
.. 

{' _ __ Ba kuponu keıdb aaklayma ----

V AKIT KtTAB KUPONU 't 
Tcrtib l den 25 e kadar kupon toplayıp id. 

remize getiren okuyucularımıza Resim! 
Hıı.fta Mecmuasmın 26 nUshalık lkloc 
altı aylık kollekııiyonu ile bir hlk&ye ki 
tabı vereceğiz. 25 kuponla birlikte 2. 

'10 

12 
da ödenmesi lAzımdır. Taşra okuyucularımız 

ayrıca 15 kurug !Sd<'yeceklerdir. _J 

Çankırı da korunma tecrübesi 
~lnn, H (f\.A.) - Bugün burada hava tehlike· 

s1ne kar§l bir konınma tecrübesi yapılmıştır. 

3 

den fazla işçisi olan 

alardaki kadın 
e er ek işçiler 

u ay sonuna doğru beden terbi
yesi mükellefiye ıne tabi tutulacak 

• Beben Terbıyeai Genel Direktör!U· 
ğU İstanbul mmtakası asbaşkanı Fe- • 
rldun Dlriıntekin, Beden terbiyesi te~
kllftt kanununa uygun olarak teııek· 

===-~-::========================= 

T 

Y azan: Fazıl Ahmed Aykaç 
Harbin ba l.ıngıcınd:ın dcirt ~tın 

önceye luular Almıı.n toprağında 
hulunu:ı; onlum. \:ol intıb 1 l'IUH 

nklıyan delterılen işk bir kaç 
ahlfe: 

Berlln, 9 Ağuc;tos 939. 
Bir hııftn. C\'\ el Tarab~ ada otu

:ran blr do.:tu gormeğc gltmi tim. 
Ran;ı}n tı6"11ll man?.ar : Bol n~·dın· 
li'.:{ •• Sonra t~miz, nefti ' e erin 
botraz_. 
~u saatte Berllndeyim. nnrn::un 

en islck ,.0 a.rnndır yerleriudcn bl 
ti (I\urftistünılum) . 1 aJ1lımıtııki 
~) lcrin bıışlıcalan: Birlbirile bu· 
run bnrunn. sa;) 1 ız otomobil, nto· 
büs , c J ıım) on. Ondnn t><>nı ıs 
lal<, mundar 'e fıdct.;ı ynpışknn bir 
ha\n... D ha onra bunaltıcı, öldü· 
ucü bir n ltu ! 

ı S\Ct, n e lmı H y&rnbbi! 
btanbuldıııı çıkarken ~'UZ! ' ıız.· 

ma :-a ıı.hdctml tim: Yorgu';.ıu 
i;'U.n sonsuzdu. Hiç obnıı.1.5a bir 
hafta elline kitnp kalem nl· 

~ , 
mıl ııcar,nn diyordum. Bliyük söy-
lemi im! İ tc imdi ŞU koca Bcr 
lindc yine J' ıızıcl.<\n teselli arı)'O· 
rum. İlk aklıma gelen filürlcr, her 
,.nl.it S•endi kendbno tekrarladı· 
ğıın ozlcrdir: Biz hulu ı tnnbu 
hın kıymetini ne 'ım.dar bllemiyo 
l"Uz; di}orum \O g\lzelllğlnl ne l.;a
dar gol'('mlyoruz? Onun için o N\ 

nnn tcprağın en ~iizel uoktalnrmı 
bu SC\imslz J' erlere b"nzctınek i · 
tll cnlorimlz Yar I Doj:;rrusu hazin 
gaflet! 

Sokakta oturup hava yerine ben
ıln koku 11 nlm:ık: otomobil, tram 
\"ay ''"' lmmlon uf,'llltuo;u dinle· 
mck. İste llerlinln pek me hur 
caddes ndeld I<e,if ı Halbuki ılilsli· 
nUyorum; u ~tte mese'u 'l'arab 
l-Udn'id Alm:ın sefarcthan<' inin ö· 
nU ne cennettir!.. Hele Emlrgiın· 
dnkJ çm:ır nltı ! 

Alman~'Rnın mUkemmrl paptah 
tnıı ilk ·defa 1917 de tanıdımdı. 
Deınl'k ~öyle böyle ) irml iki . ı.ene 
e'" cı. o , aJ ıt memleket mtıkad· 
clcratı Kn'.\ erin elinde bu1onnyor
clu. Bagü~ de b ka bir ayıık altm 
da. Uürri-.:ef.slz ölkc yaj:'llturlu ha-
\0.1 "' • 

':"' n, <'nmurJo solmkfon da ha sc-
\ inıslzdir Domda ne \ar? Temi{ 
ki 'e m

0

amurlyet namına. hemen 
her şey. ı·a olmıyan un ... ur? İste 
en mlihlm taraf o? 
,. ~ıı.llba o olmıynn sey, tatlı ruh 

e ınsanı insan yapan. biriblrine 
tl\diren sıca'l gönUldilr. l\lrnfaat 
:Iİ.tinmcden oks:.unnyı bilen el o;u 

OCa ınnmfırcdc hir tnne '.\Ol\ "':ım· 
l'0 rum. Elbette bu '.\'tlllh • hir dii· 
5Uncedir. \·e öyle "oımnsmı clilc 
:rinı. l'ıı.kn t_. 

llerlinde bir yeri cillden çok sc· 
'1lorum: Hanannt bahçesi. Hele 
() . 

nun içlndcl i nl u\ aryom pc)( ho· 
d urna gidiyor. llurnya her gcli im 
~ e bos sıuı.Ocrlml orada ~cçlnnek 
iidetımdlr ••• l1nt> ö~ le p:ıs- !lm !,, 
ka Ul<anılakl 3tırlnrı ıl t ime 
~ Ydetttıd n onra doğruca dıı<ii
~ bahçeye gltml tim. l'iller hor· 
ınlnrmı sallıyor, maymunlar 

~asl<arnlık ediyor, arslnnla1'Sa es· 
nı Ordu ••• DU,ündilm dü Ür.dlln1 \ 'C 

~hnlının içinde ne kadar m.ır za 
1~ \"nrsa öğiltmcğc çnh ,tım. 

G r ilin ki ~innl bu Juıdar sC'ne 
C\'\ 1, line 

0

şo lm.f<-slerln önünde, 
fll im lana nrcsındıı beynimi ' c 
ru ur'n h"l!I t:ımuı olan fit.lrler
{ hiç biri 1 de' mt>mlştlr. E · 

bi doku :ruz on dfirtto gırt· 
a 1 dru- dolu bir Alman) & 

• kül edip A~stoetanberi çalışmakta 
olan gençlik klUplerinln mesai §ekil· 
lerini kontrol etmoye ba§lamıştır. 
Asbaşkan dün Yalovaya gitml~, ora
daki çahşmaları gözden geçirmiştir. 

Feridun Dirlmtekln muhtelit spor 
meseleleri hakkında dün bana eu be· 
yanatta bulundu: 

Dün sabah 
Beıli .. den 
a yrıldı 

Bir Tebliğ Neşredildi 
Berlln, a (A.A .) - D.N.B. blldtri 

yor: 
Sav) (itler Birliği komiserler heyetı 

reisi Molotof bu sa.hah saat 11 de Ber 
l!nden ayrılmıştır. 

Alman narleiyo nazırı B. von Ri· 
bentrop ·lele gelerek B. Moloto!u al· 
mı ve J.nhalt ıstasyonunn götUrmüıı 
tur. Devlet, parti ve ordu erkClnı is 
tasyondn hazır bulunuyordu. 

B. Molotof yanında Sovyetıerlo 
Bcrlln bllyuk elçisi B. Şkevatzeo ol· 
duğu halde Alman rlcalile snmıml o· 
ıaınlc verlaln~mış ve iki gUn süren 
zcn"ln mesaiden sonra Berlinden ha 
roket ctmi~tir 

ım lıt TEBLtC 

Bertin , H (A.A.) - Resmi Tebliğ 
12 ve 13 Teşrinı anı 1940 tarihle 

rinde Berııne ~nptığı ziyaret csnasm· 
da Sovyetler Rlrliğl komiserler beyeU 
rols1 ve hu.ne!~ e komiseri B. V. M.. 
Molotof, Filhı·crıe ve Alman hariciye 
nazırı B. Von Rlbentropla .mllltıkat· 
larda bulun.muştur. Fikir tnatiler. 
karşılı1'lı bir ftlmad havası içinde ee 
reynn etmiş ve Almanya ile Sovyetıer 
nırl!ğini al!kadnr eden bUtlin mesele 
ıer de kar.şılıklı iUltı.fa müncer olmu~· 
tur. 

Bertin, 14 (A.A. ) - Stc1anl Ajans: 

bı iriyor: (Dct·am ı 2 nci<le) 

e i er ile eti 
dün to landı 

AııJuuıı, 14 (A.A.) - kra Vekiller) 
Heyeti bugün saat 16 da .BaşvekMet
te Ba~ekll Dr. Refik Saydamın riya 
setinde toplanmış ve ruznameslne da 
hll meselelerı görUştnU§tur. 

' ardı 'Faknt memleketin ı:öıü ~ 
oldutiu itin Jmrnt bir tnrlil tnklu 
~unu duymak istemiyordu. T uttu 
kenclislndl'n enet düny:ı pl~·asal~
rmı fethetmiş diğer m~ıı:tıerl c
ho uc.ma\a bno;ladı. \'c ~ozu d~~._ 

'" un nr 1 "' i' i bir :t"lıl' lçınc 
d~ ıi. Ilir cm:m ('ı.ınek 1 ir 1.ntlr'• 
çay Ye bi r ımrçıı ek<-r e~ ze.ngin· 
Ier için lıile zor bulunabllır bır ni 
met haline gclmlştl. Hele bir k:ı· 
Jıp sabun. O 1.amıınlar Ucrlin ma· 
ğazıılanndakl satırı Iındml:ıra bir 
p:ırmsk :ıbon vcrmrk. adeta bir 
mllr.cvlıc-r hcıdlve e tmek yerinr: 
~~memis mi idl ! Fakat işte J( rU· 
vorum; ruh, ~ine ~ki ruhtur 'c 
bu kın1m lm!iuncaya kadar , ·cmek 
iatcdlği lcindir ki İnıJ!,"Un bile gıda 
mı zor buluyor. llertst bot la· 

kırdı! 

Fazıl Ahmed AYKAÇ 

"fstanbuldııkl gençlik klUplerl ay
ba!ındanberi kıg programına uygun 
olarak hnrtade. dört saat çalışmakta· 
dırlar. Bcd .. n Terbiyesi Kanununa gö
re ml'nıur, mtistahdc'm ve işçisi 200 1 
den fazla olan fabr ikalarda klUp teş· 
kllf\tı yapmel• mecburiyetindedirler. 
Bu gibi tabrlkaları tamamen tesblt 
ettik. Bu ny sonuna doğru burıılarda 
çalışnn 15 • 30 yaş nrasmda erkek ka· 
dın bUtUn l;çilnr Beden Terbiyesi ted
risatı görmeye ba.,lıyacaklardır. Bun· 
le.rı yct!~tlrecek öğretmenleri biz göır 
tl'receğiz, maa§larmı tabrtkalar öde· 

(Devamı " ihıcüde) 

Dün İngiltere 
üzerinde 

Beri in 
Evvelki gece 

şiddetle 
bombalandı 

19 A m n ta v resi 
düşürüldü 

Londra, 14 (A.A.) - Londrada 
haber alındığına göre dün gece 
İngiliz hava kuvvetleri Berlinde 
bazı hadeflere de dahil olmak üze
re Almnnyada müteaddit hedeflere 
hücumlar yapmı§tır. 

1 Bcrlln, 14 (A.A.) - Stefani 
blldirh·or · 

Londra, H (A .A.) - Hava ve da İngiİiz hava k uvvetlel"inin Beı-
hJll emnlyt!t nezaretlerinin tebliği: lin füerine uçuı; teşebbüsleri dafi 

BugUn Alman ha.va kuvvetlerine ye. bataryalnrının şiddetli ateşi neti
nidcn ağır zayiat verdlrilmi.§Ur. Ce· cesinde n.klın kalmıştır. Dafi ba· 
nubuşarkt sahili ac;ıklarmda, herhan· taryalıırı İngiliz pilotlarını şehrın" 
gi bir hücum yapmadan evvel, dU~ 
manın 13 pike bombardıman tayyare· merkezinden uzakta tutmağa mu-
ırt ile bir avcı tayyaresi düşUrUlmü§· vaffıı.k olmuştur. 
tür. Bu sabah cenub sahllini geçen Şehir civarına atılan bir kaç 
mUnterld bir a~ır bombardıman tay bomba evlere ve bahçelere isabet 
yarcsl de derha l tahrip <'dllıniştlr. Hl· t · 
zim iki avcı tayyaremlz kayıptır. Fa. e mış ve ufak yangınlar çıkmıştır. 
kat bunlardan birinin pilotu kurtul· Yangınlar süratle söndül"ülmüş· 
mu§tur. tür. 

GUndUz, Kent Kontıuğun:ı. bir kac; ı Ilamburgdakl ha~arat 
bomba atılmış, tir sahil ~chirde bazı 
basar \Ukuıı gelml;ı \'C birkaç kişi ol· Londra, 1 ~ ( A.A.) - A lman 
muştur. yanın ikinci şehri ve evvelce bü • 

Londra. ı ı ( .\.A.) - Ha\·a nezare yük bir deniz ve sanayi merkezi 

tıns~n~:J~~- alınan raporlara gore, o}a:ı Hnmburg İngiliz tayyarele. 
bugün don toy~:ıre d:ıh:ı dlı ürUlnıUş r!nın bom_bardımanları netice. 
ve bıı suretle tahrıp edilen dU m n smde tahr1p edilmh~tir. Harabe 
tanareleri.ı:n adedi 19 a holiJ olm~ış· 1 ( Deı•amı 2 incide) 
tur. 1kl nvd t.n~ yaren.iz kayıptır F d 

·kat iki pılot dil kurtulmuştur. 
Dün gec~ dP iki dil roıın bombnr tı · 

man tıı,yyartsının dUsürülmUş bulun 
duğU tecyyllt etm~tir. 

