
SON HAVADiSLER 

KU~UŞ 

Sam"un, Sl (A· A·) - Mıntaka. 
__.., __ ,_._ mız tUtün rekolte ve kalite!!i bu 

kaya gönderilmiş olan biçki ve har. 
man makinelerinin çalıemalarmı 
tetkik ettikten sonra Yo:ı:.gada ge
çerek tetkiklerine devıı.ın eyliye· 
eektir· 

Tütün kanatma faallyeU•M 

Zirai inkişafımızın 
müstakbel amillerini 

yetiştiren arı kovanları 

Yenl§ehlrdc Dereotu sokağında otu· 
ran HU.Seyln adında blrlııl, geçenlerde, 
tedarik ettiği muhtelit ctns bir yıfm - ---

rakı ıfhealne terkoatan ıu doldurmll§. 
aoııra ağ'ı:ı:.larmı güzelce bandrolla· 
ııuıtır. 

Nişan yüzüklerini Hava 
Kurumuna teberru cereyanı 

Hüseyin bundan sonra içi 1U dolu 
ıifeleri bu semtteki bakkallara r&
tarmuı ve bOyUk bir ten:ı:.llrıtla rakı 

diye aatmııtır. 
Fakat bakkallardan rakı yerine su 

alan muıtertler ııt anladıktan BOnra 
hemen dUkkt.nlara U1Uımll.Jltrdlr. 

Hatt.1 bir bakkal dayak yemek lehli· 
kealne dahi maruz kalmıetır . . 

genişliyor 
Ankara, 31 (A.A.) - Vatan· 

da~lar arasında Hava Kurumu. 
na bir yardım olmak üzere ev. 
lenme yüzüklerini t~berru h u. 
ıusunda Ankara ve İltanbulda 
başlamış olan hareket gün geç· 
tikçe genişlemektedir. 

Dugiln İzmir ve tnegBl~ 
aldığımız telgraflar, bu yerlerde 
de bir lnsım vatandaşların ev. 
Ienme yüzüklerini Hava Kuru. 
muna teberru eylediklerini bil
dirmektedir. 

Buna nazaran İncgölde Bay 
ve Bayan Ömer Demircioğlu, 
Hüseyin Razgat ve eczacı Ali 
Eralp, İzmirde Tilkilik orta o
kul öğretmeni Salahattin Çitay 
ve C§i Dumlupınar öğretmeni A. 
Jiye Çitay, elbise tüccarı Neıet 
Örenıoy, yıldız ticaretanesi sa. 
bibi Hamdi Toruı, lstiktaı oku. 
lu öğretmeni Ahmet Pekin ve 
eşi Dıımlupınar öğretmeni Fer-

hunde Pekin yüzüklerini Hava 
Kurumuna teberru etmiılerdir. 

Tahkikat netlcesinde it anı~ılmıı 
ve HUaeyin yakalanarak adliyeye tea· 
Um olunmuıtur. 

Nevyork'da Alman 
istihbarat · 

Bürosunun faaliyeti 
Bitap ve enua 
va,ıyıt edildi 

.(YUIBl 4 _...) 

sene c:ok mükemmeldir· Sal!hiyet. 
tar mütehass:tBlarm ifadelerine gö
re yirmi senedcnberi bu derece i· 
Yi bir mahsul alınmamıştır. 

ZlRAAT \ 'J:KlLt'\'tN 

Tfo.:TKİKLERl 

Ankara. S1 ( A· A·) - Ziraat 
VP.kili Muhlis Erkme.n bugün re· 
fakatinde \'iliyet ziraat müdilrU 
olduğu halde otomobille Kır;,ehire 
gitmiDtir· 

Muhlis Erkmen Kırachir ''e clva· 
rmda zirai vuiyeti ve bu mmta. 

Belçikada 
Alman 

ordusunun ı 
telgr":f tel
leri kesildi 

Almanlar birçok 
Belçikalıları tevkif 

ettiler 
BrüQet, ı (A.A.) - Alman kon· 

trolü altmda bulunan l.Jyej YilAyetln· 
de geçen çarıamba, sabotaj nkalan 
olmuıt'ur. 'Alman ordusuna alt tel· 
ırat telleri keailml§Ur. Brilksel rad· 

yoeu ıplker:lnln aöyledlğine nazaran 
ilk olmıyan bu \'aka UzUlne Alman 
makamları mUkabelebllmi.lil olarak 
Belçika ordusundan terhla edilen Ye 
bu mıntakalarda ikamet eden ,kimse· 

Romanya 
matem 

Macaristan 
bayram yapıyor 

T ransilvanyada 
Muvakkat 

Alman işgali 
muhtemel 
görülüyor 

Romanya iki tıktan 
birini tercihe mecbur 

olmuf 

Olüm veya 
fedakarhk! 

Londra, 1 (A· A·) - Romanya. 
hariciye nıwrı Manoilesku dün bir 
nutuk ıöylemiş ve ezcümle Ro· 
manya anudainin masuniyeti ihlll 
edildiği takdirde Alman ordusunun 
derhal mildahale ~eceğini ııöyle· 
mı.,ur. 

BÜK.BEŞTE NEŞBEDlLEN 
TEBLtG 

1 
Jeri harp esiri olarak tevki! etml§Ur. Londra, t (A· A·) - Dün Bük,. 
Sabotaj yapanlar keşfedilmediği tak· reııte neşredilen bir tebllğde, VL 
dlrde yenl tevkıner yapılma.11 beklen· yana konferall!mm çok mUakül 
mektedtr. l (Devunı 4 llnctlde) 

- Bu kadar spora ht.H~ııin var da ncdl'n drnf7 sılQnr l apmryor 
nn? 

- Yüıııel'ken aiznnı kapalı tatmak mecburiyeti , 'W, baa na 
._ ...... ...- &iç ıelb'orl 
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25 Yazan:3<,ac/,iccan- :Raflı 
Uamzat Hacı Muradın dedesi kıı... I - Bizim de istediğimiz budur. 

p:d:ı.n girer girmez sert bir sesi~ Perşembe günü tabnncalarmı 

ordu: son defa gözden geçirdiler· erken· 
- Bann bak, ltulağuna bir ta. ' 

kötil h b ı el. Senin den yattılar. Ertesi gUn hava. se -
.ım a er er g ıyor- . . . 

runlarm beni öldürmek istiyor. rındi; oldukça sert hır sonbahar 
rnıı~; doğru mu? rlizgılrı Kuban bozkırlarını ve Ha· 
- Böyle bir ııey olsa herkesten zer denizinin t;imnl kısmını yalıya. 

'vel ben işitirdim· rak geliyor; yalçın dağlara doğru 
- TDemekı ki yaböl~nldır? 

1 1 
- esiyordu· Yollarda saramıış yap -

- orun arım y e şey er e ug. . . • 
•c::acak yaşta deI;'Ulerdir- taklar sUrUnilyordu· Knıınbanm er. 
- Eğer L'ilttlklerlm doğru ise kekleri ve uzak yakın köylerden 
!lalı hiç birinize ncımnm: seni de, gelmiş olanlar bUyUk ca:nle doğ· 

mlrrı da öldUrlirilm· Ben burada ru gidiyorl:ırdt· 
\:tahın emirlerini yc~ne getirmek, Hacı MurnUn Osman bellerine 
b:ıllta rahat ve cmnıyet vermek, . 
Rusları eokmamak için oturuyorum. taktıkları Jkışer tabancadan c~ka 
Beni rnhnts1z etme ve işime karıı;. birer do kama almışlardı· Silahlı 
ma: olduklarım belli etmemek için de 

- Kanııtığmıız yoktur; her ne- koyun postundan yapılan ve ttiyle
\ ' 15.yıksan Allahtnn onu dilerim! ri iç tarafta olnn gocuklarını o· 

_ Şimdi git; lfıkln söyledikleri· muzlarına ntnuşlardJ. Soğuğa alıştk 
mi unutmn· olan halkın amamd,-ı gocuk giyen

Büyük lb:ıba eve dönüşte iki genç 
;•.;; n t~li torununa. kareısmda diz 
çöktürdU; sonra. Hamzatla arala • 
nnda geçen konll§Dlayt başından 
sonuıia kadar anlattı. 

- Bu nlyetin1%den vazgeçin! 
Allah bUyUklUr; eğer Hamzat Al· 
lahm emirlerine uygun hareket et. 
miyors:ı elbet cezasız kalmaz. 

1ki dellkanlt hiçbir söz söyleme
den, bnşlarmı eğerek dinlediler; 
dedelerinin elini öperek aynldılar; 

• dısardn birlhlrlnin gCSzleriniıı içine 
uzun uzun baktılar; blrlbirlnln dU• 
sUnUıılerini okudular: Hedefe ytı· 
rilmekten hiı;: çekinmediklerini on. 
ladılar. nk olarak a~ açan, H&· 
cı Murat oldu: 

- Çabuk da\T&nmalıyız. 

Öteki cevap verdi: 
- Geç bile kaldık .. . 
- BUsbUtUn değil .. . 
Arkad~l!Qttı btrer ikiler biıl4u.. • lar; her r;<ı o1fü:tğu gibi anlattr' 

lar; onlnrm bir Jmımı tell,ea dllr 
tü, bir kısmı da: 

- Bu ı~ı geclktJrmemellyh; 
Hamzatm aldığı tedbirler biraz 
"vsamalı! 

Diyorlardı. 

Hacı Muratla Osman kızdılar; 

lakin hlalerlni belli etmediler; ye· 
niden bıışb113a vererek kılıa bir 
konuşma yapWar: 

- Kimseye gllvcnllmlyor. 
- Korkuyorlar! 
- Korku en büyüle dllsmandır. 
- lkiınlz yetmez miyiz? 
-Bol bol ... 

- O halde? .. 
- Daha i)i ... 
- Ne zaman ? 

- Cuma gUnn ... Namaza gider. 
ken ... 

- Bizi kalabalık görünce şUphe 
ederlerdi. 

- Halbuki ikimizi yalnız gör
dUklcrl zaman hiç ümit ctmiyecek. 
!er. 

- İşimiz kolaylaşacak! 
- Hamzatm füdilğti dujıılunca 

korkaklar da cesur olurlar. 

- Onun ndrunlarmdan kimseyi 
sağ bırakmaZlar. 

ler hemen hemen yoktu. 
İki kardea camie girdiler; kapr 

ya yakın bir yerde durdular· 

O sırada Hamzatla otlli kadar 
müridi yalınkılıç camiln mcydnnm. 
da görUndUler, büyUk bir heybetle 
ilerliyorlardı- Hacı Yasul Maho
matla Aıııldar Hamzatm sağında 
ve solunda yUrUyorlardı. 
Hacı MahomatJa Asıldarın bak~. 

lan pınl pırıldı. Durmadan etrafı 
kolluyorlardı. Canıie girildiği za -
man Hacı Muratla kardeııinln hal· 
leri hemen göze çarptı. Asıldar on· 
larm ilzerlerine yürlidU ve bağır. 
dr: 

- Gocuklan çıkarın! 
Sözünü ancak biUrmiş ve kılıcı

nı kaldrrncak olmuştu ki Hacı 

Murat bir anda fırladı; beline git 
ttlrd.UğU eağ elini geri çekti; bir 
kamanın çelik ağzı parladı; Asıl -
darm göğsüne saplandı; Avar kra· 
llçeslnl öldllrcn wı yUrçkll ıı(lam 

bir ta§ parçası halinde kilim ve 
keçelerin Ustune kanlar fç:inde yr 
kıldı. 

Hamıat bunu görmtış. Hacı Mu. 
radm üzerine hançerle yilrlimilş -
tu; Wdn Osman tabancasını çek. 
ti; ateş etu. 

lhtllllcllerin reisi barut dumn.n
lan arasında kaybolur gibi oldu; 
likln yıkılmadı; çünkU ancak ya· 
ral~tı· Şimdi kamasmı Osma.· 
nm kalbine saplıyacak; Asıldann 

intikanunı alacaktı. Fakat vakalıır 

bir an durmadan yUrliyordu: Haeı 
Murat karde§lni tehlikede görlin • 
ce tabancasmm birini çekti; Ham
zatm ba.§ma bir kut"Bun sıktı. Ko. 
ca ihtllô.lcl hemen yere serildi. 
Hacı Mahomat kılıcmı savurdu; Os 
manı devirdi; Hacı Hurat ikinci 
tabancayla Hacı Mahomadı öldilr
dU· Öteki mUıitlcr içeri doldukJan 
zaman reislerini ,.e en çok güven· 
eliği iki adamını boylu boyunca ca. 
mün renk renk kilimleri üstünde, 
kanlar içinde gördUler. 

Avluda. bir ses gürledi: 

- Ey Honznklılar. Hıımza.t öl
dü; intikam saati geldi; gelin! 

Her taraftan silahlı adamlar ko. 
şuatular. 

(Dcı·amı var) 

. .. ... ,. . . -- .. 

1ıastµte 
2000 muallim ümit 

içinde 
B U ay, muallim kalplerinin 

tıırptığı aydrr. Muallimler 
arasmdan b:ılunduklan yerlerden 
bn.5kn yerlere naldllcrtnl lstiyenlcr 
neticeyi merak \'e heyecanla bek
lerler. Buna daJr gazetelerin ,·er
dikleri haberlerden naldllcrinJ isti 

1 • 

yen lıocaiann iki bini bulduğunu 
\'O cncak hunlardan dört yüzllnlln 
lstc!dertnı 1 'afa lmkin bulunc?uj;"U
ou öı'.;"TCnlyoruz. 

1_ te iki bin nıualliml ]{endllerinl 
bu 400 ralaunr l~nc sokan bir ha· 
ber! 

Neden mi! ÇilnkU Vokitct bu i
l<i b!n moa.lllm arasrudan yalnız 
hasfnlık \'C mecburi sebep ı;östo • 
rrnl<>rl naldctmı,. 

Buna Emniyet Müdürü 
ne yapsın?. 

BİR gazete soruyor: 
''Illrçok zabıta haberlerini 

biz nncıW adliyeye intikal ettikten 
sonra öğrencbillyonız. Dunlan za
bıtanın saklamasında ne gibi bir 
mahzur oJab!llr! Emniyet mtldllrU 
bunan öntlııe geçmclldlr?,, 
Bir~ hafta C\'"\'el ~ine biz, yani 

matbuat istedik: 

"SuÇ11D stlbutnndan C\'\"el, bazı 
zabıta haberlerinin gazct-0 sayfala.
nna g('Çlllesl bu işle nlilkadar o. 
lanlan ·sonradan suç tahakkuk et
meyince • fena vaziyete dttıllrilyor. 
Afil'Jcadarlamı ismi yayılmJ§ bulu. 
noyor \'& bunun tashihi lmkinsız 
bir hale g<'llyor·,• 

Galiba ne l.stiyeoeğimlzl P§ll'llllf 

blr haldeyiz. Bana cmnlyçt mUdU· 
rU ne yapsın! 

·~ • • . • ' • . ... • ,, .. ./. - .ı.. • • "' • & • " 
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eluik olmıytltl 

Barodan çıkarılm,ş f 
avukatlar 

Tele fon rehberinde 
bulunan bazı isimler 
hakkında tahkikat 

yapılıyor 

Bazı sebcblerle barodan tıkıınlmış 
veya yeni nvukatıık lcanununa &'Öre 
tas!lyeye tabi tutulmuş olım bazı n· 
vukntlnrın trlcfon rchberind::ı hilfl a· 
,·ukat olduklarına dair knyıt bulun· 
dul;'U görü!mUş \'e yapılan tctltlkler 
bltlrllmi§tlr. Evrnk ruUddeiumumUik 
ten blrincl ısorgu hl\klmllğlne veril· 
mlştlr. 

