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1 Hadiseler arasmda 1 

istanbulda kömür buh~ 
ranı neden çıkıyor? 
Eti Bank umum müdur mua\ İ

ni Refii Tcko;c-J ile Zongu'dak ha\· 
za ı müdüru Bedri Bckiroğlu ko. 
mür mesele-;i etrafında çıkan şika. 
yetleri tetkik ıçin 1staı:1bul.a gel. 
mi~tir. Bankanın direktıflen ara-
mda htanbulda perakende depo. 
:m açmak için ın.zım _gelen tetkik. 
"rde bulunmak \"C ıhtıyacı Olan 
mıntaka\nn tes.bit etmek me~lesi 
uc vamu~. 

Biz evvelce bır munasebetlc bu 
.ömür me :elesine temas etmiştik; 
Istanbuldaki kömür sıkıntısının 
kömürsuzlüktcn degil, yacutasızlık
tan ye te~kihil:ıızlıktan ileri geldi
gini izah eylcmi~tik. Vasıtasızlık 
,.e teşkilatsızlık tabirleri ile ifade 
dmek istedığimiz şudur: 

1 - 7.onguldaktan 1 stanbula 
.omür nakline mahsus vasıtaların 
dfayetsizliği, . 

2 - 1 tanbulda perakende sa. 
L ~ara mahsus tevzi depolarının 
K. • fayet::ıizln. 

llize kalırsa bu kifayet izlik ha. 
k "i b!r kifayetsizlik değildir; ki
fa, ~tsizlik Istanbula Kok ve Sö
nı·ı~k nakli ve te\·zii işini Eti 
B ... nk'ın sadece kendi memurları 
•• e yapmak "stemesinden ileri gel. 
mektedir. 

Zonguldaktan Istanbul ihtiyacı. 
na lazım olan miktarda kömür 
ı;:ctinnck için nııcmlekette vasrta 
olnudığı kimsenin hatır ve haya. 
.. nden bile geçemez. Bu cihet bir 
ı ;.!iilat meselesi değildir. 

htanbulda perakende satışlara 
mahsus tevzi depolan işine gelin
ce. halihazırda Eti Bank'm elinde 

'1Cak beş altı tevzi merkezi var. 
dır. Bunlardan biri Kadıköyünde
dir. Diğerleri lstanbul ve Beyoğlu 
tarafında bulunuyor. Kadıköy ta 
Bostancıya kadar büyük bir §e]ıir 
olduğuna göre hu semti bir tevzi 
merkezinden idare etmek mümkün 
oiabilir mi? Hatta bütün Istanbu
l;,m perakende kömür &iibşlarnu 
> ş, altı depodan idare etmek ka
lJJ olabilir mi? Hem neden dolayı 
I:ti Bank perakende depolan aç. 

, 1< için uğr.ı~ıror da perakendeci 
, nur c•maf mm dükkaıüarından, 
c P?lanndan bu iş için istifade et. 
1111 or, perakende kömür satan bu 
( l"af kontrol altında tevzi işinde 

:len kullanılamıyor, biz bunu bir 
lü anlayamıyor.uz. Zira Eti 

l >. ·ıkın açacağı perakende kömür 
derx>lan daima ayn bir masraf de.
meldir. Sonra kömürcil esnafının 
eh. devlete vergi veren bir vatan
da~ oldui:'U düsünülürse zaruret 
) ok iken bunların maişetlerini da. 
raltacak tedbirler alınması elbette 

munasip degil.dir. 
Eti Bankın a "arİ hadd! ınec;cfa 

dôrt ton olmak üzere toptan kö. 
mur satı.t::larını be~. rıltı büyük 
merkezde tek~( etn{e::.i makul ola. 
bıhr; fakat p:ral:ende satı"ılarm da 
bu mahdut merkC"'llerde yapılması 
tabiidir ki halkı ~ıkmaktan başka 
bir netice ,·ern::mz: maksat halkın 
lrbine ol,m b~m mülfıhazalarn 
.müstenit olsa dahi. 

Bununla beraber Eti Bankın ta
yin etti~i depo me;kezleri ~raken. 
de satı:ı pa taMıt ctmı~tır; rani 
müracaat edenlere iki yüz elh \-i. 
lodan aşağı kömür \'erilmiyor. 
Halbuki perakende satış bu mik
tara tahdit edilince lstanbulun fa. 
kir olan sınıfı, rencber takımı ne 
yapsın? 

Kış geldiğı zaman Istanbulda 
kömürcü!erden uç, beş kiloluk kö. 
mür istiyenler çok olur. Bugünkü 
satış usulüne gore bu gibilerin hi~ 
biri Eti Bank depolarından kömür 
alanuya2ktır; mahallelerdeki pe
rakendeci kömür c nafma kömür 
"atılmadığı ve ratmak müsaade;,i 
verilmedığı için oralarda da bir 
şey bulunamı}'acaktır. O halde 
binlerce zavallı halk ellerinde pa. 
raları olduğu halde kömür almak
tan mahrum bırakılacaktır. 
Vakıa beş, on kilo kömür almak 

istiyenlere karşı: "Aranızda topla. 
mnız ve birlCJiiniz de ikişer yüz 
elli kiloluk kömür alınız, bunlan 
sonra kendi aranızda paylaşınız,, 
gibi bir teklıf yapılabilir. Fakat 
Bu teklif makul düşmez. Dediği. 
miz gibi halkın ihtiyacını tazyik. 
ten başka bir netice vermez. Her
halde ortada kış gelmeden ıslah e. 
dilecek bir vaziyet vardır. A. 

Sovyetlerin yani 
Ankara sefiri 

Reisicumhurumuz !nönünün 
evvelki gün Sovyctler Birliğinin 

yeni Ankara clQisi ekselans Vi· 
nogradofu Çankaya köşkünde 

kabul buyurduğunu yazmıştık. 

Yeni sefirin elde ettiğimiz 
bir resmini neşrediyoruz. 

Diğer taraftan bir müddetten 
beri ş.ehrimizde bulunan 1.fos. 
kova sefirimiz Haydar Aktay 
da pazartesi günü 1\Ioskovaya 
hareket edeeek4'r. 

Türk matbuatında şimdiye kadar 
görülmemiş bir teşebbüs 

Haber, okuyucularına 
ev verecek 

TalsllAt BABEB gazetesinde ... 
,ıtl'~n---------~--- - ~ '" - - -Z.LA-A.LA.LJ--~~ 

Çeviren: ~uac t>eırvış 3 -
Bu anlattığı §eyler gayri hakiki 

,Lbi &örünen mektu.~u o!1unla bir
likte okudum. Henuz elımde kop. 
, ası olmadığı için size bu ~kşam 
: a'nız Globe gazetesinden hır ko. 
pür yollayorum. Belki de siz olan 
bi en şeyleri daha c\'vel başka. ga-
ct lcrde görmüşsünüzdür. Vıolet 

Du. rage'in itirafını size gelecek 
ı ı,,ta ile gönderiyorum. 

'amimt selamlarımı yollarım. 
E.G.L. 

"Le Globe,. gazetesi kopürü 20 
llkkônun 193 ... tarıhli nüshası 
Bmnton cit;ayeti. 

MÜHiM lFŞAAT 

llizmctçi J\ızm Olümü ve 
Olümfbıdetı Sonra Ele Geçen 

ltira1atı 

Pol · bu al.ıah geçen ak~ ce-

scdi Blackvoll'da Taymisten çıka 
nlan Violet Bumı.ge'den gelen bir 
mektup almı.tır. Bu mektupta 
bulaşıkçı kız Maxvell Brunton'u 
nasıl ve niçin öldürdüğünü itiraf 
etmektedir. 

Tamamirle hakiki olan bu iti. 
rafta kendisini bütün şüphpeler
den kurtulmu~ hb:.etme,,ine rağ. 
men ~'iolet Burrage kalbini kemi. 
ren vıcdan azabına tahammül ede. 
mediği~i "Öylemiştir. \'icdam çok 
muztarıp olan bu kız salahiyettar 
a~ızlardan metnini oğrendiğımiz 
itiraf mektubunda "Daha fazla 
5usamıyacağım. Çıldırdığımı his-

' d" sedi., .:ırum .,, ile yaz..ınıstır. 
••• 

"Globc•, gazete i muhbirlerinden 
bir arkadaş bu gun öğleden oon
ra Dr. Hovard El!ington ile bu 
m~ur akıl hekimi ile bir muıa. 
kat yapmıştır. Doktor Ellington 
muhbir arkada!=>ımıza: ''Scotland 

• 

s;r Al!<nı Brilk . 

ingilh. anavatan 
miidafaasmın 
başındaki adam 

Sır Alan Bruke 
Geceleri ancak iki veya 

üc saat uyuyor 
General lronsayd'den sonra ln

gilterenin müdafaa ını C..'llri altına 
almış bulunan Sir Alan Bruke çok 
hareketli, seri konuşur Ye ayni sür. 
atle iş görür bir kumandandır. Ust 
dudağındaki Mcnjon bırığı, gillüw 
lerinde \'C hareketlerindeki yüksek 
herecaniyle bır dakika içinde çok 
mühim tedbirler ittihaz edebilmek 
kabiliyetine işaret eden bu zat tip 
itibariyle bir 1ngiliz zabitinden zi. 
yadc bir Franc:ız zabitine benze. 
mektedir. 

Bruke"nin ana vatan müdafaası. 
nın başına getirili§i aHikadarlan 
bile hayrete d~ürmüştü. Ta)·inin· 
den haftalar geçtikten sonra an. 
cak şimdi tercümei hali ilan edil
mektedir. 

Alan Brukc uzun zaman t:zak 
Şarkta.hizmet görmüştür. O Ho~. 
Kong ve Şanghaydaki İngiliz kıta
lannın kumandanı idi. Bu mcmu. 
riycti c n:ı ında ecnebi a.kcrlcri!e 
sıkı temas imkanım bulduğu için 
meslekda)larma nazaran ~k daha 
bilgili Ye tecrübeli olarak yetiş
miştir. Sirçok Avrupa dillerini ga. 
yet iyi konu~ur, Çınce \'e Japon. 
cayı da bir Avrupalı için mümkün 
vasatinin c.,tiınde bilir. 

:\1eseleleri gayet çabuk kavra. 
mak kabiliyt!ti sayec;inde her §eye 
muktedir bir zabit olarak tanınan 
Bruk 1937 de müstemleke hizrne· 
tinden geri döndüğü zaman birinci 
Britanya tank fırka!;m3 kumandan 
tayin olunmuştu. Burada teşkilftL 
çr kabiliyetini ancak göstermek 
fırsatını bulabilmi~ti ki. Hor Beli
şa onu İngiltere hava müdafaası 
işinin başına tayin.etti. Bruk hava 
müdafaa!=>ının başına getirildiği za. 
man vaziyet çok Iena idi. Hava 
müdafaa topları hem adetcç az, 
hem de keyf ıyetçe iyi def ildi. 

Bruk buttin bulduklarım cezri 
bir şekilde değıştirdi. Harp patla
dığı zaman o, hava mlıdafaası kuv 
vetlerjni modern techizatlı yedi fır 
kara iblağ etmiş ve modern top. 
larla mükemmellcştırmiş bulunu
yordu. 

Sonra Bruk bac;ka bir \'azifenin 
başına getirilmiştlr. O, Fransadaki 
ikinci lnaiJiz ordu-u kumandanlı. 
ğına tayin edilmiştir. 

Lil ve Som adasında bir müda
faa hattı tesbit etmiş Ye bu hattı 

Yard tarafından bana tetkik et
mckliğım içın te\ dı edilen bu mek 
tubun m:ıht.\İ}ah hal~kmda size 
bir şeyler oylem~k salahiretim 
haricind"dır .. demiş \"C .ürle ila\·e 
etmiştir: ''Fakat çok uı:un \e çok 
tecrübeli olan meslek hayatımda 
bir kere daha bir in an kalbinin 
bu kadar müthiş bir flzap \ c ıztı. 
rap çektifdni anlatan bir itirafa 
ra::ıtgelmcmiştim . ., 

•·Bu biçare kız bir cani değildi. 
Bizim m~:miyetimiz daha ilerledi. 
ği zaman belki de ~u ,:nevi trajedi. 
!erin önüne gççmcge ımkfın bulu· 
nacaktır. Bu dünyada sayısı pek 
çok olan Violet Burragc'ler için 
rapılacak birÇl)k şeyler vardır. Fa 
kat bunun için bizim terbiye sis
temimiz baştan aşağı değişmelidir,. 

İşte b~ son senelerin çok garip 
ve e':irarcngiz cinayet vakası da 
bu suretle neticesini buldu. Bu 
meselevi meydana çıkarmak kin 
sorgu hakiminin haftalarca süren 
semeresiz tahkikatından başka bu 
meselenin failini meydana çıkar. 
mak ve bu muammanın düğümü. 
nü çözmek için polis de gece gün
düz çalı~mıı;tı. Polis Mla bu i~i 
mnydana çıkarmak için uğrac;tığı 

5,; uatr o. : l I 
Şehir Tiyatrosunda 

Yah Uşağı 

GÜNDEN GONE 1 

Zengin dilenci 
hakiki muhtaç Yazan: Fikret Adil 

Şehir Tiyatrosunun dram kıs. I §aklabanlık etmeden O)ı1adık. 
mı "Otello" ile kış mevsimine ları halde. 
başlarken, komedi kısmı, Malı· "' ııı • 
mud Yesnrinin :i\larcel Paug. ''Yalı Uşağı'' enginlere hıur 
nol'un "Marius" sundan naklet· ret çeken, ufuklarda kaybol. 
tiği "Yah Uşağı" ile kapılarını mak isteyen, oralardaki esrarlı 
açtı. iı.lcmlerin daussılasına kapılmış 

Komedi. tiyatronun belki en bir delikanlının hikayesidir. Bu 
dikkatli Ye anla}'lŞlı Seyirci is - hayal alemi delikanlı~•! O kadar 
tcyen bir tarzıd•r. Bu itibarla sarmıştrr ki, dünyanın en kuv 
nankördür. H{!!e bizde komedi velli hissi olan aşk ve en kuv. 
denilince seyircinin aklma he· vetli öksesi kadın onu tutamı· 
men kahkaha geliyor. Yanlış yacaktır; her~.eyi bırakıp meç. 
bir dü~ünce. Vakıa. onu bu yo. hule karşı duyduğu ibtili.yı 
la. sevkedcn aktörlerimiz de tatmin için, başını ahp gide· 
yok değil. Sayıları az olmakla cektir. 
beraber tesirleri büyük olan bu Kadın da nşkmm tcsidle de. 
aktörler, tiyat:-oya hizmetten lika.nlıyı tutmuyor. daha doğ" 
ziyade fenalık yapıyorlar ve rusu tutamıyocağını bildiği i. 
kendi şahsi muvaffakıyet· ~ıi çin, fedakarlık yapmak meobu · 
namına. hem bütün bir heyetin riyetinde kalıyor. onu bırakı. 
birliğini, hem de EC}'İrcilerin yor. 
zevkini bozuyorlar. Bunun en İşle Yalı Uşağının hülasa o· 
son ve kU\TCtli delili "Yalı u. larak IDC\"ZUU. 

§ağı" ndıı seyirçilerin zaman za.. Mahmut Yesari, piyesi mu. 
man en yüksek teessür telkin vaffakıyetle adapte etmiştir, 
eden sahnelerde, göbekten çr aktörler de heyeti umumiye i· 
kan kahkahalarla. sahnede söy. tibarilc iyi oynadılar. Şaziye 
leneni ve olan biteni idrak e· müstesna. Burada kusur bilmem 
debilenleri rahatsız etmeleri kimindir. Kusur olarak gördü. 
tiksindermeleridir. Hem de bu ğüm, \•ak'a eşhasmm hemen 
sefer, yukarıda mevzuubahscL hepsinin adaplruiyon havasına 
tiğim aktörler, onları bu yola uymalarma mukabil Ş:.ziyeniı 
hiç de sevketmeclikleri '"P şa· tamamen yabancı. heyeti umu 
yanı ha)Tettir, doğru dürüst, rniye içinde "tercü~.e., kokaı 

Ankarada imzalanan de
miryollar anıa,ması 

vaziyette kalışıdır. 
Bu rolün başka bir tarzda 

ibdaı lazımdı zannediyorum. 
Piyesin en ince rolünü, Mu. 

ammer üzedoo almıştı. ltira! 
(Baş taralı 1 incide) edeyim ki programda bu rolU 

Na\'lunun eşyanın ithal \·cya 1 
ihraç edildiği ycrdp ödenmesi 
gekli tüccarın ihtiyarına hıra. 
kılmıştır. Navlun İGin Tilrl< pa· 
raıı esası kabul edilmiıtir. t. 
r.\< ve S4riye qlUrahht.al'-n ya· 
pılan nnlasımamn tnsdiki için 
memleketlerine ha roket etmiş. 
lerdir. 

- -··· ---- ___ .. ' - ... _ ·- . 
muhakkak müdafaa edeceği kana. 
atini be::ılemi~ti. Fransız mesai ar
kadaşlarına müteaddit defalar 
Majino h::ıttın::ı güvenemediğini ve 
kendisinin yaptığı gibi manialarla 
ve gizli makineli tüfek yuvalariyle 
bir müdafaa sistemi kurmalarııu 
tavsiye etmişti. Sonra da kıta'.an. 
nı büyük bir ihtimamla hazırladı
ğı rne\•zilerinden alıp Peronne ve 
Bapanrne ara mdaki açıklığı Ciol. 
durmak ve Dünkerk muntazam ri
catinin temin hattını tutmak em. 
rini aldı. Veygand İngiliz arkada. 
şınm tavsiye·ıni ancak o zaman 
tuttu ve Bruke nümune~ine göre 
alelacele Vaygand hattım tesis etti. 
Fakat artık vakit geçmiş bulunu. 
yordu. 

