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Sir ~~~s~~mı M Ü h i 111 ask eri hedefler 
Deın akşam 

Öldü 
~ze· 
l>&.kd ~ Yarın Haydar -
11~ İngiliz mezar· 
~ ~ud! defnedilecek 
16:ıı e ?uı~enbcri .. memleketi. 
~ ~ır benı.s ~ark ılimleri profc
~'il. lllrııda, ~on Ros dün akşam 
°&Q~~ea· bulunduğu Amerl-
~ ltııı diin llıde ölınUştUr. 1 
ta,~~ Sir tae~ tanınmış bir a
~' \'e enısson tilrkçe, arap-

ıı. etirıe "a~fgancaya bütün ın· 4bf1 taına tftı. 
~~~a ~~arda Türk divnn e. 
,~ ha~ tak talmış, bilha~ ı 
~ llıeftu~ı • o.lmu.ştu. Huli.ısn ı 
:'!aıeaı Y ır allındı. 

~ 1~~~lll-'~ Amerikan hasta· j 
1,_,--ı.'Ub; "'1llıtcak, Haydarpa'#!l-

A:rika<la. harı-kcUe bn1onnn İtalyan kuwctlr j ... 

~ "!'. mezarlığın .. ..1 12 Adalar· dakl ~ it ben· n gomu o- , 

~l lt~~rkaç ay evvel de italyan islerine 
"-.......... l§u. : hücum edildi 
~ .... _··················-······ 0 mada .Rodosta 
eo~~nkü yangın 
- "şmeler çıkarlldı 

· Bir Sovyet 
gazetesine 

göre 
HAVA 

Muharebeleri 
Almanya 
• • 

~~~----~----~~ 

HAYR 
beş saat 
Bombalandı 

Bir Alman 
. torpito 
muhribi 

civarında 
Ve sık ahşap 
mahallelerde 

oturanlar 
icabında buralardan 
uzaklaşmak için 
tedbir almaları 

bildiriliyor 
Şehrimizde yapılan sığınakların 

umumi kontroluna başlandı 
Şehrimizde pasif korunma. iş.. 

lcri hayli ilerlemiştir. Bütün 
şehirde 600 bin kilin in barmma.
sına kfi gelebilecek 90 bin Biğr 
nak yapılmış olduğunu geçen gün 
kaydetmiştik. 
Şimdi mütahassıs ıC.eyetler ıbu 

sığınaklaı ayn ayn tetkik ve 
teftişten geçirmektedir ler. Bu 

korunma. hendeklerinin haiz ol_ 
malan icahedcn evsaf ve şerait 
bildirilmiştir. Bu tamimde halkı 

Japonyada 
imparatorun llSkıhver devlellerı Kahire, 20 (A· ,\ .) - Diln ak lı 

q e 1 §nm ne§rCdilCn blr tebliğe göre İn-\ r vazı"yettenl giliz tayyareleri 12 adnls.rdaki dUır 
1 

mnn üsler.ini büyük bir muvaffa. rnernnu 1 ]ayetle bombardıman etmişlerdir· 

zçın pek 
yorucu 
olugo1:-

arada bazı sığınakların mar : 
görüldüğünden alakadarlara. bir ve 

Ve dlQer bazı tamim göndenımiş, sığmak ve bütün 
~.._ nmuş ıf Rodosta. birçok infilaklar olmuş 
~~. 19 i ve bUy\lk :bir yaIJ~ mULede c· 
~r: ~ r <~.A.j - ~ dilmi!itiı'• 

{) esıtıt tebliğ ne~rcdilmi§o- Portolado koyundal Le sta ktş-
~11 lıseı bu lalar. liman methali ve bir mahru- Korkunç Manş 
~tr ha.tici ~n öğleden sonra, Al. kat deposu ~uva~fakıyctlc bom- I~ondra, 20 ( A.A.J - Evvelki 

Op ll ~ e :nazırı B. Von m. barfüman edılmişlir· 1 k t gece Havre limanı havadan şimdi. 
lıır, ~i bir ~bö~ ctrniş, kendisi ile l . 1 su arını geçme en ye kadar görülmemiş bir şekilde 
tıı,~İ t..at ~:·_ Ştllede bulunmuş- Fena havalar ve bombardıman edilmiştir. 5 saat sii-
ri:t\I;!"" v~ başka çare yok ren bombardıman esnasında lngiliz 

gemilere nazırların 

isabeiler oldu Ramanyadan iştiraki ile 
Almanyaya yapılan fevkalade bir 
Petrol ihracı toplantı 

~~ 1.taı~·an ~ bu. görü~me c;na-ı 1 
J tayyareleri dalga halinde liman ü. 

~ eı 11e. Alrn~~r~c Ye nazırı h.o~t bombardımanlar lıfosko'L'a, 20 ( A . A.) _Tas zerinde mütemadiyen cevelan ct-
~~~·a tı 1 e. \'}anın Roma bu. bildiriyor: miş Ye yüksek infilak kabiliyetli Biikreş, 20 ( A.A.) - Haber ve. 

azaldı yapıldı 

ı~i~~ ~~linobü~·~~cke;~~f~ ~ yüzünden Ko~somols Kaya Prav~a ga· bor!~~~aa~~~~~~ı~tmiş olan bir ~~iğl~o.~et~~m;~;~r ~~a~~k: 
Tokyo, 20 (A· A·) - Resmen 

bildirildiğine göre, diln saat 15 ile 
18 arasında. saraydıı, imparatorun 
riyasetinde çok mUhim bir toplan
tı yapılm1ştır. Bu toplantıya, ordu 
ve donanma. genel k urmay başkan. 
lan başvekil prens Konoye, lıarbi
ye ve bahriye nazrrlan, hariciye 
ve maliye nazırları, milli ~iyaset 
planları tanzimi bürosu reisi, hu -
susi devlet konseyi reisi ve ordu 
ve donanma genel kurmay başk:ı..n 
muavin1eri iştirak etmişlerd.Jr. 

Gil'iy l)ıa, 19 ır bulunmu~lar<l.:-. zctesı, Londra m~.:ı:re?esı baş- cok gemilere isabetler vaki olmuş, kına malik oldukları halde şimdi-, 
VeOt: . <-1.tt.) - D .• 1.B. 1;:. ! Birçok def aıar 1 h~ı altı? da neşrcttıgı bir yazıda liman tesisatında YC diğer ycrlerdt' lik yalnız 85 bin ton almaktadır-

~ıı b~ık sa . i . dıyor kı: büyük yangınlar çıkanlmı)tır. !ar. Buna sebep olarak da büyük 
~~ ~11lci g r~.Yinda bu"Ün yapt- 1 A 1 man 1 hraç Alman kuvvetleri, havalarda..' İngiliz tayyareleri Kale, Man- miktarda pet rol sevkiyatındaki 
tt, bı; a~filıe~i1Şme hakkında ~i. kı hakimiyetini takviyeye ve haym, Ham ve diğer Alman ve AL güçlükler gösterilmektedir. Bu 
~bir ~o_Iii~ıne~n oğrenildiğİnc ~i>. fı" f QSU İngiliz hava müdhl'a:ı sistemini man işgali altında bulunan liman. miktarın daha yüzde on beş de 
~ .... "a er, hassaten sam•. en~·--·· · .. ·· ·~\ (De1·amı 4 U:ıcüdc) tenezzül edeceği tahmin olunuyor. 

~~~~~~~~etm' ~ ~~---------------------------------~~leflliıtaı~ m~sel.el~ri, tcl~r- dagılmaya . 1 k ı · .., . 
h~llerincıaecı,ımıştır. l\lıh. 'T .. k ran aı'deş ıgı ~~~(~ö~~:ıe~ö~~~= mecbur ! ur - -

~ b e Yahut ~~~ereler yapıl· 

Resmi tebliğ, üç 11aat ısllren bu 
konferansta, milhim milli işlerin 
görüşillmil§ olduğunu kayrtla ikti" 
fa. eylemektedir. 'lt~tnda d~?ru~melerin mcv. kalmış • b• t h •• •• 

~~detd ... u~yayı haberdar n· ı· n yenı ır eza uru \-sa t ~eıttl~ır. Londra, ı!J (A.A) - Röytcr: · ·• Londra 
~~ <> da g~ak olan bir şey B. Çörçil'in a\'an~ .kamaı asında . 
t'lUa!( (i0~erinct ~enin görüsülen söyledigi nutuk lngılız matbµatı- • • 

daha 
şiddetli 

hücumlar · 
bekliyor 
Hava 

harpleri 
şehrin 

intizamını 
bozamadı 
Kral hlcuma 

L~atı !~an e ıkt tara( arasında nm ba~hca n~evzuudur. M atbua- • f d B ı d · R • · •• ı b t k •• 1 d · 
~\~~~i~~~~:a:·~;ı;~~: ~~"r~!11ı~?1::.~~~k~,:,~~~:;;:"~-~~;.;: i ızmır uarın a ~ e ıye eısı ~uz? ır nu u sov e ! 
~ ~~;~efı~fact~k~~~~~ir~üyük ~:r 1~·~zı'ı~~~~~~:[.:~:~~;:[~h·~: ·Ekselans Ka" zımı memleketımıze karşı duydugu 
tlJ.~1 ~ &öruve olunmaktadır ki, tı, lngiltereni.n m~dafaası Ye Ma11~ . 
ı;.~ 1~Parar:eler. Almanyanm VI! Şimal denızlerın<le ı~lm~n tah~t- 1 , 1 

ız..t?ıiııl'Uıu?üğg·luğunun kalbi~e datına yapılan mu.kabı! hucwnlar- derın se·mp' tıyı anlattı ~tor1Arrıka • .!takanın tn~ıl- dır. (1 
~~ 1ı Ulunun rnu. !emlckeler im. , Son nokta. hakkınd~. ~atbua~ 
icı1/tı~· 1areket t .~1.lıt noktalarına ı müştereken lıman ve usle~ın ~acı. /-:.mir, 19 ( A. A.) _ ~lediyo 
l>ııı'... ıai lereye k tıı::t. i.ki mcmlek<'. 'ı zinin Şimal ve Manş denızlennde reisi Dr. Behcet Uz, bugün 
'-~~a buıu ~rşı bliyük hilcuır fena haval~mn birçok defa Alman I~üllürpark ga.zinosunda tran 

dır, n uğu bir anda ya- , ihraç filosunun dağılmasına ve ye. büyük elçisi ekselans ıKazimi 
şerefiae bir öğle ziyafeti ver. 
miştir. Ziyafette büyük elçidc:1 
den başka, vali, Parti müf etti• 
§i ve vilayet idare heyeti reisi, 
beled iye reis muavini, l ranm 
lzmir ve İstanbul konsoloslar~-

111 A k d le, İzmir konsolosluğu erkam: D a ara a hatır bulunmuşlardır. 
t\ '1/y Ziyafetin sonuna doğru bele. 
"!', ~· 19 ( A. diye reisi Bohcet Uz Şahiı:1§8.hm 
~it Sal'darn°A..J - Başvekil 1 ve büyük bir halk kütlesi tarafın- İzmir fuarını mesu t ziyareti h3: 
~to ış h • Aydın trenine 

1 
dan karşı_lanmışlar~ır. <lisesinden bahseden çok güzeli 

lla ~ehni Usust vagonlarında ~aşvckıl ~r. Re~k Saydam, be· bir nutuk söylemi& ve b üyük cı .. 
~lal'et §!erdir. !edı):c Ye vah kona.~ı~da memleket çi ekselans !{izimi Han atideki 
~ı~ hucıud ışlen hakkında gorusmelerde bu. cevabı vermi t" r · 
"'11 bir h Unda valinin riva. !unmuş ve bir buçuk saat son.ra " § 

1 
• • 

· ~en ~ eyet tarar d . ·. E<:kisehire doğru hareket eylemış. üa~m B~~ vah, sayın BaYj "llcla tt\1i Clşvekn ın a~ 1~ttk. tir. ,. 
1 

b{'ledıye reısı, ~uhterem Baylar , 
lkt \1e ·kAfyon ıstasyo. ! Ba'ivckil yarın .!bugün) Ankar;ı.. l Tam altı yıl once, rnetıbuu mu. 

::ı eri makamlar\ da ofacaktır. ~ fchharnım bli)':Uk Şahin§ahın 
K nrdes lran Büyük E~isl -· 

Kazımi Han " 

.. "f maiyeti mülükanelerinde ve 
T ürk Milletinin alimakam ulu.su 
merhum Atatürkle şimdiki cum
hur reisi har.retlerinin maiyetle. 
rinde ou tarihi ve giiU'l şehre 
geldim. 

O tarihten bir kaç sene sonra, 
yani bugün !buraya yeniden gel
diğim zaman İzmirin bayındır· 
lığı, güzelliği ve ilerlemesi hu. 
susunda azim farklar görmekte
yim. Bu cidden takdire sezad ır. 
ltzmir şehri böyle az b ir müddet 

utrayan sarayda 
vazııeslle meşgul 

ı zarfında her hususta mühim te· 
r akkiler göstermiş ve m~ Lo1ıdto, 19 ( A.A...J - Hususi 

b · bir dikkatle Londra Oıerindc t~· 
stil üzerine yapılarla önemli ır merküı ettirilfıl hava telerleı i, Tn· 
şehir vücuda. gelmiştir. Bu hu. ıillz paytt.ahtm&ı aakeıf cenebıie· 
susta siz belediye reisini tebrik cek hedefler bulunmamuaoa b lm. · 
ederim. en, dQ~ı harekAtıru idart- c · 
İzmir twın beynelmilei ve pek den fikrin panllc çıkarma.: w hal· 

• b üyük bir panayır ve sergideµ kın maf'>e'\iyatıru boım1111' <•ldt:~i:· 
mürekkep olup bu ülkenin elfo-. nu. lnıiltere:atn Um1 muk.avcme. 

.<Dcrvmn 4 tlncüde), . , ,(Devamı ( UnrUık) 
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- 1 
Doğru~ 

Değil nıiJ 

34 Yazan : 3<,adiccan- 3<,afh, 
Çivi ve nal 
mıhı fiyatlar ı 

Denizyolları idaresi 
hakkında takibat 

Emek tar bit 
memarGll 811 mebasıar11111ıd 

dile il 
-14-

7,,\İSSA JlAS.\N··· 
Ahmet hnn adem kendi evine 

hnp!:~dilmiş bir vaziye te dilsınUş

til· Bununla bera:.,er Ruslıırm. bol 
pr.rası onun etrafına yeni adamlar 
topluyordu; bunlnrm gilnlilk ihti· 
yı~çlnrdan üstiln idealleri yoktu ; 
maks:!tlar: sadece maaş al~tan 
ibırctti ; bwıun i~in ha:;"3tln.rmı fe
dn e decek kadar cesaret göstere
mezlerdi ; liıkl:ı Hacı lluradm gö. 
nUllülcrine göre sayıları pC'k fazla 
olduklarından onun akın ve pusu· 
la rnu önlemeleri git tikçe kolay~ı. 
yordu. Rus gn.nıizonunun bir misli 
dıi.ha çoı.ııtılması türedi Avar ha· 
runı büsbUtUn. cesarete getirdi; 
Z.'\lyi kuş:ı.trnak, Hacı Muradı kıs
kıvrak yakal'.lIIlak, yahut öldür
m ek için bir plan kurdu. 

Fakat general Gluk bu işn ipek 
o kadar kolay olmadığını çok j.}i 

biliyordu. Bunun için Hacı Murat · 
üzerine nsl:e r göndc:-meyi istemi
yordu. Bu çareyi ancak en son ola
rak, bütUn çarelere başvurduk~ 

t 
sonra, muvaffnk olıımazsa kulla.. 
tıncaktt; Ahmet haruı. sert bir mek· 
tup yazdı; Rus hUkürnetlnin bu 
çıkmaza onun hislere kapılması yU 

z!lııdcn girdiğinj, tedbirli ve sabır. 
lı olmak ldzrmgeldiğini, her an ha.· 
zrr bulunmasnu fıı.kat kendisi e
mir Yermeden hiçbir ;,ey yapma -
masmı bildirdi· 

Ahme t H n.n Generali haks5Z buL 
muyordu; lnkln diyordu ki: 

- Hacı Muradın kurduğu küçük 
beylik Rus imparatorluğunun Da. 
ğıstan kapISmdaki en mühim kale. 
sinin knrşısmda bUyllk bir lıJ%la. bil
yümektedir; bunun önüne geçmeli
dir, çlinkU yıUlnnı başı yavnı iken 
ezilir! 