Bu avulcatıar, kendilerinde bir suç 
olmadığ'ını telefon ldnl'eıılnln eskiden 
,·erdiltlcrl isimleri yeni rehbere de 
aynen yazdırmıo olduğunu söyleml.J· 
lcrdir. 

Çatalca gençlik 
klübü 

Büyük merasimle 
açıldı ' 

Çatalca, so (Huaual) - BugUn ka· 
zamız beden tcrblyeal rençllk klU· 
bUnUri açılma t6renl tUm komutanı 

ve mülkiye, adliye memurları, halk 
partial ba§karu ve Uyelerl huzurunda 
yapılm11tır. 

Toplantı yeri olan orta okul bahçe· 
sl.nden (10.115) te hareketle önde fırka 
bandoıu, orta ve ilkokullar kız ve er 
kek taıebe'll beden terblyeal mükellef· 
lcrl olduğu halde cumhuriyet meyda· 
nma gldilmlşUr. 

Cumhuriyet meydanında tUmen el" 
ktnı, mUlkt, adll ve maarif memurla· 
rı, kesif bir halk kUUcsl önünde Ça· 
1.D.lca kn.zııSI kaymakamı ve beden 
terbiyesi bölge ~kanı Hikmet Arar 
30 ağustosun bUyliklUğUnU tebarüz et· 
tırerek bugün gençlik kllllıUoUn açıldı· 
ğmı vo gençlerin vazlfcalnl vo bUyUk 
cumhuriyetimizin her yurde, lıer §CY' 

de oldugouig\tıt, l:rutad& öa ?Slmtt kav" 
vetler ynpıtaçagtnı blldlrmf§, cbedI 

Şefe minnetler, Milli Şefimize ıuhhat 
ve diyeter dUiyerek son vcrnıl§Ur. 
ııuteaklben gençlik adma gençlik 

b!rllğl bqlmnı ortaokul :mlldUrU Mu· 
zafter German bOyUk za!crl.n Türk· 
lllğe verdiği kudret ve kuvveti tebarUz 
ettinnl§, gCDçlerln ve gençliğin çelik 
Türk orduau ardındaki nzıtelerlnJ 

veclz bir ııurctte anlatml§, cuınlıurl· 

yete YO Milli Şc!e b3ğlılık, Türk gU· 
clloc ınancm yonl \'azlfclerl..:ıin tUresl 
olduğunu söyllyerek ııözlerizıe aon \•er 
mı~, JlllZika 10 uncu yıl m~ı.nı çaldık 
t.-ın sonra n1eltteplcr ve bcclcn terbiye· 
si mUkellcfleri At.atUrk anıtı önl\nde 
bit geçit resmi yaparak törene son 
,·erumı,Ur. 

Kan nakli merkezi 
Faaliyete geçiyor 

Acele kan nnkli icap eden hns.. 
talara lıizungelen knnı temin et -
mek Uzere Universito Tıp fakUJ. 
teslnde kurulıriasına karar verilen 
(kan merkezi) yakında faaliyete 
geseccktir. 

nu merkez, ilin yaparak ha.ata· 
ne hadcmclerlle, itfaiye, jandarma 
ve s:ıir grup halindeki insanlar a_ 
rasında bulacağı kan verme istek 
lilcrinin sıhhi ahvalini tetkik ede
rek vazıh adreslerini tesbit ede_ 
celttir-

Bu suretle merkeze bağlanacak 
d1ğer her hangi clvcrl!ili vatan· 
daşlnra fotoğraflı birer vesika ve_ 
rilecek ve kendileri de sık sık mu
.ayeneye tlıbl tutulacnlttrr. 

MnHlm olduğu iizerc bu feda. 
kıirhğı yapanlar. bir miktar para 
dahi alacnklardır. 

Kan vericilere. ı 00 gram kan 
için 5 lira, 200 gram için 10 lira, 
300 gram için 15 lira, (00 gram 
için 20 lira, 500 gram için 25 lira 
Ucret verilecektir. 

TÜRK - ALMAN TiCARET 
ANLAŞMASI MERiYETE GiRDi 
Bugünlerde iki taraf arasında 
mal mübadelesine başlanacak 
Ankoradan son :;c!::n malüm:ıt. 

ı;öre. Türk·Alman anlaııması mu
\"akkat oiarak mcri.rcte girmi~tir-

• 
!.1nliun olduğu lizerc anlaşma 7 

ağustosta BilyUl: Millet Meclisi tll. 
rafından tasdik edilmişti. Meriyetc 
girmesi için iki tara ca taS<Uk edil· 
ntlş nüshaların teati cdllmeııi I· 
cap ediyordu· Fakat. Alman hlL 
k\ımeü hUk\ımet.imizc milracaat 
etmiş ve bazı sebeblcr dolayısiyle 

anlaşmanın kendisi tarafmdıın 
tar.di:dnin bir mlldd>t grc'kcceği

ni; bunun ıçın Büyüle Millet 
Meclisinln tnsdik tarihi olan 7 a 
ğustnn itibaren anl~manm mu· 
val::kat olarak merlycte girmesini 
teklif etmişti. bu teklif hUk\uncti 
mlz tarafındın da kabul edildiğin. 
den anlarına meriyote girml§Ur. 
Bugl!ıılerde Almanyaya ihracata 
başlanacak ve oradan da mal gc· 
lr.cekUr. 

Orta tedı·isat kad
roiarı hazırlandı 
400 den fazla muallim 

başka yerlere nakledildiler 
Maarif vekilliği Orta tedrisat 

direktörIUğU yeni ders yılı kadro 
hazırlıklarına bnşlamıatır· 

Kadronun yapılması birkaç 
güne kadar ikmal edilmiş 
olacaktır. Her vilayet maarif 
mUdürlUğUnce vilayet orta tedri_ 
eat mUesseselcrlnde mevcut öğ. 
relmen mıkdarı ,.e yeni öğretmen 
ihtiyacına alt raporların tetkiki 
biUrilmi~tir· 

4.00 den Cazla öğretmen vllayet 
ferden vilayetlere nnklcdilmiştir· 
Yardımcı öğret.men olarak orta 

tedri~at müesseselerinde çalışan 

Piyasa vaziyeti 
Bir müddettcnberi mütemadi· 

yen yükselmekte olan yumuşak 
buğday fiyatları son hafta için. 
de beş para dü.'jmüştür. Sert 
buğday satışları üzerindeki hara. 
retli alış verişler devam etmek. 
tedir. Anadolu ve Trakyadan az 
rrial geldiğinden toprak mahsul· 
leri ofisi şehrin ihtiyacını temin 
için kendi stoklarım piyasaya c;:ı. 
l:armaktadır. 

Arpa piyasası da çok hararet. 
Hdir. Hükumetimiz dolar muka. 
bilinde arpa ihracına müsaade et· 
ıncktedir. 

Beyaz arpa fiyatları beş para 
kadar yükselmiştir. 

Yapak piyasasında değişiklik 
yoktur. Romanyaya karşı olan ta. 
ahhüdümüz yerine getirildikten 
sonra birliğin piyasadaki müba. 
yaatmı durduracağı ve yerli fab. 
rikalardan başka alıcı kalmıyaca· 
ğı anlaşılmaktadır. 

Keçi kılı ihracafı yoktur. Yal. 
mz devamlı sarfiyat i~in müba. 
yaat yapılmaktadır. Buna rağ. 
men fiyatlar yüksele yüksele 70 
kurusa çıkmıştır. 

;.:)eri piyasası son hafta dur· 
gunlaf!llıştır. İhracat hazırlıktan 
yapan bazı firmalar bu işin henüz 
tahakkuk etmemesi knrşısında 
mübayaatlarını durdurmusiardır. 
ihracatın başlaması bckle°ililmek. 
tedir. 

'Tekatıt maaşa 
zammı 

!Eski tekaUt lcanunlle :.ckaUt mall§ı 
nlanlar arasında mnnııtarmıı yapıhn 
yllzde ylrml za.mda.ıı, bundan ovvclld 
OG aylık mııaıı tevzıattnda. 15tlfade o· 

3ğretmenlerin de talim !lcillcri 
tetkik edilmiş 40 a yakın yardımcı 
öğretmenin yerleri değl§tlrilmi§: 
bir kısmının da vazifesine nilınyet 
verilnıi'.jtir· Yilksek okul. mezunu o
lup da orta tedrisat mUcsseıelo -
riode vazüe isliycn 120 kişiye ye
nlden yardımcı \'C stnjyer öğret • 
menlik verilmi~tir· 

Meslek okullanna ait kadrolar 
da tamamlanmışur. Yeniden öğ • 
rctmen olmak Uzere mUracant eden 
sanat okulu mezunlan açık bulu· 
nan enstitli öğretmenllklerlne ta· 
mame:ı tayin edilml~lerdir· 

Parti Ocal~ 
kongreleri 

Parti ocak kongreleri bugUn ba,ta· 
maktadır. BugUn Kmaııada, BAkir
köyde atış :ılanı, Çatalcada. An~a. 
Boyalık, Kadtköyde Caferağll, Osman· 
nğa, Raslmpsşn, Haııanpnşn, ZühtU· 
pn,,a, Oıımıı.nbcy, Tuğlacı, Oö:ı:tepc, 

Mcrdlvcnk<ıy, Eyilpte 18l0.mbey, KU· 
çllkköy, Pendikte I<urtyalıı.r, Dolayba, 
Yalovadıı. Elına.lık, Koru, TaoköprU, 
Sanycrdc Rumcllkavıığı, Kireçburnu, 
Tarııbya, 1'umköy vo SUloymo.nlye o· 
cak kongrolerl yapılacaktır. 

l'nzacl.ctll gUııU; Hnlkah, S:ı.lra, Fi· 
ruz, Ambarlı, Avcılar, Esenler köyle· 
rl, ile I<cmcrburgaz ve Çatrucada. Ilnb 
şayış, Kavaklı, Terlto.ıı, KUçUkp,..--.nr, 
Çnçır ve nYlovada KA:.:lmlyc, Çalıca 
kUllUk, Kavaklık. 

Sah g'tinU: KUçUkçck:nece Şen.tik, 

GUngören, Muratbey, Ynknplu, Bakla· 
lı, Pirinççi, Çiftlik, Te§Vl.klye, Kılıç 

köyleri He Deflltt.a§, KaragUmrUk ,.c 
Silrurl ocak l".l:ıgrclerl. 
{'~ gUnU: Bağcılar, Çakı, 

Ek§lnOZ, 'l':ı.yıumdm, Scllmpıı§n, sı.nok 
ti, Ktrazır. Kocııdcre, Çukur, Köprüler, 
Odaycrl, \'e Şehremini ocnp konı::rele· 
rl, 

sokak~ 
.Beyaııtta. oturan bit ~ 

muz yazıyor: cllJ~ 
"Zabıta vo bcJediyeoiJl ,,-__. 

lerlo sıkı bir mue9(lel;::. ~ 
ğini gB1.etelerdo ok1I 111 r.:.. 
ye kadar zaman~ .-'til 
haberler gördüm· J<"~ ~ 
cndelo nedense ı;ho ~ ~ 
zacağım eokağa. uğr9IO cı- p· 
haber 'erlrscm bura!'• 
lor: e~ 

Beyazıt.ta T~ pr:--_. 
sinde Ünh·en;ltcnln ~ 
kal"'fiısmdan Baı.dojıall t-41 
inen bir sokak ,-ar(lır-~ 
Kaptan J>ft§6 mektebi ~.t' 
nu aokağm ba§lllbt )ld -~ 
ya:ı kış, ı>abah ~ ~ 
almde ,.e gün.Un ~~ ~ 
mutlaka bir \'ey& .,...--

1 

,,,,-~ 

bulunur· Buntann ~~-~ 
kılıklı kadmla.rdır Te ,.,.-:,_ 
~enlerbı önünli k~ ~ 
kolundan tatacak eill9'- tJ 
Erkek olan bu:ıı.n ela b~ I 
malıvaıı. SC8lerlle ve ~ 
ahc~le a\"az avaz bil ti' 
lenlrler· ~-, 

tinlvcrslteyo ~P ffleı ff' 
Ierco nnce n 1ı.arıt ~' 
bu &okal.-ta.n geçenıere ı,P 
ren bn halin önteJIJllcıd1111 ,.,~ kadarlann al"B&ıra gttn IJlt,.... 
lif saatlerinde am-a~z· 
+"'1"11 ;\·aom:-ılan k&fl '!_'!..~# 

4 ~~ 
Memurlara ~1'' 
vermek IS Oıfl 
d6vlz kaça• ~ 

rrnfl~ ~., 
Balıkpazarmda sa da ıııtltf " 

Davlt oğlu Jozef adın r!teıı ~ 
d5vfz katakçılığt yap:ı bil ~· 
zerinde yakaJanmı!J· te}lif ~ 
memurlara da rU~.et i bit ol'° 
ğinden hakkındn ıldll'~ııııı 
tutubrak adliyeye t ~ 
muştur· ııı,ıı~ ~· 

Asliye yedinci cezıt7 5 tiri tıli il' 
.Jozcfin memurlara} İ tef. , 
vet vermek istedığlıl r>O tit} 
kend!sinl il~ a.y h:ı.pı;e, e~~.i 
p:ıra ccuısuıa malık(Ull ~~; 

Jozef, a)Tıca dö\'iZ 111~~~ 
suçundan beşinci cez:ı te\~ 
ne verilmiş ve hemen 
muştur. ~ bl' 

1111 
Avcılar bayr• Jd• tt" 

sabah yaP•_.tıııı ~ı ~ 
ı.:ur....- 'Y~I Avcılık YC Atıcılıl< ])!I~ ,.,,. 

a \ -cı -•l" ~tfl)I tından tertip edilen sııe ~~ti 
sabah ııaat 10 da GOlll ..,cıt•t ~...-" 
nosunda yapılr.ıı~t.n'· /. .,..,
) ::ı.pılan mUsabakalıtrda. 
hediyeler '\'erilmişt1t. 

-~ .... 
İkt~sat !!.ıı 
şeb.rlJUJr" ııcs -~ 

)(11' "' lktmıt vekili Hil.!llu ;:uııııd'~ 
.Anknnı.dnn ;ıebrtınl%8 ~fi f'~. 
b1r mtlddot ıstıraııat 

11 
~~· 

bank fabrlkalarltc yer bllııısı' 
lanndtL bazı tetkllderdO 

Dibi~~ 
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ıı::ı.n Dahlll.ye veldll ~ ? 
Emniyet MUdUrloP 
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lmll1E~ 
Nakleden: 

A. BULEND KOÇU 

Tarih yapraklanndaı 
şimal destana 

Vikinst'in andı Fransız Hattı 
istiva Afrikası 
müstemlekesi 

Londrtı, 31 ( A..A.) - B.B.C. 
Leopold\illa radyosu, Fransız 

hattnstiva Afrikasmm general 
dö Gole iltihakı ne suretle karar 
la§tınlmış olduğu hakkında şu taf 
sili.tı vermiştir: · 

Geçen çarşamba günü, Fransız 
subaylarından mürekkep bir grup 
Brazzavillaede umumi valinin ika· 
metgfilıına gitmiştir. Subaylar, 
genel kurmay azasına bugünkü va· 
ziyete muhalif olduklannı ve Hür 
Fransa kuvvetlerine iltihak niye 
tinde bulunduklarını kati bir lisan 
la bildirmişlerdir. Genel kurmay 
azası, hiçbir muka\·emet eseri gös· 
termemiştir. Bunun üzerine subay 
lar, umumi vali Hussonun odasına 
girmişler ve idare amiri ile görüş
mekte olan umumi valiyi de karar 
!arından haberdar etmişlerdir. 

