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ta•~ Japonya nazırı diyor ki 
~ d.011u .. ması 
"- Onık i aC:ada yavaş yavaş Amerika 
~ llar1tıa1n bir üssü cephe alıyor harbe 
l..ıa.- C8ll Japon Başvekili ha d Y"lllar borr.bardı- beyanatta bulundu zır ır 
~: llASAN KUMÇAYI man ettı• Tokyo, 6 (A..A.) - D.N.B. "Totaliter devletler için 
y ..,_ · DUn matbuata. yapmış olduğu be· en büyük enger biziz,, 

Ilı laUkfuneUnln maliye na. i l azl d bl ~atta: ba,ovekll Prenı Konoye, Blr-
t~ ~a. göre Fraasaya At· Dg J8 8 r le,i'k Aınerlkıı. Uç ta.raflı P.1tktı \m~a V~lnıton, 6 (A· A·) - Birle-
.... ~ ,._ıtlade dört rflz rallyon I JclQ ıa••••• etılıfO olan devletlefüı kendi hayat şi~ Amerika ba.hrlye nıı.zm Albay 
;: .__""' OIU)'Or'am;l• JSlr frak .....,.._.. ~ ulrl&nm t.aaldJl'r t,.k- Kaos dil& •iiY~ 4lOk mUlalm bir 
11... -.....~ bfılabiıc bu miktar rtr: takeilderlye, 6 (A.A.) _ Burada dlt'de • .Tapoaya, Alman,.a ,,. ttaıya· nutultı. ei:eilmle detnıttir ld: 

yapıyor 
Baglnkl blJlk 

geçit res•I 
çok parlak olll• 

Halk, bize bugünü gösteren 
kahraman ordumuzu 
heyecanla alkışladı 

BugUn güzel lstanbulumuzun 17 
~ıl evvel kahraman ordusuna Jca. 
vuıtuğu gUnün yıldönümUd\lr. 

Bütün lstanbul halkt bugUn bu 
mutlu gününü bUyiik bir heyecan. 
ve co&kun tezahiiratla kutlamakta· 
dır· 

Resmi, husust binalar, vapur
lar, tramvaylar, velhuıl biltiln ıe
hir al bayrakla.rl& donatilmıt, gü
nUn pazar ol.mal!I da herkesin me-

rasime ift,irak etmesini temin et. 
tlğl;!ıden halle erken aatlerden t· 
tibaren sokaklara dökWmiftllr· 

Merasimin l;>qlı:yacaiI Sultanah
metJe ge_ç!t reaminin ya.pddıfı Tat 
sim meydanı iğne atılA )'ft'e dil~· 
ıaiyecek bir kalabalıkla çevrelen· 
DÜI, daha uzak Hmtlerde oturan· 
lama krt.a1amı gececeif ::yollarm 
etrafına. ınralammltl· 

(Devunı ' lncllcle) 

DiKKAT! 
10 Birineiteşri'lt 

, 

~ ...,~ ·ı · ıuıı d& birle,lk Amtrlkanm Amerika " - Eğ~r bizi z.orlarlarşa harbe 
•q illi. senede yedi mı yar, n~dllen blr dent.ı tebliğine nazaran 

il k""--mdakl b"'ır'mlyeUnt tanrma 8 a hazrnz. Birl ... •fk AmPrfka •imdiye 
ra tatar ki, Türkiye 1nglllz donıı.nmuı clli1ltamlan ve ıı:ı; bulundu~rmı 1Öy1emlotır. o kadar hiçbir.,.,.. harbi kaybetmemlş-

(l>o, :unı 4 üncüde) 1ngil.lz tayyareleri, On1k\ adada sta.m· JJipo.nya ıtmd!Uk bLrle~ik Amert· tir. Totaliter devlellcıin hedeflerl

~şeıl 
' •ır memleketi 
18111aaUae ! 

paUa ltalyan U.!UnU bombardmıan ka ile mllz.akemta glr~mck ll:r:ere ilk ne vasıl olmak iç.in takip cdecekle· 
etUkten sonra üslerine dönmllşlerdlr. adımı atmak nlycUndc de~ldlr. ri yolda c.n bllyllk engelin biz ol. 
BtSGAZtNL~ Boınur.DDlANI duğumuzu da çok iyi biliyoruz. 
Kahire, 6 (A.A.) - DUn akpuı • • * İngiltere zulüm rejimini durdur 

Kalıirede ncgredUm bir tebliğe naza· Tokyo, 5 (A.A.) - Matbuat mU· mağa muvaffak olamadığı takdir-
ran 1ngfllz hava kuvvetleri Blngazt me&311lcrine beyanatta bulunı.uı 00,,ve· de :memleketimiz en bUyilk mu -
limanı üzerine muvatta.klyetle neUce· kil prens Konoye UçüzlU pakt hak· vaffakıyoti, yani Birleşik. Ameri· 
Jenen bir hUcumda bulunmuatur. kmda Amerlk& meydan okuduğu tak· kıµun imhasmr un:ıan beynclmilel 

1940 tarihi 
HABER'in yapt1raca 
ğı mükellef ev nakit 

· . ı · para mDsabakası 
IJdoaaıan 1 

~11htımeı · ı 
~llr ,~ild.iritdlğinc ~öre,: 
~ ~ ,..,met !nönU'niln bu
~hlı':teıtlleket dahilinde kIM 
ltt · e Çt'Junalan muhte. 

ıt.:.."'ı-~ 
~~ s._~luruın Bqvekil Dr· 
~Y ~ bir iki gUne ta· 

•aari~V~kiıi 
~~riınize geldi 
t ltJtar ., 
"ı>trı._ :ıo R\in sonra 

!e Antalyaya 
._..__rtt aıdecek 
1"" 'il... "ekJıı 
~ ·~ · llaaan Ali YUcel, 
~ h!ııi:: Yirrnl trenne AnkA· 

lr. ~hılıo hareket etml§, öğ· 
lıe,.~t '°'lt1lı Celınl.§t.lr • 
~ '°ııra tnlz burada blrkaı; g11n 
1'., ~it.ıh lelkikterde bulunmak 

'Ve laparta.ya. gfdecek· 

~ •oa.anyada 
ll kış açlık 
Olnıası 

~htemeı 
•e~k Wlllka ile 
biı!?ı1M •te lt••1 ........ ~ .. .._ G ( A. -.,.11111U 
~Yor: ·A.) -Tas ajansı 

~"1 ·~ ~ Y~ · .ine na.ıa.ran Ro. 
tJc.iı~t '"a.ıiyeti gittik· 
~~ tadır. Hububat 
~l'ln fi~den bir '·a.gon 

• • li'iyatı 85.ooo leye çık
(1> art.azı ekmek. ve. 

°'anıı & llnctide) 

Beri inde 
hasar atı 

gizlemek için 

dirde Japonya, Almanya ve ltaıyanm haydutlarla çevrllıni~ bulunacak. 
mücadeleye ha.zır olduklannı bunun· tır.,. 
ıa beraber Amerika kendilcfile ifblr- Na.zır Uç taraflı pa.ktm Birlcaik 
11ğt yapar11a Uç devletin de l§blrllğt Amerika aleyhinde olduğunu llÖ} .. 

rapmaya. hazır olduklarnu .öylemi~- lemiş ve ilive etmiştir: 

kuponlarmm ne§rinC ~!anaca.it tarihtir· O gUnden itibaren den.m· 
Iı Haber okuyucwıu olduğunuzu anlatmak ve milMbUalanmıa ilti-
rake halt Jtazanmanız için gazetemisin bqlı:jı yanmda hulacapııs 

ttr. ' '- Fakat biz bundan torkmu. 
kuponlan ihmal etmeden toplayma. 

isveçli ga zetecilerin 
telgraf çekmeleri yaaa.k 

edildi 
Stoklwlm, 6 ( A.A.) - hveç 

gazetelerinin Berlin mu:ha.birleri 
İngiliz hava. kuvvetlerinin yap· 
tıklan hUcuınlar neticesinde 
meydana. gelen hasarları bildir

(DeTamı 4 öncllde) 

Dün 23 
Alman 

tayyaresi 
dü'şüıüldü 

mekten menedilmi§tir. Bertin ü. Londra, 6 (A· A·) - Dün !ngil. 
zerine tevcih eclilmis İngiliz hU· tere Uzf;\rinde asgari 23 Alman 
cumlarmdan sonra esasen mu- ta.yya.rPJıi imha edilmi11tfr. Al.mili\ 
habir haberleri seyrekl~işti. tayyareleri Londra Uzerino hii-

cunılanna tekrar ba.şla.nu:;lardrr· 
mi§ti. Dokuz İngiliz tayyarMi Jı:ayıp-

ır>ON BOl\IBARDIMAN tır. l''akat hunlııruan dördilniin pi. 
YAPILMADI Jotlan sağ ve sa limcJfr. 

Londra, 5 ( A.A.) - Röyterin <tngfltercyo ;npılan ha\'a hU· 
bu sabah öğrendiğine göre, hava mmlarma dn.ir daha. ~\\'el s:elca 

(lkwanu 4 üncüde) . telı:ra.tlar 3 üncü ııayfamJ7..dadır.) 

Hava Kurumundaki 
mühim toplantı 

. Şükrü Koçak 
M e n fi propaganda m a h su lü 

Şayiaları yalanladı 
Kurumun gelirini arttırmak için 

Verilen kararlar arasında nakliye 
ücretlerine 1 O para zam da var 

< Yamı ı adde) 

yorıız .•• 
Bahriye num nutkunu fÖyle 

bitimtl§tir: 

"- Eğer harbedecek olunıak 
dü.5mana u:ı:akbı.. 11ahi11erimi7.den 

(De\"anu 4 iincUde) 

.20 bin ton eşya 
Yakında . 

iagııteradea 
memleketimize 

geliyor 
lngilizl"r tarafından memleketi· 

m!zc getirilmesi trmin olunan it. 
halı!. e,'jyasının ilk piı.rlisi 20 bin 
to~u seten muhtelif maddelerdir· 

E§ya cinsleri 30 kalemi geçmek· 
tc, ara~arnıda boya, madeni e8ya, 
kimycvı ve tıbbi ecza. ıti~adır bu· 
lunmaktadır. 

Malların birkaç güne kadar 
memleketimize varacağı sanılmak. 
tadır· 

Ev ve nakid para müaabakaaı devam ettiği müd· 
detçe bu kuponlar da devam edecek ve 

360 Kupon neşredilecektir 
Zaten her gün okuduğunuz guetenlzin baş tarafmdan. t~ 

niz bu 360 kupon si.zc milkellef bir ev veya nakit para kazandırabilir· 

üsküdarda beş Ta/ siliıt pek yakında 
OKUI UC1JLABIMIZJN lototral11•ıu 

fırın cezaland t rıldı resimlerini çelltlrmelerlnl rica • .,.,. 
Emniyet ıı.Jtmcı fube memurlan HABER'' b ·· ·· k ·· b k • • k 

diln de §ehrtn mubteııt u riııd ın uyu m usa a aaına ıatıyen o uyu• 
yaptıklan kontroller ncuc::;:dee muh~ cularımızrn resimlerini neıir ile ba,lıyacağıs. 
tellt ııuçlardan 7 §Oför bl\kkmda ce· 
za kesm!~ler,otobüslere fazla yolcu a· 
lan ~ otobtl! bilete!& bakkmda ceza 
zaptı tutmu§lardır. 

Aynca Oaküdard& yapılan tettıı 
IOnunda be~ fırıncı pislikten, bir ma· 
nav küfelerle caddeyi ~g-aldcn. bir 
bakkal ile bir kasap da belediye tali· 
matnameı!ne rla.yeUıl.zllkten cezalan· 
dınlm11trr. 

Milsa.bakamıı:da resimlerinin inti§armı istiyen okuyucularımız, 
yarın (Pu.arles.i) gUnUnden itibe.ren &imdilik pazarlan bari~ her gOn 
sa.at 14 ten ronra idarehanemize uğnyaralt !otoğrafçmma reabnleri· 
ni çeklircbılirler. 

Resimlerin neşrinde okuyucuların hüviyetleri gizli tutulelılllr ve 
her okuyııcu resmini ~ektirebilir. Kadın. erkek, gen~ m. ~ erkek 
velhasıl J1erkes.in, müsa.baka.nuz için resimlerini çektirmek ünre ida· 
rchanemize za.lunetlerini rica ediyol"U%· 
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Ruslar gC':e}i büyük bit' korl•u 1. 

çinde geçirdiler; ertesi l!abah ser. 
bestı;e çekilip gfdcceklerlnf; ı:UnkU 
dağlıların bu ric'aH kesmekten çe_ 
kincceklerini s:mı;·orlardı· Bu tah. 
min de doğııı çıkmadı; daha eıltı bir 
saldırış ~arşısmdn kaldılar. Bir 
aralık Hacı Murat bir Rus borazan 
neferini yclmladı; kamasını onun 
ı;öğs".ıne d:ı.yadı:kt.ruı t5onra rastgele 
kumırndıı.lar verdirmeye ~!adı; 

şimdi bir tabur geri çekillrken öte. 
ki ıııUngU Uıkarnk hücuma kalkıyor_ 
duJ Şimdi Mflar kuruluyor; çok 
geçmeden sarp kayab!:lnr boyunca 
bozuluyordu; bu yüzden ortalık 

karı.5mqıt1; nskerlcr de, z.abltler de, 
hattıi. GenerJll Grnbe de ~ırmıştı. 
Aruuzın kayaların ve ağaı,;larnı 

ardından, oyuklardan birer iki§er 
dağlı fırlıyor; ellerinde yalm kılıç 

olduğu hnlde I!us ordusunun cnn 
noktasına saldırıyorlardı· Kısa bir 
zaman eonra. Rus toplarının çoğu 
zaptedilmisti· General Grabe ardın. 
da ve yollarda iki binden ço):: ölU 

bırakarak dağlardan çıkabildi· 

Bu haber Petrcsburgda heyecan_ 
la hat'§llıındı; fırltanm yük.sek l'iit.. 
beli altmrıı zabfünden ancak yirmi 
dördli u~ dönmu,uı. Bınılnr ku. 
mandan h:ıkkmda eikfı.yette bulun. 
dular; Çıır da. onu azletti. 

Ge:ıc.ral Grabenin plıinı çok eaa.s.. 
lr, yiğitçe \'e Ustnlıklı yaprlnuştr; 

fakat bu pli.nm iyi netice verece. 
ğ:ne, hentfisinden b~ka, inanmış 
olanlar yoktu. Ayru zaman ka.rur. 
smda, im.ta. harbinin ll&cı Murat 
dcrecc:ı.inde lista..r:ı olan kumandan. 
lnr vordı. 

~ncral Grobenin Wini i~ten 
lm:ım Şamilin: 

- Allaha şUkUr oleun ki benden 
daha değerli bfr d~andan kur. 
tuldum. Bu hnber kazandıi;'lDl za. 
ferden daha milh!mdJr. 
Dediği söyl~tir. 

-20-
ÇAil ltAÇIRILIR MI !-

Harp mev.siırJ geçince Hacı Mu_ 
rat bir kumru oluyordu; hu::ı.n u. 
zun günler odasından çıkmıyor; ba. 
zan da nrkn.d~larıru köylln mcsci. 
di önünde toplryarak luırpten b:ıaJm 
her §Cyden konu.suyordu. Meclia.in 
t'n ho§ adamlarından biri de Kı\dı 
Dfbir lnkııçila.v'dı. Lllkin Hncr Mu. 
rat bile onun önilnde, hele J!iyaset 
ielerfnden açıkça bahsetmek iste. 
mezdi; çUnkU güycnemrıdi. 

1nka~v, Elkulakoğlu demektir; 
zaten JAknb da. onun karakterini n. 
çıkça a?ılatıyordu, Ha.er ).{urat gL 
bi söztınü sakm.mıyan bir adnmnı 
böyle eli ve kulağr uzun olanlar. 
dan çeldnme& gerekti, söz çok za. 
man acem kılrcmn benzetilebilir. 

Bununla beraber Hacı Murat bu 
gevezeyi severdi; t{inkU hem Alim, 
hem de cesurdu: Halk arasmdaki 

Ua.valarda olduğu kadar Hacı Mu. 
radm makaaUannı da kendi görUı.ı. 
Jeriyle aydml:ıt.rrdı. Ruslar Htı.li 

ile Arkani nnuımdaki Sağri köp. 
rüsüne hllcum ederek orayı ele gc. 
(jrdikleri zaman hc?'.kcs yılmIBtı, 
l!kin o yılmamış; cUbboeinin etek. 

lerinf toplaml$, beyaz sarıklı koca. 
knlpağını Aulakiarma kadar çek. 
tlktc.-n sonra kılıcrnı el \-Urmuntu. 
Bir taraftan A\'ari:ıra l1eyecanlı 

nutuklar söy1miş; bir taraftan da 
en öne geçerek ealdrrml"'tı· Onun 
söı:leri herkesi coşturmuştu; Avar. 
lnr o kadar yaman bir hücum yap. 
m(91ardı ki kısa blr ?:am:ı..n &>nra 

Ruslar pUnkürtUlmüş, köprü geri 
almmıştı. 

Son zrunanbrd:ı ''Danyal Sultan" 
!mam Şamilin ikinci kolu gibi nUf\1% 
lu görUnUyor; yaptığı a.kml:ır ve 
gördüğU ~!er kulakları dolduruyor. 
dU· 

Bazıları Hacı Muradın onu kıs. 
l:andığını ı;öylüyorlıırdr. Dibir 1n· 
ka~ilav da yanlış dU~Unenler nrn. 
sında bulunuyordu; R'.ıcı Murndın 

ve kendisinin karnktcrlcri arasında 
pelt göze çarpan oynlrk noktalan 
olmakla beraber Avar atmacasm& 
derin bir ha~Tanltk besliyordu; bu. 
nun için de D3llyal Sultanı kötille. 
mck arzusunu duyuyordu; bu mak. 
ıııatla ortnya bir laf attı: 

- Köpeğin hazan kurt oldu~'U 
sanılır; nldanmamnhdrr; o köpek 
~lmda di§idir ve kızgınlık znmanr. 
drr. 

