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' 1 tlll t~llk~lne manız uyılabllecek sahil mmtakaluı Ue Man~ kıyılanndakl Alman !stllA 

~~ .--~~~~~--------------~.------~ 

~ 
Uslerlnl ıöıterir harita .... 

lngWz 
bombardıman 

tayyareleri te.&,cı Ribentrop 
~a .Japonya tayyare 
~ '11Udillk ile 
~~ .. teQt.eı tlqlldlr M 1~ 
(j
"'an H~SA~ KUMCAYI OSnovaya 

t~ıc gitti 
ltııt ll:lttİ}{a l'tifaktan sonra A· Yeni lttllalra 
1 t ti ~ba ile Japonya dC\ 
~ ~? ı.· harbe kadar gidecek 
~ .. 1ıı .. :~ tımumlyeyi mc§gtl SOV) etlerin de 

'~ • :ır,ıı budt!r· 1 1 1 t mi e tcı ttıerıı,ltltl IIinıllı;inldckl Fnuı· g rmes D e D 
~ı.~1tt4! ları ile anla.'jll.rak bu l'ab•t'JOr 
t,~· "?tf lıtı lSk,er tıkarma§I ole· ~ y-
Q"f~''lla l'alaraa statükonun bo. Nevyork, 30 ( A.A.) - Röy-
"-...,,111<\ıı ~ olrnıyacnğmı birçok ter ajansın.dan: 
~ıı tüıı!ıeıı 1

' olan Amerlk:ıya Radyo ile neşriyatta bulunan 
1) l~tlııa lı ınc,·ıJan okumak 

~l·~ııııtıl:l " lılr h:ır~l:eltlr· maruf Amerikalı gazetecilerden 
b;ıh lılt tn b"'rnber Amcn'l<ıınm Wythe Williams, Fon Ribcnt· 
bıı11ıallıl ıı lı l'cburlyct olmııdtl•ç'l rop'un Bcrlinden hususi tayya. 
ı,ı. tlll ta r laa:rruz ~ldlndc Ja· resi ile alelicele Moskovaya 

~ l'Jıı tn - d - . tihb tt• - . 'dtrlz ·~ı.:n. ~itm'yc<'.c:'~inl gitmiş ol ugunu ıs ar c lb'l-
<n llüylc bir taarroz J ni söylemiştir. 

1'\'arnı 4 \\rr1lde) Williams, Fon Rlber.t.rop'un 

Bır haftada 
'·12 hücum 

yaptllar 
Berlla yeniden 
btlcama qradı 

J.ondra, 29 <A·A ) - B•ı sab:ı 
Londreda bildirildiğine göre, lngL 
liz hava kuvvtlerl. cumartesi)i pa· 
znra bağlayan gece, dil§Dlan ifgaU 
altmdaki ar:ızideki istila limanlan· 
nı Biddclli hticumlara maruz bulun· 

İnglllzlere gire 

istila 
tehlikesi 
geçmiş dığildır /\ . l ltalya, Almanya ve Japonya a· 

"'rnerıLr a rasmda münakit y~ni misakı ı 
ı... '' Sovyet Rusyanın da ımza etme_ 

Atman Hnrielyo Nar.ın 
Fon IUbentrop 

Lomira. 29 ( A.A.} - Röytcrin 
deniz muhabiri bildiriyor: 

Yüksek deniz mahfillerinin fik· 
rinc göre, istila tehlikesi, sonbahar 
,·c kı~ın gelmesi ile muhakkak su. 
rette ortadan kalkmamaktadır. Fil 
hakika denizciler, denizin muvak. 

tıar·ıc· sini ~emine _ça~ışmakta olduğu-n ıye nu ilave etmıstır. 

aıırının bir ispanya 
.. , nutku dahiliye nazırı 

llı:·ıt R 
<!ev ercye yardıma omaya 

om edeceğiz,, 

llar1c1yl'! Mllltepn 
8. Vela 

(Yaz111 ' futrüde) 

gidiyor 
Kont Ciano da R omaya 

harclıct e~~i 
1' Berlin, ~9 ( A . .A.) -:- ltaJy.o. 

hariciye nazırı !font Cıyano. bu 
sabah, Bcrlindcn hareket etmiş . 
tir. 

Berlin, !9 (A.A.) - D.N.B. 
İspanya dahiliye nazırı Ser· 

rano Suner, bu sabah !\lünih'e 
hareket etmiştir. Oradan Roma· 
ya gidecektir. 

Fas 
sultanlığı 

vezıri Vişi 
ve Madride ... 

gitti 
( \':w:.ı ,ı Uncüdc) 

Japon gazetelerine göre 

İngiltere maftlt!p 
olsa da 

(Den.mı 4 lincUdo) 

Berline bir 
İtan heyeti 

gidiyor 
Tahran, SO ( A.A.) - Tas a. 

jansr bildiriyor: 
Almanya ile bu sene yapıla

cak ticaret .mübadelesinde Iran 
Japonya ise harbe istek- eşyası ihracının kontenjan füı· 

telcrinin tanzimi ic;ir., alakadar 
li görünmüyormuş daireler mümessillcrindıen mü. 

Amerika 
mücadeleye 

devam 
edecektir 

/,ondra, 29 ( A.A.) - lyi ha. r~kk~p. bir heyet, Alman ma~· 
ber alan mahfillerden Röytcre fıllerı ıle temasta bulunmak Ü· 
bildirildiğine göre, Japon hari· ı zere Berline hareket etmf§tir. 
ciyc nnurı Matsuoka'nın rad· 
yoda söylediği nutuktan alınan 
inliba, Japonlarm Avrupa hnr. 

bine karışmağa pekte ııaııcşli Ko""füler ı' çı"nde 
bulunmadıkları merkezindedir. 

Tokyo, 29 ( A .A.} - Cumartesi bı· r '' ,. yı· '· 
7 7 günü çıkan bütlin Japon gazetele· 

ri. üç tarafü pakt hat.kındaki tel. Yazan .. 
sirlerinde, bu p;ıktrn Amerıka Bır. 
!eşik devletle. ine mute\ cccıh bu- Bekir S ıt kı Kunt 

l lundu;runu !;arih surette bildirmek· -Bo;Un s Uncu uyfamu:.da -

tedir. Oft())M9ıı ~/'i"Y"ert•'·"""~ 
(l)e,·aını 4 iliıdılc > :'."'9' ........,......_ - - W"W"' 

Dk mektepler 
B lUI ~@l lbc§l lf.D 

caçDO<dlo 
Orta mektep ve liselerde 
yarın tedrisata başlanıyor 
Dört aylrk bir tatil devresin

den sonra ilk okullar bu sa;bah-
tan itibaren açılarak 94-0 • 941 
del"B yılı tedrisatına başl~ 

lardır. !ık okullara §imdiye ka
dar 7500 talebe ~Cl'tJI". Bu 
talebeler eemtlerine göre en ya. 
km okullara hazrrlanan pll?ı.a 
göre yerleştirilmi§lerdir. 

llkmektep 

934 doğumlu talebelerin gös • 
terişli olanlarının da: kabul e
dilmesi için maarif müdürlilğü 
tarafından bütiln omlla.r& tel> • 
ligat yapılmıştır. 

Okul kitapları hazır olduğu 
için tedrisata: derh·aı ~lana -
cakbr. 

Orta: okullar "Ve lizeler dt 
~açıl~~, ... ~ 

1 1 

• 1 

. 
Ya•••lstada -Ml•a aıan11aı• 

Bahriyeliler · ıtaıy:!!:ının , 
askerhk şubel~rine · : · ~·~ği • • 

- ·ğırıldı . Ewr c,n~yetlerının 
kurbanları . · Atinıı, : , (A· A·) - Stefanl a. 

jansından: 
Bahriye nezareti, 194.0 ı.mufma 

\'t'i bahriyeye mensup efradın bir 
teşrinievcldcn altı teşrini eve.le , ka
dar kayıtlan icra edilmek fizcrc 
a!kerlik §ubclerlndo ispatı "\'\lcut 
etmeye davet cdilnll:S olduklarmı 
bildirmi§tir· 

Romanya 
Demokrasi devletlerile 

mevcut 

Bütün paktlarını 
mefsuh sayıyor 

Balkan antantına 
· taabblUerı de 

melsalamq 
Bilkrc~, 29 ( A.A.) - Stefa

ni 
Romen gazeteleri, bu sabahki 

nushalarmda, Romen hariciye 
(De\-amt 4 ilnt'Ude) 

... 
Bülllatte mevcat 

oınlıyan~_ 

ı~ııyetıer- ı 
AJino, 29 ( A.A.). ...:.. ~tina A. 

jansı bildiriyor: • 
Stefani Ajansı, Epir'de · müslü. 

manlara karşı sözde yapılım§ olin 
cinayetlerı. hakkında Arnavut Wfo
mori,, gazetesinin :neşrettiği Ro
manın yehi bir faslını iktibas eyle. 
miştir. 1 

Atina Ajansı, Tomori'nin haya. 
linde yarattığı üç "cinayet,, hak
landa a~daki tavzihleri verme-o 
ğe salfilıiycttardır: 

Birin<:!ı:%urban,, Klobahari kö. 
yünden .Nazar Recep, mevcut ot. 
mıyan bir §ahsiyettir ve bu köyde, 
bir müslfiıİıanm diğer bir müslU
manı para ihtilMlan dotayrsiyle 
öldürdüğü 19~ senesindenberl hi~ 
bir cinayet \'Ukua gelinemiştir. 

:tıdncl tKurban) Paramlıia'lı Rl· 
za Kall, ~e.klkatto mevcut bir ph
siyettir 'Ye halen tam mhatte o. 
larak körUndc bulunmaktadır· 

(De\"aDU 4 Onctlcle)' 

Bitirme ve olgun~uk 
imtihanları 

Maarif VekAleti bu imtihanlarda 
muvaffak olamıyan talebenin 

vaziyeti hakkında bir tebliğ neşretti 
Ankara 29 (.\. A-) - Maarif 

Vekilliğinden tebliğ edilmiştir: 
Baıı gazetelerde devlet orta o-

kul lmtihanr ile lliıc bitirme lmti. 
hanını kazanmryan talebenin okul
dıı.n çıkanldıklan ve talebe vclllc-

rlnin bu halden efkayetçi bulunduk
lan yuılmaktadır. 

Bu iki imtihanda herhaqi bir , 
del"lten kaz~ talebe ytlk
sek kademedeki tahsıt mileMcserl 

{Drrn.mı 4 iin 'jJr) 



43 Yazan : :/(adiecan- :J<a/lı, 
At sarsıldı ve ~dı; Haet Mu· 

rat dUştU; bir kedl çevll®yla doğ. 
rulurltcn ağır bir kllf"tlr SAvurdu; 
sonra ken~ avuttu: 

- Zaten artık ~e ~ordu· 
~ vnrdr; çok dik bir yımıacı 

t:ınnanmak lhmıgellyordu; bu ili 
yapan bir adıı.m atlıdan daha ko
lay ynparciı. N etcldm {Uğerlerl de 
atlarından inmişlerdi· Yakl8.§IPI. ka
zaklar bllo pfyado olm.utlardı· 
Hacı Murnt belinin sol tarafmda 

btr ~ duydu; bir daha yan.. 
landığm.ı sandı; 1!ldn eUn1 o tara.· 
r& atmca hiçbir ağn duymadı; de. 
mek ki ~tı· Bir dakika eon• 
ra artık kazaklarla kendfsl arn:m:ı.
dıı. nnca.k dört beo admı aralık kal
DU§tı; e11n1 kıJıcma attı; çekti; 
Ilkln Çlkaramad.t· HomurtUlarm, 
kılıç plarb:larmm, kUfUrlertn, ecrt 
kamıı.ndnlıırm vo bn.zr kcsllı: iniltt 
lerin ~ onu:n da homurtusu 
~ti· KılICI kamasma ymiden &. 

stldı: gene çıkaramadı i dikkatle 
bakmca oraya bir~ ~ğr 
ru ~ azıladı. Halbuki bir 

~ '11ıcml kal~. tam °" 
muzlWle ~ 9:rtuma doirg 
58.vunıcalstı- Hacı Murat t.c>pa1 lıaea 
ğm.;ı btQnda ıerty. 4olrlı flrla,. 
dı; PÇpı~ f>NJ&dL A)'Jll um· 
da. I01 tohmda ve blçamıda deıtn 
SlZ1laf 4aydu; r*1a4J; bıı ~ 
di)llOıldu· Bu aelffl' elbı.1 koynuııa at
tı: bb- tutam pçıuk çıkardı; 1811-
ıncat titr hızla ~ tJbdı. 

