlertnf, Jıaıl 
ytıı;c bir alaka. mc\cuttur. Ilclçika. 5u mcmlcl:et pnllıı.rmı \'O dlğ~r A 
daltl koUck'ilyonculnr fr.ınsm~ repa. devletleri pulhrmı t 
YYcrt kabı.loğu ile, dii:rer memle- topl:ırl:ır· Birr-0k pul kltiplerl 
heUer ise tcrcih:ı.n Alınan k:ı.t:ıloğ. mecmunl::.n ,-ardır. 
lan ile r.aJ.ıştrlar· Bu m"'mleketlerde Türk palJut 

5 - So\-yct Rusyadıı. 'c Baltık n:ı karşı d:ı bliyük bir alik:a Tartİ 
memleketlcrindo pulculuk her hal- lUübatlcle· için hatta bu harp &J\a 
do pek ~rlcmiş değildir· Çünl.ii rmd:ı. bllo miltcmadlycn m~ 
buralara ıml Jhra.ootı yapm:ık müm. edip dururbr· :Bilhassa son ••ı=:=t 
kün olmadığı gibi mübadele imkan. «le bu mcmlehctlerde birçok 
lan da. yok gibidir· Ilural:ı.n'la. bu- hıı.tmı. pnUan ~ıkanlmı~tır kl 
lıman koll~csiyonculıı.r be.r baldo cnluğun,ııcrıemcslne 110k .,_· 
kendi memleketleri pullarını fup. oJmu~r· 
la.ıiar, ı:Unkü bu memleketlerin pos- İs\içren!n Zmnstdn :neınmca J11 
ta idareleri her fmntt:L bir hatıra. nız Avrup:1. pulbrmı göstıcrlr " 
serisi ~ık:armaktu. ,.o bu suretle güzel 'e ta.nmmı, bir kataloğu 1lli 
kendi kolleksiyonculannr me5gul ;c. dJr. 
deeck kadar me\'zu )ılratıooktadrr· lfütün 1sviçrede :rahuz ini 
Bu meınlekctlcnlcld koUcksiyoncu. loğ ile Jc; görülür· ~08 
lamı <'kserisi Alman btaloğla.n ile t \c .llfucaristanda. Alman Jıa1ıalOıPI 
çalı31Tlıı.r· . vo1bilh:ı.ss:ı. l\Ilchel ı.ta1op ile 

G - Alm:uıy:ı.da. pul merala pek lı5ırlar0 
llerlcmlştfr. Yapılan i tntistiklere 8 -ltruyada pnl :merakı ... 
nuaran Almanyada. ~r on kisido nelcrdet bir hayli f.tdalapn .. 
bir kişi pul toplar ve bunhnn onda hususta: ltal)"& po8ta idareü 
biri de ciddi kolleksiyo.ncnaur- nu fuıftn ı;üzclJblr:.,~ MrtİI 
kadar yüksek ralmın başka. hiç bir mak suı'Ctiyl.o~~k",ar.dml"'eımı~ıım 
memJeke~ nasip olmamıstır· ltaıya. kolc.".tsıyoncuır.n·~1ıı· ıeıl~ll 

Her sen o mnnfnz:uıu.n l\ficbcr, esld Sii.rdon~t SiclJ~ Vatlba 
Seur, Froede, Bocek gibi dört bil- bl cskl • :nımı~rıa 
)'tik dünya. pul kataloğlannnı intL İtillya. vo_.müstCıiıJeke pallann 
t'&M kollt'ksiyoneu ndcdinin fazla- dlğ'cr A \TUpa devletlerinin 1SI 
lığına. en bariz bir misaldir· Jfocn. 1.ıuı4ha.tıra. pullarını t.optarla ... 
Amerika kıt.asma. bir L.-atnloğ ltiıfi men lı~n her ~hrln bir pul 
geldiği halde Almanyıub dört lta.. bfi \:o mnn1Bzsmnn lndtar 
taloğ ihtiyacı kal'Bılıyamarnakta . .. neşriyah, zengin bir.keç pul m 
cJu. Blı,:ok finııalar da bu kıdıaJoğ. alan 'ıı.rdır· 
.lar ceaamctlnde fiyat listeleri ~ l:·aımz İtalyan pullan için 
ka.rmaktaılrrlar· :finmlarm .katalog denebilecek 

Almanyada. lıer l•ollcksiyoncu <la.r zcngtn't:fiy.:ıt listeleri "• 
cwelemirde eski Alman memleket. Beynelmilel l:a'talÔkta.n yoJdu. 
lerlnt, Alman müstemlckclerlni, AL seriyctıo f~ Yvert 
manyaya. ilhak edilen Avusturya, ilô ç:ılısıİ'hir- .. 
Danzlg, ÇekoslO\-a.kyn. YC Polo~n 9 - Balkan mmıleketlerjnde 
pullazmı bütün crorlan ile beraber merala Uaha yeni u • 
t-Oplarlar· KataloğJ.an,):Oktur.. Pul n~rl 

Bütün bu mcnıleketlcri bir nnıdn. lan pek e.zdır. Ys.lriız Ymullll!._ll. 
gösteren crorsuz '"' crorln olarak da Yunan pnlla.n .. jçin ~ı lıii 
birr-0k ~ı:it nıuntamm nlbilmle.r taloğ yaprtmıŞtır~YuılanC..\·o' 
rne\euttul' KoUeksiyonculann ek. sızc:ı. .. nc.5riyat JBıı6n. aylık .. ~ 
serisi ancak hnnlarc foplamalc i~ln bültcnıert c1o'''Bl'drr~~t b 
,·akit ve para. bulabilirler· Çünlill. bn komşu dcvJetıerJSoaleclİt.,... ... "" 
bu kaclar mrmlckctl bir arnyn. gc- çok güzel lıapr:ı.~ serileri•~ 
tinnek bile oldukça büyük bir mu.. Ya bn~mm~lardır· Bu suret 
nffaluycWr Çünkii <'Ski Ba\'ycra, bütün Da!"dllnl:ı.rda.

1 

tııntiou olıalllSllllf:I 
Saksony~ Dobthrg krallıldan ilo pul mcrakı. i~ı:ııa c~1e • 
llamburg, Demen r,ibi ı,ebirlcrin mıştır • .Bu momleköUenıeld ko 
Alman müstemlekeler.inin tanesi fyr1oncu1ar;,cn>eJa. .. k~~memJe 
bugün bin lirayı bulan }X'k ı;:ok kıy- e pullarmı ''e Mnraıl.cBğcr ~ 
metli pull:m \'artlır· 1-ıto cv\'elc. tıu devletlerin puUıınnı~p,Janıldl• 
mirde bunlan tophya.n kollclisiyon. <lırlar. ·ıicrak yeni ı,a,l:edrğr 
culn.r fırsat buldukça. hillmss.a Al- kol leksiyoncularclaki titizHJc 
manyaya kom5u olan memleketle. nisbctte fazln.dır.•EJcsertyctıo• 
rl, Balkan memleketleri ,ıc.~r Ay. g&sız s erileri topbmaktadırlar· 
rupa dc\'letleri ımUa.rmı toplarlar. Ynınnlstmıda. ·~~ Yunan p 
Türk pullanna. laırş1 da büyük bir rr üzerin<> etüdler,yapan veba 
alaka. varcJrr. Son senelerde :reni lara. blf1'-01: JW"alar llC.ren pek 

kolleksi~ oncuıar. ,,;rdır. EsJı:tı 
nan pulla.n klasik '·e: gfuıel 

(*) ı numar:ı.lr yazımız 19 Ey. olduğundan umumlyet Uibarlle 
lül PCI'§Cmbe gtinü çıkmıştır. (!Atfen sıayf(l(lft .. '}Cl)iri"•· ~::::; 

caktı ki, akşam hooabr kapatır
ken !bu para fazla olarak görün. 
dü. 

Ertesi sabanı erkenden. da.ha 
gişe açılır açılmaz, ilk müracaat 
eden bu elli liranın ısahlbi <>1-
mu~. Servet Tekiner çtka.rıp tbu 
parayı derhal iade etmişti. 

!ki sün sonra, adamın 'birine 
bin lira veriyorum, diyerek dal· 
gınlıkla, on hir tane yüzlük sa
yıp vcrmi13, fakat 'biraz sonra: 
farkına varıp <> adamın arkasın. 
dan koşmuşsa da, pa.rayr alan, 
tamamen inkar eder ek, vczıfe
den lbin lira aldığını, is te !:ıu tım 
liranın da cebinde olduğunu söy
lemiş. çıkar:tp saymışlar, ha'ki
katcn ortadaki para 'bin lira! .. 
Tabii Servet Tekiner sesini çı. 
karamamrş. gelip yerine otur
muş, o ay maaşsız çallŞJlll.'.1 gibi 
olmuştu. 

-II-
Servet Tekiner bir sabah vez.. 

n.c ba§mda, yrğrn yığın paralar 
arasında oturup çalışırken, ca .. 

mckanlI odasnı.ın :arka .... ,_ .. _ 
kapısı 1.-urcala.001' Başihı OOV:lml:ııf 
baktı: Muamelatı:'ticariye 
Bay HilmL Ooo~Buymıın 
mi bCY, .• 

Bay Hilmi, yüzünde gayet 

::~-b;;~:;J~-.t 
du, aksi gibi fbugüıf de son ~ 
imiş .. Taksiti vermezsem bil 
verdiklerim yanacak .• Evden 
tirme~ unutmuşum. Çok-rica 
derim, kasadan bana, yarın 
hnl fade etmek üzere,. 250 · 
verir misin? 

Veznedar (bir an durakladı. 
kat arkadaşmm)hatnını ırn:mıwı·~ 
mümkün 'Olamıyacaktr. 
Bay Hilmi gayet doğn! ve lı 
bir adamdı. Kaç se.nedenberi· 
yet çok sevişirlerdi. Zaten 
disinin tbu vazifeye '!.YCrie!PIMlllllö• 
ne de Bay Hihni sebep oım ....... ._ ... 
Servet Tekiner: 

.f.Deromı vm") 
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D o n il n ". b U,i1f ij:J.·ii1t'a:fi:~H• ~ 6AdIS eTer i Beyoilanda bir 
firma 

ihtikar yaptığı için 
adliyeye veriliyor 

llhalat ve ihracat ibirlikleri u. 
ıt'! mi k. tipliği B yoğlundaki büyük 

r mağazanın manüatııra eşyaları 
rinde ihtikar yaptığını t.csbit e~ 
, ve bu firma hakkında tetkL 
l apılma.sı isteğiyle fiyat müra
koınisyonuna milr caat et. 