Biri ürkütmeme k, birl de bUyüt.. 
m emek ıllynsetini gUden bu adam. 
Jı -ı:ı lldsl de aynı derecede hcu';lr 
görtinfiyorl:mlı; bunun jçln de ger_ 
~ekten anfo.$mn:arı rnilmkün olmu. 
yordu. U.kin Ahmet Han Gene
ralin emirlerine açıktan açığa iti
raz edemiyordu· Yaptığı pIAnı ge. 
cikUriyor; bir taraftan da Hacı Mu.. 

raclı öldilrtmek çarelerini nnyor. 
du; eğer bunu yapnhilirso her şey 
pek sessizce, hiç güçlük çekilme. 
den yoluna girecekti. 

Hünza.kta para.}"I çok seven, nıillf. 

yot ve din hisleri birer pabuç ''eya 
gocuktan farksız kfnıler vardı!-· 

.Ahmet Hannı önilnde birçok 
kimselerin portre ve knrakterleri 
geçit resmi yaptı. Bunlann arasm

öan ba.zilarnıı kafi derecede ces
t>ur bulıunaclı; bazılarına lUzu.mu 
kadar güvenemedi· Öyle bir adam 
bulmalıyclı ki nynı zamanda Hacı 
Muratla tanı~mrıı, Ahmet Hanla 

dostluk kurmamış, biraz da Rus 
dti~manı olarak tanınmış olsun! 
Hacı Gimbnt ona Zaissa Hasan. 

dan bahsetti. Hacı Muradm bu 
hcm.5ehrlsl Avar hanlarının sarıı. 

ymdn da bulunmuştu. Htinzaktan 
!tendi kendine dönmesi, eski efen.. 

disinden intikamını ela. almnk için 
ayaklanan A Yar kahramanına sı. 

ğmması, hiç §ilplıeyle karşılanıruya
cnktı. 

Halbuki Ahmet Hanm adamları 

arasında bile Hacı Muradın zaferi. 
nl isteyenler vardı· Bunun için da... 
ha Ha.em yolıı. çıkmadan onun sa. 
tılmrş bir adam olduğu, Hacı Mura. 
dı öldUrcceği haber a1mmışlt· 

Dıı fllrado. General Gluk Hacı Mu. 
rada son ve ikinci mektubu yaz. 
mış, Haçin beylerinden birine \'c. 
rcrek göndermi~ti· Bu adam na.. 
nıuslu ve doğru olarak tanmmıştı; 
Ustelik Ahmet liant da. beğenmiyor 

kcmiyordu· KendL'le göre bir 
vası da vnrdı : 
- Ruslar bizlın dinimize ka~. 

ryo.rlar; ha§nruza yine kendi adam 

anmızt koyuyorlar; vergi bile al
mıyorlar. İstedikleri şey sulh lçin
de yaşamamızdır; bu, bizim için 
de faydalı olduğuna göre, harp et
mek ve boş yere kan dökmek nL 
çin? .... 

Halbulq vak tile orta A vrupa:;"I 
haraca kesen, Şarlmanı uykuauz br. 
rakan, İ1ıtanbul kapılarına daynna.n 
A v::.r milleti hakikatte İsUlm c1lıtin1 
bahane ederek kendi milliyetlerini 
mUdafa.a ediyordu. Bu itibarla çı. 
çen bc.};nln dil!iUnccleri dar, görti~
leri yanJrştı: 

General Gluk'un ~ mektu~•. 
gunlar okunuyordu: 

"Hacı Mıırat; mektubuma cevap 
verdiğinden dolayı te§eklrlır ede

rim. Yolda kaçtmM buntın ltorku. 
dan değil, belki bir gavurun seni 
alçak göstermeye cilret etmiş oı. 

mı:ısmdan ileri geldiğini bildiriyor-
sun." 

''Sana yem.in ederim ki Rus ka
nunlan hak ve adaleti gözetir. Se. 
Din namusunu lekelemek cüretindc 
bulunan adamın cezaya çarpılclığmt 
kendi gözilnle göreceksln· Ben, vn
kanm tahkik edilmesin! emrettim.'' 

"Uıkin, Hacı :Murat, aimdi beni 
dlııle; sn.na gticenmekte, seni hoş 
görmemekte haklrynn; çlinkü bana 
ve benim sözlerime inanmadın. Bti
tlln bunlara rnğmen, dnğlrlann hlç 
kimseye güvenemediklerini bildi
ğim için, yine seni affediyorum. E. 
ğer vicdanın saf ve rahatsa ve eğer 
sen sanğmı kendi imanm i~in sa
nyorsan o vakit haklısm. Bana ve 
Rus hükfunetine hiç çekinmeden sı
ğınabilirsin. 

(Devamı uar) 

Mürakabe Komisyonu 
dün yeni kararlar vetdi 

Diln n.kgrun üzeri bir toplantı ya
pan fiat murakabe komisyonu, de
mir nal mıhmm azami kar nispet· 
!erini tesblt etmiştir. lt.halatçı için 
yUzde on, perakendeci kin de yüz
de on be~ kar kabul etmiştir. 

lzmir vapurunda istiap haddinden 200 fazla yol 
cu bulundu. Halkın hayatının tehlikeye konması 
' na müsaade edilmiyecek 

Bundan başka zil ...... clve fiatlan 
Uzerinde de tetkikler yapılmıştır. 

F'iat murakabe komisyonu tara. 
fmdan konulan azami satış fiatmm 
iki misline kadar yUkselen çivi fi. 
atlan hakkmda ticaret vekaletin • 
den emir hr.:.·ıcnmektedir· Buna 
göre tekrar tetkikler yapılacak • 
trr. 

Fiat murakabe komisyonu tara.· 
frndan demir saç stoklan hak.km· 
da istenilen beyannamelerin ko • 
misyona verilmesi mUddeti bugün 
bitmektedir· 

S:ın gün olduğundan bugün geç 
vakte ka.clar memurlar çal~a(.'.ak
•zr. Komisyon stok mjktarmr vekô.· 
lcte bildirecek ve pazartesi gUnldl 
toplantısında demlr saç için azami 
satrş fiatı tesbit etmek üze re tet
kiklere başhyacaktrr. 

Deniz Yollan idaresinin tzmir 
vapuru, dün tzmir seferinden dö
nüşte rıhtıma yanaşır yanaşmaı 
liman kontrol memurları taraf111-
dan teftiş olunduğunu ve yolctıla
nn sayıldığını dün yamuşhk. Yol. 
cu miktarı istiap haddinden 200 
fazla görülmüştür. 
Yapılan tahkikatta, vapurun lı. 

mirden hareketi srrasmda İzmir 
liman reisinin fazla yolcu oldu~ 
nu anhyarak yolculardan bir kıs
mrnr indirmek istediği öğrenilmiş.. 
tir. Fakat yolculardan hiç biri in
meye razı olmamış ve liman me. 
murları ile yolcular arasında ha
diseler çıkmıştrr. l~e polis müda. 
hale etmiş; fakat liman reisinin 
sözleri dinienmiyerek fazla yolcu. 
!ar vapurdan çıkanlmamıştrr. 

Halbuki deniz kanunu rnucibin.. 
cc bir vapurun istiap haddinden 
fazla yolcu atması menedilmiş bu-

Erzincan - Erzurum ve 
Ankara - Adana arasında 

Tren hergün işleyecBk 
,\nlınrıı, 11) (A· A·) - Bize veri

len malümata göre, Erzincan· Er
zurum arasında ve mütekabilen i§· 
!emekte olan 1909 - 1910 numanı.
lı yolcu katarlarile Ankara - Kay
s eri • Ulukışla - Adana arasında. 
ve mUtekabilcn işlemekte olan 
410 - 610 • 710 ve 409 - 609 -

1 ·Mangal kömürü 
fi yatları 

Belediye şimdilik narh 
koymıya lüzum görmedi 

Kömürcüler diln belediyede, 
iktısat müdürünür. iştirakiyle 
bir toplantı yaproışlardn". 

Toplantı da mangal kömürü· 
ne 8.zruni fiyat koyup koyma
mak meselesi tetkik edilmiş, kö. 
mürcülerin verdikleri rakamlar 
gözden geçirildikten sonra şirn· 
diki fiyatların yerinde olduğu 
görülmüş, narh konmasr lüzum
suz sayılmıştır. 

709 numaralı yolcu kat.arlarmm 
görlilen lüzum üzerine İzmir fua
rmm. hitam buldu~ 25-9-1940 ta· 
rihindcn itibaren her gUn 5e3'TÜse
f er etUrilmesine Devlet Demiryol
ları umum mUdlirlUğünce k3rar ve 
rilmiştir. 

Çalınan 
kol saati 

Aylardan sonra bir 
düğünde m eydana çıktı 

İkinci sulh ce7.ll mahkemesi dün 
garip bir hırsrzhğm muhakcmcs.inl 
bltinnişlir. 

Perihan adında filk ve güzel bir 
kız, Sultanahmct civarında Fahri· 
yenin evi önünden geçerken, bir
denbire yere yuvarlanmı.s: 
"- Ay aman öltiyorum,, diye 

inlemeğe ba.şlaml§tır. 
Fahriye evden koşmuş, genç kr 

zt evine a!mış ve kendisine bir §U· 

rup vermek üzere a.ş:ığı inmiştir. 
Hasta taklidi yapan Perihan bir

denbire kendisine gelmiş, masa ü· 
zerinde duran bil kol saatini a§rr
mrııtır. 

Perihan şurubu da içmiş, Fahri· 
yeye teıjekkilrler ederek çıkıp git
miştir· 

lunmaktadır. 
Diğer taraftan iş bu kadarla kal. 

marnış, vapur kaptanı da hMisele
re raktnen vapuru lzmirden hare. 
ket ettirerek limannnıza getinni5 
tir. Liman reisliği hem Deniz Yol 
!arı ,.e hem ce kaptan hakkında 
ayn ayn tahkikat yapmaktadır 
tdare erk~nı ve hc.ptana para ce
zasrndan başka idari ceza da veril. 
mesi icabetrnektedir. Vaziyet der
hal Miinakalat Vek~letine bildiril. 
miştir. 

Diğer taraftan son birkaç gür 
içinde istiap haddinden fazla yolcu 
ile yakalanan Deniz Yollan vapur
ları üçü ge".,.miştir. idare fazla iş 
olan hatlara lüzumu kadar vapur 
kaldırmamaktadır. Her sene lz. 
mir fuan devammca İstanbul - lz. 
mir aarsında ilftve postalar yapı
lırken nedense bu ~ene bu posta. 
lar konmamıştır. 

Bava Karamana 
yardımlar 

Hava. kurumuna yanlm:ılar de -
vam. etmektedir· DUn de Hüseyin 
İzzet Akosman 1000, Frcdrik Ed
vin Vlttol 1000, (J. v. Vittoll ve 
kaınpani limited) şirketi 500, n· 
yas Bcyar 700 (Kanaat kUttipha
nesf sahibi), Horasancıvan 600, 
Selanik bankası 500, Hollanda ban. 
kast 500, Doyçe Orient bank 400, 
Doyçe bank 250, Kauçuk ve kablo 
fabrikası T. A· ş. 300, SUleyman 
Sabit boya tüccn.rr 200, Krespi bo
ya tüccarı 150 lira vcrnılşlerdir. 

· ş;mar;Je;iekel-
ıerı ıe ticaretımız 
Almanya transiti ile 
mal gönderilebilecek 

Şimal memleketlerile ticari 
münasebetlerimiz gün geçtikçe 
inkişafa haşlamıştır. Alman., • 
transiti ile mal göndermek im· 
kan dahiline girmek tizcredir. 

Dün Fhıliı.ndiyaya. 21 bin lira
lrk.ynprak tütün, Yunanistana 
43 bin liralık keten tohumu, !s
veçe beş bin liralık iç fındık, 
Macaristana 5500 liralık iç fm • 
dık, !sviçreyc 10 bin liralık 
kumdarı ve 3 bin liralık iç fm· 
dık, Macaristana. 7800 liralık 
palamut tırnağı, Yugoslavya.ya 
4500 liralık balmuınu, Almanya· 
ya 19 bin liralık yaprak tütün, 
Yunanistana bin liralık tuzlu 
balık satılmıştır. 
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Dokuzuncu leletme ~[Uıd ııır :.rf 
1 em•.'ktar bir mı.:mur, Jd)çül' 

-e ıs 
mur zümresinin uyaı "' 
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ne ta.allak eden ınUhlJJJ 1' 
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ye işaret etmcl.'"t.edlr· BU 
muz §Öllo yazıyor: tJJloııııl' 

"Gcı;enlcrdc tıeJaı,Ut 1'1"1\'0 ıstJ· 
66 ncı ma.ddMinl dcğı,ureıı ~ olP' 
lWn bti~ cneUmanlDe Jııı' ,,-.ıJ>"'
wuı bir kanun l~ylh:ı.,ı bCJl. _ıaııdll'• 

.t!~.111· te bulunnnlan yakmdAJl ,ıs,-to-' 
waı.t.a.dır. Bu trknl ayncP oıttJ'>"' 

(TeknUt sandığı tcŞkilA~ ıı?
mWhak bUtçell dairelerle 11 etıefl)1' 
relerden ve mUlga ııeııreııı&Jl ~ !> 
tstanbul mecllııl idarestndeD a)Jll rfJ• 

kartı belediyesinden ıns.3fuınl tfJo; 
mur ve mu:ılllınlcrdcn un:ı utfJ ıı1 
zeneye dahil bimıeUere ve<JS <lf)iJI 

müva.zencdcn bu idarcıer~& ~ 
bu dairelcrln birinden dl: ıacrlll ;r. 
memuriyet ctmlıı ve cdcCC erd' t'· 
velce bu muvazene vo idfı?C~dJ 611 
çen hlzmeUeri tekıillt knDUJl ,;ııııı '11" 
pi.' edilen hizmet mUddctlC tel"' 
aabmda sayılır ve bunların d#fl 
ve yetim aylıkları aon bUlıJll 
ldıı.re bUtçesindcn vcrilll'·> tJJ~ 

Görülüyor ki hUl.ilrort, -~ 
bUt~U fdarclerdc '\'tl dlğ~ .~ 
4airclerdt·n umumi mit~ ıerr". 
leden mcmurlann bU ~OJ' _,, 
blznıct mUddctJcrinl tck:llU 1.,ı ,o" 
eabına lth-1 edlyor. Sa, ıaUC 
raodır. Ancak kanunda: olrf>o"' 

•Tekaüt sandığı tcşk!lAtı 
mülhak biltçell daireler." ~ 

Denlldiğtno göre, ıeJUl.llt ~· 
tıefkll&t oltın dal.reler açıkt• .,...ıı. ~· 
demf"ktir. Hıı.lbuld, mt~Jı\ tıır ~ 
vazenei umumı,-cyo cSabil ,-. 
de 19 .enellk hizmetten sont& .,01~· 
111U1dıtf ~k.ll~tı ol:ın rııun:; ~ 
U bir daireye dört !ICllO e1"" ~tt.~ bO ı ... oı 
mı, bir memurum. Eğer .-reli' 
bir "OLAN" U4ro oouerrı< ıtıııı' I"' 
aandığt olan ve olmrya.ıı'' ~~ ,.,. 

'U'83 oon ,.() be-nim glbt mtı> bit \O' 

tı:sız pek az ol:ın ~ ~· 
ıım memnrtar da ırtıtade tııı ~· 
dlr. Akıl halde bc!t ,.o ııen ~; 

~ur,~ 
yetlmclo olan beş on I< lf 
tin bütün ~murıara '~ coP:
ğl bir haktan mahnun ~t"f' ;,ı:; 
Oktmıcumm: hakbdır. şııı.S.• 

lmnun. l!h11ıasmm hazırlıul1ıiıJıii ~ 
nokta un~tulmn, olıu.'Ak- <..,., ;;' 
mm fıkmsı da bUkilrnetlı' pi I': 
pmll 1jekllde Wmıt"k tııted~ ~ 
term< lc.1edlr. Buraya efde1' _.ıc t fP

"Olan" kf'tlmCfll mlktarı 1" -~ ,,
olduAu için hama gclrnl,-erı11 ~ 
memuru d" mağdur ol~ 
raroktır, diyonır. ..,.., (11;? 

