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~~i~ Orta.köyde 
l~sarmısak feci bir cinayet 

, 

v~~~':A"yij~~~~ı Bir tütün c:me~esi kıskançlık yüzün~en 
~~::~al~= Metresını bıçakla delık 
~~.re girdller.Fakata· d ek d k ••ıd •• d•• 1 

~:::r.·;~~itEE~ eşı e ere o ur u ı 
~!1~;·Erı;,~~ Kendisi de düşekalka kaçarken 
~ , . ., 0 Yer bulan §Üylo hlr _ 

~~~zd!:ır:~\.;..~~;!i~.~ 8 yerınden agv ır yaralandı 
'l "Mlf ~I ~~i ta.hnp etmışlcr· 
lllL~ ll tıi, ttıl\ir vasıtalan, 
~~~ • .::~u~l'n hJçbir ;,ey br 
~14~· ~ohlo kuyular kum· 
-...,.~ 1t u~ ''e ba:ztbrma dlna
~ ~3- SoJlam'da h&rp ga· 
ıı.L1 llcl ba 15adece Ubynlı bir 
·'b:ı ~ 8a.rmS'll.l< clo ı;ctirc· 

~ ~~l'tn hl'niiz Sidf Darnınl
~' 1lldannı bllmh·onız. E
~·~ el-. dört haııı so.ğan ,.eya 
'~ tt:'bl bir ::nnlmett.en ha§· 
~ ~1. ~ gC!;lremeclilcrsc ne· 
~ '-ij

6
"

1 
bla ld,lllk ordunun 

-,,"' glfnıedJğlnJ lzaJı etmek 

IIASAN KUMÇA u : 

Dün gece sabaJıa. kUft Ortaköy. 
de kıskançlık yüı:ilnden kMlı bir 
cinayet L,lennı~, bir l\dam ka.rısuiı 
bıçakla delikdcşik ederek öldUr. 
mliştilr· 

Bu sabah ya.ptığnnr~ tahkikata 
göre hiidise ~öyle cereyan etmi~
tir: 

Orta.köyde, P~mi§Oğlunda, ri
remeci ookağnıda. 86 numa.radııı. o· 
turan tiltUn amelee.inden lskeçeli 
35 yqlarmdn. Fa.fk, bir mUddet 
evvel Hacer adında. bir genç k&· 
dmla. tanıfmJI, sevişerek beraber 
y~ağn. başhunıılardır· 

._,it itler 
a llsolini 

&:ı~ennerde Af rikada 

MUşterek ha.yat evvell pek tat
lı g~, fakat bet aydan IOIU'a. 
sik mk milnakaşa ve kavgalar bq. 
lamlŞttr. Zira Ha.cer g{lzel bir ka· 
dın ve Faile da. ~k luska.nç bir a· 
dam olduğundan kadnır daimf su· 
rette kontrol etmekte: 

~aklar Harp 't '-no meçhul bir 

''- Y8.Il baktın, göz stWlün, tu
haf konu«!tun !., 

Gibi behanelerle ikide birde döğ. 
mektedir· 

Faik ~ gilıılerde kmk&nçlr~ı 
büsblitün ileri götnrmllş Ye dün 
gece H~erle beraber uyurken sa. 
at iki buçuğa. doğru uyanarak ka-

dmı uyandırmış ve iki &'ÜJldenberi 
zihnini kurcalamakta. olan yeni bir 

(Dc\'1Ullt 4 UncUde) 

GENERAL 
FRANK O 

Sovyet 
kıtal arı 

ı Mlbver devıetıerue 
1 uıa,amadı ? 

. Polonyada 

Alman -Sovyet 
hududunda 

ispanya 
harbe 

girmiyecek 1 
Misafir D&Zlftll 

temasları itaıyada 
biç bir netice 

vermelll toplanıyor 
ıLonclra.. 4 (A• A•) - n. G~ 

Ltmtlro. 3 ( A.A.} - Londrada 

1 
mD Teıdlit ma~ n.azana 8rı

Polonya istihbarat ajansmm aı· nerle B· Yu80lbıl arumda yapı • 
(Denim' thldkJe) (Denmı 4 tlncıüde) 

~ e hareket etti itaıru 11111'1111 

~~~-;!-:ı~~~·:.:: ss baskın Mı· 11 i Şef 
~f'~;:::;:u~:!n:P:c': yapıldı · 

.... f';~~=-":.'"..... · Teni Sow•et elçi· 
c;ı" ~abeşistanın her J 

Yet Japon tarafı yangınlar · Sini ka bal ettiler 
aktı içinde Merasimde Hariciye Vekili de bulundu 

HABER'in şimdiye kadar 
Türk matbuatında 

görülmemiş bir teşebbüsü 

Şl••llllE talıllAta gbtpledea 
llaller 98NUm: 

Okayacalarımıza 
ev vereceğiz 

M.uak mı ettiniz. Oyleylıe Mru fafdl edelim: 
Daimi olnıyuealannm \~ flklrlere ~"' çizilecek w plh· 

lan netredlldlktcn sonra kal"arl.,tınlılmk bJr eTl 10 Btrfncl~ 
1910 • 10 Blrfncl~rln 19'1 arumda fna& et:Ureoek ,.e binayı tertip 
edecelt mUubabCla hn"MH Wrineblbl emrine lmalıııamktır- Bt
mrı b zenvak a.JmJ okuyuca ~ fiaWe bina bedellnl, 10-15-20 
_. gibi bir zaman .. ele,~ mUtebammll olduğa kira Ucretfn. 
den ekslk iakıdtlerle ödlyeblleoektli'· 

Haber'in bu tetehbüİü 
daimi okuyuculan 
tarafından 2'l&b.y)a; 

ka11ılamraa 
. B er sene ayni tekilde mti..ı.hhr tertip edilecek To bir 7erine 

bir~ ev ,..ptmıank ayni teldlile oka,.acul&nnm emrtnc l.mUe ~ 
landanılacaJdır. 

_ ......,,_ ,... "7YI ,. 
Bu o d,_""llLRla~ ~: :."'""' 

'· lıtanbulun imar plim 
· içinde, bir de 

HABER mahallesi 
mevcuttur n bunun talıUkalamu daimi okuyuealarmm alikası müm. 
kUn kdacaktır· 

10 Birinci Teşrin PERŞEMBE trlkün mü? Loodra; 3 (A· A·) - D&ily Te. 
~ • J~grp.ph MUCtesinin K&hire mu· 
•wld& Jdft111• "habiri yasıyor: i , .... .;:: Y ~ Muaollniniıı doğu .Afrikada.ki a.-

Mosk0VQ elçimiz pazartesi Hembn~cbbUsünhemde 
<~bq~l~an~~~~NVgUıı~öd~üNr·"""...vv""""""""'""""""-vvo""""rvv""".",.._~~"""",.., 

~ ~lf 'Ok na üslerinin mUstemir b!r mırette 
~"'- t :ruıramnası cyliıl ayı 7Al"fmda pclc 
'~ ıı. <A.A.) - r.öyter: ziyade ehemmiyet bulmU§tur. Bu· 
t~ -. ~n e~rtdll~ haber hlıtı!ma gün umumi kara.rg8Jun bUyük ha· 
'•~ krtı iki nuruz mıntıık~ına rit.asını tetkik ettim· Harltaru.'1. Ü· 
~1\ lle ~ So\:-·etıer ElrUt;1nln zerine ça.lulmış olan kxrnuzı bq. 
'~~lt tllyc lldemı tecavıız paktı (DeYamı 4 Uncüde) 
~. ~r ~k~-hal:kuıda ?doslıo\"llr 
~~~ be--~'on yapılma.mı~. 
ht th... lıtu,tt raber, iyl ltomıulult '°' ~._ti lçt tııa'1ıı.a. da.yanan Sov. 
~lll~liııcsc zı, B. !ıtolotofun ağus. 

O akarda 
örfi idare 

.le ~U rıı lliSyteı:.ıtı &ibl. iki tA. 
s~)a u/~t iöıtermcsl atırUY. Londra. 4 (A.A.) - FranaJ% mL 

' '41 '1e'-u "\r l'1<la~ma imkanı kamları Da.karda tır:t id3.re ilAn et. 

~ 1 ;:::;.,~:-;:;:.Dil Gol l•hlndo "'"-

' ~e Kınkbmnda 
~~lkın dileklerini dinledi 
"'~e, 4 ( A-4.) - ~- ı mişler ve §ehrin d13mdan itiba. 
~"'ot 1:-;• Saydam, dün nsı ıokaldan dolduran halkm 
~ 6ehrimize gel· (~-.mı it Unclide) 

vazifesine dönüyor •• •• gunu 
Ankara, 3 (A· A·) - Sovyctler 

Birllği tara.fmdan Ankara Büyük 
elçiliğine tayin edilmiş olan Vino" 
gradof bugün sa.at ı 6 da mahsus 
mera.simle Ç.anka.ya köşküne gide· 
rek Reisicumhur lsmet 1nönU tarn
fmdan kabul bu)•rulmuş ''e itimat 
mektubunu takdim etmi§tir· HarL 
ciyo Vekili B· ŞükrU Sa.ra.çoğlu 
kabıılde hazır bulunmuştur· 

Ekaellns Vinogradof Çankaya 
kö!)künde, .gelirk(!]t ve giderken, 
a.akeri bir müfrcız.c 1arP.fmG.:ın se
IAınla.n m ı.ştır· 

MOSKO\' A ET,ç.bıt7. 
' "Aztn:stNF. nöxt11·oıı 

Mczunen memleketimizde bulu
nan Moskova bliyiik el~lmiz Hay· 
dar Aktay, vazife3i ba§rua dön· 
mek üzere pazartesi gilnU Odesa
ya. ·hareket edecek olan Sva.nctya 
vapuruna binecektir· 

'Mezunen Ankarada bulunan 
BUkreş Büyük Elçirnlz Supbi Tan
növer de diinkü P..omanya \·apurl. 
le Köstenceye hareket etmlttir· 

Aland 
ad-al arı 

askerlikten 
tecrid edildi 

Diğer taraftan Roman biiyUk el· 
çimfa Hüseyin Ragrp da dUn ıııa:bah 
Altkaradan şehrimize gelmiştir •. 

Con Aoılerson ~?' 

İngiliz kabinesinde 
tadllAt 

C. Anderson 
Başvekalet Lordu 

oldu 
Çember lap 
vullellndıa 

çelllldl 
.<Yamı S jbıcij4e) 

ingilterede bir 
vagona bomba 

isabet etti 
Londra, 4 (A.A.) - DUn öğleden 

az aonra Londranm Easton iııtuyo_ 
nundan hareket etm!§ olan bir allr'at 
katarı, merkez:t ln:nt:erede kllc;:Uk bir 

aehlrdf.ll gc~ml!ktc iken bomba. ve 
· mitralyöz ateflerinc tutulmu§tur. 

Tren birkaç kilometre ilerde dur. 
mu~. fakat yaralanan klmaelerln ya. 
ralan ağır olmaclığt cihetle, ilk bU. 

yük §eblrde bunları baatahaneye nak. 
ıet.mek U1.ere yoluna devam etmtaUr. 
Lök'inta vagonu hasara uğ'ramı~ ve 
başkıı.cn zayiat olınamı~tır. 

Yugoslav 
bu sahalı 

Akdenizde bir 
temizleme hareketi 

Maltaya yeni 
kanıtlar çıkarıldı 

ltalyan 
donanmasde 
temas temin 
edllemıyor 

Londm. C (A.A.) - Dün ~am 
ne~redllcn bir tebliğe göre, lnglliz 
Akdeniz filow t2 eylU!dcn 2 teırtnt. 
evvele kadar Akdenizde bir temizle. 

(De\"BmJ 4 UneUde 

atletleri 
geldiler 

Yunan kafile reisi yarın ve öbür günkü müsaba· 
kalarda iyi dereceler alacaklarından emin 

Ya.mı b3.4ihyacnk olan XI inci 
Balkan oyunlarma. i§tlrak edecek 
olan Yugoslav atlet kafilesi bu
günkü konvansiyonel trenilc gel
miş, garda. bUyük bir sporcu kala.
balığı vo lmanbul bölgcl!i ~kanı 
tara!md&n kaJlıl:uınuelardrr· 

._. ~ tt - - ,..-""" 

Yugoslav kafilesi 26 qiden mü· 
rekkcptlr. Ka.filo reiıd olarak Simi· 
litch gelmi§tit· 

Trenden inen sporcular kendile
rine tahsis edilen huusl bir w.. 
purla ikamet edecekleri Suadiye 
o~e citmltlerdir·-
~ - - -- ~· 
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47 Yazan : J<adiccan- :J<,a,,fh, 
Dôrt katrrı çözdlller, altı at 

ko3tular; bunu gören Rus topçu. 
lan arnsındnn bir onbaşı ilerl a
tıldı: 

- Ben Polonynlıynn; me can· 
la b:ı§b. hizmet ederim! 

llacı Murat ild fbpçu dab:ı ayır
dı; ~teldlorl serbest brralı:tı-

Dağlılar geriye döndUlcr; yurt· 
la.rma dönUyor gihl yo.pW:ır; ge
ceyi kilGllk bir tepenin UstUnde 
geçirdiler; geccyıınsındnn sonro. 
yola çıkWar; gUn ağarırken bir 
top gürledi; kaleden teııı.uıı ibora. 
zan ve trompet scalcri duyuldu. 

:Mikk1 Haydar Bek haklı çıknuş.. 
tt• Çünkü kalo duvıırlarmda bir 
gedik ı:ı.çılmiştI- Ha.et Murat knma.· 
smı ağmıa, kılıcınI ~llne aldı ve 
oraya. sn1dxrdı· Fakat gen.iş omuz.. 
l:ırı ve tıknaz vllcudu bir tUrlü de
l ikten geçmiyordu- Hacı Mogoro 
onun ardmda bulunuyordu; o.rka· 
d SDll kolundan tutup çekti: 

- Qekll orad:ı.n··· Snnıı: kaç cıe. 
fa slSY.ledfm IQ eŞı:Wılt'k hamallık· 
ttr• 

Ve aelikt.en içeri daldı· 

Hc.cı Murat kcno.rdaki taşlardan 
birine nmldr; bir çeJöBte yere dn-
5ürdü; gedik btly\1.dü, o da. Ha.el 
Mogoroıum lacybolduğu bo§lukta, 
göıilmnez oldu; onu yalım bırak.. 
mzymı birkaç qı dalı& vardı; Ha.. 
cı Mogoronun sendeled!li, HacJ 
Muradm ilk köşcy.l cmllllp ciWğtnl 

gömüler; onlar da a)'Jll yere koa
tufar. BirlmQ dııldkn oonnı. Hac:r 
Murat geri geliyordu ve kollarnida 
gene, gUze1, ince bir tadmI taocyor. 
d·ı. Kadın, omm boynuna aanJım:ı9.. 
tı ; zorla göt.ilıüldnğllml anla.tan htg 
bir hali yoktu· 

Hacı Murat bira.z önce gird.Dtleri 
gcdi[;c va.:rdiğr :mmım Hact Mogo. 
ronyu yerde buldu; lr.r l~ el. 
nmdlltl ~; kIZI1 kanlar tIZUD.. 

ca sakaJmm telleıi e.rasında. pib,.. 

tfüı .. ,ıyordu; ~ l!IOlund& Rus 
ölüleri yatıyordu.. 

- Hacı Murat! ... 
- Ne var? Çabuk s5yle1' ... 
- Hacı Mogoıeyu alalım, Rus.. 

lanı. bnıı.kmıya.lmı! 

- Onun vazifesi ve borcu ibu
k:ı~; bura.da hl~; bmı..

km! Yalıılz, kılıç, tnfek vs hımçe. 
rini alın.. Saltalı uzundur: onu da 
kesin! 

Biraz sonra Kafkas ntmacasr gü.. 
::el o:vmI pençeslne aIImş olduğu 

halde yoldaşlarmm önllnde, dağla.. 
ra. doğru knnatla.nm:ıştJ. 

Prenses, bu genç, cesur, mca.k 
k:uılr, atılgan adamın kollarmda 
kcnc&!ni her zammıdan mesut bu.. 
luyorc1.u: Wm Hact Mum.dm kal· 
bind~ Badece sözUn.ü tutmug bfr a.
damm haklı gururu vardı; avmm 

bir kadın, hem de çok genç ve ~ 
zel bir kadın olduğunu h!c dilşUn.. 
müyordu- Nitekim Rus hududunu 
g(!Ger gC(lmez onu yedek atlardan 
birine bindirdi; sonra knnkard~ 

Hanefiyi çağırdı: 

- Bike'yi dosdoğru anama gö. 
tilr; onun mis:ı.firidir; dilediği za. 
man gidebilir; rn.hat8ız ettllme ku. 
tura b:ıkmasm. Knbtüıat Ahmet 
Handa.dır, bu kadar cr1ten aıme. 
seydi! ... 

Bikc'nln mesut yUzil durgunlaş. 
tı; ipek şalın saça.klan ara.mnda. a.. 
çtlınış olan iri ~a:nbn.k sarardı; ör .. 
tUndU; eğer küçük hlr 1lmlt olmasa 
isyan edecekti. 

