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Büyük TürkAnıiralı 

Baidaylarcı yapılan 20 paralık zam alq fiyatına 
aynı miktarda ~apdan zamdan 

ileri gel mqfir. Böylece 

ıatalnda .18•• *' para ae1111 
llatur werlbile.aedlr 

Dllnkil gazetelerde, Toprak mah
sulleri ofiüıin piyal&dan 20 para. 

Romangada 
beş ingiliz 

tevkif edildi 
Bilkr6§, !7 ( A.A.) · .L.,öyter: 
Amerikan St.eaua Romana 

petrol şirketine mensup Uç me
manın PJoesti petrol merkezin. 
de evvellsi gUn tevkif edildiği 
bdgUn teeyyilt e~. Bu:iıla
rm ikili fnlilildlr. Bu tevkif h&; 
~ketine p0lille birlikte demir
ıııullafıdarm da ittirak etmJt 
oldukle.n zannohmoıaktadır. 

Yine Ploesti'de iki lugiJ?.z it 
adamiyle bmıludan biriiilıin ka. 
l'JllDJll da düD tevkif edilmi§ ol. 

Gtılacak malların 
eflellerini tacirler 

11•ıi11 alabile~elcler 
p--. ...... f. 

obiğine lataııbula V'9rm•kte olclu·. 
ğu ~de 100 - 400 ton arumdaki 
bufdaydan bu • firkı kalöırdığmt 
ve htanbulun gtlndeHk ihtiyacı ~ 
nm 300 ton olduğu anlqıldtfmdan 
bbndan fazla verllmfyec-.lf yUtt. 
mt1b· Halbüi yaptJlıımz tahklka-' 
ta ,ı}re bu haberler doğru değildir 
ve yanJ11 bir anlaşılma neticeeln· 
de Yaztlnutttr· 

İlin ult töyledir: 
Toprak mahsulleri oflal mUatah

aiU korumak mabadile Anadolu
dan yaptığı mUbeyaatta flatlara 
20 para hattf., bul mmtakalard' 
40 para zammetmif ve tablatlle 

(De\ramr 4 tielcle) 

·Moskova 
sefirimiz 
Ay batında vazifeıi 
batına dönüyor 

llqtMIL 
Dün Roma ve Moakova 

büyük elçileriınizi 
kabul etti 

Yaz tatilini geçirmek üzere 
Ankaraya gelen. Moakova bllyllk 
elçimiz Ali HaJdar Akt&y ayın 
lkiliDde Moekovaya vuifeel t.,. 
,..a hareket edecektir. 

Haydar Aktay ve Roma bil. 
yt1k elçimiz Htıaeyin Ragıp ~ 
yor dihı Bqvekil Doktor Refik 
S.Jdam tantmdaıı abu1 oıun. 
lllUllarcllr. -

' 'P' rap11aca11 
"'• fltldem .......... 

..... d ... lldb' 
Londra,· n • ( A.A.) - B. 13. 

• C?. •spikeri, Berline ve diğer Al. 
man iatill Ualerine diln ya.pılan 
akml&rm ıiddetinden bah8ettik. 
ten IOD1'a demi§tir ki:, 

- Bunlar, kış aylan zarfmıda 
Almanya berine yapılacak ve 
~yevnı tetlôk edilmekte olan 
daJila uswı harekatın baflangıcı. 
m tefkil eder. 

tST!LA ÜSLERiNE 
HOCUMLAR 

Londra, t:/ ( A.A.) - İngiliz 
bombardıman tayyareleri dalga 
halinde dUn gece Alınan istila 
Uslerine hücum. etmiıler, İngiliz 
llhillerinde oturanlar sisler ara
ınndan bomba1ann lrifiilklarmı 
;örmUtlerdir. 'Sahillerde ıiddetli 
~gmlar çıkmıftlJ'. 

(lıariiz tayyarelerinin hii. 
cH..ı.n"4 dair tafail4t 3 üncü 
11tıyfamızdadtr.) 

ingilizler 
30 dakikada 

31 Alman 
tayyaresi 
düşürdüler 

Uzun menzilli toplar 
Duvru bombardıman 

etti 
Loadra, Z1 (A· A·) - DUn 30 

d•Jdlrada Vigbt adam tızerlnde vu
tubulan bir hava muharebe.uıde 
31 Alman tayyaresi dtlfllrlllmOı -
ıur. On beti bombardıman tayyare. 
8i1dl- lqillzler aekis tayyare kay
W:mltlerdir· 

( .............. ) 

Barbaros 
Ba sallall tlrllesı 
·Galada ıapdaa 

•eraslmde 
Hevecanla 

anıldı 
IAHRAMAH DENiZCIMiZIN 

PREVEZE ZIFEtH KDnANIYOR . . 
Meralade Vail ve ltlr ıaltaı lllrer 

aatalllı Barltaro• IDlattdar 
B\J&UD bUtUn memleket, AkdenW 

blr Tllrk gölll h&llne aokmuı ve töh· 
rell Jatalan &fDllf bUy(lk Ttlrk aml· 
T&ll Barbaros HayreddlnlD Prevae 
zaferlnln yıldönllmtlDU kutlamakta .,. 

Ankara trenleri 
Bir vqon yoldan 

çıktığı için 
leç ıeıecılE 

Bu aab;üı Haydarpaşa ist:ıayo
DUna gelmesi beklenen Ankara 
ekapreei üç, ve dün akşam saat 
17 de Ankaradan hareket eden 
konvarıaiyonel de 6 saat kadar rö
tarla ıeleceklerdir- Ekspres daha 
evvel. konvansiyonel ise saat on 
beıe doğru gelebilecekleri tahmin 
edilmektedir· Bu teahhura sebep, 
dün gece, Sanköyde bir vagonun 
ra~ çıkmış olmasıdır· Vagonun 
tekrar raya almmasma çalışılmak. 
t4<Jır· insanca zayiat olmadığı bil· 
~-

= itaıva 
Suriyeye dair 

13 talepte 
bulundu 
Bunlardan bir kwnı 

üzerinde müzakereler 
yapıhyor 

Lonclra, 26 (A· A·) - İngiliz 
radyosuna göre ttaıyanlar Suriye 
hakkında FranSJZlardan 13 mtekte 
bulunmllf)ardtr· 

Bu ı.tetıer arasında limanlarla 
hava meydanlarmm kontrolü ve ge 
milerle tayyarelerin tealimi de 
vardır· 

Franmlarm bu isteklerden bil -
yUk bir kısmmı reddettikleri ve 
diier istekler hakkında müzakere
ler cereyan ettiği bildirilmekte • 
cu.r. 

bu mUnaaebeUe §&Dlı amirali heyecan 
la anmaktadır • 

Bdba._ l8hrim1zde tertip olunan 
merulm çok parlak olmUftur. Daha 
•babm erken aaUerbıdeıı itibaren 
halk Bartıaro.wı türbul etrafında 
toplanmafa ı.,ıemlftır. . Bqlktaı 
;taaddeal oluk oluk hallan akmmdın 
geçllema bir hal ahmf vesaıu nak· 
11)-e bir mUcldet tatil olunmuttur. BU· 

(Dmlmı ' lldde) 

Ciornale d'ltalya 
ima ediyor: 

ispanya 
harbe 

girecek! 
Garbi Afrika sahilleri · 

ispanyaya mı 
vaadedildi?ı 

('!' ... 'tbaclıle)' 



I 

40 Yazan : .J{adiccan,,- :Raflı 
Ertesi glln Rus ltuvvctıerl Uç 

taraftan ~ "·e kılıç yağının. 

na tutuldu; bir kısmı kaçtı; Hacı 

Murnt gcclu bir yarım halka çize· 
rck arkadan wrunca geri kalan
lar çenbcr lçino d~tlUer; Uç gUn 
ku§atılmı§ olarak kaldılar; susuz. 
luktan ağaç kabuklnrmı kemlrdi" 
ler; Rus kumandanı bir knmn za
bit ve nskerlerl aldı, bir dclik bu. 
larak kaçabildi; sonra bozgunu e· 
hemmiyctı:.!z gfüıtcrmck iı;in Saldp 

beye haber gönderdi: 
- Aokerlerlmlzden blr kaç 

nefer odun kesmek Uzcre orn:ana 
gi~lcrdl; tutup lildUrm~UnUr;. 
Bunu bir z:ıler m1 sayıyorsunuz? 

Saklp bey de aynı dilden ko. 
nustu: 

- Ben burada yoktum, çocuk.. 
lanmızdıın birkaçı Helynn otu ko
parmak için ormana gitmialer; o

rada karvılarma çıkan gll.wrlan tu.. 
tup öldUrmilfJler! 

Kafkasm hUrrlyet kavgası böyle 
bir hava !çlnde, orta çağın oovnl. 
yelik dcıstanl&rm.t yeniden yaşatan 
bir nıblıı. devam ediyor; kmşıyor. 
du. 

J ctenoh knleslne k.npanan Rus 
askerleri teelim olmaktnn başka 

çıırc göreme~lerdi; halbuki sll1h 
ve cephaneleri pek b01 olduğu clb1 
istihkft.mlar da sağlam ynpılınıştı. 

İçlerinden biri: 
- Bu kadar ıillh ve cephaneyi 

dUşmıııın vermek, bir nwç dağlıya 
teslim olmak koca Rus devleti te-

tnraftnn öteki tarafa geçirmiyordu; 
boğaı.lnn qılamıyordu. Daracık bir 
vadide, bir su başında, bir gcçitde 
sıkJitp l:nlnn on bin, )irml bln Ru. 
su yok etmek için iki Uç bin A vnr 
ve Çeçen ke.hrnmnnnun sııldırmnsı 
yetiyordu· Kocaman seller halinde 
dağlara dnln.n ordular Udctn yalçm 
yıırlarm arnsmdnkl derin yarıklar. 
da C)rfyip gidiyordu. 

Çar Birinci Nikola bu ''kanser'' i 
kesip atmalı: için General Gluk'dnn 
dn.hn tedbirli sa.nılan Gcncrnl Ar. 
gotlnski':,i gönderdi; bu adam ke
senin ağzını dııhıı çok !!.Çryor; tatlı 
dil kullanıyor, g{lı:el ve genle vnat
larda bulunuyordu: hıılka vo hal 
km içinden sivrilen §eflere aldırnır. 
yor; hanlnrn ehemmiyet veriyor. 
du; sanıyordu ki onu anc:ık bu si
yaset zafere götürecektir· 
Hacı Murada parlnk ve rahat bir 

istikbal g&ıterdl; onn yapılan hak
sız.lığın trunlr edileceğini bildlrd1; 
IAkin cevap blle alıımadı· Şamile 

gönderdiği teklifler dalın parlaktı: 
- Seni bUtUn Dağıstana. han yn.. 

p:Wm, buraları dilediğin gibi idare 
et. Ne vergl isteriz, ne de nskcr"' 
Dilinlzde, dinin1%de, MeUerinlzde 
tam manasiyle serbest olacaksm1%· 
Hattlı senin çfzeceğin huduttan içe. 
rl tek Rus askeri ve Rus girmiye. 
ce!ctir· !cnbedeme Rus çarlığı l!C

nln memleket idaresi için yapaca... 
ğm masraf'lıırı da vereceltttr. Yeter 
ki bizimle harpten vazgeçesin ve 
sullı içlnde yaşayn.smız! ... 

baa.sına yakışmaz! Şamil, Rusların Serek nehrinin 
Deyince herkeste harp arzusu u- öte!lne ~ekil.mel erini bildirdi: 

yıı.ndı· Uıkin kaledeki yerli hallt da - Ancak ondan sonra sulh hn.k. 
Şnmilin arzusu il.zerine dllşmana kmds. görUecbllirlz! 

snldınnca Ruslarm hepsi yiğitçe Diyordu. Bunu kabul etmek Rws.. 
dövU§crck aidüJcr. lnra arn gcllyordu· Xgz yirm.! wtı. 

Yapılan nkmlarda blrçdt esirler yonluk koca imparatorluğa yruım 

tutulu} lrrdu· Şamil bunlardan bir milyonu bile lbttlmtyan '.lfafkns dnğ
kısmmı RU5 tarzında talfmll bir ~ hsı meydan okuyordu. 

bur halinde ve kendi ktımnndasm. General Argotln.skl tatlı dil ve Ba· 

da tutııyor; hattft. harplere soku. n Ura sfyasctlnln fayda vermedi. 

yordu; lfıkln çoğu gönUllWer ara.. ğini görünce ister istemez silaha 
srnda takSlnı ediliyor; dalın sonra. s:lnldı. 
pazarda satılıyorlardı· O kadar k1 Şamil vcı Hacı Murat, meehur na. 
bir tanesinin değeri on kunı§4 ka- iblerdcn Şuayip ile birlikte Hunza.k 
dar dilştU; hatttı. Hunzaktald yerli kaptlarmn day~lardı· Kalede 
hnlkm ileri ıielenlerinc, yahut dost.. kapo.nıp knlanlar bUyUk mtırap çe. 
lam hediye ediliyorlardı· Jdyorlardı; neredeyse tcelim olacak. 
Hacı Mum.dm Şnmll ta.ra.f'ma ge. lnrdı. General Argotin.skl acelo et

çi.el, Ruslnrm bu yUzden yer yer ye. mek lllzmıgeldiğinl anladı, ylrml 
nil.melerl çar birinci NDtolanm ca- binden fazla askerle imdada kog. 
nmı sıkıyordu; garpta. Polonyalılar tu. Bir ikl bln klııiden ibaret olan 
da vakit vakit hürriyet için nyak- dağlılar Çcldc denilen yerde dUema. 
Janıyorlardı· O kadar ki: nı knrştlndılar; llkin dllşma.n o kn. 

- Kafkasya ve Polonya... ı te dar çoktu ki geri çekildiler. 

Ruaynyı kemiren iki kanser!... Kazaklar en önde geliyorlar, za,. 

Deml§tl· fer yolunda. baş rolU oynayorlardı· 

Polonynnm, çoğu dUmdilz ve blr Hacı Muratla. Şuayip onların Uzer
kmmı da hafif dalgalı topnılclarm. Ierlne yalm kılıç saldırdılar; dört 
da kazak nlaylıı.n kolayca dalgaln.- n&l kaçırdılnr· 
nıyor; köy, kasaba ve aehlrlerl ka- Bununla beraber General Argo4 
na boyayarak ihtllAU bastmyorlar- tlnski, Hunza.k önUnc geleblldi; 
dı· Fakat Kafknsm yalçın dağları ı ka.ledekller de onlara katıldılar. 
yol vermiyor; coşlr(m dereleri bir (Devamı var) 

'~ ... ) .. _.. . . . . "" .... :-. . .:.. . •,. .. • ,.. 

Alacaklılar 
insanlaşıyorlar 

A ı.ACAKLI ile borçlu; borç
lu ile Wacnkh mizah gnzetelcrlnln, 
mecmu::.l:ınnm ık sık rnm"Ztla o. 
lul".l:ır. 

Alııenldı borçluyu topla uhdit 
cttl&-i hade aluağmı temin ede
mez, hakY,d borçlu borcunu öde· 
menıekte ısror eder. 

7..nbıtn. , ·o.k:llnn fclnde gözUmc 
('ıı.rp:ın ne bundan, ne de öteldn. 
den· 

On p:ırn için adam ölılliN.nlcri 
çok görclük, bu alacnklı, 2,5 lira 
alncnl;., !cin borçluyu tab:ıncayla 
tehdit etmiş. Uorclu lwrkmu~. ö· 
cliyeccğinl s6ylomi~; faknt ödlye
ccğlnl temine gfdc~ği yerde nete. 

ı kanıkoldn nlmıs-
~iet1ccde alneiıklınm borçluyu 

t~hta btr f"b3ı:caylıı tel1dit ettiği 
:mlaşı1mr,. 

lfizah gnı:c~lerlndc, mccmual:ı· 

rmda tesndıif cttiklerimlıdcn nyn
lıın bir noı.-tayln kn~ıla~ıyoru.z: 
Dorçluyu tnrlhin tanrclı~ bir bor~
Ju oJıımk, nlncnJtlıJı iso ha~dlıi ta: 
ha.nen yerine tahta ta ncnyı ter· 
cih ctmf!j bir in anlık l.i!l\'Cs'l f~ln. 
de gürüyonız· Borçluların ı;özU ny· 
clm; ıılııc:ıklıfar fosanlnşıyorlar. 