Şeref bel~~inde hic IAUbali olanu.. 
yan Avarlar ara3mda bir erkeğe 
bundan da.ha. büyUl: ha.lmret yapıla.. 
mazdr. Hacı Murat gibi mert bir 
adem, kendi düşmanı hak.kmda. b1.. 
Je bu fekilde kon~ulduğunu iste .. 
mezeli: ke.ldı ki o ne Danyal Sulta.. 
nr, ne de daha. pek yüksek birerktl.. 
mandan olnn naip Kıbrt Mohomatla 
naip Şuııyb'u k~kanryordu. Bilfyor 
idi ki karvumdaki dü!}lXlanm ı;:ı.ym 
ve kuvvetl Avar milletini b1rgok 
Mo.cı Muratlara muhtaç edecek ka. 
dar hesapsız, ısonsuzdu. 

Bundan başka Hacr Murnt ~unun 
bunun aleyhinde bir taknn manasız 
2'<izler Baylcmiş olsa, bu ııözle:rl bel. 
ki herkesten önce Diblr 1nknçitav 
karvı tarafa yet.i§tirecckti· 

lmam Şamilin sağ kolu hiç bir 
§CY duymnnuş.görUndü; hnttfı orta. 
ya llir soru attı: 

- Ali Hacıdan ne haber? 
Bu adam tam mana.siyle fazilet 

örneği bir Alim ve ıairdi; Hacı :Mu. 
rat onun elini öperdi; her frrsatta.
konuntururdu. 

Hoca Zngalnv şişkin göz kapak.. 
larmı kaldırdı; koca satıklı kalpa. 
ğmı kulaklarına doğru çektikten 
:Jonra sakalını sıvazladı: 

- Kendisi yatağa kul olmuş ~ 
ma kafasr dipdiri... Ayaklan tut. 
muyor, lıikin baı.ıı §aha kalkıyor! 

En kan!iık cemiyet \'C din işleri.. 
ni ihtiyaçlara en uygun bir §Ckilde' 
halleden Alinı adam, bütUn gözlen 
kendine çekmi§tl; birçok zanwılar 
İmam Şamilin bile birçok zorluk. 
Jarı ona danısnrnk yendiği herkes.. 
!iC biliniyordu: birkaç haftadnnbcrl 
onu aralarında misafir görmekte 
fıdetn haz duyuyorlardı; onun Ali 
Hacı hnkkmda bir ııeyler ıöyliyecc. 
ğini anlodıklnn iı;in susuyor ve din. 
liyorlnrdı. 

Z:ıgalav, sesini biraz kısarak sö. 
zUne devam etti: 

(Devamı var) 

~---~~~ - \W...-....-.- ~ 

Müslüman M arika 
lj zımti\°D.Jı; altı yur. kfuıor il· 

ra bulıınan, hanı, apartı. 
manı me\·cut olduğu sörlencn dl· 
leııcl l\lariknnm ~r knı Servet 
oldul;'TI :tnlnşr!ını~· l\oynnnclıı hn· 
lnnan bir nlifns kllğrdın:n orteyo. 
çıkardığı bu Jıakiknt üzcrinıle du. 
nılnnıa Sen·ct ıulmm lifhın bJr 
isim olmndığı o.nla~ılır: l miylc 
müsemma bi.r k:ıdm· 

dmr Se:n·ct kullanmaması, yııl· 
ııız Scn·cl1cn ibaret bulunduğunu 
~emelde kalmıyor, kilise knpıla
rmda o.c?:tm kımdırmaya ,Jz yarı • 
yor · 

GörünUr. mc!<ilt'f> :ışkını iti, onnn 
u~na lrohmılıı h:ıç ı;ıkannııl;tan 
da. geri '-almıyor· 

l\
0 e doı:;ru ~öylenmlo;: 

''Çok h:ıcılftnıı ~ıl.:tı hntı .dri bc
~•lde··· .. 

Sayım gününde 
SA l'IM gii:ıü okağn çıkacak 

olnnlıırdan -rlmıi beşer ıı· 
ı·a ceza ahn:t<'ftğı blldMli~·or· Bo 
insanın, ~·l rnı i bl'~ lim ' r.nncmtk 
lr,io c\·lııde lıapnh lmlabilr~~-i nc
tlcr~ını çıkanr. A<"abn hu r,e,a on 
lira olsn~·dı. "Ob~a t!.-anlar ilnha 
ını rıu!:ı. olurdu: M:ıam:ıf:iı on il· 
r::d:ın ~!:sllc blr <'<'Z.'.l, {h·lc ~
leı dı• lnı;an·la . ok:ıl:larrltı <loln~· 
ııı:ı k nnı:oııı::u tı~'llnd.ırn b:ll r. 

Yirmi he' Jlrıtyı üdc:ıı e;ri gi;zo 
11fam!,; sete scrııo "o:. ı',;l;ır,1:ı do. 
lıı.'j:tlıi:eceı.lcıin sa:'r ı ,;'. ıl'l~m lcltet· 
fe rok d<'nClıil~CC'K k:ıd:ır llZ OlıJtı • 
~ıınn sanr.rnnıl'· Z!l1tıfa. r1iler.ri n. 
ıl"d!r.ir. f.-<'I\ t'O\ t lnıaılı~Hlı lıildl· 
rl,rcr· 

H A B ~ P. - Ak~an1 Poıaa~ı 6 BlRt NClTESR.tN ~ 

1 , ıw• Mt:JNS:WWE1 s MM 

ı ı 
Odun fiyatları Hava Kurumundaki 

mühim ·toplantı 

Kaymakamlar ve 
Maliye memurları 

arasında 
Yeni tayin ve terliler 

Belediye bir memurunu 
odun iskelelerine 

tetkikata gönderiyor 

Böylece fiyatlar 
kat'ı olarak 

tesbıt edilecek 
Odun flyauarınm uamt mıktan 

fll'&t murnkabe komisyonu tar&tmdazı 
te!b1t o:unduktana. sonra toptancı o
duncular mllrgcaat ederek flyatlarm 
çok nz olduğunu lleri aürmUı, yUkael· 
tıımımnı iatemhJlerdl. Fakat muraka.· 
be koml!yonu bu yolda tetkikler ya· 
parken, bu ııcfer de mutavu.ııxt tUc· 
carlar komisyona bn§vurara.k tublt 
edilen fiyatların yUkselı oldujtunu ld· 
dla etmtılerdlr. 

Böylece toptancılar!& mutnvusıuar 
ara.ruıd4 çıkan lhtllltı halle belediye 
lktrsat mUdUrlUğil memur ediıını,Ur. 

Beledlyuıln bir mUmenlll yan n 
1g-ne:ıda ve clvarmdakl 18 odun ihraç 
iskelelerine g1derelt tetkikat yapacak· 
tır. 

UUmCflsU döndUkten aonr& buırlı· 
yıı.cağı rapora G"Öre odun fiyattan ye
niden ve kaU olarak tesb:t olunacak 
t.ır. 

Binlerce kalem 
manifatura eşyası 
Fiyatları bugünler de 

ilan olunacak 
Harp b~lamadan evvel memlek .. 

Um1%e ilhAI olunan manifatura cıra· 
ımm toptan ve yarı toptau rıyatlan 
ınuraltabe ltom~yonu taratmdan tee· 
bit oıunmuıtur. 

YOılerce kalem tutan flyauar bu· 
gtlnlerde gazetelerle l!Aıı ed.llecektlr. 
Manltatura tUecarJan listenin neç1Iıl 
belr.lJyerek iki gündenbert ııa~.:ıan 

durdurmu.,lardır. 

----ıo>---

Dilenci Marika 
meğer çıngeneymiş 
Dün m üddciuinumilikte 
çıldırdı ve Tıbbıcidliye 

gönderildi 
Blrl<aç gün evvel Balurkôyde dile· 

nlrkcn yakalıuıan \'C üzerinde 600 kQ· 
wr llrıı bulunan ıoo ya,r-ındn "Yorgl 
kızı Marika,.nm ıı.s!en çingene olduğu 
ve kilise l~ııpılannda fazla. para ka· 
zanmak için kendisini hrlBUyan glbf 
gösteren lılr nUtus kAğıdı tedarik ctu· 
cı ruılnş1lmıııtır. 

DUn mUdde!umu."lllll:e te!llm olu· 
nıın Me.rlka, mUddeiumumlliktc ltt.de
sinde a:ıçmalamıı \'O tjr mUddelumu· 
mi mu:ı,•lnlnl kendi pnnısmı çalmak· 
la itham ctmııtırl 

Uarlkanm dcll olduğu ho;ıkında blr 
~Uphe uyanmış ve tıbbındll mU:ahedo· 
lıanCLılne kaldınlmı~tır. 

ıııacarıstana 

ihracata 
müsaade olundu 

Bir mQddettenberl, nlııcaklı ''azlyettc 
bulur.duğumuz Mncnrlatana. mal gön· 
d~rm~k mllMadesl verllmlyenlu. 
Atnca~mız aon gUnlcrdc tasfiye 

olunc!ugundan, mıntakn ticaret mU· 
dürlUğU tarafından dllncn itibaren , 
bUtOn meddeler için ı.tacnrlstnna ll· 
uans vcrflmeğc baBlıı!lnu§t ır. 

yapddı 'Jlll' 

Şükrü Koçak 
Anltara, 3 (Hususi) - ~~ ~ 

kaml. .. : nra.smda yeni t.a.r- Ii.f' 
terfiler yapılmıştır. Hazırlan-11 
te §Udur : yrfJa 

Sarıka.mışa. Taşköprii ka. Cide 
kamı Niyazi, l\Iudurnuya !{$. 
kayma.kamı Mahir, Cideye !{• · 
rayazı kaymakamı Kenısl, ıcı . 
raya.zıya Vakfıkebir kayına ~ • 
mı Hüseyin, Fethiyeye ~cll 
mış kaymakamı Ziya, il~ ıeri 
umumi müfettişlik yazı ~ şJJ" 
mUdürlUğUne İğdır kaytnıı.ltıcıY• 
Sa18.hattf n, lğdıra ö zalp ' 
makamı Celiı.l, Dih;Hyc ~e(!st. 
hukuk işleri mUdüril #ı 
Taşköprüye Araç kayın •rti 
Ali Rın, Araca lmroz k3~1ll"' 

Menfi propaganda mah s ulü 

Şayiaları yalanladı 
Kurumun gelirini arttırmak için 

kararlar arasında nakliye Verilen 
ücretlerrne 1 O para zan1 da var 

Ev\ c!ki gün, lstanbul hava ku 
rumu teşkWitı idare heyetleri parti 
\'e \'ilayct merkezinde umumi biı 
toplantı yapmış ,.e 24 kişilik biı 
encümen seçmi~Jcrdi. Umumt 
heyet dQn ikinci ve son toplantı. 
sını yapmış, iki gündenberi geceli 
gündüzlU çalışnus olan tetkik en. 
cümcninin hazırladığı raporu te~ 
kik ederek Hava kurwnunun ?ne· 
saisinin \'erimli olmasını temin e. 
decck mühim kararlar ittihaz et. 
rniştir. Hava K urumunun, yaşadı
ğımız mühim devrin ihtiyaçlarını 
kar~ılamak ma.~sadiyle genislettiği 
çah~a programının lüzum göste· 
rcceği büyük miktarlardaki parayı, 
varidat kaynaklan üzerinde i~li. 
ycrek temin etmek imldinını vere. 
cek olan bu kararlar vatandaşla
mnın memnun bırakacak bir kıy
met ve ehemmiyet arzetmektedir. 

Hava Kurumuna yardım arzu. 
sunu du~·an her vatandaş, mahal. 
leye doğru geni~liycc:e!< olan teş
Lilat ~ayesindc bu arzusunu kolay
ca yerine getirmek f n:attnı elde 
edecektir. 

Dün cereyan eden rniizakcreler 
esnasında Hava Kurumu genel 
merkez baskanı söz alarak hatkt. 
mızın yaptığı tebemılann her va. 
kit olduğıı gıbi, fevkalade bir ha. 
mi\·et hareketi halini aldığı bugün· 
de· de dalma \·e tamamen Hava 
kurumunun eline geçtiğinin bilin. 
mesini söylemi~ \'e .bunu şu söz. 
lerle ifade etmi~tir: 

"Aidat namı altında IIa..-a ku· 
romuna teberru edilen paraların 
bir kısmının toplayanlar elinde 
kaldığı gibi bir rivaret bizim de 
kulağrınıza gelmiştir. Arkadaşlar, 
§UllU söyliyebilirim ki, umumiyet
le böyle bir ~ey yoktur. Kimseye 
topladığı paralardan aidat namiy. 
le bir §CY verilmiyeecktir. Hava 
Kurumuna yapılan tebcrnılar, ol. 
duldan gibi, tamamen kasalarımı· 
za girmektedir \'C girecektir .•• 

Genel merkez: bJ~kam Şükrll 
Koçak bu vesileden istifade ede
rek başka bir rh·ayete daha temas 
etmiş \'e şu izahatı vermistir: 

"Encümen müzakerelerinde 00-
ır arkadaşlar ciddi ve mühim bul. 
duğurn bir rfrayctten daha bahset
tiler. Deniyoıınus ki, Hava kuru· 
mu 1500, 1000, 500 föa ücretle 
memur istihdam ediyor. Bu sözler. 
büyük milli davamızı yıkmak için 
uydurulmuş menfi bir propagan. 
danın mahsulüdür. Reis olarak be. 
nim ve ·idare heyetlerini 't~kil e
den biıtün ark:ıda~larıa on para 
almadılYımızı defterimizle her 
vakit isbat e:debiliriz.. Defterleri. 
miz her zaman her ,·atandaşa açık. 
tık. Bu ~zler, Kurumumuzu yık. 
malt milli davamızı baltalamak i. 
çin kurulmuş al~akça iftiralardır •. 
Hiç bir memurumuz dahi böyle 
bir para almamaktadır ... 

l\ tuzakere:enn esa.;;ını te;kil e. 
den encümen rapnı , madde 
madde tetkik \'e müzakere edilerek 
birçok mühim karaı l::ır alınmı;tır. 
Bu arada para \·eremediği halde 
bir mal teberru etmek azusunu iz
har ed~n \'atandaşların bilhassa 
köylümüzün istcklcrir.in reddedil. 
miverek kabul olunmac:ı, kurban 
deri:e:inin günü gününe ~üratle 
toplanarak zarara uğramaktan ko. 
nınması. fitre • ze!-:at zarfları ile 
teberruda bulum:nlara ,·erdikleri
nin alınmış o!duğunun münasip 

surette ihbarı, muhtelıl yerlerde kamı Ragıp, Malkara ıca~·all'ı 
fatura ve hesap pusulalarına tay. k 1 w Ba ı n.ynıaı- · 
yart> pulu yapı~tırılmasr ... \'apurla am ıgma sra • · J:J1Jİ 
ra lO n!lra zam vapılması .. Vapur E3ref, Ulukışlnya l{onya. •d)._ 

Y'" ~ yet memuru Hikmet. FS."'0 11". lara onpara ı.am yapılması.. gibi ı-v 
büyük faydalar temin edecek ka Kocaeli mciyet memuru ııııı • 
rarlar da vardır.,, Hafığe Malatya maiyet ıne ,r 

Kongre encümeninin raporunu ru LUtfi, ~ytiiş..:;ebaba. rı::ı.r· 
madde madde müzakere edip ka- başı kaymakamı I{cmıı.1. l' fbr'. 
bul ettikten ronra Genel Merkez başıya. Idil kaymrıltn1;111 udnr 
Başkanı tekrar ~öz alarak toplan- him, Hatay hukuk işlerı ~ tılll
tıda bulunan ve üç günden beri iş JüğUne Seyhan hukuk işlet1 l< if 
ve güçlerini bırakarak çalı~n ha. dürU Ekrem, Ankara. hukU-t•'' 
miyetli zevata, bu hareketleriyle lcri müdürlüğüne Mut ktı.J 

4
t 

havacıhk da\'·asının mutlak suret. k. ",ah 
te halledileceğini isbat etmiş oldu- kamı Kemal, Muta e.!: 1 ._. ~ıır 
ğunu söyle.mi1 ve kendile.dne te- kayma.kamı Feyzi. Poso~~.ş 
~kkür etmiştir. Ba~kan her fırsat ğı kaymakamı Cabit. ~.etti'"· 
\·e vesileyle kurumu himaye eden Bursa maiyet memuru JJEl ~ıtı 
vali ' 'e vil~yet t~kilatı ile parti İdile Ferik kaymakamı lI ı;o 
müfetti:ini ve İstanbul parti ~ Feriğe Malkara kaymakaJlll

111
&-

kilAtını saygı ile anmıştır. rim, Çubuğa Akhisar 1'8Y 
Bundan sonra kongre reisi Bü. kamı Bedri. ~ı 

yük Milli Şefimize kongrenin bağ- Yeniceye Bismil ka.yn'l~11;f' lılık ve tazim duygularrnm ibta- Ri! t B" ·1 y · ltl" ~ 
ğıru, Millet Meclisi Hcisine, Baş. a ' ısmı c cmce ÇıiD_'J 
~ı.·ı 1\11 ~ p . Genel kamı l\:iızım, Ö?lpa l~)-t 
~~1 e, ıar~a.e \'e artı kaymalcamı 1\iuazi. :ss. sı'<:• 
sekreterine hfinnctlerinin arzını " 
teklif etmi~. teklif alkı~larfa kabul 1 Sivrice kaymakamı N~-uı. ,ref• 
edilmiştir. I riceye Bala knymnkarrıı -~ rtı' 

Inıroza. Fethiye kaymaJ.-a.--

100 kuruş yaz.ıl r liralar 1 yazi. ılll,ı;ı: 
k ld l 1 Bcrgamaya Dikili kıl) 0ıır 

a ırı ıyor mı Nihat, Vakfıkcbirc !:~~' 
GUmuı ıoo kuru~luklardan aonra nu ka~ınakamr Hakkr, ,,..-cıU• 

gUmU~ blr lira yazılı paralar basıldı· Hm ro i ] 
ğmdan tedavUh1e iki cı.ııs lira buluxı· IS kaymnkarnı Nazr ~~ı 
maktadır. merc Posof kaymaka.n1ı " ıı~· 

Maliye vektlcU bundan doğacak Göleyc Ki.irc kaymal>~ı>-t' 
herhangi bir n:ııı.bJ:uru önlemek Uzuo JQk, Göreyc Kar11ıya.kn ti 
100 kul'U§ ynı:ıı liraları tedııvWdeıı si müdürü M:acit ycnidCll 
kaldırmağa. karar vcrmı,ur. Liralar yin ve nakledilmişlerdir. ~ 
halk o.rnıru:ıda geçecek, ancak resml MALlYimF.nt TA l'fNld ı:vt 
devalr ve mlle&SeSelcre gcldlkçe or- Bunda n başkn. maliyede r; 
tadan knldırııacnktır. tayin \'C terfiler yap1Jmıştırj 1116 

Bütün bfrlik muhasebe
leri birleştirildi 

!thalı\t ve lhracot birliklerinin ye• 
n1 teşklllit:nm tatbikine ba.;lnn~ 

ve ilk o!arnk bUttin birlik muhasebe· 
lerl b! rlqtlrilmi~tlr . 