Umumi vali ve idare amiri, Vi· 
şi hükfunetine karşı sadakatlerini 
bildirmişler ve mukavem\tte bulun 
maya çalışmışlardır. FaRat kısa 
bir mücadeleden sonra bunlann 
mukavemetleri kırılmıştır. 

Bunun üzerine ba~ subaylar, 
bütün resmi binaları işgal etmişler 
ve bu binalara hür Fransa hayra· 
iım çekmişlerdir. 

Bütün halkın izhar ettiği talep 
üzerine, general dö Golün mümes· 
sili albay dö Carminat. aynı gün 
öğleden sonra Brazzavillede kara· 
ya çıkarak muazı.aın bir halk küt· 
lesi tarafından hararetli surette 
karşılanmıştır. 

Bütün gece, bütün Fransız hattı 
istiva arazisinde ve Belçika kon. 
gosunda ezcümle Leopoldvillada 
hararetli teıabiirlu yapılmışt.ır. 

Portekiz 
laltıll devıetıerbda 
llbı•naı taamıyor 

Mellıllıa · petrolleri 
,azllldea çdla 

lbtllAI 
Mefolko, 31 (A· A·) - 1938 de 

yabancı petrol kumpanyalınmm 
isUmli.ki üzerine başlamış olan Ih· 
tilif aona ermektedir· 

Müddeiumumi. raporunu verm.ie
lir· Bu rapora göre, Meksika bU
kümeti iıstimllke uğnyan bUtUn 
müesseselere, kompansasyon ola -
rak ceman 111.200.000 pezsos ve • 
recektir. Bu paradan 142 milyonu 
Meksika Lagle kumpanyasına ve -
rilecektir. Son cehıe önümüzdeki 
hafta inikat ed('cekti;. Hakim, ta· 
rardan remnen haberdar etmek U.. 
zere yabancı şirketler mllmeııııille
rini huzuruna çağıracak ve bun -
tanlan karan kabul ettiklerine da. 
ir tahriri 11enet istiyecekUr-

Y :::.b:mcı şirketlerin bu davete i
cabet etmeleri muhtemel değildir. 
Bu takdime hakinı. onların adına 
karan kabul edecek ve imzalrya· 
caktır. 

lngili:z. • ltalyan harbi 

Sudanda 
italgan 

tayyareleri 
lld Amerikalı 
mtıyoaerl 
lldtlrdller ~ Baltık cienizinde Oder ırma· ı yapmaya lıaşlamışlardı. Kral, Vi 

~ahire, 31 (A.f\.) - Röytcr: gmın döküldüğü yE:re yakın, bu- kinglerin iyice sarhoş oldukl&n· 
. S~dan umumi valisinin ~etti- güıı Volin adını taşıyan bir ada nı görüne:? yüksek sesle bağırdı: 

ğı bır rapor, Sudanda bir misyoner vardır. Eskiden bu adanın adı - Ey ml cengaverler, Dani
merkezine İtalyan tayyareleri tara· Yoms idi, üzerinde Yomsborg de marka kralı Haraldın hatırasına 
hndan hücum edildiğini bildirmek ııilen kalesi çok ınetin bir şehir- içelim! .. 
te ve bu hususta tafsilat vennekte· di. Burada, Danimarka kralı Ça- Dedi. Kra1ın işareti ile Viking 
dir. Bu hücum esnasmda iki Arne· la~sakal Svend'in ~amanında Vi. lere, en iri altın kaselerle en sert 
rikan misyoneri ölmüştür. ldngler, deniz akı:.ıcılan, korsan ickiler sunuldu. Sonra, Çatal sa-

23 ağustos sabahı, iki ltalyan 1ar bir ocak kurmuşlardı. kn! Svend, tekrar söz aldı: 
tayyaresi, yukarı Nilde Doro mev· Vikingler burada hemen tema - Sizin gibi ünlü davetlilerin 
kiine hücum etmiştir. İtalyan tay· men müstakil yaşıyorlardı. Ay- bulunduğu böyle ziyafetlerde, 
yareleri buraya otuz kadar bomba l'l hüküm~tleri, kanunları vardı. kahramanlar, büyUk sergilleşt
atmış ve mevki üzerine mitralyöz Adet ve ananeleri ayn idi. Ada, ll·r başarmak için and içerler. 
ateşi açmıştır. Amerikan misyoner civar mcmleketler.e yaptıkları a- F.y Yoms cengiverlerinin •reisi 
Dr. Robert Grive ve kansı ellerin- kınlar içi.1 bir Us vazü:?si göril l'ıük Sigval•), BeDden yeni bir kah 
de büyük bir Amerikan bayrağı yor, her seferden ?.engin ganimet ramanlık se!eri için and bekli· 
oldu~ halde binadan drşan çık· ıer!e dönüyorlardı. yoruz. 
mışlardrr. Bunlar bu esnada, mit· Buradaki cesur akıncı cengi: dedi. Sigvald ayağa kalktı, u-
ralyöz ateşine tutulmuşlar ve kur \ n lerin hı'psi bekardı. Hiç biri- :un yUzIU.,. kartal burunlu idi. .. 

•Japon hllkQmeUnln sureti mahau· ftlnlarla ölmüşlerdir. Diğer iki A· sinin, ölümü göze almadan bo. Rengi koyu sanya çalıyordu, göz 
aada ıaı:kt Holanda HlndLstanma merikalı Oglebsy ve kan~ da yara· zamıyacağı çok sert asker ka· l<'ri parlaktı. VUcudu içki ile a
göndermekte olduğu ticaret nazın l~~ışlardır. Bunlar Afnkada har nunlanna boyun eğerek yaşıyor ğırlaşmıft:. 
Kobayaııi dlln Tokyodan Batavyaya bın ılk kurbanlarıdır. lardı. - Kral Svend, unutma ki, 111en 
hareket etmiııtır. İTALYAN RESMi TEBLtGl 1 Vikingliler, ancak sulh zaman· bizim Uzerlmizdesin, bu ziyafeti 

"' DUn blr Alman tayyare.il tapan· Roma. 31 (A· A·) - İtalyan or. larmda Uç geceyi de aşmamak hatırlatacak ilk andı &enden bek 
yada, Bilbao clvarmda Guenesde bele· dulan umumi karargilımm 85 nu· ll~cre aehirclc kalabilirlerdi !eriz ... 

maralı tebliği· ':ıt ' • dlye binaaınm çatısına dtl§mU,tUr. · Danimarka kralı Çııtalsakıı.l Cevabmı verdi. Çata.lııakal 
Tayyarenin dört klfillk mürettebatı TrablWıgarp hududunda Dar • el Svend ak l Daninı ka. Svend ayağa kalktı. Gür bir aes-
ölmll§tUr. Yolunu PflrDıl§ olan bu Hambra mmtakasmda tayyareleri- ! 11 . '. m arı. ~ . ~ le· 
tayyarenin atvll veya ukeı1 tayyare mlz düşman motlSrlü nakliye vesa· u ennı d~ tahnp eden Vikinglı· . And İ"iyo ki U 1.. .. 

ltinl bombaromıan etmf§lir· Ierd:n nefret ederdi. Fakat, cU. - . ıw rum : ç olUtla 
mı olduğu bildirilmemektedir. Kmldenbde b" dil k retkarlıklar..ndan korktuğundan kr.da!. Ingilte~ adalannı z&bte. 
~ Ruzveıt dt!n gazetecllerle yapbl't zörU bir İtalyan ~ava~~:Su ~:: 1 ötürü, UzerJerine gitmekten dt! ddec~lgımdU • l'l~terededi~ Etelredı 

görtl§mede, bazı deniz ve hava tıalerl· frndan bombardıman edilmiş ve j ~ekinirdi. Daim:ı, bu ocağı bir e o receğüll, · _ 
nln Amerika blrleıılk devleUerl tara· kruvazöre isabet vaki olmuttur. hile ile yıkmayı d\i§UnUr, onl&nn k Bundan @Onra Siıvald ayaga 
tından elde edllmul bahlinde 1ngilte· Düşman hava kuvvetleri Agor sonsuz cUretlerinden istifade e· alktı: . . 
re ile yapılmakta ol&D mUzakerelerde dat tayyare meydannıa hücum et- df'rek kendi kendilerini mahvet• - Andın senm pn ve gerefı 
mükemmel terakkller kaydedlldJllDl mJtler ve yerllier arasında 8 klfi· lirecek b;r yol araştırırdı. Çatal· ne yalnpcak kadar_ parlak kral 
blldirmlfUr. nin 6!l!mUne 9 kilinin de yaralan sakal Svend, babası Danimarka Syend. Şimdi, ey nıludele~, be· 

.,,. Şanghayd&n gelen haberlere rısre, masma sebebiyet vermişlerdir· Ha: kralı Haraldın ölUmtı yıldönll- nı dlnl~y~;. Ben de and ıçiyo-
Hoıırkongda bulunan Fr&naız reml· sar udır- münde, bu kralın sanlı hatır&la. rum ki: bı. yıla kadar ukerle-
lerl, lnglltere lle Fransa arumda ya· nnı anmak için büyük ziyafetler rim ve arkadaşl&n.ua Norveç ü. 
pıtan müzakereler· neticesinde bu il· y • ·t d ·ıerdi. z~rine yü.....U~·eceğim. Norveç kra 
mam terk için ııer~est bırakıtmıııtır. unanıs an a Yoms kalesine, Vikinglerin rei lı ~aako~u kendi elimle öldüre· 
~ Yu~oslavya ile Romanya araam· O si Sigvald:ı. haber göndererek cegım. Eger bunu yapamazsam . 

..sakı muvakkat ucant an1a1muı no· Öt f Sin ıf yedek ccngavt!rlertyıe beni.ber dawt <et ey cengtftrıer .. ey »ın;m.,.11 .. 
ta teau.ı ınıretlyle aı tqrlnleneıe f ti. Tam gUnUnde, Yoms Vıklng- kralı, biliıılz ki N•f!,eç toprak!. 
kadar ıkl ay temdlt edllmlftlr. S ba f I' !erinin ordusu hazırlandı, gemı• nnda kahnmanca olmU3 bulu 

4 İngiliz bahriye nezareti ''Dun· u y a 1 m e ler, Danimarkay& doğru yelken nacağıın ... 
vegan Ca.sUe,, ticaret kruvazörUnUn I d nçtılar. Knrl Svend, onlan, ziya- dedi. 
torplllenerek battıtmı ve mUretteba· çag 1r1 1 fcUerin verileceği Seeland ada· Kral Sven~: . . . A 

tından 250 kiJlnln İngiliz harp remi· sında bekliyordu. Vikingler, tam - Işte aenın gı~ı bır cengave 
lerl tarafından kttrtantdığmı blldlr- Atina, 31 (A.A.) - Röyter: altmış gemi ile geldiler. Bu gü. re yakıpc.'\k bir }Mld!... . . 

Lizbon, 1 ( A..A.) - Hariciye mektedlr. Yunanistan, 11 eylülden itiba· 7.eı, süslü gemiler, deniz ytızUnü ~edi: Sonra. ~ötle~ı _Viking 
nezaretinin bir tebliğinde, Por. • lngntere ile Siyam arumda ge· ren, 1924. 1928 sınıfları ihtiyat ufuklara kadar kapladı. Misafir rc:ıslennıleı;ı b~• ç~: .. 
tekiz'in Eatonya, Letonya ve çen hulranda imza edilen ademl teca· subaylarını, bir aylrk aıkert icrini iyi ağırlayabilmek için, - ~ ~ındiği ~e~m doııe
Litva.nya'nm Sovyetlere ilha.kmı vUz muahedesinin taadlkU nllahalan hizmete çağırmıştır. 1919 - h.!'al Svend, Danimarkanm bü· melennı çBkerten, Uz~~4: sıçra. 
tanımadığı ve ilha.k devam etti" dUn teati ed1lmiftlr. 1934: nısıflan .ubaylan, antren· tUn ileri gclenlerLıi de davet et· dığı atlann bel kemığinı kıran 
ği müdd~ Portekiz'in bu Uç • Kanada bahriye nezaretinin bll· manlannı 16 eylülde bitirecek. mişti. Danimarka adetince, ga- r .. enöuha ~ue! Se~. aizın~an 

d1rdlğlne göre, Franaız • Alman mU· yet. bUyUk bir tek sofra kurul· da gövdenın azameti ile uygun 
devletle akdettiği muahedelerin tarekealnln imzası e.snaamda Kanada lerdir. muştu. bir and bekleriz! .. 
hepsinin muallakta tutulacağı Umanlannda bulunan dört Franatz Atinada bu çağırmanın mü- Ilk akşamdan itibaren, baharlı Bue, en. korkunç dalga!~ ~ 
bildirilmektedir. Portekiz'le üç ticaret gemisi, Kanada hUkQmetl ta· ı dafaa hazırlıklannı tamamla· f'. ., :ıplan ve türlü ağır içkileri ~layan ~ı; kaya p~ gıbidi. 
Baltık devleti arasında siyasi ve rafından mllaadere edllmlftlr. Bu r•· mak için alma.11 umumi tedbir • durmadan içen Vikingler, gürül. 1;rhmın ıçme tl~ !tişı sığardı: 
konsolosluk münasebetleri kesil- miler, halen Kanada ticaret ıuowna ler çerçevesine dahil olduğu tU ile konuşmaya, türküler söy- - llte benım andım kral 
migtir. ithal olunmuı bulunmaktadır. söylenmektedir. lemeyc birbirlerine el şakalan Svend, dedi. Ben de Slgvald ile 
-------------------------.-:.------------~:....:..· .~.:.........~~----=---- btraber Norveç :-eferine gidece· 

ğim. Orada, ayakta durabilece-

Belediye gasak(arı ••• 

•'Madllo 9 - Cadde n ııokaklar hlçblt ldmııe tarilmdan ldolılr IGrelJe 
ltPI ola,....,... DWlkADedlD' etJ& ile clıddelerl ~ dMl oa.a illa& 
ıtımesJer •• 

ve Tatbikatı 

Bu J'f!8lm dibı Galatasaraya erkan, Yeniçal'fı caddeeinde almllllftrr. Bele
db"e JUÜ)Ulllİa iman 11M11 WMk edlldliiDl ,-1' Jll&el p.teriyor. 

ğim ana kadar divUfeıceğim ••• 
dedi. 
Bundan sonra, kral Çatala

kal Svendin ipnti ile, Vildng· 
lerin ileri gelenleri birer biret: 
1&nd içtil~r. En gençleri Sigurd 1 
ı~ Vagen idi. 

Genç Sigurd, bir gıenç kız gibi 
güzeldi. Az konU§'ln bir delikan. 
h idi: 

- Ka.rdeoim Bue ile beraber 
g:deceğim, o ölürse yanında 6· 
lcc.eğim, o kaçar&&, beraber ka
çacağım! .• 

dedi. 
Vagen, dal yapılı bir erkek gü 

zeli idi. Her tarafından bahann 
t:\Zeliği, ~nçliğin muhteşem kuv 
\'eti f131Qnyordu, ortaya çıkb; 
şaklayan bil delikanlı sesiyle 
and içti: 

- Ey kral Svend .. Ey cenga
verler ... Dtuıimar!ta asilzadeleri. 
Jştc, ben de and içiyorum ki: 
Sigvald ile beraber Norveç sefe
rine gideceğim. Sevgili Sigur. 
dum ile beraber l:Ö\'Üşeceğim. O 
yaşadıkça, elimi elinde bulacak· 
tır ve elimde parlayan kılıcımı 
görecektir. Fakat, ben bundan 
başka iki and daha içiyorum: 

Şimalin <·n güzel bakiresi Nor 
v~ll Torkel Leranın kızı Inge
borgun koyr.una t;irmeden Danl 
ı:ıarkaya dhnmiyeceğim! Norve 
çin en meşhur ce"lgi.veri, bakire 
Ingeborguıı babaaı Torkel Lera· 
yı da öldürmeden Danimark&ya 
dönmiyeceğim !.. 