Belediye yerinde 
olsaydık 

T .. \KS!AI gazlnosunıı plsJlk 
yllzilndcn c~uı. keslfml~· 

Bu havadic;i okuyanlarda bir hny· 
ret bir lı:ı ·ret: "Pi li~;;lc mücı:del • 
c.de:n lılr dairenin ılc nı:tıl!I ı:;nılno 
pis olsun vr. pislikten cczn. giir
sün 1,. diye ... 

nu sllpfıcı ~·ok 1-ii ht:nı.nın bl'lcdi· 
ye gıızinosu ndıııı h.smuıı ıııdıın I· 
lerl geliyor· Bb: bc-ledl)e yerinde 
ois:ıyd•k, lıu ~azinoyu M"t~plerin 
hcledi~·c ndını lmll:ınrna'an r.ıı n:U· 
s.'\adcı etmez. \'C'ı'n. hmhıl kHctmicı 
olmalıırmı1an do.layı, her yere ,·e. 
ıi!rn Cf'7.nııın on ınisl!:ıl 'erlrdllt· 

n. 

H A B J!: R - Abaııı h..ı~td~ 

1 
Ekmek fiyatı Lise ve Ortaokulların 881'!!~~;::' 

b k · d çağrıııyor~ Pazartesiden itibaren 
20 para zam yapılıyor u s e ne 1 r an 1 m an 1 Davolp:t6Bda ouı,.rt 0yru;il' 

lanmadtuı tı:zet blıe r • Toprıılt mahsulleri oflsl 1stanbula 
verdiği buğdnylarm fiyatını \'eklUer 
beycUnln karnı1le 20 para arttırnua 
oldutund:ın ekmelc narhma da zam 
yapılncnktır. 

Bu münasebetle dUn toptıık mah· 
sullcrl o!lsJnde bclec:Uye 1ktuıııt mQ· 
dUrtı.nUn ıotırııklle bir toplantı ya· 
pll~. buğd:ıya 20 pıı.nı zaınb blr 
çuval unun 30 kuruo pahalıl8§acağl 

ve ekmeğe 20 parn zam yapmak icap 
edeceği tMblt cdllmtatır. El.-mcğe zam 
pıwırtesl gQnUnden lttbareıı bqlıya· 

caktır. 

Yağ ve kırta
siye fiyatları 

Komisyon dün de 
tetkikler yaptı 

DUn toplıınan fiyat mUr&kabc ko· 
misyonu zUccactyc C§ynlannm k~ 

ntsbeUerlnl teabit 1,tnı Pqabahçc 
§1§9 ve cam tabrtluıamdan cevap gel· 
medJğt lçlı:ı ı;-clecek toplantıya tehir 
etml§tlr. Yağ fiyaUan hakkında da 
blr karar vcrllememl§tır. 

KomJayon azalan Kara, Erzurum 
ve diğer bUtUn Şark l-11AyeUeri yat
lannm Trabzon yağı 11ayıldığı ve bu 
yüzden hcpllne ayn ayrı kAr niJıbeU 
tayin etmeğe JUı:um olmadıfml kn· 
r&rl!l.§tmnı~rdir. Maamafih ltlr n.ls· 
betleri üzorlnde yeniden çall§llma.kta· 
dır. 

KAgtt ve kırtufye e»'8larma kAr 
n!abeU tesb!U laine de devam edll· 
m.lşUr. Karar gelecek toplantıda verl· 
lecektır. 

Gelecek toplantıda ağ lpllklerl \'C 

musluk lht1klrı U.Z:erlnde do teUdkler 
yapılacalctır. 

ihraç lisansları 
~icaret vekaletince 

tekemmül ettirilecek 
Ankara, 20 (A.A.) - Ticaret vekll.· 

Jetinden tebliğ edllm1ftlr: 
2·13477 .sayılı kararnamenin ıuretl 

tatbikine mUtedalr tallmntnamenlı:ı 
1lı:lncl mnddealne tevilkan llııana mer
cll oıarnk kabul ve fıtın edilen latan· 
bul ve tzmlr mmtaka. tlcaret mUdUr
lUkleriyle 3018 sayılı kanunla t~kll 
olunan ihracatçı birlikleri taratmdan 
verilmekte olan ihraç llnnalan bun· 
dnn böyle teaısatıan hUkQmetçe .ııatm 
alman §lrkcUer ve devlet dalrelerlle 
yaptlan malzeme mukaveleleri ve 
devlet obllgasyonlnn taksitleri ve em· 
aaU g1bl mukaveleler ahkA.ınma deb· 
lokaja tabsls olunacak mallar için 
talcpnamc.lerin doğrudan doğruya ti· 
caret vekAleUııc ''dl§ Uca.ret dalreıd 

reisllğlı:ıe,, vertıecogı ve ihraç Uann.a· 
larma ait muamelelerin ~ bu daire 
tarafından tekemmUI ettlrlleceiJ. bil· 
dirlllr. 

DİL BAYRAMI 
Milli Şef ve diğer ku· 
rum erkanına kutlama 

telgrafları çekildi 
Ankara, %8 (A.A..) - Seklzlncl dil 

bayramı mllnaaobeUle kurumun koru· 
yucu genel b:ı§kanı Milll Şefimiz 
Cumhurrels1m1z lllmct ln6nU'ne ku· 
rumun onursal b:ı§lt&:ılan olan TUr
kJye BllyUk Millet Mecllsl Reisiyle 
BD.ş\'eklle ve genelkurmBy ba§knnmn, 
kurum tınşknnı olan mnnrlt vekiline, 
cumhuriyet halk p::ırUst genel sekrc· 
terlne, Tl\rk dil kurumunun kunılu· 

ıunclnn~rl ba3kanlıklıınncln, genel 
sekreterllf!lnde \'e Uyellklerlnde bulun 
muş olnn zatlara kurum genel sckrc· 
terllt-tnden kutlama ve saygı tclgrnt· 
lan çekllmlştlr. 

Bitir e ı anlarında mavallaldyet 11. 
sel rde y z e 70, ortaokullarda ylzde 72 

Şehrimiz llse ve orta okulla.. 
rmdan mezun olan tn1ebe sayısı 
knt'l olarak dUn tesbit edilmiş. 
Ur. Bu r:ıJwnlara göre lise bi· 
tirme imtill3llnıa 1090 tc.lebe 
girmiş, 639 u muvnffak olmuş. 
tur. 

orta okulla.rm bitirme imti • 
hanlarına 1030 ~i glnnı,, 739 
talebe mezun olmuştur. Bu v~ 
ziyete göre şehrimizin li~erin. 
de randmıa.n yilzde 70 orta okul. 
larda yüzde 72 dir. 

tik okullarda ikmal imtihan
lnrrnm ~ticesi yüzde 95 dir. O. 
kullarda kayıt ve kabul tamam.. 

Dahilde ve hariçte 
satılacak üzümler 
Standard tipleri tesbit 

edildi 
Ankara 26 (A· A-) - Ticaret 

Veldletlnde.n tebliğ edilmiştir: 
ı - Çeldrdeka!z kuru 1lzilm.le

rin, atandard tipler Uzerinden 
memleket.iınlz dahilinde yapılacak 
satqılarmda, alıcı ve aatıcmm tale
bi hnllnde. ihracat kontrolörleri 
tarafmdan muayene edilmesi ve 
muayene neticesi hakkında allka.. 
darlara. bir vesika verilmesi ve bu 
suretle dahili mUbayaatm cm.in 
btr tarzda cereyanına ynrdım edil
mesi karar nltme. almmı5trr. 

Satacağı veya. alacağı standard 
Up çeklrdeksU: kuru Uzümleri mu
ayene ettirmek istiyenler !zmir 
lh r:ıcat ba.şkol').trolör1Uf;11no mUra,., 
c ııt ctmclldirlcr· 

2 - İhraç edilecek çekirdeksiz 
kuru Uzümlcrdcn beher kutuda 
bulunacak san UzUm milrt.armm, 
normal standard UzUmlerle bu 
grupa de.bil olablleeck şekilde ih. 
zar ve kutularla 15evkedllmek i-9te
nllen hwıwı! tip UzUmJer fçfn 12-5 
ince standard üzümlerle bu grupa 
dn.hll olabilecek §ek.llde ihzar ve 
kutularla. sevkcdilmek istenilen 
hususi tip Uzilmler için 11,?5, tor
bnlıırla sevkedilecek standard ve
ya hususi tip UzUmler için de 25 
kilo olması, tatbikatta bu safi a
ğırltklar üzerinden yüzde 1 tole. 
rans kabu!U kanır altına ıılnurug
tır. 

KOÇUK HABERLER 
• Samsun hall:evl menrJplarmdan 

:ıo kloillk bir grup Papazköye gtılcrek 
J~öylUlerle birkaç saat ııUrcn blr has· 
blhal yapmı§lar vo köylUye nU!ua sa· 
yımınm chemmlyeUnl ııntn.tm11lllr
dır. Bundan ba§ka klly çocuklarına 

halkevı teman eub~ t.arnfmdan can· , 
ıı kuklıı. tcnuıuıert ve halkcvl bando· 
su da halk konserleri vermıour. 

• MaarU vekilliğinden tebliğ edil· 
m~tır: Tasviri Etktı.r ve Vatan ga:z:e· 
telerinln 25 eylfll 19i0 tarlhll nllaha· 
Jarmda vekllllkçc yeni bir t.allnuıtna· 
mc yapıldığı hakkındaki haber doğru 
değlldlr. 

• lzm!rden Aydına giden mııl"§andlz 
treni Cumaovası ı:staıyonunda vagon 
bıralcmak mancvrruıı yaparken loko· 
motif yoldnn çıkmıııtır. Gönderilen la· 
mir ekipleri tanılnıtı y:ıpmıolardır. 

• 1zm!rde b!rlncl ırnrdo:ıco. lı•ılunıın 
AUltnrk konağmın belediye namın:ı 
fernğ muamele:ıt lkmııl cdllınlııtır..Be· 

Jedlye buraaını AtatUrlc mUze.ııl hail· 
no lfrnğ edecek ve Lnrlhl \'eaikaları 

vo eserleri ihtiva edecek gUzel bir 

lantıUı.~ır. Mar.eret ve semt d~ 
ğişUrme do1ayısiyle yapılan na.. 
killer kaydedilmektedir. Tedri. 
sata orta. okullarda. salı glinU, ilk 
okullarda pazartesi günü başla.. 
nacaktır. 

Peynir ihtikarı 
Trakyada tröst kurmu§
lar, İstanbulda da bir 

inhisar! 
Peynir fiyattan U.Z:crlndo fiyat mU 

rakabe koml.Byonu tnra!mda.n yakmda 
tetıdklero bqıinacaktır. Tral<yad&· 
ki peynlrcllerl.ıı aralarında tröst kur- · 
duklan teabit olunmu~tur. Bund&D 
bıı§ka Kars Gravyur peynlrlnln latan· 
buldakl entı§larını btr kleln!n üzerine 
alare.k fiyaUan 70 kUTU§tan 120 ku · 
rup çıkardığı g1kl7et edilml§Ur. Şl· 
klyet tetklk olunmaktadır. 

lzmir vapunında 
izdiham 

lanlr, ıa (A.A.J - Dün oehrfm.1z 
den kalkan lzmir vapuru ıörillmemff 
bir kalabalıkla dolmuı fakat l1m&D 
rela1 vapurun böyle bir yolcu kalaba· 
lığı lle hareketine mUsaade etmeml§· 
Ur. Vapur, fazla yolculan Çtkanldılc 
tan aonra btr aaat tcehhllrle yel& çık· 
mıotır. Çıkarılan yolcular dün llm&· 
nmuu. gelen Kadct vapuruna blnd1ı11 
mI,lcrc:Ur. K&dq vapuru UçüııeQ po.
ta ola.r&k bugün tstan'bula hareket 
edecektir. 

. 
Ayşeyi kaçıran üç 

kardet mahkemede 
Sillvrlnln Fete kayQnde Ane adm· 

da bir genç krzı knrdeııı lsmall Te 
Mehmedin yardmılle zorla. kaçmm 0-
merln mahkemesine dUn lklnct ata 
cezada bo.şlanmııtır. Ömer mahkeme· 
ye gelmemiş, karde§leri suc;lanm lı:ı· 

kAr etmJ:lerdlr. Muhakeme karar 1· 
çtn ko.lm~tır. 

Paraşütçülerimiz 
Elazığda 

Elbığ, 20 (AA.) - DUn buraya 
gclm1§ olan hava kurumu tayynre ve 
par&§tltı;Olerl ho.vanm mllsaadesizllğl 
dolayıı1lo tehir edilmle olan uç~ ve 
pııraııutıc atlama g6ıterllerlnl bu 1&· 

bah ynp~lardır. 
Bu hava gôstcrUertnt takip etmek 

lçln blnltrce vatandaıı aahayı doldur
maktaydr. 

Sarkıntılık yüzünden 

ızmirde bir adam 
öldürüldü 

İzmlrde Cezıı.lrll Bah!:e mevklindo 
oturan Ömer adında. birisi, dUn, Bas
mahane lstasyonundo.n akrabalarmı 

teııyldcn d6nen bir takım gene kı.:la· 
nn pcşlnc t.aktlrnqı, lM atmış, ıınrkm· 
tılılc etmlgtir. 

Fal:nt lcızlann ağabe.>iııl Salih te· 
s:ıc!ilfen bu hareketi gl:lrmUı ve he· 
men Omcrln ~rlnc atılarak birknç 
yertndın bıçaklam1Jlır. Ömer hııata· 
neye kaldırılırken ölmU~. Salih yaka· 
lanm~tır. 

mllze kuracaktır. ZAYl - 2i4 numaralı mmtaka 11· 
• :Mu~lıı. öğretnıenlcri mııarlt mUdU· mıı.n rels11ğlndcn ahlıtım deniz şofl:lr 

i!'i - - - rUnUn b:ı~ko.nl:ğınc!a mesleki toplan· ehllyetnıımeml zayi ettim. Yentalnl 
:. Ct~@6\ Gt"J B,Qi tılnrına ba~!amı:ınrdır. Toplantılar alııcnğımdan eııklslnt:ı hUkmU yoktur. 
,. n-4+ ~ N A { bir ha!ta devam edecektir. ~lı. §oföril tsmAfl tnanae 

--::i::IUY- 1 - ----~-

bir mclctuptn §liyle cifSO ·,. ~ 
''Belediye ~oı~.,_ 

la 1hm&le uğradığı ~ ~ J 
ı:o sayıldığı bir yer ıe f1fJ ~ 
semtlmlzdlr. Eğer ~,.,,-af>' 
araeamz Davu~ ccsJd 
desi.ne geliniz, Ud .~rı: _,J 
kAnlara §Öyle bir oaı--~ .. 