4-~" 
Stoyad1Do'fltı~ 

ikamete meal 
oldata yet 
defttştlJ'lldl ~' 

• "'" ~'l·:-t. . : ~ . . . . . . . 4 • 

Geçen sene ağustosta Rumeli 
,.e ..Anadolu kömürleri kilosu 
üç buçuk kuruşken bu sene a. 
ğustosta dört kuru.~ı. geçen sene 
eylfılde dört kuruşken bu sem~ 
beş kunı.5tur. Bulgaristan kö· 
mürUnde de geçen seneye n.:ı.za.
ran 60 para kadar bir fark var. 
dır. 

Bir ilci ay sonra Alaykö3künde 
bir dilğün yapılmış ve Perihan da 
davetli olarak buraya. gelmiş, çnl
dığı kol saatini de bıkmıştır. 

sıel .ııı 
Bclgrat, 20 (A.A.) _:-tlitlo~ç;, 
Sabrk başvekil StO.Yd~ ~· 

ikamete memur bultJJl ~1~~ 
hal, srhhi sebepler ~~J~~ 
ğiştirilmiş ve kend1S\ııışti1'· 

K uyruklu yıldız 
N EYYORKTA~ gelen bir lın· 

bcr, yr.:nl lılr kuyruldu ~'11. 
dızın kP.sf edildl!,-inl biltllriyor· Bu 
lı:ı~rdo beni se\indlren nokta 
dllnyanm kaynıi:'llllıı !:arpıp zehir
lenmesi lbtlm:ı.llnln bulunmayı~•· 
Fak:ıt cJjyec~.:ı;lnlz ki dünya, bir 
kurrul.lu yıl:lıza, buod:ı.u tanı on 
tiç :ıy r.yı·cl ~rph, imdi onan t e!ı
Jikeleri ICIX'dr. kınımn·or. :Cu keı-· 
feı'~ilcn yıldızın kay~ıj;"l.I zehirli 
lmlun,.:ıydı Y<' dünynya çınpması 
ihtimali o1s3y<h yahut carpsaydı 
lınndıı.n d:.lın mı t hlilreli olurdu? 
Onn bi:ruiyonım· f'.Knincim, telıli
kerJn kntıncrleşmcsi lmı.nnsızlı· 
ğmıln.n geliyor· gz,·ınıı~c~' şey <le. 
ğll mi? 

Siv,·:Sinellle miicadele 
G ERÇl lnsc.nlnrd.'.1: "JI.-r ne 

ile olul'S:ı. olsun r.-:Ur..:tilelr . 
ııin znnı:mı yol.tur!,, Mhi Lir fl'..J" 
ya~nr· f'r~t b:m•lı., shTl .. hr1·Jcr. 
lcı milcadt!~~ı ls:i<-r.n c!:ne·~ P:ı:ım
dır s:ıntrtt· <lnz"1el:-:-, ı;~· f•'i'., 
sonlnf'f!la ~e1ıll~ml? l ·ir t.!tlu t " qh 
ri ... inrlderlc ' pı!o:r:ıl• n•lir:ıdf'IC' ... 
5ütunlnr nyn r ·orlnr· Ah ııe olurdu, 

Yerli kömürlerin mahallinde 
' pahalılaııdığr \·c Burgazln Var· 

~u mazot denilen nı>sne bund:ı.n iki nadan getirilen kömürlerin de 
:ıy önce bulunabilseydi do su sa- geç:en sene 100 paraya alınırken 
tırJ:m :rv.arkt•o başunm ctrn.fmda bu sene dört kuruşa alındığı 
fırclönen, kalem tutan pannaj;'lm. bildirilmiştir. 
<lan km nlmnk i tlycn ~inisine~e 
kar~ • h!ıkimiyctiml gö termi~ ba- lstanbulun senelik mangal 
lan :ıydım? kömürU istihlaki 50 milyon kilo· 

Y erinde rahat! 
dur. Şimdiy~ kadar ~ milyon 
kilo kömür satılmı§lır. 

Civar vilayetlerden kömür 
gelmektedir. Fiyat!ann daha 

senı:cm mannsma ~e!mez, onları fazla yUkseleceği tahmin edil. 
da se verim. lirle ~rı:en ~iin (J;n mektedir. Kömür fiyatları da.ha 
-.on Da'.lh) ya (füırikatürdcn) fazla ytil•&clirsc o zaman narh 
l:nytlUe n:t:dedileni pek sc,·dlkl~- konacaktır. 
ı im anısına korkusuzr:ı koynh:lir· -------------

D O~Ttl:\I Ramiz! en~rım. o 
na <1en11em lcarikntlirlerlnl 

t1İnt· WI __ 
Hnmiı hı:n•la dc,·lcfü•rc SJ)Or lıa. ""' ~"'ı:- C$~@~ G~%.fl.İıl 

reketleri yaptırıyor nıescl:'l f'ran· ı;a » ~ ('\.4.ıt. O 1... ı A J 
ı.nyr ;:ı·rre yıltırıp Tlir:~u (ycriu'1c ~la.,, r.;.._!.=.JU PY 
rah:ıt) dıı:-d•ırııyor· Ne o~unlu bu 
CyPr;nlle rnhr. t > ,·aıh·cthdc hnh 
hnhmr.-n<:hvt1ı· • 

1-İÜJlh•• yo!\ iti 1 :ırik"tliri;;t mı· 
mlı r:ılı:ıt durnn L•ir nslır.rin öne, 
Rn ~rır Un[;:!, soJ :-r-: r ·:u ~ .. 1.;_:~":t· 
i:"l•tı lıi ; ..,,. ... , k" ·m· n'"l cr:i c ya J>
mı· 'ır. ~ ·,.·:11 J •h·:· ı.·e h : " "'ltıkln... 
n ha•:ı:::~ Cd H ııl) <lemc:ı·n fıtl"t 
o:dı •--rı •u J- .~~r· .. ·'ı:- .. <.T., :\. / :-rrl::. 
:vn ı t ı;"2•:n l•: tn; ı dii::. "'H "r;ı, < !U· 
lıu1 ı c!J:·onını· r:. 

Tesadil!en düğfinde bulunan Fah 
riye, Perihanı görünce tanımış, 
koluna bakınca da saatini görmUş 
ve dUğilndc bir skandal kopmuş
tur. 

Neticede Perihan vakalanmış, 
ndliyeyc verilmiş, dil~ de birinci 
sullı ceza mahkemesinde muh:ıke· 
mc olunmuştur. 

Hırsız kadm suçunu itiraf etmlş, 
6 ay milddetle hapsine kanır ve
rllmi.ştir· Ancak yaşı küçük oldu-· 
ğundan cezası 20 güne indirilmiş. 
tir· 

Stad Spor Mecmuası 
J\Ic\'sim dolayısile faaliyetini t:ı. 

til etmiş olan Stad spor mecmuası 
futbol mevsiminin açılm3.5I dolayı
slle önümüzdeki Pazartesi gUntin
den itibaren tekrar ne~ir sahasına 
ntılacaktır. 

Çocuk Tiyatrosu 
açılıyor 

"Çocuk Tiyatrosu" Birinciteşri. 
nin bcşiııcl günU a.9ılacak, bundan 
tekmil mekteplilerfiı istifade etme
si için cumartesi ve çarşanba gün· 
!eri olmak üzere hafta.da iki defa. 
temsil verilecektir· Fintlar 7,5 ku
ruş olacaktır· 

Çok çirkin bir tecavüz 
Dün, Göıtepede Söz so::ağmda 

16 numarada oturan Memduhun oğ

Saraybosnaya nakled1 

Arap s~ 
Altı tane do~ f"'' 

ıouv· .,, 
Altı truıo 9 raknmt ile . 

lu 13 ya.şmda. Melihc İsmail oğlu bilir misiniz? 
Musa adında boşta gezer birisi boş u• ı; 
bir arsndıı. tecavliz etmiş, vakalan- DVNKV' 1nı:sı;lı JISI 1 
mıştır. z 1 karlı ~ 

.Musa dün cürmüme~hut kanunu. arar ı mı, . eder· .,, 
na göre birinci ağırceza mahke. Cevap: 1000 li~ ~ıı.>: t>tııı dl 
mesine verilmiş, gizli muhakemesi otomobillerden birilll 1 tıı" 
Eonunda. tevkif olunmuştur. 1 rini 10 bin liraya aJl]1JŞ 
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ing iliz 
harp 

gemileri 
Sollum sahil 

yolunu 
bombardıman 

ettiler 
ildi Barranldekl 

taba,şltlere btlcam 
edildi 

Londra, 19 (A·A·) - Amirallik 
dairesinin tebliği: 

Akdeniz kuvvetleri ba§kuman _ 
darımdan alman iptidai rapor, İn· 
giliz bahriye cUziltamlarmm, Lib
yada İtalyan ileri hareketinin şi· 
mal cenahmı tacizde devam eyle
diğini bildirmekkdir. 

17 eylül gece5i, bahriye cüzü _ 
tamlanmızdan bir tanesi, Solluma 
doğru giden sahil yolunu yakm
dnn lıombardnnan etmiştir· Aynı 
zamanda diğer cüzütamlar da dü§
manm Sidi Barranideki tahaşşüt
lerine hücum etmiştir· 

Akdeniz kuvvetleri başkuman -
danı, bu iki bomb:ırdımanm büyük 
muvaffakıyetli :neticeler vermiş gö. 
ründüğünü kaydetmektedir. 

Libya sahili açıklarında bu hare
k!t yapthrken, aynı zamanda, di
ğer mmtakalarda da deni7. hare
katı icra edilmiştir. Bu harekA.t 
esnasında hiç bir düşman deniz 
kuvvetine rastlanmamıştır. 

*** 
Kahin-, 19 (A·A·) - İngiliz u-

mumt karargahmm tebliği: 
Mrsrr: Vaziyette de~iklik yok· 

tur. Düşman Sidf Barrani ve Sol. 
lum mmtakalannda mevzilerini 
takviyeye devam etmektedir. 

Avam Kamarasının 
gizli ceııesmdö 

neler konaşalda? 
Londra, 19 ( A.A.) - Avam ka

marası, bugün toplanmış ve 'mutad 
sualler saatinden sonra da bir giz
li celse akdetmiştir. 

Gizli celsenin sonunda avam ka
marası reisi aşağıdaki tebliğin 
neşrine müsaade vermiştir: 

"Avam kamarası gizli bir celse 
akdetmiş ve hava bombardıman. 
ları üzerindeki müzakereye devam 
olunmuştur. Mebuslar, nakliyat ile 
ve diğer bahisler ile alakadar bazı 
me$eleler ileri sürmüşlerdir. Nakli. 
yat nazırı bir beyanatta bulunmuş. 
tur." 

Lordlar kamarası, bugün top
lantı yapmamıştır. 

rinde olmaz mıf Ufak sebeplerle 
s;nir eünılc.;I tc>hrn·ücc müsait in
sanları, ç<'~it !:Ctiit halkla dolup 
bo.,nlan nakil ynsıt:ılarınıla kullan. 
ına"k ne dcrC<'CYC knıl:ır do~rudur~ 
Bilmem bu suallere ondan başka 
cevap \'CrilPbilir mi? 

Muzaffer Esen 

tombul Süleyır.anı, çokları ikiz 
zannediyorlardı. 

Basri Karadeniz dönüşlerinde, 
ellerinde mutad çıkmlarla evi.ne 
yaklaştığı zaman, evin çürük, 
biribirindcn ayrılmış tahta kap. 
lamaları arasından, yahut, ka· 
fesli pencerelerinden çocuk vi
yakları işitmezse, bayağı mah. 
zun olurdu. Sonra içeri girer 
girmez, ilk iş olarak, küçükleri· 
ni bağrına basardı. Mevlude 
sütle dolu memelerinin kabart
tığı göğsü, çocuklar ağlamağa 
başladıkları zaman hemen em. 
zirmeğe yetişmek düşüncesile, 
yarı açık, koca:ımm etrafında 

pervane gibi döner, tahta döşe· 
meleri gıc:rrdatarak bir odadan 
öbü.rünıe geçer, Basriye yemek, 
çerez, şerbet hazırlardı. 

Zeynep hanım, 

usulen gelininden dert yanar, 
çocuklara iyi bakmadığını, ba.
şmı alıp evden savuştuğunu, 
karşı krrlarda dolaştığını, filan 
anlatır, Mevludenin sızlamaları • 

• 

Amerikan an'ane-' ingiltere 
sini muhafaza için üzerinde 

Nevyork Taymıs harpler 
gazetesi tarafından 

V·ık· Almanlar 48 
1 ıye ingilizler 12 

yardım tayga re 

edilecek kaybetti 
Nevyork, 19 ( A.A.) - Nc\•york 

Times başmakal~inde B. Will
kie'nin cumhuhrreisliği namzetli
ğinde kendisine müzaharct edeceği
ni bildirmiştir. 

1908 denbcri ilk defa olarak bu 
gazete bir cumhuriyetçi namzedine 
müzaharet etmektedir. 

Yapacal'.,rı müzaharet hakkında 
Nevyork Times B. Willkie'nin A
rncrikava B. Ruzvelllcn datta mu
vafık b.ir müdafaa sistemi kurmak 
iktidannda olduğu, B. Ruz,·eltin 
Yergi siyasetinin muvaffak olmadı
~ı ve demokrasinin an'anevi garan
tilerinin her taraf ta ortadan kalk
makta oldu~u bir sırada Amerikan 
an'anesini arka arkaya üç defa in
tisap edilen bir kimsenin eline tev. 
di etmek tehlikesine karşı muha. 
faza edilmesinin bilhassa mühim 
oldu~runu sebep olarak göstermek_ 
tcdir. 

Horia Sima 
diyor ki: 

" Romen milletinin 
ıztırabı ,, 

u DabDI siyasette 
lrtlkAp edilmiş 

baQalar 
yGz'1ndendir n 

Bıll:rcş, ı9 (a . ..ı.; - Stcfan 
ajansından: 

Lejiyoncrlerin şefi (Iloria Si
ma) Stcfani ajnnsının ınuhabi · 

rine beyanat.la bulunarak Jcji. 
yoner devletin büyük faşist in 
kilfı.bmdan mülhem olduğumı 
ve bu inkılabın tarihte yeni de. 
vir nçmı:ı bulunduğunu söyle· 
miştir. 

Lejiyoner devlet, nomcn mil. 
Jetine muvazene temin etmek 
mecburiyetindedir. 

Horia Şima, Romanyanm çek 
mcktc olduğu ıroırapların dahi 
li siyasette irtikap edilmiş ha. 
talardan mütevellit olduğunu 
ilave etmiştir. 

Biikrcş, 19 ( A.A.) - Tiado. 
ajansı bildiriyor: 

Alman cüzütamlarınm Ro· 
manyaya geldiklerine ve Alr.1an 
mütchassıslarmm tayyare fab -
rikalarmm idaresini deruhte et 
miş olduklarına mütedair r:ıd • 
yo postal:ırmdan yayılan şayi. 
alar, hava ve bahriye müsleşnr· 
ları tarafından kati surette tek 
zip edilmektedir. 

General Sikorskl 
Polonya tayyarecı
lerıne nişan verdi 

Londra, 19 ( A.A.) - Ha·ı:ı. 

dahili emniyet nezaretlerinin 
tebliği: 

Bugün hiçbir büyük havn mu 
harebesi olmamıatır. 

1ki düşman tayyarc~i, Lon. 
dra mahalleleri Uzerine boml>a • 
lnr atmıştır. Bazı basar ve ıbir 
kaç ölü ve yarah vardrr. Bu L 
ki tayyareye avcı tayyareleri· 
miz hücum etmi~ ve bunlardan 
bir tanesi düşürülmüştür. 

Fena niyete rağmen, avcıları 
mız, dürımnn tayyarelerinin bü· 
yük eksC'riyeti ile muvaffakı. 
ycUi çarpışmalar yapmış ve 
beş dü~an bombardıman tay
yaresi düşürülmüştür. 

l.ı0ndra, 19 ( A.A.) - Röy
ter: 

İngiliz hava kuvvetleri tebli. 
ği: 

İngiltere Ü7.crindc dün cere · 
yan eden hava tnuhar~belerin _ 
de 48 düşman tayyaresinin im· 
ha edildiği şimdi bilinmektedir. 
Uunlardan biri tayyare clafi bn. 
taryaları tarafından düşürül 

miiştiir. Yoklamada bulunma· 
dıkları evvelce bildirilen pilot_ 
larrmıztlnn ikisi sağ ve sali.11 
olarak dönmüşlerdir. 

Dünkü ?.ayiatımızı J 2 nvcı tay 
yaresidir. Pilotlardan '!J u sağ 
\'C salimdir. 