Arao saçı 

İstanbul varidat kontr0 11~• . Jll!l ~ muru Namık, GO Jıra ı;Jeıl 

terfi ederek Galata talı: ··ıi• 
6Ubesi şefliğine, Seyhan ~· tı< 
nrazi komisyonu ı:z:ı.srndıı 11:ıil~ 
zaffor 60 lirayn, !çel tn.

1 
~eJ• 

§efi Saim GO lira ile tııh51 ;rs1 

l iğine. 1ı:tanbul f'!cn·e~ ."e ~si 
' 'crgilcr müdür mua,·ıııı ıııs 

İstanbul varidat kontro~~~ 
murlı.t&'Ulla, Seyhan tn.b fı;t 
§Ubesi şefi Cevat Bursıır;~~·b'j 
tahakkuk §efi Yakup . ~: 

~EU~~ı~ımmJ!llllB na, Bursa ~ha.kkult şcfı . 

lçele, .... 11,i~" t 

( " 
' 

o 
J 

o 

o 
o o 

o 
o 

Karcı varidat müdurU stiô' 
ettin ~iğdevc. Eliı.zt~ ,. fjf·. 
müdürü Hi1~1i Çankn:Y3i;ııpl1~ 
zincan varidat müdürü _.-id~. 

'\11Jr, 
Elıhrğa, Çankından 

8 
W 

müdiirü Ahmet Erzin~'\ll dolltl; 
dır rnalmüdürü Mehmet 1111uo 
zuncu tilmrne, Beşiri .!11a ıı''~ 
rti Hfımit h:mir must' 11ıı:il 
mevki muhııscbcciliğinC 
ve tayin c<lilmi§lerdir. 

r (Jt 
Peynire azami t>' 

Dört çizgiyle kondu ,,r 
Yatnıı:, dört do~ru çizgi kullana· unıırd~ pıııı· 

rak, bu l:ıırcyl muhtclr parçalara ha- Peynir f lyaUan son S ~ ııt' 
rltntııt olanılc birdenbire ) ... ıır1' ~ lUntız. J t w ti" 

O &13rUa ki, her parçada iki yuvar- Ur. Bunun üzerine f ya tot' tJf• 
lak buluruıcaktır. koml.syonu dUn Uıplanarıı.J<. ctrııı:ıılf 