Aalnn lfon kız.kardeşinin kaçını.. 
dığmı duyunca ndeta kUkredi: 

- Hacı Murat bil!ln ki onunla 
her nerede kal"Ell~anı nncak kı
lıçla konu"ncağmı; ibu namus leke. 
sini ancak kan te:nWcr ... 

On ~ gUn kadar sonta genç ve 
gtlzcl Bike, sevgili kat'eslnden göz.. 
Yaula.n d5kerck s.ynldr- Hacı Mu
radın nnnesinin. ellerine sarı~: 

- Dünya.nm en mes'ut annsı 
lcmlln!--
D~ti- Sananın boynuna. sa.nJ.. 

mış, ısanki son defa yalvarım§tI: 
- Ah, burada kalaydım; ısa.na 

kul ola.ydıİn ! "" 
Bu sözler dağlı ana ile dağlı ks.. 

d:mm gururlarını o)qja.yordu; km
kançlık duymuyorlardı. Hatt! Sona 
boynuıı.u büktU: 

- Nidelim, Hacı Murat istemf. 
yor! ... 

.A:slıu:ı ibcy kızknrde3inin en kil. 
~ bJr !e.nalı'k gönneksizjn geri 
yollruımasma rağmen intfkam hır .. 
smdaıı vazgeçmemişti; fakat §lındf... 
Ut onu aramak §{)yle dursun, kar
aılaamnk da blcmlyordu; mo.ksa.dı.. 

na ancak Hacı Murat yalnızken, 

bnskm §eklinde saldırmakla. erebL 
llrdt· 

Ha.et Muradın artık kUçük inü.
ta.nııarr, kilçUk davalan kn.!ma.m~ 
tı. Kumuk'da, Tabasara.n'da, hatta 
Kabartny ova.18.rmda. g6rülüyor, gö. 
rlllmeslyle ortalığı altüst etmesi, 
sonra yok olması bir oluyordu- Şa. 

milin öteki naipleri de onun gibi za,.. 

ferler kazanmak için her fcdakil.rlr. 
ğı yapıyorlnr; bu sn.yede Ava:r vo 
Çiçhı milletlerhıin istik15.l hareketi 
elmale, H.azer denizi kıyılarma doğ. 
nı g~Uyordu-

Komuk illkesin.in Şamilin eline 
gesmesi §imal ve cenup Kafkasla. 
rmı birle.r;tiren yolun kapanma:u 
de:mekU· Çar Nikola bu nokta. Uze.. 
rlno parma.ğnu koynı~; har"oiye 
naztrma sormuştu: 

- Oradnld gcnerallerlmlz uyu· 
yorlar mı?-· 

(Dcvııını \V) 

{t'-it:~\'~ . . . ' .. : ' ·, . . . . . . 

fl.1 al:dut ihtisas mevzuu 
olmalı 

L 1sELERDE yalnız eski ha.rf. 
ler:I değil, bir de arapça '\'e 

f:ır6!,;a ö'rretilml•si ha.Wunda. yazı
lar yazan ve bu fikri müda.fan. e
ılcn1cr ,ıı,r. 

nır gnzetc: Biz \11.ktiyle yazmış· 
t '• cb nğmnnm payuu almıı:-tık
ı;og::n nynl mai ba,kası ileri sU· 
rüyl r, biz bu husu5t:ı. bir fcy söy
lcınijioruz.,, l..'lhklı bir hilo ile yl. 
U" fi!trt benlmsedii:htl snkl:ı.mı • 
'\Or• 

• .ı..i ·cfcrdo eski Jııı.rflcrln de oku. 
folm" ı! G:ı.rip dl'f,11 mi? İşt~ bu· 
gün buna öne sUrcnlerc dün Nec
mcdL'ln Sıı.d~ Akl}:ınl'da ce,·:ıp \'C• 

ı; ul" ve bunun tı.D~ t!nh'CMffcyc 
:ı·t mahdut bir ihtts:ıs me\'ZllU ola. 
blJecel:rt mUt:ı.lea'!ırn. \"1lrı:ı.nık faz
fosmdan f:ıydn drğil, z:ırar göre.. 
c-c~'1ınlzdc tcırnr cfilyor· Doğnı
Fnzlasmılan f:ıy<!ıı. değil, zarar gö· 
rccci;-imlz mu?uıldctt ... Yalnız bte
nebUeeck bir tek sey \'ar: Unlver-
ikııln mtlhdut mUt.eha!!8m ye~. 

tlrmck mc\'znu üzcrlndn durması 
Bun& yann ı.;lddctlo muhta~ olaca
ğmuz mnlıakknk· Eski kayıtlan 
fiöldlp okuyabilecek bugiln ellcak 
birkaç ki~inln bulunduğu söylenl. 
yor ... 

Kayıp bir eşeh bulundu 
l Sl'ANBUL Belediyesi kayıp 

~klcrindcn birini bulmu~ 
Du e~k hant,1 eşek mi dlyecc'ABI· 
nlz? A'ksarııyclaki SUtçU bostanı. 
Belediye burosmı çocuk bah~csi 
yıı.pmak iı:in 1 timllikino kamr 
,·crml~ Tetldk netic~lndc anla.. 
r;ılmrş ld ibunınnı dörtte U!;U kcn· 
dis!nc aittir· 

Al!ah kulnntı so,inılinnek l~ln 
önce eseğtnl kaybeder, onra. da 
buldurunnuş. l~tc belediye de bu· 
gün nyni vnziyct~. Eu ml3al b!ze, 
belki ele bulamıoo~ dalın. birçok 
csckleri lm!t•nab!lcocğl.:li Jıatırlnt
tı- nır bclcdlyıınin ncrclcrlnln 
kendL;lr.c n!t olJuj;'Onu lıUmcmcsl. 
ol garip bulmamnıı ... I\"i:ın.yet onun 
canb IJtr mahlfık olm::ıdığnu dil· 
~UnmeU. 

H X BE 'R - Akşam Posta11 

!.___ ___ ~_·_--_ ~ ;~~ 1 

Kömür işi 
Eti Bank 

nakliyattan 
vazgeçti· 

Dün, mmtaka iktısat, ticaret 
belediye iktısat müdürleri ve 
şehrimizde buhman Eti Bank 
umum müdür muavininin iştira· 
Jdyle bir toplantı yapılmıştır. 
Eti Bank tstanbula kömür nakil 
ve satın işini organire edeceğini 
bildimıi~tir. 

Toplantıda tevzi ve sntış işle. 
ri için yeni bir formül araDin13 
ve neticede Zonguldaktan kö· 
mür scvkiyatı dört firmaya br
rakılmıştır. 

lsta.nbula kömürler, Ereğli 
Kömür Şirketi, Belediye Koope· 
ratifi, Hayri Araboğlu ve diğer 
lbir tüccar vasıtasile getirilecek, 
dağıtılacaktır. 

Evvelce deniz nakliye masrafı 
olarak 215 kuru~ tesbit ed.ilmi~ 
ti. Vapurcularla. yapılan temas
ta. ton başına nakliye masrafı
nın 300 kuruş olabileceği anla· 
sılmış, nakliye mn.srafrnm böy. 
lece yeniden tesbitine lUzuın gö· 
rülmtiştlir. 

Japonlarla ticari 
müzakereler 

başladı 
,Yeni anla§manın 

esasları tesbit olunacak 
Anlaır.ı, S (Hususi) - .Japoıılar. 

la ara.mızdnkl mlll mUbadelealnlı:ı art. 
t.mlmasx ve birı;ok acbcplerle muaı. 
JQkta kalmı11 t!caı1 meselelerin baW 
kararla12tınlmı§lır. 

Du mııksatla .Japon murııhhaal&rly. 
ı. murahhaslarımız; aanmd.ıı. barlcly. 
vekruet!ııde mü.uı.kerelcre geçllmf~tır. 
lı1Uzakerclerin sonunda yenl blr tlca. 
ret anla§tllaaınm cu.atarı tcsbit olu. 
nacaktır. 

Museviler 
Dün türkçe konu§maya 

and içtiler 
BUtU.n dünyadalü Museviler, dlln 

dUnyanm 5701 inci kunıluş yıldılnO... 
millıll tcsit ctmJ~lcr, bütün Ho.vra ve 
SJ.nagoklnrda dualar yap~lardrr. 

Dtın bu mernslm csn.asmdtı. §ehrl. 
mlzdckl bUtUn havralarda. "Bııla.t 

Türk Birllğl Yardım CeınlycU" n1n 
blr türkço ICODlJDUlma.n hakkmdıı be. 
yannnmc.:ıi okurunu§, and tçUmı,tir. 

----'O,_ __ 

İtalya ile ticari nıünase· 
batımız ne safhada? 
ltalya.dan htı#ıtı \ "C diğer bazı mad.. 

delerin it.hail dovam etmektedir. Bay. 
lece ltalyadan alacağımız olan 3 mn., 
yon lira, 783.400 liraya lnmtaUr. 

Blltçe yalanda ta.stıye olunduktan 
eonra, ltaJya ile yeniden normal U. 
caı1 mllna.sebata. ba§lanacağt haber 
verllmektedlr. 

Takvim 
ValdUe.r \'&IQU Er.ant Vaaa~ E7.&DJ 
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Fiyat murakabe komisyonunda 

Manifatura toptan· 
cılarznın itirazları 

kabul edildi 
Fiyat murakabe komisyonu 

dün toplanmış ve mevcut mani. 
fatura stoklarının fiyafü.rı hak
kmda verilen liste üzerinde 
meşgul olmuı;. manifatura eş
yasw.ila ikinci el na.mı verilen 
toptancıların azami kar nisbet
lerini tnyin ve tahdit eden ka. 
rar hakkındaki itirazlarmı ve 
serdettikleri mucip sebepleri 
haklı görmüştür. 

Buglin öğleden sonra dıı mü
hinı bir toplantı yap!lacak, stok 
ve piyasaya scvkedilmiş mani-

fa.tura cşyasmın fiyat listesi ü· 
zerinde tetkikler yapılıın azami 
kar yüzdeleri tayin ve ilim edi. 
lcccktir. 

Diğer taraftan manifalura.cı
larda. alt5am birliklerinde bir 
toplantı yapmış. bu ıne3elc hak-
hmda diloklerde bulunmak üz.e 
re 25 kili~ilik bir heyet seçmiş • 
!erdir. Bu heyet murakabe ko
misyonunun bugünl:ü toplantı -
sma iştirak e<lerek istenilen iza. 
batı verecektir. 

Bir delikanlı babasının 
üzerine_pıçakla yürüdü 
Ayağı kayarak yere düşüp 

kendi yaralandı 
Dün ak~am Sirkecide, Hoca.. 

paşada. oturan ve birkaç defa 
tımarhaneye girip çıkan Yusuf 
adında bir genç, arkadaşla.rile 
gczmeğe gitmek üzere babasın
dan para istemi~, fnlmt babası 
Ali vermeyince aralarında şid· 
detli lbir kın-ga çıkmıştır. 

Kavga büyümüş, Yusu.f bıça 

Hava Kuruınu 
varidatını 

arttlrmak içın 
Dün Partide büyük bir 

toplantı yapıldı 
r.rürk Haha. Kurumu lstanbul 

vilayeti teşkilatı idare heyetleri 
dün Parti merkezinde büyük bir 
toplantı yapmışlardır. Bu top· 
lantıda Vali ve Belediye Reisi 
Lut!i !Kırdar, kay:rrı..akamfar da 
bulımmu.stur. 

Celseyi Parti Baş!mnı Reşat 
Mimaroğlu açmış, sözii Erzu. 
nım mebusu ve g~eı' merkez 
Başkanı Şükrü Koçağa Vermilj· 

tir. 
Şükril Koçak, bugünkü harp· 

te görüldüğü vcçhile muvaff:ı.. 
kıyetin havn kuvvetleri çok olan 
tarafa teveccüh edeceğini, Tilrk 
Hava. Kurumumm on yedi sene· 
denberi binlerce tayyareci ye
tiştirdiğini, birçok modern te· 
sisler vücuda getirdiğini söyle. 
miş, bütün bu masrafları kat"§I· 
la.mak için kurwnun ancak fitre, 
ı.ekat kurban dc.risl ve i.za. kay· 
dı gibi dört varidat menbaı oı· 
duğunu söyliyerek demiştir ki: 

- lstanbulda geçen sene kur. 
ban derisi varidatı 10 bbı lirayı 
geçmediği halde Kcmalp3.§a ka· 
zasmda kurban derisi varidatı 
20 bin lirayı bulmuştur. "Yedi 
yUz bin nüfuslu bir şehirde ise 
dalıa fazla varidat temini ica.
beder .'' 
Şükrü ~oçak Kurum varidatr 

nıın ç;.ogaltılması sebeplerini tet: 
kik etmek Ü7.ere lbir encümen 
t~ilini tc.klif etmiş, 2-1 kişilik 
bir encümen seçilmiştir. 

Seçimden sonra yarın tekrar 
umumi surette toplanılmak ü-
7.ere içtimaa nihayet verilm~tir. 

ğmı çekerek ba'casmm ilzcrine 
hücum etmiştir. Tam bu sıra.da 
Yusufun ayaJı kayarak yere 
düşmüş elindeki bıçak boynuiıa 
saplanarak asır surette yara.. 
lanmıştır. 

Y arııh Cerrah paşa hastaha
nesine kaldırılmış. zabıtaca talı
kikata. başlatımı~tır. ·----

Nüfusumuz iki 
mılyon arltı 

Nüfus sayımının 
son lıazırlık!arı 
tamamlanıyor 

Umumi .nWus &ayimı gUnünün yalt.. 
laşmR'"t dolıtymylo iltııtlstfü umum 
mUdllrU CelAl Aybar birkııt gUno lta. 
dar Ankarndıın ~ebrlr.ı.lzo gelerek y&.. 
pılan hru:ırlıklan g6::dcn gcc;lrecekttr. 

Şimdiye kadar yapılan icto.tlBUk. 
Icrc gılre memleketimizin nU!wıu b1r 
senede. binde 22 nlsbetincle artm:ı.kta.. 
dır. Bö:, lece her sene nUt'uırunıuz Z:SO 
bin yükselmekte, 35 senesi snyımm. 
danbert geçen be§ :ı.nc :>.artında. i!lo 
2 milyon artt:ığ;mız ta.lımin edilmek.. 
tecUr. 

Çll:ıkli Balkan mcmlekeUerltıdeıı 

de blrçolıt muhacır gelmtş, Hat.ay da 
tnı.ıık olunmuııtur. 

nu nradıı istruıbulda büyük bir ta. 
lehe ~-ını olduğundan :tııtanbul nU.. 
tusunun d:ı te::ay1.lt ct.ınif olduğu gö_ 
rtllecclttlr. 

Dünkü ilıracat 
Dlin mühim bir klsmı taveçe ol. 

malı: üzere 160 bin 11.rnlık ihracat ya_ 
plloıı~tır. 

----coı---

Mısır ve Darı 
ihracatımız 

Mısır ,.e darı Uıracat blrlllclcrinfD 
l§UgaJ. çeıı;e\·c:ıl tc;inc &lmml§lır. Bun. 
larm ihrac!yle !zmlr, Se.msun ve Jıler. 
sindeki hububat ve yag-lı tohum bir. 
liklcrl mC§glll olaca.ktır. 

--~o~---

Hakkı Nezihi 
lki ny mezuniyet ~ olan Ti. 

carct VekAJcti İstanbul teık.i.IAt .. 
!andırma mUdfirU Haltlı:r Nezihi, 
mrntaluı Ticaret MtidUrlfiğUndc bir 
vazl!eyo nakledilmiştir. 

Doğru~ 

D ... ·ı ,·? egı m ,,,,,· -
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Bu adam yanmd&ki ~ ~ 
tan Ust.tekl beyaz bel~ tA" 
Şu prtJa ki, yolUDU ~ F 
her delikten birer defa geçe 
eıek.. 
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ı Olaıadığını blldirdlf 

· ~ Con Enderson ~ 
!Başvekalet lordul 

Amerikan Cumhur 
namzedinJn fikr i: 

'' Ameı ikagl 
sulh içinde 
muhafa za 
etmek! ,, 

fakat İngUtereye 
yar ımı garanti 

ediyor 

R A B p; 1' - A 'k~m PO$tuı 

Japonya 
harbe girerse 

Amerika ne 
kaybedecek 

lngilteı e ne 
kazanaca k ! 

• 
Jıponyanıa mali ve 

iktisadi vaziyeti 
bozuk 

AL MA NYA DA 
Bari in 

Ve diğer yirmi 
şehir 

bonıbatandı 
İagillz tayyareleri 

en uzak 
mıntakalara kadar 

naluz ettiler 
J(lcvclatıd, 3 ( A.A.) - (.\.mhu. l,,oııdra, S ( A.A.) - Üç ta . 

riyet partLının reisicumhur 111ın. raf!r paktın nazizme karşı mü· Ncvyork, 3 ( A.A.) - lngilıı 
zedi \ilki. Klcvelar:d'da ooylcdiği cadclesindc Amerikanın lngilte. tay·yarelerinin Bcrlin \'C diğer yir-
bir seçim nutkunda, "Am~rikayı d ını za'-' fi t • mi §ehir üzerine yaptıkları hava 

reye yar ım /I a acagına taarruzlarına dair gelen raporlar 
sulh içinde muhafaza etme!<i:,, az. bı'Ja· kı"s artması gtindeıı ·· guoo bu sabahki Nevyork gazetelerinde 
mini tekrarlamıc:tır. t b ·· t ekte ··e Ut h . e aruz e m • a ayan büyük başlıklarla intı~ar etmic:tir. 

