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Köylü her tarafta geçen 
seneden fazla ekiyor 

Akdeniz yolu 
açıhrken 

Trakvada 280 bin ki· 
lo tohumluk dağıtı dı 

· ' . Edirne, 21 ( llususı) - Trak-
ıY azan: Sadri Ertem ~ . yada çiftçiye tohum tevzii i~i wna 

1,, ermiştir. Tohumlukların zamanın-
Biri askeri, biri iktisadi i'.:d ha

ber. Fa.kat bu ha.herler biribirleri
ni tamaınlamald.adır. Askeri ha
ber, İngiliz donanına.snım Adriya
tilı: deııiziode dolaşıp karı;.ısmda t
ta.Jyn.n kuvvetlerini bulanıa.maın ,-e 
İngiliz donanma~mm Draç ve Bari 
ye kadar olan sahayı fanunasıdır. 
Aynı za.ıruuula İnı.,riliz donanması 
A\'lonya. limannu da müessir bir 
bUrctte bombardıman etmi!-}tlr. 

Bu aı,kcri haberdir. 
lktısacli habere gclloce; Loyd 

kumpa.nyaM .o\lıdcnizden g~ecck 
gernllerc harp sigortası yaılmakta.
dır. Ni<;.an aym<lanbcrl ticaret filo· 
lan Cmitburnundan dolıı.';>&rak se
ferlerini yapmakta. idiler. \'erilen 
yeni karara göre AlidcniZ ticaret 
filolarma. ~ılınış bulunmaktadır. 
Bu ild haberin ifa<.e ettıği m:ına 
sarihtir. 

liiidlseler tefsire ihtiy~ hisset;.. 
moocn Al•denizin talihinde açılan 
yeni safhayı İl:laret etmektedir. 

Bu yeni talihi anlamı~ olmak 
için bundan bir kat ay evvelki İ· 
falyan \C onun zeyli rnzif~in1 gö
J't."11 Pe~tc matbuatının ,.e ~·o
larının ileri sütfltilderi iddiaları 
luı.tırlaınak füzııuclır. Bu iddialar 
sa.üe ve ba..,it idi. "Akü'~ bir 
ttaynn d..!ııiziclir. Oııula. l.m'1kalar1-
nm hakin ;\·oktur. Akd.-nlzdc nnı-ak 
bir fol ~ahibi olan 1nt:.>ilterc artık 
lta.'jan hayat ı;cahnsı olıuı Akde
nizdcn ko\ıı.lmoştur.,, 

1taıya harbe Akdcnizde kahir 
hakimiyet elde etmek ümidile giı
di. nu ümidi bir vanhş hesaba bir 
de yanlış teshisc ·dayanıyordu. 
ı·anıı~ hesap, italyan tsıyyareleri
nin .A-:..denide tıpkı :N"oncı;te oldu
ğu gibi denı.z· kuntlerinc hakinı o
lacağını sanını5tı. Halbnki ne coğ
rafya. şartlan, ne de tl'Jmik ve psi· 
kolojik ~ebeplcr Jtdyayıı. yardnn 
edebilecek blr Yasıfta idi. Coğra.C
ya. biyruıet ·etti. Çün~ru coğrafi 
şartlan Non·cç anıl.isi ile fena. şe
kfüle mukayege etnti~lerdir. Çiln· 
'kU Akdeniz etrafında İtalynya za.
:rar 'erebilecek bir ı;ok ii-;ler \anlı. 
Halbuki Noneı;de böyle bir şey 
nH•Ycut değildi. Diğ<>r taraftan No~ 
C:<'l""İn teslim alınma ,3rtlan tama.
men başka idi. 

İtulya. tayyııreclliğinin teknik 
n.sıflarma. güvendi. I<'akat bu tek
nik vasıflar ~ıı Libya. harplerinde 
bizzat İtalyan kumandanla.nnm 
itirafları ile sabit olmu~tur ki ös
tUn kaliteye sahip dejtJldlr. Mese· 
1& bir İogUiz tnn·aresinin sekiz 
mltrulyözüııc mııhlı bil iki mitral
yözle t,cchiz <·dllmi!j Jtıyıuı fayya.· 
releri karsı ~ıktılar \'O a,\ landı· 
Iar. Aynı zo.mn.nda İngiliz tayyare· 
cisinin psfüolojik vasıflan ela 1tal· 
;yan tayyareclsinde yoktu. Bütün 
bunlar hesaba katılmadan hata ha.
taya destek olarak Akdenizin fethi 
oyununa ~irisildi. ı~ransanm inhi· 
Jalinden sonra. tngiltucoin de der
}ıal teslim olacağı hakkında konan 
~"tlnhş tc ... hiso mihn•rin başı olan 
Almanla inanmadığı halde İfal,ya 
ümit bağladı. ~laamafilı • .\kdenizln 
merkezi kısmında ttalya coğrafi 
~artlar lı>hine olduğu Iı:in denizi 
ikiye bölmü"' sa)·ılabilirdj, Bu im
kanlarla Süwy~in , .e Cebelüt!arı· 
ğın bir nnda lmpatıla<',aj:;rı ve İn~
Jiz clonanına.<.ımın l{npana. slkı'.>IDJŞ 
bir farcı ~ibi milwerin eline g~c
ceği ııanılı;\·orclu. Fakat hadiseler 
umulan srldldc <'creran etmedi. 

llirlbirini takviye f'den hatalann 
ortaya ~ıkardığı man1.aralar biri
l>iri arkası Mra çökü\'<'rdi. 

ı\l•deniıin sahilleri mill\·crin eli. 

ne ~c~rm edi. 
AIHlcniıdcliİ Halrnn gemileri 

daha temmuz ba-;ıncla ingiliz donan
tna<.ı ile ı;:ırııı-.r.-;ayr kabul «'tmı-d~ 
ler. Jtalynn tayayreleri ltalyan ~~
(osuna tnkitl Pden tn~iliz filosu u
zcı1n<le mtlessir olam:ıdığmı lsbat 
etti. 'I:ıranto, 'e Sardun~'& mağlô.-

( Dcvamı 4 ünciide). 

da ve dikkatli bir scvkiyat ile en * · · uzaklara kadar yerli yerine yeti~-
, .;,;· tirilmesinden ötürü Ziraat \'cka.. 

Sıı·rs'al.i Silo 

leti alakalı makamlara memnuni
yetini bildırmiştir. Da.ğıtılan to
humluklar 2,801,900 kilodur. Ve 
bu sene Trakya köylüsü geçe~ :sc. 
neden fazla ekmiştir. 

ADANADA. 

Adana _ Vilayetimiz dahilinde 
zirai faaİivetler günden güne ge. 
ni ... ı~mektc. ve ilerlemektedir. 

> 

Havaların yağış.lı ve. g~y~i m~
sait ~eçmcsine rağmen ikıncıle~r~n 
ayı jçindc güz ekimine hız verıl
miştir. Selektör makineleri bu ay 
zarfında 267,543 kilo buğday, ~-1 
bin ~tO kilo arpa ve 40,00~ kılo 
vu~af o~mak üzere 355,783 kilo hu. 
tmıbat temizlemiştir. 

(Devamı 9- üncüde) 

Egede sular çekiliyor 
İzmir 22 (A.A.) - Alman ha- nan arazide clii.n su vardır .. Şose 

berlere 'göro Torbalı Ödcmicı, Ba- ve demir.) olu Uzerinden sular çe· 
ymdır ve Kuşadası' kazalarında. kilmelitedir, .Foçada, tarlalarda ?,u
seylaptan hiç bir zarar olmamış- lunan pamuklar epe~ zarar gor
"tır Tiroae kUçlllC Menderes tcsis.a- mU~ur. SeYllp yilzUnden Mene
satx miltealıhitlerine ait bir bina men ve Foça k'ı.ıalıırmdakl hay· 

.. km .. ·t·· Gerek Tire ve gerek- vanlar yüksek tepelere çıkan~ş-
ço uş ur. kil kl ld n 
se Bergamada ovayı basan sular 

1 

la.rdı. Sular çe me e_ ~ . ugu • 
henüz çekilmemiştir. Manisanm dan hayvanların ovaya ındirilmele
Muradiyesinden İzmire doğru uza- ri mümkiln olacaktır. 

Kendisine teslim olmıyan kadını 

40 yerinden bıçak-
lı!Jara~ öldürdü 

Sivas, 20 (lln-;usi) - Sivasa 
bağlı Bingöl köyünde feci bir cina
yet işlenmiştir: 

Bu köyden Yakup oğlu Ahmet 
.Bekir Gürün karı.sr Naılnun gece 
evine girmek suretile rrzma geç-

mek istemiştir. Kadın muvafakat 
etmeyince bıçağını çekerek kadını 
40 yerinden delik, deşik etmek 
suretile öldürmüştür. Vak.adan 
sonra kaçan katil yakalanarak ad· 
!iyeye verilmiştir. 

Namık Kemalin doğdu
ğu yerde yapılan tören 

Tekirdağ, Z2 (Hu. 
susı Muhabirimiz. 
den) - Dün Tekir
dağ halkı büyük 
hemşehrileri vatan
perver şair Namık 
Kemfil'in doğumu
nun yüzüncü yıl.dö
nümü münasebctıylc 
bir tören yapmış

lardır. Namık K~
mfil'in doğduğu cYın 
önündeki fıbide et
rafında yaptlan ve 
"ilayet erkanı ile bü
tün hemşehrilerinin 
iştirak eyledikler:i b~u 
merasime Istıklal 
Marşı ile başlanmış 1 

ve eşsiz vatanperve:
rin hayatr ve cs~rlen , 
hakkında bir hıtabe ıt 
irad edilmiştir. , 
Namık Kemal'in 

doğduğu ev çok za. 
man evvel yıkılmış- - "~ 
sa da evin arsası ma- ~ 
lümdur ve bu arsa 
büyük şairin adına 
izafetle isimlendiril-

miş olan Namık Kc- --~·••lfll 
mal Caddesi üzerin-
dedir. 

Burada hclediye "'"~ _.:,...a;w~~~---· 
bahçesinde dl', do. 
ğwniyle Tekirdağına ~ref veren vatan şairi adına bir anıt dikilmis 
bulunmaktadır. .(Resmimiz bu anıdr göstermektedir2_, 

' 

A./riT..adaki harekata g c n i § mikyasta i§~k eden lngifü: 
gemisinden havalandıktan sonra 

d e n i z tayyareleri, fa!f1Jare 

Yahudilerin komünist 
namı altında 

yakalanmasından 
dolayı 

Sovyet 
Rusya 

Romanyayı 
protesto etti 

Sovyet sefiri lejiyoner
lerin muzir ha~eketleri

he eni ayet 
verilmesini istedi 

(Yazısı 2 incide) 

JBardiyayı 
saran 

İngiliz kuvvetleri 
mütemadiyen 

takviye ediliyor 
Bir gün zarfında İtalya 

144 tayyare 
kaybetti 

Lcn.dıa, :!2 (A.A..) - ll:ıva n. 
zareti istihbarat servisinin bildir· 
diğine göre, 7 Kanunuevveli 8 Ka

( Devamı 2 incide) 

Amerikanın 
ingiltereye gittikçe 

artan yardımı 

Almanyada 
endişe 

uyandırıyor 
Amerika liman1.: rındaki 
bitaraf gemilerle işrral 

tındaki memleket -
gemileri 

Masallere edilip 
lnglltereye 
verilecek Askerlerimize topla

nan kışlık hediyeler Nevyork. 22 (A.A.) - Röyter: 
Tra.nsradyo ajansmm Berlliı'derı 

bildirdiğine göre. hariciye nezare-
ti namına söz söylemeğe mezun 

muldu, 371 çift yün eldiven, şahsiyet şunları söylemiştir: Ankara. 22 ( A.A.) - As
kerlerimize kışlık hediye vla· 
rak vatandaşlarımızın yapmak
ta oldukları teberruat etrafın -
da aldığımız haberler, Akhisar 
halkmm şimdiye kadar 2153 
parça yünlü eşya topladıkları
nı, ordu halkının şimdiye kadar 
Kızılay merkezine 1208 çift 
yün çorap, 212 pamuklu, 136 
çift yün eldiven ve 66 parça 
da muhtelif yünlü eşya teslim 
eylediklerini bildirmektedir. 