Romanyada Romen 
bayrağına yapılan . 

merasını 

Al ~an ba rattıııa 
a yapılacak 

Bllkrcş, ı.ı (A.A.) - BUkreşte ne§· 
redllen bir kararname. b.'lZI tedbırler 
hal<ktndl\ nııağıdaki hükümleri ihtiva 
etmektedir: 

ı - Yahudiler aleyhindeki Nurem· 
berg kanunlarının tatbiki, 

2 - Rom'.ln bayrağına yapılan me
rasimin Alnıan ba)rağına da yapıl· 
ması, 

3 - ="azı partisi devlet t11rafın· 
<lun himaye goren ,.e şahsiyeti hllk· 
miycyı haiz bulunan bir teşkıllitı o a
coktır, 

t - Yalnız Alman mllletinln zihni· 
yeti ve tcta.kklslne malik olunanlıır 
,.e devlet dkfını tarafından tanınmış 
olnnıar parti tızası olnbılccelderdlr · 
. ri - 1dore heyeti, Romen hUk(ınıe· 
tının tasdikine ikUran etmek nrtı ile 
Alman mulıt:ıriyet hukukuna aıt nl 
zamnamu!Pr ne§retmek ssltıblyct!nl 
haiz olacahtır. 

Neşredilen dl)'ter bir kararnamede, 
halen mer'i içtimai nizam aleyhinde 
§lddetu nt.ımaylı;lere tevessUI edenle· 
rin 15 sene ktireğe mahk<ım edilecek· 
terine dair hUkUmler vardır. 

Bu kabil nUmayi~lere ve siyaeı top· 
ıantılara l'tlrtık edecek Romenler bir 
ıenı müdd tlı hapsedlleb!lecekler v .. 
ya tecl'l.d k&ınpl&rma ıönder1leb1le· 
ceklerdlr. Romen olmıyanlar için bu 
ceza iki mleU t&tblk tdil•oektır. 

Mısır parlamentosu 
açıldı 

' r IFaru 
·yor ki: 

Mıs.r tehlikeleri 
karşılamaya 

atn"d3dir 

J[ıl!!' 1J:Ji)ı ~"' 
(l'»Uıl' ~ 1WI •>1ada) 

Hava Kurumuna teberrular 
Auknra. 14 (A.A.) - ı Urk Hava Kurumuna yap 

lan yardımlar hakkında bugUn alın:ın haberler, Mıh 
lıcık'da Karageyikli, Güle, Doğanocıu, Yukarı Dudu§, 
Apğl Duduş, Ahır, Kızıl EUUyilklU. Kurulu, Yukc.rı 
ldeağlı köyltilcrı halkı Kuruma 276 lira ile 66 daur 
teberru eylemişlerdir. 

Ankarada Kantarcı ömer Al! 50, Karaburwıd 
Murdoğlu nahiyesinde KISscdere kaytlnden Bayan Zey
neb özdeş 104 lira vermL;,ler ve Eskişehlrde Dumlu· 
pmar okulu ba,öğretmeni Kadri Tetik de her ay al· 
makta olduğu 440 kuru mesken bedelini vazifesini 
devamı mUddetln~e Kuruma terkevıem t r 

devr;1ıe gezen lngiliz torpito m1(hripleri 

Orta Şarktan giden · 

İngiliz tay- yunanlı lar 
• Arnavutlu ta 

yarelerı yenıdenbazıtepeıe 
T aranto İtalyan lşga~ ettiler 

üssünü yeniden 500 lt?ı.var 
bombaladllar esı rı 

A ti n a da Büyük infila lar oldu 
Londra, H (A.A.) - Sa.IAhiyet 

tar membalardan öğrenildiğine 
göre, tam ta.failA.t mevcut olma
ma~la beraber, orta ~arktan gclen 
yenı haberler, dün gece İngiliz 
tayyareleri tarafından Taranto t· 
talyan ü.ssUne yapılan hücumun 
büyük muvaffakıyetle neticelendi
ğini bildirmektedir. 

Gelen yeni haberlerede şöyle 
denmektedir: 

Gece berraktı ve ay ışığı var
dı. Tayyarelerimiz, Taranto kör -
fezlnden içeri doğru ilerlerken Ii· 
ma~_da harp gemileri kolaylıkla' gö
z~k~~·~rdu. Bir dakika oldu ki ye
:~ ?~:r.il~ Yan.grn birden parladı ve 
~bırmı takip eden müthiş infi· 

laklar işitildi. S a h i 1 d e pet 
N?1 depolartna ve tezgô.hlarda tor: 
pıto muhribi İskelelerine tam isa· 
~tle't' kaydedildi. BUyük infillı.k 
~retındc bir bomba ııalvosu tor

pı 0 rnuhripleri yanında dokların 
dutarları boyunca patladı. 

talyan tebliği, muhtemel ola· 
1 ~k ıki düşman tayvaresi düşUrül

au.. diyor. Biz, ce;,aben "muhte
mel olarak hayır'' divoruz <;ünkil 
ta_YYarclerimizin he.psi Uslerine 
dönmüştür. 

Liınan ve harp gemileri topları
~hn ı:;fddetli baraj ate!}inc rnğm,en, 
d' "Uma. sonuna kadar devnm e· 
ıldi ve iç limanda PSM doklann 

şark kısmı, büvük infilak kudre
~de bombala;la ,.e )angın bom -
al~rı ile şiddetli bombardımana 

tabı tutuldu 

Mısır Başvekili 
öldü 

Hasan Sabri Paşa kra· 
lın nutkunu okurken 

yere yıkıldı 
~:ıhire, U ( A.A.) - Mısır Baş 

ve ili Hnsan Sabri Paaa bugu"n 
ı> ı· ., . 
k nr amentonun açılış celsesinde, 
raı Fnrukun kraliçe Fcridcnln 

Vaid . ' ' eı kraliçe Nazlmm ve daha bir 

k
çok Yilksek zevatın huzuru ile 

r 1 ' k a ın açılış nutkunu okurken yr 
tl~~ş \'C ölmUştür. 

h Royterin hususi muhabiri, vaka 
akknıda aşağıdaki tafsilat1 ver

mektedir: 

N Basın locaııında bulunuyordum. 
. Utkllll ol'talar:ma noğru Başveki

lin ıeslnin değiş:ı kte olduğunu 
&l5tdtim. Bfr dekika sonra Baııve -

(Devamı 2 incid') 

Barideki petrol tasf •Y'
haneleri yakıldı 

Atina, 14 (A.A.) - Yuna 
başkumandanlığmın di.in ak 
şamki 18 numaralı tebliği: 

Tayyarelerimiz Goricc tayya. 
re meydanını bombardıman et. 
miş ve yerde bulunan bir çolt 
düşman tayyarelerini imha et. 
miştir. Büyük bir bina berhava 
olmuştur. (Devamı f ncidc>) 

Çember laynin 
cesed ı yak ıldı 

Londra, U ( A.A.) - OUn Londrad 
Goldesgreen'de Çemberlııyıı'ln cesedi 
yakılmı~ ve külleri bugtlıı Vcstmıns
tcr kllse.sine konulmuştur. Kllscde dl· 
nt merasim bıiŞlallığı zaman luh a 
tehlikesinin b tUğinc dair işaret 'e 
rllmektc idi. 

Mera.simde hazır bulunıın hsl~et 
ler arasında kral nammn gelen Glou· 
cester Dükü ile başvekil B. Çörçll 
Lord Hallfaks, B. AtUee.- Lonllnr, d p 
lomntlar, kara. deniz ve hava kuvvet 
lerıne mcıısup yilksek rütbeli sub y 
!ar bulunmakta idi. 

Bu ınera.s\m Vestminster kliseslnd 
şimdiye kadar yapılanlann belki d 
en sadesi olmuştur . 
Mfıbcd!n basamakları önlınde gül· 

den muhteııem bir çelenk go çarpı 
yordu. Çclenk'!n UzerlndelQ kartta 4a 
şunlar yazılı idi: 

''Ba§vekıl ve hnrp kabinesi ark 
daşlan tarafından. .. 

ÇEl\IBEHI,,\l''N'l~ CE!'\ AZE 
llJEUı\SUtlNDt~ .UCLlJNA. LAR 

Londra, U (A.A.) - Nedi Çem 
berla:ım'ın Vestmlnster kliseslnde ce
naze mcrnsimlnde, ln~lterenin mUt 
tefiklerln!n mtlme-slllert, ezcümle Po 
lonya brışvtkili General Sı orski 
Belçıka başvekili B. l ıerıot, Hollandn 
Başvekili B . Gcrbrandy, Noneç hllri 
ciyc nazın B. Koht ~ç Çl'koslov k:ı;a 
hariciye nazın B. Mnsnryk, n Zll.T 
dikkati celbl'tmekte idi. Sovyetıeı 
Birliği , e I! lçlkn büyük e il ri d 
vardı. Nazırlar arıısmda harbiye na 
zırı B. Eden ve B. Morrison, Am r' 
de dahli olmak üzere 1 çi p rU 
mensup nr.zırlar gbzükmeltte idi. 

B. LOlyd Georgc, kendisi geleme 
bir diğerini tevkil etmişti. 

Kllsede hiç bir nutuk söylenmemiş 
Ur. 

: ............ ·-································· 
Yarınki Sayımızda: 

Al aşa devrini 
a duılatan 
noktalar 
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Kral Faru 'un ı.o:o of dönüyor 
(Ba§ tarafı l incide) 

nutk U Otlu akp.D1 Almu hariciye nazın 
Von !UbeaU'OP Sovyet komiMrlerl ile 

Yunan· talyan 
har Ji 

B Kol t tı bi k (B<Jll arafı l indde) 
K.- ... lr•, 11 (A.A.) _ Kral yeU nııai • " a r aç aaa~ 

U1• ~ " 1 .. 1 ea D1bal bil' mllllkatta bulunmUf Tayyareleı ınıize taan ua wen 
J'aruk lııiısır parlamento.swı~ tur. bir o~uıan avcısı muıbareut: 
-11ması mu.ıaseoetiie ırat ~tti. aıoLOTOF ZIY\FET VERIBKD neticesı dııı.ıdrainıiiatUr. DU§tna 
-. de-•..ti'P Bı'RLL.~ Ü\)AJllA~UI - -ji nut.~ta §. yle &AU9 ..... : Nevy r•, H ( :\.A.; _ 1'ün i'CC"' nm sahra karargahları da 
Tahribatı doğudan ıbatıya ka- Molotot"un Alınan ricallne blr aya.eı bombardımana tabi tutulmuş. 

dar yayılan bu amansız Jıaıpte verdii'i eaııada Berlıne bilcwu edil tur. 
Mısır ihtiyattan, basiretten ve ı:ııl,}UI· Molototun ınlsııflrlerl bu sabah Düşman hava kuvvetler: 
... _ .. ·yetını· temin ve vecibel,..ri. e kenden nihayet bulan alarm ip.re· ahil" d h. b" ~ .• unuı acıuuna kac.ar Sov~et büyllk el memle .et d ın e, ıç ır as. 
ni ifa arzusundan mülhem olan çıuği bmuında kaım11•ardır. keri ehemmiyeti olmıyan şehir 
tHr hattı hareket Uhul eyle. ' Bft'hde yan 1'91111 memba ve köyleri bombardıman etmiı 
m.ıa lr. ne cliyorf tir. Birkaç yaralı ve ölü var· 

14ııır, BUyUk Britanya ile o- Berlin, l,+ (A.A.) - Yarı dır. 
lan ittifak ve doatiuk mue.lıe- resmi blr menıbadan bildil'lll. Yunan deniainde kömtır ha • 
desini gerek metni ve geı~k• yor: 1iJıe plmlt bir denia ta)')'&IW1 
ruhu itibarı o tam bir samimi- Sovyetıer Birliği Halk komi. bulunmuttur. 
ilk dairesinde tatbik etmlttır'• 1erlert heyeti relal Molotofun Plndoa mmtakumda m\\tre. 
Aynı RJDanda, MJVr b&rbbı liyaretı ile allkadar olarak ..aerim.la tarafmdan yapııa.s 

tesir yaptJtı her tanJta dtpr lallbiyettar Berlin mahflll rln.. muvaff altıyeUl hücumlar ıleU • 
clevletlerıe doatıul bt.IJ&r~ l - de tebarlb ettlrildi~ne tOre. oeti, Arnavutluk topr&klaruı.5& 
dam ye gallfD'•ftır. MJ-.r, en.. bu &lyaret, Almanya Ue llo9- yeni tepe allall.ı.t harben it -
dis·ne itimadı olara& " ~lki- yetıer Birllii arumda m9"Ut pi ettik. 
mi} et ve latf kllllnde 1'19 :: doatane mtnuebetleii claba il • AtV., .ı~ ( A.A.) - Bu 1a. 
teh eri lral'fllamala am )'ide dertnleştfrmfrtlr. bah Atlnaya l500 .ır ptirU. 
bulmıarak ve teyneJmUel r • lkt devleti allkadar eden ıtı- mlgtlr. 
lar n alacağı pkil ili 0, Ul'll ntın meeelelerl, FUJırerlt Alnwı Bu geee ıtmal cephlllnden 
ol n, emn yetini ve br.tUn \l~ bariclye namnun p.hleft Rua daha fula miktarda Mir ıeı. 
n:ı ye gayret ederek hL misafir Ue yaptıırıan löriltmL meal beki ı 
d. n ynDi takip •Jle- ferde ml\sakeıe ed41mlı ve bO. en.~ • 

il'. 
1 

,_ .. _ tUn mllhlm .-eJelerin her iki Atma, 1.ı ( A.A.) - Umumi 
c n ı tlma devre! ar,ıuu taraloa t.e1'kklllnde tam bfr emniyet ntaretirJn teıbllli: 

tav ye ett inli ve llll!letba ~ mU.ıbtdt olunmuttur. Sah ,una dllfman hava kuv
arzu ve in fJle unun olan Aym mabfl11erde blldtrllcll. vetlerl IJplrde IAkerl hiçbir 
bu ruet, en iyi ~. t er va. lfne rl'N. Almanya, reeen 1ene kıymeti olmayan kUoUk bir 1ıa.. 
re ve Mmtrm uutUn arzu. a1rt'!flften ademttıetavOs mualıe. yQ bombardmıan ederek ıivil 
larmı tahakımk ettlreblteoeit 4•' lle bqluuı alyuettnt, her halk arumda kllçtlk •flata 
tlmlcB ile bUJdt etııı de ~ iki devlet l9fn menfaatli olan eebeblytt vermiftir. 
aiya in aynrcbr. w blnnetlee dalıa llJlde lnkL j DllfllWl tarld KaWonyada 