Brukede fevkalade icad ,.e buluş 
kabiliveti vardır. Siıahlarm maki· 
ncleştlrilerek t::ılahı huc;usunda pek 
çok ihtiralara sahiptir \e her yeni 
çıkan icada karşı gelebilecek yeni 
bir keşif yapılabileceğine inanır. 
Bir şey daha var, Bruke gençliğin. 
denbcri uyku mzl uktan ınuztarip
tir. Geceleri ancak iki yahut üç 
saat kadar uyuyabılmekt'!:lir. ln. 
giltere muhafızı için bu hal de 
müsbet bir yardım teşkil etmez mi? 

sıralarda \'iolet Burrage'in itirafa
tı Scotland Yard'in üstüne bir Ha. 
ecri Semm; gibi dü~üştür. 

ÜÇÜNCÜ KIS l\I 

Sir Egbert Lucas'dan Kayma. 
kam Anthongz Ruthven Gethryn'c 
12 lkincikanun 193... tarihinde 
yazılmış mektuptur. 
Scolland l'ard 12 /Jkkdmm 193 ... 

Azizim Gcthrrn. 
Geçen P::ızarte~i yazmıs oldu

ğunuz mektubu ailenizden ve siz. 
den iyi haberler getirdiği için bil· 
yük bir memnuniyetle okudum. 
Fakat bu ecnebi memlekette daha 
dört ay kalmak istediğinizi okudu. 
ğum zaman canım sıkıldı. 

Brunton cinayeti hakkında son 
yapılan neşriyat sırasında sizin is. 
minizin de geçmiş olmasından do
layı bana kızıyorsunuz. Fakat 
bundan dolayı ben mesul değilim .. 
Zaten Charters de kabahatli değil· 
dir. Esasen benim bildiğime göre 
ortada hiç bir suçlu yok! Gazete. 
!erden bütün sinema yıldızlarını 
haset ettirecek kadar medihler top 
ladıktan sonra anlamıyorum, niçin 
hala hom~:danm:ık ihtivarı duvu. 
yorsun uz. 

onun yapa\:ağmı görünce. bU· 
yUk bir endişe duydum. Lakin 
l\Iuammer beni iyi bir şekilde 
tekzip etti, \"C ölçülü oyunile 
"Yalı Uşağı" nın en muvaffak 
aktörU oldu. Hazım her zaman. 
ki olduğundan c;ok iyi idi. Ya· 
ni demek istiyorum ki, rolünün 
verdiği muvaffakıyetle iktifa 
etmesini hildi. mübalii.ğnya kaç. 
,madı. 

Behzad "yandan çarhlı,, yo · 
lunda fazla süratli. Adeta "us. 
kurlu". Yarım yol gitse daha 
münasip. 

Seher Yalı Uşağını şehir uşa· 
ğı haline getirmek için elinden 
geleni yaptı. Uıkin ne çare. 
?-.luvaffak olamadı. \'c bu mu. 
vaffakıyc~sizliği onun için bir 
muvaffakıyettir. 

Bitirirken şunu ilave etmek 
istiyorum ki. :,son znman!a.rda, 
komedi s:ıhncsirdc t:ir lokanta 
açılmışa benziyor. l<'irc?e lokan· 
ta, meyhane gibi yiyinti ve i. 
çintiye nit sahneler bulunan pi· 
ycslerde. bazı aktör~erin dem. 
terini ora<la :ılıp r.illiklcrir.i ora· 
da şişirdiklerini görUyonız. Bu 
hadise sadece piyesi uzatmakla 
kalsa iyi. Bizleri de imrer.:iiri. 
yor, öyle ya. Biri yer. biri ba· 
kar .... 

Vnkra bu. realizm bakımın. 
dan lehe kaydetlilecck bir nok· 
ta ise de, yemek, içmekten gay. 
ri hadiselerin de r~:ılizın ile a· 
lakaları akla gelmiyor değil. 

Siz garip bir insansınız azizim 
Gethrrn. f a!:at bir defaya m:ıhsus 
olmak üzere sizi anlayorum: Kim 
bılir Brunton vakac;iyle alak::ıdar 
kimseleri bir kere bile gönnemi'.I 
olduğunuz halde bu muadelenin 
halliyle uğraştı~mız !;ıralarda eli· 
nizdeki \·esaikten ne harikulade in. 
tibalar aldınız ki, bu neticeye \ıl• 
rabildinız! .. 

llk tahkikat kapandığındanberi 
bu vakaya isimleri karışmtt olan 
kimselerin ne olduklarını ölren. 
memi yazmıştınız. ben de bu arzu
nuzu yerine getirmek için devletin 
epey parasını sarfettim. Pike bu 
işle m~şgul oldu ve sizi alakadar e. 
den bir iş olduğu için bu işe azamı 
enerji koydu, İşte size aldığı neti
celer hülasasınm kopyasını yolla. 
yorum. Bu k~dı bana biraz ev
vel getirdi. 

İngiliz toprağına ayak hasar 
basmaz b:ı.na haber vermeyi unut. 
mayınız. Samimi selamlarımı yol
larım dostum. 

E.G.LUCAS 

Sir E. G. Luca3'fo mektubuna 
iUşik ol.arak gdnderilen mah. 
rem notlar: 

(Devamı var) 

Birkaç tane paralı di· 
lenci bulundu diye, 

aldık kalemleri elimize... ve 
bütün dilencilerin ağzmd~ı 
girip burnundan çıktık. ''İl . 
te, dedik, bize merhamet eli 
açarak, türlü diller döken 
küstahlann hakiki hüviyeti! 
Bundan sonra bu adamlann 
ihtiya~t:ın bahsctmclerioo al 
daıunam alt .. ., 

Yolda bir dilenci gördüğü. 
mü.z zaman, ayni gözle bak 
maktan kendimizi alarnıyaca. 
ğımız:ı şüphe yoktur. 

Böylece, kar§ıruı.za bir 
dilenci veya herhangi bir 
yoksul kıyafetli adam çılop 
da "!urk paracık., istemeye 
görsün. derhal \'ereceğimiz 
cevap şu olacaktır: 

- Sende vardır: bana \'er! 
Gizliden parası olan dilen· 

cileri, umumiyetle "dilendll • 
ği.. müdafaa edecek değilim. 
Eli ayağı tuttuğu halde ça· 
l~mayıp da dilencilik sureti. 
le hayatını kaz::ınmağa baş· 

vuranlar. memleket için bir 
lekedirler. O lekenin bebeme. 
h:ıl izale e.!ilcrck i~tim:ıl uf· 
kun daima ağarık durmaaı 
şarttır. Fakat şurasmı da. 
dikkate almalı ki, ietlsnasız 

olarak biltün ccml·yetlerdc 
görüldüğil gibi, ih iyaç \"C 

zaruret içinde bir hemcinse 
tesadüf etmek her zaman i. 
çin ka"ildir. O zaman da: 
"lhtiynf'la senin münasebetin 
ne?.. Emsalinin koynundan 
yUzlerle liralar çıkıyor. Hay· 
di ~ek arabanı!.. diye, son 
zamanlarda keşfedilen zen 
gin dilencilerden alınma bir 
ilhamla. insanlığa yakışın~ 
yan bir huşw1et göstermcyo· 
ccğimi:ıo;i Umlt ederim. 

''Zengin dilenci" ile, "Ha. 
kiki muhtaç" ı ayırt ctmeği 
daima Yazife bilmeliyiz. 

TIIKJ11ET Mı"NIR 

Dükkanını kapadıktan 
son:a e ~ .. 

~en 

Brr kadJnın 
çantasını kaptı!ar 

Ü.skiidarda Sclimiyede ~ sa· 
yılı dükkanda ba~•kalhk yapan 
ve o muhilt" paralı bir kadm 
olarak tal"1lan Zı:hr:ı.. en-elki 
akıının ~c:: \"akit dükkanını ka.. 
pam1ı;, günlük hasılatını çan· 
tasma koyarak c\·irun yolunu 
tutmU§tur. 

Selimive cadd~sinden geçmek 
te olan Zehra. •·olun tc:-hrı bir 
yerinde birdenb!rc merhul bir 
§alısın hikunmn:ı uğr:ıını§tır. 

Bu adam b:ığırmaması için 
kadın bakkalın l::oge.=ma sanı • 
mış, o sırada peydah oluveren 
diğer bir şahıs d:ı elindeki çan· 
tasını kapıp ka.!:mtştır. 

Zehra uğradığı bu ant teca. 
vilz ka~ısmda soğukkn.nhltğı • 
nı kaybetmemiş, hatta boğazı. 
na sarılan karmanyolacı ile a· 
ralarmda müthi§ bir mücadele 
başlamıştır. 

Bu esnada gü.rllltüye kO§an 
zabıt'- memurları, kadmm elin. 
den yakasını kurtarmağa çalr 
pn soyguncuyu yakalanıııtar • 
dır. 

Kara.kola getirilen karma.nyo· 
lacmtn ~ta gezer takımmdan 
Halit adında biri oldufu anla. 
eıhnı§tır. Zebranın çantasnu 'ka.· 
pıp ka.ça.n soyguncunun da ele 
geçirilmesi kuvvetle muhtemel • 
dir. 

Bir amele ezildi 
Bu sabah Galata köprüsünün 

ortasındaki ba)Tak direği ye· 
rine yerleştlrilirken, yana doğ -
nı kaykılmış ve amele Ah~t. 
direkle köpril parmaklığı ara· 
sında sıkt§arak ezilmiştir. 

VUcudu lapa haline gelen 
Ahmet usta ifadeye gayri muk. 
tedir bir halde Beyoğlu hasta· 
nesine kaldırılm1,tır. 
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P lltlkac 

Uçüzlü pakt ve 
prestij tamiri 
V~Uzlü )ilki Berllado qin bil· 

,-ilk bir clf!WeOO Ue ilin edlldl r 
llüla muhtevlratı dUıiyanm bu. 
iOQi Thfyetİft.l pek de değfıüre
eetc dWtlyctte değildir. Pakt, p&lt
tu evvelil 'atJyete tıUt ôhu'ü 
pek az ıer u&,e edebUh"· Artık 
pMflli •ahtbvJyahndaa ltebet· 
mtj6 linm yokta.,• t,.'üaktl enan 
~ütnlph utllromillum püt 
hnsalıalldıiı gUndeııberi C141Uıudur. 
Bqtln ba muahede ile antlbrltanik 
c~ıtbe dalla :ziyade tebarüz eftinL 
mck Jı.tcnmc!.'t~U·· 

A11tikotillntern Pftht ideoloji ccp
ı.~~lftl ifı•ft" flllyon'lu· Fakat h1c· 
olojHere sahip olanlar lnultlarthr; 
n lna la11anlv tarihtm 1,~lcb bir 
WHl'a nhlp eltl11Jdan ~lbl blr eoğ· 
ralra üzeriade de yıı.ıar!sr· mı-. 
l"naleyh her ideoloji ltarl"'ket zaru· 
ri olarak si) a.~i 'o lktı..a.di coğrnf· 
'8YA her cofi'afya «1a Uzılk ~·akm 
koın411ubırl:ı miiıllı el:t'tt> dayanır· 

Aln:ıt.'ta!f~ h tı':\zl hkkındal.i 
dü!';Uncclcr, ) ani A' rupıt!llh '\ c 
'\fl!"tnm renh1cıt tantiıtıl ı,ırlb Al
man~ a, ıtı,ı:ıa, .Japon~ a ara51nl1a 
l3k.a,iml ~c-ftl lıir Nt'~· dcği'ılir· l"c. 
111 t'lan bu d<-f,lld'r· nu cslddcıı[lc
ri maliim olan meselrni.1 biraz i'is-
16!' tıenı tlf! 't\Jt ~tl'?t t.ılfo f.fltette 
8ftftyl~ ltAn t- l!mf's!t•ı~. ~fH't,-er 
"Cfl ri n:~it\ \~l t'lc e 1 l:-ı•rit J6r
dll!et-!' BUHtla!t ite Jtl i ttohUk 'e 
ldeo!e.flk rı~ c!a!ilr ta~•, ftr "1L 
~tlfı.rr 

Bıtnl•n ,..;~ lN·c tssr.if miiııı1lün
diirı 

A) Amrrikıl infıtııtı• nritrsintle
fllr. ()M mfüttkUtı o'!\h m:ıhf'\ l t~
Mıi Yifm1!1 k. 

C) SO\ J <·f r: ti ~ a~·:ı a..rı ff!t.oftflh.. 
t~m pıtkhn tlhdlti1iH3Mıs olduğunu 
litfrlilhnsk· 

0) 111.ıiltrrc\i İ'l"!ll da,!1'nun 
t&M.kınık f'tm;me i üzı-nne l\1ı,n· 
da n•lıJ an askeri tı:ır"l etle hlr· 
ltkt.e bir td) ast nr ... , k.'\zanıtnu, 
fth!nfunu ttAI) l) :ı IJtft\a,. a ltAI· 
~an 'e Alman mill<'tlcrinc lnatnht. 
Malt WıaliMtlıifl ltfltl-hl fHlklitt bU· 
rtllt 'l'I\ N~lf!rlfı HU focllbbefdlo 
•ewı, oldu. O Jt"1e hidiftlcri lu 
llGldil:ıttla.11 tet" Ut cfft?f'k icap 
e.ler. 
L~nıcrikada. Cumlıurrd..,i intihabı 

~1 ratmr1A da.J;iti bir ırıür:ıdtlc var
da. hilal iMi *HltiMeiöd6 üİlk ............... 
mw """"' mltt9 tttatMHt hd 
<ırıtlltrr~J81 ıtam:ı:<'df f'lft '*lll'ter 
JtOUtik~mm candan dll'6ısntftnter. 
l'ani Amrriluın drmokra~I Mltiln 
ihtiliflaım oriumda mlh\ er •u,_ 
mafthğında lttJrak rdi' or· Amerl· 
b;-a ti(üzlü pakt tlC" ~ apıl:ın ihtar 
muufık, mnhaUf büffin ırıatbnat 
' & cte,-t~t a.d&rntan tt.rartnnıuı ga.
• M HııfıtJlk hlr fiHdo kamtan· 
dr· Hatta umııldolmlt1an faıla A. 
fllf!fllıııtıiu hatbc hit.trlaemasmı 
llnlmldlt'df. t.lçUiHI pa'ltfn llinm· 
dae eonta ı\111eıı11uını11 Jıarp ener
jiü tanpoııunu birdenbire yük...clt· 
~. :Aır kaç ay en el Amerika amL 
rallerlaJn ısrarla Heri 11ütdUklt'rl 
cJMb iltU.l&r'löı attıttnı.t;ı dansı 
e lfidlllı hzt ltlraı1a$ ltJt'ayor
d.. l'aliat lnlgtii IHI pakfUl lDti:a.91· 
it ,_e n&nHe 8fle bit ı.ıü hMd oL 
1118~r Jd A~rfbn ütaailqr 81· 
1'h1Um8Jr Wlllt hlr unret te-
1'klıl f:tmeie bqladı· Paktın llinı 

Yüksek öQretmen okulu 
t alimatnameslnde deQişikllk 

imtihah beş 
üzerinden 

Yüks.:k Öğrctıı en okulunun 
talebe kavıt ve kabull1::ri tali
matname;! \Jaarıf Vekiletl ta
rafından deği tlrilmiı. yeniden 
tanzjm ıle okul idaresine gBn· 
derllttıiı:ılır. Tlı 'ebe knytiı b~de
ma yeni talimatna~ne hükümlc
nnc g6re yapılacaktır. 

YUksck ö~rctmcn okulu irnfr 
hanına naın~t kaydı her yıl bir 
cy!Cıldc l n ,tRra 'ltl t r Okula 
girmek ic:in tespit edilen şarf
Jara göreı yirmi beş yaşını bi
tirmemiş olmak, beş olgunlıık 
imtihanını kazanmış olmak. öğ· 
relmcnli;c mani sakatııktan sn. 
lim olmak !azını gelmektedir. 

1tntil1an birlncll~~rin ayında 
yapılacak ve on bes gün evvel 
ilan edilecektir. Kabul imtihanı 
yeni Partlaı'R göre be!\ hölüme
dir. mıct er bu bölüınlc:·den 
b"t t>l se hıck mecbtırf}-elintlcdlt. 
Her böliim namz"din okula 
gi.tınek i in hem lıötlü \ e heıtı 
de yazılı imtihanı kazanması 

mecburidir. Bülümler ~uniardır: 
• 1 iııci büliim: 
A -- Yazılı imtihanlar: 1 • 

Türk~c kompozisyon; 2 • Edebi
yat imtihanı; 3 • Tarih imtihanı. 

B - Söz'ii imtihanlar: 1 -
F.debiynt imtihanı 2 - Tarih 
imtihanı. 

• ! "ci bülüm: 
A - Yazılı imtihanlar: 1 • 

Türkçe kompozisyon; 2 - Fel.e
f e imtihanı; 3 • Tabii İlimler 
imtihanı. 

B - Sözlü intihanlar: 1 -
Felsefe imtihanı; 2 - Tabii 
1ıimlcr imtihanı. 

