
KUMCAYI 

Moskovada 
mühim bir 
mülakat 

Sovyet hariciye 
komiseri 

Molotof 
Amerika 
elçisile 
görüştü 

Londra, !8 ( A.A.) - Sovyet 
Rusya hariciye ı~omiseri Molo • 
tof, Birleşik Amerikanın Mosko. 
va büyük elçisi Stcinhort'ı ka -
bul etr.ıiştir. 

SON HAVADiSLER 

KURUŞ 
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Amerika Cumhurrebl ....
Runclt 

Ruzvelt 

• 

Kömür 
fiyatı 

ingiltereye hava 
hücumları 

Yaln ız Eylü l 
zarfında 

25 llradan aşalı aıınamadıtı hakkındaki Bin tayyareye 
şlkAyetler lzerlne I ld 

Belediye iktisat Müdürlüğü D~=• f ım~ 
vaziyeti izah ediyor zayiatı 130 toyyare 

Kadıköv deposunda girilen darlık Lonam, 38 < 1-· ~.; - ~:ı.n 
J lbava kuvvctlcrı dün İngiltere 

izale edildi üzer inde yeniden geniş mikyas. 
ta harckiı.t yapmıştır. 130 Al -
man tayyaresi düşürülmüştür. 
Bu Almanya için 300 den fazla 
pilot zayii demektir. 

M illi Müdafaa 
erkanı ve 

. J_apon ingiliz elçisile 
harıcıye nazırı .. .. t .. 

Son gUnerde başgöstorcn ta.h- rafı bayi ile müşterinin pazarlığı. 
mil ve tabliye ve nakliyat gUçlil- na ımlnuştır. Bizim için mevzubahs 
ğü yUzUnden Kadıköy Etibank de· depodaki sattşlnrm narha uygun 
posunda kömür eıkmtısı b:ışgös. olup olmadığıdır. MUfettişlerimlz 
terml§tir. Etlba.f\k bu vaziyette depoları da:imi bir kontrol nltmda 
mUrncaatları sıraya koymağa mec- bulunduruyorlar. Şimdiye kadnr 
bur olmuııtur. Fakat dUn Sual "a- bazı vaknlar da o'ıınuştur. Narh
puruyla Zonguldaktnn 1000 ton Jtö· tan fazlaya satnnlan ııiddctie ceza
mUr l;elmiş ve bunlar tamamen lnndırncağız.,, 
Kadıköy deposuna boşaltılmağa ODUN F1ATLARI 
başlanm~tır. UCUZLn'ACAK 

İngilizler 34 tayyare kay.bet -
mişlcrdir. Fakat bunlardan 15 
şinin pilotları sağdır. Almanla. 
rın cylUlün ilk gilnUndenıberi 
İngiltere ilzcrinde ka;>1:>cttiklcri 
tayyarelerin yckfuıu bini bul· 
muştur. 

Ciano ve Ribentropla goruş U 
telefonla görU~tü Ya~ing{()n, 27 <A· A·> - .r.uz-

Böylelikle yeniden normal kö. Bundan baııka belediyenin odun 
mUr satışma ba.§lanacaktır· fiatlarmı indirmek Uzere yonlden 

Bli'.J..EDİYE lKTISAT \tetkikler yaptığı maliimdur. Her 
l\IODOROl\"t)N İZAHATI taraftan yeniden odun kesimi baş-

JNGILIZ HA VA NEZARETI
N!N TEBLIGI 

Londru, 28 (A.A.) -Hava ve 
emniyet n ezar etlerinin tebliği; 
Avcı tayyarelerimiz dün ln · 

giltercnin cenubunda diişman 
(De\ıunı 4 üncüde) 

T vclt bugUnkU gazeteciler toplantı- Diğer taraftnn şehrin muhtelif ladığı bildirilmektedir. Havalar 10 
yerlerinde evlere 25 liraya kadar 15 gUn kadar böyle mUsait gider 
kömUr alındığı şikliyetlerl Uzcrine ve kesilen odunlar şehre nakled.i
bu sabah kendisiyle görüştUğUmüz lirse odun fiatlarmm ucuzlatilması 

B et ll·n e smda mihverin J aponya ile akdet· 
tiği pakt hakkında te!siratla bu-

gitmesi 
muhtemel 

Tokyo, 28 (A· A.) - Oomcl a· 
3aiısı üç taraflı paktın imzasından 
sonra mihver devlcUcri hariciye 
nazırlarının. Japon hariciye nazın 
Matsuoka ile on dakika görUştUk. 
!erini bildirmektedir. Mntsuokanın 
pek ynkmda Berline gitmeğl umdu
ğ~u söylediği haber verillyor. 

lunmaktan içtinap etmiştir· Ve bu. 
na sebep olarak da bu hususta 
henüz resmi malUınat almadığını 
söylemiştir. 

Paktın beklenmedik bir §CY ml 
oldu!';'lı sorulması üzerine cwilhur
reisi: "Hem evet, hem de hayır., 
cevabmı vermiş, fakat bu cevabı 
izah etmem.iştir. 
Diğer suale cevap veren Rw:

velt lngiltcren!n yr>ni "Uçan kale., 
inşaatının ynrııtın ı kendi hosabma 
t.emin ettiği hal;lr·~dıki haberlcr

(Dcnımı 4 üncüde) 
.-~;,,"'f.jf·r-

belediye iktısat mUdUrU Saffet da milmkUn olaca.khr. 
şunları söylemiştir: • 1 F d k • 

.. _ Biz kömür narhın~ nakliye Yunanıstanda ra nsa a l 
masrafı hariç olarak tesbıt ebniş- A 
ilk· ÇünkU bir depoya kilometre- t ı · l m Q ll 
terce uzak olan bir ycrlo pek yn- a ıme 
km yerler için ayn ayn nakliye h f / 
?111sraflan hcsapl~nk tablntlle çag~ ırılan a ar ya arz 
ımkünsızdı. Bu vazıyettc bazı dc-

pola~dan uzak . ycrı;ro. kömurun .ht· ti Davr mıntakasıaa 
naklıye masrafıle 2;> liraya mal 1 ıya ar 
olması muhtemeldir· Na.lrliyo mas· ateş açtılar 

Atına, 28 (A· A·) - D· N. B· a
ansı bildiriyor: 
19331hliYat arm!r t ei'hl:s cdilm.fl· 

Ur· 
1930 smıfma mensup ihtiyatlar 

talim için allah nltına çağnlıru~lar. 
dır· 

Loodra, 28 (A· A·) - Dün, 
Frama ea.hlllcrindeld Alman ba
tarya.lan Duvr mmtakasmı:ı. at~ 

aı;D1J3lardır· '.Hiçbir ölll yoktur. ln
gtllz bataryaları muknhele et.mi§· 
lcrdlr· 

Zamanın en 
ınce sanati 

karii ve 
dilencilik! 

Amerikanın İnglıtcrcye \·crmeğl t.aomwur ettiği •'Uçan k:ılc'' tayyarelcrinılen bfri ... (Bunlar be
bombardmta.n tayyarelerid.ir. 5 _ 

Dün yakalanan dilencilerden 
biri 5 kath 14 odah 

apartman sahibi 

heri biner beygirlik 14 sJllndlrli dört motörJo mücoh1ıeı. ağır 

Berllnde din 
imzalanan • 

üçüzlü 
ittifakın 
metni 
A V.ERiKA 

Japonya veya ltalyaya • 
Almanya aleyhine harbe 

· girerse 

Dç devlet blrlblrlDe 
yardım edecek 

(l'aıısı 3 Uncüde) 

r, ton bomba t.aşıyabllml"'ıdcdirler.) 

1 Paktı imza- ., Surigedeki 
lıganların Fransız 
nutukları tayyareleri 

Von Ribbentrop 12 adaya mı 
Amerikayı tehdit gönderilecek? 

l\ahirr, 28 (A. A.) - 1tinıadn 

adi.yor layık menbalardan gelen haberlere 
göre Surlyedeki İtalyan komisyonu 
manda altmdakl arazide bulunan 

Japon elçisi ise 
Sovyet Basyaya 
teminat veriyor 

bUlün tayyarelerin, on iki ndaya 
gönderilerek orada harbin sonunn 
kadar Fransız askerlerinin muhn -
fazası altında bulundurulmasını is-

i 
tcmiştlr· 

Fransızların Suriycde ylWercc 
tnyyaresi olduğu Eanılıyor· 

Sakat taklidi yapan diğer bir dilencinin ayağından 
da koyun akciğeri çıkarıldı 

Son glinlcrde dilencilere kar 
şı açılan fiddetli mücadeleye 
rağmen, hfı.liı. dilenciliğın önü n. 
\mamamı;J bulunmaktadır. 

Emniyet. ıı.Itıncı §ubc ınemur. 
tarı dilu de köşe başlannaa ve 
ya caddelerde dilenirken bee di 
lcnciyi yakalamış, adliyeye ver: 
miştir. Bunlardan Aksarayda dı 
lenirken yakalanan 65 yaşında 
Mehmet, günde ancak he§, alt.1 
lira gibi az bir para kazanab.i~
diğini, 25 sencdeı:.bcri dilendıgı 
ni söylemiş. 

'- Eh Allaha :iükürlcr olsun. 
bu zaman zarfında beş katlı 
14 odnlı bir apartımancıK yaptı 
rabildim, Aksarnyda da llir iş. 

kcmbec: dükkanı sa.tın aldım!,, 
demiştir. 

Alemdar caddesinde bir aya. 
(Devamı 4 üncüde) 

Emin Belli Jübilesı 
Bu nkıı.-un Şehir Tiyatrosu Komedi 
kı'!lmırıda ıınnt 21 do zengin proı;· 

ram : Konscn'lltu\llr bc.)eU, Münir 
'urettın , -e fjChlr tiyatrosu ı;nnat· 

kArlan. Nulnıınıh yerler: 200, 11>0, 
S JOO duhuliye 7!S lnını • DönUş \'{'S:l· 

~ 1tl temin cdllmlştlr, ~ 

Büyükadada bir 
günlük teftişin 
verdiği netice 

3 fırın, 3 lokanta ve birahane, 2 tavukçu, 
ı otel ve bir kasap pislikten ve mabteUI 

saçlardan cezalandırıldı, bir baylı 
lırancaıa mlıadere edildi 



a" sa•-~ l'GSan 

41 Yazan : 3\a.diteaff,,- 3<a/h, 
Kırklarelinde 
T ekirdağdan davet 

edilen 

Basra yolu ile ticaret için 
kafi vagon var Şamil 80il zamanlarda Ruslardan 

aldıp toplan eski lalı.iplerine k&r. 
uı kuJlanmaya başlamışlı; bu aefer 
de dilşmana bir ~lmı ateı açmca 
sı:k ve ka.labalöt saflar aamldı; Ha. 
cı Muratla Şuayip de sağ ve sol ce
nahlardan at.et ettiler; düşman ge
ri çekileli. 
Rwılarm Hwızak civarmra yer. 

lepıelerbıden korkuluyordu; bana 
mani olmak için en kestirme yol o 
civardaki köyl~ mahaulleri yak. 

maktı. Bu fikir :reye kondu; kabul 
edildi; yapdmamıa da Hacı Mura. 
dm g&ı4edlmesi kararlaştı. 
Bacı Murat yeniden kanatlandı; 

hallu dağlara doğru .sUrdU, aonra 
köylere atct verdi; yer yer yük
selen yangmlar Bunsak ovumı ka
ra dumanlara bQı1lyordu; kaledeki. 
ler ona mani Olmak istediler; çar. 
pJIU}ar; likln çe\1Jmeye mecbur 

oldUlar· 

-17-

lmllTSllA lltl1IAllEBDt 
BaguW ırmafı delice akıyordu; 

.... aallum buz.larm ind1ğ1 aarp 
kJyI1ara köpllklerinl saçıyor; boğu.. 
11& i>oiula yuvarlana.ıı. dalgalar ha.

llilde dağlan :inerken :hiliuf aldı buz 
parcalarmı da BllriUdüyor; çaiıltı-
ya uğultu kanpyordu· K~prlldc 

sanan buzlar wıara kadar iniyor. 

du· 
Irmağın kellanacla Zllliı Jra•ab

m beyaz yamçısma bUrllımıilş, uyu
yordu; §U%'8da burada görillen tek 
tUk pencere ve 'ta.p:dar, postun bir 
kenarından burnunu ve g&zlerinl 
çikarml§ olan ihtiyar dafltlan ha

tırlatıyordu· Bacalardan mavi du • 
maDlar klvrıla kivrıla ytlbellyor; 
araaıra k~P*lerln ı.avlamalan du
yuluyordu· 

Atlarmm ayaklarma FPbı pa.. 
çavralar sanJlll olan )irmi .kadar 
adam kendilerinden 'lpllulmıy&ll bir 
hızla .bsabaya ~; 
bwilarm bqmda benllz yirmi bet 
otıiz yaşlarmda genç b1r aaa:m 
vardı; parlak lla.laşlarr, dik b&§I. 
siyah sakalı ve geq omuzlarlle 
hemen göze çarpıyordu; boyu u
zun delildi, fakat at Ustllnde bu· 
lundup mada Gteldlerden daha 
kısa g5rllnmnyordu; kasabanın 

meydsnmda attan indi; mudde 
dofna yOrikll; • sunan &er iki 
bacağmm aksadığı ıörllldU. 

Bu adam BaCll lfuraddı; Şuıdl 
tarafmdan Zlah ve civarma naip 
tayin edilmi3ti; km& ,....,,... Rus· 
1ara müthiş baskm1ar Yl.Jl11111, en 
tehlikell -.an1arcWd .gevlnne ııa
nketlerlyle dllpnanı pşırtnıq, Şa. 
!DDin ve arkadqlarmm yblerlni 
gQndüımllftU. Ya.hm K•flru dağ
lan değil Moüovaya, Peteniburga 
kadar U&)'&D pq .tepler ele ar. 
tm: ona tanıyor; •• kahraman· 
lık lıikA.yelcrini dlnllyorlardı. 

Bir &YUÇ dağllll!ll koca bir -dtbr
ya Dııparatorluğuna k&r11 açtığı 

&avae b1c ıllphealz lir lıthTb9t n 
istiklAl davasmdan ibaretti; fakat 
her ıafer ve akından sonra birçok 
guimetler de ele geçiyomu; bu 

hal dağlıların harp arzularmı kö. 
rUklliyor, cesaret ve UmiUerini 
arttırıyordu· Cosur inaanlar cesur 
bqlann kumnndasmda döğll§me
yi bahtiyarlık sayarlar; bunun i
çln Hacı Muradm etnı!mda topla· 
nanlar gittltçc çoğalıyordu·() A
dar ki kısa bir zaman sonra o da 
Şamil kadar he)'l>etli ve kalaba1&k 
bir orduya 'kumanda edecekti· Ru. 
bunda saltanat ihtiyacını aa kuv
vetle hisaeden Kafkas kartalı gUn-

den güne irileeen atmacayı mı-

harla seyrediyordu. 
Hacı Muradm kumandası altm

da harbetmek için koaanlar yalnız 
Zlab ve civa.nndan de~di; onun 
Zaldeki dostlarmdan Zaymaa Hu 
Magoma ile Ali Mabomat ve EgL 
Wn da llk trrsat.ta kaçıp geldiler. 

Kumuklar Ruslarla boeuşmuyor
Jardı; ıimalden gelen Çar ordulan 
geri atılınca Şamil cenubu f&l'ki· 
ye dön<lil· Hacı fdurat civardaki 
köprlllcrln bir taneslnden bqkıısı· 
nm sel ve yağmurlardan yıkıldığı· 
m bildirdi; )'&Zil tarzı g&tterlyor. 
du ki bunu b!r !eliket değil fır
sat tellldd ediyordu. Naiplerln 

canlan ıikrldı, llkhı lıarp ve ideal 
noktasından Hacı Murada çok ben

zlyen Şamil böyle dlliümnUyordu: 
- Bu bizim için btıyilk :nimet· 

tJr. öte taraftan Ruslar yetişince
ye kadar biz nehrin bu tarafmda.. 
ki biltlln yerleri hlllaııllmlb altına 
alım! 

Dedi. 

Ruslarm Hunzaldan çıkarak 

Coh köyüne elrmek için wdırdık
Ianıu duyunca oraya yürUdil; 
Hikkal nehrini .attı; açılan top a
ttıli altında hücuma gectı; Ruslar 
hemen kaçblar; Şamil Sagv'dan 
llODra ZılıJt köyüne geldi: oraday 
ba bir ll4am pldi; 1U hahed p 

, 

tırdl: , 

- Beni Şeyh Cemalcddin haz.. , 
retleri g&ıderdf. Kokbap yerine 
de ttt hurmala.n yolladı ve Gut 
Kumuha gelecekse tam zamanı ol
duğunu söyledi. 

