
HAVADiSt.:ER 

~~~~!~Parti grupu ve Mec-
~:i~~ııdı lis yarın toplanıyor 
·~•re diifürüldü uar ı·cı·ye '~ekı· ı,· PÜ•kürtüldü FJ( Vı l4 

Berllndcn bir görür. u, 

Eski Romanya kralı 

Kar ol 
Kanadayamı 

gidecek? 
Kanada, sabık kralı 
kabul edecekse de 

Madam 
Lüpeskonun 
Kanada ya 

.. 
$1TWli1S'f 

istenmiyor 
Zürlh, 10 (.\ . . A·> - r:.öytcr: 
RcfakaHndc saray amiri B. Bu· 

darianu ve bayan Lupcsku olduğu 
halde kral Karol Lugano'da baba· 
aı Kral Fcrdlonnd ve Yunan Kra· 
1ı Konııtantinin işgal t"tmiş olduk. 
lan dairede ikamet etm~ktedir· 

Geld:ğindcnberi dairesinden çık· 
(()e,·pnu -1 tlnciide) 

PARTiDE SiYASI VAZiYET HAK
KINDA BEYAflATTA BULUNACAK 

Dablllye, Barlclye, Maliye, llaarll "' 
idi.bat Ve~erı b• aallall 

An•arara vardılar 
Dahiliye Vekili, lstanbul un ekmek ihtiyacının art· 
hiını, müzmin bir buhran olmadığını, yurt i~mle· 

ki tetkiklerinden ~k memnun 
bulunduğunu aöylecli 

Mechsin yarından sonra bir ay 
tatil yapacağı söyleniyor 

Jttıkara, 10 - Büyük :Millet lmımak üzere mebuslar şehrimi. 
Meclisi yarın öğleden ıonra top· • gelmişlerdir. 
lanacalctır. Bu toplantıda bu· 

Alldeldzde 

3 italjan 
naklıye gemısi 

batırıldı 
l4nclJ:.q,, ,JJl CA.4J,,-.J...Qıiliz 

amitalhk 4a1tMl 16tiriyor: 
Akdenizdc faaliyet\e bulunan 

denizaltı gemilerimiz Libya'ya. 
yapılan nakliyat için ltalyan 
kumandanlığın~ çok müşkülata. 
dllşür:mcktedir. Tahminen üç 
bin tonluk b"r dfü;man nakliye 
gemisi bir denizaltı gemimiz ta· 
rafından batırılmıştır. 

Ayrıca Rorqual denizaltı ge· 
mimiz bir destroyerin refaka
tinde gitmekte oiao. iki nakliye 
gemisini de batınmştır. 

Dahiliye, Hariciye, lılaliye, 
Maarif ve Sıhhiye veıkilleri de 
bu llabah Ankaraya d&lmfleler 
ve istuyonda vekAJetJer erkim 

• ve doetlan tarafmdan b.Tptan· 
Dllllardır. 

Yarm öğleden evvel Cmnliuıi· 
yet Halk Partisi BüyWC Millet 
Meclisi grupu toplanaeak ve Ha· 
riciye Vekili Şükrü ~ 
.ıum..~~vam11eıeı. 
,, .. ,, ..... llieJaaatı .......... 
tir. 

IMecliain yarınki tap1&ntmm· 
dan IOl1!"I. bir veya bir ~ 

(Devanu 4 tincUde) 

Belgratta 
HükOmet 
aleyh inde 

BAYRAGIMI NASIL: 
--KURTARDIM 

nOmayiş 
yapıldı 

Reami membalar teza
hüratçılann komünist 
alduklarını bildiriyor 
BeJpad. 9 (A· A·) - Resml 

tYazan : lsllender F. SerteWl 
-------------------~----~-------. 

ouşmanla tek başma çarpışan bir 
Anadolu çocuğunun romam 

·Çok Yakında • 

malfı.mata nauran bir komllnlat a. 
mele ve ünivel'8itell grupu Koj. 
doutlııılaık kral sa.rayı civarmda hU
kOmet aleytıine tezahllratta bulmı
mağa teeebbüs elmi§tir· Polia 
kuvvetleri tüfek a.tqile kaflılan • 
m11, bir subay ve 4 nefer yaralan_ 
DIJI, bir tez:ı.bUratçı ölmll§, Uçn de. 
yaralanmışltr. Sükünet ıUratle ia
de edilmiştir· Tezahüratçılar hayat 
palıahlığma knf'1't protcııtoda bu • 
lunm111lardır· 

KUAUS 

1IJAN tŞLERI: Tel. 20335 

Gayda ltlral 
edtyor: 

Harp 
uzun 

sürecek 
Çünkü 

İngiltere 
muazzam 

kaynaklara 
maliktir 

---- Ga,U 
~ 10 (A.A.) - 1.J211ll.z r:ıd104 

- lılldlri70r: 
YlnbQ'O Gay~ .. Ciorıulo Ditaıya., 

1U1tellllde JıarbJn uzun '"m.apuı 
dNclltn1 yazmaktadır. ~ ld: 

"'Zlıa euwı bparatorJutu mevzuu· 
büs olan lngtlt.ere anıtndlr.,.. mu· 
m~~.Binua• 

~ mub..~ tc1W ~tWlr ... 

JAPONYA 
Hindiçiniden 

USLER 
iSTiVOR 

Şajialann doiru oldu· 
iu Tokyoda bildiriliyor. 
~· (A·A·)-RıSJter: 
Jçemtann Framazlariı altı maıı· 

delik bir talepname ~ u. 
ct1m1e HlndJglnl limaDJmDı balıl'ol 
etmek, HJndfdnl an....,_ t:tt.:. 
at p;trmet ve dm ve llaft ~ 
lerl ... e,lemek lıülarmı llte· 
clilı:lerlna mmeclalr çJbn pylatan 
m~ l6s e&ylemefo 
l8lWylttar bir lçcm. memunt 
ıu beyanatta ~: 
ÇINULEB Dl>BIB AUYOBLAR 

Şancbay, 9 (A.A.) - Çin mat., 
(DeQmı ' Unc8c1e) 

Fransız Hindistanı 
da Vişi HUkOmetini 

tanimıyor 
(Yum 8 tlnelldo) 
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37 Yazan: 3'adiua.1ı-1<,aJ1ı 
Madem ki uçurumdan inerek ya

hut bir iki ld.siyi indirerek Hacı 

Muracll ve asker nrkad!l.§larm.ı a
ramağa. imltan yoktu, geri döne
ceklerdi· Bundan daha doğru, da. 
h:ı. iyi bir hareket daha. buluna. 

mıızdı· 

Çnvuıı son defa uçuruma göz at
lı; sonra askerlere. dönU!' emrini 
\•erdi· Hep beraber, daha mk aclım
lnrl:ı, kapnnmak üzere olan izleri 
daha derin bir surette nça.rn.k yU
rüdülCr· 

Honzak kapısında. onlan knr'!1ılı_ 
ynnlo.r, frrtmayn. tutuldukla.n için 
yola devam cdcmedilderini sanmış· 
lardı; fakat nralarmda. Hacı Mura.. 
dr göremeyince merakla sormuş -
lardı: 

- Ne oldu?·· Kaçmak istedi de 
vurdunuz mu? 

- Hayır, uçuruma. dil§LU· 
- Nasıl, kaçtı mı yoksa?·· 
- OldU! ... 
Çavuş her §Cyi olduğu ı;ib1 gar

nizon kumandanına ve Ahmet ha.· 
na. nnlıı.ttı. Hacı Muradın artık uğ 
olnuıdrğma hükmolunuyordu. Yal 
nrz halk arasında, onun ölmediği
ni, uçurumdan çıkarak intikam a... 
l•.-ihnı .söyliyenler eksik değildi. 

-13-

UÇURUMD~-

Zavallı Rus askeri uçurumdan a
fiağr kaydığını anlar anlamaz Hacı 
Muradın koluna bağlı ipl b~, 
tehlikeden kaÇmak istiyen herkes 
gibi tuturuı.ca.k bir y~r ara.ml3b: 
bunun için de hazan topar~, 
baza.n uzanmış. baza.ıı da yamrr
yuınru bir hal almJştI. BilWn bu §U" 

ursuz hareketler onu kurtarmak 
§Öyle dursun daha fena vaziyetle. 
re dU§UrmUştu. Ancak uçlan g<Srll

nen sivri ka~·alara, donmU§ kar 
kümelerine çarp çarpa en az elli 
kulo.ç yuvarla.mn.I§; apğtda, karla. 
nn aııısma. gömUlmllfUl· Vllcudu 
bir torba kemik ve et haline gel
mişti; lkııfası pa.tlamI3, ka.nlar yU· 
zUnU, göf;'BilnU ve ellerini kızıla 

boyamıştı. 

Halbuki Hıı.ct Mura.t en tehlikeli 
anlarda bile tedbirle hareket eden. 
aşmnıyun, hele dağcılıkta pek us· 

ta ve çok çevik bir adamdı· Fazla 
olarak bu uçurumun kenarından 

birçok defalar geçmlşti; oranın. de. 
rinllğinL biçimini, qağısmda neler 
bulunduğu pek iyi biliyordu; bu
nun için kendi:ıini bovluğa ra!lgcle 
at.mamı:ıtI; ndeta. kenardan B§a .. 
ğıya kaymış, yuvarlanarak kaya
lara. çok sert çarpmamak için kol. 
larIIU ve bacakla.nnı yanlara nç
mıatı; baylcce b~ döndUrUcll bir 
lıIZl4 aşağıya. kalm kar tabakıw. 
nm içine dllşmllgtU. Buna rağmen 
epeyce ağır yaralıımıuvtı; ba§I, ka.· 
burgalnn, bacaklan hep ağrıyor; 
mUthiş ıstıraplar içinde ktvranL 
yordu; cllerlnde ve yllzUnde luın 
sızmt.Jlan vardı; bafiI fena hıılde 
dönüyordu; doğrulmak, yava§ ya-

'"' .~ . • ... . . . 

1ıasq,ete 
Bir sanatkarın yirmi 

be§inci yılı 
[ Kt b.dm J;:onn~nyordu: 

- Gördün mu Emin Belli. 
nin 2.'.i inci ydı Jrntlnlıınıyormns

- Öteki CC\'BP \"erdi: 
- A ayoı ... O kadar gen~ nıly. 

ml5? ... 

Siz inantr mısınız? 
R OMAL~l'A kralı Kıı.rol nıem-

foketinden ayrıldı· Scbcb: 
halkın l•cndlsinl lstemoyfşl··· l"a:ka.t 
bana., Romnnyalılarda.n hlçl>lr fcr
clin kr:ıh lstcm()(liklerl hrucle ona 
ı,'iindo 800 Ura \-erildiğini öğrenin· 
co SIL11sa11 fsf.enmfyen kral olmayı 
i temlytt.cklerl sUylenlrse inana
mam. Dllmem siz iııanır mr mrz? 

\"flŞ yürümek, yilrüycmezse yumu
şak karların ilstünde ailrtinınclt :ts· 
tiyordu. Huzal köyU uzak değildi; 
bir defa oraya varırsa. artık kur. 
tulmu!J dcmeltli· Yoksa. bumda. bu 
ıssız yerde soğul.-tan öleceğine 

fiilplıc yoktu; hatta. soğuktan öl
mese bile gece biltUn ağırlığı ile 
ı:öktilğU znman tepelerden kurt siL 
rüleri inecekler, onu p:ırçalıyncak
J:ı.rdı. 

Hacı Murat biltiln kuvvetini top· 
lryarak hiç olma.zsa birkn.ç acllm 

atmak istedi· Llı.kin kaburgaların· 
dan bir tanesi hepsinden çok ağrı. 
yordu; sol bacağım da lmnıldat • 
mak mUmkiln değildi; ikisi. de kt
rılmıştı. Ba.timdtı.kl yara daha. az 
ıstırnp vermiyordu, fnknt hiç ol • 
mazs.ı. yUrllıneslne. knnıldanmrun -
na engel olmuyordu· 

Hacı Murat o kadar uğrnemasr 
na ra/;'!llen iki adrm bile gidemedi; 
her dakika, hele kIIDıldadrkça :mtı. 
rabı bUsbUtün artıyordu· Dişlerini 
mkryor, dudaklarını ısırıyor, lakin 
inlemekten kendini alamıyordu· Bir 
zaman geldi ki bu IStrraplara da -
yanamacll; gözleri bulutlandı, ka -
rardı ve olduğu yere upuzun seri
lip kaldı. 
Hacı Murat bayılml§tı. 

O gUn herlıangi bir sebeple bir 
çobanm yolu oraya. d~tll· Yerde 
iki insan karalt.Jsı görUnce merak
la ya.klgetı. Hacı Muradı daha. ev 
vel bir iki defa görmüş, hayranlık. 
la seyretmişti; sonra.lan onun ha· 
yatma ait yeni bikiyeler dinledik.. 
çe merakı artını:ıı, bu adam onun 
&özünde adetG. insandan üstün bir 
mahHik olmuvtu. 

Çoban yerde hareket.siz ya.tan 
genç adamm )'ÜZUnU görllr gör ~ 
mez te~la 1rldldi; gözlerine inan

mak istemiyordu; lakin bunda 
§i1pheye yer yoktu; ~te o 5anlı vo 
cesur Avar Jçahramanr Hacı Murat 
eunı.da.. aya.klarmm dibinde bulu· 
nuyordu· Acaba ölU mUydU? Onun 
öleceğini hiç zannetnıiyordu· Bu • 
nunla beraber kulağmm yaralmm 
kalbine daya.dI vo dinledi; ~m
tılar duydu. 

- Yaşıyor! .. 
Diye nunldandı· Yüzlindc büyük 

bir sevinçle doğruldu. Hacı Murat 
ı;ibi bir adama yardım etmek, he. 
le onu ölUmden kurtarmak frrsatr
ru ba§lı b8.§lJl& saadet sayıyordu· 
Şimdi ne yapmalıydı? 
Yaralıyı daha iyi tetkik etti: 

YUzUnde. ellerinde vo elbise:dnin 
ba.2:I yerlerinde görülen kan pıhtı
lan onun uçunı.ı:nc1an yuvarlandığr 
m anlatıyordu; çünkü kıınlı yerler 
nynl zamanda mosmordu. 

Henüz bir ka.rar vennemiati Jd, 
gözlerine Rus askeri ili§tl; onun 
yanma gitti; önce kolunu tutup 
kaldırdı ve bıraktı; bir odun par. 
çası gibi d~tUğUnU g8rUnce kal
bini dinledi ve mmldandr: 

- Gcıbermi§ ! .. , 
(Devamı w.r) 

Kim ustaca boyuyor 

S tz de okudunuz mu? 
İki gen9 kız Dlnııyolunda. 

ki börkçlden böre'k ycml,Icr· Bun. 
lardan biri o sı..rada dUkkAnm ca· 
mekfinmı boyama.J.ıla ~gul olıı.n 
boyacıya. yakl&.~: 

- Aman ne güzel. ne ustaca 
boyuyorsun - diye !ifa tutmu,, ö· 
teki de çekmecedeki elli lirayı a
ıırnuş. 

Şüphe yok ld bu hadise bizim 
bört.k~ye boyacılığın yalar' fırça 
ile yapılanmclıın b:ı~ka blr do fır. 
ÇMU yapılanmm me,·cut bulunda.. 
ğunu ıınlatmı, olacaktır; ki a..ıul 

ustalık budur· r.una (göz boyacı
lığı) adı \"Crlllr kL üstatları. u~ta
lf.da.rnu, U.<Jtatlığı da.lm.a baıJknla· 
nna hamlederek göstertrler· 

l\lesclil: 
- Aman oQ gliı.el, ne ustaca 

boyuyorsun 1 - derler. 

-..... .' . .. ...... - .#,..:.... ' t ... ,1...,. .~ ' -.&" .. . ... ~ . • ~ • • ı.. • • .. ~ ., 

H /\ 9 ER - Aqam Postası 

1 
Hazine zararına 

Zengin 
olmağa 

kalkışanlar mı 
var? 

20 para noksanına 
verilen buğdayları 

Civar vlliyetlere 
satıyorlarmış ı 

Bazı fII'Illcılarln kırmacılarm 1.ııta.n· 

bula. 20 pnr:ı noks:ı.n"ma \·erilen buğ· 
daylardıın bJr Jcuımını civar vi!O.yetlc· 
re ve değirmenlere .ııattıklan ihbar o
ıunmu§lur. 

ıoo ton !ıızlD. buğdaya. ihtiyaç gös· 
tcrllmesinln sebeblcrini ara.~txrmak· 

ta olan alrıkadnrlar bu mesele hak· 
landa da. tahkllmt yapmaktadırlar. 

Tahkikat bittikten :ıonra mUscbblbler 
haldunda en !lfddeUl eczalar verflecck 
\'e icap ederse adlı takibat da. ynpıl:ı.· 
caltlır. 

Düğme saklayan 
2 sene sürgüne 

gidecek 
500 lira da para cezası 
ödemeğe mahkUm oldu 

Zabitana. mahawı ,pnrlak dUğmelcrl 
fazla !!yata .satmak nlyeUle gelen 
mUşterllere "·ermiyen ç&J'§Ida dUğme· 
el Apostoı ile yapılım cUrmUmeohut· 
tıuı 11onra balunan dUğınelerl g(iya blr 
terziye satJlmıa glbl fatura çıkaran 

ltO.Ubi Temtstoklu a.sllye dördUncll ce· 
za mahkemesince tevkil olunm~lar
dr. 

Huhteldrlerin muhakemeleri dUn 
blUrllmi:J ve her lldalnln de .suçu aa· 
blt görülçn~tUr. ::Mahkeme m.ilU ~Q· 
nınma kanununa tevtlltan Apoetoıun 

ISOO lira para cezam ödemesine ve 2 
sene Kı?'§ehlrde aUrgün kalınuma 

Tenmtoklinln de 3 lira para. cezam 6-
demesine karar vennl§Ur. 

lskenderun seferleri 
Dumlupınar vapuru dün İsken. 

derun aef erini yapmak üzere li
nı.anmuzdan hareket etmiştir· 

İskenderunda bulunan Sakarya 
§İlcbi de aylardanberi biriken tüc. 
car mallarını yüklemektedir. Bu. 
günlerde limanımıza doğru ha. 
rekct edecektir. 

) : KQCO~ HABER~~R j 
• lzmlrde Kemalpa§B. §03eSlııde bir 

otobll3le bir kamyon çarp~§, oto· 
hU.ııUn ıoför muavini ölmil~tUr. 

• Eski iktısat vekillerinden eski 
Dıırdur mebusu Mu.ııt.aia Şerefin ölUm 
)'lldönUmU mUnuebetJle bugtın aaat 
18 de Aın1 mezarlıkta bir ihti!al yapı· 
lacaktır. 

• t.l'nlvernlte edebiyat !akUlte.ııl, tn· 
pllz ıııotojlm protesörlUğtlne pro!e· 
ıar Davwı'u nıı.mzet g&rtennlı ve key
fiyeti vekAlete bildlrmloUr. 

• Üniversite coğrafya §Ube.ııi doçent 
terinden Be.ıı1m Dorkutun protMISrlU· 
ğe tcril etUrllmeııine karar vernımo· 
Ur. 

• laUnye tq oeak1an cfvarmdaki 
tundalıklarda dUn bir yaııgm çtlant§, 
lt!aiyenin bUtUn gayretine r.ığmen 

rllzgA.rdan 2 bin metre murabbalık 

bir saha yandıktan sonra a6ndllr1ll· 
lUll§tUr. 

• Şehrlmlzdeld bir kmm ecnebi ve 
ekalliyet ıı.e ve ortaokUllan tedrl.lata 
16 ~cvveden itibaren bqlaya· 
caklardır~ 

iSTA~BUL YOLLARlllN 
iNŞASINA DEVAM EDiLECEK 

Osktldar, Ayasolya ve Beyazıt 
meydanları yakında asfalt yapılacak 

Koordinasyon hcyeU tııta.nbuldo.. nafalt, parke \'C .Anıa\-ut kaldınmı ola· 
nık yol ynpılma.srnıı. mUllandc etmıotır. Yakmda Srrasen-ı1er yolu M!alt ola· 
rak yapılmağa b~lanacaktır. ln!şll ktstmlıır pa.rltc olncatttır. Ü6kUdar, Ay:ı.
ııorya. \'C Beyazıt mcyd:ı.nları da yakında ns!alta çevrilecektir. Pıa.nıan hazır
lanmı=tır. Sirkeci istıuıyonunu kapayan kö,."° do yakmds. btimla.k edllecck, 
meydan senl.şletllecektlr. 

Üsküdar tramvayı 
Dün tasfiye kararı 

verilemedi 
üsltUdar tnımvaylarmm belediyeye 

de\"ri hakkında karar ,·ermek lli:ere 
dUn toplandtgnıt yazdığuruz hissedar
lar umum! heyeti, devir kararmdan 
evvel şlrkcUn hcsaplarmm kontroıu
nll kararla§tınnı§tır. nunun için bir 
koml .. yon .ııe!;llml§tlr. Koml3yon bu
günden m~n he.ııaple.rı tetkike ba§• 
!ayacak ve blr rapor hazırlıyacaktrr. 
Bundan sonra yapılncnk toplantıda 

karar verllecektlr. 

Bir amele 

Aşk yüzünden 
çtldırdı 1 

Bir müddet evvel Maçkada o. 
turan Zekiye admda bir kadına, 
Ömer oğlu Ömer Cihan adında 
bir amele evinin bahçesini temiz. 
temek üzere çalışmaya geldiği 
gUn aşık olmuş ve ondan sonra 
kadının peşini bırakmıyarak aşk 

ve tehdit mektuplan göndermiye 
başlamıştır. 

-----<>-- ı Ömer Cihan tehdit suçun -
Cumhuriyet bayramın • 1ı dan Asliye ceza mahkemesln -

d ı k . eo üç ay hapse malıkfun e -
a açı aca yenı dilmi§. ancak a§kı devam et· 

mektepler tiğinden gens kadına münasebet. 
siz mektuplarının arkasını bir 

Beladi;re reis muavini Lfıtfi Aksoy, 
refakatinde maarU mUdUr muavini ve türlü kcsmemi~ti. 
mimar olduğu halde 3 gtındenberi Nihayet mektupların adedi el. 
cumhuriyet b3.yrammda. remnl kUı:at- liyi. ylizü bulunca kadın tekrar 
!arı yapılacak olan köy mekteplerlnl müddeiumumiliğe müracaat et. 
tetkik etmiştir . f mi§ ve Ömer Cihan birinci sulh 
ln,aatı tamam olan mektepler Si· 1 ceza mahkemesine verilmiştir. 

llvrl kazasında. Çayırdere, GümUşpı- f Mal1keme, Ömer Cihanın akli va. 
nar, Bilyilkkılıçlnr, KUçUkkılıc;lnr, Bil· ) ziyetindcn şüpheye düşmüş ve 
yilkçavuf.!, .Atipa§a, Seiı"men köylerJ, · kendisini milşahcdelıancye gönder. 
Kağıthane ilkokulu, Beykozda Ömerli, nıi§tir. DUn tıbbıadliden rnpor n.
Sırapmar, Kılıçlı, B&kll'köyde Ateşa.· lm~tır· 

lan, Kartalda RUcllkyaıı. Sovanlı, Ba- Rapora göre Ömer Cihanda 
ıı:bUyUk, Kurt köyU, Şeyhler, Kurn:ı. tahayyüli hezeyanı aşk hastalığı 
l<öylcrl, Şilede Hnçıllı köylertndedir. oldu· e hl" tr bul 

Dunlard&n bajılta. Sovıuıtı, "suıtan· gu v . c~z~ya " ı~e t un. 
çltUlk Alemdağr Karabeyli !mrcnll f madığr bıldınlmektedır. Bunun 
köyle.:ındekl me~tep fll§aa~ da ya· J üzerine m:ılıkenıe Omeıi Bakır-köy 
lem blr zamanda b1tlrllecckUr. akıl h33tanesine göndermiştir. 

Eyüplü Halit tevkif 
edildi 

Hapisten çıkar çıkmaz: yeniden 
birçok kadınlan kandırarak pa. 
ralannı dolandıran meıhur kadın 
avcısı Eyüplü Halit, dün adliye. 
ye teslim olunmu~, sorgu hakim. 
Jiğince tevkif cdilmi~tir. 

Yeni maarif müdür 
muavini 

İstanbul maarif müdür ınu:ı. 
vinliğine tayin edilen Zonguldak 
maarif müdürü Şevki Erk&an ve 
mU!ettiı İzzet yeni vazif elerinc 
ba§lamrılardrr. 

Kayseri maarü müdürlüğUnc 
tayin edilen maarif müdür mua.. 
vini Muvaffak Uyanık da dUn 
§errimizden aynlmı§tır. 

Sanatlar mektebi 
müdürünü yaralayan 

genç 
Sultanalunet aan'atlar mektebi 

mUdürü Yusuf Ziyayı, geçenler. 
de Kemal Çelen adında bir genç 
öldUrmü kastiyle tabanca ile ya. 
ralamı§tr. 

Kemal Çelenin dün ikir.ci ağır 
cezada muhakemesine devam o.. 
Junmuş, müddeiumumi ihsan mü. 
taleaaını söylemiştir. 

Müddeiumumi Kemalin 449 un
cu maddeye göre 18 sene hapsini, 
ancak yaşının kUçUk olması ve 
tahrik sebebinin gözönüne alın. 
masını istemi§tir. Muhakeme, ka. 
rar için kalmııtır. 

---
Ba saball 

Bir tramvay iki defa 
yoldan çıktı 

Eu salıalı .saat 7,::o da suıt.a.na.ıımet 
ten gelen S numaralı F.dl.rnekapı -
Sirkeci tramvay arabam Gillhane par
lnnm önündeki virajı geçerken arka· 
ıımdnkl :S4G nwnaralı vagon yoldan 
çıltmı§ ve bir te.ııadU! eseri olarak 
l:;endl kendine raya glrmJotir. Aynı a· 
re.ba Sirkecideki viraja. gelince gene 
yoldan çıkmıııtır. Be§ daldkıı.ltk bir 
ç.ıılı~dan sonra ıukasmdald Orta· 
köy • Ak.63.rny araba.smm yardnn.tle 
tekrar yola konulmu!Jtur. 

Eminönü halkevinin 
yeni binası 

ErnlnönU balkevlnln yeni bina.ısını 

tetkilt eden komisyon blrçolc ln§aat 
nol~sanlan bulmuıtur. Bunlar derhal 
tamamlanacaktır. Yenl bina 29 te~· 
nleV\·eldc açılacaktır. 

Sahte fiyat mürakiplcri 
türedi! · 

Fiyat murakabe komisyonu
nun dün akşamki toplantısında. 
son gUnlerde piyasada türeyen 
sahte ko.otrolörlcr meselesi gö
rUşUlmii§tUr. Bazı kimseler ken.. 
dilerinc sahte kontrolör süsü 
vererek büyiik ticarethanelere 
gitmcğe ve bunlardan hakların· 
de. ihtikar takibatı yapacakları
nı söyliyerck rü§'\'et nlmağa gi· 
ri~işlerdir. 

Korn.fsyon 'bütün piyasaya 
kendilerine gelecek kontrolör_· 
lerdcn ticaret miidürlUğün,i.in ve· 
ya komisyonun hüviyet varaka: 
sı sormalarını bildirecektir. 

,. :ı.a EYLOO - 1 ~ 

Otobüslere ce~ 
zaptı kesilirken Y~ • 
cular bekletil.ıııete• 

~.,,., 

Bir okuyucumuz; bb:e 1" ..
mektubunda eöyle bir ~ 
lunuyor: F'* 

''S<'yrilse!cr mcunırbJ' ~ 
tabll olandc otomobil ~ pi 
lerl sık sık kontıol edJYO~ 
gece en-<-1 saat ~,30 da -,_ 
landan dönen bir of.obll!I oto'!' 
mcmurlnr tarafmdan durd t.ı" 
rak kontrol edildi· oto~ '-"" 
yolcu nJmm~- Bunaıı ~ _. 
zabtı tutul<lu· Fakat bu __ .t s"' 
tutuncaya kadar yarını ,,_..1' ~ 
tl· Gc~ Yaklt kadın. çotuk~ ; 
cuk yolcular hiç kabalı" ro"' 
ma<lığı halde yanm ,..t :,,.;_ 
beklediler· Bana mADl ctfl'· 
l~ln memurl&r §Oföriln ~ 
mfJS1nl \"e otoblbttn il lld" 
aldıktan aonra otoblt9UD 1"~ 
dCTam cbneslno m~ ff 
lcr do zaptı kendlle:rl ta ~ 
~töre <le ~hllyetnaınesfnl ,.._ 
W:ere söyUyeccklerl a.ı:::, ol• 
raca.atinde 7.abtı tmzala ~ 
maz mı! Bunda bir ına~;o,..... 
eut olup olnıa.dıpnı btUJP~ 
An('a~ böyle bir u511l yo~ 
yollarda fazl& '-akit ı.ar 1',.,_ 
rinln önüno gc~cccğt ınub• 
fır.,, 

• 
icra işler~.11 

Yeni kanun b~ 
meriyete gird1 ı. 

undeıt 
Yeni icra kanunu bug ~.,,, 

tibaren mcriyet mcvkiint ~ 
tedir. Malum olduğu uzcrtbirSo~ 
kanunda alacaktı lehine y. sa)J. 
bUkümlcr konulmu~, rncrc 
hiyeti genişletilmiştir. ~ 

Birçok davalar hukuk 
111

ercid' 
mesinc gönderilmeden 
hallolunabilccektir. tbil' e• 

icra reisliği kanun.un ~811rııl': 
dilmesi yolunda bütün •a yer.1 
lannı bitirmi§tir. Kadro~ atctıf: 
bir icra hakimi daha aıınac ~tıP 

Ayrıca birçok mernur -1e ~· 
de alınacak, ancak bun:; t.Jtbı.. 
tan kanunun birkaç gil )ttıf· 
ki neticesinde belli olaca 

~,.ti 
Tuzruhu ihtika ~ ,,. 

Son günlerde tuzruhU !l$S ,,prıı: 
beb31ı: yere ~' kuru~ıı J<adst' 0 oıd" mı§tır. Evvelce !!yatın l!J ~· ~ 
ğu anlB.§ılmı:tır. Ajill zaill ~· . 
ı:ok kimselerin tuzrub!artnS ur 11c1-
15U kıın;,tırdıltlan anla§llnıı§ıet~et' 
ret mUdUrlUğü bu husustA 
b~lamtJjtır. 

~it#. 
Beyazıtta feci bır. e cfoi• 

Dün Beyazıttan Sirk~1f.ret1"' 
ru giden şoför Şabanın ıtri~'/ 
deki otomobil, Türbe c~ıııe1'te 
durağı önünde, karşıya !de #1'' 
olan 70 yaşında ~e!:'° ~ıti'· 
mış, bir müddet stırükl ~ 

İhtiyar başından ağıt bit~ 
yaralanmış, ifade vere~ y• 
de Cerrahpaşa hastab 
dmlıruşttr. ~ti 

Şoför yakalanmll• 
ba§lanmııtır. ıtlJ 

---o----. 3uv 
Pamuk rekoltemı$ 

binbalya ~ 
Son tetkikler. paınuk ıs!:'. 

tından memlekete bu [!t~.; 
yon lira glreceğinl biri ~ı 'fi 
Pamuk rekoltemiz 300 JJ~.utf 
dır. ihracat döviıle satı ~ 
kendi limanıarnnı::da ,ti 
teslim edilecektir. rokoltfl ~ 

Her tarafta paınulc ıııti~-
• •!.:teıı 

az olduğundan pıı10JU 
büyük talepler vardır. _f 

~ofP 
Kadıköyünde uıf 

kapatıld~ 
KadıkGyilncle Rilltıııı ~ ~ 

(Ankara) otellnln raııcSe"° ..,~ 
rak kullamldı#UU ııat>er -:; 'fi ı.ıır 
dUn otelde bir araı:na ya~bCI~ ddct 
kadm ve erkekleri :ınuna tı11ııııtl 
halde ya.k:ılamı.,tn". oul 
kapntılıru~tır. 
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UZAKTAN 