İhtiyar dilenci 
U stünden 631 lira çıktı! 

Zabıta mcmurla.n dilenciliği bir 
anat haline sokarak para kazanan 

ncilorle yaptığı mücadeleye 
\ run C'tmelttcdlr. Diııı de Bakxr

dc Sotiri kızı Marika isimli i.h.. 
n.r bir dilenci yakalanmış ve ü

rmde tanı 631 lira 84 kuruıı 30 
lıulunmw: tur. 

Dıl ncinin üzerinde Şakir kı7.t 
net adına yazılmı3 bir nüfus ki. 
ı da elde <'dilmi.s; ve ~larika ba

kı 1 Uviyeti tcsbit olunmak üzere 
mniyet ?ttudilrluğünc tcslım olun. 

tur. 

---o---
Limon ihtikarı yapan 
İr adam mahkUm oldu 
B yoğlunda. Kalyoncu!, uluğunda 
n v • •estm fıyat mUrıikabo ltoml.s 

nun ::ı t it et (jı mUctard n !az 
!ı~auıı limon satarken yakalanmış 
n de a ye s izinci C"Za mnh ı:e· 

nce 2:S lıra 11 r p ra cezasına 

hkOm olunmuştur. 

Tekirdağ yolcuları 
Tekirdağ (Hu.su.si) - - Bir mUddet· 

tenbcri Teklrdağmd:ı. bllyUk bir va· 
pur d<'rd b~lamıştır. lstanbul - Tc· 
klrdağ - r~rdelt - Şarköy - 1mroz ara· 
aında .s rvls yapan "Seyyar., ve ''Tay 
yar., gibi küçUk vapurların h ddi i ti
ablsl çok az olduğundan bu hafta bır 
8:1.frrde (160) dı:! r b r scfercle (200) 
zU mil tecaviz yolcu vapurlara alın· 

mamııı ve halk iskele \\zerinde perişan 
bir 'aziycttc ltalmıştır. Hallun bu 
hail kar§Ismda mahalli ncenta da çok 
mUşkUl ''aziyette kalı;nııktadır. 

İstanbula {53) kuru a gtiv rtc yol· 
cusu götüren bu vapurlard, n yüzler· 
ce yolcwıun arttığını, halkın §aşkın 

ve çaresiz bir h !do ),aldığını gorrn 
otobllsçUler dt', eskiden tstanbula 
(100) kuruşa yolcu lnşırlıırken, bu 
gUn (250) lturu§:ı nazla bilet sat 
maktadırlar. letıınouıa hergUn ancak 
bir otobüs s rvıs yaptığın n halk 
hunladn d:ı. b'I t b•ııamamal:tndır. 

H.:ılkımız, vapur sıkınlı .. ından kur
tulmak idn, MUn:ıkaıAt vektı.Ietlnden 

'o D nızyollan umum mUdUrlllğun· 

den 1 tanbul ile Marmara i kclclcri 
nrasında i !emek uzcre haddi Lst..abl · 
\asatl ('100) ki ı olan bir vapur tah· 
sLmi veya.but günC:üz yapıl n \ apur 
sen-islennın il \C po talar! e takviye 
edilmesin! beklemektedir. 

Otobüslerin yolu 
düzeldi 

Bir mUcld•ttenbcri B('yoglundan ge· 
len otobü"lcr Meyit yokuşundan ge· 
çlrill~oıdu. Fakat buııln mahzurlu 
olduğu nnlnşılmrş, bad~mn. otobUslC'.'rln 
eskisi gibi Şirhanc karakolu - Ban· 
l:alar cadde ini taklb n tstnnbula geç 
meler! muvafık görUlmllştUr. 

. 

. Teklrdağmda 
ekmek 14 kuruş 
Tc7cfrd.ağ, Z ( A.A.) - Ziraat 

Bankası Trakya köylüsUno to. 
humluk tevzii maksadiyle 'fc· 
kirdağ zahire borsasından ve 
tüccar elinde mevcut stoklardan 
buğdayın kilosunu on buçuk ku
ru"a kadar almaktadır. Bu su· 
retle Trakyada köylüniin to. 
humluk ihtiyacı k:ı.I"§ılam:ı.kla 

beraber mustahsilin mnlı değer 
bulmaktadır. Tekirdağ borsa
sında her gün vasati 1.WO GUval 
zahire muamele görm0 ktedir. 
nuğ<layın fiyatlanması iİ?A'rine 
belediye birinci ekmeği 14 ve 
ikinci r.cvi ekmeği 12 kuruııa 
ç:ıkannı~tır. 

İngiltcrcden ithnlat 
eşyası geliyor 

Cok yakında lngiltcrcdcn m<>m
leketimize mühim ıniltturJa ilhaliıt 
c ~ ı gc-IPcek, hunu bir diğer par. 
ti takip cdcccktır. 
Diğer tnraftan lııg:Itt reyle ya

pılan Tüı k ~ Lıgilız miiıakereleri 
tamamen ncticele:ımi.~, ~ alnız bazı 
tedi) e meseleleri kalmı,;ı.ır. 

Bir mukavva taciri 
tevkif edildi 

Mukana. lhtiktı.nnclan suçlu oln .. nk 
altıncı n!!llye ceza mahkemesine veri· 
len, Tnhtaknledo muknvvacı .All Kc· 
mal dllnkU muhakemesi netıces nde 
tevldt olunmuştur. 
Duruşma karar verilmek Uzere baş· 

ka bir gllno bırakılmıştır. 

Bu Akşam SARAV sinemasında 'iiıın 
Amerikada 400 inAmad ~ lılrdf"n ;oııterlln'H'l.tc olan mc' imin Ilk 

tıüpcr !ilmi: ı~ra.nsı:ıca ııfizlü 

' . .""' ' ıf'''' ı, ·, ı' .·, 1 ,,.. ~ • : • ~ ~- 1 ' : 

Bu akşam 

iPEK 
sıaemasmda 

LEKELi KADIN 
Mısırın H kiki Hayatından Alınan Sahneler, Muazzam Mizansen 

B:ı:t Itollcrdc: 

1USUF VEHBİ 
Ayrıca: FOKS dUnyo. havadisleri gazelool 

~· ii&":~tt!f~!~ ' 1 001 ITT 'im 1 1 IH ıw· ra 

Terfi eden ilk tedrisat 
p C2~ 

as~iki8 1 Kahrcmmanı muallimleri 
B rcr d r "'C t rfıc h k ltazanmııı 

..... "' .... '·-·n barem ı"~ununun ne ri 'l17crlne 
h ı rı tctkık mevzuu olan l20 
t clrl at muallimino alt llsto Ma· 

rll Veklı.lctl ttrafından tasdii• edil· 
lir. 

B mualliml r hak <'Lt kl rl derece 
re mıı!l§ larr.;,l ruac klardı r. 

tUn dünya pulculuk ülcmlmle IJ i 
tutu lmu<.ılard ır· 

BulgarMnnclı:ı. Bul~ar pull:ın ü. 
t"rfne dai-ıi sı>ckü!ii.."lyon ) npıL 

makt:utır. '.l'eda\ iılc rılınrılım Jıer 
Jıatrra seri i hemen o.ynı giınü bir
çok zcn~in pul 5pekülii.törle:i tara.. 

mdan "'tm :ıhnlll!lk-f!ı. 'c c1ahn. h<'.
.-;ıı!ıl:.-.:ıa men Crtef;l ı:,rünü lılrkaç mi-;li fiyat 

t.: lep e.dihnektedir· Bun elan bir_ 
:a ne C\""\ el <lört be5 liraJ a sa. 
tılan Ollmpl.} acl serileri için bugün 
Bul,.,ari t nda 60 - 70 liraya kadar 

nıt•• t 1 p \1lnltr· Run1ann birçokları. 
nın fi) af 1 ı·ı da ka.sdm ftil.scltil
ml Ur. Çunkü Bulgarist:ında birkaç 
~ne 7.:ırlında pul mc.rakmm bu nis. 
bette ileriye gitmiı; olma ma imkan 
) oktlJr. 

Balkan memleketlerinılcki rne 
raklılarıu hemen hcptıl nlbümlcrin.l 
\Jman.} a. 'c r.r:ın :ulan temin eder

i r. l"unnni tan '0 R-Oman)a ekse
r ~etle ~,·crt \C Yuı,.oslavya. ile 
Bul• ri tan da .t\1man katruoğları 
ll e eıı.Iısır Jar, • 

(GelC'cck yaınnl1.l1n. Türki~e(1dd 
,pul mcr:ıkmı tc1klk ed~ğiz.) 