B \kbıetfm, mem•etrettn lk- -1 etttrflıneef lbn pim bir bahuwı ktlolk bir ,.ıırt de hig 
t dt havatmda harp ,ullDD- ll!lb'rifft için nflam w «1maa- bir Dltlce aJmalrmra lanb&r. 
den haaıl otan kanpklıtıar& il bir t.emaı olarak r&mtkt&. cbma ebatftlr. 
~ bU)manm bu lfyaeetin dir. lTALYANLA:a MOTıllı.ADt. 
muva.tt~kryet!nde her ~ n f. .Berlin glSrilşmelerf, Sovyet!er YEN KAÇIYOR 
yt t. !rll".l".t altına al ka. B1r1;.ı-:·nin bu dUşüntJee iştirak Attna. 14 (.\.A.) _ DOıı gece 
na tın db.r. etfğini göstermiştir. cepheden gelen haberlere ıöre, 

Buna. l'Ren, h;llrt'.lmet vazf. Epir mmtakumda ltaıyanlar ka-
yeti eli~ e bulllllan her carcve 'iP' a u larnu nehrine kadar rtcat etmiş· 
baJJVt'"':l.ra k karşılamıştır. HU- 1 AR f ~ lcrdir Mezkth> mm takada askeri 
k~ t, Mı Trin bllyilk mUttefi. Amerikadan 100 mil· ıaau;etln artmuı bekleniyor. 
kind n !&Mfmt b'r l-ardnn ,..··r. uon dolar u• ~•-z Din İtalyanlar Ywıu denizin• 
mtı,tür. Zira yeni pamuk re.. ı · uara deki muhtelif adalan bombardnnan 
kolt!!fnin satuı almmasr ic;in edecek etmışlerdlr. BJr kac &tl ve yaralı 
hu ~ i bir anlamı& yapılmış V&flnctoa. H (A.A.)--ı Vaaıncton•- vardır. 
ve pJyaı a mUttefıkimlzJe birlik· un lyt baber alaD dlplodtlk mahfil· Cepheden az haberler gelmekte. 
te tanzim edllmlff'tir. Bu BUret. lerlnde, hpaıı:yoı hUkdmeUnln Amel'l· dlr. l'akat vulyetln saldıı olduiu 
le t"eıtttt m T"'elt-lerf m"--. kadan ıoo mllyoo dolarbk btr l8Wuu sannedlllyor. Ywıanhlar her taraf. 

lwıus- yap ak s.tedllt l!Sylenmektedlr. 
kar bir tt s Uzcrire cereyan tat kru hedettnba dahili harbin te- ta menilerlııl nıuhafua ediyorlar. 
etmhı, harid k&n8Jklrklann lllrtyle blll mtnp tekmekte olu ı.. YUNAN ESİRLERİ 
Mrsırda clddt tesirleri olmamı1- C1.:1ıc = ~ bu· OLDtl'R'OLUYOlt 
tll". 1 BarlcQw •u.tetan a. ~ veı. AtlMm, t• ( A~.J - Atına 

Bu mıtulr, ş!md!ye hc!ar guet.enero 'be1anıtta bulunarak ı.. ajaneı bildiriyor: 
Mmr parlamentosunda krallar panyaya yapılabilecek yardnnm tet· İtalyan ordusu hattı hareke
tarafmdan okunan mıtuktarm kik edilmekte oldufunu bDdlrmlı " tinin kıta tnn ki 1 ~-·ban ta. 

t.ııa:raya alt lktuadl ,ardlm1rm da· a rzm y e wr. 
en kısasıdır. 11a alJade K:sdhaı;a alt oJ&oatmı UAve bana zıd olduğunu ve bUJWn a.. 

çlemlftlr. tafıda zikredilcıı hldi8elerle 
Romen ordusu bugün 141 111 Amerllla aablt '1luhmdufunu salAhlyettar 

terhis olunuyor y •d 26 L-- • kaynaktan~ bulunuyo. 
IAndıa. H (AA.) - BeıUD&m ııt- enı en ....-., aemı· ruz: 

NDlldltlne göre, Bil~ Alman ... aine sahip olacak 1 teerfnlsanlde md1lrtllcm bir 
tlhb&l'at Ajansına plell bir telgrat, Boetcıa. ıo& (A.A.) - Amerika bala· Yunan subaymm cesedi gömW• 
lıapekll general Aııtoneako ta atm· rlye DUil'I Knob, Bolltolldaki alkeı1 memiş ve {berindeki eeylar ta. 
daa Komaya harekeUnden 1YVeJ lm-
planen fakat pmdlye kadar ll ..... dll- t.el'l&Jleyi ~ ettikten aoara ptıete mamen yajma edilm1t bir haL 
memı, oıa blr emirname muetbtnee cDere be7U&tta bulunan.il milli mtl· de bulunmqtur. 
Romen ukerl kUVYeUerinhl, kara. de- dala& programmm eneJce taplt edl· Bir Yunan alaymdan eelr dil. 
:,:r1~:::: ~ l ıen mllhlete nı.betıe btr ..ne tımcSıJ een ve firar halindeki İtalyan· 

dlrmektedlr. Terhla n:m ISQ1edell bıdundutunıa bl;ran •tmif " demlftb' lan yaralı olduğu için takip e. 
901U'& 1ıqlJy&C&ktır. B1Jcnt telpafı. 1c1: demiyen bir Yunan ukeri İtal. 
ltomen mtm mOd&faa aezaretlDID, ıcı- 1M1 de blNflk Amerfka de'ftetlerl yanlar tarafmdan bir darbe 1 • 
llUIDu t:akdlrlnde lhllyatJan llllb aıtr J9D1dm JI 11arp semJslu ahlp ola le eanaız v.re An..n..ınmH-+Ur 
- ~ n tek&Wl llarbl19 b- J- "'Y!l'"'" "'l" • 
avlan ıttih&S etmek lal&b1yetlDI bala oattır. Bım1arm arumda 2 arhlı " Plyadelerlmimen esir dtl§en 
lıuluıaduf"ımu DAv• e~. 1ıılr tanare ıem1ll varda. biri soyulmuş ve kalbinin Uz.e-

rlne bir lıanrer Ba.plnnmıştıT. 
<..:enova ~uw llllUll • u uıci 

bölu6Lllle mensup Tessaro G os. 
IOne lJigiovanni isminde e lr e. 
dilen bir l~yan a.:;kerı uze. 

lngil tere. 'G Jneral An:enesko 
Uzak Şarkta bir -batku
mandanlık ihdaa eUi Komada 

Musolini ve Ciano ile 
göriiftü 

rlııue 3.ViJJ dralliili ııe ,,zerin· LoDıU-a, H tA.A.) - lnguıa bWcO· 
de Yun:uı bayrağı görülen bir moi.1w11 un. L ., t:WU a.ırıwı..ı •t&wt 
sa:ıt bulunmuştur. <ü..ıugu v.zaı.. '""' a....u..wJıUU 11111 
11'ıG1LlZ TAYYARELERİNİN da.a.ı L .. "kıı .. :..ıwı l>u~wıku hllll aa· 

F "' •• ty,~ arı llıbare alıWlnık, ıuxHUllUUi)'WM11 I Roma l4 (AA.) Slı/.,,; •İM' 
AJ~ .ıı.-.ı..ı bir Juwuuıı.w Lc..&Wi ~""" a..r ' 

Atilıa. l~ ( .11.A.) - Yuna. L.wk 'i".ı' tııs .. kWWll1JıuılJI• UıdH•a1ı lllw"n: 
nbtıındaki lr.gillz bava kuvvet. karar verUmifUr. Gcner3l Antonesko ile St;udza 
leri karargAhrnm teb'iği: J4rucz,>M.la, buınao,Yada ve H"DS· 1 ve numen heyeti azası ~ :·a 

Kw.. ..... uu....u.ıı MUIJll,)ı.&r, kıwı&D• ıe.mışlerdir. 
12 - 13 sonteşrin gecesi c1aıı ar, """ . ı:.11er ve "'&U şıı.rlltald Gene al ıle ·Sturdza. Vill~ • Ma· 

Draç ve Avlonya lrl.iiliz ha.va ""Lı..a ıuva ~uvv"UenDll ~At •u dama telıne, he)etın diı.ea ~QSJ 
bombardıman edflmlştir. daoU.w em. uıe verümt~ur. oa (ıiaııootele ımnışlerdir. 
kuvvetleri taraf"'lld!ln tekrar bay ve kw ~l;..w... • ..r "'"' ~ lll.WWl ı · · · • 

Uzun mesafe tayyareleri Ba.. xew w;ı"uwuıwıux, IWıDdekı ve ~aat 2.~U da heyet azası, \'iı'a 
rideki petrol tasfiyehanelerine Şllrıu ttuı..ı Wt.ü..ıdl '""ı.ü% ı.HLJ&ı.~- ' M:.ıdamaya giderek Antorıest.o ve 
kııı .... 

1 
muvaffakıyetli bir taar- ıJwıJ,ıua.·• vıı hinıüınao bafkwu&üww Sturdzay..ı ı tihak etmışler \C 'lQ 

-'111 ug.,,ıe " lll.Jjil .)o.ı:ı-..1' '4MU,>cı...ı l l b. lik tad ıı-: 
ruzda bu\unmuşlal'dır. b11&.wa~aur. dlr~a ve aair a&A· ar a ır le mu zıya e çu 

Avlonyada, yilksek lnfıllk ı.a~ &üuateuıJekeierıD vaı.ıerlA8 w ya;>mışlaıdır. 
ve yangın bcmbaluı bir mu. maa ı•ı:•c••• ~ıw u.,.,, kıwı-au""""•· Bu zevat. evwlA kraJ ııarı:. •· a 
himmat deposuna isaıbet ctmı"ı, ~Pct.ı"•wdı..,.m Avıw .raı a ve yeni giderek ddteri mahsusu imza &mi§ 

~ • ..ıı-ı. lıUk~metlerlıe ue l~ bu-ilgi)'&- tar Vt mQt~jlJen Panlet>fl.~3 t· 
infilak ve yangm1ar olmuştur. pacakur. ı.uıwuaa 'flcr.u~, "u" 
Bom""ardıman tavvan-'erl 20 ~Ilı.& ve t: ..... eoı n.emlekeUerdo1ki talvan krallannf!l ~ anna. ve 

d k.k d k .... Jı.& bWuııncu mUmuatıı ri ve bu ~QI asker Abıdesıne ve CaJJıto· 
a . ı a sonra ora an ayn ır en b&v&ll lle dlUMJU memıueıJer de le"da faşist inkilAbı için ölenfonn 

infılak ve yangırJar devam e. &eıwuN wıuı -ı.:ekUr. j 1. ··k·ı · ol Ab"d -· 
diyordu. 1 su vazl!c.)le hava uıarep.11 Str Ro şere ıne ' ı mılş an " e,e r 

Keza i>ir na'·live otn-o'>fl te bert HrooKepopbeln ta)1D edilmifUr. lenkler koymu11adır. 
cemmuuna da tf!amız edilmiş- Jılare:JW ,yaAUı.ıa d~llpllla oa.rue' Roma, 14 (AA.) - Sterant a· 
tir. Limanm ortasında bomba. e<is.:ct: bur.k d I"'" rıne m··.. janııı bilc!Jrfyor: 
la Ç k u ~ "M!Ul an 'ı.·D em .... I _,....__, 

r paUamıştır. ı. a.;ı . yangın telit ııervlaıere meu.sup mubtellt eu 1 talya kralı öğle vakti nu-a&&a& 

bombardıman byyare .. n 25 da. oayı..ı verı.1:1. .... tir. n.ı. ... .u~,J.ık bun. l<"ra'"nda Romanya Bqvek1U Ge· 
kika POnra a Ttlırken h&la de. ıarın yekdilf'rUe mueaatr ırub&tuu neral .Antoneako ile hariciye n:ızm 
vam etmekte idi. teuwı eyllytcektir. Hu c.epıı l&Aün Sturdza'yı kabul etmlftJJ'. lılllll • 

Avlonya tayyare meydanmı =kw~ ~00~~ ~C:. ka~tan IOllN kra~ Romen .mtaafW. 
tayyarelerimiz pib uçıı rak taaım~a.uı oı~ flmdl artık IOT ler n maiyeti ta l<dlm cdilmif ve 
bombalamqlar ve fevkalade ıeaeaıwr. miaaflr er kral tarafmdan 6IJe 
tahribat yapmışlardır. I yemeğine alıkonmu§tur. 