Çatalsaknl Svend: 
- Güzel ve kuvvetli Vagen, 

dedi. Senin andın hepsinden. par 
(Ltilea DJfaJI owtdlds> 
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üzümü nasıl 
yemeli ? • 

A l"RAN i~rken: 
Tutup ke'&ln kenarından, 
741'8.fet birle hö?ürdet.-

Kaldcslne riayet edenler. üz.U
mu do yerken bUtUn scltaru db· 
Jerlla sıyırarak ~pUnU atn·erirler· 
t}zU.m yemcnln en zarif usulü, 
~ph6.9lz böyle ynpmaktır· Nit.e· 
kim tütün içmenin de en zarif ~k. 
ll clgıualan biriblrindcn yalaı.mk 
hly fasıla ,·e.nncmcktir· 

Fakat, znrlfllğln o mertebesine 
he~tes criı,ıemez. fümisi üzümil ta
ne tnne, lmboJ.llannı n çc.ldrdelde. 
rln1 çıkarmadan yer· lilin!sl ele tn.
no t:ı.ııc yt.dikten bn kn. kııbuklım· 
nı ,.e çekirdek1erbi çıkarır· 

'(}zilın ycm~nin b~ u ullcrinden 
o.caba hangisi doğrudur? .Unnnn u· 
zerinde bir kanır nırmeh için UzU. 
mlln soyunu, kabuğunu 'e çc· 
kfn1eklerinl bilmek, tabii lazımdır· 

tl'zUmün suyunda yüzde 78 ka... 
lla.r sudan sonra ı-c~crl ilzümlliı 
clnsJne göre ı;ok dcj;-i~I:-, ,·ıı.sati o
Jarnk yüzde 23..5· A:1..otu 'o yağı, 
hesaba. lmtdaonyacak kadar az. 
Madenleri ''e n.<Utlcrl de öyle ... 
\rakWe Uzilm surunu anne südü· 
ne bcmetlrlenniş· Onun boş söz 
ol:luğu tiimdi mcycbna ı:ıluyor· An· 
ne Udünde bol '\"ftamhı olduğu lu!J. 
do nztıınU:ı suyunda. '\fütmlnleain 
nispeti ölçillenılycccl' knd:ır az -
dır· Yalnız fosforla kire~ nlspcti 
UıUm suyundn fom 1 oldu~"Ulldan 
lrrmU,Jcrl zayıf çoc:ulfüım üzüm su. 
ya vcmıc!c :iyi olur· 

Kn.bıı;,'Ullda. ~ker yoksa da ma.· 
clcnlcriu en ç.oğu o;-ad'.ı.drr· Suyu 
da ancn.k yü:::clc 64.32. Kabof.raııda 
tnncn \"3.rdrr· Kol'ı:et '~rlr· Scllü· 
1oz nı:uldcsi bolca. pcldl~e nı!nl o· 
Jor· 

Vitaminler Uıiimde zaten ı;d'.ı 
olrnamnltla. berober hepsi ka.bu • 
~-un d& kaJ rr· 

Çekirdeğinde su, daha nz, yüzde 
nncak SO knd:ır· 1' lizcle 8 kadar 
ynğı ,'nl'dır, insanı beslemeğe ya • 
rar• ı•tıuJe 8,5 tanen kU\'\'ct 'Ç'C. 
rtr. madenleri kabulrtaklnaen az· 
\"Uule l·Sl ollla. dır. suyuna nhıpet
Je S"Cne cbrmmfyctU sa.yılrr· Yüz· 
de 5S 0 llilloz maddesi pekliğe kar 
ı.ıı fayd:ıJıdxr· '(}zUmUn çekirdeğinde 
\itamln nrnnılamaz. 

Do terkiplere ı:örc UzümUn ka. 
bui;-unu ,.o çekirdeğini ylycmJye -
ook hnst.nlnr olnbllir· Hangi haa • 
tnnm onları )1;rcmlyeccğlnl de an· 
ca"4 hastayı teda.li eden hcld.m 
söyler· Bazı hll!bılıkla.nfa üıUmUn 
llUyn bile lnsıına zehir oJur. JUcsc
Ja ~ker hastaıığmda başka taUr 

Novvorkta Alman 
~s lhbarat 

bürosunun faaliyeti 
Nwyork, 31 ( A. A.) - Nev

york Alman Jstihba.rat bürosu • 
nun kiltUphancsinin kitap ve 
evrakmıa. tahkikat komitesi ta.. 
ra!mdan ansızın vaziyet edil· 
mi§tir. Kütüphane müdUrU Mat
hias Schmidt komite tarafmdan 
celbedilmiştir. 
Nevyork Daily News gazetesine 
göre komitenin baş mustantiki 
kütüphane mcmurlarmm liste • 
eini ve te.,kilatm faaliyetini ay. 
dmlatacak mal\ımatı istihsal et· 
mek istediğini ibeya.n etmiştir. 

Deli Gönü\ 
17858 incecilden bir 

kar yağar 
NECDET ENGIN'in 

l!u' o kadar dokunnuu: da üzlim 
ye)lnc~c pek dokunur. Sebebi ilzUm 
deld f<!.ierlo knnmıızd:ıki ~imin 
ayni olmasıM• 

BtUlb:ı.§lı bjr hastalığı olmıya.u. 

lar irin en doj;rusu üz.ümün kıı.bu· 
ğunu un, ~rkirdcl:.,-ini de çıkarma. 
ıl.ın yemektir· Zsten üzüm gibi na.· 
z1k lılr ycmlji y~iktcn sonro bir 
~usmıru ı;lkarma.k çirkin bir §CY • 

dir· lnsnn hasta olmadan bu çirkin· 
Uğf yapmaıaa.lıdır· 

Oz ·mu tekmil ye)incc insan o. 
nun tcrklbiııde yüzı:!o (\-as:ı.li) 17 
nJ pctlndo §ckerlc, J azot, 1 ynf; 
bulur· Demek ki üzümün be~te hl· 
rl insanı b liyecek bir gıda olur· 
l{abuklan çıkarılmayınca üzlimUn 
yüzde 50 ölı;ü A ,ıt:ı.mlni, :10 dıt.n 
75 c kadar Bl 'itnminJ \ardır· Il2 
'\itamlnl ölçillemlyceek l•:ıclar azsa 
da O 'itınıinl yüzde 4 mJUgr:ıın ol. 
dUb'Umlan dişlere fayda 'erir· 

1ıl:ı.dl'nlc:-c'len ,;ıcudun etlerine 
temel olan ııotasyouı lliüıudc c
homrnlj etil nispette. yUzdo Z:'JO 
mlligram· Otekl mndenlcr ~l nis
pette olnı.-ıl:la beraber, !;lor madc· 
nlntlc:ı b:ı5:,as1 ö!çUlemiycrc:c nls. 
pttteclir· Karn. üziim olursa yüz -
de O, 12 mlUgra.m rlnko mad~nUe 
Ü!lim c.".ıcl:lcrln b:ıb:ı ol •. ınsına bL 
le hizmet edC"r· Yfü:de 0.002 iyot 
maücnllo ele bayıı.nl:ı.nn güzclliğhıl 
arttrnnıı:ra. çalışır· Fos!orl:ı. Wreç 
arasındaki nispet 0.53 olcluğundan 
lizünı tekmil yenilince kemiklere 
faydMı yan yanya iner· Palm.t 
5,36 derecede &llmlen olrnasUe len 
daki cı.,mği az:ı.ttnuıya kkm.a ü· 
::Um. &.ade üzüm uyundan daha 
faydalı olur ... 

l'ftlnı' üzllm ycmlyc pek dü5kün 
olup da. ondan ~kı:a ,.o U,-J,mil 
Y<'nlldlğl \"akit bııylloo odun yut
mak gibi oJacat'lndan, o 'akit ara· 
<la sırada kabuğunu , .e çekirdeğini 
• tabii gizlice • rılınrmak l~i olur· 
Çünkü onfamı tcrldblndcld sellü • 
loz pekllğo mani olunıa da h!wne· 
dlllr ısey dci:-ildlr. 

G· A· 

İngiliz tayyareleri
nin Berline akınları 

<Baş tar:ı.fı J nclde) 
Şehirde zahiren lSIU yoktur, birkaı: 

ynralı vardır. Almıııılar bu klmııclc· 

rln tc.yyarc dafl b;ıtnryalımnm at· 
tıltlnrı obUıs parçalarllc yaralan<1ı:ını 
116ylcmoktedlrler. 

HV'CIDI DALGALAR 11ALl1'"1>E 
OLUU 

Stokholm, 31 (A.A.) Röyter: 
Dageus Nyhedcr gazetesinin ne~. 
rcttiği bir telgrafa göre, İngiliz 
avcı tayyareleri, dün gece, yarım 
saat fasıla ile biribirlcrini takip 
eden dalgalar halinde, Berlindc 
hedeflerine hücum etmişlerdir. 

ilk alarm gece yarısından son. 
ra saat birde verilmi§tir. Şiddetli 
infilakler işitilmiş ve Berlinlilcr, 
uığınaklara grmiglerd!r. Hava da. 
fi bataryaları, şidactli bir ateş aç. 
nu§tır. Alfırm, saat. S 20 de nilıa· 
yete ermiştir· 

Bcrlin, 31 (A.A.) - Stefani 
ajansı bildiriyor: 

Bu gece ingiliı tayyareleri Sie. 
mcns fabrikaları üzerine birkaç 
bomba atmrşlardır. Hasar udır. 
Civara zehirli bombalar düıtüğü 
korkusu ile ihtiyati bir tedbir ol
qıak ilz:ere Hottbuscrtor ile War. 
ı;cha • Mcnbrucke ve Alcgandcr 
~latz ile Harmıınplatz arasında 
ı;lcycn toprak altı trenlerinin sc. 
ferleri tatıl edilmiştir. Bertin hal. 
kının numune olacak tavrı harekeU, 
t lc!ııt verllnıcslııln önUne gcçml§Ur. 

Londr.ı, 81 (A.A.) - :rc11embe ıık· 
ı:ımı Euende Knıp fabrikaları U.ı:crl· 
no yapılan ho; 'l Mcu nun 1 tı.ı:.k e· 
den bfr İngiliz pilotu, bcde!ın nUll 
bır fııabetle bombardıman cdlldl~lnl 

ıuılalmııtır. 

Okudu~"ll ilk plC.kl sa· 
f~:.ı. ~ıktlb'IUI YC bu 
!7nh er pta~'"' pcrıı: 
kcnde satı, flah 140 
rraro:; olduğunu sayın 
mU!JU.-rllcrirnlze bilclir

•,: ;.:,.nı ı !:lo babtJyıını· 
''Arl•ıı mltralyözcUıU dört lnlılAk 

olduğunu mUpnhcdo etmiıUr. Bundan 
sonra, yapılan 'basarı görmek itin tay 

Columbia Piak Şirketi yaremız: heder tızmndo daireler çiz· 
mcğa baglaını,tır. J;u canada lkJ in· 
.tt!Ak daha olmuı, mUteaklben do yan· 

lsk ve hepsinden cUrotkfı.r oldu. gmlar çıltmı~tır. Ycı:ıımıardan birin· 
Bu nndı yerine getirdiğin gUn, den bUyük kırmızı bir ziya hllzmesl 
yalnız Dnnimark:ının değil, yer çıkmrotır, Yeniden iki tnctlAk oımu~ 
yazUnUn bUtUn lmhramnnlan- "e her taraftan birçok kUçUk ma,·ı 
nir. en UstUnU olacnksm... ziya hU:ı:meıcrt peyda oımu~ur. Hedef 

Vikinglcr ve Danimarka asil. ıtır Uıcrlndc onbcş )irml daldka kadar 
zadeler! Vegeni nlkışlacjılar ve uçtuktan ıonra bW yakından takip 
eere{ine içtiler. eden filomuza mensup iki tayyarenin 

Vikinglerle Norveç krnlı Ha• blrl.sfııln attığı bombalarla çıkarttığı· 
akon ve Norveç asilzadeleri ara· mız yangına muvazi bir yııngm sıısııe· 
sındald cenk, Hiönın Gevaag fi. ıl çıkıırtmı~tır. Danu, yolumuz· 
yonında oldu. Bir ihtiyar Norveç da hedeflerden ııo kilometre uzakıa,· 
1i eaz §airi bu cenk üzerine çok tıklan sonra mltralyözcumu. hAI! 
güzel bir dE.stan düzmüştür. • )"angmları görmekteydi.,. 

~:r::d:ı••r1 Zirai inkişafımızın 
Londraya müstakbel amillerini 

dün beş defa t' t. k I 
hücum edildi ye ış ıren arı ovan arı 
Birkaç ölü ve yaralı ve 
ehemmiyetsiz. hasarat 

var 

lngilizler 
80 günde 
3954 
Alman 

tayyaresi 
düşürdüler 

Londra, 31 (a. a.) - Röyter: 
On iki kadar Alman tayyare· 

cini, yirmi kadar Mcserşimit av· 
cı tayyaresi refakatinde, bu sa
bah, lngiltcrenin cenubu şarki 
bölgesinden geçm~tir. On dald· 
lca sonra, :iO n vcı ı efakatinde di
ğer bir büyük bombardıman tay 
::are filoau da gözükmüetUr. 

Yanm saat so:ı!·a, bn tayyare· 
ter, kanşık bir vaziyette yeniden 
~ahi! üzerine dönmüşler ve Ingi 
liz avcı tayyareleri tarafından 
hücuma uğramı§iardır. Bunun 
Uzerine şiddetli bir muharebe v .ı 
kua gelmi~r. Sanıldığına göre, 
asgari üç ve belki de dört düş· 
man tayy-.ırcsi düşürlilmüştlir. 
Bir bombardıman tayyaresi yere 
<.litşmilş ve bu tayyarenin mUret 
tcbatındnn paraşütle atlayan Uç 
ki§! esir edilmiştir. Diğer bir tay 
yare denize dü~üştür. 

AKŞAM y Al'IL\N nucroı 

Londra, 31 ( A..A..) - Ingiliz 
hava nezareti tebliği: 

Ak§aın fazla miktarda düı
man tayyareleri lngi,Iterenin ce· 
nubu §arkisine yeni bir hücum 
yapmışlar Ye biribir.i ardından 
kısa fasılalarla gelen dalgalar 
halinde Kent Kontluğunu geç. 
mifllcrdir. Bunlardan bir kısmı 
Londra rnrntakasma kadar gel· 
mi.slcrdir. Avcı tayyarelerimiz 
mukabil hücum yapmıulardrr. 
Hasar ve zayiata ait rapor he
;:Wz alınmamıştır. 

Bu hicuın esnasındaki düır 
man zayiatı hariç bugün düşma. 
nın 46 tayyaresi avcılanmız ta· 
rafından düşürülmür;ıtiir. 21 Jn. 
giliz avcı tayyaresi kayıptır. 
Pilotlardan 16 .sı Mğ ve salim· 
dir. 

LONI>RAl>A TEHLlKI: 
lŞARETLE.Rl 

Londı-a. St ( A. A.) - Bu sa· 
hah Londrada. al!nn işareti ve. 
rilmiştir. Alarm 35 dakika sür· 
mü~tür. 

lKlNC't 'fEHLlKE İŞAHETİ 

Londrcı, 31 ( A.A.) - Loıxlra
da. bu sabah ikiJ>Ci bir alarm 
işareti verilmiştir. Bu ikinci a· 
lirm 45 dakika sUrmUşt.Ur. 