Bul MolorQ CllUD ~ .... 
rllnoe fena balcl• bıaultlo Kt1m • 

kfin ola haklara -~ w 
her av~ '* buMwlnl nMt 
ğl nre ~~ kıhmm en am 
nrirad•pn• da •TID"&Caktı; buna 
fnıla.t bulamıyordu; hem cm:ımla ne 
zaman olsa heaaplapbUit'dl. Bun • 
da.n başka ti1r lauak JalICJ da. o -
nun kanımı da ~ Yqlt &o

dam bJ:r taraftan bmmJ amn.sıb 
tutarak banaklarmm dmdllmea!ne 
m1n1 OlV10f, tı!zo CUdtm da Ur 
an ~ 1ıa,_tıanm kur -
t&nyordu. 

Bbd1 Bacı Murat b ~ ... 
~ Hem dik yamacı çr 
Juyor, hem de. ltlcle t)!r dJs ç&i1.. 
yor, en yalan dllşnam bcllnden i-

kiye ~- O INIWl bnn T8 
bacaklar bir ta.rafa, bat ve g6ğns 
bir taraf& yu~ 
Kulltmıa kOyttııen aıaşret 'Ve 

deh;Jet lglnde, b6yle Jld'-" biçilen 
kaza.klan sayıyorlard1 

-Bfr-
- Al bir daha.

" ...... Bq floQndlıdl..., 
- Va.y oaumı- D8Jt oldrı .. 
Dokuza tadu tıttılar; Wd:ıı 

düşman o bda.r kaJahelrktı ki,, U.. 
CI Mura.dm orakı;ıbb g1lııJe:tce ııllr
sc gene b1tııUyaoekti Heıtı&ld~ el'

tcsi sabah g(ln~ dofdufulıu glır 
mssl Gflp2ıeUydJ. Eter Ru.s t11feuk.. 
leri yi~ lr:urfunlan daha uzun 
mcıır.llll olnydı, §hndlye b.dar eDt 
lmJam.azclı. 

Bacı M.oıoronun kuvveU git
tikçe l.Ub;yordu ı tı&rWrl.anm d& -
ha. usun aman hlSyle tutmuı mUm.-

Bir müslüman olma°' 
telakkisi ve 30 santim· 

lik bıçağm bcqına 
gelenler 

T .UVlR certdd ferldtı51, ~ 
11'§L'm, ".FJoeya b:ın cım.

yctı,. baŞIJğmı koydn'"tl y:wsmı 
pek eğlenoell raımıs- llidise u. 
ilim olduğa lcht tclm.rl:mıaya lii
ızmn rok· Kemal lsmlnclo biri ~ 
resi Ncnnlnl bı~ hafll~ yara. 
~tı. Gazeto br~'lll 8 s:ı.:ıtlm 
genlallğhıdo, 80 sanUm boyunda 
oldnf,"Ullu blldlriyor ,.e bakma ne 
diyor: 

"Ellm:1ekl ldumayx laınımm I· 
çlnde bybc4I,·rrdJ.,, 

kUn değildi; bunun için so~ bir 
gayreUe tepeye doğru koı§lnuş, 

döt1!§en arkadaşlıınnm ~Jindc 
knrnmı dikiyordu· Bu srrada ka • 
~r daha tedbirli bir hUcumn 
geçmek llzere biraz ~ckUnıI~ler; 

dağWar da nefes r .. fma.k istemlt• 
• lcrdf. Hacı Mogoro ~·amsmı diktik. 
ten sonra yerlnd~ fırladı ve kılı
cmı çekerek Hl!.Ct Muradm üstUne 
yfir(ldll: 

lfurd&r Ci:Jck, 8lllla Moskoflar

dan kaÇJP~Jf kim .öğreW? 
Hacı Mıundm kB.§lan çatıl4iı ,.e 

Çlkiştı: 

- EMk kaba.dayı ..• Senin $ibl i
nelcçc:ıine kıırnmır ynrdrrmru:Imı, Kı 

lıcmuıı bileziğine ku~ çarp • 
~. çıkaramndım. Çıkarmeaya ka.. 
dar da birkaç adını geri çekildim. 
-4snl r.amanda bc3 yerimden YIU'&· 
~; ora lan ıpnrnukla Uk.ıyor-. 
dum. 

Eğer b<l§ta 'A;ol Mogoro olduiP 
halde ı>Irkaç arka.da,§ IIAcı Mura
dm lehJn~e BBylcmeseler liııcı 
Mogoro kendisini tutıı.ınryac&kb. 

Hacı Murat hunlan unutmU§tu 
- §imdi ne y~ğal; onu say. 

le!-
D@41. CUnkil. Rualar iki taraftan 

,. ..ala )'ayılıyorlar, dağlılann 
etratuu ~r!anfI. 

-11-

... .ıt.GULAB NASll. 
DOGC81'RLER İ" 

Ru çemberi k"1mlqiyor ve aa· 
ralıyordu· Cotu yaralı olan daği.;. 
le 'rilcutlanrnn birçok yerleri ur. 
il ,. pamuk içinde oldufu halde, 
derin l1Zllar çelmıelerlne rağmen 
yeniden savaşa hazırlanıyorlardı· 
Hacı Murat cesaret ve U.midinl 

ka~ordu; halbuki ötcldlor 
arb:1c hlçbir kurtulUf yolu kalına -
~ ~yWyorlardı; meğer ki ken 
diler.ine bir yardan.cı kuvvet gel -
lbıl 

Hacı Murat her 6eydcn evvel 
adı:adqianıı.ın llm!Uerlni J:uvvct -
lcd!nneyi d~dU: 

- Bize llxıdat gelecektir! 
Dedi· 
- Nereden? I<im gelecok? 

- Onu Allah billr!." Benim bil· 
~ bir DCY vıınıa o da. imde.dm 
geleceğidU-. Bunun it:ln do milm.. 
ktbı oldalu kadar çok daYIUUDlk. 
dllpıana tmllm ohnanıak llZ'Iln" 
dır· 
Hacı Uogoro e.detA çıkıştı: 
- Bu tımıdin sebebi nedir? m

ze .e,ıer 
- Haber g6ndereceğim ! Kim 

gfdetıf]fr? 

- Herlces bhiblrine baktı. Ha
cı Murat sordu: 

- XorkuYor murunuz? 
- Henllz bıyıklan terliyen bir 

delikanlı orta~ çıktı: 

- Korkak olan burada kal.ınak 
fatemez; t:llnldl bum.do. kalanla.mı 
sağ kalmıyaca.klarına. gUphe yok -
tar; Wdn bir !o.yda umuluyorsa 
ben düşman Batlannr yarar &:'l?Çe" 
ıfm. 

'(Sonu yarın) 

Böfleslno insan sıkılrruı : 
- Afıua Recep 1 J>ln kBnlCfl· 

)iz!" diyecek, diyecek e.ma., yine 
bu p.zetc mil!ı!Uman olmayı, bu 
;razmndA: 
'1manım ~rsmcla ı:ömelmek,, 

Je mUmkUn olabllecwJc lmdıLr basit 
olduğu yolun~ bir laın:ıa.ti r;ay. 
falafqıa ~lmıekJe, bizde do A1Jll 
fikfnJe bulunilnfn lmnnatfnl uyan· 
dırdığı için diyoruz. 

Tin$ bakrıuz bunu da nasıl au.-
lstryor: q 

"Kemal Ncrınlnln Ermeni olclu· 
j;'llnu be.'ıane ederek onunla Nt
yamıyacnğını blldirdJ. Nermin do 
derh.:ıl camlo giderek, hocanın 
har,iısmdn eömclcrck ınUslilınaıı 
oldu.,, 

ffiıkstr. nuyun ! 

lzmit Halkevinin 

Anlaşılmaz 
bir '' izah ,, ı Aralarında bir §irket kurarak lstanbul civarınd. 

sütleri toplayıp peynir yapacaklar 
lzmit h!ll<evt lullt l-C tarih §Ube 

$ı1n halıtevı ttya eUne bir takrirle 
müracaat ederek ı~nılt lsmlııtn lnrnr 
ve lzr.lk liiıfileHle )tUı muuıın ö· 
nUne ~ıtmeşı l lft lLınllc bmd &· 

dmın vtf'Jltn ınl lıı~ IR\hl <lUn ı--u· 
~tık: 

Halka sabim.ak lçla alt kalmıyacak au 

lznl1t halkc"rl rtılAl M. l~lçı lınu 
sile btr telgrtıf nldılı. Ayn~n Uile 

3 - Bu tavzllıln en anla.yn.mcıdığ'ı· 
m.ız tarafı l!OD cümle5ldlr. Bu habe
rin parti ve halkevl lle alAkası yok· 
muıı lyl ama bir halkcvlnln mUzc ve 
tarih §Ubcı1ndc çalıga.ııların herhangi 
bir tekut \•eya karan o hnlkevl ne 
nasıl nlAkadar aayılmaz't Muhtelif 
kolla.rıa beraber bu §Uhcnln ı:alışma· 
lan da hnlkcvlnln senelik ça.lıoma 

l,ıllAnı;oouııa girmiyor mu? \'e cııaseıı 
balkevl denen hnlk mUcsscsc.sl, aza 
ynzılıın vatıuıda,lardan ve mQze, tu· 
rih JJUbcal g\b\ onlımn ııeı;:Uk\erı bu 
cubclerden mot~ekkll değil midir? 

·---ıo,..--

İngiliz liraları 
Bildirme mühleti bu 

akşam bitiyor 
Muhtel!! nıazcreUcr ne ilk verilen 

' '8 •aaUik mUhlct içinde değlııUrtkml· 
ycn lngtUz liralarmm tekrar merkc 
bruıkasmca kabulüne baflandığr ma· 
lQmJ!ur. BugUn bunun so:ı gtlnUdUr. 
Bu akıaına kadar blldlıilmiycn lıııt· 
Uz Uralnn fçln bundıın sonra hiçbir 
mazeret kabul edllmlyccektır. 

Ege pamuk 
rekoltesi 

Bu ıene Ege mmt&kasmııı pamuk 
rekoltesi 100 bin balya kıı.dar tahm1n 
edilmektedir, GeçeJı seııe rekolte 1ae 
7fi bin lWya ldl; ptyasad& gece:ı ,.. 
ııekl rekolt.dcn stok olarak 2~00 bal· 
;ya mal bu1uıımııhtadır. 

Mallara tıreıı 
Bazı tüccarın mal sak· 

la.clığı •Öyleniyor 
Piyasada yeniden mııkare. t1res1 

darlığı ~lamıobr. Perake.'\decl bul 
eaııatm elinde az mal kalmı~, fiyatlar 
yUkııelUlml§tlr. &zı tacirlerin rııaı 

gtzlcdlklcrl ve vasrta Ue pahalıya ant 
tıklan a!Sylenıncktcdlr. ----Kırpıntı kAGıUar 

Daire ve bUrolıırdan kırpmtı k&.ğtt· 
l&rm toplanmattJl& devam cdilmektr 
dlr. Fakat kMl vcs:ılt buhnıamama• 

ıımdıuı pek (lZ k°''lt toplaııabllmek
tedlr. Ayrıca. :lzmıt kAğıt tabrtlaıaı 
bu ockildckl k/iğıtıanıı lcnwıu :ıs 11· 
raya alulcen glmdl 20 llr&ıya 1ndlr
tııl~t1r. 

hrimtzdekl peynir tactrlctı bu 
~ 'l".rakyada peyntr rckoltt.Mnln az 
olmam "\'C Terlm1cld r:nratın rwa· 
lf#m&n htan'buln. t.z mal gclmt.aı U 
ddı:ı klilme peynir ırnıı.l ttrnttt dU 
l(liıfticktcııırıer. IL'unun itin aralann 
dıı. b'r flfket kuracaklar ve Clv&ı 
nwtl!ır. hl.HWd allUetdcn ül\fQd tdO 

inhisarlar Vekilinin 
seyahati · 

Balıkeair ve Maiıiıa 
havaliıinde tijtünler 
Userbıdc tetkikat 

yapıyor 

AiÜ1>Uı3n, %0 (A·A·) - TUtlln 
6Unlakplarmdıı tetkikata çıkan 
bıblııarlar Vekili Raif Karadenls 
Öetede, Bolu ve DUıcedc tct.ıdkler 
re})tntŞ ve Kocaeli.re geçerek Hen· 
Oelttc t~t.kikAtta bulunduktan l,tjn. 
ra bugU:ı ııtrat U c!e ıetirlmltc ~~ · 

m!tıcrdir· 
Vekil, va.11 tarBJındnrt lfüöi:lpRtl' 

kfırei!an1l'UJ' \•e fChrfttılMl? l'e fiıııa 
e }tlitı. beledlya telsi, pihıJlybl l· 
tiilri. lnh's~rlat memurtan ve lııili 
tovat tariıfmdnn selafıilanmlfüf 
PntU blblı.Smda 188 blf llıUtj1ıat· 
ten sonra, vekil inblsarhrm tUtUn 
depolıınnı gcznıJo ve inhisarlar dıı 

l~sınl ziyare t etmiştir . 
Saat 16 da otomobiller ııehrt 

nılzden lzmite hareket eden vekil. 
scrnbntinin lzmittcn sonra Bile • 
cik, Bursa, Dalılteslr ve Manlaaya 
kadar devam edip tetkiklerde bu 
lunacıığmr blldlnnJgtir. 