Avlonyanm cenubu ıarJdaln- Berıı·n bombalandı Roma, H (AA.) - Stefanl bll-
de de bir bUyU-k vaplD' bom. . diriyor: 
bar·lım&;D edilmittlr. j (B IGTG/ı 1 incide) Ger.eral Antoneako ve Romanya 

Evvelıai pce Dra.çta çıkan. af hariclve num Chigl 18J'&ymda 
lan yangmlar dUn gece tayya. halinde fabrikalar, inpat tez. Kont Ciano ~mdan kabul edll
reJerfmls ora'!- ~ttikleri va.kit glhlan ve muazzam doklar hı. ınlf ve Romanyanm Roma ve ttaı· 
hlll devam edıyordu. 1 gilis bombardıman tayyareleri. yanın Btlkreı elçiler ntıı de lttlra-

Jbhtnnlar Uzerinüe ve depo• nln yaptıktan tahribatı ,a.ter., kile amfmJ bir ıGrUpıe yapıbnıf· 
!arda bir bomba salvosunun pat mektedir. Nazileı de bu 18hlr. tır. 
ladıfı g6rfllmüştt!r. 1 deki fabrikılarda çallflll&y& de. Blru sonra. General Antnn8lle0 

Adriyatik iU.erinde ttalyan vam lmklm olmadılmJ tulim il~ Sturda. Kont Clano ile btr
Bari limanına taarruz eden u. mecburiyetinde kaluıqlar, aiıa Ukte Veneclik anyma ıttmltler 
zun mesafe tayyareleri bUyilk tahripten kurtulan fabrikalan ve B. Muuolinl tarafmdan kabul 
bir tasffyehanenin binalarma Şarki Prusya ile Polonyaya nak:, edllmlflerdlr. ltalyanm Btlkret .e 
tam isabetler kaydetmişlerdir. l li zaruriyetlni bialetmitlerdlr. Romanyanm roma elc;ilerinln de ir 

İlk bomba aalvoeıu hedefe f. Her g11n bu eehirdeki ltai&lerlD Urak eylediği görUpneler. bn"'daa 
eabet eder etmez büyük alevler adedi mUtemadiven artarak bir böyle fqlat ltalya ile lejyonner 
fqkırnuetır. Bütün bombalar buçuk milyona ~annıştn. Romanya aramndald mOnuebet.e-
hedefleı-Jn l-ulundu v rln barla valfmı tef)dl eden u aş-

.~ mmtaka • Yeni haberler Almanyanm en ma bavuı f .. fnde cereyan etm ı " 
ya Çı~ 1:.ı~e diifmllıtUr. bllyUk tezgihları olan Blobm ve nal 18,30 a kac1ar lllmıUttiir. 

Y yangın, tayya- Vosa ter.glblarınm ağır huara Romen mt•ıflrler mllteakibee 
reler Uslmne döntıete çe>k uzak uğradııbnı teyit eylemektedir. Villa Madamaya d8nmtlflerdlr. 
mesafede bulunurken de, aUrat. lnta edilmekte olan ~euıller par. 
le teveuft etnıekte tdt. Cıl ~ edlbtllf; wou D111Plu. 
Ta~~~ T !ont~n. aa tayyare imaline tahsJs ecm. 

de Av.onya u.zerıne yaptıkları miş olan kısımlar da tahrip e. 
hUcumdan dönerken taamız dilmiştir ı 
ettikleri İtalyan deniz tayyare.. Elbe'nİn CS1>11r kıa.nmda Al. 
lerfnden bfrintn tahriu edllmit manyanm en bUyük nebat! yal 
oldı~&.u tffi>ft edflmf!'tfr. fabrikumdan bugün baki kalan 

BUtOıı bu harekAttan eonra yalntz kf~li dört duvardır. O. 
tayyarel.mm!z Uslerine dön- tomobil dıt lbtfklert imal ed9 
mtıeıerdir. Phönix fabı:ikalan yıkılmıt " 

Şehrimizdekf Arnavud 
tebaası çağırıhyor 

AlnaYllthdr lloneoloehıfuadaat 
Yunan Kralbtı dahlllnde, Arnavut 

bayraflle ve Arnavut zabltanm idare
li &ltmda tetekkW etmekte olan JIRU 
Arnavut Leıtonuna fftlrlk etmek Q. 
sere bOton Arnavut teb'umın derbal 
bafkomol09lufa mUracaatlan ehem• 
miyeUe tavıdye olunur. 

(Adrea: 'hicaba, Parmakbpa. illa 
eokalE No. 1/8). 

muazzam Rhena:ıia Oseac tu.. 
five fabrikaları çok ıenit bal&I'· 
lan maruz kalmJŞtır. Uua• ·0 

meyva ve seme han,ar181'1 tah .. 
rip edilmiıstlr. Smı 811'& antrene>. 
lar çatısıa ve kulle"ıJmu hald4L 
dir. 

Bu kadar ubrlbata !'8.gmen, 
bUtün rauorJar Bambu~daki ha. 
ıantm ma.Jıeaıran doklara ve 
llLllayl 111aba1Jelerinde olduğunu 
be,rand• 111tttteflktlrter. 

o 
(Bat ,.,..,. ' '**le) 

JrU mfkrofaamı Osttine dllıttı. Ha• 
aan Sabri Pata. nutkun yazıb oldu
p k&iıtlan elleri araamda lllkı
JOrdll. Kabine azası ve kral hane-
41anı kencUaın1 kaybetmft olan aq
nldllıı Yardanma kc)pıuılardlr. 

Hasan Sabri Pqa. lctlma aalo
nunun yanında bir odaya glStDrtll· 
mUş ve kralın açılq nutkunu, &yan 
mecUaı relal tamamtamqtır. 
BiWıara. Bqveklllıa kalp ıet · 

telinden GldlllO blldlrilmJttlr. 
Bqvekilbı Gllmflnll mUteaklp, 

c;ok acıklı 1abn ter olmq ve m· 
ilçe J'erlde, valdel kraliçe ve Ba
yan Buan Sabri Pqa, bmQlm'a 
hmç)ara atlamaya baulanılflardır. 

:AÇJt nutkunun kraatlnJ mi~ 
kip, kral Faruk, bqvekilin ~ 
gitmek bere derbal IQtlma lalô
nurıu terketmlt, fakat ıec blm.ır 
tır. 

Hasan Sabri Pata. 1nılOıa UJr clt
ra olarak, bu uball kral l'arukwı 
verm'ı oldufu Mehmet AU nfeme 
lllD bilytlk kordonwıa lqıyorda. 

Tefrika Numaram 38 - Ben 4ell mllfn, )'lhu ! Durup durmtıe ne ol
dun? ve ..sre._ 

n varmcaya kadar 1ılrfncl mevtne gidip gelirdi; GtU· 
seren onlardan ı..,ungi birile karplıpnam•Jr lçbı tıctın
cil mevki bJr bil t aldı, bavulu ile birlikte arkadaki va
goıılardaD blrlJıde kadifesiı, metınaız, tahta malardaa 
birine pı;lP oturdu; köşeye aaklanm11 cibi keıuralnl 
geri ~ peneered n dı§anya bakmaja, lltuyoa. 
dald prelletll kalabalıfı leyretmeie bqladl. 

KaMre. H <A.A.) - ftöyter. 
BatyeJrllln cenaze meraslmJ ya· 

rm sabah yapaılacaktır. Gtııseren h~ lltl1w: timdi alaenı dalmda &

wrteıı bira& IODl'a havalan kucakbyaa yama kut nud 
enginlere doğru silsilUlp açıtm'Nll sevki içinde l&l'h<>t
M, Gillaerea de 3ylece tath bir ı.t Mmrıtll bllHdiJCll'. 
BUyQk dağ başlarında esen dell rlSlblar ftl'Cbr; ~ 
Dm lıçlııe IOILIUI meaaf eleri cloldurar: Gt!Mrenm dbna
lmda el8ll bu yeni hUrriyet havaR da tıpla dal batm· 
dül deli rUzglr gibi onu ı ttıkge IU'lfOr, lardlkça OOl
taru,yor. Ok, )'afdan ClkmJI VI laılml ..... , 

Avukat GU!seren, bGtlba ag* kalplWfbae niaee 
IDeeleri b11 bahal Erdolanla karp klll'flY& lrotanrıp 
-.ret edemedi; onun her hanll bir mllnuebetaull 
Be brplqmak ve mm.tJh bir vuiyete dOpıet tı.t.nt
JOl"ha. HUaeyin HümıO Bey ldSpQnde ]dm.leye 1ılr teJ 

aQl"Ma bir lrq gl1n Bat a.te ı.tanbala Jndl, tek -
na )'8ll1aCaiı dôtell ve ttlçtlk apartmwl tuttu, IOD 11-
u ~ dnteU n ktlçtlk bir apartmıaıl tuttu, I09 

,nntı aabahle;rtn kallap hamiamlrtaD IODf& otelbl Jm. 

metçisJnl caiırdı. 'bavuluma a11p aNıJa !ndirm.mı 
86yledl ve olup blta tefleri gJuıvarü byr9tl• ~· 
lllne baka koc ... a d&a41: 

- DUtdlndllm, taped-, bit..._ ...,.._ !ki
lıdldıt de ıeJ.lmet.lmJs namma bbıa ~en ay· 
.,,.,.mn ıumı. Böyle c!Ma iYi olleü. Jaeue bu ıe · 
... ele 111De ,el!l'P 

Wedlll pek ... J..a edUebUee ıbis AIUU&a ll• 

4*M'1..,,.n•ı 

&eklindeki mllpbem ve umumi eeYabım dinlemek 
fatemiyen& odadan çıktı. Erdoğan her zamanki gibi ka
nmndan 90Dr& uyandıiz loln daha SiYinmeıDittt. Pija· 
mHmm latilntı omutarma alarak, dUIUlı pantolonla 
oda bpmma kadar geldi, kanii merdivenlerden iner
ken arkumdan aeılendl: 

- OWleren. .. 

GWltnn, bllytlk 1ılr alnlr ham1Mf De ve 1anlaca· 
lmdan pek korktulu 1* ulm ft metanetle aldırma
dan yUrttynp ilerledi. 

Erdolu bir alddlt o per'ıra ..,.,_le oda ka· 
p111 fSntınde bit hll1mfl slıl darda, IOm'a 11Jo blr ..., 
.&ylemfyerek ve lllo 1ılr 187 ~ mnr• ~ 
IUW'BWI bir balc!e bir tok muıtın lılrdea lfa4e etaır 
le cahlıJonnat iDii -alanm bldlrdı. 4UlalP _... 
ili girdl 

• 
GW..., banim otellD ..,._. ...ae bekli-

YU arabalardan birlıdDe nülettlıtp keacUıd .. anı.. 
Ja blacll; latuyoD& ... ..._... _.,., J1110ne 
.,.. temls" ......... ..___ ..... ulm"' 
-.retbıfa 7'1llde bHetleadlllnl Jd rHl Ba hamle 
,...... ıaı>dmall .... 1'alm ...,.. BiRi Bey 

~ 1dmle'9 rut ptmaden, ~ ftl'lllele. n· 
hut ,.-. ee~ aecıbar .a ·fıM. TlllJtlyle tur. 
bel ll'M[nAeM tren MJlll&tinl de bltlnnefe bfl' 11111-

vaffak oı.. .. 
~ ft •~111-aınmı .... ~ oaoüt. 

~ ehem.m.iyett btrlblrlnden apfı ohnıyan 
'* JJM istasyon lahneat vardi; bqUnktı de onJardaa 
bJd •yılacak. 

JJüuk falttılteatnf bltbip de ne yapacalmı bllemlyeo 
ıek pylar, danalar, toplantılU', etıencelerle ftlrlt ..
ofrlrken anunını bir ot.omobll basında 61m•l tlsAJi.. 
ae çal.,,ağa mecbur otmuttu: uzak bir Anadolu a. .. 
bMmdakl teker fabribımıda \'Ulfe alarak ıanıe n
nlı, muztaıip, meolıule dofnı ıefer etmekten gelen bir 
durgunbık "• bllmem.,esllk ile Baydarpq&ya lidlp Jl· 
ne böyle kGçUk bir ha\'11lla trene blnmlftl Otu--. 
Jrbn!!eefıUğba 11C11D11 ud bll:ylk delttet " tlddetlle Dk 
deta o Cl1a hllletmlttl. Seyahat mecburlyett De Qn

lanlar fttaQonda blrlblrlerlne unlıP &ptletlp koklap.· 
rak lanJd aynhim ammJ uattmaia, blriblrlertnln .. 
1!1ll Y.n.larmr claha bqlanPCta ......ıa ~ 
ıeno bir m, Gl11aeren, tek 'blıfma blg ldmaec!en bir 
itikat n lt9ıf .a.G llltm8ll memıu bahaotmıyarak, 
)'an hicran, yan blddet IQ!nde usak bir Anadolu ,otcnı
lufuna cıda1orcla. merama Mbebl meydanda: •nNID• 
IHllDtl, it llantma slrmü. bhenlte dlpJOID&lllnll 19-
tlncell le'eU taplamala, bllgtstnl " enerjhıbd huar 
- umw t!epmıh ., .... *" -

CDI\ 

Bqvekllln vefatına rağmen, p k 
muhtemel olara.k kralm nutkunda 
bUdlrDen llyaseUn devamı, t ı-k· 
idil tarzı bir taç glbıe kadar bil· 
dirilecek bulunan yeni bir hü a 
met tarafıdaıı temin edilecekUr. 

................. laa,... 
Loadıa, H (A.A.) - Buatın 

Gldlltll baı. Yel'llea llJllr Bape
k1U llumı Sabri ,... llyuıl haya• 
ta 1926 da mebua MÇilmekle air
mlftlr. 1931 de sen to uur QI· 
mut. re'ı ftklHtğhıe lnWıap edil· 
mittir. 1931 de maliye nambjma 
getlrllen Buan Sabri Pata ltM 
ele lllm Hftrl olarak Londr:ıya 
gelmtl, btr Ug tene IODr& MJma 
d8nm8'ttlr. MOteaJdben ticaret " 
mQnek•lat nasın, 192'1 ele hape-
1dl '" llOIU'a da harbiye num oı
m111tar. 

Haaua Sabri .... 2T 'bulraD 
1940 da koalilyon kabbıeelnl tef -
'kil n aynı samanda baridye na
mrlıtı ftllferlnl de derutıte etm r 
Ur. Kabinesi bet gOn aoma meo
Ua bOne paDıe ve Halan lebrl 
Paşa llJSlrm lngntere Ue olaa oat 
hık mumeleebıe 9&4ık oldalun11 
eylt eylemiltfr. HecUsln birik 
Kl' ebabetl tendktl e l t ,. 
vı~. 