UÇONOU H'OCUN 

IJ01ıclro, St ( A..A.) - Röyter: 
Londra mmta.kaaında günlin 

üçUncU alarmı 50 dakika sUr. 
müştür. Pike uçan bir Alman 
tayyaresi, Londn. civarında bil" 
yUk bir §ehre bombalar a.tmıı -
t.tr. Sokaklar, her zaman olduğu 
gibi cumartesi pazar pazarında 
alı~veriı eden halkla dolu idi. 
!Kadınlar ve çocuklar derhal sr 
ğmaklara ıse,•kedilmi§tir. 

J..onclra üzerinde üçüncü B

lirm verilirken, lngilterenin ce· 
nubu §arkt mmtakuı üzerinde 
şiddetli bfr hava. muharebesi vu· 
kua gchnlştir. Bu muharebe es· 
nasında, büyük bir dU3JUan 
bombardnnan tayyaresi filosu 
on da.kilia içinde, lngiliz avcı 
tayyareleri ve baraj ateşleri ile 
geri püskUrtUlmüşlerdir. Bir çok 
düşman tayyareainin d~rilldil· 
ğU sanılmaktadır. Diğer tayya· 
reler, filo dağılır dağılmaz. her 
istikamete doğru kaçmışlardır. 
Beş paraşütün yere indiği gö · 
ıillmü§tür. 

DöBDUNCO R1)'CUM 

Loııdr~. 31 ( A.A.) - Londra. 
da dün ak§ain verilen dördüncü 

(Bas tarafı J nddc) 
bundnn sonra ~öy enstitüleri 
bahsine ~cçcrek eöyle .kmi§tir: 
"Yeni kuduğum•12: köy enstitiJ· 
1 cı i. tam bir faaliyc·tle ve buralar 
da vazifa a!mııJ arkadaşların .. alt 
dirine Ja.ylk dikkatleriyle işe ba!'l. 
hımıştlr. 

Ziyaretim ben1e bu kanaau 
ridı.li suretle haaıl etmiştir. Teş
rini evvel sonunda alınacak 3000 
tclebe ile l:crabcr önümüzdeki 
riers yılında 6000 köylü ~ocuğun 
<.lan mürc-lu:ep bir kadro mecvut 
rıh.caktır. Bu mü~Mıeselt•rde na
s&! çauşıldığını anlamak için gör 
1uğum şu mnnzarnyı söyliyebill 
rim: Bir kısım çocuklar atları 
tımar ediyorlar, bir ku;ım tarih 
<lersinde Es!dtlcrin Mısı~ istila· 
ı;ıım anlatıyor, bir kısmı tabiat 

alarm isareti, gece geç vakte 
kadar devam etmiş ve altı bu· 
çuk saat sUrmü~tür. Şimdi öğ
renildiğine göre, düıJman· tayya; 
releri, 16 taşra şehri üzerinde 
uçmuşlar ve lngilterenin şimali 
şarkisine bombalar atmışlar. 
dır. 

Bir §ehirde bir ev yıkılmış, 
bir diğerinde bir mektebe isabet 
vaki olmuş, bir üçüncüsünde de 
yangınlar çıkmıştır. Mmtakanın 

büyük bir kısmında tayyare da· 
fi bataryaları faaliyet göster -
mişlerdir. 

BP.:ŞtNct TEl'ILtKE 
l~ARr:Tt 

Londra, sı (A.A.) - Akeam 
kararırken, Londra mmt.akasın· 
da günün beı:inci alarm işareti 
verilmi§tir. -

ÖLENLER 

Londrll, 31 (A.A.) - Dün gc. 
cc Londra mıntakasında yapılan 
hava hilcumu, bazı zayiata sebe
biyet venni§tir. 

Bir kadın, bir erkek ve bir 
çocuk Londra hastahanesi mor. 
gunda yatmaktadırlar. Bir bomba 
parçasiyle kafas1 yanlan' çocuk 
ağır vaziyettedir. Bir kız çocuğu 
ölen bir ana da aynı hastahanede 
tedavi altındadır. Yıkılan evlerin 
enkazı altından çıkarılan üç ce. 
set de civar mahallenin morgun. 
dadır. 

LONDRA\"A E\.''\'ELKt GÜ:SKtl 
HCCUı\ILAR 

Londra, 31 (A.A..) - Röyter: dUn 
bef saatte Uı; allrm l§ıırelt nrllmlf 
olan Londra mmtakaaında ılddeUI 

hava muharebeleri olmuıtur. Ba:ı:ı 

bölgelere bombalar atılmı3trr. Fakat 
muhtellC !atıkametıcrden gelen ve 
Londraya yaktaomaya te:ebbUs eden 
Alman bombardıman tayyareleri dal· 
gaları, lnglllı 'vı.:ı tayyarelerinin hU· 
cumu ve hava llall b::ı.tnryalarının ba· 
raj ate3l karıımnda dağılmı§lardır. 

ln&'lfü; tayya~lert, Almanları ııahl· 
le kadar kovalamııtardır. 

Londra mınt&kur Uzeriııe hücumla· 
nn en mWılmmlnl, UçUncUaU te.,kll 
telku eylcmloUr. Sanıldı"ma ,öro 
dlSrt Alman tayyareal, bir fabrikaya 
nJ,an almakta iken dU1UrWınU1tUr. 

Bunlardan bir taneal yola. diler bir 
taneal ıu tabrlkuı clvarma dUtmUı· 
tllr. Dlfer bir b!Siıtde bir Alınan bom· 
bardıman tayyaresi, bir demlryolu 
J.J5prUsU ch·armd& dUemU~ ''e d!Srt ki· 
ıllik mUrcttebatı ölmUJtUr. 

Diler bir noktada, ylnnl ~ınbardı· 
man tayyare.sine lnrtttz avcı tanıare· 
len bUcum et.mı,, bunları geri pili· 
kUrtmUı ve aarart bir taneılnl dUJUr
mOttUr. 

Bir çok Alman tayyareleri, Londra 
mmtakuına varmadan rtaha nhll U· 
zerinde nı.ubarebo vermek mecburiye· 
tinde kalınııl&rdır. trıgllterenln cenu 
bu p.rldalnde 40 dakika. aoklz Almaıı 
tayyarelt dU1UrUlmtl1Ulr. 

BİR Al'DA DUŞVRtlLZN ALMA~ 
TAl'l'ARELERl 

Lonclra, ıı (A.A.) - İngiliz nen· 
reUntn bu ıabah blldirdlğlne göre. 
atuıtoa ayı zarfmda İngiltere Uzeriıı· 
de dUıUrUlen .Alman tayyarelerlnlD 
adedi bini ıeçmlııUr. 

Şiddetli hava tu.llyeUnln vukubul· 
duğu ıeçen hatta, 278 dlllman tayya· 
resi dUşürülmU§tUr. Aynı müddet 
zar!mda lnglllzlcr, yalnız S9 tayyare 
kaybetmltl•rdlr. 

Holandanm lat11tya bAtlanmuı ta• 
rlhl olan 10 mayıstan ltlbıırcn 1nglllı 
hava kuvveUerl, hava da!l batarya)a• 

bilgisi deminde gclinei;in namı 
b;r bitki oıduğunu tarlaiard:lki 
za..armı, bundan korunma ç:ıra
ıerini öğn:niyor. Bir kwmı kı~n 
yiyecekleri lahnanın yaprağında 
ki kurtlan öldürmekle meşgul, 
bır kısmı lw~alarmın evlerine ca. 
tı yapmakh uğraŞlyor, bir kısrm 
üa o gUn yiyf"Cckl"'ri seb~cyi ayık 
lamaktarlır. Bu ınüesscscler ~ir 

J" kovanı halinde tam bir aile 
görününü ile batUn ihtiyaçtan 
kendi ihtiyaçla.rma ocvnp ver 

mck miiweri et~afında i~liycn 
b!r inl!an tabrika~ıdır. Böyle ye· 
tişen ve alacaktan vaz:feyi kil
çük cüsselE·riyle kıyas l>diJmeye· 
cek ciddiyetle yspan 'köylü ço
t uk1annu7.Jll yanıt yetiştireceği 

ncl'illeri tahayyül etmek çok güç 
bir şey değildir. 

n ve topçu tarafından tahrip edllen 
ve tahribi re.mıcn tc,,plt olunan Alman 
tayyarelerlnln adedi 3.05t tUr. Bunlar 
dan 600 tanesi, tayyare dafi batarya• 
lan tarafından dU~UrWmU3ttlr. 

ALMAX BAŞKUMAXDAXLIGl
NIN TEBL!Gl 

Berlin, St (A· A.) - Alman or
duları başkumandanlığmm tebliği: 

Dün, gündilz, muharebe ve avcı 
tayyarelerimiz. İngiliz adalarma 
ka~ı yeni sllrprfz hücumlan yap. 
mt§lardır. Muhtelif tayyare mey .. 
damlan hangarlar ve kamplar, 
bombalarla ciddi hasara. uğramış· 
trr. Orta. büyUklültte 1birçok bom _ 
balar lngilterenin cenubunda bir 
ukerr kı§la. civarına düemüştür. 
Bu hlicumlar esnaamda, ezcümle 
lngllterenin cenup uhllinde avcı 
tayyareleri barajının kınlması es
naamda, birçok elddetli muhare • 
beler olmuetur- . 

30 31 Ağustos geceai, lllUhare· 
he tıt,yyarcelcri f!lola_rı. muP,telif 
hedefler esnaınnda, merkez! lngfl· 
tcrcc::Ie liman tcs1saflarmr ve milli 
mlidafı?.a için çalışan fabrikaları 
bombardrmnn etmişlerdir· 

Taymis nehri mansabında. pet • 
rol depolan ve doklar, müesair su
rette bombardımıı.n edilmiotir, he. 
doflerde şiddetli yangınlar çık· 
mr5tır. fngilir. limanlarma mayn • 
!ar dökUlmesine devam cdilmi§tir. 

DUn gece, !ngillL tayyareleri. 
Berline ve Almanyada diğer he -
deflcrc kar§ı hUcumlanna de\'am 
etmişlerdir. Bcrlinin dahiline ve 
1!.l'nl zamanda amele mahallelerine 
bir mikt:ır bomba dU§mUştür. G~ 
rek bumda gerek diğer yerlerde, 
yapılan haııar ehemmiyet.sizdir. Hig 
bir ölü yoktur· Blrcok kimse ya· 
ralanmı§tır· 

Dün gündüz vukua gelen hava 
muharebelerinde, 93 düşman tay. 
yarcsi dü§UrülmilflUr· 

Almanya üzerine yapılan gece 
hücumlarındl\ İngilizlerin kaybı 
hıwa dafi bataryaları tarafından 
indirilrni' bir tnyyare ve Alman av
cı tayyareleri tarafından di15UrUL 
müş diğer iki tayyarcdir· BunJarıı 
b&hriyo hava dafi bataryalarmm 
elmal denizi aahillnde dliaUrdUğU 
diğer iki tayyare daha illve edillr
ııe, dUı:manm dUnkU umumi kayıp
lan 98 dir· 3' Alman tayyaresi 
kayıptır-

Hebrldes'lerin garbinde faaliyet· 
to bulunan bir denizaltı gemisi, 
ku\-volli ıu~tte muha!ua altında 
seyreden bir kafileye hUcum et • 
mtıs ve ceman 2g bin tonilato hac· 
mlnde fü; vapur batırmııtır. Bun _ 
lardan bir tanesi 12 bin tonillto 
hacminde bir petrol gfl~idir. 

VAKiT 
Gazetesi 

Sekizinci defa olarak 
tertip ettiği ucuz kitap 
kuponlarının ne§rine 
bugünden itibaren ba§· 
lamı§ bulunuyor. 

Bu müstesna 
fırsatı 

kaçırmayınız 



ıı... .. 4. y ...... ~ ~ azan : ..va Loadon 
~ ""~ ı.... rtn lılllasaaı: ...ı.. 
'ı:'.' ba.tıı, ':J'ata... •danı :rıenctntn mr- de bukma gelmiyor ... ,.nıç uyudufu 
lı.~ ~ " ... Yanı yok ki"' • 
~Ultte.n 

80 
::encn,rı teda • . • • • • • • • • • • 

-. dQ,lıtıııu. "14f:t rıra. Y&tzp dıılnu,,· Bilyilk fenerler beyaz ndamm e. 
~ I' ~~an hlzınetçtsi· vinin öntlnde ıeıldar'ken, o btltUn 
.~:llıedıttn.e baltıp (Jessi)ntn gece, tUfeğiyle rovelverinin arasm. 
~J._;.'4111.tlcu ar bakrnaısrnı al!ylcdi. ruı, korkulu bir kabus altmdl\ inil. 
~--o~~lrrdı. Gelen gemi· deyip durdu 

~ ~~ t'ttı d 
1 lataıa.ıtoıa Olduğu· - 2 -'''""'it l\ı dlrt~l%den •Ytran kum ••• l'ERtıl>l S ~~ d.lktırnı,u. Birtn· Ertesi sabah, "Dııvid Şcldon'' 

'~ l'ı4•arla.k benı.ıyen, diğerinde hastalığının gittikçe arttlğuu ve. 
~ bfte.r be. lcnınızı bulunan haınete doğru gittiğini anladı. 

~~ıııt1e1 ltt.ı~ 'Vardı. Bu Udn Derma.nsızh''l arttıkça arbyordu· 
~· lere göre imdat 1· Buna hiç §ilphe yoklu· Bundan baş 
~ ~ .q ka difer tehlikeli Araz da kendini 
~ 'cıta 'lılı.: Uatu haata zen· göstermişti. 
~'~da Yapmak Uzero Her an mücadeleye hazır bir va.. 
~ltr,~iılıo,tu,~:ara gitti. Uç ziyette. devre çrktı· Ufak bir baha.. 
~"' "hı.an ccrtttcn korkan ne arıyordu; ehemmiyetsiz bir hl.. 
~ ~ ~ &n1a Ztncller buıanup di:oe çıksa da kafalarını ezsem, dl.. 

P ~lllak Uıera oraya yordu· Başka vakit olsa aldırUJ et.. 
~ iıtsyordu. miyecekti· Fa.kat bugiln 1yf blr ders 
~ elzemdi; bunun için sudan bir se. 

ı. l't eııı;..~ •ıııı..::"'ırttı B bcp bulmak ieabcdlyordu· 
~ ~~ çeıcİu alıkçı kayık. Gllnden gUne, zenciler daha 
~tt endiitlıt ~ P kayıkhane. 
~,.,_1~tlrıiı. oğrenerek i)ice küstah ve daha hilekar oluyorlar. 
k.j"'""f'I dr. Geçen gece ~erin, evinin 

\ı.... ~ e~ :ırotıe kilitlemek etrafına kadar s0kulmalan hayra 
~~e er riy 1r tedbirdi; çlln.. albıet değildJ. 

lcı. ~en ~lı:kta ve hilede Erg~ onu ha.kl~ııcaklardı· İyisi 
ı:ı,.;• ~ kalmıyorlardı· 
~ ~ ı. ~~ ~. Bahilde U: mi dana CV\"01 harekete geçip ka· 
~ ;ııııara, ~ la.bab, Y1nni zen. falamu ezmek ve karanlık nıh _ 
~~lt'ta ltad l'r§nıası demekti· lıı.rma beya:ı: adamm pft.kbnlyetlni 
'il.... 'otı,•• ada~trı basıyorlardı· krzgın bir ~mirle i§lenıck 18.zrmdt· 
"'1~ h~tiııden atında bir kayı. Bir saat gonra meyus bir halde 
~ 'dlp e•~irt - ~-nazar, zen. döndU. Hiçbir frrsa.t çtknıBJ'lll§tr· 
~ l'lı).."ı...o.edikı ~eUerini ik. 
ı-;'P!ar ~ otııı 'tine göre_ ._ Hastalık salgını yayıldıktan JtOnra 
~. ~e tı~den dolar ediyordu. hetnen her gUn bir itaataizlik va
\~ ''et rlıı eh V\ıkua gelen za.. kası olduğu halde, bugUn. zenciler 
~~ti" ç~Yetll oluyor. böyle bir ıcıye kat'iyyon ehemmi· 
~~ "-~· &'i bu g1..ı:~1c iL~ "'4ll u.&;l yet vermemişlerdi· 

bil!rı.._ ~ Ytdi "C'ft- hl '-';le -~~Ya t k~i kaçmıştı. ~sen ç alrşkm olmadıkları 
~ tıı~le utuıaraıc, ellrUne bu a.Jallıca ha~ket bile eilpheyi 
~ aıt~•ttıltı:nden geldiler. davet edici mahiyette değil miy. 
"~-te~ i~ni tına göre kay. di? Açıktan açığa zorbalığa kalk • 
~ 'tı ler<U. '? YalnyamJar .öl malan, herhalde, böyle hllekAr blr 
ıq~. . s..ıuıde 0dlııcJsi ise hl.. iJ lh.~b~olaeıyo...ı Ba.ltla.nıyor; ve ru~ taşmı&larmdan da:ba. az tehll· 

'IA ~~' r 8atıd •1.1tı. Anl~ılnn keliydi-
~: ı~ ita aı eıe geçirip doğ' "Da\it Şeldon,. geçen gece, oda... 