$ * • 
n ONKtl MESEL~ 

Bir darp 
Cevap: ll7X310 ::37.323 

peynir fiyatuu tesbtt ve uııı ırftl ' 
Bundnn böyle toptn.n pt~ {f.~ 

tenckcırt 72~ kuruşa. sııt.ıl• d~t•" 
ya satanlar elddetıc ccz:ııao 
Ur. 
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/D~EV/:lstanhııfAl!kınaddesi ıngıhz 1 • Brıtany~ vı·şi Harıc·ıye 
~~~#;,,. rtıraı- iiıawam ımparatorlugunda 

~· :~ ·7~ 5 Bombardıman 125 b. Nazırının 
,... ... Mil ......... , ın 
~ .. ._...,....,,. rwtm-ıta servısı bey t .,...;;"~::-.-::~;!. . . go·· nu·· ııu·· . ana 1 

1 ı&i:JONE ŞARTLAR• • b . k d 1 \J H. d0 

• • • ' • • =~-....- ':--zar: :=ıcr. : aş umarr an ıgı ın ıçınının ıstik~ahne 
:~-- 4..75 - •.ıo. ·• genç halel gelmemıs 
r ı,.,. ı.ııo • us • •I H aua mare§alları ara- • 

0 =. • ...:.. .... ~!..;... nd Vi§i, 5 ( A.A.) - Havas bil· 
_8aaıJwb yer \'ARJT matbaa."' Si a tayinJe1· yaprfciı Pilot olmak için diriyor: 

,'iaiüı.~ 
Neş'e ihtiyacı 

J ~.ıtt Iıntuımda kıılmı~.:uı bir 
mütefekkir:: "ms:ınm ru

~· diycr, sllıfrll bir bnblk ~lbidir· 
Dis uııslll'~rdıın en tatlı fltırlr. 

1~ tıka.rır·,, Eğer bo climlc mut· 
~ bir halrlkati lbtfro. cts<'l di yer 
l~Unde asık surotlJlrm dllf'Unce• 
~ alıııiar.m, düşük omuzliır~ yor
.-.tıo Yiirliyfüılcrin me,·cot olmruruı-
51. ıa.zmgellnli· ljmduf:'Unmzu, iti· 
~do değil, nı,nnla. fuuici filcm. 

e anı.w.,.ı:.unmıı'T. içindir ki l•ulamr 
{01:lız. Uııe bunan içfuclir Jtt nı-
tınıuttın yn.mt!lm:ıdıj:'l ne~ı-yt bul

ITlak için birçok Ya."lltnl.'u'n. baş ,·u
~Yoruz; h:ı.ttA bunun icinden r.ı
Jia tnuııdan, nykumuzd:ıo n sıh. 

1 
tln:ıizilen feda.hi'irlık ynpnınğn. 

1t:lt1anıror, bu ~ıf.- Utymetll nesne· 
!!J1 bir mlmsye<ll cömertll~>ik~ Juır
~.a.r.taktan c;cklıımt ·onız· tı,:ten ~c-
1."n _hir te~tiünıil, blr kahkııl1:ıyı, 
l:cıu • ,.e d rln bir ohu ı:olı pah::Jı 
UdUyor. Sonra fil\ bu h:ırc:ulıtl:ı.n
~123. pi an oldu~'UIDUZ itln ne~ 
· ~lairn-ı hum:ıl". kc,-n.lıy-0r· · 

1• ~ e~e kc1c>m oğlwıun kruuuruıdığı 
1ttit lk :-;cyfüı-· ln.<inll lbtiraıı;l:ırmr.ı 
~ ı<ıran;ızı o!duğu gibl· ?-"1'%'°1Z 
k lci;uı:ıuz za.mn.n onu ar.ırı~. fa. 
ı::. ona k:\\"tı~tukçıı lmsretiırJz ar 

ftı..~n ~J' hir m:ıhluktnr· Bul· 
rtlakt~n zfra.de ııramakt!ı.n ho la-" . t:'tor. Oou.'t iı:ia nllınnıbld nc5c-
n tlunnadan onu uzalilıırda. o.n-
3"or. • 
ı]o lstıra.p (fl{!':Criyn <;l!~ bir nrşo 

fuırur. ~luztarlp ı:.nlnrmın:ılı:ı. uc. 
e daha. 1.or bulacağı. dnlt:ı 'loğnı
~Q ruhumuza kol:ıy lrnla;r sincmi
!~cğı iı;in koln~ ca tılgmlığ:ı: ;:('~İ
.ı orı.ız. 

<l 'l'eınb; ne~ in<ıanı dinlendirir 

1 
d~ .. 1·0. ı:ı'Ult bir glinün :ı'-~amm· 
btr duclak1tıTıml7.:ı geli\'el't'!n inco 
lıtt ~b im büt.lln 7Jnc!t-liıtfmi:d, 

t n Qnlıhl~muzr geri urlr· 
._~Qi'laJtlanı:ırr.a, bu iınr<-nı!il,-ini~ 
),~ilmii getiren Y:ısıtat:ı.rrum 
-~ de mlzahhr, luı.rik:ıtilrdUr, 
~ır. Onun lc;in karikatürist 
~ıl ın, sen fılmırı, ~ :ıııst da. 

lttıra.tt ı;ibt ~dt muh:ırrlr.drn flıı· 
,~~ok smillr. ılnlın ı:ok o!\un;,ır, 

lıa tok beğenilir· 
lt ~llz:ıJım, k:ı.ri'kattU•Hn tcld'ır.ıülü. 

t inanı olan ylerden biri dr. bu 
~lltni nj?b•ttlr· Yım bcl:'t'nmcl.to 
ı: uu~ d:ıvnına:ı <!lmytır.tı l lğm• 
lıa ~ne~u fıkraları ılaha. mfüm.m:ı.
l;;ı, kiır kn.Tsılnr, ayni fikri, iki ba • 
~ l!luharririn ka1rmlr len takip 
ltltın"'~e tahammUI cdcmiy('nler &Y
~ f'ıl~ayı bir kcllmcsi bile dcği:ı. 
&t1~l"a lır nllt ck'fn dinler, yedi 

<h: ılt-fa okur· 
<'\J tu dli~incrl~timi kalemimin u· 
)'~a ~ctiron h!icl!'I(' reni bir ml
ı•ı lll<'cmnno;ınm ı;ıkl:;t oldu· Ade
~'\hıat ... n ı:ok zcnı:fn olmtyıın ml
lr. h nr5.-j~ ııl m" ''~alt.'\" ela kan -
> ·k sıyt ı. tltııh?darn rll7. lcr. 
,.. ~'lı'hn tatlt bir ;\itumsenıo 
ı"' ~l'J.rten iha.N>t obn \1l7Jfcslni 
cl~~en nı.pa:n hn mernınan fm· 
?)\ "'l J.':'"ni~ bir mikva<ıtn 1'11Ctlıet
}f\l<:'lc ni~ Ptil'Cl!:' rlPK:·•m· m~1.alik 
f::ı 11 rl:u.•m1 el:\ Jl rt vıdzl~ anınıa.
rı~""\'lcı•"nryorı•fTI· Y:ı.lnı7. zarif, 
(IJrrı h ''I" d~ll'n ıırici. fakat nd..".p!ıı 
"a ırn!l l::ırHmfürc \'e ,;::ık:: n sn
a,~ entartıan ol<ln~um için m<'cmu
ı-;,.1 t;'kıtl';l.nlara lıtlSit YO ı;ok tdc. 
t.. •• 'tınm; hltr n1sa ~u nold:ı'ı !ı:ı· 

''l~f . 
J[ 111ak 1 tJ nrum : 

rtı;ı.ı:i miz2J1:ı }.nt1JI füıİm:l mli"'lı• 
ttı .5 .. rr. Jı"al et mh:ıh mu~ıarrl
lta.e 3rik:ıtlircü kendi csNler:ne 
tb~~ ~k titiz dauanma.bılır· Ti· 
't\l•" .tt'n ~cçme<len t l•amülc ''a· ... a~. 

Muzaffer Esen 
~~================ 'fltı'Atua, @o fuılalarls niifoq sayı. 
htr 1'1l1Jmak IU'tık medeni ulu.'ltmln 
trr. lbttyaç 'o lı:aldc halini nJmı~f 

tıı~b: de Uc:üncti nüfn5 nyr.m:rnru. 
l'i ~ilzdeki U.JiTEŞRlN1N 20 in· 

Sa AZAR ı;Unü vapM.a[,'TL· 
l'Ulc Yan 'e uyrbnl:ı.rm bu ı,t-0 en 
~ .. ,:"k ihtimam \'C gayret göster
' İ'lir~ h1r mt.d111i~t \'e yurt fülc· 

Jlao;;\ckalet 
• ht.:ıti:sUk U· lUUdürliliü 

Londm, 5 (A.A.) - Resmen Baudoin. Bordo'da çıkan 
bildirildiğine göre, Kraı 194:1 talim garavor ''"' A Ft ·• v llJ .uıı ance .;azetcsine nşağı-
şubatında vazifesi nihayete e· daki beyanatta bulunınu.stur: 
ren Vikont Galway'm yeıı:ıe, Yalnız K anada elli "- Sulh muahedesine intiza. 
Yeni Zelıında umumi \•a!Hiğinc bı"n pı"lot verecek ren dış siyasetimizi galiplcrimi· 
hava mareşalı Sir Cyril Newal- b" ze karşı ır dürüsti ve Avrupa 
ın ta.yinini tasvip etmiştir. Kı:al Lo1ul.ra, 5 (A.A.) - Britanya sahasında seyirci ka1mak siya
C)Til. Newal'a aynı zamanda İmparatorluğunun harp gaye. setinden başka bir şeyolamaz." 
İngiliz hava kuvvetleri mareşa. 1 . d ld w ·'Tazrr General Dö" G l'" enn e yapmış o ugu yardım· .. ~ • o u 
lı rütbesini tevcih eylemiştir. !arı tanıtmak için verilecek olan lnı;ilterenin suç oıtaklığiyl~ 

Diğer. taraftan hava nezureti· bir konferans serisini açarak, Fransızları biribirinden ayır. 
nin bildirdiğine ı;öre mareşal istihbarat nazırı Duf.f Cooper, mak için bir hükumet taslağı 
Kewal'm yerine hava konseyi şu sözleri şöylemiştir: kurmaya uğraşan bir vatan ha· 
azalığına. ,.e haYa genci kurmay "- Büyük Britanyanm tec- ini olarak tavsif ve Anglosak
başkanlığına hava mar~lI Sir rid edilmiş bir. memleket olma. son memleketler matbuatını 
Charles Port.al tayin olunmuş- yıp, bütün dünyaya yayllan hatta lngiliz, J~anada ve Amer.L 

tu~va ıİıareşalı Sir Riclıard kudretli milletlerin teşkil ettiği ka matbuatmm bu gibi fenalık· 
bir ailenin efradından mahdut lar faillerini tas-..ip etmediğine 

peirse ise buı,ailnd~ itibaren ma.. bulunduğunu. anavatan cephe· işa'I'et etmiştir. 
re.şal Portal'm yerme bomlıar Sinde herkesin bilmesini iste- Baudoin Japonya hakkında 
dıman senrisi baş1Cumandanlrğı- · şunları söylemiştir: 
na tayin edilmiştir. rım. "- Verilen imtiyazlar Hindı"-

Bir. sene harpten sonra impa... 

Yugosıavyada 

Yahudiler 
gıda maddesi 
sata m zgacak 
Yahudi talebe adedi de 

tahdit ediliyor 
'DClgrat, 5 ( A. A.) - Avala 

ajansı bildiriyor: 
Hilkfunet, YahudHerin ,goıda 

maddeleri satmalarını :rnen<!dcn 
bir .kararnamenin bu akş3.mdan 
itibaren tatbikine başlamıştır. 
Yahudi sermayeli veya serma. 
yesinin mühim kısmı Yahudile• 
re ait butunan İŞierde hUkt'.lmet 
bir komiser tayin edecektir. Bu 
kar.ama.meye muhalif hareket
ler şiddetle cezalandmlacaktır. 
Yakında nıearedilecek olan di. 

ğer lbir kararname, mekteplere 
ka.'bu1 edilcrcek Yahudilerin ade· 
dini, Yahudi nüfus nisbeti dai
resinde tahdit etmektedir . 

Sovyet - Alman 
Demiryola 
mlnakalltı 
anıa..-aıı 

Mos7;ova, 5 ( A. A.) - Tas 
ajansı bildiriyor: 

Sovyetlerle Almanya. arasın· 
daki demir yolu nakliyatına ait 
anlaşmanın imzası hakkında• a
§ağıdaki tebliğ ncşredilmi!$tit: 

1 Birinciteşrindc, Sovyetıcrlc 
Almanya. ar:ısmda demir yol. 
lan mUnakalatı hakkında Bcr
linde bir anlaşma izınn edilmiş· 
tir. Bu anlaşmada SO\·yet1erle 
Almanyn arasında doğru yolcu 
ve eşya nakline ait hükümler 
varclrr. 

Müzakereler bir hüsnüniyet 
havası içinde cereyan etmi~tir. 
AnlaŞma SoYyetlcr namına 

Sovyet yollar ve münakale halk 
komi.serliği mtimessili N'izoot. 
sov, Almanya namına demir 
yolları idare meclisi reisi Holdz 
tarafından imza edilmi~tir. 

ingil iz - ita/
yan h arbi 

Kahire, ;, (A· A·) - 1nı;iliz ka
targiı.hı tebli~i: 

Ccp1ıclerdc hiçbir değişiklik 
yoktur. 

l\JALTAYA Ht"CUM 
l\Jalt.a, 5 (A· A·) - Hava ak'ın

Jan yapılmak!ıım geçmiş olan se. 
l:iz günlük bir mliddet dün :sabah 
tıi.haycl bulmuştur. Resmi tebli~ 
~unları bildirmektedir: 

"Bir düşman avcı tcşe:Ckülil a· 
danın UstUndc ucmuşsa da, hava 
müdafaa batarya.lannın ate~lylc 
dağıtılrnıııtrr- Avcılarmuz da hti
cuma ge<;P.rek bir d!işman tayya
resini denize dilııl1nnUştfir. A vcıla
nmu: diğer bir dU;pnan tıı.yya.rcsl
ni o lrııdar ciddi haurıı uğratmı$. 
.Ur kl, ti33Unc tn det edebildiği 
zannolunmamaktadır· 

ratıorfu~un muazzam kaynakla· çini'nin istiklaline halel getir. 
rı o derece gcferber edilmiştir memektedlr." 
ki, bunlar yakında hayati bir ---<:>----
unsur te{Jkil edeceklerdir. Kana- /ngi/terede kabine 
da tayyar.clerinden müteşek. tadiUitından sonra ... 
kil filatillalar, şimdiden Büyük Londra. 5 (A.A.) - Press 
Brltanyamn müdafaasma yar- Association diplomatik muhar 
dım. etmektedirler. İngiliz kuv. rir:i yazıyor: 
vetlerine bin Kanadalı fştirak Kabinede Çörçil tarafından 
etmektedir. Kanada'da imal e· yapılan tadilat parlamentonun 
dilmekte olan "Hurricane'' ti- önümü1.deki toplantlsmdaı alika 
pinde tayyareler de imal edil. ile tetkik edilecektir. Umumiyet 
mcktedir. Kana.da. hükiı.meti bi· itibarile kanaat, hükfunetin §lın~ 
z.e senede 25,000 pilot verebile- di daha müessir bir mekanizma 
ceğini tahmin etmektedir. Bu olarak telakki edilmesi ıazım. 
miktar impaxator.luğun pilot geldiği merkezindedir. Morrison 
aııtrenmn.n planmm, Kanadanm un dahiliye ve dahili emniyet 
vereceğini derpiş etm~~ olduğu nezar.etine tayini hararetle tas. 
50,000 pilotun yarısını teşkil et· vip dilmktdir. Morrison, yeni 
mektedir. Bu plan Avustralya. \•azifesinde, hava hücumlarının 
ve Y.enl Kaledonya'da. da ta:tbik vazettiği meselelerle meşgul o· 
edilmektedir. lacaktır. 

Avustralya hava kuvvetleri Çörçil'in, yakında, Çembcr-
bugün 30,000 kişiye malik bu- layn'm yerine muhafaza.kar par. 
lunmaktadır. Bundan.mada, im· tisi reisliğine seçilmesi beklen· 
para.torluk pilot antranemanı mektedir. 
plAnı mucibince 125.000 gönüllü Çörcil, parlamentoda, Dakar 
kaydedilmiştir. 19.000 pilot hadisesi hakkında mufassal ibc
namzcti de talim görmekte bu- yanatta. bulunacak ve umumiyet 
lurunaktadrr. itibariyle harpten bahsedecek • 

İngiliz hava kuvvetlerinde 900 tir. 
Yeni Zel&ndalt pilot mevcuttur. 
J\.ynca beş bin pilot nazıneti 
Yeni Zeland~'da talim s-örmek· 
tedir. 

Rodezya hava kuvvetleri şar· 
kt .Afrikada faaliyette bulun· 
maktadır. Rodezya filotillalart 
İngiliz hava kuvvetlcriyfo teşri· 
ki mesai etmektedirler.,, 

ispanya 
Dahiliye 
Nazırı 

Madıide 
döndü 

Roma, 5 (A· A·) - Ste!ani bil
diriyor: 

Scrrano Suner, bu sabah saat 10 
dn tayyareyle İspanyaya hareket 
etmiştir· 

Kont Ciano, Suncrln hareketin. 
den evvel, kendisi ile Vill:ı Mada· 
ma'da kısa bir göı üşmc yapmı~ vo 
bilahare Suner'! Litlorio tayyare 
Usstinc kadar teşyi eylemiştir· 

Suncri, Liltorio'da, faşist partisi 
sekreteri. dahiliye mUst~arı. ha
va müste.'jarı. ispanyanın Roma ,.c 
Vatikan biiyilk elçiltri ve Alman 
büyük elç'liği müste§arı da tcş~i 
eylemi~tir-

~* *' 
Madricl, :> (A· A·) - D· N- B· 
Dahiliye nazm Serrancı Suner 

nomadan tayyareyle gelmi,tir
Alman ve İtalyan büyük elçileri 
nazırı tayyare meydanında karuı
lamışlardır-

lzmir in pamuk rekoltesi 
geçen seneden a z 

lzmlr, li (A..A.) - Bu ıenekl pa· 
muk r~kolltal kırk be§ bin ton ol&ral( 
!Abmln edlhndttedir. Geçen seneki 
rokolte elli bin tondu. 

• Kopenhag, 5 (A..A.) - D.N.B. 
bildiriyor: Yenldcn rUzi:e.rm Danl· 
ınarka üzel'ine aUrilklcdlğt lnglllz ba· 
raj balonlan görUlmUgtUr. l3alonlar
dan sarkan çellk teller biha.Ma elel~· 

trik cereyanını nakleden tellere mU· 
bim hasar yapm~ardl?'. 

• AUna, 5 (A.A.) - Bahriye ı:ıcza· 
reUn!.n neıırettlği bir emre nazaran 
yabancılar Maraton clYarmda bazı 

mahallerden geı;:cmlycceklerdlr. 

• lfadrid 15. (A.A.) - Ne:redUen 
bir kararnameye gtırc, mim müdafaa 
nezarcU t,ım t.clgra! ve telıılz tele
fon teılutıarını koutrol edecekLir. 

• Roma. 15 (A.A.) - D.N.B. Resnır 
bir membadan bildirildiğine göre, 1· 
talyada yaz saaU kış ayları zarfında 
da meriyct mevkllndc lralacaktrr. 

• Vişi. 15 (A.A.) - Hava. bildiri· 
yor: Annvatnn ınUmcsslllerlnln idaı1 

ve ıılyaat faaliyetinin! tanzim vaxi!e-
ılni deruhte eden Fran.ın:z hUkOmetl· 
nin A!rlkada mUmenill general Vey· 
ı;and şimali Afrikaya gitmek üze· 
re ynkında. V!Jlden hareket edecektir. 

• Budapeştc, 5 {A.A.) - D.N.U. 
bildiriyor: 

Macar hUkQnıctııc, şimal! Transtı 

vanyanm Macnrlstana ilhaltmıı taal· 
lök eden mesele Uzerinde anlapmak 
Uzc.re §U ııradn Budapeştede bulu· 
nnn Romen heyeti reisi Valerpop, hU 
kümetlne raporunu \'ermek Uzere dtlıı 
gece BUk'"?'e~e hareket etmt~t.-i. Hare 
kelinden evvel Valerpop kont Çakı 
tarafmdan kabul edllm~Ur . 

• Tokyo, 5 {A.A.) - Jııpon denl:ı 

tebliğine naz:ara.n Japon lhrat,; kuvvet 
lcrl perşembe ve cuma (:"Unlerl Çindt 
ı<:vantung eyaletinde Linchov yarım 
nc!asmm ı-arp sahilinde bir liman o· 
lan Vudhekkongu ve Hainan adasının 
cenubu şarki aahlllnd• Hainan ve 
Hung • Kan llmanlarmr l~gal etmiş 
ledir. Tebliğe glir•e bu tedbir, Çine 
aillh kaçıı.kc;ılığı yapılan yol llzerine 
mUnakalAtı tamamlle kcımek makaa· 
dUe aımmııtır. 

3 
ı:ıs::z 

\lSTAt!BUL HAYATI 1 

istanbuıun Yahudileri 
[ stanbulun, başka hiç bir yc.r _ 

ılc ;,:urıilemiycn bir husu~. 
yeti de ) nlrncli Jıcm5e.rilerimi1.dir· 
Fakat bu da. ılii.nl anın lstanbulılnıı 
baı;lin bir yı•rindc Yahuıli yok ılc. 
mck olmadığı Eiiplıcslzdir· Herke!' 
bilir ki, bizlm l\n~ ~eri şclırlndcn 
başka dun~·anm neresine ~ldltsc 
ı·ahudi bulunuı·. RnJımctli ~r ı:;. 
rcf, rnldtll• ('l'~ınc kaşma~mmiyJ.:cn 
o i'.anıa.nın A~ ıl:n 'ilfLyetl 'ali.si 
mc~Jıur J•!l!;'nya: 

- llur:ula da bulunur, efendim; 
fıı.kat gellr ı;cçer-·· 

J>C'nıiı: ... Onun için ıstnnbula l'a. 
hudi hcmşcrilerinıb:ln hir hususiyet 
\'emıctcrl onlarm bnljl.a yerlerde 
bulunmndıltlnnndan ılef.oildlr-

7.atı•n, İstanbullu l"nlıudi hemşe. 
rileriııılz birçolt cihetlerden, ti:ı~lm 
her ;:\' t'rcll' bulun:ın \"nhuılilere ı.ek 
bcıızerlcr- I ahudi bnlunnn heı· y<'r. 
de Getto dııcllklerl l'nhudi m:ıhıılle. 
teri bulunrluğu gibi J<ot:ınbulclıı. dn 
Yahudilerin to1ılu bulundukları 