~~~;~~~;1s~I ~ ~ o•• l\'ÜMDE üç yeni mecmua dı hUküm sürüyor : ilim ibadeti. r: -...;:.. ~ Aııtm caddesi duruyor: Hami.-, Y~ni Yol. İlim, her §eyde ilim ... O kadar i · 

DERKENAR 
~ lalerı lelefOnu~ =2wu Bulgaristanda Amerika lngı·ı,·z Ualyan Küllük ... Muharrirlerinin ÇO~"U genç limden bahsedeceklcrine biraz n-._ " .• ;t 

24370 
• adamlar olduğu i~in üçünü de mu· ruz öğreruıeler! l'f'ni \'ol Te\1'ik 

~ .... .._. • ,

1l 20335 bayram 201 harp harbı.nde lıabbetle okumak istiyorum· Açıyo- Fikret'tcn birkaç mısra 1Jkrediyor, 
~· ._ .;:-ıı içia IJCa 11111 ...., rum, içlerinde ıscvdiğim imzalar da he1>3i de yanlış: ''Hak bellediğin 

1•1• • •"""' ;;:"' --.,....,_ ,... .,c. var· Küllök'ün -- bir yola yalnız gi·, 
l IO~e;·····~~ •• ~ Sofyada mihver gemi.Si. Sl·parl·Ş SOn V8Zl·yet birinci ımyı'lmda 1· ın:an: 1 deccksin" mısraı 
r~~'tl'""'ŞARTLARI 1 Orhan Veli'nin 11)1··- AA-.11.. " o mecmuanın sa· 
L~~ ~~ ~, =Ilı\;: devletleri elçilikleri ettı• "!~hattur" isimli I uu:Uuu.n J'I tar yıfalarında ~akın 
~ Uo • •.20. •I önünde tezahürat Kahlrc, 9 (A· A.) - lngiliz u- ;ııın: T' ne oluyor: •Hak 

~lcbtı1. " ... ::.: •• t~~ : 1 ınumt karargahı tebliği: - bildiğin yola tek 
·~hr y_...,.._,•••••• Sofya, 9 (A.A.) _ Stefani: B . Mısırda Matruh dün tekrar düıJ. Alnmıdaki bıçak yarası başına gideceksin" ... "Sis'' mımzu· 

• .._.~ mııtbaau u ı .. için dört milyar t ı · t -" d b · · ·k· · lJ Dün sabah Sofyada Aloksan. x mıı.n ayyan' en arcu.m an om - Scnln ylizlimlcn, mesının ı ı mısra.mı n.lınışlnr: '•Mıl· 11ay K derNewski klisesinde, Cenubi dolara yakın para bardıman edilmiştir· Hasar ,.e za· Taı.aı.am senin yadigarın; yonln bnrmdırdığın ecsad arMin. 

rar 
a urumuna Dobrucanın anavatana iadesi harcanacak Yiat azdır. "jki elin kanda. ol!ıa gfıl" diyor. da. - Kaç. Nasiyc var çıkacak 