~ Jnımen ,ola çıktı. Naibler 
waa ''dönU§le gtlçliik çekmemek 
içln yol ilstilndeld köylerden rehin 
plınmesmı,, teklif ~tillor. ~ 

b11yUk blr ceuret ve inaaala eledi 
ki: 

- :sız Gasi Kuıab. ged dön· 
mek için değil, §ehit olmak ve o· 
radald Tilrk fe1lltlrlne kablmak i· 
çD Pifyoruz. 

Hacr Murat bu fikirde değildi: 

- insan çlneyi bile ölçUaU.Z 
yaparsa ııkmtısmı çeker! ... 

Gu1 'Kumukda Şamil 1Çhı b1r tu. 
ıa.k hazırlanıyordu. 

' 

Sporcuların 
otobüsü taşlandı 1 
Ba genç tcqla yaralandı 
~t. 28 (llaauaf) - Teklrdal 

Halkspor klUbU gençlcrl, Kırklareli 

(Akııuipor) klUbUDUn daveU Qaerme 
onaya giderek bir maç y&pmıf)ardır 
Maçaı ~ devresi ııuırooeue geç
tikten sonra 1klncl devrede Teklrd&A'" 
W&r J·O salip vıı.zlyette Jkon (Alem 

apoı') gençleri biç yoktu bir k&Yp 

çıkararak oyunun tatil edilmealne 
80beb olmllflardır. XırklanUU olan 
hakem karariyıe mağ1Qp vaziyette bu 
l1man (Akm çor) kltlbU genQleri, 
dllall§te Tekirdağ sporcularının oto· 
ibl1sllııll l&jllyarak blr camqu kırmıe· 

lar ve blr geaci de yaralamışlardır. 
Sporcu ceatllmWlğine ve geDÇllğtıı 
mertılğlııe hlç yaltlşmıyan bu hareket 
ten Tekirdaglılar çok mUte9sır ol· 
MU!Jlardlr. 

Dahiliye Vekili 
Dün T ekirdağında ve 
Malkarada tetkikler 

yapb 
Teklrdal ıs (Bmus!) - Evvelki 

gün §Chrlm1ze &'elen dablllye vekili 
J'aik Öztrak dtın bUrada tetkik ve te· 
ma.s1arm& devam etml§Ur. VekD re· 
takatin<!e bulunan mebualanmızdaıı 

Oemll Aybadm, Ekrem .Pekel ve Naz
mi Trak ne blrllkte belediyeye gelmlf 
w §ehrln muhtelit lflcri ve 1ht1yaç
lan hakkında alAkadarlardan izahat 
alm11trr. 

Vekn akfBm lııhJkaraya gltmlf ve 
en.da aa alAkadarlar'l& temuıarda 

bulunmn,tur. 
IKTtSA T \'EKtl.t SillSUl\'DA 
Sammuı. 27 (AA.) - İkt.Llat vekl· 

Umlz Hllııııll çakır 1ehrtmhe gelmlf 
wı muhtelif zlfa"Uerde bulunmUflur. 

iki S8l8 1tnıfta 

kalanlar 
Vekaletin kuan Yanbt 

anla:tdclı 
Bazı gazeteler H9e w orta o. 

kullarda iki yıl l1dllte lllJl1fta 
kala talebelere llçlneü bir Jd 
daha devam etmek htJdmım ft 
rileceğini yamuelardır. 

Bu haber ...m ve yanhl o. 
tarak tefllir edDmtftir. 

Meaelenin doğnıeu pdur: 
938-939 ders yılındR. okul& 

mazeret dolayısile d (..'V&m ooeml 
yen ve 939 - 940 ders yılında 
herhangi bir sebehle sl.D!fta ka· 
lan talebelere 9'Q.9il :ier8 y&. 
hnda bir yıl daha devam crlebil
melt hakkı verilecektir. 

lralE lallltmıtl ... ...,... ......... u. 
ıenıe ••llara~ rapdaa ....... ... 

mllllet ..aceıer veriyor 
Ankara, 28 - s_. yoluyla 

nakliyatın temini için 111ll· htı
kfımcti dcmiryollan murahJwr 
larile mllzakerelere devam edil. 
mektedir. 

Yapılan tetkiklerde &imdilik 
Bura yoluyla yapılacak ithallt 
ve ihracat için her :iki ltfikflme 
tın elinde klfi vagon bulundu. 

Misafir 
ecnebıler 

24 aaat içinde haber 
verilecek 

An.kara, 28 - F.czı.,bilerin 
Türkiyede ikamet '"~ seyahatleri 
hakkındaki kanun'.lll 16 ıncı 
maddesinin birinci fıkrasındaki 
24 saat zarfında haber verme 
mecburiyetinin hususi misafirle
re de teşmili V~ller Heyetin
ce kabul olwım'll§tur. 

Yugoslavya 
ile ticaretimiz 

Yeni anla§lll& alaka
darlara tebliğ edildi 

ğu anlaşılmı§tu'. Derde artacak 
nakliyat için de üi bllktımet de 
miryollan idareleri şimc:llılen a
lınacak tedbirleri karar.laştır. 
maktadırlar. 
Navlwı bedelleriaiıı ber iki 

hUkümet parasile döviz olarak 
ödenmesi bakkındt. da görUşUI· 
mektedlr. 

Ekmek ve 
francala 

fiyatı artıyor 
Değirmenciler sert 
buğdayuı az verildi
ğinden fiklyetçi 

Daimi encUmen ıtarabııdan 
tasdik edilen karara göre, fntn. 
cala. fiyatı oo.günden iübaren 
20 para a.rtmııtzr. Ekmek de 
pazarte!iden itibaren 20 para 
Yükselecektir. Diğer taraftan o. 
fisin SOD gimlerde definnencl • 
lere tayin edilen ni8bet ayılan 
olarak sert bufda)'daıı daha fa.z.. 
la yumuşa:k buğday vennesl ü
zerine dağinnıenoı1er dün bele. 
diyeye müracaat etmiŞler yu
muşak buğdaym pahalı oldup. 

Türkiye - Yugoslavya. arasm- nu bu sebeple ekmek fiya.tlarma 
da geçen .ay imzalanan yeni ti • yeniden zam yapılmasmı veya.-
carct anlaşa.mBmm metni a1l hut da. sert buğday mild&rmm 
kadntara bildirilmiştir. f azlslıştınlmasmı Uı.taııifler • 

.Aıılaşmaya göre, YugotN&vya- dir. 
ya bqt& pamuk o1ma.k üzere Vui)'C tetkik edilmıekteclir. 
tlfdk. ileten tolnmitt. ..... ... ~ v-.w "dm wırt .... 
hmnu, palamut ~u1Asası, mazı, da.y miktarmm evvelce :tayin e. 
aomak ağacı, palamut, sıeytin. dilen n.i8bet claireeiae ÇJkarilml... 
yağı. zeytin kUspeai, g&ıderile- ~ m ~-
cek mukabil olarak bett& aelltl- --o---
los olmak il.1ıere maden dlnıif, 
1mDm. ...,.. w - eti madde ••••• te""'ırea 
l8N mabsm sandrklarm tahta • .... 
lan, fıçı tahtası, 1lipra tqJdı. • .. .. 
ma&mf mevad, elektrik maı.e- Maden emtitiUü 
melli almacaktrr. Zoncufcl.kta Jelli bir 

1200 memurun 
müşterek davası 

mektep aça~ 
Ank.3dıt., 28 (HUBUSI) -Ma· 

den tctkık ve arama eııstitUPU 
tarafmdruı , Zongutclalrta bir 
maden teka'6iyeıı okalu açıle. 
caktır. , 

Şark demiryollan 
şirketi aleyhine açılan 

dava son safhaya geldi 

[ : KOÇYK HA~RLER 1 1200 den ı.- sıe1ctar memv ta· 
rafından eakl şark deı:Wryollan ~rke· 

Burum 9StiUilU JlıltcuiDden 
tefrik edilecek ta':ıaisat.l:ı ida. 
re olunaaalı:tlr. JI •ı.ı.e Grta dE' 
recede tallsil förenler alıcacak· 
tır. 

Tahlil Dlli411ctl iç awdir. 
c Teklrda#IJıda yenlden kunllan ti aleybtne açmıan tazminat daaaı 

Bukdikde Şeyh Ccmaleddin on- de •-1---'u ... ..._ -ıucA· vre ..,,...,, e fC_,..,. arası ·- .on safhasına gelml§Ur. Memurlar, 

Bir seneden az olmamak üzere 
tatbibt deW8lild -*lift edecek 
tir. Mekt~ ~ ~ımeceanfd!r. 
Talebe tatbikat Jcvresindc ma
denlerdt..ü baaaaDe ~ek· 
tir. Mektebi IMtfıım.ler maden 
teknisiyeni Unvanını alacaklar. 
dır. 

lan karplaclı: lemelerine başlanmıştır. flrketin her ııene memurlara vermeli 
- Müritlere aöyle, Gazi Kumu- ~ Tekirdağ avcılar klllbU azası llUkOmete karfı :taaıalllt •ltitf ıt lıln 

k& girmesbıler! vapurla Marmara aduma blr aeya· llra lkraıntyeden mfttevenıt .ııeneıer-
- Bu nMTI aöz? Bizi buraya hat yapmıolardır. deaberi biriken haklarını latcmektc· 

• Çekoslovakya ve ill'Dı.tinden taam d!rler. 
Mn çağırdın da onun i"in gcldJk. •- t t .. t ....,_ 

w mış bazı unnalar zm r ... care -· 2 met t!OIU'Ct maiıkemestnde -yapc· 
- Ben klınaeyi "'Öndermedim. Ur t de k maı ._,_._,_..._ 

• mııa m acaa e re .........,......,. ı.ım dUnkU celsede şirketin avukatı 
Şamil ne YQ&eaimı dlllilnilyor- bulunmu,ıardır. Yugoıılavyalı bir f1r memurların muvakD.t bir akitle is· 

du; lfaet Murat buna lüzum gör. ma da fıçı Jmallne yanyan aıaç ııat· tlhdam edlldlklertal v.ı ltw zaman va· 
m11yıordu: mak teklifinde bulunmqtur. sitelerine nihayet vcrilebUeceklerinl 

• lzınlr vua,yet dallııt eAClimeal dün bunua aka! iddia cdil.se bile ortada 

lktisa.t wk'1eti1Mn gôf4tftee. 
ği yerde beş sene mecburi hiz
metleri \'aıdr. ----

Açık teıekkür (Devamı tıar) vali Fuat Tukaalm riyaaet ewgi ıblr hizmetten çıkarma 1119\'&Hllalla ıeıma-

iılllllııı-.ı .. llllllllW~llllııı-.ı ... ııııııııı.ıııı_llllll,.llllllllll_,._.llllııı-.ı.ıı~W--· toplant.Jda 1urlstik Yoll&nn c nal· dığıru çünkü §irkeUA ımUyazmı mec
hlmlermdeıı biri olaa Halkaplll&I' • buren dev.ı.te devntmlt lbulmıUtu· 

KlZlm İkbal YurdagllUn bu kere 
mideamdell ,apt.ıklan mMlraııe ame
u,.ta ı.yatmı kurt.anft8ta ımrvaı
tak olıua ~... ı ıllut&· 

neııi open.USrll natat Bay FerituD 
•evket ,,.. aıtı,..•llMt Cafer, lamall 
Ha.kkı, IAfter, Nejat, l ... btme W 

hem,lnı JıleJDıaya - flkraDlan
mm Jmlllm& mutMer ~ 

Sanatine uygunlardan 
biri \ 

Y ED1 sene dallarda ve or-
manlarda YB§ıyan bir hay

dudun allaa~ ili oa.lllk ~. 
dığı bllltllllıo~ ı..... 61ftıtll· 
dükten sonra elle edDmeslne ya
kalanmak masdarmm ne dertte 
yakıpcap pek ~JOn&lll 
da,, sıfatıma -mır ea...- p& 
yadırganUM1mı· 411lld lbrahlm" de. 
aaa, yedi senedmbcrl de kaçak o
lacü a.ıtara J3llYU, ...... 
det .-ı-c1a sacı sakab blrl1tbt.o 

kallllitt -··~ Wr 1611 aı.. :iN 
adamın ..,.. ........ ki .... 
y~ •erak ettllhn 
DO~ f1U ..... bu llfat e. 

Bornova yolunu bir mUtcıı.hblde üaaJe au ııöylemJııUr. 
, etmlft.lr. Arapçı • Sclçuketu tıırı.ök Memurların enıkatr <da ~ttn tm 

I\ JOlµDun f.nş&f;ma talip çıkm.amlftir. tıyazmı nıgecburen değil rızaalle dev· 
na dağa çıktıktan sonra mı, e\'vel 1 • Emniyet umum mUdUrlUğll mu· retmiş oldutımu, evvelki ııenelerln 
mi , ·erildi· avlnliğlnc tayin olunan ııabık lzmlr kA.rmı ve memurları da daha evvelld 

fMıa wygamlanlamnl~ deneltW... hareket etınlftir. memurin aldat ııandığı ile beraber 
En-elden ,·erihliyse, ~ ..- vali mıavbll Emııı Kiri§ .Ant.araya 1 kumpanyadan 300 blD altm mevcuttu 

~ tealim aklJtmı bildirmiştir. 
(A-8-C) yi öğrenmiıe ~9'Alll!~&tJ%.&:lil -evnkmtotklktve-.. r ..,. ....ı'~I .... ' ...... 

benziyor ~9ft QN 4 1 içtn 215 tefrlnlevvele ka~m-ı§tır_. ________ .... __ Y __ •_-.S_ıdl _______ ~ 

D tUKAT ederim· B:ı~altar-

tavumubau rica ederim. 

rlrler! ara.tJma karışmış bir 
nndıardr Ta1*r Jd makale admı 
nl'CIW llriibmmıla ae Ull'IU A • 
B - C - diye maddeler ballndc ö. 
MmU hidlsel<-r kaydl'tse, K:S!\ca. 
tıtitnanila ..... urfwn ~ 
M~llah muharriri (A • B • C> 

yl ~· At'ak (V) ~·c kMar 
olaniazıru «lı lıU~·or au., merak ol.. ._, 



H X n E 1' - ~ım Posta!t 

I~- UZAKTAN 

ili f; U @p~~ Ayşeye mektup 
Paktı imza
lıganların 
nutukları 

Von Ribbentrop 
Amerikayı tehdit 

ediyor 
lapon elçisi ise 
Sovyet Basyaya 
teminat veriyor 

Bertin, :n ( A .A.) - D.N.B.: 
Üç devlet paktınm imzasını mllte· 

aklp, Fil!U'er aalona glrml;tir • .Almazı 
hariciye nazırı, Uç devlet paktmm 
imza edildiğini Führcr'e blldlnniııUr. 

Bunu müteakip, Alman hariciye 
nazın Von Rlbentrop, İtalya harldye 
nazın Kont Ciıuıo ve Japon bOyUk eı. 
çisi B. Kurıuu, Filhrerln huzuruncıa. 
resmt beyanatta bulunmU§lardır. 

.Alman hariciye nazın B. von R l· 
bcntrop, aşağıdaki beyanatta bul~ 
mu .. tur: t 

İtalyan ve Japon mUmessllleri Ue 

beraber, Führerin talebi üzerine olni· 
dl imzalad:[;ım Uç ta.ra.tlı pakt, yenf
deıı in§& hal:nde bir dünyada mUııtıt 
rek menlaaUerlnln yUksek bir tlmsf 
li halinde bir blok te&ıkll eden Alm~· 
ya, İtalya ve Japonyanm tesnnlld~ 
nün resmi JIAnıdır. Bu blok, kendisi· 
ne vazife olarak, halen harp hallnd~ 
bulunan Avrupa kısımlannm Alma.u
ya ve ltalynnın müşterek idaresi aı.. 

tında ve bUyUk Asyn sahumm da Ja· 
ponya idaresi altında yeni:Sen tcııkı.