\'ilki, icabcden müdalaa tedbir- B T.P• • Am • '" azası . nı:ıgın nikanın BU.tün gaıctc!er Ingiliz hava kuv. 
lcrinin alınmac:ını talep etmiş ve 1ngiltcrcye doğrudan dog·ruya vetlerinin Almanya iriııde ıııaklara 
Amerika Bırleşik Devletlerinin si. :w 
ıtıhıanmac:ı aleyhin~ dahi olsa ln- mali yardımda bulunması hak· nüfuz ederek petrol tesisatını ve 

kmdaki teklifi Amerika efkarı fabrikaları bombarx··man ettikte. giltcreye yardımı garanti eylemi~. 
tir. Vilki, ı\merika Birle~ik Dev- umumiyC'sindc görülen terakki. rini bilhassa kaydey. mektedirler. 
!etleri ile Kanadanm müdalaa;:;mm nin bir işareti olarak telakki e· Loudra, 3 ( A.A.) _ Hava ne.. 
koordinas,,·onu ,.e Llıtin Amerika dilmektcdir. za t"nd n bugün "ıTted 

~olldra. 3 (A.A.) _ J,.'o"/Cr.· .ı re ı e Ot; en sonra r· · J ılc ekonomik ı~bırliği lehinde oldu. Japonyanın ikJısadi vaziyette tebliğ edilmiştir: 
n :1;ışvekaict tarafından bu :sabah ğunu söylemi~fa. yapılacak bir tetkik iki esaslı Kesif bulutlar \'C 1ena rürct 
1.eş'.edılcn bir tebliğ. Ç-Orçıl 1,:füi· Amerikalıların müdafaa hazır- uoktayı meydana koymaktadır. şartları lngiliz hava kuvvctleriiıin 
t~ndc bazı makamlarda bır de· lıklarmda çok geçikmiş olduğunu Bunlardan birincisi harbe de. dün gecekı harekatına halel ver· 
c)!ŞI ·~iğ~n yapılmış olduğunu bil· SÖ) !iyen Vılki, Amerikalıların. · · 1• l mistir. Bunun!a beraber filolar Al 
ırınıştır. vam ı~ın azım o an maddelerin • 
D ~. . "ltazırlanıncıya kadar yeni enler. tedariki için Japonyanın ne de· ınanyada ve Almanyamn iş~ali al. 

01 egışıklikler, !':U ~melle hü'fı:-;a na yonal hfıdıscler istemediklerini, tmdaki arazide kain askeri hedef. 
unabilir: ila\'6 etmi~tir. reeeyc kadar Amerikay:ı. tabi !ere taarruzlarına devam etmiıler. 

la ~abık baş\ekil Ne\ il Çember olduğu, ikincisi de Amerika dir. Taarruza utl;rayan hedefler a-
f ) n, başvekalet lortlu •undan i~i· kaynaklarının bir kısmını Pasi. asında Stcttin. Ilamburg ve Bott. 
da et.ın:ş \ie ,·erine. şimdi\ e kadar mcmiş ve her amf!liyattan sonra fik nıiidafaasınil tahsis etmek rop' da petrol tcsisatilc, Esscn'de
J~hili cmniy.et na.;ırı bul~nan Sir ekseriya rnkubu1an tali derce<.-de mecburiyetinde kalırsa. bu hal ki Krupp fabrikası. Kolonyacl:t 1/n Ander <m tayın olunnıu~tur. zorluklarla bir harp zamanının a. lngiltcrcyc yapmakta olduğu ih mal"§andiz garı. Hamın civannra 
h r nazırı Herbert r-.ıorrıson, d~r normal gerginliği kendic:ini zaruri racatı azaltmnyacnğıdır. bir dcmiryohı birleşme nokta ı ,e 
tı1r~ emniyet nazırlığına getirilmı~r olarak hisc:cttirmi~tir. Döndüğüm· Çünkü evvelce Japonyaya ;;ön bazı dü~man ha,·a meydanları 

1' dcnbcri· sıhhi vaziyetimde çok sa. derilmesi mukarrer ?Mlunan vardır. borr:'i\?k kontrolöni Vikont Cran Jah \"Ukubulmuşsa da. bir harp malların hepsi lnglltercye sev- Hamburg ve Vilhclmshaven nh. 
tin · ı ·ont, Caldecoto'nun ye kabinesi tlzac;ı için esa<:Jı olan va.. kedilcccktir. Japon ticaretine tımlarile Amsterdam, Rotterdam, 
\l k~ domınyonlar nazırı olmuştur. zifclcri daha uzun rnilddct gcçmo- Anvers, Flessingue, üstende. ca. 

01
1 0 nt Ca!dccotc i e. istifa etmiş den hakkilc ifa edehilcccğimi um~ Amerikanın vaziyet edece~i am Jais, Chcrbrourg ,.e Gucssant li. 

r an Lord He' artın hakimler heye· muvorum. bargo arttıkça İngiltere 1le ya. manları ve bu limanlarda bulunan 
1 ıs;n lortturruna getirilmıştir. tiu §artlar içinde şizden milletin pılacak ticaretin hacmi de o nis· gemiler de bombardıman edilmiş-
ti~ eni iaşe nazırı şimdiye kadar menfaati namına bugünkü mcsuli. bette artacaktır. tir. 
d ret mızın olan Andrev Duncan- yetlerimden aHcdilmekliğimi ve is-. · Mesela, Japonyanm ihtiyact Dün sahil km'\·ctlcrine men up 

ır On · l " l ak .. d:ı · , .. un yerme tıcarct nazır ıgma tifamm kabul buyuru m · uzcre olan harp malzemesinin yüzde bir Blen~im tayyarcmiz, kafilele. 
nı } Uzba 1 Ol her Lyttclton tayin Krala tevdi edilmesini ricaya mcc. 70 i son senelerde Amerikndan rimizden biri üzerine muvaffaki· 
~ll'!u ıur. buriyet hissccliyoruı.1. ithal edilmiştir. yctsiz hilcumda bulunan bir dfü;. 

:ıar aktıre nazırı Sir John Reith, Ilükf1mcli11izin teşekkülünden. Bir memleketin hurda demir man tayyaresini tahrip eylemiştir. 
~· 1 ~ '" inşaat nazırlığına ~ctiirl· beri hakkımda gösterdiğiniz hara. stokları tabii olarak 0 memle . Iki tayyarrmiz üslerine dönme. 
ıl~~ır. Bu yeni nazırın vazıfeleri, retli muamele ve lutufüfırhğı tak- ketin sanayi kudretine tabidir. mi~tir. 
fa t c ne~rcdılecek bir deklarasyon dir etmekte o:duğumu Ye idareniz Lrmdra, .1 (AA.) - Salıyı çar
~c· esbıt olunacaktır. Sir John altında bu memleketin müttefikle. Sanayiciliği yeni olan Japonya ~ambaya b<ığhyan gece zarfında 
i -.e-•thden açılan nakliye nazırlığına ri ile birlikte, Avrupamn büyük da hurda. demir stoku azdır. Bcrlin üzerine yapılmı~ olan akın. 
ecı ·1 }~rbay l\loarc Br:ıbazcn tayin bir kıı;mım esaretten her halde Bu dn Amerikanın va?.Cttiği !ara iştirak eden bir lngiliz pilotu, 

1 ını,tir. farksız bir halr sokan vah~et kuv· ambargonun ne derece Japon şehrin ~imalı garbisinde bulunan 
Sı~fyvekıl Çörçil. maliye nazın vetlerini mağliıp ctmcğe muvaffak harp imalatına halel getirdiğini bir elektrik fabrikası üzerine ya· 
f.' \ın1~lcy Vud ile mesai nazın olacağına sarsılmaz itimadım bu. gösterir. pılan hücumları şöyle anlatmakta. 
ı~~~et Be\ ini, harp kabinesine gir lunduğunu bjldinnek bterim. Birkaç senedir Çine karşı dır: 
ha t:n da\ct ctrniştır. Bu suretle yaptığı muharebede imtihan Bombardımana son derece mü-
tı(jrp kabinesi azalarının adedi. al· Çcmbcdayn muhafaza· geçiren Japonya r.n.flfı..syon ne. sait hir gece idi. Fakat, belki de 
11cs~n. ~·edıyc çıkmı,tır. Harp kabı kar reisliğinden de ticclerini hissetmekte ve kağıt avcılarla iş birliği yapmakta olan 
liatrın diğer azaları, Ç.Örçil. lord k. ld' mühim projektör grupları mevcut 
Se ı aks. Grcemııd. Alli \O lort çc ı ı para cıkararak mali vaziyetinin bulunmakta idi. Bir noktada 15 

a\'erbrook'dır. iktısndi vaziyetinden iyi olma· kadar p~ojektör bizi durdurdu. 
ç ..... h J.onılnı, 8 (A·A·) - Çcmbcrlny~ dıgwını l"'ÖStcrmektc<lir. 1\1 f'h 1 t d '"f t 

-u erlaynin Çürs:ilc mclrtubo nin muhafnzıı.kar partisi reisliğin· 0 n aama ı avcı ara csa u c -
lo den istifa ctligl haber verilmekte- meksizin projektörlerin hüzmele-

J;ı ndra, 3 ( A.A.) - Çember. dir- B· Çcnıbı:>rlaynin bu kararmı Silah fabrikaları rinden kurtulmağa muvaffak ol. 
k{n başveı...;ıe gönderdiği aşağıda. bildiren mektup yakında içtimaa l l duk ,.e bombalarımızı attık. Arka 
t'Un tnek~upla istifa kararında oldu. davet edilecek olan nıuhııfazakar norma ça ışıyor top~umuz dört şiddetli infilfik 

A u. bıldinnistir: partiye mensup parlmflcnto azala . J...ondrn, 3 (A· A·) - Mühim ln- saymıştır. 
zıı Vintson'wn rmm, parti reisliğine namzet gös. gifü sil8.h fa.brlkalarmm ekserisi- Stcrkrade fabrikası üzerine yap-

Lüzumlu aı·büminler 
nerede bulu.ruz? 

Ş J.UDİ\'E kadar yapılım kc
ı-übelerin neticesine gört:', 

in an of:luna en IJıumlu nlbtiıniıı 
~killerinin t ript-0fo11 ile liz.in rn 
,i,tin admdnl.I nıninli n. itler olılu
~unu hunrlan iinceki yazıdn htlclir. 
ml~tım. Şimdi bunları hangi ye. 
mcklcrde \'e hangi nisı•etlcrdc bu· 
l:ıc.:ığımm a.ııl.:ı.tacnğım: • 

l - Jnsanm lıUcrclcrine şeldl 
,·eren. onların sc.klinl de\'am cttt· 
ren trlptofnn: Slitfo ı,;; 2,4 
3,9 (t:ılıli yüzde nls}}Ctlc \'C gram 
h~b!~·Jc) bhnd:ı.n bnşka etlerin 
knnında da pek a:ı, ruıc:ık eser o. 
!arak bulunur. Bu aminli nslt h!l· 
kımıııdan in anm has gıdası süt 
n~ onıınlr. ~·apıln.n t.ereyuğı, yo~'"Urt 
'e ııeyn:rlcrdir· 

2 - İnsan oJhınun bUyilmesi 
fc:in Jilzumlu olan füin: Gene süt. 
te !l,Si ..ı.. 7,62 - li,49· J~ttc 
:J,8 k::ı.rıda 11,3 + G,7.>· 
· 8 - Jıı an 'iicudundnkl hlicrc· 

lcrin küliürt madenine lüzumlu lls· 
tin: Sütte l,73 + 0,07, ctt-0 2,S, 
kanda o, i + 0,3· 

Ilunlarclan • b:ı.;:ka. lizin nminJi n· 
sidi ığır etinde yüzde 7,5, yumur
tanm sn.rı .. mda ~,81, yumurtanın :ı
kında :J,76, ııolıutta \'e bczclycdıı 
4 .P8, fa ulyedc ·1,58, bademde 0,72 
nhpetlerlnıle bulunur· 

Grııe görülüyor ki, süt insan 
o~lu Iı;ln her yn ta fam bir ı;ıcb. 
dır. Fakat ins:ının et. yemc<kn, sa
clceo nebatlarla Ye siitle, yumurta 
ilo normal bir surette ynşay:ıp ya· 
ı;;ı:rnmıyaenğı, bu işin mütcha.o;sL">· 
lan arasında lılrnz lhtilufa sebep 
olmu~hır· Sığır etinde )izin ~"iizclo 
i,5 olduj:;•undan 1037 3,Jmcln. top
lanmış olan •').'C"meklcn:lo hıfzıs. 
ı.ılıha" kongresi, inSlln \'iicudunun 
aminli w it ba.kınımdnn muha.fıı.w. 
sı f~ln et yemC'j;rfnln mutlaka Jü-

' zumlu olduğuna lc.-ır:ı.r 'cmıiştf. 
Frenkler de et dcninco en b:ı.,tn 

filaklar husule gelmiştir. A\"dct et. 
mek üzere bulunurken diğer bir 
tayyare hamulcsini attı. Topçu
muz bunların patladıklarını mü. 
§ahede etmiştir. Yangmlann şid
deti arttı ve biz yüz kilometre ka. 
dar uzakla~tığımı~ zaman alevler 
şiddetle yükselmekte ve infilaklar 
da dc\·am eylemekte itli. 

iXGILT.tmı~ tlzımlI\DE Al,JUAN 
1''Aı\LtYtjTİ 

I.ondra, .1 ( A.A.) - Hava \'e 
emniyet nezaretlerinin tebliği: 

Dün akşam erken, düşman tay· 
yarcleri. Susex kontlu?;ru sahilinde 
bir şehir üzerine bombalar atmır 
tardır. Bazı evler 'e dükkanlar ha· 
rnra uLrramıştır.Bikaç ölü ve yaah 
vardır. 

Dün, ccman 10 düşman tayyare· 
si düşürülmüştür. Bunlardan bir 
tanesi hava clafi bataryaları, 9 ta· 
nesi de a\'cılar tarafından düşürül· 
müstür. 

sığır t'tİni lıatırn ~etirir'er- Onl 
da ığır <'tlm!cn b:ı. lm l !erin h<' 
si lüks l. .. bitindcnd f· u:zim 'i 
sığır etimi n zlyadc lw~ un eti 
ltcçi eU yl~·t•nler lı;:in o ı.on:.,ı't'n 
hırarı ta1bilt cdilcm<'z, f:Ür,• .u 
ziıı ;\ alnız s•!;ır ctind" ':ırdır· 

O h:ılde, in :ı.n 'ucuilunn en ~ 
kın olan Mğır ctir.I ~ çmis lıizJ 
gibi iııs::.nl:ır hendller:nc lUzum 
olun lizin ma<ldcs"ni s itt~n, 3 umu 
trul.ın, fn ul~edt'n t ınin ediyor 
lll'm<.'klİr··· Cununl:ı lıcrnbcr sı·t 
etini çoltç~ ~cmiycn bi?Jm gibi i 
snnl:ır l:e~dilrr:no lüzumlu ob 
lizin r.ınl1 lc~ir.i sütten, yumurt 
elan, fasul~ edcrı t<>mln ediyor 
<lrnu:':tir ... Eununbı. bt'robcr sıg 
e1ini çokç:ı. 3 İJ en millctlcr'1o 'lic 
dun dalı:ı. cnd:ı.ınb, <lıılm lnC'.e old 
j;"Unu inkur ctnl<'k llo Jmbil llt'ğı 

dir· Sıi;'lr etinin in ana. 'erdiği ' 
t.nmiıılcrlo m:ıiI-enlerl rlc, hele tir 
.1t ı,'1uldcslnl l.Icte."l IJ ot ma.dcnl 
baJw:ı. hiçbir et temin edeme 
inS!l.Jla IU:r.umlu olnn on iki mad 
nin hcpsI ynlmz sığır etinde t 
marn, ba51m türlü etlerin IX'psb 
de ek'iiktir- nnn için insana f 

fa)·dalı d sıı:;-ır etidir-· 
Demt>k oluyor ki, yemeklerini: 

ılc nzot munı1..enesini {;emin etmE 
istcrsentz, ab'D'hğmızm her Jdlosı 
ım nf p~le lilmınlu olan bir r;raı 
nzotu, ynkn:rdn. 3 nzclıJ;rmı nlsı>ctle 
ılo sUttcn n'!ya. sütlo yn.pılnn f;e~ 
ltnl('n, yumurtndn.n ve sığır etin 
elen bulursunuz. 