Buu. Sabri p~ "" ,vatUlda 
ı L 



H - V ""~KIT la ıKtNCİTE~RtN 1MI 

Sinemalar teftiş 
ediliyor 

iki sinemaya 
ceza kesildi 

Belediye zabıtası şehrimiz si
nemalarını daimi bir kontrol 
atmıa almış bulunmaktadır. 

Beyoğlunda beyaz · kadm 
ticareti yapan şebeke 

,, Evvelki gün Beyoğlundakf 
Şık,, ve "Alkazar,, sinem~!'!. 

l'Jnda yapılan teftiş sonunda, 
sinemalarda 12 yaşından küçük 
çoc~ar görülmüş ve sinema 
Sahıpleri hakkında ceza kesil
nıiştir. 

Bir şikayet iizerine işe 
müddeiumumilik el ı~ogdu 

Zabıta, BeyoğlunJa, beyaz ka~ 
dm ticareti vapan bir şebekeyı 

K ..... lth 1"' l yakalayaraıi haklarında takrt:a. 
agıt a atçı an ta girişmiştir. Mesele şudur: 

Birliği Beyoğlunda bir takım adam. 
K~t ve mukavva ltlıal&tçılan Bir lar var ki gecimleri, kadın tel. 

U~ine ha yazılan ıthaııı.tı;Ilar dUn JAllığı yüztlnclendir. (Motorcu) 
>lrllk!ertn merkezinde toplanarak !da. denilen bu adamlar, gayet !?Ik 
re ınecllslnJ seçmlfler ve bUtçen!.n ve tem"z giyinirler, ve bazı va. 
t&n7.1mlyle Vektl.lete takdlmlnl idare aıecUBine bırakmı§lar.ıır. sıtalarla tuzağa düşürdükleri 
İdare mccllslne basım l.stlhla.k koo· kadınları genel evlere pra1.ente 

l>eratıftyle Horaııanclyan, Ş1prlnger ederek günlük kazanç Uza-inden 
ve Am-'>n, KAg-ıtçılık ve ~atbıı.acılık ar,rn he:n'hi e rar:ı k3 z:rnır1ar. 
Anon1m Şirketi, yedeklerine Yakob . m • • 
Sayar, mııktwva, T ctm. Pardorokes ! Mntorcuhır. hn vıbı kl\rlTl'lll\r!l aa 
Seçilmiştir. İdare mecllsl, reisliğine 1 (Motor) ismini vermiı-tlerdir. 
kooperatif müdürü Kemaleddin İren! 

1 
Mo .. orcuların en fazla faaliyette 

ııeçmtıtır. bulundukları yer, Ziba, Galata 

Ot il k" .... b' l d ve Abanoz rivnrl&nd.;r. mu"'du"'rU e er agır ına ar a Emn!··et ikinci şube 
açılabilecek Zeki, i!=:bac-ı:ıı" r,p1 ıfl't"n .. sonra 

Yeni belediye za.bıtuı tallmatna· her nevi 21'H\'Jr121;r.1rkla mu~ııfle. 
llleslnm ııtr.ıdıye kadar yedi faslı Şe- leve başlanuş. ilk olarak 'Mo. 
lıir meclisinde t"tkik ve mUzllkere torcuları'' ortadan kaldırmıştır. 
olunmuştur. Bu ış ı~tn çalıran koml.s· Fakat son gfüılcrde, bu Motor. 
l'OD han, otel ve panalyonlara alt kıs· 1 t 1. ar faalivcte ge"tik 
mı da tamamıamıııt.ır. cu arın e ,r · ,, . .. -

Bugün Şehir meclisinde bu kısmm leri P"iiri"l-lii wi"rır'!f'n emnp et me. 
lllllza.teresı yapılacal>tır. Hazırlo.n.:uı murlıırT, h'l 1·1:ırtr"'ıı tekrar ta. 
:O~e~ göre otel ve pa.ııalyo:ıler mut· kih"tR kovulml!~larıiır. 
... lgtr binalarda açılabUccekhr. , ,, h Motorculardan Amil 
oUtUıı kwmların zemini mern r, fR· n ıes ur . . • 
Y&ııa, mozaık olacak, odala ı. ~ıı.I· vut Cafer, Ga.Jatalı Htiseym, Çe. 

te İbrahim, Beşiktaşlı Hüseyin. 
Ari!, Nuri, Yusu.t, Dün, bir hin. 
di doldurarak Zibadaki meydan. 
da yeyip içmeğe başlamışlardır. 
Akşam üstü, Arap Şetaret adın. 
daki genel evci, buradan gec:er. 
kı>n, kafalan du""lanlanmış Be. 
ı:;iktac;Iı Hüseyinle Arnavut Ca. 
fer, (sen bize kızlarından haraç 
"ermiyorsl'n) diverek kadının 
tiz,.rine •iiriimü.,1erdir. Kadm, 
hr.dnt istemiş, Cafer kacmı~ 
Hiiscvin yakRlanm·c:tır. Bilaha. 
re zabıta, Caferi de yakalamı§. 
tır. 

Bevaz kadm ticareti vanan ou 
ı-tflhelı:enin haraçc:ıl•~mdan b~kan 
kadm'arıia11 Ar:\n c;ebret, Ner. 
min, Zehra ve di ~erleri mil ete. 
rek imzalı bir lı::tida ilP bu sabah 
'YıUd~t'iumuT"li'l~c milracaat e. 
de:-ek bu soka •1.,rdeki kahvete. 
rı., tekrar kapatılmasını iste. 
mişlerdir. 

M!Md<>hımt•ı- Ui~ ft:tld11vt em. 
ni•ret rnUdUıtUfiünc havale et. 
mistir Zahtta. t:ıh dkata ehem. 
miyetıe elkoymuş bulunmakta. 
dır. 

n. muşamba dö§Pnecek, h r d" la -------------------------
havalandırma terUbl:ltı bulunacak, bu· 
ralan her altı ayda bir badall edtle· 
cektır. 

Ancak beledıye zabrtası tali ntna
nıeıı tatbik mevkiloe kon uktan aon· 
ra n:ıuvakka.t bır madde Jle bu gibi 
Yerlere UZUn bir mUhlet verlleceı,ar. 

1 erko-s suyundan . """ 
mar~arın gag 

==- ·ı Görüp .dUşündUkç~ 
Beyaz kadın Yenı bır ıhtıyaç: 

tıcareti Donanma 
Bcyoğ'lu."1da beyaz ka. 

dın ticareti ye pan bir 
şebekenin mevcut bulu~ 
duğu. ve elebaşılarile 
de şiddetli mücadeleye 
girişildiği yazıhyor. Bu 
elebaşılar, uygunsuz ka.. 
dın'ara dellalhk yapmak. 
ta ve hu yüzden geçin
mektedirler. 

sığınak· 
ları! 

y ERYUZUNDE sıperle si!l
hın cengi, pek eskıdir. ilk 

~rb~lar, kayaları oydurarak içine 
gırrnışler ''e }ağmalannı oraya ta. 
şımı.şlar, esirlerini oraya götürmüş. 
lerdı. 

Kayalardan sonra, kuleler, hı
sarlar, pa'anlca ve kaleler kuruldu. 
Burçlar, tabyalar, mazgallarla do. 
natıldı. Asma köprüler, tunç kapr
l~r, derin hendekler hep bu kalele
n alınmaz ha e ko) mak uğrunda 
yapılmıştı. 

Daha kötüsü, kadınlar 
da, aile kadmlarmı, ai
le kızlarını kandırmakta 
vaıntıt olmaktadır. HldL 
~ col< f"hf'!T'mhretli ve 
içtimat bir derttir. Onun 
ic:indir ki ön'.lne geçmek 
bir vatan borcudur. Po. 
lisin mücadelesi bunlara 
lll'\'lfl'1 •TP?"!"~l"'t'lf' °be?'8-
bel" m ı~r un•mrJ~r ıı~
beke halirıe gelirce, bir 
vcva birkaçını tecziye 
kllfi ~etmiyor. Aralann. 
dnM bUtün mt~lan kn-. 
ma1< ve mutlaka kendi 
mırritlı-.. inrfpn uza.klaş

trrmnk lli7.ımc:1tr. 

.Fakat insan zek4sı, bu taş ve de. 
mır yığınlarına çarpmakla yılmadı. 
Bezginlığe kapılarak gerilemedi. 
Bilakis on.arı yıkacak. delecek. 
tuzbuz edecek çareleri aradı. 

:-. Sapan. mıncınık, koçbac:ı ve ni-
hayet top, işte bu zeka didinişinin 
doğurduğu "<'ylerdir. 

Muhtekiri siirmin edi. 
yoruz. Bunlar daha. ağır 
CC""nvA. mi.ishl ak değil 
mirHr? f<p,,ımi ce?''llan. 
nı bitirdlktP." Ponrn. da 
~hird~ bıralr.nıamatı, u. 
?~rlac-tirmn hvız, ki ka
rvın pen,.~i11ı=ıen yakalıt
rmr hırtaranJara bir ib. 
ret olsun. 

Kartal yu\·ası kaleler, aşılmaz 
uçurumlar, bulut kaplı hisarlar, 
gökleri mızraklayan ku1eler, artık 
g~zlcre eskisi kadar heybetli görün. 
mıyordu. Hele toplar büyüy~p. 
mesafelere h~imiyetin. horasanı, 
k3:y.ayı parçalamanın sımna da 
erılınce, şatolann ve derebeyi pa. 
lankalarının tılsımları bozuldu. 

Esnafı haraca bağlıvan· 
lar mahk\ım old~ 

a " ================~- . Birkaç sene evvel, Galatada-
kı esnafı. haraca bağlayan Ga _ 

'Sümerbank Umum 
müdürünün b~ynnatı 

Sailüloz ihtiyacımız 
temin edıldi 

lata komıser muavini Talat 
Niyazi. polia Kani Kahraman ' 
Hüııeyin ve Zeki bil'inci asliv~ 
ceza mahkemesince hııpso malı. 
kfım etlilmişlerdi. 

Muhtelif meydanların 
imar planlan 

Beyazıt. su•eymıuıiye, Ayasotya, Birinci sulh ceza mahkeme·ı SUmer Bank umum mUdUrU 
Bultanahmet, Knraköy, Tophan", üs· Bur! ... n ?.ıhni S:mus, Bursada· 

Fakat karnr temyiz tarafın· 
dan bo~ılduğu için muhakeme 
lerine yeniden başlanan euçlu : 
lar, bu defa tezyiden 14 der ay 
h:ı.pis cez:lsına ml\hkQm edil. 
m~lcr, f tıkat irtikan ettikleri 
para az o du .. tında~ ceznları 
yedişer aya indirilmi '"· 

=d;!i :y::ı~~d:~;~::· f:!1:1~~~: s~n 'e görülen mera <h avaı 1 ~i:~~~~~~t~r~itircrek şehri. 
lan yapılmıştır tnsdlk edllr:ıek Uzer~ " 
bugUn Şehir meclisine verilcccltUr. Şehrimiz yağ fabrikalarında piyasaya süreceğiz. Se:inı çı. Umun:, mildür, ytinlU .. d~k.~: 

Altın çep1•en1i, murassa kılıçlı~ 
baların yaldızları doküldu. ZulQm 
tepeı ... nnden onıar da indiler, vak
tiy e çığnedıkleri halkın arasına 
karı tılar. Böylece barut ve top, 
koca bir devri kapamı~ oldu. 

.Fak<ıt zckfl. du:maror, meçhul 
denilen devle boğu..,u)ordu. Top
lar, silahlar büyu~p keskin!eştik
çe, ıstilık!mlar da şişip kalınlqtl. 
Yalnız burç \e kale, eskiden~ 
de, ufukları çiğniyen yüksekl~er
de kurulurken, bu kerre yerin dil»
ne sokuldu. Bet.on çağının en hey. 
beti ve en sağıam eserini ysaltı 
kalelerind~ gördük. 

Hadıseler iW\U da gösterdi. ld 
asıl kale, yureklerin içindedir. 
Böyle bir yüreğe sahip olnuyaD. 
tam bir imanla sil~ sanlmıyaD 
ülkeleri ne siper, ne kale, ne de her 
hangi bir başka çare koruyabilir. 

Evvelce, harp sınırlarda olur, si
perler orada kazılır, orada can pa
zarları kurulurdu. Şimdi ''topye. 
kun harp .. denilen bel! ~· Yur
dun, sınırlan gibi, içi de sıper ve 
sığınak'arla doluyor. Fakat ''Ta· 
ranto,, limanından gelen h~berler, 
gösteriyor ki. bu siper ve istihkam.. 
lara bir de donaMta sıtrınakları 
ılave etmek ıazım gelecek. Engine 
açılmaktan korkanlar, deniz kıyı.. 
Janna Esatir masallarında adı ge.. 
çen mağara!ar gibi birtakım delik. 
ler yaparak şu otuz beş bin tonluk 
pürsiJah deniz kahramanlarını ora
larda saklasınlar. Belki o nıan 
kocaman oyuncakları P an
maktan kurtarabilirler. 

HAJ(Kl SVHA GEZGiN 

Berber dükk3.nını soyan 
yakalandı 

Ali admci& birisi, dün abah 
saat 5,5 sıralarında. vezneciler
de bir berber dükkP.nına kepenk 
leri kırarak girmiş, elıne geçir-
lPi ust ııa, sabun. kolon~ra. ve 
sair eşyayı torbasına doldurur
ken yakalanmıştır. 

Ali cUrmU meşhut mahkeme
sine teslim olunmuştur. 

Altın Fiyatı 
Ailm fıyatlarmda diln aukut 

kaydc>dllml~Ur. Evvelki g'1n 
yirmi dört bu~uk lira olan bir 
altın fiyatı dün 24,3.?J lira idi. 