IAtlandırılmas:ını temin etmeğl aı.. 

maktadır. llu blok. yalnız kargıllıklı 

doııUuk Uzerine def;U, fakat bilhassa 
taaıı halinde bulunan ve ayni aosya· 
llst bedeller için çalışan Oç ıenç mil· 
lelin menfaat birliği üzerine mUes
ısesdL 

Bu ııebeplerdcn dolııyı, bu pakt, hlç 
bir millete karçı değil, takat yalnız 
bUtUn mnıetıerln hukultl menfaatleri 
hılD.!ına olaralt buglinkU harbi uzat· 

1 
mac-ı veyahut gehl~lctmeğl ISUyen 
harici dUnya lmrp 't'ıgıklrtıcdanna '" 
gaj r:l mesul unsurlarına ka~dır. 

ü ç devlet, paltlm hede!lerlni tcsbit 
cdcrlten, gcrel• mUzakereler esnasm· 
d:ı, gerek bizzat paktm melnlııde fU 
ciheti bJyUk inemnuniyeUe mllşııhcde 
eyllyebllmi:şlcrdlr ki, bu yeni ahltO.m, 
kendderl ile SovycUcr Birliği araam. 
da balen mevcut olan veyahut Jstlk· 
balde mevcut olacak bulunan mUna· 
sebeUcrc htç bir sureUe tesir icra et. 
memeltledir. 
Şimdi im.zalanmı~ bulunan pakt; 

dünyanın en kuvvetli devletlerinden 
üçü ar::sında b1r ukerl ittl!nlttır. Bu 
pakt, gerek Avrupa aaha.aında, gerek 
bUyU}t Asya sahasmda doğru bir ni· 
zam kurulmasına yarayac:ı.ktır. Bu 
pakt, b!lhassa, yeniden ve mUmkUn 
olduğu kadar çabuk bir tarzda dUnya 
sulhUnDn teminine hizmet edecektir. 

Bu bloka, mllletler arasında yeni· 
den sulhperver mUnasebeUer tesisine 
yardım etmeic niyeti ile b:ıkan her 
de\•let, samimiyetle ltar;ıılanacak ve 
yeni siyast ve eko:ıomlk nizama iş. 

blrligl yapmağa davet olunacuktır. 

Avrupada leyahut Uzak Şarkta bu 
meselelerin hallinin ıon aa.flıcısına 

mUdahale etmek ve bu Uç taraflı pak· 
ta dahli bir devlete hUcum eylemek 
niyetinde bulunacak her memleket, 
kendisini Uç milletin birleşmiş kuv· 
veli, yani ~50 milyon nU!us ka.rııuıuı. 

da bulacaktır. 
Bu suretle, bu pnkt, her halde dUn· 

ya sulhUnU yeniden tesise yaraya· 
cal:tır. 

fi.OXT Çl~'\O:SUN 1'"UTKU 

nerlla, :n (A.A .) - D.N.B.: Oç 
devlet paktının imzasmı ınUteaklp, 

Alman hariciye nazırından sonra, ı. 
talya hariciye nazırı Kont Clano, a.,a· 
ğıdaki beyanatta bulunmu§tur: 

Bug-Un ltalya, Almanya ve Japon· 
yayı birbir.ine bağlayan pakt, dUnya. 
nın yeııl tarihinin vUcuda getirildifl 
bu .senelerde, bu Uç memleket aruın· 
da mevcut menfaat ve hedef tesanU· 
dU:ıU, filyast ekonomik ve askeri blr 
işbirliği taahhUdU ile temhir eylemek. 
tedlr. 

ltalya, Almanya ve Japonya, bu 
tekAmWUn eleba§ıları olmu§lar, bu 
tekAmUIQn faal ve yapıcı kuvvetini 
te,kll etml§ler ve bugün bOtUn dUn· 
ya için yaptıkları gibi, yeni bir kOl· 
tür ıekfilerlnl kendi memleketlerinde 
kurmak için lAzmı gelen enerjilerl ve 
hasletleri, gerek sulhta, gerek harpte 
kendllerlnin oereru ananelerinden aı. 
mı~lardır. 

Bu :rnuazzııın yenllc§me eııerlndo 

ilj; milletimiz. aynı J.ııa~ı :re m\Wim 

Köseıvanol l?crllne 
değil Berna 
tayin edildi 

I·:~welki günkü ve dünkü bü. 
tün Türkiye g"azeteleri, Anadolu 
ajansının verdiği bir tclf:"ra!a 
istinaden eski Bulgar baş\'ekili 
K öscivanof'un Bulgar IU-alı ta
rafından ncrlin elçiliğine tayin 
edildiğini yazmışlardı. Ajans 
dün gece şu tashihi vermi~tir: 

Dünkü ikinci bültenimizin 1 
üncü sayfasında Sofya hnıbcrin. 
de "sabık Bulgar baş\•e!dli ırn
seivanof'u Bcrlüı elçiliğir.ıe ta. 
yin etmiştir . ., cümlesinin ".Kö
sei vanof'u Bcrn elçiliğine tayin 
etmiştir., olarak okunmasını ri
ca ederi?~ 

* BUkreı,ı, 27 (A.A.) - İnglltercnln 
BUkrcş elçiliği, l.ngi!lz tcbtı.3nlldan 

bazı kimselerin tevk!Cl ve b'.ınlarn le· 
na muamele yapılması haltkmda ha· 
rlclyc ncz:ıretindcn hemen izahat veril 
mesini istemiştir. Saat 12 do bu te· 
§CbbUse henüz hiçbir cevap ı.-erllme· 

mlşU. 

* Vlşl, 27 (A.A.) - Fransız hUkOme· 
tl, yaz saatini idame ctmcğo karar 
vermiştir. Bu suretle. 6 te~rlnicvvel· 
den itibaren, merkezi A \'rupada kış 
saati ba§laymca, I•' ransarla saat mcr· 
kezl Avrupad:ıki saatin aynı olacak· 
tır. 

muknvcmetlerle, aynı anlamamazlık 

zihnlycUerUe, aynı düşmanlıkla kar§ı· 
la§maktan hall kalmamıotır. Her 
üçllDUn yaııamak için tcneffils edebil· 
meleri l~ımdr. Her UçUnUn de çocuk· 
lan için iş ve mlllcUcrl için .sahaya 
ibtlyaçlan ''ardı. Bu tenc!flls hUrrl· 
yeti bu sahıı. ve bu iş ltendllcrlne, dUn 
ya kaynaldannı inhisarları altma al· 
m~ olan muall&In imparatorluklar 
tarnl:ndan reddcdilmlştir. 

Bu yıllar zarfında tahaddlls eden 
ve bugUn de Uç memlckuU bir itti· 
fak muııhedcslle bl.rlblrlne liağlıyan 

b1L tcs:ınUt. menbrunı l"C 11.uvvctlnl yap 
maya mecbur kaldıı?ımız ve devamı· 
na mecbur oldu.r,uınµz mQcıı.dclcden 

almaktadır. Bu tcsruıUt mu·mltkat 
bir diplomatik hesabın neticesi değil. 
hikmeti vücudunu gayelcrlnro buldu· 
ğu tarihı bir vıızlyetin 1!adcsldlr. Bu 
hikmet ve bu gayeler üç milletin za· 
rurctlerine uygundur \'e bugtlnkU itti· 
!ak filtlrlerin, kuvvetlerin ''O hedefle· 
rln dağılmaz bir ittihadı mahiyetin· 
dedir. 

Bugün akdettlğimlz paktın hUkUm· 
lerl vuzuhunu basitlllt ve açıklannda 
bulmaktadırlar. Uç devlet hiç bir 
klmseyl nauı. ta.brik veya tehdit niye· 
tinde dc:Illerdir. lttlfakın hedefi har. 
bin faydasız genişletilmesine mnnl ol· 
maktır. Ve Uç imparatorluğun askeri 
ve sivil kuvvet?erlnln ittlhadından do· 
ğan ablul:a öyle bir engeldir ki her 
tUrlU yangını yaymak tcşebbUsU bu 
enJ:'el karşısında kınlncaktır. 

.JAPOX ELÇi ~L.vt..~ NUTim 

flC1'lin, !1 ( A.A.) - D. N . n. 
aj<ınsı Lildiriyor : 

Oç taraflı paktın imznsmdan 
sonra Japon !'efiri B. l\urusa 
da söz alarak dünya tarihi ba. • 
kımınd-ın h akikaten milhim o. 
lan paktın imuısınclan doayı se· 
vincini bildirmi!:} ve üç memle . 
l:et :ın'anesinin benzer ve mil..~· 
terek çizgiler an.ettiğini kay_ 
dettikten sonra Asya ve Avru· 
pada tesisir.c <:alı!jılan yeni ni • 
7.amdan bahsetmiş, üç mcmle • 
ketin b ir birine sağlam d ostluk 
bağlarile bağlı bulunduğunu bil 
dinniştir. 

B u dostluğun şimdi sarih bir 
şekil alması ve üç taraflı pak
tın aktine müncer olması, üç 
m illetlerin k endilerine müşterek 
gayeler ittihaz ederek kuvvetle· 
rini birlcştirmel:.-ri ve ülküle:-i. 
nin tahakkuku için i leri atılm.ı· 
ya azimle karar vermiş olm ala. 
rı bir devre açan yeni ve büyük 
bir hadise ~kil eder. 

B u paktın n ihai gayesi hak" 
kaniyete dayanan umumi ve de· 
v:ımlı bir ban~ tesisidir. Buna 
binaendir ki, fikirler imize işti· 
rak eden ve ayni gayretleri sar. 
f eyli yen memleketlerin te5riki 
mesaisini reddetmemekteyiz. 

Bundan başka b u pakt üç 
.m emleketle 'Sovyetler Birliği a
rasında halen mevcut siya.ot 
vaziyet üzerine hiçbir t esir 
yapma.maktadır. ,,,. 

Berllnde dGn 
imzalanan 

UçüzlO 
8~tifakın 
metni 
A V.ERiKA 

Japonya veya ltalyaya -
Almanya aleyhine harbe 

girerse 
Oç devlet biriblrine 
yardım edecek 

Berlin, 27 (A· A·) - Bu~ün öğ
leden sonra saa.t 13 tc yeni başve
kalet dairesine Almanya ve ltnlya 
hariciye nazırları ile J nponya bü
yilk elı:isi, Almanya İtalya ve Ja. 
ponya arasında üç taraflı bir Jtti· 
fak muahedesi imzalarıışiardır. 

İMZA ~lERASii'll 
R ADl"OI.ARLA N1~ŞilED1I,Dt 
flcrlin, 21 ( A.A.) - Alman 

radyoları, İtalyan, Japon, Ame. 
rikan, Fransız, Yugoslav, Dn: 
nimarka, Noı:-Yeç, !Iolanda, I!el_ 
çika Ye Slo\·akya radyoları ile 
birlikte çalr11arak, Bcrlindc baş· 
vekfılct bim..smm büyük salo
nunda im7..alanan Almanya, ltal 
)a ve Japonya arasındaki cko· 
nomik, siyasi \'C askeri mnhl. 
yette Uç taraflı ittüak paktının 
akdi merasimini neşretmiştir. 

Pakt, Almanya adına B. Von 
Ribbentrop, İtalya adına ltont 
Cinno Ye Japonya adımı. Japon· 
yanın Dcrlin büyük c!çisi B . 
Kunısu tarafından imzalanm13 . 

tır. .J PAKTIN ltJETXl 
Paktın metni şudur: 
Her milletin dünyada kel}di· 

sine ait olan sahayı almasını u . 
zun müddet sürecek bir sulhWl 
iptidai şartı olarak 'telakki eden 
Almanya, İtalya. ve J aponya 
hükumetleri, Yanyana bulunma· 
yı ve büyük .Asya sahası ile Av. 
rupa mıntakalnrında, yüksek 
hedefleri bu sahalarda yeni bir 
nizam yaratıp idame etmek Ye 
buralarda oturan milletlerin re· 
fah ve saadetini temin eylemek 
ü z e r e, karşılıklı işbirlik. 
ıerini teşkilatl:ındırmağı karar· 
laştırıriar. 

Bundan başka, üç hükümct 
i~birliklcrini, dünyanın diğer 
kısmılannda. oturan Ye gayreL 
]erini mü~~bih istikamet~ tev· 
cih \'.C bu suretle nihayet dün· 
ya sulhunu istihdaf cd~n emel· 
!erini tahakkuk ettirmeğe mü • 
temnyil bulunan milletlerin iş· 
birliğine teşmil eylemek arzu. 
sunu izhar ederler. 

Bun:ı. binaen, Almanya lt:ıl • 
ya ve Japonya hükÖm~tleri, 
~ağıdaki hususatı kararlaştır _ 
mışlardır: 

Madde 1 - Japonya, Avru • 
pada yeni bir nizamın kurulu_ 
şunda İtnlyıın · Alman idaresi_ 
ni tanır ve bu idareye hürmet 
eder. 

l\fadde 2 - Almanya ve l. 
talya, büyük A sya ~ahasmdn 
yeni bir nizamın kuruluf:unda 
J:ıpon idaresini tanır ve bu ı· 
dareye h ürmet eder. 

A RTIK bu mektuplan kes- mek daha büyük bir azap oluyor• 
mek istiyordum, Ay§C··· Ni- Belki şu gördüğüm zaman irkildi .. 

çin de\ıun etmeli? Size söylemem ğim adam; belki de yUzilne liıka... 
kabil olup da söylemediğim bir ı.ıey yıllıkla, hnttil tebessümle baktr .. 
kaldı mı?··· Ama §imdiye kadar ne ğım başka bir ad:un ... Öldürmek 
söyledim? ... Hiç. Asıl içimde ola.- mi? Ben nasıl adam öldilrürllm ?ı 
nr, onu, bir türlü söyliyemiyorum; Öyle bir fCY elimden gelir mi ?·-4 
onu söyliyecek bir kelime bulnmr. Ay3e, Ayşe, sizi seviyorum, söyle--
yorum; onun, iyi- yin, kimden nef.,. ' 
ce sezdiğim, duy. ı•azan : ret edeyim? ... Sua ' 
duğum o ııeyin ne 1)1 __ ~ iL .4 res'in sözün il ac• 
olduğunu bilemi · I uıcUtlan J't taç zlme uydurm.alC 
yorum. Her nn için biru değiştir- ' 
gönlümıle hüküm dim. • • Fakat. 1 

slirüyor; beni bazan kıvrandırıp Ayşe, nasıl söyliyeyim? yemin edi .. 
lıa;.an bahtiyar ediyor; fakat ken- yorum, vallahi, vallahi yalan de-< 
disl nedir? ben miyim? benden ğiJ. Nefret edeceğim bir insan .... ı 
bnşka bir ı;cy midir? nnlıyıımıyo- Aşkımı belki bu nefretle avutu..' 
rum. Yazdığmı mektupları birer nım.. . f 
birer okuyorum. İçlerinde ne var HayalinW daima gözlerimin ö.. 
ki? Birtakım ııözlcr, bir yığm söz... nUne getiremiyorum· Belki garip 
Worıl ! words! wordsı ... 1şte oka. ama, itiraf edeyim, bazan sizi g~ 
dar. Ama 5imdi yazdıklarını da bir- rUp de tanıyamıyucağun diye kor4 
takan, bir yığın sözden bnşka ne- kuyorum. Bir kere oldu, Ayşe.' 
dir ki? Size gönlüm il açmağı. o Yoldan geçiyordunuz; hatta bir. 
bilemediğim sırrı size <le, kendi- an bakıştık. Ben, sizi göreceğimi 
me de anla.tacak sözleri bulmai'.:rı umduğum bir yere gidiyor, hep si• 
arzu ediyorum, hatnımıı Hamlcl'ln zi düşünüyordum. Fakat işte o an,. ' 
o öfkeli feryadı geliyor··· Hayır! da tannnadan- Sonra hemen ke~' 
Shakespeare'i de, en sevdiğim be- dime geldim; dönUp baktım, yU .. ' 
yltleri de istemiyorum. Een yok rümenizl dakikalarca seyrettim• 
muyum, Ayşe? Üryan olarak. bil. Yeni değil, çok oldu. aradan uzun 
tün okuduklamndan, öğrcndikle· uzun aylar geçti. Sizinle konu§a .. 
rimdcn silkinmi.' olarak ben··· lşte bllsem bunu be1ki size çoktan sö~ 1 

onu bulmnk, size onun hlslerini, Jerdim· Size hiçbir z.mıan yalaı:ı' 
onun sırnm bildirmek i.<ıliyorwn... söylemiyeecğim, sizden hiçbir fie ... • 
Yazdıklarımda belki bir tek ya. yi gizlemiyeceğim. Zaten ne zara11 ' 

lan yoktu. Size, içimde saadet var? dinlemiyorsunuz, duymuyol"' 
duyduğum za.man suadettcn; hü- sunuz ki! ... 1şte, Ayşe, gene sizi 
zün duyduğum zaman hlizünden; tanıyamıyacağon diye korkuyorum• 
ölümii düşündüğüm zaman ölüm· Hayaliniz gö?.lerimin önüne gelmı".ı 1 