POl.O:\"V ,\ J.1 TA Yl'AREC'll.1-:Rt~ 
xtı;AN Ylmil.Dl 

T.,,oııdra, 19 (A.A.) - Polon. 
ya başvekili ve Polonya kuvvet 
!eri başkumandanı general Si· 
korski, 71 Alman tayyaresi dü. 
~ren ve diğer 12 düşman tay· 
ynresini <lüşünnüş olmaları 
muhtemel bulunan bir filo mü. 
rcltcbatındnn 25 Polonyalı ta~
yarcciye dün nişanlar vermiş 
tir. 

Veni Kaledonya 
müstemlekesi 

General dl Gole 
iltihak etti 

Mclburn, 19 ( A.A.) - J'asi 
fildcıki I•'rans1z Yeni Kalcdonya 
müsl<':nlel:esi, Viehy hükume. 
tinden ayrıldığını ve general 
Dö Gole illi hak ettiğini A vııs 
tralya hü!ümetinc bildirmiştir. 

Birkaç gün devam eciecek büyük hikaye 

KANCA 
. 

.3. Yazan BEKiR SITKI KUNT 

na, ağlamalarına, yeminlerine 
sebeb olurdu. Çocuklara bakıp 
bakmamak, neyse ne .. Fakat şu 
vakitli vakitsiz evden uzaklaş· 
mak, kırlarda dolaşmak iddiası 
Basriyi deli ederdi.. lçi 
zaten, her evinden uzak kalan 
koca gibi ves,·eseliydi. Küç\fü 
bir gürültüden sonra her '§CY ya
tışır. Basri genç kansına olan 
itimadım yeniler, dnha sonra, 
yemek vaktine pek bakmadan, 
hazırlanan sofraya otururlardı~ 
Böylece, evin her zamanki hu· 

zurlu hayatı da başla.mıfi olur
du. 

I3asri lstanbulda üst üste iki 
Uç giin, bazı hafta, on gün ka. 
lmlı. Ara.da bir a.rkadaşl:ı.rmı 
evine davet ederdi. Daha evvel· 
den rakılar alınır, mezc?{'r ha
zırlanırdı. Akşam karanlığında 
iri gölgelerile, üç dört arkadaş, 
Basri ile birlikte eve gelirler, 
"kimse olmasın,, tarla içeri gL 
rcrlerdi. Mevlude ürkek bir kedi 
yavrusu gibi, ikinci odaya çe -
kilip büzUlür, 13.zım oldukça da, 

- ; 

~ 
Mısır buğday 

Mc~hur dil Jıikiiye.,lni ~iiııhc 11: 
bilirsin17.: ı·:zop"un dcnıti-.i diiny:ı. 
rla ('n faydalı hir ~ryılcn yemek 
~·aı>m:ı.;ını sö~·ler. ı:zop dlldr.n ye· 
mrl< yr.par· Sonm. f'n 1ararh :;-ry
den yemek ... gene dil ... 

Diin~·ada. hr.r ş<'~ i, fay<la. H~ ın. 
rar ba'liımmd:ı.n dllc br.nz<-ro;C' ıle 
mr.,rrbnğda:rile dil nrac;ında hl'.nzer
li!i pt'k büyiiktür: l\lısırbuğdayı 

hC'm p<'k fa.ydah, hem de pek ıa. 
rarlr bir tiıda olabilir. Faydah oJ. 
mac;ı ınısırbu~daymıln }; Yilnmlrıi 
bulunmnsmdan. zararlı o1mn<.ı da 
p.p. ,·ıtamininin C'k'lik olma.'lından. 

E 'ltamlnl nc .. Jin dr.rnmı için 
mutlaka. lüzumludur· Gula1arının a· 
ra.,mıla. onu bulamı:rnn ino;an, kı· 
dm ol-ıun. t-rl•c>k ol•mn kJo;ır kalır, 
ı:ocu~u olmaz. Bazı ycrlr.rd<', 1': ,j_ 

tamini hulunmıyan halkm hep-.i kı
sır kalıhğmdan o yerlerin nüfusu 
blrılenhire söner· Bu ,·itamin hu. 
bubat dedi~imiı. ~daların tanelc
rind<', mesela bu~day taneslndf', 
vardır. Fnkat buğdayı mı1111' gibi 
tane tnıır yahut övütmt'den avuç. 
la. \rya kaşıkla yedi~miz ~' na· 
ılir olur. Buğday tanesi Ö\iitülüp 
un \'t' ekmek olduktan sonra da. E 
,·itnınlninin nf'rcdc ka.lıhğı pek iyi 
bilinmez. Halbuki mısırbuğıfa.ymı 
'k~anınd:m tutup tanelcrinl dişler 
le koparnrak yemek adettir· Oyle 
YRPtn<'a. dn. ı; ,·it:ımlninin kaldığı 
siiphcsizdir· Onun için mı • 
sırbu~dayr neslin de\1L111ma hizmet 
etler, insanlan kısırlıktan knrta. 
rır. E ,-ıt:ımlnl ıuğno c>tlnin lop ta.
raflarmda. ,.e sı''1TIJ1 karaciğerinde 
bulunur. Ancak bizde sığır ettnln 
faziletlerini t.ıdcclir eden az oldu • 
ğundan mısırbuğdayı, hiç olmn.z~ 
}; \itamini ha.kınımdan, onun yeri· 
ni tutar. • 

!·P· 'ita.minin~ ı;elinl'C C1Don yok 
lugu l't'llagra denilen korkunç 
ha-,talığın !;fkmacıma !'H'hcp olnr. Ru 
vitaminden mı~u buğdayında biç 
yoktur. Ilizlm mrmlt'kt"timlzd<' buğ. 
day ekmeği yerine nmırrbuğdııyı 
unund:ın ekmek yiyenler \'arsa da 
onlnr r.p. ,·ihunlnlnl siitte Ye ette 
bulduk?ıınndan o korkunç hasf~lt
ğrn bizim memleketimizde sal&'lll 
~ihi J1alclc !:tkhiı i~ltllmemi,tfr. 
}'aJ,a.t lmır memleketlerde, bilha.'J. 
sa harp 7amanlannda. yalnız huğ· 
dny ekmeği yiyert'" lı<'slenn1eifo 

lln<'chur olen ln~anlar Ara.<ıtn<la. de-h 
setli bir salgm halinde !:ı.kar, yüz: 
ler<'e. binlerce insanı dell eder, 

sonra dl\ götliriir· 

izlandanın 
müdafası 

Oltaıoa, 19 ( A.ı\.) - Röyter: 
l\lilli müdafaa nazın B. Rals

ton, gazctecil<'r tarafından sorulan 
bir suale ce\·abcn 1zlandanın esas
lı kuvvetlerin bulundurulması ıa. 
zım~elcn bir nokta olduğu hakkın. 
da İngiltere ile Kanatlanın muta
bık olduklarını bc\'an ctmi.,tir. Bu 
ce\'ap, lzlandanın · !ngiltcreden ev
vel istilfı cdilchilmek ihtimali hak
kında matbuatta okuyup okuma
dı~r B. Hal-::tona sorulduğu zaman 
\·rrilmi5lir. . · 

1zlanda müdafaasının Kanada 
\"e Amerika muhtelit müdafaa ko. 
ıni;yonunun başlı<..<ı dii~iince:,i ol. 
duğu zannedilmektedir. Fakat bu 
hu usta ittihaz cdil{'n kararlar as. 
keri sır olar.ık if~a edilmemek
tedir. 

tabak vermek, meze değiıitir
mek filan için, hiç göriinmcdcn 
nlt kattaki mutfağa iner, bu:ıla. 
rı küçük sofada bckliyen kocası
nın eline verir, gene ayni ürkek
likie, odasına çekilirdi. Öbür 
odada misafirler yerler içc:-lcr 
ve kaba kaba konuşurlardı. lç!e. 
rinden biri. hazan yüksek se.:ıle 
sunturlu bir küfre başlar, fakaL 
iı:;cr!de "namehrem'' olduğı.nu 
hntrrlıyarak. ynhut bu kendisi· 
ne kaşla gözle ihtar c<lildiği 
icin, ses alçalıverir, ama, gene 
de bunları Mevlude iııitir, hem 
utanır, hem de bunları tekrar 
etmeleri için garip bir arzu du
yardı. Bauın muhabbetin kızış_ 
tığı, münakaşaların şiddetlendi· 
ği, seslerin haşin!~tiği ne olur
du. Kavga başlar. '\'UrUŞ!!P dö. 
vüşürlcr, laml:r.ıyı dc\'irip yan· 
gın çıkarrrlar diye. M\'llıdenin 
ödü kopar, kocasın:ı. bir fenalık. 
olmasın diye ic;i titrerdi. Z-cyn<'p 
hanım, elin serserilerini başına 
toplayıp getirdiği iı:in, oğluna 

l>rnwk oluyor ki nır.,ırhuj;ıl:ıyı 

hi1im yıwtı~nnız hlbl arada "lmda 
'e yemi .. Jrnlıilinckn )·f'nillncc iyi 
dil kndar faydalı olur. \"alnı7. ını
• ırbtı~dıwı ~ İ:v<'rek bcı-lcnc>n1er kin 
ti~ en kiitu" dlldzn dııhıı ziyade ;.a
rar \'<'rlr. Uaska nmeklcrılcn de 
~ iyrrrk sadc>r-o t'kı;ır.Jderi mı-.ır u_ 
nnndan ynııan yerlerde do nıısır
lıu~1la~·ı zararsız k&lmnz: Oralarda 
ıla h:ı~tnlıl:lara karı;ı mukavemet 
ıvn!ır. yerem lınst:ıl;ğı !:Oğalır·" 

;m .. ırbu~dayr, yemi" olarak \'O 

mC'\ .. ıınln<le arada. ıracla yenllinco 
ııek te le:rzetH bir gıılııdır· Ş&cri 
y·iiıdc 61, n'lotu 9, dernek ki bıığ· 
ılay tane .. indckindcn ıır.. olmakla. 
hl'rahcr yaf;ı buycln~·ılaldndeıı hay
lice faıla, yüzde .f,;j olduI;'llndnn in· 
o;:mn bolca kalori \'Crİr· 

I~ ,·itamlninılen bat-k:ı mısırhuğ. 
duymm 1ancicrindc A yff.aminfn
den yüzıle llOO ölı;U bulunur, bu_ 
nunla da. nC'.!tlin de\'nmına, hl'ffi do 
hast.ahklardaıı korumaya yarar. 
Tnnt'lrrindc yüzde 70 Bl, yüulo 
120 öl~ü Il2 'it.amini \'ardır· Bun· 
lnrla da sinirlerin sliki'ınun:ı ,·c y&
dli;I. şekerlerin Yiicuda. ynrama-
sm m1ct eder- Jla1bukl mısır. 
bu . "lndan yapılan cJ.-mektc an• 
c 1 ,·itamlnindc'n yiizılo 100 

"" Buğday unundan e~ 
ne nııMr unundan ekmek 
, pellagra. hastalığına tu
r bile, buJa~ık lulstalıkln.
nıuka.vcmetsiz olnıalan, 

,. hastalığına. daha kolayca tu
tulmaları mırm· ekmei(lndo J<: \-lta... 
mini gibi A \itamlnlnln de ek ikli
ğfnılcn ileri gelir. 

Madenleri bu~day tancsimlckl 
k:ıdar yük.sek nisbettc değilse de. 
en Jümmla on ild madenin Jıepsl 
mı~ırboğdayınm tanclerlntle bulu. 
nur ... 

Suıl.a pişmişini mi yoksa kebap 
olma,unu mu yemeli, diye sorarsa
nız: E ,·itam ini yağdan ba~ka. bir 
~ye ge~mrz. Onun irin bu \ita
mln bakımmda.n. mısrrbuğdaymm 
han~ tUr1üsilnü scversenJ:r. ondıın 
yiyebilirsiniz. Faknt ,\ ,·itamiııl mt· 
"rrbuğılayı kaynntllırkcn J•azanda. 
ki soya geçt'r, o ~uyun içilmesi a
det olmadı~ı gibi 7.ntcn kımın n!;ı· 
Jıp kapandık!:a k:ı:t.ana girm ha\ a
<lan A \itamini tc1t•C olur. ~u ha1ıh• 
iki ,·ıtamlnd<'n d~ btıradc rtnırk 
iıtf.cnlllne<>, mL-.rrhuğdaymın Jınrır. 
~<' kebap edilm.i~i 1ercih cdilmrli· 
dir· O· A· 

336 Doğumlular 
çağrılıyor 

Beyoğlu Yabancı .Aııkerllk Şube.. 

sinden: 
336 doğumlularm son yoklama mUd. 

deU 25 EylUl 940 akşamı bitecekUr. 
Bc§lkln§ ve Beyoğlu kazalarında bu. 
lunan 336 doğumlu ve bu doğumlul&r. 
la muameleye tAbi yabancılard:ı.n .3011 

yokl:unasmı hcnilz yaptırmamı§ olan .. 
lamı 20 ve 2-l Eylill 940 günlerinde 
§Ubcmlzo mUracaat ederek yoklama .. 
lannı yapbrmnlan vo bu mUddet 
zarfında yoklamalarını yaptırmıyaıı_ 

lnnn cezaya tAbl kalacakları. 

Adliyeye katip alınaca1' 
İstanbul adliyesinde müUıal bu

lunan biner kuruş m:ın§lr katiplik• 
lerc seri daktilo yazabilen orta.
mektep mezunları alınacaktır. Mü. 
sab:ıka imtihanı 24 eylül salr gü
nU sn at 1 Q.30 dadır· 

kı1.ardı, ama, ses tc çıkarmazdı. 
O da :Me\'lOdenin yanında, eda .. 
nın loşluğu içinde helecanlaıur, 
dururdu. 

Bu arkadaşlar kimlerdi, bunu 
:\lcvli'ıde pek iyi bilmezdi. El. 
betle gemici arkadaşlar olacak· 
tr. Yüzlerini hiç görmezdi. Yal
nız giderlerken, sokak üstünde. 
ki pencereden, kocasına sezdir· 
meden, arkalanndan baknrdr. 
Bir kaç kişinin, fırtınaya tutu
lan gemiler gibi ynlpa yapa ya. 
p:ı., uzakla.<jıp gittiğini görürdü. 

Basri arkadaşlarım kapıda sc· 
lametledikten sonra, yukırrya 
karısının yanma çıkardı. Bu ge
celer biraz asabi ve hırc:m olur, 
!-luratını asar. yok yerden kavga 
çıkarmak için sebep arardı. 
Mevlude çabuk çabuk mezeleri, 
rakı bardaklnrmı Jmldırır, (füiir 
odadan yatnkları taşır, yere se· 
rer, hazır ederdi. Bu biraz rakı 
ve yab:ıncı erkek kokan oda. 
Mcvludenin üstünde tuhaf bir 
tesir bırakırdı. (D,,vamı var) 
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Dış piyasalar bızden · 
mal istiyor 

izmirde incir ve üzüm 
fiyatları yükseldi 

. lzmir, 19 (A.A.) - Gazetele· ı Fuar bu gece kapanıyor 
nn yaulıklarma. göre, son gün. l=mi, 19 ( A. A.) - 0nuncu 
lcrdc dış memı:kctlcrdcn piya: enternasyonal İzmir fuarı ya: 
samıv.ı. mu.htelıf mal taleplerı rınki 20 ey;-tıl cuma günü gece 
vuku :bulmaktadır. Bilh !\ . • . . . . ynnsmdan 2 saat sonra kapana· 
. ., assa .. facn.rı~ta.n kUllı~ et caktır. Fuar son günleri müna-

lı :ııı~~rda. muh~lif gıda mad. sebetile mahFcri bir lcalabahğa 
dclerı ısU!mcktc_.... v 1 . vl 1 ı 

Y sla 
..lft- da . . . c cmsa sız eg.cnıcc ere s:ı me 

ugo vyawı.u ıncır ve u- 1 t 
·· tal pl · kubul t o makt.aclır. Satıalar çok hara· 

zum e en vu mu~ ur. retlid" 
Yunanistan, ltnlya. ve Bulga.· j !r.h fri k 

ristandan dn. muhtelif alış Yeriş zmır a yatına te rar 
talepleri ileri sürlilır.üştür. Bu ba§landı 
talepler tetkik edilmektedir. lzmir, 19 ( A .... 1.) - Eski lz. 

mir hafriyatma yeniden başlan
mıştır. Hafriyatın yapıla.cağı 
saha ağaç ve ctlard.ın temizlen· 
mektedir. Dikilitaş önündeki 
tbilyü!t evin ::.!tında. oda bulun. 
muştur. Odanın içi temizlen
mektedir. 