3 föıci' bölüm: A • Yaııh imti. 

a6\'nitit~U •tf kete t1Alll UıMI.. 
Bıt o1o;tor· 

AM 'ch·e~ı lliM. ~ ellıb 
Hllstı lnJ(l~ı+ye yt(htlt!Wi ilt:tl 
11t1• hattbtlllht '* Mll&alrUü 
.....,,~ e....,ıdll'• MiltTer 
dftletleıt harMll eon.....,... lllfla· 
yet bulacağmı tahmin ehnltlerdJ. 
Fakat umulmayan Fnuuıa JnbUAb 
karr.ı18mcla yine aoınhna)an bir taa
diso meydana cıktı: İnğllUreıifn 
ha\•a mUdaf auı ! Bu mUdafaanm 
glttikı:e Jnın-cUenmc~i \ "C Ahnai· 
ya lı:ln mu' affilayet temin oluna. 
maması ı:ok ehrmmiyctll bir mese
~edlr· Bllhas~ dlktatörterln da.biia 
prestljlc t.ayln ctflklerfnl, ku\'Tet
Je.rlnl bu ..,ane\ i kun·ete nıooyan 
olduklannı hatırlwkfan &0ura 
prestijin tamiri zanıanmın setini~ 
ol«lağuna bnkıhehiıek lıat& oım... 

Nltddm M1t1ır hareketleri ae 
tt.atya için bir prestij üıbiri lıl· 

-23-

bölüm esası 
gapılactık 
hanlar: 1 - Tilrkı;~ kom{1özisyon 
2 - Tarih, imtihanı. 3 • t..'-oğrar~ a: 
litttlhaht. ~ - !=İöılü itntihanlar: 
1 • tarifi ıri'tihanı, 2 ~ eoırar~ a 
iint "hanı. 
• .; t'ihcu bt11 ;,,, .. A Yazılı im. 
;ıhanlar: 1 - Tütkçe kompizi yoh. 
- • .l\1akmatik lmtıhanı, ~ . Fizik 
ıtntıhanı. n - SötlU i!4tihanı:w 
! . . Matemat1k ltntıhahı, ~ _ Fi.zlk 
ımhham. 

s itıci bo/1•111: A - Yazılı imti. 
hanlar: 1 • Tütkçe kortı1>0zb\•o.1. 
2 - Tabii lliml~r imtihanı, 3 _ kim 
ya ııntlhanı, R - Sözlü ımtihan. 
lar: 1 - Tabii ılim!er imtihanı 
2 • Km va ımt ıi.a:ıı. ' 

Bu imt!hah1<n li enin birir.d. 
2 inci ,.e 3 üncü sınıflarında oku
tulan der" miifrroatından verecek. 
lerdir. 

KAbul !mtihanmı birinci bölüm. 
dl'n kı\zıınAnlar TUrk Dili ve Ede
biyat Şubrı:ıinC'; ikinci bölümden 
kazananlar Felııefe 11ubeıılne: Uçiln. 
cü bölümden ka:r.ananlar Tarih ve. 
~·a Cozrat~ a ııubeıılne; dördUncil 
bölilmrlcn kıo:ananlar Matematik 
veyn Fizik • kimya ımbeııine; be. 

finr.i bölUmden k:ızantllnlıtr da Tab:t 
limlf"! şubesint' girtnrye mecbur. 

durlAr· 
t.1çüncli ve uördüncU bölUmlere 

ait lmlihRnları kazananlara bu im. 
llh:ııılara göre Kireeeklerl ikişer 
tubC'dm fürlnl ııcqmellte acrbesl i. 
Beler de netice bu şubelerden her. 
habgi biri içlıt teabJt edilen lıflbul 
i&yt!mı arttıracak ,tbi olursa o ,u. 
beıtin f«u denine alt yasılı ve !öz. 
JD lmUhe.nlım1a arkada~tıı.rmdan 
daha llZ not nlanlar mUdürlükçe di. 
ger §Ubcye verilirler. 

Ksbul imtihaftıtıtııı kıu•.anan lale. 
be not~rlikı:c ik1 kemli bir taahhüt. 
nameyi imı:alamıı.ya m~cburdur. 
TaahhUlnıuneyi imzalamıyan talc. 
beler okula kabul edilmiyecektir. 

A•b11; ald~tt 
öğretmenler 

~~ere giden bqağretmen 
ve oğretmenlerin mesken bedel 
lerlle~ maJtanı fi~Uerinin k iri, ... _.,. Jt • e • 

. uı=ı ve e llkiız olarak ken . 
diJerf "e ödenmesi okul ida 1 ...:..ı. ... bil re e 
.uuc dlrlhıtl~tir. -

Uyestdlf. 
ıtialya hUbC 'tfarbln lafl ''e nl 

hat safhaya ,eldljl kanaatlle lf t
llil!ttf· Flkat A'lrlltiyor iri liatp be
ıtUz nlhil üfiaya .ıeıo. •HUlü 
itile ıeımemt,tlt· Olrtlen ı~ ._ 
nm zaruridir- Dev... -. heye 
ean, lhtlru, iman liznDdJr. -CıhJi 
put ~ısır hArektlleıt ile Wrllkte 
bli' telldn \'C propapncla hareketi 
olarak t·elvehıU hlr ~elflfde Uia 
C!llhil!!llr· SADIU ERTEM 

--~-------·.... 8 - tAIUT ;; BiRt'NCITEŞl&aN 1 

fl~p !Jişünd~kçı :_ M~9~1eı~r: 

Bogaıd plai 
va bir tekht 
Yeni kurulan bir şir. 

kU Bblazda pllj ve ga· 
zino yapmağa karar ver. 
ıni,. Bu i3 için ıstablıiı · 
ıtıirede yapılacak stadın 
enkazını alıp deni4'e dö • 
kecek, ve gazino Florya 
plajında olduğu gibi de· 
nizin üstilnde olacak. 
m:ış. 

Güç, masraflı ve kül· 
tetli olmasına rağmen 
ıüz.el ve yerinde bir fi. 
kir. Yalnız Boğazda da· 
ha orijinal ve muhakkak 
daha zacip bir deniz ga. 
zinoeu verimiz vatdır: 
Kuruçe,Dıede kömür de· 
posu vuifesini gören a. 
da. Burası merkeze daı1a 
yakın ve hiç ıür,h~!iz 

, gazino olma.ya daha eı· 
ver~lidlr. K6mUr deposu 
olarak bu gtl%cl yf!rl hat. 
camak dofrusu gil7.el ts· 
tanbtıl i1Jill tunahtır. De. 
polar, bu semti tamamile 
öldUrmll.Ş te hususivefr 
ni lra)'btttirmiştir. ·su • 
tada gazino kum1ak hem 
kolay. llet9 de gayet u· 
cuza rnal olacafı ~ibl, 
inşadaki huauııt}'eti ne 
,use.1 bir manzara da ar. 
zedecelftir. 

Bu adaden null olup 
d.ı hlll istifade edilme· 
diğıne §8.§ılı:-. 

Bir eroin şebekesi 
yakalandı 

Sabıkalı eroin satıcılanndan 
HulOsi dih\ ae zeblt aatarken 
yakalanmış, üzerinde Uç pe.ket 
eroin çıimıştır. 

Hulusi bunlan Arap Twin· 
den aldığını söylemi§, memın- • 
lar doğruca Arap Tahsinin Kum 
kapıdaki evine gitmi,ler, fıi.ltat 

Arap Tahsinin karısı Müberra . ' p&lıiMH gMJıee fıenieiı nıutla· 
f& kOiibtıi \'e buyuıt bit to~ 
yı götilrüp kuyuya atmqtır. 

Bu torba kuyudan çıkarılmın 
içinde bir miktar eroin ile er 
JOin imaline ait bam alet bu • 
lunmuştur. 

Müberra, artık lbltlrni fayda 
vermiyecejiııi düıiln~rek ller 
şeji itii'if etmll ve nu antla 
kocasmm Kumkapıdaki kahve· 
lerde ~in ütth&Jrta olduğunu 
eöylemiitir. 

Buıfün üaerine Atap Tahsin 
da yaka.lanmrf, UP.Jerinde eroin 
bulunmuştur. 

Buııdan ~ka. Unkapanın • 
da. di li'atiha vt! Ali &dmda blr 
kaı't koca i!toifı satarken eUrmü 
nıefliut halinde yakalanmış, 
hepsi de beşinci uliye eeza 
mahkemmine verilnli•lerdlr. 

imdada 110,aal 
Ş LRAbA~. buradan gelcr. haberlerden oğrenıyoruz ki bei b 

İtalyan pilotu, "Yt<:il faıe .. Jeti \e pek güvendik eti "Ka 
roni.. teriyle Alınan} aya ) ardıma ko. uyorlarmı5. 

Hırnı.-.~ı ııı~ bağlahanlar. "'ll ::ı iM •o.e pas alıtlar. Bazah h 
S<>lcı ihe :;eref ortakliğı, ganimet,. tôp. aı ... duc;er; ba2an da o ütn 
felAkct. Jlaril:ıda h p ı \ar. lttıfa\ların dUnya~ı da inı 
yoku~ludur. 

"Duçc"1 me hur balkondan, muharebe kararını biidiren nut 
~:)) lerken, ne kadar ma~nır 'e ne kadar emindi! .. 

O:du!ar d.ıha harel{etc başlamadan, öncüler hudutlara \ar 
dan harp bilecek, 1tal}a, bu kadar ko ay elde edilmiş bır zaie 
eski l.Cayscrle. m şanına kavuşacaktı. 

Fakat aıc i gıbi harp bitmedi. İngiltere, umulmaz bir muka\ 
met gô terdi. Hava harpleri. en korkunç kayıpların bilançola ı 
doldu. Binlerce tanare, üç, dört misli piiotlariyle pa~alandı. T b 
bu şartlar altında hücumlar ge\·~i;•or; zaman geçıyor. k15 }akla 
Y?r· ~lalbuki ayıarca süren bir kış kadar İngilizlere yardım cd 
hıç hır ku\\et )Oktur. 

Dünyanın her tarafiyle tema mı boıdurmı) an Bü~ uk Brıt 
r~. bütün ihtiyaçlarım bol bol alacak, gittikçe zaten artan kuvve 
busbütün a km ~e ta~km bir hale gelecektir. 

Ağustos ve EylCıl B) ları lngiliz döğü~ kabiliyetini gö teQn sert 
~~rpı~alarla doludur 'e öyle sanıyorum, ki bu iki a} lık tama 
ı1çın?~ ona saldıranlar, hiç lfü zafer iddiaı::ına kalkıljtlladılar. Hattl 
ngılızleri öğmek ııtırannı bile duydular. 

üece gündüz dinmeden süren bontbardımanlar111, avcı çarp11e 
malannın, tayyare ve pilot kayıpla!'fm artık dayanılmaz bir ha ~ 
getitdiii anla~dıyor. 

Bu harbin başındanberi zatnan zamah söyleneh bir saz \ardı 
~· - Almanramn tayyartsi zengindir. Fabrikalantıda kar~tti. 
sınden. fazlasını da yape.r. Fakat pildt yetiştirmek 6yle 6'ğll. 

Dıyorlardı. 
Fak~t bu inanışın da şimdi yerinde yeller esiyor. Ha\18 altıft

l~n fabrıkalann verimini berbad etti. Oaıeteleıtie okudtipfntif 
8Jans~.ardan 6irendiğimiz pilot ve tayyate yattıttttt haberleri, t 
bu Y1i'zden ortaya ~alttadır. · 

"Kaı>roni .. !erden mUl'8ktp bitçök rıoıarth Almanyaya atılrU 
u~uşları, Almanlann pilot kadar tayyare\ e de muhtaç bir hale tel· 
dıkltrini gös~riyor. · 
.. . Şimdik.1 ~uharebeltrin kôrkunç harcama kabiliyeti hepilftiit 
u~kütse ytndır. Ba,tan başa tnaıdnel~tt frtkalartn harcadrlt tnU. 
hımrnat nihayetsiz ntkaınlara \·arfyor. -Bti telik afrzlan doyurmak 
çok 20rtlur._ Jnsan YO~ittdeki ihtitastn azğmlıft matilın. Otum 
d?y~asına lmkan b\Jluntnaz '-e harbift böyle bir toklukla bUedliM 
hıç ~ıt:nse i~ahıtia~. Şu harbi bitir-re bitirse harcayrşlardaki niha 
):tsızlık bltı~cektır. Hele şu stoklar bir bitsin. Ust tarafı to 
suhnez. HAKKI SUHA GBZGI 

• - t n ı 11 -

Pulcunun köşesi 
.... , ,_ - - - ·- - ·-- ...... -- - . .. -

Pulun ıktısadi 
f agda.iarına dair 

Pul ıuıllmtla ttıMJy~ kidir 
yatdıjdnuı yazılaııla pulua mane
vi faydalarını tebarüt ettin'beğe 
çal~, maddi cihetten oynadığı 
mühim rolleri ikinci derecede gö
rerek daha eonraki yazılarmma 
bırabıl§ltk. 

~ 1ktıaat ve tatafnifa J&YJk otau
gu ehemınlyetı ventıeğl belll bq
lr vazifele.rimiMen biri tellkld et
tiğimiz bir devirde bulunduiumwıa 
hiç şüphe yokLUı-. Bu zihniyet biz.. 
de cumhuriyetle beraber doğmuş
tur. Ve illı: evvel& da ft Bankası
nın kumbara ile halkı tllMrruta 
&ı*ltihnıik gayesile canlanın!fttt' 
diyebiliriz. sonralan taüriııf ıe. 
kill~ri bir hayli chislere a)'i"!lıtUl
tır. Kıınıbara, hayat silÖriUJ M.ts-
ıe ıenetlerl fJlb... ' 

Fakat bu tasarruf vMltal&l'llllll 
en baııında gelenlerden blri.ı de 

d~d?a gayrimümkUn dejildir, 

- ~ereden gellyorsunuı? 

- Paristen... Adreelm aiBe der-

(pul) dur· Çllntil bir keJıara koıt 
duğu halde kendi kendine en 
faiz getıren ~e te:r JJU)dur. 
iıiilr götUrinez baldk&U blaı.l 
yibbinletle misalle ilbat etmek 
bildir. Mesell Franııanm 1920 
1940 lvest tellor lıataloğlarmı .... 
i'ak bUtUn dUnya puUarmm 
senelik harell:etlerlni tetkik vi li 
lliyese edellin: Garecetfs ki 
lara hayret verecek terefftllet 
dır· Su mükilyeseden p1lleulU11A a 
likadar olan karl.letims llltlfa«e • 
deceklerinden hiç alüadar 
yanlara. da biz bu ıtltunLlll'llı&iWlııiii 

ybıe aynı mukayeseleri ufak 
tiıt1.da ya.İıuı kscll pu1JaiıllUl1& ~ 
pa1mı: ve yUıe aym ~ef Mf'l 
fmdlL keıtdi p~ ~ 
d~ )'Qbefealenlen tik'~ & 
rede"c!: 

1918 de pllan eülOs lelimlm iOO 
ktıru§tan 300 liraya, 

1920 Anadolu pullanmmdan 10 
thlııştan 75 litaya, 

1920 Anadolu pulJartMtrAla 2 
kuruftaıı 300 llrilya, 

1920 Anadolu pullamtıwdM a 
kuruftan 250 liraya, 

1920 Anadolu pullal'BDd• 1 

'°''Jfi .ial!lf8da bir sUrprbı huale 
~. :Nütl l1 ıs ağustos Sov· 
1lt - AtlhM demt te.ea,1iz m-. 
ltf!Miil mahlyH Jftblarllc &ııtfkomhı· 
ttllla .... imha HiD9ni~ Mı .... 
hede de ortaya pek ytrnl. rfıA18ftl Ol· 
ata,._ Bir emeli ertaya ıltmaıiı~ ..... 

Millnr ltla nihai ıare öteden· 
beri k'.nvlaaıp danaaktaclır· Bu 
fllliaf ii1mala rumcla Mr de gün· 
d"b poilt.Jb tMIMfl~tt \Vchr· 
Ba tedhfttte"9t!ll bttf dtı ~esiz 
lııt - llua U@llt tMdiı 
.......,.. *nfllahırh Mittlll 

Şu halde. kapıya yalil~an yu· 
mlJ#ak ayak sestennl difil~rllen ni-
4ift içim garip bir ı,elı.ild~ fıcı1ilanı_ 
yot? .. Niçin?.. Kapıya vufuluyor .. 
Bu biraz e\•vMki mal\ıteriun yum
rugu değil .. tkl çek!hğ~n. iki muli
tei'li <larb~cllt Bunlar .. 