<len bahsettim. Fııkat gerek bütiln yor. Yalnız geçen ak§am, sabahı 
mektuplar bir arada, gerek ayn sizi gördüğüm günün akşamı, gö:ı;.. 
ayrı herbiri nekadar yalana ben- !erimi kapatınca birden bir ışık be .. 
?.iyor. lçlcrinde bclki bir tek do~ lirdi· Sizdiniz, Ayc:e; gülmüyordu• ' 
ru olmıyan şey bulunmamasına nuz ama öfkeli yahut 18.kayıt da 
rağmen hepsi de eksile olduğu için, değildiniz. Sizin' yüzünüz, ·ışıkla 
asıl Jılzrmgelen şeyi söyliycmedik. parlıyan bir yüz. Belki o glin si
leri için birer yalana benziyor. ze uzaktan dönüp baktığım z'l.· 
Hani onlarda benim kanrmın koku- man l,>ice seçemediğim hatıraları. 
su? Hnni onlarda. kurumuş göz· nızm gözlerime iz etmiş aksi idi. 
lerimdcn dokemcdiğim için bir tür- Belki··· Fakat ben bunu sizin bana 
1ü içimi serinletemiyen y~lar? ... lüt!unuz diye kal'§lladrm. ".Muhale. 
GUn oluyor, Ayşe, bu m<>ktuplan kak o da beni düşünüyor ki böyle 
beğenenlere de, bcğenmiycnlere gözlerimin önilne geliyor!" dedlın. 
de garaz bağlıyorum. Beğenmiycn- Delice, ne delicesi? aptalca bir Ü• 
lcr onlarda benim parça parça. bu. nıit. Öyle olduğunu biliyorum• 
lunduğumu hissetmiyorlar mı? Be-- hatta bunu düşündüğüm nnda ~ 
ğcnenlcr onlann beni, benim se\'4 hlliyordum. Ama. bırakın, Ay§e 
giıni bit bütUn olarak göstereme· benim de öyle delice, aptalca u: 
diklerini farlcelmiyorlar mı?- En miUeriın olsun. Sjze ne? ... Ben de 
iyisi. Ayıc. bu mclctuplan kesmek, dt'lilikten, aptallıktan Jrnçmıyo
gönlümU saran sessiz musiki ha- nım; umurumda değil: bUtUn ara• 
va.sı içinde hiçbir şey söylemeden dığnn bir saniye, bir liı.hza. ümit."4 
yaşamak değil mi? ... Ama olmu. İşte o kadar. ı 
yor; bunlan bırakmıyorum; ~ün- Bu ak§all'l yanımd

0

an geçtinlz. 
~U bu mektuplan yazarken sizinle Gc.>ldiğinizi uzaktan görmem.iştun. 
ırnnuş~yor, size derdimi dökUyor Gözlerim yere dikilm.i:s, öyle :rlirilc ' 
muş gıbl oluyorum. yordum. Ancak tam yannndan geç .. 

Hep bir haşana konuşmak: dai- tlğlııiz sırada sizi gördüm. Şilphe• 
ma cevapsız kalan sözler ... Yazar- siz, ortalık karanlıktı; benim dd 
ken siz yanımda imişsiniz. omuzu. gözlerim ?.ayıf. Fakat sizi u~akt.Q 
~un üzer~den o!cuyom'luşsunuz görmeliydim. Birkaç saniye da.h~ 
<lıye fıırzedıyorum; başanr kaldı- ba.kmış olurdum. Ama sizi gend 
rıyonım, klmso yok· Birdenbire gördiim; bana bakmadığınızı ~ 
çekilen Lir ete&rin hıııırtısr bile gördüm. Dönmedln1. Yürüdüm. Fa,. 
yok ... Sessizlik, s~sizlik, sonu gel· kat s:uı.ki bütün gUniim değişmiş· · 
miyccck olan sessizlik ... Ay!}e, Ay- ti; birtakrm düı,ıüncclerlm vardı~ 
şe, feryatlanm hiçbir akls kopar- hepsini, heptini unuttum. O sani.c'' 
mıyacnk mı? Duyduğunuzu. ''Ar. yeden bc>ri hep sizi düşUnüyon:m.I 
tık sus!" diye bağrrarnk olsun bil- Ümitsizliğlnıi dilşUnüyorum... Bıt 
dirmiyccl"k mi.siniz? mektubu karaladnn ... Tekrar oku,. 

.Ayşe, kine ihtiyacrm var- Yanlış dum: içinde hlç, hiçbir scy )'OX• ' 

anlamn)•ın. Eizc değil. başka blri· Yazılmnğa bile değmezdi- .Fakat 
ne kin bağlama~n.,. füskanacnğım, ~azdığuna i,>i ellim; bunu yazma .. 
sizin yüzlinüzden nefret edeceğim ı:;a ihUyacım vardı· Yarın sabali 
bir iruıan olsun istiyonım. Sua- belki düzeltirim, yani içine biraz 
res'in: "Seni sevivorum ! Seni sc- "('dehlyat." katarım. Şimdi sersem 
vlyonım! Kimi öldüreyim?,. deme. gibiyim, Ayşe; bu akşam sizi gör.
sini sadece bir edebiyatçr sözil sa- m('k bana h er scf('rkinden başka: 
nırdım. Doğruluğunu şimdi anlıyo- türlU tesir etti. Her sefer, pek do 
rum. Aşk muhakkıık kıskanclık da az olsa, gene içimde bir ümit uya .. 
isliyor. Kıskannea~ı insanı fcad e· myordu. Bu akşam ilmit cdebilınelt 
diyor. Kıskanıyorum, Ayşe, sizi ilmidi da.hl uyanma<l?· En manasız 
bilmediğim bir adamın. belki de ol- iimide de razıyım: n.rna hic;, hi<;··• 
mıyan bir adamdan kL'lkanıyorum··· Ayşe, bu akşam ölmek isti\·onım• 
Ynnrmdan benim yüzüme bakmak· Si?.i ilmit edemeden y~a=ıan ha~ · 
sızm geçtiğiniz zaman bana onu yntın no tadr olur? lztirabın tadr, 
dilşünliyorsunuz, onu görmeğe, o. camın lezzeti ... Evet, ama ben bir 
nunla konuşmağa gidiyorsunuz gt. nz limit lsUyorum, hiç olmazsa öJ .. 
bi grliyor. Ki::n? Bilmiyorum; fa- mek Umidl... ı 
kat onu, nefret ctti~im, kahrol· Ankara. 20 - 9 • uııo 
masrnı istediğim o adamı bilme- .Nurullalı AT,\Ç 

Madde 3 - A lmanya, lta!ya 
ve Japonya, yukardaki esas ü . 
zerinde işbirliği yapmakta mu· 
tabık kalmışlardır. Bundan ba.ş. 
ka, Almanya, İtalya ve Japon· 
ya, üç ikit taraftan birisinin mevcut siyasi statüye hiçbir su· 
A vrupa harbine veyahut Çin • re tle tesir icra etmediğini biL 
J apon anla.5.mazlığma halen he· dirirler. 
nüz iştirak etmemiş bir devlet Mndd~ G - Bu p:ı.kt, imzayı 
tnrafından hücuma uğraması müteakip d"rhal meriyct mev • 
takdirinde, iktidnrlannda bulu • kiine girecek ve on sene müd. 
nan bütün siyasi, iktısadi ve detle m<'riyet mevldinde kala • 
askeri vasıtalarla. kar§ılıklı s u· caktır. ç yiiksek akit taraf, 
rette lbiribirlerine müzaheret ta_ taraflardan birinin talebi tak. 
ahhüdünü almu;Jnrdır. tlrinde, paktın inkıza tarihinden 

Limanda bir vapur 
yanıyordu 

\ 

DUn limanda demlrll bulunan Kal• 
kavan oğullan:ıa alt Ctnç §lleblndo 

Madde 4 - Azası Alman, t· evvel tecdidi için vakit ve za· 
talyan ve Japon hükOmetleri manı ile göra,.~elere b:ı.şlıya. 
tarafından tayin edilecek olan caklardır. 
müşterek te'mik komisyonlar, • 
b u paktın tatbiki i;:ir. dcıhal 
toplanacaklardır. 

Madde 5 - Almanya. İtalya 
ve Jaıxmya, bu hükümlerin. üc;, 
nltit taraftan her biri ile Sov •. 
yetler Birliği arasında. halen

1 

E<'rlin, 27 Eylul l!HO 
A iman ya haridye n:ızm 
Joachlm ,·on Rlbbentrop 

İtalya harfrlye nazın 
Kont Galeazzo Claııo 

Jilronyıuım Berlin n. elçi.si 
Kurusu 

bir yangın çıkmıııtır. , 
Birdenbire §Uebin kazanlarından 1 

alevler fışkırdığı · 'kDlmU§ takat yan• 
guı s'Jrotıe s6ndUrWebilm!ştir. Yangı• 
nm Jstimdcn llerl geldiği anıaııılmlf• 
tır. VaJlurun büı. yerleri yannu~tır. ı 

Evlenme 

İpekfilm stilôytsu operatörü. 
Cezmi'nin kız kardeşi Bayan Nu .. 
ıiye ile general Naci oğlu Nwıret 
Beralin akitleri dün Beyoğlu ev• 
lenme dairesinde yapılmıştır· 

Kurulan bu mes'ut yuvaya. ~· 
detler ttmenni ederiz. ,,,-- · 
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Zengin bir radyo 
programı 

20 il.k:teşrin pazar günü nüfus 
saynnı dolayısile evle~e ıkaln
cak olan halkın eğlenmesini te
miu için Ankara radyosu çok 
zengin !bir program tertip et • 
nıi§t:ir. O gün sa:bah saat sekiz -
den ltibaren ba.5layacak olan bu 
programa. göre ~tara tiyatro 
mel.-tebi talebesi ild temsil vere
cektir. RadYo temsil kolu ve şc. 
hir tiyatrosu san'atkarları da. 
irlrcr temsil vereceklerdir. Ka
ragöz. de tertip edilmiştir. Bun -
ların arasında diğer musild 
programlan vardır. 

Hikmet Bayur'aa 
koni er ansı 

Eski Maarif Vekili Profesör 
Hikmet Bayur diln Üniversitede 
"ahvali harbiye vo dünya buh
ranı dola.yısile Türk vatanda.,r. 
nm içtimai va.zifcleri, mevzulu 
bir konferans vermiştir. Profe
sörler ve münevver bir dinleyici 
kütlesinin ha.zır ibuiunduğu kon
i~ harnretlo alkışlanmıştxr. 

!Mumnilcyh bugün de aynı 
mevzuda. bir konferans verecek. 
tir. 

Bugün 

MELE K'te 
Nefis bir film 

Bir balo 
gecesi 

A,lc • Jtısknııclık • Ll1ks ve fhtt· 
pmlı a:ıhııeler fllml 

Jl.aısroDcrde: 

'VILLtAU POWELL • LU'JSE BA.· 

1 
l1'"ER lrlADY CHRlSTtENS • V!R·ı 
Gt?\A mmuCE 
Ayrıc:ı: FOKS Dtnn'A havad19erl 
:&u~Un saat ı ve ı.so c1a tenzmtıı L-. maUneler . 

Çin ordusu 
tuzağa 

düşmiyecek 
ıa onların aksa ı 
Çınlileri Hindi
çlnıye çekip 
Başka tara.it 

büc a eçme mılş 
Çunlcin!J, 21 ( A. A.) - Çin 

askeri makamları Hindiçini hu
dudu boyunca örfi idare iliin 
etmi~erdir. Hududu ge<;cn kim
seler sıkı bir araştı.nnaya tabi 
tutulmaktadırlar. 

Çin kuvvetleri Çin arazisini 
terketmemiştir. Çmliler Japon. 
larm gerilerini izaç, Japonların 
mukabil hücumlarına ~ömen 
Kuantung sahilinde ve Na
ninnge giden büyük yol ü7.erin
de bulunan Fan.~eği tamamen 
işgal etmi;;lcrdir. 

Çunkingde çıknn Çin .gnzetc • 
!eri Amerikanın Çine yaptığı 
yeni istikrazlar hnkkmclıı.ki ha
berleri tcl>arilz etirerck neşret -
melde ve Amerikanın uzak do. 
ğudaki vaziyeti knrsılamnk için 
yelli ve mühim tedbirler aacağı
m bildirmektedirler. 

Ga:wtelcr Hindiçini anlaşma
m münasebctilc Vişi hülı:functL 
ne Riddetle hlicum ediyorlar. 
Müs'ia.kil Sinminpaa gazetesi 
başmakalesinde oöyle diyor: 

"Daknr !hadisesi ve Hindiçini 
anla.~I \T"ı.~ tamamen, Af. 
man talıakiimü altmd:ı olduğu
nu g<ıstermclrtcdir.,, 

YUNNANDA Ç1N ORDUSU 
HAZIR 

~ung • King, e1 ( A. A.) -
Tas: 
Yunangfilı - Pao gaz....~i. Yun

na.n eyaleti ihUkfımeti reisi Lun. 
Yun'un yapmış olduğu beyanatı 
neşretmelrtedir. Japon :ıutaatı. 
nm Hindiçiniye girmeleri hadi
sesinden b::ılıscdcrek Lun Ytm 
czclbnlo eunlnrı söylemiştir: 

"Dil§ma.n Çin lntaatmı l:lill
diçlniye geçerek ba..~ka bir cep. 
41.ede tna.rrum geçmek istiym-. 
Halihazır §erait dairesinde diLS-All ______ ı•-•~ man buna muvaffak olamıya-

, cakttr. Yunnaııı eyaleti askeri 
lıa.roo6.t:I kendi va.sıtalan ile ida. 
re odeccltltr. Yunnan ordusu bu 
iatada vatanın müdv.f aasI mes-.ı
liyetini deruhte edecektir.,, 

Bugün 
Candan gtllmek vo eflenmck 1~ln 

SÜMER 
111Mınasma ı:fdlnlı.. 

J[ahkıtha B A C H'm 
kralı 

:I'ANlA .PEDOR \"O r!Er..n.E 
ERASSEUr. tıını!mdan oynnnım, 

CANIMIN !Çt! 
~ aatllk acn. ~U 'o Juıhl;nhaJı 
VOllvUinl gürllnllz. llA\'Cltcn Tayyare 
po9ta.sı Ue yeni :Mmnlan gelen tllrk 
ço h:ah:ıtlr ŞARKI KARlP llADl· 
SELERU.'l ve ball hxz.rr nktUallte
lc:I. 

D°"lln liaat 1,.o2.30 da tenz.llAtlı 

i matlnClcr 1 
iia ..................... __ • 

Fransa da 
On lmlzdekl kış 
çıkacak sefalet 
Vişi, f7 (A.A.) - Havas: 
Laval'in gaybubiycti dolayısL 

le kabine !konseyi B. Albert'in 
riyasetinde toplanmL)trr. Kon
sey, önümti?.deki kış zarfında. 
zuhur edecek sefalet.in önün,ü 
almak için, umumi üıizmet 6Cl'

visleril-0 milli ticaret faaliyetle. 
rinin !koordinasyonunu temin 
edecek tedbirleri tetkik etmiş ve 
endüstriyel teşkilat hakkındaki 
lmnunu tasvip cylcmi .. tir. 

uıımw*:+ 

TAK Si M Sinemasında 
Mısırlı San'atkar FATMA ROŞDi' nin 

... Jlerkcal Bllha9ll3 GentUğl alAkadar eı:lt'll ıaht'tlf'rl 

SAADET YUVASI 
Çok nllu' ve takdir lca.uınmnktııdir. Gerek mevzuu \'O ccrck oynıuu~ 

ıtıb:ırl)le Hakikaten mUkcmmcl olan bu !Umde l~ATAIA ltÜŞDt'nln 

Kalplere h!tıı.bcdcn )ııkıcı §:U"kılıırilo Şark Sazı d:ı. scytrcııcrt hcyec:ın· 

lnndmnnktadır. 

tl!l"O olanıl': llısırdAn Tayyare Do gelen Son :U::ırp hnrcklHmı 
gö tcrlr Slnem:ı Gazct('SI. 