Beypazarı merkez kaza ve 
köyleri halkr erlerimiz için 
1146 çift yün çorap, 971 pa-

Observer gazetesine 
göre: 

Almanya 
Bu hafta İngiltereye 
harp ilan etmesi için 

Fransaya son 
taarruzu yapacak . 
Londra, 22 ( A.A.) - lngiliz 

Matbuatı: 
Pazar günleri çıkan Observer 

gazetesinin siyasi muharriri Fran. 
sadaki Alman manevralamu ~u 
suretle tefsir etmektedir: 

Bu hafta tatili esnasında Fran
saya mihver devlet!ıeri müttefiki 
statüsünü kabul ettirmek ve bu su
retle lngiltereye harp ilan etmek 
gayesini temin için Almanya son 
taarruzunu yapacaktır. Bunda mu. 
vaffak olursa Hitlerin Büyük Bri. 
tanyaya karşı başlı.c':'- hücum nok
talan garbi Akdenızın kapatılma
sı, lngiliz donanmasının muhasa: 
ra altına alınması, o~ta ~rktakı 
lngiliz ordulann~n t~.rıd olunması 
ve ltalya, kendı talııne bırakıla. 
rak Fransa ve ispanyanın yardım· 
lan ile Büyük Britanyaya k~ı 
müessir bir abluka vücuda getiril-

(Devamı 2 incide) 

14 parça da diğer yün ve pa- Alman hüktimeti a.merika ll· 
muklu eşya vermişlerdir. manlarmda demirli.' bulunan lılta-

Fethiye halkı da ilk parti o- raf ticaret vapurlarmm mUııaJt're 
larak Kızılay kurumuna 445 edilerek Amerika tarııfmd~ in 
Gift yU:n çorap ile 111 parça ı giltcreye satılma.smı ~idd.i bır me 
~uhtelif eşya teYdi eylemişler- sele telıi.kki etmektedir. • • 
dır. (Devamı S tncıde) 

Fener Galatasarayı 2 -O yendi 

Dünkü maçtan Cihadm güzel bir kmtart§ı. 

NOTLAR: -------
Köy bizi bekliyor 

Köye dair yazdığım yazılar
dan dolayı bazı yurtt11.5lardan 
mektuplar aldım. Kendilerine 
gösterilen ala.kaya memnun ol· 
duklarıru bildiriyorlar. Ben de 
onlara, yazılarımı okudukları i
çin, candan sevinç ve teşekkür
lerimi söyliyerek bu münase 
betle bu gü7.el mevzua bi? daha 
dönüyorum: 

Uzun asırlar, - hain anne 
eline düşmüş üvey çocuk gi· 

Yazan: Şükufe Nihai 
bi - bakımsız bıraktığım•z 
köyün bağrı yanıktır. 

Bir dokunulunca. oradan scs
veren milyonlarca (ah) dır. 
Yak~, uzak, yollu, yols:ız, \'~-
·ml· k bu vatan koşelerı· 

rı ı, çora . .. r-
nin hepsi, kendilerın~. gt~re, b~ 

k ld kla.rı daha u~ un . ır 
yı 0 

u ha.sretlııi çekmektedir
hayatm 

8 
ha.klan vardır. Az 

ter. Bund · et köşeleri sayılan 
çok medeıuY(Demmt ~ üncüde) 
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RuzvELTl.~talyada Namık Kemal için Bardiyayıkuşatt 
ingilteraye yarrlım ıkı cas~s. k~rşuna ingilız kuvvetıerı 
ir.in yeni çaraıer . dızııdı Anl<.ara halkevinde dün nunuevveı!~;=1~.~'."1:1b. 
'I Bırçoklan da hapse · lusgarp civarında kfiln Castel Be. 

arıyor mahkUm oldu ak~fl:am bu·~,,u··k ı•lıtıJal gapıldı .,~~a ~3:!:~~f;1:eny:~ı~~ 
Koma. 22 (A.A.) - Stefahl ii.- y ~ · gün zarfında lta~Y": en cşı.ğı 144 

, Silahlanma proaramı· jantı bildiriyor: .. . tayyare kaybetmıştır. 
ı nın tatbila için meaul bir Ecnebi bir devlet heaabma çalr- r===========-= 1 Ankara, S! ( A.A.) - Bt.yük 1 Hava muharebelerinde 88 tay-

şa.n bir askeri istihbarat şebekesi· a ti kta l'Urk vatan_perver. ve. şairi ~a • Romanyada bir §&loda yare düşürülmüüş, 56 tayyare de 
komlayon kuruldu ilin devlet koruma mahkemesi hu- ArD&VD 11 mlk Kemilın yll:zilncü yıldöntt- yerde tahrip edilmiş veya elimize 

surun.da cereyan eden mubakenıesı { k mü münaseıbet~yle bu. ~k~ nezaret altında geçmiştir. Lmedra, !2 ( A.A.) - Ameri
ka.dan gelen haberlerden anla· 
§ıldığma göre. Ruzvelt lngilte -
reye yardım için yeni çareler 
araştrrmaktadrr. 

dUn akşam neticelenmfştlr. I a lg a n l ta - Ankara halkevinde bır ıhtıf&l bulunan ' İngilizler 13 tayyare kaybetmi§-
Sa.hte komJsyoncu Cocozza Au · • yapılmı.ştır. M s . 

1
• !erdir. Beş İngiliz pilotu kurtul. 

relio ile harp clonannıaJSı nıeıuıup • l ş • Merasim, maarif müsteşarı areşal m 1 g f mağa muvaffak olmuştur. 
lıınndan bir bötUk eınin.t Ghem .0 r l l m Qf Q İhsan Sungu tarafın~an Kem~- Bütün bu devrede lıı.giliz avcı 
idama ına.hk6.m edllm'şlerdir. Yine • •k . lin hayatına, eserlerıne ve mu· R'd k t tayyareleri Ingiliz ileri kıtalariyle 

Amerika, Amerikan liınanla -
nnda bulunan gemiler \berinde 
ki haklarından istifa.de etmek 
istemektedir. Amerikan liman • 
larmda halen Alman, ltaly.uı 
ve AI.nwı işgali altındaki m.e:n· 
leketlere ait bazı gemiler bu
lunmaktadır. 

harp dona.ıımıw meruıuplarnıdan 1 s t I amel ı n - cadelele~ne tahsis ed~lmL, Q<>k 1 z aç 1 daimi temas halinde bulu.ıunu§lar. 
bir bölUk emini .muavini ve .ı ....... fth parlak bır musa.haıbe ile ......... la dı 

._...... """'i' • Bii.kre§, !2 (A.A.) - Res- r. f:1':;e,.~~~ebbdaeçaıt Jf&Dhidemaam~ de çek 1·/ı'goı mrş v~ hatiJ?. bir buçuk .. saat k~- men bildirildig·ine göre, 1939 ltalya için felaket?yer olan bu 
~~ ... u w dar silren sczleri esnasmda. bü- üç gün zarfında lngılız hava kuv-

oa.Jtkeye . mahkilm olm111tanıır. • tün dinleyiciler tarafnıdan bir eylülünde Ronıanyaya. iltica et- vetleri §.U muvaffakiyetleri göster-
Aalen Avuaturyab olan blr tadnt- Ele geçen ıtalyan çok defalar dakikalarca süren miş ve iki aydanben Romen mişlerdir: 

la difer b!r maznun 30 eenye dl- alkışlarla karştlarunıştn-. hükumeti ta.rafından c;::aınpuıum Castel Benitoda yedi Kanunu. 
fer baıı mununlarsa 21 sene hi- " 1 · d d İhsan Sungu. bu etl1dü ile civarında Dra.goslavelı p.tosun- evveli sekiz Klnunuevvele bağlr. 

Alman raporlara g&e, muh· 
telif Amerikan limanlannda. bu 
vaziyette bulunan 37 Danimar· 
ka gemisi ile 100 kadar ecnebi 
gemisi vanbr. 

~=tı· p.kkeye ınabkflm edlliılif- sıper erin e on- Namık Kemali memleketimizde da nezaret altına almmış olan yan gece ağlebi ihtimaJ beş hangar 
en iyi tanıyan ve en canlı bir P~lonya orduIB.r! başk~andanı 1 işe yaramaz bir hale getirilmiştir. 

Diğer 16 
maznun da u~ seneden m· UŞ askerler surette tanıtan bir alim oldu- Rıdz • Smiglr, iki g:u~ evvel 919 .Kanunuevvel gecesi ltalyan ıo aeneye kadar tahalUf eden ha- ğunu göstermiş. bazan ~iirler bu şatodan fırar etm:ştır. tayyare meydanlan şafaktan gru. 

n&ı c~n Ue cesa.landırrl.nular • b I in~ad ederek, bazan mektuplar Mareşal her eabah Romen ba kadar bombardıman edilmiştir. 
~ç lnazllun, haklarında klft de- u.unuyor okuyarak, bazan da. hatıralar polislerinin nemreti altmda bir Benina hava meydanı hakiki bir 

Amerikan makamlarmm ener 
jik tedb!rler almadan evvel 
dostane mUzakereJere ı:-lrişme
leri muhtemeldir. Mese1i. D:ı.ni· 
marka vapurların~ Amerika 
hilkillneti tarafından satın alm· 
:mast ihtimali de vardır. 

ed k U naklederek musahaıbesi esnasın zez;nti yanmak salahiyetini a!ev sahası halini a1mı~tır. 
rec e uvvet deliller bulunama· da Jin?eyicilerinin a!!kasmı bir h-aı·z bulunu,,--yordu. 9 Kanunuevvel gu .. nü dücıman kı-dıfr için beraat .etmiştir, Atına, 2% (A.A.) - DUn akşam ~·· 

ÖlUme ma.hkfun iki ~l bu sabah Yunan hilkftmetl na.m.nıa beyanat- dakika bile heyecandan düşür- Çarşamba gUnil bir otomobil taatı ve nakliye kollan sık sık ve 
'"---- ııil9.11 f ı ~ı- ta buJunma-1.. mezun bir ışahalyet memiştir. . . kl 1- 1 şiddetle bombardmı.an edilmi~tir. 
..... gu11a m 

11 
e.uu. ttalyanlarm 

6
Palermo koyu şimalin Bund=ın sonra büyük edibin kendısme ya aşmJŞ ve po 18 er Bernadan Sidi Barrani:re kadar 

D!ğer cihetten. Ruzvelt, diln 
pek müh:m olan Amerikan ve 

' Ingil~ silllılan.ma. nr~ammm 
tatbikinden mesul bir komisyon 
teşkil edildiğini bUdirmi§tir. 