semtler. ı:oldul': Unlııt, Hasköy, 
Kuzı;unrulc, n:aydnrıın.5a, Galat.ada. 
Jd Olttumusa. yo'"aiu~u \e Rüyifüadıı.• 
l."alıudi lıcmşerilcrlnılzln kn.znncı 
arttıkQ& semt değiştirmeyi sc,·er. 
ler, f:ıl..'nt&lıı.t:tım &r:lıyıımh, say. 
clrğım o semtler arasında. imzan~. 
lan d!lha. t.ok nrtarsn Bebek, A
)·a.spaıı;s. t.'\l'aflarmdıt. süslü apnrt:ı. 
nıanlnrda. o{urm:ıyı sm-.erlersc de 
oralnrn Getto denilecek luulılr top. 
lu ı:itınt'7.ler· 

Her yerde olduğu gibi, İstanbul. 
dali.i \"nhııdi hem!'erilerlmix do kc.n. 
clilC'rln[ J>l!lt beğc.n'irlcr ''O kendile. 
rini Yahudi olmıyan berkcst.en d!ı. 
ha u~ıllı zanncclerlcr· Dir z::ı.m:ın 
ı;rnıı acla. başvekil olan Bay Blu. 

mun o vnkiL p:ırlimentoda. söylodi_ 
ğl nutukları gazetelerde okudu. 
nuz..t;a: kendi nklmı ~-kaln.nnm ak. 
.lmdan no kadar tok yüksek tut
tuğnnu hahrlar, imcli ~ma gc. 
lcnlerin de başkalannı beğenme. 

meslnln neticesi oldu~hınu, tahli, 
takdir edersiniz· 1 tanbollu "l"ahu. 
<li hem erllerimir. de Yahudi ol. 
mı:ran bir hcnışcrllcrlni lmndırmak 
istedikleri n~t knrşılnmıdald zn.. 
ten kendilerinden dalın az akıllı far. 
7.()(lnrck, ancak Itendllerinin da... 
lın az nkıllı olduğunu anlatan s6z. 
lcr ııarJ'ederler· 

Yahndifcrl sevmlycn yerle.nlc bu.. 
na sebep Yahudllerln böyro kendL 
1c.rlnl daha akdh fanedett.k yük • 

Hava Kurumuna 
teberrular 

Yalnız Mil asta 55 73 
aza kaydolundu 

Ankara, 5 (A.A.) - Türk hava. 
kurumuna yapılan yardımw etrafın· 
da bugün aldığımız haberlere nıı=ıı.· 

ran }Ullııt:ı. 9170 lira taahhUttc bulu· 
nan 5573 vatandq kuruma aza ~ 
dolunmuşlıırchr. Kayscrlde un fabrl· 
kası kollekti! §irketi ııııva kurumuna. 
15001 Emirdnğ'da Salilllct kllyündcn 
İbrahim Alba)Tıık 200, Slvrlhlsarda 
Mehmet Kesldner l 00, B<lrgamada 
Turanlı nııhlycııl ıı:öçebekll köyünden 
Fat!lla Sergin 150 llm teberru eyle· 
mi§lcrdlr. 

bm!r bnlrk!:Jlarr da b:ı.lrk etrşmm 
yUzdo blrini kuruma \'ermeğo taah· 
hUt eylemişlerdir. 
Diğer tara.ftıın, Keşnnda emniyet 

memurlarından Şakir, Şen, Konyada 
maJQl aubny Srtkı Akın ve ~l, Jıın· 
darma. tabur kumandanı binbaşı Ko· 
mal Evgin ve eşi, Çankında. Salih 
GUrkan, Rlfat ile eşi, Fc[ido GUzcy, 
Rabla. Dolmay, Dlkllfde Fikrlye D.:ı· 

yar, Bafrada Orman bölge ııc..61 Ali 
Hu~ ve eşi, Nazillide BU1'.men, Sallh· 
Hde Kndrl Toker ve ql, Hııml l:lnr· 
mankayıı. ve eşi, 1':rzcrumda Pakize 
D~ıın, Nail toparlak ve eşi, Buldan· 
da. Nuri Uzun, Samsunda Hakkı Ko· 
bak ve eşi, Vczlrköyde gazete bayii 
Hakkı Koç, Halayda RUmU Öklm· 
soy, Salim Çelenk ve ZUbcylr Kara· 
bay, Salihlide Nuri GUrelll ve eşi ve 
Niyazi üzck ve eşi, J:ı:mlrdc Terlik 
manav, Ali Ayaz ve ~i de evlenme 
yUzlllclerinl hıwa kurumuna terkeyle· 
mlşlerdlr. 

Kadife kalenin harap 
burçları tamir olunacak 

b-.ınlr, a (A.A.) - Kadife kalenin 
bazı burçlarının yıkılma tehlikesi 
göstermcııl Uzcrtnc belediye bu kıy· 

metli eserin harablsine maı:ıl olmak 
için tamirat yaptırmağa karar vermiş 
tir. Ta.mir için belediye heyeti keşif 
yapma it tadır. 
Diğer taraftan Ba.hrlbaba parkın· 

dan Kadife kaleye kadar lmUdat ede· 
cek olan Cumhuriyet koruluğunun 

ıUraUe ikmali için belediye bazı cııkl 
ev ve dUkkll.nl&n lsUmlAl< ctmeğe ltn· 
rar vermtıtir. 

!oiCl,fen sö~ soylcmclr.rldlr. 1 t:uı. 
bull1a 1 ntiudl hcmserllerimlrln s('. 
'llınesine scbrp de, 1sttınbullula.. 
rın daima filezof me'jrebll -ol· 
mnl:ı:nclır. Ontın için YnhmU hem. 
şerilf'rinılzc!Mı biri, lrcndlndcn ol. 
mıl illl lJir lıcını-;eri~inl ~:ılc;ıı söz. 
lcı·lo kn.ndırrnnyn ç:ıhı,tığı \'O.lılt ö. 
trl<i lıemşeri sndcco ~ülcr, ı;cçcr· 
llıınılun dolayı I nhudi hemscrisine 
kin bni;fama;. · 

nnc her ~ ercle oldu~ gibi, İs. 
t:ınbuld:ıkl l nhudi Jıcmşcriluimiz 
ele bhibirlerlni pek tut:ı.rlnr· Me. 
st•fü bir Yahudi ticaret C\ inde bir 
işe blr adnm bulunnıalt istenilince 
oraya nlınabilecck dünyndn. hiç bi; 
Yahudi bulanmaz a o 7.nma.n l:"a.. 
hmll olmıyan bir hem eri hatıra ge. 
lebilir· Ilıınn. da lmlıio ol:ınuyuc:ı.. 
f,'1 lı;in hiç bir l ııhudi ticaret c\'in.. 
clc Yahudldcn bıı.,ıuı ldmso görtll. 
mcz, fakat filezof m rebll İs
tanbullu bunu ela hoş görürler, lıc. 
le Ynlıudi :ıruığnznl:ırmd:ı. mnI sa.. 
tan gfü.cl 1 ahodl kızlnnnr gördük. 
çe dalın ziyade hoıslanırlnr· 

1sta.nbuldakl Yahudi h •mşerllerl.. 
miz birı;ok dlıetlcrden eşim. yer. 
dekilcro benzemc'klo beraber, ts. 
tnnboln. husu lyet veren bir nyn. 
lıklıı.n Yardır: Her yerde bulunan 
Yahndifor bulundukları ~erin u.. 
mumi dilini ~klerl hnlde İs. 
tnnbuldakl Yahudi hc.mşerlle.rimiz, 
dört yiiz yıl nöocki lstaııbnl dillni 

öylerlcr, bn da. benim f"ıkrimce., 
tstanbulo. pek değerli bir hususi. 
ret verir· Dört yüz yıl önce söyk-. 
Dilmiş Ol'ln, fakat Simdi kendi metn.. 
IckeUndo tekamül l'.dcrek pek t-0'k 
değijl11İfi bir dili işitmek bir antL 
ka müzesini seyretme$ kn.dıır k<' ... 
ylfli bir şeydir· Onun i~lııdir lıi 
Yahudi hemşcrllcrbniz söyledikler\ 
dlle Sc.n·aııtcs dlll der "l'· Bn <h 
İstanbul gibi liir nntikııbr sehrino 
elbette pek yııla,an bir rydh'-

Hnlbtıki bugUıılerclo gnzctelerln 
ya.zdığnııı. göre Yabodi hemc;erllcri.. 
miz bumL'l.n sonm o nntilın clllden 
\'az"'eçcrck daima türkQo söyleme. 
ye karar vermi lcr- nu karan tat. 
bik etmeye fmlcfın olsaydr, pek ya... 
zılı:ı:.a olurdu· 1 tanbnlil:ın bir an. 
tlkn kaybolmuş bulunurdu· Bere. 
ket ,·ersin ki, Yahodl hc:nşerlleri. 
m17.in 'lört yüz yılWUıberl tUrkçeyi 
öğrenmelerl kabil olnm gö. 
re, bundan sonra. da mU.--;ık.ın o!L 
m~ 

1'1· F'· 

Vekillerimizin 
memleket 

seyahatleri 
iktisat Vekili Orduya, 

inhisarlar :Vekili de 
Sındırgıya gittiler 

Giresun, 25 (ı\.A.) - lkwat veki· 
ll Hll&ıU Çakır dün Ego vnpurllo Uma• 
nnnıza gelml§ ve vapurda \'llll :Muhtar 
Akmanla komutanlar, parti reisi, de· 
vo.lr rUcso. ve mUdlmnı 1.aı'afmdan 

ltat"§Jla.nmıştır. İktısat vcklll vali ta· 
rafından §ercflcrine vall konağında. 
verilen öğle 2Iya!eUndo bulunmu~ ye· 
mckten sonra memleketin 1kU3adl 
durumu h!lkkmdo. ru1kadarlardan 
izahat almışlar bazı devalr de gezil· 
dlkten sonra Orduyıı gitmek üzere 
5chrimlzdcn ayrılmışlardır. 

BalıkOJlir, 5 (A.A.) - lnhls:ırlar 
,.ekili Ra.lf l{ar den.U: dlln Bursadan 
ıehrimtze ı;clml,t ve Yilı\yct hudud:ın· 

cin. n 11.ntlz tnr:ı!mdan karşılanm/ tır. ı 

Raif Kıırııdenlz şerefine dUn ak§am 
bir dynfct verilmiştir. lnhls:ırlar ve· 
klll tetltlklcrde bulunmak Uzcre b;ı· 

gtın SmdITgıyn gidecoktlr. 

Çorum ocak kongreleri 
Çorum 1J (A.A.) - \'i!Ayetiınl.zın 

her tara!md.-ı parU cc:ı.k ,.c nahi~ 
kongrelerine dev m edilmC'ltlcd r, bu 

mUnasebctıc mmu.J mız mUfettl§I Er 
zurum mebusu Salim Altuğ, yanların 
dA partl \'UA.yet idare heyeti rel.sı 

olduğu halde merkez n kazalarda. o· 
cak \'e nahiye kongrelerini takip ey· 
lemektcdlr. 

Amerika yolundaki 
talebemiz emniyette 
Anlmm, 6 (A.A.) - Muhtelit brc.n1' 

!ardaki tnhslllcrinl 'ikmal etmclt tıv· 
re 21 ve 22 eylQldc l11t.ruıbuldan Amcı· 
rikayo. hareket ctml§ olan talebcınin 

emin ve lyt b!r ~eldlde BCyahatlerlne 
devam etmekte olduktan acentcd~n 
alman mal<UuAtt.an anıaıılıruJtır. 
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istanbulun kurtuluşu 
'l') o Iİ ii n: .. vdr i:b :~'..11 D :h::o·~:·:y" a ti~r· vft · .. h i"~lS e<f~f.i'. 
. ' ' . . . . . . •;. . . ,• . . ·. . . . '·· . ' 

(R:ı..5 tarafı 1 ncido) f denin basında göründü ve mr.y-
Merr.!ime i5tirak cdect'k kıta ve danda bulunan on binlerce klııinin 

trşrkktlller saat 9,30 drı Sultanah· ellerinden çıkan alkış F,akırtılan 
met meydanında yerlerini almış- etrafı kapladı· 
hrdı· Saat 10 da a.cıkeri bando Kahraman ordumurun cU~Utaın-
aşta olmak Uzcre yedek subay o- lan ve talebemiz muntazam ve 

kulu, askeri liseler, bir piyade ta- güzel yürüyü~lcl'le yc>rlcri sarım
burll, bir siivari bölüğü, bir sahra rak tribüniin önünden geçti ve 
1: :ltar:; ası, r;;ehir bandosu, Üniveı- böylece Taksimdeki merasime ni-
İtC' ve yüksek mekEcplPr, izciler, hayet verildi· 

esnaf cemiyetleri sırayla köprUden Gece halkcvlerlnde mUsamere . 
~eçmt'k sureti) le Taksime doğru lcr verilecek, toplantılar yapıla • 
) ıirJyüşc <"ıktı. caktır. Şehir bandosu geç vakte 

Taksimde az raslanır derecede kadar Taksim meydanında muhte .. 
bu. iik bir kalabalık \'ardı· Mera. lif milli parçalar terennlim ede-
im tribününde Vali ve be-lediye cektir· 

ı İ."İ Lütfi Kırdar, Parti reisi, ıı.eh- Vali ve Belediye Re.isimiz Dr. 
r·mizdeki mebuslar, ş<'hir meclisi Lütfi Krrdar, bu akşam Taksim ga
azalan, gC'nernller, resmi daireler zino~unda ordu şerefine bUyiik bir 
<'rk:inı ve esnaf cemiyetl~ri reis- ziyafet verecektir. 
kti bulunuyordu. 

Buradaki ml.'rasim(' nskeri ban
donun çaldığı istiklal marşı ile 
1-aşlaİıdı· 1'1nrşa ml.'ydanda bulunan 
mı>kteplerle ıbütün halk da jştirak 
di;ordu Bu sırada merasim ko
nulanmın bir <'mriyle meydana. 
dikilen direğC' şanlı lba.yrağımız 
J a\ M yaYaş çckilmeğe başlandı. 

Bayrak cekmc merasimi bittik -
t n so:ıra hazırlanan çelenkler fı. 
1 idcr.lıı cin üne konuldu: Bunu :qıü· 
te>akip de yüksek okul tnlebesin
dc-n b!r genç ~ençlik namına he
• rcanlr bır hitabede bulundu. 

Buna şehir meclisi namına İstan
bul kurtuluşunun mücadele tarlhi
mızdeki mana ve chçmmiyelini te. 
b-ıriız ettiren güzel birer nutukla 
mukabele edildi· 

Nutuklar ibittikten sonra geçit 
ı e>smine iştirak eden kıtalar cad· 

POLi STE: 

Bir ahçı çırağı diri diri 
yanıyordu 

Sırkeclde Ankara cnd~s1nde 2{9 
nutnarn!I nhçı dUkklı.nında çıraklık 

;yapan Şaban oğlu Emin ~tin, dün 
mutfakta, maltız üzerinde yağ eritir
ken, yağlar blnlenblre parlamıa ve 
Emin Çetini de tutu,,turmuş.tur. 

Çrrak !cryada bs~lamı,, ye~enler' 
dın diri yanmak Uzercyken kendisini 
üzerine •U dökmek ve elbiselerini çı· 
karmak ıı'Jretııe kurtarmIJlardır. 

Emln Çelın bayG'lll bir haliJe Ccr
rahp3fi3. hııstane11lnc ko.ldmlmı§tlr, 

J\.ANJ.l BİR A RKAD,\Ş 
Kl\''G.ASl 

Dün I<'aUhlç bir sokak kavgası ol· 
mu:oı bir ltişl yaralanmıştır. 

1\:av~ edenler Kn.ragUmrükte otu· 
ran .Fehmi, f"cı.brl ve Maltaçarııısmda 
kahvec!llk :> ·, n MUrseldlr. Bu üç 
n:.ada,ş kaı.hde oturup dururl.3rken 
h ç )Ohlaıı bır mUnaka,şaya giri§mlş· 

1 :- ..,e münnkD.§n kın bir zamanda 
ı..a g-ıya inkılAp ederek blriblrlerine 
ırnıl !erdir. Kav~rı. sonund:ı Fehmi 
,{ti ~ı bıı;ağmı Sabrlnln enacslne cap· 

l mI.j, nrkada&1ını kanlar içinde yere 
sermtştlr. 

Nihayet yeU§cnlcr kavgalıları nyll'· 
mı~. Sabri tedavi allına alınarak lı'clı· 
mı yakalanmıştır. 

ET DOCRARliEN r~R~lAh"LAJUNI 
KOPAltDl 

Beşikt.D.ş pazarında. seyyar kasaplık 
yaran KA.ınll, dün sergide et keser
ken, ı;atırı yanlışlıkla biraz yana kay· 

:ır.ı~ ve sağ elinin U::erlnc indir· 
mı, tir. 

KAmil.ıı iki parmağı kopmu§, teda· 
'ı altma. almmı§lır, 

harbe 

(Ba~ tamfı 1 nddf'} 
çok uzakta hücum etmemiz IA.znn· 
dır.,. 

f:•** 
Va5in~on, G (.\ . A·} - Bahri

ye nazın albay Knox Vaşington 
polisine hitaben buglin bir nutuk 
söyliyerek demiştir ki: 
"- Şayet bize meydan okunur

sa, Amerika donanması da deniz
de, ordusu kıırada bu meydan o
kunuşa knr§r koyacaklardır. Vazi. 
feniz hiç kimsenin onları arkadan 
vurmama.sma nezaret etmekte • 
dir-,, 

·serlinde 
hasar at 

(Baş tarafı 1 neide) 
şeraitinin fev.kaJade fena. olmak· 
ta devam etmesi dolayısile dün 
gece İngıliz bombardıman tay
yareleri düşman arazisi üzerin. 
de hiç tbir faaliyette bulunma· 
mıştır. 

EVVELKİ GON YAPILAN 
HÜCUMLAR 

[J()JUJ:ra, 5 (A.A.) - Hava ne
zareti tebliği: 

Sahil muhafaza teşkilatına 
mensup Blenhcim tipinde tıı.yya_ 
rder cuma gilnU gi.indüz. Cher• 
berug'de Almanlar tarafından , 
harp levazımı nakli için kullanı
lan demir yoluna hucum etmiş. 
lerdir. Tam isabetler rayları 
bozmuş ve yolda büyük delikler 
asmıştır. Civarda bulunan han· 
garlar da hasara uğramı§lır. 
Hevre civarında Belleville'de 
düşman işgali altında bulunan 
tayyare meydanına. muvaffakı
yetle hücum edilmiştir. Tam 
isabetler bir hangarı yakmıştır. 

Romanyada açhk 
olması muhtemel 

(Baş tarafı 1 neide) 
sika usulüne~bi tututlmuştur. 
Zaruri havayiç maddelerinin 
fıkdanr ihtikarı çoğaltmıştır. 
Bu kış Romanyada açlık olması 
muhtemeldir. 

Çanakkale Mst. Mv. Sa.AL Ko. dan: 
GO ilı\. 140 llrıı. tlcreUe \'C imtihanla makinist alınacaktır. Taliplerin Ça· 

n:ıkkalede askeri satmalma komisyonuna. rnUracaatları. (1160) (9315) 

..... _.,·· 

l>aima P.n iyi Tiiı'k~e fil= tal:dlm eden ... ·-' .• ' 

T AKSiM Sineması 1 
Bu hafta dıı btiyük muvaffalnl et knr.l!ndı 

TORKÇE SOZLO 

· ·sTiKLAL 
KAHRAMANI 

İngiltere üzerinde 
Dün yirmi 

Alman 
tayyaresi 
düşürüldü 

giliz Loııdra~ 6 ( A. A.) - !n 
hava ve dahill emniyet neza ret· 
leri tebliği: 

Bugün düşmaıı bir çok tnyy 
refiloları kullanarak Ken 
Sussex sahilleri üzerinde m 
telif hücumlar yapmıştır. 
cumların hepsi ciddi bir ink 
göstermeden müdafaa kuvve 
rimfa tarafından dağılmış 

a-
t ve 
uh. 
Hü· 
işaf 

tle-
ve 

püskürtülmüştür. 
man Yaz saalile 17 ye kadar al 

raporlar bazı sahil şehirlerin 
Londra mrntakasına lıomb 
atıldığmr göstermektedir 
Çok az hasar olmuştur. l<'n 
Medway mıntakasında iki d 
hücuma mazur kalan Hast 
de muhtelif evler yıkılmı 
Bir kaç ölü az bir miktarda 
ralr. vardır. 20 düşman tayy 
si imha edilmiştir. Döt tayy 
miz kayıptır. Pilotlardan 

• ve 
al ar 
kr. 
kat 
efa 

ings 
ştır. 

ya. 
are· 
are-
biri 

sağ ve salimdir. 
1.NG!LTEREDE l\IA.ı"'iEV1Y "'AT 

MÜKEMMEL ... 
ev. Netıyork, 5 ( A. A.) - N 

york Times gazetesinin Lon 
muhabiri, hava bombardım 
farı hakkında şu telgrafı ç 

dra 
an· 
ek-

miştir: 

"Halkın kuvvcimanevi yesi 
lan mükemmeldir. İyi malCımat a 

mahafilden öğrenildiğine g 
Alman bombardımancı tayy 
lerinin başlıca hedef ittihaz 
mekte oldukları "Kilit nokta 
rındadan"· yalnız bir tanesi 
di hasara uğramıştır. Liman 
dematı servislerine devam 
mektedir. Elektrik cercyam 

öre, 
are. 

et· 
la-

cid_ 
hi• 
et-
in. 

kıtaa. uğramamıştır." 

Amerika Japony a 
( n tartı f i l n chJP 

ŞANGHAl'DAKt A..'fP.:ldKAN 
'.ll'=B~\J.AJ' 

) --

Ş:ınghay, G (A.A.) - Amerl 
makamları, Amerika teb:ı.alarma 
lerlni vakit geçirmeksizin bnşko. 
gllndermelerinl tavsiye etmi§lerdl 

kan 
aile· 
yere 
r. 

• • ıÇı ııı 

can lloııolulu, 6 (A.A.) - Amcrll 
bahıiyesine mensupları ailelerinin 
zak ,;:arkta seyahatleri lı;ln rı.ldık 

biletler ~an Franslslco ve Honolul 
iptal edilmlşUr. Bu tedbir haltlcm 
deniz makamları hiç izahat ver 

u· 
lıın 

uda 
da 
me· 

mektedir. . . 