A· Nusret PULU \N 1 

--

Bttyilk ve Tarihi_ fUmııier ser isinden 
TORKÇE Sözlü bir şaheser 

TAKSuM 

ı:1r 'ntnnın tl:ılılll ,.e harici düıı 
ınanl.ı.rn karşı nıüd:ıfaa P.di1~1 

Jıllr , (~t;tıı;luk, entrikalar lmr,ı· 

sırııla c·asus, 'ııtaııpcrvcr bir 
knlı~amanm ~atan ve 1stlldCil mil· 

cadelcsl 

:; .,;;;a 

frG .~ıma:~~m ~, ~ 
J)JJ\lı.AT.: Ak_ amları sıncma l!l.35 de b~lar. 21.15 geec~ 

bıter. Tıyatro 21.20 geçe ba..5lar. 23 te biter. 
Sinema Ye Tiyatı o bir bılct mu1tabilinde seyredilir. ~' 

BU AKŞAMDAN lTlBAREN f 
• 1 

~~-A8!!!~! ;ce~}!,~ ~~~~~~?ry':t.~ ~ 
s~·~trıir N_ A ş i T ve arkadaşları t~ 
~a~ atk~r N ~ Ş I T ve arkadaşları. Okuyucu SUZAN }~ 
ı stırakile MlÇE PENÇiiJH' v aryetesi, ca2Jbaz ve akrobat 

numaraları yeni komediler. Tel : 22127 ı 
~;r;;;;;;:;.5;;~1Jtiii.iik~i•• 

• . Q ' • • • • •• ~ • . • . . • • ·. ~ • " " • • • 

Homanya petrol 
n11ntakalarında 

bulunan ıng ı lizler 
ımı,re~, 2 ( \.,\ .) - Astm Ro 

ınane oil kumpıınynsmın lngiliz cli
ı·cktörü A· Alillerin diln gece ~·n rı· 

sı kumpanyanın Bükrese 32 kilo_ 
metre mcrsof<>dP bulunnn Snagov· 
daki spor k liiblindc tcv~:if erilldiği 
bugün ifşa edilm1!7tİr· Bu tevkif 
hükumetin sivil elbiseli döı t memu
ru t.arafmdan yapılmıştır. Millerin 
ha'en nerede bulunduğu malum de· 
*ildir. Zira kC'ndisi klüp b:ıhçcsL 
nin rlrıımda bekleyen bir n ra bay:ı 
komılmurtur. İn"'iliz konc;oloııluğu 
tahkikat yapmaktadır· 

.MPler, Romen makamları tnra· 
fından tevkif edilen altıncı 1ngiliz
dir· Tevkıfi prk mühim telfıkki e· 
dilm~ktedir. Zira l [iller Homanya. 
nın en bü~ ült petrol şirl:~tiı:dl"' mü· 
him bir mevki i. gnl etmektedir· 
, Mill"r BükrC'ş:.c calışaıı lngiliz· 

lc-r arasmda ilk te\ klf edilendir. 
Diğer mevkufların hepsi }l~trol 

1 bölgc-sind" çalu.ııvoı·Jardı· 
Pek vnkrnda petrol bölgesinde 

<'.ılışanlardan hiç bir İngiliz tebaa_ 
smrn işlerinde kalmamaları mUm
kündür· 

Henüz işleri ba..sında olanlardrın 
Ü<'Ü bMka yerlerde va1lfc almış. 
!ardır. Diğer iki k'~i ele Eükl'('Şte 
çalışacaklardır· 

ispanya 
dahiliye nazırı 

(Ilaş tarafı 1 ndılc) 
no Suner, bugün öğlede...'l evvel 
Villa Madama'da kalmış ve öğ. 
le üzeri, parti sekreteri tarafın
dan Forum Musolinidc şerefine 
verilen bir ziyafette hazır bu
lunmuştur. Suner, bilahare, 
Chigi sarayında Kont Ciyano 
tarafmdan kabul edilmiştir. 

Bcrnc, S ( A.A.) - Romadan 
İsviçre ajansına b ildiriliyor: 

İspanyol nazırı Serrano Su
ner diin <>ğledcn sonra BB. Mu
solini ve Ciyano ile görüşmüş • 
tür. İspanyol nazırı bugün tay. 
yare ile hareket edecektir. 

Salahiyetli mahfiller, mihver 
devletleri ile İspanya arasmda 
sansasyonel şeyler hazırlanmak
ta olduğu bakında fogiliz ka
nall:ı.rmdan yayılan şayiaları 

tekzip etmektedirler. 
Aynı mahfillerde, lspanya ile 

olan münasebetleri aydınlatmak 
maksadile Berlinde başlayarak 
Romada nihayet bulan miizakc· 
relerde çok memnuniyet verici 
neticeler elde edildiğini kayde
emirde Gandi ile bir kaç lidere 

---o,__ __ 

Amerika harbe 
ne zaman girecek 

(Ila!ll tarafı 1 ncidc ) 
poııyaıun mihver devletlerine iltL 
hak etmiş olma.sının şimdiye ka
dnr muvaffakıyetle tatbik cdilmcl;_ 
te olan totalitr.r ve tehditçi 1>0li
tikanın inkişaf ettiğini göstermek. 
t e olduğunu da ilave eylemekte
dir· 

Gazete ynzısma şöyle devam edi. 
yor: 

l<'akat bugünkü vaziyetle bu pla
nın tahakkuk elmcsine milsaade 
edemeyiz. Vakayi karşısında gözle. 
rimizi kırpıııtmnaktan hiç bir fay. 
da elde edilemez. Hazırlığnnız 
sulh için değil, hnrp içindir· 

Sulh esasları üzeriııo silfı.hlan. 

mak gibi tC'hlikeli bir Lcıtcn ne ka
dar cabuk sarfmn7.ar l'derek lrnrp 
esası üzerine hruı:ırlanmaya başlar_ 
sak bi?Jm için o kadar iyi olur." 

Ilazı infiratçılar IllrlC'şik Amcrl
kanm harbe girmt'Sini bir zaman 
rncsel~i gibi telakki etmeye başla_ 

mı !ardır. DiğC'r bir infiratçı grupu 
yabancı gaze•ecil!'re şu beyanatta 
bulunmuştur: 

''Bidcsik Anıel'ika 1ıarbe girc
celttir. Halk bunu arzu eder gibi 
görünmC'ktcdir.'' 

CezalenlAırılan 
es nal 

Emniyet altıncı şube memurları 
dün de beledlyo nizamlarına rnu
lrnlif harekette bulunan 8 ı:1oför ile 
fazl:ı yolcu alan 9 otobüs sahibi ve 
numarasız kasket giyen bir otobüs 
bilrtcisi hakkında ceza 1.abtı kes
mişlerdir. 

Ayrıca, I\'.ocrunuslafapasada Meh 
m!'din fınnmda 54, Sı.!.lr.atyada Hü
scyinin fırınında da 70 kilo eksik 
tnı tllı l'kmrk bu lunmuş 6 rliikkan. 
cı dn pi".'llik \'!'Saire :.mclarından 
muhtelif cezalara t'~rpılmı~tır· 

Mısır cephesınde 
sükunet 

(ll.:\star:ırı 1 ııdılc) 

rnnndası :ıltın'iaki cepht"dc-n ı;clen 
haberler t~dmin cdi,.idir. (jl'ncra. 
im motürlii si!vnri \"C lıirinei mnıf 

piy~rlc kıtaları itibari) le esasen 
km·vl'lli olan Mu:rr crphc ... i ~imdi 
bir A vustr.ılya kıtnsiyle takviye c
dilrr.is bııhınmrktadır· Kenynda ce_ 
nııp Afrikası kıtalarının Habeşis
tan hududunun cenubunda 800 ki
lometrelik mUnalrnlc hallnnnı tut
tukları kaydediliyor· Ug-anda \'c 

Sudarda mühim askeri lıcderlcrP. 
giden b slıca yollar şimdi İ) i mü
Iııfa:ı. caılmektc,Jir. 

Grazyani \"(' ordurıı i!d haftadan. 
bC'ri sıdi Barani"dcdil'· Du rr.üddet 
zarfında in "'İIİı: ta ''J'a:-el!'ri il:i lıfL 
vati deni:: u~u olan Bingıızi ve 
fobıı.ıkda ltalvanlarn şiddetle ta
crruz etmişlerdir. 

l~ardia ve Buk - Buk yolu İn;::-iliz 
filosıı taınfından bombardıman <'. 
dilm:~. mühim hava mf'ydaııları ve 
bu ar da Hı:".Sava. tesir sahaları ve 
havada knlnııı ~·abiliyctlrri ltr !yan 
3$ltC"'"İ }!'a'·retlcri için nahoş bir 8Ür 
priz leo<:kil eden 1nr;iliz Blenheim
leriniıı beklcıımedik zh·rctlerini ka-
bul etmislerdiı·. · 

Cenup Afrikası lınva kuvvell<>ri 
Ho.bf'5istanda ve 1talyan 'Somali. 
sinde es..-ısen tükt"nmez olmaktan 
uzak olan petrol ve mühimmat de. 
polarma ka~ı baskınlarına devam 
!'dİ\'orlar. Bu harekatın .Mmrd:ıki 
hadiselerle sıkı hir münasebPti var
dır. Habeşistnn trcrid edilmiş 
bir vaziyettedir w• burada çok 
miktarda ltalyan kıtaatı mevcut
tur. 

~!ısırın mUdafao.s ı pek ziyade 
tak\'iye edilmistir. A.kdrnizdeki ln. 
giliz filosu ve bütün orta doğu c!'p. 
h!'"inde harc-l:iıtta bulunan hava 
kuvvetleri de son haftalar zRrfmda 
taln·iye edilmitt bulunmaktadır. 

ingiltereye hava 
hücumları 

<na5 tara fı 1 ndıle) 
ımşlardı r. Bu taarruzlar e nasında 
lngilterenin ve Galais'nin ccnu. 
bunda \'e Esse."< kontluJ:;runda mün
ferid nokt~lara bir k,a~ P<>ınlla bı. 
rakılmıştır. ı\z ha ar \'C birkaç 
yaralı kaydedifmektedir. 

Londra ü1.er ine saat 9 da baş 
layarak bütiin gün devam eden 
bir sıra taar ruzlar vukubulmuş 
tur. Biitün düşman filoları av. 
cılanmız tarafından yaralan -
mışlır. Lonclra bölgesine az mik 
tarda düşman tayyaresi hiicum 
edebilmiştir. \ 'e gelen raporlar 
bomba atılan yerlerde de az ha. 
sar ve insanca d a az zayiat ol· 
duğun ıı göster mektedir. 
Düşman tayyareleriı.den bazı 

tarı Londraya gelirken ve Lon. 
clradan dönerken hombalarmı 
Kent kontluğunun bazı şehirle· 
ri üzerine mu\'affakıyetsiz bir 
suı ~ tlc bırakmışlardır. 

Şimdiye kadar alınan rapor _ 
lara göre dokuz dtişman tay· 
yaresi düşi.inilmüştür. A vcıla. 
rımızdan biri kayıpt ır. 

inhisarlar Vekili 
Bursada tütün müstah· 

sillerinin dileklerini 
dinledi 

IJ urscı, Z - İnhisarlar Vekili 
Raif Karadeniz vilii.yet ve mü
teakiben Partiyi ziyaret etmiş 
ve bu ziyaret ~ırasın.da hazır 
bulunan idare heyetlcrile temas
ta bulunmuş ve yine Parti mer
kezinde toplanmış olan r.c..·hirli 
ve köylü tütti n müstalısi!lcrivle 
bir konuşma ~·apmıştır. Bu k~ • 
nuşnıada sırasivle söz nla.n 
müstahsiller tütü~ı istihsali ve 
alış veriş iizerinde tatbikat ba
kımın.dan kendilerini miişkilata 
scvkcden sebepleri anlatmıı:lar· 
dır. Raif J{aradeniz, bunlara 
karşı lazımgclcn bütiin tedbir. 
lerin alınacağını vaadetmiştir. 