Kenyada bır devriye müfreze. Tel~fm· pak.ti dırahşan?" "Kaç" tan son-

dlrnl münasebetiyle büyük bir şükran Vaıinston, 9 (A.A.) - 3 mil. ntlz Habefutana gimıi~ \'e Goray:ı Nasıl unuturum !'Jeni ben ralti virgülü de ben koymadmı ... ' ar artıyor 5.yini yapılmıştır. yar 861.053.312 dolara mal ola. kadar ilerliyerek mlihim yerli bir Vesikalı :ri'trimt lnsan böyle şeyleri okuyunca. 
" Kral ailesi, hükumet erkanı cak 201 harp gemisinin siparişe. krtaya hücum etmi§tfr. Düşmana · gülsün mil, ağlasın mı. bir türlü 

"-ıııı.~ 9 ( ve Alman ve İtalyan elçileri a· dildiğini bugün bahriye nezareti zayiat verdirilmi'.llir· Orhan Veli'nin en güzel §iirle- kestiremiyor· Gençlik namına bir-
ı... ·~ "apı] A.A.) - Hava K·- yı'nde ha ...... bulunnıu.,tur. Çok bl' Bura dücrman tav ... ·areleri tara • rinden biri. Şairin sanati günden takını tuhaflıklar... Hayır, bunlar 
~ tt J "'"'· ..... ,. tc ığ etmiştir. Bu sipariş Ame- ,,_ "" il 1 n1 kl 'k afi t 1tt l tafında bu··~~ olan yardım. l\eyecanlı görünen Kral Boris, rika bahriye tarihinde en büy·ük fından bombardıman edilmitıtir• g ne 0 gu aşıyor, assJ ıı ye 0 gençlik i<1i değil: sadece tesanU· 

,.. gün aı h b Hasar ve za'l•iat uoktur· eriyor. Lüzumsuz sözlerden, orun· diln, clbirlig-i ile kendilerini .. ftı-. 
t..... 'ClllLlda ınan a er. ayinden sonra mihver devletleri sipariqtir 201 . " yedisı' J J ~l rd k ,_. •· ( ~ ·vıı 6So uq cam " • gemının Sudan ve Fil~tinde ifara değer ea& a an açıp sırrını ;uır ... aç şe - fılim tanıtmak istiyen adamların 
llıa._ • tUc:c: ' cı Albcr Fi. elçileriyle uzun ve samimi bir zırhlı, sekizi tayyare gemisi, 27 si (af kelime ile veren bir şiir; fakat 
ı~ı ~illd ar Mızrahi 650 ku 11.- 1 yeni bir hareket yoktur· i§i ... 
~ lt o sso • • görli§llle yapmL5tJr. Halk .nra ı kruvazör, ı 15 i destroyer, 43 ü 1SKE1"'DERtYEDE TEHLİKE göz var ki en §effaf maddeler ar. Bu muharrirlerin hemen hiç bi· 
ııq. or"' 3 'l>uvid Lcvi 380, coşkun tezahümtla karşılamış · denizaltı, biri de atelye gemisi o. İŞARETi kasında.kini do ı;öremez! rinde şekil tasası yok; sözlerini 
~ lso, l'Urk20: Salamon Eski- lardır. Jacaktır. İıııkcnderiye, 9 (A· A.) - bken. H. ı. Dinamo'nun şiirleri: Küllü\:· yükııek perdeden söylemeği her §C-

k -, Ga.p,.. G §ışc ve cam fahri. Kralın sarayının önünde teza- • • • d · eh · d b' ııı. · · te '•Ebedi güzelliğe kaside", Jlam- ve k8.fi sa_vı ... ·orlar. Kendilerini dev 
~"tJ ""' aso enye li rın e ır a 11rm ışareti lc'de ''MihnJ.aôı\".: \'eni l'ol'dn J J 

"tıı.. orl· ır : a.ryan, K. Mal. hüratta bulunduktan sonra halk, Yeni bir filo ile iki miJı.·on kişi- verilmi .. tir. Alarm, blr ıııaat aür nynn.sında görmiycn, buldu'-larma 
.. ~ u1a\'tid J " '•Gidi!'·: ~ §akcr 1'" 1 YÜZ yirmişer, 1talyan ve Alman elçilik binala. lik bir ordu teçhizi için 5 milyar mfişttir. Projektörler ve batarya· daha. doğuşlarından beri kani ol-

to ~tnteg· ' Urk şilepçilik v~ nnın önüne giderek, her iki 251·486.000 dolarhk krediye müte· lar hafeketc geçmiş. fakat hiçbir Artık, madıkları için gerçekten nra.~tıran 
~ t'1

' :ngclos Rosos, Yu. memleketin mümessillerini e>I" allik kanun projc:ıi bugün Ruzvelt bomba infilakı i§itilmemi§tir. ı·arab;m ümit dP.nen harikayı gençlerin bir mecmua çıkarmasına 
~~~~ ~kr hrnct Suphi Ata. kışlamışlardır. tarafından imr.a edilmiştir. MAIJTAYA HÜCUM diiJllnreler. ihtiyacımız var!··· 
'lı da}'" el ve Mavri Pan. PASA~IA KANALl~'lN Malta, 9 (A· A.) - Resmen ha. ı·eml"'iı, Kış geliyor. yazın sıcak, CAil.. 

~l~il~lrde: Tiirk lirası teber. lTALYAN KRALININ MUOAl'AASI her verildiğine göre büyük bir l"aprakm Jı gUnlerl geçti· Son açılan 
ın. trlind ır. TELGRAFI Vaıington, 9 (A.A.) - Pana. dii§ınan hava t~külü dün Malta \"o muı.ik.W.iı cic;eklerde bir bitaplık var ... Bili-
"'"'ll.l· c "'uı__ D~ "' n (A A ) Stef · ma kanalının müdafaasını takviye Uzerine bir akın .... apmıatır· Bina· Oallumda dakikalarm... k' - üm"- sonbahar .. 0 .. gyUn ~ ... :ı. Şadı'~ ~u. rova fabrikası wum. ... , .v • • - anı J "' yorum ı on w-. • ,. 
ı..-:'ı,lli.~l:~··ted .Elıyc§l·ı, Akdenı·z aJ'ansmdan: etmek üzere orta ve uzun menzil. larda bazı ha.sarat ika eden bom. daha çok ma\•i gUnlcri olacak! ~, ~ 1· b b d 1 . d balar atılm••tır. Pamuk hurdaları Sabahattin Kudret'in. Suphi Taş- "'ak t gU l . k s Imn"' . 

~ . Sirk r Bulgar - nomcn itilafı müna. l om ar ıman tayyare erın en ..,, han'm da şiirleıi var. ~af HA.Jet •' a n enn ı a _.. ınsanm 
ı ~L. -.. e 1 müdürü Mus ·· kk'l 'k' .1 k ·r bulunan bir mağazada küçük bir 1·,..ıne hu-zu"n ven·yor· '• f ~ "u.. lli sebel'l,. 1talva J<roalı Bul~arı.s' · mute•c ı ı ı grup, ı e e•ı tay. Çelebi Jlaml .. 've de Küllu"k'e de "' 

""" , ~'.bri'-aJsr .. e .. şc .. r, Bosnalı 1 
"' .1 .~ • ., :ıı " yangın çrkmı3 ve süratle önline ge· "'J • K•ı uaroan daha mı az severim? 

At - d tan Kralına ..,, tel~fı go"nder yarelcrinin sevkedildig-i harbiye ·ım· . yazıyor; lla.ınle için Hafız'ın birkac ..., J 
li:ı. ç ·••U urü İbrahim mı'ştir: s- ı:ı·- - çı ıştfr. Birkaç ikam~tgah tahrip bilmiuonım·, itiraf edcyir:ı ki k"'"' 
·"'l ""'- a"tab nezareti tarafından haber veril. 11 gazelini tercüme elmİ.§·- J .,,...... 
A~~"ld :r an da yü r CC lmi§tir· Beş hafif yaralı kayde· duyduğum lıazlarm çoğunu yawı 

Çi],~"" 'rtıında bulunmu:lardıırra. "Bulgııristan'ın büyük emel- mektedir. Bu gruplar, yeni aske. dilmiııtir· Bir dil§man tayyaresi Bütün bunlar var, o üç mecmua· du.,'Jllaın. hatti gilzcl, berrak ~in· 
ı.. "Rıı ., c :.r " .. 1 p t R.k 'd d · • dli Ü ya da al§.ka göstermem&k kabil J .. -
~ ~dan c~ac\i matbaasında }erinden birisinin tahakkukuna rı us 0 an or o ı o a aımı o. !i rülmüştlir. Bir jkincisinin de değıl ... Fakat. doğru$unu aöyliye. Ierue sıkılıp: '·Artık bir kış gelse!,, 
~ }'~. ı kişi de her ay gurur ve neşe ile ı;ahit olduğu !arak bulunac;:ıklardır. dil§tüğü Z!\I\ncdilmektedir. yim, bunlara rağmen 0 mecmuala. dediğim çok olur. Buna rağmen her 

~ta~'-:· 1Yelenni k bu demde majestcnizc ve dost rm ilçti de hoııuma .,.;tmedi· lçlP.· yıl günler kısalmağa, yapraklar 
::."'lllUt • uruma ver. 1 .,. dökülmeg"e b"cılavmca i.-iJndc san· 

tıı Saı· cyleın1 1 rd. ç Bulgar milletine bütün talyan Yunanı" •tanda hububat rinde hana bir tuhaf gelen, ainirl~- ...,. J " • "ı ilı, 'b • ş c ır. an. • ki bir matem du'-'.llla.ktan kendimi 
ıı~"' Cd· "'aarıf M··d" · ların da. jstirak etmekle ol•Juk. k 1 • rime dokunan bir hava var: bir J 'qı,' tb ... ..: • u uru Fa. d re o te•ı geçen ıened .. ln ..... nm. Artık tabı'atin ı· ... .,.,nı yo. ob "' ·~·ııı R r t lan samimi sempati hissiyatımı 0 en böbürlenme. bir uka15.hk havası... °' .... "° ,.._. 
ı:. il t\>) acia Sabihr.a 'cPaşi vekan. ·ıblag- eden·m az... Hepsi de ilim iddlasmda· Hamle, branakm, fakkaiht ~ormasma ra~ı:"ll~kenl e 
"''· en__ .. .. a. nu cu. .,, a ti'l•acmı veren ........ e ı e· "ftı:ı. .. ··~ • ı\ . ~""'•'""' ' • • • "'" • ...... .. . • Seli.mi 1zzet Sedes'.in bir yazısına J " 

~.~ t YüZtiklenni Hava Para..-uıı.y cunıbunyet1nlo merkezi 11 Atitu:ı. 9 ( A. A.) - Alınan cevap verirken: " ... gibi ilmr yazı- rini göremfyeceğiz; onları aylarca 
~-e~Cr tar:;kcyicmişlerdir. Fransız Hı'ndı"stanı (A.A.) - KııbUı•. aabık harbiye ve telgraflara nazaran bu .!!ene lıın tenkid~ ' kalluşma.zdan evvel. ancak hafızamızda bulacağız. Kır. 
loı~ 'llın ~an Fatsada 5000, bahriye naz:ın Rorenlg'oyu uıuvakka· hububat rekoltesi geç<>n JJene- mev:ı:ubah• makalenin iatinad etti. mızr, mor, san. renk renk çiçek-
t\ ~... .ı. Uranı aıı· v H • • ten devlet tı•11 olank u.ytn •tm•ıur. kinden yUzde otuz daha llŞağt ği eski Yunan filozoflannı okuma. ler•.solacak, onların yerine bizim 
~ .. ,l(•.ı_ 1 0 ıyesinde da 1·ş 1· ükOmetını 1 "" içimizde zencinug·imız· flandı ...... ... ~tıı ""1386 General Antola barbly• 0~1.a.reUne o &eaKtır. amı ve Latince öğrcnmruıini tavsi. - b .... u,. 

llıı.ı,,~ vatandaş Ha. nahvetimizle sfüılcncn bir &.Hım ka-

l ""'aza tayin edJlml§tlr. Selanik mmt.akasile ~arbi ye ederiz" diyor. Yeni Yol'da şöy-

t Yazılmışlardır. t 't 1 ilml 1 ., v b h im olacak! ... a anlmlyor • 1..tzbon, g (A..A.l - Burad& h&ber .ı' akedonyada tütün rekoltesi· e c e er var: ··· e 11 ııva ns., ı· d od T.· lift t ı. K~! soğuk kış? ... SC'ni verdiğin 
rıva almd•r,ma gö- C"belUttanlu •-rk"t nı·n g"""Il crcnekı'ndcn ''ll . . Zd"" 4n \8 r ıt, .noopern C yaşa ıur; 

Pondl,eri, 9 (A· A·) - Vali mlı,ı olan 3.000 klll. .Aa<ır •dalarmtia daha dun olacag-ı tahmin edil. ve 11 iLIUU 1 o u ez eru ~0 a l~~al. 1 nyanın "f> . .... " .... ., • "1"- ., J ~' \' b k---1 ·ı b t y . ,. l' bütfin zevklere. hazlara rağmen 

1 d HortAda bulunmakt.drr. kadar gelir ... Be~ir Fuat, Nabi?.ade sevmiyorum. Sen fn.Mna ihtiyarlı· ev!\ d" Louls Bovin. Royter ajaıuıma bu. mektedir. Maamafih Şarki Ma· Nlmn ile tce.ssils <ıden realism ~e· ğmı aC'J a.cı hatırlatıyorsun. Sen 
~l(d,,_ • ume ıyor glin yaptığı beyanatta. Hindlııtan- • Pruburg- o(Slovakyad:ı) V (A.A.) kc .. donya. ile Yunan_ ist.anm sair revanr, nihai •eklini i"tim.ai ren: insanı kendi kcndlıllnin içine kapa.. 
~;-ıı~ıc, 9 da Fransız müstemleke hükumeti· - D.N.B. Partiye dııJıU olsun olma.mı bölgclermde mezkur rekolte ta: lis~ halinde Yeni Yol~da bulur. tryor, dış alemden m:lhrum ediyor

..!) de:,. l't~u~ . (A.A.) - Genel nin Vişi hükfuneUni tanunayarak ı kAnunUMnl l9H tarihlndcıı JUbaren bii seviyesini muhafaza etmek. '"Abidin Dino makalesinin adını: sun ... Yavaş yarnş pardcsülcriınL 
ı tah gi dun" k t .. encrnl de Gol'lln davasına. illi" biltün Alnıan ctnlk grupll\l'ııın men· · it ı · c k pc "la.c ~ liğ . a şam saa o tcdir. "fübizmo dönilş: Hayır. Klasizme zı. pa o arımızı gıy cc , neerc-
t arı.,; edıyor: hak ettiğini bildirmiştir· sup bUlUn Almanlar, mecburt 1.§ acr- gi~: Evet" koyuyor. KUllük'te terimizi kapatacnk, ölüm korkula-
l'i~ıtll;"'ı.aat1 bugün . . t --o--- vlsinc dahil edileceklerdir. Almanyada d rma kapılacağız... Sc>n ıo;cvilir mi· 

ı... "~ '· ış oı!I.... . ıçın es- oıd .. ın· ,.;bl kadınlar da .-ıııısm·- le· •apOD••nıa •eni e bunlara benzer cümleler... •'ın., 
~'\' ~·a.<;ıı Ol .... ın• Yilrüuiic hedef· T 8 AJD ,.,. -au .,. " • u.o- U .J --- .J Böyle yı.ıkandan söylcn:ı-:~ SÖT-

1 
... 

.1-s u8p0DV er aaVI bar edileceklerdir. .....~ 
""ı.ı ı-.ıh.. Uş. lardır. Hedef. .J .J • A -Jı&r8 81Çilf Iere. bu ıılogan edebiyatına bir urxs nenard: "Uf:lı:a bak. 
-~.,,.ı ......... ~'- k dl in dl I • Londra, D (A.A.) - Bahriye ne· IUI 
~~· lJe~,: "~~ly dağının en 1 e"" n zareU Phonlx dcnlzallımım çok JiCclk· tlirlü tahıımmut edemiyorum... malı: uzağa bakmaktır ama 

• ,, .. ""\;l dıııın..m zırv' esı·, iri Tokyo 9 (AA) D N B Gcnrlik! anladık·, biz do bir zaman. bir de olmıyan bir aovc. bir "'a.laruı. ~ t>_, -ı:.•u g •Or Uğl.ni ve zayi olmuı naz.arile bakılma· • • • - • • . "' " J ,J 

~I.... 11 ,_'"" Q\UVanyosv-~ıJ·a, .ı l!z eldH!inl bl irm k Diplomatlar arasında yapılan lar gençtik. gene de genç e<lebiya- bakmaktır" diyor· Jule., Rcnard'r .,; ...... ~ bes u.nu aı ımı 0 ld e tedlr · tı Jevcriz.; fakat genç olduklarını sc\•cnm; fakııt bu söz, blitlln ı o· 
'4 ~"kilerİ1 zterce, Saja· Tokyo, 9 (A· A.) - Ste!a.I1i a.- • ZUrih, lO (A.A.) - D.N.B. bviç· umumt deği§ikliklcr çerçevesi da. ııöyliyen bu adamların çoğu haki- aliaUerin, naturalisticr:in ~rleri 
~~ ~İdir. c l:Ielemen dağı- jansmdan: rede hayat paha1ııı:r resmi cndeluıinc bilinde, apğrdaki tayinler yapıl. katle birer genç değil, birer ihti- 1ttiham için söyllyebilccckleri bu 

d~ . Japon gazeteleri, bilhıuısa Asahi, nazaran harbin bqladığı tarihe ntabel nuştrr. yarlamı~ çocuk· Yaygara ile kendi· s5z, fenama gilti· I\'cdir bu mütc. 
~t,.._,~ ınu~ış1; • edilmiş olan Blrleeik Amerikanın eski ı;elik üze- le ağtıstost.' hayat ıoo do on artmıı· General Tatekava Moskova bil. lerini tanıtmak istiyorlar. Bir tıı.. madiycn doğruyu gönn~k ıınusu? 
i\t""'llr. 1da bınce devnm et· rinc ambargo koyması ihtimalinin trr. Meruıucatta da pahnlılığa tema· yük elçiliğine getirilmiştir. B. Ta. raftan ilimden b:ıl1sediyor. 5-0nra da lnsnnı insan eden hUlyal:ırı. ufuk
ı:~n b'u· C::r kıtaatı ahali Amerikan siyascUniıı Japonya.ya ylil vardır. Geçen .sene lli'i olan mayt daşi Kurihara, Ankara büyük el- bu güzeldir, şu çirkindir gibi hü. ta g5rUr gibi olduğu iı1aretlcr de· 

~ ~1lıaı .... Yuk bir galeyanla karşı olan husumetin yeni bir de· mahnıkat endcluıt ağ'\ıstos so:ıunda çiliğine. Şanghay ba§konsolosu kümlcr veriyorlnr· Bir kere ilmin ğil midir? O:ılar birer yalan ola· 
-a~. eyıeıl\ı~ adır. lilini teşkil etmekte olduğunu yaz. 136 olarak hesap edllml§tir. Koriş1uşi Nankin hükumeti nez_ k;ymet hilkmü vermr.di&ini. gUz<+ bilir; pek illa? fakat insan onları 
"~l{f~-ı.h de 1\1 maktadırlar. Şu halde Japonya. • Helslnkl, 9 (A.A.) - Reis Kalll lik, çirkinlik gibi mefhumlar tanı- dot1ru eder· 

ıı 'ti ı.~ acar kıtaatı L lıl --· u 'L dinde c lçiliğe, Amerika i•leri dai~ 
t Jv11 ~ "«tYnd. t:rı'dalm S maksadı Japonyayı ezmek olduğu onun 111h vcu..ıyeli ciddi, hattl krluK :ı madığını, güzellik, çirkinlik hak· Rcalionin, büttin me>ziyctıcrine 

"". c.- ~ as .... . .. - ı bi eRn.. 1 • 1 ti Dü aıı.ı u resi dirktörü Yocicav.t Kanada el- - b' - b ~ ~ ' 'l?.a_s • ......_ artık a.şikô..r olan tehdilkar ~uııer - r -. .. aya S' rm D r. n o e zerı :s " kında hUklim vermenin dalına en· rııgmen ır mızmızlıgı ulundugu. 
~ ll'levk·~~ger.ıta ve Ma· kan siyasetinin inlci~afma enerji i· nc§rcclllml9 olan ha.stnlık bUltenı "re çiliğine tayin olunmuıtur. Proto. füsi bir iıJ olduğunu öğrensinler· nıı inkar etmek ·kabil değildir. 1n· 

geçid'ıı onnrıde Maros le kar§I koymak mecburiyetinde· isin mU~kUIMla bir gece geçirdl,-int.. kol. ıcfi Zuzuki, Mmr cl~iliğinc Bu çoC"uklarda, XIX uncu aı;ır so. sanı d:ıima bedbinliğe götürmesi d{' 
ıne V~şlnrdır. dir· bildirmektedir. getirilmiıtir. nunun c.n batıl ve en gülünç itika. bu yüzd~ değil midir? 

~~aulQzd ~~~~~!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!'!!!!!!~!!!i!!~!!!!!~~~!!!!~!!!!!!!!~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!.!!!~~!'!!!!!!!!!!~~~~~~ 
'~ ~~i. ~ hayır gelmez gör.enler üzerinde fena. tesir ya· u h •k ~ Hidayet Halil efendiyi kolun· dönmü~. oturuyordu. O da hiç 
~ .. ~ıltiın 1_nı ben bir avu. pacağmı ileri sürerek,_lı~~ halde Z Un l Q Ye dnn tutup otomobilden indirdi, bir şeyin farkında değildi. Fa-

l ~c:~~ ~ka~ 4~n yaşı on sc· kıyafetini değiştirmesı luzumu. • yürüdüler. kat bir aralık ne oluyor, bu gü-

tu~et:u.eznu~d~ğu için, ge· nıı imam efendiye anlattı. Hem B b ve kızı Hatice içeride bir takım sar rültü ne? .. diyerek başını ÇC\'İ" 
:'ha l1 ~Ulcul'd nız... Varsın zaten onu bu kıyafetle eğl~nce a a hoş erkekler ve çılgın gibi saç- rip b:.ıktr. Bir de 00 görsün, ba. 
l ~~~ Old~ kalsın. Şimdi yerlerine kabul edeceklerı de ları kabarık kadrnlarla ibirlikte, bası, Hidayetin kolunda, sende-
~ dU:J'orıar ~~an bara ma.. şüpheliydi. bir masada oturuyordu. Hep liye sendeliye kendisine doğru 
t~a 0 ~ği · ~nra daha da Halil efendi: birden yüksek sesle şakalaşıyor- gelmiyor mu? .. 
~ıle :ı-oıu tu:!Uhakkak.. Bir _Nasıl olur, diye itiraz etti. .. 6. Yazan: BEKİR BiTKi KUNT Iıır. kahkahalarla gülüyorlar ve Bir çığlık !kopardı, müthiş bir 

".\tna g uş .. Ne yapsan Sarığımı, cübbemi nasıl çıkarı- solU'k ~·ermeden rakıiçiyorlar· çığlık ... Ve şrakkk! ... diye yere 
ı;...' ~ir ene ele siz bilirsi· r.m, efendim, kabil değil, ben dı. Haticeyi bu gece kirahyan düşüp bayıldı. 
~~l' oı d<:fa .. gitmekten sarf mazar ettim. orta yaşlı bir hovarda, ikide Barda eğlenenler, bir anda 
~ lar~sa ~oreyizn yilzünU.. Hidayet: Elcevap: Caiz!.. Bu suretle bir çok yer dolaş· bir kolunu Hatioenin beline do- biribirlerine girdiler, ı;ar~nlar 

~ııt ederi~ ~rnnn evlatlık' _ Oldu mu ya, hoca efendi, Ve o ger.e saat ona doğnı. t.ılar. lmam Halil efendi, otomo· layordu. koşuştular. Sular limonlar, ko· 
~l'l' t;~a Ça}~c artık hadise. dedi. Ben Harbiyede, Taksimde, imam Halil efendi, tepesinde bılin içinde. karanlrkta büzül_ lmam Halil efendi ile Hicla- lonyalar.. Hnticeyi ayıltm:ıi'a 
biı e <ıla ı, siz Şn-ırn. EminönUnde, daha bilmem kaç Gelenbevi orta. mektebinin kü· müş. in.5an.lln.h bulamayız, inşa- yet tam bu sırada kap1dnn içeri aı::lışıyorlardı. 
t ~eee lltı. A.. tıasıı isterseniz yerde müşteri almadım, tek ha· çüeük kasketi, heyecandan sa.. allah Haticcye böyle yerlerde girdiler. İmam Halil efendin.in deli gi. 
~~ll beııhn ~~ bu~:ursanız trniiliniz kırılmasın diye ... Şim· kalı titreye titreye, sözüm ona rastgelmcyiz. diye içinden dua· Bütün gözler bu yeni gelenle· bi bakışları değişmişti. Her t:ı-
~ b'ılX:tıaıinH lllobılı buraya di tam saatinde oyun bozanlık tebdil olarak, altı kaval - iliıtü tar ediyordu. re çevrilmisti. Bu garip kıya. rafı titriyordu. ~e hiç nğzmı 

\t:ı:'ıı buıu;ab~11ayırn. Hafr olur mu ya .. Gene şükredin ki, §Cşhane, Beyoğluna çrktı!.. Fakat imam efendinin duası fetli, sapsarı adama, Halil efen- çalışryorlard1. Hidayet: 
aı...' ~ 1 ecck yerler sakalınıza karışmıyoruz, ama, Arkasından Huriye hanım, kabul edilmedi. Hidayet aşağı· diye herl\cs hayretle bakıyordu. - Artık gidelim, Halil cien· 
-~ ~ı:.:' talun giyecek başka elbisem yok .. Ne başını pencerenin pervazına da· Irk barların birinde soluk soluğa Sarhoşlar yayrk sesleri ve sar· di. dedi, işte kızını gördün, da.. 
() '~olacak evlfı. yapalım!.. yamış, kısık ve yorgun bir sesle döndü: sak hareketleriyle alaya ba§la- ha ne yapacaksın, bu haliyle ko-
~ t~ • • ,.aYin. _ Mademki başka elbisen ağhyo~u. - Yakaladık, dedi, yakala. mışlardı. Masaların bir ikisin- !undan tutup götüremezsin ya ... 
bıtı.:~'.e lr liauı yok, haydi neyse, cübbeden vaz. • • • dık. içerideler .. Hatice bir alay den Voyvoo! ... Sesleri bile yük· Haydi gidelim, ncrecleyEe sen 
~-~ b!Jı.ip :Bey :Cendinin oto· geçtik, gece herkes ne bilecek, Otomobil her çalgılr gaıino erkek ar~"\mda oturuyor. Hay- seldi. Hidayet bunun üzerine: de diişüp bayllacaksın. Haydi 
'.\ l~e ır ,

1 
C>ghına çıkması siyah kumaştan pnrclesU 7.a.11Jle- nun, barm, bahçenin önünde di hoca efendi. kalk bakalrm. - Ne oluyorsunuz be, dedi, diyorum sana .. Bu mübarek ge· 

~~ ~e/ oldu. Bidayet derler.. Fakat sarık her halde dunıyor, Hidayet, hele bir ba- imam Halil efendi, zangır bizim canımız yok mu, biz de cede başımrzı belaya 1K>kma! .. 
~~~dile, bJ1:·.b~am sarık çıkmalı ... Azizin mektep kaske· kaym1. diyerek içeriye dahyw. r.n.ngtr titr i·y ordu , kabil eğlcnmcğe geldik!.. Ve bir ölü, bir heykel gibi 
~~G do? t:> 1 ı SCfah3.t ti yok mu?. İşte onu giysene!.. döndüğü .zaman: değil yerinden kalkamıyordu, Halil efendi henüz hiç bir §CY kaskatı kesilen Halll efendiyi 