Dllkkn.nh\r pis; C~~t 1J' 
etiket yok; ak~~...;1ı ; ~ 
da dUkldin]u bDJA ~- .... M 

"1J:ılert kepenkler ı;öY9 ~ 
Fakn.t alt tn.ranarıııd:ıO ~ 
hararetle devam ed.11°~ ' 
kalm klğrda et snraı'ı ~ 
tar- Kabvetenle ıı-~ "" 
mektep t:alcbcsl ta'' 
O)'Dllr• ~ 
D~ ftldur: J{~JJGll ~ 

&U ve sıbhaU dü.stiJıUl~ 
mili olan bcledJfO 1~ :.JtJA 
blru da burada tatblla ..,.......,, 
diye memar ,.o dotdor~e7 
gtlncllk de ıemtfntlzO 

mi?" <J. "';! 
D ... Cle~ıl 

Of(t'U .-
.----= .. __ 

Kinif1 ~ 
Sıhhiye VekAl9 

Fiyatı arttırd! 
jııe~ 

Kızılay eııır j;ed' 
milyon liralı~ .1 

verild• ~ 
AnJa.ra, ıo cuıı.Jll51J.,,,.. ~ 

Heyeti sıhhat ve ıçuıııa1 ~ -J/I r 
nıWeUn!n ı;tssterdlCi ~ ? 
memlokeUn kinin s.ııt JP!11°° . d 
çlı:ı Kızılay emrtne b1t ., 
kredi tahsta etıniottr. ati~t'° 

Kızılay bu kredi 11° b t.ır· A 
miktarda. kinin gcUre~ ;I. 
D!ğcr tanı.!tan ah~ cıı>I ~, 

aile klnlı:ı tedıırUtl ve~ l~ 
Tazfyetc gfrdlffndeil 0~~ 
almmlf olan w:ıınıe~rıııııı ~ 
ftyatlarma göre ııya :ı.tı '-. 
muma !Uzum gllrfilJllU~; ıtıtlff rl 

tJl JdıliP tJI meyi havi 4 gra dll - dl· 
beher kutunun pern!tell e&l~~ 
30 kurtl§ olarak ıesbit ta I 

YUzdc on bcy'i)'O fi>1' ıııe>~ ~ 
Keyfiyet blr yanlışlı!& ~ 
memek için alAkadıırlS~csıı_..dl ol~ 
Ur. Bu klninlcr ııyatı arın a:ı::; ~ 
kutular, hem do kUtul :ıstcril_';tsı'· 
ğu torbalar Uzerınro 'llfl1&cr" 
tUo yalanda antı,a çtlt l 

~~"' iki yeni ort3 ,sf 
açılıY~0~ Jll 

Bu sene ,ebrı.ıııWn artııı[Ştt"· ~ 
et her ıeneden !atl• cttt; ı:cdır_:ı1 

Yeni açılanlara ua;c'~ ~! 
pıda da bir orıaoıuıl tııJl!Jl>"" v 
Duna tıı.zım oıan b!n:rı-ouuııı-
ml de "Edlrneıcapı t/I. 
mu,tur. &(loır111' '-

Gelcnbc\1 lle !{il~! ?fllt'% 
lrullıırmm fıı.ıiA tal04'J)'tlr or ı~J. 
ıoıunncaktır. Yeni 

5 bltıııl~ ~ 1 
nuo h:ızırlıklart da t>lrf;/cıt 
dan her iki meırt0P .. ıır. 

ılnCll" 

~,, 
ingıiiı ha~ 

genıi.ı~r:elt!" 
Sidi • BarranıY• 

11 
etli,; 

bomb:ırdııtıtı ,,,,... ı 
• (~· ft.•) ıııı:ııt 

t kcndcriyo, 26 nın te!l ~· 
liz deniz ını.ü<~~.oı j~tı. >Aı 

Çlırean1bn ı;nb ,etJC~ ~~ 
rlnde, deniz ı.11~0 s!di • ııO' ki' 
don ır.uv:ıffııkıye hedef)Cft ot"'i 
nuntnkasmdııki . fjJh.J.'l JlltJf' 
etmiştir· Bir s_e~.:: çı~rıtf. ,.,,
büyUk bir yıulb-~gıı1 Jı 
saat esorıra, bu ~ 
maktaydı· 

.~.,.,;"'7.;~-;.-::::T':":~:"":-:-::~om-:".~'r.:':~;c.: 
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İngiliz 
denizaltı 

gemilerinin 
faaliyeti 

fqe gemllerlae 
lllcam edlllsor 

Loaclra, 26 (A· A·) - .Amirallik 
daireelnln dlllDWl lqe gemilerine 
kartı muvaffakıyetle neticelenen 
hareklttan ba.haeden bir tebllifn· 
de töyle denilmektedir: 

'1ngiliz denlzaıtılan dütman do
non.maaı aramaya ve bu donanma· 
ya zayiat veid.irmeye devam edi
yor. Denizaltılannm muvaffakı • 
yelleri hakkında bu gemilerin a. 
kınlan dü.tUrWmekaizin tam main· 
mat verilmesine imkan olmadığı i
çin timdi aa.decae ıu malbıatm 
verilmesi mllmkiln bulunmaktadır: 

•'H· 49" denizaltı gemimiz ge -
çenlerde ıek.iıı iqe gemlsbıden 
mürekkep bir dÜ§man kafilesine 
hncum ederek bu kafileyi torpille
mle ve iki torpil hedefe ieabet et
mlttir-

''Tuna" imnindeki İngiliz denizat. 
tıaı da iki düpnan detroyerinin 
hlmaye11inde bulunan bllyUk bir la· 
te gemiainin tahrip edildiğini bil -
dirmlıtlr· 

ingiltereyi 
ablukanın 

iflası 
lngiİiz gemileri tnail· 
tereye mal taıımaia 

devam ediyor 
Londra, 28 (A· A·) - Burada 

bildirildiğine göre, Almanya tara
fmdan İngfltereye karıı tam ablu
ka ilin edilmeeine rağmen, bu a
yın ilk on bet gUnU zarfmda tn
gillz limanlarına, mutaddan !ula 
miktarda tonlllto hacminde gemi 
&imüt ve cılmulbr· Bu müddet 
zarfmda, bütün gayretlerine rağ
men dilpnanm verdirdifi kayıplar, 
hıguiz limanlarına girip çıkan &'e· 
mllerin mecmu tonllltoeunun an -
cak yüzde 2.25 tini teokll etmJf. 
tir k1 bu rakam mnttefiltler içbı 
nekadar emniyet vericiyse Alman
ya için o kadar hayal inkilarr u
yandmcıdn-. 

• Ottava, 26 (A.A.) - Bahrt)'e D&· 

zın pzetecllere yaptıfı be)'ID&tta, 
Kan&danm, PriDc• Robert admdakl 
lilWı ttc&ret kruvu6rUntlD Kebl· 
kadakl llamailDUlo açıklarmda Ve· 

"1' IDWıdeki Almlll BUpn• -·
Di saptettifinl blld1rmlfUr. 

• Berlln, 21 (A.A.) - Stef&Dl. .Al· 
zaretinin istihbarat servisi, dün man Ye 1taıyaD straat nuırıarr, stra· 
gece saat 22 den bu sabahın ilk at ve lqe muelelerlne mUtealllk .Al· 
saatlerine kadar İngiliz bombardı- man ifblrUtt ....ıamu tetkik etmek 
man tayyarelerinin Berlin ve ci. U&ere 29 eyldlde pmaıı ltaı)'&da bir 

varında mühim askerl hedefler d- phlrde sörOfeceklerdlr. 
zerine taarruzlarını devam ettir. • Roma. 2t (A.A.) - stetuı.ı a· 
diklerini kaydetmektedir. jammd&D: ltalyada yas -.au G l1ktet 

Berlin prkmdaki endüstri böl. rinde pce ~ ileri ı•mecaktır. 
gesinin göbeiinde idin Klingen. • V&flDPıa, • <A.A.> - RbaYelt, 
berg elektrik santralına bir saat oamarte11 saa• ar..sc .... u u. ... t 
zarfında birbirinden müstakil ıuo da ,.nt Vqlqtcın tanare mer 
dört hücuın yapılmıştır. Büyük daDmm ktıpdı mUnuebeW. radyoda 
santral Berlinin en büyük sınat blr nutuk aöyHyecekUr • 
müesseselerine cereyan vermekte- • Vfll, 26 (A.A.) - BugUn reamt 
dir. Santral üzerinde patlayan bil. gazetede ~ı&- ey>lQJ tarlhll blr e
yük çaQta .bcimbfbaı ADCJ1ıia JDirO&me ile, orgeneral Huntslpl', 
tevlit etmi§tir. kar& otımlan Jpnne,.nhlm& t&JID .. 

Tegelseenin Qç kilometre cenu- dllmlftlr. 
bun<ia bulunan ve evvelki baskın. • Roma, • <A..A.> - Kaat ClaDo 
lar esnasında şiddetle bombardı· ile tılrllkte, Alm&DJUUD Roma bt1JOk 
man edilmiş olan batı elektrik ·san. elçlal Fon KıJmnun ile ltaıyanm 
tralı da tekrar bombardıman edil- BerllD bUyUk elgili Alftyerl de bu 
miş ve büyük bir yanım çıkanl. abalı eaat meldade Romldan hareket 
~tır. eda huau.tl treııı• Berllne rttmJfler 

Berlinin merkezir.e takriben bet dlr. 
kilometre mesafede bulunan Seher- • Belalald, ıt <A.A.> - stetuı.ı a· 
berg demiryollan ile Berlinin ba.' jammd&D: ııo.Jtovadan alm&D bir 
bca mahallerinden biri olan Char. habere söre Balbk denJz1nl Karadw· 
lotenburg yakininde mühim bir il- se raptedecek olall JwıalJD lııp&tı 
tisak noktası üzerine yüksek kud. Daılpere ile Bus arumda hitama er
retli infil!k bombalan atılmıştır. mifUr. Dnlpere - Njemen Jwıalmm 

Berlinin esas hava meydanı o- 2600 kilometre lmUdaclmda oıan lnp· 
lan Tempolhof üzerine yapılan 
taarruz esnasında meydanın timal 
yarısı üzerine bombalar atılımı ve 
civardaki garaj demir yollan da 
bombardıman edilmiştir. Gece ya. 
nsından altı dakika evvel Bedinin 
doiu banliyösü \imine varan di
ler bir lngilia bombardıman tay. 
yaresi kara bataryalannm sürekli 
ateşi altında hedefini aramak lçin 
bu bölge üzerinde tam yirmi daki· 
ka dolaşmıştır. Beş aydınlatıcı fi. 
§ek yardımiyle Berlinin takriben 
'Zl kilometre şarkındaki Rudor&
dorf da bir mühimmat fabrikasına 
nişan alınmış ve bombardıman e. 
dilmiştir. Fabrikada rangm çık
~tır. 

atma da bqlandm•ıbr. 
• Nevyork, 21 (A.A.) - Amerllcan 

teı.ıa Latu,aııan, 6800 ton bacmlD· 
deki ve Clulavlr admd&ld lqUla 
pmıatnın lrlanda Ahlllne lTIJ kilo
metre meafede torpmenerek batını· 
m11 oldutunu bUdlrmektedlrler. 

lllıuterere ... , .. 
11aıe,. we tanJr 

werllalell lçla ... 
Ne,-york. 26 (A· A·) - Nev

york Hcrald Tribune gueteainln 
Vqingtondan aldığı bir telgrafa 
ıare, Ruzvelt, destroyer mllbadele 

PREVEZE MUHAREBESi 

Fransada 
eski nazırların 

tevkifi 

Anderya Dorya, donanmmının mabvolduiıınu 
görünce, Barbarosun dalaa mütlaiı bir hücumuna 
uğramamak için bulundui.a lıalyonun lenerlm· 
ni söndürerek •omuz ul ulılara doinı lıaçtı. 

Sabık maliye ve dahiliye 
nazırlan da tevkif 

edildiler 
Vllf, 28 (A· A·) - Havu bildi

riyor: 
Sab* dahiliye nuın llax Dor. 

moy, eabık maliye num Vincent
auriol, aabdt bqvekllet mtı.tepn 
Julea lloch, aabdt mebuaan harici
ye encümeni ikinci reJsi Salomon 
Grumbach, idareten incire eyale
tinde Pellovoisin'de enterne edil • 
miılerdir. 

ingiliz filosu 
Vişinin 

iddiasına göre 
Da•ar lalDlle 
llaıara atrı••ı 

V;p, 26 (A.A.) - Havas bil-
diriliyor: · 

Dünkü Çarşamba sabahı Da. 
karda vukua ıelen hareklt hak
kında FrallSll makamlarına aşaiı
daki malQmat gelmiıtir: 

Sakin pçen bir geceden aonra. 
Fransız avcı tayyareleri, sabah sa
at 6.15 te bir lngiliz tayyaresi dil. 
§Ürmüştür. 

lki zırhlıdan, iki ağır kruvazör· 
den ve iki torpidodan mürekkep 
İngiliz filosu, saat 8,30 da tefırin 
önüne ıelmiıtir. Ri.Uyö mhlm w 
ahil bataryaları, saat 9 da atet 
llÇllllllardlr. •'Bevaien,, deniaJtı. 
ıemislnln hücumuna ulı'a1llD 
.. Resolution,, mfılnı, ate, açma. 
dan geri çekilmiştir. İkinci mhlL 
ya da tam bir isabet vaki oldulu 
sanılmaktadır. Fransız avcı tayya· 

Türk denizcilik tarihinin en bil. 
yUk uferi 21 EylW 1538 de kaza· 
nılmıftır· Bugün bu tazancm. Bar. 
ba.roeun Prevesede Anderya Dor. 
yayı yendill gUniln .02 nci dönOm 
yılıdır. 

Bugün kutlulanan bu önemli-.. 
feri dofuran sebeplerle, 1&ftllll la. 
• bir bllllaum1 yapmayı faydalı 
buluyorum: 

Barbaroau.n en bllytlk dllpıanı 
Anderya Dorya idi Bllytık Ttlrk de.. 
nbcilt, Dorya ile tareılqmak, onu 
btltUn donanmaaile beraber mahv11 
perifan etmek istiyordu· Bunun 
için birkaç kereler padlpha, Kanu 
nt Sllleyma.na mllracaatta bulun. 
mue, düpwı amira1bıe kartı .il
denisde bir sefer icraemı :ıararla lıl. 
temJttl. 

Barbaroeun bu •ran, Anderya 
doryaya bl'fl t>eelecUğl df\p>•nldr 
tan slyade, devletin iktmadl men. 
faaUertnden ileri ıellyoıdu· Ona 
göre, Anderya Dorya '"Celayir 
BahriHfldl lfp1 edecek oluna" 
Suriye ve lıılımdan nakliyat llOll 

derecede &flçl411ecekti. O mada da 
Salih Reis (lakencleriye) dm~ 
ket etmlft1· latanbula y1rm1 kadar 
tüccar 11~ )'QkUl semi ptiriyor. 
du· Anderya, (Kandiye) önllne ıe
lecek olu., bu &'emilen zaptede.. 
bllirdi· Bunun içbı, adalan zapte~ 
met, Akdenld emniyet altma al. 
mak llzmıdı. 

BarbaroeQ. bu fikrine bul veslr. 
ler ehemmiyet vennlyorlar, buda.. 
n da ~Ulllla tekmil olmadıkça 
9efere çılrmanm doiru obmyacaiı. 
m ve battl padJphm ''Terunecleld 
,..Uerin Jntutı bitmeden bolu. 
dan bir gemi çdtanhnamumı'' fer. 
man buyurduklarmı -'Syllyorlafdı· 

Jl'akat Barbaros vtıseranm 1tlrü.. 
Juma ~ clellllerle maküele 
etti, nliayet onlarm teredcltttıerbd 
isaleye mUYafflık oldu- Ve kuJDan.. 
dumdakl pmllerte ı.tanbuldan Ça.. 
naklraleye hareket etti· 

·releri, bir tayyare ;düşürın~tür. . Barbaros Çanakkale bofumdaıı 
~teş: i!tinci zırhlı üzerine ayar e. çıktıktan aoııra evvel1 adalara h"
dilmitw;.. .... • .. ... • cum ...... (fıııfudı0"4' 111 ..._ 
.~t 9.30 da tncills filosu oekll- .ra (Slkyato) ........... flbr-

.mııtir. dı Sarp bir kaya tlserJDM1 iıltlb-
Bataryalannuz dvanna lnciliz ümlan altı sOD altı cece topa tut. 

obüsleri dÜflllüştür. Şehre bir sa. 'tu. Buradan 3-400 ldlrekçl alarak 
lov isabet etmiştir._ Sivillerden ba· yola çıktı. (Sikroa), ('lıyoe), (So
n yaralı vardır. Lunana da obüs. fo) ve (Anderoe) adalanm da Ttlrk 
ler düpii§tür. Rişliyöye bir obüs id&reline bağladıktan eonra (Kan.. 
isabet etmişse de hasar veya tel~ diye) ye doinı dilmen brdI- GirL 
fatı mucib ol~. dl zaptedip latankısye dısndll· Ana.. 