Aşk v~ macere romanı 
hal bir çok ıeyler öğretecektir: 
Gtönel'de Zuav oteli, eski ismi 
Etu,·al imJ3.. Ben buraya gelmez
den enel sakit ıuımaralr e>a.yr Jş
~ı ~dlyonıum .. Bu eke f>ir leyi ha_ 
Urlatıyor ınu ?. 

kurugtan 2:SO liraya, 
1920 Anadolu pullarmı.,•n 

•tttet ........ " lli1'al PJ9 De 
....... llflko j*ll&daist .... «Wd 
fllfn ........ 18rh fttdlfl~ MI.. 
W Meıt Mf dalla tellht e.ıe. 
... ,.., llevle&lerl ... ..ıu. hu ha* 
IWI ... delik )Nfllllblan ile o
~t ltlr eeklkl• telife ~· 
,......... Flllsat .Welik r.anretlır. 
...... h telif hareketine no 
• lııliM t.atı, •6 4e bugün ba· 
......... 'hdıtf 

bttW Mphada gbndehk poll· 
tSlıa te.plarmı m~ ana sL 

Mldll ..... ,.. tifo • 

- Glrifilz! .. 
Kllpı ) avaşça ıtçılıyor .. Itaplı!!ine. 

nln g-H llnlform!!ıın Ulfıyar\ &it 
kadm i~eriye giriyor .. MC'Sut insan
lartn kolye pantantlf dtılı:lın yh
dc sivah bir numaNl, 102 rakamı 
gftze ~arpıyor .. Ayaklı\rifiaa detnir
H aftr a;.:aıraaplar var .. Gilıel yiL 
ıtındıı hır tek ı:lzıl bile göninmü
yot .. G6zleri ı:ok 3 orgun-· 

102 nuntaralı rıtahkilm kapıyı ar
lıUftı6aft kapitft.. Sırtnıı duvara 
dayflJnı• Uı'ltrk blr1haynn tfbl ba
na bakıvor·· Na:r.arlarmda. sesihdP. 
klıi um·ıtsh:lik v~ ıtcr bir tcveİtkül ru.. OUtel Jtltfthr.ı ağzri\r açıtrak: 

- Geceyi sb:inle gtçinnettıl bıı. 
na illlıfttll.8t qtf pımm-

:Ôiyor ... 
-..Shln ~·, - 1lılt ~ 
.. , ..... m~alt dellldlr. IB 

Devletlerin ana polltfkalan btl- Kapıyı kapattmı· Madam Kabre-* clllall cMCS ..... alll aJI • ra bina ylkıdtdu4 bff Hı~m 
........ abr'o GMiilA "tün... kudrtbiz lakal aulıMlh D,ülrla
Mtllil teliJtwıt@ftdff. Oltalf. ıile f,ak1~6t· f)5ftdiliii, bir sandal· 
Mlnıer inanır! Her halele devletle- ya göstererek oturmasmı söyle. 
ıl idare edelller .... U •o.. ID. dim· 
talıter rejlmtetde hartd po1lflia,. - Rica ederim Madam dediJn .. 
• ... laatlUr lalg de mefhal ... Bini bir dllpwl. ' ya11I, hapild• 
...,. ........... nıı04tlrllnUn atın ~erli· 

.... ıuı.rıa ~üalll paktlA SOv- iWen hıtltade etmek tttzen bir 
,_ ... ,... M

0 1& • l•ı -- ·- ll•ıt•• .. 

Yamı: 

Moriı dö Kobra 
buraya göndermesllU oııon Dff lıııl
temedün .. Size k&rff biç bir fena 
his beslemediğime emin ollblllm. 
nlz .. Anla11lıydr delil ınl ?· 

Sötleriıh genç lı:admm yilıllnde
ki gerglnllği zail etmişti· Küii eam
daki buğu gibi birdenbire ıiU~
ti. Yalnm etıditdi devam ediyordu· 
Ellerini ltavuetunnuı b~ni gö:tBen 
geçiriyordu : 

- Kimsiniz siz Mösyö? 
- Bir Amerikalı ntandaŞ .. A· 

telis Paterzon.. Siai görmek için 
çok uzaklardan ıelcllin .. 

Endi§~ııi de uçtu .. Sötlerim Ma· 
dam Kabreraya emniyet verthişti· 
~ de Yl~ yıva.t flhel yUttlılde 
haktkt ınanürdı butdılğa başla
nuştım. Artık ağır göıkapakları al. 
tındaki gatip blkı•lah kanttk l!li· 
Yah aaçlart, gekik mu~tuam kq
larını görliyor, tanıyordum .. 

İiıklr edllttıı!:t 1ılt f~ttilde gil%61-
di .. İtiııa.sızlıia, tlierindeki kaba 
nu1ılHrta C!Jblieltlti rağmtn yiıle 
gtl.ıeldi • .Mösyö Mertadiye'niıı hd
ld 'lli'Mtf .. lttı hü!hteıt "lelHe 
lı•tilltnlen l:llti ••ID·· au 1)'16 ki· 
~= ki bir iM&nı 614Urm .. ...... h1tilllltt ......,ttfA· 

~viren: 
Muzaffer Acar 

cM a~tna1r. OıtÜn mU•teina BUZel
llfi di! yavq yaYlf tesir eılletek 
bir lıi!anı pekiit öldUr&illr . 

Kartıma ge~mlt teeeaeüe hiesile 
b~nl tetkllr ediyor. BabmaJa.nıyor, 
bılıiıtk 1tt.lyor. Bilmek i8llyor illçill 
dört tenedenbfti ilk defa ol~ 
bir yaba.ocı kendiaile doetane ı.o 
n\lllll°'tur. Bihnü ıatlyor, bu ya: 
bancı niçin o kadar uzaklardan 0 • 
nu görmeje gelmfttit· Son bir 
ıüphe de gözlerinden uçup tidJyor 
ve muniı ııeıılle sözümü tekrarlı
yor: 

- Amerikalı bir vatandat mı" 
lspanyolc& bilmez miainiz? · 

- Bit tek kelime bile .. lnannı 
bana. Hem neden aiıe ·ya.lan aöy. 
Jiyeyim? Merak etmeyin Madam 
stze f~ftılhk yaf>d\ü i9teıniyoruın.'. 
mıa1ds .. 

_ şuphmai afffdin Möty6 .. çun 
kil ntuhalıtbl veyi mUtliij lı'Aletle 
türilı ohtnı&ayan bir ıldaıııuı bu 
kaybOlmul lıiiçilellk adaya ı~lınesı 
0 kad'r anormal ki .. 

- Filhakika hakllıStDIZ Macianı .. 
Fılltat hetft&nil bit adanını, nteee .. 
Jl bUIM fibl iki ay4anJl~rl li!in 
hayatabdlt Jıt.dljelertııe kaı"llDUI 

Madam Kabrera yerinden sıçrı.. 
Yo~, baJ1111an üzerimde •an111 göz
lerile bftli yiyor. 

- Siz! .. diyor· Siz bu miltbil o
telde oturdunuz demek! .. 
bi.:- Tesadnt, diyorum .. Sizin gi-

D Ve ona maceramı anlatıyorum. 
. inl~yor .. Gör.Jeti bir an için ol.9un 
~z~l'llliaen aynJmıyor .. Bir tek ke. 
1.me eöylemiyor .. Hiltlyem eona e
rınce Yine swıuyor1 90nra blrdenbi· 
re aoruyor: 

- Fakat altin buralara ttelme
nız karannı verdiren nedir? 

- Bir babanın ıztrrabı Madam .. 
Bu zavallı ihtiyarın ziyareti bani 
çok mUteeuir etti bunun üzerbıe 
heni tahrik eden basit teceullııiln 
de tesirile ıtarar'mlı vt!rdfın· Sizin 
:mücrim olup olmadığınızı öğren.. 
:tnelt ittetnJyC)f'duöi.. Sizin tztırap 
çeknıeltte oldupnuı kara.rıtıa var
dım, ve Jralktmı geldim· 

- Sanki ne yapma\ için! 
- Facia hallkmda hakiltatl 6ğ-

tenınek ve Sbıe uaml yardlMda 
bulunmak Jcin. 

(.0...... wr) 

lml'tl§tan 300 liraya, 
1920 Anadolu pullarımwlan 

Jr.Uhı.Ştan 200 litaya. 
1934 Kiıdinlat Xontteel IHIO ini 

nıştah 40 liraya, 
1934 İzmir Fuarı 100 kurtJttan 

8 liraya. 
l>ek tabiidir ki bu denede tı:bn 

pullarımız içerlsinde bu adar fu
la yilksclemeyenler de vardır. He 
yeti um:ıimlyesi itibarile n.iab 
müthiş surette Iehdedir· ~anı ara 
da hlç atlamadan çıkan pullanmm 
kollebiyonuna koyanlarmuzt bu 
gün esaıılı birer servet 1"8lıibl ..ı.. 
detmek doğrudur. 

Fakat arada çıka.nlardatı m 
yıp bir inkıta devresi geçiHDltrl 
miııden ve bilhassa bu ı.-ıMe 
yWrselen serilerden aımatM1a 
fÜddİ o kadar müteessir ye ylJl 
maktadttlar ki tarifi JıabD oıaa«ı 
ğI gibi tahmini de pek 10rtur! 

Ve böylelerine bemn ll• Mllb 
pulculuk ileminde palı olmakta 
}'IZ· Demek oluJO!' ki ,.ı toJda'8ö. 
1arm a1lA ihmal e~etl en 
Jnllhim nokta lilelMltıa devam et 
meMtir ! .Atada gdlU ..nıwea h@ 
~e baiiuma eıun& .!..ı.:ın aahU 
bit surette Mll..ııvıull'ma by 
fbaktır· BUgOD •aı e4ileıtt aını 
•ıva ldr JNI ıarın fa.izile Yamı da 

'QAf#tt MIUfll'llt ~•olHnf:J 



. . . -- -· -
·~·«ollll'o~•-w 

- -------- -. - -· - ·-·- - . --- -
... - - . . ,......._._...._ .. ~------- ---- - . -- - . . - ·, ' "-. .. ' 

t - ,, \KIT :; BiRf~TiTEŞRtl'"' 1940 • 

3Usa sütunlac: 

lrlanı•ıza dair l .... C .... U .... ill'hüii'y" .. e"'f ı~·n"'""l j is P an ya Dahi 1 iye 
i Nazırı 

1 17 nci Ylll j Bu sabah Romadan 
Yazan: Fazıl Ahmed Aykaç jBu sene fevkalade! ayrılıyor . 

lil\ZJ ı;eııç l aı.lt'ılnrdl\ söyle fi· 
klrlrr ı::ordiım: 

'ııralun, kll'alım, gc~lrrlinı; lıu. 
suc,l t <>ınnliillcrimiz ne olursa ol· 
"il" csl,ilC'r kar ·ı.;ıııda <'!birliği c-• 
ddim. lll'Jl beraber, hı-ı, beraber··· 

Ulıma hli~ it .. bir edlhizimln şıı 
ozlerl ~eldi: 
·'Siıni te.,ı.n etmf k, ıwı:in eıı 

bariz dı•lilidlr; l,o, unlar \"C' kn.zlar 
kalalı:ılıl, )&')nrlıı~· Bilakis nn;lan· 
lıır \I' kartalla.rdır ld yalnız ı:n.er 
\e trl, h:ısma uçar.'' 

llaııı::lsi ıloğru ~ Gıı.liba i!,i ... ı de··· 
Fakat hl'nit;r. yopmağıı lkticlnrı ol. 
ma) ıp da onu serı•fll urctte kn.
ntnmağa sa.uışamı)"lUllar için, tek 
lımit ·nl.J<•ılrl•ta ~mlmaı. mı? An-' . . ral, dikkat edllccf'k bır nokta \ar· 
dır: irfan baıtalamalrtaıı mıl\affa. 
k" rt ıımanlnr, çolt kere biu.at kcn·· 
dl haJ sİ) etlerine !'atır afmıc; olur
l:ır· Önlt>rine Ylb"llan yongada. 
nlkşek n~ların dallarından par
c:alnr lıulunı;;:ı. bile l'n t;ok görül<'n 
,<',\", asıl kendi blicür ka.falarmm 
t&ln,..rııdnn ibarC't gibic1ir· Li~in u. 
nutmamah, dün)-n.da. en ı:üc öğre· 
nilı-n ilim, ı,endlml:ı:I ,.e haddimt:ıl 
bilm<'k ilmi oldu! llt"lıüz orta. bir 
bh-;llln a<lamalnllı~ı ile -ld. bizdo 
'ok ~bldlr- haznlf'dilebilecck 
f11Pfhuflardan dahi mahrum ı;örü

rt>n yaşlarda dBha J ukarJ fikirle· 
rfn eksikliğine ~ı.mamalıyrı. I..ikin 
f"l!r f t'lmrllyiz· l;:iu scl.M'ple ~er et. 
meliyl7; ki zlttln i.crbl.vesl yolu ile 
J:Poı;ltğo 'eremediğimiz baz.ı mü
him mf'lekclıırf duygu terblvesi ile 
de hüyütmeğe mu\'8ffa.k oİamıyo
r az demektir! lUlll i harsımıu bu 
hılkımdan soı;lu bulnuunağa imkan 
J;orf.'mem! Korkunç bir ç.apeçullıık 
\l' li.iibsllllk; is~ ağdalı ıoekJi.m 
nutuklanna rnğm~n umumi ter -

1ıiypmizdc ro.stlanan çiirütiicii i L 
r af! 

Gr.r<•k ırna dilini, ~erek ha~ka 
ilcrl bir li11anı öl:;renf'm<'mi bir "" 
dam için, ilrri hlrer irfan merha
lesi nıe\ cut buluıınbilcreğin i ancak 
ıeka ciirclcJ'I ılılşüneblllr· Dirayet 
\ 'O 'fedan sahipleri ıleğf I ! 11 n g-iin 
kendi aramızda l llna rııl.ıla sÜ) le· 
diğimlı ıı.t>ylcri, ·matbuat m:ı ·a ... m. 
da müzalcerc etml'k1.en nr\'I' çn.ki
ni) oru:ı:? l\lemlPkctc. rayd~sı olmı· 
~·an niee saçma~·ı yn:ı:makta hiç t.e. 
reddüdüruiiz , ·okkrn? Rn ~iin 7.f!ka 
ıılya nmı;ı: hP.

0

r ı:i.iııılerı fazla inti
zam ız ı:ürliniiyor· R ir çok t:ıh•be 
ne yaıısın? };,inık, sokftkfn, ml'k· 
1 epte ~irkin ı;ii7, idi fiki r Yf' kaha 
mua.nı ıılıı ile h:t5ıboş Jı o~ mt lıl.: ;..ö. 
renlerin nıutlakn ~ibel lıııy, inM fi 
kir 'e müriiv,·etll ;.:öniil !iahibi ol
maları lr, i ıı, 1ablattan hı lki bir Catı
)C) alınış hulunmaları ikt11.a t\df'r. 

Tabiat ise o kadnr ciim('rt dıığiı_ 

dir! O :-.aman! O 7amaıı lst.e hu 
S-O)'SU7. 'c ileri ) axf'ler tekrar edi
lir· 

J<;~,.iler. söyle, ~ rnller böyle- {a 

lan filan··· 
R u memlekete asırlordant.eri bir 

çok sair, ecllp, miiHırrih falan :;. 
bl insanlar ~P.litl ı.ritmlcı. Bir ı:oğu· 
n un lisanı da, ZC\'ki rlP bugiin için 
çok pıyranmı ı,:örii n ii:vor. <Ttwrt. 
tahli! Fakat milli meteımız h

0

11n· 
lar! Bi.r. gcle<"eği hımrlarken ~P.C.'
mi t.cn i tlfnile me\kiinılf'yi.r.· Ve 
ge~ekten mukt<-dir aılaml~r hu-

~ ' nu yapmaıcl\ m tı\'affak ola.bllenlM· 
dir. Diln, ene:id glin \ 'C daha ön· 
ef'lerf çslışıı.nlara durmadan sal· 
dınnakta n" fayda \'ar ·: 
Bllmlyonız: hak, cehilden , e ne· 

zak~t, 1..orhıı.Jıkfan saılaka. mı M~-
!!İn ! F'a~l .Ahmed AYKAÇ 

·surette kutlanacak· Roma, 4 <A·A·> - scı-rano su. i i nrr, Madama villasında öğle ye-
l ?~ te;:rinicvvelde Cumhuriyeti- i meğini husıuıi surette yedikten 
i ~ızın. on deyinci yılını kutlayaca· ; sonra saat 16,30 da üniversite 
i gız. Kanun gereğine göre 28 te~- : mahallesini ziyaret etıni!f ve rek· 
i rinievvcl günli ba~layıp otuzuncu j tür tarafından ve talebenin 'iddeL 
f ~ünü _saat 24 de kadar sürecek o- i li alk ışlarile karşılanmıştır· 
! lan 1 ı nci yıldöniimli bayramı bU- : Serrano Suner yarın s:ıbah Ro· 
i t~n şehir, kasaba, köy. kara, de. i mayı terkrdeceklir· 
i nız \'O havada gece gündüz em- i Londra, 4 (.\ ·A·> - Gaydanm 
i sal.siz bır surette kullanacaktır· ! ''Crdiğ'i malümata nazaran Suncr'le 
f c. H. Partisi umuml idare he· i Mussolini ara.c;mda yapılan kcınu11-
i yetince hazırlanan talimatname J malar bir nC'ticcye varmadığı zan· 
i parti) e, vilayet ve belediyeye İ ncdilmrktPdir· Deyli Telgraf gaze. 
! ~rlmi§lır. Bu talimatnamede cum. : lesi de ispanyayı harbe ~ürükle· 

f
: huriyetin 17 nci yılmın nasıl kut- i mek icin ı1arfedilen gayretlerin 
!anacağı hakkında bazı esa.ı:ılar : muvııffakşyetJe tcl\'iç ooilmecliği-

1
• teshil edilmiş bnlunmaktadır. Ya· ! ni tahmin etmektedir·. Avnıpıı. \'R.· 

kmda şrhı imb.de valinin riyaııe. } :ı:iyetiniFı inkişafları Mu~olininin 
tinde bir komi~~·orı toplanarak i büyiik mahzurlarl:ı knr51la~madan 

f 1Eltanbula Ait kuUulamıı. pro°'ra! i lel'eke payla§mak ümidile meyda. 
! :nmı hazırlayacaktır. : na atılmakla hata elliğini ~ö~tcr-
··-.. ·-·· ···· - ···-.. ·····-·····-·-·· diğinden lspanyanrn aynı yanlııı R· "=:::::;==========:.-= dfmı atmak i~lememesl mlimkiin· 

dür. • 

Relslcalİlbaramazla 
Daalm•rka 

kralı arasında 
Anlwrn, 4 ( A.A.) - Dani· 

marka kralmm 70 inci doğum 

1 
yılr dönümü münasebetile reisi. 

"cumhurumuıı:la kral 'arasmda 
! karşıhklr tebrik ,.e teı::,.,kkiir tel· 
1 grafl,rı teati edilmiştir. 