~ 've ~t~ tlt~lttı. • sının etrafi:iıda. dola§alılarm oda-
-t ~ ~llflıı Cl.tll::~r Yakıp getir. ya. girmelerini beklemediğine pi§• 
b4~;_'<1le b 1 için beyaz a 

~ '-' '4ıı ""'il:~ Iraktı. Beriki bl. man oldu· Btrabaydı. zenciler içe. 
,,.._, l)ı,._ "e b enerı · r • ..., hıt 'tlyı ~tın ziyasmı L riye gireceklerdi· O takdirde bir 

~ lltrtt lııa~t e PekalA !" ma. ikisini l>ldürlir; diğerlerine de ada· 
~ eııflııtddeıı. bi .Yaptr. makıllı bir ders vc ..... ıa olurdu· Ba 

lt e~ l'i "'~ d·- ·-..._ · 1~r llatu -=-' -.:c;e, ıgeri kad ah ı k 1ı: b \;-y'lıı11~lttı. b kapalı balkona ar v ıı ye arşı te ~may-
~ elliıir 'Vu fenerler böy. dı· Hastalık, anbean beni yıkar da 
~ ~ '4!._ e Yerlerine ko. ellerine düııerlm diye fena halde 
~ ~~ dttin endüjo ediyordu. İki yüz zencinin 
~~· 0 ~ n bir ''oh!" çe. isyan ettiğini, çiftliği zaptederek 
~.:- ~iti lafına attr: Çok 

~ >""'11. ~lı U.t11tı.:e bitmtştı. depolan yağmaya koyulduğunu 
~~~e~Yordu e, Yanıbagında her tarafa yangın verdijini ve 
~~· bıç k Yetd· Rovelvcri eli. sonra da bahkçr ayıklarına. bine. 
~~ı, ~ı~di. Bir sııat rek Malayta adasına kaçtıklannı 
~'~ "'-slllda kattın, uyku tasavvur ediyordu· 

tıı teçını. b'Vo Ynn yarı. Gözünün önUnc gelen manzara-
" ~ ~ irhaJde JstL 
~ııı.. •. •lliJı larm en fecil ~ydu: gilneete ya· 
it~ b~u:ına sarııdJ. E. but dumada kurııtulmll§ kafaamı. 

~ ~U... Onda ~phell bir yamyam kabilesi, ağaç kütük • 
~ terinden kayıklannt koyduğu bir 

' bt.: {1 Ya.ta - tıangum üstüae üynet makamın • 
• ~.'-ttı d a§eaın:' Odanın ka... 
'"!:~ı tıran b! eydf; fakat da yerleııtırecekti· 

'ı!. 1l'dtrılat r llınba oda. Mademki ''Jesi,, gecikmişti; eld· 
~~~. bir •Yordu. detli hareket e.- lfWmdı· 

~ ~ ~~le "~ "aniye, te. Zencileri iş ba5ına ç:ığıran çan 
~ bfr tııııl<iazn Ulağı kiri3te 

~ ~~1rııı t.:ı~ 
'~ ~. Od •1.1ılar du 

~ lı•ııı eıerfıt aaının etrarm.: 
b lıaııı dof Çerfalni gözet.. 

~ lt~I:- ~•I llflıklaruu an. 
t ·~o'> 6 baık. 
~.~ o<raı: 
1 

~'-tı. ~ t\>I k·-'-1 
\ ~ "'' --... ar üat.U.. 
!(_ '~~~e1cıe::r on iki ka. 
('\ ~~ t. ~\> • Pat, pat. 

• Ct. ~ ~~. •ltıtı.cı'a kaçak adam. 
" / ~~ ~ı~- %angırdadı: 

• 'f '""'%ıa lııı' ~ ~>. 1\ ~r... diye mını 
~ ~ alclllı bir de~ 
~~ ~~~; ~llndc, Yusyu 

~~ ~-1~ t~ talkannı:-~ 
wı~ ~ı'1.. '-~: ,~hi ııi~Yul§ıfında, r.

1 
~"" ~ •ıııt lata n Yordu. 

~"S ~ ha"ada ah nUruna bo 

11 . ı~ t~ta~~ktu. e~~f&k bk 
"t ~ ~a....."""lll. lleıJt gardan. 
~ ~-·l{u. h, "ah~I ı. 

t )~ ·=~ l'ap 
'\; t\..1~ l kt taklarla örtUL 

'-' ) ~l'bı ~Ik Baçlr iki 
~,.I, ~~~ 'nltığu tıyku çeke.. 

henilı: çalmmIŞtı. ''Şeldon,. u gö.r. 
naeğe geldiler. Kamp yatağını ve
randanın altına aldrrmı& ve yata • 
ğın üstUne uzanmıştı. Blrdclllıire, 
bir sUrll vahıi kayığmın lld taraf. 
lı tek ktlı'ekle sahile yaklqtığmı 
gördü· Bıı kayıklardan kırk adam 
çıktı· fümdilerl çıkQktaiı sonra 
kayYklannı kumsala çekiller. 
Mızraklar. oklnr, yaylar ve sivri 

t.opuzlarla mücehhez kırk zene! be
yaz adamm bahçe kapısı önllnde bi· 
riktiler· Fakat içlerinden bılrl balı.. 

çeye gireli· Yalmz "Berand., m 
değil, ada ve ada~arın hepsinde 
kanun buydu ve kanun :r.encilcrden 
hiçbirinin meçhulü değildi· 

''Şeldon" ba.hçe yolundan eve 
doğru gelen adamı tanıdı· Bu, 
' 'Balezona., kabilesinin reisi idi· 
Kabile reisi Verandanın merdive
nine yaklaştı; fakat basamaklarm 
dibinde durarak yukarı çıkmadı· 

Yukıırdaki efendiye oradan söyle· 
eli. 

/ t"i ~~l'ııı. rıu alıyor. 
'J ~ti""tr, he Kabile reisinin zekası mensup 

,Jt ol°~~ ~ l'tıj 1tli. ~ Pa.I de uyku. olduğu ırkın vasati zekasmdan 
'll_a ' 1ııq 't-: ı~tllnd~~aııb Yattık. yüksekti· Fakat bu zeka, rııhun • 
lfl".'. • ~ Crfrıd aıılannı • • ,-P ~ ~4ı: a\>ıırdu~n birinin be. da1d fıtri adiligin kolayca te.zahü-

ııı,1. gu kUfUrlcr! rllnden başka b!r şeye yaramıyor-

lılt hc~·aı a<faın ... Hiç du. 
(Dcı'<lmt var) 

.H A B g R - Akşam J'OSQlft 

Şehir mektupları : 

Bir çöpçü ile konuştum 

f STA~BULDA SOPRONTO 
DAGI r\· EREDEDiR ? 

1 
Dikkat ettim, aşağı ytikarı bü· !erek (İstanbul rehberi) ne kayde , , 

tün .gw:teler - eski bir tabirle · d~ldi~ini belediye temizlik ameleai 
beledıyenın "senahanı,,... okudu· ~yluyorlar. 
ğum yazılardan anladığım şu ol· *•:•* 1 
du: Şehrimiz temizlik bakımından Şehrimizin temizlik kadrosu az 
"güllük, gillistanlıktır!,,, mıdır? Bunun için mi çöp araba· 
Doğrusunu isterseniz, ben kendi lan bazı yerlerde günlerce, bazı 

1 
-

KtNiN FIYATLARI 
Türkiye Kızılay Cemiyeti 

Umumi Merkezinden : 

= 

Harp ''nzlyeU dolayıslyle klnln mallyet !lyatııınnda hasıl olan değ!· ' 

şiltliltten kinin ve mU~tekkntmm 1 Ey!Ctl 940 tarihinden lUbnren fiyatla. 

rımn arttınlm:ısı ;ı.aruretı hasıl olmuııtur. 

Bu hususta !azla mnlQmat almak lsUycn nltıkadarlarm lstanbulda 

Kızılay Dcporu Dlrckt6rJllğllne vo An'karada Umum! Mcrkczlmlze mtıra-

caatlart rica olunur. 

hesabıma bu neşriyatta mübalağa semtlerde, saatlerce Hızır bekle 
görüyorum. Hele şehrin temizliği nir gibi beklenir. 
etrafındaki neşriyatta .... Bizim ar Sım ve sebebi nedir bunun? ,.. , 
kadaşlar galiba ana caddelerden Bu mesele etrafında asıl alakalı -:.-------·ı :..--------.. !"'-------· başka yerlerde dolaşmamışlar, bu· insanlarla da, çöp~ülerlc de konur Cep.Kol ''e Masa Fotoğr.a! makineleri A E G VanWatl!rlerl 1 
ralardaki pisliği görmemişler. E· tum. Sorduğum suallere wrdikleri aaatlerı 6 Ay Vade Ocakları, Cezveleri 
ğer, kenar ~mtlerde değil, hatta cevap1arı hülasa ediyorum: e AY VADE 4 AY VADE 
ikinci derecedeki sokaklarda dolaş· ı - Beni buraya AH getirdi. O ._ ________ --------= 
mış olsalardı, temizlik işlerindeki da bizim köydendir. Gc~cn yıl be· Avizeler A E 0 
neşriyatalnnda ifrata vamıazlar nim işimi yapıyordu o. Birkaç pa· cırınıan, ıUpUrgelerı 

Havagazı ocakları 
LUksor Radyolan 1 

ve hed1yctık ~a dı. Fakat ayıplanmaz, bu aziz rnes· ra toplamak için buraya gelmişti. 4_6 Ay vatıe 
lektaşlar "serçeden bas}<a kuş, Çalr~tı. çabaladı beş on para yaptr. 

KiJmür sobaları 
4-G Ay Vade 

Mahmutpaşadan başka yoku5,. bil Bana haber iletti. Geldim, onun 
medikleri için, daima bUyük, nna Yerine kaydoldum. O S M AN $ A K A R ve Şki. 

Galata, Bank<ilar Caddesi f50.47 Tel: '2769. Beyazıı'l, Unlvemte 
Caddesi No: 28. Kadıköy, tskelo Caddesi No: 33/2 

caddelerden, Ayaspaşa asfaltından, 2 - Bu i~ten anlamam, benim 
Taksim • Harbiye yotuıldan ye bu· i~im bahı;eciliktir. Dokuz aydır bu 
ralarınm temizliğinden bahsedi· işte çalışıyorum. Allah bereket 
yorlar. versin üç beş kur.us biriktirdim. llk • • • • 

Maamafih bu noktada da alda· b~han iple ç~iyorum. Hemen kö· ,.ELeylı Ven 1 K o 1 eJ Neharı ' 
nıyorlar. Sanki ana caddeler temiz yume donecegım. 1 rkek Kız • 
mi? Başka semtlerden bahsettniye· 3 .- Eh artık evlenme ya~ma JLK • ORTA • LiSE 
ceğim; hergün kaldırımlarını çiğne· geldım. Çoluk çocuğa kan~mak 
dikleri Ankara caddesinin - hele ıa.zrm. llkbaharda memlekete döne· Taksimde SıraserıJilerde: · Yeni açddı 
pazar günleri • hali nedir? cei:rim •. Babadan kalma bir tarlam UüdllrO: Eski Rt U Terakki Dlrekıari1 M. All a •• - Kum 

Sokak ba~lanndaki kitapçı dük· var. Bırkaç para da topladrm. Al '" ~ ...._. 
k!nlanmn öhlerindeki kaldırım ke· lalı ne verirse geçinir gideriz. 'ı Huausıyetıerl: YABANCI DtLLER ôQRJln1lıUNE genı, ıallquta 
narlanndaki seyyar yemişçileri, C'ıeniş omuzlu, kırmızı yüzlü, ehemm1yet vermek, ıımıflarmı mı mevcuUa tqk:U ederek taıebeatn!.n ca· 
caddeleri süsliyen (1) karpuz ka· bileği üç insan bileği kadar okkalı. ıııma ve IDld§atı, sıhhat ve lnzlbatı Ilı yakmdan ali.kadar olmaktır. 
buklanm, çekirdekleri, iizüm sap· eskilerin "irikıyım!,, dedikleri cins· Mektebin denize ntzır kalorlterll tenettlllhanı ve jlmnutik]wıeat ftl'dn. 
larım görmüyorlar mı? ten bir temizlik amelesi de şunları Her gUn saat (9 ile 18) arumda talı:ıbe kayıt n kabul olunur. Tel: w~ 

* * * söyledi: 
Doğrusunu isterseniz, bir vatan "- ömrümde ilk defa elime sü· 

daşr sıfatile belediyeden, soka~r pürge alıyorum. Biz, temizliğin 
mın pislik ve murdarlığından ~ika· kadınlara mahsus olduğunu bilir 
yetçiyim. dik. Nasıl tahmin edebilirdim ki, 

Ben Beyoğlunda, Balıkpazarın- bir gün Allah bu işi .başımıza sara· 
da daracık sokakta bir apartıman cak. Bu i~ başkıdığım zaman, ls· 
da oturuyorum. Bu semt Beyoğlu· tanbulu bilmediğim için epey gün· 
nun en işlek, en gözönünde bir kö· ler, sokakları, caddeleri ve daha 
şesidir. Günün her saatinde bura· fazla i~ aldı&'lill semtleri öğrenmek· 
dan binlerce kişi geçer. Fakat ot.ur le uğra§tım. Çünkü ben Edimeka· 
duğurn sokağa, sokak diyebilmek pida oturuyorum. Oradan kalkıp 
için bin bir şahit ister. Burası bir kaybolmadan, yolları şaşınnadan 
sokak değil bir mezbele, bir süprün bilmem nereye gelebilmek ve tek· 
tü iskelesidir. tar dönmek için ilk işim bu oldu. 