Asya filosuna iltihak edccclc z ablt 

U· 
ile· 

lcr ailelerini götUrmcmektedlrler. 
zak ıı:ıı-kta. bulunan Amerikan n 
!erinin tahliyesi Jçln r:lmdlye ka dar 
hiçbir emir verlmcmlştlr. 

Bulgar ziraat 
nazırı Almanyay a 

gitti 
Sof ya, 6 ( A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: 
ga-Bulgar ziraat nazın Ba 

janof bir hafta seyahat ctm 
üzere Deutsche Lufthansa t 
yarelerinden birile Almanya 
hareket etmiştir. 

Atlantlkte bir 
İngiliz vapuru 

. torpillendi 

ek 
ny. 
ya 

il. l..t0ııdra, 6 ( A. A.) - Öğren 
diğine nazaran Atlanlikte to 
pillenen "Highland patriot" 1 
giliz gemisinde bulunan 3~ y 
cunun hepsi sağ ve salimdir. 1 
kişiden mürekkep mürclteba 
tan 133 Ü kurtarılmıştır. n 
ölmüştür. Gemi cenubi Amc 

r-
n. 
ol· 
36 
t-

çi.i 
rı. ÇOK TA KDllt J.;DİLDİ 

J\:nhramnııhk • Cengaverlik ,.c \'o. taıı e\'erliğin Jl:ırlnk ,·c cn ıılı Iıir 

timsali olan "ahcser 
iLnctrn: f~GiJAZ • lTALYı:\:\ 'ınrbi~i ı:iistc rir Sin<'ına na1.el<'"i 

IM.e~~ ............. ._ .... .. 

e 
rp 

1 

Jrnya giderken batırılmıştır. G 
mide bulunanlar bir İngiliz ha 
gemisi tarafından kurtarılmış -
!ardır. 

, BUGÜN 

g iPEK 
TÜRKÇE SÖZLÜ \"C EN N~F1S :m m MUS1Klst İLE SÜ LÜ 

n OYCK AŞI\: \ 'O l\IACEr:A FlLMl ' 
Sinemasında LEKELi KADIN 

Baş Rolleı·Cle: .YUSUF VEHBi ve LEYL.h MURAT 
• 

D1I\KAT: Fllınin uz.unluğu yiizün elen hu~ün scnnslar JO _ 12 _ 2. i ·l!i • 6-30 \'C 9 <fa· Du;iin 12 de 
tenzilatlı mntino· Bu~saat 10 , .c 12 dr. nem.: matineler ' arclır· 

t:!!:I 1 

Ticaret Vekaletinin 
1 ngiltere ile 'Amerilia J 

. arasında yeni bir. 1 

, Mlll anlaşma 

mühim .bir izahı İngiliz donanması 
Fiyatlara riayet etmiyen' veya malını Allantiği, Ame~i~~ 

saklayan tacirler hakkında · · do~~nması Pasıfıgı 
kanuni· takibat yapılacak ~~'~a.f~~A·' ed;!!!. 

Ankara, 5 (A·A·) - Ticaret Ve_ kfırdan yarısının kaza"' vergisi o. 51 bildiri;or: · . . ' 
klil<'tinden tebliğ edilmiştir: larak verildiği iddiası, vergi mevzu. Dnily MaH gazetesinin NeV)·~rJc 

Manifatura fiyatları tesbiti dola. atımız karşısında, hakikate muha. -· goı'C 
'-'isiyle lstnnbul matbuatında. oku. lif bir iddiadan baska bir cev dcg-il~ muhabirinin haıber verdiğine ~ 
" - " " Hull, lngiltcrcnin '.Amerika; bü) . 
nan ba7.I haberler dolayı.siyle <'fka_ dir· elçisi lord Lothuan vo Avustrah& 
numumiyemizin tenvirine llizum 5 - Parasını bankaya yatıran sefiri Cnsey arasında pasifiki.& 
görülmilştür- kimse yüzdP. 3 ilii. yüzde 6 fai:r. aldı_ mil§lerek bir ahenkle hareket o " 

ı - Alınan kararların manifııtu. ğı halde manifaturacıya. bırakılan dilmesi hakkında cereyan cdC'n 
ra piyasasında tereddüdü mucip ol_ karın bundan a..ııağr olduğu i~adesi_ müıı;akerelcr bir !nöiJiz _ .AmerikoJl 
duğu söylenmekte ise de, hu karar. ne gelince, senede bir kere ~·üzde anln6ma.silc nihayet bulmuştur· 
hır, her 1acirin, nn yapması lazmı_ 3 fai:r. almak ile bir sl'ne içindn her Reisicumhur intihabmm netice" 
geldiğini göstermekte ve bu suret. ciroda yüzde 3 almak :ırasındaki lcri belli olmadıkça yeya uza1' 
le vuzuh t~min etmektedir. fark herkesçe malümdur. Bu nokta. şarktaki buhran derJlal fiili hart' · 

Maamafih, tatbikata dair terecl. iizı>rindc y:ınılmaya iıt)kiin yoktur. kellere girişmeyi icap etlinnc~· 
düt edilen noktAlar varsa, vckfiletP. Efkarı umumivemizi bu kabil çc hiçbir resmi tebliğ ne~rcdiln11-
rnüracanttn bulunacak olanlnrm habcrlPr ve mütalealar hakkında. yccektir- . 
tl'nvir edilmesi tabiidir· ikaz ederiz. Anlaı;ma. mucibince Amerikan fı,. 

2 - Fabrikatörlerin pamuk ip. Vckfılet yukarda yazılı neviden uaıı· 
liklerini snklıvarak satmadıkları ve I k t' ı il rt .. losu Pa.:ıifiği, !ngili7. filosu A b J 

1 
o mama şar ıy c e surUlccck tiği himaye edeceklerdir· 

ir kısmmrn da. paketi - 1,50 lira mütalealan her zamank\ gibi din. Anlaşmada a§ağıdaki hüküınl"t' 
fozlaya sattıkları söylenmektPdir. lemci~c ve hüsniiniyatli tacirlerle 
Şimdiye kadar iktısat ve ticaret ve. bu mevzuları müstcrcken tetkik ' vardır: A • - İngiltere Slııgapur üssünün .1> 

kiıletlerinc bu yolda bir şikayet ve etmP~c hazırdır. menım taraf.mdan dilediği şrkilde 
ya ihbar gelmemiştir· Alakadar Ancak, almmıŞ olan J:ararlara. kullanılmasına. muvafakat c>tmek J 

teşkili!ta lüzumlu talimat verilmiş riayette, teka~ül göStcrilmcsinc ı 
olup, fiyatlara riayet ctmiyen vo_ müsamaha edilmiyecektfr. tedir· Amcrlkn. filosu cüzütamlıır, 
ya malını sakhyanlar bulunduğu t dost sıfatilo A vustıı.rlya limanla 
takdirde haklarında derhal kanuni Bı"rleşı"k 1 rmr ziyaret edeceklerdir· lcnp c" 
takibat yapılacaktır· derse. Amerika, Japonyayn se\'ke• 

ne3n~n;~b~~~~~~~n ku~~~~!~lıo~~ An1erikanın l=~~;~:a~:~::;~nin hc~O: 
yazılmaktadır. İthalat ve ciro ile s il' 'AVRUPA SUT, \ RIXllAK1 tl 
kar nisbetl~ri arasındaki mUnnsc_ ovyetlere karşı 'Al\IERİKA..'i TORPİTOL\J!I 
bet tabiatiylc vekaletçe do maliım Vıı. ington, G (.\ . A·) _ Birlfr;i.IC 
olup bunun gibi mülıihazaların hep. sı"yasetı• Anıerika.nm.- Avrupa sularında bll" 
si yüzde tesbitinde nazarı itibara ı lunnn torpito muhriplerini ornci ., 
alınmıştır. Keza.. buglinkii dış tL 1, · t "ekme<"'c karar verdigı~· ö;;...enilnıi.t 

t tl • · d a.yıng on, 5 ( A.A.) - Röu-, " ., .,. 
cnre şar an ıçın c pamuklu men_ ter: J , ur. Mnks:ıt, muhariplerin, bu tor .. 
sucat it.hal3.bnm yüksek kfır bırak_ ,pito muhripleriy1A, t:on zamanlıı:°" 
kılmasma mütevakkıf olup olmadı. J aponya ile mih\'er arasında. •da, lngiltorcye verilen Aml.'T.ik '1 

ğı üzerinde de durulmustur- aktolunan üç taraflı jttüakm ı · k 
4 - Yüzde dokuz l·a· r. nıs· be+:"ın· k. 1 . h kk l torpıto muhriplerini bir:· :rin<' . -ı .. , ...,, a ıs erı a mda Vaşingtonda- nştırmalan ihtim"' ni ör ' r 'll k. r· 

yarısının yani dört buçuk puvanmın ki intiba, Amerika Birleşik dev. 
kazanç vergisine gittiği ve tüccara Jetleri hariciyesinin Sovyctler 
ancak yüzde 4,5 kalacağı yazılmış_ Birliğine karşı realist bir n ok· 
iır. Yüzde 9 kar her satış içindir. 
Binal.'nalcyh her satı;;ta. yüzde 9 tainazar almış bulunduğu mer

k ezindedir. 

Hadiselerin 
tefsiri 

(Baş forafı 1 ncitle)' 
biit~e inin yinni misli bir mnsrar
tır. 

Amerikanın Sovyetlcr Birliğ"ine • 
karşı hattı h areketi ve Ruz. 
velt'in 12 teşrinievveldc milli 
müdafaa bahs inde Dayton 'da 
gayrisiyasi ıbir nutuk söylemek 
hakkındaki kararı, bilhassa bü· 
yük bir alaka uyandırmaktadır. 

f~ebuslarınUZH1 
konferans . VJ . 

tetk i kler~ 
'Ant11lya., G ( A: / .r - D··-ı 

Antalya.ya gelen C. H. I'. uın·ı" 
mi idare heyeti a1.asından Mu~ .... 
la meb'usu HüsnU Kitancı dı ıt 
akşam Halkevinde hüJ{un1et. 
parti erkanı ve her sınıf hal ' 
temsil edilen büyük bir ka!nb" • 
hk huzurunda. verdikleri koJl· 
fcral'.sta dünya durumu l:arı;.t" 
sıncla devletin ittihaz ve mlo? 

( 

( 

c 

l•'raıısız ordusunun m:ığlüblrcti
ni mudp c;;ebepler çoktur. J•:nknt 
hunlar nrru.ındn. 1\l ajino lıntt ıııın 
l~elçik:ı. huıludunn. kadar yaıı ıldıl•-
1an sonra. m illi müdafaa. biitçrs in. 
le ta..,nr ruf mnksadilc dcniıe Juı.· 
lar ~iltürlilnı emcsi hulııııduğunu 
la. bili~·onız. İ:;;t c• bütç<>dP. t nsar
nıf elnıck için .U:ıjlno hattını tıı.
m o.nıl amıynn Fransa. ~i mdi kat kat 
fazlnsıııı Almanya,,a ic;o·a l ordusu 
masrafı olarak ~-<·~ecektir. J\imbi
1 
1 
ir, sonra ~ııllı mııahedesl ile nc
rnılar tazminat vcrınrğc d o mah. 
kfım cdilr.ccktir. İ htimal ki hu 
mal i n!:rırlıklarm ağırlı i:'l ıı ltınchı. 
giin gcçtfüçc clnha. zi:rnde pzlJe· 
cck olan Fraımı: ın il !~ti general 
dö Golden i tfmılat etmc~e ha h
·acaldn·" l 

,. 
1: 
b 
s ,. 
] 

h 
ıl 

d 
b 
h 

Jldnci bir netice de ı;udur: nu 
nııt<;raflar , ·c zararla r 1940 harbi
nin ı:im cli~·e knd:ı r mıı<'ip olıl ui:'lt 
e hun ılnn sonra olncnğr 111as rnl
tr:t \ 'C 7.ararlaı·R. nispl'tl t' tıcfül 
inde, tıclki yiiı: lılnd(• bir drrcc~
lnıle değildir· lliifiin bu zarıır!ar 
e ma..,nınar gii7iin\ine ı;rti rili11 rr 
!H l ha rlıin in ~etirdiği iktısaıli 
ulırnn larılnn lırn ii7. Jmrt ıılnmn·an 
ti ııya. milletlerinin l!H O Jınrİıin. 
en sonra. no ı:ibi iklısadi \ "C mali 
uh ra.nl:ırl :ı. lmrşıla<jaca,;ını insan 
ayali lıill' ihata cclcnıi.ror. 

HAS.AK l\Ul\IÇı\ 1'1 

Harp kararını Berline 
bildirmiş olan 

Fransız 
diplomatı 

Amer ika. Birleşik devletleri
nin. fedakarlıklarla. Sovyetler 
Birliğinin muhabbetini kazan. 
maya teşebbüs ederek b ir t eskin 
siyaseti kabul etmesi bahis 
mevzuu değildir Amerika hari· 
ciyesi yüksek memurları ile 
Sovyet büyiik elçisi B. U manski 
arasında. vu ku:ı. gelen son görüş
melerde, üç Baltık memleketle. 
ı·inin ilhakının ve diğer üç m em· 
leket arazisinin ele geçirilmesi
nin tanıtnıayacağı ve Sovyet 
militaristleri bu arazileri işgali 
altında bulundurdukça Sovyet. 
ler Birliğine karşı mevzuu muh· 
telif ekonomik kuyuda.tın idame 
ettirileceği tebarüz ettirilmiştir. 

J•'nkat Amerika hariciyesi, ay. 
nı zamanda. Sovyetlcr Birliğinin 
Uzak ~arkta Japonyanm aMnc· 
vi rakibi oldıığunu ve .şimdilik 
diinynnın bu. lm·mındaki menfa
atlerinin Amerika Birleşik dev. 
!etleri menfaatleri ile mutabc· 
kat halinde bulunduğunu unut
mayarak, realist bir nohi.ai n a_ 
zar a lmış bulunmaktadır. 

A merika. Birleşik devletleri· 
nin Moskova büyük elçisi B. 
Stcinahrdt, }.foskov:ıda gonış
melcrde bulunrnu'} \'e B. Molo. 
tof'n. Sovyetler Birliğinin mih· 
ver ile daha sıkı bir iş birliğinin 
7.ararlarma işaret ederek bunun 
Sovyctler Birliği ile Amerika 
Birleşik de\'letleri arasındaki 
miinasebetlerin iyileşmesini im· 
kansız bir ha le koyacağını tcbn. 
rii?. ettirmiştir. 

Almanların arzusu üze-
rine elçilikten Sinema ve tiyatrolar 

uzaldaştırılıyor Şehir Tiyatrosu ·~ 

d 
l 
d 

B<•rn, G (.\ .,\ .) - Slyaııl m&hfıllcr- ;; Bu Ak§am 
e zanncdlldlğine göre VJşl hllkt'lmeU saat 20.80 dıı Trpeba,mda 
svlçredekl bllyUk elçisi Coulondre'i Dram kısmında: 
eğlstJrmcyc knrar ·vermiştir. Bu ka· OT!:l.LO 

rn rn Llıvalin Alman büyük elçisi l{O!Jledl kısmında: 
betzle y.aptığı mUlAkaltnn sonra Jt· ' n u ak~all! anat 20.30 dB A 

u haz eı!llmlstır. Bunn .ııcbcb , harp r , YAI.1 UŞı\G:. 
ı d 

..... ~,,,. 
l:::ı 

da 
ha 
cıt 

§ a ığı zaman Fra:ısanın Almanya· 
büyük elçisi bulunan Coulondre'ln 

rp ilAnmt Vllhchmstraıısc'ye tebliğ 
mcd vo Almanlar tara.fından h~ 

gorülmcmet.oldlr. 

Beyoğlu Halk Sineması 
nnı;iın ııaıı l 11 eli'!! 1 - Çölde bir 

TUrk ı;enci: Tilrk ı:e aö:r.JU farkılı, 

2 - .Mclu.lka Gülü, :: - :Mlkl. 

. ettiği siyasi ikt:sadi hare!: 'İ 
ir,ah eylemiştir. 

:MA ·tsADA' 
lıfaııisa, 5 ULA.) - Ank ,.,. 

mcb'usu Mümtaz Ökmm1 <l; il 
buraya. gelerek Halkevi ı:ıalonuJ1· 
da Türkiyenin dış politikasını 
izah eylemiştir. Bu ko:ıft'r-ır. .. ~ 
ta vali komutan parti müfctti ~ 
ve kalabalık bir dinleyici kıUc .. ı 
hazır bulunmuştur. 

Burada bulunan 
mız ynnn kazaları 
dir. 

meb'u~ıart· 
gczcceıdct· 

--
ERZlN'CANDA ~. 

Er.:iııcaııJ 5 ( A.A.) - nur:.ıY3 
gelmiş olan I\onyn. :\1cb'nsu .Alı 
Rıza Türel Halkevindc dtin)'ıı. 
hadisatı karşısında Türkiycııi_11 
Siyasi durumu mevzulu bır 
konferans vermiştir. 
~--------~--------~--__..,..-• 
Siyam silaha 
sarılmıyaeal< 
Bir hakem komıs-
yona karaıuyor 

~·tsJl J.ondra, G (A.A.) - Baogko 
blldlrlllyor: 

Siyam ba§vckill diliı, mcmlrkeuıı: 
talep ettiği araziyi eldo etnıek Sç • 
slllı.luı müracaat ctmlyeccğinl sııY'e 
mıııur. ııu· 

Siyam lle Hlndiçini aramndald ,,.. 
dut mesel<'sini hıılletmek uzer~ ) 
kında. bir hakem komisyonu ltUruıa· 
cağ? ıınnılıyor. ~ 
__:::__..._.......:.~-~---------~ 

Raşit Rıza TiyatrostJ 
llalide Pişkin 11irlikt• 

7.10 pazartesi 8.10 salı gcccıcri. 
Beyoğlu H alk Sinemasınd~= .. 

J'ataklı l'agonlar Kontrolortt 
:Vodvil 3 perde 



.33:. Yazan : Cek London 
~~ıı. Yun u ·:- • .:vıe har g J.UUJCrva yelken- Şeldon can ıııkmtmmı glzlemeğe 
~ Olt eket ctmışu. K8peğl he. çah§ara.k yalancıktan bir n~eyle 
~l'ak &6ndcren Toml Con'a cevap verdi: • 
~. l) ae}iJn götUrllyordU· 1n • - Anla§ıldI· Fakat acizlerinln 
~ Co'tli ta?nancin, t~ckkUr için fikrine göre vaziyetiniz tam bir 
'ı ~·u Bcrand çütliğine da - çr1'maza girmiştir: 
\ ~ u . ..\qam Şcldon sofra· - Çıkmaza mı 1 
' bı~ ~ ba§b~şa kaldıl:'l m· - Bakın bir kere... Sahi, dilşU· 
~: ttlbire ısöylc bir sunl oor- niln··· Sizin belliba~lı muayyen bir 
'~ hedefiniz vnr mı'? Ewela bun& 
'd~Ye ÇlJtar çıkmaz ne yap cevap ieterfm ... 
l._ bt Uyorsunuz? - Şüphesiz, hedefim, go.yem, si.. 

b..' ~e cevap verdi: ze evvelce de müteaddit defalar 
~ 814ıı n:ıl? Bu dakikaya söyledif;'im gibi, Salomon adala.nıı_ 
1'.."...'1\tlıı eye falan gitmek mec- da ye:-leşip kalmaktır· Fnkat mc. 
~ ~lduğumu bilmiyorum· rak buyurmaym. M:ıdPm k{ a.rzu e. 
~, ıtıemlcket haricine dilmiyor, "Go\"adalkanar·• da kal. 

e dair ıı!ıe telgro.f gel. mıyac:ı~'tm· Zorla gUzelllk olmaz ya. 

a...' l!,rır Yıınndan tezi yok, knytf;'lma atlar 
~~? 

1 
• hayır! .. Ortada hiç de ve ''Par! • Soley" e geçerim· 

~ ~~ Yok. Ben s:ıdcce far- Esr.ııen "Yung'' la bu meseleyi 
~ 1~ ti ll .. Ma!Cım 

0

ya, vaziyeti· konuştum. ''Yung" bana, orad:ı 16 
~Yor. Şcrildm Hogi öl· bin or (1) lık gnyct mahsuldar b!r 

1'ı te arazi olduğunu ı:ı5ylcdi· Yapılo.ca.k 
'~ ı.~enUsi batlı· şu hnldc-- İ§ bu ımızi.nin ba.5mn geçmek ve 
\~<le? orayı i~l~tmcktcn ibaret kalıyor. 

~ftıı halde !İZi.n Sldneyc gi- Ada küçük olduğundan taze mnh. 
~~ tc:ıı'.ıl, orad:ı.ki vekillerime sullcri, genç fidanları tt!hrip ede. 
~-::' 'lna nılirac:lat ederek n- cck yab:ın domuzları fnlnn dn yok. 
>·~oı , tedarik cdcblleceğinl::! Hiç olmt1.Zsa bu cihetten karlı· S:ı. 
lt-.,·~( 1•11ıt ... Bu esmıdn siz de dece muzır ot.lorı söldlp ay:kl::mak 

/·~~;e P.avo.ndak: do!!tlarmı. ka.fi gclec~k· 
··~ it • Demek oluyor ki, ilk ir:lm noayı 

~~ t fitı e<iz·cri • .. f • 1 satm aim:ık, r.onra kırk f"lli zenci \ :ıı(! • ne a:ıı.a n.zı'l c e· 
~~ 'dı; genç !azın dudı:.kla· amele toplı~·ar:ık ar~ziyi nçıp i~. 
l ~ttte :ıı cö:-crck mli,kUI bir letmek· A:'llt zamanda çift~iğ.!n or. 
~ ~Pa?trıp knlmı._t1. tasmda küçlik b!r de e\• yapt!rmak· 

, la.:ıı! :-- Sizi. hı:z~n:mla rnhntıız ctmiyece. 

~ lPb~!ı. dedi· lfa)Tet et • ğiındcn c.."ltin ole.bil;rsiniz. Ç'.oğu glL 
~ı ~ ~lı?:ıll. Bu ınuamelcnt:e ti, azı kaldı· Sizi sıkryonı.m, öyle 

l ~ de d ··1 . ·ı 
' ~ · !la.şıp kalr.1amalıynn ! 1 egı mı · 
t:(,( :~. ~iııc C9kisi ı;ibi, bir - İtirr.f ederim ki mil;JkUl va. 
~~~~ t::.abur· ııı!nt.:!c ve kndi. ziyete dOı;üyoru:n \°C nr:ıda sırada 
~~e 0~tal; kendinizde hnre • da hnys!j·ctiml" oynnnıyor· 