Vekile inhl11arlnr tUtUn 1 len ınU· 
dUrU ve arkadııtlan re!nkat ct.ınek 
tedirlcr. Vnllmlz vekille bcrııber 
~mite dönmuewr. 

Türk ırkı 
Antropolojik karakteri 

teabit edildi 
'I'Urk ırkının antropolojik ktrakle 

rlnJ tuplt için yııpıluı tetkikler ı:ıJ· 

haycUen.-ııı,ur. NeUcedc TUrk tıpı 

§Öyle tespit edllm(fUr: 
TUrk beyaz ırka mcnauptur. Bo)ıı, 

erkekle 1,65,2 ve ka.dmda 1,62,2 dlr. 
Burun, düz ve ya.asıdır. Ten ve g!Sz 
renkleri nçıktır. Saç kestane rengi· 
dir. Ba§ Braklsctaldir. 

• -----.. ~ 

Arazi tevzii işine 
başlanıyor 

Maliye vekaleti 
komisyonlar teşkil 

ediyor 
Sahipsiz arazinin köylillere ve hal 

im tevzi lçln maliye \•cMloU 
tevıl konıtsyonlan ~klllne ba§lA· 
mı§trr. I~oınısyoıııar evvctA ber vUt.• 
yette tevzı edilecek ıırazl,>1 tesblt e
decektir. Ayrıca husust Juıdnstro pos· 
talan dıı te§kU olunarak bu yerlerin 
lcadastro!IU yaprlacaktrr. 

Palamut akını 
Dinamitle balık 
avlanmaması için 

tedbir alınıyor 
Me\-slc gcldl#Uıd:m pnmını.ıt alam 

birkaç g1l:ıılenbcıri ba~laıxıqtır. Daha 
yo.vru §el:llnde kUçUk olan pnlnmutıar 
perakende 7,5 kuruıa anWmaktadrr. 
Asıl palnmul akmmın önUmııtdcld ay 
sonuna. doğru bll§lıyncağt ııllylcn· 
mektedlr. Diğer tanınan alAltadarlnr 

~ ~Ai!?A GiJza,ü aahlllerdo diıınmıuo balık tı\·lannıa· 
~ nff. ON A / ma.sı için mltı tertibat ıılmnktadırlu. 
-~~·:ı=.1-6: --

ceklcrdlr. Du Vold& k6ylerü ki mancıı 
nı trahiplen ııc tmııM gccUıtttıur. 
ŞJtltet .Ullere ruıa panı tcıkllt ctu 
ttnd<'n muuıtn «ahlplul bu klt'lt '*11 
ltfl kabul etmektedlrl r. ~at bu dl' 
ta da halka • tılmak içip pehlrdo ~ı 
kaımıyo.caıt llcrl •UtUlmektedlr. Sdt.· 
cuıcr tellfa dllfmU,l~t'(llr. 

"Tekzib,. 
hakkı 

Bazen nasd 
kuif anıllyor ? 
rttksim ·11asinoıu mü•te
r:irff1e mi, resmi zabıta 
raporuHd mı inantılım? 

Tal<slm heledh·b b&tl~uı ğufh01u 
Uclcsltlrilii tivukıllitidiin şl>yte blt 

trtc~ lup kıaıli ! 
·~tiıetcnlitii il ~)·Jcıf ıuo ve soes 

·~. iı lihbıuaııdı'i biH!ı i ~~;:ru®J 
lltlılcl vö UgilncU ıUtilhlllf'liida: 
"Tııkı(m a~1~alye l;h.i!liıoaıl ~lıııı 

ten ccuılnndrrilılı • C::ı:.1n0dn ~diki 
tarife olma.dığ'ı, yemekler in U.stU aı;ıb 
yCTdo bulundu~ görtlldU!,. 

Yuknrdakl ı:ıe§rlyatmıı hakfkatt 
uygun olmadığmdan ne, rlyat kanunı. 
vcrmJ§ olduAıJ hak \"C s:ıl&.hlyete blnı 

eıı Tıka!ın ga~osu tıakkındaki lsWı 

baratıotB doğru olma.d ğmda!l ilk cı 

ka.cak ııUslııuııı:ın nyuı a:ı:, a, sQtu 
nunda aynı puııtoııırı. T•kılm bule 
dlyo gazlnosunun pls.llkt.en cezalandı 
rılma.dıgını ve bu makaUa h1çbır 

memuru mutfaklanmma girerek tef 
tııı yapmnmııı oldugunu nC§rotmcnw 
ınueııscııemız namına bllll·ekale rtca 
edetit.,. 

Hnlbukl cnuılyet altmcı 6\lbe mu 
dllrlUgtlııUn 23 9-940 tarihli raporun 
da aynen şöyle deııllmektcdlr: 

••21·9·9'0 cumt.rtaı gecu1 Taka1ııı 
bclcdJyc bahçesinde Yorgo Alcako t 

dareslndeld ıaztnouun kontrolünde: 
A - Taşdlkll tarıtcsl olmacğtndaıı 

tarl!tııiı olarak ecrvil yapıldığı. 
B - Soguk yemekler blr dolap içe 

riıılnc konulmayıp acıkt:a tc§hlr edil 
diğl, 

C - Mutlakta temlıllğc dikkat e-
dl!mcdltindcn ceza zabıt vanı.kuı 

tanzlrıı cdilmiftir . ., .. .., 
Bu rcsmı rapordan sonra ıuemurıs 

nn g-ıı%1no mut!ağına g'lrcrek te!til 
yupm3mı~ olma.ama naaıı inanolmı. 

Memurlar mutfakta leın1zllfe rlay.ı 
edilmcdJğlne içeri girmeden bnkma· 
remezlcr yL. G~rW~ ki nrd1#1JıU2 
haber harfi harfiı:ıe dojTudur. Fa.kat 
görllleıı )'8lilJS bu değil; matbuat ka 
nununun verdigi tekzip vo t&n:Uı balı 
kDWl haki"-Ueri Ortınek lçUı baz8ll 
namı kullaıuldığı da. göı111Uyor. 

•---0----

Dahlllye Vekili 
T rahyadan döndü 

!Jlrka~ gtln ovvtl Teklrdagına 11 
den Dnhlltyc Vekilimiz Faik öztrak 
evvelki gUn K~a.:ı • UırunldtprG yo 
luYl& E<llmeye '1tın~, halkovindc tet 
klklerde bulunmu§, halkla g6rü§mtl: 
tur. Vekil dUn sabah Edlrneden hare 
ket ctml§, ak§am §ehrtmizc gelmi§tlr 

İktisat vekili Hopaya 
gidiyor 

Giresun, %9 (A.J\.) - Hopaya ıtt· 
mekte Olllll tktlaat voldll UUmU Ç&· 
lal', Cumhuriyet vapuru ile llmamım· 
za gclnıl§tlr. Vail ve parU re111 U• 
blrçok vtl!yct erkAnı vapura ifderek 
veklll ıolAmtamıoıar ve vapurun h&• 
rtkeUne kadar memleket tateı1 hak· 
kmdıı. görUıımll§IP.rdlr. 

Arap 
,; 

. ,, 
• ·rıı%. 

Yapabilir Jl11ll
1 ~ of 
ve ~') 

Bu ~kilde, 12 m~ne~r ı; 1' 

tad:ı. meydana. getııılş _..rY 
poligon görüyorsunuz. çJJ<BT..-~ 

Mllsellca!eri lkl mısıın~lı r°~.ı• 
blr yerine 8 tane & kcII 

11 
ıncY""" 

clt ihtiva eden yeni bir f 
getırciıllir m lslnl.z ! 

' 



Berlin • Roma • Tokyo 
araımda 

ittifak nasıl 
hazırlandı ? 

Ribentropun bir 
mümessili 

~BE '.R - ~ POltUI 

Tarih 

İngiltere ye 
tayyare 

hücumları 
Glzel Kralla 

Bötller içinde 
bir ••111111 

Bay Servet Tekiner, maliye ne. 
zarcti kalemlerinden birine mü
lazcmete başladığı günden bu 

) 

günkü vamfesi olan ( ... ) vezne· 
darlığına ve vekaleten idare et

/ tiği muhasebeciliğe kadar hep 
bu şekilde düşündü, kendisi çal. 

·•· Yazan : Bekir Sıtkı KUNT 

ursuzluk ! ... Gazeteler sık sık fa
lanca memurun, eline geçirdiği 
§U kadar bin. lirayı alıp kaçar • 
ken yakalandığını, hemen hapse 
atıldığını yazar. Bu vakanm er
tesi günü, başka biri ayıu haltı 
i§ler. Herhalde, o ya.kalandı, a· 
ma. beni tutamazlar, çaldığımı 
afiyetle tıkmırım, diye düefuı
müş olması lamndir. Ta.bil bu 
işlerin istisna.st miatimuı yok. 
tUT. Onu da öbUril gibi delfte 
tıkarlar. 

Benee bunJan ha.~ır 
aeğil, tmarhaz:ere ~ dahr. ' 
itoğru olur! . .,. / - ... 

madığı gibi, çalmak istiyenlere 
mani olmağa. çalıştı. Bu yüzden 
ve umumiyetle doğru bir adam 
olmasından ara sıra zararlar d& 
görmedi değil... Her hadise on
da az çok tesir brrakmakl& be • 
raber, faziletten ve vazifeper -
vcrliğinden ayrılmadı. 