Mildalu kom.lS10ftu, eskisi 
gibi, vazifesine devam edecek 
fakat vaz'feierinden bazıları 
yeni komisyon tarafmdan gö
rillecektir. Yeni komisyon Kuud 
.een. Hillman, Stimsoıı ve Albay 
Knoxhn mtirekkeptir. 
ııltI.J J MUDAF AA KOM!!SYO

NU NEDEN KURULDU7 
V~ton, it ( A.A.J - Mil

ll müda!aa komisyonu reiıi 
Knudsen dün bJr beyanname 
neşrederek 1fga.f ettiği mevklln 
neden dolayı ihdas edildiğini i· 
zah etmiştir. Bu be;rıuınamede 
şöyle d~nilmektedir: 

Bu komitenin lmn1tmamıd1., 
dUnya. vuiyetinin daima artan 
vahameti Amil olmuştur. Bu· 
gün devam eden mücadelenin 
arı~~i:'.'i karwner bunun yatııı· 
tıncı bit" l'S'll i!e sonn. erdiril -
mesine imkan olmadığını gös· 
termek:tedir. 

B!r!egik devletlerin mü&tak • 
bet e~iyeti ile demokrasi pren 
&ip!eriııin mUd.daasr, blitlln ser 
ına~'J ve teşkil!t menbalarmm 
faaliyete getiri!m~ini ve bir 
taa!TUZ& karşı bütün müdafaa 
vasrt&larmm kullanıla.bilmesi I· 
~in de azamr derecede gayret 
ve mesai sarfedilmesinl istil· 
za.ın etmektedir. 

Zafere kavuşma.k için biltiln 
sanayi sahalannd& azam! ran· 
dnnanla ~ışına.le zaruretini t;e. 
barUz ettiren !::evannanıe IÖYle 
devam etmektedir: 

Bu Uşekkilliln vilct!da ge!me 
sinde amil o1an HlvUk buhnn.m 
\'aha,metine >. .,,,~'r!.n miHeti· 
nin nazan dikkatfn.l ce!betmek 
fçin ona hitr;.ıt ediyor. 

Amerikan milletinin kollan
nı sıvayın bl.1tUn dilrl!-~tini bir 
Y"!V~'e te!r!"tf f'tmesl l~"ltmdır. 
MüınkU.n oJdu~ kıt~ar çok 
mf.Mataa vasıtaıan istiluıal et· 
ın~k. 

ingiliz 
tayyareleri 

Amerikann ingil
ter aye yardımı 

( Bcwı tarafı 1 inci.de) 
lngllls deniz ticaret nazın B. 

Cross ta?'&fmdan son günlerde söy 
len.en bazı eözlerin Alınan makam 
larmca bu vekilde tefalıi Uzerinfr 
dir ki, yukarıdaki beyanat yapd • 
mr,,t.ır: 

Crosıs ıunlan söylemişti : 
Amerik&nm bize yapacağı yar

dımlardan biri de Umanlara. bulu • 
nan Alman titıaret vapurlan ile 
Alman kont:rolll altmdaki memle • 
ketlere ait ticaret vapıırlarmm İn· 
&fltereye aatıımuı olabilir. Bu 
vapurlar eeman 70.000 tonilat.o 
tu tınaktadır, 
Harici~ neu.retlnln stı.Hi.hlyet

tar §ab.aiyeti aözlerine şunları ua 
ve etmlştlr: 

Alman hiikt\mett, Aınerlkaldann 
lnglttereye yaptığı yardnnnı glt
tikc:e utmaamdan endişe etmekt. 
dlr. 

V&§!ngton, %2 (A..A.) - Cross'
mı beyanatının Berlinde yaptığı 
ak.sUJlmele ve Amerikanm muh • 
temel bir hareketine da.tr bir §ey 

söyleyip söylem.iyece~ hakkında 
sorulan bir 9Uale hariciye nazın 
B. Kordel Hul sert bir sesle ''ha
YD' .. ,, cevahmı verml.'jtir. 'Malfim 
olduğu O.Zere B. Cross'un beyanatı, 
halen Birle§ik Amerika devletleri 
Umantarmda bulunan ve Almanya 
tarafmdan işgal altına alınmış 
memleketlere ait olan vapurlara 
mütedair bulunmaktadır. 
Vqbıgtondald müşa.hitlftin fi· 

ldrlerbıe göre. Alman hariciye ne
l&l'et:l ne derse desin, bu, Birle
ti& Amerika devletleri hUktlıneti 
tar&fıııdan kara.rlaŞttrtlrnış bulu
nan veya derpiş edilen politika U
zeriııde herhatgl bir tesir icra e
d~yecektlr. 

Rayter a.janeı muha.birlnin, umu
miyetle do':ru haberler alan bir 
membadl'.D B!trendJğ'tte göre AIM
rlka hUkftmett. Amerikan kara su· 
lan dahilinde demirli bulUtiaJl bil· 
tnıı dllşınan ticaret gemileri me
.se lesinl lht"m.amia tetkik etm9k
tedlr. Bu hususta bir klı.ı: gUne ka· 
dar bir karar a!nımur beklen· 
mektedlr, 

Vaşingtondak.l aalAJıiyettar ma
kamlar, mezkO.r gernilerill hUkO.· 
rMt ta'l'1!.fından mllııameresfni te. 
m'll edecek bir kanım bnl:mağ11 ~a· 
lrşınslrtadrrlar. Bu gem.ilerin bili.· 
hıre lngntereye devredjl~ zan· 
nodılmektedlr. 

Tetkik edilmekte olan mevzuat· 
Loadn, n (A.A.) - Hava ne- tan b•rt de cumsluğa ınUted:tlr 15 

za.r"-tüwı tebliği: mart 1917 tarihli kanundur. Bu 

ltalya ve Almanyada 
birçok hedefleri 
bombaladılar 

Cumarle$i, pazar gec~ Alınan- kanun Birleşi:lı: Amerika dıwletle
yada pek çok hedefler ve İtalya.da ri re:f:sine, mevcudiyetleri veya fa· 
Venedfk clvarmdakl Porto ve aliyetlerl Amerika siya.setini mUş· 
l!aıghere petrol tMfiye haneleri kül hl:- mevkie koyacak bir ma.hi
ve keza işgal aıtmda bulunan top- yet iktisap ettiği takdirde, Am.eri
'l'aklanlaJd Limanlar İngiliz tayya· ka.n karasularında demirlemiş bu
re kuvvetler!:nin ~una uğra. lunan btitUn ya.Lanet gemilere va
mı:ştır. BUt:!n tayya.releri.ı:t"z bu zıycd edebilmesi hnımsunda geniş 
geniş harekA.ttan fuderine cönmüş· salA.hi··etlPr vermPlctrdir. 
terdir Ilu:ı.1.an başl:a beyne!m"lel hu -

Al ' da R hr R h kuk !;;'tıclel~ri He hU.kfımeti he r-
rnanya u . ve e~ aV7a- hangi bir devlet'! ait bü~lln 'emval 

smdald petrol tesuat:na ısabl tler uz~rhde U'tıt'alr bir h8~fk8 BlLhip 
olmuı.ı ve ateşe verilmiştir. Mu-:af- kılan ve bu tn.e d ınf lAk h k-
faJuyetle bomba'l'dım:.n edilen di· ı Y:ın 3 ~ a 
ğer hedefler arasında fabr'IJm.tar, kt c~ ~~~ blr Amerl ta kanu
nclı!r teraııalerf.. dea:aJ.ı:yollan ve I nu da göz onlln::le tutull'!uıJda.dır. 
tayyare mevia.n1arı vareır. 1 -

Kolonya civarmda btı~ ilk bir as. gmlar çtkarrlmrştn;. 
nrl depod& ln!llA.kll!l.'l" c·-..._tu?', Roterda.m, Fless ngne, Anver:s, 
Tayyareleriı:n.lz dönerken ir çok Ostende ve Kale llmantarmda düış
yarıgnı W& devam edlyord'l.t. l ma.nm kull o.ndığ1 havuzla-r, ve te:ıı· 

Porto w Mamere'de bomba • I gihla.ra i:ıaıbeUer oımu, ve ~tıe. 
tar bedet Uaerinde P&~ ve :;.·'i.11· ufratııını§Ur. 

de Şimara istikametinde ricat et torunu Numan Menemencioğlu mildahale imkim bulmadan ev- uzanan sahadaki bütün düşman 
mekte ol:!uklarnu söylem.iştir. Şi- merhumun mersiyesini, Vaveyla vel m~al otom®ile atlaya· hava meydanlarına şiddetli hücum 
mara Adıiyatikte Porto - Palermo smı ve bir iki gaz.elini o va.kit- rak tam aüra.tle uzaldqmıştfr. lar yapılmış ve 18 düşman tayya.. 
dan 3 kilometre kadar mesa.fooe ki ağızla okumuş, ha.zinın tara- Civar polis kara.kollan vazi • resi tahrip edilmiştir. 
bir limandır. fmdan şiddetle alkışlanmıştır. yetten haberdar eiilmiş ve ta· 10 Kanunuevve!de 6 İtalyan 

Bu m.ıntakada y 1,nanhlar ım1: • Beh ;et Kemal Çağların Na- kibat başla.m•§Sa da. otomobili tayyaresi düşürülmüştür. Eladem 
tarda bulunan yeni İtalyan mils mrk Kemale tahsis ettiği şiir. bir da.ha görmek kabil olama- tayyare meydanı, çıkanlan bir 
ta.ııkem mevkil ~gal etmişlerdir. şairin c;ok heyecanlı ve canlı mışt!?'. yangın neticesinde tamamen harap 
Aynı mmtakada da.ha şimalde t bir in.,.ad kuvvetiyle bütün sah- Mareşalın ya. hududa vara· olmuştur. 

talyan kuvvetleri mukavemet et- neyi da!ti!t:ı.':ı.rca çınlatmış ve rak Romanya.dan uza.klapna.k 11 Ka.nunuevvel günü Solluma 
meğe teşebbtis etmjşlE>rSe de a"ğrr herkeı tarnfrndan çılgınca alkış istemesi. ya.hut da BU.kreşe gi • doğru ricat eden siyah gömlekli 
zayiat vermişler ve 300 esir, bil- tarla ka~ıla.nmrştrr. derek muayyen bir yerde sak• kıtalardan müteşekkil kuvvetler 
yük çapta toplar ve külliyetli harp Bundan sonra Kem.Alin şiir· lanınış olması ihtimal daılıiltn. mitralyöz ateşine tutulmuş ve dar. 
m.al:emeısi bll"8.karak çek.ilmişler • leri birçok ama.törler tarafm- dedir. madağmık edilmiştir. "' 
dlr. dan ayn ayrı okunduktan son· Kendisinin İngilizler tarafm· 12 Kanunuevvelden 14 Ka.nunu-

Merkez balgeı!inde, uvkUlceyş ra sıra (Vatan yahut Silistire) dan veyahut Amerikan -pa.eapor evvele kadar hava kuvvetleri düş
bakımmdan ehemmiyeti olan Tepe- ""'ivesinin son perdesine gelmiş- tunu hamil İngiliz teibeası ma- manı bombalamağa ve ~traıy?z 
delen Klisura şehlrlerlnde İtalyan tir. rifetiyle sa.ldaıunakta olduğu at~ine tutmağa devam etmışlerdır. 
lamı vadyeti gitt"kçe gilı;ıleşmek • Hük' A-et Düşman kıtalan ve nakil vasıtala. 
tedlr. Daha şimalde İtalyanların zannolunma.kt&dır. \Ull sr n amansızca bombatdınıan edildi. 

uk etin _.-, -· 0"'servar gazete- kt bir tahkikat aemı~ır. Gev· . g-ı'nden gı"tgı"de kuvveı" maneviuele-m avem e •<J.E;ıııen yeuı mev - u şeklik göstermiş olan polisler · ~ 
ziler işgal edilmi5tir. teV'kit edilmh•,erdir. BütUn hu • riııi kar.uetr.ııiş!erdır. 