---o--

K6mflr işi 
DUn şehrimizde Ereğli ve Zonı;ul· 

duk kömUr ı,ıctmc!crl umum mlldür
lcrt ve Ellbank umum müdür muavl· 
nlnln lgtirakilo bir toplantı yapılmı§ 
ve EUbnnkın lstnnbulun muhtelit ~er· 
lerındeki depolara kömU;leri !tendi 
vaıııtalarlle nak,)etmesl, bu depolar
dan kömürün tonunun 21 liradan ve· 
rilmesi ve ancak bu depolardan müş· 
ter inin evine kadar nakliye Ocrctl ve 
ton başına 50 kunış çuval kirası alın· 

rn pı kararlaştınlmıştır. 

Beri inin 
bombardımanı 

(Haş tarafı 1 neidc)' 
ce, Bcrlinde bir mühimmat fao
rikasınn, 1 >ui~bcrg YC l\:olonya.
da petrol tesisatına, Stcrkrade, 
Holden. Ölsenkirclıen ve Koloıı
yada pclrol tesisatına, Ham, 
Söı=t, Wc5terholt, Grc~r~ ve 
Koblcnz vag-on ayırma istasyon. 
lanna, Sperkrade ve Holden clc
miryolu iltisaklarma, Ruhı '<la 
kanal rıhtımlarına. TI.oterclam
<la bir tayyare fab.rikasma ve 
bır çok düşman tayyare meyda· 
ımrn. ~ücum etmişlerdir. l~oU<'• 
dam, Flessinguc, Diinh.crk, Bo
ulognc, Cal:ı.is, Ilanc limanlarr 
ile Gris - Nez burnu civarında 
topçu mevzileri de Hiddetle bom· 
barclım:ın !'dilmiştir. Tayyare. 
lerimizden üç tanesi ü~lcr:nc 
dönmemiştir. 

----0--

Beyoğln 

müddelumums• 
Lağvedildi 

Adliye Vekd.IPti , Reyo~iiı murf. 
dciunıum:liğini 1 ·ığvetntl,, J;cyo;;
ıu müddC'iumumi rruavini z:y:.ı 

Yazganı liıinci asliye cı..•zn mahke. 
mesine tayin ctm'ştir· 

Bundan sonra B<.'yo:-.ıundn cUrmii 
mt'!]lıut sorgusu için bir memur bu
luııııcnk, diğer iı:ler merkezce gö. 
rülecc!:tir· 

---o---
Almanya 
ve abluka 

(Ha~ tarafı 1 ndılc ) 
D:ılton bir Alman tnyyarcciden alı· 

nnn tecr!<l edilmiş bir demir tel par
çasından bahsederek bunıııı camdıı.n 

mamul kUçUlt parçalarla tccnt cclıl· 

mı, olduğunu. E(;er Almanlaıın clın· 
de kauçuk olsaydı boyla az rul!cs:;ır 

vasıtaya mllracaat etmiyeceklcrl !JL· 
bli bulunduı,'Unu soylcmlş \'C §l.ıyle 

dev:ım etmiştir: 
"- Almanların lşrraı cttlltlcrl m m 

lelPtlcrden yağma ettlltleri petrol 
tamamen tllk ndt.ıı-ını göst r<'n ck'ıl· 

ler -mevcuttur. Petrol fıkdanı nbhık::ı 
ve Alınanyndakl naltllyat ıılstcm! se· 
bebıle, Alınıınlar tarafından vllcu la 

getlrllml§ o!:m blltUn b!r hali· tc 1 ,l\· 
tı fcltı.kctll bir p:ına ı:ıebeb olablllr,, 

Vnkiaları tctklk edE-n D:ılton bu kış 
Avrupada heyet! unıumlyesl ltıbnrlle 

açlıl' olmryacağmı söylemi t'r. 
•·- lyl tevzi cd ldlği t:ıkdlrclc h,..:

ke~'IC yiyecek kadar yiyecek \"ardır. 

Me,•zıi açlıldnr ise Almn.nlar ı;ıd:ı 

mndedlerlni ~aldıkları Ycyahut mmk· 
la olnııyan hububatın mutnd şekilde 
te\•zilne mU .. :ıade ctr.ıc<!ıl:leri taltd•rllc 
vuku bulacaktır ... 

lş .. al altında bulunan m!'nılck<'tl('r
den nçllğa maul olı:r.:ık için 1nı;lltcrc· 
nln ablukayı gevşrtmeı;I lı.nkkmd ki 
telldnlere ı;cllnco Dalton lıu hususta 
şöyle demiştir: 

··- Nazi §eflerlnln huşunctlcrl, fe
na niyetleri \'C diğer nak!:.ıal eri ı:;rt ... 

bile, milsaado edilcı'elc yıycC' it nınd· 

deleıin!n nnzllerln !.ursal.lama ı;tt· 

ıneslnc mani olacak lıiçblr u ul ıcut 
edilemez . ., 

iktisat Vekili 
Murgul ve Kuvarshı\n 

tesisatını tetkik etti 
I!ozıa, 3 (llrısıısi) - llttısat 

Vekili Hüsnü Çakır 11or;ulda. 
Eti B o.nk'm bakır m adeni tesi
satını ve amelenin çalışma. tar· 
zmı t etkik ctmL5tir. Vekil bun. 
dan sonra Kuv:ırshan'a gitmiş. 
izabeyi, hastahaneyi ve amelo 
hayatını tetkik eylemi§ ve gece
yi K uvarshanda geçim1iştir. 
Dün sabah erk.enden Kuvars
handa maden mağaralaı-ını tet: 
kik eden Vekil Borçka yolu ile 
Hopaya hareket eylemiş ve 
B orçkada hükumet erkanı ve 
halk tarafından karşılanmış ve 
ıbazı dilekleri dinlemiştir. 

Saat onbirde Hopa.ya avdet 
eden Iktısat Vekilimiz d eniz ti. 
carcti mektebinin Balık vapuru 
ile Rizeyc har eket etmiştir. 

Bulgar kralının saltanat 
yıldönümü 

Bulgar kralı Majeste Borl8 bugiln 
saltanatının 2 2inci yıldönUmiinU id· 
rAk etmiştir, 

Bu mUnruıebctıe bugUn Bulgar koruıo• 
loshnnesindo bir kabul resmi, Bulgar 
killsesindo do dlnl merasim yapıla· 

cak, yıldönllnıU kutıanacaklrr. 
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flsıanbul Levazım amirliğinden verilen ı · J L harıc1 askeri kıtaata ilanları 111 

1 
~ tnUtaleada bulundu: 

'Un tnahrcclmı bı:rakmn.k 
de kalacağını. 

~~p Verdi: 

'1 <it bu fikirdeyim. Blr 
~ gitti· Tek b:ı 

'ı ~~ banna.maz. En 
• 

0bnaıı ki nöbetle u. 

beı&aı bir yer. ?dalayta

~ kayıklan kolayca 

Yazan:Cek Loadoa 
landı- Sonra bir mu.siki kadar tatlJ 
sesiyle cevap verdi: 

- Oh! Benim fçin bu !.§in için
den çıkmak hiç de mesele değil... 
ŞUpbcsiz, arasıra ba.zt mUşkUlAta 
uğruyorum. Bu zarurt. Onları ida· 
re edebilmek için lAmn olan teY 
§Udur: Korktuğumu sezdirmemek. 
Öyle zamanlar oldu ki korkmadım 
dersem yalan aöylemiş olurum. 
Fakat korktuğumu kat'iyycn belli 
ebned1m. 

Yung gemisine dönUp gittiği 

Jble 1&&U 
26 • 20 • 20 • 20 • cemu H ton pa. 16,30 
4ıOO • 200 • 200 • 100 eemsn soo tazı )'Ulat u 
3G tan u.deyalt H 
200 • !00 • 200 • ıoo ton olmak tllere 800 ton arpa ıs 
Yukarda yuılı mevaddm puarlıkla ekllltmelerl hlularmda yuIJı • · 

aUerdo ve 'l·l0·9'0 pazartesi ıo.nu Gellboluda Bolarır ukert eatm.alm& ko
mbyoounda yapılacaktır. (117•) (9391) 

••• 
Beberino tahnı1n edilen !lyetı 17 Ura olan 1300 adet eob& ııuarlılda mtı· 

n&kaaya konmuıtur. lhalesi 6·10·940 cumartut gUnQ aaat 11 do Ankarada. 
lıl.M.V. aatmalma komlsyonwıda yapıla.cnktır. Evsaf n §artnnmest komb· 
yondan görUlUr. Tallplerln kanuni veatkalarile belli saatte komisyona ıeı· 
melerl. (1130) -(9368) 

• •• 
2('1.000 metre 90 aanUm veya 12.500 metro 180 tanttm enlnde harp pake· 

t1 earmak için bez ııatuı aımacalttır. 90 aanUm bezlıı metre3l 75, 180 aantlm 
enindeki bezin metre.si ı~ kuruotur. !ateklilcrln 2812 llra 50 ~luk kııU 
teminatlarlle birlikte pazarlık gtı.nU olan 21·10·940 paze.rtc.oıl g(lnll i!U\at ll de 
Ankarada M'.M.V. aatmalma komıa<> nuııa. gelmelcrl. (1176) ·(9~93) 

••• 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatızma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı 

'derhal keser r 
tcabmda g{lndtı a kate almabOlr. 

TAJU.tn.ı!:RINDEN SAKININIZ. DER TERDE l'ULLU KUTUIAJU 
ISRARLA asmY1NtZ 

• . . . ' ' ~ ... .:. . t,~ , ' • . ... ~ ... 