Servet Tekinerin, belki haklı 
olarak, insan oğlundan sıtkı SIY.
nlınJ3tll": 

- Bütün ömrümüz çalıfmaK. 
la, dJdinmekle geçiyor, diye dil
fbnUrdU, buna karplık bet on 
para k:uam)'Ol'm. bu lraDDC!Dlt, 

a blmıierı ~çalıp mı.. 
nırbu·. Benim gibi berter. ~ 
~· kadar y11zle:rtıe, blnle:rce 
deta, .bapıur ve noban eı1imı!lt 

t ' 

1 

almak yüzünden, her defasında. . 
beş p:ıra, on para. yirmi para 
çari>ılmışızdır. !Kasap da ekmek. 
çiden farklı değildir. O da hem 
no'ksan tart.ar, hem de. göıı:le kaş 
arası., koyun otinhı a..""Uilla beş 
on gramCik olsu:n, sığır eti ka- 1 
rıştırmama. kE".ndislni mutazar. 1 
nr addeder. Berber, tlç gim son
ra tekrar keodisiDe ~Ymı. ı 
diye kula.klvmım etra!mı ,.e en- · 
semi töYle adam&kıllı alına.z. Şo. 
!&", yakm yolımı. tamir edilmek. , 
te olduğundan bahisle, beni u- ' 
ırak yoldan dolqtmp, fuladan ' 
bet on ~ omneyi va.zi. 
fe bilir. Vapur gi(ı 'ude ''eya 
tram\'ll.yda bUetıol. vak deta.. pa.. 
ranın ft.st1ml1 r.de eder~ belki 
Y\1tUnırtum ~ otuz 
para nob&n 't'Wir, fabt benim ' 
iade edilen pe.n.yı *3dJl:ımı gö.. 
rUnce, (para !f!ctDd• dalına ı 
yanllf1ık cıWA'r). pyet tablt 
btr t&TJrla, nokaD. wrdijti Otu7: \ 
paray>: tamenılar .. 
,.....-...... (Devamı var) '. -______.,... ---_.,.. 
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ti na af ansı ı 
ce abı 
(üs' ~rafı l r.clc!e) 

ücUnc!l (kurban} Karpun:ır:ı. kö. 
•t!rıci:-n hoc:l Cemal mC\·~uı olmı· 
~nn tı'r r ' 1 p•tir \'e hu ~öyde, 
bir mc .. : ·,.,..r'llll n::mı·s rC''> bi ile 
karnını ö'C!Jrd '!ti 1932 5e11C"in -
denberl r.ı .. bir 1 ati! \ •.,. ı olt!la.. 
nP<:-r ~·: c •"ti il:it'" rdelt'11 ki bu 
I• ı' dn 19"3 il ncc:;iı:ı(' l"lC~r fahs • 
lıi'-.ı hoc:ı C(•ır-ıl i;;O'l:lde b1.r ~'lbıs 
....... :JT.nrtn i~s'·at b•: c-ılıl'J th 1909 
,_.. s'n~ı .. tn' ~i ülüı:ıü ile <:ImUı:· 
tllr· 

"il ~ny~ 
(lh~ t.a.ı-Jı 1 ndd~) 

nann Sb ~·nın D. :r'. B. a.
JW'!~rr.n. :•ı:ı'itıfrı be:ı·an..,tı, b:iyük 
lw•1ı'-t r altmıfo. :rır-.;rr'lmc~~tcdir. 

:Su btya•10 zı ttf ir eden siya. 
s:i r.ıa.hf illcrdc tc~it edildiğine 
g.:.:re. Rv.:n:m:r:ı. ile demokrasi 
clev:e~leri ora.su:.cla mevcut bü
wn p:ı!rt.lnr \'C Romanya.nm 
Balkan nntantı ile 'bütUn taah
h"itleri, Ilı gün mefsuh telakki 
o:un:ıcilir. 

~ . . c 
.be~&ncı eza 

rnüddeiumumiliği 
Jutlye ~lncl ceza mıthlcemcıd 

mUddciumu:ntsi Mılbat ter!ıan Konya 
aC:lj'e ee::a re.slı~e nakledJ~Ur. 
Yerme Beyoğlu milddeiumumt mua
vtnlcrind"n l!ekk! ı;ctırilm!~. . 

Avrupa dan avdet 
1Ly ldod, ııonbahar ve kıı ~apka 

n:o,,.::llcrlndrn ~ngin bir ko!ekal· 
yoı;u Avrupaduı bizzat &eUrmefe 
muvıı.ffııl: olmu;;tur. 

B:ı ersiz ve zJl.rlf modelleri mut
laka gllrllnllz. Adru:lstikW cadde 1 
d, Kıırlnuın ıra111sınd:L Banka a 
pi.rtnna.nı nuınarn 7; tcle!on 4192!'.i 

M1!fl" rom yıldızı ııayn.o 

FATMA RUŞDt'ntn 
mnvaflnldyct 1 

Şehrimizde 
T KS. 

Sinemasmda 
Şohrtnıl::to TAKSJH ti!nemumclıı. 

güaterllaıekto olıın 

ASI 

is ila teh ·kesi 
CiG tarnfı ı nddc) 

kat bir zc>.man ıçın sakıı olacağı 
mev .m 6Bfoa\an bulund~ğilnıt bi
lirler. Btm:.ınla beraber burada şu 
ci~t tcbarüt eltınlıncl;t dır ki is
til ı,...::!b'1tl ünü ""t;ıl:tırmekle Al. 
mar.lar. c-~er ingilı.ı.'t-iı gafil avla. 
mı'~ ir-tiyo:la~. ciddi surette ha· 
yal in.:i-· rına u,.,r.w<1caklardır 
Çur.k:.ı h h .. h;:e. m •t:Pya:~kız \'azi
yctinı bir dak•ka bile ~C\'~tme. 
m"kte a:.metmi, bul:.ınmaktadır . 

Mzn 12. ci Fra-Y-Jz l:manlannda 
ha~r.ıklar.a rle\-arn edPrıesi keyfi. 
yc~ı. 1sına t~bbusünün daima 
im!tfın d:ıires!nde lP.ı!u~uğunu 
go~eren dif er bır sehen olarak te
l~i edilmektedir. Filhakika. bu 
hazırlıklara. yalnız ln"iliz bom
bardn:ıan taFa•elerinin bir kıs. 
mmı daha müh'm hedeflerden çe. 
virm .. ~e m::ıtof hir tec:ebbiis sayda. 
bi'mck içın lüzumundan fazla dai· 
mi bir tarzda devam edi\mi~lir. 

merika 
mücadeleye 

devatn edecek 
(B:ı~ rafı 1 ncldc) 

Yomiuri Şımbun ,azetesı di. 
·yor ki: 

Bu pakt. Amerika Birleşik dev. 
!etlerinin iki O'cyanustati müs
takbel l:ıa!i;ıctino kar~ı bir frendir. 

Ni i-Nişi gazetesi. lngiltercrün 
ma~hlbiyetı ihtimalini naıarı dik. 
kate alarak diyor ki: 

Bu takdirde d:ıhi. bu pakt dev. 
Jetleri, uzun bir milccı~lede bu
lunmak mecburiyetindedirler. Çün 
kü Amerika Birleşik devletleri, 
muhakkak su:-~tte mücadelcye de
\'am edecektir. 
H~i Şimbun gazetesi ise. bu 

paktın, Japonyamn A\'nlpa har. 
bine k~ası bah!linde iptidai bir 
tedbir teşkıl ettiğini düşüMlenin 
hata olacağını söylemekle iktifa 
eylemektedi,. 

PDI ~"*IQ • 

Şark sinemasında 
(Eski Ekler) 

Eııg\ln4CD. JUb:ı.n-n: :f vka.lide bir 

proçam; luırflml:ır h:ırikası 

ŞAHANE 
ÇJLGINLIKLAB 

Tnm:ımen rcnldl muazı.nm revll 

''e 

DENiZ ve KADIN 
DOROrHY J..ıUıorn -

GEORGE nAFr 
Jlillı"RY FONDA· 

AKIM TA!'UİROFP 

tarafma&n FnA?l."517.C.ı\ SOZLU 

J;'&J"d güzel bir rum. 

1 Jler iki .film son dda olarak 1 
Tllrk~e ıazlı vo &özlU, nmPÇA enMiı r..cyo:ıwıda ;6 terllmelctoolr. 
tllml ntmdlye kn.cl:ır hlçblr filme ııaslp 1'filDm•mıııra!lll'lmtC3_. 
fJl:n.·yan bir r.ı~bct kazanmaktadır. 

lLU'mASINI l:BED11'EN UNUTMI1.ACACJlUZ Blr. ESEn 
&ıımln mc 61lpcr ntml 

E 

Bn tıattada 
hücunı yapıldı 

<na') tarnfı 1 nclılc) 
du:T•U'jlur F('oa lMv y:ı uğmcn, 
1ng!liz bombardımen tnyynreleriıı.. 
den b" r ınil:tarı H"rline varmıştır. 

ntn H.\FT \l, 11\ F.\.\f.IY:ET 
J.omlı.a, ıw <A.1\·• - r.örter: 
Salfı.Myettar lnniliz mahfillerin· 

den ö~rcnildiğfn(' güre. 26 ('ylülde 
niha\'l'le eren haftıı zarfında, İn
giliz 1'3\'B kuvvetleori, '"'"di gün mU
temadi~. gece ... e gündü:r., Alman
ya anıurn ile Alman hıı;all altmdald 
araziye hUcumlıır )·apnuşlarchr· 

Bu milt<'ımı.di taa,.rudar esnasın· 
da bomMrd:man edilen esaslı ihe- ' 
defler ara~nda, czcUmle. Şarn
borst ı:ırhh.,mm P"k )'anına dll
§en bombı'llıu in ha$ara ı:ğ'ratıldığı 
ve diğer Ut! harp gC'mlsinin tıım ba,.. 
betlerc tabi tutulduğu meı kanalı, 
Beriin clnrmda T~mpPlhof tay· 
yare meydanı. istihsali bilbana 
orduya iden Siemens·Katske elek 
lrik malı:emesi fııbriltalıın. Alman
yıın•n ~arp hudı.:dund3n 500 kilo -
metre m<' :ıfede Fn.nkfurt Amde
roder Cİ\-armda l•'i:ıkenherd elek
trik fabri!tasr, Berl!ndeki ekser 
fabrıikalam !Uzumlu elelttrlk ener
jisini veren Fr•edrichfcld elektrik 
teV%f merkezi ve tranformntörü. 
Dortrnıınd·Ems kanalı ve su bendi 
vardır. 

Sahil limanlarına ve mUdafaa 
tertibatımı ccman 53. kannllara 5, 
dcmiryolu iltisak noktnlrın ile e§Ya 
istasyonlarmn ::!5, fabrikalara 8, 
bavn meydanları ,.e deniz tayya
releri üslerine 9, umumi hizmetler 
mücssrsclcrine 7 hücum yapılmıa _ 
t:ır. 

Bu hilcumlar amaarnda, yalnız 9 
İngiliz tayyareı;i kavbedilrnia vo 
kal'i surette bilimnck Uzcre asga· 
ri üç tayyare dü:ıtirülmU~tür. 

ımr.ux Uz .nrxnE 
n .. ılin, 29 (A·A·~ - D.:'\.B.: 
ln~iliz tnyyarelen, bu sece ye

niden Almanra üzerinde uçuşlar 
yapmı$!nrdır. Bir kac; bombnrdı· 
man t'1yya~i. Berline yaklaımıo
lardır. Hn\•a dafi bntary larmm a.. 
tc · ile kcrııtlanan bu tayyareler, 
Bcrlinln beroj mıntnkıısn\a daha 
vam" '•n \'e bombalannı atama· 
dan geri dönmeğe mecbur edilml§· 
lcrdir. Bir İngiliz tayyaresi, lıa·ıa 
dafi bataryaları t.nrnfmdan dilaU
rUlmU~tür. 

Amerika da 
50 hin pilot 

_var 
Bu mevcut her ay iki 

bin artıyor 

Va..,ingtoo, 29 (A·A.) - Yeni 
Vaşongton tayyare meydanı in§a· 
atının temel ta§ınm konma.'lt me -
rnslmind!!, yüzlerce tayyare bu 
meydan Uzerinde uçuıılar yaparken 
bir nut.uk söyleyen Reieicumbur 
Ruzv<'lt deııı!r.ir ki: 
"-Bu yüzlerce Amerikan tayyare 
ııinln Amerikan motöı-lcrlnin ı;U
rültiisü. herhangi bir hücuma kar. 
eı bideri mukavemet edecek bir va
ziyete koyacak olan deniz, kara. vo 
hava mUdafaamızı te§kilfltla.n<ÜI'
mak 11zmlmizl haykırıyor· Bu mo
tör gUM.lltüleri, yakmdıı. elde edece 
ğimiz kuvveti temsil ediyor.,. 

Ruzvclt, bilahnra sözlerine tıÖY
lc d<'\'am etmiştir: 
"- Bugün pilot lisansını hümil 50 

bin g nı: Amerikalr mevcuttur vo 
bu pllotJnrm mlktaM, hl"r ay iki bin 
fazlnlaşmalttndır. Bunlnrm hepsi 
askeri polit değildir. Fakat Vaşing. 
ton znmanmdakI <;ırtı:Pcr nnsıl he· 
men Pİ"Rd<' nvcrsı olmm;laNıa, bun 
lar dn h<'mcn aekeıi p1lol olmağa 
hazırcı ırfo r.,, 

Rur.velt.ln nutku. bütün Ameri
kan rac!w>larr Uırarnıd:ın neercdil· 
mlQtit· Yeni Vn.ı;ing:.On tayyare 
mcyd~nmın i~aatı, tahminlere gö
re 17 k6.nunuc~'Vcldc nihayete c
rec('k \'C bu mevd11n, dünyanın en 

• bU.rUk tayyare ~cydanı olacaktır· 

Fllml yıırntıınlnr: 
cıont~. ·~ ı;r,cHAlnE • clE.~N PlERm~ Ul\10?\"T CF.buti 

t1omb r ıman 
<!' Umiş 

A ddis - Abcba, 29 ( A.A.) -
Stcfnni: 

Ci~ı.:lidcn alınan haberlere 
söre, b:r !ngfüz tayyaresi' bu 
şehir Uzcrindc clçnkttln m;arak 

1 

~chri bombartlrmn.n c~r. 
~ Şe!lrln mer1'cz mmt" kasına ba-
n ZI bomba düşmüş \'C on kişhlin 

• ö1ı·,.,.,i;..," c(''ly-.., nl..,,.,-t•ır. 