, GDNDEN GONE 1 
---o- mütehassıs olarak çalı tırılan karınazsan her partide ~00 lira ~~ fabrı rnlan grup mudUrıu~ 

TepebaRı caddesi Slnyon Acemoğlu. Tebellak oğ- alacakaul.!, dediler. gunde yapılan topll.ntJda hazır 
# • • ı ' bulunmuetur. Burhan Zihni Sa-

genİ§Iİyor lu ynğ fn:brıkası mUstecırı •- Reddettim ve vali LQtff Kır. nus, bir arkadaşımıza gu beya. 
Tepeba ta\Tiyi tehdit ederek para sız. dara. mektupla haber verdim. natta bulunmuctur·. 

dtln il caddesinin gen1•1etıırnesl ak d dlı'yeyc ve ııı 

Fıkra başllğı buhranı 
22 ooo 11 .,. dırm suçun an a · • Bunu!! üzerine belediye erkli- "- Bursa '·ferı·nos fabn'kası-

Cad 
• raya ihale edllml~t•r. b" · · Ih ıv -

denin ~ı tarafındaki Perapalaa rilmiş, fakat ırıncı su ceza nından Osman Sait beni ça<;ır. nı tetkik ettim. Buradaki fab. 
otelinden itibaren Asri sinemaya ka· mahkcmc::i tarafından serbest dı, kendieine uzun boylu izahat rikamn iııtihsalatı yilzde 28 ila 
~ f!oıan dıvar geri çekilecek, bu ara· bırakılmıştır. verdim. 30 nisbetinde artmıstır. Bursn-

Fabri~alardakı 

a ., "hlr tiyatrosunun antresi de geri Sinyon Acemoğlu, mahkeme • t t d Gem!'· ., ,. NSA ITN, buma bir :ıtmacaktır. 
1 

tc .ı; ~te sta~•ri. buna kızarak U.. an . ıge gittim. $un'i ipek -:t 

--o deki sorgusurı a en resa.'l azı zerıme bu ıftırayı attı.,, fabrıkasmı gezdim. Buradaki şey giymesi mutad ol. 

H şeyler söyi.emiş. demistir hi: f r d ava Kurumunun .. _ Bu yağ fabrika~ı terkos HA.kim Reşit, maznunu ser. aa 1?8t e. memnuniyet verici muştur. Fıkra. Muharririnin 
bir teşekkürü suyundan margarin yai{ı imal best bıra.kmJ':§, ica.bı y!lp!lmıık mahıye~~eıltl'. , de, her gUn yazdığı sütunun 

E etmek istiyordu. Bana ''imala _ ii%ere evralu müddelumwııiliğe GemlıK .~~. ı ipek fıı'brlkaeı, tepesine bir Oa.şlık geçirmesi 
bedi Şet ATATORKüN ölUınUnUn i yakında yunlu dokuma f ;b ·ı muta~dır. Gerçi insanlar cim-

11k1ncı Yii rlönUmUne mllsadif günde tın Uz~rine senin imzanı atp göndermişt r. 1 a; n .a- ııı ~k Binemıısmın gösterdiği rıımıcr arı grupuna raptedilcc~l:tir. di şapb.!ız geziyor. Fak"t 
hasılatı olarak TUrk Hava Kurumuna Tiirk • Alman t;,.~ ret Diyarbakır ve Maraşa tn~natm bir krc:mı il~·lı>miş o. Fıkralar ba~hk~m: çıkamıyor. 
(llOO) Ura tc_,ıım etmek ve ilAı.ııt lan ~ıvas cimf'nto fabrika!ma. Bu Eebcpledir ki her Fıkra 
Jnesratını da deruhte etmek suretlle anlaşması tatb"l~ petrol gönderilecek ait ıbaıı malZf'me. yenıi anla5-1Jll\ sülunur.1 bir umumi ba 1rk 
Kurumumuza gösterdiği a!Akadan do· . • · k Al · mucibine Al d layı Sinema MUdUrtı lhsaıı lpekç!ye DUn, yeı ı Tür - .. man t~- ~chrimizdcki bUtün petrol leC'ekt1r, e manya an getirti. bulmak zaruriJir. Kimi "Dü. 
Hava Kunırnu te.ttekltllr etmelttedJr. caret 11.nı~c:r:,ıı .. mm hı ~ınde~ ı. ve~ be!lz.ln knmpaııyaları dire1t _ ~~dllğüru Gibi., der. Kimi 

tibı.ren mer ıvet .mevlu.ıne gıre. tö' 
1 

. d"' mmtaka ticaret Malzc..ıne ~elir ge1nıez derhal ~~a Kalırsa,, buyurur. Ki. 

k 
ce~i etr1l!JJ"da. bır ıı.ayııı. do'aş- r l'rı un. monta 'ıt ha .. ınn~('aHTr. S'-ıııaıt - mı Hadif:elcr Ar"cmda,, do. 

8· ı mr~a da akşam g~ vakte ka • ı miidlirlUğünde toplanmışlardır. yad~n 2 bin ton ~"ııtııoz temin lacı.ır. ı-tmi ''Tak,~den Bir 
dar bu hususta şe-hrimiz lcki Dünkü toplantıda petrol tev - ettik. Bii~•le1 il•'c 1zmit ka!'bt Y~prak,, ı açar. Kimi ''Bal 

dın ve erkek JŞÇllerı al~k~darlara hiçbir emir gelme. zintı gfrüştilmü~tiir. Alman ka. fabrikasının selliiloz iht;va-.:ı Kö~esi,, ni, kimi "Zehir Çana-

1 

mıl'tir. rıırhra göre. Diyarbakır ve şimdi1ik temin edilmiştir. İzmit ğı . nı tutar. 
(!Ja.8 tarafı 

1 
incide) D~"?r Uıraft~n. veni ıı."l~cma Mnra~a burründen itibaren pet • teld se

11
üloz ve i:tinci kr ·1t Bu arada fakire de, gider 

Y\ıcekterdfr. ısu gtbt i§çller fabrikala- mnrıbınC'e, Alma11vl.'~an ıtha. rol gtindcrilmesine b:ı~lıınRcak,- f:ı.brihılarınm faaliy~te ~el"eb"l- a.yıı.k bir "Gi"nc1en Güne., ser. 
rııı bahtelcrind~ haftada uort saat lftta. buhınac~klnroan talepna - tır. Önilmilıdeki par.artesi ~- m!,'qf i .. in S "l~Cll gö'i1"rle:n le\·hası hıa~t etmicıti. 
;xıeın1eket mUdataasma ıuzumıu ders· meler istenmiati. Bunların ka. nliı•d"n itibaren de Ka,..nrlenız gclirtilmektf' nlıtn suvını !!"Plmııl. Bon bt•nu. bii rtik Frkra 
terı ve tatbikatı ile Beden Terbiyesi bulü cu ::ı.:ıtm 21 ne kadar de ve h:ı.Ya'isine 50 bin teneke pet.. si lazrnıc'l'l'. Bı•ntı'l ih•lesi ya. B~~hi?l tahin.inde kendime 
edrlsatı ıöreeeklerdir. Mektebe git· ' ·, t" • . ktl pılarnk i•e ba 1 tır 

'l'lllYen ,-atandıı~ıan yurd mUd:ıfaaama vam ed~ce ~ r. rol r.cvkedılecc r. :.- ş arım!§ · dü~en ehemrnivt.tıiz bir parça 

bedenen ve ruban hazırlam:ık yolun· .., ~ .-. _......, .._.-......~ -----..-..~t'!l""°""~~~~~-f'IL-sı~~ft.O!~~--~ dakı mesaimiz bu ıureUe gezılşleml§ ~fl"'~l[ll\!!-~~ ...... ~~~,_.A~·~~-

sanrrdmı. Fakat VATAN refi. 
kimizde bir ''Günden güne,, 
sütunu daha belirdi. 

Y.azan mU'harririn de, benim 
hocanı olduğunu öğrenlyonmı. 
Bana bugünkü fazlrmı veren 
hocama, terbiyemi de borçlu. 
yum, onun için birşey aöyleye
mıyec~ğim. Ancak, aynı bat
lık altında yazı yazmak sure. 
tile, kendisinin pek müsellem 
olan edebi ıl5.bretine bir naki. 
sa vermiş olnıayaynn da. 

BIKMBT MtJNIR 

15.11.940 Cuma 
8.03 MUılk 
8.115 Ajanı 
e.so MUzlk 
9.00 Ev kadml 

12.SS MUzlk 
12M Ajana 
13 05 MUzlk 
14.00 MUzlk 
18.03 'MUzlk 
18.30 MUzlk 

19 30 Ajana 
19 45 )ı[Uzlk 
20.15 Radyo p. 
2045 Tematl 
2130 Kon~a 
21,~ )ıl~k 
22 SO AjaJlı 
22.tl Mllz1k 
21.00 lılUZlk 

16.11.940 Cumarteıi ot.:[.~~~";::. !~".!:u ... - 61 - ~!//)(/ ;._~ rJo nn 
ratuıdaıı b~enllmemı,'ju. Yenı bır \;;/~lfı ~vJ~ 
t{~~Bu~ !a~!ı'!~untmu=:ı~. B~~~~~ ~!~c~8~u~~ ·a~::k~~:da ~:ı:ı~; ~ muaııııııımııııııımıııııııııııuıHtcı ınıııı11u11ıii111 ... ı•iır.rr.'~iıu..._rfi .. ~ .... ü-ai"il 

- H m övle 'tıir flört ki.. Gere 
yar:ııından sonra ttlefon ederek 
Yatağınızda yalnız olup olmadığı· 
nızı soru••or. 8 03 ı.tUzlk 

8.15 Ajans 
19.00 KODUflD& 
19.15 :MUZ1k 
19 30 Ajans 
19.411 MUzlk 
!?O.Hi Radyo ga. 
20.f5 MUzfk 
21.18 Konuşma 
21 &O MUzik 
!2.SO Ajans 
22.~ Konuıma 
22.50 MUzlk 

· rası ı n 'Sporların yapılabile· gilnl 1 k ınmN• 
ceğt )lir &aha §Ckllne konacaktır, Şe• Olduğumuz eroW&lz , er ~ l" \/ t.;.;;;,. ( 11 a C ,__. ( d f 0 ( ) 10 ( , , 
reı ıtadmı da genifleUp burada da mızın en tatlı ııaatlerıni hatır.at- AŞK ~ -
atıeUzm yapılabilmesini tenıiD etmeyi tı Şamnanvadan sarho§ oL'llndmı. 
dUnlnUyoruz. ı F;..ket tıu('ltnen bu e.msal!iı batı· 

Atletizmde bu ıene ııporculanıruzın döndürdil Pepe bu 
aldıkları netlce fe .. ·kaltdedlr. TeknUt rala.nm baıtımı · 
komıte her ha.ta muntazaman topla- , zaafımdan istifade ederek .. Çıp
nıp teknik neticelerin daha ileri gö· lak kollarrmı ok§atnak. omuzlan· 
lurtııme.ı için nclcrln ıuz;umlu oldu· mı gB~aürnü öpmc>k ist~i. Bırak
ğ'unu teııblt etmektedir. F .. ynelmllel ı t~ Bil ivordıım arttk nerede· 
lllUaabakalara genç kralannıızm da ·· m h tsı di 
YeU~tiril rek ifUrlkl me.o;eıe3lı\ı ince· yim. Sinlrlerim beni. r~ a ,z e • 
llyoruz. Kızlarımızı da. r<>ltor t.csls e- yordu. Bazan 01111 öldunı:c:.t, b&
<le llecek bir eki!C!e yetl~tıreceğlz. zan da kendi.mi divan Ustilne ala-
GUreş t lmlk komıten de yenl gü· rak tam~men ona bıral mak t~ti • 

rcıı;llerin vcU,tırilme11 bususwıu e· • · b· ,..,.. bunı" 
J::ıeınmıy ti teUdk etmektedir Vole yordum. Ell>fc:nlcrlnıı ı. _., • .,. 
b 1, Ba 1(11tbol mU.ıı.bakala~na [a etti. Bir k•smını çıko.rttı. Jşıklnrı 
ehemmiyet '·ermckteylz. Fmln6nU ha' .söndürdü. Beni kollarınn alarak 
kevtnde yakmda btrkaç katagort Uze· I yatağmın lizc-rine g5tUrdll. Onun 
rlııdeıı mUu.lr':r1ar )BP!lacaklır. karsısında pı-n .... - 0•.,rden sUr.Ulen 

\"P.:?tTA RAGtP ONEN • 
----- hafi! nefti ~·ltl-.r altında yarı ~'P-

i
-'o"ı'"'"""""ı'"'"""'" ........ 1 ~~~ı;:;ı~~~~~h'U r:~~·o~~~~·tu.B~~~ 

!UYUCli arımıza l trk bUtUn kuvvetlerim koıılliyor .. 
Dokuzuncu tertip kitap tev- 1 T :namen kendimi ka:ı b"diyordum. 

ziınin müddeti bugün sona er- Blrdtnb!ro tclefonım zili acı acJ 
i mlştir. c;Aldr Fakat Pl"pe bun& aldmş bl· 
ı le l'tnılyor. Çılgın, ateşli buaelerl-
.......... , • • 

1111111111 11 " "'
11 

•• le dudalcl"rrmı kemiriyordu. Tele 

\ aT.an. 

l\1oriı dö Kobra 

fonun zili t "l•rar 1:aldı. Durmadan 
çalım bu zil asabım Uzcı ine g:ı.rlp 
bir t ... ir ~apm !ltl. Dutla \:ı.•,rot 
dudakhrından uz" ı. ştırd:ro. 

- T1:1l on ç'l'Il or Pepe cerp 
v"rse:':z" .. 

D-.dm. 
- 0!1, e'1cmMhC't.slı b1r !i"yıHr. 
Di~ c rr. • lede bul ndu. Fn · 

kal t--1,..fonun zılt ~nlmal:ta dev~m 
E'il rdu. P"'n d" ısr" ,.ın:ı ~rtır
dım I(nJk ı t lc>fonu n~tI. Se"i ev
\"E'IS. t"rtti. Sonra blrd"nbir~ yu· 
muoı-c1ı, 01~"~yıcı oMu. Bu gp .. İ ""k 
iyi t ·n·1 orrlı m. Blri•'n 'n ho~ ·:ıa 
gllme1~ istcdni zall'l'n <la rr.a böy· 
konu•urdu. Telefonda şunları söv
IUyordu. 