En iyi et j cmcğl ele sığır eth 
den lıift<?ktlr· ı·nımz, rica. ederin 
büteği lmnrhrkcn nlıçmm on 
• baynb'l koyun kiilb:mbsr gibi 
ıloi:'fllcsino mani olıruıb mız. ... 
düi:-ülünce kıznıı güçle~r, öylo c 
lunca <b, şu J ıu:l.a.r nzot bulmak 
çln yaptı"'..'lmz ince Jıcs:ıpln.r hl!;bi 
l«c ynrornıız.-

G. A· 

tebliği: 
Bugün diişm:ın mUnf~ra foyy 

relerle muhtelif hücum! r ) apmı 
tır. Saat 17 ye kadar g l<'n rapoı 
lar Londranm bazı mah liderin 
gf'li i güzel bombnlnr ntıldığm1 v 
muhtC'Iif evlerin y1klldığ1nı göstt'ı 
mckt~dir· Znrarm nığr olmadı 
tnhmln edilmektedir· 

Tnymis vfı.dislnde Essen, Kent v 
Cornauaillcs'dc muhtclü noktala 
da bombalar diişmüşse do cld 
hiç bir hn.c::ır olmamı tır. Bu mm 
t:aka.lıırm hiç birinde ölü yoktur. 

Midlands'da bir şohre ve yin 
aynı nuntaknda diğer küçük bi 
şehirde blr kaı;ı ölüm derecesind 
olan mulltelif yarnlılar vardtr· B 
§chirlerde evler ytkılml§Ur· Baş 
knca hasar azdır. Bir trene mitral 
yözle hücum rdilm!.~ ve bir kaç kl 
ı;i ynralıınmı"'trr. 

Münferit uı:an bir düşman tay 
ynrcsi, oLndra civarmdakl kontlu 
lardan birinde bulunan bir echr< 
bomb:ı. ''e mitralyözlerle hUcuır 
ederek bir kaç ki..').inin ölmesine bh 
knç kişinin do ağır ynralanmasm 
sebep olmuşsa do. bu dil51llW'1 tay 
yarrsi dü!iiirUlmUştUr. 

Evveiki gün, gece yansından 
ervel, hava dcıfi bataryalan t~ıra· 
f mdan bir düı:man bombardıman 
ta~ yaresinin düşiirülmü~ bulun· 
duğu ve pazartesi günü öğleden 
sonra hava da!i bataryaları tarafın 
elan Sussex üıerind~ iki düşman 
tayyaresi tahrip edi!diği sabit ol· 

lo i\ıneliyattan alt; hafla ~onra ter:ilenlerln, ve partinin millt te- nin Yookşayrda bulunduğu malüm. mış olduğu hücumu anlatan diğer 
Jı~~raya döndüğüm zaman, ça- ı;ckklil icra komitesi azalarnım hu· dur- bir pilot şunları söylemektedir: Tagor ağır hasta 
ctğ" . kabiliyetimi bana yapabile. susi toplantısında okunacaktır- Top Yorkeayr Post gazetesine göre, Yangın bombalarımızı attığı. 
t.ek iniz .her müracaate cevap vere. Iantıda mUtco.kibcn reis lntihnp c- iki aydrr fng"iliz sanayi merkezine mız zaman yangın esasen bütün J(alkiita, 3 ( A.A.) - Böbrekle: mu5tur. 
~ vaııyete gelinceye kadar tedri- dileccktir- yapılan hava nkınlarma rıığmen şiddctilc hüküm sürmekte idi. Uı;. • * • rindcn mu tarip olan Hind şair 
~1-::abilmeği ümid cdiyordwn. Press Assocltlon'a nazaran, B- ibütiln bu fabrikalar faaliyetlerine dört dakika sonra yüksek infilaklt ı .. ondra, ~ (A·A·> - İngiliz ha. Sir Habindranath Ta,.ore son de 