• •• '1-' Tobruk. Bardia ve diğer h..va 
Son defa alman esirler Bôğuk ve sına gor a , d:.ıt mevki1eri vaziyetten haber· meydanlarına hücum edilmiş ve 

siyah gömlekl~ler tarafından yapı- / d~r e~ilı:niş ve ~ilkreşte ,s.rkı 
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düv.m:on tayyaresi dü~ürillmü§-
lan tethlş hareketlerl dolayr.ıile bi~ takibat bıs.şla.tnı!ttl.r. tur·· • ,,.._ 
maddi ve manevi acmaeak bir hal- (B~ tarafa 1 i~) 
dedir. BUkre, siya.si mıha.fili mate- 15 ~nunuevve!de bomba ve 

mesi gibi şeyler olacaktır. Rivayet l r· d · tik h-""--' A 1 · kasabaları bombardı.. tn.nuz donarumumım Adriyatlğe p m •rnrm~ a,r a.ua6ıe.. ppo.orua 
... euilı.Ji.fine göre, Mare"""1 Petene C1ı • t ·ıı d t -•md edı'• mı"ı:.tı·r yaptığı akın ve İtalyanlar ~in ha· "' ~ ':ıl- nn J'""I z n. yosu &nLA an man . ':ıl • 

yıti bir ehemmiyeti ola.n Avlonya· yolda bir muhakeme yürütülmüş.. verUmm olmasıru ve ajans Röy 16 KAnunuevvel günü 10 düş.. 
nm bom.bardımanı Yunarrletanda tür: ••Şimdi Italya mağlQp olduğu terin ct1•,r d!Mfardan evvel man tayyare3İ düşürillmüş, 15 ta-

için Fransanm m~temle.kelerinden led \.....-1 bul · d k k "''etlerım.ı· ·z tara çok mtı.sait bir tarzda karşılanmış- bu meee en ha!A'>l ı.ı.ar un· nesı e ara u w w· • 

t mahrum edilmes.ini icabettirecek mumı şayanı kayd addetmek· hndan ele geçirilmiştir. 
rr. .,. • 4 bir sebep kalmamıştır. Eğer Fran. tedir'ler. 17 Kaaunuevvelde Bardiaya bil.. 

s.ız ordulan Hitlere bu hususta yar B h 1 _, S • 
1 

R cum edilmiştir. Manastır, 2' (A.A.) - Röyter 
ajansmın Amavutluk hududundaki 
mnJıa~hi bild'rlyor: 

Yunanlılar cepheye yeni model
de ve seri ateşli toplar getl.rmişler
dir. Bu toplar bilhassa Gogradeçin 
şimt> Undek' mnıtakada Çok iş gör
mil~lerdir; İtalyan tayyarele'rl bu 
top!arm mevzilerini b11lup bomba· 
!8.m$.k için pek Qok ufraşmtşl.ıı..rsa 
da şimdiye kadar biitUn gayretleri 
~a gitmiştir. 

Dtln askerl fıı.allyet şimal mm
tahsm.da şiddetli topçu ateşine 
inhis9r Mmlşttr. Şafakla beraber 
to~u ~tk ve ~ok 80fuk bir hava.· 
da ateşe başlamıştır. Bilhassa Pog 
ra:if'~ şimal mmt:Uasmda ateş 
şiddetli olmuş ve karla örtıitu ara· 
zi batarya mevzileri etrafında çö
ktlntiller yapmıştır. İtalyan to~u· 
'!Unun ve tayyarelerinin mühim 
faaliyetine ra~en Yunanlıların 
manf'viya.tr çok yt.ikaekt:t. 

Yunan kıtaatı el bombalarlyte, 
'3alkanlarda valı:tile i;ete harplerin
de tercih edilen bu siIMıla, rntite
madiyen akınlar yapmaktadır, 

Efzonlar. karlr yamaclardan ka· 
yara.l{ iniyorlar ve llerl İtalyan ka.
rakollarmdan esir atıp Yunan hat
larına get''riyorlar. Soğuk o kadar 
şiddetlidir ki, evzonlar ttaıy;ı.n si
perlerinde ekseriya donmuş ceset· 
Ier bıtluyorlar. 

Son zam.anlarda Yuuan ve ltal· 
ya.n taıbiyelerinde bir fark rnUşa -
hede edilmiştir. İtalyanlar gündüz
leri ve Yuna.nl!lar ise geceleri, 
düşman cepheye asker ve mfthim. 
mat gönderdiği sırada taarruz e
diyorlar. 

Bir Yugoslav şehr :ne 
bombalar düştü 

B0l;;rat, !2 (A.A.) ...-- D.N.B. 
Din hususi muhabiri bildiriyor : 

Su~ak hudut istasyonu iizerin
d? uça.n Uç tn~liz tayyaresinden 
iJ-isl Tiryeete i1tika.rnetinde gideı
k ~n Uc;Unc~il İtalyan - Yugos
kv hududun<Ja bir kö.,,lilytı tahr'·be 
trşebbUs etmi~ ve attığı b~nı.bala.r 
S ıp.k şehrine dU<ıerek hasar yap
mıahr. Yarahlar eh vardır. 

'!"iume'da d8 ali\nn verilıniştlr. 

dım edecek olursa Nis'in, Korsi- u a' ma.~a.a mı~ v • Y· 17 J'A-.. -·cvveli 18 K~unuev. 
k T C b · dzin İngilizler tarafmdan mua.· "41u.uu.• anın, .wıu:;un ve "i- utınin v b' d vele bağlayan gece İngiliz hava 
Fransa idarelerinde kalmalannı te- venet görmüş olduguna ır e- kuvvetleri Benina ta,,uare meyda-

, , "'"' k b"ldi B 1il telakki edilmektedir. J ~ mın pe.•d..cı ·a ı r.,. una naza. nma karşı en şiddetli hücwnlarını 
ran Fransadan talep edilecek ye. Diğer taraftan 8albrlc Polonya yapmışlar ve yerde bulunan 18 
gane fedakftrjık Fas'n\ şimalini Is- hariciye namı: Bekin büytlk bir tayyareyi tahrip etmişlerdir. 
panyaya terketmekten ioaret vıa. firar teşebbUsU neticesi olarak 18119 Kanunuevvel gecesi Ber
caktır. Bu da Cebelüüttank. kon.. hususi bir yerde mevkttf bulun na kampında btiyük yangınlar ÇL 
trolunu İspanyanın mııaveneti ol. duğu ve her tür!ü firar ~ kanlmıştır. 
madan İngiliz donanmasının elin- büsüne meydan bırakmryacak Kahire, 22 (A.A.) - İngiliz top 
den kurtamıak kabil olamıyaca. surette muhafaza aJtma a.lm· çusu Bardia'yı dövmeye devam e-
ğından dolayı zaruri görülmektedlı mış olduğu da. söylenmektedir. derken dalga halinde mebzulen 

Fakat Hitler, Mareşal Petenin gelen t.akviye kıtaatı limanda. tu-
haki1!i bir vatanperver ve koyu bir zağa dtlşen ttaıyanlan çeviren tn-
katolik olduğunu bi'ldiği için bir Rusya R "m an yayı ~ çemberin! kuvvetlendirmiştir. 
Ll.tin • Katolik bloku fikrini de LI liı.gUiı mot8rlll kıtaatı Ba.rdla'nın 
ileti sürmüştür. Bu sebeple bir ta. ·• şlmaU garbtsinde faaliyetlerine 
rnftan vatan hislerini tahrik için p.rotesto etti devanı etmekte ve şurada burada 
Fransız müstemlekelerinin tama- husule gelm1ş ceplerdeki kuvvet· 
miyetini Fransaya teklif ederken, Belgrad, 

22 
(A.A.) _ Röy- lerln mukavemetini ktrmakta ve 

1yni zamanda Fransa, İtalya ve Gra.ziani'nin mahsur garnizona 
Cspanya arasında aktedilecek bir ter: takviye kıtaatı göndermek teşeb-
~<.atolik birli~i için de din serbesti- Belgrada. gelen bir ~.aı~re ~a· bll.süne mani olmak için mu· ama· 
3inin mildafit olarak da kendinr .zaran Sovyetler Birli~ının Bük. diyen devriye gezmektedirler. 
gö:;termeyi muvafık görmüştür. t. reş elçisi B. Lavren~ef ~an Kahire, 22 ( A.A.) - Orta 
talyanın siyasi cepheden kendi ha. ya. hariciye ne~ti neT.Qınde şark tn:giliz umumi kara.rgihı • 
tine t~kedilınesi meselesini Hitler bir teşebbüste bulunarak Ro- nın t®liği: 
"Taliin mukavemet edilemiyecek manyada tevkif edi,en_ ~Unsele- Mısırda. Ba.rdia mmt~asm· 
bir darbesi,. n-den neşet ettiğini ile. rin, komUnist hareketı ıle hiç da.ki kuvvetlerimize takviye kı
ri sünnektedir. Hatt~ Alman Füh- bir münasebetleri olmadığı hal taları J!elmektedir. 
reri fakir dü~iiş bir İtalyanın di. de komfuıist olarak 17.öeterilme- Son günlerde işgal ettiğimiz 
ni sahada daha çok iyi bir mevki !erini protesto ebni§tir. dUşman hudut karakollarında. 
tutabileceğin; de iddla etmektedir Elçi, aynı zamanda Romen 7 top iğtinam edilmiştir. 
Yine onun fıkrjne göre yeni kato.. matbuatmm Sovyet aleyht:ın Diğer cephelerde vaziyette 
lik ittih2:1.ı kendi arazisi içine Va- neşriya.tmı da protesto etmiş. değişiklik oktur. 
til<anı da a1aca1dır. Hattl, müsta-
kii ve katolik Mandanın da buna tirB.:. Lavı;entief. Romanyanm 
iltiha1< ed'2ceğini Hitler ümid eL a.tdı.,.. vazıvet;n, Romen le,_·vo· 
mekted'ır. Çtinkü Büyu"'ük Britan. .._. ·' 

nunun tahrik edici hareketkri
vanın müstakbel ablukası cephe- ni g!zlemeye matuf bir hattı 
8inderı lrlandarun mevkii çok mü- hare1ret teşkil ettiğini söylemiş, 
himdir. ve le.ivonerlerin muzır hareket· 

----10- !erlr:ı~ nihayet verilmesini" takıp 
Fransaya vitamin etnıi~tir. 

g önderilmeaine Sovyetler Birli~ hükt1meti-
nin bu protestosutıu mucip o· 

müsaade edildi lan zahiri sebebin Yahudi fakat 
komünist oldukları ileri sürU • ~1evyork. 22 (A.A.) - nanaa-

ya yardım için kunı\an AJ1'1erl~an '"\'\ b;r <'Ok kimsenin tevkif e· 
cemiyetinden bildir"ldtğıne göre. dilmiş olmasıdır. 
lngntere hllkUxneti 3.000 kaı>SUI B Cuma ~nll 20 Yahudi komü 
bltamkıl ne ı o.ooo kapısill D vita. nistin tevk1f edildiği bildiri!· 
mininin Fransaya na.kJ 'ne m~aa.de J"'e,~t,...dir. Dün de 26 P ... "1Uen ve 
etm.i~r. . 13 Yahudi tahrik edici f ~ :ıli

K1psilllcr bugUn tayyare Ue gön •ıc•t:e huhmmak cürm.U ile tev· 
dei'ileceJrtir, kif edilmiştir. 

ltalyan esirleri 
Filistinde 

Kudüs, 22 (A.A.) - Sldl Bara· 
nJ muharebesinde esir edilen iki 
bin İtalyan dün F ilfatine getiril -
mi5ti.r. tlaly::ı.n ve müstemleke J;;r
talarına rnensup olan bu esirler 
evvel~ Hayfaya çıkarılmışlaı- ve o
radan da iki husuei trenle kamp
lara sevkolunmuşlal.'dır. 