• • • dolu luymmdu ~erini ta. 
mam)ıdı. CA.tnboz) dan ytyecelıc 

Vişi, 26 ( A.A.) - Havas: 
Fransız amirallık dairesi, 25 ey 

lillde, saat 9.10 a dolru İngiliı 
Resolution zırhlısına bir torpil vt 
'barbam,, zırhlısına da Rişliyöniln 
38 lik toplannm bir salvosu isabet 
ettifini teyid etmektedir. 

• • • 
Vişi, 26 ( A.A.) - Havas bildi

riyor: 
Jnıiliz filosu, dün, 25 EylQl saat 

12 de Dakar önündeki muhasama. 
ta nihayet vermiştir. Fransız keşil 
tayyJl"leri, İngiliz filosunun cenu
ba dolru gitmekte olduğunu ıör. 
mO§lerrir. 

ılnden eonra tngilteı'eye bir mlk. 
tar tank ve ''uçan kale" tayyareai 
verilmesi hakkmda yapılan teklifl 
ciddi aurette tetkik eylemektedir· 

aldı, ağır gemileri yailattJ, •U.lhla.. 
n temizletti. kürekleri tamir ettir. 
di· 

Barbaros bu itleri yapar, ve la. 
tanbula sayım gemilerle (pnalm 
ve U1era" yollarken, dllşmanlann 
da d1' bWyerek Tnrk donanmumı 
imhaya çal11&caklarmı, bildiği lı;in 
anlamı hıreket ve vaziyetlerini in
celemek llzere donanmadan yirınl 
kadar hafit 'perakende" (1) den 
ibaret bl? gönnıın fUosu ayırdı; 
dllşman taratma gözcUlOğe ıönder. 
df, 

Bir hafta aonra, daha eö:r.cUler 
d6nmeden, donanmada 111 haber 
yayıldı: 

( 1) Rem kürek, hem yelknle 
lmlla•ılan bdırpdu daU hafif. 
k&ellk ~lml'- Fftntder bana Bh1. 
gandlae derler· 

- lçanya, Papa, Veaedilr vı.> 
daha batta devlet donemnelan bir. 
leterek hep birden (Kortu) ya ıe
lec:eldemılf ! 

Bu haber yaDfJI defjldi. lltltte. 
tik devletler ara1annda, Tllrt do
nanmaama Jrarp htlcam etmeye b.. 
rar verm.ifler, banan Jc1D dl do. 
nanmalarma Korfuda toplanmalı .. 
rnıı emretmJtlerdl. 

Korfuya ilk gelenler Venedit ve 
Papa doaanmuı olmqtur. Papa 
donanmumm kumandam (llorko 
GrimanJ), Ba.rbarolla Aaclerya 
Dorya &'8linceye ktdar, (Prense) 
yt aptetmek fikrinde ldf. Hattl blr 
gece taarruz ederek( Prevese) ka. 
leelnl ele pçlrmek Wecll· Fakat 
kaleyi muhafua eden Ttlrk kalına.. 
manları ıiddetle mukabele ettn.r, 
htlcumlan, l&ldırıllan p8*t1rttll.. 
Jer. (Grlmuıl), Ddncl n tlçtlndl 
taarrudarda da lmuea ~ .. 
ytat vererek ge)rUm~ mecıbur oı. 
du, JlailQp ve manheslm (Kortu) 
ya d&ıdtl· 

Bari>aro9, hllcamu enelce tah. 
mln efmitti. Fakat~ l6ı. 
cWer henils d&nnedlklert 'ft dlf
maıa kuvvetleri hakkmda malOmat 
ı)mld.Jiı ~ hemetı donınmıya 
hareket emri vermecll- Beklemeyi, 
selecek haberlere pe bir plb ha. 
.mrlemayı muvaf* buJdu. 

İatanköyde, Ece denlWnln allıa
yetm utuklanna büuı Jdlçllk bir 
tepeye vardı· Buruı bir orman 1f. 
blydi. Narin, uzun dallı ~ 
yapraklan. lay1ya inen keçi yolunu 
alaca eölıeler içinde bırakıyor, son 
bahann lineleyen ve oqayan rO.z
ıtrlan ile l&rbot olan martiler, Jre. 
sik kedt naralarlyle havayı nokta 
)JyorlardJ. 

Barbaro9, fJrtmalalaım, rlbclr· 
ıarm. kuırpJann •rltmedlii 11'&
Dlt vtrcadunu, çeı.tea daha Mrt 
adalaJ1 buü1armı tq )'lfmlarma 
lllbte .urte, dar kecl yollama br
lDllla tıtmana her sUn llhah DL 
~ kilchktan •nra o tepeye tır. 
~rdU· Oradan 'g6k Jradr .. aa. 
kin, gök kadar bot duran denize 
bakıyor, ufuklarm, ıökle denizin 
lılrlettltf dgmınden ..,..,a Ote. 
...._ ~ stJntUID donan
mayı beklf1ordu. 

Nihayet pldiler ve 1'9)enler de 
dtltman ddnanDIMJ"m • (Prevue) 
ye doğra Uerledliinf haber \'el'df. 

Bir aat içinde btlttln donanma 
huarlandl· Barbarom, (Pl"evese) ye 
geldlğ:l l&lllaJl Umanı 'bombnt bul. 
du. Dl1fman ketif pmlleri, Ttlrlr 
fllos1mun meydana ÇJktıtw mDtte. 
flldere haber verdikleri için dtıf. 
man mevcut kuvvetiyle (Korfa) 
ya çekilmlttl. 

BirleeHr hOJdlm.etı,rin pııe1 ku. 
mandanı (Anderya Dorya) Jdi. 
(Kaplllo) n (Grlmanl) &ide l1d 

amiral Papa ve Venedik doJWUDL 
Jarma kumanda edlyorlardı-

lnciUa müverrihi (Leyn Pol) 
mQttefik donanmumm ay1111n IU 
suretle pteri)'Or: 

Cenne 
Venedlk 
Papa 

Kal)'Oll Kadırp 
ı 52 

10 70 

Sen Jan 6oftlyeleri 
fapanya ve Portelds IO 
Dfter hırtatlyan dev. 
Jetler 49 

30 
10 

uo 162 
Bu 302 ıemlye karp, Barbaro

aun emrinde eavqa elverifll ancak 
120 kadı:rp ve kalyon vardi· Ve 

( Litha .,.,.,. te•ia laia) 

ye kapanmalarına mani olmaya 
ç&lqıyorlardı. 

Birkaç gUn deva111 edecek bUyUk hikAye nin gözlerine hiç kkmıyor, bu ifadesi tamamen kaybolmuttu. 
gözlerin zalim kancumdan ken- Bütün tavırlarmda mleldnJik, 
diıinl korumaya çabpyordu. uyutulduk vardı. Vedat da arbk Mevlildeden 

bıkmaya başlıyordu. Dökme fab
rikumda çatıpn genç' itçl kız. 
lal', KaragUmritkteki spor me. 
raıdw kadın arkadqlan sitem 
ediyorlar, onu MevlMenin koll&
rmdan almaya uğraşıyorlardı. 

Fakat Kevlade ErJmaıı Ve
cladı bazı deııiz nebatlarmm dal. 
ıarma dfilen mahlQklan sara sa
ra eritip yoket.meleri gmt ear
mı,tı. MevlMenin bUtUn varlı. 
ğma taktığı kancayı aökUp at
mak kolay değildi. Veda.t hem 
lıılevlMeden bıktJimı amıedi. 
yor, hem de onun bir demir hal
ka gibi boynuna dolanan kolla
rou silkip atmak kudretini bu
lamıyordu. lılevlQdenlıı llehlrll 
baJallan altmda ezUdifinl, lra. 
desinl kaybettifinl anlıyordu. 

Bir gUn piyazcı dil1dd.nma 
cltınMe, Mevlfıde fabrikaya ka
dar ,.Uyor,. ıc.pd& il aatJılfn 
bbta*'8 kadar-' beldlpnb" 

KANCA 
.ıo. Yazan : llSlll ll'l'BI lluM'f 

lçeride genç l1Çi kular Vedatla 
aı ... y ediyorlardı: MevlQdo Ve. 
dadı burada görememe U Ka. 
ragllmrllğe kadar giderek yolu· 
nu gözetliyordu. 

Vedadm ihtiyar anııeei oğlu
nu evlendirerek hem mUrlivveti. 
ni g6rmek, hem de bu oadI ka. 
dur.lan onu kurtarmak latlyor -
du. MevlQde bUttın bımlan ha
._ abJor, ifrit 1lellllycrclu. Ka· 
rarmı vermJltl, Ved&dı ellnd& 
~..w l'abt \'eda.. 
dm &1llldm iti bliıılillDd- u-

zal.?aşt4ğuu da anlamıyor değil. 
di. Her yanı ateş gı'bl yanıyor
du. Bütiln tedbirini e'...§lrmıttı. 
Gözü dünyayı görmüyordu. Ve
d:ıtsız geceler, dükkln4a, ıwp 
dııetınceye kadar içiyordu. Çok 
gUnler piyazcı dUkklnı kapalı 
duruyordu. 

On r0n kadar Vedadı niç '6r
mcdi. Onuncu gUnl fabriJwım 
arka kapıamdan kaçarkea ona 
~kalach. Kolundan tuttu. Ten. 
lıa bir daktm cllJldrbm• cö. 
tUrmelc ı.tedL Vedat ~de-

Korkak, kısık, titrek bir aeele: Hurlık tallldkatl yapıldıktan 
- Bırak beni, bırak beni... aohra, onu tevldlhane,e llelitft

Evdıe annem beni bekliyor, diye tiler. Hiç..-., fiklyetai.& yllrU. 
aöyleniyordu. • yordu. Tmtfhanenln kapmna 

Tenha eokağı ıkpmm lotlu. geldikleri aman kapld& eocut. 
ğu basmıştı. birden eemer hava laııı, Nulfle Süleymanı bekliyor 
i~inde bir bı~ğın kes!<ln lfltı lNldu. 
parlayıp 8Öndil ve bir feryat Cinayeti gazeteler yunntJar-
ylikaeldi: dı. Demek, vakayı gazete mil. 

- Ah •• Anam, yandmı!... ver.zii arkadqlarmdan öğren.. 
• • • mitlerdi. Guetelerde Mevitde 

Erkıranın inıaaııa katil hi.18ini 
Poli8 merke~irv.le if adeA'I a- venniyen sakin baklf)ı bir r.

hrlarken komi.er Med6deye, mi de vardı. 
Erkıran soyadmı niçin aldıfmı 
aordu. MevJOde biç cevıır ver. Mevlude tevkifhanenin kapı· 
medf. Yanındaki polis: amdan girerken, elkf aabıpanlık. 

- Bmuı 80l"DUly& ne hacet ko. la, çocuklarma birer bet kunıt 
mı.er bey, dedi, kadmm. erkek vermek için ellerini cebir:.e cti-
6ldUnneye &hdı var .. Cinayeti tUrmek latedl. Fabt bu ellerin 
k 1 tuarl .. kelepgell oJdulunu anbyarak 

aç saman evve am.,..ır, Pirini &te tarafa gevirdl. Yor. 
kimbilir ?.. -'-'' 

Mevl6cle El'kJran ~ cun lilwnlarla içeri AM W• 

Galılertnhı o her aman1rl 1ırt1a . - B t 'l' 'l' t -



4 ... R-X B !! 1' - 1ripm !'ostaa 27 E Y ı; 'O ı.; - 1940 

Müstahsilden pamuk ve fmdık 1 

mübayaa edilecek 
Ticaret Vekaleti emrine 8 
milyon lirahk kredi verildi 

Koordinasyon Btırosa kadrosu gen.ış.ll~or 
.Ankara.dan bildirildiğine göre { su knd~:-ınun ye~i ı.htıya.Jara 

k rcr - heyeti tarafından göre tevsıı hnkkınaakı knrrırdır. 00 
ınası on . k eler Bu suretle Başvekalet l:oordi-

Jıazı:lannn Y~ ara~ na.cıyon bürosunun kabul edilen 
Vekıller heyetinm tasd~ı:ıe er~ yeni kadrosu §Öyledir: 500 lira. 

Türk - Romen 

anlaşması 
Bir müddcttenbcri müuı.k~ 

si devam eden Tiirk - Rornen ti. 
caret anlaşması eltin ;,ehrimizde 
iki heyet arasında merasimle 
imzalanmıc:tır. 

Yeni anlaı::manm en miihim 
hususiveti bin:ok maddelerin 
müb:ıd~lesinde knrşıhklr olarak 
serbc3t döviz esasının kabul e
dilmiş olmasıdır. nomen ticaret 
heveti dün öğicden sonra imza... 
yı ~ütenkıp Köstenceyc hareket 
eden vapurla mem1eketirJe dön. 
müştiir. Ticaret Ve'tftle~i dış ti
caret dairesi rci~i Servet Berkin 
anlacımanm esasları hakkında. 
bir muharri::-imizc şu bcynnatta 
bulunmuştur: 

Şibinkarahisarda 

Geçen kış 
evleri 

y~kılanlara 
Para t&vziatına 
d~n baş andı 

Şlbiult:ırahlı.ıır, !:ı (,\.A.) - Bllyük 
zelzelede evleri yılalı n kıızamız hal• 
kma para te,·ziatı ba:;l3mıııtır. 

Maant Vekaleti 
merKez teş.< ıatı 

Koordinasyonu 
temin için 

Yeni bir teşkllit 

Ve!ılller 
Nafia ve Dahiliye 

Vekili eri Trakyaya 
gidiler 

İnhisarlar Vekili 
tetıuuata çıktı 

Bir:•aç g\m evvel !iChrlmlzc gelen 
Nafiıı vel•UI Ali Fuat Cebesoy dUn 
sabah yeot yol! rı tctuıı içın Tı-ak· 

yaya gılml~tır. \'ekil gazctec!lerc de· 
mlotır ki: ~ 

••- ?.atia ve bılh:ıS3a yol faallyeU· 
nı tctkık etmek Uzerc küçük bir se· 
yahate çıkı:,.oru,.1 . lll• mtrl.ale Pı· 

narhlsardır. Orada bir gece lmldıl:truı 
aonra Kırklarellne gideceğim. Uç gllıı 
sonra dönilp burada tetkiklerde bulu· 
na cağım.,, 

l>ı\lULh: E \ F.Klt.1 

'J I:!\.İJU>AGI:\ 11.\ 

zedilmiştir.: Bunlarda:ı bın -~%i maaşlı bir umumi katip, 300 lira 
rudan dogruyn m~~ı maaşlı altı büro şefi, 170 er lira 
pamuk mübayaası içın Ticaret maaşlı altı katip, 120 Fer lira 
Vekilliği emrine altı milyon ve maaşlı altr kiıtip, 200 lira ma* 
yine doğrudan doğruya milstah- lı bir idare şefi, 140 lira maaşlı 
silinden fındık mübayaası için bir C\Tak memuru, 120 lira n;ıa. 
Ticaret Vekaleti emrine iki miL aşlı iki evrak memuru, 150 lıra 
yon liraya kadar kredi tahsis maaşl~ bir da.ktilo. lCJ? lira ma
cdilmesine dairdir. 8.şlı bır da.ktılo, 80 lıra maaşlı 

Diğeri ise koordinasyon bilro. bir daktilodur. "- Bir ayı mlit"'"aviz bir za.. 
mandnnberi müzakerede bulun. proıes' tıazırıanıyor 

Dahlllye vekili ı.~nlk Oztı-alc da bir 
kaç gün kalmak Uzcrc dUn Teklrda.· 
ğına gitmiştir. 