f, bu ümidim tahakkuk et. Çörçilin intihabı muhcıkknktır. devam etmektedir· bombalanmızı attığımız zaman İn· va ve dahili emniyet nezaretleri rece zafiyet içindedir. 

~~~~~~~.~~~~~!!!!!!!!!~!!!!!!i!!!!!!!!!!!!~~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!~~~~~!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~l 
c~;- Hay hay, karde~im, diye 

0ıs: Verdi, istediğin 250 lira 
daf · Bu, arkadaşlar arasında 
de ına olağan şeydir. Yarın ia.. 

h edecek olduktan sonra ne c-
cın . ' 

da f rniYcti var. Bu parayı kasa-
\r 8.rzedebilirim. 

l>ak e, Bay Hilmiye yüzerlik iki 
ra et beşer liralıkla. bir elli li
lıı> UZattı. Bay Hilmi parayı a. 
~laştı, 

ark l"Vet Tekiner, a.rkadaşınm 
aısı~dan §Öyle düşündü: 

ıeıi Şınıdiyc kadar bu para iş.
~r:::cn başıma. çok bela geldi. 
de.ğiı: Hilmi Bey öyle bir adam 
01.nı ır. Parası da vardır. Hiç 
F.nı. asa bile, maaşı 300 lira.dır. 
27 ~· A~ başına ne kn.ldr, bugün 
Par~"· ç dört gün. sonra aldığ:c 
ö~ ltlaaşiylc de kapatabilir. 

llş ig t'len sonra Bay Hilmi tel'adr; nde vczncdnrm yanına uğ-

... ; Başıma geleni sorma, dedi, 
ır~s en al~!ğım parayı, hademe 

anla gondcrmiştim. Gccikin. 

ce mcr:ık edip telefon ettim. o· 
raya gitmemiş... Adam ortada. 
yok.. !şi zabıtaya a.ksettirdik, 
herifi a.rayorlar. Gördün mfi, 
müsibeti .. F'cna halde canım sı. 
kıhyor. Halbuki Hasan böyle bir 
haltcLmczdi. amma, ne oldu, bil. 
mem .. 

Servet Tekiner, parayı ken. 
disi kaptırmış gibi, şiddetle mü
teessir oldu. Başı ateş gibi yan. 
maya ba.~ladı. Ağzındaki tükrük 
lmrudu. ()haliyle: 

- Aman, parayı kasadan al. 
dığmı kimseye söylemeseydin, 
dedi. 

Öbüril: 
- Yok canrm, o cihete merak 

etme, diye cevap verdi. 
O akşama kadnr Hasant ele 

geçiremediler. 
Ertesi sabah müesseseye ka

ra bir ha:ber yayıldı: Muamelatı 
ticariye şefi Bay Hilmi, Bebek
teki evinden gelirken, Kaba.ta.' 
durağına yakın l:ıir yerde, tram. 
vayın içinde sekteden gitmiş ..• 

B.6ttller içinde 
bir Hlyll,. 

.5. Yazan 

Bu ha.her veznedarı, temelin. 
den sarstı. Başma bir kazan 
kaynar su dökselerdi, bundan 
iyi idi. Arkadaşının öltimünc 
mi yansın, 250 liraya mı? ... Bi
lemiyordu. 

Bay Hilminin cenaze merasi
mine, müessesenin diğer me. 
murları gibi, Servet Tekiner de 
iştirak etmişti. Yan ölü vaziye. 
tinde idi. Görenler, bir arkada· 
§a karşı gösterdiği bu caıYJan 
teessürden dolayı, kendisini tak
dir ~ttiler. 

Para m~clesini mües.ııescnin 
mil~e açmayı düşündü. Fa. 

Bekir Sıtkı KUNT 

kat kasadan hususi i§ler için pa. 
ra. çıkarılaınıyacağı cihetle bu 
müracaatın hiç bir faydası ol
mıyacağı gibi üstelik vazifesini 
suiistimal ettiğinden başına bir 
bela gelmek ihtimalini dü3ündü, 
bundan vazgeçti. En doğrusu 
meseleyi Bay Hilminin ailesiyle, 
veregesiyle halletmekti. Tabii 
bir müddet, ailenin kederi, bu 
gibi para işlerini görüşmeye ma. 
ni teşkil ediyordu. füısa vaziye. 
tini birkaç gün idare etti. Sonra 
bir gün Bebeğe giderek, yalan 
söylilyormu§, dolandıncıhk ya. 
pıyormuı; kadar korkak ve malı 

çup bir tarzda, meseleyi Bay Hli
minin "metcmzede" karısmn. an· 
lattı. 
Kadın, Servet Tekincrin sözle. 

rine inanmadr, dc<li ki: , 
- Rahmetli şimdiye kadar 

hiç kimseden 'be.ş para lborç al. 
mış adam değildir. Çok şükür 
buna ihtiyacı da yoktu. Para la
zım olsa gelir evden alırdı. Her 
halde öir )ranhşmız olac.ak .. Ser. 
vet bey, siz de takdir edersiniz 
ki, adama senetsiz sepetsiz pa
ra vermezler. Diyelim ki, bunu 
ben kabul ettim. öbUr verese hiç 
kabul eder mi? Bundan dolayı 
bana güccnmcmcnizi rica ede. 
rim. 

Ve mcrhwn kocasmm aziz hn
tınısmın .bu kötü para işleriyle 
incitilmesinden mUteessir ola _ 
rak, Servet Tekinere sitem eden 
bir ahenkle, hazin hazin ağla -
maya başladı. 

Servet Tekincrc bütün dünya 
zindan gibi geliyordu. Şimdi ka.. 
fasında, insanların iyiliği YO)ıı 

kötülü~'Ü hakkında, hiç lbir ''f 
sefi" düstinoc yoktu. Şimdi Jlıf 
ycpmalıydı?. Kasa.da.ki bu 25(. 
lira açığı nasıl kn.patacaktı 
Gerçi bu pa.rn. yerino :ıconulamı 
yacak derecede tbüyük lbir par 
değildi, amma, zaman zaman a. 
çıkta 'kıılmnlar, ihtiyaçlarm art 
ması, hayat pa!halılığt falan 
Servet Te1dnerdo hiç bir ikud.ref 
bırakmamıştı. Yarın açığmıt 
farkmda olunca, ona kim.bili 
neler yapacaklardr. Bir aralı1c 
bu parayı 6\ll'lLdan buradan boJ1 
yaparak kapatmayı düşündü. 

Andoluhisa.rındaid evi Emniye 
Sandığına teıih.in et.memiş oısay. 
dı, şimdi o çareye lbaşvururd 
lçini sanki bir demir pençem 
temadiyen mkıyordu. Boynun 
da.ki ık-nlm damar durma.dan a. 
tıp atip onu raha~ız ediyordu 
Huzur, rıılhat ve emniyet na.mı 
no. hiç lb!r 5eyi ı.kalmamışb. 

Tramvaydan Gn.lata.da indi 
HaYa kararnuştr. Bir mUd 

(Lütfen scıyfcı?.JI çcvirini:: 



istanbulun 
kurtuluş 
bayramı 

a za r günkü merasim 
>rogramı hazırlandı 

avı.r gUnU lstaııbulun kurtuluş 
oniımUdilr· Bu münasebetle ya.
c-ık merasim programı hazır ~ 
nış ve alft.kaılarlara hildlrll -
fü. 
ı gün bütiln resmt ''e huıruıd bt
ır, nakil vM?talan bayra.kla.rlıı. 
atılacak, merasime iştirak e -
C'k krtaıı.t Sultanahmet mcrd&~ 
ia toplannca.ktır. 
~vvela 21 pare top atılacak, 
ra lstanbulu kurtul~a kavuş
m liehit !kahramanlarm aziz 
lan için bir dakika ihtiram va. 
"tinde durulacaktır. Sonra Ga -
ı köprüsü yolu ile Taksim mey
ma hareket edilecektir· Tak· 
de de bayrak c;ekme merasimi 
ılacak, istiklal marşı söylene -
tir. 
;ece Taksim meydanında §ehir 
tdosu parçalar çalacak, vali 
:ıim ~az.inosunda. ordu §erefine 
ziyafet v~ecektir· 

Başvekil 
( Ra-.. tarah 1 nrid~) 

samimi te?.ahürleri ve alkışları 
a.rruıımda belediyeyi ~reflendir
mişlerdir. Sayın miııafirimiz, 
meydanda toplanan kalabalık 

halkm sürekli alkışlarına bal
kondan mukabelede bulunmuır 

Jardır. Halkın dileklerini ve is. 
teklerini dinledikten sonra aynı 
tezahürlerle Kırıkhan istika.me
tinde yollarına devam etmişler
dir. 

••• 
Kırıl,han, 4 (A. A.) ";"-!Kırık 

hanlıların bir kaç güdenberi sa. 
l>rrsızlıkla kendisini bekledik-

. leri Sayın Ba~n~kilimiz Doktor 
Refik Sa.ydam, dün sabah saat 
11 de ı;ehrimizi şcreflendjrmiş
lcrdir. Şehrin methalinde kendi· 
aini kaz.ı. ileri gelenleri, mek. 
tepliler, gençlik tcşkilatr men
supları ve halk karşılam~tır. 

----o---
A k denizde bir 

temizleme hareketi 
(Bıt-. tor:\fr 1 nciıfo) 

me ha.rekeU yapml§. bu esnada, Mal. Af rikada harp 
(Ilıı.şfnralr 1 nrlde) 

ı 32 çM İngiliz tayyarelerinin 
delıc dövdüğü 32 askeri üsle 
a fissilnü ~ö!tcrmektcdir· Filo
nnız sayısız keşif uçuşları hari
de büyük mikyasta. 66 baskın 
mzştrr. ltalyanın Şap denizin· 

• tay!\ yenl kU\rvcller çıkarılmıştır. Fio_ 
lodım 100 mil mesaft'deı mUhlm bir 
dQ~man deniz kuvvf'tl görillmUş ise 

de ltalyanlar !ayrap halinde Uslcrlne 
.1oğ'ru gitmekte oldukla~ından tcmaıın 
ı;-cçmck mUmkUn olamamı~tır. 

başlıca. limanı olan Assa.b Uze
on akın yapılmış ve limanı 

rmi yaJ:'Illuruna. tutan bu nkm
csnamnda gemiler batrnlm~, 

)'areler yakılmış, kı~lalar ıt.ah _ 
rclilmiş, benzin depolarına. 11.te3 
ılm~ ve hangarlar ha&Jıra u~ -
ılm111tır. Bundan sonra yedi akr 
uğrıyan ve hayati ehemmiyeti 
:r. Gurn he.va meydanr ve dör
• baskına. maruz kalan Kaasala 
Asmara gelir. 

\ frika heyeti umumlyesl fübarl
almmca, Musolini eylül ayı zar. 
da muhakkak olarak 57 ve muh 
lel olarak da 4 4 tayyare kay -
tmiştir. Ilu ra.kamlartltalyanm 
rbe girdiği gündenberi kaydetti
muhakka.k zayiatı 214 e , .• 
thtemel zayJatı de. 124 e iblAğ 
nektedir· ,. 
i'abeşi.stanm !ier t:arafm"da ttı • 
ı yangın dumanlan 1ve alman 
\'& fotoğraflan ltalyanlarm yc
e konması imkAnsn malzeme 
j'edek parç! r.ayiatmt göstPr • 
ktedir· Zira. harbin lbldaycUn • 
be.rl lt1lyan .. doğu '.A!rikMma. 

· tek' obils ve bir tek benziıı. va
ginnem.iştif ve lngiliz do~an

uır ·den.tiler& hlkim oldukça: da 
-mı~teeeıct:ir. "' 

11f~ löoyıiOOa: ao1aşb aur<iu~ 
ır t~~ yer"blllup oradan de-
7,e a.blmayr, l intiliar etmeyi 
ısündU:.. Faka~\canma. kıyama
. Sonri'°~b1r kararla. ters. 
17.li döndil~jÇ·ookaklardan bi
ndeki ~~eyhaneye daldr. - ...,. .... .,,. . 
1'ki gün sonrlr, \~ezne<Ie ve mu
ı::ebede lbir~ş yapıldr. 'A

k 10.000 lira.dan f8%Iaydr. 
C'znedar ve muliase.b"eci vekili 
rn·t Tekifi'&.in gözleri deli 
zleri gibi ti.kfyor , sorulan su. 

1 're albuk • sa:buk ~(;evaplar ve
\ ordu. Herkes, ibütün arkadaş.. 

ı hayret içindeydiler, bu doğ
' uğu ve na.mtıskirlığiyle şöh. 

• bulmuş aaamm bu işi yapa
-:;-na A:>ir tüflil "ihtimai vere'nli. 
rlardr. 
~abık veznciıl!· tevkif edildi. 

·\ ınde nraştrnna yaprldr. Aile 
lkı daha evvelind~ laznnge

n tertibat? almışla.rdr. Parala.. 
ın bir krsmmı lba.1liçeye göm
ı iişler, ~ir kısmını ma:hrem yer. 
•rine sanp saklamışlardı. Ta
ii <'Vde ~ para bulunamadı. 

isveç bir 
tayyarenin 
taarruzuna 

uğradı 
Sfokholm, 4 (A· r\ ·) - Dün g~ 

ce yabancı bir tayyare lıwcgin ce. 
nubu gar.btsinde Oeresund sahille
ri üzerinde uçarak Mnlmoc'da. bir 
park& bir bomba atmıştrr. Başka 

bonıbalarda 1svcç karnsularma 
d~üştür. İsveç tayyare dafi top 
lan ate§ aQmı§lardır. a 

Amerikada i.lk paraşütçü 
bölüğü 

· · ~iııg-ton, 4 (A.A.) - D. N. M . 
llJ 3 1 bildiriyor: 

J ~.ıı biye nezareU, 1500 gönUUUden 
mürekkep ilk para~lltçU bölUğUntln 
0

:1{iltu.ıJPUCI. tıtm.ınpıo Ciıw1;ı tn>ı>1;ı~a1 
Gcorgla eyaletinde Fort Bennlng'de 

Lüksenhurg Grandü~esi 
JJzbon, • (A· A·) - LükBem· 

burg bliylik dlişosi bugün Ameri
kayıı mlitevecclhen Lizbondan tay
yareyle hareket etmiştir. 

T agor iyile§İyor 
DeUıl, 4 (A· A .) - Delhi rad. 

yosunun bir haberine nazaran bu 
ak§am neşredilen bir tebliğde ı;air 
Tagore'nin sıhht vaziyetinde bu -
gUn salalı görüldüğü bildirilmek
tedir. 

• • k •• 

TEPEBAŞINDAK• 

ASRİ SİD~IB~J 
BALK SALONUDUI 
t(er sah, rarsn.ınb:ı. YO ııe~embc 

•ünleri duhnliyo 10 kuruıı· niri 
rtlRKÇJ<~ sOzı.ti olına!c iiı err. 
ıaftıuım iki giizel film ini h irclr.n 

;örmek fırs:ıfmı kaı:ırmayınız· 

Pro~nı he r cuma giinü mntı

nelerd" de~~i r· llcr c·ıınıa r1 ~i 

;a:ıt 1 w: 2.:m ela, J1cr pa1.ar ~mat 
l 1 ele tenzilatlı matinr.ler. 

IDuhully= ıo .!'~ıru!I 

- ·~· • .J .. , ..... J.. . • • .. . ,;.~ .. .._... ~ .a. , 

~l>D.~tuf~~{~~,,Ji»_,*!~~._ · .. :. __ 11-. b·ar ve ha «ıı is e1ı e'f t 
Öç taraflı lttllakın 

muhtemel 
bir neticesi 

HARP 
akdenizde 
genişliyecek 

Ncryorl;, :; (A.A .) - Nev 
york Times gazetesi ya?.ıyor: 

Bütün alametler Akdeni?.in 
krc:ın muharebe sahnesi olacağı. 
nı göstermektedir . .ı. lihverin üç 
taraflı ittifakla gcniı:lemcsi de 
mücadelenin bütiin kış de\·am 
edeccf,ini ve lngiltereyi mağ" 
h'.ip etmek için Aiman askeri 
3'udretindcn fazla bir şeye m -
?.Um olduğunu göstermektedir. 
Hava kudreti, lngilterc şöyle 
dursun, Maltayı dahi felce uğ· 
ra.tamaclr. 

Gazete, sunl:ırı ilii. ve ediyor: 
Akdenizdc muharebe, eğer 

başlarsa, Hillcrin !nı;iltcrcyi 
mağlıi1' etmek için yardımıt ih. 
tiyacr oldu~nu gösteren bir i· 
tiraf olacaktır. 

Surlyeye inen ıtaı
yan tayyarecileri 

iade edilecek mı ? 
I.,omlra, 11 ( A. A.) - Hayfa 

üzerine yapılmış olan akmlarm 
birinde yaralanmJfj bulbulunan 
iki İtalyan ::ı.ğır !bombardıman 
tayyaresinin Suriyede karaya 
indikleri haber alınmıştır. Bun. 
ların. 'birisinin müretebatı bir 
Alman pilotu ile dört İtalyan
dan mürekkep bulunmakta idi. 

Mü tarckc şartlarım yeniden 
ihlal etmemiş olmak için Fran. 
sız makamatınm tayyare mü· 
rettebatmı tevkif etmeleri 15.
Zlmgelir. Bu husus hakkrndıı. 

BeyTUttaki lnıgiliz konsolosu, 
Suriye ali komiserine bir n ota 
t evdi etmiı;tir. 

Bir Amerikan Krqvazorü 
yeni bir vazife aldı 

Llıhon, 4 (A· ·A ) - Tase'de 
bulunan Amerikan d~n~ filosunun 
başlıca kruvazörü Omaha hususi 
bir vazife ile cenubi Amerika 
memleketlerine gönderilmiştir. 

Kandiyaya inen İngiliz 
tayareleri 

AUna, 3 (,\. A·) - İtimada la· 
yık bir kaynaktan öğrenildiğine 

göre geçen pazartesi günli Girid 
adasmdıı. Kandiyaya inmek mcc • 
buriyctinde kalan lngiliz bahriyesi· 
ne mensup iki tayyarenin milret
tebatı Atina. civarında kain Pente. 
lide sağ ve salim bulunmaktadır· 
Verilen maliimata göre tayyareler 
İtalyan harpleıinde bildirildiği ~i
bi muhareb<"lcr neticesi olarak de· 
ğil, motörde vukubulan arızadan 
ve benzinin tükenmesinden dolayı 
inmeğe mecbur kalmışlardır. 

Ortaköydefeci cineyet 
(Bıı5 far:-ı h 1 nr.iclc) mnifa oaşlamıı:ıttr. Fnlcat DU llraoa 

lmkançlık şiıph C's i elrnfmda Mr • mııv<\zene~inl kaybederek yere yu
ı;ularn baRhlmll'itır· vnrlanmı~ ve elindeki bıçak vUcu -
Kadın inkar etmi!i Ye kt:!ndisini duna. ~aplanmışt:ır· Fnlk sokağa c;t

böylc boş ,;Uphclerlc iiT.memcsini kıncaya kadnr böyl<'cl" birknç dl'fa 
söyl<'nıis, fakat Hn~eri cok sc\·cn kalkmı.~. tekrar düşmüş ve bıçak 
Faik ille ağzından bir kelime ko" 1 da tam 8 kere vücuduna saplanmtıi 
parabilmek için :isi nihayet tehdide tır. · 
kadar vardırmıştır. J~atil nihayet dı!jart çıkabilmiş 

Bunun lizerlne Hacer uyku sl"r- Vr! deniz kenarında yıkıla ~"lkıla 
semliği He aksi bir cevap vermiş koc;arkcn, kndmm feryatlnnm )5i
vc Faik kadının bu infialini bir iti- terrk nk:ı. mahalline yetisen ve 
raf gibi teltlkki ederek gözlC'ri ka. hadiseyi anlıyarnk Faikt tı.ramağa 
rannış bir lın!dc yntnktan fırlamı:ı, çıkan polisler de pC'~inden koşma
bıçağını kınından sıyırarak metre- ğa ba5lnmışlardır. 
sinin üzerine atılrıi'ıstır· Faik YkcudundR.n akan kanlarl:> 

.Hacer r.nn hevliyle kaçmak iste- uzun bir iı. bırakıp kaçtığından pn 
mış, fakat muvaffak olamamıştır. fü:lcr bunu takiben kcndiııini bul 
ı~.i~?cttcn kc~ıılin.i ka~:ıetmi~ olan mu§lar ve Faik tam nhlım kenn -1 
tut~ın ~.meksı ehndekı bıçngr Ha· rmda Ortaköy camii önünd~ n•"' -
cerın vucı~duna. ras~clc saplamı,, .sörçüp denize yuvarlımırkeıı !: r 
kadım <lclıkd~ııık hır halde yere tlisini yakalamııılıırdır. 
sermiştir. 

1''nik bundan sonrn yaptiğma plı
mnn olmuş ve kanlar icinde yerdo 
inlemekte olnn metresinin üzerine 
kapanarak hüngilr hüngiir ağla -
mıığa bal}lamı3tır. 

Bundan sonra korkan Faik elin. 
de kanlı bıçaih olduğu halele mcr
di,·cnlcri liçer beşer atlıyarnk kaç-

Beyanname 
• 

vermıgen 

bir tüccar 
Mahkemeye tevdi 

ediliyor 

GC'çcnlcrde manifaturacılar elle. 
rindcki stok malların mikdan hak. 
kında murakabe komisyonuna be
yanname vcnniıılertli· 

Ed\•ard Henni isimli bir manlfa· 
tura tüccannm ııtoklan hakkmda 
\)t'yannıımc vermediği anlıı.şılmıı, 
\'e komisyon mczkür tilccan müd
deiumumiliğe tC"slimi karıırlaııtır-

Bir kadın yolda 
ölü bulundu 

Enclki gece, Şehremininde, 
cadde ortasına uzanmış olarak ya
tan orta yaı;h bir ka.dm bulunmuı;, 
hemen Guraba hastanesine kaldı
ıılmıııtır· 
Kadın ayıltılamadığından hiçbir 

ifade vcrcmemiıı, biraz sonra da 
ölmüı,tiir. 

Şehremininde Karabaş mahalle· 
sinde Cemilin karısı Emine olduğu 
anlaı;ılan kadınm niçin \'e neden 
hastalanarak öldilğil hakkında za
bıtaca tahklkata baı:ln.mı!'!tır. 

18 şoför daha ceza yedi 

Dün de ~ehrin muhtelif semt· 
Ierinde muayene olunan ~oför. 
!erden 18 tanesi, karnesiz plaka
sız ve chliyetnamesiz g~rülmüş, 
hak!armda C>!za kesilmiştir. 

B undan başka otobüse fn1..la 
yolcu alan bir otobüs biletçisi 
de cezalandırılmıştır. 

Cinayet tahkikatına rii' ıl'lr i ,... ·; 
dciumumi mua.\'İni Plkoymmı. lfo • 
ecrin cesedi adliye doktorunca 
muayene olunduktan sonra morf:İı 
knlrlırılmıı;tır. 

Di~er taraftan nldı~ ;yaralarla 
hayalI tr>hlikcdc ~öriilen katil de 
Beyoğlu hastanesine kaldırılmı~tır. 

General Franko 
(U:ı .,fo rafr 1 nriıfo) 

lıın konnıımalar ·bir neticeye var
madı,;r zannedilmektedir· Da.ily Tc
l~raph gazetesi do Jspıınyayı 
harbe siirüklcmek ~c;in ııarfcdilen 
gayretlerin muvaffakıyetle t.ctvlç 
edilmediğini tahmin etmektedir. 
A vnıp:ı. vaziyctiniıı inkfı::aflnrı n. 
Musolininin büyiik mahzurlarJ:ı 
karınla11madan t<'relte paylaşmak 
ümidiyle mcvdana atılmakta Jıata 
eltiğirıl gö~tcr<liğin<len 1epanyanın 
ayni ~·anlıR adımı atmak isteme -
mcsi müml:Undür. 

Fı nnı:ıız hc1jmetinclen Mnrn 
1~panyol efkarı umumiyrsi Alman 
zaferine inanmıBtı. J<'akat Alman 
propaganda:o1ınm de,·ıımlı J?ayretlc. 
rine rai:men bütün müı;ahillcr 1n
giliz mukavemetinin muvaffakıyc. 
tini ispat eden maddi vakıaları 
görobilmekledirler. 

Diğer taraftan, A lmanyanm 
kendisine iltihak eden memleket: 
lcre na11ıl muamele elUğiııin nü
munesini lıııpanyolların bii:ı:önünde 
bulunduğundan ayni akıbetten 
korktukları ihtimali Yardır. 

Şimrlilik Jspanya ihtiyacı bulu -
nan gıda maddelerini dahili h:ırp. 
ten sonra hpanyanın t ekrar ku -
rulma~ına · y11rdrm nrzusunu ispat 
eden 1ngiltereylc yaptığı anlaşma 
saycsind~ tedarik clm<'kt<'dir. 

. General Franko, İspanyanın ye
nı<len kurulmasına yalnız, deniz -
lere hakim olan 1n~iliz filoımnun 
Jspnnyaya temin cdcbilr.ce~i men· 
balara tabi olduğunu anlamaktıı. -
dır . 

X AZm 11'.\LY,\DAX r .\J:iX . 
A\RIUl'OR 

noma • . 'J ( A.A.) - Stefaııi 
ajansı bildiriyor: 

ispanya d:ı.hiliye n'.1.7.ırr n. 
Scrr:ı no Suner , cumartesi günü 
.Romada n ayrılacaktır. Nnzırm 
resmi ziyar eti d ün nihayet but· 
muştur. 

Şehzadebaşı TURAN sinema -Tiyatrosunda ~ır• 
RAMAZAl\"A mahsus her gece: SİNEMA- TİYATRO. 

llfrırfrif, ~ ( A.A.) - Jsp:ı.nyol 
lrnynaklarmdan Berlinc cc!dlcn 
t<>lgraflar, 1spanyanm lrn;be is. 
tir:ık ctmiyeccği hakkrndaki nok 
tai mt7 .. arr kaydet meye dcYam 
ediyorlar. 

VARYETE 

San'atkAr N A ş i T ve arkadaşları 
Okuyucu SUZAN ve ::\11ÇE PE~ÇEF varyetesi, cazhaz ve 

yeni akrobat numaraları. 

Sinemada YILMAZ ALİ Türkçe s6zl0. 
Sayın sinema ve tiyatro sc\·enlere.. DİKKAT: Akf;iamları 
sİn1!ma Hl,2;) te başlar 21,1~ de biter. Tiyatro 21,20 de gece 
baclar 23 tc biler. Sinema ve tiyatro bir bilet mukabilinde 
seyredilir. Cumartesi akı::am fısırın mc~·hıır muğannivc ve 

ralatasesi A S M A ~ A A T A R l -

··rnıı~•~i1ı111~1m 

Costarica gibi bazt metkezi 
Amer ika mcmlc!•etlerinin R uz· 
veltten general Franko ne?.din _ 
de İspıınyanın h arbe gir meme · 
si ic:in mtidahale etmesi talebi. 
n in. general Frankomın kendi 
iı:;lr~ile harbin dışında bulun · 
ması sebebilc iki fikrin müvazi 
bulunduğuna işaret ed ilmekte. 
di r. 

Demir, çuval 
ve deri 

• 
.Ticaret N el<aleti azamı 
kar nishetlerini teshil 
,, . ~· ediyor 

/1 ar., r - ... 
'.Ankaradan bildirildiğino <göro ti

caret vekflleti demir, çuval ve de. 
rilerin azami kar yüzdekrinl tc5· 
bit etmek üzere telkiklcro ba l:ı:• 
mıştrr. • 

Böylece bu macldc1cr tızcrJnılO 
ihtikar yapılmasının lrnt.'i olurııJ.c 
önüne geçilecektir • 

Bakırköy 
kaymaka tTiı 
Köylülerin Öileklcrini 

tesbit ediyor 
Bakırköy kaymakamı H:ıhır 

Öztr:ık diin y::ınındı:ı. Bakırk ·Y 
H:ı.lkcvi ve Parti crkfırıı olrlı ':ıı 
halde Bakırköyc bağlı küyler· 
den kaya.başı, İkitclli Vl' l\'ırh~r 
kiiyl,..rini gezmiff, kijyJiilerlc ko
mışarak ihtiyaçlannı sorınu: 
tur. 

Kaymakam kiiyHileı·~, kXyl<'
rinin ihtiyaclanm temin iı·•n c· 
!inden gelen gnyreti cc:irb'<'mi
ycceg•ini Ye kendilerini bir nti" . . . 
munc köyii haline gctirilcrc'!itıt 
söylemiş, dileklerini not<-tm ıı-ıtır. 

Kaymakam köy ~czil0rino bu
gün ele devam cdccc'klir. 

---0 

Odun fiyatti~rJ 
Komisyon btanbuln. 

odun scvkcdcn ~-::!r' --:-" 
bir memur gö:-ıdcrc::~~; 
FiRt murnknb" koml<ı~onıı d ıi•ı

kii toplanlısıncla J;r•·o ,,, ., ı :ı 1 : ı· 
firmanın kumaş satı laı:ncln ihti • 
kar yaptığı ilılıannr t r L .'!: c'ı . • 
tir· 

Bundan haşka pm"7lir rb ll" fl ı' 
odun s:ıtrn fi:lll:ır:na i : i ı z c' n c· 
dunculnrın ı::ikiiyc~lcrl <.:c t" · • t '· 
lunmuııtur. 

Odun tüccarbn tı '\k' :, P ,. ~ 

le iiı:rctleriııin fazlntı~ın ı ilr i . -
mekte ve zam yapılmnsuıı ı t 
mektedir· 

Komisyon 1st:ı.nhul:ı odun se' k • 
den yerlere iki memur g-ünd"'r • 
rek vaziye ti m:ı.hallinclc te tkike 1 1 

rar verrr l'" lir. 

Basradan getirile::-:~: 
çuvalla r 

Bnsradan gelmesi beki nen cıı ' 
valların ili: partisi vola çıl.nııiJı .. 
~ından iki gilnc kadar ş ... :11 iJ,ı izO 
gelecektir. 

.. 
Diin Köstenccck:l 

gelen mallar 
Dün Köst<'ncC'den linı "1Htr.1 1." 

600 hin kilo mndeni yağ, 4011 t <~" 
d<m1ir, 160 ton iyi cins mnlbnn }. ı · 
ğıdı, 15 ton yazı ve bir miktar tıS· 
pcstos kağıdı gclmiııtir. 

Sovyet lahşidatı 
(Bıı ..,L'lrafı 1 ııdılc) 

dı~ı kıberlere gÖrc, Bükrcşc ı!c'cJ~ 
muhacirler, Polonyacln Atınnn 
Sovyet hududunu tcş!dl eden ı;u~ 
ve San ırmaklari boyunca so:l) c~ 
kıtalarmın kiitlc halinde tah ıt c 
dilmiş olduğunu teyit ctmcl.tcdır· 
Jer. 

Muhakeme ba.şladr. Servet Te. 
iner, mahkemeden tev'kifhane
e dönüşünde, parmaklariyle 
elepçe izlerini uğuşturur ve ika. 
a, kıllı ellerini tetkik ederdi. 
Bir veznedar eli, herkesin cli

e benzemez. Bu ellerden mil. 
onlıtrca lira, etrafa saçılıp da
'1lnuştır. Bu eller, hem yaşat. 

nrşlar. hem öldürmüşlerdir. Bir 
nkir hastanın ilaç parasını İbu 
llC'r verdi. Yine bir fuhuş ve se
'ahat gecesinin masrafını bu eL 
<'t ödemiştir. Bu eller kiminin 
. adetine, kiminin felaketine 
ıebcp oldu. Nitekim, Servet Te
lincri bu kasvetli tevkifhane 
ı.ücresfne a tan d a, on bin lirayı 

,.WJ,,,ı. ,. ~ T AKSi~ Sineması .. ,., 
= ~ BUGUN Matinelerden itibaren mevsimin biiyük : 

Bir araba devrildi 
arabacı yaralandı 

• Polonya ajanc:ınm Yerdiği habC" 
re göre, bu muhacirler, Karp::ıtlll 
altı Rütenyası hududu boyunca 
da, ~imdi buna müşabih bir a..,J,er 
tahşidatr başlamış olduğunu ila~~ 
etmektedirler. Burada, kuV\ct 1 

makineli cüzütamlar, onnanla~a 
gizlendirilmiş bulunmaktadır. }\.ar 
patlarda bir Polonya su ~hri .?'~~ 
Vorochta, tarı~larla ve motörlU k 
taiarla doludur. Muhacirlerin :tY~ 
ca teyit ettiğine göre, hir çok ~ 1 
yet motörlü kıtalan, Ko\'110 \'C \ 

0
• 

hyniaya gönderilmekte ve burada. 
ki Sovyet - Alman hududu bO)'tın 
ca tahşit edilmektedir. 

a..<Jadan gizlice kaldrrmış olan, 
u ellerdir!. .. 

- B iTT i -

-.. Filmlerinden TÜRKÇE SÖZLÜ -= 

. '. -... 
iSTiKLAL 

KAHRAMANI 
tı ~nınıla lılr J;all!"amnnm mnrcral:ırr, lıtr ' nfanpr.rrnrin li•·ııılindr.n km' <·1 li cl iisnı anınn 

RSk<'r : Cr.n,ı:itHran r. s:ıhnr lrr 

J~rJEr!m!i~ ·rır; ,~u 

•• 
A nadoluh isar mda, Yen i ma-

hallede 2 numara da oturan B ay
burttıu Asım oğlu Tevfik, d ün 
arabasına yüklediği mısır ko. 
ç::ı..nları ile evine gelirken, bey
girler ahı.bildiğine koşmaya baş
lamı~tır. 

B u ~ırada T evfik muvazenesi
n i kaybeder ek arabanın t eker
lekleri arasına. )'UVarlanmı8 ve 
ağır suret te yaralaıumı,tı r. 

Beygir ler ~çlükle 7.aptolun
mtı!=: , arabacı T c\"fik hastahane. 
ye kaldırrlm ı6t1r. 

M oskoi·adan Bükrcşe gcl~n b!: 
taraf zc\'at, Alman tchlikcsı hak 
kındaki propagandanın Sovy~t1r~ 
birliğinde fazlaJac:mıc; b11lurıdu• un 
teyit cvlcmektcclir. • Söylcndı inC'. 
gfüe. Sowctlcr hirli~inin Alrnr•. 
yaya gönderdiği e5) a mı!,tarı ' 
m15t ı r 



•31· 
Ilı ~'Je Oldutu 
'ı ki halde zannediyor 
~k %ı 'tun~ tekrar SUı't ıft 
b tıo ~l'l'tt 
~l'!Yj·en. e tcrcdd!lt göster"" 

•oıt hçenıerd 
Uııı_toııı b' e orara uğradı. 
·~~ ·l'a.derJertn çiftliğine ge. 

Yazan: Cell LGadoa 
··~ova - Novah" nı lı;ahkalıalannı 

işitince tehlikeli bir fey o!ma.dığmı 
anladı· Ne olup ne bittiğini a.ı:ıla. 

mak için dışarı çıktı· 
"iung", ~tytam gct.'rmi~U· Kö. 

pelı: tam sahile çıkarken te:ıadüf o. 
lacak, çiftlikte ~!'§an bir ktlme J~ c:::ı ieçiyi aldı, döndU· 

'- l"..a p Verdi .• ~ zenci de oradan geçm~ilı mi? 
~ ~l·Ier':~ikçc doğrusu yeni 
tı ıı, hlç ogrcn.ıyorum. Salomon 
~ bb- l"tr. :Phe ~·ok, tok husu· 
~ ~ tUtııd •l-at burada bambat

~~e taa ' tesadur cdilcnltrc her 

Şeytan irl •/e kun·etll bir köpek. 
ti· Siyah tilyleri. kısacık bir kuy. 

:uğu \·ardı. Ağırlığı da otuz. beı ki
lo- z~ncllcrl hlç sevmez.dl· 

'b :eiin~i . ııı.. lltfiı~ Ycccği muhak • Sahibi ''Tomi Con., köpeği zcıı.. 
"'!\·· ~ Uıe~~ • 

b, •a İaa • •u<.ie bıu-alun kır- ellere dü§man 'c1i,şUrm4ti· Her 
~ ••rıtct OdUmeJi. Ayni za • giln köpeği bir-kaç sut zincire bnğ. 

'-rı r ~lalığı göstermek t· ln.r ve bu esn:ıda )'anınıı. blrk:ıı; 
' trııt d h~ lfattaı e ili.ve etmeli· zenci gönderirdi. Ztncller k:ısten 

t' dt ~ ık \'ar di;rc aoalnnn köpeği kızdmrlıtrdı· 
tıı.~ h~una.,ı icap ı>lmez 
'lrabtıd.i 1Je ~licadele et • 
~ ,r. Bılt"lıklar kurulu • 
b... ~ek} 41 

\·e dizanteri ''aka· 

~ ~:t· liatt! ~lkl de 
,. ŞilNıoa ~b\itUıı ortadan 

Bu sebe.pten Şeytan siyahilere 
dü§ma'U olmuştu. Sabi:c tıkar çık
maz derhal U5Ucr.ne atıldı· Zenci.. 
!er kaçışmaya başladılar· AimJ 
bahçenin ~itini qıyor, kimi en ya. 
km hincliat.an cevizi ağaçlarına tır-

~ >~at lı bi! o gilnU göre • 
'~ htıc ~halt !ı:mrlı\mak ma.nryordu. 

~ ~ ~'.ı ııe ddütrotz ml? ''Şcldon'' e\'1nin önlindeki sora.. 
... iııı bt ersiniz, ba:ıa kalırs:ı dan "Ja:ı La~land" a hağrrdı: 
laı~ ~ ııııı- Yaııann )'a.5amasma 
:"tl\ol_ ~:tit d ğ - Bonjur. , t~ "1.r.':tland"! 5u 

• .,, Çt' e ıı. El ,.c beden 
~3..,l§tp Yorulmak onları meş!ııır zenci a\·crsı köp~~·e ha.km! 

'

' l'hl_ tdiyot. Nal'Iİ? 
,._ "''..cı_ G<>ıı" kr:z ce\'SP verdi: 

, • J "· ~~k tehlikcUdir, ~ 
~ 'ıı 

4 
- Öyle sanıyorum ki sizin bit.. 

~l ~ı bir :· betıccde, adot.a mi- mclgiltrirıi:ı:" <le ralıat yüzü g5s. 
,,, ~~e.tt~. esareti icabeL termiyecek ! 

ze de ... Dikkat, "N'oah"! Ka~ ! 

, 
1 
~ '-~ar talı§am:ıymca _ Si~i:ı •'Tahiti"' li m1iyrtini.. 

lil~ )1 bıııd etı ~11}".:>r· 
~~ b-~ı '1f ıınuı.. Bu iklimde zen. 
~ttı.r. 

8 
•tiyle ~alıı:mast blr 

~~dl'! o1ı1~Cak mcınkkctlcrln 
~ ~ "e ,~ gibi ... ~)·azlarm ı. 
~~ttı ~Ilı: altrnd:ı zencilerin 

r,( ı d, . tn.! bir kanun-
i~ lö)''i 

'L\. llbcı'1 1 rtylm ki ~cnciler 
'llJ~r lr. r::ı-
. t 1 lt~ıoıaıc '"senya, istilıw 
1,~\ d r

6 
Ottikkrindco az. 

~il ıı:ı,r, l"IYecekJerinl bllc çı_ 
lloe llu •. 

Şeyt:ı.n, zencilerin tmn:ındı-Tı a. 
pçlara baktı. Bunlar lı:cle gibi me
tin ve yılkselı:tl. Ağaçta!•ilrrc do. 
Jrun:ımıyac:ığnıı anlııymca ger!!in. 
ıerlyt d\indii \'C bu !l"fer do{;rucn 

kocam3l'I T:thiti!iye uldttdı. 

Fakat '·~otı" rerlnd~n lmnı!da • 
madı· Herke! hayre t !çind~ k:ılmış. 
lı· Şeyt:u:ı. adamm etrafında r:ıt. 
taklannay.:ı . ducs etmeJe ve kuy-

~-~~· < r. , .1"'1Zden zcndlcrJc 
IL.-~r ' Palı ı ruS1lnu oynata.mit neşeti ne:"H 
:~~il'-,. il\ ~·,"'-· a.ı~·a otunıyor. 

~. ·~ ha\'lama;-a başl:!.dı-
. d libı • ergec;, mesel! 

\ llatı r t11nıtr derililer ya. 
ı. tı. eııı:li ç· . • 
'C ~ :ı laltd.! ·nlilcr tutacak· 
, t.~"oı.ııta~e Zt>ı <.! ırkı, siyah 
~. \' l. , • ayıe mi? 

Jan: 
- ı,te terbiyeli bir köpc·k ! df'dl· 

Görüyorsunuz r:ı. Mister "Şeldon" 
Şe)1an adamlarla zencileri na.'11 

'\)l '·~'fth 
oaır fi il•tc ırk bu surcUo çarçabuk ayırt et tJ, Hiç derse fa .. 
ıı 1 lliııtıtıe etle. Şiınnlt Amcrl- lan lilzum kalmadı. Öyle dnğil mi, 
~ ~~ orııa/~ nıa~woluşlnn gL. ''Noah"? Bllk seni ısrrmayor, çüıı. 
;,ı, a ~'11ı.~ • ıia!ane::ya" lılar. kU zenci olmadığını c da biliyor· 
' r. t- · ~ıe hlr 
'ı t • ·ı tJ,. ırk cnmw:cci • 

t.. ·~ ~~ıc ttı "Noa .. Noah" bıı5mı 13111\dt ve 
l~ d~ (ıi~1,.1.. İl bllirııiniz ki 
~ :\ ı. J " blr garip bir- ~urc.tte gülilmsedi: 

,• • <ı\Jd'Utları ~ty değildir· 
' ··/ lla:-nt: '"J.rd:r. Yo bu - Benim Tahitili falan CJlctuğu. 

mu ne bilsin, ısvaJlJ ... dedi. J!'&.kat ı ~~ '1<le" 
"h . ~~a ı.ı r. 
? ~ 'l~.ıh ıost&Jd olmıyaıı. a~-ağnnda panta:!on var dn o:ıdr.n ... 

t.la.btı:rtmdur, 6y. Tabii bryaz adrJnt2l"tll r,riydlğl bir 
1 ~c.< do· ~:ıı.. 6ru. ti panWoI&··· 'Meselenin can slın nl)k-
~· ~li:·~ı n n;·at ınlkad~lc. tul bu •.• 

l:ı "ı~ lılır!ıır. ltntyanlat ölme- Şeldon gültorelr ı5Ö.:t at.ıMı~ 
"liıta kaaa.0 J - 0n:ı ··1< aı ıayr· : tJ in "~ar. 
tı ~A Ut il~~ an, Cehennemi blr tur Rrıarto!lu'' nu c.)!'UJ'('81ı· 
,, "'il~,. dı. Dı .:ı. t ~ 
,. , ~ ~o~\J. Şıtnua ktj'L (1) Me,ln111 ııkoeyatı mtinnw 
~~~~il ille ve muharrir· 
~~.(~1~ l:qlıaıllr hatekeU cllnl ro. Ve mcrdh'cnden lLr."ı:lr Ş~j.·tsnm 