Kendi kadar sakinleri de bed· Bu aptallığımdan değil ha! .. Bü· 
baht olan bu sokağın pisliği hak· tün bizimkiler böyle yaparlar. 
kında bir fikir vermek için ü tadmı Şimdi neticeye varabiliriz: 
Ahmet Rasimin eski lie)'oğlu so· Çöpçülerin bu işe bağlanmama· 
kakları hakkında yazdığı bır ma· lan ve bilhassa birkaç para topla· 
kaleden şu satırları alıyorum: yıp hemen memleketlerine savur 
"Sokağın ne kadar iriboy (ka· malarr. zaten işten anlamayan, 

y~ bacak)ı varsa bir süprüntü, temizlik nedir bilmiycn bu adam· 
ki411ıesinı üşüşmüşler. Ortalık piir lann, tam öğrendikleri zaman, 
ahenk. Bir aralık cümlesi kelle çöpçülük vazifesini gedik gibi ken· 
kelleye geimişken içleri11de11 ikisi di adamlarına devretmeye mu\'af· 
bir hırlamadan soma kofa tutma- fak olmaları ve nihayet bunların 
ya başlı)'or. Fakat ,ıe kafa tutu~. seçiminde ve işe alınışında esaslı 
Esmmı katıa fırlak, gözler ka11/ı, bazr prensipler bulunmaması, a· 
ince, kalın (hav! hav!) ın ardı yok. mdeye temizlik hakkında bir fikir 
Derken gündüz doğmıtş, gece bü· verilmeme.si, kur::lar açılmaması, 
yümüş bir bakkal çırağı elinde sil· işin ba§tan savulması, 1stanbulu 
pürge fırlıyor. Bir iki süpürırr sa· oldum bittim pis bırakacaktır. 

YENİ PUDllA 

l3ilyUk bir Parlıı t:erziha.nestntn mil§· 
terek mesalsile bir FranBIZ g(lzcllllt 
mUtehaasıamm vncude geUrdltl yeni 
pudra halitası: 

RENKLERİ 

pürme.z "kıs, kıs!,,a başlıyor. Htr Bu modern teşkilat işi, asri kam 
bire lıa! ikişer ikişer diziliyor. On yon meselesi, büro, masa vazifesi "Rachel., gayet beyaz bir cnt Sçtn 
ayak e.şici, ard ayak deşici, kıW değildir.: lstanbulun pisliğini gi· ,e!!a! ve aaı bir gUzelllk temin eder. 
koli mucip olan meyan kabarık. dermek için yapılacak şey ı::udur: 

Tokalon pudrası 'havalanc!ı:nlmıı,, 

tır. Bu aayeı'Je ciltte hemen ga~ 
ldlr ve Adeta tabii gtbl g6rtınllr. 

Bu pudranın fat1m.allle artık ''makyaj
lanmIJ., manzara1&ra nlhayet ...nı· 
mı,tir. Fazla olarak terkibinde "Kro· 
ma köpUğil,, bulundu#undan bUtUD 
gün sabit lm.lmamıa medar otur. He-Ortalık kıyamet! altta kalanın ctr Bugünkü çöpçüleri ba§tan ~ başa 

nı çıksın! Birinin lmlağı )'lrtılmrş, deği~tinnek, Ye bu işi bir meslek 
kam aka aka aynelmcf er diye sap· haline koyup ycrl,rine iştahlısmı 
yor, birinin bacağı biizük "vay a· getinnek. M. S. Ç. 
nam!,, r.arasile dt!'ar dibint sokw 
luyor. Dileri kurt kütıdesinc gel· 
miş aşağıdan yukarıya atılmak is
tiyor; öteki gırtlaklamış koltttk alt· 
kırım kan.şlırıyor, beriki hırpala· 
mış durup durpp silkiniyor. Fakat 
kümede karışık ne kadar ltllıana, 
prasa, patates, enginar, t:ırp, 
fasıı[j·e, nohut tanesi, işkembe kr 
mıtısı, 'j>astırnıa dibi, peynir rende 
si, ekmek uf alı, sovan kabu411, 
kamibahar koram, ayva göbeli, 
kamelya sapı, testi kulpu, şışe km· 
ğı, P<mtaüm dülmesi, um kırık 
yorgan iğnesi, kirli hesap f,m.sllltr 
sı, karama çanın be)'İ, fan tisi, tav
la zarı, sade dibi kalmış poturu, 
zıvanasız üçüncü nevi paketin ke
narı, yoğurtlu kebap bakiyesi, kır 
maş parçası, sarı havyar döküw 
tilsü, onl11k kiraz ağızlık, vollamn 
kapağt, meşlım sigara izmariti, 
sardı'.!lya kılçıtı. potin ökçtsi, ço· 
rap koncu, lıi.stik eskisi, salep taba· 
ğı, böbrek içi, çavdar ekmeği! tıe? 
!er, neler! 

Ahmet Rasimin bu tasvirinden 
bazı şeyleri çıkarıp, bu halitaya 
mevsimlik yemiş \'C sebze kabuk 
larile çöplerini, balık başlarını ita· 
ve edecek olur·ak sokağımın pis· 
liği hakkında bir fikir edinmiş o· 
lursunuz. 

Eğ'er gazetelerin birine (~ir 

~---= ·r;---- ,--. - - -.. . ... . 

1.9.940 Pa~ar 
S.30: Program ve memleket saat 

ayarı, 8.S:S: Mllztk: Marşlar (Pi.) 9.00 
Ajans haberleri, 9.lO: Ev ltadmı, 

0.20/930: :MUZlk: PIO.klarla ma!"§lar, 
12.so: Program ve memleket 8a&t 

o.yan. 12.35: Müzik: Alaturlta, 12.~0: 
Ajans haberleri, lS.05: Mllzlk: Şarlu· 
ıar, 13~/14.30: Müzik: Radyo salon 
orkestra&J, 18.00: Program ve saat 
ayan, 18.05: '.Mllz.lk: Cazbcınd •(Pi.) 
18.30: :Milzlk: Melodiler (Pl.) 18.45: 
MU.Zlk: Radyo caz orkestnıer, 19.30: 
MU.Zlk: TUrktllcr, 19.45· ltemlcket sa. 
at ayarı, ve ajans, 20.Öo: Mllzlk: Fa· 
sıl heyeti, 20.4.5: Konuııma, 21.00 
MUzlk: MU~terek ve tele §arkılar. 
21.SO MUzlk, 22.30· Memleket saat 
ayarı, Aj:ıns b:ıberİerı, ve Ajans spor 
senial, 22.50: Cazbanıl (Pl.) 23.25/ 
23.30: Yannki program ve kapanış. 

Sinema ve tiyatrolar 
E. Sadi T eh 1 'iyatrosu 

Bu gece Talcslm Altmtepe 
bab~esınde: (Blr hdl\ııç KomMlsl) 

Raşit Ru.a Tiyatrosu 
mektupları) yazsaydım, sokağımın 2 EyIOI Pıızartesl ak§aw Begfkta~ 
bu halini anlatmak için Ahmet Ra· Hıı§lmbey aııe bahçesinde: .. Afnc:ın .. 
simin bir telgrnfım tahrif ederek 
ı;unları karalardım: 
• Beyoğlu: ~3 ağu tos - Balı~pa· Beyoğlu Halil Sineması 
zarında Kalyoncu civarımıa (süp· 3 Film Olrdcn: ı - Zafer Ordusıı 
rüntü dağı) adiyle bir dağ k.eşfe<;ii· 2 - Şeyh Ahmet, 3 - Yeraltı Eııran 

"Pcche,, açık tenli esmer ve sarı§!Il
lamı ekscrl8ino uygun olarak pembe 
bir parlaklık '·erir. men buglliıden Parllto en tuıa raf

bct bulan renklerdeki Tokaloı:ı. pudra· 
"Brun Solell,, : Eıımerlere cazip bir 

acvlmllllk temin eder ... ve yalruz To· 6JJU tecrllb& edJDiz. Temin ed0<ıeıtı:ılr 
kalon pudram scrlslııde bulablleceğl· ı gık '-e cazip temrinden cidden hayret· 
nlz diğer birçok yeni ve cazip renkler.. te kalacaksmız. 

Devlet Denizyolları ' işletme 
umum müdürlüğü ilanları 

İzmir ilave postası 
(Kndeıı) vapuru 3 eyUU salı gUnU sant 11 de Galata rıhtımından ili.ve 

surat poat.aaı olarak lzmlre kalkacak ve lzmlrdcn 15 eyllll pe?'§ctnbo gilnU n 
at 18 te hareketle cuma 16 da lstanbula d!SnecckUr. (8031'i) 

İstanbul P.T.T. Müdürlüğünden: 
İdare lhUyacı i~ 400 adet ldst1k ıevh:ının nlunı aı:ık ekslltmcye konul· 

muştur. El<Biltme 18·9-910 çaranmba gUnU saat 15.30 da B. Postane binası 
kıı.rtıısmda Valdc hanının lklncl katmda idaremiz umumt depo muhasipliği oda· 
sında toplanacak mUdUrlUk alım s:ıtıın komlsyonundn. yapılacaktır. 

Beheri muhammen bedeli 217 kuru~. hepsinin 86S lira, muvakkat temi· 
nnt 61i lira 10 kuru.,tur. Tal~lcrln olbabtnki numune ve §:ı.rtnamesfnl g6r
mek YO muvaklmt temiııntlanm yatırmak Uzerc çalışma gUnlerlndc mezkur 
ınUdUr!Uk ldart kalem levazım lusmına <'kslltme gUn ve sa.atinde de 940 aenesl 
için muteber ticaret odası vesikası ve muvakkat temlnııt makbuzUe birlikte 
komisyona mUracaa.tıarı. (7991) 

lstanbul Sıhhi Müessese[ er Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Heybellada Verem Sıuıa.toryomunun 1740 lira muhammen bedelli e luı· 

em koyun sakatatı açık eksiltmeye konulmuııtur. M. Teminat 130 Ura 50 
ruruştur. 

Eksiltme 4.9.940 çarşnmb:ı. gUnU snnt 15.30 da engaloğlunda sıhhat ve· 
l~Umnt muavenet mUdUrlüğü binasında kurulu komisyonda ynp.ılacaktır. Şart 
namesi hergiln komisyonda g6rUleblllr. lsteklllcr 194.0 yılı ticaret odam -..t· 
l<tısile 2490 sayılı kanunda ~·azılı vesllml'lr ve bu iı;c yeter muvakkat teminat 
ııınkbuz veya banka m<:>ktubu ile blı ilkle bclll gUn Ye snntte komisyona gel· 
meler!. (i469). 



ıstan~uı"' yeıken 'Ankara - İstanbul bO , 
şampıvonasına A k K oaBP Spor tarihimizde daima enerjik dündedevanredıldı ve n ara - o 

1 
futbolcu timsali şeklinde kalacak ik~.~~~:~::n:'~~:il!~'~: gUr9ş müsabakalar 

FUTBOLCU PORTRELER/ ftlo: 6 
& 5 >MI H' ···--·· M 

koyunda devam edildi. Ankara, (Hususi)-. ·Bugiln l9 saniyede tuşla kaztlpdl· 

G A~ iL an o i.> ... ,,. &tadyomunda !Btanbul bok• il' Yan~lara (11) tekne girdi· Ha. ekip! ile Ankara boks ekipi ara_ 79 kilo: n}tst•> 
\'anın sertliği ve d~nlzin fazla ıımda boks müsab:lkalarmn ve An- Yn§ar Do;tı (A U) • 
olnıa21 vtlzilndcn ancak (7) t~kne met Akkar (Kocıı0 r&':df# 

Mezlyetıerı.. oyun tarzı ve hususiyetıerı (ll<'r hakkı mahtuuJur) 

Galip .. Geçenlerde ölümü ilo ytl. ne d<>mektir, naııtl olur? Bunu gör. 
reklerimizi parçtılayan. arkasından mck, bunu öğrenmek ancak Gıılibı 
bütUn sporcuları ağlatan, sporcu. teyrctmckle kabildir· Bu lafla an. 
ların numunesi, mcdnn iftiharı, !atılamaz. Galip oyunlarda son de. 
üstadı canı, her §eyi olan BUyük rece fedakurdır. C<'surdur. Adeta 
Galip . .' Fcnnrbahçeli Galip.. harpte vatanını müdafaa eden bir 

Galibi tam mannsiyle anlatabll. yiJite bt?nzcr. Canını gözü görmez, 
roek·· Bu pek gUç iş .. Binbir m~I. ölUmU sözü görmez. 
yetinI sırnlnmıya çalıııayım: 

Bir sporcunun mensup olduğu 
klübe nasıl candan bağlanabilccc. 
ğini, kllip nşkmm n~sıl ve ne de
mek olduğunu bilmek. öğrenmek 
isteyenler Galibi örnek almalıdır. 
lar· 

Galip değil yalnız, Türkiyede 
mübalağasız bUtUn dünyada ideal 
bir sporcu nUmunesldir· Sporun 
mubtcllf §Ubelerindo muvaffakıyet 
ve mehareUo azım. selıat, irade 
kudreti; hususi hayatmda ve ah. 
lii.kmdaki tevazu, feragat, me. 
tanet, mertlik, fazilet ve temlzll. 
liği ile Gnlip buna kat kat layık. 
tır. Sporun muhtelif §Ubelerinde 
dedim· Evet, Galip sadece benim 
burada anlatmıya çalqıacağmı şe. 
kilde bir futbolcu olarak tanınma. 
mıştrr. O, avcılık, denizcilik (kotra. 
cılık, yUzUcUllllu kllrck. balıkçılık, 
dümencilik) dağcılık, atletizm, ho. 
koy ve nihayet tenis glbl filç spor 
!arda da kendini göstermiş ve mu.. 
vaffak olmuştur. 

Ne yazık ki sporun bu birı;:ok uu. 
besinde Galibin meharetlerinJ, kıy. 
v "llerinl anlatmak için benim ihtl. 
samm kAfi dcğiı .. 

Ftitbo1cu Galip: 
Herhangi zaviyeden ba.kanıak ba. 

kalnn, Galibin göze derhal çar. 
pan ve b~ta gelen meziyet ve hu. 
susiyetl şudur: KIUbUne delicesine 
bağlı ve Aşık oimasI.. lşte. Galip 
- bUtUn yaptığı sporlarda olduğu 
gibi - futboldaki maharet ve kud. 
reUni de bu kaynaktan, bu mane. 
vi yoldan nlmıştır. Galip bu sön. 
mcz sevginin tesirl altında. bütUn 
maçlarda canmı disine takarak, var 
kuvvetiyle didişir, uğraşır, çırpmrr 
ve yaratır" Enerjik bir futbolcu 

(lki misal: Taksimde ecnebilerle 
bir maç yapılıyor. Galip eğilmiş, 
topa vurrukcn başına çok şiddetli 
bir tekme yiyor. YUzUne doğru kan_ 
lar nkmıya başlıyor. Buna rağ. 
men Galip oyunu terketmiyor. bir. 
çok yararlıklar gösteri~:or, maçm 
kazanılmasına fi.mil oluvor. Ovun 
bitiyor. Galip l:endlııini !l~yunm~ o. 
dasına du atıyor ve orada bir kö. 
şeye düşüp bayılıyor· Ayıldığı za. 
man. şunları söylüyor: ''Tekme 
yedikten sonra kendimi kaybetmi. 
şim, hiç bir ney hatırlayamıyorum. 
Oyunun neticesi ne oldu?.:• 

Galatasaray • Fenar muhleliti. 
nin ilk Avrupa turnesinde bir maç 
esnasında Galibln bacağı çıkıyor. 
O bacakla, oyun bitinceye kadar, 
tam on beş dakika oyun oynayor. 
Doktorlar: "Bu hasta bacakla bir 
insan nasıl top oynıynbilir? .. " diye 
§aşınp kıı.lryorlar.) 

Galip, klübU kazandığr zaman 
bayram ynpar. San lacivert kay. 
bettlği zaman ise ağlar. Son zaman. 
larda artık maçlara devam etmez 
olmuatu. Merakla .ısonnuetum: •'Ga 
Up ağabey .• Neden maçlarda hiç 
görUnmUyonrunuz? .. " §U cevabı al. 
nuştun: ''Şimdiki çocuklarda klüp 
aşkı yok, bu yüzden çok üzülUyo. 
rum; maçlarını dn görmek istemi. 
yorum?"" 