GO~ınüı{ 'muuxıx :n::nnx 
:SEl' AH:\'rl istanbula verilen 

buğday azalmış 
değildir 

- (B&.' tarafı ı nclde) htanbulun !hUyacuım 300 ton 
bu fark otomaillonan satlş flatla.. olduğu anlaşıldığından bundan 
rma ve bu arada tstan:bul flatıa.- fazla buğday verllmiyeceği do doğ
nna da iliıve edilnilştir. Ofiain ru değildir· Diğer '11A.yetlcrlo la-

tyaaaia· tanbul arasında.ki fiat farkI ba.k1 verdiği buğday Anadolu P olduğu için, Ticaret Vekii.Jetini:ıı 
rma göre yine piyasadan 

20 para sen emrlnden sonra ls4..anbula her 
ucuzdur. gün 300 Ue 400 ton arasında buğ. 

Roman yada 
ekalliyetler 

(Baş tarafı 1 ncide) 
2 - Yeni Romen devleti vazi.. 

yetini Bcrlin - Roma. mihverlııe 
istinat eden ideoloji ve tema~ 
lerine göre otomatik bir surette 
tesbit etmektedir. 

3 - Milli lejyon devletin i. 
c!colojik csaslannı unutmamak. 
•n olduğunu bilhMSa. kaydeyle. 
1nc~ icabcdcr. 

Yeni rejim etnik unsurlan 
mı him milli mevkilere tekrar 
getirmek ve memleketin ~ 
me.·;re .,.!erini Romerilegtirmek 
niyetindedir. Milli lejyoner dev
let totaliter olacak ve çı.lujkan 
kütlelerin bUtUn sosyal smıfla.n. 
n:ı dayana.ca.ktır. 

4 - Romen. ekonomisi tabil 
temelleri ürerine Jrunıla.ca.ktır. 

5 - Ekalliyet siyasetinde, lri 
olanlarla olmıyanlar aarsmda, 
fark göz.etilecektir. Meriyette 
olan beynelmilel anlaşmalar da. 
iresindc ekalliyetler meselesi 
haklı bir hnl sureti !bulacaktır. 

31 Alman 
tayyaresi 
düşürüldü 

-

(Ba.5 tarafı 1 nclde) 
L<mdra, 26 ( A.A.) - Röyter 

Ajansı bildiriyor: 
Dü5manm bugün akşama ka. 

darki hava faaliyeti hafif bir m!k· 
yasta olmu~tur. Kü~k bir du~. 
rnan filosu doğu - cenubundan 
I..ondra bölgesine yaJ\laşmışsa d_a 
süratle tardedilmiştir. Londra ~l 
g~indc kısa süren alarmlar veril. 
rniştir. 

Hamp~hirc sahili üzerinde bu
lunan şehirlerie şarka doğru d~a 
uzakta bu'unan ~birler üzerine tllr 
kaç hücum yapılmışsa da bunların 
hiç biri bürük mikya;;ta ol~amış 
ve mühim bir hasar kaydedılme. 
miştir. 

Fransız ~ahilindeki uzun men
zilli Alman topları o1'eden so~r~ 
bir saat kadar Dmwre bölgesını 
bombardıman ctmiş:erd!r. Bir er. 
kek \'e bir kadın ölmü5tür. 

bunlar bilyilklUk ve sı:ığlamlI~ balo. 
mmd:ı:ı dil3mnn geıniJerüıdeıı çok 
geri idi· 

day verilmesine devam olunmak -
tadır. Bu hal ancak V cldll~r heye
tüıln mlkdarmı tayin edeceği gil
ne kadar bl5ylece devam ed~ 
tfr. 
D~eltiriz. 

Barbaros 
ihtifali · 

(Baş tararı ı nclde)· 
t11A vapurla.rınıuı elektrik tenviratı 
,apmlflud.ır. 

lıfera.slm~ ~tırak eden Yedek S11· 
bay okulu, 'Üniversite, Deniz Harp 
okulu, YWca1c den1z ticaret okulu, 
KuleU. lıılaltepe, He)'bell denlz llael~ 
ri, den1z erbaı hamlama okulunun 
latalan ile muhtelif mektep fzcnerl ve 
parU teqkkWJerl tUrbenln etratmda 
ve caddede yerlerlnl. almıotardl. 

MY;ERA.81M NASIL BAŞLADIP 
.Kenuılme saat tam ıo da Umanda· 

k1 deniz nnkil vasıtnlannm dUdl1klc· 
rint 6ttUrmcleri ve meraaım komuta· 
ımun ınımandıw ne fstlklA.l marı11 

a6ylenerek baglnndı. 

!ıte bu anda. gözleri yn§nrtacak ve 
gl>ğstl ıttlharln. knb:ırtacak bir man· 
zara hasıl oldu: 

:Maroı bando çalıyor, kıtalar, te,:ıek· 
küller ve merasimde bulunan binlerce 
halle hıwrol vıızlyeU almıo, sesleri· 
n1n bUtUıı lcuV\•eUle hep blr ağızdan 
!§tırak ediyor ve : 
"- Korkma aönmez bu ce!aklard& 

yU.zen al ıı:uıcak!,. .ııözleri dalga dalga 
göğe doğru yükseliyordu. 

Bu sırada bir tayyare filomuz da 
tQrbcnln üzerinde ccvel4ıılar yapıyOl', 
Barb:ırcs znmıınmdakl kıya!cUeri giy 
mi§ Türk 1evendlerl ıınnlı b:ıyrağımızı 
yavn, yıı.vnı.ı direğe çcklyorlardı. 

Mal"§l mUteaklp vllAyet, lstaııbul 

kumandanlığı, donanma kumandanlı· 
ğt, belediye, parti, ııma:ıda dlğer te· 
§CkltUller t.ara!ınd:ın hazırlanan çe· 
lenklcr bfrcr birer tUrbeyc gctlrllml§, 
yUce Barbaro.su:ı mıı.ltberesl bir çiçek 
yığını hııllnl nlmıııtır. Bundan sonra 
türbenin karvısmda yer alan iki man· 
ga dcıllz: talebesi Uz bir kumanda l· 
le s!Uhlarmı havaya d:>ğrultmu§ ve 
en bUytllt den1%ci fçln Ut; el at~ et· 
mı,,ttr. Altablndc de Bıırbarosun ruhu 
nu tazlzen bir d.ı '·ika sUJ.Qt edflmı,· 

NtrrUKLAn 
nu hıı.ı:!n d~k.ı.ad:ın sonra va'l ve 

beledlyc re!slm:z doktor LM!l K:rdar 
tUrbe:ıln 6nUne ~elml;ı, Bnrbıı"o:nın 

ytlcell6itıl, TUr:c milletinin denizlerde· 
ki kahrnm:ınııcını. Prcvezc za..eı'lnln 

dUnya deniz tnrihlnJekl rnevldlnl an· 
ıııtan veci% tir nutult vcrmlşt.r. Vali· 
nın nu~l:unıı genç bir tl,.n·z ıı:ılıayı 

multabc!e etcı'. ve heyecanlı blr sesle 
s:S;lcd ğl nutu• blr çok kimselerin 
sb2lert:ıl Yr.fartmırtı ·. 

L'un:lıı.n sJnra rn rn me nl!ıoyct 

verııın·7 \C l3nrbarOS"Jn tı.lrbes• önlln· 
den ken:! ine selam \'erilerek ı;cçll· 
mi:. Ur. 

duğumuz Romen heyetiyle bu- :Manri! vekttletı bı.:ı>unı.u merkez 
gün miizakcrclerimizi bitirdik te~kilAtmın fnnliyct tarzının eski 
ve 9 T~rinisani 939 tarihli ti. ••.maarl! nezarctı,.nın b1r deılamı ol· 
caret ve tediye anlaşmaları ye. du~upu ve me~cut aksaklıl.lann bun· 

dan ileri gc\dlğinl görmu~. te~kUAtı 
rine knim olacak yeni ticaret ve daha rasyonel bir §ekllde telif lçln 
tediye anlaşmalarını imza ettik. tetkil1\cre başlaml§tır. 
Şimdiden size söyliyebileceğim Yen! tC3kılflt ınaarırtc koordlnaıyo· 
esaslar eunlardır: nu temin edecek ve böylece maarlt 

Yeni aıılaşma dolayısiyle önü- çall§maları lnkılAbın lcnplarmıı daha 
miizdeki yıl Romanya ile olan ziyade ıntıb:ık ctml.ş o1acnktır. 
ticaretimizin hacmini yani itba.. Buna dair projenin hnzırlanmaama 
Iat ve ihraca.t rakıımları yekO.. baş1anmı§tır. 
nunu en az 36 milyon liraya çık. - ------------

mış göreceğiz. Şimdiye kadar Amerı·kanın 
en çok 10 milyoıı, liraya. bile var-

m.amı!3 olan ticaret hacmi bu su.. mu·· dahalesı· retle 3 • 4 misll artmış olacak. 

tırBu rakamlar içinde en mu- ihtimalleri 
him mevkii alan kısım ihraç 
maddelerimizden olan mensucat 
sanayii ham maddeleridir. Bu.. 
na. mukabil ithalat maddesi her. 
kesin de bildiği veçhile mayi 
mahnıkattır. 

lmza.ladığımrz anlaşmalar bu 
mühlın maddelerin mübadclesi.ı:ı.i 
azami surette kolaylaştıracak 
we]cillcri ihtiva ctme:ktedir. Ge.. 
rek bunlar ve ~rek diğer bazı 
Türk ve Romen malları serbest 
döviz esası il7.erine mübadele &

dilecekt.ir. Mübadele vasıtası o. 
larak serbest dövizin tercihi her 
iki piyasanın normal zamanlar 
avdet ettiği takdirde da.hl biri. 
birine en ta.bit bir şekilde bağ. 
!anmaları ·ve alışmaları imkin.ı
nr hazırlamak içilldir. Serbest 
dövizle mübade1~i kabul edil. 
miş olnn maddeler haricinde !ka. 
lan maddeler eskisi giıbi kiliring 
sistemine baglr olacaktır. Anla§.. 
ma.larda. ka;bul cdilmits esaslar
dan biri her jki memleketin ih.. 
racatç.ılıırmnı. mal bedellerini 
mümkün olduğu ~adar sür'atle 
alabilmelerini temin etmek ol. 
mU§tur. 

Filhakika bu esaslara uygun 
olarak ya.pıla.cak satıglarda. pc. 
§in tediye imkanları elde edil
mi!ltir. Bilhassa Türk ihra.ca.~ı:.. 
Ia.rnu çok ala.kadar eden bu nok. 
ta iki memleket arasında.ki ti. 
careti daha emin bir şekilde in
kişaf ettirecektir. Anla.şma.nm 
tatbikatını muayyen sali.hiyet
lerle yakından takip etmek va. 
zif esiyle rnuvuza.f bir daimi 
TUrk • Romen muhtelit komis
yonu teşkili de anla§ma esasla
rından biridir. Anla.5manm ih. 
th·a ettiği yeni esasların muvaf
fakıyeti ve faydalı bir §ekilde 
tatbikini temin e:c.iecek kararla. 
rın ve talimatnamelerin hlik\L. 
metçc sür'atle anzlrlanarak ali. 
ka.darlara hi!dirilereği tabiidir. 

Öğrcndiii mite göre noman
yaya mU11im m;kforıla zeytinya. 
ğı da. ı;önder:ıcrclrtir. Oradan 
da ku~ıt ve bih:ıssa gnzete ka
gıc.ıı alm;ıcak:.ır. Anla!;imanın 
müddeti bir rencdir. 1 Teşrini. 
evvel.le mc:i~·cte girecektir. 

le ve projcktıklcrlc tc.·wl:- e:rncccktlr. 
BUtUn npu•lar B"'t.ltt~ onnUılcn 

geı;c:-kc:t proj ktöı icı .nl BIU'!.. rosun 
tnrbcsl önUn::ı ç:wlrmek aur"t!ı..ı ken· 
d!slnc t.azlr.ı ve lntlram.!ıı b:ılunnc:ıl•· 
!ardır. 

(Baş tarafı 1 nclde) 
Amerika ile 1ngiltorenin mUştere. 
ken iktrsadr bir tazyik,, yapacak· 
!arından bahsetmektedir· 

JAPONYA ÇELİIC \'E DE~tR 
ALAMIYACAI\ 

Va~ingt~m, 26 (A· A·) - R~z
vclt İngiltere ve cenubi Amerika 
devletleri mUstc.snn olmalt Uzcrc 
diğer bUtUn memleketlere demir 
ve c;elik ihracını yasak c.tmııtır. 
Japonya bu ımeml~ketlcr arasınan. 
dır. 

U7..AK ŞARKTAKİ 
AEMRlKALILAR 

Va5lngton, 26 (A· A·> - Ame
rikan radyosunun bildirdiğine g8-
re. Amerika Birleşik Devletleri 
hUkfuneti, tehlike takdirinde, uzak 
§arktan 11 bin Amerikan vatand&· 
§DlDl tahliyesini organize etmcğo 
hazırlanmak tadır. 

Jı\PON GAZF:TEU.RXIE 
GÖR&·· 

'l'okyo, 26 (A· A·) - D. N. E. 
Yomiuri Şimbun gazetesi, Ja

ponya • Amerika milnasebetlcrin· 
den bahsederek diyor ki: 

''Japonya ile Amerika nlrleı;ik 
devletleri arasındaki :rnUnaııebetıe
rin bu derece gerglnleı;mesinden 
bhzat Ruzvclt mes'uldUr- Jıı.pon· 
yanm Amerika Birle.,Ik devleUori
ne hücum için en ufak bir niyeti 
olmama:;ma rağm<'n. Ruz\•elt, A· 
merika halkına. Japonya alcyhta. 
n fikirleri köriiklemiştir. Eğer - . Japon siya.seti Amerikanın emnı-
yetini tehdid edcr.se, Amerika, as· 
keri mahiyette tedbirler <lo dahil 
olmak üzere bUtUn lüzumlu tedbir
leri almakta hakir olabilir· 1'1 aknt 
Japon ııiyaı!eU, ancak, Asya.da 
sulhil tesis etmekte ve yeni bir ni
zam kurmağı istihdaf "YIC'Jllekte. 
dir· Ekonomik bnkmıdan da, A
merika Birleşik devletlC>ri, oldukça 
gelirlere maliktir· Bu sebepten do· 
layI da hücumları anla5ılamamak -
tadrr ... 
Hoşi Şiinbun gazetesi ise diyor 

ki: 

''Lüzumu takdirinde, Japonya, 
Amerika Birleşik devletlorine kar
§I taarrm:i vaziyet almakta tered. 
dilt etmemelidir. Amerika Birleşik 
devletleri, Sing:ıpur Jıııkkında tn
giltere jle yaptığı görUt:mclerde, 
Japonvanın hedefine vasıl olma -
ğa mani olan bütan engelleri u -
za.klaştınna:;a kat'i surette karar 
verm:ş hulunduğunu galib:ı unutu-
yor.,, 

Üniversiteye ·rağbet 
fa=b. 

ı~tıınbul onı versi tcu!nJe talebe 

Bıı.rbaros, dUşman ger.ıilPrir.ln 
çokluğuna ehemmiyet ,., rn.C'di· O. 
döv •c~ği dUşm:ım ~lt kcrel~r de_ 
ne.'?li~. onlnrm ssvaş kabiliyetini 
çoktnn öğrcn."ll'şti· Hele, Andorya 
Dozynnın başkı:mand~. oluşu onu 
GOk ecTindirmi§!.:İ· Çi nku ne zaman 
Anderyıı Do.ı; ayı surştırdıysa, o 
daima kaçmJ?tı. 