dlf•?ıtt. 0lınuıtu. yanma sokuldu· l\6p2ğl ok§adt· 
tıübet hekliyCD (Dctılmı t'ar) 

4'r~AGI~" NASli.= 
KU YARDIM 

Roman yCi Milli 
.. ~an: ıskender F. Sertenı 
~! liı>'lr. 8en. • 18 • 

il ı..tr oı,._ - sonuna kadar Mehmet r~vus bu sözlerden o 
ı~ "'t k'"'lCaJa kaA-- ' re .. 
. '~ lstü~" vatanr kadar müteessir olmu~. o derece 
· () bu da kurtulun· kanı oynamJ§tl ki, yüıünil KÖlıne" 
~ "r.lya devam ede· diği Kmıali bir hamlede yakala>ıı> 

• lııı 'hııı~ itte biribiri· yere wrmak \'e öteki adamın at· 
ı1 \ıt""a k' demektir. Fa· nından öpmek istiro:du. 
k~ ...ı 1, atını:_ 
~ ""\ı~ "il birinde Mehmet o geceyi ihtilaç ve kor· 
t~~ ba~ ben \'alanimın kulu riiyalar içinde geçirdi. 
~llıı. Stıı ~ \"e .. - Yarm sabah. ne olursa ol. 1~ '!lc.ırıa .' bası ~ sun, nasıl olursa olsun, §U ~il 

~u ıibi ;sır dil~ lefil adlı ,aaı ile tam,acağlnı. 
''~in~~nbuı IOkatta· Dedi. Yavus beyin, Uludalda 

kendisine (Yatan2e\'er) damgası. 

m \"Urdu~ bu temiz yürekli Ana-

H A 8 E R - Akciıtııı F'cıııtaıı· 
::ı ı -==- 2L! 

"Esperanto,, 
Bu dili icat eden Lehli alim Dr. Zs.menhcf 27 li
s"-n öğrenmek mecburiye tinde k~hn:ştı 

Baş, . Dış, Nezle, Grip, Romatizma, 

Bu dili bir saat 
öğrenerıter 

içinde 
var 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrıla;·ınızı 
der hal keser 

tcab:nd& günde 3 k&ee alınabilir. 

TAJ\LtTI.t:R~"DEN S..\KISINIZ. llER nmoE Pm.t.t• KtTTULARI 
ISit,\Rl.A tSTEYlN17. 

1!l05 yılnıda Frnnsumn Bou- 1 
lo;nc • Sur - Mcr ~ehrinde gara:l 1 
lıi r hudise cereyan etmi~, yctmi; 
ıki miletin mümessiHcrini dilıı 
yanrn her tarnf:md:ın Ji'rnn::.:ı.) ·• 
cclbede:ı. bu hılc'iiseyi takip et-
mek Uz.ere binicrce gr..zct~ci, Bo
ulogne şehrinde k~rargfı.h kur. 
muştu. 