ittıı, bö ~ doğru Olur mu, olmaz mı?.. Caiz - Burada değil, hele filan ye- hiç bir şey de söyliyemiyordu, görmemişti. Hatice de biitiin bu dışarıya çıkardı. 
Ye bır ziyaretin mi, caiz değil mi?.. re de bir Uı,~ayalı:n, diyordu. sanki dili tutulmuştu. ~lup bitenlere karşı arkasrnr (BiTTi) 

• 
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Meclis yann toplanıyor 
(113' ta.rafı 1 ndd~) \ 

:ıylrk bir tntil ynpacağı söylen· 
moktcdir. 
\'EJÜLLERIN şmmrnıt7J>E.~ 

HAI:EKI:."'TLJ;nt 
Bir müddettcnbQrİ Bursadn 

istirahat etm~~•tc olnn Dahiliye 
Vekili Iıll.ik Öztrnk Mudanya yo. 
liy?c ~ehrimire dönmiiı:ı ve Iı'lor. 
yaya. giderek Sm·arona yntınd:ı 
Milli Şet' tarafınr.hn kabul edil· 
mistir. Bu sırade. Harkiyc Vc1d· 
li ŞUkrü Sarnçoğlu da. yatt:ı bu· 
lunuyordu. 

Hariciye ve Dahiliye Vekilleri 
~am üzeri otomobille Florya· 
dan şehre dcnmü.~lerdir. 

Hariciye Vekili soatlD da Hay 
darp~adM harek<'t eden trenle 
Ankunya. gitmiştir. 

Maliye Vokili Fuat Ağ'ralı da 
nynı trene Pcr:dil;tcn binerek 
Ankaraya hareket elmiı;tir. 

D3.hiliyc. l\1a..ı.rif, Sıhhiye 
\Tekilleri de 19.30 trcnile Ank3: 
raya gitmi§lcrdir. 

D.\I!!L1YE YEli1I.1N1N 
Ill~YAXATl 

Dahiliye Vekili Ankaraya ha. 
rc!•ctinden evvel beyanatta. bu· 
lunarak demi9tir ki: 

"- Her tanıfta yaptığım tet
kiklerden r.olt memnunum. İs. 
to.nbulun ekmek ic::ini de tetkik 
ettim. h-:t:nbuldn. M U z m i n 
bir C'kmok huhra,t mcvzuub:ılrn 
d ~_;ildir. rn:ı.mafih çel-ıirde ek· 
mek ~'lrfiyatı bir miktnr art
mıştır. Euna karşı da lfızım gc. 
len tedbirler altnll;lhr. 

.ı tuh taç a&ker ailc:crine yapı
lacak yardım hakkmda hazırla
nan taı;matnamcler vilayetlere 
göndcrilnli'itir. Bütün belediye. 
Jer bu iş için bir teşkilat vUcuda 
r,etirceel;Jerdir .. , 

Bir aşk faciası 
( Gıı tar:ıf: l nc:rl ) 

at blr ~ah:sa alt olduğu enlo.~tlmakta· 
dır. Vııpul' tarafmd;uı limanıtm.ı:n ı;o· 

tlrllen sarıda.lın sahJbl henüz meydana 
çıkanlamam:ştır. 

Sa.ııcblm fı:indo Kerime Nadirin 
''GUnah bende mi,. adlı romanı ile bir 
Çift k\inıkten baDk:ı. blr fCY yoktur. 
Roman yapraklan açılı: n yelli okun· 
mu::ı bir vru:lycttedir. Pollıı ve liman 
ehemmiyeUe tahkikata bt\nlıımt§tar

dtr. 

Romanın nı;ık bulunan ımyfalarm· 
dan blrlndo fU ııabrlar gl!::c çarpmak 
tadtr: 

"Ben, baba~ı. vicdansa ad:.uıı. B5y· 
Jo yapamazdım. Na.ıııl bUUln hayabm· 
da, dU~ktln hlr kııdmın oğlu olduğu· 

Dün cezalandırılan 
esnaf 

Altıncı oube memurları dün yaptık· 
lan WUeterde muhtııllt aebeblerden 
30 ııoför cczııla.ııclırm13lardtr. 

Buııclan bqka T&htakale ve cin· 
rmda C:Mldc;Jt iıgal eden ıe dUkk&D· 

cı ~klanda zab:t tutulmu~tur. 
Sam.atyada. Uellconun vo. HUscylni:ı, 

Kocamuata!ap~da :M. Nurlnln fırm· 
larmdm ~2 kllo ckııtk ekmek mtısa· 
dero olunmu,tur. ICoc:ımusta.tap11§4da. 
338 nıımaradıı ~kçl :MC3\lt llo Yedi· 
kulede :tll'Illcı Serglyo da. pislikten cc· 
zalıındınlmı§lardır. 

Bir kitara hocası 
aranıyor 

l!etod üuırlne ders verebilen bir 
kit.Ar& hocaat aranmaktadır. Gazete· 
nı.lz lda.rchancslne mllracııat. 

1 iPEK'sıneması 
!;: oyttU perıembc aı.+-uuı yeni 

al.nema rnaTalmine b;ı2lıyor 
ilk p rotp"aın 

iKi ATEŞ 
arasında 
A~ • Heyecan '-e büyük mııecnı 

tu&hC3UI 

ALİCE FAYE 
ve 

W Alli"IEI: D.\KST.r;.R 

m,-o olarak 
BUtlln umı;lnllk ve lhtf~ ile 

lZMın •:ı-. .. .l'EC.NASYONAL 
Ii"tJARI 

Tfirkçe Sözlü 
·İıiliii~~··~~~~~ 

mu bilerek ya§adun.88, o da, dil~kUn 
bir babanm kızı olduğunu bUerclt 
y:ı§csa, ne çıkardı? .... 
D1ğcr bir Eal !ada ı " rornnn kahra· 

mam b:ıb:ı.nm k:::ına ~ö)'le hitap etli· 
cı okunuyordu: 

- Saııa vcrdıClm ce\•apta hayntı· 
mın son )'ııpral ları ~kdktir. 'Omran .. 
onu yarm, yahut öbtirgUn ,::ene bir 
Ztll"! içinde g<Snderltinı .. Fakat dikkat 
ot. Attı aonr:ı. okuyacağın ntrr~ar. bu 
son gllndordiklertm olsun ... 

Nihayet romnnm son oay!aımda ba· 
banm kızma. gönderdiği melttup 111 sa.· 
Urlarla bltıncktodlr: 

- "O"ınran; babanı affet! .• "\'e iyi 
bil kl, o yaptığı bUtfin k6tU!Uklerln 
ceza.smı çektL. ve a.rt:k beni hiç gılr-
miyeccks!n .•••• 

ingilteraye 
Amerme·rikan 
tayyarecileri 
göndrilecek 

(Beş tarafı 1 nc:ıle) 
subaylara. bir milddet İngiliz 
hava kuvvetlerinde çalışabilme.. 
leri için müsaade verme.si muh· 
temel bulunmaktadır. 

Ncvyork Times gazetesi, §U 

ciheti teba.:rüz ettirmektedir ki 
böyle bir karar, Amerikalılar 

için modern harpte kıymetli bir 
antrenman yapmalarını, !ngi:i;;· 
!erin ise, imparatorluk bava. 
kuvvetleri programının semere
lerini vermesine intizarcm yük. 
se.lt asltcrl antrennl.BJllı Amcri. 
kan tayyarecilerinin hizmetin· 
den istifade etmelerini mucip o-
1acaktrr. 