Beyoğlu Halk Sineması 
Dtı.fUn -.at U tıo: 1 - Çölde bir 

Türk genel, Türkçe .Ozltı, 2 - Mck· 
afka GWtı, 3 - M.lk! • 

Bu Ak§am 

OTELLO 
• '-~·~ edebiliyorlar. 
°idııhzı nı nasıl bir haydut 

u siz de pek !la zaman Şeldon genç kıza ııordu: 

~ bir - Nasıl buldunuz? Bu bU}1lk 
~'de köpek getirdim· çocuk lçln ne dersin.iz? İn.san, gö. 
~ ""- T<>mi Con gönder rUnUşto bir 6inck bile öldilremcz 

·cı;ıdetnm 

Aağıd.a yazılı menddm pazarlıkla eltıılltnıeJert hlularmda yazılı gtın, nat .,. m.ahallerdekJ aııket1 ntmamıa 
komlııyonlarındıı. yapılac:akttr. Taliplerin belli vakıtte koıntayona gelmeleri. Şartnameleri koml!lyonda gl5rlUUr. 

ili 
saat 20.80 da Tepebapn~ 
Dram kısmmda: 

Ko:nedl kwnmda: 
Bu aqam aant. 20.30 d& 

YALI UŞAGl 

~ §nıl§. Hay\'nn zen- zanneder, ?>ylc değil mi? Faka.t sı-
e ~ nu dilşnıan. Köpek nıamda o dıı sözUnü dinletmcsln.I 

~l iÜ'tnez, tayfalanm biliyor· zenciler onun da knl'§ISlll 

~ dt e.ın tepesinde aldı- da. korkudan tirUr titriyorlar· Din 
: Şeytan. 
ltı, lelin de size bu gence ait bir hl • 

• ae.:aı kaye anlataymı: 
tbıA, "'' Ben çok defo 

-'<lltıc Üç yıl CV\"Cl, henüz on yedi ya-
·al'aıtıı ııcaba neden iköprl şmdayken ''e kaptanlığa yeni ba.§-

~~ı~ ~ diyo sormm-h. tarken, Sfis dcnllcn mahalde de • 
ll~~<>Prği muhsf'lJ'a l nıJrJemiş. Orası en azılı haydutla 
~, L_l c ~ •• rtk. arunağa b<ıyı 

11'1 , rm yal:lğl olan bir yerdir· Yam 
~ 'orı. -. J Uzden timsahla 

"ll' ,-anılar gencin k:ı.fc.:mu kesmcgt 
tauı ı 

"' r ~Ylc devam etti: 1 karar vennl.§ler-• e ı 

lı..'"': c: bir ha\11dls dah Böyle bir karar vermclerinlı' 
.~'da lianley ikl ay ev. sebebi de §U: İhtiyar reisleri oğ 
~~u: katı edildi. lwıu, beyazların namına i§Çi top 
,,_~ lamak üzere bir yere gönderir. 
!!~ tıereye düştıyor? Reisin oğlu orads. di.znnteridcn 

Mı_lıı~arı a.'Jnğı yukarı iki ölfir. Öldü ya, artık ne yapıp ya· 
"'ti. ~Cdeki takımadalar - J pıp bir beyaz adamm kellesini 

;ıı.ra teu ~Vil adası tam on· kesmeli muhakkak fidyei nttat o. 
~ ... 1 . r • \"C şimali garbisi- !arak bir kafa kesilecek· 

:.... 'ıe liınıctçilcri, çiftlikte- Pung çocuk denecek ka.dar genç 

ctul İhalenbı yapılacağ1 

mahal 
Uun l!:rı;tnean 

Şeker Kırklareli ljnece 
J.iuh&bere mal· Edlnıc eski JılU:i· 
zemcs.ı riyet D. 

Un tııparta 
İ§ clbiseUğ'I. bez Çanakkale. 

ltlktan 

1~.000 kilo 

8.000 " 

lT6.000 kJto 
~.000 metre 

••• 

Tutan 
Ura 

24.000 
1.120 
!.000 

22,730 
30.2~ 

Tcnınatı 

Ura 
1800 --
lM 
214.8.18 

(1178) o(93DO) 
lbaıe g(lnQ va saati 

1'/lOMO l.8 
4;/10/940 ll 
8/10/940 115 

ll/10/940 17 
8/10/94'0 10 

A§ab'lda yazılı mevaddm kapalı zarfla eluutmclen hiz:alannda yazılı ıtın. aat ve mahancrdckl l\llkcrt sntm 
alma komlsyonlarmda yapılıu:aktır. TaUplcrln lhale .ıınn.tindcn bir s:ıe.t evvel kanun! Teslka.lıırtle teklif mektuplıırmr 
alt olduğu komisyona. vçrmelerl. Şartnameleri komisyonlarmd!l görWUr, (11'0) (9307) 

Cinsi l!mlcnin yapılacağı 1d!ktarı Tutan 'hmlna.tı lbale gUnU l'e ısa.au 
yer lira Ura 

Runı ot lapıırta: 26:1.000 kno 18.('ltiO U9L2~ 25/10/040 17 
Uun ... lsparta 120.000 .20..00 1030 25/10/940 l~ " Sadeyağı \ lsparta l2.2()0 

" 15.240 11'3.7:! 2~0/040 16 
Sığır eti Urfa 71.600 

" 15.107.60 1183.ISi 17/10/040 JO 
Bulgur DlyarbakD J.44.000 .. lT.280 1299 18/10/9{0 11 
Bina lntnm SIVU ı adet -'0.200.::6 30115 2:S/l0/940 16 
Peynlr SUloğlu. 60 ton 83.000 24715 22/10/9-iO 10 
:Sığır eti. ,, 152:S .. 1&9.000 14.175 22/10/940 11 
Odun .. MtO .. ll0.800 8310 .22/10/940 le 
Arpa 

" 1970 
" 692.450 44.433.75 22/10/94.0 16 

Saman fi 3300 " 182.000 9900 2'110/040 ıo 
J{uru ot 

" 3700 .. 240,500 lS.037.GO 2V10/040 11 
Yu\at 

" 400 
" S<.000 2~ 24/10/940 l:S 

Ra§it Rıza Tiyatrosu 
3 Blrlnc1te~ Perıembe gün(l alt. 

pmı Kndıkl5y Sllreyyada: •'TOKA,. 
ıcomedl (4) perde. (1) Tablo 

Yazan: Fikret Acın 

H.00 MUzllc: Hatif prlular ve O?kca• 
tra parçalan (Pl.) 18.00: Program 
ve memleket aaat ayan, 18.03: Mnztk 
Radyo caz orkeat.rut (lbrahlm ôzgtlr. 
tdarc.stnde), 18.40: Mllzlk, 10.15: Ko
nuFJln. (İstntlrt1k umum mlldllrlll#Q)", 
19.80: Memleket saat ayan ve ajans 
haberleri, llU5: llnztk: P'aaıl heyeti, 
20.1~ Rndyo gazetesi, 20.45: l!Uzlk: 
Şan ııolo - Bedriye Tüzün tıuııtmdan 
21.00: Mtlzlk: Dlnlc)1e1 iateklcrl, 
21.no: Kon~ma (Sıhhat a:ıatı), 2uıs 
Mllzllc: Radyo orkestrası (Şef: H. 
Ferid .Alnar), 22.3Q: Memleket a:ıat. 

ayan, Ajana haberlert. 22.45: MUzik: 

Cazband o(Pl.) 23.25/23.80: Yarmkl 
program ve kapan~. 

~ldu eı birliği o.lup adam • olduğu için kolayca hakkmdnn gc· 
'ı. tdUı ~Haı er. M:ıiyctindcld leceklerini hesaplamI§lar· s; .ardan bazıları kaçıp MinuTa gemlslne bir heyet gel. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 28 / 9 / 1940 vaziyefi 
t• ınlş, sahilde zenci işçilerin gön • 
d~I \'akadan haberdar dcrllecek kcıyığt beklediklerini bil 
~l aı Man'U'ya doğru cllrmlş. 

~- ı. ı-ı 
"'~1illılc anıeyin ba.~ı zenci. Kayık sahile çıkar çıkmaz, bit . 

bıı kö kurutuluyormuş. Bl tabi. ic;indckiler derhal boğazlaru 
~'ll:ı YU Yaktılar \'C Han· \•ermişler. Vah§i kayıktan da ge-1 
•·ı0 

1 alıp getirdiler. mlde yalnız kalan Yung'a saldır -
~ ~ lh "ereceğim havadisler llllljlar. Tesadütiln güzelliğine ba· 

lııı \ llrtt. Bir de §Utlu na· km kJ, tam bu mnda, balık avla.. t 
' hu~ lzabeı adasının yer- mağa bazırlan:ı.n çocuğun elinde 
Otııl'aıı adanın şark tara - de bir dinamit ffşengi varmış. Der 
~ t~ külliyetli miktar -
t~ et~ler. Nasıl ve 

~t bıı •rııt Cltiklcrl meçhul. 

~ 'ıırı~:eseıc hakkında tah. 
· •~1 · J\arnbiryan zırhlı

Otay boınb<ırdıman etti. 
'1, a 8'idiyor. 
tc:ıııtıp &ötJeri..'li bitirdikten 

d~. illa unıumf bir mecra· 

lıı::ıı 
~'<ııt tevPz<'lik ettiler- Ni-'d ~eınısınc dönmek U

l· • .._ istediği zaman Jan 
'Qtdu • 

( ıj%ııs. 
~"llıı Unuz, Mister Yung, 
1 <ıb 1112

t' • Z"ncllcrin nrası· 
-..ıııı-,, 

dön<'cck!lnlz, liy. 

bir kız-

hal Iiecngi tulu§turunca zencilerin 

llstline fırlalmt~· 
Bu hlkô.yeyi kendisinin ağım • 

dan dinlemek çok mllşkilldür· Ko. 

Jay kolay söylemez. 7.encller al -
Jakbullıık olmuşlar· Satırla kıyılan 

et gibi para.mpal'!:a kesilmişler, 

tehlikeden ~:ığ salim kurtulanlar 
da yallah denize ı ... 

Yung zencilerin şaşkmlığmda.n 

istifade ederek, derhal yelkeni 
açmış \'O geminin ı;incirinl kopa -
rnrn.k süratle engfae açılm13. 