Ruzvelt 
mn.~ tnrafı 1 nriıl ) 

d~n maliımatı olm:tdığmı s ;ylemiş 
ve petrol amh:ırgos·ı ' j hut ihra
cat lis:ı.nslannm da'ın • •kı bit 
kontroln Vı.bl tuhlma.rı hakl.ındnki 
sunllrrin hariciye n~znr 1ine tcv. 
cih cdilnıcsı icap cdcrcgini ilave 
cylcmıı-.tir. 

G:ızett'Cilcr, topl.ıntısından biraz 
soııra. Ru::veltln ln~ila lıu. 'i'ı: el
çisi lord Lothianı öf;le<l n F :ınraki 
kabin• toplantrcmdan evvel dr mil
li müdafnn crkfınmı kabul ettiği 
bildirllmişUr. 

A a::nt "A JI-\~fCll'E 
l\'(.ı.Zir:rNIX ma. \..'\ATI 

Ya,!n~t-On, 27 <A· \.) -l Hull 
bugün öğkdcn sonra gar.Eteciler 
toplantısında y::ıptrğı be) anatta, 
Japonyr.nın ntlhv r d"'lil t!crilc it
tifakınm uzun 1~'Ullandar.bt'ri mev
cut olan ve Amcrlt~a tnrdmdan 
harici siy<l'"<'lioi tcsblt C'dC'ıkcn e. 
sasen nauırı iUb:ı rn alınmUJ bulu
nan bir vazi) 0ti s ı Hı halC' koymu~ 
olduf;'Ullu b<'ynn t'lrn:~lir· 

Natır f,;Öyle demi Ur: 
"- 11~n cdil<':ı ittifak muahcde

s1, Amerika. hükürnetirun nıwırm. 
da :yıllardanbcrl nıo>'cut olan bir 
vaziyette ıru:.h!!us bir değişilcUk 
ynpmnma.k tru:hr .•• 

POl_fSTf.: 

Ka!lın yaz en 
aftır bir yaralama 

Dün akoam saat 19,30 dn Top 
hanede Dikimevin1c çalıııan 
Melımct ile Ismail bir kadın yU· 
zünden kavgaya. tutuşmunlar, 
Mehmet beli!ldcn çıkardığı bı
ça.ltla 'l'ophanede Beylik fırını 
önünd~ Ismıı.ilin arkaındrm ye. 
tişmi"' ve S3ğ J·Ureği üzerine bı. 
çağı caphmırıtır. lsmail tednvi 
altına alıumış suç!u yakalanml§ 
tır. 

Bffi HAMAMDA YANGIN 
ÇIKTI 

Galatadn Malım udiye cadde-
sinde Hasıının Y crılldirck ha. 
maınında dün yangın olmustur. 
Hamamm lrlilhlmı önündeki ka.. 
laslar tı.ıtuşmu!i ve hrunat."lda bu 
lunanlar yan çıplak b1r halde 
l\endilcrini soknğa ntmı§}ardır. 
Yetişen itfaiye bir müddet son. 
ra yangını söndUrmUgtUr. 
B~ •zJN FIÇISI PATLADI 

-Ga.Jatada. Yemeniciler cadaesin· 
de 25 numaralı kayruıkç.x Mustafa.
nm dll!ddi.nmda çalışmı Yagar dlliı 
oh" fıçıyı knyna.k ynp:ıtkcn frcı i• 
çenıhıdc kaldığı anl~lruı benzin 
ntes alnu§, f1Cl patınmıştır. Yqar 
elinden ve aynklarnıdan ~ 
rak cankurtaranın. Beyoğlu 'basta.
ncsino kaldınlnuştır. 

nm KADIN TRAl\IVA'l'I>AN 
D'OŞTU 

50 yaşlarında. Ayvo isminde bir 
kadm diln ak§am eaat 20 raddele
rinde "l.'a.tman Ahmcdin idaresinde
ki tramvayla ÜskUdardnn Kadıkö-
yti.no giderken arka salıo.nlık im' 
pmmdruı yere düşmüş, b:ışmdan a.. 
ğır sııretto yaralanarak nUmuno 
hastanesine kaldınlnu!ltır. To.blı:i -
kat yapılmaktadır. 

Yeni cadde ve meydan· 
lara idare amirlerinin 
isimleri konmıyacak 
Dah llye vcka.lcU bclcdlyclcro g!Sn· 

dcrdJ~1 bir cmlrlo yeni açılncak cad· 
delere, meydan vo bul\•nrlara. hcrhan· 
gl bir idare tunlrlnln !mn1n1n konulmc.· 
masnu bildlrmi§Ur. 
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Moskova 1e Pe,te 
eı Her~ z 

Busabah Ankaradan 
şehrımize geldrler 

Mo ko\u büyük clçim'z Ali 
Haydar Al~t:ıy \C I"~ •,. <'lçimiz 
Rur.en I'i.'~rcl bu sah:ıh Ankara· 
daı~ ~rimizc gelmMcrdir. 
Mos:~o·•a clçLı iz önUmilzdeki 
ayın ikit:iL'>Je Moskovaya. hare -
ket cdccc!ı:tir. 

ingiUereye haya 
hticunııarı 

(ili fnr.ıJ'ı 1 urldc) • 
tayyareleri yakalayııra.k bılhas. 
sa Londr~ ci\'annda dliç.nan:ı 
ağır zayiat vcrdirmifjlcr iir. 

Bu htic.·lımlurdnn iki3i s.ıbable 
leyin, üçüncüsü de öğlcdrn son. 
ra yapılmıştır. Birkaç bomba 
Londrauın ınerkc.ılnc, hazı bom 
balnr da cenup ve batı - cenup 
bölgeleri ü~crine dUşmUştilr. 
Lond!'anın şimalintle evlerde ha. 
sar ka)cledilmiştir. Bir &anayi 
milcsrıest"Sinc bomba. isabM et.. 
miş. biı' kaç ölü ve yaralı kay. 
dedilıruijtir. 

J{eza Kent ve ~ kontlukla 
n üzerine de bombalar atılm.ı.T 
sa da hasar ve zn;i':l.t hafiftir. 

Sabahleyin bir düşman filosu 
Dorset kontluı;';'U sahilini aBarak 
Bristol ch·anna varmıştır. Dil§ 
man tayyareleri avcıla.runı.ıın 
eiddetli hücumuna uğı1)':ll'ak 
tardedilmi§tir. Şimdiye kadar 
alınan reporlar hasar ve zayiatın 
mühim olmadığını göstermek
tedir. 

Daha sc.nra düşman tayyare.. 
lcri fazl.ı. adedde doğu • cenup 
sahilini :!Şmı~larsa C!a <le tekrar 
ya.kalanmış ve ancak bir l:aç ta 
nesi Lo:ıdra bölgesine v:ırabil· 
mi~lerdir. 

Londra, 27 (A.A.) - ltöyter; 
lngillz bava nezaretinin bu sa 

bah btldirdiğinc göre Mnnş Ji. 
manlanna ve fülde ve Almnn 
karasularındal:i gemilcı c yeni 
den şiddetli hücumlar ynpılınış. 
tır. 

8' s~kiayan 
bir tacir 

Dün müddeiumumıliğe 
verildi 

:Asmaltuıda Kahraman ism.Jn. 
de bir çuval tüccarının deposun
da biriktirdiği çuvallan sat. 
madığı ve Sakladığı ö~cnilmiş 
dün bir cürmümeşhut yapılıma. 
tır. Kahraman nıcmurlar:ı "çu· 
valım yoktur., demio fakat depo 
aranınca. binlerce GUVal bulun .. 
muetur. Kahraman milddeiumu· 
miliğe verilmiıstir. 

Belediyede 
Bir kısım arnir ve me
murlar vazifelerile 

meşgul değilmiş! 
Bclediyercisliği dün kaymn

kanılıklara. ve lıelooıyc §ube 
ınUdürlerine bir taminı gönder 
miştir. Bunda, alakadar bazı d · 
mir ve memurların nizam ve ta. 
limatnamelcrin icap ettirdiği §C 
ltildo v:ızüelerilc mcşgı!l olma. 
dıklannın görüldiiğü bilcUrılmi§ 
·ve bu gibilerin §iddctle cezalan· 
dınlacaklrın ilave cdilmiQtir. 

Romen anla§ması 
'.Ankaraya gönderildi 
Evvelki gün !ichrimlzdc imza. 

Ianan Türk - Romen ticaret 
anln..sması Hariciye Vekfiloti 
mümessili Saffet tara.fındlll\ tas
cUk i~in Ankara.ya götü:ıiilınQa. 
ıtür. 

Dı~ ticaret umum mü.dürü 
Servet Berkin dün öğlcdc-n son
ra takas Hmitct ~irkctinda ınc~. 
gul olmuş ve anlnşmamn tat
bik hazırlıkları ctra:rnıda alfL 
kadrıtiarln t.emM1ar yn.Pm.l§tır. 
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BugUn ımııt l ve 2.30 dıı tcnzlltı.Ur nane matineleri. 

Altıncı şube r1'·ınurl:.u, dUn 
Büyükadada y:>pt ıı.ıım Lnft:şıcr 
sonunda. kum.s;ıJ cad•ic iw'lc fı. 
nncı Hal ili p., likt n•ı. :!S uisan 
cadcsind~ s.iıni• ri rı:nı 8ahibi 
Dimitriyi pil"I ı ktcn, Bai•l•t;ıl cnd 
desinde kn san 7:o«ıvıı kn ba ka. 
ğıt kıılla~dı~~ntlan, ·aynı ,:vld!!
de talrnkçu Nesimı ı i~!ikten, 
Ali ÇcleiJi soka.sında tAvukçu 
Apostolu piı;liktcn, Ba.lıltç.1 cad. 
desinde sut<:ü Bahtiyarı t:.11y. 
sız tencere kullanroak!.an. 23 ni 
san caddesinac lol.'ınla.;ı Teoln. 
gosu pislikten ve t .mcerel..:rinin 
kalaysız olu.ştm.dan. r ntr.ıl pan 
siyon ve lokanta.:;1111 ifll~ten Rn· 
matı pitıllkten, isl • .?lc caclrlCEinde 
orman birahanesi :niLt ·c:ri Ni
koyu aı'ttk biraların m• craya 
akıtılması için tP.rtibat olmama. , 
sından, Çankaya oklinf isleten 

En kdrlı sa11'8 
(Ba tarafı 1 nclde) 

ğı sakat olduğu halde dilenir .. 
ken yakulanan Moiz 1l• ayağı 
muaycııe edildiği zama.ıı yere 
koskoca bir koyun akcıse:i dUş 
mUşt.Ur. Moiz bunun m~lek ica 
bı olduğunu, ayağını ı:sakatn111 
gibi göstermcğc ;•aradığını iti. 
raf ctmi3tlr. 

Uçüncfı defa dilenirken yaka· 
!anan me:şhur kumarbaz Manol 
ise, §U meraklı sözleri söylemi~. 
tir: 

"- Babamdan 40 bin lira kal 
m16b: Kumarda ve k:ıdınlarla 
har vurup harman savurdum. 
Havayn giden bu paralan ge:ıe 
havadan kazanmak için dilenci. 
illeten münasip iş yoktur. Eğer 
polis Vdu~ bir de _1:ıkama yapl§
nıasa ben dilencilikle g-!nc zen
gin olabilirim. fak?t .. ,, 

Bunlar pekli.Ui tahmin edileco 
ği gibi rr:eycudun c.ncnk yüzde 
biridir. Zıra herha.ngi blr <lilen· 
ci, kö~e başında hemen smşmak 
ta, sakat trıl:lidi yuoı~·o~a baca. 
ğmı doğrultarak bir yolr,u hall 
ile yUrü:;i.ıp tt7'aklasmnktadır. 

. rl~~" 
Di"er tnraftıı.J'I ~ıığı".ı 

o - z tO" 
kaç gr n bogtt ·rıde 
ye hif.lll~ıerı d(ltl\ 
mahkünı cdıleJl Jlll . buıurı .... ıı 
kısımına ış d!l b~ 
ya. bulunursa set1'...~ı 
ten sonra gene ·ııe dO 
rak eski mesıeğitaeı ıll 
Hakikalcrı nnıh r,e':'tJJ 
lup da Da.nntıc;srı~~ 
Iar ise fazla kB ~ 
lnnn zh'6ile bll~Cl 
duram~)·:ıf!11c ~~b~~ 

Artık Jııç şu t tı" 
ve ince bir sa~tcri \ 1. 
bulunan dilcncdıf'1,J 
ği or1.adaıı ]dıl sııı' 1 
tedbirler ntınıtıll 
dır. 