Bifirme ve olgunluk 
(1 ş tanıfı 1 nclclc) 

ne devam edemez. HenU,; ikmn.1 e
demcdiğ'i o:-tn okul vcyıı. lisenin 
son ~ınrflll d V4!.m, 1-endi elinde
dir· Talebe, isterse, olrnlunun mü
dürilne yaıı ile cıürrıcı:atta bulu
narak sm1~uı kalma vaziyetini ka. 
l>ul ettit:;tinl blldirir ""c bu suretle 
sınıflı aiınrr. Cl•ı aurctlC' son sınıf· 
ta. bir yıl dön!lıi'<ı o::-ıı lrl--bn, oku
la de\'Xlm hu"ı-nnda df~"'r :ıınır ta
lcbc~inin hal:f!!r:nn ı;ahirı ve va
zifelerinden m"s'uldür. Ancak bu 
talelbelerln. ııilc\i ve %Ati ha:.•at 
zaruretleri dü,Pnül"rek okuln <le. 

Amern•a 
gaıeteıe ı 

r~en1 e j( eti erı nin 
harbe gİro1esıoı 

111uhakkak 
flÖrüyorıar 

/\'evyoı i:, :!9 l ıl.ıl.J - Ameri
kan gazeteleri. lta1yan • Alman -
Japon anla~ma;ı hakkında tefsir. 
Jerine devam etmektedir. 

Nevrork l lc. alo l rıbune di
yor kı: 

Bu darb~. ~k muhtemel olarak, 
irıtihap edılmış olan zamanında 
yapılmıştır. Bu daı be lngiltercyi. 
Polonya, Belçıka \'(' Fmnsa gibi 
çabuk c.ı:mek tıakkmda ·ı pltinlann 
muvalf akiyctsizlı-Ye ufÇamasmı, 
Alman efkarı umumiy~ı önünde 
lç•!rşılaınağa matuf btılun:na'.kta· 
drr. Bu pakt, Amerıku Birleşik 
devlctlermın lngiltereyt> yardımL 
na engel olm.1ğı \'e bu üç milletin 
sahibine. hak!ara ,.e menfaatlere 
bakmadan ar;:u ettıkll'rı \'t'yahut 
ihtiyaç duydukları im ';(')1 alabil. 
meleri fel fesinı rfr dıplomasi re
alitesi haline getirmt'ğı ıstihdaf et
mektedir. 

Hc:alcJ Trıbunc'ur. a kcrl mu. 
harriri binha~ı Eliot diyor ki~ 

Birlik ı calt merıka Bir. 
le:ik de\·letleri \'e lngiltere, yeni 
mih\'erİ kırabilirler. Fa'Jrnt teehhür 
ve yannı tt'dbirler raıı dci!ildir. 

Los Angeles Ncw diyor ki: 
Pal=tın binncı netıceı;ı . esa~n 

çok ilerlemiş bulunan bır Ingiliı • 
Amerikan ittifakının teskilini ça
buklaştı ~mak o!rıcaktıı. 

Şikaıo 03ily ~"·s dıyor ki: 
Zannımıza gfüe, hu paktın im. 

ıasr, kendbinder: yapma•q bekle. 
nen tesirin aksini ha:ııi edecektir. 
AmeriJ;an mmetı. ko'arca korku
tulmaı:. Şimdiden ı\m0:-ikan mil· 
leti, süratlc harp haline giriyor. 
Buna intizaren. lngilter<'yc ve ÇL 
ne yardım cchroruz \'e 1>U yardı. 
mrmııa devam edeceğız. 

Saint • Louis Globe Demokrat. 
diyor ki: 

Bu pakt, muhakkak bir surette 
Amerika Birleşik dcr:etıeri aleyhi· 
ne müteveccihtir. Totaliter millet. 
lerin bu ittifakına ~'.i mamalıdır. 
bu milletin hcp-i. cehir ve §lddetle 
kanlı istilfüar yapmakta re hürri. 
l'ctin bulun<4u"u her \'C:de insan
ların hürriyetini imha)·a çalışmak· 
tadır. Amerika Birlc~ik devletleri. 
lngiltercnin hu totaliter gangster 
!erin sahillcrı ıle Ammku Birl~ik 
devletleri arasında bulunduğunu 
biliyor ve bundan dolayı, Jngilte. 
reye olan yardımlarını a:wltmıya
caktır. 

Nevyork Post dı)'Or kı: 
Ingiltf'reye yardımımır.ı iki mis

line çıkarmaklığımız. Çine yardı. 
mımızı. yeni istıkrazlarla fazlalaş. 
tınnaklığımrz \'C Japon) a ile bü
tün müna~ebt'tle·imizi kcsmeklib'İ· 
miz lazımdır. ı\nY.!ı ıkan kültürü 
tehlikededir. Vakıt geç olmadan 
sürat!c harel<et edelim 

Ne\1·ork Tc:gr:ıf diyor ki: 
Harbe doğru artık vürümüyo. 

ruz, k~uyoruz. O derce~ süratle 
koşuyoruz: ki yolu:nuzrlal:i telgraf 
dirckle:-iııi artrk giiremiyonız. 

Nihayet, Ncvyork 1-forald Tri. 
bune. ba ka bir ma!mlc:;inde şöyle 
diyor: 
Amerıka Bırle~ik de\·letleıi, ya. 

kında harlX' ~irccektir. 

Milli Şefin Urfayı şeref· 
Jendirdikleri günün 

sek· zinci yılı kutlandı 
'Urfıı, 2:> (A.A.) - •ıııı Şctlmlz 

bmtl l::ı!inUnUn Urfayı ı-ere!lendir
dlkl~:-1 ~:ılln acklziı:cl yılilönUmll o· 
lan dllnkO :Un her Ecne oldUgtı g~b! 
dUn de l'r!alılıı.r tnra!mdnn tezahü· 
ratla vo ııcvfn<; lçlndt' kutınnmı(lbr. 
Bu ves'I" llc Crfalılnr mllll Şefe 
kar~ı so:ı:ıı:z ııcvgl ve bılğlılıltlaıru 

bir r1"f'\ " l'ı" trvıt <" ı~ ... ı~ı,.rrer. 

vam (~medi.;;:lrr: takfı:-d'', muvaf
fak oldı•Mnrı d!.'nı1ereen imllhan 
olmak J;iiJCC'ti, k<'ndilc>ri"ıc tahmil 
edilmemi Lir-

Deviet o'.ı;nnh:k imUlınnınıı ge
lince, bu. lisPıicn mrzıın ölan tale
benin ytil:!ie'c ta"ı«11le in1~"1'.3.'P için 
gcçirdl~i rir O"'VI ••giri3 imtihanı,, 
dır. Dunu ltr..ZRnmp·n:ıın alakasını 
kcstif',.i liseye d"jıı.ı:ı m mn·zubaha 
değildir· Bu kab.I t.şlcbe iki sene 
içinde d:irt defe ft<'•l n devlet ol • 
gunluk mtUbnına hrr "'rt·ptan ay
rı ayrı mıwı ffak olı•n~)'ll kndnr 
girmek h:t'•k"Tlı hniv fr. 

Fıs su!taohijı 
l'1§i, ZD ( .. 1A.> - General 

H11tzinp·r, fı'3s s~ıJtanlı•"ı \'C.tirl 
Elha~ inhanunet E!ı:ıo1:riyi lm. 
bul e:.mi;tir. 

• • 
Ala~llil, 29 (A. A.) - Fas 

Sultaniı;ı \'C!.İri, ~·anı:lda Fus 
yilksek memurları ol h.ğ:.ı hal
de, tayyare ile l\1adı ite \'armış
tır. 

izmir~e muhacirler için 
yeni eder yapılacak 
lzm.11. 29 t A.A J - l 'rla kasa

basmd:ı ':tr:l!tn snha~ında cV\-elce 
insası kararl:ı~ıı~ ,.e bilahara vnı. 
geçilmış olan ) Uz ~öçmen e\·inin 
sümtle lr.<:u ettıdlw?k oratla iskan 
görmüs ~ )ı;.'Tl ... nl-..ı «> te\'?11 \'ilayete 
bildirilm·~tn. B-u,·tmı ha~ka Tor
balı. l\ ~enem"n Foça ve Bergama 
ka1alnrında ,.\'V~let yerteştİriJmİŞ 
fakat arazi l ''.:ıatınriarı istifade 
edememic: gll\fll•tılen• arazi tevzii 
için de tetkiklere· '1 ·la'lm1~tır. Bu 
suretle arazi 11"\"7.•atmclan i tifadc 
ctmem:ş f!/rrr tıırakılmamasına 
\'t bu i~in kı"a z<ımançla intacına 
calı.,11 rı·ı 1 ·ı ırl;r 

Hadiselerin 
--~-" CWSWS 

tefsiri 
(ll:ı.o; tanırı 1 ncfdc) 

itin Amc-rfüa henlil l•rı.ır o~ 
gibi tn;:i'tPrt'yr nrr!•m noktnsm. 
dan ıl~ fnvil lı ılei;fldlr· 

'flon~ nm'u\btl Japonya da kat'i 
bir U.Tıırci drrcrcsini bulıruulıkra 
Amerika::ıı harı• lli\n rtmlyoocktlro 
Zira .l:ıpmr·nn•n IMtlnya ,.,, itAI• 
ya ilt" it 'if kı ,\t•ı"rlhva hnrf' ~
m:ık ir.ir. rl"'~ll. lnı ml'..'mlt-lmti a· 
d~ce ham ı•tı .... •ı ıı,. telullt ltfn. 
dlr. ; 1;-.J l·'\I ''ll"ril;nıım \'C Ja
pon,.r-ım kc-nıH r"•nfRatlerinclen 
ıh1ule ı\lman~· uı ltıı!yanm men. 
luti rin"' hlr.mf"t etml , olacakttr-

11 fl •.:-; J{l.JMÇA \'I 

Pfl' ; li\ 't· ı. · 

Bir ran de~ evi 
kapatıldı 

Ahlflk znl.>:tası momurlan, 
Taksimde Billurcu sokağuıda. 
12 numaralı Bil apartma.nmm 
birinci kntmda oturan Madam 
Ercnf'nin dairesini randevüeü.. 
Iüktc kullandı~mr haber almış
lar ve bir müddet takipten son. 
ra dün g-crc bnsmı~ıardır. 

İçeride iki kadın ve iki er
kek cürmümcşht\t halinde bi
~imsiz v<ıziyetlcrde yalrnlanmrv. 
tır. 'Kadm!:-ır muııyeııcye scvke
dilmi~. npartnın.nın ;,u dairesi 
mühUrlenmıştir. 

BlR KIZ 12 METREOJ<J..~ 
BAHÇEYJ~ DT'Ş'l'Ü 

Şelızndeba.şında Mahmudiye 
çe5mesi oknğında 16 numara
da oturan Arif kızı 8 ya.şmda. 
Sabııhnt evtnin 12 metro yük. 
sekli~lndeki pcnce.re!ilrıden bah
çeye dü~mtiş \e muJ;t,.lıf yerle· 
rindcn ağır surette yaralanarak 
Haseki haataha.n ine kaldınl
m15t ır. 

BtP.. ÇOCUK YARALANDI 
Cib:ılidt' oturan Tcvfiğin oğlu 

sekiz yaşında Yıldız oda içinde 
koearken kırık camların üzeri. 
ne basm~tır. Ayaklan kcailcn 
çocuk Şi5Ji hastaha.nosino ka.ldr
rılmıştır. 

KOMORLER TUTUŞTU 
Kurus~~mede demirli bulunan. 