Gazetenin V a.tington muhabi. 
ri, aynca ITTI t3fsilitı da ver'" 
mektedir: 

0 Diplo:natik mahafillcr, bit:ı: 
raflık kanununun böyle bir plii.· 
nı pek muhtemel olarak mene.. 
dcccğini kabul eylemel:tcdir. Fa: 
l:at bun:ı. rağmen şayialar mu· 

sırren dc,·a.m etmektedir. Tıpkı 
bundan dört ay evvel Amerikan 
torpito muhriplc:inin lngiltere
ye devredileceğinden bahsedil. 
meğe ~landığı :-.aman da. ~~ · 
yialar mus.ırrane de,•am eyle· 
mişti.,, 
D~er taraftan öğrenildiğine 

göre, 200 saathk antrenman u
çuşu olan bir çok hususi Amcri. 
kan tayyarecileri l"imdiden Ka· 
nadada gönüllii yazılmışlardır. 

Japonya . Hı ndiçini
den üsler istiyor 

(BaJ tarafı 1 ndılc) 
lıuatına nazcır~n Hindiçini yolu 
ile muhtemel bir Japon istilasına 
karşı koymak üzere üç muhtelif 
rnıııtc:kadan gelen müteııddit Çin 
fırkaları Hindiçini hududuna ha. 
re ket etmektedirler. Gilzetclcr, 
Yunnandan Hindiçiniye giden 
yolun birçok st'ratejik noktaları 
Çin k:tantı tarafından i~g:ıl ed~l· 

miştir. 
Yedi tayyare ile Kungkingdcn 

dün hareket eden birçok kum:ın
danlarla askeri eksperlerin Hin. 
disini hududuna gittikleri haber 
verilmektedir. 

Cin matbuatı Hindiçinide Fran.. 
sa tarafından Japonlara verilen 
imtiya?lar dolayısiyle Çin harici. 
ye nezaretinin Şunkingtlcki Fr2n 
sız sefaretine bir protesto tevdi 
ettiğini bildirmektedir. 
lfflANS.\ '.l'El'lT \'EYA n;nzır 

E'tMll."OJ: 
Vişi, 9 ( A.A.) Havas: 
Japonya ile Fransa !rasında 

Hindiçini hakkında yapılınalrta 
olan görüşmclerc mütcdaır yaban· 
c:ı memleketlerde neşredilen ve 
yekdiğeri ile tezat tc~il etmekte 
olan matQmatr. Fransız makamat1 
teyıt veya tekzip etmekten imtina 
ctmiclcrdir. Bu haberlerin kati ma· 
hiyct arzeder gihi görilnmelerlne 
rağmen, ekseriyetle gizli niret gü· 
der bir cekildc olduklarını i~aret 
etmek~e lktifa eylemişlerdir. 

Fransız • Aln.an ve Franııız · t· 
talyan mütarekelcrinin akdi, ve 
büyük Britaııya ile mihver devle· 
leri arasında muharebenin devam 
etmesi, uzak ş:ırkta bazı te irler 
ya,pro;ıktan hali kalamazdı. 

Me5ela lngittercnin Şanghay
caki Tuntsh gamizonlarııoı geri 
çekerek. Tokyoda Japon hükume· 
tile dostane görüşmc!cr yaptığı 
mal\ı.m bulunmaktadır. 

Birl~ik Amerikanın noktai na· 
zarı Kordel Hulun beyanatından 
anlaşılmaktadır. Birle~ik Ame
rika dünyanın bu kısmında ara. 
zi statükosunun ihlal edildiğini 
nnu etmemektedir. 

Japonya ile müna~betleri dalına 
dostane o1mu~ bulunan Fransaya 
gelince, Çin • Japon muliasamatr 
nın inkisahnı nazarı dikkate ala· 
rak, ve hudut h!'idisclerinin sık sık 
vukubuldufu Hindiçini ile hcmhu· 
dut bulunan mıntakalann vaı.iye· 
tini göZ<1!1ündc tutarak. Asyanm 
en büyük dostu ile devamlı bir iti" 
lafın cs.islannı aratriak ihtiyacın· 
dadır, Evvch'e diplomatik yol ile 
tetkik edilmiş olan meselelerin tat 
biki için icabında alınacak .ted?ir: 
!erin ihzariyle general Hanoı Nıchı 
Hara da (1) meşgul bulunmakta· 
dır. Ekseriyetle yanlış tefsirlere 
sebebiyet vermiş olan hadise, ami· 
ral Decauç ile general .Nichi Hara 
arasında cereyan eden müzakere· 
ler olacaktır. 

Filhakika müzakereciler arasın· 
da temas hiçbir zaman kesilmemiş 
ve mütckabilen iri neticeye var 
roak arzum ile görü~melcr devam 
etnli~tir. Japonranın menfaatleri· 
le. mütareke mucibince imparator 
lu.lc menafiinin muhafazası kendi· 
sine bırakılmış olan Fransanm 
vazife ve menfaatlerinin kabilite. 
lif olaca&ı ümit edilebilir. 

(1) - Anadolu Ajansr türkı;e 
bülteninde aynen böyle verrni~5c 
de doğrusu "general Ni~i Hara, 
Hoooi'de me~gul... .. §eklinde olmak 
gerektir. 

20 senedir Berlinde 
duran bir halı taciri 

geldi 

Yirmi ıenc<!cnbcri Almanyaıh bulu· 
nan lranlı Ha.san zade adında bir halı 
taciri bu a."..l:ıabki konvnns!yonet treni 
no ~ehrlmlze ı;elml§Ur. Blrltaç ı;-Utı 
kaldıkf.an sonra memleketine bidecck
tlr. 

' ın.~i2 EYLÖL PEBŞEl\!DE AKŞAMI 0ÇE KADAR m!lt 
Şehir eğlenceleri - f.stanbul gecesi 

c. H. P. Eminönü Halkavi Sosyal yardım Şubesi adma 

Yenikapı - MiM Gazinosunda 
HAM ·vET y . nesıcıdlr tanburı SALA.IIADDL'\'" rJ.NAR, komanı NAŞ•T ' 1 üceses l'\OBAR TEKl.'A:Y ,,, arkad~lan - Kıır:ıdenl~ o~ıın 1 

fili•••••••••••••• ,.o hawu:uı 
Vo arka4aflaı'ı tarafmdan kahkahalı komedi • BöJ11k nry~te • ClemW• YC akroll&tlk • Mehtap , . ., fil(lk ti" 

N1cnce1m - DalmJtye ;)"Oktur. Bayan BArı111~n BclvUdelrt llMDMllm bulanacaktır. 
1, 1 1 lt'I I' ,.,,,, , .. ,,. .. 'ı· '1 1 • IM~m1E1 ___ Mm!llll1&• '"ı 'i il ' 111 1 ! 1'' I •~ j 1 l, t'l 1 .f• t\ ı; ' ', w t 'f "j .1 O 1 
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• 

izmirin kurtuluş . bayramı 
(~ tarafı 1 ncldn) ı iai Atıf lrım tnmfmdan bugünü 

Ekrem Oran tarafmdan bir hitnbo· tcs'jt eden \'C alkışlarla kal"'!itla-
de bulunulmll.3 ve buna. gehitllktc nnn nutuk söylenmiştir· • 
yer alan atlı mlifrczc kumnndanr Törene iştirak eden nskcrı krltr 
veciz bir söylevle cevap 'ermiş.. lnr bunu mütc'r...kip Atatürk co.ddo· 
tir· sini t:ıkibcn Cumhuriyet nl~nda. 

Nutuklardan sonra askc:ıri bnndo ı AtatUrk heykcl!11.c .kadar .gi~1!1.er 
istiklal mar~mı çalınış ve ma~ı dfr· C· H· Part.uıının lzm.ır vılıı~ct 
müteakip bir askcrf müfreze hava. ve luıza iıiare heyetlerilc halkcvın. 
ya. üç el nilah ntroak surctilc sııy- den bi~cr mümessilin ve Karşıyaka 
gt borcunu ifn e~tir. halke\'1 mcnsupltı.rı ve Knrşıyaka. 

Bıındıı.n aonm süvnrilcrimiz üt; orta ve ilk o~rnlları son smınnrmın 
koldan şchl"f' girmil'cr ''e hiikümct .iştiroldyle A~lilrk'iln anasmm 
öni.lndcki ~nathanc meydanında Karşıynkad:ı Sogultkuyutıaki mc -
birle~mielerdir. Saat onu on ~cçc z:ırınn gidilmiş ve ~denkler konul· 
Kndüek~lesindı:-n ahlan toplıı halle mu-ş ve Velide I\araclııyı tarafm· 
ve nakil vasıtaları bir tl'l.kllm ol· dan bu giinün hntıra!mı tebcil e. 
duklsn yerdc dıımmk n:rjz ~ehit.· den bir nnluk ııöylenmiştir·. 
ıcrl,mizin Jıntıraııı anılmı1 ve bu Btitün lunir ha.Jla içten b1r sc -
sırrı.da allı müfr~zc komutanı tara.. vinç içinde bu bilyUk b~_yrrunı kut· 
fından <'\"Vela ı·ı~laya vo S'lnra da lubrkcn co~kun tezahuraUa l.Illli 
hültiımct kon~~ınn sancak mnn:ıı Şefe ve orduya kal"1}ı sonsuz min· 
çalrnırkC'n bayrnk çckllm!"tlr. Bay net ve ?a:;lrlık hislerini izhar eyle. 
rnk ı;rkildiktt'n sonra C· B. p. re. mek_.t_ro_ı_r·----------

Londra ya venı 
hücumlar 

(.63ş taraıı 1 ncldc) 
sa b:ı.h ıaat (,35 to nJhaycte er:nlııtır. 

9 naat 35 dakik& suren bu nlt.Lrm, har
bin bldayeUndcn~ri Londranm ıtırdU 
ğll en uzun atArmdlr. 

Salfı.blyettar mUşahltlcrln söyledlk· 
Jerine göre, bu ı;ecckl taarruz. dUn gc· 
eckinden daha ııtddcUi olmu!Jtur. UU· 
cum, :ıantlcr &~tlltço dalın ziyaı.lo ı;ıid· 
detlenlyor \'e bombal:ı.r ek.."Crlyetlc 
çok yakın tuılalarla clUJUyordu. A· 
lArmm bida)·ctlnden scki.Z ııaAt zonrıı. 
d:ılıl bomb:ıların tn!'IAkl:ırı :IJ!tlllyor· 
du. MuhtcUf noktalarda yangınlar çık 
mıştır. tt:alye, bUyUk faaliyet :ınr!ct· 
mi§Ur. Yardımcı tlfatyentn bu faallyo· 
Unl gören bir mUıahit. bunlar sanki 
hayaUarmda yalnız bu iti yopmı, Jibl 
ç&lıfıyorlardı. demi~Ur. BUylik bir 
Londra gazetesinin binasının içine bir 
bomba. dllj.UU:!, fakat kimseye bir ııcy 
olmamıııtır. 

CUHARlt;$J GECESi Y APU,.-L"° 
lltlCUl\IDA ÖLl~''Ll~R 

BiR SIGINAGA DVŞEN BOJIJ1A 
Londra, 9 (A.A.) - Hava ve 

dahili emniyet ncz.arctleri te.bliği: 

Dü:ı gece Londra üı:erine yapı. 
lan hücumlar neticesinde hasıl o. 
lan hcısarat hakkındaki raporlar 
henüz tamam değildir. Fakat §i~ 
di bazt rakamlar verilebilir: 

Hücumlar şiddetli olmu' ve 
biitün gece saatlerinde devam et. 
mi~tir. Bombardıman, Londra 
mıntakası üzerinde geni§ bir ma. 
hiyet almı§ ve ekseriyeti itibariy. 
le hedef .:-özetilmeksiz.in yapılmış. 
tır. IIas&.rat ağlr olmuııtur. Bunla
rın arasrnda, 3 hastane ve 2 mü· 
zc gibi gayri askeri mahiyette 
müteaddit hedefler de vardır. 

, Yaralı ve ölü miktarı hakkın. 
da henüz tahminlerde bulunula. 
maz. Maamafih mevcut haberlere 
nazaran bu miktarın cumartesi 
günkü miktarı geçeceği beklen. 
~emektedir. Cumartesi ı;ünkü 
hücumlar için verilen rakamlar, 
evvelce bildirilenden daha azdır. 

Geceki hücumlar esnasında 306 
kişi ölmüş, 1.337 k!şi ciddi suret. 
te yaralanmıştır. 

Hamburg tekrar 
bombalandı 

(B."' tarafı 1 ncJdc) 
grup, Elo!lm ve Voss tczgAhlarz 
arasına dilşmü~tür. Ocnia hedefin 
muhtelit no?dalnrmda ve bir çok 
yerlerde yang'l?llar çıkmı§lir· 

Bir tayyarenın mürettebatı, El· 
be nehrinin şimal sahili üzerinde 
Vharfs'm ve dcmiryolu istasyonu· 
nun yandığnu müşahede etmiştir. 
Bu istasyon Bakenhafcn civarın. 
dadır. IIanshanshafcn Cİ\'annda ·;c 
Altona yanlarında iki yangın da!:a 
görülmü~tür. llk gelen tayyareler_ 
<len birisi nhtunlara bombalarım 
atmı~ ve El be tiincli civarında · şi. 
mal i~ıy-ıda birbirlerinden takriben 
600 metre m0~afede iki yangının 
çıktığım görmü~tür. Bombardıman 
tayyareleri geri dönerken. diğer bir 
çok yangınlar daha çıkm15 ve ge· 
nişlerniştir. üslerine dönene bom. 
bardıman tayyare!C'ri. 80 kilome.t. 
re mesafeye kadar bu yanglnlarm 
sarih surette ~örC'bilmis?crdir. 

J\~ft....NL.-\l!A GÜRE 
r.crlin, 9 (A· A·) - D· N. B· bil

diriyor: 
Dün geee. İngiliz tayynrelcri ye

niden Hamburg üzerine bir hücum 
yapm1ıılar \'C halkla meakfın ma • 

' ballc1crc ' bomöalar atmlşl!ırdıı'· 
OSTAND DA EOMBALANDI 
Berlin, 9 ( A.t1.J - D.N .B. 
Bulutlar arasından ani olarak 

çıkmak suretile, dün üç İngiliz tay 
yarcsi 0.5tand limanını pike uçu~u 
ile bombardıman ctmi~!erdir. Mü· 
dafaa bataryalarının ateşine ma· 
ruz kalan bu tayyarelerden birisi 
ale\•lcr iı;inde denize dü5IDÜStür. 
Mürettebatt3 .. iki ki~i kurtulmağa 
muvaffak olmu$tur. 

Belediyeler Bankası 
umumi heyeti toplandı 

Ankara, 9 (A.A.) - Belediye. 
ler bankası umumi heyeti bugün 
saat 15 de alelide içtimaıru tanka 
merkez binasında yapmı~tır. 

lçti:na, <livanı muhasebat reisi 
B. Seyfi Oranın riyaseti altında 

yapıhr..:ş ve ruzname muci.bince 
idare meclisi ve mürakip raporla. 
rı c-kunmu:ş, bankanın 1939 yılı 

bilançosuyla kar ve zarar hesap. 
ları tetkik ve ta~dik edilmiş ve 
idare meclisi ibra olunmuştur. 

1940 hesap yılı için mürakipli. 
ğe B. Adnan Taylan seçilmiştir. -

Karol Kana 
gidecek~ 

(Ba.5 f;arıılı,~ ı: 
mnmış olan kral. J{~>!'..ıııd' 
gidccC'ği znnncdılı:n: J.ıJP""J 
nliz hnttr Jınrckcti ~ 
karnr vcrmomt' b~~a.St 

Krnla. yapılan sUJ iıJerııJ 
atılan kurşunlartn ·Jti ~~. 
hususi tren katnrt 1 blfl"'" 
maiyet pcrsonııı.rilc ktit' Al_ 
manyaya avdet ede<:~~~~ 

KANADA YA ~f __. ~ 
0 1•-\·a 10 (A· J\·) -" 

'"" ' 'dCCCY. 
rolun l{c.nadnya ırd:ı aıP• 
da.ki haberler burs 
dınnı~tır. ~J -~11 

Resmi mnhfi1lord0ıı.bıl< ~ .ı 
malumata nazara~-~,,c i~ 
minyonlara gC'lın~· 
miyecektir· 1'l'JIJ 

Bununla bcrıı.b<'r .,-a ~'.J 
ettiği takdirde ot~ ı.,ıı~' 
idarf"'sinin nıad~~ ,n~~~ 
Kancdııya &irrncsill ,.~ P' 
deceği mozltôr idare ,~ 
murlnrı tarafından bO. J 
tcdir· t>'r YJ<:ı~l KAJ'ı\1')""' 

Bükrc§, 9 (A. A· 1, "' 
ajansı bildiriyor·: ~ 

Gazeteler bir ço1': ıı 
larln karar:naınclef ı·:.ı 

1·cııe "' 
tedirlcr. Kral !'. ~aJidC 
sine "Majeste ' .,. 
Helene" iinvnnı .. ad'' 
PreMCS Helene }3iil"t.1~ 
cck haf tanın bidaYe 
lccektir. . 

Yüksek rütbeh. bir ~ 
miiteşekkil hususı ~» 
Kral Karolun zııı11~.~~ 
killik, na.ı.ırlık, nıu1cati~d1 ~ 
ya nezaret ~urniıcril1 F..J 
mı~ olan k~ınse· ırol 
rinin menşeinı koll 
t . ı 
ır. aıot 

Aynca ba-5vek ..., bit ) 

teşkil odilccc~. ol~~ ~ 
silü..hlaımın ıçın :, tJI"'. 
zarf mda milli b~ tJl .. 