SUs'teki ndrunlnr ona fena hal. 
de düşmandırlar- Kcllcslnl getire · 
ne, açıktan açığa, n1Ukifal \-aa -
dettiler ... Hem de fevkalade bir 
mUk(ı.fat: lstlridye kabuklarmdan 

yilz luvnz nkçe· Yani ~ağı yuka
n yiı:r. ı-.tcrlln lirasına nmadil bir 
ara-

AKTiF ...... 
A.ltm: S&t1 Kll0g1'&Jl0 

Baııknot • 

Ufaklık , • 

llaı1çtelı.J Mubabl,,vı 

llltm: Sat! Klloınzn 

'1l 8U 586 

• • 
• • 
.~· 

4 ' . 
ll 849 99'l 

Altına t.ahv1ll kabil nrbut dl>-
\'lz.ltr • 1 

oı~e.r d!lvtz.ıer •• borçlu KllrlD& 
baklyeler1 , 

Buine Tahriller1 ı 
Deruhte td.tleıı eTrala oakdl1• 
k&ılıllğı • 
Kanunun e • 8 maddelerl.ne te't'f!
kan Hazine t&J'atmdaıi v&kJ te.. 
dlyat. 

Senedat ('llW.daftu 
rıcar1 Senedat • • , 

l:abam H tabrtllt tllzd&Dll 
Deruhte edilen evrakı nakdi· 

c. ' yenin karvıJıfı emaı:n Ye 
) tabYlllt ltıbarl kıymeUt , 

Serbest E.lham ~• Tahnitt: 

A\laıtalar ı 

Aıı.nı •• döru U%ertne av&D • • 
l"allvUlU Uzerlııe an~ , e ( 

Haıtneye kısa \'&<1. ava.n.e • • • 
nıu:lneye 8MO No. kanuııa gC~ 
a;tlao aıtuı ka11ılılllJ B\'llll! • 

Hissedarlar • 
Mubtclil , ' . • • • • 

Lira 

101.012·889,54 
lt.738°381,-

2·288-924, 16 
115.o.&O-lN, 70 

680·'781.3'7 l'J80°'76l,8'1 

7.52:;.ısı,u 

18-817,63 

1S.S31·M0,8Z 26-lOJ ·6f9,86 

158·748·368,-

19·3l0·196,- l 39·4SS.S67 ,-

2J7·42047',27 :?57°4!0°474,27 

47.soo. ı~,93 
8·277·057,67 G5-687·814,50 

7-808,72 
7.sos.122,-

10.020.000,-

46-000-000,- GS-836·530, iZ 
4·500-000,-

20·4G l40S,4S 

Tek9e w.120.19:>,90 

(Devamı ııar) 1 Teroroua 193• t.ıu'f1'1nd-ııı ltJbarco • 

AGIMI NASIL: htımbul i~~tıl altında bulunur 
kcn, böyle tehlikeli bir zamand:ı, 
t\ft>hmet, kaf:ısırnla sakladığı bu 
sımm kime açabilirdi? 

. 
KURTARDIM 

Sirkecide c::-kiden birkaç kere 
kaldığı ucuz lıir ote:e gitti... orado 
tek yataklı bır oda tuttu. 

Y '11/illi Roman 
c:lzan: ıskender F. Serteııı 

.15. 
l~l/Jı -3-
ı~.,.ıı::r ÇA l'PŞ 

~t ltl.\' BU ll>.1 
~b .. stanbuı limanında 

~-:ı..·ı~ 
• ~ " en karava çıkmış

ı._ ı on. .. 
'il~ 1~. >old;:ı gelırken, 
~.ır· 1

' 11ll taytalanndan bi· 
"'tın ·~ ı ç hıkfıre!er anlatrru, 

in! -<l}·ıt·ı • 
•ı~ı:-k:· a ı nrırorl:ırmıs .• 
~tr.. 1 c~ya} ı didik didik 

"' •••lR ... 
ı t('.· •·• Karıkçılara müş 

~·'i<ırlarmış .. \esairc •• 
. ı lanbul limanına ge· 

l<ını" ı ı· v:.1 ıınanmdan çı· 

Mehmcclin koynunda dörl yüz 
lira kadar parası vardı. Bu parayı 

. ona Yavuz bey \'ermişti. 
kan kayJk, motör \'e Yapurlara k~ır l\Jchmet. l:stanbulda biraydan 
~ı ) ukarda saydığımız miişkülfıtr fazla kalamazdı. Bu müddet zaı-
gösteriyor!ardr. l.1m::ına gt'len kö· fmda i~ini görmcğc \'C tekrar Ana· 
mür yüklü b:r k:ırı~ııı yanma bi!c doluya dönmeğe mecburdu. lş u· 
rokulmamı~la:-dr. zıyacak olursa. ı\ııadolcya geçecek 

Mehmcdin htanbulda, askerlik yollar biraz daha daralacak. kon
zama"ında tanıdığı birçok arka· trol artacak ve Mehıncdin vazircti 
daşları rnrd1. Onlardan bir kısmı büsbütün güı;lcşecckti. 
Mehmcdi köyüne gitti sanıyordu. ~lchmet cesurdu .. Her i~kcnce· 
Mehmet, kcndi3ini görenlere: ye mürehanunildi. Ufak tefek tehli 

- Henüz köre gidemedim. Bu· kelere değil,. bu tehlikelerin en 
rada bir is tutacağım, diyordu. büyübrünc bile ehemmiyet \'ermez· 
Mehmedin lstanbula n!cin geldi· di •• Uzağı görmekte ve tehlikeler 
ğini hiç kim~c bilmirordu. karfısmda derhal tedbir almakta • 

da yüksek bir istidat ve maharet 
s:ıhibi olan Mchmcdin bir mt>ziycti 
daha vardı: Soğukkanlıydı \'C ke· 
tumdu. 

Zaten. Yavuz ber onu bu ise 
seçerken, en çok onun bu iki mezi· 
yetine gü,·cnmi~ti. 

1\1chmet o gece Sirkecide yemek 
yedi .. Oteline geldi. Odasına çık· 
tı .• soyundu. Tam y::ıtatttna sirc· 
c:!ği sırada. r::ınındaki odada hızlı 
hız:ı konu .an iki kişinin se.;)ini 
duydu .. dinledi: 

··- Ben burada daha fazla l:a· 
lamaın, Kemal! Sen gelmezsen. 
ben gi<leceğıın. ı\nadolu beni çağr 
rıyor. Sen i:::tersen, lstanbulun 
zc,·k ve ne c ta

4
an sokakiarmda 

dola~. Fakat. biraz da benim gibi. 
kulağını o rnkakların ardında in· 
!iyen nrnzt:ıriple-rc çevirsen ... sen 
de benim gibi onları görcek ,.c 
du~·~an. O zaman, seni çağıran A
nado'.uya k~akta bir da!<ika te· 
::ı!ıhür etmezdin! Hardi gel, K~· 

PAStF. 
Serma,ye 
lbtfyaı ak~: 

Adl ve fovkalldt • 
HUSU81 • • • • 

• • 
• • 

•Z-• ~ 
• • 

l'edH1Uddd Banlmotlar 1 

Deruhtt edilen •'ml"n nakdlye 
KanUDUD 1 • 8 fnd maddelerine 
tntlkan Hazine tanluıdıuı qld 
tedlyat • • • • • 1 • • 

o.ruble ed!Jen evraJa oakd!ye 
b&kfyuf • • 

KarfılığJ tamameu aıtm olarak 
l!Anten tedavUle nzedllcn , 
Reeakont mukabJU Ulveten teda. 
~ued. • • • • • • • 

IKEVDUATt 
nı11r Unw 
Altm: San Kilogram J89JISS•ıs 
8SM No. kanuna gGre bulııeye 
açılan avau nıultablll tevm olo
oan altınlar: . 
san kilogram 86 nıs 41\S 

l>Gm 'hahhOdllb ı 

Altına tabvlll kabil dGvlzler , 
Diğer d~viılv Ye &lacaklJ KJI· 
rlnı: baklyelerl • • , , • • 

'fuhteW , • 11 ·~-·- 1 ~ 

0·188·66G,1G 
G-000.000,- 12·188·666,15 

1~·748-563,-

19.810.196,-

133 4SS.S67,-

17.000.000.-

212-000-000,- 868·4S8·S61,-

68·187·«S,M 
26-606-649,07 04. 794-09Z,'11 

51.fi4S.22s,22 r;ı.sts.m,n 

3·359,77 

28-825·82!,50 ~S.8Z8·6P,t'l 

112·!!'7-158,.15 

Yektı> 

lakonto had'11 ~ ' Albıı Qı:crlno avaı:ı..s c;c s 

mal.. Beni dinle! Bu işe beraber 
ba~!adık. Yan yoldan dönme .. Bu 
rnda ralnrz kalırsan, eni de öteki 
arkada~larımız sibi, )'akalayıp zin· 
danlara atarlar. Unutma ki. s!?n de 
bizim gibi ~üpheli, hatta teh!iReli 
bir adam:;m! İstanbul sokak!ann· 
da czun müddet kollarım sallaya· 
rak. hür ve serbest sezemezsin!,, 

Mehmet, bu sözlerin muhatabı 
.ne CC\'ap \'erecek diye bekledi. Hü· 
'iyeti kaybolmu~, maneviyatı bo· 
zu!muş, l:ansız, canc:ız bir adam, 
gJyrctile mırıldanan bu meçhfıl 

}oku, biraz sonra se ini yükseltti: 
"- Hakkm var, dedi, sen bizden 

ayrılacaksın .. Ayrı!rnağa mecbur 
sun. Çünkü sen, Anadoludan gelen 
se.,i duyuyorsun! Bana gelince, 
l>enim kulaklarım bu ~esi duymu· 
yor, Cemil! l3en lstanbulda bir ka 
dına tutuldum. Beni. o bırakmr 
yor. Ben ondan n;Tılrp bir yere 
gidemem. Hem bu gidişin manac:r 
nt da anlamıyorum. Ml'mlekctin 

dört köşesi i:;gnl altında bulunur 
ken, Anadoluda toplanan bir a\ uç 
çetenin yahut birkaç tabur &öniıl· 
h.inün ne yapabileceğini düşünüro· 

rum. Gel, sen de bu sevdadan \az 
geç, Cemil! Beş on paramız var 
ken, lstanbulda birer dükkan açıp, 
at~ten, baruttan sonra karanlık 
bir dövüşten uzak kalalım. Hadi c 
(eri uzaktan seyredelim.,, 