Caki mezuniyet aldı -· Buclape~te, 2~ (A.A.) - MI ;ar 
harlclye num: 'Kont Çald tıı.swıı. '1 
dolayısile mezuniyet iste~"• • .ı 
arzusu naip tar:ıfmdan kab~l ~-:-!· 
mi~tir. 

Hariciye neı:areti i~Ierini E "- t 
Çakl !yi!e§hıciye kacla.r, ba:;\\ . :. ı 
tedvir edecektir. 



edemeli? 
ramı:k Kemalin ölüm bahe>rini 

Yazan ki (Tarik> nuahMı inkı
lap müzesinde teşhir edilen e.ı1~ 
kr arasındadır. Ve lbu .tıkm "öldü
gü telgraf ahb5.r·i ınU~Min
dendir.,, diye biter. 

Dün bunu yazan ve fıkıuyı nak
led n bir gazete bu ibareyi '•ihbitr-i 
müteessifesindendir., şe:Klinde yaz
mr ter. Haydi (mtite~e., kelime
si doğnı farzolunsun; fallat bura· 
da (ihbar) yok <alıbar) var. (Ha
be:r) ın cem ı o n lmıbıir). Hunu 
sıfa rn müPnnes alınası da göste· 
rl\or. Böyle bir metın görulürııe 
<ıhbar) dememeli, (ahbar) de
rn ı. 

Kedi manzumesi 
Nanı.ık Kcmiliıı (Di~oj n) adlı 

izah gnzetc .. inde H ağustoe 1872 
.. çıkan Kedi me ·ye.sini nakleden 

Ulus arkadaşımız diyor ki : "Na
mık ı~emiılin ibu kedi ınersıvesi o 
kadar <'Ok be-ğenHmistir ki . bunu 
b ~ln Diyoj"'nUl mevcudu J.mlma
mu , hepsi satılmış, bu man:mme
Yı bir koç sayı sonra t ekMlr btuı· 
malt lazım gelmı!}tir. 
Namık Kemalin bu nıazharıyete 

f!ren yazıları bir de~Idir. Makale
! rinden baulanıu basan azete· 
ler müteakip nüshalarında tekrar 
etmeye mecbuı: kalını! lardrr. 

Ynlıuz ke<li mf'rsiyesi deyip geç
mem lı ! Bunun o günkil revacına 
64'>bep manzumenin siyasi bir hadi
se; e telmih etmesi idi.Bu manzume 
yazıldığı günlerde Mahmud Nedim 
paşa sadrııu.mltktnn azlcdllmi.E}, 
~· yerine Midhat pa.~ gelmişti. 
1Jstad Mahmud I{emAl !nalm kita
bından öğrenivoruz ki Mahmud Ne
dim P3§a kediye tw.nzctilmekte ve 
akbabaların grpta edoceği blr mu
vaffakıyet de bundan ilerive gel-
mekte idL • 

Matbuat umum 
müdürü 

Matbuat umum müdürli Ba)' Se
lim Sa.rperle mU§aı.irlerde.n Ba.y 
Server lsldtfn buglln .An.ka.radaıı 
İsta:ı.bula gelmeleri :meıı.lenmelrt&
dir. 

Erb~in girdi 
Kı;;:n en efddetll devri olmuı It· 

zrın gelen ErbaJn bugiin ~bu
lunuyor. Bu 40 gUnün c;ıktığt za. 
mt'. , ılk rle\ir)erde yqıyanl.ar 
bayram ~:ı~ mrşlardır. 

ÖntimUzdeki peraembe günü d~ 
en uzun gecelerin sonuncu.<1unu ge
çir cegız. 

Hava Kurumuna 
teberrular 

Ankal'a, ıt (.A.A.) - Son 
ıünler içinde Hava Kurumuna 
yaptlm.~ olan yıı.rdrmlnra dair 
aldığnnız ooberlere göre. bir 
kısım Balıkesir halkı ve esna· 
fnım yeniden kuruma S53 lira. 
Aydının Germencik nahiyesine 
bağlı Hıdır köyü halkının 221. 
Çankımla. İma.ret canıii imamı 
KınTa Mehmet Dilek 21, Ova
cık lıöyU halkı 31, Kn.v~u~ 
lu Mw;tafa karı~ı Fatma. da 
25 lira \'ermişlerdir. 

Ankara.da merkez miiftülü -
ğünde Sadulln.h Seyhan da yüz 
lira \ enııiştir. 

Rarnmürscide yapılan bir top 
lantıda m.anifatuncı Hacı Ce
rnat Girid, tüecardan Ahmet 
Gökçe, ı . .:: lımet Şükrü ve mani
f:ı~urrcı Arif ikişer yfü:., l(IE!ıker 
el MU.9tafn ~lror~z ile bakkal 
lbrı.him. .Atil " yetmiş he!ıer li
ra. Halid Atila Hüsnü Bayrak 
}l' ' ' .... an Tercan. Tovfik Demir ve 
H san ~ülbül cılişcr lira, 

lbrahım öna.I 40 lira Yu!!Uf 
Zıva. 1iustafa Gökcen 'otuzar 

t b rru c ·!emişlerdir. 

1 
e bu toplantıya ietırak ey 

em olan 46 vatandas da ku -
rum. v96 lir \ermişlerdir. 

. ~{utahyada ~öy un fab · 
nkaı:ı ~fbi R.tf at ŞekerC'ioğlu 
1?0• • ~an Difor 75, Hiise -
yın Bobik, Muatata F-sin, Akif 
Alklfl, farnall. v{'alı lar ve ismini 
'·e:mıyen, dıger bir vatandas 
eU r, Mehmet Çini 40 ve vedi 
\'~tanda~ da 12.'5 lira vermiı=;kr· 
dır. 

Orhangazinin Göreleicedit kö 
YÜ balkı 99, Gemiç köy:ü halkı 
-3 lira, Tarausun Balıkçı kövü 
'lıalltı da 2:i lira ,·eımi§lerdir. 

Nazillide m,,nifaturacr Hakkı 
P vnirci ile Süleymıal\ Uyduk 

' <''lr, Ay, "' Badlt 2fi. R1i%
v h B., ı 1r Ahmıet Sut KMıvıı.
o"·u. Ali Özırmak, A~ Bilgin 

· lira. diğer yedi vatan-
d 70 lira ver~işlerdir. 

3- VAKIT ... 
.. Şehir ıi-Jı·aber"leri'. iS~the-.:--·-ı GörUp dlşUndUkçe: 
- ~ 

Ejder meyhanesinde 
Meze yüzünden beş kişi 

biribir ine girdi 
E\elki ~ece Beyoğlunda bir ya. 

ralama 'aka:-ı olmuş. be"' ki"i hir 
içkili lokantada birbirle;ini ~,·ara-
lamı~lardır. · 

Zarif. irfan \e Kemal adında üç 
arkada~ e' \'clki ak~m Beyoğluna 
çıkarak lmam sokağında ''Ejder .. 
içkili lokanta ma ~itmi.... ıçmeye 
ba~lamı:;lardır. 

Kafaları tütsülenip vakit iler
ledikten sonra. garsonun me1.e
lerini başka bir masaya ~ötür
mesine sinirlenen Zarif bağmnı
ya başlamış. diğ'er bir m{l~ada 
oturan Ali ile nrkadast Hakkı. 
kendisine gürültü etmemesini 
ihtar etmişlerdir. 

Böylece başhyan mi.inaka~a 
biraz sonra. kızışmış ve Zarif. 
İrfan. Kemal; masalarını bir ta
rafa devirerek Ali ile Hakkmm 
Ü7..erine atılmışlardır. 

Tramvaydan 
athyanlar 

41 kişiden para cezası 
alındı 

.l\Ieyhanedeki erkek ve kadm
lar bUyük bir korkuya dü3erek 
sokağa fırla~lardır. 

Bes sarhoş biribirlerini öldü
resiye dövrniye cahsarak ına.sa
larm altında. ii2erinde yuvarlan
mrya başlamış ve bu esnada Za
rif cebinden bıçağını çıkararak 
varku\'ı.ıetiyle Kemale saplamı~
tlr. 

Bu esnada polisler yetişmi.· 
ve ka\'P.'acılan ayırmışlardır. 

Yaralan airr olan Kemal bay
gın bir halde hastahaneye kal
dtrılmıı:;, ufak tefek yaralan o
lan di~erleri de tedavi aıtma a
lınmıslardır. 

Carih Zarifin üzeri aranth~ı 
7.aman cebinde iki tn~nC'a bir
den bulunmuş. hakkında takiba
tı:ı girişilmiştri. 

Kurşun hırsızı 
Bir ay hapse mahkum 

oldu 
Ali Güleryüz adında biriai, 

1 
Nuruosmaniye civannda.Jd bir 
medresenin kUııbbe kurşunlarını, 

Emniyet altıncı şube memur- evvelki gece sabaha. karşı aıök
Iarı, cumartesi günü yaptıkları • mi~. bir çuvala yerl~tirip gi
kontrollar neticesinde. t:a_mvay- ı derk~n yakalanınlJtrr. 
!ardan atlayan 41 kışıyı suç Ahnin muha.k~ dün nö
üstünde yakahyarak hakların- . betçi mahkemesi olan B inci as
da ceza k~lerdir. I !iye ceza mahkemesinde yapıl-

Bundan başka 10 şoför de m~. . .. 
belediye ni7.a.mla.rına mugayir le· .':111a~eı;rıe esna:_smda Alı Gu· 
hareketten dolavı teczive edil· ryuz, ışsı.z oldugunu. bundan _.._lr · d_~ı~~ bu harek. ete teve&<;üJ et-
..... "'V" • tıgını söylemiotir. 

3023 plAka numaralı otobU. Çalınan .kurşunlarm mikdarı 
biletçisi de 6 yolcudan pa.ra &- :ıo kilo olR.ra.k te&bit edilmiştir. 
lJp bilet ke9mediğinden ceu.IM· Beher kurşun kilosu haleıı 3t5 
dll!nlnuştrr. kuruşa. kadar saıtJlnıa.ktadır 

lWdm, Ali GU\eryüzün s~çu-
• • n.u sabit göıerek kendisini 4 

~aaebet.iz Yazıyette ı a.y hq19e m~ etmiş. fakat 
yakalananlar 1 kıJımet ul~ ve sabıkasızlıktan 

dolayı cezayı 1 aya indirm~tir. 
nn.ıu.,t& oiıitan 8\lre)'J'll edmda Suçlu. t.eTkif edilmiştir. 

blrl.fi,•velki Cf'CI' yllnanıdan AO!tl"& )'&.• 

omc1a ı.ondn. blrabaı:ı~ &rtJat.ı.eriııdeıı Eski kin yüzünden 
nadet oldufU h&lde Beyotlu:Dda btl' rkad 
put&han•Y• citmif "e )'Uka• katta a aşının 
kadmla mUnuebet.mı bar.-Uu ya· baımı yardı 
parkeın yaJıaıermnıta. 

SIU'eyy& n 8aa.det lkyot'U dkaü· 
mt1Jb11t ~muin• verllmltlwdlr. 

Haan ve Rept admda net aeııç, 

de lıltınevver adutda bır kala. tanıt
lllJf .... keııdUıini ş.ıısadebqmdakt 

bir "!nemada locayıt ,.auırmtı,lerdir. 