Ronianyada 
İngiliz ıermayedarları
rim en mühimlerinden 

Franı1ız hezlmetinden Mnra ls. 
panyol ef~arı umumiyesi Alman 
zaferine. inanmır:ıtı. Fakat Alman 
propaganda111nın devamlı ga~·rctle
rine rağrne!l bütün miişahitler, ln
::;iliz muka \'Pmetinln muvaffakıye·· 
tini igbat eden ma<ldi \'a kıaları 
göre bil rnPk ı edirl l'r· 

Dl*er taraftan, Almıı.nvanm 
kendi11ine iltihak eden memleketle. 
re nn.sıl muamele ettiğinin nümu· 
ne.sini lspanyolların gözönünde ·bu
lunduğundan aynı akthetten kork· 
tuklan ihtimali vardır· 

gimdilik 1spanya ihtiyacı bulu. 
nan ~ıda maddelerini dahili hıu-p· 
ten ı:onra fspanyanm tekrar lrn
nılma.<ıma yardım arzıııınu isbat e
den 1ngiltere ilP. yaptığı anlaşma 
sayesinde tedarik <'lmektedir. 

Ortaköyde. bir amele 
metresini öldürdü 

Klark tevkif 
edildi 

Rükreş, 1 <A·A·) - D.N.r: bil· 
diriyor: 

General J<'ranko, İspanyanın ye. 
niden kıırulma~ma. vnlnı:ı: denir.le· 
re hakim olıın lngillz filo~unun fıı. 
panyaya temin ed<'bilcceği mcm· 
balarn tabi olduğunu nnlam;ıklA. 
dır. 

---------------
Ev"clki gece sa balı a ka,roı 

Ortaköydc kıskançlık yüzünden 
kanlı bir cinayet i.§lenmiş, bir 
adam metresini 1bıça1'1a. delik 
dı>~ik ederek öldürmüştür. 

Dün yaptığımız tahkikata gö 
rC', hadise şöyle cereyan etmiş
tir: 

Ortaköyde, Piş~lunda, Pi 
rcmeci sokağında 86 numarada · 
oturan tütün amelcsinden Iske. 
çeli 35 y~larmda. Faik, bir 
mUddet C\n.•el Hacer adında. bir 
genç kadınla. tanışmış, sevişe· 

rek 'beraber yaşamağa iba.slamış 
!ardır. 

Kadının eski dostu Aliden 
üç yaşında da bir çocuğu bu. 
lul\maktadır. 

Müşterek hayat cwela pelC 
tatlı s-eçmiş, fakat beş aydan 
sonra sık sık münakaşa ve kav
galar başlam!J}trr. Zira Hacer 
j::'tizel bir kadın ve Faik de çok 
kıskanç bir adam olduğundan 
kadını daimi surette kontrol 
etmekte: 

"- Yan baktın, göz süzdün, 
tuhaf konuştun!,, 

Gibi bahanelerle ikide birde 
dövmektedir. 
Faık son günlerde kıskançlı 

gını büsbütiin ileri götürmü.5 
,." karısını yine tütün amelesi 
1't>m:ıldcn kıskanmağa başlamış 
tır. 

Nihayet metresi ile Kemalin 
arasında ibir mÜ?k'l.Se'bct olduğu 
F-Üphc i kuvvetlenmiş ve bunu 
me) dana <'tkarmak maksadilc, 
Kemalin ~zrndan Ha~rc lbir 
mektup ~öndC'rmis, kendisinden 
b'r randevu isk'micıtir. 

F:ı.ik nkşamleyin e\•e gelince, 
ilk i~i Hnccre: 

"- Bugün sen b"r mt-ktup 

'ınamıj :ın oblir gi.in faizi mürck· 
l"bJ1<' :ı.lmacnktır· Çünkü yine pul· 

ar havat buhranından da mütcC's
ro r değildir! 

1 
Romruıya petrol mıntaka.ııında 

:üm.ışaın. Çabuk bamt ver,, rle _ lngiliz sermayedarlarının en mil
mek olmuş, fa.kat Hacer böyle him nıümeaslllerinden hiı i olan 
bir mektuptan hn.beri olmadığr lngiliır. tebaasından Klark dün 
nı ·~ylemiştir. Bükrevin ,'.\lkee~ .olelle~dcn bı 

Faik kızmış ,.e R .· b. ıindc te,·;cıf edilmL,tir. l\lark 8a. 
accı 1 ır bot · l bb .. ·· d b 1 'ı 't h'n.yli d"' •d""kt k 

1 
&J 1>şe uııun e u unma.- a ı . °" u en sonra ra r a - ham cdilmrktcdir· 

m:rş, lbenı.beroo içmişlerdir. Sa· Bir mıiddet ('vvel lııg'illz scfa
a~ 2,30 A ~ldiği sırada her iki. reti petrol mmtakaıırndan ihrac: e· 
Si de sa~hoı:: olmuı:;tur. Ji'aik dilen Klark'm Bloesli ııC'lırl lngL 
gene ısrara lbaş!amış ve Hacer liz konısolo.sluğuna tayini istıfsar 

nihayet itiraf ederek: cdilm~li· 

"- Evet iböyle bir mektup ~ p -
1
------.---

aldım. Fakat ~ana söylersem, ar emantarızm 
gidecek ve Kemali dövecektin. 

Herhangi bir kavgaya mani ol· sı· stemı.nde 
mak için yalan söyledim .. demiş 
tir. 

Bundan sonra yatağa yatmı~
lar, lakin bu cevap Faik'i tc-s · 
kin edeceğine büsbütün sınır. 
lcndirmiş ve bir hayli kurduk · 
tan sonra hiddetini yenemiyc. 
rek bıçağını çf'kmi.ş, kadının ü· 
:erine atılmu:tır. Neye uğradı_ 
gıru anlayamayan Hacer can 
havliyle kaçmak istemiş, fakat 
muvaffak olamamıştır. Hiddet· 
ten kendini kaybetmiş olan tü. 
tün amelesi elindeki bıçağı Ha· 
ecrin vücuduna rastgele sapla • 
mış, kadını r1elikdcşik bir halde 
yere sermiştir. 

Faik bundan sonra yaptığına 
pişman olmuı:: ve kanlar içinde 
yerde inlemekte olan metresinin 
üzerine kapanarak hüngiir hün· 
gür ağlP.mağa baı:;lamıştır. 

l\orkan Faik. elind~ kanlı 
bıcağt olduğu halde merdiven • 
leri üc:er beş"'r atlayarak kaç· 
mağa baıılamış, fnkat muva:r.e _ 
ncsinl kaybederek yere yu"ar · 
lanmış ve dindeki bırak vücu. 
duna saplanmıF-tır. Faik sokağa 
çıkıncaya kadar biiylcce birkaç 
defa knlkmış, tckrnr düf'mUş 
ve bıçak da tam 8 kere vücuçlu 
na saplanmı!jtır. 

.Katil, nihayet dışarı çtkııbii· 
mış ve dC'nİ?. kenarında vıkıln 
yıkıla ~o arken, kadının feryat 

Anormal vaziyetin 
11lahı 

(Baş taraf• 1 i11cidr:J 
;.;ru r ic:incle. jkl nı·I de~<'t·dc bir 
. ah"'l.\'t':I olan (,'i ı n,;11 h iikiımC't rdsi 
m f! \ kiin P. ;;~mı, bulun11yorıhı· 

f!le şlm~i ~·ı·mhl'rta;·nin harıı 
kabine i ile IH"ra'lıer nmha la7.n.1'ir 
ı-arti ba<il'.<anlığıııdım c;~kllml'sl ilr 
harp ' ıuiyetin in kahııl r, mt•chur et· 
liği bir :ıanı rrt ola rak hükiımelln 
teşekkiil t ar7.ıntlal,f ~ayrıt 8 hlillk 
ortadan ka lkıyo r ; bun,lan ı1onra 
h iikiınıt•I rc!sllği lif' <•kseri~·ct pıı.r
tlsi reis liğinin Çiirçllcle htrlr~mf' .. İ n f' 
imka n ha'lıl oluyor. 

hı_:.:İJtt'rP fia~\f'kill ( 'iir<;il sİ\'&!>İ 
k:nalderi ltlbaıile ı•o"o< ~tı•!)li blr a. 
damdır· Jü nrh.i nıııhafR7.akar Jl'H 
tisinin ılulnıa llt•rl 117.U\'larınclan hi
ri olınal•la brrab<-r tablatindrki 
şiılılrt.I ıınrtl ha'lınn ~C'f'mr~inr nıa.. 
nl tr!al.l.i rdrrılrr urıJı. llıırbln "" 
hiiyiilc hir sldıletır idarf' l'rlilcbll· 
ınf't.İ kin lıiikfımcle hrtirllıll~ hal
de ıızunra hir ıaman Cemh<'rlın nin 

· r•arti llılf'ri s ı fatını nmhRra:ıa rtn11'. 

... ı lı n mlanılır· Fı,•,nt Çcirrilin hnrıı 

kabln"'inl ff'.;kil t•fliği ~iınılrııhrri 
ılC\ :ım eden lıl11r<'~I nı11lı afa1.rd<İ\r 
part i :-.za<>ııı ıları lıir kı<;mının f'nıll· 
.,elrri rn rit olmaılıi:ını ~ii,..trrıli . 
rarl rm!lnfııri'lm ı-lstımıi lılliıfına o
larak clr, nın eılrn ihti~alkit.r \ Uİ 
)'<:tc nihay('f \'('riJdi. l~k"erl) rt 
ııarlisi ile kıı hinrııirı b:-sı hir sah ıs 
ııhdesindr art'-' hirlr,Cl'rktir. 

ASlM US 

Demiryollarile 
Denizyolları 

n1üesseseleri 
Ha fta tatili kanunundan 

istiına edildi 
Aııl:oın, ~ (IJıı.vııo;i) Mü. 

nakalat ,.ckalctinin "'iist~rdiai 
t'> Co 

Jii:r.11111 üzerine devlet <lcmiı·yoJ· 
!arma bağlı iş yerlerinin hart.u 
tnlili kanununda!\ istisnası hak 
kındaki koordinasvnn karai'ı 
Vekiller Heyetince kabul edil. 
miştir. 

Bundan l>.ıska yine miinaı.a· 
18.t vckii.lc-tinin göstcı diği lü. 
zum üzeı ine denfa yollıı.ril~ li 
manları iı:letme umum miidür. 
lüğii iş ycrlel'inde J:Ündc iic ı::a · 
ate kadar fiı.zla mesai yapılma. 
sı ve bu yerlerin hafta tatili 
kanun undan iı:tisııası hakkın · 
daki koordinasyon kararı Ve. 
killer Heyetine<: kabul edilmiş · 
tir. 

Japon başvekilinin 
beyanatı 

Tnkyıı, 4 (. 1.11.) Üç taraflı 
pakim imzaı;ından o::onra matbua
ta yaptığı ilk hryanatta başvekil 
Konoyc demiştir ki: 

Pa ifiktc hatp ,·eya "-tılh, şark 
ve garp nı ıf kürrclcrindc Japonya 
ile Amerikanın mi.ıtckabil menfa. 
atlcrine ne cckilde hürmet edecek. 
lcrinc bağlıdır. 

Ba'ivckil. ü; taraflı pakta rdğ. 
men .lapon~anın Amerikayı sebcp-
iz tahrik t>lrniycceğinc i~arct ct
mi~, fakat i~birli~i y::ırm:mın ilk 
~artının Jap<•nyanın ~aıktaki \'azi. 
yetine karşı Amerikanın ycnid('n 
anlayış \'C sempati izhar etmesi !;j. 
zun oldu"unu füh e et mi ;tir. 

Başvekil 
B ilahara Baş\'e.kilimiz, reıaka

tinde valimiz, komutanlarımız, mc. 
buslarımız ,·e parti müfettişi oldu. 
ğu halde, hkcnderuna hareket et· 
mi~lcrdir. 

Soğrrkolult, ./ ( A.A.) - Baş\'e
kil Doktor Refik SaYdam, Isken. 
derun, Reyhcı.niye \'~ Kırıkhanda 
trtkiklerde bulunduktan sonra, 
sehri mize gelmi~\erdir. 

Reyhaniyf', 4 ( A.A.) - Ba5\·e. 
kil Doktor Refik Saydam, dün sa. 
bah saat 10 da ş~hri:nizc ~elmislcr 
\'e ::ehrin dışından itibaren rokak. 
larr dolduran halkın ~amimi te1..a· 
hürleri ve alk15ları arasında bele· 
diyeyi şereflendirmi~1erdir. Sayın 
misafirimiz. meydanda toplanan 
kalabalık halkın sür!kli alkı~larına 
halkonclan mukabeled~ bulunmu~. 
lardır. Halkın dileklerini ,·e istek. 
!erini dinledikten sonra ayni teza
hürlerle Kırıkhan i~tikametinde 
yollarına de\'am etmi~lerdir. 

l\ırıklıan, 4 ( A.A.) - Kmk
hanlıların bir kaç ı.ı;ündenberi sa. 
bır.:;.ızlıkla kendi::.ini bekledikleri 
sayın Ba5nkilimiı Doktor Refik 
Sa~ dam. diin sabah c:a•.t 11 de ::eh. 
rimizi şcreflcndirmif:lcrdir. Schrin 
mcthalinde kendi. jı;'j ka1.a il~ri ge· 
!enleri, mektepliler, J,!cnçlik te.ıki
Iat ı mensupl .. rı \'c halk karşıla. 
mıı:tır. 

l~ırıkhanlılara ıltilat eden sayın 
mi5afirinıiz. belediyede Kırıkhan. 
lrlarm .dilekle:·'ini dinlemi~lcr \'e 
şehrin ihtiyaçları ile alakadar ol
mu-.lardır. 

7 Alman 2 nalyan 
denizaltısı ballrııaı 

ı Baş ımnfı 1 incide) 
Amira.llığın tebliğın::tc şöyle 

denilmektedir: 
Dfü:;man ahiren denizaltı ge 

milerilP ticaret vapurlarına kaı 
şı yaptı~ı tıtarru:'.lıırda harbin 
ilk ~afh alarmdakinıic'n daha 
büyii'k mu\·a!fakıyctl<-r rlde: et. 
miştir. 

Frıı ıı~ırnın ı:ııtkııtıın.dan ve Al 
manyanın l<'ranım: Atlas ı:;Rhil 
]erindeki limanları ele :; rirnıe. 
sın den sonra bu netice r.s<ı "'Cn 
bek l cımıekte idi. Bıı limanlar· 
dan kalkan cienı1.allı gl.'mileri 
Ol<yanmıla A lm an limanlar ın. 
da.n p lkanlanbn dahR. fıl:r.la 

kıılab:lmrktc<lir. Ru s n dc\•rc 
ı.aıfında da e\'\'clki clenelcr<le 
nlducu gihi. <liiı.mana z.ayı.ı.t 
verdirHmi;;tir. Den:1. \'<' h~wa 
kııvvctlerimh: son ha(Uı la,r ?.ar 

. fında yedi Alman' ve ı.kı l Lalyan 
deni?.alt ıı;ı batırmı!\ ve: dığ..ır 
bru:ılarını da hasara u::ratmı~. 
tır. 

1.o ntfra, t (.\ . \ .) - HnvR ,.,. <111-
lıili emniyet ıH·zarctl~ri ı cbliğl: 

P.ııı;iin ılii9maııtn :;enir; ıniky<ı'lta 
hk lJİr faaliyeti olmanııssıı da ii_;. 
lrdrn P\'Vel ,.c öğleden a:r. so·ıra 

mUnfe.l'İt 111'u!'. •yRpan muhtrlif dll'!. 
nıan tayya rele-l'i bulutlAI' arı:ı!lında 
ııcarak bilha·ı;a Jn~ltt'l'rnin re· 
nııhu ~r'ki~1ne ;:diı;i g-ii1.d bopıb:ı· 
lar atmıslaıdn. 

Bombalar bazı binA bulunan 
mnhallrre düı;er ek. bir keı;: kiı.;inin 
ölmC''!liııt? ve yaı:alnnmıuıına !IC'bl'p 

olınuı:la r d 11. 

ikinci bir düı;ınan bombardıman 
tayyaresi öf!lc.den F.7. &onı a a •cı 
tayyarf'!crimiz tarafından diiı;üıtil · 
müııtiir· 

Am,.fcrclam, .\ ( A ·.\ ·) - o.::-;.u 
bildiriyor: 

<:arMmha ı:;iinünii Jll'IRCmbrye 
bağlayan gt'cu ve pr.rı;ıeınbr günü 
?.arfmda ımbahın ilk ııtıalJPl'indc 
lnı:-ili:ı: ta:.·arcleri yeniden Holan. 
ılıının bir r.ok mıntaklarnı:ı bomba· 
lar ıılmıı;l;r<lıı·· Yapılan akınlardan 
ı-n ziyad" Haarlem ı.;ehri mlilees
cıir olmm•tur. Mahalle aralarına dü· 
ı:cn bombAlarm tPalrile 17 ki§i öl. 
mü!; ,.e 20 kL"i varalanmıştır. 

l .ondra, 4 (.\ ·A·) - Amirallik 
daireı,lnden trbliğ edilmiştir: 

Osirls adındaki lngillz deniT.altı
aı 22 eyliıldc Adriyatik denizinde 
Curtatone smıfmd11n lılr• İtalyan 
torpido muhribini batırmıııtır. Ha
tırlardadır ki 26 eylül tarihi! 1tal· 
yan lf'b 1i~indc hu torpido muhrJbL 
nin Arialar Dc>ni7.inde battığı bildi· 
ıilmiııti. 