"- Yola çıkarken biribirimize 
soz verdiğimizi unutuyor musun. 
Kemal? senin, yerdiğin sözden bu 
kadar çabuk döneceğini bilseyc!im, 
he!e bir kadına gönill verip, beni 
yarı yolda bırakacağını önceden 
keşfetseydim .. ,, 

"- Ne yapardın? Nihayet, yal· 
mz yola çıkacak değil miydir.? 
Farzet ki. gene yalnrz ın! Ben yır 
rırolda ölseydim, milli dava dıye 

tutturduğun bu mücadeleden i;en 
mi dönecektik?,, 

(Devamı var) 

• 



Su spo1ları etrafında 

Bir hasbihal 
Deniz sporlarının faıdeleri •• Bu seneki 

yelken yarışları •• Bazı temenniler 
'•Delıılüwponm" ı.tuıbul pbe. 

ainiD deabıctJDr kmml henlll iki ae. 
nelik bir tetekktllcltlr· S&matyada 
l&bilde oldukça va.at .P.Çbkh bir 
mahal ile d6rt, bet ~ talim ve
aait1 federuyon tarafından pek ye. 
rinde bir yardılil olarak bu klilbe 
tevdi edilm1ftir· Genç sporculamı 
bu yeıı.l qılan faaliyet saba.cmda 
m111ıtmmu çalıttJklanm memnu.. 
DlyeUe 16rdlk-

I.oftlln yddm. den.fa apor1an ile 
alAıkadar olanlarm 90k iyi tanıdık.. 
lan Feyyaz ToJaydn-. Geçen aene 
~ yelken biriDcia oJaıı bu 
ehlb'etll aponmmu: merbut o&duiu 
klGbla paç elemullarl yetlftlr. 
melı:le meualdlr· 

Fe.nu dJyqr ki: "Ben. her oepo. 
ru lmDek1e beraber clen1I aporla. 
rmı b .. atm yelkmdlJii hepebıe 
t.,caa ~eıb· Tcmu, mitrobsuz. 
ld lıh' bava içlude çırpmblar, dal
p.1- a.tllnden qmü, klh okp. 
yan, ~ hiddetlenen rilalira k&ı11 
beyaa kanatlan .idare e~k çok 
Uft1l Te heyecanım. ZemJn. mu. 
bamJı: kuvvet, rU.ıPr: vuıta. tah
ta ve Gnden DıaNt k11çtlk bir ke. 
lebddlr· Bunu aevk ve Jdare btr 
~ve teknik tildir· Yelken apor. 
lai1 dDdrat ve llllr'ati intikal ıı..... 
1aimJ teDblı cer· Bava ve au 
slbl Dd JaınetU umnırJa mllbareze 
09Uetl arttlnr· Ba aponm bede. 
llfG oldalu kadar flkl'ell ele f&Jda_ 
11 ~. llenlmlnde yapılan ek
zenfaler haricbıde mporcu, tebe. 

. ainl Ye tabD1anm dah3 mUteU. 
mil bir hale getirmek için bir takım 
res!ıiiler, pllnlu tetkllt ve böyle
ce teJmlk malQmatmı tovaen eder. 
Yelke1l aporc1ılarmdan bir çoklan 
tetmeledDl blaat t.qça heves e. 
derler· Dala& '11. cltk 8erl bJr tek.. 
neye liJllp olmak, ftlJMınlerlnl biç-
mek, teknen.in daha kolaylıkla ida. 
r..ıu, elvtdtll tabıı1ar yapmak 
velhull her amu bir yenlllk bul. 
mat için u#nıllrlar· GartllOyor ki 
bu itte yalım •evk Ye ~ me
leke ft müaret delU, aym za. 
ID&Dda bir fe '" bUp ciheti do 
vardır· Gen~ aporcu. !f'-tblh caiz Jae, 
yaJml atım alnnıez, omm clmılal 
mWa ile de metCUI iolur· At kotu. 
1anndaa mu.da Jrara 9P0rlarmda 
clenll lç1D 91Syledltim bu J1d cephe. 
ll lqda yoktur. K~etimisln 
cbel l&lı!UerlDden, kunet ve adı. 
bat 'membaı ola ba ftlll mer'a. 
da, bu 'bll,yQk llbnetten uanı! de. 
recede tltifade eimeUyiz. ŞDkranJa 
~ Jd ~Umla 111.,r. 
Jarma da Jlyıt oJdulL ~etl wr. 
mit Ye IJIJier eporJara nuaran allt 
•• «lafttı büflrıten çot pahalı. 
ya mal olu ve bu ~- mu.tald 
~ bir Flmmıı mu. 
ram.~ bu llpOl'1I tef\'fk ve tev. 
il etm.fttb'· 

. EneJce yelken •Ponı ile yalmz 
bal 'N vatta m&ait olu heveell-
lerl llMIPl ·- llmdl Nhil phlr. 
lenlelı:l 1pcıır kllplertnde MntrlHk 
tubeleri açıllq ve havuzlanla hı.. 
1& eWdJ& tmtler klQplere tev
sl .... 1'lslerce ıenclıı bu pek 
haYIJ'lı llPOr.fan Jat:flll3terf t.em1ıı 
ohmmlaitur· 

Gecen 1e11e oldutu libi DU ~ıı::: 
de 191ken yarJflan bidayette he~. 
canlı ,eçtt. Şu kadar var ki bu 
Yarill&rda pek" çok hcveıll gençle. 
rbnJal llUteelllr Men ve ecvt ve 
b"'lllerial klnuı ban notsanlu 
varcbr· 

ntm her clbetçe ayuı evsafı haiz 
tekneler arasında ~·aprlmast şart. 
lir· Yartttan evvel t.elmei.eri!l huau. 
BiyeUeri gözetilir, yelkenler ölçU
ıur. tekne ve yelkenlerde tam bir 
ahenk ve muvazene an~ılır· (3) 
Yarıp engel olan, çapariz veren 
ve arkadaşma çarpan mllsabıkm 
derhal diskalifiye olması icabcder. 
(Şampiyona yanşlannm birinci gU
nU vaki olan bir çarpma h1idlaesini 
proteat.o etmiştim. lıleaelenin ne 
suretle tetkik edildiğini ve hatayı 
yapan arkadaımns Burhan hakkm. 
da ne muamele yapıldığını bllıniyo. 
rum· ( 4) lyi derece alan mllsabık
larm, t.eknelerinlıı tebdili suretiyle 
de yarqtrnlmalan llımıdır· (Bu 
seneki yanşlar tc§vik mahiyetinde 
olduğu için ehliyet ve kahiliyeUıı 
taybıhıe medar olan bu usul tatbik 
edilmedi). Bu sene yapılan bet ya.. 
rJ§IJl tıçUnde birinci bendim. Dör. 

mw teşvik ve orılan her sene daha 
mUterakld bir hale ulaştırmaktır. 
Deniz aporlarmm yalnız klOplere 
basr ve tahsis edllmlyerek halkm 
bu sporlara ne suretle allkası u
yandınlabileceğinl, sa.nlye.n kll.rek 
sporlarında (Yağlı kUrek) ile bida. 
yeten yapdacak talimlerin kavaidl
ni gelecek bir mtı.aahabemlzde laf. 
sil edeceğiz. Şimdilik şunu illve 
edelim ki Bcgiktqtan Çekmeceye 
kadar uzanan sahillerimizde Be. 
ıiktq klüQil dahili hesap edilmeue 
fedcruyorıa bağlı yegane deııJs te. 
ıekkWil &.matyadadır ve bu sahi
lin pek vast bir henterlandı vardır· 
Bu hmıterlarıdın heveskir gençle
rini daba vaat mikya!lta (Demirapo. 
lıın) denizcilik teiJdlltmdan mllıı. 
tefit etmek çareleri dllşUnillllrse 
btfyQt bir noksan telMi edl1mit 
olar-

dUncUde Burhan, be,lncide lıfah. 11 laCI Balllaa 
mut oldular· Buna rağmen neticede 
Burhan pmplyon ili.n edildi. ftto OJlllllan 
llze birçok denlz sporcularını hay. 
rette bırakan ıaheecr bir 111rpr1z! B i 1et1 eri satışa 

Puvaıı verilmlf ile yarış veyahut ç 1 karı 1 d' 
tekne adedi mi hesap edildi; yoksa 
teknik itibariyle mi derece tayin 11 inci Balkan oyunlan duhuliye 
olundu? Bu cihetler de anlqı~ biletleri satışa çıkanlmışllr· 1..9>, 
dJ. But pzeteler benim dördünctl ı 00, 75, ~o. 25 kuıııf lizeriııden 
olduiumu yazıntflar. oimdlye ka. satılan duhullye biletleri müıa.ba. 
dar bu hu.auata ful& malCunat ve. kalarm yapılacağı l'enerbahçe ata. 
rilmediğl Jçin arkada§l.armıız ten- dı gi§clerinde, Beden Terbiyesi bal. 
vir edilemedi. Pek bult olmıyan ge binaamda, Karaköyde Yataklı 

bu itlerin ıerell gibi inctlenmeüıi Vagonlar bürosunda, Zekt Rııa 
kıymetli arkadapnız su sporlan Sporel ve Egespor mağazalarmda, 
ajanmdan rica ederiz." Kadıköyde Merkez eeıanealnde 'Ve 
Feyyazın fl!hiJrflrı gQzel mllta- Şekerci Muhlddln, Hacı Bekir mll. 

lealan var· Y&nflann gaye ve mak e.!lleaelerindıt piyasaya çrkanl. 
ll&dı ıeaç ve hevesli ıu sporcuları. mııtır· 

~--------------·--------------------~~==== 

1 Kendioi lçhı, ~ yııııınıkta bir 
mandayı öldilrdtlğQ rivayet ed.L 
Uyor. 

İşte bu vaziyette iki bokeörün 
~finale kalacak 
boksör l!eÇllecek ve takım bir 
ay sonra finalist boksör Franslll 
bobörUylc karşılaşacak ve dUn. 
ya şampiyonu belli olacak. 