- Pflk tab1t :l'a\'TUCU~m .. Bnn 
dan bllyUk btr z vk c!uYanm .. Ha· 
vır .. hk bir şey deği 7mi!l değildir, 

(,, t\'lrf'n 

Muzaffer A<"ar 

(" 1m ıt •! 6 ·:o~ı , 1ltta olvrum. 
Na!fl.. ö lr -in mi nlın•n ?.. Hav 
h!\ .. Yarın i ı mi? Gelin .. ıi~i 
Hol vuta gOtUt '1r ı. :ıdyoyu geı::il· 
r;rillı. Tabu C3.n • ze,·k duyarnn. 
Evet .. f'\'C'~ •. 'fıı-.•J \alnıvm. Kim 
ol"h"llı· k: r.~n m. Anln'!tık değil 
roi ~·avrucuğtm. H:ı;rdi şimdi ra
ha~ rnı ıt• u)u .. 

Bu nıu 1'l\ ere b nda buzlu bir 
cuı; t siri )" ptı. 

Pep ·ye e-0rdum: 
_ H .... ı-ıe l·nnuıı:'"nııı:? .• 
_ '•is B· c. t Kıı-C"r i'e .. nu 

~- in Am"rU·ıdı kadını her halde 
tanı .. ınız. 

_ Evc>t .• Tı.nı) orum ama kbn 
!'lluyorT. 

- Bir flör .. Mili un bir ışey de 
ğıl o kadar. 

- H:ıvdi Dolores vemekte size 8.SO l1Ll7. k 
a~lattnn ~·a .• Bu kr.dı;ıc:ı ~ryz da be· 9.00 Ev kıtdmı 
nırnle al3.k11.dar oluvor i..•te. Ho•ls- 13 33 MUzik ., "' 13.30 Aj:ınıı 
rtnn gltt'•ı-n ka lm'ara 'Karıı kaba, 14.05 MUzlk 
sevı_.,.., .. ı'= gö!'Untl!lf'm ya.. H 20 MUtlk 

15.00 At yarqlan 
P pe P.üj ıo konu~urk•n bnn 15 30 Wlzlk 

ka' mı'!'I, n'e~ .. ı .. r,-i~1nmJ"'tim. BU· ıo.os Mt!dk 
tUn arzum her ne pa.hMına oluı- 1 18.40 MUzllt 
sı. olsun bu odadan bu daıredrn 
} u adıun:k .. n kP.ç:mnkt. Bıuıa ma· 
nl oJm•k is+~. F"..kat nafile idi. 
Derhal kanıdı.ın fırl'ldrnı. Ve kendi 
d;tirı>mc gc>ld m. Şlmdl sizden be
nını ruhi vaziyetimln ne olduğunu 
dihıl\nmenl:ı istiyorum. Daha oda· 
ına girer f,innez, derh'l.\ beni tele
fona c~!?trdı. On dııkiltl\ sonra tek· 
ral" ttli. KE-n.dı~·ne uyumakhğ'ltla 
~fuıaade ct.1'\el!!!ni Pöyledim. Erte
t. s~bah tekrar kendisini görece
''b-c dair benden r.;kı sıkı vaat al· 
dl. Rahat kRlnıak ıçtn C"tediği va 
ndde bulundum. Santler geıfüor
du. Yatağnnm üıerine manclım. 
Yanan ~ır.u bua gibi ellerimle 

l 

'-' -, Cuma ICumarte. 
1511. teş. 1611. teş. 

'2C 
c:ı Şe.,-val: 15 \~ıll 
&- "'{Mtm: 8 Kaamıı: 9 

\'a',IUer Vesatt ~ , ............. 
Gllne~ln e.n 1.151 .. .. LD 
d ğıı~ 

Ö,:le 11.t!O •J.07 ıı• ,,. 
lltinil 14.M sa,4' 1'.M 9.ü 

ı 'Akpm ıtUI ıs.OO 1~ ııa 

'l·abı uu• J.S5 13.11 t• 
1maak J.06 ıs.ıs 5.06 ıı.11 

sıkıyordum, 
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Sinema ve tiyatrolar r--~--n•wm•-••• 
. Şehir Tiyatrosu Olneş gibi • 
Tepebnşı Dra.nı kısmında. Haklk ., 1 
Ak§am 20,so da: AYAR •s.a 

Sipahi ocağı son
bahar konkurları 

TAKIMI ARASINDA Lezzeti, Nefaseti ve Sıhhi ....... 
tatı.kW Ceddeslnde Ko- Yapılışı lle Şöhret Alan 

_medi_ııa_~ __ z"""o._so_m_::_: D~ Ka:::l A p İk O ğ 1 U h: 
Raşit Rıza Tiyatrosu Koyun ve mğrr etinden yapılınıt 

.:.~ '~~) !~!~ ~~u~~~~l~!ı 

YE '.'PUDRA 
'RENKLERİ 

Beyoğlu Halk Sineması sakmmız. Taşraya sipariş ka.bUl 
Bag-Uün 3 film blrdea: l _ Lorel ed'llr ve serian gönderilir 

!h'rdi İş arıyor, 2 - E1nı8f1 Hımz~ •••••••••- -
" - Kurşundan Yllmıyan S~va.rt. ---------

I 

) KAYIP~AR 
\. 

'lukatit uıaaiiımı aldığım tatbik ınU· 
b .ı·ı..mli kaybettim. Yenisini yaptıra· 
t..Lğımdan esklslnln hükmU yoktur. 

1 

Aıuı(lolu Kavak Ta§lık Çıkmazı 
No. 28 Must.ata. Bükey. 

• "' * 
I 

l975 nunıaralt veloaipetim kayıptır. 
Bulup getirene !Azım gelen milka.tatı 
vereceğUn. 

1 
Adres: Beyazıt, Sopnağa malı.al· 
lesi hnııltl Ethembey Ap:u"tımıuı 

1 No. 2 Klrkor oğln Jlrayn Çor!koğlu 
ıt: * • 

tJ'sküdar Sulh l inci Hukuk Hıı.kiıu
Uğindeıı: 

940/638 
Maııg-ar nnmı diğer Nıımigar: 
Usktl.dJır .Paı.arbaşı Fıçıcı sokak 

No. 39 da 
Va.stiye: tıskUdar Ta.va~l Hasan 
Ağa malı:illtı11l Dolap sokak No. 80 

kalon pud?'am ı.erlsflıde bula.bneoettmz 
diğer bir çok yeni ve ca.zlb renkler ... 

Geıcn yıllarda p.pılan konkurlarda bir binici Bn, müsabaka esnasnicla I 2/10/1936 tarihinde ve 142 numara· 

1 
lı di§çi mektebinden almış olduğum 

1 hüviyet varakasını kaybettiı;n. Yeni
sini çıkaracıı.ğ:ımdan eskieinin hıtblr 

Muzai!ı:r tarafından aleyhinize ika· 
me edilen kocası ölü Kemaıettinin ha
yatında istikraz eylemiş olduğu 250 
liraya karşı namlarmıza vetaen terağ 
eylemJş ve hac:m:ı 7 Haziran 932 tari· 
hinde yapılmış olmasına. binaen hacız 
k~ndiliğin~.:n kalkmış olduğundan 
haczin fekk1 davasmm cari mı.hake· 
mesi sonunda Tapu dairesinden lede
llstlla.m öliiLUn mutasarrıf nlduğu 
ÜskUdarda. Tavaııi Hasan Ağa mahal· 
lesfnae <lolapdere · sokağında eski 66, 
yeni 80 numaralı haneye 250 lirll mu· 
kabilinde hacız vaz<}dilıniş ve 7 Razi· 
ran 932 tarihinde vazedilmiş olduğu 
Tapu dairesinden bfldırllmiş ve ilAnen 
tebliğ edilen gıyap kararma k:ı.r::r iti
raz etmediği ve mahltemeye ce gel 
memi§ olduğundan İcra ve İflas Kı;. · 
nununun muvakkat madde inin .f ün· 
cü maddesine tevfikan mevcut haciz 
tarihlerine ve 1932 tarihlue kadar bir 
muamele yapılma.mı~ olduğundan ölU 
Kema.ıetUne alt nısıf hisse üzerine 

zelli 
cuda 
ra h 

Tokalon pudrası "havala.nclırı:lmlf,. 
tır. Bu sayede ctıdde hemen gayri
mer'idir ve Meta tabil gibi görUnUr. 
Bu pudra.nm .lstlmallle artrk "mak· 
yajlanmışı, manzaralara nihayet Yeril· 
mi§t'lr. Fa.zla. otara.k terldbinde "Kre
ma köpüğü., bulunduğundan bütün 
gün sabit kalmasına medar olur. He· 
men bu günden Pariste en fazla. rağ· 
bet bulan renklerdeki Tokalon pudra• 
smı tecrübe ediniz. Temin edecegtııiz 
ııık ve ca.zib tesirinden cidden h&y· 
rette kalacaksmrz. 

Sipahi Ocağının kac ıarnandan
berl beklenen konku:rlnrı bu ayın 
17 ve 24 üncli paı:ır t?"Ü ılc~i saat 
14 ten itibaren ocağrn Harbıyede
ki eahasmda yapıln~:ı.kl'r. 

Şehrimizdeki sulıa,· ve sivil 
btitUn binicilerin i~tirak edecekleri 
bu ınllaabakala:rda her gün için 
konkur mevcuttur. Ayrıca Avrupa 
da yüksek muvaffakıyetfor g~ter
miş olan ekibimiz de müsabakala
ra girecektir. 

Geçen ay son tecrübe konkur
larnı.1 iyi bir şekilde yapan Sipahi 
Ocağı talebelerinin alacakl:ı.rı ne· 
ticeler merakla beklenmektedir. 

Programda dresaj (hayvan ter-

Rumca bir gazetenin 
sahihi tevkif olundu 

Rumca Tahirdromos gazete -
sinin sahibi !Kostantin, düu bi -
r inci sulh ceza mahkemesi ta -
rafından dolandırıcılık suçun. 
dan tevkif olunmtl§tur. 

Şimdi kağıt buhranı yüzün
den gazete..:;ini çıkaramayan 
Kostantin iddiaya göre, komls.. 
yon.cu Ahmet Erol ile iberabcr, 
gazetelerinde iş verdikleri Ah -
met Yılmazdan 200, llısandan 
a~ Raşitten 300, Mehmet Kah 
w. 'fden de 100 lira kefalet ak. 
ça ~J almıelar, fakat gazete ka
pafıdıktan sonra. bunları geri 
vermemiı::Ierdir. 

Birinci sulh ceza mahkeme~ 
sin.de sorgusu yapılan Kostan. 
dn, bu paraları kağıt temini L 
çin sarfettiğini, gazete tekrar 
t:ıkmağa başlayınca vereceğini 
söylemiştir. 

Fakat mahkeme hakkında tev 
kif kararı çıkarmı.ştn-. Diğer 
suçlu Ahmet Erol ikamete rap 
ten serbest bıralulnuştır. 

Sustalı ile yaralama 
Maltepede demircilik fabrika

sında çalr'.}llll Hilmi oğlu Nec _ 
mi, evvelki akşam Taksim civa... 
rmdan geçerken, araları açık 
bulunan Şevket admda birisine 
rastlamış, Şevket Necmiyi gö_ 
rür görmez üzerine saldırarak 
sustalı ile kendisini vurm~ur. 
Bacağından ağrr yaralanan 

Necmi, Sürp Agop hastanesine 
.kaldırılmış, Şevket yakalan
mıştır. 

biyesi) nıüsabaknlanna da yer a'·· 
nlmrştır, · 

Bu konkurlardaki müşterek ba
lıiç çok alaka uyandıracaktır. 

hiıkmü yoktur. 

1

1 
Adres: Nu.nı Ziya 80ka.k No.~ il 
de. Etiyen Slyoletııı (840036) 

1 * * • 
Beykoz-Akbaba·Fener yolunda ça· 

1•. ·-ın amelelerin yevmiye ve ekmek 
hesabını göstuen defterle bordro Ka.-

"Rachel,.: Gayet beyaz bir clld tçin 
şeffaf ve saf bir güzellik temin eder. 
"Ptıclıe,,: Açık tenli esmt!r ve sarışın
ların ek.serisine uygun olarak pembe 
bir parlaklık verlr. 

"Bnm Soleil .. : Esmerlere cazip bir 
sevimlilik ttnıin eder ... Ve yııln1z To-

Şimdiye kadar her ay munta
zam :'Y"aptlmrş olan ocak talebeleri
ne mahsus müsabakalarda. Zafer 
Doğan Bonbakay Murat Efekrz; 
ve Filiz isminde.iti' atlar blı-ınci gel
mişlerdir. 

I rakoj·de tUnelbaşı arasında kaybol· 
muştur. Bulanların Kara.köyde Kasap
lar sokağında kahveci Mehmede tes
lim etmeleri. Getiren memnun edile· 
cektir. Rizeli Hamid mevzu hacizlerin başlca~ıı. bir mani 1141 •••••••••••••••••••••• olmadığı surette ad~mltaklpten dola- iri. • '\, 

Bu son konkurlarda en genç at 
<Bonbakay) çok ümitli görünmek
tedir. 

Süvari bir..icilik okulunun yeni 
atları ise seyirciler için büyük bir 
sürpriz teşkil edecektir. 

İstanbul 4 üncü İcra Memoıiuğmıdan: 
938/5822 
Kumkapıde Mualla. Caddesinde 33 

sayılr hanede mukim iken halen ike· 
metgA!ı.ı meçhul bulunan Asadur na· 
mı diğer A!!"ncan ve Maksut ve Rupen 
ve Sırpuhiye. 

yı düşmüş bulunma.sınıı mebni kaldı- F o s FA R s o rılmasma 19/10/940 tarihinde kabili • J L 
temyiz olmak üzere karar verilmiş 

olmakla tarihi il6.nda.n itibaren sekiz 
gün zarfında. temylzi dava etmediği· 

Birlikler nizamname
sinde tadilat 
düşünülüyor 

Ticaret Vek8.leti, gerek mın -
taka ticaret müdürlüğünden, 
gerekse birlikler umumi katip. 
liğinden halihaarda tatbik edi. 
len birlikler niza.mnam~.sinin 
hangi noktaıarmda tadilat icap 
ettiğini sormuştur. Vrkiletin, 
birlikler nizamnamesinde esaslı 
tashihler yapmak tasavvurunda 
olduğu zannedilmektedir. 