Lmıdrn, 4 ( A.A.) - Osiris de· 
nizaltıı:ın ın Adriyatik denizinde 

H itler • Muselini 
Dün Brenner' de üç aaat 

görüıtüler 
Bı'tnner, 4 "( A.A.) - Filhrer 

\'e Du~e, bugün saat 11 de BTen 
nerde buluşmuşlar ve uzun bir 
görü!P'lle yapmışlardır. 

Görüşme, Duçeııin husml VR. 

gon ulonunda başlamı§tır. Gti· 
rü~meye iki memleket haricive 
na?.rrları da iştirak etmişlerdir. 

Brenner seyahatine, Führe. 
rin huswıi treninde a...~da'ki 
kimseler i~tirak etmielerdir: 

1talyanm Berlin büyük f'lı-i .. 
si Dino Alfieri, mare~al Kritel, 
Dr. Dietri. Dr. Borman ve Fi.ih. 
rerin yaverleri. 

Ducenin hususi treni ile dP. 
bu ıııeyahate vağıdaki kimse· 
lcr iştirak etmiştir: 
Almanyanın Roma bliyi.ik el. 

ci~i Von 1'1ackenzen, general 
Nacei. Duçenin hususi kalem 
direktörü Scba.stianini, harı('i· 
ye na7.ırının hususi kalem di. 
rektörü A nfuso. 

Brrııncl', .~ ( A .A.) - Strfa· 
ni ajanı;ı bildiriyor: 

Saat H.40 da. Führer, Du(e, 
Von Ribbentrop ve Kont Ciano 
~örii§melerin ya..pıldığt va.go11. 
dan a.ynlmışlardır. 

Hitle.r, kendi askeri trenine 
binmeden önce bir askeri müf
reY.eyi teftiş etmiştir. 

Hitler, Duçeye fevkalade sa. 
mimi bir surette veda eylemiş 
ve tren hareket etmi~tir. Bunu 
M usolininin treni 11aat H,45 de 
hal km a !kışları arasında. Bren· 
nerde.n a~Tılm~tır. Cia.no ela, 
Musolini ile birlikte hareket et. 
miştir. 

TEBL1G 
Ercııncr, ~ ( A.A.) - Tebliğ: 
Führer ve Duçe, mevkut AI· 

ma.n • İtalyan nokJ..ai nuar te 
atileri çerçevesine dahil olarak 
bugün Brennerde mülaki olmu1' 
!ardır. 

İki ~vlet adamı, üç M.at sü· 
ren ve mihver rullUnda.n miil. 
hem olan samimi ıbir • gi)rii.ı,me 

esnasında iki memlckctt alA.ka • 
<lar eden bütün meseleleri iki 
hariciye nazırının huzuriyle 
rnUr.akere etmi~lerdir. 

Mareşal Kiclel görüşmenin 
sonlarmda hazır bulunmuştur. 
Gör~melPre hususi ıruratt., 
yenilen öğle yemeğinde devam 
cdilmi~ir. 

A iman ~a7.f•f Plcrinhı ~ Jmlan 
Rcr7iıı, 4 ( A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor:. 
Bcrlin matbuatı Brcnnrnı~ 

ya.pılan mühim mlilakatlardı.rn 
br.hsctmcktedir. 

Dcutsche Allgcmainc Zcilung 
gazetesi iki biiyiik r.;l'f arasmda. 
yapılım her çörüşm<'yi fevk;ı,. 
lıirlc tarihi hiı.di~elerin lJ!kip ~t 
tiğini yazmaktadır. 

Gazeteler Brenncr mülRbtı · 
nın iki memlekC't nraısuıclal 1 
anlayışın gittikce kun<'llcrıdi • 
ği bir 7.amana tekabül cttiğtni 

tebaıiiz. ettirmektedirler. 
Hamburger Fremdcnbladt g;ı· 

?'C!esi mülRkat esna;;ında sulhun 
tanziminde.n olduğu kadar harp. 
ten de bahsedilmiş olması muh· 
temelse de harp ~ni bir sa.fha. 
ya girmek üzere b~Junduğunu 
yuma ktadır. 

Ga:r.cte şimdiden tahminleri 
yapmanın lüzumsuz oluuğunu 
çünkü, Brenner vagonunda ve· 
rilen kararların nelerden ibaret 
olduğunu öğrenmekte gecikmi. 
yeceğini ilave etmektedir. 

bir İtalyan torpido muhribini lm
tırması. bu denizaltının kaybetti~i 
ikinci mu\'affakiyettir. Gemi 9 ey. 
lül tarihli teblilde bildirilmiği veç. 
hile Akdeniıde de 3000 tonluk bir 
ltalyan iaşe vapurunu batınnr,ttr. 

Osiris 1928 de inşa edilmi~tir. 
1475 tonluktur. 

Curtatone sınıfından ltal}•an 
torpido muhripleri 966 tonluktur 
,·e marn dökmek için icabeden ter· 
tibatla da mücehhezdirler. • 

Her ;:. erde daima gec:cn altın ak. 
puldur· Hatti divebiliriz ki al

r.ın m bzul olması ha.sebile fazla 
<'hr-mnıiyct Yerilme-yen memleket· 
l"r p ılun ~eri vine b ı köşc-dir. 

lıı.nnı ıtıııter"k vaka ımı halline !-~~~~!!!!~w~=~!!' ~!!!'!!!!!!!!!!!-!!! 
yetisen \'e hadiseyi anhn·arak 
:F'aik'i a.rama<Yn rıknn p~lisler 
de pe!'linden ~a."'mağn başlamış. 

yakalamışl:l rdır. 

Cinayet tahkikalınn müddei. 
umumi munvinlcrindcn Ziya 
Yazgrın el koymus, kadının cc· 
scdi adliye dok.toru Salih Hasinı 
tarafından muayene olunmm.;. 
tur. Haccrin yara ları beş yerin 
dedir. 

T tlRKÇF. SÖZLÜ Wll J;.N ı-o"EFIS MISnt MUSllllSI ILZ Sl)SLt} 

B 0vt)K: AŞK n M AOERA Jl'ILMt 

Hulıisa l'decek olursak şu ncti
"H vam ız Jd küçilk bir ·aııta p•ıl 
oplamağa ba..,layan bir l'ocuk 

ft ncliğinde sC'merC'ııini görür ve 
11crvet rıahibi olur· Bilrük ise ihtL 
varlıklarında rahat ederler. lhli· 
~·ıırlar da evlatlarına değ'orli bir mi
t as hrrak:ırak ron ı;a~ el erine yine 
pul r;ıyc .. lnde ulaı11rlar. 

l.min FC:~femihi.1 

!ardır. 

Faik, viicudundan akan kan· 
lar czun bir iz bırakıp kaçtı. 
gır.dan polisler bunu takiben 
kendisini 'i'ulnıuşlar ve Faik 
tam rıhtım kenarında Ortaköy 
cam9 önünde ayaj!r kayıp de· 
nizc yuvarlanırken kcnnisini 

Diğer taraftan Faik. Reyoğ· 
lıı hasta~"sin~ kaldırılmıştır. 

Yaraları aı?ı r ve tehlikelidir. 

Sinemasında LEKELi KA D ı ·N 
Baş Rollerde: YUSUF VEHBi ve LEYLA MURAT 

DiK KAT: Filmin u:ı:unluğu yUzUnden bugün .ııeanılar.: 12 - t - 4.15 - 8.30 1'I D da. Bugilıı 12 de 
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1 r·~·BEYKöZ~iôViER~iiÖE~··e·1R··· Eğlenceli yazılar 

Yaz an 'ISKEND(R.f.5ERTELU 

Yazan : lskender F. Serteııı GEZi f~ TiNiN HiKAYESI 
Mizancı Murad'ın Abmed Mltbat'a 

, ._ ... _ • • • ",.."~ verdiği kitap ~ ı 6 __, 
BÜ\''Gr ~ · l't~K SAl~SI l\ll':ZARUK, UÜ- ı duruyor· BUyUğUn, kUçüğUn ihti· 

Güreş meydanını orta 
l\~!,~l~t-:T 1HTll' AU ynnn, kadının, erkeğin iki cihanla· 

E.';EI.l<~Rl\llŞ··· • rını rabtcden yegane köprü işte 
Saksı mezacistan im~· herkesin çr§lll-i ibreti önUnde du-

oyuncular almıştı ... 
-24- . Demet, meııagiLU rezail·i dünyc· ruyor· ., . . . . . 

'~~·yeden kurtulmuş binlerce bah- Camı ·ı şerüın ıçındc, ctimle.sl 
Diye soruyordu. 
Bu mrada ihtiyar hakemin 

sesi yükseldi: 
- Oyun bu acanım.. Ziyanı 

yok. 
Herkes merakla güreş mey. 

danına bakıyordu. 
Şimdi, her.şey anlaşılm15tı .. 

Bayındırlının bacağı kını· 
:rnıştı. Koskoca gövdestle yer. 
den kmtıldayamıyan bu dev cüs 
seli pehlivanı zorla sürükliyerek 
kö.qnün altındaki odaya götürü· 
)'orln.rdı. 

Yusuf f a.zla alkıctan hoşlan. 
ınadığı icin. hasmının sırtını 

Yert! getirir getirmez. derhal 
me:·dandan <'ekilmi§ti. Soyun· 
ma o:fa!lındn kurulnnırken bu 
f'Öz.lcri duyunca hayretini ve 
teczsürlinü gi.1.liyemedi: 

- Ne olmuş yahu? Bir kaza 
n11 olm u.ş? ! 

, _o;ycrc!< oda kapısından çıp. 
la.c vücudilc dışanya fırladr. 
Ço!nk Hüseyin Yusufun yanına 
ro!:uldu: 

.. - ;.ıerak • etme. a.ğam ! Bu f ure. çok <;elin oldu. Kırışmaca ;.tan olacağı önceden belliydi. 
•Z, S"n nlta dUczUnce, senin 

~ı;Uağm. ~opuyor • sanmıştık. 
.... kan! tyı l:urtnrdm. Bu herif 
ture~c:ı değil, yol silir.diri. üs· 
~ilnc abandıkça abandı .. Ezdik. 
~: ez U. l<"akat, o yükü birden· 
r.;~~ aırtından orospu bohçası 
: nasıl silkip nttrğına hiı.la 
vaşıyorunı. 

t Yusuf, bu hadi~dcn çok mü. 
ees 'r Olll'U tu. Arkadaşı Ban· 
dırnınlı Hih'cyinin eözkri kula. 
ğınn girmiyordu: 

- BR.ymdırlı Mehmedin ba · 
c..ai Jnrılmış diyorlar. . doğru 
rnu a~~a? 

Diyerek hakemin yanma koş. 
tu: 

Gerçekten kırılmış mı, us· 
1.am? 

Hakem ciddi bir tavırla başı 
r.ı sallndı: 

- f;vct.. sol bacağı diz ka. 
l>aftndan kırık. 

Yusuf yere eğildi.. 
Ve Bnyındırlıya özür diledi. 

. I~usura bakma.. Ben, se • 
r.ın gibi kıvo.sıva ovnamıvor d ~ • J ,J 

unı. Kaba.hat sendc::lir. 
:F' Bayındırlmm canı yanınl§tı. 
b akat, Yusufn söyliyecok söz 
Ult.ıı11yordu. 
. , - Gilrc; bu, kuzum! Ziyanı 

~?·'· Ölmedim ya. Kabahat be. 
1nı?ir. B.?n çok sert oynadım. 

h Dı;rc cevap verdi. Yusufun 
eyceanmı ve tee3Sürünü gö· 

tenler: 
• - Ne candan, ne sa.mimi a. 
liarrı. 

Dıyerek Yusufu takdir edi" 
~·orıardı. 
f liiıdiseyi ça.'buk öğrenen Ca. 
der Bey derhal ch·ardan bir iki 
t t)ktor çağırtarak, Baymd1rlıyı 
edavi altına aldırmış ve biraz 

Sonra - gelen doktorla bera· 
~r - bir arabaya bindirerek 
diaydarpa•a hastanesine gön-
crıntııti. 1 
Güre.<ı meydanını orta oyun -

fU.lar almış, paravanalar, masa. 
~r .... koyarak, çocukları eğlendir 
•ege b~lamıştı. 

tı Yusuf pehlivan alelacele giyi· 
, e~k. harcmağalarmdan birine 
.lakla tı: 

- Beni Cafer Beyin yanma 
0tilrUrıü.z, dedi, Beyefendiye 
ır Çift sözüm var. 
l:laremağas1 yol gösterdi. 

tll l'usuf, merdivenlerin basa. 
. klannı iki§Cr Uçcr atlayarak 
ı:ı~i kata çıktı. 

t liaremağası üst katta Yusu· 
t~. sert bir ta vırla bir§eyler 
t YlUyordu. Yusuf es.dece hıı .. 
~ğaııının· ., . 

... -- Beğendin mi 3u yaptrğr 
•ıl. '>ı 

ı)e';iığini duydu. Gözlerini a • 

çarak: 
- Haydi, sen Beycf endi ye 

haber ver, dedi, ben sana hesap 
verecek değilim. . .. 

Bu sırada Yusufun sesini du· 
yan Mısırlı Cafer Bey kapıya 
koştu: 

- Gel bakalım, koca arslan! 
Ben de şimdi seni çağırtacak. 
tını. 

Ve elini Yusufa uzattı: 

- Seni tebrik ederim. Şimdi 
inandım ki. yalnız Türkiycde 
değil, bütün Avrupada da meır 
hur pehlivanlarla güreşebilir. 

sin! 

- nir <le mcrcliı:cıı altından 
geçme1• o(jıır getirmez <ier1cr! • 

[:tJ ·Il·l 
5.10.940 Cumartesi 

7.30: Proı;ram ve memleket' saat a. 
yarı, 1.35: MUzlk: Pldklarla hafif 

Yusuf. köşk sahibi kendisini 
tekdir edecek dUşUneesile öz.Ur 
dilemeğe hnz.ırlnnırken. Cafer 
Beyin bu iltifatı knrşısmdn bir· prograın, S.00: Ajanıı haberleri, s.ıo: 
den tire ~Ultunet buJmuş ve: Ev lmdını - Yemek Hsteıerı, 8.20/ 

- Te~ekkUr cdC'rim. beyim! 8.30 :lJUzlk .programının dcvnmı (PJ) 

Fakat, emin olunuz ki, bu k·ır. l3.30: Program ve mcmleket·aaat a· 
ma hfıdiscsiıL:lc benim suc:um ve yarı, ı:ı.33 : MUzik:- ~fuhtcUf şarıuıar 
kastım yoktur. Eğer ben ken· (Pi.) 13.50: AJ:mıı haberleri H.O:S: 

dimi korumasaydım. onun yap. MUzlk: PIAklarla muhtelif §1\rkılar 
trğı ezici oyunlardan \•ücudum proı;-rnmının dcvnmı. H.20: MUzlk 
delik deşik olacnktı. J{:ı.burga JUyasctıcumhur bandosu (Şef: lh!an 
kemiklerim tamam ile kmlacak· KUnçeı ), rn,oo, l5.30: MU:z:Ik: şnrıuıı 
tı. Bı.-ıa giireş değil. dövüş der ve şarkısız film parçaları (1'1 . ı 18.00 

Program ve memleket aaat ayan, 
ler. !lem de kıyasıya bir dö- 18.03: MUzlk: Radyo caz orltestram 

"' (İbrahim özgUr ldareıılndc ı. 18.40: v·u· ... 
\·e geniş bir nefes alarak fla· Milzlk, 19.00: Konugma (Bibliyograf· 

ve etti: ya), 19.15: MU:z:ik: TUrkUlcr, 10.30: 

- Bereket \'ersin ki, yaptığı Memleket Bne.t aynrı ve Ajans haber. 
hatayı kendi de itiraf etti. Yok lerl, 10.45: Müzik, 20.111: Radyo ga:ı:e· 
sa, ölUnceye !tadar vicdan aza- tesi, 20.45: MUzlk: Fasıl heyet\. 21 .ıs 
bı çekecektim. Czülcce!ctim. , Konuşma tGUnUn meseleleri), 21.30: 

Hamdi Bey ortaya atıldı: MUzlk: Radyo salon orkestrası 22.30: 
- Böyle dev cüsseli bir ada· Memleket saat ayan, Ajans haberle· 

mm gemi direğine bcnziyen rl, :?2.50: Konuııınn (Ecnebi dlllcrle • 
b~cağnn nasıl oldu da kıra bil- Yalnız kuııı dalga postnallc)' :?:?.50: 
dın? l\IU:z:lk: Cazband (Pi.) <Saat 23.10 a 

B . kadar yalnız u:z:un dalga postasilc) 
. - enım kastını yoktu, be· 23.2:5/23.30: Yannkl program ve ka: 

- Caııım bıı 1.-aclar nıii.srif 
olma; öpiişmcmi::: bıttiktcıı soıı 
ra rnjwrn ,'lilrersbı! 