Ömer kaptanın idaresindeki 
Me11rnr motöründe.ki mn.dcnkö
miir!cri hararetten tutuşmuş , ... ~ 
çağırılnn itfaiye taraf111daı1 sön-
rr; ... ·;,_,:;~ .. ·•,-. 



Yazan: C:ell ı.oadoa 
Salomon a.da.la.nnın zenc11cn lu

aa lm"I?'Cdc aaçlariyJe inNnl.rPı en 
alt ta.b&kumı tqkU ederler; hat· 
tl Afrika ~ilerlı)den de aoağt

drrlar-

H A B ER - Akşam Postası 
( - ~-- --- -

, Kız ılşişli ~te~~kki7 Lisesil ERKEK-.ı KURTULUŞ 
· BtÇKt ve DiKiŞ 

ANA· lLK · LiSE yabancı dillere bilhassa itina edilir. DERSHANESi 
I'edrls ve terblyeatndekl ciddiyet Devlet tmt1 hanları netıcell'rJle ımt.ıttır. -'IODIRJ<;ıst: IlA l'AX PAPAZYAN 

1 - Talebe 1<aydı hCJ" ı;Un saat 0•18 c k:u1nr 11•111 Rlfat Pata konaJmda yapılır· Haftııda. dört gOn kadmlara gündr 
% - rcdrt11atn tik lmmnu1a 30 c3 lôldc, orta ,·e Jl!!cde ı l~ tc~rindc b:ı."J1anac:ıktır· Ucer sa.at Fransız usullyle blçki ve 

S - Kayıt için \'f•'lkrln blıı.ııt mcktcbo ı;elmrlerl ~r.rcldlr· dlldş dersi tcdrls edilir ve 4 ayda ma· 

YATILI ,_ Btfbf;:ıYe;1d; ij~bec~l1rYoktar .J giNDUZLU :r::::~~~~~k ~~:'
0

;:. ;a~~~~::a· 

,. Leyu Veni 
Erkek Kolej Nehari • 

Kız 
Bu nhtller ne derae:niı deyiniz, 

mlıuıettarlık Nd&kat ve btluk tLK. ORTA . LiSE 

!.,........ BD AKŞAM 
1 TEPEBASI Beledıye 8H~çısı gibi duygular için )-..ratılmarnJflar. 

dır· Kendlle.rlne ka.rtı iyi muame· Takaimde Sıra.serviler 86 • Yeni açıldı 
le etmefe bqla.rae.ruı tla1 budala MDcltb1h r.ut ftttı 'J'Uakld Dlrek16~ M. AD ea,.,a lluea 

yerine koyarlar; yahut da keııdl· tfuıus1yetıer1: tABA.NCJ oıu..ım OCRET1Jı,1L"'E geııtt mlky1111t.. 

terinden korktufunu.ıa Alüp olur- ı •tıemmtyet •ermek. amıflaruu u ınevcuua teıldl ederek taıebtslnln es 
Jar. Bir defa da ılll korkuttular ll~ma ve Ln~a!l, stbtıat •• t.nzlbatı Uı yakından aJlkadAr olmaktır 

Mektetıbt detıkı DbıT kaloriferli tanettllahanı ve JtmnutlkhaDeli vardır 
mı vay h&Unbe! Derhal heabm.uı Her g1\n saat ıo tıe llll arurndıı talebe kayıt ve kabuJ oıuııur. Tel: oırıı 

g8rürler
0 

Bu hayvanıarm dı.matuı· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!~~~ 
dan neler geçt.lğin1 kim Jcat'iyctle = 
bllebllir ki? Bunlara emniyet et • 
me~inlz! Kat'lyyen itimat göster. 
meyiniz; daima tetik bulununuz:!·· 

Bundan birkaç aene evvel Pa -
kani iımünde bir beyaz, sahilde, 
buray" on Hd ?llil mcıeafede bir ye-
re yer1e§miaU· Bu zat da, sl%in gi.. 

bi, zencilere kU!t lnaarıl IWıltr 

besliyordu. Onlan tatW!kla, ~'Umu· 
§altlıkla idare edcbielcefini iddia 
ediyordu. Netice itibariyle !fi ber. 
bat etti; hiç de idare edtmedl. 

Ekseri)'a kaywkla b!ıe mlaatlr 
gelirdi· Fakat blıden kUretçlterl 
ne zam.an !at.ense o uman aynlma
ğa mecburdu. 

Pek iyi ha.tırl&nm, blr pau.r sil· 
nU kend.laini yemel• .Xıko)'muttuk· 
Hentlz çorbayı bltirmeınlttlk kl 6-
lfll uerildm Host Drumond bpauıı 
aralığ'ındaıı u.ıan&D bir bae 16nnQf, 
derhal yeriıldeıı kalktı ve mllaaade 
almadan merdivenleri tıkan ıtncl • 
n!n UsUlne a.tıtdı: 

- Burac!a ne itin var?.. • diye 

IOrdU· 
- Miaa.fırine 16yle, bf.a ıtctiyo-

nız. Hemen ı;elsin· Biz bekllyc • 
nseytı. 

Hogi bu sözler ilurine at.nciyo 
6)'1• bir )'UDlrUk llıaıilıl ~ ld, 
vahtt merdivenlerin altma )'Uvar-

laııclı·.· 
- Hogi haksızlık etnıl4! • dedi. 

Bir beyaza ka11ı böylP m1 yapar. 
dmtı? 

- 1ıte, tam meıelenin ~Un 
noktası bu ya. Bu adanı beyaz de
ğildi· Murdar bir zenci ldl· Hem 
bu hareketiyle yalnız efendisini 
dciU, HoıiYi ve beni de tahkir et.
mil otuyordu. Hogt)i, beni ve S&
lamon adalarında oturan bütUn be 

;:ı."B.Zlan· 

- Evet, yani~ dllit1ncelerlniıe 

göre· 
- Sl.ze ıısre Pa.k&rd doirıı g&· 

rllyor, dolru dUtQrıllyordu· Öyle 
defU mi? Sonu ne oldu biliyor mu. 
sunuı! Gart1yomınuz ki benim 
kellem hlll yerli yerinde dunıyor. 
Halbuki Pakar<tm kellesi tfl!sllye 
tutulup ~urutulduktn.n sonra, lrra • 
laytanm bilmem hangi k&bileWıdo, 
klUbelerin ü.stUndo siynot vatleıl· 
ol gört13-or. Fevkallde yuraplı 
muamele ettiği zencileri me~er o
ea karyı kin bcslfyorlnnnll· 

(Devamı "°" J 

. .- • .. ,. ·, .,~ ......... . . .. . ;,.,·.'' . ... ~ ........ ~· ... ,·7.~·" 

ile sabah, öğle ve akşam 
• 

Her ycm~kten sonra giindo üç defa muntu.aman di51erlnlzl 
f ırç.alaynuz 

~----.-......................................... ~ 

·. 

KENDiN BiRiKTiR ------------11HU IKICJUtn•Et..EJU·-

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

Heıaplar 

ikramiye Planı 

l adet 2000 Ura. • 2000.-1111 

ı • 11){)() • - aooo.- • 
e • 600 • • aooo.- • 

:so .. - sooo.- • ,, . 
•O • 
Tlt • 

ttO • 

ıoo • - 4000.- • 
50 • - 87&0.- • 
,.. • - 82&0.- • 

Keıidcler: 1 Şubat. l Ma. 

1 Jll, 1 Aiulloı, 1 1kindte~rin 
tarihlerinde yapılır .............................. ~ ............ . 
aldılar da k"Urtulduk.. ln~llah 
gCbcnlli5Ur. 

Ve etrafındakilere dönerek cid· 
di bir tavırla ilave etti: 

ALATURKA KISMINDA 

S.AIF üVIE 
ve Batan Programı 

Bu yaz mevılml Z."lrlmda .ayın mliııt-Orilt>rdon görülon tevcocüJı ve 

ra'bt'tten babı;ocml:r. 
tne\•slmtn son g~I olmak Drıertı 

Çok zengin Sür .. VEDA GALASI tertip 
prizlerle bUyUk edilmiştir 

~le\'llmln lıu son geeeıtl kaçırıhnamıısı ta\'lllyo olıınur. 

Ayrıca: Suriye ve Lübnan Film Yıldızı 

ESMA LEYLA 

Teknik okulu müdürlüğünden: 
l - :MUhcndia kmnı glr1J lmtııwılnn ı tqrlnlevvel 9'0 Alı günU yapı· 

l;ıcaktır. Kaydolunanlarm knrnclerlte o gün saat (8,30) sekiz bu· 
ı;ukta mektepte haZir buluı:ımıı.larr. 

2 - J:ı,en memuru kısmı &1ril imtihnnlan g{lnU ayrıca UA.n olunacağı, 
3 - Tedrisata 21 te§rinlevvel 9•0 pazarte,ı g11DU ba§lanacağı, Uln otu· 

nur. (5997) 

ı~tanbul Bttfed.lyesı 

' 
ı a · ... ~ 

Kc§lf 
bedeli 
2932.00 

8100.00 

. n ı ---
llk • 
teminatı 

219.90 Taluılm gazlnoau matbahı ve ofla dairelerinde yapılnccık 
ha\•alandırma tealaalL 

G07.~ 1tlatyeyo alt 6 adet Opel marka oası Uzerine yaptm· 
lacak knroaeri. 

Tnhml.n bedeli 
2SS8.00 216.60 

68'.00 Ci0.6:? 

Konscn·atuYar iı;tn ynptmlacak bakır pltıka ve nU· 
mune plAkalnn. 
Yıldra l inci yatı okulu tein alınacak 45.000 kllo _. 
•ilmi~ gürgen Odunu. 

~lf bedeli • 
2188.15 164.11 Karaağaç mUesseaatı paçahano binasına qAvctcn yap 

tırılacak JınlA. 

1007.9G 149.!5 Karaağaç mUesseaatmda yaptırılacak otomobil yıka· 

ma mahalli. 
868.00 65.00 HadrmldlyUnde 1nh.laar14r ldareılnin tahtı w.ıcannda 

bulunan bllla.nm tamiri. 
KC§lf ve tahmin bedellerilo ilk teminat mJktarlnrı yukarda )'Ullı 1.§le.r ayn 
C.)Tl açık cluılltmeyc konmu§tur. Kqlt \'C aartnamelerl zabıt vo muamelat 
mUdQrlUğü kalemlnde gısrütecekUr. lbale 4·10-940 cuma gqnu 11ant H de da· 
ımı encümende yapılacaktır. Taliplerin 1!k temi.nal nıa.kbua veya mektupları 
llıale tarihinden sekiz gün evvel (havalandırma teaı.atı, hail in§a&tı ve oto· 
mobU yıkama rnahalll ID§UI ifl için ten f~lcrl ve Hadınıköytlndekl blnanm 
ta.mırı tçln natla mUdUrlUğllne mUracaaUa aıacaklan :remıı ehliyet ve karo· 
eerl Jmal&.tı için oartnanıe muclblnce ibrazı llzrmgelen vesikaları) ve 940 
yılına alt ticaret oduJ vesikalarile ihale gUnU muayyen ııaatte daim! cıcü· 

mende bulunmaları. (881') · 
•§• 

bedeli teminat 
17035.70 1277.68 Hıı.sckl, Cerrahpqa, Beyoğlu '°e ZUhrC\1 baatalıklar 

hutanelerlle Zeynep K4mU do~mc,•lnlı:ı yıllık 1bU· 
yacx 1ı;ln almacak kuru erzak. 

15200.00 1140.00 DarWAceze mllelsesc.slnln yıllık lhllyaCl için alma· 
cak 17!500 kDo pirinç Ye 8000 kilo s:ı.deyağı. 

Tahınln bedelleri llo ilk teminat miktarlnn yukard.ı. yazılı mevadı gı· 
dalyc, 2t90 numııralı kanunun 40 mcı maddesinin son fıkrasına göre ve ayn 
pnzarlık aurctile ııatm alınacaktır. Şartnameleri zabıt ve muamelAt mUdUrlO· 
ğU knlcmlude görülecektir. !hale 2·10-940 çarpmba gUnU saııt H do dıılrnt 

encümende yapılacaktır. Taliplerin, Dk tcmlııat makbuz veya mektuplan ve 
IHO ),lma alt Uca.ret odaaı \"eslkalıırlle 1bnlc günU muayyen saatte daimi 
encUmende bulunma.lan. (9180) 

mektup eline geçti mi dersin? 
- Hiç merak etmel Ben me,k· 

tubu, o ıünlerde Bursaya gelmi~ 
olan kü~ kardesim lbrahime 
göndermi~im. lbrahim köye gider 
gitmez mektubu Ayşeye vemüştir. 

yüzüne tükürebilmck için, onun 
yaşamasını isterim. 