DüUl."l l..aı:.e .·!erinde Bıı.rb:ıroıı Hıı y· 
GZCF. ?APJl.ACAK reddinin hııyntınn alt menklbelcrlc 

kn.ydr bUtun hararetııe dC\'Rm etmel•· 
tcdir. Her ::c:ıe gibi bu yıl da hukuk 
ve tıb !akUltcslne fazın ro~bct vıır· 
dır. l\ll':Y.~ASl'l Tür'> dcnl::cfll.,i:ıe yaptı~"t bU~ ·ı:.c h;z;· 

Yapılım h:ızırlı::ıarh. bu gcc0 llın3n ı metler nn:nt l:ıcn!<, rıı~ aıner .ter. ve· 
gc • .ış .<t. a ta ayJın'atıhcatır. rlleccktlr • 

Barb&rosun tUrt.·~ı cllttrlk '.r.s~ıı.tl· (Sonu ynrm) 

FakU!tıılerln birinci smı!lımndnkl 
izdıhıı.mı önlemek 1-;: n tedbirler alm· 
mı,tır. 

Ankarad:ı bulum: .ı gUmrtlk ve in· 
hlsarlar veklll P.aıt Karadenü: dllıı 

beraberinde tUtUn işleri umum mUdU· 
rQ olduğu halde Kocaeli, Bur.sa ve lz· 
mir mmtal<&larınd:ı bir tetkik ıeyaba· 
Une çıkmıştır. 

Bir ital yan 
mü11endısf 

Beyoğlundaki otelde 
odasında 

Birdenbire öldü 
Enternasyonal otelinde oturan bir 

ltalyan mUhcndlıil dUn ak§am ansı· 
zm OlmUştUr. 

Alqnm Uzert odasına çekilen ltal· 
yan mUhenclls biraz sonra feryada 
bqla~. koşupn ca1"8orJar kendlıl· 
nf !ena h:ılde hasta görerek doktor 
çağırmıolardır. Fakat doktor gelme· 
den hasta ölmUı;tUr. 

Yaka mlldde:umumlllğe haber ve· 
rllml1', mUcldclumurnı muavinlerinden 
Sulhi tahkJkata bn§iamıııtır. 

ltalyan mUhendlstnln <·cı;edi aclllye 
doktoru Enver Kanın ta.nı.!ınclan mu• 
ayenc olunac ktır. 

ıll..., •l rı 

Hindiçini meselesi 
(Ba' tarafı 1 nelde) 

auaUne salahiyettar memur ceva.. 
iben: "Böyle bir hareket sırf Çin
lilerin kendi planlarına. bağlı bu " 
lunmakt:ıdır,, cevabım vcnniştir. 

AXLA~3L\ l'Al'ILDI 
Tohyo. 2G CA·A·) - Yarı res

mi bir Japon mcmbnmdan bildlrJI. 
diğine göre, Fransrz Hindiçinisi 
hudut hadisesinin halli hakkında. 
mahalli Fransı.ı ve Japon askeri 
makamlan ara.ıımda bir anlaoma 
yapılmı§ ve çarpr"1Jlalar nihaye
te erml§tir. 

JAl'ON'LAR Hı\D1SY~tz 
1LERL1l"ORLA& 

Lııngson, (Hindlçini) 26 (A·A·) 
- Stefani ajansından: 

Japon kıtaatı, hiç bir hfıdiso vu
kua gelmeden, Hanoi'n:n şimali 
şarkisin:ie kAin Langson'a glnni§. 
lerdir. 

BİR lJmAÇ DAHA·" 
Tokyo, 26 (A·A.) - D-N·B·~ 
Cenubi Çin Japon sefer! heyeti 

§cfi, Japon kıtalarının Hayfong'a 
ihracının bu sabah hadisesiz ola • 
rak nihayete erdiğini bildirmekte-
cür. 

BİR TEDBlR 
Hongkong, ZG (A· A·) - Stefa-

ni ~ongl<ongla Hindiçini arasmdn.kJ, I 
hava SC>ferleri lali! edilmiştir· • 

Saadet 

--
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Yamqamlar arasında: "-_,. YABIN AKŞAM .. :aza 

iNSAN Eli TATLI MiDiR ? B TEPEBASI Beledıye Ra~Qsı 
1 ALATURKA KISM/NDA 

~ .. •it
~'~ ~wuu ~ lllllmıuaı olmut" 
.......... eetap ~: 

Yazan: CelE Loadoa 
oralardan Umon ve portatal getirt. 
yordu. 

Bu nefis meyvalan veren afaç. 
lar nasıl olmuttu da fimdlye kadar 
'Berand" & getirilip dJ.ldlmcmJetl? 
llto genç lı:ız "Şeldon" a bunu IO

nıyordu. Uman, portakal buranm 
iklimbıe peıt g1.lıJel allltnıbr, diyor. 
(!u, 

Bugün yamyamların nerelerde 
yaşadıklarını merak 

etmez misiniz? 
ı s·zAmeF ·nuVel~ 

~--..; bOycfıı ..... 

"" ,_ ltl4"'-b buı .ader 
.... o ~ &tkeıe.ıc!lnHm" 
~ ....,._ ııı.eı. bJmıdJ· Bu. 

Yamyamlar insan eu yediklerini 
IUraltan çekinirler fakat, kala tası 
891118 çıktıklarım lltibarla söylerler 

ve Bahçenin botun programı MISIR film yıldız, 

ıESMA LEYLA 
~ ~ aencuerhüc!en im' 
~ ~ malyetlme 

~ "" tl :acuna, ~ ,~ t~ bJr kultlbe 
..._~ llı(-n, tahla.We, al • 
~ Jt-. ~ o.tone ku· 

~-~ 
:...~~ n!ıat \'8 bu· 
~ ~ emımm. Ta • 
i,.~ 11 ~ ~ diye de 

~' dıı.~ dört ki· 
..., ~ ~eeetııu. TJpkı gam!. 

ı._ def. ~ bekı'81ııler. 
'- ' illa Sil Yohına koyduk· 

"~ çlftııtın em-an 
~ ~ :'! ıJraathıl 61· 

~ ~ ben. de alztn mut. 