·ı . ,an dö.,·iı 
verı mış O; ~tir· 
rini kon.trol edece _ rJ1.f•1 

:ınul1»-' 
"Memleket IilC t 

taşıyan l"esmi ge~!:inci}c 
yeniden tensik edil eecıctit; 
faaliyetini tatil ~ırJ ~ 
be memleket .:1 e'~·-·ı( 
ınasmr giynıege d

5
usi ıY.ı 

cek ve fakat lı\c 
ta.kmıyaca.ktır. ):'ı ite b'l 1 
te mensup bir kotrlı.oıı~t 
külün parnıarınl il ıcııor 
te · k · · · sorıuıı nsı ı&ının tir· 
ları idare edece~ ,·c t!l _ırt 

":Millet partl51 ··Ucf'İ1"'') 
eı.ı.-u ~ ~. 1 

muhafızı,, ~ eclilı11j.,-~ ı 
formaları lağV c.cr?ı ·:? 
ca "Sefir" fuıv.ıı.n1• ~.-cd1 i 
cd ·ı l .. ...re Jao 'flll'.~ 

ı mc c uzc ·elOC dl 
Romanyanın :"' oSJıı'1)11 e\ 
Fransa.da, 1'. ug dııJlll 
Yunanistanda ve tiJcliİ1~ 
Polonyada v~ .Yıı btl .s~j)j 
leri Yardı. Butu~ i;tı~· ,-. 
elçiliğe tahvil cdı;tfl \.crııetı 
zifcsinc nihaYc . .... eııc~~ 
reş belediye rc~s~ v i;Cl' ...'i~ 
romskinin ycrıfli~• rof~111 
vcrsitesi huk1Ü' 1:ıı t1l)~ .. Vn11 den profcsor 
miştir. soıı ':"A 

Btitün nazır~a.r tı' ttıeP' ~ 
zarfında, tahsıSlJııal<1'~-r. 
mahalli sarfları -~• ..! 
ral Antonesku~a.~if· jiJ'~ 
ğe davet edilı111~ ,~ .l> tt'!:.l 

Kral sa.rayıııtı}ı"Lli~ P' ~ 

Tayınla nehrinin iki 21ahllinde 
doklar, yeniden, yül:sek kuv\'ettc 
infilak bombaları ve yang-rn bom
baları ile, mükerrer ~idclctli bom. 
l~ardımanlara tabi tutulmu~tur. 

Bazı Y4"gmlar çıkmı~tu. Bu yan. 
gmların bir çoğu söndürülmü~. 

tahsis edil~cek i.UIJ1lii->~~ 'f 
Kahve ıo kara, badi adedi tahdıd c ıuP ~ I 

kilcte merout ~Ut~ it''. ı 
tür. • 

Londra. yeniden dü~manın e. 
sas hedefini teşkil etmiştir. Lon. 
dralrlar, b:.ı son gece hücumları. 
nın kör vahşiliğine karşı pek yük. 
sek bir cesaret ve azimle· karşı 
koymuştur. 

B1R SIGJNAG \ DÜŞEN 
OOMB\ 

GUmrUklcrdc nylardanbcrl bekle· 
mekte olan 25 blıı çuval kahvenin 
maliyet fiyatları ticaret vekA.letl Uı· 

rafından tcsblt edUml§ ve fthallııe 

mU:ıaııdc olunmu§tur. Vekillet, bu 
kahvelerin bUytlklllğUne göre 12!).5 
130 ve 135.5 kuruş !lynt koym~tur. 
Flynt mUrakebe komisyonu da dlln 
alt~m toplnnmıı. bu kahvelerin pera· 
kenefe ııaltJ '!iyalla.rmı kararlııştırm~· 
tır. Euna görC', kahve ..Ciyalı ı.o kuru~ 
ucuıJnlılnu;tır. 

ı~oroisyon. yarı topta:ıcılar içln 13ı'i, 
pcrakcmlccilcr için 145 ve kuru kah· 
vccfler içln do 180 J:uruıı sa.tı:ı !!yatı 
tcsbit ctınl§Ur. B6y!cllldc evvelce 100 
Jmru§ olan çc"lcilml§ kah\'e 180 kurup 
fndlrllm!§tir. 

Kahveler bug-Undcn lllbarln gfim· 
rnkt.cn çcklJ.me:o ba:lıınacaktır. 

I.ondra, !J ( A.A.) - Takriben 
bin kişilik bir s~mağın hava m~n· 
fcıinc cumartesi gcccc:i bir bomba 
düşerek infilfik etmiş ve pek acıklı 
sahnelere S<!bebiyet vermiştir. Yav 
rularınrn imdadına ycti~emeden ö. 
km analar, uyumakta oldukları a. 
rabalanndan infilfık neticnsi dışa. 
rıya fırlayan çocuklar o!muştur. 
lmdat ekipleri geldikleri zaman 
gruplar ha'inde. birçök kisi yerler-
de yatmakta buhınuyo:lardı. 14 ;-aralıi;ır hastaba,neyc kaldırılınca. 
kişi ölii ve kırk kadar yaralı ,·ar. ya kadar panc:ımanl::ınnı yapmı5• 
dır. Bunlann ilk tedavileri, biiyük tardır. 
kahrarn:!nhk göstermiş ot::ın pasif Bir aileden üç çocuk iilmüş ve 
korunma ekipleri taraf mdan yapıl ebeveyni sağ kalmt!;tJr. Bir kaç •a. 
mıştır. Bombatann civarlara dür.. at sonra sargılar içi:ıd~ hir ana, bir 
mcğe devam etmelerine rağmen l sığınakta ya\·mkm.:ldan ölfom \e~-a 
çağınlan dok'"tız doktor gclmi~. ve diri haberi beklerken göıiilmti~tür. 

profesörlerden . 1'~~ 
lunacs..1< olan bırd~i "' · . .ı. 
sek

. --'JJl ,. 
ız sene .z<U-" eÇ. ~J 

vaları gözden g ~ ~ 
(1) - AnailolllıırsP ',,,i'J 

grafı adeta n°~,...-"" ~ 
~o lcblndo ~r biıec<'ıı ~~·°'~ 
man.:ıın t:ık:ı"·• ~1",..ı.,. 
\ 'Crrnokfe' sc ele "'tw: "-ti 
unmnı l~ıaırııa.r:;Jdlf'_, "' f 
lınbul odi?miS d . (llV ,ıs;?~ I 
bü,·iik elçillklerft,.~ı•,, 1 

· lan"' .. tf01! :, s~dc" lannı ••loP' 1,~ 3 ük cl~Uild<'r ,,,. 
ta elçilik yaP

11
"'" to'f' ;si 

ri1... ) / 1 
Uükrc,., 9 (A· .ı\~ı f~ f 

Bükrcş b:ın1<alat1 ır 1'~ 
tir. /t·> /,.f'lh 1';I 

Biik~ş. 9 (1.· seiJ--~i'-°fl: 
:Maarif naztrI •Jet ti>~b::i'ı:ı,~~.I 

dilcri bütlin dC\ · cJO ~~ 
ve devlet ida~cll yıl ıı ~ 
n:ıt mücsscscle~c• ııı• 

11
111, ~ 

bir l;arnrnstr.C \~1111s'° ~df f 
tinde bıılunuP f ıııc111;cı 11 

ırnp olan bUtUn ·ıwcıı. 
ctmd?c davet c)t.ıııl"'ur· 
ı-:ı.rnamc ımztı c 



·13. Yazan: Celc Landon ''-t·iyytn 
~~ıı.bul etmem! - bitirdi· Cok zı:.yıfsınız. Bire gelin-
~ala oturduğu pis. ccyc kadar bcklc)1n: 

l'tı:ııırı- . ~ gittim ve namı Odsdaıı ko:arak çıktı, mutfağn 
ICrtni g"rd~ 

t ~ b' 0 um. PU.f! Pn 1 açılan uralık l:apzyı geçti. Şcldon 
'ııatatc: Rey Yok. Hem genç kızın, mıılıcubiyctindcn ~~ıp· 

'2 1lı. • Tuz bile vcrmı· lmnuzr o!dll&'llnu ve koş .. rkcn aynk 

\.\.~n la.rmda ~ocnman bir çift sandalla 
".'O\Qıı "-· llılıJ'abildi;;;-c ·• su,.,.tu-·· ti ~·· dil ""'lta h -o.... go • .., ının , bor · 
"~erı de er 8'Ün: sab:ıh ak- _ - Amıı.n yımıbbi: • dedi • aya· 

-.ıııı ~ik bu gnllbtı ?.. gına benim sandallarmıı geçirnıiı;. 
, >'~Ptı. Ge lnakıunnıda bfr i- Sırtındaki elbis~lcrdcm ba,ska gi -

' nç kız devam etti: yccck bir eeyi yok· Ayağmdslti 
~ b~r ~da.ki adamlar liı.stik çizmeler lıem. kundura, hem 
~ llat llıdır. Bu yemeği terli!<· 
~ a ııeklz .. . 

ellcrı h_ gun, bır defa 
l:>ı:~.. · '""ı&htar nerede? • saar ~. illin altmdııki ~en· 
~ -
~ du\' 
dofrıı 8.rdaki saate \'e a.· 

bO!ıııır.ı~~İlrüdU. Şcldon bu 
~ ·-n!Yordu: 

~e,.. .. ere d 
ı.:..-·~e ıısru e konscn"c \'eril. 
.~ lt:z bıı lınuıı? 
~ dö11dü. 'B&l:Jzlcri i!}itU: ve 
"~~lellnıi u zıercr, adama -

" ~ tlti :rıu. Kan yanaltlan-

J;.: 'ıtı'ki '~le batır adanııar %enci de· 
'-·- ~ 1.: dr, bunu bö•·Ic bl 
~~ ~' lleJc " • 
o ~it adar çabuk anlar-'l' h ~UnaııebeUcrimiz. i -
,, lbaa~lı olur. Onlar Ta.· 

. z u.ınden iyi. ve mert 
~ eııctıcrıe aralarında 

~lı.. - fa.rlt 
1 "~. !lc]c "nr. :Koıuıen•e • 
1 t~thz adar Yersek pa. -
ll1ı li · l.lcrak \'C hu. 
bı. Ca ~ <r' ~dertnı. Sizin gfbl 
~0~. ta lçlzı tela.sa. hiç de 