.__,.., _____ _, ....... sı•' 
ıag1a Sakarya·sine"''s 

~~~~~.~~i 1 p:~~)~ 
(17ranıı.r.ca) ..,.., 

Bııglln ı 'e 2JJO da. halle ma.tlnelt.rl J5 ~ 

Bugün SARAY Sineıısıı~ 
noı: OK ()AZ'uı AL ·cE FA y 

Cazip mtlmcsslllert ! ?icı; 
Holl\'tld'on en ~zcl )"Ildızlan ile CONS1'~C 

taJ"afmilnn yaratılan Jl'RANSJZCA 

.......,. .. ·- . . . . .:. . ...... . ... ... - .----.... .. 
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L~AtŞ1' 
FRANSIZC~ 1 

BUGUN L a 1 e -~'"~ 
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·ıatıı ııı 
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~ . n~il 
ı=._Fa~rikalar Satınalma Kom~2J 

GO mr.lrc ınlkibr 4,5 • 5,00 )1. boy O,SO - 0,40 t1'5 " ı,o$ 
300 metre nılkribl 3,5 _ r;,oo 1'1· boy o,Z5 - O, ~ 

<'h'aclında dıı!badak .ıu.ı-sı Jl· ~· · .1. 
9,477 nıctrc nılkf&bı G.; ndct 4,50 X O, 18 X O,tS ,~, 

•iacı ş o!Jll ~,,..~ 
Tahmin edilen bedeli ''21268" lira "62'' klll1;1.:...1st u '~ 

• fab~ ... ...nıı vo mlktnn YllZilı Tomruk ve ikereste e.sk~rı f.O ııeJt e:.ı ~ 
lllğU merkez ~lnıalma koınisyoomııca. ı:s-:ıo·9 ıs 0111'.. ,.ı 
kapalı zarfla. lhalo edilecektir· şartname ~595'' ~~t 
dan vcrfür. Taliplerin muvakkat teminat olan at ı• ô!ııcııı:.11 
§U hnvi teklif mektuplarını mez.'kflr gtınde • aralI ~ tJıl "'· 
yona \•ermeleri ve lkcndilcrlııin de 2490 ~1::;arıntı \~ıc ,pC 
maddelerindeki v&aiklc komlııyoncu olma vcsll'8P 
dar tUcca.rdan olduklarına c.'lalr ticaret odası 
vo saatte ko~yona mUnu:n:ıtllll"I· "9290" 



H AB E R - Akşam Postam 

PREVEZE MUHAREBESi 

Yazan: Cık Loadoa 
lt mm kulağına söz girmiyordu· 

Genç kız bu dinamit me9ele..in.. 
de oöyle cevap verml§tJ: 

- LUt!en kabul ederalniz ki. 
bendcmbde de hiç olmama adam. 
Ianmdaki .zekadan blf8.l8Clk fazla 
bir mı larmtmı nrd.u'· Dinamiti 
benim patlatmam, tehlike ihtima.
llni uaıtmıw olmu mı! 

Aralanrıdaki d&imf mtlnasa&~ 
vMile olan sebeplerden blrl de ''Şel. 
dan" un zencilere k1LI11 yaptJlt mu.. 
amele idi· 

"Jan Laltland" a nazaran ~enci.. 
• lere tatbik edilecek tarzın eeklf ~ 

idi: Ciddiyet, va.kar dafreeinde in. 
sanca nıurınele; nadiren mtUdi.!at 
vermek; '\nUkAfat sık stk verllir
ae kıymeti kalmazdı; ender ol~u 
ise tabiatiyle k.Jymeti.rıl artınrw" ; 
hiç bir sureUe ceza Tel'11Hanek. 

Misal ola.ralt da .kendi eem.iclltri
ni cösteriyordu. & ed•mler "Jaaı 
Lakland" ı prestJt -... derecede 
seviyorlardı; halbuki, haldtS birer 
esir muamoı.ı gören .. Şeldon" un 
bb:metçilerl, ef'endllerioe ~.kin 
ve ııefret bJslerindm bqka lııir eey 
beJJleyemezlerdi. 

Şurası da muh~ geD4) b.. 
zm yanındaki adamla.r Şeldonun 
zencllerinden Uç mbll fazla ~ ga,. 
rtiyorlardı. Bunun yeglne aebebf, 
bu sevgiydi. 

Şeldon genç ktıDl fikirlerini ta. 
mamJyle do~ bulmakla beraber 
çiftlikteki zendlere k&r§ı böyle 
bJr muamele ~ kat'Jyyen 
aksi ııetiçeler vereceğine de kanl
di· 

Her f:tlııtntn de bqlannm tıatnıı
de dainıl bir tehlike keakin bir Ja
lmç gfbl udi ~ıda· 

F.ilvald Jaa Ieklınd el& Selda 
gı.öi dıp.nya çtka:rten beline re
volverbıi 'takauıdan ~lanazrit. Ba. 

~ 

dan bqka poe nöbet ~en ra,. 
ldtftl "'gemtenertn en~ eJ.Wı
Jan dalına tetikteydi. 

Bununla beraber genç lm bu 
fena idarenin beyazlar tara.tından 
tesis edildiği fikrlılde ısrar edi -
yordu. Ona &'~re her iki taratm 
biribirinden korlmıuı esuma mDıl 
tenlt böyle bir ildarenbı bütibı 

mes'ııliyeti beyulara dütwdl· 
Kendisi Havay'm lıa.JJnı. adim 

ve ulu akıllı yerlileri arumda bt· 
yüdülU için, burada da ı~ 
öyle muamele edilmClbıi Jılttyor • 
du. Yumu§lk da\'?allllına SaJomon 
adalannd&ti sencDer ..ele .oehem.e
hal yola gelir, diyordu. 

Bir akpm Şeldonla beraber .
vin önttndeJd llOfad.a otvmiarken, 
zenci ba.rakalarmın birinden deh
şetli blr gUrilltQ koptu. 

Derhal kO§tular· 1ld kadın da • 
y1Uttan ölüm haline relmloti· Bun. 
lan inlafm celllt.lannın pençe • 
sinden zor k\Utaıdı1ar. 

Tabitili ıemiıcilertn muh•f•Mıı 
alt.mda, tekrar nhşllere bptr • 
mamu için Şeldonun evindeki 

matfaia kapedılar· 
( Detmmt tıar) 

' . g . 

(~ ırwpwqt(la '11(11l)Q) 

Padişah Kanunt Silleyman, bir 
,un Barbarose. sormuştu: 

- Andecya Dorya denilen herif 
s&tl pek lir denkci pllba? 
Kimsedeıı çekinmeyen, :koıimıa.. 

Jan denizlerin biricik. hAldm1 B&r
llaros gözleri alev alev ya.na.ra.k ce. 
np verdi: 

- O berlfhı lAfı mı ohır? Her 
tarafta. arıyorum, ben yaklaştıkça 
o kaçıyor. 

- K~. Fırsat buhınca. te. 
pele! 

ffte lıraat ayalüarma ~adar geL 
mitti· Esaaen kardqi Oruç Barba.. 
1"08la İsbak reLsln en pnlı ölUmler. 
le ebediyete göçmclerlnden ııonra, 
biltUn bir husumet dilnyaama: 

- Ah! bütUn Frcnkistanı kılıç
tan geçirsem kardeolorimle Yoldaf. 
Jarmım intika.mmr alamam· 

Diyen Barbaros, harbe karar ver. 
melde beraber Preveze körfezinde 
beklemeyi daha muvafık görüyor. 
du. Körfez dardı, fa.kat kale top. 
çuaunun himayesi altmda bulundu
furıdan düşman donanmasına karşı 
müdafaaya her zaman elverişli idi. 

Şiddetli bir fırtma vardı· Deniz 
kıyılan dövUyor, gemiler bu ece. 
kun ve azgın dalgalar üstünde bir 
beşik gibi çalkanıyordu· 

Sabahleyin hava yatıştı, denize 
bir sllkiiııet geldi. Her iki tarafta 
da belli helinıi:a bir durgunluk var_ 
eh. Barbaros mllnasip bir fırsat 
bekliyor, Anderya Dorya da isUb. 
kAmlarm himayesinde bulunan bir 
dorıaıımsya karvı pervaaızca ilerle
meye ceearet edemiyordu· 
Barbaroıun bir endişesi vardı. 

Keııdi J(endine: 
- Dilşman k.ıın.ya a.lker çıkarır 

dnn•ıınıayı.ka.radan ate§C tutarsa i 
Bu endi§~·e blltiln arkada.elan 

da ffUrak ediyordu. O sabah Murat 
Reis, Turgut, Salih Reis Barbaro
ıun etrafında toplanarak milzüe. 
nıde buhmdtıla.r. Ve hep bir ııokta 
tberhıde durdular. 

Anderya Doeya, gemilerlnln top. 
la.mır karaya çıkaracak olursa do. 
ııanmaya karp epeyce bir tes1r ya
pabilirdi- .F.akat Barbaroe dllşma
am karaya &eker ~a :lh. 
tim! ~rda· Bunun .ebebfııi 
'8 ar~ lfJyJe hah etti: 

- DUtmamn .karaya Mker çı. 
bn.cağnıdaı:ı. korkacağınız için 
asker ve top çıkarmak, sahili tah. 
kim etmek istiyorsunuz değil mi? 
Fakat QD§Jllı ı:ı. t.Qpçwıuııwı &leginin 
"- maıı.1 oıa.cajııu dllfllmDilyor 
mumuız?Bundaııu&J)ka,And~J'& 
Doeyanm gemDerlmJzdc uker bu
lmmıamasından Jstifade ederek ıbü
oum etmesi ihtimali de \'ar. Onlar 
7hmi btn ki§iden !azla :biz ise be& 
bin kişiyiz. Dil.şmanı "b~ kadar az 
bir kunetıe nud püskUrtcbiliriz· 
Bu pek kolay bir iş değil. Kale keıı
di kendini Pelt güzel mUdafaa ede. 
bilir. Bizim yapacaitırıa ıey donan. 
marun müdafaa kuvvetlerini zayıf. 
!atmamaktır. Şa~·et dfümınn zorla 
limana girmek isteJ'l!e, ~ zaman U
ıer.ine at.ıınız. Mcaele gemideki er
lerin yerlerinde bulunmasındadır. 

Baıi>arosun 96zlori pek doğruy. 
du. Fa.kat onun bu fikrine arkadaş. 
lan itiraz e~lerdj. Hatt.A Salih 
ltel:s karaya top c;ıkamuıyı ısrarlıı 
teklif etti. Bu fikre ISt.e'k.i reisler 
de ~ edince Barbaros, bu tek. 
life razı oldu. 

TUrk askeri JE:iraya çıkıp siper 
kazmaya başlayınca dilşman gemi· 
len şiddetli bir ateş açtılar. An· 
derya Doryadan bir milf~e ile bu 
bofua hücum etmek istedi. Jt'a.kat 
~çabucak bunu önledJ, Dor. 
yanın alanı aktın kaldı. 

*1ndi her iki 'taraftan da toplar 
atılıyor, mt1aaıdemeter oluyor, ya.. 
ralananlarm. :feryaUan top ae~ılcri. 
ae karışıyordu. 

B&rb&roe J\ndcrya Do~·ayı istih· 

:re seslendik~e. Ay~in bir tek ke· 
ime ile: 

- Geliyorum ... CC'\'3bJ i§itiliror 
du. 

Ayşe birdenbire aya&ra kalktı: 
-Dava ne kadar uzarsa uzasın. 

Salih amca! Saçlarım beyaılaşın· 
caya kadar, belim iki bül<lüm o· 
tuncaya kadar bekliyeccğim onu. 

Ve gözleri dolu, dizleri kesik bir 
halde köy muhtarının evinden çık· ta Oğlaun . 

ı 1' ~Illedi hapisten kur 
:ııı"- ..._ en ~k şeyler bekli 

ıı g ! DÜ§lnan Anadolu· 
~~ı ~ine dov . 

•US· 

Bir hafta FıOnra. 

etrafında toplanan birçıok yatan- tı. 
1everler mühim hizmetler altnJJlar. 
Vurdummun istiklftlini ve Türk 

/\şşe bir '!:abah 1arlaya ,gitmek 
üze.re evinden &'ıkını~tı. 'ı"°olda Zc>' 
nebc rastladı. 

\· lldttı gru ılerlernek ve 
t~•n M ~ flkrindedir. 

milletinin hakimiyetini temine ça· 
lışıyorlaı'~ .Bu da\'arun ·olay \'e ça· 
buk bitmesine irrikan yoktar. 

1• •hij~ ehrnet gıbi yiğitlere 
ç Ctlı tutan \4z', San .de gibi, eli Ayşe ıgöderini ~re dikmiş, Sa· 
' . aslanlarımız dağlara lih .hocanın sözlerini dikkatle din· 
'· ı.... ~bıribirlcrı·ne ,.,,_ı__ et· k Z ·~ ,; -""'" liyoıdu. Ar§enin ar adaşı eynep 
ili QI.... • ırı ~ ma· tapmmönüode ~ Tc :ara 31· 
~~~kır . . 
tıı._ t l'a 1 ~orıar. Sıvası. mr ra: 
"1t ~ldı. Milli ku\'\'etler git· - Haydi Ay:;e.. beklemekten 

Yor. Mustafa Kemalin aman sıkıldı. Nerede klklın? di· 

- Bugün benimle beraber 'tar 
taya gelmez misin, Zeynep? 

7.eynep dü~ündü: 
- Hayır. Gelemem. Sen.in de 

gitmene razı .değilim, A~'feciğim! 
- Niçin .. ? Bugün tarlara to· 

htnn ekeceğim. Gitmezsem, tOhum· 
lan kuslar yer.. Fareler yer. Za· 

k6.mlarm topları ~nUnc getirmek 
istiyor. Andcı:ya Dorya da Barl>a
rosu limandan çıkarmaya çalı§ıyor. 
du· 

Geee Murat Rei9 bazı d~ ga. 
milcrine taamularda bulundu. Fa. 
kat tefalt atarken, biltlln düşman 
donannwımm (Lpant) a doğru yol. 
landığı görüldU· 

Barbaroe bun ook aevindl· oı. 
yer kumandanlarla askerler de cog. 
ınuttu. N'.tlıayet llmallda kalmayı 
feT'ef}ne, iuetine!ırine, TürkUlk gu.. 
ruııına yedireımiyen Barba.roa deni 
.ıe açılmaya ıkarar verdi ve topl~ 
dığı harp meclisine bir plAn teklif 
etti. Pli.nm kabulUnden eon.ra, ge. 
mllcri Uç filoya ayU'dı. 
GOneşin ilk ~tltlan Prevezo sırt.. 

lan üzerinden Adriya.tlk denizinin 
mavi dal.caiannı yaldWarken, Türk 
donamna.sınm zeıin yelkenleri u.. 
zaklardan görünmeye ba§hun~lı· 

Anderya Dorya da TUrk donan. 
masmı gördil· Fakat uhlli muhare
beye mils:ıit bulmadığı için, mUba
rue,yn ıın.mekten çekindi, üç N&t 
dii§UndU, Kapello ile Gıimanı ısrnr 
ettiler. Bunun üzerine donarım.ası. 
na hilcum emri verdi· 
D!lpwı kalyonları !Nlrk gemile_ 

ri üzerine umum! bir top atevme 
ba§ladJ. Bunlarm toplan sayıca pek 
çoktu. Fakat u mendili idi. Bu. 
ntnı için mermiler TUrk gemileri. 
ne isıı.bet etmiyordu· Türk do~ 
maaı bu suretle dil§mazı donanın&.. 
sına ilerliyor ve ateş ediyordu. 

Toplamı nafiz teııirinden istifade 
edilecek bir Mhaya kadar yaklaş. 
oktan sonra, Türk donanması hep 
birden ateş açtı. Muharebeye art~ 
bUtUn şiddetiyle 'başlanmıştı. Be. 
yaz yelkenleriyle denlzin durgqn 
sulan llzerinde titrek akiııler hıra.
kan gemilerin içlndcn davul ve 
ııağra 9ealeri, Allah, Allah ava· 
:ııeleri işitiUyordu. Gemiler, sulan 
yara yara, beyu köpükler saça sa. 
98 ilerliyorlardı. Arada sırada siyah 
dumanlar içinde parlryıuı bir alev
den •onra, müthi§ bir gtlmbilrtll 
kıyıla.nn ...ıs Ufuklarmda devanı.. 
Jı akfsler bırakıyordu. 

Top atetleri biribf.rinl takip edi
yor, direkler parçalanıyor, koca bir 
gemi dalgaların yumll§O.k ~ıttcsı.. 
ne gömtilllyordu. 
. GUnealn gnru.bu utuklaıı ateş 1. 

çınde bıraktığı sırada, Barbaros 
kat'f hücuma haur.la.ndı. Hayatmm 
YtıtnıJlloci :rılau ıi4ri.Jı: eden UıiJ!'ar 
kaptan hücum :kolunu bizzat id&l'e 
~Yor<lu- O. tıinıdi cenuptald ge. 
mıleıi vurmak istiyordu. Bir taraf. 
t.an rutlad:ıit gemileri ba.tırryor 
bir taraft.ıuı da kaptan (Buçanaİ
dan) ID kumandasında .gcmjnln di
reklerini parça ttarça ediyordu. 
~barosun etrafa. &teşjer 8aÇar8k 
ılerieyen bu hücum kolu 'kall!mm. 
da -dll§m.an geıı:ı.ileri birer birer ka.. 
çıyorlardı. 

.. Koca d~ kurdu, bu hUcum1yle 
duşmnnı pcnşan bir halde, dUmen. 
Siz, armaaız bıraktı. Venodik kaL 
yo~aım.uı ağrr annaıarı Türk top. 
lnrıy!e ~Yerl.elerine yıkılıyor, top. 
!arı ısüfade edil.ın1yccek bir hale 
sokuyordu· 

And~'a Dorya ikinci aavaıı sa.. 
frndaki kalyoniann malıv ve barap 
olduğunu göıilnce, Türl<lcri rlcate 
mecbur etmek :için maiyetindeki 
ka~arla ilerlClllek istedJ. Fa
kat Barbarosun pen'UU:Ca ileıiyo 
doğru atılına.c;ı Uı:erlnc lcilçUlc ge. 
milerln arkasına gizlenerek (Aya. 
madra) kıyı:larma ıçekildi· 

Turgut Rcia, henliz 6avqa g\r. 
memtnti, münasip fırsat kollayor
du· Anderya Doryanın kalyonların 
arkasından uza.klAŞtığını görünce, 
bunu fırsat saydı, ihtiyat filo ile 
ilerledi, cenahlara hücum ettt. Kal. 
yonlann boş IJı:alnn arkalarına gc1:. 

rar görürüz. 
Zeynep, Ay~nin kolundan çek· 

ti: 
- Bugün gitme, Ay§Cl Yolunun 

üstünde pusu kuracaklar sana! 
- Benim yolumun üstüne At" 

macadan ba~ka hiç kimse pusu 
kuramaz. Ben bunu önceden da· 
~ündüm. 

Arkasındaki küçük odun balta· 
sını gösterdi: 

- Bunu yanıma bo5 yere al· 
madım. 

- Ne o? Oylc kurnaz bir tilki 
ile dövüı;.ecek misin? 

- Elbette. Yolumu kesen, kim 
olwaa olsun, kafasını kıracağnn. 

Zeynep tekrar ısrarla ·yalvardı: 
- Gel, gitme Ayşe! Başında ö· 

lüm kasırgaları dolaşan insanlar 
felaketi göremezler. Sen de o in· 
~nlardan birisini Atmacarun ne 
müthiş bir adam olduğunu balA 
anlamadın mı? 

Ayşe gülümsedi: 

·~ BU AKŞAM 

TEPEBASI Belediye -~ 
ALATURKA KISMINDA 

Kızılayın mevsim aonu eğlenceleri 

SAFüVE: 
ve Bahçenin botun programı MISIR fi lm yıldız, 

ESM A LEYLA 
ve arkadaşları 

F'1an1aa &Tclet .._ DUO ~AX JDlllllUr akrobat ve C'J!lDMrJar; ŞAJ1.LO 

&Un ve J"'llll ~ TIU')'ete. Komikler mU.bekpw 

ÇINIİ ŞEBNAZ 
Şarkılı, ralmb " k&lıkabalı büyük komedi. 