/:mir, 19 (A.A.) - BoF~da 
incir ve üzüm fiyatlarında. muh. 
telif yükselmeler vukubulmak
tadır. Üzüm ci~crindc va.sa.ti 
lbirer kururş v incirlerde de 
ibirer kunırş yükseliş vnrdır. 

Pamuk ipliği 
Fiyatlar yükseldi 

Son günlerde piyasada başgös
teren pamuk ipliği darlığı devam 
etmektedir. 

YediJ...-ııle iplik fabrikası ancak 
eski müşterilerine mal vermekte, 
diğer müracaatları karşılayama
maktadır. 

Bir-tok labrikatörler faaliyetle. 
tini tatil ederek i~ne yol ver
mişlerdir. 

Diğer taraftan piyasada evvelce 
620 kuruş o~an 20 numara iplik 
800 Ye 720 kuru~ olan diğer numa
ralar da 900 kuruşa kadar yüksel. 
nıi~tir. AJfıkarlarlar ehemmiyetle 
tetkikler yapmaktadırlar. 

Bir Polonyalı mülteci 
kafilesi geldi 

Bu sabahki Konvansiyonel tre.. 
niyle ~e on dokı.ız ki§ilik bir 
Polonyalı mülteci kafilesi gelmiş. 
tir. Bunlar birkaç gün burada kal
dıktan sonra Suriyeye gidecekler. 
dir. 

Şi~ li Terakki 
Lisesi M1lcHlrlllfQncıen: 

Bir haftada 6 3 
dilenc ı yakalandı 

Bir kumı boğazı toklu
ğuna Belediye hizmetle

rinde çalı§acalı: 

Şehi.röcki dilencilerle sıkı ibir 
mücadeleye giri~en altn.eı şube 
memmfan, dün de muhtelif 
semtlerde dilenen 3 dilenciyi ya.· 
kala.mışlardır. 

Bmılarln son lbir hafta içinde 
yakalanan dilencilerin yekfunı 
63 c baliğ olmaktadır. 

Bwıla.rdan bazılan adliyece 
birer il.afta. bel<ediye hizmetle. 
rinde boğaz tokluğuna çalr~a
ğa mahktlm edilmiştir. 

Bittabi üzerlcrindc çıkan yüz
lerce lira. da. ikendilcrinc iade o. 
lnnmuştur. 

o 
Hırsız hizmetçi tevkif 

edildi 
Sultanahmette Y~rebatan eh~· 

nnda oturan Cemalin evinde hiz
metçilik yaptığı srrad:ı 500 lira 
para ile bir altın bilezik ve bir pır
lanta yüzük çalarak kaçan Leman 
adındaki 19 yaşında bir kız dün 
~al~nmış. birin~ sulh ecza M
kim1itinde sorgusunu müteakıp 
tevkifine karar verilmiştir. 

Londraya şiddetli 
hücumlar 
bekleniyor 

(B~ tnrnrı 1 nciile) 
tinin hayati noktalarına taarruzu 
istihdaf etmemekte bulunduğunu 
gö termeı<tedir. 

Gcccıe.rın vukua gclcn hasarlar 
gündüzun şehrin ınünakalatım 
ve i~!erinin t~l•rar baş"ıyabilmesi 
için derhal tamir edilme tedir. Lon 
dra ile varo)arını tc:kıl eden geniş 
sahada ~imdiye kadar ta.lırip edil· 
mi~ olan C\ lerin adaii :?O'Jü, hasara 
uğramı~ o!:mlarm <!dcdı de 3000 
dir. Bu ise, muazzı•m bır sehrc 
nazaran hiç demektır. Bilh"assa 
yıı..,ıan evlerin kaffc.,i, müteaddit 
kattı arxı::tı.manlar o.mr.ı.yıp bunlar 
meyamn<la iki katlı evler \ e ,·;,ıro~r 
!arda miktarı pek ı;ok o,an bir kat· 
lı evler de ,·ardır. 

Londra, şidclet.e bombardıman 
edıımıştir. duııa rnğın n Londra 
har.ıretH ticari faaııyetin hüküm 
sürmekte olduğu tuyük bir ~ehir 
olmak vaziyetini hiçbir zamaZ: kay
betmemi.~r. 
Londı anın hay:ıti canlılı ~ım 

kaybctmcmi;:tir. Bır belde olmak 
itibarile haiz o.'.duğu bütün evsafı 
tamamilc muhafaz:ı. etmektedir. 
Londrada hm.a sele.deri yapıldığı 
esnada bile ticari ınuanıdclcie bü· 
yük bir süktinetle de\ am edilmek" 
tedir. 

Londra nüfusundan hiçbir şey 
kayb<!tnıcrniş ve ~hirden çıkıp gi· 
den o!mamıştır. Bilaki mukave· 
met merkezi Ye hiç kimsenin bıra· 
h,p gitmcği lıatmna bile getirme· 
yeceği birinci hattm ilk mevzii ha· 
line ge:.miştir. Burulan birkaç ay 
evvel Londradan kaldırılını5 olan 
bazı scn·i ler, tel rar Londraya gc· 
tirilroiştir. 
Londranın \'C Bukingarn s:ıray:r 

run bombardnnan edilmesinin 
kendi mesaisini katiyen ihlal et" 
memekte olan kral, nonnal suret" 
te faaliyetine devam etmektedir. 
Kral, saraym bombardıman edil· 
miş olmasına rağmen nişanlar teV" 
zi etmiştir. 
.. Hi~ler, büyük Britanynyı istill 
ı~ın fılo hazırlarken lrıgiliz hava 
kuv'\retleri katiyen fasıla vetmeden 
faaliyetlerine devam etmekte, işgal 
altında bulunan memleketler li" 
~?nlarıoda toplaomı~ gemilere 
hucum etmektedirler. 

Salfilıiyettar lngı1iz mahafilinin 
nazarr dikatini celbeden keyfiyet, 
~ta}yanlann. Mısıra taarruz için 
ıntihap elmiş olduğu tarihtir. Hal 
buki daha evvel taarruzda buluna: 
bilirlerdi. l talyanlann böyle ani 
intihap etmelerinde henüz tayini 
kolay olmıyan bir propaganda se· 
bebi vardır. 

Esas talebe kadrolarmuz dol. 
m~tur. Devam eden mUracaatıar 
kllr§ıamda amıflarmuza (Yml Şu· 
beler) a'1?lağa kanır verdik. Kayıt 
olmak lst1yenlcrlıı acele etme.lerll 
fcabeder. 

..-TBPBBAll • 
ASRI siaellllı 

Londra ahalisi, daha şiddetli ge 
Bir eroinci yakalandı ce hücumlarına intizar ediyor. Yal· 

mı §U kanaati vardır ki, dü§mall 

Her lıatta lellenln ~ c1l&e1 mm. 
lıert arallDda ~Dan Z btb11k tllm 

birden gt>ıkırllooektlr. 

ID PBOIBAllD&: 
Bir film T0BKÇI 

IOILI ve ŞAJIB'LJ 
olacalltır 

BALI· ÇABIAMB.A 
ePIBŞDDI gUnlerı 

UODI BALK günleri 
1 DtJUuı..tl"ElOKURUŞTUR 

1l'Umler JIER OUMA matlıı!ldel 
del1fUrillı". OUMART.Est saat 1 de 

Sabıkalı eroin satıcxlarmdan 1 tarafından payitahta atılan bom" 
Xoço, d~ T'Oplwı_ede e,roin atar- balar ne. kadar çok olursa diŞnan 
bıı ıuç üstü yakalanmıv, adliyeye tayyarelerinin esasen ağrr olan za· 
teıısl.ün olunm.uttur· l-iatı daha ziyade artacaktır. 

. 
- -< 

E RM i S 
llONllBVA ŞİBKITİ 

ilk Kuruluş tarihi: 1892 
SATJŞ YERi: Sirkeci istasyonu Vezir iske

lesi No. 3 - Telefon : 2111 4 
iMALAT YERi: Beyoğlu , Yenişehir 

Telefon: f 0802 Telgraf Adresi "ERMYS 
lstanbul Code (Kod) : Bentley's " 

\ 

Te PAZAR eaat 11 de ucuz halk 1 
matineleri 'ftnltr. 

-1>uJnın,e ıo kunıstur.- ll•••ı••··············· 

!: . ~ . ' ,, 

.. 
BUGÜN MATİNELERDEN iTiBAREN ~ 

i • .,, .. ',' 

T AKSiM SiNEMASINDA 
BOIÜS BABLOFF [Frankenştayn) şimdiye 

kadar yarattığı rollerin en har ikulAdesi 

ASILt\MIY AN . 

~\DAM 
filminde sc~ lreiltrinl iki aat en müthfB .b~yecanl&rla ~ırpad.ıraoak tır. 
Oliime mlnl olan makine-·• İnsan çehresinde t>tytan ka.lbsi:ı: kntil· .. 
Öldüren ko:rJrn. 
~grams llitve olarak: 1 - ZORAKt IAH KÜl\f P.d nartlll?• 
komlk~ 2 - C'anlı rrslmkr· ' •· 

f.ilR!IHllBIF.:'-'-22!12 213 &il-Mi ISWMCM•• 

Türk - Iran 
· kardeşliği 

'- (Baş tarafı 1 r.riılc) 
nomik, cndiistriycl ve kfütürcl 
f:ı.ikiyetinin tecelligiı.hıdır. 

Benim iftihar ve şerefle mü· 
messili bulunduğum memleketle, 
lı:omşumuz, dostumuz ve knrde
şirniz Türk ülk~i nl'2.Slnda me
deniyet, ahlfık adetler \ "C ideal 
ve te~criyetc hizmet hususunda 
sayısız nlaka ve t:a~l:hklar ve 
ibir çok ben1.cyişlcr ı ardır. 

Şim:tiki devirc!e i e iki memle
ket arac::ında m. cut biribirlerine 
en büyük benzcyi~ de oralarda 
§ark,n iki yüce \C ulu dahi inin 
bulunmaalrı kcyfiy('tidir. Na<:ıl ki 
yeni lran eskı aıan1°t d~vrini mu. 
azıam ı;cri 1rnn Şahioşahı Aıa 
Hazreti Huma) t::ı Pehle\ i'nin yo
rulmak biimcr. r ·ıilcri \C demir 
irade!eriyle ycnı.~ •• 1·ş. memleketin 
muhtelif i~lerindc, me la askeri, 
s!yasi. içtim~i. kı ım1.3rda. sanayi, 
zıraat, m:ıarıf, btden \e nıh terbi· 
yesine ait ~abaların her birinde, 
yollar. demir yollan, limanlar, şc.. 
birler i~::M, milli vahdetin ,.e spor 
ruhunun me\Cut bu1m::ı ı ve bu
günkü medeniyet fileminin bütün 
vasıta ve vesilc'.erinin meydana 
gelm~si gibi lran da seri hamleler 
atmı5 ve muci1,c misali harikulade 
bu muazzam inkılap ve kalkınma
yı yaratmıc::, milletine saadet, mu. 
vaffakıyct kapılannı ardına kadar 
nasıl açnu-s a, dost , .c kardC3imiı 
Türk ulu uda merhum Atatürkün 
daimi zahmetleri, harikulade hida. 
yetleri muazzam mücadele \'e mü
cahedcltri sayesinde memleketin 
muhtelif branş!annda fe\·kalade 
terakkiler göstermi~ Ye asktri f ü.. 

tuhat \"C müzafferi)·Qtlcrc ilfıveten 
vatanı yabancılann ta<ıllutundan 
kurtarmakla beraber her kı .. ım \'e 
her huJusta do~tlarını pek evin
diren bu gıbi \'e bu dert'cc terak
kiyata nail olmuştur. Türk vata. 
mm. Türk u u·nnu bugün bOylc 
bir içti~at düzene, um'"an, ımar, 
mamurıycte \e emnin:t ulac::tırmr 
ve ycti5tirmı;:tir. Bİ.ıgün de l nÖ. 
nü gıbi kamil. } ilk nk, koca bir 
şah:,iyet a keri. 11 .. i ınm·affakı· 
yetlerle dolu parla'.• b:r m-ııi iylc 
beraber bihiik fl'•lt-.t1n mukaddc. 
ratın:ı mıl.art.'l 'e lh al,atlc avncn 
Ye öylece O;ıdertık etr.ı.ektedır ." 

l\luhtercm B:ıy Belcc'h t' Hei'i, 
Şahsını ve İran p;l\ yo.ı•ıııa d:ıir 

buyurduğunuz açık ve güz~l be
yanatınıza da teı;ekkürl<'r ederim. 
.Fırs:::ttan bı i~ti ra·lc f ran pavyonu 
hususunda yaptı1mız y;ırd;m ve 
gösterdiğinız atakaya şiı"ranlan
mı sunarım. Tabii lran pavyonu.. 
nun Iranın bt.ıl!ünkii ileı lcmclerini, 
ticari Ye ttanatlara a:t ruhu t:ıma. 
mirle tem~il edebılmf"3i "e gô tere
bilmesi iki memleket lx>ynindeki 
dostluk ve samimiyet ba1l:tntılarL 
nın tam maııasiv1e m:ı~han temli
k~hı olabilmc-i ·için daha mükem
mel ve şumiıllü olm:ıc::r lazımdı. 
Ne yazık ki \'aklin darlığına bi. 
naen bu yıl hundan fazla müyes.. 
ser olmadı. Ümit ederim ki, gele
cek sene her hususta ckmcl, daha 
şurnullü olsun. 
Maruzatımı azi zTürk milletinin 

bahtiyarlığı ve iyi gi.inlcrinin de
vamı temennisiyle sonlarken. ka
dehimi a.limakam Türkiye Reisi
cumhuru l lazretlcrinin sağlık ve 
varlığı §Crclinc kaldırır ve erim. 

Askeri hedef civarında oturanlar 
c~, tarafı ı ncl~? ( su olan veya civarında. derhal 

yakından. ala.kadar eden mUhım dağılmaya müsait boş yerler 
bazı tavs!.Y:ler de vardır. Ta- bulunan binalarda Siğnak yap. 
mimde. g~llnde 'Dulundurul· mayıp o ")"erlerde taıima.tnam.e
masr bıldlrılcn hususlar §l}ajar. sine: uygun ~ekilde korunma itlen· 
dır: ' - deği yapmak tercih edilmeli. 

1 - I<~vlerdc ve apartmanlar· dir. 
da yapılan sığınaklardan mak· 3 - Ahşap evlerde sığnak ya
sat, bin;i yıkıldığı %3.lllan c.nka.z pılmaz. Böyle binalarda. otur 
altında kalmaktan ve bomba mak mecburiyeti~ olanlar, an. 
pars-alarmın tesirinden kurtul. cak konmma siperlerinden iti
maktır. Hariçte patlnyan yük· fadc ederler. 
sek infilaklı bombaların tesirile 
bina yıkıldığı zaman sığnak ta· 
vanı çökmemelidir. Bunun :için 
apartmanlarda ya.pı:acak sığr. 
naklar mutlaka. bir mühendis 
taraf mdan görülmeli vo nizam· 
na.meye uygwı vasıfta yapılma.· 

lıdxr. Fena ve gayri fenni ya. 
p1lm1ş sığınaklar faydadan zi· 
ya.de zarar verirler. 

2 - Müsait ibahçe veya avlu· 

Dün cezalandırılan 
esnaf 

32 Şoför, 4 Lokantat 
3 Kasap, 1 Fınncı 

cezalandı 

Emniyet altıncı gube mem.ur
ları dün de §ehirdeki ıkonıtröllc· 
rlne devam etmişler, 32 e<>för 
ile 2 otobüs biletçisine muhtelif 
suçlardan dolayı ceza kesmişler. 
dir. 

4 - Mühim asked hedefler 
civarında ve umumi yangın teh~ 
ilkesine maruz sık nhaa p ma.. 
iıallcl~rde oturanlar, icabında 
buralardan uı:ı.kla.şmak için 
tedbir almalıdırlar. 

5 - Toplu korunma için ·.ı
mumi sığ~naklar yerine korun· 
ma siperleri yapmak tercih o .. 
lunmalıdır. 

Danjmar k a ile 
Sovyetler arastnda 

bir anlaşma 
~loskon 20 (A· A·) - Tas A· 

jaru!ı bildiriyor: 
18 E.rlwdc Moskovnd::ı, F:ovyct

Jer Birliği ile Danimarka arasında. 
bir ticaret mUbadelcsi ve tediye 
anlaı;ması imznlnnmıştır. 