Roman 
lskender F. Sertelli 
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sonra - benim peşime takıldı. Zor· 
la benimle evlenmek istiyor. Ken· 
disine birkaç kere, bu işin olamr 
yacağmı söyledim. Dinlemedi. Bu 
gün gene çalılıkta kal'§lma kıktı, 
beni r.orla kendine bağlamak iste· 
di. Reddedince üzerime bıçakla yü· 
rüdO. Btn de kendimi korumak i· 
çin. elimdeki baltayı 5a\'Urdum, 
bqmdan yaralanıp yere dü,tü. 
Simdi siz benim yerimde olsaydr 
nız, ne yapardınız? 

- Şimdi hemen köye dönelim 
ve ihtiyar heyetine. Atmacanın 
Aneyc saldırdığnı, onun da na· 
musunu korumak için kendisini 
balta ile müdafaa ettiğini söyliye· 
lim ve hep bird:ın Ay~enin lehinde 
phadet edelim. 

Köylü kadınlar H:ıbbc mollanın 
teklifini kabul ederek, derhal işle· 
rini bıraktılar ve hep birlikte kö· 
yün yolunu tuttular. 

- Bugünlerde "°k karışık rü· 
yalar görüyorum, Ahmetciğiml 

Ay§em Mstalandı mı acaba? Yok· 
sa o melQn köpek, sevgilimin ak 
lmı çelmeğe mi savaşıyor?! Bunu 
bir anlayabilsem ... 

Arnnet di§lerini gıcırdatarak: 

- lyi ama, böyle mehln ruhlu 
köpekler yaşadıkça etrafındaki!e· 
ri de ısınp zehirleme~c çalışırlar. 
Simdi meydanı boş bulunca, bu· 
gün Ayşeye, yarın baska kızlara 
saldımuyacağını nereden biliyor 
sun? Halbuki, onu temizlctseydik, 
köy halkı da kurtulurdu; biz de 
kurtulurduk. 

Arkadan sert ve dik bir ses yük· 
6cldi: 

-

Kadınların, bu 11fı duyunca 
pğzı kulaklarına vardı. Hep bir 
den: 

- Ne diyorsun, Ane? dediler. 
Atmaca bu sefer de aana mı mu· 
sallat oldu? 

Ayşe, göğsünü tutarak genit bir 

Atmaca Osmandan hiçbiri hor 
lanınadığJ için, hep bir ağızdan: 

- Biz de senin yaptığın gibi ya· 
pardık. dediler ve ağzı kırık bir 
testiden Ayşeye su verdiler. 

Habbe Molla kö)'iln en hatırı 
sayılır ya§lı kadınlarından biriydi. 
Anenin }"anına oturdu: 

- Elceğizin var olsun, kııım! 

o köpek \'2ktile benim klZJma da 
musallat olmu~tu. Bereket versin 
ki, yavrucağımı başka bir köyden 

• • • 
• • • 
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- Ah· 'dedi, kabahatin büyüğü 
bendedir. Fakat, ne yapayım ki, 

• son tekmenin ondan.geldiğini, ha· 
• pishaneden çıktıktan sonra anla· 

dım. Bunu önceden bilseydim, on· 
dan intikam almanın yolunu arar, 
bulurdum. Hiç olmazsa Bursadan 

Elmalı köyünden Mehmet ça· 
w,ıa, Salih hocanın o~lu Ahmet. 
bir kayamn dibine yaslanmışlar, 

yavaş yava~ konuşuyorlar: 
- Acaba Ay~ye göndcrdigim 

kaçarken, bizim çeteye mensup f e· 
dailere onun adresini verirdim. 

- Hayır, Ahmetçiğim! Ben 
kimsenin canına kıymak istemem. 
Güniln birinde köy halkı önünde 

- Çocuklar, nerdesiniz? Biı 
hazırlandık. 5iz de ham mıSimz? 

lki arakdaş yerlerinden kalka· 
rak, bu sert ve dik sesin geldili 
tarafa koştular: 

- Biz de hazmz. Ya\ uı beyt 
ne zaman çıkıyoruz yola? 

- Heme."l §İmdi. .. 
- Bu kadar acele mi? 

(Devamı car) 



Fener • Galatasaray dün yenişem diler 

ikinci devrede yaptıkları 
birer golle berabere kaldıla 
Beşiktaş Altlntuğu 3-0; Begoğluspor Sülegmanigeg i 2-1 
yendiler. Begkoz-islanbulspor,· Vefa-Topkap heıahere 
Fene~ stadında: 
Lik m:ıçlarmm bu haftaki en 

mühim karşılaşması, iki ezeli ra· 
kip Fener - Galata.sarayı kn?"§I 

karşıya geti.rmlşll· 
Mevsimle kıyM kabul etmiye

cek derecede fazla bir mcak altm
d:ı. saha iki t:ıraf mcrakWarmın o:ı 
bini ~n kalabalığlyle doluydu. 

Mnçm dedikodu ve tnhminleri 
daha gUnlerce önce bıt§lamJD ol
duğu için herkes, sinirleri geril. 
mlı; bir halde beklerken, nihayet 
Mat befjc be.5 kala hakem Samihin 

· düdüğü oyunculan sahaya çağrr 
dı: 

Çıkan takımları 3u kadrolarla 
görüyoruz: 

Fuerbahtc: 
<lhat • Mauffer, Orhan • Omu, 

Esat, l..cblp • KUt\i'..c Fikret, Nacl, 
ı·aşa r, XJyazJ, Basri· 

Galatasaray: 
Osman - J•'a.ruk, Adnan _ lıısa, 

En\·cr, F.5fak - Ccmn, Sali battin, 
Gündüz, Bodur!, Sarafim· 

Golsüz geçen birlncl devreyi hu
lisa. etmek icap ederse; 

Fenerbahçe bu devre seri bir o
yunu rakibine kabul ettinnJo ve 
üstUn bir devre çıkamuştır. Bu
nunla be.ra.ber lıer iki taraf da 
mUhlın frrsatlar kaçil'DlI§la.rdır· 

hemen t.a.ınamcn USUln bir oywı ı Şeref stadında: 
çıkardılar· Bıyoğluspor - SUloym:ınlye: %·1 

Kale önlerinde muhaclmlerlnln Scrcf tad d .. Un 'lk ·· 
beceriksizliği taknnlarma birkar. "' 8 m : gun 1 

.. mu. 
galibiyet golli knybetUrdi. • sabakası Beyoglusporla Sulcy-
Takım geçen haftaki mağlUbi maniye arasında ccrey~ etti. 

yettcn - dilnkü yazımızda d:ı söy. Takımlar şu kadrolanlc salıa· 
lediğhnlı: gibi • dere alınış vaziyet da Y"r nldılar: 
te ve müteyakkız .oynadı. DUnkü IJcyoğluspor: Ksilidis • Stav-
yazımızda. Fener müdafaa hattmm ro Hristo • Stroto Maromu 
en mUhim vazifesi Boduri • Gi.!n~ St~lyo Mığır, Taı:o. Orokoi..'i; 
dilz cenahmı marke etmektir de L· a·ı· T-,1,....; 

• o.OV t ıs uuvı" 
m~Uk ve muva.ffakıycUn bu mnr- .. ' . . • 
kaj nispetinde olabileceğin' T Sulcymlmıyc: Tladı - Rıt1ıt, 
etml§Uk. 

1 1 
avc Dani§ • Mehmet, tbrah:m, llik· 

Fener mUda.fileri bu markaj sis· 
leminde mu\-affak oldular- Ve gol 
fırsatı bırakmadılar. 

Gala.ta.saraya gelince, geçen haf 
ta lstanbulspora karşı çı:kardıkln 
n rahat oyunu aradılar. Ve tabi 
bulamadrklan Jçin, biltün oyu• 
mliddetince yarım saat mUstcsn~ 
bocaladılar. 

Hele muavin hıı.ttmda Enw·· 
t.Mavvurun fevkinde bozuk oyıır 
Galata.sarayın bu toparlananın' 
§Dlda en büyUk ô.mildlr. Takır-· 
en muvaffak hat, bclc hattıydı 

S· T. üm;r 

Vela - Topkapı 

met - A.:i.ı, lbralıim, Seyfi, 
RC§at, Fotsi. 

. 
~r · Sadi, Ek-rem, Bc7-dr, K<im. 
ran, Mehmet. 

Hakem Hüsnü idi. 
Oyuna 15,10 da Beykoz başla

dı. Oyun başlıyalı dört dakika 
olmuştu ki Beykozlular onsekiz 
ic;inde penaltıya sebep oldular 
J stanbulsporlu Enver penaltıy 
gole tahvil etti. 

Beykozlular açılmağa başla 
dılar. Fakat forvet hattı fırsat 
tan istifade edemiyor. Nihaye 
Beykozlu Bekir sürdüğü topu 
Kamurnna geçirdi o da kaleye 
elit ç:ekti. Kaleci topu iyi karşı 

• • OQ 

Daha ziyade Fener h8kim1yeti 
a1tmda geçen bu karşılıklı akmla. 
rm devıımı csnasmda san - Jici· 
\'Crtliler for hatlarmm hem bece
riks!zliği, hem do şanssızlığı yü
zünden goller kaçtrdılar. 

Bu statta. Galatasaray -
n.erbahçe maçından evvel Vef 
- Topkapı ta.kımlan karşılaştı 
lar:. Hakem Şazi Tezcanm idare 
sinde oynanan bu milsabakaya 
takımlar aşağıdaki kadrolarla 
çtkmı§lardı: 

DlinkU Galatasaray • F<'n<'r matmılan l ıir rnstantanc··· 
Birinci de.TC 0..0 vaziyette bit. 

µği yaltil Galat.asara,y taraftarlan· 
nı (ikinci devre ne olacak?) diye 
bir d•ce filml§U· 

İKfNCt DEVRE 
Bu devre de b1rincl.si kadar sert 

cereyan etmiştir. Bunu zaten ta
:.mııarm başlıuıgıçta karşılıklı kor
n"'rler kaçrrmnlarından nnlıyabili
rlz. 

Bir çe~Tck devam eden bu oyun 
Eonunda Fener bir favl kazanıyor 
Naci sıkı bir §liUo talmnmm ycgft. 
ne sayısmı yapıyor. (Dakika 18) 

Bu golden sonra ayni silraUe 
cereyan eden oyunda, her iki t.ııra.
faı da Ust Uste gollllk frrsatlan he· 
ba edi§lerini seyrcdiyonız. 

(Dakika 25). Fener kaleslnln ö
nilndckl bir kanJııklı:ktan istifade 
eden Musa, uzaktruı çektiği bir 
Utlc Galatasaray muhaclmlcrlnin 

bir türlü YR_,Pamadı:klan §eyi yapı
yor ve topu Fener kale.sine eoku
yor. 

Oywiun geri kalan 20 daldkası 
ilci ·tarafın da ellerindeki vaziyeti 
sarsmadan, yani çekingen bir şe. 
kDde oymyara.k bir gol knza.nma... 

1 fa Un~laı'ile geçtJ. Ve netice 
deği~edcn oyun I ·ı beraberlikle 
bitti. 

NASIL Ol'NADII..AR! 
San • llcivertıilcr birinci devre 

Azat - Sefer, Vahit· Mehmet, 
Şiikrü, Abdüş - Mustafa, Bil. 
lend, Hilmi, Ilü.setJin, Moto. 

TOPKAPI: 
Halit - Besim, Hamdi - Ilanı.. 

di, V ccihi, Ilakkı • Sal<ihattin, 
Sc:ai, Saba1ıattin, Ali Fuat. 