• Leru veni Erkek Kolej Nehari •• 
Kız .,. 

lLK • ORTA • LlSE 

Taksimde SıraserıJiler 86 • Yeni açddı 
&IUftrQ: Eakl Şlfll Terakki Dlftln.ISrtl iL All ~ Kac. 

Busu.11yecluf: YABANCI OILLER ôORSTIMlNE Ceııil IDDr;>uta 
ebemmlyet vermek. mııtıarmı u mncutl& tqkll ederek taıebeltDtD ca· 
~ma ve lnldp.tı. atlı.bat ve lnzibab U• 7akmde.Jl aı•!Jadar olıDQt.&r. 
lblrtetıtn deDlae o&.ar k&lorUerll teneı«tuüue H Jlmneetıkbaıwd ftl'4ır, 

Her g1ln eaat (9 ue 18) araemda taıe~ kayıt ve kabul olunur. Tel: Wlil! 

............................. ! ...... 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
ı - llltihcndiıı kısmı glrl§ tmtlhanlan ı. te§rildevvel 94.0 llalı gUDU yapı· 

ıacaktır. Kayıt o!anl&rm kanıtler:lyle o rUD aaat (8.80) ıeld.z l>IJ· 
çukt& mektepte hazır bulunmaları. 

% - ll'en memtİru krıımı g1rlJ tmtltıaııları gilııU aynca UAlı olwıaca~. 
3 - Tedr1.satıı. 21 teşrinievvel 1'f0 pu.artut cUnU bqlm:ıacafı, 11AD 

olunur. (8997) 

SA~LAM O ŞLER veA iZ BAKiMi MUTLAKA 

RIDA DIS liUVU 
İLE TEMİN EDİLİR .MUSTAHZARIH MAYi HALİNDE DLNASI DDLAYISiı.E 

) ETlfRiN Elıl OfRfft YERt.fRiHE GiREREK ANTISEPTIK TESIRt"I YAPAR 

ldanbul BOlge Sanat O ltulu alım ve •atım 
komisyonundan: 

Muhammen bedel 8att§ gün ve aaa.ti 
Lira Kuru§ 
628 05 8-10-940 peqembe sabah ıo 

Miktar ve-mutredat muhaqamen bedelleri m•kt.pteld ~ ya:ıuls 
mU.tamel levha haliııcSe kurJUD, eakl Çinko, lWııya ocaa-ı ( camekAnlı ve de· 
mir çerçevc!U) eski mtem kollu yazııın tulumbası, hurda halinde yaz.ı mn· 
kine.si, mtıstamel dahllt telefon makiıı4s1 ve tencrı, eski ka:nape tahta a:ın· 

dalye ve koıtu'k, hezaren sandalya ve koltuk, aiganı açhpuı, eald yangın 

hortumu, eakl Avrupa klllml, eski Upk. !halısı, istor perde, eski klğıt ft de1 
terler, hurda marangoz tez~a.ııı. hurda gaz tcnekUI, yazı tG'kalr maldllesl, 
para kuası, hurda yaatık yUzU, battanl_ye, ıçaı:pf, yerli kll1m ve çUftl yul(ar 
da yazılı günde mektebimiz nvlu.sunda clulnc göre ve mUfredat 'iUb&rU. ve 
prtnamcalndc ı-azıJı ııeklllcr '\'O kayıUar dalr..ainde aatııaca.ktır. 1-tckll her 
malın ınuhamıncn bedeline göre bl(layetcn .sat.ııı )-erinde teminat 't"el'e()ekUr. 
lsttynlcr yukardak1 &'ÜD ve :ııaaUe :mektebe ;mUracaaUan na.n olunur. '{881') 

ti, bunları iki at~ arumda lbırnk. 
tJ ... 

Bundan sonra Türk donnnmruıı u. 
nıumt bir hOcuma. geçti· DUşmnn 
donanmasını korkunç bir gUlle yağ. 
muruna tuttu. Dil§Dlan sa~ hat. 
tnu ~·armak manevrasını takibe 
başladı. 

Gemilerin birçoğunu batırdılar, 
yaktılar. Borda bordn~·a stkt§Dltş 
kalmı§ olan ka~ırge.lara kancalarla 
hUcum ettiler. Rampa rampaya gel. 
diler, '\'e bir çoğunu batırdılar. Bu 
s.rrada ak§am da olmu~tu. 

Andcrya Do~·a ıarllk biç bir se
llmet ~P-Bi kalmndığmı anlıımIB 
tı· BUtUn Um!tlerhıin kırddı~'lnt, do. 
nanmıuımın mahvolduğunu g6rün. 
e~. Barbaroeun daha mlith!§ bir 
.hücumuna uğrayac~dan korktu. 
nccenin nlhayctıiz karanlığı ~çin
de fenerlerini aöndilrerek sonsuz 

- Olüm ... :bu, insanı .. hangi de· 
!iğe saklansa gelir. bulur. Öyle 
bir kahpeden korkar :rruyım sanr 
"yorsun? Gitmiyecek bile olsam, 
bunu duyduktan sonra, yolumdan 
beni kimse çeviremez. 
Ay~ arkadaşından ayrıldı. 

Ve roluna devam etti. 
Köyden on beş <iakika kadar 

uzaklaşınca kendi tarlaları görün· 
mü~tü. 

Ay~ yolda giderken, .kendi ken· 
dine söylendi: 

- Atmaca karşıma çıksaydı, 
köprü başında çıkardı. Demek ki. 
bir §eY yapmağa cesaret edememiş. 
Tarlanın methalindeki çalılıklar 

arasından geçiyordu. Etrafta kim· 
sel~ yoktu. Uzakta görünen tarla· 
!arın hemen hepsinde kadmlann 
çalıftığı görülüyordu. 

\lfülclara <ie>ğr.u ~tJ; canmı ~ 
beli kurtardJ. 

27 Eyllll 1583 de kuşluk va.kiln.. 
de bqlıyan savaş, zibıeıı batmca. 
ya, hatta. daha sonraya kadar ılir. 
cfü. Sabahleyin, Preveze lSnlerJui 
büyük bir ormana bemetm o kor. 
kunç mfittefjk d{lpıan donanmı 
ıundan a1qam ilattı deniz berln4e 
yanan biritaı: tekne ile bir Al gek. 
tiriden ba§ka bir eser, bir iz kal. 
ın~tı. 

T:Urklcr, bu .zaferin verdJii se
vinç ve gururla bir taraftan yelken. 
leıini açıyorlar, bir ta.raftan da: 

Deniz üstünde yftrUrttz, 
Düşmanı arar, bnlnruz; 
ÖCümllzü komu, aJmz; 

.. 

Bize Hayreddinli del'Je.r· 
TürkUsUnU söyllyerek, ufuklnn 

kucrikla.maya gidiyorlııl'dı· 
Mhlr Süleyman Çapanoğlu 

Ay~ der:hİl baltasına sarıldı: 
- Vay .. Atmaca.. sen misin, 
Atmaca Osman, kudunnu' bir 

-sırtlan gibi, derhal 'belindeki bıça· 
ğını kınından sıyırdı: 

- Bugün seninle burada kozu· 
mu payla,şmak istiyorum, Ayşe! 

- Benim seninle bir alıs veri" 
şim yok. Benden ne istiyorsun? 

Osman yalvanr gibi bir seJc 
sordu: 

- Seni delice sevdiğimi hfilll 
anlayamadın mı? 

Ayse soğukkanlılığım muhafaza 
etmeğc çalışıyordu; 

- Bana ne? dooi · ben seni sev· 
mi yorum. 

Ve bir adım geriye çekildi: 
- Zorla sevgi olmaz l~l 
- Ha)'Jr. Sen de beni pekala 

Ayşe dalgın dalgın yürürken, 
birdenbire çalılığın arasından u· 
ranan bir erkek ba,ı gördü: 

-Dur! ... 

sevebilirsin, Ayşe! Kalbini o ser 
seme bağlamışsın! Artık bu bağ" 

. lan koparmak sırası gelmiştir. 
(Deva11ı1 wr) 

' 



j Zafere kadar·d 
Spor, macera, aşk rornarıı 

Darap darap da 5 ay sonra 

Ceza keşf etmiye uğraşmak 
Ortaya apaşikar klüp gayretkeşliği çıkarmaktır 

Geçen hafta çıkan bir spor 
mecmuasının yersiz ve mevsim
siz ort.aya nttığı bir haberin de. 

' dikodusu elan devam etmekte. 
dir: 

mıza sebep evvelki günkü yazı
mızın yanlış manaya :ılınmış ol
masıdır. 

Biz, bilakis G yazımızda ceza 
isetdU<. Yalnız tahkikat ynpıhp 
cezayı hak edenler meydana ~ı. 
karıldıktan sonra. milstahakla.. 

rma bunun verilmesini ta.lep eL 
tik. Yoksa, kimseye ceza veril
mesin demedik. Esasen cezalan... 
ması icabe<len bir kimse varsa. 
onu cezadan kurtarmak ne aklı. 
mıza gelir, ne de bize düşer. Biz 
sadece böyle bir şey mevzuuba.. 

his edildiği zaman işin doğru.su. 
nu -karilerim.ize bildirmek vazi. 
fesiyle mUkelle.fiz.. Bize hücum 
edewerdir ki işin cereyan tarzı· 
nı başka safhaya. dökmeye uğ
raşarak zülfiyari okka altından 
sryrrmaya çalışsınlar.. * * 0 

Bodurı'ye ceza vcrllip veril. 
memesi meselesi. Boduri bu ce
zayı hak ctmi§se elbette göre. 
ccl<tir. Yalnız evvelki günkü sa
yımızda kafilenin lstanbuldan 
Mısım ve oradan İstanbula ka.. 
dar gidiş ve gelişini izah ettik 
Ve hadiselerin cereyan larzındıı 
bir klüpçlilük gayreti görctük. 
Ve yine bu seyahatin, da..ıa bi
dayetten itibaren, seyrini ı:aza. 
ndikkate alarak, lazımsa: yal. 
nız Bodurinin değil, daha bazı 1 
kimselerin de cezalandırılması 
ica.bcttiğini yazdık. 

FUTBOLCU PORTRELER/ No:12 t 
Sabırh , azim kar, futbola hakiki bir derecede eh emmiye 

veren ıdealist bır sporcu tıpı : 

H ay • 
Acaba Bodurlye sıkı sıkı Yu.. 

nanistanda kalmaması tembih e
dildiği halde, o inn.dma mı kal. 
mışttr. 

Mezlyetlerı .. oyu tarzı ve bususıyetlerJ tBPr hakkı nı!lhfu1.dur1 

Şayet böyle ise kafienln ba.ş. 
kanı Ha.san 'KD.mil lstanbula ge· 
lir gelmez ne için icabeden yer
lere müracaat etmemiş de bila. 
kis kendisine hücum edildiği za. 
man hem kendini ve hem de Bo
duriyi, verdiği beyanatla müda..
faa etmiştir. Ve nihayet aradan 
beş n.y gibi uzun bir zaman geç. 
tikten sonra. yine aynı kafilede 
bulunanlar Bodurlnin tecziyesi 
tarafına gitmişlerdir ve hareke. 
tini mucibi tecziye görmilşlerdir. 
Şu halde Bodurlye bugüne ka.. 
dar ceza. vermemekle - 5ayet 
hareketi mucibi tecziye ise - iğ
mazıayn etmişlerdir. Bu da 
kendilerini bu işte biraz olsun 
suçlu olduklarını göstermez mi? 
Evvelki gUn de ya.7..dığıınız gibi 
bütün bunlar, böyle futbol aja.. 
nmın mensup olduğu klübün ma. 
~inm arif esinde yapıldığı içindir 
ki biz bu işte bir klüpçillük ko
kusu sezerek, genel direktöriln 
bu i§C el koyma.c;mı istedik. Yok
sa ceza hak etmiş kimseler var. 
sa onların affı için değil. 
kendilerinin bu işte biraz olsun 
bf.itUn bunlar, b01ge fut1>ol aja· 

Bir insana ceza verilebilmek 
için işlediği harCkctwn zarar 
görülmesi veya görU.lcccğinin 
kat'iyctle anlaşılması icap ede
ceğine göre her şeyden evvel 
Bodurinin Yunanist.anda kalmn· 
Bmdan bölgenin ne zarar gör
müş olduğunun tetkiki ikfu:a 
etmez mi? 

Bizim s c n. c l e r d e n b er i 
yaptığımız neşriyata göz gczd.L 
rilirse, hiç bir zam.an bir hata 
yapan sporcumm mf.idafaa.sı ci. 
heline gidilmediği görUIUr. Bila... 
kis S'p9rumuzun selameti için 
daima bu gibilere en ağır ceza. 
la:rm tatl>lkini evvela ;~teyen 

gazetemiz olmuştur. 
ı;ı •• 

Yukanki sntırları karalama... 

KIUbil Beşiktll.§tır- Kendisinin u- • gibi oynuyordum- fatc o ~aman da 
zun bir futbol tarihi vardrr· Bizim tabli sık sık Bcşiktaşm sağ açığı 
devrelerde de oynanu§, bizler fut.- ile, yani Hayati Uc karuıla§tyor. 
bolU bıraktıktan sonra, Hayati on dum· Bütiln bu knrı;ıla.şmalamnız· 
sene daha oyunlarına devam Öt- da, beni ha)TCttc bırakan ve dik· 
miştir. Bugün dahi Beşikts.~ birin. kat nazanmı çeken şu oldu. Haya· 
el futbol takmunm, en tccrtibcli ti ııckn.dar kibar, sakin, kendi hn
oyuncularmd:ı.n biridir. tinde, favlsilz bir oyun oynuyordu· 
Sağ açık oynar, 928 Prag kam· Adeti karşısmdakinl incitmekten 

pma. ve futbol turnelerine iştirak korkan bir kardeş şefkn.tiy-
etmlş, birçok temsili maçlarda yer le hnrc.lı:et ediyordu· Hele bir 
almıştır. Beynelmilel futbolcilleri- aralık istemiycrek, Hayathıin aya· 
mlzdondJr. Sabırlı, ıızlınkar, fut - ğr bana hafifçe sarptnı§lı· Bu na
bolc hakikaten hayati bir derece- zik futbolcli derhal bir telaş gös
de ehe.mmiyet veren idealist bir terdi, topu fil&.n bir tarafa bıraktı· 
sporcu Upldir. "Pardon, bir kaza oldu· Mahsus 

Spor ve aJlc terbiyesi son dere. ya.pmadmı~.. diye özllr diledi· Şa
ce kuvvetlidir. Bugilne kadar ytız. §Irml§ kalmıı:tım. Nıuııl şaşmnıya. 
terce maça i!}tirak etmiştir. Kasti yım. Ben o zaman kargnnda oynr 
bir hatada bulunduğunu hakem· yan diğer futbolcülerden, neler 
lwere itiraz. ettiğini, kavg~ çıkardı- çekiyordum. ''Bedriye bas tekmc
gmı hiçbir kimse gönnemJştir. Yİ···,. "Bedriyi bugün yiyeceksin 

Ne zaman BC§ilct4-§ birinci fut-- ha··· Can alıcı yerine )lir iki tck
bol t.alumının maçını seyre gider- mc konarsın, snkatlnnır, sa.hayı 
seniz gidiniz, sadık bir n<ibetsl.ıi- bn-ı,ı\qr _gl~çr···· ~ı~ı;ı sUnlc,ı:cc 
bi, Hrı.ya.Uyi Bll nçık mcvltlnde doldurula doldurula, telkin yapıla 
bulursunuz. Kendi halinde, terbl yapıla gfüıler.i döndU.rUlmO§, adeta 
yeli, sessiz, adet! manzume ezber manyetize edilip knl"§Tllla çıkar. 
le.ınlş gibi, ayni tanda, nyni usul- tılmış, muharebeye girmiş· gibi yU. 
de, ayhl kudret ve kuvvette, fut- zümU, gö:z:UmU, bacaklarımı. yara, 
bôlilnll kurulmuş bir makine hare· bere içinde bırakan etra!a duman 
ketiyle oynar durur. Bu hep böy- attıran birer kovboy kadar nitlı o· 
le senelerdir de\'anı ctmJştir. 1n • lan bu futbolcUlerle, Hayati tamn· 
§&ilah daha da çok zaman uzasın tnlyle bir tezat t~kll ediyordu. 
sitsin. Hayatinin yetişmesinde merhum 

B ayatinin tJpl \·e hu. uslyetl: Şerefin çok emeği vnrdJr. Bu !ut-
Kısaca bir boy, ne ıayt!, ne §iş· bolcUmUzlc çok alAkadar olurdu YO 

rnan bir vücut. Kumral saçlar, cld- onu daima. lılmayc ederdi· 
cU v~ saklıı bakışlar. Çekingen ve Oyun t.nrT.1, husuııılyctl«"rl, mezl. 
kendı halinde, nz konuenn, dli!jlin- ;\'f'tl«"ri \·e kusurlan: 
celi bir futbolcu ... Hayatinin klasik bir oyun tarzı 
B~ Hayatiyi bir Fenerbnhçe • vardtr· Bu oyuncunun oyununu ta .. 