Bu anl:ıı;ım.'\ nmcib!nce, iki mem. 
Ieket arasında, ilk altı ay içinde 
ka.r!}llıklı 1.2 mllvon Dani~arka ku 

Bundan başka Galatad:ı, Ba.- ronu olarak ccman 144 roUyon 
Iıkpazannda 13 numaralı içkili kuronluk mal müb:ıd~ln cdilccek
lokanta sahibi Foti, aym sokak- tir. Sovyetler Birlii:i, Danimarka -
ta içkili lokanta sahibi Sava, dan Diesel molörlü vapurlar, c -
lokantacı lsak ile lokantacı Hü. lektrlk motörlcrl va kQmpresörler 
seyin tasdikli tarifeyi büyüterek alacak ve bunlara mukabil, Dani· 

.. markaya pD.muk, ı;azyağt, ben.tin 
mu~tcriı\in görebilcce~ bir ye- ve diiier maddeler verecektir· 
re asmadıklarmdan cezalandı- Anlaşma, Sovyetler BirUği adına 
rılnuşlardır. harici tlcarcJ halk komiscrl M.lko-

Arap cam.ünde kasap Halit, yan ve Danimarka adına da. Dani. 
Tünelde kasap Ahmet Balcı ile marka n&l'ia namı B. L:ırsen tnra
M. Ayrılmaz manda elini etiket. fmdan imzalanmıştır. 
siz satmaktan, fırıncı S&rafim 1 
ve Mahmudiye caddesinde süt
çü Anastas pislikten muhtelif 
cezalara çarpılmı~lardır. 

Alman ihraç 
tilosu 

(1Ja8 tua.fı 1 adde) 
nidcn taksim cdilm::sin.c sebep ot 
duğu fikrini izhar etmektedir. Bu· 
nunla be:-abcr hiç bir ga::cte hu 
hcldi~clerin Alman projelerini bo· 
zaeet~ı ne-tire inr \ arm"'maJ.;tadır. 

Bir Sovyet 
gazetesine göre 

( 0.., tarafı 1 O''fdc) 
y~rmaya muvaffak olmadıkça, 
n.gurtos bidayetinde başlayan ve 
7 eyliılden beri f cvkalide suret· 
te §,iddetlenen lr~Htere. üzerin
deki hava muharebesi, Alman 
hava kuvvetleri için, Belçika ve 
Fransa muharebelerinden daha 
ziy~e yorucudur. 

1n~ili~ bıu~kuman<l:ınlı~. Al. 

Havr bornııal ,.ti'. 
( ı;aş l•,." 1 ~ 

,. ·etle 
!arı da mU\ nlfa~n 
man etmi~lcrc!ir . .A) _ ~ 

Bcrli11, JY (A ·-~;· ~ 
kumandanlığı te~1~,;e ~ a 

Fena hava şera1\, i~ 
va kuvvetlen harbi ,.e 
mmdan mühiın olafl u11tef f 
civarında bulunan~ 
!eri dün de botn~ , c 1ııısı' ~ 
dir. Tilbm ydc da.• ıc'"• \ 
Chathara tarni:-tıa:ıc ir0 
ria lim~nı b~) ti!~ pC 
mu~~ır bir ~ette 
cd., • d 

ı.r.ı • ": ır. .. rol 
.Aı.t..:Jj::!ıt p.t. ·ne 3· 

\'C bır ıx:tro! ~ .. nıı 1 
t 1 ava kO mı~ ır. Lon< r • J' ,ı tJıl 

bilmi,,il u.;u~1aı:11: ...... ur. 
detı.: d~\ anı ed •lıw~ 
yanda Sı,\erttrc11 d " 
Al •.t dok arı \C ~ 
defler Yardır. t;U 31C ~ 
ardından ge.cıı t.31} aıiilt 
le hucum edilml} ~~at\' 
ağır }.aıi ede bOW 
ateşler ~ apılmıc:tı:'.& ..,... ~ 

Londranın tın,.,.· ~~ .. 
de blıvuk yangınlar )( 

1 n"İltercnın dıbteı'.b'trı" t 
da harbın ıdares~ ı 
hedefrer o an Lİ\ ~,Jaf"o 
Hngham kıım a f 3~rı •' 
castle"de 'J)r..! do•' 
lngılterede tan-ttr~ıı~ 
muvaffakıyetle IJOfll A 
mi~lerdir. ~· 

Cenup limanlarnıtftl~ · 
külrn~me dc,·~rn cd~-c 

Cenubi Fran"3d·1 J11llııt F 
dü .:man t:ıy} ardcfltrı;~ı:ır~ ı 
hallere bomo.ıt:.ır ~ t ıı 
hede flerc zıttrc deg~ tJ[ı11ıı; 
manu;ıiardır. Sivıl•cırıgı-:ne 

HJ C) luI gece'>1• uzct"~ 
lcri Garbi Ahnan~.~ J~ 
kın :> apnuşlar:ıa ;,ı. ~..ıilı': 
re daCi bataryala~ilıtıl~~'" 
meye mecbur ~ ~ 
tayyareler boı:nb..'l ~· 
kcri hedeflere atıI11 lılıl~ 
Bethcl mi!es;ese,,ı~~tiJl' ,.J 
!erdir. Kızıllıaç 1~ ~ g 
şekilde taşınıalafl~ ..... 
hastahane tahrip araıı '~ 
cuk ölmyştür. l~ Y p!~ 
ce tayyare dafı tD i.ı'~ 
§iyle 9, gece a\"CI ~~~ '>'~ 
rafından da iki dU~jjj ~. 
d~ürülmüştür. G~ 
den hava mu~t ~, ~ 
yare düşüri.ılnlu~tu ·si 
b. ,.1·· ta,.,-are ~ ır uuşrnan • ~. ıı 

tür. Diğer iki dilşıı13 
kadar ciddi hac~:~ı~ı 
bunl~rm mahW"·' d~ J' 
tr. Bınaenal~Y~ .. 1rnu~tıl'· 
38 tayyareyı lJI." •1ptı!· 
man tnvvaresi ıcın .. ) ~,,,. . . (ft I'" 

Londra, 19 .~·. 
nezaretinin tebıı;;i~ . ~ ~ 

Dün gece, !~.' ~U:~-~ 
man tııyyarclcf,!.'~-«ı'-' 
!erle Anvers, ~ ısil-i'~ 
kerk, Ostend. ese li~~ 
Dicppe ve Hıı.t~c~~f' 
karşı devamlı ~stili. r ",IJ 
rak düşmanın 1 etrı1we tlf~ 
boü.Dlayıı. dev:ıı:n aS1'erl ,., . ,... ·~~ 

Seyri.scfaıne · ;.e~~:.< 
ra birçok hasar ~}İ, 
çok y:ın,'.;ınlar ç at"!..- '/) 
Diğer bir ~rıJcl<• ~ 

vetlcri de Esns~r şe ' 
gc, Hıımnı. . ?~tile~ 
BrUksel tevzı t1l ~ 
cum ctmi;,Jerdir. ıtıcııS11:~ 

Sahil scrvisinC9c;ı1Cl$1'1,. 
reler, Borl•u?! biic"J~ 0 p>~ 
gemi kafilesifle totl''!&~ 
dir. Bir düştna~ J<ıı>-d 9 
bine tam isa~ 1Xl~111':JI 

Sahil sen·~~ı1 ~ı,t".J 
tayyareler, . ıeri 11(

1 ~· 
Holanda sah•1 'J{.oD1 ~1i 
scyrisef nine ve P.'1 · ~ 

•• cut11 .:..tiSI 
"lneydanına b~ r 
TayyareJcrirnııd'11 ' 

tır. i~-' 
·ıtere~ jçi11 .,J 

mantarı, tn.ıı duetı ~tY' 
· • keJl · _;t11e 

§ebbiislerını . e.,,,..- · 
az müsait bJ.ril:blJ~ ,y.t.~'/ 
icbar maJtSS-d ~ ~ 
aiıtl uzatmaya$·~ /, 

Her iki ta~~~tl;J 
roücadelede·~rb-1?.tc:;~ J~ 
sinin bir Ill~.:lıe d~ 
lamış bul .~• "1 
mücadele bal şı ~~p.41 
zaman s~· 4•~ lı disiJll • ' , 
edenin, ken .. ,1~ '1"~ ;,J 
!arının hilkı:ı~..:.OIJ!.f ~; 
ğr zaman ) ~erı"':' tıi'-, 
ma.n. istila. k~g;ıtere~ ~ 
asırdarıl>erı _çaf> e ,ıı ,, ,; 
kan gı"bi ınuh.ıµ ırıilbtiJC J jP"J 

40 kilometrelik -r ,·e~ 
ye )<a~·· Arti!ıı· 

smı goçrnc buluJlll"' 
buriyctindc 
vakJ:uıJYOT· 



HiÇ LAKIRDI SOYLEMEDEN 
YAŞIYAN iNSA~LAR 

•18· Yazan: C:ek Loadoa 
~ ~ Havay bu kadar m.i!Jti; babama gelince o da eakl 
~ Ot\h z:ftllekettir. neden tek- bir denlı kurdu idi· Fakat kendi· 
' bıııı lU:lıedbıh? lerlnl aaydmnak hususundaki 
'· :n...._ u ICt bir ifadeyle eor- prensiplerine. rağmen bize mu~ 
"'tf~ etti: surette yüz veriyorlardı· Benim 
~? ~ Dıel'un topraklara annem yoktu· Vun'un kızlarmm da 

'eıtldlron adalan haldld keza. Annesiz bUyUdük· Ve bunun 

Bunlar çekildikleri manastırlarda 
ömürlerinin sonuna kadar tek kelime 

telatf uz etmeden nasıl yaşarlar ? 

ŞYndan 
B Y liil <dl an 

Saçların beyazlCJ§ması 

Saçlar niçin beyula.şlrlar· Bir
çoklan bunu ba.şmuzı tezyin eden 
kıllarnı renklerini kaybettiklerine 
hamlederler. Evet, renklerini kay
bederler" amma. neden dolayı bili' 
yor musunuz? Ya.' ilcredikçe saç. 
larm tellerinde tabiatile gözle gö
rillemiyecek derecede küçük boş -
luklar açılır, oralara hava. dolar ve 
bu hava dolgunluğu onlarm beyaz 
gorunmesinc sebebiyet verirler. 
Beyaz bir saç teli mikroskop altı
na konulup bakılacak olursa tıpkı 
bal petekleri gibi delik delik gö
rlinUr. 

ltada bir, bir neail çoğaldığı gG ", 
rUldU· 

ôpWen yerin bir mikrop yuvuı 
haline girdiği baylece tesblt edil
miş oluyor. 

Aoıkla.n ürkUtcceJt h1r netice. 

"" ~ · terbiyemize tesiri oldu· 

~~ ~ anlattıkları. Vazifelerimiz biter bitmez bizi 
llt ~ ~ a birkaç mil • 
~. 'Jl.Ptp da giden adamlar başıOO, bırakıverirlerdi· Babalan • 

..... l!:~t, eaelA NelaJn. mız bize doğrudan doğruya arka-

~ bu =~~· biliyorum. Ben de d~ muamelesi yap(LI'dı· Hayvan 
h.~~ '~en kendisini to.klL besleme.lt, hay\'anl&ra bakmak ve 
~~ta. Ben aa.lr huııuııatta ne gibi malfunat 
~ iatedhn de onun gibi JA.zmuıa bize hepsini öğretiyorlar-
~ tt. la.bibi 1. ~ burada ya dı· Bundan da maksatları, bizi, gU· 

Y1 \a.. 0 ur Çtknr, yahut da 
~ dthbeder. Kelleyi bırakıp nün blrlnde, yerli hlnnetçUere em. 
"- öıe .. a. ıf)'ade Vakidir. redebilccek, \'e çüUlği idare ede - • 
~- " za,,,,,, bilecek hn.:le getirmekti· Bize düşen 
~ d ... ~. •auı babacığım da 

...._ ~ l'a. işlerden biri de içkilerin hazırlan. 
J~ ~et ba-ı.. ___ ~ı maruydı: Bu iş hizmetçilerin hiç 

~' l..L, . '"<UUZ O dU. 
"<r ı.._~d taadık birisine emniyet edilemiyordu. 
"e -rtt l'a makamında 
~Itrıa Ptı. Gözleri shılendi; Atlarmırzı iple tutmak ve eğer-
~· lte~lak bir hale geldi· !emek fşl uşaklara \'O scyi81cre 
~ lllatz.u rlni dağıtmak için 

1 
dU~Uyordu. Fakat icabmda, biz de 

'tııı.:' ~da tane kaldırdı. Filha· pek ına bunu yapabilecek haldey
ıı:' \'e bir kovboy ~apkası elik· 
~"' Colt beUnde uzun namlulu 
"""-~ tt\·ol"ert taşıyıın bir ka' Şeldon sordu: 
~ der "e ~5.. - lplc tutm:ık, \'&ni? 

h... a .. yaşı )'akışmıyor-

~ '"' - Kement atarrık yakalamak, 
' -.ı: ~ bir defa kcrnentlc yakelndık mı, 
>' bas•u \'" lr.la • • hiU~·e~l ba§tan en kı11ıı zama:ı zarfmda cğerlemck 

~· t ~~· ~ olacıık. 1lız'llldı· "Von" ·;P haoanı bu nıe-
• eall\I aniatnıağa başla • l se'edo kat!yen te~di1t gösterml-

tı.' 'l'~ 1 y~rlar \'C hl~ llimal ~tır:ekslzin iııl
,\btıl'tl~ 

0 
dalann en güzeli ve l ~zl faccden incev11 t.:ıtkik ve tef. 

':/.~'IJ:ı:::ı.. lan Haval da Hlloda t.'.§ f'.3iyorlardı· 
<ar ti' Cocukıu~ dald 

1 
htr .. ı &eçi • u ora ·~ Ro\-elverlerlmlz ve tüfeklerimiz 
a...~ lel"biye ~· Tıpkı 0

" .r ıçln de nynı hııl valri iJ. UmuM;. 
:ı" ~ ha\'ada a dnn. Oradıı kız- ı yc;f~. -:Jfaklar silah :ııımm yağlor 
~ıtJ.r> r ottıuı YB.6arlar: Geniş 1 \·e lemlzlerkr(IJ. Fıu.ıt ad:ımla:ıını. 
~'ie lltı k trıda serpilip bü. z.1 knntrol edobilm , •. için kE'ndi ;,ıı. 

~h-en ere o.ltınm kaç ke- 5muzn bu işln de alttndn.n çıkmak 
11 :tıloden evvel yUzme 
~ ata binı:n . . - lcabediyordu· llk defalar knç ke.. 

r ' 41e böyıo ~si~.~ ~ilirle:· re, çeliğin üsUindc ufa.cık bir pas 
e hııu &....._ il) udum· Kerrat t k di k" .. ~•ı · h ı:.11311-..., .. • ,.. • .. unu tu ye, se ıı gun ~ a ımızı 

cıı·· "'''-'len yl'- ·' ''"1' 1 
"'' h ~~ bUt • b elimize vermldil('r. .Aynı %amanda 

~""" yo~~um "A c ;;r-:·la ~eı-...., · k:ı.mp kurup, geceleyin bir yerde 
' ''"""•'l<!n evvel eğer ve 

"ltt oı ~tnn . konakladığımız \•ııkit ateş yakma. 
!'.!. dllt:ı • aUn ve denizle 
~. ı._ • llaba... bı.-ok c.da' smı dıı öğrendik· Yıı~ur sağnağı 
N• 'Q}"\.,,_ ' uı. d 1 k 
•11.t.J.ttıe ... , YCli§Urmek iı,:in "Cı: ııltmdıı ıslak o ·.ın :ın ya maya 

li ve mecburduk· Grarr.cı del'8ll•rl istiı:ı.. 
~. on bin' ---c arl"" 

~ ~ 'i liokc.nada. yaban ö- na edilirse, ömrilındJ ynğmur al-
başlaed dağ keçilerini avla _ tında ateş yakmaktan daha gıiç !.iç 

}"''· Qn "l bir §ey bilmiyoru:.n. ı. '<ııı; .... • .., olokavdıı ~nek· 
'ltıı "·;nrı • 

• li0~ :ı.r !:ok bul'!!llur· Bab:ım ve ''\'on"' biz.im hakiki nıll 
~~ 14!. ~na.da.ki çiftli~1n mu • rebbllerlmiz oldular. Ba!Jmn bize 
~~e\'aiıı:ı.lnılll§ta iki kızı vardı· fransızcn, "\•on" da almnncn ö~rct. 
t-,.'l\lııı, nır Onların yanında ge- t.J .•• 

Sı ~ bird~fllStnda onların ya.. Maamnfih bu lisanlardaki bilgi. 
'~truı ı;;;: kaldım. ÜçUmUz, m1zi Ueriletmedik· Ş5yle böyle öğ. 
~ ~. ar tabla Uilcr gibi, nkşam· rendik· Onların nt UstUnde veya 
\ıi.~· doı t ortnsmdıı çılgın 

)h:'" 8.§ırdık. kompta verdikleri dersler <K!Rda 
11'.,, !t!U:-ebb masa bı:şmda mllrcbblyelcrlmizln 
~ ~ •· • iyclerlı:n!:: .... rdı · 

\ ' <tletı nıı.ı. ' verdiği del'8lerden çok dal;a faydalı 
daL...~lirıe : --..g biçki ve m- oldu-
~~ \ı.ıl l'di. Fakat bizi C\"de 
~tı.,~ .... u tutabilmek için ye- - De\"am ediniz. Dcvı:.m cdlnlz 
-~ '"''id ~ .... e !t!Uaaa u: Uzun bir at gc- rica ederim· 
~ °' 8ll de et.ınek. - Mcvcim serinlemeye ba§la -
\'il'· ~~o atlarımızı dört ymca "Von" un kızl:ın ''Helycı'' da 

'1lı~li t etıh-, bann da dağT. bize misafir gelirlerdi· B~bamı:t o-
\ıllıı 0Plar, tlftliğe getirir. rada iki evi vardı ki biri sahildey. 