• 

Sinema ve tiyatrolar 
• • Bu•Ak§am 

saat 20ıi30 da Tcpc'1:ı.§ında 

oram kısmpıda: • 
oTELW 

lto:ncdl kısmında: 

Bu ak
0

§&m saat 20.30 dn. 
Yı\LI GŞAO •• 

---ı--0----• 
Raşit Rıza Tiyatrosu 

Halide Pişkin Birlikte 
7.10 pazartesi 8.10 salı geceleri, 
Beyoğlu Halk Sirtemasında: 
}·ataklı l'agonlar Ko11trolöril 

t~yn:ın, hfı.bgüh-i cbediyyeUni sfı.· J ;k?ar.~ meşeden olm~,!t üzere, bir 
J cd~r eden ihtiynr mcşclermiş ! çıftı dorder aynkl~, ~geri Uçer a· 

Çiçeklerse, hanelerine n..-det c_ ynklı şamdanlar gorduk· Çatal ma
d<:rk.en mezarlık önünden geçen hallinden m~şe_ kesilmis. uçları bı.. 
köylil kadınlarmış! Pcrde-i ismet çnkla. dUzeltilmı.5. Başka tanat yok; 
surctile başlarını setreden bez par· liikin bu sadelik içinde o kadar sa
salarını çiçek znnnetmi§iz· nat görUIUyor ki mUzcyyen bir tUr· 
~yas ettim: o kirli bez parçala· benin salonunda alt~dtın mnmm 

rr çıçekten daha temiz dahn liitif cşynya rekabet cdebıhr· Mabedin 
geldi. ' zemini eski halılar ve seccadelerle 

Artık öğrendik. köyiln yakınlığı mcfnıştur. 
na _hükmolunacak' emareleri tahkik n, O~ A. L IY A KADAlt 
etti~. Hakikaten bu civarlarda me- On u yınnı geçerek K ı 1 I ç 1 J-

Zal"lstnnlnr hep mUrteficc bir ma· d a n çıktık· 
h~lde, asır mahsulü bulunan meşe K ı l ı ç 1 I d a n B o y a 1 ı y a. 
ngaçlarile tezyin olunmuş bir hnl· kadar mUıntedd olan yol, her yer. 
~o Hulunuyor.' Mevki ve vüksek a.. de bulunur yollardan değildir· 
gnçlar cihetile .ınlnarclc.rden evvel Köyden biraz öteden itibaren ta 
bunll\r mU,şahedc olunuyor· bilha.s- B o y a l I ğ a kadar kömUre 
sn H fi s c: y i n ı ı y e gelindik· ma.hsus meşellktir. O meşelik için· 
ten sonra, Ufku lııata 'eden bu e· den geçen yol, ince kumla döşen· 
!iil kümelerin kesr<.>ti köyley· miş· Saatlerce gidiyorsunuz: Ne 
çokluğunu ima eaiyor. ' rm kum tUkcniyor, ne de m~eler!··· 

lillEDI l.\IE KE..~J<~ iHTt!.\IAM Hnyvanlar bile ayaklarmm altlna 
lntihnb olunan 'ma.bnllin e:ı hava- serpilmiş yumuşak halıdan mfitc

~ar 'Ve. en latif noktalardan oldu· §e~kir olarak yürüyilşlerini tebdil 
ı;una dıkkat ederken bilcümle he- cdıyorlar-

H ık S. sablnrınm uçlarını aıem-i uhraya. Mayıs ibtidasmda. meşe sUrgUn. 
Beyoğlu a ıneması bağlayan babalarımız göz önU leri iki kanşı geçerse arzın kuvve·i 

Buglın ıınat H te: ı - Çölde bir geldi: Nazar..1 snlftbctlerindc m!~ ~n.tiyesine ııUphe ;ruıemez. Meşe 
TUrk genci. TUrkçe s6zlU, 2 - Mek· ken-ı muvakkatin ehemmiyeti yok- fıdanı beş senede agaç oluyorm~· 
sika GillU, S - Mlkl. ' tu;.nakl~ mümkündür; hatta daha HERK t} L DE~ RE O lı1 B 

Yoch'il 3 perde • 
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Uenye gıdersek, onların babalarmı A G A ~ A 
seyyar hnymencşin buluruz. R e c e b A ğ ıı. önde gidiyor· 

Mesken-i ebedi ki yevm-i mukad- Yolun letafet ve muvafakati lal-
dere kadar tebdili gayrJ mUınk·· _ mz hayvanlar tarafından takdir 
d_ilr; elbette onun mcvkiile le~~ cdilmeyib in.--anlarm da. nazar-i dik. 
tine daha ziyade ihtimam oluna.- katlcrini celbetti· H c r k U 1 ne· 
cak. şelenerek dillendi· R e c e b A-
B~ baid köylerde, mezaristan ğ 8 Y ı sarakaya ala.rn.k yavelere 

~sktidarda olduğu gibi, Ermenilc~ ~~adı· Sağır rehberimiz, H e r
nn; yahut Beyoğlunda olduğu gibi k: fi 1 il n yavelerini ciddiyyata 
frenklerin pay.i tahkirleri altlnd~ hamlederek cevabdan geri durmu
değildi,r. yordu· :ikisinin bnğmna.smdan or· 

Zümrüdden bir kubbe-i safa-nü- ~ çm çrn ötüyordu. H e r k u
ma sayesinde bu baid köşelerde 1 !i n ~~ şiveleri cemaati pek çok 
§imdilik bakir olan fezail..i islilıniy- güldUrdu· Hatta H c r k ü ı, bu 
yenin himayesi altında. tecavüzden sayede, P r o m e t e n i n bile 
masun olarak sine·i pUr ,...,rnrmn affmn mazhar oldu. 

· ' """ "Af" dedim me\·du olan emanetleri siyanete ; evet, H c r k U l 
muvaffak oluyor. kabahatli idi· Bacaklarmm kuvve_ 

K_ I J, ı ç J, ı y A v ARDIK tine güvenerek muttasıl ileriye ko-
Bır dakika sonra. yani onn euYOr ve M e n t o r ile kafile· 

yım ! Kendimi, dUştilğUm bo. panı,. 

yundunıktnn kurtnrmak için, :::=:::::::::===--__.:'..=:::::::::::::::::::==== 
bacağını elime geçirince, demir :······ .. •••• .. ••• ............ - ........... ......... 
gibi sanlmıf:ım. O kndnr şiddet l i R -"-··-··········-····--·-f 
li bilkmüşüm ki .. Diz kapağın· 1! Q m Q Z Q ll f lkra l Q 1 l: ~ 

dakika kalarak, K 
1 1 1 

ç 1 on Yİ geri buakıyordu· P r o m e t e 
ya.sıl olduk· Köye nyak basarI :: ihtarda. kUSU: etmedi ise de, H e l'" 

n_ın.z .sok~l.ardnki sıbyan'm kesre- k ü 1 de dinleyecek kulak bulmı. 
dan kırılmifi. O da benim boğa. , i · 
ğ:~a;~~aaltı:~~§~~.rer~n bo" E Namazı mı orucu mu? ! 

ti, yilzlennın humreti insanı madı-
kn.meti, ihtiyarlarda bile meş~~ ~imdiltl yaveleri sayesinde Her-

dikkat cttiniz~e anlamışsınız.. 9 ı i dır! - onun k:ı.dar kı}'asıya ~ 
olnn husUn, bu memleketin hay:Sı k ü 1 il n kabahati §imdilik affo· 
ve suyu hakkında bir fikir lundu· 
sına yardnn ettı. peyda. 

et!~~~ikat, tcessUratnnrzı tekzib giirc~miyordum. Bektaşlye sonnuşlnr: - Orucu.. i 
- Namazı mı scvcrsh., oru- H • 

Zeynep bu sırada harem dai· cu mu? ayretıe sebebini sorunca: : 

resine geçmişken, Yusufun gel- Bektaşi tereddüt et.medcn ce· - .Mübarek demiş; tatlı tat-! 

dı.gvı·ni görünce tcl""'la koştu: h Yenir de onun i,.in' · 5 - Wp~m~: ~" ! 
(Det:anıı var) ... -----·-·--··-.. - i 

K I l I Ç l t fı.b .. h Iı :mevakid . . u avasile sayı-
en ınu,ıı· 

Canıi'-i §Crifi 
de tek b" t n :-on cemaat yerin.. 

Küçük Hikaye: 1 -----(Dünkü nüsJıadan mabaad) 
Miistahkem me\•kı kumandanı \'azlyeti kısacn anlattı· Kol· 

ağosı, nynı koilekslyon ynprakları arasından usta bir el. yahut 
hafif bir rUzgfırln kaldırılan aynı nebat vaziyeti içinde duru· 
yordu; ve bir saniye, sanki, bir kurumuş nebatın uçlarında taze 
bir usare kunıldar gibi harekete geldi; yahut, bu usare, sade· 

cc gözlerinde idi: 
- Pokô.la paşam; dedi; madem ki emrediyorsunuz yaparız! 

"Yaparız!" yalnız bu kelime bnsit ve gündelik bir iş gibi 
dudaklarmdan c;ıkmııilt· Adeta, müstahkem mevki kumnndnnı
nm masa.c;ı üzerinde duran ailiıh şuradan alınıp şuraya kona· 
caktı. YaJıul bir n6bct değiştirilecek; en çoğu bir meka;c kı· 
tasma kumanda edllecckU· 

Subaylardan lı!ri: 
- Ramazan o.ğa; diye ilerledi; yahu; bu toplar Çimen-

likten lntepeye gidecekler! 
- Pekô.li1, ynparız? .. 
Bir başka subay dnha ilerledi: 
- Rnmaznn ıığa! iyi düşUıı bir; dedi; Çimenlikten lnte-

pcye diyoruz. 
- Pekala paşam; evvel Allah yaparız i§te ... 
Mti.'ıt.ahkcm mevki kumandanı ve bir kaç subay daha fazla 

ısrar ctmodiler: 
- Sen bilırsin Ramazan ağa; dediler; götürmek için ne· 

ler istiyorsun baknlim? 
- Hiç!- Blr tabur asker yeter paııam? .. Biraz halatla biraz 

da kUtUk verirseniz ... 

Ertcal sabah Ramazan ağayı ie başında buldular. Von Ep·ıe 
mühendis Şnayder de oradaydı; bir tarafta, diğer iki teknis· 
Yenle bE.'rabcr duruyorlardı· Ramazan nğa, binba.eı Şnaydcr de 
uzun ve ince bacaklı bir böcek tcs1ri bırakıyor; az sonra bu bö
ceğin birdenbire çntlnynra.k bir cam çıtrrdısı Uc kaybolacağını 

dilşUn.Uyordu. 

....... ..__.. . ır eneşırle tek bis tnbut 

Burmalı apolet 
KENAN HULOSJ 

Kolağası, ilk is ola.rak getirdikleri iki kal 
Bunlnr nakledilecek a~ır topun OO"""d • ası muayene etU. 
ı,- . b J .... nn )'arnn . r 
ır ınsan göğsil kadar da gen~U. Kalasları b. b nus ı uzundu; 

rende! cdi; ''c yağladı. Uçlarma. iki demir h~a ıçak sırtı_ kadar 
kalnrı da kahn iki lıa1nta geçirdi· Ncf 1 raptetti; hal
soyunmuşlnrdı ! Gö;r.;ı.,10 ·nı s.i~'Sh b. er. er Ynn bellerine kadar 

t>..., n " :1I" )osun k 
Ramazan nğa, hepsini de birer birer h la apamış gibiydi. 
tıpkı bir top arabnsınr götüren hayvan~ tı~ . Yanlnrmn dizdi; 

t 
ar gıbı di . ' d Av 

opun hemnn ön tarafına gelenler aral zı:,or U· gır , annda e k . 
lnrdı! ~onra, bir adım geri çekildi: n uvvetlı olan· 

llk kumanda: 
- Hey! Arktıöaalar! Hazır mısmız? 
- Hazırız~ .. 
- Hazınz! .. 
- Hazırız! .• 
-Bir! 
- !ssa! ... 
I{oca namlı, iki sıraya. dizilmiş yüze 

nuzlnrından ynkalanmt§ bir ökUz gibl s'Jkr _ ııe:cırin ellcrindC', boy 
1 ındı· bi . 

ve inadını birden bir(\ bırakarak C.'lllcdi. h . ' r sanıyc durdu; 
llk yUrüyUş. ' afıf kımıldandı. 
Ramazan ağanın gozlerlndc ilk kırpı 

ncf erlerin bu ilk d=ıkikalardn fıdcta yor ~:n ·· Fakat birclcnl>ire, 
'·' az sonra belki bir ya.but iki san· u uklnnnı hissetti Snn. 
.ıu ' , ıye ge i .. . 
bur ynnhş bir toprak Ustünc dl!şmUa h ç nee, hulUn bir ta-

" avasız bir il .. hl. k 
'bt tıkanacaklar: ve belki de orada , . 

5 nı ma u 
gı · 1 rd iht· . k w ~ aml assı olacaklardı. 

Aynı san1ye c c ı:,nr olagasının sesi ikinci defa du· 
yuldu: 

_ Hey erler! dıyc gUkrcdi; içinizde k , an kız varsa dısarı 
ula ..• 

Yarı soyunmuş neferler arasında tuh c •.. k . . . . • . a uır ımıldııııış 
Batarrııcl:ı ıkıncı bir esneme; ıkincı bir adını dalı~ So b' ... · .. nra ıı 

(Devamı 6 n<'ı sahlfrık) 

(Arkası Yar) 

Bir arabacı ağır 
yaralandı 

Anadoluhisarmda, Yeni ma. 
hallede 2 numarada. oturan Bay 
burtlu Asım oğlu trevfik, dün 
arabasına. yüklediği mısır ko· 
çanları ile evine gelirken, ~'
girler alabildiğine koşmaya 
b~lamıştrr. 

Bu sıra.da Te\iik muvazene · 
sini kayi>ederok ara.banın teker. 
l~lcri arasına yuvarlanmış ve 
agır surette yaralanmıştır. 

Beygirler güçlükle za.ptolun· 
muş, arabacı Tevfik hastahane. 
ye kaldmlmışbr. 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
Kıymetli sanatkar Ra§it Rı 

zanın Halide Pişkinle beraber 
Bcyoğlunda Halk sinemasında 
paznrtesi • Salı günleri munta· 
zaman temsiller vereceğini se· 
vinçle haber aldık. 

1Ik eser Yataklı Vagonlar 
Kontrolörü isminde çok kuYVet 
li bir vodvildir. Çok sevilen bu 
değerli sanatkara ve arkadaş. 
]arma muvaffakıyet temenni e· 
deriz. ' 

Bir kitara hocası 
aranıyor 

Metod üzerine ders ,-erebileD 
bir kitara muallimi aranmak" 
tadır. Gazetemiz idarchane9· 
ne muracaatlan. .... ~, .:.. . . ' .. . . 

le 
r. 

1 

e 

o 
:ı 
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Balkanlı atletler abideye mera
simle çelBnk koydular 

11 inci Balkan oyunlarına iş· 
tirak edecek atletler dün T:ık • 
sım cumhuriyet abidesine me· 
rasimle çelenk koymuşlardır. 

Atletler saat 16.15 de Galasa 
ı ay lise-si bah~esinde toplan_ 
mışlar. önde Şehir bandosu, ar· 
l:ada bir takım izci \'C kafilelc. 
rin Qniinde sırasile Bulgar, Yu· 
nan, Ti.irk. Yugoslav, Romen 
bvrakları ol Jğu halde bando. 
r:•ı'l çaldığı yürU.}iiş mar9r ile 
muntazam bir ~ekilde abjdcye 
ridilmiştir. 

AbiJe önünde bandonun çal· 
dtğı Balkan marşı ile Balkan 

Birliği bayrağı direğe çekilir. 
ken, çelenkler de atletler t:ır:l · 
fından abideye vazedilmiştir. 

:\Ier;ısimi müteakip atletler, 
bölge binasında vali taraf ında.n 
kabul edilmişlerdir. Kabul me. 
rasiminden sonra atıcfü.ri bir· 
birine tanıtma maksadile bölge 
taraf mdan Taksim belediye ga. 
zinosunda bir çay verilmiştir. 

Çayda vali Liıtfi Kırdar, be· 
den terbiyesi umum müdürü 
general Cemil Taner, diğer bir 
çok zevat ve gazeteciler bulun.. 
muştur. 

Yugostav atletlerı dün geldiler 
Bu!;Un b:ışlıyacak XI inci 

Balkan oyunlarına iştirak ede -
cc-:{ Yugoslav ekibi dünkü kon. 
\'ansiyonellc şehrimize gelmiş· 

tir. 
I<afilc 29 atlet ve idareciden 

mütcşekkildir.lstasyonda Yugos 
lav sporeulannı federasyon er. 
kanı. bölge murahhası, sporcu • 
1ar ,.e halk karşıJaınrştır. At -
Jetler trenden iner inmez husu. 
si bir vapurla ikametJerine tah· 
sis edi!en Suadiye oteline götü. 
rülmüşlerdir. 

Kafileyi tc~kil eden sporcu • 
lar ~unlardrr: 

Kafile rci.'Ji: Similitch 

J\oşucu'l.ar· 
Klinar, Despot, Raçiç, Stefa 

noviç, Flas, Markoviç, Obersek, 
Srakar, Buratoviç, Banscak, 
Kotnik, Kosir, Gabersck. 

A t'la nuı'llı r: 
Lazaroviç, Zivkoviç, Abramo. 

viç. Bakov. Vuçeviç, Lenert. 
A~malar: 

Ifavaçcviç, Markousiç, Mav
rır. Goiç, Stepisnik, Gurçiç, 
Vuçcviç. 

Pellinen Kara Ali ile 
yine güre§ecek 

Ankara, 4 ( A.A.) - Geçen 
hafta Türkiye başpehlivanı Te. 
kirdağhnm da iştiraki He An· 
kara şehir hipodromunda yapı. 
lan serbest güreş müsabakaları 
bu hafta pazar günü saat 10,30 
da 19 :i\layıs stadyomunda tek· 
rar edilecektir. 

Bu haftaki mUsabakalar, ge. 
<'en sene Kırkpınar güreşlerine 
ı
0

c:tlrak edememiş olan Mülayım 
pehlivanla Te'ldrdağlı Hüseyin 
~tıısrnda, ve geçen hafta milli 
tn kım sa bık antrenörü- Pelline· 
ne m1~Ji•p olan Kara Ali jle 
f'rlltn,...rı arasında yapılacaktır. 