~Ilı. l'llud~n.le lınkkını görü- - Haliı.! 
~~ ~tı,ı ~u tabiat esasen sizde - Madem ki beı~im r.oktai naza.. 

aı~~ Cin:1et helinde yaşıyor· rnnr kabulden çekiniyorsunuz· O 
~t Sıdneye g~decl'f;ir.'ıden halde mUnnkap.yn devam etmek 

~;htıııııı ~ llll ?I..ô.kin size göre bcybuc:ie bir külfet. Bu bah&i brnı.. 
~~ lYetı var, öyle el ğil mi? kalım da daha faydalı i~lcrlc uğra.. 

1ıtı-.:rttldinl.fz Ci} le tensip bu- şalını· Tosa vvur et.Uğiniz te;:cbbUs. 
rı ve' bi~en de, derhal a • lerde size tar.tamiylo ycrdımcı ola.. 
~ ~ı 1lddnknn... cağnnclnn emin olnbillrsiniz· 
.. ~ b• ~ e ~it ır .ı:ı.nıye knd:ır sus • Müsaadeniı:le, hlndistnncezivi ye. 

~ r h r lladır görillen ncaip ve tiştirmel:tc bende:ıizin de bir par. 
1 ~ ~ ha~-vanı aüzor gibi Şel· ça.cık iht!sasnn var... Farzede~im 
~"" ne hayran hnvrnn bnk. iri hükumet teklifinizi kabul ede. '·q ~ . 

' ' ZUne devam ederek: rek size adnyı sattı. 16 bin ar'lık 
'-'lı f.tbı ~ar>tıKrtıtz yardtmdnn arazi, ilk iıılctme masarifi de dahil 

l\.. ~tı t~~l.e sizC' mlnnetUır kal· oldu{;"U lıalde, vıısntt olarnk on bin 
~~i. J:\..'~or, öyle dct1il mi? dolar tuUır· Sizde bu kııdar para 

~"' hıı ~ 11.:tat btirhnrn ederim, var r.ıı? 
~~lt 'l:rı t'tda ih!3.8 edip ~ni Genı;: kız cevap \"erdi: 

~' "f!.8:13. \'ar mrydı? Dotnı, - Evt't· 
~ ı~ 1.r knznzoocye yoluna - Mesele bununla. dn bit.ıniyor. 
~ ~ ~a(a~~ etmek istiyor • Masraflar da vnr· Sfa: de demin d<'. 
\: 'crel1ct !Jın felfUcetine b:ıkm diniz Jti, kırk elli ~i bulıı.cnksnuz, 
(~' ı:ıı ltıı.taıedc sizin yar- öyle dc~l mi? Bu zenci ameleden 

tltııııl'e llht.a.ç değil ve Sidneyc her birinin senelik ilcl"('U, ilk defa 
O ~eJt, Ç'-0k tcecl>kürler· vereceğiniz U:ramlyedt'n sar!mn... 
~e21 1 

e, bir de sizin nJyeti- zar, otuz dolardır. Blr dl'fa hesap 

'ltt~1Il'l? edelim· Ye!!ünu, en n§!lğt, bin boş 
~ lıdeıı c~Ino faik olıı.cıı~t yfu: dolar. Diyeceksiniz genç fidan. 
\, :~·t(:0 ~1<ırkckıcrin bana emir larm 2ğnı; olup meyvn vermesi için 

~.·~bir Y~r bir Yere çekilm'ck· de kaç yıl bcklemclt Jc::ıbedcr, bi. '<\' aı-arnak arzusunda .. li:or mu::unu:? Ben size söyl!yc. 
llı.ı ... bu ltı()rkczde· Anla. _ yun: tam yP.dı yıl! ( Dcvmm tıar, 

"•Crıdi 

H 'K B E R - ~qam Postta 

.. SUADiYE Plaj OTELiNDE •• 
Balkan atletlerinin bulunması hasebiyle neş'eli 

günler geçiriniz ve Müzik ve Danstan 
istifade ediniz 

" kı"'•. . : / ". ' ,, ' ~ "t '1 ,• • • ' •• , ' I'• 1 , •• " • " ' •' ,, i:'f " •. 
·~~: (,. "';' ·,' ı : ,•ı ' • ·:·.:: , , ·, · ' •· \-!· ,:.:., 1 

••• ' • :• ,, r~· ı, 

İstanbul fiyat murakabe 
komisyonundan: 

23 numaralı illn • Kaııkam 1pllklert ile, makara, )-uır.ak, kuka veya. ltU· 
ı;Uk m~uralnrdakl dikiş iplikleri hariç olmak üT.ero yerli \"P)1l ecnebi mamu· 
lAtmdıuı olup tüccar, fabrikatör vcy~ herhangi diğer bir ıabıı ellndc bulu· 
nan pamuk lpllklerlnin karde Ycya penye, tele veya. mUtcaddlt kaUr, merse· 
rize veya adi çile halinde veya bobine ııa.rılr ,·astflan ııe iplik numanıl&n 
zikredilmek §&rtlle miktannm nihayet 12·10·1"0 cumartesi gtınll ııa.at 12 ye 
kadar Sirkecide liman bo.nmda mmtaka lktuıat mUdUr1UğUne bir beyann.a· 
me ne bUdlrllmesl ıuzumu 29 numaralı mllll korunma Jı:ararnamcılnin 6 mcı 
maddesinin b:ıh~eyıcdlği eııla.hlyctc istlrıı.den i1A.n olunur. (9:550) 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 11 

ı - şartnameııl mucibince (270) metre keten hortum pazarlıkla aalm 
almaC31ttrr. 

Il - Pazllrlık H·l0·940 pazartesi gtllıU saat 16 da Kabatafta levazım ,.c 
mUbaynat şubesindeki alım komı.yonunda yapılacaktrr. 

fh - Şartname ıs!lzU geçen §Ubeden parasız aJtnabUlr. 
IV - tııteklllerfn pazarlık içlll tayin olunan gQn ve ıaattc tekli! edecekleri 

fiyat Uzerinden yUzde 7,~ gUvenme p&rnlarlle bklikte mezkilr ko· 
misyon:ı mllracaııtıan. (9494) 

Merzifon Askeri Sa. Al.Ko. dan: 
Merzifon kolordu kıırıı.rgı11unın kalorlfer, ocıık ve tesısatmm ifletme "" 

tdare:ı\nı bUlr. gündelik Ucrctte lsUhdam edl\mek Uı:erine bir kaloriferci~«' 
fbtiyaç ,·ardır. Kaloriferci 1 ·11·940 tıı.rih!nde işe b:ışlıyacak ve l ntıan 941 
to.rlhirıe !tada r de\'am etmek UZerc dört ay müddetle çalrttınlacaktır. Bu te· 
ra!Ue çııiışmaya lstel<ll olanların ehliyetname auretlerile beraber tatıyecekle 
r1 gUndcllk Ucret mlittıırmm Mer1Jfon kolordu ııatıoaıma Ko. nun:ı. bildirme 

!eri. (]161) (9317) 

stanbuf Levazım Amirl iğinden verilen ı 
hartci askeri kıtaall ilanlara ·------2:500 liralık 1'6mUr ve 2::i00 liralık 11cıç aoba alınııcnktır. IstcklilerlD ko· 

misyona gctlrecckl~ri numuneden beğenilen sobalardan p:ızarhktn. ekaUtme· 
aı. 9·10·940 çıırııamba gtlnU s:ıat 17 ve 17,30 da Edll'nede Hıı.\•Mda aııkerl ııa· 
tmalma komisyonunda yapılacaktır. •remlnatıarı :ms ~er liradır.(120l) (9542) 

l{ıo • 1(. 

Aşağıda cinsleri yazılı malzemeler 8·10·940 günU pazarlıkla aatın alına· 
caktrr. lhaltsi 8·10·9(0 anl: günQ a.ut 10 da. Çanakklllede as~cr! satı:nalm:ı 
komtsyonu::ıd:ı ynpılncl!.1-;tır. Tallplcrlıı bclll saatte korol:ıyona semelert. 

(1206) (9SH) 

Kıl o adet dı; ... Unc cinsi. 

800 kösele. 

soo va kete. 

230 kBscle {falçalık) 

101) kabara. 

:ıo nğaç çivi. 

20 Bakır çM. 16·1S No. 

20 Mo:ıta çivisi 

5 B:ılmumu. 

24.000 l{apsol. 

80 makara 10:16 No. 

CiOOQ perçin (Yunan dlltmesi) 
s;; nnl-::t. (birlnci nevi) 

5 çiriş, birinci OC\1. 

l4 Keten tptlğf, lkt kat 
• • 1$ 

Müte:ıhhil n:ım ve hesabına 100 ndot nalb3nt tl!.lmm etm almacaktır .. 
Pazarlığı 9·10 940 ı;a~ıı.mb3. gtınU lll\t\l 11 de Edirn..:de C!h.1 nlUşiriyct dslrıı· 
!lnde askeri satmalnıo. komilıyonund4 y:ıpılacaitbr. Taliplerin belli gün ve 

saatte J:omtsyon:ı. gelmeleri. (1208) (9546) 

iuhı.f 

Odun 
Yulaf. 
Bulgur ı;:ayseri 

Buğday lnrdın!ma3ı K.ııysrrl 

Yeni ~va! ) 
l!U11tameı çuval) 

480.000 kilo 
l .800.000 .. 
4:56.000 .. 

2i0 ton 
4.000 .. 

10.000 adet 
:;.ooo 

" 

••• 

liS;SGO 
33.480 
31.920 
2;.000 
52.000 
12.00Q 

6.000 ~ "'? (1 ) ııı, "n•,, on metre mnt">blınıdR"· 

""RAGIMI NASIL- Sar-a gü-nün siyasetini çok iri ~ : f - kavradığı için, Anadoluya geçmek, 
~ veya Anadoludan herha~i bir i' 

müşteriyi getirdim. Çok namuslu, 
asırba~h bir Anadolu U}"iğt. 

Sara: kaptanın arkasında duran 
.Mehmede ~yle bir göz attı: 

4 w_ K u R T A R D 1 M i~in lstanbula gelerek · kendini 
_ kimseye göstermeden • bir köşede, 

AA • ı ı R fazlaca para verip oturmak istiyen y l vı l i o m a n !ere evinin kapısını a~maya ve on· 

ezan: ıskender F. Sertell ı ıara elinden geldiği kadar hizmet 
etmeye karar vermiş.. bu yüzden 

~~ • 18 • de hedefine çabuk vasıl olmuştur; 
~~ il.'}·1 k yani çok çabuk zengin olmuştur. 
tc .~dtrıın ısaca tarif edelim.Zira gir evi ucuzca satın alarak, pansi· Zira. o Hk yaptığı tecıiibede, ken· 
!~\·ardır. romanım;zda mühim yonculuğa başlıyor. di dinda~amıa beş liraya bile bir 
':a~lıl Sa Madam Saranın k"Umaz bir ka· oda kiralayamazkcn, aynı odayı 
·~ rı. ~ ra, koynunda hem t· dm olduğunu söylemiştik. Kurnaz bu gibi müsterilere on beş, yirmi 
~: itaı}·a~~nsız paı;aportu ta· lığına en büyük misal olarak §unu liraya pek çabuk kiralamak roıu· 
\·~ıı. Zeki . ve fransızcayı çok da söyliyelim ki, Sara az para ile nu bulmuştur. 
1 kil<! ' kurnaz ellılik bir ve kısa zamanda çok zengin olmak lşte: madam Saranın men af at 