~~erim: Ata ta· 

~ 1::- biqmıyuıı. 
~ ~ ~ dlnlemiye· 

~~~~ 
"~~ye.:= 

"&eldoıı". bu suallere ata kil1t. 
lemnlf gibi, bir kelime blle cevap 
veremedi· 

Genç lm :fDain1 hJç sütımıyor; 
henllz b1r Yemit ve Bebse bahçe.t.. 
ne lah1p ola.mıyan zavallı &damca

iua lı:Ufl ne kadar tatlhfll g&rte
rtı.e azdır, de)ip duruyordu· 

O ra.maııa kadar yQsUne bile ba.. 
kılmayan yabani elmalar, aotraya 
çerez olarak ,elmeye bqladJ. Bu 
yabaııJ elmatarda.n lJyJe leueW po. 
dlngalar yapılıyordu ki hayret
Kuzlar da, ''Jaıı" lll hlmmetlyle on, 
on iki tekilde ~etit çefit boy &'öe. 
teriyordu artık· Ve bunlarm heı:-1 
biribirlnden eınfe.tf. 

"Şeldoo." un pannafı afmıda 

k&bmttr· Vakti mUsalt oldukça, 
rzıç kız adamlariyle birlikte deniz... 
de, yahut ırmakta dinamltle balık 
avlayordu. "Balezona" ~cllerlne 
de getirecekleri tstridyelere muka. 
bil tütün vaadedildl· Zenciler bu 
tstridyelerf, içinde bir nevi Akli 
alacı yet.leeıı tuslu bataklıklardan 
toplayorl&rdı. Böylece mllbadele 
suretiyle ı.tridye tedarik edlldl· ~..,_ ~ reddederim

,~ta..~~ nasarfl• "Ja.n" Hlndllrt.an cevizi çe1drdek. '? 8ıa taı.~ ifa ne der lertndm de aynca lstl!ade yolunu 
la..~ ~e botu'botuna sa.. buldu: Bu bul Uf doirun ya, b~ 
.'"'"t ~ oı ta bir teYdi· Genç m zenci qçrya, 
~ ~e hı~ mrar & bu çekirdeklerin oatfbıden DUJ1 ma. 
., ~ ~~ ya çıkanlacağmı öğreltl· Bu maya. 

.. 
'h..c_. - • ldamlarnnla be-
, ~ + ...... ,, dan nefis, yumuşak bir ekmek ya· 

Yamyamlık, yeryUzUnde elan 
mevcuttur. lnsan oğlunun, hem 
cinsinin etini yemesi tüyler Ur • 
perttiren, iğrenç bir şeydir. Bu
na ilk defa İspanyollar, Antil a· 
dala.rmdakl Ka.rayb'Jarda tesa
düf etmişlerdi. Bu yanyamla.r • 
dan bugün eser kalmamıştır. 

Meksikanm yerli Azteklerl 
ve yerli Perulular ln:kılar dev
rinde insan eti yedikleri gLbi, 
Amazon havzasmda ve garbi 
Amerikada kirm!zı derililer ara· 
smda. da yamyamlık vardı. 

BugUn yamyamlığa. yalnız ce
nubi Amerikanm Amazon ha.v. 
r.umm bir kaç kabilesi arasın
da tesadüf edilebtur. 

Buna mukabil, Afrika kıt'asr 
ımı bir çOk yerlerinde ve Fele -
menk Hindistanmda yamyamlar 
çoktur. 

Yamya.m.la.ra Melanezya., Po· 
linezya ve Mikronezyanm bazı 
adalarında tesadüf edilir. 
Yamyamlık haltkmda söyle

nilen §eyler, ekseriya müballğa: 
Ildır. Bunlara "Yeni Britanya" 
da çokluk tesadüf oluna:bilir. 
Edmond Demaitre burada yap
tığı araştırmaları §Öylece anla. 
tiyor: 

"YUzlerce yerli ile görüştUm. 
tleri karakollardaki Avrupalı 
zabitlerden bir çok malfuna.t 
topladım. insan etini yamyamla 
rm nasıl yediklerine dair aldı • 
fmı malQmat f\Jdur: 

~ tı~~eder; ve "Ba· pılryordu· Ve bu ekmek her za. ln•an kı•artm,.•ı 
"'-"' l\.... . ISteki lı:rymma re. v ~ 11.&0 

. ~ ~- bu 1§ h gimlz manJd deve hamuruna hl~ de ben.. Dağlılar, öldilrdUkleri insa · 
'~ ~ te an zemiyordu· O zamana kadar elr:met nm etini kızartılmış ta.,lar ara-
~~ ~dt ? 'Her halde siz. dl~·e deve hamnnı y;Ifıriüşlafdi..! smda pişirirler. Sahil yamyam. 
..._ .... :'ille ~ IUluyonmnuz ... Bil- --h...~ t.t...--ıtteııberı blllrdo öğ. Taze otların göbeklerinden n-- lan ise, yakaladıklan insanı öl-
" dt~Ulıı, itte btUirdo salatalar hazırlandı· Hlnclistan ce- dilrilr ve sonra başlama yapar· 

S..~ Bana ilk deni vi.zinln süttlnden ve meyvumdan lar. Bunlar balıklan kaynatt.ık-
-uw; da balrkla beraber yenilen salçalar lan gibi insanları da haşlama 

'
~ı ... ;_,_,_,ı 

~7 - ve eekerle kanştınlarak yapılan pi!firlrler. önce, insan vUcu.dunu 
~J~ ~~~.2!'ç ÇOBAN leszetll kremala?' ortaya kondu. parçalarlar. Vücudun bazı par. 
,, lıb- ~., .... , UK Gen~ kız, "Şeldon" un kahveeL çalan lezzetine göre ayrıca pişi-
..:.~.s oıtlnden itibaren n1 Hindistan cevizi aUtUyle hazırla. rilir. Bazı parçalanmn da dini 

~•le htl' • evın ldarcalnl e- ma'-"a b .... ladı· "Şeldon" 0 vakte ka. bir ehemmiyeti vardI!'. Okyanus 
~ ., tabada hnkild bir .J ..,. adalarının bazı kabileleri insan 
el' leldon" bu yeni dar tcbl! edilmiş inek antnyte kah-

~ k."..tlt ~~ında keı:dlslnl Ve.!!lnl içerdi· Artık Hlndistan cevi- baldınnı severler, Pak adal&rile 
~ ~~ s""'1tyablllyordu· ffnr ve Papua'da Kikori gölü dvann 
., ..._ "' zl aUtll.nlln konserve stlttlne her cL · •-,._ ı hale geluıltti· da yaşayan yamyamlar ise ın-

""'· ~,..._ !il betten falk olduğunu o da kabule k 1 vU d · --~ hl_9t .... ;-..z;. ; ve bUtlJn q. san o mıu ve cu unu en ınce 
C'l . .-·~-T;U meebur oldu· ve lezzetli et u.yarlar. Yeni Gi. 
~~ ~eki hizmetçiler Taze bambo fillsleri bile salata o. ne'nin bezi yerlerini keşfeden 
~~l 0~ Ya.ptvorip d~ luyordu. Yabanı domatesleri de top Melroee'un anla.ttığma göre Ja
~~ e tlııeye :~~: d~ layıp onlardan lstlfade etmeye bq. pandei gölü yakmmda yaşayan 
~ ~ ·...- ladılar. Eıddden turaY* buraya bir kabile ölü insanların kara 
~:~r'e.lt bb- &!ltre?unan yumurtlıyan tavuklara muntazam ciğerini yermiş. Bir çok yerli 
~&~et•~ ........ daa b~~ yamyamlarla görüc.tünı. Onlara ~ ""1 v....... ..,.. kümesler yapıldı ve ''Jan" yemek 'i 

-....~ ~ d,,-:-: nuıttuıt işten listesindeki terıevvilll tenin için, insan etinin lezzeti hakkmda su· 
.. "'l't "- o ~~ııyo l'du. • -'-' aller sordum. Şaşılacak cevap • 

~ ara sıra, yabani urd~er ve ya.-

ltG~~- · kadar mf kon. lar aldmı. Bazılan, insan etinin 
-.neye baııl gilvercinler avlıyordu. 

~ ~ l.~ alıfmıttı· Bu kangura etine benzediğini söy • 
~' !tl~ ka.t'I aureue töbo Btıtnn bunlara hayretle bakan lediler. Bazısı ise insan eti ile 

btz. 01du. Yemek me. "Şeldon" a: h" b' f k >u_.~ lte .. ~ l!lta.blar da ,__ domuz eti arasında. ıç ır ar 
~ 'il .. _.bıe b ,._ - Aşçtlrğa Aşık olduğumu zan. olmadığını anlattılar. Bana ka-
' ~ ~ • \l bayramlık netmcyin. di~·ordu. Fa.kat babam tırsa in.qan eti. beygir eti gibi 

-.ı ,Ja.. ~A-,, 'Babam kl5ylU", be i bö ı •"'tlrcr ı im du '"'il-;..~~~ &ibt ıeyJerdJ. n Y e re~ ı· ç mıa.. biraz şekerlidir. Çünkü bUtün 
llıııııı.....~· lahll boyunca y1r yor. yamyamlar, bu noktada. mütte · 

' ~ &ötllr1lyor; (Devamı ..,.) fiktirler. Yamyamlar, insan eti-

4'fbAG1 MI· NAS 1 L-- kurtarmak için, döğü,neğe mec· it buruz. Beni beklersen, dönüşte 
düğünümilzü yaparız. Beklemeğe 

K U R TAR D 1 M tahammülün yoksa, köyde iste· 
diğin erkekle evlenebilirsin! Fa· 

,,. Mı.Ilı"" Roman kat. ben öyle sanıronım ki. yur-
r dunu sen de benim kadar seven 

~~an: lskend.er F. Sertellı ve düşünen bir kızsın.! Ana va· 
tan kan ağlarken, dU6rün demek 

S · 10 • düşünmek aklından bile geçmez. l_ ~ ~ilbnin Qçünd1 düşman üt.erine akın edi>·or. Be· öyle değil mi A~? .. 
i..~ ~~.._ ıaoc:anın ~~~- nim gibi, umumt harpte bir ~k Ayşenin tahammülü tasnuştı. 
~ bı.ı..~ .. "' '4lW!D.. yararlıklar gösteren bir topçu Gözlerinden akan yaslar elindeki 
~~ ç;wruı.. Birer si· çavuşu, bundan fazla, köyünde mektubu ıslatıyordu. Zeynep SÖ) .. 

s.ı.._ ~ ~~ san kollarını salhyarak g~i. liyecek söz bulamıyordu. Ar§e: 
~bent Salih hocanın Ahmedini Yu· - Gördün mü, 7.eynep? dedi · 
sı li~ ~Yordu, Ay· nan adalarına sürüyorlardı. O· Mehmetçiğimin ne temiz yüreği 
~ ~ ~ benı bekliyor., nu bekledim, ve süriünler ara· vardır. O yurdunu kurtarmadan 

"'-~'~~'~. ,bugünfki ... ;~· sından çekip kaçırdım. Ayeecl evlenmek istemiyordu. Nihayet, 
:-ıeıntk ..._ ğim! Ahmedin babasına ve anne bana göriinmeden, bana ıztırapla· 

'-.~ ş. DUemanı sine müjdele; rahatımız iyidir, nnı sezdirmeden Bursaya kaçmış .. 
~~e ~rtne4en kôyQme canmım kurtardık. Bizi merak Oradan Salih hocanın oğlunu kur-
~ ltr o:a~tctim. Yakından etmeyin, Sakaryaya gidiyoruz. tanp dağa çıkmrş. Allah hepsinin 

~:~an eminim\ Bu ayrılık bana acı geldi, fakat yardımcısı olsun. 
taraftan . ~umuzu dü,man istll!sından Ye ~erinden fırhyarak: _ _:j_ 1 

ni bu tatlı lezzet kalma.sın diye 
acı köklü otlarla yerler. 

Yamyamlığın sebebi 
K~iflerin ve ileri karakol za.. 

bitlerinin ekserisi Yeni Gine'dc 
umumiyetle Okyanusya adala. • 
rmda yamyamlığı doğuran se
bebin., hayvan cinslerinin azlığı 
olduğu noktasmda. .nUttefiktir
ler. Bütün ömrümde taro ve sa.· 
go gibi nebatlarla gıdalanınıv 
bir ada.mm herhangi bir eti ve 
bu hemcinsinin eti bile olsa der
hnl yemeğe meyyal olacağı şUp. 
hcsizdir. Nitekim Yeni Zela.nda 
daki ıbüyük kuşlardan eser kal • 
madıktan sonra.dır ki insan eti 
yemeğe başlamışla.rdtr. Fakat 
bu iddia Afrikada \'e cenubi 
Amerilmda verit değildir. Çfuı
kU bu illkelerde av hayvanlan 
pek çoktur. 

Kadınlar ve 
yamyamlık - - ~. 

Okyanusya. adalarında kadın. 
lar insan eti ziyafetlerine kabul 
edilmezler. Bu, onlar için uğur 
lu değildir. Bu ha.l gösteriyor ki, 
yamyamlık yanlız açlığın do-
ğurduğu bir h:ıl değildir. Belki 
buna, yerliler, dmt bir ehemmi. 
yet atfederler. Bazı hallerde, 
kadınların da insan yedikleri 
vakidir. 

Sumatra adasmm içmde otu • 
ran Bat.ta's kabilelerinde yam. 
yamlrk, mukahelei bilmisil ola. 
rak tatbik olunur. Bu, ölUm ce· 
1~mı daha korkunç bir hale 
koymak içindir . 
Amazon.nıelui civarmda )'IUJG.

yan Tupi kabileleri, düşmanla • 
rmda.n intikam almak için yam· 
yanılrk yapar. Bu sebeplerin 
Yeni Gine'de varit olmadığı 
şUphesizdir. Yeni Gine ahalisini 
yamyamlığa sevkeden sebepler 
ise §UDlardrr: Açlık ve ruhların 
talimatma göre hareket etmek 
isteği ... Düşmanı öldürmek ve 
yemek onun kuvvetini ve mezi
yetlerini tevarüs etmek demek. 
mi§ .. 

. ve arkadaşları 
Foıırdan a\·det eden DUO JAK mqhur akrobat ve caıı!ıazlar; fARLO 

SAJ\d , .o yf'nl bUyllk \-aryetc. Komik l"r mllabakaııı. 

ÇENGİ ŞEHNAZ 
IBll Şarkılı, rıılmlı ve kahkıılıalı bUyUk komedi. ·~-

~mmistiklôl 
Hrl .. ı. 

L• • 
ısesıınm 

llif Kız ve Erkek - Levll ve Nehari 
!•U 
:iı: 
:ı:: 

Talebe kaydma devam olunmaktadır. ............ :······· ... . ............ _bzade .... •ı - 11- karakolJJ arkMmda. Teldon • ıı~ ........ .. ::::::=::: ~ ...... rv- . ::::-.:::::: 

27.9.940 (. :na 

7.30: Program ve memleket ıaat 
ayan, 7.35: M.llzik, 8.00: Ajam ha.
berlcrl, 8.10: Ev kadını, 8.20/ 8 .80: 

KURTULUŞ 
BtÇKt ve DlKtŞ 

DERSHANESt 
&IUDlBESl: BAYAN PAPAZYAN 

Haftada dört gün kadınlara g11Dde 
U~r Mat Fransız u.sullyle biçki 'H 

dlldı deni tedrta edUtr ve' ayda ma· 
aritı;e musaddak dJploma veril'r. Fe· 
rlköy TepellatU 116 No. Papaiyan 
apartnnanı 

Hntit musiki, 12.30: Program ve mem 
lckct aaat ayan, 12.31S: M.11.zik, 12.l:iO 
Ajans haberleri, 13.0:i: M.Uzlk, 13.20/ 
14.00: MUzlk, 18.00: ~am ve mem 

4 •vo• 11111arm::.-:a•31 &&a:am:• 
leket saat ayan, 18.05: M.Uzlk, 18.30: 1 
MUzlk, 18.50: Mllzlk, 19.15: MUzlk, Göz Hekimi 
19.•5: Memleket saat ayan, ajana 
haberleri, 20.00: MUzlk, 20.ao: Ko. Dr. Murat R. Aydın 
DU§ma, 20.00: Jılllzlk, 21.llS: KODUflD& IBe il p---•-•--
21.IO: Radyo gazetem. 21.45: Radyo yo u • 11n11UUM1ltlt imam 
aalon orkeatran, 22.30: Memleket sa· aokals No: 2. Tel: 41653 
at ayan, Ajanı haberleri, 22.45: Rad· Muı~eae " ber türli cö:ı 
yo salon orkestrası, 23.00: Dana mil. ! unelıJ8b fık•n için paraua.. 

Ziğl {Pi.), 23.25/23.30: Yarmkt pro- -··· 1 i iilta 
gram ve kapanı,. 

ce bir köye giden bir karaku. 
kafatası avmdan dönen bir yanı 
yam grupuna tesadüf etmif. Ka
bile reisi, yeni keJ!5ilınit bir inean 
kafasmı elinde tUbyonnlJI. 
Fotoğraf m.akirıesinin &ıiliıde, 
elindeki korkunç ganimetle dur· 
muş ve resim çekilmeshıe seve 
seve müsaade etmiş. 

En güç nokta, insan ka!:un 
koparılmaması ve insan eti ye. 
nilmemesi lüzummum yerli 

yamyamlara. a.nlatıla.bilme@idir. 

kafa.taslan, Jnsa.n teklinde bir 
takım tahta heykeller vardır. 
Bu heykelerin bazısı, iptidai sa: 
na.tin halciki şalıeserleridir. Yer
liler, ufak tef ek eşyaya mukabil 
bu masl;eleri ve heykelcri ve • 
rirler. Ancak, kaf a.taslarmı ka. 
tiyyen vermezler. Eğer bir kafa· 
tası, beyazların eline ~erse. 
derhal yeni cinayetler işliyerek 
yerini doldururlar. Bir kabile 
reisinin böyle bir cinayet mtına
sebetile sorguya çekildiğini ha· 
tırlıyorum. Ben de sorguda ha. 

Yamyamlığa karşı zirdım. Kabile reisi kendisinin 
Bunlar, yaptıkları işin fenalı

ğını bir tUrlU anlamazlar. insan 
eti yediği için müebbet kUrek 
ceza.sına çarptmlan yamyamla. 
rın <buna bir türlü akıl erdirme
melcri tabii görUlmek gerektir. 
Hapse mahkQm olan yamyam
ları, a.kr:ı.bası, filmüş fanıeder 
ler. Bu hapis cezalarmm bazan 
yerlilere çok faydası olur. Ha. 
piShanede bir kaç ay hldıktan 
sonra ka;bi!esine dönen yam -
yamlar, başka bir mevki tutar
lar. Onlar kibrit ve ayna kullan· 
mayı, çorba pişirmeyi bilen, az 
çok tuz ve şeker sahibi ola.n bu 
adam az zamanda kabilesinde 
büyilk bir mevki tutar ve şefin 
ölümünde onun yerine geçer. 

Yamyamlıkla müc.adele için, namuslu bir adam olduğunu, 
yamyamlar arasrna yenilebilen ancak, kaybolan kafntaslarmm 
hayvanlar getirmek kifi değil· yerine yenilerinin konulabilmesi 
dir. Onlara itikatlarmm ne ka.. için öldürmek emrini verdiğini 
dar abes olduğunu anlatmak söyledi. 
icabcder. • Tabii bu garip mantığı ka.bul 

Bazan yamyamlar, m.ahza, edilmedi. Kelepçelere vurularak 
kafatası elde etmek için hem· uzaklara götürüldü . 
cinslerini öldürilrler. Bu ka.fa
taslannı "ruhlann evinde'' sak· 
]arlar. Bu: "ruhlar evi" ehram 
şeklinde dikilmiş direklerden 
yapılır. Evin da.mı yapraklarla 
örtülüdür. Bu kaba bir mabet • 
tir. 

Bu "ruhlar evinde" ecdadın 
kafatasları, öldürülen düşman 

- Haydi, dedi, Salih hocalara 
gidelim .. oğlunun hapishaneden 
kurtulduğunu rnüjdeliyelim. 
Ayşe çarçabuk gözlerinin ya,r 

nı sildi .. Arkadaşile beraber bah· 
çeye çıktılar. 

Ayşenin annesi MIA tavuklarla 
uğraşıyor ve folluktan yumurtala· 
rı çıkannağa çalışıyordu. 
Ayşe: 

- Anne .. Mehmetten mektup 
geldi, diye seslendi. 

Ayşenin annesi hayretle başını 
çt\irdi: 

- Ne dedin, Mehmetten mek· 
tup mu geldi? 

- Evet. Salih hocaların Ahrne· 
dini de hapisten kurtamuş. Sa· 
karya boylanna, sarı efenin yanr 
na gidiyorlarmış. 
Kadıncağızın elindeki yumurta· 

lar birer birer yere düşliyordu. 

Yüzü birdenbire sapsan kesilmiş. 
kulaklarına inanmıyan bir insan 
sersemliğile şaşkın şa~m bakma· 

K alcdcuı avı 
Garip bir nokta: Yamyamlar, 