Bu müsabakaya Vefanın bir 
akını ile ba§landı. Oyun müte
vazin cereyan ediyordu. Devre
nin ortalarına doğru Topkapı 
merkez muhacimi Sabahattin 
eline geçen bir fırsatı iyi kul -
lanarak takrmmm yegane kolü. 
nU attı. Bu sayı Vefalıları haro
kete getirdi. Devrenin bundan 
sonraki kısmında haklın bir o· 
yun oynadılarsa. da sayı çıkara
madılar. Birinci de\TC ı. O Top
kapı lehine neticelendi. 

İkinci devreye ·çıkıldığı vakit 
herkes maçın muhakkİı.k Vefa 
lehine neticeleneceğini ümit e· 
diyordı.ı. Fakat Vefalılar devre
de ancak firikikten bir gol ata
bildiler ve müsabaka 1 _ 1 bera· 
berlikle neticelendi. 

Güreş atrenörii 
Pellinen 
Kara Aliyı 
1 dakik8da 
mağlOb etti 

Ankara, 29 (A·A.) - BugUn öğ 
leden evvel Ankara hipodroml!llda 
on bine yakın bir nıcra.klı yığını ö· 
nilnde, truıınmı3 profesyonel gU • 
reşçiler nrasmda serbest gUr~ler 
yapıldı· 

nt güre§ Kara Ali Ue güreş fc
deraayonu antrenörU Pelllnen nra· 
tında yapıldı· Bir dakika bile sUr 
meyen kısa. bir mliddctte Pelline. 
n1n gallbiyetlle neticelendi· 

Tekirdağlı Hüseyin ilo Esseyid "'"ra ,uı a'<·uıı\;.;,;, 

Şefik Bağdadi arasında yapılan i-\ veren Bağdadln'n knrşısında, Tc. 
kinci karşıla.şmıı, günün ep heye • klrd:ığlı, her b~knndan Ustün oldu· 
canh ve alA.ka. uyandrran gilreşl ol· ğunu gösterdiği halde, kuvvetli rn· 
du. Daha ilk anlarda tecrübeli ve kibl ile 56 dakika uğrnştıkt.an son· 
tekniği mUkemmel olduğu intıbnmı ra, nihayet tutl:ı galip geldi. 

BeyoğT.uspor: Ksia.(li,, • 8tav. , la.dı. Fakat tutamadı. Solac:ık 
ro, Hri8to - Stra.so, Marıtli, Mehmet yetişerek beraberlik 
Stclyo - Miğır, Talca, Dralı.'Ylki, golilnü attı. (Dakika 29). Birin-
Koııdidi..<J, Todori. ci de\'re bu suretle ı - 1 berabc. 

SiÜC1Jmaııiyc: Hcidi _ RuJıi, re bitti. 
Danı§ - Mehmet, lbralıim, Hik· İkinci devre hücumlar karşı· 
met - Aziz, 1brahim, SmJ/i, Re. hklı dolu. aFkat hiç biri galibi
şat, Fethi. yeti kendi tııraf ma çeviremedi. 

Beyoğluspor Güneşe karşı o- Hakem Hilsnü zaman zaman 
yua:ı başladı. Beş dakikalık kar maçı uzaktan taki petmiş ve bu 
şıhklı hücumlardan sonra Be. yüzden bazı favülleri görmemiş
yoğluspor a.çılmağa lxı.şladr. Ve tir. 
33 Uncü dakikada Talea.dan gü Bc,U.ta, - Altmtuğ: S·O 

zel bir pas alan Drakaki takrmı
na birinci goli\ kazandırdı; ve 
birinci de\Te Bcyoğlusporun 
1 • O galebesile bitti. 

İkinci devreye başlandığı za
man Süleymaniyen.in mağlubi
yetten kurtulmağa, Beyoğluspo
run da galibiyeti ka.çmnnmak 
için uğraştığı görülüyordu. Ne
ticede Süleynıaniyelilcr daha a
ğır basarak altıncı dakikada 
Seyfi vasıta.sile bcra~crliği tc -

min ettiler. Bundan sonra oyun 
büsbütün hızlrındı Beyoğluspor
lulnr arka arkaya iki kere boş 
kaleye topu sokamadılar. Niha
yet yinnidördüncü dnkikad:ı 
Ma.ruli ikinci ve galibiyet gclU 
nü atınca Siilcymnniyelilcr işi 
sertliğe döktüler ve bu yüzden 
hakimiyeti elden kaçırdılar. 

Az sonra da maç SülcymanL 
yenin 2 - 1 mağlfıbiyetilc netice
lendi. Süleymnniycnln mağlübi. 
yetine sebep ikinci devredeki 
fa\'ullu oyunudur. 

Süleyma.niyedcn en iyi oyun
cu kaleci idi Beyoğlu.sporda da 
Talca. 

Be3 koz - htanlnılspor: l·l 

Günün ikinci müsabakası 
Beykoz ile 1stanbulspor arasın
da oldu. 
Takımlar şu kadro ile sahaya 

çıktılar: 
Bcyl:,o::: Ha11ri _ Bahadır, Ha· 

lit • Sekiz Mehmet. Kemal, Ya-

.'R asla dıAca ................ ________ ___ 

GUnün üçüncü ve son ma<:ı 
gaçen hafta Fencrbahçenin gali 
bi olan Bcşiktaşla Bcykozmı ga
libi olan Altmtuf!.' arasında idi. 

Halit Galibin idare ettiği bu 
maça her iki takımda aşağıdaki. 
kadro ile iştiraş ettiler: 
Altuıtuğ: Ali. RU.~til, Cemal· 

Şc/il;, Şaban, Selim - Tomav, 
Sabri, Hayri, Sait, Ali. 

Bcşikla~: M~lımct Ali - Rifat. 
Yavu.:: - Hüsryh. Tlalit, Fcy:i -
Şaldr, T!a1;kı, Mcmdıt1ı, Tarık. 
'Fuat. 

Soliç eŞrcfin b:ıbası için bir 
dakikalık sükuttan sonra saat 
tam 17,05 tc Beşiktaş oyuna 
ba.slndr. 1lk otuz dnldka hücum· 
lar hep kat'§ıhklı old!J, Otuzun
cu dakikadan sonr:ı Beşiktaşlı. 
hır hakimiyeti ele aldılar ve bu
nun neticesi olarak Hakkı şahsi 
bir sürüşle otuz dördüncü dnki· 
knda ilk golü attı. 

Altmtuğlular bu golden yıl
madılar. Bilakis Beşiktaşlılara 
devrenin sonuna kadar korkulu 
dakikalar geçirttiler. 

lkinci devreye 1 _ O galip baş
layan Beşiktaşlılar hakemin dü· 
düğilc beraber birdenbire parla
yıverdiler ve daha ilk dakikada 
Hakkı sağdan aldığı bir pasla 
ikinci Beşiktaş golilnil attı. Bun
dan sonra oyun Beşiktaşın ha. 
kimiyeli altına girme~e başla· 
dı. Altıntuğlular zrunan zaman 

n. .... .-..aaı gın b .. ylesl!11 
Dlln öğle ürerl beliren blr gıızctc, birinci 53yfasmda dünkU bUytlk m:ı.ça 

d.ııJr b:ışt...-ıra.fn lcoro bir m:ın et ko.} mu,: 
"Gıılnta.surny da ırcncrb:ıhçc de luwıomak için çalıµc:ıld:ır., buyr-J.lu· 

yor! Ha3Tet ederiz: 
llu talunıt::ınn karşdıı,mnlannd3 bfr tamfm ~~f1Uuuıınl~ için çnlı5ııuı· 

drğı ııor tarlhlmlu!o gürUlmll! bir ~y mldlr1' / .. 
Mantığın bUylaalno no d<mlr? :.. r----

gönderdi. Hakkı da aldığı p:ısl 
gole çevirerek Be iktaşı 3 ~ O 

galip vnıiyt:?te g~irdi. Bundan 
sonrn her iki takım da neticeyi 
kabul etmiş. gibi dı.: gunlaştı ve 
maç 3 - O Bcşik~m 't'alibiycti
le bitti. 

rt~RtKÖY SAHASINDA 

ÖO~ti SPOR HAREKET~~~'. 
At yarı§ları ve bisiklet müsabakalar~ ~"'$% 

dtırdUnc tıi',... 
O:ı Uç ha.fta ııUrccek olan Anka- gezilerin bnY'•ıı 1cıı· :Y,; 

ra at ynnşlarının Hk hafta koşu- ilk defa ol~rnJcilC )'"3P1 oı'tl' 
la.n dlln Anknro i.rt<>dromunda çok rimlzin de ı<JU fif scri'1',oııs~ 
kalabalİk bir meraklı kütlesinin ö. leyin hnvnnm h~tccıı~~ e 
nünde ynpıldı· rnğmen kırkı ın · •c ;.~ uııcl' 2 

Nefceler şunlardır: kek blsikletc;I gc~~d)'O';uıı)ıı~ 
2000 metre mesafeli hnUçkan a· Uzere 19 Marıs rdU· J31l 5ği!t 

rap atlcırı ko~mnında birinci ör- lnomış bulunuY0 rınd:J S ,.e 
nek· Bnikat köyü cıva it ı;c""lC j!cle 

1200 met.re mosafı:li yri.nmkn.n yapıldı· Büyük ~'};U sccl {' 
İngiliz at ve kısrnkla.rma mclısus içinde geçen bUdörduııc11 .ı":. / 
koşuda birinci Özden· sikletçilcrinllze C''1'ti bit Jı0ıcJııA 

14 00 metre mesafede ha.lliıkan rak zengin ve ı; ~ vcsilO ~· 
İngiliz at ve ;usra.klannn mahsus li günü gcçirnıcs-e raıii' 
koşuda birine! Sifkap. G.. ıı j\pka ,J 

ısoo m<?t.re mreafell Hnlisknn 1n- une~ yePdi .,.,,. 1!:1 
giliz at vo kL-;ra.klı:ırma mahsus k0- A·) Gllll'~ 
§'Jdaşudn birinci Destiyar. Ank:ım, :w (ı\~~rııd~~ .. ' 

!800 metro mes:ıfed eynnmkan Ankar.ıglici.! .~ el t-1< b&J'~ 
İı.glliz at ve kınmklnrma mııhsus Ank::ınıı;ücil bırill JJl(l!B JıC>~ 
koşuda birinci Yüksel smda bir do5U~~rtıırıtl8 ııı~d' 

*** pılmıştrr· Tara . tcıı bil ıılJle 
Mcvni.min ilk bl.siklcl yarışı Cu- h dakikalar ~rıtJI lC 

nınrt.e5i günü vnp:lıruştır. Muhtelü 4-3 GilncŞ 
ktı.tegQriler arasında tertip edilen çelcnmlştJ~lllır' 
ve seri halinde dcv:uu odccek olan üsa)Jş~d. ; 
bu yarışlara kırla mütecaviz bL • Atı~ rP. Jeli 1 tJf ~ 
siklctçl i~tira.k etmiştir. netıce .,,,.. /. O'.:I 

ıs bis•kletc;inln iştirak ettiği bi- J\·J\·) , 1P ,_,, 
rincl kategoride: Ankanı, 291~0 tıı.bıı.11' ıı-1"'....t 

1 - Aydol:'llluş Tur. gonunda Y3P1...rı.,ıdc blt' ~tl~~ 
2 - Hamdi Güçlli. kasi buglln ö""'." ııJlı11» ~ 
3 - İsmail Kutay. kütlesi hUZU~,:1~'1l ııe~,. t1'/ 
4 - İhsan Scl~p. Ur. Bu rnusa~ bir •1~~ 
5 - Muhiddin Erengil. duğu gibi bDYU a:ıca.yş .tİ' 
26 bisiklet.çinin iştirak ettiği 1· rilmiştir· ?J_il~b· it rf 

kinci kategoride: ~tirok etınıştir· 4 pu'-ıı.11 f.; 
1 - Yılmaz Er· Bayo.nla~ ~a)'ısrd:ı ~ / 
2 - Billent Slmer. Gorbon bi:J11C 'rb<J11 bi i)IPCI il J 
3 - Mustafa Özgümile· vnnla Rebil ~IZB tç6J uçll"' 
4 - Sadettin Emeç. vıınla Ha.s,!!11 g 0yJO 
5 - Halük Çütçloğlu. puvanla Kazım ııd" 
Sıra ile derece almI§lardrr· ı muştur· tara pcıJ1$0 
Yine Anknnı bisiklet ajanlığı Derece a1~ 

ta.t:ı.fmda.n tertip edilen blslkletll le hediyeler 