Be§ikta§ k41'.§ılqmasmda tarudnn. mamiyle belliyen bir muavin kar 
~lkta§la mUhim bir lik maçı ya- şısmda kolaylıkla muvaffak olur. 
pryorduk. O gün oyunda bir muva. Zira. Hayati, hiç de~yen muay
zcne vardı. Beşiktaş bizi biz Be· ven bir usul ve si.tıtem dairesinde 
!iİ.kta§ı mütemadiyen sikıştrrryoruz. ~yun oynar. Dalma ayni sağ ac;tk
İki taraf da blr tUrlU gol çıkanı~ tır. Krvra.k ve değişik buluştan 
mıyor· Oyunun bitme.sine de pek yoktur- Topu kaplmu sürer, orta. 
az kalmıştı. Ötedenberl oyunun en lar- Veynhut kaleye korner çizgi. 
son dakikalarında gol rı.tmakla şöh iline doğru akın yapar, orada ya 
ret bulan Beşiktaş muhacimlerinl kaleye şilt çeker veya en müaalt 
(bugün de böyledir) son da.kika· arkadaışnıı pa.CJ verir. Diyeceksiniz 
larda. gevşek bırakmak nkıl kim ki aşağı yukarı her açık da bunu 
değildi. Bundan dolayı ben geriye, bByle yapar· Şu farkla ki Hayati 
mildafııaya yn.rdun clmeğe başla.. oyunlarında ne yapacağını çok 
dnn- Sanki ikinci bir sol muavin belli eder. 

r- VUCA üLKü (ıSTANBUL) ve üLKü (U$AK) 
Liseleri Diıektörlükler inden 

Dcralerc llkteşrtnln blrincl gtınU ba,lanac:ıktır. Tnllnıntnaıno mucibince bUtUnlt'ınedl'!l rngele ka.lanlıırm ı;ı

na\·lan clenlcrln b:ı5lıulı ~ ı:tfinden ltlbarcrı bir batta lçlDC:e ynpılac:ık ve yeni hiçbir m:17.el'f't laı.bul f'JClllnıl!ı ır 
ooı.-tır. l~nı;el" lmlmı:J olanlnrm ayın blrlncl gllnfindo:n lt1b:ıttn oktılda bulunm:ılan gı-rckUr. 

: .ı .. ···· .. · ........ ·.ı' . .. .... · ... t •• : • ... ,. • • • .. •••• • •• • ',!~. 

Elemli ,.ı: mnbaıteal Cadde veya soknğ'ı 
Edlrncknpı, l{anıb3~ Sarmaşık 

FaUb, Klrma.stl Cami meydanı 
Çarşt Zlnclrllhan Ust knt 

.. .. 

.. Sırn odatar han nlt katta 

.. Alempb 

.. Bodrum hanı alt kıı.t 

.. KUrkçuter 

.. I~ol:lncılıır 

Tnhtnkale, RUstcmpaşa Mahkeme 
Çarşıda Takkeciler 

Kotancılar 

Ne. sı 

10 
11 
18 
6 

25 
10,11,12 

17 
328 

77 
13 

Cinsi 
Keçeci Pirl cnmll 
Mektep mııtııııı · 
Oda 
Oda (Fe vkani) 
DUkktın 

Odanın l ·2 his. 

Muhammen 
ayhğ'ı 

Lira Kr. 
2 00 

10 00 
2 50 
2 00 
4 00 
1 l50 
1 l50 

MnkJUp difü. 40/120 hb. 
Peyke mahalll 

5 00 
50 

2 50 DUk. J/ <{ hls 
.. 3/ 4. his. ' 00 
.. l/2 hl11. 50 

Babahııs:ın Alemi .Horhor Hnydarhanc mescit mnh; 3 00 • 
Yukarda yazılı mab:ıller 041 ıcncst mayııı sonuna kadıır klrnya verilmek Uzcro mU:r.nyedclerl uzatılınıııtu 

tatcltlllcr lhnle gUıiU olan 2 t.cşrlnlcvvcl 9·10 çarıınmb:ı. gUnU sıı.at lü e kadar Çembarlitagta Jstanbul val:ı!lıır 

b:ışnUdUrtuğllndo \•akıt nkarlar ltule mine gelmeleri. (922G) 

Silrati, nefes kabillyeLi, mukavc· 
meU, maneviyatı yerindedir· Topu 
en k:ınştk anlarda, tlı uznkla.rdaıı 
<'rtalıımnlarda fevkalade milkcm
metdir. Kiı.!a vunı ları, sağ ayağl· 
le aiitleri iyidir. Gerilere yardımı 
ile • çok defa gollere bile mô.ıü o. 
labilecek bir şekilde • işler görür. 
Attığı kornerlerin yilzde sekBenin
de tehlike ve isabet vardır. &ığuk 
kanlıhğını muhafaza eder· Sol aya· 
ğı zayt!tll"· Dcpl!snuınr, eşapeleıi 
klfaycts!zdir· Vücut ve ayak ça • 

lmılan basit ve bcllidlr· Çevikliği 
klfi değildir- Pek o kadar enerjik 
de bir oyun oyıuyamaz. 

Hayati, Beşik~ birlııcl futbol 
takımında, muhtelit ve mim ta • 
kımlarmıızda, senelerce, temiz, gU· 
zcl, nazile, favlsUz oyunuyla ken
dini Bevdirmiş, emektnr, unutma • 
mızn imkan olmıyan kıymetli bir 
fu tbolcüm Uzdilr. 

ımıp Bt'!vglslnin ne demek oldu.. 
ğunu, spor terbly inin blr iıiunm 
yirmi senelik futbOJ lia'Yatihdıi b~ 
le bir defacık olsun bozulmaması· 
nın nasıl mümkün olaoileceğlni C5ğ 
renmek, bilmek, görtnck lstiyenle-
re Hayati en aeçihniş, en mOkem· 
mel, en canlı bir örnektir. 

Bedri GVRSOY 

Kongre 
&-yoğıuspor klUbU IJGoknnlıkuJdan: 

20·0·940 tarihiodc davet edilen 
kongrenin, ek.serlyet hasıl olmadığın· 

dan, 4·10-910 la.rihioe mU:ıadlf cunıa 
günü aaat 21,30 a talik cdlldlflni a· 
zalamnıza bildiririz. 

Türk Bayanları 
Biçki • Dikiş T erakld 

Yurdu 
Biçki ve diklJI hiç bllmlycnlerı. 

O, bilenlere 6, ve dikl,şl blllp mnkastaı 
olmak isUyenlere 3 ayda bUtıln ln~ 
lik ve te!errilatUe eeıuılr surette öğ 
retır, Tasdlkıt dlploml\ verir, taleb-:

0 

kaydma blı.§lanm111tır. Cumartuı vr 

pazardan maada saat 9·12 vo 14 ·17 
ye kadar hergün mUrncruıt kabul o 
lunur. 
Beyoğlu Altmbakknl Babtl cadde.sı 

No. 63 

28.9 .9<':J Cumartesi 
7.30: Program ve memleket 1a&t 

ayarı, 'i.30: lfllz!k, 8.00: Ajans ha 
berlerl, 8.10: Ev kadını, 8.20/8.30. 
MUzlk, 13.30: Program vo rocmlel<N 
saat ayarı, 13.35: Mllzlk, 13.150: Ajaruı 
hııberlcrl, 14.05: PlG.klarla muhtelit 
ıııırkılar, 14.20 : Rlynsetlcumhur ban 
dosu, Hi.00/15.30: MUzlk, 18.00: Pro 
gram ve memleket saat ayan. tS.C~ 

Ha!i! orkestra parçalan, 18.30: Me 
lodiler (Pi.) 18.40: Radyo caz orkC!I 
trası. 19.15: Mllzik, 19.45: Mcmlekot 
anat ayan, ve nj:ın~ haberleri, 20.00 
MUzik. 20.30: Konu~a. 20.50: MU 
zlk, 21.15: ?.l•Jzll<, 21.30: Rııdyo ıtaze 
lesi. 2ı .4~: Radyo anlan orkestram 
22.30 : Memleket saat ayarı, Ajnns 
hnb<!rlcrl, 22.50: Radyo ıınlon orke.s 
trası, ( Yalnır. uzun dalga posta Jile ı, 
. 2.50: Ecnebi dillerde konu~ma ~ yaJ. 
nız kısn dalga postnsile), 23 10 C"..az· 
b:ınd (Pi.) 23.25/ 23.30: Ynnnkl pro 
~am ve kapanış. 

Yazan: SACIT TUGRUL OGET ıt. 

36 
Nevyorkun ka:Iabalık cs<ide "' 

"Dı'inyanm en he'IJCCanlı boks 
kiır§1~~nasını teşkil edecek o
lan dünya · boks şampiymıa..•u, 

1'.endi.~nin doğımıcağı heyecan
dan kat kat f az148tm temin edeıı 
bir h<idi'feıJi ortaya atmal;ta.dır. 

Ma1imıdur ki dünya boks 
şampiyon.asına i-§tirak etmek 
hak1.:ını ka::anan dört boksör, 
yani Amerika, Fransa, Alman, 
Tiirk boksörleri, öbilr gUn şeref. 
li ünvan için Skıtar Garden'de 
dövü.rıeccktilcr. Fakat Türk bok. 
sör'il ·henüz A merikaya gelmiş 
değildir. • 

Runda hayret cd.Uecek bir 
nokta bulı•nmo~lı; ancak Türk 
boksörii Türkiyoocn hareket et
memi§ ve nıeneccrlcri. de Nev. 
yorka gelmiş bulmımasa'l<ırdı .. 

DünkU nüsham1zda bok8ür 
Kemalin "Yıldız'' transat'l<ınti. 
yitıden nasıl kaybolduğunıı an. 
latm~tık. NevıJork polisi, hali
hazırda, Kemalin mencccrlcri. 
nin .~öyledikleri Ccymi3 i.mıli 
bir Amerikalı ha.kktnda tahki. 
katla m.e,şguldffr. 

Gı'2ya Ccymis, Kemali>ı A me. 
rikada1;i bok·., mil.'fabak-alarırıa 
~tirak etmemesi için bir tuza1.: 
haztrlam~. fakat bu tuzağı fa§· 
edc>ı Alis isimli bir Amerikalı 
1,·aduu da öldürerek, daha V(fpur 
Cebe!iitarıktan çıkmadan ka.ç. 
mı§ •• Yapılım ta1ıkik4t, 1ıa1.;il\a. 
ten böyle bir va kanın oerm.Jruı 

ettiğini meydana çıkarmakta. 
dır. 

~ıı halde Tiirk bok.'löril haki· 
kat en bir ga>ıgster çctesile l:ar. 
§ı 1:arşıyadır. ôy1c bir çete ki ta 
u::ak ülkelere kadar dal b11dak 

rlndcn birindeyiz.. 1 gı'bi İnsan kalabalığı bir sc 
akıp gitmektedir. tnr 

Bir dönek yerinde. g~~' 
kız bir polisin yanında d irıdel'i 
bir şeyler soruyor ve el ~· 
küçük deftere bir §eyler 
yor.. . s# 

GMç kızın üzerind~ .. gn. 
gri tayyör vücudunun bütilll 
zelliğini meydana vuruyor. 

salmt.,... :-.:;.,'ff~"!i~~ 
Bu çetenin, bol•sör Kemali 4 . j}\tr 

t yrı . miisabakalara iştirakten mene • Yanından ge--erJcen g-8rı.rııı. JO-
m.ck istemesiyle ne gibi bir men. yari b:ışımrz onun ta.rıı> 
/aati mcvcuttt,r? nüyor. . bileeV 

• EVVf:l<i, bu çetenin boks mll9.· Bu birkaç saniye ~..iııde~ 
la.Tiyle yakmdan alakalı olma.'$ı tetkik nazarlarımızı .ur;; ]lfl' 

liizımdır. Bu (.ete Kcmiılin dünw çevirmek üzereyken t>ırd 
ya §ampiy01W$t için çpk ilnıit fızamız burgulanıyor. 
verici bir boksör olduğunu kc§. Bu genç kız?... . ~~ 
f etmi§tir. Evet, bu genç kız bi,1.e 

Bundan ona ne, diycccksini::... cı gelmiyor... ..,.tJ'bY 
llayır •• Çete Alm.mı, Fransı:, Bir yerde gördük onU !i....-
1ıattd. bizim bol:.sörilmü::iln he. Nerede acaba? en tel'• 
sabına bı"le çalışabilir. Hafızamızı kurcaJn.rk 

Kemalfo ntil,cıabakaU:ıra i§tira.. rar geri dônüp bakryo~ri "j.-o;'1l 
7..-ini önlemek'UJ kuooctıi bir rJ. Birden gözümüze iri 1 • 

kip bertaraf edilmiş olur. yeşil bir çift göz ilişiyor· göılet 
işte Ncvyork polisi bu nokta Hiç yabancı değil bU 

U:crind.e ciddi ve ince bir tah. bize.. ışıın·<>' 
ki.1.at yapmaktadır. Jf'P§hur P<>- Evet .. Biz bu genç Jc~ ıııU?·• 
li8 hafiyesi Vilyam Hod da tah. ruz. Fakat bu mu.nıkill1 
'f.."ikata ayrıca el k<n.rm.u§tur. Nasıl olwbilir. g.rsJl) ı;e-
Şimdi bir nokta var: Dilimizin ucuna (:N i~~o 
Türk boksörü yeti.Jemez.'lc, linıesi geliyor anınıa. j\CSb' 

0 

nııı.,abakaU:ır yapılacak mıdır? daima bir şüphe Vlll"·~ti;r 
Tertip komitesi nı.üsabakala. mu?.. !mkiı.n yok.. orıtt' · 

mı hiç bir surette tehir edüemL ruz. Hem Naranın :Ne'IY 
yeceğiui söylcmektooir. H alb-u- §i ne?... jJllttJ 
ki ha.ki1;i dünya boks ş:ımpiyo. Adnnlanmw kısbk.. oıınıı' 
nıınu seçmek içi>ı iştirak etmesi geri dö~üp bir kc~ .~en ıııt 
lazım gelen 4 bo'k35riln bulıuı. den geçmek için ıgıııı--
mrr,'ft lazım değil midir? §ey ibizi dtirtüyor. 

Ba§lan!Jıç tarihinde iki maç DönUyoruz da... ~ıcef! 
oldıığundan ~ bok8ör de karşı Tekrar ya.nlarnıda.tl bir i~' 
lcarşı!ra gelecelc'lcrdir. Bwıtm i.. genç kızın mükenınıel ğtllltl dıl
çin miisabakıaU:ırm biriııi yap- lizce ile polisle konU§tu .,.. 
nı.ak, diğerini tehir etmek imka. yuyoruz. cdcıt1e}1 .. 
nı da yoktur. Fakat artık şüphe d'sic:Ur· ):B-

Vaziyeti.n ne merkezde halle. Bu Naranın ti kell 1 ·c:i 
dilcceği>ıi yann ok .. uyucıtlan. kından gördUk onu... ıcts. Jj 
mı.za bildireceğiz.'' Peki amma., Nevyor., f01' 

Gazete, bundan sonra uzun u; ne? Niçin geldi bul1lY
11 

·" ~l 
zun clört bokı!örün vaz.iyeUerlni sc ne soruyor? .... ıdı dcı;~ 
sayıp döküyor, yaptığı mUs:ı.ba. Merakınız galobe ~ ) 
katarda aldıkları neticeleri sa.. mi? !)Cl)Dms~ 
yıyordu. (~ ,..,, 
~~~~~~~~~--~--~----------~-----

Grip, Romat~zırıa, 
ve bütün ağrı/arttı~ 

Baş , D ı ş, Nezle, 
Nevralji, kırıklık 

derhal keser 
..- AJ'I 

lcabmda günde 3 kaıe alınablllr. J{t11'P" 
TAJiLl'rLERl!'ıt"DE!'( SAK~niIZ. HER l'ERDE rvLLU 

ISRARLA l STEl'lNlZ 