jnsan eti yediklerirı:len çokhık 
bahsetmezler. Ancak, kafatası 
avına çıktıklarn:dan bol bol ve 
gururla bahsederler. Bu ka.f a. 
taslarının hobis ruhları kaçırdı
ğına kanidirler. B ir kaç yıl ön. 

rak: 
- Demek ki, seni unutmamış. 

Mlft ..• ?! diye söylenmişti. 
Ay§e, Zcynebin kolundan çeke· 

rek, annesine, iki kelime ile cevap 

Mta Osmana vermek niyetinde. 

- Osman senin dengin deği l· 

dir yavrum. Ona varırsan )'azık 

olur sanal 

verdi: - Ben de böyle düşünüyorum. 
- Unutmamış ... ve unutmıya· Ukin anneme nasıl lAf anlatma· 

cak. lı? ! 

Ana kız fazla bir şey konuşma· 
dılar. 
Koşa koşa bahçeden sokağa çık 

tılar ve Salih hocanın evine doğ" 
ru ilerlediler. 

- Bunun kolayı var: Sen kü· 
çille bir çocuk değilsin! istemediğin 
erkekle evlenmen için seni biç kim 
se zorlıyamaz, Annene dayatırsm! 
Daha olmazsa, bize kaçarsın! 

Salih hoca her şeyi biliyor, fa· Ane, Salih hocadan bu cesareti 
kat kimseye bir şey söylemiyordu. görünce sevindi. 
Ay~. Mehmedin mektubundan 
bahsedince. köy muhtarı: - Dediğin gibi yapacağım. Sa· 

-O, yurdunu seven mert bir er lih amca! Biraz da Mehmedin yap 
kektir, dedi, vatana hizmet etme· tığı ve yapacağı i~lerden konu~· 
sini nasıl unutmadıysa, seni de u· hm: Acaba, Mehmedim ~ kaltr 
nutmıyacak. mı Keşie dağlarında? 

- Benim de buna inamın vardı. Salih hoea çekingen bir tavı* 
Salih amca! Fakat, annem bu mele ve kısık bir sesle cevap~~ 
tuptan hiç memnun kalmadı. Beni · (Devamı wr) 
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O zamanlar, istikbal ıçın çok 
çeyler vadeden küçük sağ açık 

Mehnıet le e 
MeziyeUerı .. oyun tarzı we iıususlyetıeri ı Ht?r b:ıkkl m:ı.btu1.dur1 

Bugiln yine mUhim bir Galata
scray - Fcncrba.hçe karşılaşması 
var. Şaka değil, bu maçın g:ıUbl ls
tanbul §ampiyonu olıı.c:ık· GUnlcr. 
denberl heyecanın titriyen merak· 
blar m~ ::;antl yaklaştıkça kendile
rini kaybetmek derecesine geliyor. 
lar. Klilp taraftarları arasında tri
bibılen:le ham.retli milnakaşalnr, 
alaylıır, bahisler kızışttkc;a k1Z1Şı. 

yor· 
lşte iki genç, biri Fcnerbahçeli, 

diğeri G:ılaUw.raylı·· Elleriyle ça. 
buk çabuk işaretler yapanı!: konu-
uuyorlar: . 

- ''Sen beş Ura koy, ben on lı. 
ra· Fcnerbahçe knuınncak· Nasıl 
i3lne geliyor mu?'' 
' '- Haydi birade rhaydl vazgeç. 

Acının sa.na, parana yn.zik olur·,, 
Biraz ötede ya§lıca lkl rakip ar

ka.c:Iq da biriblriyle l!Ufe yapmak. 
t.li: 

- ''Beyefendi, ne o, zatı Alfnizl 
eimdiden dil§llnce ıı.ldt· Merak etme 
yin can.un, dört golden fazla atma.. 
yu:. Eh, o kadarına. da siz zaten a
)l§lksmızd.Jr.,, 

''- Yanlış keşfettin az.izim. Dil
eUncemin sebebi bambaşka. Biz ruı. 
8Jl olsa kanınocağız, bunun su gö
tilrilr tarafı yok. LA.kin 6eDd.e bu 
uıı.blyet varken, esasen kalbin de 
bozuk, fena ola.caksm, dilJSilp iba. 
yılacaksın· Belki de olur a, trlbUne 
Bilrtilstü büsbUtlln yayılacaksın. 
Ben de bir arkadaştan olacağım.,, 

Sinirden, heyecandan aapısan ke. 
silmiş, 6igaranm blrlnl yakıp birlnl 
söndüren tanınmış tam manasfyle 
ktnpçu ru rakip sima: 

- ''Bugiln saç sakalı birlbirlne 
ka~, t~ o~sm? Ha, an
ladnn. Öyle ya, ha.klısm. "Nasıl oL 
sa m:ığIOp olacağınızı akşama Gar 
dende, %iyafet falan yok, erken.. 
den evlıno gider, yata.rmı" diye dil. 
tıllnmUşsfin." 

- ''Beyim, biz sakalla da uya.. 
fete glderb:. Hem daha iyi sözü. 
mUz geçer. Sen onu bırnk, göğsün
deki rozet~ bak çok mlu iğnelemfş. 
sin, sonra çıkarması güç olacak. 
Malüm ya senin Adetindir, iki gol 
yedikten, mağlflp olacağınn:ı iyice 
anladıktan sonra, usulcacık rozeti 
yakandan çözUp, cebine indirirsin." 

Tribilnün en ön sıralarında. biri 
Galatasaray sultanisinden, diğ\Ji 
Kadıköy sultanisinden iki talebe, 
birisinin göğsünde Galatasarı:ı.y ro. 
J:eli, diğerinin göğsünde Fenerb:ıh
çe rozeti bağıra bağım. konu§Uyor. 
lar: 

- "Bu maçta Galatasa.raylılarm 
Fenerb:ı.hçeJUere, görülmemi§ bir 
tıürprizl \'nr. Nedir biliyor musun? 
Takunmıızdn yepyeni bir sağ açık 
oyun oynayor. Bakın gözllntiz sax 
açik görslln· Monşı:'r, dn gibi, şey. 
tan gibi, mini mini bir çocuk. Fe. 
nerlilcrc duman nttıracak." 

- ''Pek o kadar ıı.tına karde. 
5Im. İşiniz çoluk ı;ocuğa kaldıysa, 
vay hıı.linize. İşittik, üçüncü ta
kundn.n bugün yo :lukta hcmf'n LL 
rlnclye gcçermişsinlı:. Allah vere de 
yavrucuk sıkıyı görünce "anne, ruı
ne, beni kurtnr ... " diye avaz avaz 
ha;. kırıp sahadan knçınasa.'' 

İşte nihayet ma.c; bru layor. füm. 
sede nefes almaya W:at yok. Bil. 
tlln merak!ılıı.rm kalbleri küt kllt 
atmakta. Oyun kızI§tıkça ha.kiknt"n 
Galata.saraylıla..'"Ill sağ açığı hcr
kesi!l dikltnt nuannı çekiyor. 

On beş, on nltr y~larmda tah. 
min edllen bu çocuk !abada in :ını 
hayrette btmkaca~ derecede h:!
kullıde bir oyun oynamnkt:ıd!r· Du 
fut.bolcunun el" avuca tı'!ırınynn, 
pire gibi oradan oraya sıçrayan. 
çevik, çok çabuk, nşırtmalı kur. 
naz. çalımlı bir oyun t::.r ı va'r. 
Şimdiye kadar bu kadar küçül: 

bir c;ocul-un birlncf takımlarda yer 
aldığı görUlmemlJ· Kendisi pek kil. 
çük, ld.JrJn oyunu 0 on derece bUyUJ: 
olan bu nuı.hir futbolcunun adı: 
(Mehmet) dir· Mehmet koskoca. 
man diğer futbolculnr arasrnd:ı. o 
tadar m1n1 mini ke.lıyor ki, Galntn. 
•arı\}'lılar ve hnlk ona (Leblebi) 
adını koyuyorlar. 

Günler geçiyor.. Artık Leblebi 
Mrhmedi hepimiz tanıyonıı· Bu, 

orta boylu, esmer, zayıf, yuvarbk 
yüzlü, koyu kumnıl saı;ı: .. Kestıı.

ne rengi parl:ı.k gözlerile etrafta 
şeytan gibi b:ıkn.n ve bembeyaz dil'. 
!erini göstererek herkese t.litlı tatlı 
gUlen bir futbolcudur. 

Zn.mnn geçtikçe Leblebi Mehmet 
futbolculuğunu ilerlettiltçe ilerleti. 
yor. (Yaşa Lcbleb:! .. ), (Varol Leb
lebi!···), (Ortala Lebleb!! .. ) eed:ı. 
lan en mtihim maçlarda stadları 
çmlabnaktadır· Leblebi Mehmet 
artık Galatasn.raym ve milli takı
mmuzm çok kıymcUi ve rakipsiz 
sağ açığıdır· Futbol turnelerine, o. 
limpiyatlarn iştirak etmtktedfr. Bir 
çok defa beynehnilel olmuştur. 

Oyunundaki hususiyet ve mcıL 
yelleri: 

Leblebi c;o~ kurnaz, açık göz, 
fırsatları kaçırmayan, zekasını ye
rinde işleten, teknik, görilşleri kuv
vetli, çevik, çok serf, nefes! mu. 
kemmel bir sağ açıktır. Yer tutu. 

'.,; " • • ,. r • . '-.,; 

Gecikmiş ceza!. .. 
Bir tanıdık yolumu kesti: 
- Yahu! ... Boduriye ceza veri

yorlarmış, hayret! ..• 
Cevap verdim: 
- Neye hayret ediyorsun; Bo

duri bir insan de~il ın1? 
- Evet ..• 
- :tnıiaruar hata yaparlar ve 

ceza görürler· Bunda hayret cdi. 
lecek bir nokta yok... Ancak bir 
tarafı insanı derin hayrete dü:ıU
rilyor: 

Boduriye ceza vereceklerin 5 ay
dır akıllan neredeydi? 

Yoksa verilecek cezanın pek u· 
zun olamıyacağmı d~Unerek bu
nu milhhn bir fırsat olarak Gala
tasaray _ Fencrba.hçe maçı n.fire
sine mi saklıı.ttılar? .• 

İşte asıl mühim taraf burada ... 
Bu ceza tebliği bir kaplumbağa 
sırtına bile yilklenmlş olsaydı şiın
diye kadnr 1:500 defa yerini bu· 
lurdu. 

Her zaman ccznyı müstelzim va
ziyetlerde elini çabuk tutan b81-
gcnin işi bu kere Fener - Galıı.ta... 
saray arifesine kıı.dar silrilkliyebil
mesi, burunlarımıza tüten bir klUp· 
çillilk kokusunu veriyor ... Hem ar
bk her futbolcu endişe etmelidir: 
KimbilJr, btr gün belki 5-6 sene 
cn·el yaptıkları herhangi bir yan. 
lış hareketin cezam yann öbUr 
gün çıkagelir! 

- Şu halde bu işin başındcltilcr 
rnzifelerinl ihmal ediyorlar? 

- Zannederim. 
- Onlara da ceza lazım! .. 
- Allah verir! .. 

*** 

şu, pas alışı, pne vcr.iııi, haflarla 
paslaşı.sı, lopu sUrüşU, topu tutu
ııu karşısındakini ntlntışı. topu nr. 

• t • tnlayışı, ayak ç:ılımı, vUcu ç ı ı. 
mı, korner atışları ve bilhc.sı;n ko. 
şusu bir tek kelime ile hnrikulil. 
dedir. Yerinde ve zamnnında ı.a
leye doğru mUnferft ve <;ok seri a. 
kınlar yapar. Bu nkınlar o kadar 
tehlikelidir ki, topu çok defa l:uv
vetli bir şiltle ha!un knleslnln nğ. 
lnn içerisinde görürüz. 
Deplasmanı yerindedir· En umul. 

madık uzak mesafeden, mesela tA 
korner çizgllı!.ne yakın yerlerden 
topu, birden, en mU~kUI pozisyonda 
bile bulun.sa, kalenin önilne öyle 
lsabelli şandeller ki O)'llllcular bi. 
ribirine girer ve kalenin önü allnk 
bullak olur. 
Noksanları: 
Leblebici Mehmedin en bUyilk 

kusuru, ııol ayağının çok zayıf oL 
masıdır· l{afa vuruşlan dn iyi de
ğildir· 

İhtimal pek kUçilk yaşta birden 
büyUkler arasında oyun oynadığın. 
dan yılını~ olacak, bazı maçlardo 
çekingen, einlrll, asabi ve heyecruı. 
lıdır. Maneviyıı.tı hemen bozulur. 
soğukkanlılığmı muhafaza edemez. 
Bu haller Leblebide bilhassa oyun. 
larmru ilk devirh!rinde bariz bir su. 
rette görüfür. (924 Pnris olimpfya. 
dmda Çeklere karııı ve futbolculo. 
nmızm ııimıil turnesinde ynptığı 
maçlarda Leblebinin oynadığı o. 
yunlar) zaman zaman gahsi oyna. 
w~ da vakidir. 

Lcblc:bl Mehmet memleketimizde 
y~ en me§hur ve kıymetU fut. 
bolculamnızdandır. KIUbO olnn Gn.. 
latasaraya ve mı1U takımımıza se. 
nelerce hizmet etmiştir. l{IQbUnil 
candan sever. Galatasarayın, hfıliı 
bugiln dahi bilfiil çalışan en emek. 
dar ve kıymetli clemanlnrmdan
dır. 

BEDRt GOI:SOY 

Rastladıkça 
-

Saçma!.. 
Bu sabahki gazetelerden birinde 

:5-G f>a!ırlık bir spor lıav:ıdl~i oku· 
duk--
A~ncn §Öyle: 
Beden terbiyesi lstanbul bölge

si, Eo~uriy~ boykot vcrU~eE.lnl 
,.:'! ceza tebliğ e<lillnceyo kadar hiç 
bir maçn iştirak ettirilmemesini 
Gn!nta"'aroy klübilne bildirmiştir. 
Ceza Pnznr günilne kadar tebliğ 
edilmediği tıı.kdirde Boduri Fcner
bnlıçeye kat11ı Gcılat.asaray takı· 
mmda yer alamı:rneaktır· 

Vıılı 13rnllı Ilodnrl ,·ahı .. Dc
mrk masum olduğu lçln bu paT.nr 
Fcncrbnh~o mRçmda oynıyamıya· 
c:ıl\ ... 

Halbuki ccuısı gellrse·
Allnlıım !-· 

Aralllrmdan, BDlknıı mtıs:&bnlta!anncb mllfl ~lt?mr tc,ltll l.'Clerrk ntlttlerl sc
~ecıeftnıl:t atlet grupu "Beh'll,,de g~:t hrfh k:uıı1m te?,!Jr.1l5?crGL J:\'smloılı 

de atletleri antrcnrua.ıııJan donu tc görüyorsunııı:. 

Jtı~ 
'Amerikan futbolü dediğimiz Ruğbi bizim fu tbol!.imüzden çok 
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yoı-ucu ve kırıcı bir spor dur. Amerikada bu spor da sakatlananlar r 5etr" 
sakat kalacakların yekli nu senede dört.bini bulu yormuş. Ve bu spo / 
de vasati 60 kurban veri yormuş. ~ 

,. Az,1$ ,. 

35 
Kenarda, iskemlenin üzerinde, 

herhalde kendisi için konmuş 
bir tulum vardı. Onu giydi. lç 
çamaşırlarını da iskemlenin üze
rine kuruması için serdi. Bir ke· 
narda da pijamalannı yaydı. 

Ozerine giydiği tulumu srkı 
muayeneden geçirdi. Çilnlcü on. 
dnn başka giyecc~c r;cyi yoktu. 
Para, pul, elbise, çorap, ayakka
bı. gömle!c ... Bunlar hepsi gemi
de kalmışlardı. Şimdi o da yalın 
ayak ve bu kaba tulumla gemi. 
cilerhı arasına takılacaktı. 

Hepsi neyse ama, yalın ayak 
gezme!c tuhaima. gidiyordu. 

Zihnen bunlarla meşgulken, 
g~zllne birden bir çift kwıdur:ı 
ilişti. Sevinerek aldı. 

Tam da ayağma göre ... Oh! .. 
Rahattı. artık!.. 

Bütilıi işler bittikten sonra. 
kamarasının kap:smdan dışarı 
çıktı. 

Ne tarafa gideceğini kestire
memiB adamların avareliği ile 
yUrümeğe başladı. 
Şimdi, baş direğin a.ltmda idi. 
Denizin yiizU yavaş yavaş ya.. 

b 1rmaya, şiddetli bir i>~yraz es
meye başlıyordu. 

Ge.--nide, gemicilerin hummalı 
bir fr.aliyeti göze çarpıyordu. 
Sağa sola koşuf;uyorl:ır, ipleri 

gevşetiyorlar. kimini b2ğJıyor. 
ıaroı. Direğin yanında duran 
Kemalin yanından koşarak ge. 
;en bir tayfa ltendisini çnj;;'ll'dJ: 

- Arkam.dan gel! .•. 
Kemal itiraz edemezdi. Hem 

niçin itiraz e..tsin ?.. Tayfanın 
kendisine bir iş vereceği şüphe. 
~iz:ii. Fena mı :vakit geçer .. Tay
f'lmn nrl<asından koşa koşa git. 
ti ... 
Ambarın kenarında yığılı du. 

ran halatları ceke çeke ydkcn. 
ıınin burnınıa ln..5ımaya b!lŞlJ.
dıbr. 

* •• 
35 gün sonra ... 
Kemnlin gemiden kaçınlıp yel. 

kenliye gelcliğindc.nberi t:ı.m 35 
gün geçti... 
Amerika.dayız ... 
Neyyorkta dünyanın en mcş. 

hur boks müsabakalarına sahne 
ol:ın Meşhur Sguarc Garden'in 

Zafere kadar·· 
arı' Spor, macera, aşk rorıı 

Yazan. SACiı ruGRUL OGEl . 
dıJlS• 1:~ 

kapısı rengarenk afişlerle süs. 
lenmiş... Eüyük kapısmm Uze
rincje 4 bayrak dalgalanıyor: 

Amerikan ba)Tağı, Alman 
bayrağı, Fransız bayrağı ve hep. 
sinin mevcudiyetini bize u
nutturup içimizi titreten §alllı. 
bayrağımız!... 

lllinlara göz atınca işin ne ol
duğunu hemen öğreniyoruz: 

Dünya boks şımplyonası dört 
devletin iştirakiyle yapılıyor. 

Nevyorkun işlek caddelerin. 
den birinde bir otelin odasında-
~ız. .. 

Genç bir kız geniş bir koltu. 
ğun içinde dimdik oturmuş, dik. 
katle bir gazetenin yazılarını i. 
çer gibi okuyor. 

Uzun rnUdddteDiberi gene kız 
aynı yerdedir. Sokakta ışıl ışıl 
yaıup sönen rengarenk reklam
lar, caddeden bir sel gibi boşa. 
naıı halk, binlerce oto:mooilin J. 

ğultusu onu alakadar etmiyor. 
O, bütiln bunları görmüyor, 

duymayor. 
Sade okuduğu yaziyle meş. 

gul... 

Bir aralık doğruldu. G~te}i 
dizinin Czerlne itti. Göz!cri bir 
noktaya saplanmış gibi uzun 
mliddet bakıyor. 

Sonra aradığını bul~u'.ş inr.an
larm memnuniyetiyle göz lm .... 
yor ve derhal yerinden fırlıyor. 
Mnsnnın üzerinde duran çanta
sını acele ile alarak kapıdan çı. 
kıyor. 

Kim bu genç kız. .. 
Gazetede okuduğu neydi? 
Mera da, gazetenin açık ka-

fan '<'.avfasma bakıyoruz. 
Bu sayfa, gazetenin spor say. 

fasıdır. 

Geniş koca.nıan bir rnan~et in. 
$r"J\tn naza.ı:Jarmı üz~inc çeki. 
yor: 

•'Türk bolaJ{;rü Kemal bir c~ 
tenin kurbanı mı oldu?" 
· Altmda ik 

ıilnılş · 'r serlevho. . ·· Cl • 
"T .. ı· b l· ""ril öbilr g ·ııc fi ur ~ o ;so •tes ,, ... ~ 

i 7,0'111• ııv-mıı kadar tert p (lCtl ·rı i1• 
raoaatla lccr.dini ~,ay iytcC~1 J 
m iisabaluılara gırcnı nl>IC ~ 

Nihayet kırmızı re ıli-
mış bir satır daha~ıeri r.D 

''Kemalin me11.c'"'' 0tıı 

yorlar?'' ııı J9S,ıi 
Altında da A~e ' J\Cn11 birer portreleri... rrı ,:s :! 

boksör kılığında .Y8;~ı... 1, 
Yukm koc"man bır . ...,ı<fi.11 

·ıe lı>• 
Merak ~tm:1?eın~ ,, ,rl~ 

.savvur edılebılır ını :11. s:ı 
• 1 • • 

Derhal makaieyı 11,,crtıt· 
rmdan okumaya b".. t.'{tr) 

( oe-ı:a 111 • 