~ele df. 
' ' •l'duda hizmet oL =- (Dct'aım var) 

, ~'YRAGIMINASILI 1 
KURTARDIM 

y Milli Roman 
0 2an: lskender F. Sertelli ,,ne·· • 3 • . 

~ ltlt? >mıs be o çocuğun.. yakalayıp içerire tıkarlar: .. Haydı, 
~~~ 53\.il~ git buradan!,. dcdı. Ben de 
\~:U-Uaolur. ~uyum? Bizim sağa sola baş»ilrmanın faydasız ol· 

llıiJ ~nin ~ın . dostumdu. duğunu anlayarak köye döndüm. 
t:il~ . ll1edın, dağa çr 

e sııfill k -Yaliye giciip yalvarmadın mı? l\h.."a iltlka ·atırmış. Onu 
~;:"'ledi b' n Yok!,. dedi. Kör muhtarı acı acı güldü: 
, ııı llli'> ır kerecik olsun gö· 

liap· . 
~ ı h~n . ra:' lltrl' ' "Ye kım:;eyi sokınu· 

\ ~·an~ Çok seven jandarma 
hı:raı a geldi· "Ama h 
~ ar" . ..ı_ • n o· 1 oıdut~ U1Jla~mat Ahmedin 

nu anlarlarsa seni de 

- Vali de padi~h taraflısı i· 
miş .. Yapılan i~lere göz l·urndu· 

ğunu söylüyorlar. Böyle bir ada· 
m1 gidip yal\'anr mıyım hiç? .. 
Şeytanlar görsün yüzünü diyerek, 
oğlumu A!l:ıha emanet ettim. 

Dünya.da muhtelif mezhep ı at sürer. Öğleden sonra beş saat 
ve tarikatlere mensup papaslar gene ibadetle meşgul olurlar. 
birçok m:ı.nastrrlar kurmuşlar. Mütebaki altı saat iş ve pek kı
genlşletmişlcrdir. Umumiyet iti' sa süren yemek zamanı olarak 
bariyle bunların bir maksadı da ayrılmıştır. 

Paraşüt kuleleri 

Fakat muhakkak 8yleler1 vardır ki 
buna omuz ailltjp: 

-A.§kın at;eoine mikrop mu da
yanır! diyeceklerdir. 

Bütün takaitler böyle 

ödenseydi/ 

Umumt harp BCnelercc aliren ya... 
man bir fktlsadl buhran doğurdu. 
Yeni harbin ne doğwıM:ağı da. he· 
nUz belli değil. Bu buhranm nett-

dünya gUrUltüsUnden uzak ya. Trapistler, Normandiyanm 
şamaktır. Fakat bu manastır- milli içkisi olan Sidr şarabmm 
lardan 1 Trapıst" tarika.tini be· imali için de çalışırlar. Elma. u· 
nimsemiş papa.stara ma.hsus o. saresinden çıkarılan bu iyi ea
lanlar, dikkate şayan hususiye- rap, pnpa.slard:ı.n biri öldüğü va· 
ti hai?.dirler. Daha doğrusu, bu kit onun yemek yediği yere, nıa. 
tarikatc mensup olanlar, ya.5a· sa üstüne konur. Her papasın 
yı§ları itibarile muhitlerine hu. her gUn içtiği şarabın miktarı 
susiyct vermişlerdir. Uç libredir. Yemek vakti, balık, 

Trapistlerin en btiyilk husu- yumurta ve başka ne yemek 
siyasetleri, lakırdı söylememe. varsa, birer kap getirilir, masa
leridir. Akidelerinin esasını bu da. kara bir haç işaretile tespit 
teşkil etmektedir. Meramlarını olunan ölenin yerine konulur. 
blribirlcrine muayyen jestlerle Papa.slar sofradan kalkınca, ö· 
anlatmak, hariçten kimseler ta. lünün yemeği de kaldmlır, ru. 
rafından te\'cih olunan suallere hunun istirahati için fakirlere 
de tebessümle mukabele etmek- verilir. 

Bizde olduğu gibi dünya.ıun her ceai her memlekette taksitle alıl
memleketintle sivil tayyareciliğe ver.iş aldı yUrUdU· O kadar ld bu
ve para.sUtçUlUğe çok ehemmiyet ' ~ b1;r taksit devri yaşıyoruz de
veriliyor. Sovyet Ruayada son za: nilebilır· 
mantarda tıım bin tane paraşüt Talaıitin ağın hafifi v-0 muhte
kulesi yapılmıştır. Bu kulelerde lif çeşidi olduğu' gibi hayli gıı.rip o· 
paraşUtçülUk tatbikatı yapan ka. • lllilI da vardır· 
dm, erkek genı:lcrin sayısı bir mil
yon klaiyi bulmaktadır· 

tedirler. Trapistler, kukuleteli beyaz 
DUnyada tam 100 tane Tra· cUppelcri içinde doln.~ır, yatar. 

pist mnn:ı.stırı vardır, ki bunlar. kalkarlar ve ölünce de aynı cUp
dan dört tanesi Almanyadn, pe sırtlarında olarnk gömülür 
mUhim bir kısmı A\TUpanm di- Jer. Ölti, üç gün ~ık tabutta du. 
ğer kısımlarında bir çoğu da rur, papaslar k~ısmda sıra ile 
AmerJkadn, Japonyada, Filis.. nöbet beklerler. 
tinde, Çindc, Kol\godn. in!la edil. Lakırdı söylememek sevap 
miştir. Bunlarm içinde ilk tesis işledikleri, en bUyilk mertebeye 
olunan Normandiyada Solinyi· iriştikleri itikadını benimsemi§ 
la Trapta.kidir. olan Trapistlcr her mannstırda 

Burada Ranse ismindeki ba§ altmış tanedir. :Kadın Trapistler 
papas, 1664 senesinde bu tari- de vardır. Bunlar ayrı manastır
katin esaslarını canlandırmıştır. larda tıpkı erkek Trapistıer gibi 
Bu adanı, meşhur BossUenin ta· yaşarlar. Hiç ağız açmadan elle· 
lebclerindendi. RansC', 1700 :::c.. rinde beyaz mumlar hayaletler 
nesinde öldüğü vakit, rnrutsa- gibi mabet dehlizlerinde süzli. 
dında tamamilc muvaffak olmu§ lürler. Onlar da öblirlcri gibi öl· 
bulunuyordu. mcd~n dlinya kelamını dudakla. 

Hn.lcflcri onun izinde yUıii· rmdan dü.5fuınüşlerdir. Böyle 
mUşlcr, bu garip tarikatin mUn.. bir giinah i5lememek endişesin-
tcsiplcrini çoğaltmışlardır. dedirler. 

Trapistler 1798 senesinde -~-----------,
Fransadan kaçmak mecburiye- w_ 

tinde kalmışlar, Rusy:ıya mı~ Meclis-i Meb'usan 
etmişler, bUtün tazyiklere rağ 
men lakırdı söylememek husu. 12 9 3 __ 18 7 7 
sundaki ahtlerini tutmuşlar, 
nihayet 1815 senesinde tekrar, 
zuhur ettikleri yer olan Solinyı 
la Traptaki m:ınastırlarmıı dön
mti~ler, buradan zaman zaman 
dilnyanm dört bir tarafına yn· 
yılmışlardrr. 

Trapistler, manastırlarında 
konforlu bir rahat sUrmektcdJr 
ler. Elektrik, knlorifcr, banyo, 

Hakkı Tarık Us 

l lk Devrenin müza
kereleri: 

400 bUyllk ahıralık bir ldtab. 

Her kib1bcıda bulunur 
1 

altiminyom kaplar içinde besle- p-PiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiUiiiiiiii•.-.~ 
yici yemekler, şarap ve aairc- ı.»<:W& lit!klm1 -11 
den istifade edebilmektedirler. Ahmet Akkoyunlu 
Hatta mannstrr dahilinde bir 

l'akatm, l'allmbane Palu No. t 
peynir imalathanesi ile bir c;u. Pauırı1ıı.n ınaııda bergtln ını.at uı 
kulata. fnbrik:ı.sı da mevcuttur tea sonra Teıeron •Oı:n 
Yasadıkları muhit, görülüyor --

Gülüşten karakter 

anlaşılır mı? 

insan gUIUşilne de çC3}t çeşit 
manalar verlldiğinl ve gUIUı: e.sna
mndıı. çıkanlan scslet\len insan kc
rnktcrinin nnlllflılmnsma çaltşıldıl;'L 
nı duydunuz mu? 

Amerikalı bil' ruhiyatçı, insanla. 
rm karakterini gülU§ tarzlarından 
nnlrunıık kabildir diyor ve ilfıve e
diyor. Mcselü: 

"Hn! Ha!" diye "n." yı uuıt.:ı.ralt 
gUlerscniz muvazenesi yerinde, nk
h başında, hUsnUniyct sahibi bir 
insan oldqğuniu: nnlnşıhr. •'A" kısa 
ve sert, Uz çıknrsa, kötü soyluluğa 
delildir. Tok, knba ''A" ııayhıuu bu 
dalalarm gUlU§Udilr· 

Zayıf nhl:iklı kadınlar "Hi ! Hi" 
diye gtilerlcr. •'He! He" diye gti
lenlcr mUstchzidir· "ijay! Hay'' 
sahte memnuniyet 11ıfô! Hö'' coş. 
kuiı bir .ıe\'k al§.meticlir. 

''Hor Hol" diye can \'O gönuı· 
den gülenler, hayatta can ve gö. 
nUlden eğlenenler, bayatlarmdnn 
memnun 'Clanlar, haynttan zevk n
la.nlardır· 

Aman ÖPÜ§meyiniz! 

Öpmenin gayrisıhhi bir §CY oldu. 
ğunu bllirslnfz ama bu kndnrmı Jm 
la.yca tasavvur edemezslnlz· Bııim 
öpme meğer ne korkunç §eyınls: 

Amerika tıb ruemlnin pek iyi 
tanıdığı beş on profesör garip bir 
tecrübe yaptılar· Sinemada figU -
ranlık eden on kız ile nat.ıcılık eden 
on kadını bir nrayn toplndılar· Bu 
kadınlarla bu kızlar gUzcllik mU -
sabakalanna girip kazanacak ka -
dar güzeldir \'O hepsi de muayene· 
yo tılbi tutulmuııtur. Sıhhntlerl ye-

ki, lazım olduğu kadar konforu 
havidir. Yalnız, bu, sade bir §C

kildedir. Siis, alayiş yoktur. 
Manastırda Trapi~tler, 24 aa· 

atin 17 saatini uyanık geçirir. 
lcr. Gece saat ikide yatakla. 
rmdan kalkarlar. aksam yedide 
yatarlar. Uykudan kalkma iga· 
rcti olan ~anm çalmmasmda.:l 
beş dakika sonra sabah ayini 
b~la.r. Sabah ayini tam altı sa. 

lı:=:~:::::~:s;=""'H :~~:~~!,~· r.:~k gü:ı..:ı~~~:; t: giydirdiler ve ellerine sterilize c
Dr. Murat R. Aydın ;, clilml6 tabaklar verdiler: 

Klyde ilk hazırlık 
Mehmet c,.·avıış, Salih hocanın 

Dursadan döndüğü gündcnbcri he· 
men hemen kimse ile konu~uyor 
gibiydi. 

Mehmet muztaripti .. 
Küskündü .. 
Canından çok sevdiği Ar§Csini 

bile sık sık göremiyordu. 

Elmalı köyünün en cesur ve a· 
tılgan delikanlısı olan Ah..'lledin 
Burs·. hapishanesine atıldığım 
duyduğu gündenberi Mehmet ç.a· 
\'Uşun içinde müthiş bir intikam 
hissi uyanmıştı. 

- Ahmetli kurtarmalı.. Falrnt 
nasıl? 

Mehmet ça\ıış her dakika bunu 
düşünüyor ve dü~üncelerini · bü· 
tün dertleri gibi • kimseye açamr 
yordu. 

Kulaktan kulağa >'ayılan §Öyle 
bir haber durdu: 

1'Bursada bazı eli sil!ih tutanlar. . 

il ll - Öpünüz! dediler. ;:Beyoğlu . Parm."lkkapı, imam I! 
ljsokak No: 2• Tel: 41553 ı.s. Güzeller tabaklan öpilncc, ta -
• M haklar derhru Los Angelcs l!bora-

u uayene n her türlü Ri» i tuvanna. gönderildi. Tahlil neticesi 
ff ameliyatı fılcara için parasu ... fi tabaklarda yirmi 115. beş yüz cins 

uı=aı:=a:@:m:::ı::ı:::•1mm J mikrop aHcsi bQ1undtı· 1ki glln son· 

silahlarını kapıp dağlara çıkıyor 
muş ... , 

Mehmet çavuş da cli silfih tutan 
yi,'1tlerden biriydi. Vatanın tehli· 
keye düştüğü böyle bir zamanda 
~ıehmet Çavuş gibi yurtse\'er bir 
yij;rit, eli böğründe köy sokakların· 

ı da nasıl dola~bilirdi? 

Mehmet bir sabah evinden kah· 
\"C}'C giderken, yolda Salih hocaya 
rastladı: 

- Uğurlar olsun dayı 1 
- Eyvallah, Mehmet. 
Köy muhtarı sakalını sıvazlıya· 

rak il~ve etti: 
- Sen haUl burada mısın, Meh· 

met? 
Mehmet Ç.a\il~, köy muhtarının 

ne demek istediğini derhal anla· 
dı: 

- Gitmek istiyorum, Salih dayt .. 
Fnkat nereye ve nasıl gideceğimi 

bilmiyomm. 
Köy muhtarının Mehmet çavuşa 

ra bu mikroplarm her yinni da.ki-

güveni vardr. O, büyük dünya sa· 
\'aşında Ç'.anakkalede akıllan dur 
duran yararlıklar göstermiş ve top· 
çu ba~\il~luğuna kadar yüksel· 
miş, çok becerikli ve kabiliyetli bir 
delikanlıydı. 

- Senin gibi bir aslanın bura· 
tarda dolaşmasına gönlüm razı de· 
ğil, Mehmet! dedi - Eğer sen öteki 
aslanların yanma gitmek istiyor 
san, ben sana yol gösteririm .. ve 
nereye, kimin yanma gideceğini 

söylerim. Fakat, bir şartla ... 
Mehnkadin birdenbire gözleri 

sulandı: 

- Ne yapmamı, nasıl hareket 
etmemi istersen, öyle hareket ede· 
rim, Salih da~ı! ben artık buralar 
da ba~ıboş dolaşmaktan usandım. 
Anadolunun her köşesinde eli si· 
lalı tutanlar milli orduya koşar 
ken, ben burada kalabilir miyim? 

Köy muhtarı, Mehrnedin yanına 
sokuldu: 

- O halde bu gece yatsı ezanın· 

Neteldm. lngilterenin Nevkutel 
şehrinde mağaza sahibi iblr kadı -
nm ödem.eğe mecbur olacağı tak. 
!!itler emsaline tesadllf edilemlye
cek kadar gariptir. Bu §ehrin hır 
kuk mahkemesi o kadma bir öde
me emri gönderir- Çünkü kadına· 
tmnldığı bir cigara bükme maki -
nesinin son tabiti olan Zl ingiliz 
lirasını ödemekten istinkA.f et.mfl. 
tir· Çi1nkU makinenin işe yaramı -
yacak kadar eski olduğu ve ken
disinin knndmldığı iddiasındadır· 

Mahkeme makine sa.hlbinin ala-· 
cnğmı tasdik ve kadını Memeğe 