ôlU Doktor Boğos lnceyan verese· 
sinden karısı Arusyak !nceya.nm 
20.3.33~ tar1hli ipotek senedi muclbln· 
ce blı-i::ıci derecede ipotekll Kumkapr 
da Şeyh Ferhad mahallesinde Mualla\ 
caddesinde (33) No.lı gayri mrınkulün 
tamamına 2280 No.lt kanun ahkılmma 
tevfikan Uç Y"ıninll ehlivukUt tarıı.· 
fmdllll 11.10.940 tarihinde mezkQr 
ı;ayrimenkullln beher metre murabba· 
ma üç Ura kıymet takdir edilmiş İcra 
ve İflu Kanununun 103 üncü madde
sine göre yapılma.sı icabede~ tebllğat 
mahalli ikmnetinizin meçhul oltnaaı 
hasebiyle 30 gün müddetle lllnen tı>b
liğa t icrasm:ı cu hlkimliğince karar 

n1z takdirde mezkilr kar .r katlyet 
kesbedeceği UA.nen lhbar ve teLUğ 
olunur. (340211) 

ın:ım::::::-:==:mz=::a==ı;::aç 
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Dr. Murat R. Aydın il 
Beyoğlu • Parmak.kapı. i mam 1 

fiıokak No: 2. Tel: 41553 ti 

I
HMuayene n ber türlü gÖ2 I 

ameliyab ftkara için para11z •. . 
maaamı ı .,,... 

verUmi§ olmakla buna. bir itiraıo:rnız Sal ibi: ASIM US 
var Uıe bu müddet içinde 938/5822 Basıldığı yer· VAE.JT Matbaası 
:No.Iı dosyıya. mUracaatıa bc;yan et· 
meniz ltizumu illncn tebliğ olunur. Umum neşriyatı idare eden: 

-(34027) Refik Ahmet SevenqiZ 
Çay, kına ve tutkal geldi r------ --~ 

Dün Mısrr yolu ile Portsaitte Ş k s • K 1 birikmiş mallardan mühim bir ar anayı umpanyası 
~mı trenle şehrimize gelmiş. T A Ş d • 

Gelen mallar arasında 4320 • • • en . 
kilo çay, 26 bin kilo kma, ıo lktısat Vekaleti Sanayi Umum Müdürlüğü 28 EylQI 194C 
bin kilo tutkal, 43 bin kilo ku- tarih ve 12486 No.lı tezkeresiyle vaki olan tebliğe nazaran mamu 
ru sığır derisi, 38 bin kilo dana !atımız Pamuk İplik ve Kapot bezi fiatları aşağıda gösterilmiştir 
derisi de vardır. iPLiK VATER KATLI BÜKOLn (Kıvrak) --
Ceza gören dükkanlar 
Emniyet altmcı şube memur. 

lan dün Üsküdar ve Beyoğlu 
semtindeki dükkanları kontrol 1 
etınişler, birçok fmncı, gazino, 
lokanta, sütçü ve saireyi ceza. 
landırmışlardır. 

1 

Ayrıca tramvaydan atlayan 
23 kişi de para cezasına çarpıl. 
n:uşlardır. 

Deri ithalat müdürlüğü 
~.Peri ithalat birliği müdürlü. 
&une Badi tayin edilmiştir. 

No. Kııroş Kunış Kuruıt 

12 55(} 295 -
14 U85 - -
16 - - 600 
20 655 - -
21 701) 790 -

KAPOT BEZLERİ 

TİPD, TİPE. TİP G. 

90 cm 852 - -
8;> ('0 - 879 -
15 cm 'ir.O - 710 

1 
Gerek İplik ve gerek Kapot fiatlarımız beher top için Fabri· 

kada t~li~ peşin fiatı olup ambalaj ve nakliye ma;,raflan rnüş 
teriye aıttır. 

HM+ n .. **- +n** ; - • ·I 

En Birinci 

Kan; Kuvvet ve iştiha Şurubudur 
•j'•+w.- Her eczanede bulunur. 

lstanbııl Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden: 
Mmtakamızdan İtalya.ya ih..--aç olunaca.k balık, yumurta, kllçWt haf lıay

van derllert -ve nohut hakkmda görtı.,uımek U.zere 15/11/940 Cuma g1ln0 Mat 
11 de mmtaka Ticaret mtldUrlUğtlnde blr toplantı yapılacaktır. 

AlD.kad:ır ihracatçı tUccarla.rm bu toplantıda hazır bulunmal&rI. (10846) 

Devlet Demiryoltan ve Limanlar1 
işletme Umum idaresi ilanlar1 
Mubamnıen bedeli (Sl25) lira olan muhtelit numa.nW.rda 23000 adet 

bezli Zunpara ka.ğıdı (2.12.194.0) Pazartesi gUDü eaat {10,SO) on lNçukta 
Hııyde.rpaşada Gar bitulsı dahillndekl komisyon tarafnıdan açık elr.llltme 
usulile sa.tın almacaktır. 

Bu işe girmek istlyenlerin (234) Ura (38) kuruşluk muvakkat temınatı 
ve kanunun tayin ettiği vesailde bll'Ukte eksiltme gUnU saatlne kadar llıo· 
misyona müracıı.atıan lAzımdır. 

Bu 1.§e ait prtnameler koı:ıwıyondan Parasız olarak dağıtılmaktadır, 
(10856) 

Deniz Harp Okula ve Lisesi Komutanlığından: 

Açık davetiye· 
OkUlumuzun 164 mcı senei devriyesi 18/11/940 Pazartesi günü kuUu

lanacağmdan b!ltımum Emekli Deniz ErkAn Umera ve ıuba.ylarmm bu 
törene işt!rl.k etmek llzcre köpr;ıden sabahleyin 8.4:5 de hareket edecek olan 
vapurla. teşrif etmeleri rica olunur. (10669) 

Kirahk kat ve odalar 
Ankara Caddesmın en muteber yerınde tevkaıade nazaretli. 

havadar ve aydınlık bir kat kiralıktır. Ayni binada ayrıca kiralt1' 
odalar da vardır. 

Vakn Gazete:-;ı idarehanesine milracaat. 

'*dk IAS*3 41b''**WW: 

ICOtAYUIUF 
jt,ıNj~~ yal an 1 SKE NDtRi. 5tRTE lll 

Servet Bey, düğün sahibi Da.. 
nış EferYJiye soruyordu: 

_ Adalı Ha!il başka bir kim. 
se ile güreşti mi? 

~ekler çakryor. iki.sinin de al. 
nmdan karılı terler akıyordu. 
Danış Efendi : 
-=- Bugün de berabere kalır -

da mutlaka ruh zafiyetinin te
siı i vardır. Mesela Adalı Ha
lil çok kinci, inat~ı ve duygulu 
bir adamdır. Yarın maneviyatı 
herhangi bir sebeple boz~uş 
olaraık er meydanına gelır:>e, 
mutlaka yenilir. 

Evet. Milli gureşçiliğimi. 
ze onun btiyük hizmeti vardır, 
o sayede nıemlek~tte birçoh 
pehlivan yet~tir. 

-62-
- Allah si2lden rcızr olsun, 

Şeyh Efendi! Pehlivanlarmıızr 
sız.in gibi, memlekette üç beş 
ld!'li teşvik ve himaye etse, gü~ 
reşçiliğimiz hiç bir zaman sön
n .ez. Demi~ti. 

Servt:t Bey bir otele inmiş. 
ken, Mustafa Dannıı .Ef0 ndi ha.. 
bL'rdar olarak, de;hal Serıet 
Beyi otelden almış ve: 

- Aman efendim, biz bura.. 
da iken, sizi otelde yatırır mı
yı~? ~~tı~li~i~ de diğerleri giıbi 
mısaf 1rımızsınız. 

Diyerek yanında alrkomuştu. 
Servet Bey. mütevazı bir a. 

dnmdı. Mevlevi ~eyhine: 
- Sakın buraya gelişimden 

kuşkulanrnayınız ! Ben güreş 
mera.klmıyrm .. Bunu Koca Yu. 
suftan da tahkik edip öğrene. 
b'Hrsiniz! 

Gercl Gelfuoluda. sünnet dü
ğünü •asebetile şehre gelen 

bir hafiye, Ab<lülhamide bura
da toplantının tehlikeli olduğu_ 
nu yazmışsa da, mevlevi §eyhi 
Mus~~a Danış Efendinin ge. 
rek ~tikfunete, gerekse Abdül
hsmıde k~ı aykırı bit vaziye
ti olmadrgı bilha...cısa Gelibolu 
mutasa~ığnun şahadetile de 
sabit old~dan, Mustafa Da. 
n~ Efendinin bu hususta hiç 
kimseden korkusu Yoktu. Oğlu 
Burhanettin Beyin aünnet dü
ğünü milnaseht;~ile biıwk fakir 
çocuklar da ~ne~ ediliyor, 
yüzlerce aile sevındıriliyordu. 

Danış Efendi ile nıabeyin 
katfüi Servet Bey çok çabuk 
dost olmuştu. 

Servet Bey, Geliboluya a_ 

yak !basar basmaz Koca Yusuf. 
la görtişmek arzusunu göster. 
mişse de, Yusuf güreş sahasın.. 
da Halil ile IK.atrancmın güre
fini bekliyordu. 

_ Hayrr, Beyefendi! Dün, 
Katrancı ile berabere kaMılar .. 
Bugün devam ediyorlar. Baka. 
Imı kim kimi yenecek? Yusuf 
da onları bekliyor. 

- Koca Yusuf, dün, Kurdde
reliyi bir çocuk gibi 1..i!cagmda 
savurduktan sonra sırtUst:U ye. 
re vurmuş diyorlar, doğru mu? 

_ Doğru, Beyefendi! Koca 
Yusuf yaman bir pehlivandır. 
lnandmı ki, Türkiyede onun 
karşısına çıkMak kimse yo.k. 

Servet Bey göğsünü şişirerek 
gilldU: 

- Oh, şimdi ben de inandın\ 
ki, artık, Koca Yusufun Avru. 
paya gibnek ve cihan pehliva. 
nı olmak zamanı gelmiştir. 
Güreş başlayalı krrk lbeş da

kika olmıuştu. Çok çetin güreşi. 
yorlardL 

Nedim Bey~ . _' 
- Bu, gUreş değil, mUthiş bır 

boğuşma, azizim! 
Diye m.mldanıyordu. 
ticisinin de gözlerinde şim.. 

]arsa ne olacak ? ! 
Diyordu. 
Şeyh Efendinin yanında otu. 

ran mabeyinci Servet Bey: 
_ Ne mi olacak? İkisiı~d ... n 

biri yenilinceye kadar güreşme.. 
leri lazım, dedi. :M.ndem ki ha!=:. 
ıamışlar ... Sonuna kadar böyle 
devam etmeli .. 

- O halde yarın da onları 
seyredeceğiz. ÖbUrgtin de. 

_ Belli olmaz, Şeyh efendi ı 
Bakarsınız yarın ikisinden biri
nin neş.esi, güreş. yapına tema
yülü azdır, yenilır. 

_ NeŞe ve temayül ile ölcil-
lür mü bu iş, ıı beyim? ' 

Servet Bey yüksek sesle giiL 
dü: 

- Bu, tamarnlJe, kuvvei ma· 
neviyenin ha?.Jrlanm:ısı mesele
sidir, şeyh elendi! Bilhassa kuv 
vet1cri böyle biribirine denk o. 
lanlar için .. 

- Her gilre~i ic~in bu kaide
ye rhvet şart mıdrr? 

- Hayrr. Arzettim ya .. Kuv· 
vetleri lbiribirine denk olanlar-

- Ya Katrancıya ne buyu
rulur? 

- Onun hususiyetlerini pek 
yakından tanımıyorum ama, ka... 
lılbına, kıyafetine ve yüzündeki 
çizgilerin ifade ettiği manalara 
bakılıl'sa, Katrancı, Adalı Halil 
kadar duygulu bir ntlam değil. 
dir. Maneviyatı öyle kolay ko. 
lay bozulacak bir kimseye ben
.zemiyor. 

Katrancının güresini ilk 
defa burada mı seyrediyorsu. 
nuz? 

- Hayır. Birkaç yıl önce 
Dudullu güreşlerinde de seyret. 
miştim. 

- Dudullu dediniz de a klrna 
geldi, Beyefendi! Prens Halim 
Paşa son zamanda güreşçileri 
b:r araya toplamaz ve müsalba. 
kalar tertip etmez oldu. Halbu
ki, güreş menı l<mı be,.,nenize 
ilk defa a.şTlaya.n Halim Paşa.. 
dır. 

- Bir iki senedir rahat.sız
mış .. Yaz mevsimini !sviçred€ 
geçirdiği için, !stanlbula gele. 
mi yormuş. 

- Hiç gelmeğe niyeti yok 
mu acalıa? 

- Niçin soruyorsunuz? 
- Son defa görüştüğümüz za. 

man: "Köşkte güreş yaptırdı. 
ğımı duyarsan, allah aşkın 
sen de gel!., demişti de. Bu ve· 
sile ile hem birkaç gün için !s. 
tanbula gitmek, hem de paşayı 
ziyaret etmek isterdim. 

- Gelecek ilkbaharı 1stıvl. 
bulda geçirecegmı duydum. 
Gelirse, bendeniz de hemen za. 
tıalinizi halberdar ederim. 

Bir taraillta.n konuşuyorlar, 
bir taraftan da güreşi seyredi. 
yorlardı. 

Birdenbire meyda,nda bir çığ_ 
tık koptu. 
Şeyh Efendi: 
- Nt- var? Ne oluyor? 
Diye ~adırdan başını u.zaıttL 

(Devamı ~ıar J 