tflıı ~aı~· emin olunuz 
hile d kalknınz burada 

Uttnı 
ı...·• , Yn.cağnn... Bıra-

~ ~hıı~~.Siı.i ayakta gör 
~~~ ~e ıra, aayet vazi.

~' lııııhtaç ~ ~e arko.mda to· 
~' ~~.. ır beyaz ad b 
~4 "'Qanllb. am L 
S 8ol'du. lnuazzcp ol ur. 
,~, 

.. ~ "' allSJnrz d ğil" • ., , •eıı.ç ~ e mı. 

~' talilıı bir saniye ka. 
'~'hattı dU. Sonra., başr 
~'t... - . çe kaldırarak: 
"'lleıı. ı..,._dij·c tasdik 
ıt. ~ ,..., etti, bu 
~ ... " -"'-1? 

~'~ tahminimde aı-
~ '<IYe? 

a bir • 
tta, 8<>racağınu var 

'1t, bu lc 
~ ba\lıt ş adnr. lsnıim Şel· 

aa~11 . eldo!l. 
~·t ~erek 
~· :. zayıf elini genı; 
h l\llll'-· ... llıi ili L:utı 

. t fltlelinı a~a'. Jan J..ıık. 
~ kJ 1Y1 birer dost 

l\ ~ <la ga 
el!ııc u l'l':I ihUyarl elini 
•aı 7.attt. 

-G-' 
1'1AOEJ~ADA..'V IAOERA 1',A ... 

Şeldonun Uımruniylo iylleeınesi 

pek gecikmedi. Gcng hastabakıcı

sınm dediği gibi hümma kendi 
kendini yakıp bltinni§, ynpılncak 
iş tekrar eski km•vctini Jcazn.nmak· 
tan ibaretti. 

Jan Lakland mutfak işkrini ı· 
Jare ctmcğe ba§laını~tı ,.e hay. 
retten ağzr bir karış açık kalan 
Şeldon. bulunduğu !;lftlilttc ille de. 

fo olarak sofraya bir kotlet celdi· 
ğini ~ördü. Hem do ne kotlet: Bir 
beyıız ııda.ma liiyık enfes cinsinden. 

Genç krz lınstanın yemeklerini 
bizzat kendi oliyle hazırlıyordu. Ve 
bu hazırladığr yemt'kleri o :kadar 
lutufk6.rane getirip Şe1donun önü
ne koyuyordu ki, beriki, manen ve 
maddeten tamnnıiyle ltu\'\'etini ia· 
de ctmış lılr halde. iki gün zarfm· 
da, odada yUrümeğe b~ladr. sonra 
da kimsenin ynrdnnma muhtaç ol. 

mıı.dnn, kendiliğinden evin önilndc. 
ki ııofaya çıkabildi. 

Evine yerle§en bu meçhul mlııa
firo karı:r aldrğx v8.%iyet Şeldona 
tuhaf \~ garip geliyordu· lBin ga
ribi, m~lıul misafirin. bu meseleye 
h!ç de hayret etmm,ıydl· 

Genç kız, sanki bab:ı.smm ,Yahut 
erkek kard~hıin C\inde~~ gibi 
hareket edi.ror YC trpkı bJr f:r'k~k 
gibi davranıyordu. 

5eldon oda.ıımm. önündeki ıo!ada 
oturmuştu. Jnn L:ıkland geldi, ya· 
nma yerle§ti· 

(Dcı·anıı var) 

10.9.1940 Salı 
lZ.30: Program 're memleket s:ıat a
yan, ız.ıs: .Mü%ik: ltiuhtcııt ı:ıarkılar, 
(PJ.) 12.GO: .Ajans haberleri, 13.0~: 

MU.zlk: PlAklarla. muhtelif aarlulıı.r 

programının devamı, 13.20/H.OO: Mil· 
zlk: Senfonik ııroı:-ram '(1-'l.) 18.00: 
Program ve memleket ısaat ayan, 
18.03: MOzik: Ste!ıın Karnotzi orkes. ~tı~ aıı saıaıt 

~~ d Ce\•np \'erdi. trıı.ıımın konseri - :nan&"tk program. 
llıa.> Ost O] -ll Ilı t>:ı. ~an aca.gız. füışkıı. lS.30: Çocuk ısaatı, 19.00: Çocuklar 

' \: ~ \'ar tnı" için mll:lk, 10.15; :Mllzlk; Fasıl heye· 
~ ita~ llllnrırn . · ti, l!l.45: ?demleltet ısaat. ayan, ve a. 

~'lıa et\·e ve o. ıstcdiklc. j:ıns, 20.00: Milzlk: Çtrtçlnin saaU), 
, ~~t( Y, nlsıl ıs tChilecicğim. 20.15: I~onu§ma (Çiftçinin saa.ll) 20.30 

~Uı- terte:ılz. Mllzlk: Ankara radyosu kUme ,.e acs 
Cdetinı 

~~q, • lngitiz mi· heyeti, :!l.15: Serbest an.at, 21.:0 
Oh, ?ııJ ~· Radyo ı:-azeteııi, ::!UG: ~Uzlk: P.ııdyo 
ı. ' lı.11,.. 1Yorsunu•., salon orkeııtruı ,22.30: ı.rcmleket sa· 
cıı~ılL .J•t, hı .-. .. . I'· R .• lıt.·~~ ç <l - at nyıın ,Ajana, 2~.45: lfUz .. : auyo 

. "lltt oıı.ı.. ec;u. · lstcr-a.. ~ .. c aa?on orkc:struı pro;rnmmm devamı, 
"'(I. !la,..._' llnllltz. Uslerse. 23 00 d n ) ?" ., .. / "- a,,._ -··<tl Ça • : Müzik: Cazban <~ ı. .., ... ., 

tttı.wllt'a ltah~· dudakla- :!3.30: YIU'Dll<I pro~m ve kııpıınıı. 
. J. ~e · nlarla mu· 

rr ~ l'ittl'l • <1 a ln . 
~ &illere anlaşa 

\~ ~el'al, ~lak gırtla~ 
~ &i~l'~c }_trnc~in! Şimdi· 

~ e ,~:~: ~~inek h1!%Irla -
~? tr~ b" 

('' ' ır §eyler 

Sinema ve tiyatrolar 
Ra§it Rıza Tiyatrosu 

lO Eylfll S:llı gUnU akoamı 
Bakırköy Mlltlyadl l3nb~c81nde 
"l'umorcak., Vodvil (::) Perde 

~ t-.. t~ lltı-e ~ladr: 
',i 1:.: ı al'le ctu: 

.."\ili~' Olnıaz., b• 
Beyoğlu Halk Sineması 

• :--....~ · lla · .oır ı:;cyler 
'111111 \elldi l"ll.rct.inız ccçti. 

lcondini 

r.ugUn filim aonn: 1 - Nuhun Ge· 
misi: TUrkce söılU, 2 - Arı:u ile 

)'aktr, 1 Ko.mber: 3 - Deh§et gecesi: Şıı.ndu. 

1 ------·· 1~,~~likıaı Lisesi 
~ ~ -e ~,r~ek - Leyli ve Nehari 

'llttıe e ltııydmıı, devam olunmaktadır. 
1'ı Ptoli 11 karakolu ıırkasınıııı, Telefon: :?:?.:;U Bl • 

HAR 

Balkabağı ve 
Kab:ık malum olduğu üzere ğuyarıı.k bir heykel b::ı.~t ~eklini ıı. 

Hindist:ından gelme Wr :ıelızcdir· lacağma şUphe yoktur· 
Fakl\t 11ekliniı1 ba.'litlii;i Ye kaba- Çiftçi heykcllra~ d:ı. bu kalrbla. 
sabahğr dolayısiylc lJiz (bnlknba. mı içine maden eritip dökecek 
ğı} tabirini ayni ?.amıı.nda biıini .renle, tarlııdaki kabak heııüz kll
tezyif yolunda. kullanırız: Kabak çücUkkken b• kaltbllll'dıın birinin 
kafıılr. kabo.k gibi adam sözleri içine. s:ı.pını fidanından ::ıyırmaksı 
çok işitilir· • zm, kapamr~ ''e kabağın bu kalıp 

Çiftçilikle uğı-aş:ı.n bir lıt'ykcl. iGinde bü}1imcsinl beklemiştir· 
lrn~ın ibu ,-.avallr mahsulü bu hn- Bilindiği ''eçnilc, kabak çok ça· 
kir vaziyet.ten kurtarmak lıe,·o· btık bUyilycn bir sebzedir· Körpe 
eiylo mi yoksa J1nkikaten insan ve yumu~nk bir halde bulunan ka
b~mın kabağa. benzediğin!. isbat bnk az z:ı.m.an içinda bilyüyerek i. 
için mi bilmiyoruz! J{abakları in· tinde kapalı bulunduğu kalıbın i. 
s:ın bafima bcnzctmc)i dü§Unmtiş çini tamamen doldurmakta. ve her 
vo ~o lıtoyulmue· gün biraz dahn. irilcacrek knl;ba 

111'!'-~""""-~ tazyik ya.pmakta. ve böylece yor· 

" 

·ı 

heykeltıraşlık 

1 
Kabaklar mayıs ayma doğm ekil 

miştir. Yazm ilk sıcakları başlar 
başlawaz kabaklar da bclirmcğe ba~ 
larmı~J?r. Bunun ilurinc lıcykcltra~ 

i
çif tri onlardan birini bir kalıbın içi 
ne lzapsetmişlir. Zamam gcföıcc a-
çıla11 kalıbııı içinden çıkan kabağın 
manazrası i§l e budm. • - -

\'a.' ~·avaıı kalıbın girintilerini ,. 
çrkıntılıırmr doldurarak bir insall 
başı ~eklini almaktadır· Artık bun 
dan sonra işin sanat tarafı ba.5la
maktadır· Kabağın bilyilmesini her 
giln büyük bir dikkat ve itina ilo 
takip eden çiftçi lıeykcltrae onu i 
kalıbından kurtararak sapından ~ 
l:opımr· Şimdi kabağın kabuğu: 
tI•lkt karnavalda takılan maskele. • , f 't 
ri ::uıdırmııktadir. · 

Bundan sonra kabağa c:undruı 
göz ve takma di& tal:mak heykel. 
trnş için :işten bile değildir. 

Arlık kabağıı. da bir insan şekil 
'\'erilıniı;tir. Gö\'dcs.i olmadtb'l için 
bu kabak başı. ba§t kabııklarn ve. 
y:ı kabak gibi denen cins.inden in-

Camdan göz ı•c takma 'diş takıl sanlara. benzetmek ne kadar is:ı.-
mış bir kabak başı.. bctlldir bilmiyoruz. 

Bu sayfada. gördüğünüz resim. 
Ier onun kabakları nasıl insan 
baııma benzetmeye mu\·affok ol
duğu hakkmda bir fikir vcrcbilc· 
cek mahiyettedir· 

Kabaklara insan başı §ekli ver. 
mck usulü :.·eni olmıılı:la. beraber 
eskidcnbcri y·umu§ak ve tatlx seb. 
zclcrc istenen şektllcr vcıilfrdi. 

:Mescıa, bazı köylülerimiz büyü
dükçe kuruyup içi bo§alan su ka· 
bakln.rınıı böyle bir ameliye yn-

Heykeltraı;m takip ettiği uslll parlar. Daha küçUkken. ib3.J} tarnf. 
gayet basittir. Iıınnı bir iple boğarak bırakırlar. 

Sanatnki bütiln maharetini gös
tererek bir çok insan haşları ynp. 
mrş \'C bunların alı;ıdan kalıblan. 

nt almıştır. ~ayed bu krılrblann i
çine her lınngi bir maden erili· 
llp dökillse, bir müddet sonr:ı. so-

l~nbak b!i;iidükçc bu boğumlu kı. 
mm dar kalır diğer kısrmlıırı ka
barır· Nihayet kopanldtktan son
ra kurudulur vcyn. dt'rclcrde yeya 
delinerek Jçi tamamen bosnltılıp 
su dcstisi rıeklinc konur. 

ER Mi S 
KONSERVA ŞİRKETİ 

ilk Kuruluş tarihi: 1892 
ıu:::;a • 

SA TlŞ YERi: Sirkeci .istasyonu, Vezir iske
lesi No. 3 - Telefon: 21114 

iMALAT YERl ! Beyoğlu, Y cnişehir 
Telefon: E0802 Telgraf Adresi "ERMYS,, 

lstanbul Code (Kod): Bentley's 

N • 

Bronşitıere KATRAN HAKKI EKREM 
---------- ----------
inhisarlar umum 
müdOrlOğOnden: 

1 - ldaıcmiı: iht!yncı için l2 onaluk kanavi<; dc..'1 mnmuı 100.000 ıı. 
det ıoo Kğ. !ık tuz çuvnlı p:ı::arlıltla eatm almııc:ıltlır. 

lI - P~rlık l'.?.IX.1910 perşcn1ho gtlııU &ant 15 tc latıınbuldıı 
Kab:ıtn~tıı levazım ve ı.'lUbııy:uıt şubcslnrlcl:i ıılmı komlsyonuııdıı ·yapıla. 
c:ılttır. 

111 - Taliplerin t..cıyln oluıı:ın ı;Un ,.e sııııttc teklif edcccl<leri nUmu. 
ne 11·0 flııtıarr Uzcrlnde.n yU~d~ 7.5 tih·eome pnraıarlylc blrlll:te mczktır 
komisyona mUracnatıım illm olunur. <8tGGı 

Devlet l?enizyoııarı işletme Umum 
Müdf rltiGlinden: 

l.ooı'lro ha~konaol•J&hı:;·umuı:Jan bu.;ün :>1;1ı[;ım:::: liir tcı~ract:ı lngılt rrde 
ki talııbd r:m,ıı:!n hcpsın n ı:ıbıtlc olduhl r; hıl•.: rllnıc'ıtrıfr. 

T&lcbemlz \'e11lcrlnln keyUyclc mulUı.li oloı:ıtanıu tlılı:riz. (S:iOO) 

P. T. T. umum Müdtlrlllftlllden: 
J - ldıırc ihtiyacı itin iho.lcsl :>.!1.940 ta yapılacağı 11An olunan GO adet 

'l'rru:ıslo.törc to.llp çıkmadığrndo.ıı açık ekslltme on gll.n uzatılmlflıl'. 
.2 - Muhammen bedeli (1500) muvıı.kkat teminat (112.5) Ura olup ek· 

slltn1esi 16 eylül 940 pazartesi gllnU saat 16 da .Ankara.da Evkaf a.· 
partmıruımm birlncl kııtmda P.T.T. Umum MUdUrlUk blnaamdakl 
ımtmalmıı komisyonunda yııpılııcaktır. 

3 - lstcklUcr muvııkkat tcmınııt makbuz veya. banka tcmlruıt mektu
blle knnunl vesllcalıı.rmı hıımllcn mczlror gUn ve saatte o komlsyo· 
nıı milnıcııııt edeceklerdir. 

.ıı - Şartn:ı.mcler Ankıımda P.T.T. Levazım, lstıınbulda Yeni. Valde ha· 
nmm ikinci Irotmda P.T.T. levııznn nynlyat şu'bc3t mUdUrlUklerln· 
den be<lelslz olıırnk verilecektir. (8487) (5426) 

Tosya Belediyesinden: 
Tosya. kasabası su projesi tıınzlm1 i§lnln 28.8.19110 tarihinde kapab 

zıırfla yapıl:ın eks11tme3lııe talip ı;ıkmııdıA"mdıın 2:; EylQI 1040 çarpmba 
günll saat ıı <lo p:ızarlıkla ihale cdllccoktır. 

Muhammen bedeli 8000 lira olup kat'l temlnntr 4ti0 llrııdır. 

Şıırtnıımesl belediyede ve do.hlllyc ''elull~tı belediyeler imar hoyctı 

ren §C!liğlndcn istenebilir. 
lstklllcrln c•vcıce lltın edilen ''eslknlarla ''e tcmlııatııı. birlllıt.e belli 

gUn \'e ı::aa.ttc belediye cncUmcnindc hazır lıulunmnıan 11~ olunur. 8377 

lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Emniyet San:ıtl'llla borçlu ö!U Day Ragıp varislerine fl~ yoluyla tebliğ: 
E:ıyRagıp, lstıınbul Davutpıışa Çardn.klı hnmıım ve Turbana. mektebi 

sokıılt csld 14,4 yeni 2/8 numaralı b:ıhçell bir evin tamıımmı birinci derecede 
ipotelt göstererek 11·:>·0~3 tarihinde 501/16190 hesap numartı.8110 .sandığtmız 
dan ıılllıgt (200) lira. borcu 12/940 tıırblnc l~-ıdnr ödemediğinden faiz, ko· 
misyon ve mnsıırlfl ile beraber borç (132) lira (38) kuru~n. vıı.nnıştır. Bu ııe
beblc 3202 numaralı kıınun muelblnce h:ıkkında icra t..cıldbi lı~lamak 11.Zere 
lanzlm olunan lhbnrname borçlunun rnulmvelenamedc gösterdiği il:amctgAhı· 
na &öndcıilml~se de borçlu Bay Rcsılim yukarda yazılı adreste öldUğil aııla· 
!}ılmı§ ve tebliğ ynpılıımamr:1tır. MczkQr kanunun 45 inci madüesi vefat lıa· 
lince tebligntın iltm surelllc ynpılmo.smı O.mlrdlr. Borçlu OIU Bay Ra&Jp mı· 
rasçılıın işbu iltın tarihinden ltlbıırcn bir buçuk ay içinC:e sandıj!ımıza. mtl· 
rncııatlıı. murislcrlnln borcunu ödemel:rl \'eya kanunen kııbulc aayıın lıir IU
razl:ırı yarsa bildirmeleri IA7.ımdır. lJlrnsçılıır ipoteği Jrnrtaramazlar veya· 
Jıut t~Iıynn takibi usuıu dalrcslndc durdurmıızlarsa ipotelıli gayrimenkul 
mc::kCır kıuıun:ı ı;örc ::;:ındıkça sııtıl:ıcnl<tır. Bu cihetler ıılA :adarl:ırca. bilinip 
onn ı;5rc lınrekct edilme'• \'e herblrlne nyn ayrı ibb:ırr.nmc tebll~I mııknr:ıı· 
nıı. imim olmak Uzcrc kcyfıyct nc:.n olunur. (8451) 

ıstanbul aeıed !yesı 
ııanıarr 

Tahmin l!'t 
bedell teminat 
'i03.00 5tı.4i Ytnl y pılan me\teplcr1n c.trafmı tahdit lçln atmıı.cnk çi· 

mcnto :ıı:ı.rmal,lık 
1002.00 Sl.90 Şehir Uynlrosu t.ırııfınd.ın çıkııtılmaltta olan TUrk U-

yatrosu ndlı mecmuanın tabı i~I. 
Tahnı!n bedcllerlle ilk teminat mlktnrları yulmrd:ı yazılı ifler ayn ayrı 

nı;;ı:c eksiltmeye l;onulmu .. tur. Şartnameleri zabıt ve muameltıt ml!dllrlU:fl 
ı:aicmlndc ı;ürllll'cehtir. th:ılc 22 9 94.0 pnıartcsl ı;Unil saat 14 te dalmJ eneli· 
t'lcndc yapılac:ılctır. Talıpl rin ilk t 'llınat mnkbuz \'C) a mektupları \'e ato 
~ıl:mı Rll tic:ı:-et c ı. ı w. l'to.! r,J llı:ıı. g\lnU munyycn s :ılte d31ml encü 
mende bulunmnı:ıı·ı. (62 0) 

• 
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Zekinin attığı gollerin yarısında 
en büyük hissesi olan 
ADc!ı~©J~ör=n 

26 
- Peki siz: kamarnyı içeriden 

nasıl açtınız? 

- Kamaranın anahtarını ka. 
pınrn dibinde buldum. 

- Yani size göre katil, :ınah
tarı da ır.ı ic:cri almış? 

- Herhalde ... 
- Ma.ktül P(! münasebet.le o· 

dantza ge1mi~ti? 
Kemal bira.n rluralRdr. AJi~· 

den duyduğu hcrşey .söylemekle 
söylememek arasında tereddüt 
cttği belliydi. I<'a.kat bu tereddüt 
kendisinin aley:ıine olabilirdi. 

Onun için: 

Mezlyetıerı .. oyun tarzı v,., h susl.)1etıerı < lkr ıı:ıkı.J ın.ılırutıtur) 

- Birkaç ~ün ewel • dedi • 
maktüllc aramızda bir münaka· 
şa. olmuştu. Bugün. ben bın-ulla
rmu hazırlarken kapı çalındı. 

(Giriniz!) dedim. l\apmın çer 
çcvcsincle Alis gözüktü. 

- Birkaç giin en·elki müna
ka.~amzın mevzuu neydi? Alieddin kilçücük ya.ata Fener. 

brJır.eye girm.iıı. orada ycti.5miş, 
dördüncü. üçüncü, ikinci, birinci 
takmılarmda. uzun zaman futbol 
oynanu§tır· Fcncrbah<;enfn ve milli 
Lakı:ın..ınmın e§SİZ, rakipsiz biricik 
aağ iç muhacimiydi· Birçok temsi