Kur'a çekildikten sonra Ke
malin meneceı;)eri Adnan ve E
sat derin bir teeui1re kapıldılar. 

Çünkü Kemal, mlieabakalara 
işti1"ak edebilmek tmltanmı buL 
mU1 okııaydı bugiln Fransızın 
karşısında dövQeecekti. 
Fransız iyi bir boksördü. Fa. 

kat Kemale nisbetle oldukça 
yaşlıydı. 16 ravuntluk bir mU. 
sa.baka.da Kemal bu ihtiyar kur
du f11!1atça yorabilecek ve mağ. 
l\lp edebilecek vaziyetteydi. Ve 
muhakkak dünya §8.Illplyonluğu 
finaline kalabilecekti. 

Fakat pnssızlık, buna. mani 
oluyordu işte •.• Talih istemiyor. 
du ki Kemal güzel bir şerefe u
laşabilsin. H&lbuki, şampiyona
nın en mrlu rakipleri Amerikalı 
ve Alman boklÖrleri idi. Onlan 
bırakıp da kur'ada Fraıwzm 
'<arşısma düşmek ne bUyUk şans 
idi!... Fakat bu şamı denemek 
imkinı olmadıktan sonra neye 
yarar! 

••• 
Şimdi Nevyorku bu vaziyette, 

maçtan bir iki saat terkedip ge. 
rilere. 35 gi1n evveline dönmemiz 
lcabediyor. 
Hatırlıyorsunuz ki 35 gUn ev

vel, Ksıat. esra,rengiz bir 19kil
de, Boris iaimli bir adam tara. 
fmdan "Yıldsz,, transatlantiğin. 
den kaçınlarak büyük bir yel
kenliye almmıttı. 

Kemal yelkenliye bindikten 
sonra bir fırtına bqlamJI ve en 
ıiddetli pkilde ikindi vaktine 
kadar deVam etmişti. 

Bu vakitten sonra, Y&VBf ya.
vat aü:mıeye yU.a tutan eert ha: 
va, yelkenliye tekrar yelkenleri. 
ni §Jlireftk yoluna devam et
mek imkiıımı vermi§ti. 

Şimdi, tayfalar. yelkenlinin f. 
çbıde altüst olan eıyalan dbal· 
tt,.m&ı'. aaınaı'lmtıan, lpte
ri, zincirleri topl&yarludı. 

Kemal, Ceymiai ve Boriat hiç 
görememtttf. 

Kamarada idiler onlar herh&I. 
de... Fakat kendisini gözleyen 
ad&nµa.rm gemide mevcudiyeti 
muhakkaktı. 

Gemiden kaçmuı pek o ka. 
dar mllmldbı olmıyan bfr eey 
değildi, çünkü .•. 

Usa.ktan herhangi bir vapuru 
· görtlııce bir can kurtaran simi
diyle denize atlaması ve vapura 
doğnı yüzmesi imkimrs bir şey 
sayılamazdı. 
Şu halde bu noktayı dUşUnen 

Ceyms herhalde kendisini gözle
re!} bir nöbetçi koymuştu. 

l'akat neredeydi bu nöbetçi! .. 
Görünürde kimseler yoktu. 

Belki bu vazifeyi yelkenlinin 
kaptanı yapıyordu. Uzaktan her 
'1angl bir deniz vasıtası görilr 
1'Örmez li.zmıgelcnleri ba.berdar 
edebfllrdi. 

Kemal gemiden bu ~kilde fL 
rarı imki.mı~ buluyprdu. 

Fakat bu imkins,!7Jtk kendi. 
sini bu işe teşebbtlsten ala.koya
mazdı. Birgeyler yapmalıydı •.• 
Dur bakalım, bele ..• . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bütün gUn hldileaiz gec;tl. 
Kemal yemek r.amanlan tay. 

falarm yemek yedikleri ıa.lona 
gidiyor ve yemek yiyordu. 

Gemide kendiaiyle kimae al&. 
kadar olmayordu. 

Sanki kendileri için yabanct 
bir insan del'ildl. 

A.qam yaklqırken, gemide 
berkesin hilrmet gösterdiği ihti. 
ya.r, kır sakallı ve tayfabqı ol· 
duğu zannedilen adam yanma 
sokuldu. 

Zafere ka-~ 
Spor, macera, aşk r 

Yazan: SACIT TUARUL O 
Kemal, güvertede iplere yaıı- Tam bu eırada ~ .ı 

la.nmıo. gUnün ufka yaklaşıımı 
seyrediyordu. 

- Evlat, nerelisin sen? 
Kem&I bildenbire bıırguldu! 
Bu tilrkçe cümleyi söyliyen 

kimdi? 
Hayretle geriye döndU ve ih. 

tiyar gemieiyi göi'dU. 
Göz bebeklerinin iç\ gillUmııe. 

yen ihtiyar, Kemalin hill hay
retini yenememiı olduğunu gör-ı 
düğü için, sualini tekrarladı: 

- Evlat, nerelisin? 
- İstanbulluyum. Türk mu. 

ıunuz Biz? 
-Evet.. 

- Ne ara.yommuz burada T ... 
İhtiyar sağa sola acele nazar .. 

lar atfettikten 80Dl'a elini du
daklarma götürerek Kemali~ 
kfuıete davet etti. " 

- Sus.. Sanki benhııle hiç ko. 
nupıayormuş gibi hareket et. .. 
Ve önündeki şu halat kangalım 
toplamaya başla ..• 

Kemal derhal yere efilerek a
yaklarmm dibindeki halatları 
topla.maya balladı. 

Bu faaliyete bir mllddet devam 
etikten sonra ihtiya.r gemici ağ" 
zındaki piposunu dişleri aramıa 
kmtırarak ke&ik bir eeale: 

- Seni niçin yakaladılar? ... 
diye sordu. 

- Boksöıilm ben •• Bir boksör 
heea.bma çalJŞiyOrlar. Beni maç. 
lara ittlrakten men için yakala. 
mıı olacaklar ... 

- Menfaatleri ne? 
- Her halde mDhlm .. 
- Bu gece hiç uyuma. •• Bal-

haua gece yansından IOlll'&-· 
ÇUnkü Portekiz sahilleri yaJmu. 
D& geleceğiz... Seııi kaçırtaca. 

ğını ••• 
Çıldıracak gibi sevinmifti Ke. 

mal ... Bu sevinç, önUndekl ha
latlan daha çabuk toplamaya 
1evketti ~~ilini ... 

* •• 
Aynı gece ya.rıaı •.• 
Kemal, zifiri yaranlık kama

raamda yatafnım içine girmif, 
örttlytı de tmerine çekmif, göı.. 
lcrini kll'pllladan bekliyor .•• 

tJstUnde güvertede nöbetçi 
tayfanm ağır ağır dolattığı du. 
yuluyor. Ayak eee1eri bum u
zaklqıyor, bazan da yaklap
yor. 

BiT aralık ayak sesleri defil
ti. Biraz evvelki eert ve çabuk 
adımlar yerine Pnıdl ağır, hafif 
sesli ayakla dolqıyor. 

Bir aralık bu aya.!dar merdi
veni inmeye başladılar .. 

Kemalin kalbi, göğallne ııi· 
mayonnuş gibi heyecanla çar
pıyordu. 

Bekledi ..• Bekledi ... 
N'thayet, zifiri karanlık ka. 

maranın nihayet.inde ince blr 
çlııgi, beyaz bir çimgt belirdi. Bu 
c;lagi geniıledi ve ortaya kapmm 
botluğu çıkb. 

İçeri birisi giriyordu. 

• • • 
&rluık, ....... 

.,.....,., aoua..,t. 
nll...._ 

pAaD111111)1.&& • 
.....ı .... - ,. 

Kemal her ihtimale karp 
doğnıldu ve gözlerini kapıya
rak tabii bir tekilde nefea al
mıya bafladJ. Gelen herhangi 
bir nöbetçi olüilirdL l'-•imiiiiiİİİıııılllilllll_..-:-: 

Mektepler aÇI 
Şimdiye kadar olduğu gibi, bütiİP 

kitaplannızı "V AKIT,, kütiiphall_.,,,_. 
laylıkla tedarik edebilirainiz • 

Bu MDe ilda1 tqvik ve Uçll pm. 
plJOMık olmak Onre bet defa ya. 
111 tertip edildi· Ben Dk iki tepik 
)'UlflDda birinci oldutum gibi pm. 
plyoaJuk yanımın ilk cbtl de bt.. 
rfnd pldjm. İkinci gllnQ (teluıemın 
çanmblan koptujwıdan yaneı ter. 
kettJm.) arkadqJJDJ1 Burhan bu 
vuiyetten ııw.t.Uade tıirinci oldu 
OçüncO ıtınıı aajnak halinde yaf. 
mdrla bqbyan yartn. kJnşık bir 
\'Ulyet aldı· Nettı-ede ren.; arkada
tmm 1'&hm11t blrlııci sayıldı ve bu
na (stlrprb) dediler· Ve o gUn mun. 
tazam bir Y&rll :yapılamamıvtır kl 
bunun bir ailrprisl, bir tevkalide. 
liil ollun· Hangi ahvale atlrpriz 
derler? Bu cibet aynca taf.ıle 
mubtaotu'· Y&rlf)arda belli bqh 
teamll n ueuller vardır· ( l) Fır
tmalaıda, llcldeW yqmurlarda ve 
rllıctnm !tavalarda )"&J'llDI tehiri 
Wftll4endlr. Zira ~ıyte wrıanluda 
~ lntlna ..,. tabi! aeyrinın 
bonldulu ~k defa va1-idtr. (2) Ya-

Ar1rupaJa kadınlar arasında yapılan sporla
rın en hafta geleni tenis tir. Resimde küçük topu 
"Röver,,le geri '31)İrmeie hazrTlanan genç bir ka- ·----
clının atdqını görüyorau nuz •• 

Kltı•ta.,•11• ... üoı ........-. 

Kiralık depolar 
Ankara caddesinde OrhanMy Han zemin katında ve makine 

erıeri istiyenlerin Vakrt Matbaası idare memurhıiuna müracaat 
~tmeJeri. 1 
~ ................................... , 

Fay~ı~!' JŞIK LiSESI 
A11A • lı.B • UTA. Llal ( .... lrbll ) 

• 