U.r:nr m~..!rnr Fl·:msız müellifi 
:\foli ' rc-' in •· Zcı:.ki lı:dh•a:}'' ır.ı 
r: " • l:'.i ·,.'c; tem~il ederek, 

--· 
Çanakkale Mst. Mv. Sa.Al. Ko. dan: 

Şehrin Ot~llcri mHli Jayafot· I 

80 U! HO lira ücretle ,.c JmUhanla makinist alınaca.klrr. Taliplerin Ça• 
nakkalede aakeı1 ııatınalmıı komleyonuna mUracaatıan. (11601 (93115) 

Merzifon Askeri Sa. Al. Ko. dan: 
J\terzlton kolordu karargahınm kalori!cr, tıcak ve tesıııatıııın l§letme ve 

ida.reııinl bilir. gündelik Ucrelle L'itıhdıı.m edllmelc Uzerlne bir kaloriferciye 
ihtiyaç ,·arclrr. ı~alol'ifcrci l·ll·94U tarlhlnı!'J ~'1 ba§lıyac:ık ve l nban DU 
tarihine kadar devaro etmEık U:zere dört ay mUd::letıe çalııtınlacaktır. Bu ~ 
ra!Ur. çahşmaya istekli olanlarm ehllyet.ııam~ surellerile bt!raber tstıyecckle· 
r1 gündelik fü:ret m\ktarmm Merzifon kolordu satınalrna Ko. nuna bildirme· 
Jeri. ı 1 lfil ı ( 931 i) 

lcrilc doln~an Çinliler, Hindli
ler, lspanyollar. Ruslar Yelh:ı.sıl 
biribirinin dilini anlamıvan ka
dınlı erkekli in~anlarla doluydu. \ l 

Nihayet bir sa.hah büfün b: I • ·~ 
knlabalrk belediye dairesinin 

., 
'jg.!__ :• ılc rin nazan dikJ,;~tine 

ttnlllottn unın,, 
'i!kotini iı:.ılc eden en müessir 

ulu~tur. Sıhbatiniı:i korumak 
çin D1Fi'ı islim:ıl ediniz. Biltün 

.. titllncillerc!c bulunur. Kutusu: 

12,5 laıruşlur- A:ık:ıra Mcrl:ezl: 
... cr.ç:ığa Ap. l\o. 5. İstanbul top· 
tan sah~ yeri: Galata Rıhtnn bo· 
}"U l\o. 33/2 Telefon: 40~93· 

T aıhih ilanı 
3.10.9(0 t&rlhli gazetemizde çıkan 

Merkez Bank \'&zlye,tinln Akut kıa
mında altın& tahvili kabil serbest dö· 
vh:ler ka:"§Wgı olan 38.Si6,e3 Y'-rlne 
yanlt~lıkla 3!1.8i7,G3 c;ıkrnı:tır. Tu. 
hllı ederiz. 

Çocuk Heklnil 

Ahmet AkkoyunJu 
1'aJralm. Tallmbane Palu No. • 
PazarılllJJ muda hergtln ıaııt uı 

ten tonra. TeletOD 40127 

lstanbul Belediyesi 
ııanıarı 

Arpaemini mahal:oslnln Tatıı!ruyu ııo!<a~-mda 38 No. lr harap bina tıU. 
sedarian, yııptmlan tal\k!katı& rağmen bulunamıum~trr. Binanın harap Ye 

ma.111 ln!ıfd:\m oımaetn<Jan bu mahzur 1G gtln içinde izale eclilmedf#I takdirde 
yarı yollar l:anunu:ı 44 OncU maddesi gereğmcc belediyece yıktrnlacatmnı lh 
tarnıın1e ~·erin~ lıalm o)m:ıt~ ll~crc fl&.n olunur. (Dt!IO) 

stanhul Levazım Amirliğinden veriten ı 
harıci askeri kıtaatı ilanları ----A;,ağtd& yarJı kumaJlar blZ31annd& yazılı gtln Ye aaatıcrde paz&rtıkla 

Anlmıar& M. M. \'. Hu•a a:ı.tın &lma komı.yonunda ııatm alına.caktır. Talip. 
lerin lt!\:ıunt vcuılk çc tcminatlaıiyle komisyona ge!mel;rı. 

Clnııi MI!ıt:m Tutan Teminatı lhale gUnQ 

Kaputluk :ruma!J 10,000 39,7M 5963 9/10/9(0 
Kqtık elb\!ellk kurna.,, ıo.oco 33,600 5ii5 10/10/940 

saau 
10 
10 

'(1182) 9441 

(c * ~: 

geni~ salomında toplandı. Ayrı 
ayn dillerle konuşan bu adam. 
ların bir çatı altmda toplanl§ı 
hakikaten garip bir manzara 
t.eşkil ediyordu. 

Hcr!<es bu adamların nnsıl an· 
laş&caklarmr, hiribirlcrile nasıl 
konuşacaklarını merak edip du
nıyo-:-du. G:u.etelcr, dünyn.nm 
dört ıbucağından gel~ lbu adam· 
lann bir arada toplanaı·n.k kong. 
re akdedeceklcrini bildirdiğin· 
den, Fransamn her tarafından, 

hntta Avrupa memleketlerinden 
büyük ibir meraklı kafilesi de 
Boulognc'ye akın etmişti. 

Kongre salonunda toplanan 
yetmi3 iki buçuk millet mUmes
sili, ana.dillerinden başka. lisan 
bllmediklcri halde, birlbirlcrile, 
tatlı tatlı kcnuşuyor, hal hatır 
eonıyor, havnnm gürıellfğinden, 
lcoDgrerıin muvaffakıyetinden 
bilıSediyorlardı. 

Dilnynd:ı. ilk cefa olarak, bir 
nevi ''MitlcUcr Cemiyeti" kuran 
bu insanlar mü.~terek 'bir dil 
konuıwyor, bu sayede mUkem· 
melen anlaşıyorlardı. 

1905 tarihinde görülen ibu 
mucize, Esperruıto mucir.esi idi. 
Dünyanın dört tarafından gelen 
650 murahhas Boulogne - Sur • 
Mer ee-hrinde ille &peranto 
kongresini akdetmiş!erdi. 

Bilihare, ~vrc.de in'jkad 
eden ikinci Esperanto kongr\!Si· 
ne bin murahhas iştirak etmiş. 
ti. HattA bu münas5betle, m'l!lı
telif milletlere mensup san'at· 

A~ıgıda yaırlı mevadm kapalı zartla ekıılltn1elerl hl.7.alannda yazılı gün, ı;aat ve mevkilerdeki aııkert aatm alma 
komleyonlıt:-ında yapılocııktır. Taliplerin knn:ınl \<eaikatoriyle teklit mektuplannı ihale ııaatınden bir saat eVTellne 
kadar ait olduğu k.,m!~yona vermeleri. ŞartMmelerl koml,yonlarınd:t g!Sr1l1Ur. 
ctn'!i F.'kıııtmenln yapılacağı yer :Mlktım Tutan Temin.atı 

Arpa 
Bulgur 
Pirinç 
Plrf.nç 
Pirinç 

Erdncan 
Ellzığ • 
Es!d§~hir 

:cııuığ 

1000 
ıos 

66 
60 
~6 

r.ıra Lira 
Ton 80,000 6000 
,, J6,i80 1238 .. 21,780 1683,M 
,, J9,200 1440 
,, l7,9:?0 13(3 

* .ır: * 

?bale gUn ve ııaatl 

~6/10/940 11 
!!3/l0/9to l n 
19/10/940 12 
26/10/9!0 ll 
2s;1019-40 ıa 

(1186) (9Hll) 

Aıa;tdaki r:ıe\8dm p:u:a.rlıi.la eksilt.melen hiz."'1ıım.Jıı :rnzııı gl!n, Aaat \'C mahallerdeki askeri aatm ıılma ko.. 
m!a:;:onla.::"Cda ynpılac::ıktır, Tallplrrln l>uunl \'eElka '"e hminatlarlyle belli Matte alt old'1ğu kcmlsyona gelmeli.. 
rt. Şartnamdert komisyonda görülUr. 

C!n.!1 İhalenin ~·ııpıtncr.ğt mahal 

Ça.n11 :.Uu: le 
1zmlt 

Ban ııab~nlu kösele M. M. \'. Ankara 
Sadeya~t Edirıı;, He.na. 
Kırmızı merclmek ,, " Sabun .. 
Toz eeker ., .. 

dolu çocuğu yatal,ta urumıy2 çcı
hşrrkcn, köyündeki Ay5C ini n:ıwl 
bıraktığını düşünüror \'e J~emal 
adlı bu adamın bir ~~ifte yüzün. 
den milli dawcısıntlan nasıl vazge. 
çebildiğinc ~ıyord:.ı. 

• • • 
Mehmet Ç3\"Uj crteci rabah er· 

kenden kalktı; otelin altınd3!d ~ah 
\•eha~ye indi. Mehmedin karsı

smcl:ıki masada somurtkan iki 
mil,teri oturuyordu. Birisi çay. ö. 
teki kahve içiyordu. lki i de otuz 
~ yaşlarında vardı. Bir l.'ralık, 

biri. ötekine: 
- Kemal! fikrini <leği~tirmedin 

mi? 
Di>·e sordu. 
Mehmet çavuş eline bir gazete 

alarak, bu iki arkadaşı uzaktan 
tetkik ediyÖrdu. Belliydi ki. yanı
ba,ındaki odada yatan mfl~teriler
di bunlar. 

Kemal dik kafa:ı ve uzağı gör. 
mek has~~mdan mahrum bir a. 

300,000 
S,GOO 

10,000 

16,000 
:owu 

S,OC') 
s,ısoo 

J..:ıto 

,. l.ııosu 

" 

dama henzirordu: 

Tuları 

L!r:ı 

8i,OOO 
~.640 

::60 

24.000 
~.:ıoo 

:l,600 
3,'100 

- E\·ct, dedi, gece konu~tuğu
muz gibi. f!kri:ni der,riştinncre lü
zum görmlirorum , .e sana acryo. 
nını. Ben Bcyo1_!lunda bir muhal. 
Jebici dükkanı açacağım. Haydi 
gel. bu i;i seninle beraber ~-:ıpahm. 
Be~ ojlu bugünlerde dünvanm en 
kalab:ılık im sc·mtidir. Para akı
yor .. Bit senede zengin olur ve ka· 
zancımızı paykı~mz. Hem sen bu 
i~tcn de an!arsın. Cemil! l laydi, 
bana ortak olacaksm değil mi? 

Cemil soğukkanlı bir 3damdı. 
Arkada,mm sözlerine kınnadan, 
bir kelime ile a.'\0:ıp verdi: · 

- I Cayır ... 
- Halbuki ben, senin. sabaha 

kadar kararını deği~tlreceğini umu. 
yordum! 

- Ben de aynı umgu i!e sabahı 
beklemi5tim. Allah l:~rmı arttır. 

srn .. Yolunu açık etsin. Bana ge
lince. belki so:-ı görü~mc."Tiizdir bu. 

- Dcm~k ki. bugün gidecrksin, 

Teminatı İhale gün Ye aıı.aU 

L!ra 
cm~o 7/ 10/940 ıo 

3!C'j .. " .. l~ 

MOO 5 .. " 10,80 

1800) l~ 

300) 7 .. .. 115,l~O 

:::70) lG 
:5~) 16,SO 

(llS4) (9143) 

--~-~- -
öyle m;? 

- E\·ct, hemen bugü-:\ uzcl\laş. 
maiı)'Im buradan. 

Ce:nil. kahveden çıl .. 1p gitti. 
Kemal sigaraı;mın birini söndü. 

rüp ötekini yakıyordu. 
Mehmet ÇJ\"J~ da kall\"C'.,ini iç. 

ti ... Ye Cemilin a:-hasm<l:ırı tr;:,:1m. 
\'ay cadd ~ ine ç:ktı. 

)lehm.t ça·;u~, Cemilin kim ol
duğunu öğrenmek, onun nereye gi. 
dece~ini anl:ım~k rn:?rn\m:ı d:.i~. 

mü~tü. 
Cemil ) ü'.l.idü .• 
Mehmet yi!rl!dü. 
Cemil Karnköyc4cn Pr~~€.Mlxp:ı

.zanna doğru saptı. 
Mehmet Ç:I\"\:: <l::ı a) nı yolu W· 

kip ederek, Cemtlin pe;:ini brr.ık. 

mfüyordu. Cemilin Aıapknp: ına 

Bayrağımı naC'Il kurtardım -2 
doğru gitmesi Mehmedin merakını 
büsbütftn art:rmıştı. 

Cemil, Azupkapı:,ır.cla ı :cı eye \'C 

Mera.klr mevrJlar - ı 
Espcra ıto dilini yazxıuilmck 

Cçin ~"/ ı:~aıı DErcııe11 
Dr. Zanımılwf 

Üçüncü Esperanto k~esl 
1ngilterenin Kembriç şehri!lde 
Uç lbin nıurahhasm irtirakile a.k
t.edildiği sırada da, Franan 
muharrirlerinden Tristan :ser· 
nard'm ''İngilizce na..c;ıl kon\!IU. 
!ur!" n.dm.daki 6eri Esperaııto
ca olarr..!: muvaffakıyetle tem· 
sll edilmişti. 

Bu muvaif a.ki;xeUer 1a.yesin. 
de, ~r~ mikt.a.n, 
kısa bir mUddet za.rfmda mil
yonlara lbaliğ olım.uıftur ve halen 
dlinyanrn iher tarafında F);pr· 
:ranto Iis:m:m konuşan insanlara 
t.esadUf edildiği ~ibi, E-speranto 
dill.nı1e ro..d~o n~riy.ıµ da.hi ya. 
pılmahtdır. 

E'tSPT':..P • .ANTO NEDİR? 
Esperanto dilini :mc:rak e.:!e.n

ler ço1t~ur. lisperantonun nıud· 

di doktor ~:lr.1e.n:hof l;i.!~ün haya. 
tmı "hulyt." adde.dilen ru~nı;ıi
mul bir c.:il icadına hasretmiş 
ve rJ~:ı.yct muvr...f!ak olnıUfJ 
bahtiyar b:r ilim adamıdır. 
~h!i doktordan evvel, lbqka

lan da nym M1ıa.da g&.)TeUer 
sarfctikleri hakla, kimse Almı.
§Umul bir a:ı kadına muva!fak 
olarn~tr. Meseli. Lei.bniz cc· ,. . 
lbir lıesaplnnDA müstenit ra.ka.m. 
Jı tı!r dil ,icıidmı dişıümntiş, fa .. 
kat U:.tbika.t.takf 20tluıklar ~· 
yml!c muvaffak <>laİnamTt\ı. 
Bennann Diels ~a.ki Dir Al· 
mar.. alimi de eüt ıttsnceyi •. 
de!Şirmek ve .-llelRrmek' w
:ı.d.ile beynelmilel btr dH icat et
mek istemiş, faı'kat~bu tecrtlbe 
do akame.'!:e marııs lr.aJmllt.ır. 

iBunları. u'Jdben ~ Balla.ek 
~eni bir dil ı~ ~. 
PP,Paz ~er ''l'feutn.1" ve 
·~roman", M. Mqlen.ur ise 
'1Cni\'crsa.l" admd& di~ ta· 
ııplnı etmek ~e.r, takat !bir 
tUrlil muvaftilc olİı.mam~dı. 

Dolct.or 7.emeırıbof'yeni'bir dil 

(Ut/en llGY/~ ç.eviritıi::) 

kime gidiyordu acaba .. ? 
Cemil, ~J>!Sinda bir yük. 

sek evin önünde durd~ Kapıda 
dol~an bir yahudi çocuğu, Cat'ili 
görür göIT11eZ tanımı;.ı . . 

Cemil, bu çocuğa sordu: 
- Madam Sara evde mi? 
- E\:-et.. Odasında oturu)·or. 
!\ lelımet çavuş kapının önii.nden 

r,cçcrek kö~ba~ndaki kabwhane. 
ye doğru yürüdü. 

Cemil evin kapısından :çeri g:r. 
mi~ti. 

Mı:hrnet: 

- Yavuz beyin bana sağlı\: \t'~. 
diği Saranın pansiyonunu bu'c!t.'n, 
diye söylendi. Ve kah,·ede ot'..lnır. 
ken, aradığı silah deposunu da ko
layca bulmu~tu. Madam S:ı "3A"lm 
evinin arka~ı bu depoya b;ıl;ıyor

'du. 
Mehmet çaVU§ bu pıami)onda 

bir oda tutmaya Uı;f! ~ti. 
(~ "4'") 
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Kemal birdenbire n y'e uğra· 

dığrw anlıımaını§tı. 

Zafere kadar·· 

Balkan oyunlarına iştirak edecek 

Ne oluyordu? ihtiyar niçin 
tepiniyordu? 

Şaşkın 5a.şkm etrafına ba.kar. 
ken arkasında Ceyms'i gördü. 

Spor, macera, aşk romarıı 
Yazan· SACIT TUGRUL OGEl 

., gtdi>,_,r. 

a 
o • Yunan e a ı es 

• 

dün şe ·ze geldi 
~"'.'Jt""• •'il' ::T.e' -r-• 

•#};.~'l!>t~~- • • ~t. ,,._•.~.....,, . ..,,. 

• r 

muharrlrimize, Yunan ııUeUcri 

Ceyms karş!la~tığı bu vaı.i
yettcn şa~rrmr~tı . 

Birdenbire ne yapacağını kes· 
tir"me01i~t.i. Fakat haykn<Jral< 
etrA.fmn l1aberdar edebilirdi. 

Rema l bunu <:ınlemek lçin der 
hal üzerine atladı. Daha Ceyms 
elini arita cebine götUrmeğc va. 
kıt bu.imadan, Kemalin hayatın
da belki en deh~tli olan yum· 
ruğu ç,enesinde patladı ... 

Yıldmınla c;arpılnlJ~ döne.o 
Ceyms, yere yıkılma.dan önce 
haykırmak için ağzını açarken 
b:ırut gibi ikinci bir }1Jrnruk yU· 
yüzünü göı;ünU dıırmadağmık et 
ti ve C.Cym..s, boş bir buğday çu
valı gibi ayaklarının dibine 
çöktü. 