li maçlara, olimpiyatlara futbol 
ıeyahaUerine iatirak clrnistir. On 
!\ekiz defa. beynelmileldir· Türk 
futbol aleminde son derece !iÖhret 
kazanm.Şır· Kendi halinde. sessiz, 
nazik, spor ve aile terbiyesi mil _ 
kemmel bir arkada.stır· 
ALA.EDD~1N 711'1: 
Ali.eddlıı lblrden bakınca yakış~ 

lı değildir· I.Akin konuştukça cana. 
)''Üln olur· Sıcak .kanlr, firin ve 
~empat.iktir· 

Kmaca bir boy, zayıfça bir vü -
cut, esmer biır ten, büyllcek bir 
baş. Çtkmtılı geniş bir alın· Çeneye 
doğru mtisellcs §eklinde shTilen 
bir yUs. Elmacrk kemikleri hafif 
hafif çıkık, bliyilcck bir ağız, kes. 
tane rengi saçlar. i>oyu clA güzel 
"e i~ana. içi gUlcn pırıl pml par· 
lıyan iki göz. 

Vücudunun Ust klSlll.Ula. nazaran 
belden n~ıst. ayaklara. doğru da
ha ·aolgun ve nema. bulmu.e· Ka.. 
rakteristik bir futbolcU vilcudu ve 
tipi ... 

Fenerin ağ iç ıne1 hlinc1c ycli5tir. 
diğl en 131 oyuncu: Aliıcdılin 

heyecan \'C :ıa.bırsızlık jçinde bağ
nşıyordu· "Galibiyet golU isteriz.,, 
İngilizleri ada.makıllı sık~tınyor
duk ama. bir tUrl!l gol auı.nuyor • 
duk· 

dır. Pasları ttlıl;Jtcli \'e mUeS!!irdlr, 
l~n umunıaclılt bmuıJa paıı verir.Hem 
öyl,.slne pas \'erir 1 i "ııl, lıuııu gol 
yap! .... ıl::r gıbl. l;Unl,\l artık bıı fırsa· 
u ka~ırmaınnk n~c1t1i olnııyıı.n lı<!r 

!ulbolcti için muh:ıkknl<tır. ~Ierku 

mulnclm Zeki d.yeblllrlnı ki, şimdi 

ye kadar ntt • .,.ı gollerin hemen yarı· 
.ıımı Adcddınln pası ile yapmıştır. 

Reflgi.n tarzmdıı. burun şUUcrl vardır. 
Tehlll:ell kornerler ntnr.,Şlltlerl Bıkı 

ve n."ltdlr. 
Topa son derece Mı.kimdir. Ayak ı:a· 

Jımlıın dllnya .} ilzUndc yetişen futbol 
etil~. :n en baıımd gclcc~k 'c a':ıllara 
lıııyret vere::c:~ b,r hmıu ,ıycttcrı.r. 
Sanki Altlc:ld!nfn ayakları birer mık· 
natı.s top d:ı c!emlrd n bir yuV"arlilkmış 
glbl dalnıa topu C:"'<cr, top bir kere A· 
ltlcdclbln ay:ığı:ıa gc~~I mi, nşk olsun 
onu rıl:ıb!lcnc •• llauın u:ıllne sıra ile, 
iki, Uç, halta. bl'Ş kt.ı çıkar, ,\ ırı hun· 
larm lçlnJcn top.1 cvlrıı', kıvırır, biç!· 
mine getirir l.urtnnr. Oylc ıml..1r o· 
lur kf top ııyr .,ındnn gitti zannederiz 
ve bağırırız: '•Ne y:ı.ptın AIA? Fazla 
çalımın sonu işte bu, knptırdm topu.,, 
Halbuki, ıı, bir cı., b:ıkııı !lJZ ha_y. et, 
top gene Al~edd:nın nya~nd:ıdır. Yu· 
maklıı. oynayan bir • ı ;;-ibl toru tek· 
rar pc:ıt;:c!ine almı§tır. 

- Alis ~arhoştu. Baı~a ilanı 

aşk etmeğc kalktı. I~cndisini 

terskrliın. Ve o giindcnb"'rİ bir 
daha konuşmatlık. Bu~Un oda· 
ma tekrar f;irı~e yine nynt 
meY:ıu ü1.erinde konu!Sar .. ~ğmuzı 
ümit elmi~tim. Fakat Alis'in 
halinde bir gariplik. adeta bir 
korku vardı. tc:eri kor·ka korka 
girdi. Endiııc i!c arkasma bakı
yordu. Ben bütün bunlnrı birer 

lrnvvetlldlr ve hızlıdır. Maçlarda ener· 
jlkUr. Nefesi. mukavemeti deplasma· 
nı, çc\'lkllğl. mUdaınaya yar1.lım edişi 

mUl<emmelclır. 

l.':n bUy'Jk Jrn. uru sol ıı,Ya~mn zayıf 

olmasıdır. l~nra '-uru,ıan iyi cle~lldlr. 
\'ilcut çalımları b:ı.slttlr. Soğukkanlı 

dııı. de~lldlr. E~u ıııoçlnrda slntrlcnd!· 
~. manı?\'f:·at•n:n hoı:uldu~ı gl5ze çar· 
par. Zaman ı.ıı.mııo şnlıı;t oyıın::ı kıı.ı;· 

tığı da ı;örUlllr. 

:KüçUk ya§tanberl futbol oyruya. 
oynıya. hafif çarpılmış, Sirim. gibi, 
siQ.ir kesilmiş, demir gibi eı:msılu 
nda.lcli bir çift bacak· Öyle bacak
lar ki sanki Allah bu:ılan topu e. 
\•irsin, çe\i.rain, kıvzrsm, kimseye 
,. rmesi.'l diye çelik bir lwı.c& glbl, 
k:rli pençesl gibt eurctl mahsusa.· 
da yaratmış. 

Alaeddinin bende kalan unntul • 
maz Ye kıymeW hatırası beni Fe
nef'bahçeye yazdum~ olmasıdir. 

(Ke:lıköy sultanisinde talebey -
elim. J'utbole son derece meraklıy. 
yım· Mektep tümımıızm da mer 
l:ez .r.1uhacimlyim. AIAeddln ise o 
zamanlar Fenerha.hçe lbirincl takt • 
ı'!"lmda snç iç muhacim oynuyor. 
Ren onun fevkalade oyunlamu 
his 'kaçınnadan do.ima. hayran hay
ran seyreden bir ta.kdirkanyım. 

Maçm l:ıeraberliklc biteceği aşi • 
kArdı· Zira artık dlidUk çnlınnsma. 
ik1 da.kika. kalmıutı ki, Alaeddin 
bir aralık ne yaptı yaptı kaptığı to 
pu evirdi kıvtrdr, '1tvlroi, ç:alım 
yaptı ve ıınkı bir burun ı:;lltU çeldi· 
Topu İngiliz ika.lesinin nğlaı ı anısı· 
na g~. Hnlk ncvlnı;ten eo~tu. 
Avaz avaz ''yaşa Alıi." "'·ar ol .A.. 
uı.,. diye ihaykırmıığa başladr. Bir 
arn.lık 6C}irciler arasmclan beyaz 
sanklı. en.kallı lbir hoca efendi cüb
bes.hıi toplaya toplayn s:ıha)·n fır- \ 
ladI ve Alaeddini kucaklayıp öp • 
tü: 

.Al~c:ljjn o d,..rec.: !tnrıtık ve girift 
c;:alunlar yıı.p:ır ki ksr,şısmdakl haaım· 
lar ornd:..n or:ıya zıp zıp oynar durur. 
Seyirciler Wı hayrnn ve mlitehayyir 
kendilerinden gcc;:crlcr hayı<n-ırlıır: 

"Kıvır Altı .. ., ••ya,şn. Altı .. ., co;::ıpelerl 

Al!eddln değil yıılnıı TUrldyedc, her 
tıttlğlmlz ecr.cbl mcmlekctlerinuc, 
ollmpiyaUarda gö~ çarpmı~. belcnll 
mlıı. alkışlanmı§, hcpim!zin l!Uhar c· 
deceğl bir futbol yıldızımı&dl?'. Harl· 
kuH'tcle bir hususiyeti olan oyun tar
zı vardır. Uzun seneler dahi geçse A· 
lAeddlniıı, bu yükselt futbolcunun u· 
nutulma5m:ı lmkı'1n yoktur. 

Br~rl GÜHSOl' 

Lik maçları fikstürü 
I 

I 
BiBİNCi DEVRE 

~ 

Tarihi Fener Stadında ~ik~ Sl&dında 

Fener - Dc.,ıkta• 'i'opxarı • Pe•.ı. 

Bir gün mektebim.iz Fcnerbahçe 
üçHncü takımmt mat.n da\·et cdi· 
yor· Biz Fenerbahge Uçllncü takı
mrnı mağlub ediyoruz. O gün ben 
ve arkadaşım. mlldafi Kadri herhal 
do iyi bir oyun oynamış olacağrz 
ki. ı!leyircller arasında bulııruın A. 
lfıeddinln gözUndcn kaçmıyoruz ve 
bize Fenerıbnbçeye girnıe:mlzi tek
lif ediyor. Kadri ve ben çok uvl
niyoruz ve ertesi gUnU de gidip 
klübe kııydolunuyoruz;.) 

Ataeddin klübUnU çok sever. Fe. 
ncrbabçcyo çok hi.mıctleri dokun· 
mU§tur. Oyunlarda. hiç umulma.dxk 
zamanda can alzcx goller utar .. 

l:k.inei hattra.: lfütnrekc Genele -
rinde bir gUn İııgili.zlerin çok kuv~ 
vetli bir askori taknniylo çetin bir 
maç yapıyorduk. Bir gol İngilizler, 
bir gol de biz yapm~tık. Oyunun 
bitmesine beş dakika vardr. Halk 

"- BugilnU bana gösterdin ya 
evlıi.t, Allah senden razı olsun ... ,, 

Diye ~ağa başladı· Seneler 
geçti. HAIA bugün futbol me:-aklr 
lan ve !biz futıbolcülcr bu vakayı 
hiçbir zaman unutamayız ve dn.i· 
ma gtllerektcn b:ı.lısederiz. 

Ba.5ka bir vakıı.0 Lii.Jrln bu feci ''e 
yllrekler srzlatıcz. Hııtırladtkçn. ha. 
ıa. tUylerlm. diken diken olur. 

Bir maçta yine Alieddin en u· 
mulmadık bir anda galibiyet golü· 
nU a.tzyor. biraz sonra oyun da bi. 
tiyor. Alllcddin yorgını argm önü· 
ne bakaraktan, terlerln1 silerekten 
halkın n.rasmdruı geçerek stadyum 
kapı:amdıuı dı§anya çıkmak tizerC· 
Birden iknrşuıına bir :ıdn.m çlkıyor 
ve elinde tuttuğu knyı.slı, parlak 
ve madeni tokayı sa\'urarak Ala -
cddinfn suratına. hızla. indiriyo~· ve 
gözleri dönmtlş b!r halde bağm _ 
yor: 
''- Demok galibJyet golünü sen 

attın lıa ... Al öyleyse .sana! ... ,, 
MEztYE'fLERt: 
Çok sUrallldir. Tilrkiyeclc yfttl~cn 

oyuncularmuzm en iyi 1<05anl.'lrmdnn· 

s;~;;;rn~ u';;;a bi;i~ ci-1 

li.kleri neticelendi 
Müsabal<alar sonunda lstanbul 
ve Kocaeli birinci, İçel ve Ankara 

2 inci. Çorum 3 üncü oldular 
l.r.mlr. Clfusu i muhabirlmlulcn) 1 ci. İsmail (Kocaeli) iltinci, 1brn· 

- Türkiye serbest gilrcş birincilik· him (Balıkesir) U!;Uncü· 
Icri paz.ar gUnU Fuar tiyatrosunda 79 kilo: İsmail (İstanbul) birin. 
yapılan mli.sabakn.lardr.n sonra el, Muhlis (Jzm!r) iltinci, Enver 
neti::elenmiı;tir· Pauır gUnkU gü~ır (Kocaeli) UçUncll· 
lerin nntic"lcl'İ flUn':ırdır: 78 kilo: Mehmet (Çorum) birin-

5<> klıo: B;rinci Nlvnr.1 (Kocaeli) ci. Ahm"'t <lı;cl) i!tinci, A:nnC't 
ikinci Ahmet (B~ltkcslr, ü~Uncü (Kocaeli) Udlncu. 
Ahmet Clstruıbul)· Ah'lr s:klct: Ahmet (lst!lllbul 

61 kilo: Nuri (Kocaeli) birinci, bir'nci, Mehmet <tzmir) ikirci, 
Halil (İstanbul ikinci, nagıp (Ço. Hü!oyin (Çorum) ilçlincü. 
rum) Uçllncü. t·mumi p~v&n tasnifinde L~r.n· 
6~ kilo: Yahya (!çel) bir'nci, bul ve 'Kot"ıcli birinci. J .. ..-ı VC' J\n· 

YD.,5ar (An~:ıtrn) ikinci. İzzet (İ&- kara ik!nc!. Co!'lım li"l.fnc.J. İZI"il.
t"'nhul) n~ncU,. dördüncü YP. Dal•!:cr:r bc~ind ol. 

i2 kilo: CcUıl (Ankara) biıin- mu. lardır· 

• 

~z EJ:lll ~4~ G. s. · lı;tanbula;>('r 

\'cfa • suır.yma:11.Y• 

Fener· G. S. 
\20 EylCıl n.rn Vc!a • 'l'opkapı 

,•'enci' • Beyko:: 
ız Dlrlncltc~rln o.ıo , .. teynuın!y~ • T l>a&"T 

Fer:":- - Altlntuı 
Zi J>JrJııc:lttfrlD 040 o s • SUl~yınanıyı!! 

Ferı .. • • !'Ulf'ynıanını 
3 tl..lndt,,~rın 9.10 G s • 'J'opka:n 

\'d• • Altıntuğ 

;. er.er • I ı:1A n bu.1.9 pc: r 
10 lklocıtr~rln OM• A ıtıııtu~ • TopkApı 

Be) koz • Vera 

Fener· Pua 
17 lklı:ıcik,rln 940 O. 6. • Vcta 

l•'ener • Topkapı 
:?I lkıacıte,rln !l fO G. S. • Altıntı:~ . lstanbulspor • Vera. 

Fener - Vefa 
1 nırınci.l:Aa:uı 9'() G. s' · :Geykoz 

. 

!KİNCİ DEVRE 
.Beyk"~ • AltmtıJg 

l:i Clrincil.ıhıcn l'!t) Pc;a - Top:<apt 

Pcra - SWeymaniye 
:?Z IJu-ın• Uiiınua !HU Ecykoz; - 1stanbul~por 

r-·~ner - BeyJuı:o: 

2() nı.rınC'ilu\nan 310 G s . . Er~lkt.a., 
l"cr:ı • Vefa 

Frr.ı-r - .Altıntııt 

5 lldııcl~:uı:ı P ti r, ,ı.<lllŞ • Vda 

. 
Fc~ c-: • SU!cj'ıııar ı;. e 

ız 1kincild'ı.nun u~ ı Pcrıt. • btanb:.ı,~p'lr 

:Fer: er • tr.t:ın?ıul. por 
19 iklnc:U.inuo n-~.ı Pt:ıı • G. S. 

, _ ___ ,, ,.. ,.., ~ 

~oz - /\ltıntu~ 

~ykoz • h;tanbutı;pçr 
Pua • SU!c~;mr-"lt) e 
B~iktl.ş • Alt.:ntug 

-
Pera . Vt~.ıı 

Er.~lk~ç • O s 
lst.ıı nt>lıl!p<ır • A tıığ 

Pera • Bey'koı: 
Iııt rr~r • Tııpkapı 
Ce~lktJtŞ • VcfA 

Pcra • htanbulspor 
Bcy'koı • E~lkt,aş 

P<" .. U . c. s. 
B.tfll!tar.· SUleyn·.1.nt·ıc 

Sll:eymanlyl\ • A. t.u~ 
°C".Ykoz • To;>k3rı 

f'..ı~ıltta~ • ht.spor 

Beykoı • SUleyma.nı~·· 
Ee~lkta.' • Pcr& 

Pcra. • AltıntuA' 
tst . ,'Or • Sllley:nantye 
Bu,.iktaş • Topkapı 

f'eMr • Ji't~lltt&J 
G. S. - lst.anbulspôr 
\'ııfa. • SU!r.ymanlye 

Fener· G. S. 
Tk'ikt.<\Ş • A. tu~ 
\'e~a. • To:ıkapr 

h:t epor • A. tuf 
e;uıeymıı.niye • T.kapı 

G. ~ • f.lW•ymar.i:,·o 
.. r ~ra. • Beyko::: 
Jııt.sper • Top~~rı . 
\'c!a. - Altıntu~ 

C. S. • Topk~pı 
lkş!ktA' • Be;> lto::: ---Bc,..ktaş. Sı.ikymanlyc 
T kapı • .\. tr.:ğ 
Ec, koz; • \ ' e!a 

... 

Zafere kadar·· 
Spor, macera, aşk rof11~ 

Yazan· SACIT fUGRUL OGEl . ~ 
uerı 

yapmacık zannediyordum. Beliti için ba.şiyle odadsk ~ 
odamd:ın kovulmamak için birer ltyarak ~ıkıyor. 'tfı,,rs/J 
roldii bun.lar.. Şimdi, küçücük k~tl'· ... .J 

Nihayet Alis her ikimizin rin bir ölü sımutu.'1 i~I mukadderatı mev~ıutahsohın Kemal: .ot~r~ugı çeııe~?} 
bir mescledeıı bana b:ıhsedccc · dirseklerını dızıııc. ı8 d 
ğini bildirdi. a rncunun ic:ine days.ııı 

- Neymiş bu mesele? nüyor. as.ki~ 
- Amerikadaki mlisab:ık:ıda Gittikçe u.z::ıy~ :'()a ,Jt~ 

~piyon bir milyon dolardan Bir arahk korıd0: jşit11"'1 
fazla kazanacakmış.. Paranın koşan ayak sesıcrı geıif 

v h d h'J d . K .. .. c Jcadsr . oldugu er yer e ı e. csısc o-- apınm onun . ke=1 
turmuş .. Büyük bir çete ile kar· ran avak sesıerı r 
eı karşıya bulunuyormıtc;um. sonra kapı ,~ıur~;ısrs) 
Ben bütün bwılart yeni bir ha- I'olis hafiyesı dog• ~ J/ı 
disenin baı::langacı olarak dlnler - Giriniz, diyor~c''P'_.J 
kcn. birden, Alis'in gözleri bü- Açılan kapmm 'i sr" 

B . dı d h ti 't k' b' .. Cf')'lJlS yüd\i. ır a rn e şe e gerı e· ı. ıraz oncc ttllt'· 
di. Ve tam bu sırada bir ta.bunca gitmiş olan ka.nı~rooldllğ'J 
sesi od:ıyı titretti. Geri dönilp l\oşarak geınııŞ ,; 
bakıncıya kadar, adam kapı}, nefes nefese: ,. bWsJI"' 
kapamış. tabanca~·ı içeri atıp - Mister Ccytl'15 1 

kaç..•mştı. Alis'i kuc.aklayarak diyor. dıuıı~ 
yatağa rat·rdım. - Nasıl bulanıa r0lt~ 

J\cmalin g-ö;;leri l;ö~edcld ya· - Kamarasında. t~ı · ~ • 11' • • <'. 
ukln Alis'in cMıedi ilrerine dön· marn darmada;ın . d<:..,,ı~ 
dü. Doktor. maktulün ellerini küçük masanın uzcrı~,rtr'" 
düzeltmiş üzerine bir örtü c:ek- ya dayalı olan tu ti, 
mü§tü. buluum. c0)~ 

Kemal hüzünlü bir sesle de· Kamarot böyle ~lif 
vam etti: elindeki kartposuılı / 

- Son nefc5ini vc:·inciyc ka- yesine uzatıyor· ıırtl'°'5t.ıt ~ 
dar kesik kesik bitkin bitkın Bir m:uıbra k oliS ~JJ;;J 
konuştu. fntikaınmı almam i~in bunun arkasmda P dııı f' 
rica etli. dUzgün bir el y:ızısıll .C!f: ~ 

cıktl) ,.. 
- Alis'in korkup.una sebep o!:ın şu satırları . diiJ11~ / 

neymi ş.. "Alisi ben öldil! ÇU 
- Söylediğine göre Ceym~.. beyhude aranıa.Yınız- -;~~ 
- Ceyms kim? }3 bulamıyacaksrn.:t· J8)..-

ı .v. A . . -•·tul. .ı 
- Beraber seya lat ettıgı me· na ınanm kı ma.n iQt.ir·•'df,. 

rikah.. ğu şc-kilde can ,·c~~dıı 
Polis hafiyesi birden doğru- Bu satırların 3 .(il 

luyor. Meseleye üçüncü bir şa:r imz:ı · rC. 
sm kart~masmm vaziyeti f,.,.. ı ıİ 
kalade nazik bir hale gitılit_'ti ( vcı-0,,.. 
belli ... 

Poli!=! bı..maranııı krıpıı:ııNı 
doğnı ilerliyor .. l'apıyı nr·ıyo ... 
Orac'ln. bulunan bir katnar<•tu <:a
ğmıra.k: 
- Yolcularnız nrasmda Ccyıns 

isimli biri var mtdır? 
- Var <>lendim:' 
- Nerededir?. 
J'amarot ~bi.."ld·~n 

yini?. .. 

çıkatdığı 

Polis kap::-1 k:ı.p2ya:ak ofa· 
nın ortasına geliyor. ee::ir!<lcr. 
ç1karıl1~'1 pa1\etten bir sıı;nra ya· 
karak, ellC'ri <'eblr ~c. clüşt.;nı-e:i. 

dii~ünceli ooa.ıım içir.dc <lolaı:ı

mağa ba!'la~or. 
İhtiyar dcı<tor. her icıi bitt1ği . Mıı~ı:. ı~ı:::ım· 

Sura'a b.ık, ~uıı.)ıye dnHaıı... l''l~'lr, ö;.•ie dc~iJ, 
sö:ıc in:-.n J •.• 