mn.hkfım eder. Ancak, bu hükmün 
doğru olmadığına 1SOnradan kanaat 
getirir- Yaptığı hakmzlığı tamir 
etmek için tuhaf bir çareye baş " 
vurur. Borçlu kadmm 27 ingillı 
linısrnı her ay birer farthing ile 
ödemesini karar altma. alır. Fart-
hing !ngillzlerln bizim metclikle
rlmiz gibi en ufak paralandJr. 
Mahkeme bu suretle adaleti yeri
ne getirdiğine kanidir- İşte muta.· 
ıarnr olan mrf mnldne saJıihldir. 
ÇilnkU bu kadar ufa.lt bir taksitle 
ZT lngilli: lirası tam 2160 senede 
ödenecektlr· 4100 senooinde maki
ne sahibinin ahfadmm ahfadmm 
nhfadı bil.la. takslt almakla mC§gul 
olacaktır. 

Tnks:it ödeyenler e()yle d\iBUne· 
ccklerdlr: 

- Bilt.lin takaiUer bayle öden
seydi, ne iyi olurdu! 

Doktor da deli mi?. 

Bir asabiye mUteha.saısı 00.Ua
rmdan b1rlnin ziyafetine gitm!fü· 
Yemekte bilhassa kadınlar W.p 
bozulduğundan, ainlr hastalıklarm
dnn ve dellllkten bahsederek dolc. 
tora birçok sualler sordular· MUte· 
hruısıs heJ>81ni tııtmin ettikten son
ra son suale de ı;öyle bir ce\'ap 
verdi: 

- Hayatta emin olanlar anr.ak 
delilerdir; aklı b:ı.5mda olan bir in
sau hiçbir zaman emin olamaz; a
kıllı insanda d:ı.im:ı bir fillphc, bir 
tereddUt kalır 

Sordular: 

- Muhakkak böyle midir dok. 
tor? 

- Evet muhakkak böyledir, e. 
minim!· 

dan sonra bizim eve gel .. konu~· 
hm. 

Ve yavaşça kula&rına fısıldadı: 
- Şartını da şudur: Köyden, 

kimseye görünmeden ve kimseye 
bir seY söylemeden SMşıp gidecek 
sini Hattfı. Ayşcye bile bir feY aç· 
mıyacaksın.. anladın mı? 

Mehmet itaatkftr bir tanrla ba· 
şını salladı: 

- Dediğini yapacağım, 5.ılih 

Dayı! ne anama, ne nişanlıma bir 
~ey açarsam, dünyanın en alçak 
kahpesi olayım. 
Yavaş kalı\'eye doğru yürüdüler. 
Salih hoca etrafına bakındı: 
- Kimseler yokken şunu da 

söyliye}im: Anan anla}ışlı ve ke· 
tum bir kadındır. Ona kısaca Bur 
saya gittiğini söylersin. lşte o ka· 
dar .. lnsanı anasından oo~a kim· 
se merak etmez. 

Kah\'eye giden yolun döneme· 
cinde ayrıldılar. 

(Devamı 1.'(lr) 



Hayret! .. değil m.l! .. Ne kadar 
da. rahat \ 'e serbest bir halde birf. 
bll'lerfnln tizerlndo danıyorlar! .. 
Mah.:Lkka.k görülme~ bir yere lcı· 
tlnat ettiklerini zannedeceği gell· 
:ror insanın- Fakat hayrr- A\'nl
pamn m~hUI' cambaz brde§lert 
olan bu Ug genı; kız bu ha.reıketl 

büyUk bir melınretle bc.rl:esln ö
nUnde yaparlar- Alttaıdnln kuwe
ti, ti5ttcldnln mnvuzencsl ~yanı 
hayrrt- Fakat usrl mUhlm mesele 
muhal&ak ki orladakindo-" Siz ne 
derslnh?-

Yarın saat 16 da Bebek
teki Der.izcilik Lokalin

de yapılıyor 
Galatasaray klUbUnUn tertip et· 

mlş oldub'U yUzme müsabakalnn
nın ilki geçen hafta Bilyilkderede 
Beyaz parkta yapılmıştı· Ynrınki 
cumartesi günü de Bebekteki de· 
nh:c!llk lokalinde nUa.ma milsaba
kalan yapılacaktır. MUsabaalnra 
saat 16 da baıılanacnklır· 
Yarınki müsabakaların progra. 

mr 5öyle tertip edilmiştir: 
1 - Açılma töreni ve geçil res

mi· 
2 - "Müptediler'' tramplen at

laması. 

3 - "Büyükler'' tramplen ntla
mııst· 

4 - ''Büyükler" kule atlaması. 
5 - "En lcUçUkler nrasrndıı" at· 

lama mUııabakasr. 
G - "Küçükler" sutopu maçı. 
7 - ''BUylikler" sutopu mnçr. 
8 - Tevzii mükafat. 

Galatasaray 
Sarlyelllerıe 
kartılaşıyor 

Fuar esnasında. lzmire gelerek 
orada ild maç yapan Suriye fut
bolcülerlnden mUrekkep takını ya· 
rm §ehıim.izde Galatasaray birinci 
futbol takmılle bir müsabaka ya· 
pacakhr· Oyun Şeref s!admda oy. 
nana.cak ve saat 17 de ba.§lana
caktır· 

' 

seçmelerı 
Yarın akşam yapılıyor 

Bundan birkaç ay evvel Ankara 
da icra edilen !~tanbul 'ite Ankar: 
boks temsili m ... çlarınm tstmıbı · 
takınu tarafmda-'l knzıınıldtb'lnı ); 
ne bu sutunlarda slze bildirmiştik. 

İyi blr menbadan haber aldığı 
mıza göre İstanbul ve Ankara bol· 
sörleri nrasmda bir mUsabaka yal"'· 
lıı.caktJr. Ey!Ul yani bu ayın sonun 
da İstanbul boks ajanlığı tarafm 
dan bilyük ve bütün bol;rıörlere n· 
çık olmak üzere bir seçme müsa 
bakııtı ynpıl:ıcakt.Jr. Bu mUsabakn 
lardn galip gelen gençler lstanbu· 
taknnmı lefiltil edeceklerdir· 

Bir ay cwcl Arikarada yapılar 
maçlarda lstmıbul takımının 6 • 2 
galip gclmeslle beraber. Ankara! 
boksörlere İstanbul taknnında yeı 
alan gençler bariz bir fııikiyct gös 
termfşlerdi. fakat duydubımu:r.a r,i' 
re Ankar:!h boksörler idmanlı>nn 
sıklMtrrmışl:ır ve lazım olan ııeki!· 
de çalışıyorlarmış. Bu çalışmal:ın 
nm da en bUyUk imiU geçen seJcı 
ko.ybcttiklcri mUsab:Lknl:ırm acısını 
ve aradnki falkiyetinin kendi ta. 
raflarına. çe\irebllmektir· 

Ankaralıların blh·lo sıkı ~:ılı§Dln· 
larmı naznrı itib:ı~ alao !stnnbul 
boks ajanlığı kendi clemıuılar.rl' 
dıı.ha iyi antrene edebilmek için 21 
oy101 cumartesi günü sao.t 20 de 
Süleym:ıni)·e klilbU salonl3rmdı:ı. bir 
ı;eçme yapacaktır, ·:c bu teçmelcr 
eleme surctilc ynprlııcnğından te
tanbul tnkımmr meydana çıkara_ 
caktır. 

Bura.dan seçilerek olan boksör 
Jerln bakkilc 1struıbul takımını tem
fiil edebilmeleri için çok S!kı çal!,_ 
malnrı ve Ankarada aldıklan ne· 
ticcdcn daha iyi bir f"Sllbiyct alma
larını temenni ederken ~lmdidc~ 

boksörlere muvaffa1rn e t dileriz. 

POKER Traş Bıçaklan 
1 ::nyanın en iyi tra§ 

--- bıçaklarıdır 

Tr:!' bıçnklan gelı.U· Der yerde 
bn!onor, markasına dikknt rdlniz· 
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Vapur halkı serbest oldukla

rını ve geminin rıhtıma yanaş_ 
ma.k üzere bulunduğunu öğre
nince sevindiler .. Fakat bu se
vinç karışık bir teessüfe vardı: 
Alisin katilini firar efuıi§ gör. 
menin husule getirdiği bir tees
süf ... . "'. 

Bu andan itibaren Kemal ve 
menecerleri için Amerika seya_ 
bati büyük bir ciddiyet kesbet
mişti. Hepsi çok müşkül bir va
ziyette olduklarmı biliyorlardı. 

Hele Alisin katili kaçmıştı. Bu 
adam herhangi bir yerde ve her. 
hangi blr zamanda tekrar karşı
lnrrna çıkabilirdi. Ccymisin ga
yesini aşağı yukarı :ınlamışlar
dı: Bu adam boksör Kemalin 
Anıerikadaki müsabakaya gir. 
memesini istiyordu. Fakat bun
da ne gibi bir menfaati olabilir
di? ... 

Muhtelli §Ckiller akıllarına 
geliyordu. Dünya ~piyonası~ 
na. girecek Amerikan boksötil· 
nün karşısında rakipleri azalt. 
mak gibi bir gayeleri olab':irdi. 
Şampiyonaya 4 millet boksörü 
iştirak ediyordu: Türk, Fr:ınsız, 
Amerikan, Alman boksörleri ... 
Bu boksörleri yanyana getirip 
de mukayese <:ttiğimiz 7.aman, 
kat'i bir şekilae bir tanesin.n ü
zerinde htiküm yürütülemezdi. 
Vakıa .Amerikalı boksör, kcn. 

di krtasmda büyük nam sahibi 
Müthiş bir boksördü. Önüne ge. 
leni yere sermişti ama, Türk 
boktörü Kemalin de ta Avrupa. 
ya kadar yayılmış geniş bir tsöh. 
reti vardı. 

Sonra dehşetli kuvvetli bir ef
sane kahraman gibi tanılan .1\t_ 
man boksötil de yabana ıı.tıla. 
maz1ı. Kafasına vurduğu bir 
yumrukla kocaman bir mandayı 
cansız seren bu boksör için Hcr
gül diyorlardı. 

Sonra Fransız boksörü... O 
da birkaç defa Avrupa şampi. 
yonhığuna yü~selmi~ eski bir 
kurttu. Ynş itibariyle hepsinden 
büyüktü. Fakat bu yaş farlcını 
örten bir bilgi ve tekniğe malik
ti... 

İşte bu vaziyette, boksörler_ 
den bir veya ikisinin şampiyona.. 
ya iı;tirak etmemesi, geri !:alan 
boksörler i<:in zaferi yarı yarıya 
garantilemiş olmak demekti. 

Bu vaziyette ('.eymisin kimin 
lehine çalıştığı kestirelcmczdi. 
Bununla beraber ke::ıdisinin bir 
A,merikalı ohmu. hu t.ereddUdii 

Zafere kadar·· 
Spor, macera, aşk rof119rı' 

Yazan~ SACiı fUGRUL OGEl 1<4 
Amorikan boksörü lehine biraz kapatırken nhtırnda urs11 ~ 
izale edebiliyordu. man bir hayn.1 gibi d tf'11' 

• • • transatlantiğe bakU· .. ).uJ' ~~ 
Gemiden rıhtıma çıkar çık- "Yıldız" isimli bU bil F.j 

maz, biz.im kafilenin ilk işi der. satla."lliğin içinde )rat111 ,,J') 
hal polis merkezine gidip i§i an- Okyanusu seyahate 
latmak oldu. Esasen vakayı iyi. 
ce öğrenmis olan İngiliz polisle. caktı. ••• G .. _.s ~ 
ri, başla meşhur polis hafiye~i UJJ"~ "'ıv 

Ertesi ak~·" ,,ü•-:.ıtt Ailen olmak üzere, I<emal ve mc- e f}"-_. 
necerlerinin, Amerikaya yola deyse batmak üze~ ···ye~ . ..Pıl 
çıkmak üzere vapunı bekliye. ğinc uzanan ve wba oıcr 
cekleri 4 gUn zarfında kendileri- arasında kayb<>ı.~n \jq·" ~ 
nin müdafaa edilmelerini iste- akşam kızıllığı çokJll öf• iP• 
mclerini çok haklı buldular. İki kuvvetli ro:ınor!t 1ı1ıl ~· 

Bu suretle üç kh;iden mUrek- IJldsD ıfY 
kep bu Türk kafilesi, daimi su. başından, biri kıç uııı~ 
rette iki sivil polisin nezaretin. ı yakalamışlar. rıh rtaı" J.J 
de bulunacak bir otele yerleşti- lastırmağa uğra§ıyo ~~i 
ler... tı $ • Geminin rıh~bi) ~ 

lki üç gündür cereyan eden güvertesi, (kunl gı bit 
hadiseler, Kemali düşüncelerin_ ~ok giizel izah eder ·sı 
den uzakl~tırmıştı. Fakat şiın. dolu... #~ 
di. istediği gibi dü~ünmek için Gü\•ertedc, beYa.Z Jı; gi1'1 
sakin geçecek birkaç güne nihn- oraya buraya. uçıı§U 
yet kavuşabilmişti. diller sallanıyor. . ,{Şl~l: 
Şehrin görülecek birkaç yeri- ,. , 

ni gez.dikten sonra, mehtaplı Rıhtımda bi:il~~yi 
denizin karıncn!aşan yaldızlı bir halk kitıcsı geın1 ,ıı• 
sularına açık penceresinin önün. yor. ıı~· 

de bir akşam oturup düşfumneğe Artık eski diin~11 : A ae' 
başladı. karnJZI kesip eng1 ~ınrv · 

Gözlerinde jki hayal can.lanı· bizi Yeni dünyaya. !'- ~ 
yordu mütemadiyen ... Biri Na- nizc açılıyoruz· }liÇ tJit ı.tJ# 
ran, diğeri Alis... Artık bir hafta Sade',Atl•ts 

Biri. Gittikçe uzaklaşan bir .. .. .. u·yeccğiz. c)BJ"~1 .. ,. yuzu gorn .. uıcıU ,ııı.a• 
taksiye mütemadiyen el salla- Okyanusunun ıcoP ,. ..,e .r 
yor, diğeri, yukarı kayan soluk içinde sallana sall~,. lJl.,, 
gözlerini yüillne dikmiş, ılık dele ede ede ~c,ryo ı•• 
nefesini bırakarak: ..d"' 

- Intikamımı al... Ruhum çalışacağız. dal' ?'"" Uv 
senin zaferine dua edecektir. "Yıldız" rıhtıtJl ~-~ 

Diyordu. şrrken, kenclls.inC el sel~ t 111! 
Kemal bütün bu düşünceler· kişiye 17apkas1Y~ııJei d~ ~· 

den kurtulmak istiyormuş gibi bir adamı yan uzıııı ~ 
silkinerek doğruldu. Vakıt gece adamın yüzUnC ,,dJ1°'..: 
yan~ını geçmi~li. Penceresinden, tıktan sonra.: ryot ıJ td) ~ 
uz..ı.kta denizin üzerinde, bu ta_ - Bana öyle ge 

1 
t>ftJJl .:C.il

biat dekoru içinde, sessiz, ışık.. bu macera bur~.~tş bit ı. 
sız karartılar halinde duran şi· niden ve da.ha :ınu "f": 

·leplcre baktı ... Baktı... de başlayacak· ı;atıJ 
Uzakta, bliyük bir yelkenli Yanındaki a.dall1 lC~' 

genıi, se:-tçe bir rUzgarrn §işirdi- - Niçin ustn ?j~11 ııerjf '!' 
ği yclken!crile blr yann. yrutlan_ - Ceyms denı .,,,, 

dııJl·· ._ ~"""' mı5 Okyanusa doğru açılıyordu. lanmadı da on (ptt-
Kemal odaı;mın penceresini 