Kemal derhal ihtiyann yanı
na ya.klaştt. Onun ağzını açtı: 

- Seni gö~llreylın baba .. Bu 
herif anladı galiba ... 

- Hayır .. Kat'iyen ... Anla · 
ruamı,tır. Aşkolsun Tosuncuk 
sa.na ... Herifin arıta ccblndcki 
tabanca;1 al.. Lazım olur ~iki'.. 
!;'i tabarn;adır o ... 

Kemal bir ara bu ihtiyar Tür. 
ke baktı. Kendisine bu kadar 
iyilik eden bu adama nasıl te
şekkür edebileceğini şaşırmıştı. 

Eğilerek merakla ihtiyarın 
bağlı ellerini öptü. 

- Haydi evlô.t.. Vakıt kay
betme ... Çabuk l:aç ... 

1\emal. gGzlerine hUcuro eden 
yaşları elinin tersile kuruladık· 
tan sonra ipten s.ındala indi. 

Şimdi dü::nende bulunan nö. 
1:-<'tçiye gözükmemek lazımdı. 

Bunun. için de tekneden u
ukla~ması \'e geminin arkasına 
kad:ır hemen kıyısından gitmesi 
liıztmdı .. Ondan sonrası kolaydı. 
Gecenin karanlığı, kendisini 
10 • 15 metre uzakla~ınca her 
nazardan saknalaıbilirdi. 

Orta sür'atle gemiden yelken· 
linin kenanna tutuna tutuna 
kayrğı geminin arkasına kadar 
gütUrdü. Ve sonra bıraktr. Ve 
hemen kayığın içine dümdüz 
y:ıtt1 ... 

l dakika ... 
2 Dakika •.. 
Sonra ya,·a.ş yav~ doğruldu. 

Yelkenli uzaklaşmıştı. Artık 

görme!erine imkan yoktu. Çün
kü kendisi bile yelkenliyi göre
miyordu. Şimdi bir mesele kalı· 
yordu. Yelkenlinin rotasından 
u1..aklaf}mak ... Ve gün c?oğmadan 
önce iyiden iyiye gözden kay. 
bolmak ... 

antrenörü. dem.iştir ki: 
"- MUMbakalara 29 aUeUe iş

tirak ediyoruz. Bunlarda.n 15 tane. 
ai bentlz genç atletlerdir· Binacna
~eyh kendilerinden fevkal!de §CY· 

l~r beklemiyorum· Bütiln Umitie· 
rimiz Sillas, Ta.sos, Papos, Lo.m· 
l>rakls gibi atletler Uzerindcdir· 
Bunların birinciliklerini tabü ola· 
rak bekliyoruz. Sürat ko§ularmda 
bu s~ne zaynız. TUrk ta.kmımm 
bu sene her zamankinden dn.ha 
lmvvetli olduğunu duyduk ve ga. 
.zetelerde okuduk· Mtisabakalarda 
ber yarış çln iki aUet.imh var. 
Bunlann lıangllcrlnln daha Ustun 
oldui;'Unu b~e yapn.cakla.n mUsa • 
i>Mnla.r göaterecelttir· 

FUTBOLCU PORTRELERi No:13 

utbolümüze devamlı ve 
esası bir yardımı olan 
K~lfifilaD Roir©lt 

, 110 m~trcnfn mesbur Battran re· 
: kortmenl Mantlıın•, oo\-ullıın ara.· 

15mdan doğnılanca objelttlfimlzlo 
~ı!n5ryor 

Kafile ~isi M· Rinopul08'un ida· 
re:ll rutmda 34 atlet YO idareciden 
mUrekkep Ywıan aUetlzm kafilesi 
dün saat l,lS de Sirkeci gamın in· 
mi:;lerdir. 

Otelde kendisiyle görüscn bir 

P..n seno Mandikn.ıı en iyi formu
nu bulı:nu3 vııziyetledir. :ı.~aikle 

anfilka.:s arafiUldnld yarı§lll !)t!zcl 
ve heyecanlı olacağını tahmin e· 
diyorum·,t 

Mezlyetlerı .. oyan 
f:.enclc~ Galata.sarayın birin. 

ci timinde, muh~lit \'e milll tn
knn1arda muavin mevl\iinde fut· 
bol oyna.nuştır. 0' :yatlara, 
futbolcuJ:ı.nmın:ı 11r.nında 
yapmış olduğu tütiin -C)ahatle. 
re iştirak etmiştir. Beynelmilel
dir. Futbolun taktiğini kavra: 
mı§, çok çalış1~an, azimkir bir 
oyuncudur. Vaktiyle çok koyu 
Ga.1atasaraylı olarak nam almış. 
tır. 

icat etmek iddiasında değildir. 
Lo.hli filim sadece mevcut diller . 
aramnda. muta.vnssrt rolil oyn.
yaoak bir dilin esaslarmı ortaya 
lltmalda iktifa etmia ve bu E:ı.~ 
J.llıc1e ızmn.ffalk: olmuştur. 
. Dcttıol' Zamenhot, bidayette 

Kemal Rif.atın hususiyetleri 
\'C tipi: 

Uru:Y:o. bir boy, zayıf lılk'.n 
lmTak bir vücut, kumral, UZU!l· 

ca bir yüz, ktvrrerk kutnral saç· 
!ar. M:u·i gOzlc.r. Konu.-,urkeıı 
ka.şlar.ıJJı yukarı kaldn-ıp, göz!.e. 
dnj epeyce açan ciddt ,.e keskin 
bir tavır. Arkad::ı.şlığı. !amimi· 
yeti, s:cakkanlılığı, iyi kalblili. ~ •delrştirlp bugünün 

meftı•m!lanm ifade edeblleook 
tarzda tadil etmeği tasarı~. 
fa.kat yeni bir dilin mevcut dil. 
?erden daha kolay olması 18.zı:ın 
gekliğ1ni düşünerek bu fikiroer.. 
: Hfımıı.ar etmia ve EBperanto· 
yu haz1rlar11f;tır. 
· Lehli &Iitn bunag m uvaffak 
n1al>ilme~ içiıı blzr.ııt Z'l lisan 
ö<!renn~ek mceburi-yetinde kal
mır;tır. Doktor Zamenbof bu ge· 
ni;. bilgisi saşudnde enı ziyade 
tzı:ımmUın etmJş k& kelimeleri 
SCQerek bil' ~ öğrenilebile . 
Olk ı.m ft 16 maddelik hir 
sıacer Uıazrrlam&ya muvaffak 

dmuc.bıt. 
Herhangi bir ~ vrupa diline 

a§ina !b?r adam, Esperanto dilini 
birkaç saatte, yabancı dil bil
miyen bir adam ise nihayet bir
kaç günde Espernntoyu • ta.bir 
caizse - edebiyatrna. vanncıya 
kadar öğrenebilir. Yabancı dil 
bilmiyen bir Japon, gU:::ıd'! bir 
saat ('-alI~:ı.k şe.rti!e. bir ay 
zarfında Espera.?ıtoyu p!-1

{ mii· 
kcmnıcl surntte öğrcnebilmi.,tir. 

l 005 tarihinde Fı·:ı.nsada Ost· 
roveki adında b!r Ru tevkif e. 
d:lmi5tir. H.rsızlıl·la iUınm edi
len yn.bnr.cı nı.!i(}ndan baı:.ka li
san bilmiyordu ,.e şehirde de 
rusç1 bilen yoktu. Hadiseyi gr.· 
zeteierde okuyan bir Fransız a. 
\'Ukatı, derhal mevkufu ziveret 
ederek, bir ı;ü."l zarfında Espe
r1ntocayı öğretrrLil} ve bu sayede 
i:.ııımn mUda!ansmı deru..'ıt.e ede-

ooıııet.ini te.mhı etmi§1;!r. 

i, mütevazi mizacr, hoş sohoo 
ile hnrkesc kendini Be\"clirmil] 

1 tamn.mrş bir futbolcu. J\ (&>nim K~mal P.ifatle e:.ı eıkı 

Lnnı.11°:llla rnp.!a.n . \',.urn lıi' ind. 
lil:lcrlrıdo 3 n·luıt!a li rıı lrc)i 

u5au I'.ılamiyoth 

,.e enteresan müna.scbctim, Ga-
htaııara.y . Fenerh:ıhcıe kn~ı
ln~mal::ırmda olurdu. \ernal Ri
fat b~ninı karşımda safi M~.a,•n 
ol~rak oynardı. Oyunda. bana 
bir müre arıı. ile sokulur. bir 
nn clsun heni boş bo-:ı.kmazdr. 

U.!.LR!ı.U .\TU:'.IJ,ı;E.:1 Fıfil\im o zaman cu c:ırJı oynadı. 
R."'~REF1 ''E ,,A..., -·- - .a..~ ~ .. gım devirlerdi. Buna rağmen ec-

Bu n.lr~ıım saı:ıt 17 dP., :ıtlct!crl~ , • •- ı. ı ·ı -eıJı .. a.ı::m arı e ~·aplt<>'·~?z me.<' 
tanı~n monı."imi ynmlııcıı.k, v:ıH. lnrd:ı. hr..fll!r!. ekscı·ivctl .... atlat· 
mil:: Liıtii Kırdar da b~ çay ;:ll·n-
fcti v~reccl.tir· ~ern.~irl ,.c ::iy.'.lfct tığıI!l halde, Kemal Rifah ko!ııy 
Tak!'.;m r;c:.!ncr•mdadtr· kolay geç"me.zdim. B'.!lla, Gala 
-r~~:i":":"i::·::'.i::!:m:=:~:=::::r:= tasaray - Fenerb:ıh~e mnçl3.rm 

~ 
f? daki mutat hcceyan, Kemal Ri 

a Göz Hekimi u fatm çok tecrübeli \"C iyi ye 

O R t: tutan bir muavin o!ma.c:ı esnser 
Q r. rv1•·rat Ayduı ~ ıclı.fibirsebapikenblı-de(oza-
i:Bevoğıu Pannnkkopı tmnn ~ Tll8D kar~ısındaki ovunıcuyu k'lZ 
:;aclrl\lt Nn: 2. Tel: 41553 t: drrmak kin b!ribir!crine lfı a
:;. ~.ıaye~ ''t her türlü göı !. tarlard1.) · Daha maç başlama 
ti~"ı:vatı fıJcan İç•n onrıuıı f. dan, taknnl.,.. -ta yer a' 
:: I' - k yu1 ' r· R'f t -:ız:::-=:..-:-~~ .... ~--r.::-:~..m.::i~ ı;n o ur.ten, \.Cm:ı:ı ı a ır 

Şimdiye haclar ol· •um.ı uibi, 
.-:it::.ı. ..ları~:zı ''VA.:.. IT,, \··;·Ü"' .. 
laylıkl::ı tedarih edebil~rsiniz. 

bütün mektep il 

:1 :;İ ele~ 1<,.. · 

tarzı ve bususıyetıerl 
kA.~ıma dikilip climl sıktıkta.o 
sonra : 

- "Nasılsın bakalım Bedri
clği.m. Sak, bugün danlma~a 
yok. Niyetim saıu adını attır 
mamak. Gör bir defa bile beni 
geçemiyeoeksin .. ,. 

Diye işe başlayarak bUtUn, o. 
yunun ~miida.dmca "geçcmr.o. 
sin.,, "Geçemiyeceksin" ''geı:;ir
miycocğim." diye beni doldura 
doldura, peşimi bırakmaması da 
btisbütUn beni sinirlendirir, çi • 
leden çıkarır, oyuncu ~jntırdı.) 

Oyunundaki hu.sınıiyet, nıezi. 

yet ve kusurları: 

Kemal Rifat sa.ğ muavin oy
nar. Ma~larda gc'ı-;i~uZCl, e::be· j 
re oyun oynamaz. Düşünceli ha. 

reket eder. Tecri.ı.bcai, görüşle. .. 
yer tututŞan. pas k~işle:i pas 
tevz.iatı yerindedir. Kafa vuruş
ları, demarke olan arkadaşını 
bulup beslemesi, icabmda kale· 
ye doğru muntv .. 'Ulı diriplin . 
!erle ilerlemesi ve şüt çekmesi. 
çalmılan, sağ ştltleri, nefes ka
biliyeti, mukavemeti, enerjisi. 
bilhassa soğukkanlılığı rnükem 
nıeldir. Sol ayağı zayıftır. / 

Kewal Rifntm futbolunmz:ı 
devamlı ve esaslı, unutulmaz 
hizmeti vardır. Gıiıatasaray için 
çok çalrşmLcıtır. Türkiyede fut. 
bolun en zor devirlcrind~ bile, 
herkese kendls!.nl beğendirmiş -
tir. Parlak oyunlarını büyUk bir 
takdir!e alln;ılam;~;ıdır. 

BEDRl Gf]I'..SOY 

1 - • 

\ 

Sıla bir nnte gıır1p bir muknbelo·· 

Yelkenli ~rka doğtU ~e 
du. Kemal ise sür'~tle~ıadf' 
dogw ru kürek cekınege M~ • 1· detl IJ 

Bu suretle yelken 1 ~3' 
!!-..lCJl kil-~ .... I" 

uzaklaşacak \'C g<W-" raJ" r, 
caktr. Ondan so~ tek 6eğiidl
lta döıınıek zor bır r,eY 

• "'. ı. ~ 
Gök nğannağa b~~· 

ta.rafı kız.ılla.~ıyor ... E:~ dQı. tı!I' 
Atlas Okyanusu. dUlll 

çarşııf gibi... bil 
Göz alabildiğine ~ ~ 

engin denizde sade kU\ıi" .. 
nokta var: ::.-9.ı<l~ 

Kemalin sUr'atlc }(w-

çektiği kayık... ğ& t.U' 
Yava~ ya.va3 kor10J13 ~ 

lamı§tI Kemal... ,, zs; 
Ya yolu ltaybederSC ·;j.. ~ 

yol diye bir aeY varını ın~· 
Burasının bakir ve ,·ııv.. 

bir ormandan ne farkı içi# 
Nasıl, böyle bir orDl~ l>~ 
insan yolunu ara.dıltÇ çıJ.-tni":, 
der, açıklık bir Ye;e de o~ 
z.annettikçe do.ha zıya fS3ı ~ 
nın derinliklerine cıata.~ ..,,r 
mal de aynı vaziyc~tc : ~ttb-: 

Mütemadiyen ktirelt ~
du. Fakat nereye? .. N;rııi~ 

Bunu kendisi de bı tl· .l'l>'.",ır 
Maksadı sahile ~itınc~rııe~ ~ 
göı·Unmeyen sa]ıılc g1 
lay bir ş.ey değildi~k· ıtn~11' ~· 

Ne mahlmdu, be 1 ·ıe o 't' 
cedenberi farkında. bı. aıı J\ 
dığı bir §ekilde dönerdi ılJ~.,,_ı;. 
mal !jimdi e.nginlere. e.Ç •:t V" 

Hayır .. Buna inlk1111 

mal yolttu. ~ 
un. tıi' 

ÇünkU gökyüzün ff 
tarafa doğru gicUro:<1~:<~· 

Bu taraf şarktı. \ e 'rı t>ıl 
tında muhakkak kaJ1!.) ~ 
1 ece k ti. "°"uıı 

Artık kollarında lttı' 
sildiğini hissediyord~rl< (c 

Gemideki ihtiyar tı:ı: ~; 
ciı;i, kendisine bir sıı.11 flll{I, 

olduğunti söylc>mi~tı. ~· 
zamandanberi üç ~r.ııt ~~ 
halde dn.hn hiılA bir ıcsftl 
göremcmi~ti. 

1 
bliirdl' 

İhtiyar yan.ılmış 0 ıı 1' 
O 7..'.lman feı:ket... ~ ·ııt 
Yelkenlinin geriye 411pd' 

kendisini deniz ortn.. d 
masr mümkündü... dııJ' 

Bu §Ckildc. ne kB i. 
geçmieti bilmiyo:cI?· c 11it.1!1 ~ 

Fakat iyiden ı'flY bl~ 
Kürekleri bir an dl.. & 

gerildi.. Kollarını ger tıııııt, 
Yazık!.. Acıyordu nıı ~\ 

Butün bu §ey!eri~ bıı~ıı) 
si için ne gibi bır » 
mi.~ti. .~ııs ~~1 

Şinıdi de böyle o~ 0111 
smda ölmeğe mahkllıll f 
caktı. tıif 

Ya, Allah nıııha!aı8 J 
na crkacak olsa... tıtfC 

Bütün vücudunun ~J 
hissetti. o1"4 

Uykusuzluktan \:~,~J~J 
~n yanan gözleri111 • b;r b 
• Şimdi knrçısrnda · !) ' 

Naranın hayali .. · . ;ııe ~t 
· Koşa koşa kendıS .,,,p f 

ıuııu'· r~ . 
du bu hayal... Ko ' 1 

yor . ka!dırıyordu o~~·i. o~ 
ringe itiyordu: Ha.~rtl!{l~t f 
Muvaffakıyet yuIJJ fil~ 
Zafer seni beklivor .. . ıı,.: 
;;;ic:men la1Jm ... HaY01"11İ!P;. 

-Kemal bu baynle / 
kendini kaptırdı. (fJ~ı 