Galip klUbüne Adeta kendisini 
vakfetmi11ti· Hepimizin yeti§mesin. 
de bUyUk hissesi vardır· Bir çok. 
Ianmrı: topa vurmasını ondan öğ. 
rendik. Spor terbiyesi nedir, spor. 
cu karakteri nasıldır ondan ders 
aldık. Blz o zamanlar yokluk içe. 
risindc spor yapnrdık ve o yokluğu 
hlssettirmemek için zavallı Galip. 
uğraşır didlnirdi· Toplarmıızı ya. 

mar. diker. önümli:ı:e kordu. Bir 
milşkillümüz olsa ona koşardık. 
"Galip ağabey ... " diye onu sa:ı:ar 
ve severdik· Gnllp klüpte yatar, 
kltiptc kalkar, kl!ipte uğrn ,ır. Jı:lilp. 
te çalıııırdı. Onu bUyük bir hata 
işleyerek k!Upten uzaltJaştıranlar 
olsaydı· Klmbilir belki do çok !lev. 
diği klilbUndc de ölecekti. 

Oyun tarzı ve meziyetleri: u_ 
zun boylu, zayıf. fakat çelik gibi 
sağl11m blr vücut .. l~uru ve sporun 
binbir me.~ak'JrnUi yolunda erimiş 
yağsız ve kemiksiz bnkışlı iri göz. 
!er .. Hırçın ve ı;cvik harP.k<"tlerte 
didişen sırım gibi yağı:ı: blr futbol. 
cu .. !şte Galibin tibf .. 

Galip, mild'.:1.Caa. muııvin ve muha 
cim oynar. fakat her nerede oynar. 
sa oynasın ynmnndır. Çok !lert, 
lakin katiyen favlsUz bir oyun. 
Çok yerinde ve cnrjik hareketler .. 
J\:tınter içinde uğrıı~mak. yorulma. 
mak, oyuna nnıııl şe,·k Ye kudretle 
başladıysa oyunu aynı şiddet ve 
kuvvetle bitirmek .. Tekmeden. clUş_ 
mekten, şiddetten, hiç bir l'eydcn 
korkmamak. yılmamak .. !ete Gali. 
bin O}'Wl tarzı .. 

Şiltleri kuvvetli. knfa \'Uruşları 
Eon derece mükemmel. Çalrmlan 
uzaktan uzun uzun vo mlieS!ir .. 
Yerden ve havadan isabetli paslar 
müdafaa oynlldığr zaman. dcgaj: 
man1arı mesafeli ve isabetli .. 

Muhacim oynadığı zaman eşa· 
pelerl: deJ')lıuıma.hlan. paıdat1, ant. 
leri hadka .. l\orncrden gelen to. 
pu balıklama bir atla}'I§la kalenin 
içine kendisiyle beraber sokmakta. 
mahir ... İşte üstad Galibin meziyet 
len .• 

Galip bizden evvelki ne!!lin o de. 
rece kıymetli \'C cıısiz bir futbol. 
cusu idi ki onun ihtiyarlığı bile bL 
zimle oynaması için kifi geldi .. 

Türkiyedc her yetişen .ııporcu da 
bu yüksek ve ideal Sporfumuzun bfr 
emeği vardır. Maddi olmasa bile biç 
olmazsa örnek olmak bakımın. 
Gs.n ... 

BEDRtGüRSOY 

17 Zafere kadar .. 
!şte şimdi, i~ de önüne. 

geçmeğc mı1a muvaffak olamr 
yacaklan bir ilnıvvet başlarını 
biribirin.inkine yaşlaştmyor. Bir 
an sonra uzalkta.n iki nokta ha
linde görebileceğimiz bu başlar 
birleşiyor... Asırlarca. uğraşsa. • 
lnr izah edemiyecekleri hisleri" 
ni ~di dudakları biribirine en 
kısa zamanda. tuıılatryor. 

Yeni doğan bu nşkm biricik 
5ahidi: 

Bir tarla kuşu ..• 
Bu sahneye sanki bir aşk sen· 

fonisi ilave etmek istiyormuş 
gibi konduğu dalda CJVIldaşıyor. 

llk defa Naran kendini topar
layabilcrek baş.mı çekiyor. Ke.. 
mal elleri içinde tuttuğu Nara· 
nm omuzuarım kuvvçtlice sıka
rak fısıldnyor: 

- Naran .. Sevgilim .. 
- Genç kız hiç bir cevap ve-

remiyerek başını bu dinç sporcu 
erkeğin omuzuna sokarak bütün 
vücudiyle ona sığınıyor. 

Öylece kalıyorlnr •. 
Ne kadar? .. aFrkmda değiliz. 
Yine ilk kon~ Kemal olu. 

yor: 
- Beni seviyorsun değil mi? 
Naranın dudaklarından utan· 

gaç bir J;elirne dökülüyor: 
- Çok! ..• 
Tekrar sarılıyorlar. Hem öyle 

bir snrılıa ki, sımsıkı.. Sanki 
bir vUcut oldular .. Biribirlerinin 
göğüslerinde kalblerinin attık -
larını duyuyorlar .. 

Spor, macera, aşk romanı 
Yazan: SACIT TUGRUL OGET 

Kemal kolarındaki bu çok 
kıymetli yükü bir an bırakma. 

dan söylUyor: 
- Dün gece, hatta. bu sabah 

içinde hislerim isyan ediyordu. 
Amerikaya gitmek bana bir ce· 
hennenı seyahati gibi geliyor -
du. Sanki vücudumun, kalbimin, 
benliğimin bir kısmını bura.da 
bırakarak yola çıkıyordum. Fa
kat şimdi. .• Şimdi hiç öyle de • 
ğil .. 

llzcrime yüklenen vaz.if eden 
muvaffakıyetle çrkmak için i· 
içmde büyük bir az.im kabınnış 
vaziyette.. Bu Azmi bana sen 
veriyorsun Naran .. Nasıl ki bir 
hafta evvelki galclxınıi de gözle
rime takılan s~nin gözlerinin 
mil.nası temin etmişti. 

Şimdi Amcrikaya koşa koşa 

gideceğim.. !foşa koşa dönmek 
üzere ..• 

.Naran ilave ediyor: 
- Ve zafere kadar ula§mak 

için çalışacaksın .. 
- Bwı.ı.ı. sen söyledikten son. 

ra bu benim en mukaddes ga· 
yem olacaktır. Şu an.da dünya· 
nın en kuvvetli boksörünü kar
fiima çıkarsalar, senden aldığım 
kuvvetle onu ilk yumruklarda 
r ... "\kavt edecek kuvveti vücudum.. 
da hissediyorum. 

Narnn Kemalin gözlerine ba· 

karak doğruldu. 
- Şu hal~ Kemal, senden ü· 

zerine verilen vazl!eye la)'lk bir 
za.f er bekliyorum. Sade ben de
ğil .. Senden en küçük bir haberi 
büyük bir sabırsızlıkla bekliycn • bütün Türkler.. Bir vakıtlar 
sporcu atalarının titrettiği, bii. 
tün rne.~hur, güreşçilerini onla· 
rı ayakları dibine seren, Ame· 
rika, atalarmm yaman bir toru· 
nn olduğuua şahit olsun ... 

Çok azimkô..r bir cevap: 
- Buna bütün vnrlığunla. ça.. 

lışacağım Naran.. Eğer mu.zat· 
fer olursam. Bunda en mühim 
amil sensin.. Çünkü bana bu 
kuvveti sen veriyorsun .. 

- Bu da. benim milli va.zif cm· 
dir. Seni çok, tasavvur edemiye· 
ceğin kadar çok seviyorum. llk 
gör~ı::ümde anla~ılmaz bir tema. 
yül duymuştum sana ka~ .. 

Bu temayül çok krs.ı. zam.nn· 
ela hakikatli çehre ECni belli 
etti. İçimde sen:ien bir dakika 
ayrılmamak ictiyc.n bir arzu 
var. Fakat bu ru-zuya taha.mmlll 
c!.mek vazifemdir. Herhalde pek 

zun sürecek bu seyahatte beni 
bir şey teselli edecek: Senin 
sevgin •. Bu suretle sana her za
nuın yal:ın buluna.cağım. 

- Bc:ıi de aynı şey teselli e. 

yarışı biUrmeğe muvaffak oldu. kara gür~clleri ile l~ocnel! sUre.5• du. Yaşarın kilosu olJIJl"""~ı 
Ü ıd ;;_d b' çiler! ara~mdakl rnüsnbakalarn ka· naz" .... n "Ok dahs.tciS.S·ctl• ~ ç tekne ııu a If>"' an ve ır ı ;; k .., .. " 

!abalık bir merak ı yıı.mr arşısm- men ilstUn bı·r fal ~ tekne de de\•ritdlğinclen yan§a 
~ da denm edileli· ı·i)'"lle k"'. ~ .. "ndt· devam imk"nı olmadr. ., .... 

Yarışlar baf;ladığr zaman her 
zam:ınki gibi Barhnn (G. S·) ile 
Fcryaz (Demirspor} b:ışt:ı. ;di. 

Birinci turdan sonrn Fcyyazm 
teknesinin çarmıhları koptu ve 
yarışı terkdtmck mecburiyetinde 
kaldı. 

Milsabaluı !!onunda: 
1 - Burhan (G. $.) 51.54, 
2 - Mahmut (G. S·) 52.~. 
3 - Nedim (G· S.). 

Bo~ts karşıTaşn:ıalarınm bugUnltil 
neticeleri şunlardır: 

.Birinci mlis:ıbaka: 
Ankaradan Halit ile ht.anbulda.n 

Abcll arasmda yıqnlan iiç rnnlluh 
karşılaşmayı Abdi ittünkla kazan· 
dJ. 

1kinci müsa.b:l m: 
Ankaradan MehmeUe İstanbul. 

dan Abdi arasında oldu· Abdi itti
fakla bu milsab:ıknyı dn kazandı· 

t"çüncü mii•ab$ka: 
Müsabaka beş dıonJz mili me!la.. Cafer (Anltara) ile İlyas (lstan. 

fe Ur.erinde yapılmıştır. bul) arasında. oldu. Caferin kilosu 

Cuma giln1<il yarısta F'eyyaz rakibinden az olmacıma rn~mnu Ue· 
ile Btırhan hiribirlerine c:arıan.z tUn c:ar!ır"ı.rordu· Üçüncü rnvnıidtı 
vcrclikler:ni iddia ederı:ık hakem ringe sünger atıldığından m~çt 
hı;yetine şlkiyP.ttc bulunmuşlar· hlikmen kazandı. 

dı. Meseleyi inceleyen jüri ve Dördiincü milMbal;a: . 
hakf'm heyeti h~r iki itirazı da Haydar (Ankara) ile Cevdet (1s· 
varld gönniycrck reddetmiş ve tanbul) arasında o!du· Daha üııtiln 
cuma JrtiııkU neticeyi aynen kabul ve tecrilbeli olan Cevdet ekseriycL 
etmiştir· le k&zandı. 

OgtinkU yan~ta Ji'cyyaz birinci, * * ~ .. 
nurhan ikinci olm~tu. \ Ankara • l{ocaelı gurcşlcrinln 

A. Gücü D. Sporu 
2-0 yendi 

Ankara. 31 - Ankaragücünün 
yrld6nllnm l:lolilyuıno bugUn An\ta. 
ragücü stadmda Ankaragilcü • De· 
mirspor takDlllan ar~mda bir mac: 
yapılmıştır. Kalabalık bir meraklı 
kütle~ önünde yapılan müsabakB}"l 
2 O Ankaragüçlüler kazanmışlardır. 

-:- Ankara atletizm 
birincilikleri 

Bugün 19 Mayıs stadında Ankara 
bölge atletizm birinciliklerine bq. 
!anacaktır. 

decek ve avutacak Nlran. 
Tekrar biribirlerino sokulu· 

yorlar.. ,! 
Bu sıra.da Kemal tıirdenbire 

h::·tırlamış ~bi doğruluyor. Ce
binden çıkardığı saatine bakıyo~ 
Sonra acclG ile ili ve ediyor: 
yor: 

- Naran, sana yalan söylemi:1 
tim: Vapur saat onda kalkıyor. 

- Ne diyorsun Kemal? Sa:ıt 
kı:ıç §imdi? .. 

- Dokuz buçuk ... 
Genç kız yerinden fırlıyor: 
- Çabuk. çabuk ... Vapura. ya 

tiemek lazım .... 
Asfalt yola. fırlıyorlar ... 
Ne mcsud bir tesadUftt.ir ki o 

s.ra boş bir taksi kendilerine 
doğru gelmektedir. 

Derhal atlıyorlar ona •.• 
Şoföre lizımgelen talimatı 

verdikten sonra bir yıldınm git.i 
uzaklaşıyorlar ... 

Otomobilde, bir fırtınadan sa 
çak altına sığınmış kuşlar gibi 
birbirlerine sokuluyorlar·. 
Naranın elleri, Kemalin a .. 

\'Uçlan i~inde, gözleri birbirinin 
kine saplanmış gibi öylece kalı. 
yorlar. 

Bu Yaziyet uzun ıııUrmUyor. 
Osman Beye gelinco Naranı 

bırakmak üzere otomobil duru
yor. 

Bir an ... Fakat onlara asır ka 
dar uzamış gibi gelen bir an el 
sıkı~ıyorlar ..• 

Sade iki kelime: 
- Allaha ısmarladık Naran?, 
Ve kısaca bir ccvnp: J 
- Muvaffakiyetler... • 1 
Otomobil tekrar yıldırım sü· 

ratiyle uzaklar;ıyor. 
Osman Beyde, tramvay cad· 

desinin kenannda Kemal, gittik 
çe kü~Ulen bir nokta gibi gördil
Gü Nara.n:ı mütemadiyen el ı;a.I. 
le.yor. 

neticeleri de ııunlardır: 
56 kilo: 

Ankaradan Mustafa Beton'la 
Kocaeliden Niyazi Yıldız arasmdn 
oldu· Niyazi Yıldız ekseriyetle ka. 
zandı. 

G6 kilo: 
Kadri Boytq (Ankara) ile Nu· 

rettin Özşen arasında oldu. Çok 
çevik güreşen Nurettin Ozşen ra· 
kibini 52 saniyede tuşla mağlüb 

etti· 

66 kilo: 
Cemal Oztllrk (Ankara) ile 

Mehmet A.kkar (Kocaeli) arasmdn 
oldu. Mehmet A'kkar 8 dakika 10 

Nihayet araya giren bir tram
vay arabası bu hayali de bilsbil 
tün silip atıyor. 

Artık, otomobilin gittikçe ar
trtn u~Hltı.su itıitiliyor. 

'19 kilo: ltllrsl Ol 
Azi:: Kiper (A_tı aeli) '/J 

met Pehliva:ı. (:h:~ııltf)' 
oldu. Aziz Kiper S 
yede tuşla kazandı· 

7!) ldlo: d&tl 19 
Bu gUreşe Ankııt3 

gtlref;en Viıh:t hn5~J~I /. 
yerine 7:.? ki!odıı tı;, 
mı!iSa da Kocaelililer 1~ 
etmişler ve vaki olııJl t)t 
Vfıhlt. 1,oo'lelili Ahn1~rl tll 
mış \'e rakiblni çok 5" 15 

' 'ltlJ. ten sonra 10 da••1 

tuş!a mağ!üb et.uıiştı..·· 

,. 
~a.çlJlfı 

Caddeler, 30 

ter... . eJtlll ~ıı 
Hep hit ~ın ı;ıı.YbO 

gözden gcç:ıp ( 

f 
b 