İki ıtrük ve bir kı:s burada mUna· 
aebet.m n..ziyeUerd• bulunurken cur
mUmefhut hıı.llnde yakalarımq ve u· 
mum! yerlerde ldaba muıaytr hare· 
kette bulunm&k ~den adliyeye 

verilın if lıerdir. 

- 4 -

1'w:lk6YQad• avukat caddesi 73 nu· 
ın&rada o\ıuan .Ahmet: Vural admda 
biNt. ......ıld akfam Nki bir kin yü· 
zil.nden kag"m olduku aynı aemtte o· 
turan HiımiD1ıı yollmu bekleml§ •• e
lindekt keserle be"1U' §lddetle vur
MU§tur. 

Hilnıinln Jııa4ı yarılmış, kanlar h;ln· 
de yere yıkılmıttır. 

Ahmet Vural Takayı müteakip k~· 

mi§, henllz yalcalanamamııtrr. 

Yaralı ifadeye gayri muktedir bir 
halde hastaneye k&lthrılmJ§, tahkika· 

ta beiol•nm•tır. 

Ramililerin Va liye 
açık mektubu 

Dr. IJOtti 

Kıraaıa .. 
Rlimı halkının, otobUlı dcrUerını 

bılıyorsunu;;:, çare bulacaıtını:ıı ıı:ytıp 
Parti kau kongresinde \'aadetmi§ 
tınız ... Bır hıı.ttadıınbcri gevrt rnun
u.zam olarak tek bır otobüıı ı lıyor, 

halk yollara doküldü, §lnıenoıleı1 
mız, \apurumuz, tramvllyrml"1. yok 
e\ veke RAmı)'O! dokıız otobOıı işli

yordu ... 
Yalnız üoı'll't"r•iteye. l.ı.Mlcre, orta 

okullara har gUn gidip gelen Uç yuz 
kız ve erkek eYlltl&nmız var... Bu 
eocuklarm ııoğuklarda, yalf murda, 
çamurda, karda yaya olarak sokak· 

tara dökUlmeane yU.kaek vicdanınız 1 
razı olur mu? ... Bu zavalhlarm hal· 
!eri şayanı merhamettir .... 

Edirnekapr - Cihaııgi.r otobüslcrı· 
nln RA.miye gelmek iatenı~klennl 
hayretle if.ıUyoru&.. •• 

Saym l 'a.llmiz, hiç olmazım Edtr· 

;ı oekapı • RAmi anuımda, ellnizd 0 • 

1 ıan tramvay otobılaainindcn birini 

1 ieJetiniZ de bu •Tlllh h&lkm bir 
parçıı yllzl.er1 g1).laUn... İcraatınıza 1 intizar ~yoru?~ ... Bu ü olamadığı 

1 

takdirde çoluk çocutumu.ııa bırllkte 
gtdebile~ğimiz yerin tAyinlnl dilen.z. 

RAmOllf'r wumna: Rlnıi. lr'flnl· 
mahallf\ P~J"I ııok.ak N o. 
( H). IUum A.KALDO 

POLi STE: 

Otol>üsle tramv ay 
çarpqb 

Şoför Alinin idare-sindeki 
314:5 plft.ka numaralı otobüsle 
vatman Halil idanıeindeki 130 
sayılı Ta.kaim · Fatih arabuı. 
Çarşıkapıda ça.rp~ışlnrdır. 

Çarpışma neticesinde her ıki 
araba da. hasara uğra.mıstn-. 

Btt..Eô!NDEN Y AR.ALAı. •• 
Dl - Evvelki geoe 8aa.t 22 de, 
Fatihte Ordu caddesinde Alı 
Atkmm k.ahvesme gırmek iste
yen Ahmet oğlu Muammer, 
kapının canımı kırarak bileğin
den ya.ralamnu,, Cerrah~ 
hastanesine kaldırılmıştır. 

SAÔ GöZONDJ';N Y~RA· 
LANDI - KuııguDQuk Beyler -
beyi caddesinde 44 nw:ruı.ralr ev 
de oturan 75 y~a.nnda Yorgi 
Mavromati, Kuzguncukta yü -
rürken düşmüş. sağ g-özü u~ 
rinden yaralanmış, Haydarp~ 
nilmune hastahanesine kaldırıl
mrştır. 

BACA TUTUŞTU - Pangal
tıda 77 numaralı apartnna.nda 
oturan Antivan Keşişin 7 bin 
liraya. sigortalı dairesinin baca
sı tut~uş, mdürillmUştUr. 

ZEHİRLE!'-ı'MİŞ - Büyük 
adada oturan Veli oğlu Rıza 
birdenbire zehirlenme at..aimi 
gösterdiğinden hastahaneye kal 
dınlmıştır. 

- Şimdi ıbaluna. dedi.. . Fa· 
kat bana .kalU'B8., bu otomobil· 
lerden biri, bizimle çok alaka· 
dar ... Ya.vaş yava arkamızdan 
geliyor gibi. Eğer duracak o· 
lursa, konUftna.yi bana bırak!... 
Haydi; yürilyelim. 

GAZ MAS KEL i HAYDUT 

Yirmi otUL adnn kadar yü 
r~üştük ki, yanmııııda bir o
tomobiiin. yaya kaldırımına ~ 
rünüreeeine yaklaı-tığmı hiS9.et
tim. 

Bu dakikada kalamı <;evırip 
bakmamak i~in ç.ektiğim zahme 
ti tarif edemem ... 

Otomobilin içinden bir ses 
.işitildi: 

- Haydi! Ahbab ~aVU§l..aı. 
İsterseniz bizim otanobile atla 
vın ... Yolumuz bir galiba ... Sizı 
de götürelim .. yorulnr&yasm~. 

Bu sözler Uurine bitta.'bi Ctw
duk. Otomobile döndük. Dört 
ki., ilik bir otomobildi. İçerisin 
de iki adam vardı . Biri şoför 
dü. Yol"glln yüılü.. Ol~ yaŞ.ıy 
clı . Üzeıinde lacivert bır şoför 
üniforması bulunuyordu. Diğe· 
ri, yuvarlak yüzlü , iyi giyin 
m.iş, siyah bıyıklı bir gem; <i -

damdı. Ba~ında bir melon şap · 
ka ve di!Merinin arasnıda. iri bit 
~·a.prak sigara.8ı va.nlı. Burnun· 
dan, hangi ırka. mensup oldu 
ğu anhı,JJlıyordtı : Ya.budi idi. 

Stanley. sanki vanyed kav
rayamamış gibi : 

- Bize mi söytüyonmnuz?. 
Dedi. 

Eve t ... Siıı: de Ayni iet.ika
mete gidıycınunm ~k. Oto _ 

Çok heyecanh bir zabıta romanı 
l ngilizceden Çeviren : H . MONIR-

mobilimi?..de yer var. Bir iyili -
ğiıniz dokunsun: si~ de götürü 
verelim dedik. 

- Siz nereye gıdiyor~nu:r.'? 
- Londraya. 
- Ali ... Biz de oraya gıdiyo· 

l'l!Z. 

BunU11 Wıeri.ne "iyilik sever .. 
otomobil sa.hı"bi arka knprya u 
zanua.k a.çtı ve biu: 

- Atlayın t>a.kalım, dedi. 
Otooıobile gildik. 
Wı açan yine o ımekıtı ~P · 

k ILh adanı oldtL 
- Hava ne güııcl değil mi. 

dıyordu? 
Bu SÖz ~rlııe ben ha\'ays 

ba.ktnn. Sema gıel'Ç0kten parlak 
ve hava haldka.ten gilr&eldi. Fa
kat ~izim d.ah.a my&de a.likadtir 
~Ug'\Ulluz cihet. bu rnUk!Jeme· 
nın ner.eıye vara.cağı idi. 

Her şeyden ewcl görii~~r
dwn ki, Stanı~n planı muvaf · 
fa.k oluyordu. OtomobHe bin
mek ~~itinin. bizimle tanış· 
ınak ıçın ıbir bs hane oktu -
besbelli)lldi. gu 

Stanley, oturduğu yoıe adam 
akıllı yerleştikten sonra: 

- Ne g'ÜIJeI otomobiliniz var 
dedi. Ne markadır~ ' 

Melıon şa,pka.lı adun. bu sual 
•ı•mi.a sıMlı: Fiti ~ 

pencereden dışarı ~virdi : 
- Doğrusunu istersen, dedı, 

ben de bilmiyorum. Sen hele 
şu elindeki sigarayi at baka
lnn.. Sa.na bir yaprak sigaraııı 
vereyim. 

. Bunun il7.erine yeleı;;nin ~
bınden iki tane büyük yaprak 
sigarası çıkardı Bir tane bana, 
bir tane de Stanleye uzattı . 

Sta.nley sualinde ısrar ediyor· 
du: 

- Nurt olur! İnsan otomob -
linin ne marka olduğunu bilmez 
mi? 

Bu sualin hazrr cevalbı şu ol
du: 

- Alalı çok olmadı da ... 
- Daha iyi ya işte. ı tsmınl 

unuta.cak kadar zaman geçme · 
miş demektir. 

Bu sırada. mel.on şapkalı ada· 
mm göz kırptığını gördüm. Bu 
~öz kırprş hayli manalıydı. 
Sonra : 

- En doğrusunu isterseniz 
dedi. Bu otomobil benim de
ğil.. F.treti olarak aldım. Fa
k&t bu iş o kadar çabuk oldu 
ki, ()(()rnObilin ne markasına , 
ne de plaka.sına dıkkat ~eeek 
va.kit bulamıı.drm . 

~tanley, soğukka.nlılıkla: 
- a... bu aralık, sahibi· 

Güneş nerede ? 
1 

Ka\ ga, döi;u , akın, hücum, ba.s. 
km haherlerilc t'.fiirlcr, ı:anhnetler 
ara .. mda, dünyanm görUnllı;ll, ger
~ktcn bir tuhaf oldu 

Kandan, yanı:mdaıı • olüm , c fı• 
likett ı ' en >a.-.kn hlı: bir ~,- du'""'U· vor .... • ., ... 
· • ,.onnüyor 'e ı ... itrnh oruz. t eıı 
alemi ıı · . • tm mf"~ dan lan, sanat r• 
mnları bombo .... 

Fokat milebet i için boı;;. \"ok n 
~~e_n.n '-alıada bu~n'kii f Pnnln dôJ·. 

gu alna ~ri, birike birike in· 
\CU1lığı ooğan, hir deniz oldu. 

0

Tu3 
yarP1ere ~\'le bir bakmak b ·· kii i . ' ugun ! ıfü 'e hrndesenln uğursu 
dehasını anlamai:',ra ~~t.er, 

s tt • aa .f' bin kilometre hrıla mı-
ıtaf eleri biçmek, eğf'r, ?Mf,;hut' diin. 
yalara doğru bir ,.ü1ülrl ün gayn>
tJ olsnyıh, ona ('.ftndan alkı 10'3 
c-aktık. Fakat ba bir 7..Cbeııi uçu~u 
dur. ll<'r pen--anenlıı arkasında u
çan bir rehennooı \8r. F.ngin ka 
dar ~en~ llma.nlarda, dunnu~ \in~· 
lerie kolları bltrnC7. l>Mctiıalarln ha 
\'ada .. Fallrikalarm, muazzam tn 
gii.hlann, k11.;Ja \ 'e RJ>artmıanlann 
ka rm lan rlf'şik; J>Otttl banıaklnrı 
etrafa "'acılmı">, Rn b"l"';tnkl:.ırm 8 ' 

""'ındıı l\ireç kc,..mi ... t kelct yıi.'?;ın-

lan, kUl ohnn &en"etter, ftldr 
kol hazineleri yab!·or. Bütan bun· 
1 r o pen'tlllell cehennemlerin ı~ı 
dlr. 