lu ınıdır r Ccar1 ik · \ocası harpte fikrindedir. Bunun için pansiyonu· iursile · bilerek veya bilmiyerek · 
~~~,d C:l, mutarckc günle· na katiyen ecnebi almaz. Çı.inkü millicilere de bir hayli hizmeti, ya· 
~l, en Hasko}·dc ölmü~· onlar, vaziyetten istifade ederek, rarlıkları dokunmuştu. 

' ~ 
; "t Sara k ev sahibine ya az para verir, veya· 

•la. Az- · oca ından kalan hut hiç vermezler .. Malumra mil· 
'e on "P~apı ı:'l{!aki dört tareke günlerine aynı zamanda da 

k:z "·'··lı b "1 k "'"'" uyu' ·a· ''anafor deui .. derler. 

Emekli kaptan doğruca madam 
Saranın ocfasına girdi: 

- Sana, bugün bahsettiğim 

- Bir aylık pesin veriyorsun, 
değil mi? 

- Evet, madam! Nasıl olsa, 
• nym sonunda d a verecek değil mi· 

yim? Peşin \'erirsem benim için de 
kolaylık olur. 

Ve he~n elini cebine soktu .. 
tJç t:ınc beşer lirahk banknot çr 
kardı: 

- Bu)'Urunuz ... 
Sara gfilüınsedi: 
- Böyle peşinci mü~terilere ca· 

mm kurban olsun. Bazısı insanı 

öyle uğraştım, öyle can sıkar ki.. 
Nihayet eşyasını kapıdan dı~arr 

ya atmağa mecbur olurum. 
- Biz öy:e müşterilerden deği· 

liz. madam! Gündüz işimize gide· 
riz. gece uslu uslu odamıza gelip 
yatarız. 

- Yüzünden beHi yawum ! A • 

ile sab~h, öğle ve akşam 
Her ,.em~ktrn sonra gönde U~ defa munta.z:ıman dl~lcrlnid 

lrrça1aymu. 

. :. .. ı ... · ,, , . . ;, "'.O! •, .. • • • • : ~ • \ ' 1 

KENDİN I HiRiKTiR 
------------ 19-JO tKRAMIYELEIU :-

T. iş Bankası 
1940 Küçük CaTi 

HesaplaF 

ikramiye PJ anı 

1 adet 2000 Ura. • 2000.-llra 
1 • 1000 • - aooo.- • 
1 • 000 .. - aooo.- • 

12 • 260 • - aooo.- • 
t O 100 • - · COOO- • 
7& • r;o • - 87~ • 

210 2• • - 52.:KI.- • 

Keıidder: 1 Şut.at. l M-- · 

1 yıı, 1 Afuıtos, 1 tkincih~trin 
tarihlerinde yapıhr. 

................. m:. ............... ımm ....................... -

• 

ıstanbul fiyat murakabe 
komisyonundan: 

:?2 nunıarıılı il!n · 7·10·940 tarihinden ilıbaren tntblk edilmek üzere t&m 
~;ağh beyaz peynl:-J.n topL"ln teneke i!c azıı.:nı :t!yatr kilo b&§rııd& 42,15() kunış 
va perakende fiyatı d:ı kilosu azamı {)() 1turu,, olaralö tc11blt ed1ldlj1 flln 
olunur. {9549) • 

:!Sll 
231'l 
2025 
S!JC-0 
900) 
3i5) 

::!T/ 10/ 940 
!!S/ 10/ 910 
21; 1o; n10 
21/10/ 940 
21/10/ 940 

21/10} 940 

H 
H.30 
H 
1~ 

17 

H 

-~---

ğır baslı bir crkey;e benziyorsun! 
Para;-ı alıp cebine koydu: 
- Haydi gel, odam göstereyim. 

Alt katta, biraz lo~cadır ama. ma· 
demki gündüzleri bulunnuyacak· 
sm! Senin için alt veya üst katın 
farkı yok demektir. 

- Daha iyi ya. madamcığım! 

~yere birkaç kat merdiv~n çık· 
mağa da !Uzum kalmıyacak. 

Sara, kaptana döndü: 
- isterseniz siz de geliniz. 
l~aptan bi r koltuğa gömülmü~ 

oturuyordu. 
- Benim neme gerek acanım? 

dedi · Odada ben yatacak değilim 
ya. 

Sara önden yürüdü, Mehmet ça· 
\'UŞ pansiyon sahibini takip etti. 
Dar bir sofadan geçerek, birkaç 
adım merdiven çıktıktan sonra ge· 
ni§ bir sofaya çıktılar. Burası pan· 
siyonun ikinci katıydı. Sofaya ba· 
kan birçok odalar Yardı. Sara bu 
odalardan birine girerek, e1ektriği · 

ııw::r~:::·ı TA Zil 1 Göz Hekimi 

~B~:~.~-u;:!~a~yt= 
ıokak No: 2. Tel: 41553 
Muayene •e her türlü göa 

hameliyıııtı hkıırıı için parıuız- • 

ICllN 1 ili lifi i B ** M 

ni açtı: 
- Io\üçük ama, sen de bir k.İ§İ 

sin! Karyolarriız geniştir. Tahta 
kurusu, sivrisinek falan yoktur. 
Rahat rahat uy.~rsun burada. 

Mehrnedin odada gözü yoktu. 
- Çok iyi, madamı Satın ahr 

cak değilim ya.. diye mırıldandı. 
Ve odanın arkaya bakan pence· 

resi önünde durdu: 

. - Buradan neresi görünür? 
- Aman, ornsını hiç sorma. 

kuzum! Arkamız silah deposudur. 
Kapısında Fransız nöbetçileri do· 
la~n bu depoyu, buraya gelirken 
görmedin mi? 

- Hayır .. Etrafıma bakmamı;-· 
tım. Görsem de benim neme gerek 
silah deposu! 

Mehmet pencerenin tahta çerçe 
reden ibaret olduğunu gorunet 
sevinmişti. Kendi kendine: 

(Devamı wr) 
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Şansızlıklara ıağmen muvaff akıyelli hb ilk gün geçiıdik 

. -

- Balkan 'b3yrağı ~ref direğine Qeki!irlten ~lı1m tufyetf

xr inci Balkan Oywıla.rma dlln .Kıı· Gnıte: 
, ................................ , 

ı!ık&1 atadmda. bUyWc meruimla ha§-

............................... 
la.adı. Gilııün CWnart.ctı1 olma.mıa nığ· 

men, at:adI blnlcrce l!eylrct doldurmu~· 

tu. Oyu:ılarm açılma. aaa.U ynklqt.ık. 
ça berkute r&erak vo heyecan artı 

yordu. Nihayet ııaat tam 15 de müzl· 
ka.nm çaldığı ~ JnaJF ile aUet
ler sabaya çıkarak geç!t rcsmlne bq· 

1 - Arot (Tllrk) derece: H,(0 
metre. 2 - Stdan&ki.! '(Ytma.n) de· 

rece: H,20 metre, 8 - Ate§ İbrahim 
(Tt1rk) derece: 14,17 ınetre, 4 - Ko· 
nı~ (YugosLaı.·), 5 - Vuvovlç {Yu· 
goı;laY). 6 - Teryıı.zoz (Yunıın). Dünkü müsabakalarda 

la.dıl&r. Katil• önd• hııkem heyeti ol· 
n:ıak ~~. btltün tıfbQnlerln &ılerin. 

dcıs J"eÇit )'1lp&r&k halla .,..Jtmladtlar. 

Geçit b1tUkten sonra. ekipler aha.da· 
kt yerlerini aldılar. 

Bu hfç netice beklemedlf1m1z mü· 
ııabakad& Arat rlmdiye kadar yapa· 
madJ#ı bll' derece 11• Balkan ııampL 
l"Otllutunu kazandirdJ. 

Strdda Atlama: 

Gözümüze 
e A 

samımı ve 

çarpanların. 

tatlı tenkidi 
Şimdi srra aUetlcrln a.ndlçmeaine 

;ı~tL T\lrlı: eldplnden Jertl mikro
touun esnüne gelnek Balkanlı a.tletler 

nıı.rn:ma. andlçtf ve bu esnad& dA mllzi. 
t.1.ı:ı.m ç3ldığI Balkıuı ?d&rfl ile bera· 

bcr &llwı Rı.yre.ğı 
çekilerek ulAmlandı. 

Şeref direğine 

An~içme morutminden ıııonra Be
~en Terblyeıd genel d1nıkt8r11 Geııual 
Cemiı Taner mikrofonun ha.oma ge. 

ltrek Bqvekil Refik Saydam namma 
&f3#td4kl kın hitabe Ue Oytmlan 
açtı: 

''Tilr"'1ye Owııhıulyot Ylikaek Ba.ş· 
'"~kili Dr. Rofllı: S:ı.ydam namına 

• ·ı ıncı Dalkan oyunlıvııu &ÇIJ"onım. 

Ujurlu •e ~nlı olltıJI • ., 

1 - Taııoe, (Yunan) dereoe: 3.70 
metre, 2 - Kuh1Wn ('I'Urk) derece: 
3.60 metH. 3 - Lanort ('!Ugôal&v). 

derece: 3.ŞO metre. ~ - ProtopsadJs 
(Ywıan), IS - Halid (Türk). 

Bıı mUlamka. Tom&1 Ue Muhittin 
arumda aıkl bir çeld§!nı halinde geç· 
tt. NeUcede Yunanlı aUet bfrtncf, Mu· 
hltth:ı lldncl oldular. 

110 Metre Mania: 

l - ManUku (Yunan) derece: 15 
u.nlye, 2 - Faik: (TQrk), derece: 
ııı aniye, 3 - Dr. Bra.dovtç (Yucos.• 

lav), derece: ı~.6. ' - Bauo:ak (Yu· 
goılav). fi - Fillpldi.8 (Yunan), 6 -
SUha (Tt1rk). 

Evve'lA ou noktaya. le&ret. etınok 18-
terlm: 

Tenkfd yollu yalldığlm yarıl.arın a· 
IAkadarlan t.aratmdazı hoenutauzluk· 
la. karıılandı,l'mt duyuyorum. 

Niçin? Haldkatten uz:aklqmadan 
samımı bir tenkld ıünah mıdır? Ve 
tenkid edilecek bir nokta ne ka rrıta • 
pn muharrir suanalı mıdır? Bu ten· 
k.id, faydalı bir lka.z olamaz mı? 

Onun için, 8.f3ğiya. Yllucatım sa· 
tırlamı, aJAkadarlar taratmd&n çok 
samımı bir tenkld olarak kabulllnU 
rlca edecotıını: 

ı - Olimpik merasimleri, oıımrı· 
yadda görenler değil, fUındo seyto· 
denler bllc, dUn ters yapdan bir hn· 
reket karııamda ü.züldWer, • 

Generalin aç~ nutkwıd.an aonnı. or· GUnUn en bcycca.nlı mll$3b3.kalarm Bl.riılcJ, lklılci ve Uı;:llneüler ycrlerı· 
p:anlzaayou komJtw rdBi Burhan Fe- dm biri bu oldu. Senelerdir bu koıu- ne geçtikten ııonra. çalman mllll ınar,ı 
I•k m!aflrlere d&vete icabetlerinden nım gerek Balkan oywılarnıda c.smpl· dlnllyen halk~ manzara Ue karııla,-

do?ayı te§ekkllr edep bir hitabede bu· yon olmU§, gerckM l~UrA.k ettiği bir tılar: 
lımdu .,. bmıdan aonra muiyle mu· çok beynelm11el n1Uıııı.bakalarda tyt Cknç izci kaar, ellerindeki defne 
ubaka.lata ın,,Ja.ndı: dereceler alıı:ıq Ma.ndikaa k~da ı dalmdaıı yapılmq taçlan ınflll IWU'f 

l1Dc gerek B:ılkıı.n oyunlarmda vo &~ bittikten aonnı, gtı.llplerln baıla.rm" 

100 Metre Slliat: rel:se m~mlekotlmJzde yapbğımı mu. koydular. 
ıabakallırda çok 1:)1 dereceler alnu~ Niçin? •. Bu taı: '1ydinne me.raıdrııi 

1 - ste!anovlÇ {YUt;'OOlaV) dero
c.e: 11 ~ 2 - PU'Tet (TUrk) de· 
TeOe: 11 2/10 sa.niye, 3 - MUZ3fter 

(Tllrk), derece: l1 4/10 aan!ye, ' -
l"o.karld~ (Yunan)/ 5 - Reçtç (Yu. 
go&sv, G - Dlıınaıı (Yunan). 

Bir ıı.n muelesl ola.n 100 met.re nu. 

ra.t k~da çıqm çok büyük bir 

ehemmtyeU olduğunu dUn b1r kere 
c1&ha gtlrdllk. Güul bir çıkı~ yapan 

Tugoıılav aUeti Ste!anovic bUtun te· 
memıflenı ra~en 1lmit bağladtğrmu: 
P'lkret '\'C :Mt:ı.3!!erl tende bırnkani.k 

b1J1nc1 oldu.. Fikretln bu mwı.!ey1 ka· 

2l1Jıamam&Sı çok !en& bir çıkı1 yap. 
mıuandanc1Ir. 

aUet:tmJz: Fa.llWı çold§meslnl yret· hildl{;imize göro mtlll marıtan C\"\"el 
mek çok zevkli olacaktı. Yoku~un do- yapılır ''e derece alan mtlaabıklar, 

kU%UDCU ma.niasına kadar başta ıtdeo 
I<"ıılk ~ metrelerde ko~uyu Mandl. 
li:ıı.ııa kaptırdı. Ve noUcede Yunanlı 

aUet bir gö:Uı farkı ne müaabakayı 
kazandı. Bunda da anladık k1 ko~u· 

larda yalnız süraUn de:U. ayni za· 
manda tecrQbenln de çok ehemmiyeti 
vardır. 

Çek1g Atmaı 

1 - Stcplmlk {'i'ugOSlıı.v) ~rec!: 
M.t2 metre (yeni balkııu rekoru), 
2 - Go!ç (Yugo31av) derece: 46.Zl 
motre. 3 - D!mltropuloa (Yunan de 

rnJllt marvı b:s~anndakl defne d.allı 

taçtart'ıc dinlerler. Ve tzct kızlar da 
ellerinde tabak gibi tuttultlnn çelenk· 
!erden kurtulur muıı marıı b8.%!ro 
\"O.Zlyetlnde bltirtrlerdl. 

Bu yan!~. ta aek\zlııcl meraelme 
kadar •UrdU ve nihayet. •xıoo bJ.ria· 
dlerl mWl ma.r,tan evvel taçlaruu 
ı;tymeğe mu,•a!fak oldular. 

Belki (oe olur?) dlyecckainlz. Ce· 
\'llbı kolay: lııtlza.mm:lık .• Ve bu itle· 
rtn ıınııncalı:ıt tanımamo.zlık .. Halb:.ı 

ki f]1 idare edenlerin hemen mU!:ılm 
bir kısmı ollmplyaclla.n gımlWer. Bu 
mUlot, onlan ollmp!yadlatda blr dere· 
cc almaktan .Cyade öğrenmek ,.. öğ
rcndlklerinl bura.da i:'Onnero.Iılero öğ
retmek lçln yolladı. 

Sonm, göztımtızUn önUzıde oenyan 
eden tek adım atı.a.mad& da bir &detin 
çiğııond!ğlni gördük. Atlayan mtısa.· 

bık, tereddUt.sllz atl.adı#f kum havuzu· 
.-ıl:x".',_m•~tı Dun içinden geriye avdet ediyordu. 

Onı.daki hakemlerin göz1lııden kııçan i bu har.ıkct herhangi bir ecnelıl dlya.rj da tei:z1.YO edUlr. 

, .....•.... &••··········· 

2 - Spiker mczele31.. Sptkcrt din 
lerken, fr&.n8tZca mUkAlemelerdo ibu 
llaann. ~Uar yapt.ıtxzıı tştt.tlk. 

Öğren~ fr&llsızca.da (L'ar 
Ucle) ya.nt harfi tarıt diye bir §ey 
vardır. Spikerin fnın.sızcaaında bu 
harrt tarUler uzun mUddet hazfedll· 
meğe kurbe.n gitWer. Tela.!fuz edil · 
dikleri zaman da cl.naiyctlcrl degtşU. 

Misal: Pendant Dtpart, avanı 

d6part, apr6a dlıpart"larda <le) harfi 
t.arlfierl uçtu! .• 
( CUlmonle) yani {meraslnı) kelime· 
si de cl.naiyetinl deği.,tlrdl ve la 
olacağı yerde 8pikerin ağzmda Oe> Ju 
§eklinde gevelendi durdu. 

Madem ki transızcası ııöylcnccek · 
tl; bu ~I sa.ha içinde gördUğUmllz bir 
çok kimseler mUkemmcl bir §Ckll<!.ı 
yapablllrlerdı. msr ve topal blr c;okiJ 
de oıacaıma hiç olmamuı da.ha iyi 
değil miydi 1 

3 - Tertip komitcı;t, çok ycrlndl 
bir harckcUe gaz;etccllere, her mUsa 
bakadan ııoura dereceleri ,.c yapaııla 
rm lstmlerını doğru §ekilde bildJrcn krı 
tıtıar venııeğl dU~UnmUgı. • .gUzcl bir dl 
gUı:ıcenlıı ma.hsuıu.. Fakat gayr!Y.Mi.. 
Ellm!ze; yani gazeteciler tribUnUnU 
dolduran \'O bu l:Ağıda 1hUyacı o!a:ı 
cn az 115 ld~tyo 4 k~ıt!" Kaldı ki aynı 
trlbUn<:o blr o kadar da ecnebi gazo· 
teel vardı. Onlara m!snfirpcr\'erllği 
biz yapuk vo aı:ıcak fldal.ol venıbll 
dik. 

Halbultl bu IJ için ta.hala edilecek 
iki kt~ı. bu khğıtle.rdan biç detflto 
10·1~ tane ham-tıyab11lrd1. 

4 - Bu aene organlza9yon komlt!! 
ıı1nin daha c;Uzel çalıgtıtmı ve mU:s:ı 
bakalarm evvelki aenclcro ııa.zanuı 
çok daha muntazam olduğunu göre· 
rek acviniyoııız. 
Samımı bir 11cldlde saydtgmuz nolt· 

t.a.Jardıı, e~er bugün bu yazım ol..'Ullur 
vo dllzeltilln;o hiç pUrüzsUJ: blr Bel 
kan oyunu terUp otmfg olmakla orga 
olzasyoıı komltoslnl aııoşıanz. 
~ - Büyük pn.s:ızl.Jklara rağmen, 

ellertııdeıı gelen azam1 eforu sı:ı.r!edcn 
ve bize muvuttaktycUi bir (llk gUn) 
ka.Zandlran nUeUerlmı.zt candan teb 
Tik c<lortz. 

Sadt Tuğ?ul ÖGET 

PVGOQwe ••••••••••• \PCOŞ+Vf" 

fanri Armsıronu dünya 
şampıyonası unvanını Kayoetti 
Nm-york, ll (A.A.) - Yan orta l ııs ra'ıındluk btr mııçta ı.;ayı tıc.s:ıbJte 

lb.nb atletler n ikan b~yrabnr "''rPr ıfüC'~ine tCl..-nlf'ğt' ~öturUrkcn dUnya :&mplyonu Ha.nri Armstrong, m.tğl!Jp e<lild.lgtndrn tınvaomı kay 
soru; HırTtıt • Amerikalı tararuıch.n tı<-tmlttlr. 

rece: •4,91 metre, 4 - Kııpa!ilia {Yu. 
nan) derece: t2.78, 5 - Balcı (Türk) 
deroetı: 42.63 (Yeni TUrklye rekoru) 
6 - lzzet (Türk). 

Tek Adım: e~ 

e. 7.6"' ·"'· ı - Lazateoviç (Derce • 
5 

tf'>,.,.-
2 - Lambrnkla derece: 1.~. 
3 - Kllnls. Derece: 7 ınetrt• fi 

Bizde çok yeni olan ÇekJt Atma ,ıırd'.ı (( 
mUsabakumda Stcpisnik çekici 5t.t2 Bu mtı.sab:ıka da. usun ~~, 
metreye atarak yeni bir Balkan re· herkesln tahmlnl hna.fın& geçlld). al 
konı le.sili etU ve bizim ekipten Balcı kta Yugoslav tara.!md~n oJdılgııt _,. 
da tı,63 e atarak yeni blr TUrldyo • zlm takımdan Muza.tfer dorcco 
rekoru tesıa ettı. iyi atlayı§ yapamndı \'C 

ı - Melih (Türk derece: r;o lS/10 
saniye, 2 - Dupot (Yugoolav) d~ 
ce: 50 7/10 aanlye, 3 - Kllnar (Yu. 
goslav) derece: :iO 9/10 saniye. ' -
KAn.yoı:gos, 6 - ~rCD, 6 - Strn 
takoa. 

-CUntııı en ı;tızel ya.n§I bu oldu. BU 
tün Um1Uer Melihle Gllrcn tlurindt 
toplanmıatı. tik 200 metrede ha§a gc. 
çen ?dcllb çok bUyUk bir enerji aarfc· 
derek bize bir ı;ıamplyonluk kazandır 
dı. Despot da sıkı b\r kO§U lle ikinci 
geldL Gören son metrelcrdo bozuldu 
?a ancak beatnci gclebUdi. 
l!KIO Metre: 

1 - Ko~ (Yug03J.3.v) derece: 4.t 
4110 dakika, 2 - Rrza Maksud (TUrk 
derece: 4.4 8/10 dıı.klkn, 3 - I{elkop. 
lu.s (Yunan), derece: 4.6 15/10 dakika 
4ı - M.ııvropoııtolo!J <Yunan), l5 -
Adruın ('N!rlt). 

Bu lto:;uyu da hcrkcl!1n llmlUcrl ht· 
lfltıııa taktik noksanından kaybettik. 
Rrza kcndl81ne aaıl raktp olarak Yu 
nnnlıları ııeçerek Yugoslav kO§UCUyu 

ihmal l'tti. Ve mUAııbakanıo daha ::oı:ı 

Uncu mctrenindo tıaaa geçerek eCuı 

sar!etmeat do bir ha.ta idi. Nlluycl 
son virajda sapacağı çıl:ı~ı bir cwcı. 
ki virajda yapmıısz kend!Etnc bfr (l&m 
piyonluk kaybctUrdl. Ve Yuı;Mlav ra 
klbl kendinin! rahatça ge!;erclt biri.o 
el O:du. 

l - TOrk Ekip!: Fikret, Muzafrer, 
l'uran, llellh: !Derece •3 G/lO dakl 
ka, 2 - Yun:uı Ekip!: Derece {{ d~ 
ltlka, 8 - Yuı;osll\v Ekip!: Derece 
u 3/16. 

Bu ko:uyu kıu:ruıan talumımız iyi 
te;ıkll edilmtııu. Birinci yüz metred" 
fı"lkrelin iyi kô§nmamıuırna ta~mer 
blllıa~a Uç yüzüncU metrcdeW ı;enı 
aUet Turan ile son yQz metredeki M<ı 
llh FikreUn nçtğmı kapatarak hu kcı 
§Uda da bize §amplyonluğu kazandır 
dılar. 

mndl. ~; 

Dünkü mllsabakalard& ~rı ~ 
kıızanan ntıetlcrlıı mllU !il~ .il 
narak ba.,ıarma. defne dııllll 0ır~F' 
çelenk konulmak auretı)•IC 
merasim yapıldı. ,pı-

.MUsabakalar çok ınun~d'~ 
Bugun de ımıı t 14 ten ıu~ 
edUccektir. 

--0---

12 ne· alk8~ 
• 

kongresı 
' 

Dün birirıcı ~ 

foplanlısını. ~~ 
ı: nci Balkan ntletıf.111 b!llşY 

dün saat 10 da nöiS'C 
toplıı.nm~hr· ,.., 

. lit v 
Kongroyi Genel di~ ~1~ 

Taner Ba.5Vokil DalllJJJB p-_: 
nutukla ııçmıl}tır· . seuııl~e 

General, J<ongrc rı)"B- ·~ ~ 
kan komitesi haşk:ıJl! " 1>ır'i;fı 
murabhnsı Rinopuıo:ı cı. uıltl' rJ' 
vo b:ı:;kan kısa bir nu etil ı1l 
vekile, general" ve kıYı:'111,~1 

!sile 11 inci Be.fü:o.n o)~· ış ,-c 
zırlıyanlo.ra l"flekkilr e!Jll ~ (, 
miatir ki : d ıı$11 

'•Dilnya.nrn i<:.i.'ldo bul~teı:ııı,:ıı 
rnite nazaran bu erıo ;:.er ıt' , 
Uzerindo duruln1nğa. d~~,-cıtlf ı~ 
vc>tte ciddi blr muva.fftJ 1;ıcl'· 

l\1iltcakibcn Bil:-hıın tı!'~ '; 
mitcnin mesaisini nnlıı. ('(!ilfl1c 
tlmaa, biliihıı.rc devnJJJ F 
ı:cre son verllmişUr· ~ctsf.1 ~ 

DUnkü içtimada Ytt~ bo~~~-ıı 
.opulos vo Bob!s. )' ·~n,,ııııı ?' 
'1!mitclı ve Nil:oviç, ' 9jl ~' 
Vlskonsül Bibcsku teırı ı;oJlj' 
ve Bulgar murohha.5l .;....~,,.• ,;' 
~·ct~cmem.Ş.ir. ~~ 