B·ı mil~ııbakRlann açılışJ mil 
1i ta.1nm1m1zın kıymetli eleman. 
tarından Celal ile Yaşar Doğu 
arasında yapılazak ,bir karşıl~ 
ma. ile olacaktır. 

K -sa haberler: ---..-------------
1i- Anknradan blldlrıl<lqıl.ıe göre Ti· 

ca:-cl Ve'd'ıleU demir, ı:u\·aı ve deri. 
1 •rın az:ıml ld'ır ytızJ~lcrlnl tcsbit et· 
mc't Uzere tetkiklere baJlnmııtır. 

B~ylccft bu nı'Ul • •ler üzerinde lhtt· 
k\r yııpıtmn~m·:ı lt:ı~ olarak önUnc 
s:eçlle ektir. 

.. JapoD'Brla aramızdaki mal mu. 
t .. ıcıesıniD arttırılması \"e birçok se· 
b~P·', '" muallAkta. kalmıı .tlcar1 mc· 
selclerm halli kararl~Urılmı11tır. 

ı;u m:ı!ur:..la Japon murahhaalarly. 
le murahh:ıslarımız arasında hariciye 
,·et:.Aletindo mUzakcrclere seı:lhnlştır. 
MUzakerelcrin sonunda yeni bir Uca· 
ret anlaşmasmın esaslan tesblt olu· 
DacakUr. 

• Memlekctinılzde radyo sayısı her 
ay bir miktar daha artmaktadır. Ha
len 63 \"illyotte 86.234' radyo bulun
maktadır. 'aunlardaıı 37183 sayı ile 
1stanbul blrinct, lOfH sayı ile Anka· 
ra ik1nct. 5290 sayı ne lzmlr UçUncU, 
2886 sayı ile Bursa dördüncü \•e 1662 
sayı ile Kocaeli beşinci gelmektedir. 
12 vıı~yeUm!zdc binden tazıa rayo 
\"ardır. 

• .rtaSyadan kAğıt ve diğer bazı 

maddelerin lthall devam etmektedir 
Böylece ltalyadan alacağımız ola.ıı 3 
milyon ıtra i83.400 liraya lnmi§Ur. 

Blltçe Yakında tasfiye olunduktan 
sonra, ltalya D• yeniden normal ti
cari mUnuebr.ta bB§lanacağı haber 

Balkan kongresi dün 
toplanamadı 

Dünkü sayımızda saat onda 
bölge binasında toplanacağını 
yazdığımız xı inci Balkan o. 
yunları kongresinin birinci ceı· 
sesi açılamamıştır. 

Buna sebep konvansiyonelin 
g"eç gelmesi ve Yugoslnv mu. 
rahhaslarınm kongre saatine 
kadar şehrimizde bulunamama· 
sıdır. Bu sobepten kongre bu. 
gün saat onda bölge binasında 
toplanacaktır. 

Balkan oyunları radyo 
ile bütün dünyaya 

yayılacak 
Bugün ba.~lıyacak olan Bal· 

kan oyunları türkçe ''e ecnebi 
lisanlarda radyo ile bütün dün. 
yaya yayılacaktır. Bu neşriyat 
her müsabakanın sonunda ya· 
pılacaktır. 

Bu suretle 1stanbulda. buluna. 
mıyan atletizm meraklıları rad 
yolarr ba.5mda müsab~J.rnlan 
dakikası dakikasına rahatça 
takip edebileceklerdir. 

BORSA 
- Ankara 4-10-940 -

ÇEKLER 
~terllD 5.2.ı l 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Dolar ısz.20 

Fr~ 

Liret 
lavtçre Fra 
Florin 
Ka)1şmark 

Belgu 
l>nıhml 

Lava 
Çek Krona 
Peçe ta 

7.lotl 
Penı:ll 

l..ey 
Ulnaı 

100 Yen 
100 hH-ç Kronu 
100 Ruble 

---
29.68'15 ---

0.99'15 
l.622S 

-
JS.90 

-
26.532/J 

0.625 
S.176 

81.1875 

81.003 

- Esham 
Ergnnl 

ve Tahvilat -, 
rn.r.s 

Vakıt neşriyatmdan : 

Seçme 
Hikayeler 

D 6rdüncl ldtab 
neşredildi 

Bu kitabda: 
Kenan Huluti 
Hikmet Münir 
Yekta Ragıb 
Osman Cemal 

Muazzez Kaptanoğlu' -
nun hikayeleri vardır. 
l~ sayfalık bu kitabın kıy. 

metı 10 kuru!>tur. ·---- :.: 

verilmektedir. 
• Roma llUyUk elçimiz HU.scyln 

Ragıp Ankaracıan şehrimize gelmiş· 
tir. Elçlnılz bugUnlcrde Romaya dö· 
neccktlr. 

• lki ay mezuniyet almış olan Tl
c:ı.ct Vekllctl İstanbul tcıkHAtıancl•r
ına mUdilrU Hakkı Nc::lhl, mıntal:a 

Ucarct mUdUrlUl'!'Unde bir vazifeye 
na:.> ~!:,ıtır 

Macera diye buna derler 

Parasız bir Macar genci 
Sirkeciye ·kadar bir vagonun 

tekerlekleri ar asında geldi 
lmre adında bir Macar. par::ı 

kazanaraı{ ıecgin olmak hül. 
yasile se~ ahate çıkmağı kur· 
muş, fakat tren parası olma. 
dığından Macaristanın bir kö· 
yünden trene atlamış ve bir 
vagonun tekerlekleri arasına 
uzanarak yola çıkmıştır. 

!menin niyeti ltalyaya git. 
mektir. Fakat bindiği tren doğ 
nı Tilrkiyeye gelnıış ve Macar 
da etrafı tanımadığmdan bu 
halde Sirkeciye çıkmı11tır. 

Nihayet yakalanmış ve ka· 
çak olarak hududu g('ÇT.:?ek su. 
çundan dün de adliyeye veril· 
miştir. 

1mrc, pasaport kanununa mu 
halif harekette bulunduğundan 
dün birinci sulh ceza mahkc. 

mesinde sorguya. çekilmiş, §un· 
larr söylemiştir: 

"- Yanıma bir miktar yiye 
cek aldıktan sonra bir vagonun 
altına uzandım. Oldukça rahat 
geldim. Fakat niyetim ltalyaya 
gitmekti. Şehirleri tanımadığım 
ve yakalanacağımdan korktu. 
ğum için yerimden çık1p etra· 
fa bakamadım ve buraya gel. 
dim.,, 

Neticede İmrenin 50 lira. pa· 
ra cezasına. mahkum edilmesi 
kararlaştırılmış, fakat sabıkası 
olmadığından teciline karar 
verilmiştir. 

Imre, Macaristana iade olun. 
mak üzere polise teslim edil· 
miştir. 

Burmalı apolet 
- Bae tarafı 5 incide -

denbiro Ramazan ağanm başka bir kumandası: 
- Hey erler!-· Çeken çekmeycnin anasını? .• 
Ahmet Mehmede sordu: 
- Kolağasmm ne dedüğlinU duyuyon mu ula? .. 
Ahmet: 
- Duyuyon, dedi. Sen de duyuyon mu Mehmet? 
- Duyuyon ya? 

- Ne diyo ula!" 
- Çeken çekmJyenin anasmt diyo ! 
- Yapem JDI ula! 
- Yapsm ula!-· 
- Yapem ula!-· 
Ve sonra, Uzeıindc yağlıuımış kalMlarm kaydrğı kuru bir 

toprakta. ibir böcek sUrüııUnUn ezilmesini andıran sayısız, uzun 
ve ağır çat.Irdıla.r!-· 

Gece yaru;ı m\Uıtahkem mevki kumandanı '·a:ı;iyeti tele_ 
!onla sordu- Nöbetçi zabit: 

- Yan yolu geçtiler pqam; dedi-
- Nasıl gidiyorlar? 

- Hiç paşam! .. Kolağast aynı §eyi söylilyor .. Bu gidi§le 
ynrm sa.bah tntepede olacaklar! 

Ertesi gUnU, ıı&fak ''a.kti idi; Çimenliğin meşhur namlıla.
rmdan biri lntepeye monte ediliyordu, yirmi dört ısaat sonra da 
a~e geçmişti! 

İ§te Scddilbahirdeki d~an cephaneliğini havaya uçuran 
meşhur topun hiklyesl!··· 

tkl gUn 80Dra mllıltahkem mevki kumandanı Ramazan ağa· 
yt çağrrdı. ErkAnıharblyenin kendisini taltif etmek istediğini 
söyleyerek bir dileği olup olmadığmt sordu. Ramazan ağa para 
mükifatmı reddetti; vo sadece aynı Mbat kollek!!liyonunda ku· 
rumuş ince parmaklarından birini omuzlarındaki apulete doğru 
götürdü: 

- Bu değişecek; dedi; burmalı olacak! .• 
Hay koca Ramazan ağa; hay! .. 

Toptan yaş aebz;e ve 
meyva fiyatları 

4/10/94'0 Cuma gUııU lııtanbul bele· 
diye.si merkez hlllndc toptan satılan 
orta derece yq meyva ve sebze fi· 
yatları: 

dn~ Kuru, 

Bamya 10 
Domates kır 2 
Domııtcıı sırık 3 
Sakızkabağt 7 
Soğan • 
Fasulye ç~tı 10 
Fasulye Ayşekadın 10 
Fasulye Ye§ll 10 
Fasulye Barbunyc kırmızı 7 
BUbcr dolmalık 5 
BUber sini 7 
Ispanak 7 
Lnhana 6 
Semizotu 8 
Patlıcan b;ıı J 
Patlıcan orta 2 
Patlıcan ufak l.25 
Patlıcan Bostan fi 
Asmakabnğı 12 
Hıyar s 
Maydanoz -.50 
Dereotu -.50 
Havuç 3 
Pancar 2.50 
Turp kırmızı 1 
Turp bayır 2.50 
Uzum Çavuş 25 
Uzum Balbal l1 
Uzum Razakı ıs 

Uzum yapıncak 13 
üzUm Siyah 12 
'Üzüm Mllşkille 16 
Elma Amasya 20 
Elma lnebolu JO 
Arm.:t yabani 6 
Ceviz kabuklu 12 
Şeftall 25 
Ayva 8 

KE.'\"AN HUL'CSt 

Şubeye Davet 
Fatih .Askerllk Şube&lnden: 
1 - Şimdiye kadar hiç askerlik ct

memiJ ve geçen celplerde bakaya ve 
sevk artığı kalmı§ 316 - 33~ (dahil) 
doğumlu topçu, muhabere ve istihkAm 
mnı:fına mensup erat askere sovkedi
leceklercllr. 

2 - Şubede içtima günU 15/10/l{HO 
Salı gUnU sabah saat (9) dur. 

MUkelleflerin tayin olunan günde 
nU!us hU\'iyet cUzdanlarlyle birlikte 
§Ubcde hazır bulunmaaln ll!n olunur. ..... 

Fatih Askerllk Şubesinden: 
Smtf 8. heııap memuru Mehmet Kt

mil oğlu Ahmet Tel"!lk (2f24) acele 
ıubcye gelmesi, 

ımms::s=:=::ı w.arm:::::m 

1 Göz Hekimi -
. Dr. Murat R. Aydın • 

1
8eyoğlu • Parmakkapı. imam 
ıokak No: 2. T~: 41553 
Mu•rene "' he! tüılü göz 

::amelıyab fıkan 1çin parıuı:ı •. 
D 
m:I"" 1 il •"•' ımr:-.. 
Nar 
Kestane 
Muz yerli 
Taze incir 
Limon ecnebi (400-G76) 
Karpuz Alaca ba§ 
Karpuz Alaca orta 
Karpuz Alaca ufak 
Kavun Kırkağaı;; ha§ 
l{avun Kırkağaç orta 
I~awn Kırkataç ufak 
Kavun Hıısanbey ba§ 
Kavun Huanbey orta 
Kavun Hannboy ufak 

9 
8 

50 
10 

7~0 

15 
8 

" 15 
8 
l.50 

20 
12 

16 

1 

1 

, -
Türkiye Cumhuriyetı 

Ziraat Bankası 
Kurulu8 Tarihi: 1888 

Sermavesi: "loo.ot>o.ooo Türk Lirası 
Sube ve Aians "~edİ! 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 2 8, 8 O O Lira 
ikramiye Veriyor 

l.Iraat Ba.nkasmda kum!ıaralJ n lhbaraız tasamıı hesaplarında en az 
CiO Ura.sı bulunanlara senede t defa ı;;ekUecek kur'a Ut apğıdaJd 

platıa gOre ikramiye dağıtılacaktır. 

' ' 
Ade& LOOO LlraWI &.000 

• 600 • 1.000 • 
' • laG • LOOO • co • 100 • &.000 • 

100 
1%0 
160 

• 60 • 6.000 • 
• tO • t.800 • • ıo • uoo • 

01.KKAT: Hesaptarm~ak! paralar bir aene lç1Dde M liradan &falı 

d~yenlere lkramlye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle nrUecekUr. 
Kur'alar senede ' defa: ı EylQI. ı Blrlnc1kAnwı. 1 Mart •• ı Hazlraıı 
tarihlerinde çekllecektlr. 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürluğunden: 
Şimdiye kadar mektebe kaycledllmtı olan talebe ndedl alınacak mlkUrı 

tecavUz etmr, olduğu cihetle qağıda1d gUnlerde blr ırfrla mUaabaka imtihanı 
yapılacaktır. 

7 Blrtncltcorln mıo razartoı;I : 
Saat 9 dan 12 ye kadar cebir, Trlkoometrt 
Saat H ten 17 ye kadar Ccomctrt 

8 Blrlncl~rln lMO Salı: 
Saat O dan 11 e kadar Fi:z:lk 
Sa.at 13,30 dan 15,30 o. kad:ır kimya 
Saat 15,4~ ten 17 ye kadar yabancı dil "Fransızca, 

lnsııızce, Almanca,. 
Mektebe yazılı saatlerden geç gelenler, kayıt kamcslnl yanında bulun· 

durmıyanlarla, lrnpya kalemsiz veya. mavi mUrekkepa1z gelenler lmUhıuılara 
l§UrAk edemezler. (9803) 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

ClNSt l\llktnn Eksiltme 1'('k11 SaaU 

Kalay 450 Kg. Atık Bk. 14,30 
Ynssı kayış 200 Metro Açık Ek. 15 
SUpUrgc bUytlk boy 2950 Adet 
SUpUrgc kUçUk boy 500 

" 
Açık Ek. 15,30 

1 - 2/X/940 tarihlnd<' SUpUrgcy<' teklif olunan fiat haddi lı\yık g6rUl· 
medlğinden ve diğer iki l<ıılcm eşyaya talip zuhur ctmecllğ'lndcn ekslltmelerl 
§eraltl sabıka druresinde on ı;-Un tcmdid edilmiştir. 

lI - Eksiltmenin 14/X/940 l'azartcııl gUnU hlznlarmda yazılı saatlerde 
l\:abataııtıı. Levazım ve Mlibayaat ııuboslndekl Alım Komisyonunda yapıla-
cağı HAn olunur. (9493) 

Yem Neşrıyat 

SAVAŞ 
Bu kahramanlık, nskerlllt ve milli 

yetı:llik mecmuasının 14 Uncu sayısı 
da. çıktı. lstlklAl sava§ında cereyan 
ctml§ hakiki harp hlkAyelcrl ile mem . 
lekcUm1zln kryınetıı muharrlrlerlnin 
yıı.zıınrı milli ve nskcr:l §lirler ''o re
simlerle çok gUzcl çılı:an bu mecmua· 
yı bUtun okuyucularımıza tavsiye 
ederiz. 

• •• 
Yeni Edebiyat 

Arkadaşımız Suad Dervişin bllyilk 
bir dikkat Ye !Una ile ha:ı:ırladığı ve 
tanmmı§ birçok imzaların yardımını 

temin ettiği "Yeni Edebiyat,, gazete. 
sl bugün çıkmıştır. Bu ırayıda Saba
hattln All ve F. Celllctt!Dln hlkAyclc
rlyle Naci Sadullah, HUsamcttın Bo. 
zok, Abidin Dinonun fikir ve sanat 
yazıları ile genç ııalrlcrlmlzin gUzel 
§llrlerl vnrdır. Tavsiye ederiz. 

Çocuıc Hekl.m.I 

Ahmet Akkoyunlu 
ı aka!m, TaUmııaııe Palu No. ' 
Pazarda.ıı mu.da bergtlzı 11aat 111 

teo eonra. ·reıeton f0127 

1 

Safa T angör' ün 
Ortaokul l, llk Okul 5 inci .smıf· 
lann mU!reda.t programlarına 

uygun olarak yazılan 

Müzik Kitabı 
pek yakında çıkıyor. 

r KAYIPLAR ) ----
İstanbul Emniyet mUdUrlUğü t tın· 

cU aubcslndcn aldığını Sl/8il9 ayılı 

ikamet vesikamı zayi ettim. Yenlsinl 
alacağımdan esklatn1n hUkmU yoktur. 

l"unan Tabaasmclıua Rabella Zaloni 

• • • 
035 • 936 senesinde Kecfdlyeköy 

42 inci ilk okuldan aldığım phadet. 

nameml zayi ettim. Yenlalnl çıkara· 
cağımdan csk1sin1n hOkmU Yoktur. 

)lustafa :BU3ilkzater 
(33662) 

Sahibi: ASIM US 
Basıldığı yer: VAKiT Matbaast 

Umum neşriyatı idare eden: 
Re(ilc Alımtt SttJtnf'., 