Güncs nerede? .. Bize, bu ~aptık
lamnıım korkunç o;onuna göstere· 
l'Ck mukadcl a~dıolık, hs.ngi g k· 
ı en hoMna-Cftk ! Gün cçtil~e, znı. 
mün ortaya yığdığı ölüm \C fcl&
trt tepclerf da.;;taştm~a, bmoım 
rh~ or, Sebep olanl ro bedd 

<>diyorum. 

Bana ö~ le geliyor, ki bu, 
lığın son knnlı tecrübesi ola.oak. 
Hundan sonra, artık ''mlllet" lerle 
'surU" ler ayrıJacnk. Çun>;m ''&rll 
et" ler, J er yUzimdc teklerin pe. 
ine takılıp sünıklPnMıezleT. 

lıınruı yular taktrnnazlar. Ölç m 
'ı plnnı, \icdan 'e knnun kan· 
'arlanna nıruhnnş kararlara ' r 
madan, kendllerinl clh ctr ~l 
mlıklıınnıı. !mptırmazlar. 'S ", 

ı te gorilldü, anlaşıldı, inanıldı, ki 
mn~ a için blr tehlikedir. Bunla.. 
rın etrafını, uçurumlar gihl, kor
',ııloklarl:ı çf'\ireme.3.Sek, belil. bl 

i~·(>('ek. K11n \ C goz~aşı dinml~e

r ·k. E' et, ,;inec; nC'rc<le? Il"7.C' bu 
hüyük ı:4'rçeği göster-ecel. m kad· 
d ·~dm tık, hanı:i huluttm altm. 
dan STU:ıt"nlı: ? •• 

Hakkr SUha G "ZGİ..L'i 

l GONDEN GONE 

Yeni bir moda 
T AN!DICIM bır genç 

k17.a rastladım. Güze! 
d~ ~r kızıdır ... Fakat ne yalan 
eoylıyeyim. O günkü haliyle, 
~htapsız bir gecede ıssız bir 
aoadzk ortasında karşıma çık· 
saydı, "hayalet,., sanırdım. O 
güzel endamı, Mısır mezarla
rına: saklı duran mumyaların 
ayaga kalkışını hatırlatan es
rarengiz bir haşyetle bir boy 
daha yükı:!elmiş, ağır ağır ba
na doğru yakla.~ıyordu. 

Sonradan öğrendik ki, bu 
oorarengız sıvril~1n hikmeti. 
papurlanndaymıs ve "Bcbstil 
bayanlar .. zümresine dahil ol
mak dolayısiyle hiç de J?'arip· 
senmemesi lazımmış! 

İlk rastladığım anda kul • 
~a "Kesıkbaş, 1 hikay~lerinın 
korkunç, fasılalı gUrültülerini 
n~se,!tıren kunı takırdılar işıt· 
m~tinı. Kız, hana yakla~tıl{ça 
bu takrrdılar 11.rtmıs ve nıha
yet. yamında. birdenbire duı-

Dr. Muhterem 
profesörlüğe terfi etti 

İatanbul ünive~itesi Tıp fa -
kültesi radyoloji doçenti- değer
li rontgep mütc.ha~sıslarımız
dıın doktor M.ıılıtc.rem Gökme

n_i_n profesörlüğe t erfii profe· 
Sörler m~lisince kabul olun
muştur. Genç profesörümüze 
yeni çalışmasında da muvaffa
kıyetler teınenni ederiz. 

nin müsaadesini de almağı u
nuttunuz. 

Öteki sınttı: 

1 
d- ,Tamam, dedi. • ~asıl da an

a m. 
Bunun üzerine Stanley yerin

den fırlayarak melon ~pkalı 
adamın omuzuna dokwıdu : 

- Hey buraya bak, dedi. 
Şu otomobili durdur! İnelim ... 
Sen bizi, ne zannediyorsun? 

Melon şapkalı adam istifini 
bozmadan: 
.- • Te zannede<>eğım? MahkCı 

mıyetlerini yeni bitirmiş iki sa
bı~alı !.. Bu sabah nereden çık
tıgınızı gördüm. 

StanJey vaziyetinı şımdı ta
mamen dPCT; ı· · kal ·"b·§ ınyor, melon şnp-

1 adama karşı hasmane bir 
tavır takmıyordu: 

- Ya, de<li. Demek ki bizim 
nereden _çıktığmuzı gördün! ... 
Fakat ~ız çrktığmırz yere bir 
daha donınek niyetinde değiliz 

Bütün bunlardan ben birş<>; 
~l~zyorum. Yoksa siz polis 
rn~sınız? Dalga ile bizi tecrübe 
ını ediyorsunuz? 

Melon şapkalı: 
• - Aama yaptın ha! Dedı. 

:"oca delikanlı ... Ben de seni nk 
~tba.'}ında bir adam ~anmıştnn. 

ur bakayrm oturduğun yer
de... ~en bizdensin be... Bizim 
dostlarımız arasmdasm. 
d' - T~ekkür ederim. Benken 

1 dostıanmı kendim seçerim. 
Melon ~a'Pkalı hala cesaretini 

krrnrn.mış, ümidni kavbetme-
mişti: J 

(Devamı var) 

( 

muştu. 
Eğilip baktım. Şu meşhur 

dört parmak tabanlı ı arpin· 
lerden giyor ! 

- Kıır., bu ayağın kıler ne
dir? Dedim. 

- Takunya! C..ı\ bnn ver· 
di. 

- Tnkun}a mı? 
- Evet, bir nevi takunya!. 

(Soma izah etti:) Kcnarlarmı 
boyattığım için farkedilmiycr 
n"gıl mi? Hele ıs arp'n bıc -
minele yapılmış olduklarından. 
hani şu yaz mevsım nde giycli
ğımiz kauçı..ık tabanlı pap ç 
lardn.n sanılıyor... Sebe ını 
sorma! Şimdi köseleler dayan
mıyor. Para yef tircmiyorum. 
Hangi iskarpını aldım a. üç 
aydan fazla dayanın ı. Ben 
de tutup, tabanı tahtadan 
bir isknrp n yaptJr rak • yağl
ma geçirdım. Halı. m şed ıı
dir. Biraz ağır ama. birkaç 
arkadaş da aynı modayı tak
lit ettikleri için, bu wırlığın 
yükü manen hafiflivor. Sonra. 
dayanıklı ... Bu moda herhalde 
genişliyecek ve ~ph iz. o
dun f cti.retimizin de r vacını 
arttıracaktır. 

• Tezakette kusur r~enıek 
için· 

- Şüphesiz, dedım... Fakat 
bu modanın adı ne<lır? 

- Mecburiyet! 
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Köy bizi bekliyor 

Bu seneki 
ekim 
(Baş tarafı 1 inc>de) 

Zıraat mektebi zer'ivata devam 
ederek 259 dekar hubÜba.t ekmiş. 
tir. Bundan b3§ka mevsimlik sebze 
ve yeni Narinciye bahçesinde fi
danların ekimi yapılmıştır. 

Pamuk Üretme müessesesi Ha
aali, Kuzucu, Tilkibucağı, Çift. 
likbucağı 503,000 kilo .lı..iitlü ve 23 
hin kilo rerli koza almıjtı:?-. 221 
bin 540 kilo klevlant parr ık tohu. 
mu selektörde.o geçirilmi~tir. Pa
muk Uretrne müessesesi aynca 
Hacıali Çiltliğinde 5,110 dekar 
arazi sürdürmüş. 200 dekar yulaf 
ektirmiş, 15,000 kik> yulaf ve 19 
bin kilo da arpa satmıştJr. 

Sti'AS'IA 
Sıvas, 20 ( lI usu.si) - Şehrimiz 

Toj)t(lk .Mahsulleri Ofisi müstah
silden ve buğday tacirlerinden ye. 
ni tesbit edilen fiyat'ara göre ha. 
raretle buğday alımına devam et· 
mektedir. Havalann iyi gitmesin
den dolayı köylıi mahsulünü silo. 
ya getirmektedir. 

Sıvasta bir muhtekir 
yakalandı 

Swas, 20 (Hı4-'iıisi) - Şehri
miz Bezazlar çarşısında ticaret 
le me".~l Mehmet Çalhan 851 
kuruşa satılması 18.zun ~elen 
kaput bezini 17 liraya. sattığı 
için yakalanmış, adliyeye veri -
lerek tevkif edilmiştir. 

Akdeniz yo u 
açıh. ken 
(Ba~ tnrafı. t incide) 

biyeflAtlnileıı sonra ttaJya.u donan
m:>"l Alidenfade ehemmiyetini kay 
betti. 

l'unsn faa.rn?7U ilt" tn~ltereye 
Aki:lenlzde en iyi li<ı1 ~r lffiarlkl ım. 
klnı \'~rllcli. Afrika hareketleri ise 
mfhTerfn elinde bulunın sahil mik
tarım azaltmaktadır. 

En ,-azi,-ete göre Akdeniz .\dri
ya11k*' ka.dal' r.çık bir hale gel
~ektedlT. Akdenlfin yemden sey· 
rü"'eftte açılması Akdetıh kt>.,na,
nni1a otımm m111ctler için bir t• 
raftan eiikfın '"~ emniyet manasnu 
iftMle t>ttli,1 gibi di~er ta.ra!taa da 
ik!3:ıdi müruısebetlPrde kolayhk
la.r \Hende getirm<>k demektir. Bu· 
nım Juıklki bir zafer olduğunda 
iiplıe yoktur. SADRİ ERTEM 

Antil adalarında 
Amerika üs kuruyor 
Bainte - Lıı,ciı,, 22 ( A.A.) -
Amerika askeri makamları 

İngilizlere ait Kiiçükantil ada: 
!arından Sainte · Lucie adasının 
cenup müntelıa.smda. ~eniş bir 
sahavi, ağır bombardıman tay
yareleri için üs olarak seçmiş· 
lerdir. 

Bu üs tesisi dfü:ünülen deniz 
!;aYYareleri iisslinde:rı ayn bir 
us ola.cakt.ır. 

Vağınur ve rüzgar 
Rilzgar uğuldar ,eser, 
Dallar dallara vurur; 
Sanki: "Kamçılanm,, der 
Dinmez, _durmaz bir yağmur. 

Rilzgar bca.n kanatlı; 
Şapkaları uçurur. 
Bazan yağmur ne tatlr, 
Olmazsa. sel ve çam ur. 

Varsm o durgun rüzgar 
Bu kadar hırçmlaşsm ; 
Ge~p geçen yağmur1ar 
Bazen saatler aşsın. 

Ne rüzgat&ız kr§ olur, 

Hayal Bügiai konuları : 

Saçlarımız ve 1ırnaklanmız 
Saçların dökülmesinin s~bepleri 

nelerdir biliyor musunuz? 
Saçları temU; tntmak, sa.ğlrk ba

Jrmırndan önemli olduğu kadar, te· 
mizlik ve intizam bakmımdan da 
önemlidir. s~ milmkün olduğu 
kad&r sık sık yıkamalıdn-. Bu yıka.
ma saçları k:Uvvetlendirdiği gıöi, 
dökülmesine de engel olur. Bazı 
lrimsel er saçlarmI yıkadıklım za.· 
ma.n, saçlarmm ba.zılarmm dlfüill
düğünü görürler. Bu d~killmeyi 

lıklar ve şapkalar ~ deri&ııi sı
kar. Başta. kanın deverannu güç· 
keştirir. Saç kökünden gnia.mz ka· 
lır ve yav&Ş ya.va§ tıa.Çlar ölerek 
dökülürler. 

Tımaklanmız 

Ne de yağmursuz hayat; 
Bir elin kalbinde dur! 
Almak isteyince tat. 

• aldanarak.. yıkam,ıı.cUµı mıµıederler. 
Halbuki bo. dıfş\iUc.e hiç ele ·doğriı 

Tırnaklar günde vasatı ola.ralt 
bir milimetre m:arla.r, bir iMa.1'l 
elli yaşm.a. kadar tırnaldarrnı kes
mese ne· kada.r uzar biliyor musu

"'nuz' H er mr p~n:ı. tını.atı 

Gıo.r~tı lıR~1l itibaren tertip 
etme;~ l::=..,laJıJm..ı z ilk okul sahi· 
fesi SJZin okuldaki derslerle alaka
nızı art.ıracak ve yeni bilgiler öğ
retecektir. Aynı zamanda bu sahi· 
felerde güzel oymalar, eğlenceli 
resimler de bulacaksmu:. Sahifede 
bulunmasını istediğiniz bir şey var· 
sa hemen ••Vakrt tık okul sahif~i 
muharrirliğine., vazmız. Bu dileği· 
nizi yerine goüı1llek için çallşaca-
ğ:ız. 

Erdem Taşkın iınzasile bir mek-

d~ğ"ldir. Saçlar ta.biat icabr, her 
~aştan bir ~ 88.Ç 61ilr. Bu ölil 
saçlar, baş yıkandığı zaman dUşer
Jer. 

Saçlan koruma prtlarma göre, 
saçlara lüzumu kadar hava aldrr
mak 18.zmı.dlr. Günün müsait bir 
zamanında açık baş ile gezmek lA
zmıdir, 

Saçlarm do'Külmesiııin en mUlrlm 
sebeplerinden biri, şapka ve baş
lıkların dar o1mamndand:Ir. Dar ba1 

36 m~trıt ohır~JU'lnl ~. 
lannt eğlerler, iıı.ss.nlar da kestr. 
KüçUk çocuk1arm tırnakhrmı da 
sık A1'k kesmek lôzrmdır, Aya.k tJr
nak}armı kesmek Jazmıdır. Tunak· 
lnrı sıcak suda kesmek hem daha 
dolay, hem de daha sıhhidir. 

S1lt Slk tem.izlenen tırıuıltlar 
mikroo tutmaz. SU: de trnıaklarmı
zr kesiniz ve güzelce temizleyiniz 
bnnu yapmak !! · zi hastalıktan k o
nır Brlıhatinizi kazandırır. 

url i le T ilk i 
B:r glln kurnaz tilki b1r yerden 

bir parça peynir bulo.u. Bunu ye
dikten sonra öyle susadı, öyle su
sadı ki her tarafı aradı bir damla 
su bulamadı. İçi yanıyordu. Gitti, 
gitti nihayet bir kuyu.ıaun yanma. 
geldi Burada. kuyunun üstlnde 
iki kova vardı. THki: 

Buradan nasıl su içeybn diye 
düşünürken ka?'§ıda bir kurt gcir
dil. Kurdu yımı:na çağırdı: 

- Arkada§ gel, §U kuyudan su 
içelim, dedi. Tiiltl kovanm birlne 
atladr; aşağıya .indi kaua kana su 
içti. N"tbayet yukan çıkmak iste
di. Kurda seslendi: 

tup aldım. Erdem Taşkına göster- - Kurt kardeş! Burası öyle gü-
d"ği alakadan dolayı teşekklirler e- zel bir ye:;r ki, buz ,,.,,..,i su var; is· 
de · '' k"··b da ·· Bomonti 5S öneli okul ımııf 2 den ,,,...., rız. ne "" un ~oyle yazryor: tersen buraya gel. Hem su içersin, 
Yakıt gazetesi mü'lUrlüğilne: Erdem Taşlun hem de burasınr görmüş ollll'Bun. 
Ôğretmenlınh blıim l~in Valat Er&mı Taşkın b"ze smlf arka· Bu sözleri isiten kurt boşde. du-

gazctcsinde yazılar ol:ı.cağmı söy- daşlarile beraber bir remninl toplu ran kovaya ~tladı. Tilkiden ağır 
ledl Bi d b lıkt b olarak gönderinıe onu da bu aahi· . z e sa Jl'SJZ a ekllyor- olduğu iç"n hemen aşağıya indi ve 
dnk. Ba~iin çıkan gnzetede bizim feye basarız. tilkiyi yukarı Ç1kardI. Tilki kova. 
için yazılm1ş yazdan görünce çok Okuyucularımız; siz de smıf ve d!lll atlayıp kuyunun ba.c;ma geldi. 
sedndik. Ve S!!Ve seve okuduk. okulda top1u olarak çıkardığınız Kurt ijice 8U iqnrlşti. Şimfü o da 
~ff81erfmlze yazdık, Her zam:ın resimleri bize gönderiniz. Bu su- çrkma.k istiyordu. Kurt kendisini 
güzel yazılarmm bekleriz. Bizi u- retle "Okullar arasında., yapaca... yukarı ~ekmes için tilltiye yalvardı. 

1 lQb'at Konulan: 

Maymunlarda 
hayat 

Yukarıda bir maymunun muhta· 
lif vaziyetlerde gülerken alm.Dlll 
resimlerini göıilyorsunıız. Maymun

lar çok akıllı yaratıklarda.nd!r. Bir 
maymun alınıp ~rbiye edildiği va· 
kit de bir gok .i.ııler yapa.bilir. 

Vücut yapılışı in.5alla. ~ok lı.m

zcr. Maymunların muhtelif cinsleri 
vardır. Goril, Orangotan, Şampan· 
ze. yenidlinya ve eskidüııya may-

ıı;ı.~ 

Bu hayvanlar mcak <memleketı

lerde yaşar. Meyva yiyerek geçi

nir. Goril ve orangotan ka.n dök

mekten de hoşlanır. Kendilerine do
kun ulmadan kimseye bir §6Y yap· 
ına.zlar. .. 

nutımyec&k yazılar yazdı~n:dan ğımız fotoğraf albümüne girmiş o- Fakat tilki bll1ll&rI işitmek bile ia- (Yukandakt ı-e<dıııle1' tr~k 
bütün smrf arlı:adaşlarmı namına lursumız. Olmaz mı! tamlyerek oradan kaçıp gitti. Kur- do yanrza ~'ap,ıştuum!) rR:be ns on Ad::, _teş_ekkiir-=-v-::. -:m-z_. -. s-.. -• .z-~h-i k_a_v_e_:_Oğr_e_tm_en___;_d_u _kuyu.:,__da._blr_aktI. ___ u._v~. _;_ _____ _ 
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YUIUFJI 
AMERiK ADA 

Yazan: lskender F. Sertelli 
-25-

- Bu bahislerin sonunda bi· 
u bir diş kiram var mı? 

- Ne münuebett Burası 
Macestik oteli değil. Fa.kir bir 
muhittir. En kaiba.daYJ81 elli do
lar tutuştu. 
Yus~ tepsiyi bitiriyordu. 

. - YıYoruz ama.. kendi kese • 
mizden. Keşke bunu da bir bu· 
dala ile bahse tutuştuktan son
ra yeseydim. 

- A~ıktan beş yU.z dolar al· 
nıak tatlı geldi galiba'!! 

- Anafor, kime ta.UI gelmez 
be! 

Nihayet tepsi boşaldı. 
Kahvenin içinde bir gUrUltü 

koptu. 
Herkes: 
- Yaşaam TUrk pehlivanı. 
Diyerek Yusufu alklflıyordu. 
Tercüman sordu: 
- Başka birşey yiyecek mi· 

Sin? 
- Hayır. Şimdi bunun üstd· 

rıe - bastırsın diye - bir acı 
.. kahve içerim. 

'I'ercüman, garsona. bir kahve 
&öyledi. 

Sahnede saz tekrar çalmağa 
başladı. .. . . 

- İşte. Set Zübeyde de geli-
Yor .. 

Diyen bir ses duyuJdu. 
Zübeydeyi bekliyenler çoktu. 
Zaten kahvenin içini o saat· 

t.e müthiş bir kalabalık sarmış
tı. Belliydi ki, müşterilerin bir 
~ Ztibeydeyi dinlemek için 
ıehyordu. 

Yusuf: 
'il. .. - Bu ne mtlthlş kalabalık! 
~ıeredeyse insanlar biribirinin 
ltı~ca.ğmda oturacakla.r... · 

Diyerek etrafına bakmıyor • 
du. 

Sahne perdesi kal)&Dmlltı. 
Neşeli ve gilrültültl konuşma· 

Jarıa saatlerdenberi Yusufun 
kulak Mrmı patlatan etraftaki 
Dıüşteriler şimdi dilini yut.mut 
gibi, birden ırusmU§tu. 
Tercüınan: 

- Görüyorsun ya diyordu. 
lllüşteriler şu kadım• ne kadar 
~ok seviYor! 

: ... anıba§ID.dald amelelerden 
biri: 

-:- HWt konuşmayın rica e • 
derım, dedi, Zübeyde ~k sinir
li bir kadındır. Oynarken ve 
Prkı söylerken ufaık bir 1e9e, 
gilrWtUye t:alıammfil edemez.. 
Derhal sahneden çekilip gider. 
M~riler Zübeydenin huyu· 

D!J bılıyorJaıdr .. Ve bunun fçin
dır ki, koskoca kahveyi derin. 
ınana.Iı bir sessizlik kaplalD.lfb. 

İşte birinci zil.. 
Neredeyse perde açılacak. 

k 
YusUf dört gözle aaıhneye ba.· 
ıyordu. 

'I'ercü.ma.n: 
- Herkesin ea.britt.lrlda bek 

lediği .bu kadm acaba gttr;el bit 
..• ':.".,mı?! Yoksa. maymunun biri 
.t.U!. 

Diye fwldadı. 
Yusuf: 
- .~us! dedi, maymun da ol· 

8~· guze} de olsa, 8eyredece~ 
:Sır kere girdik §U kapana. Her 
kı .... ~bi dilimizi tutalım. 

"'91.C ikinci zn. 
Perde YaVll§ ya.va§ açılıyor. 

1 
~kor çok gllzeJ: Suriye ev· 

erınden birin.in bavulu bahçe-
si. Yandan kafeeli bir evin 
cumbası ... Cumbada. glir;el bir 
ka.dmm başı görUnüYor. Bahçe
de havuz var. Havuzun frskiye
:1 akm~ başlıyor. Uzaktan 

d seslen duvuıuvor. Pencere • 
de oturan ka.dm Zübeydedir. 

YUksek bir BeSle şaİ-kı 8Öylil
yor. 

Bahçeden bir erkek görO.ntl • 
yor ve ona doğru ilerliyor: 

- Ah sevgilim... Evde kim _ 
ee yolcsa, babÇeye in de ba.şba· 
şa kala.hm.. Sevi§eHm. konn•a • 
hın. , ~ 

nfve sesleniyor, 
Zilbeyde şarlusmı yarıda bı. 

rakıp bahçeve iniyor. 
Araı> delikanhnm boynuna 

sanlıyor .. öofuliiyor: 
- Kaç gUndUr neredeydin? 
- Seni arama.kla meş~düıtt. 
- Ben, senin i~in hazırladı • 

ğım bir şarkının beste!iyle uğ
ra<ııvo'l'dunı. Odama kapan.dun.. 
c·•,,!erce mevdana cıkmadım. 

Tercilman bu sözleri y&Vll§ 
yauaı; Yusufa anlatrvordu. 

Yusuf davanamad!: 
. - Dünya tersine gidiyor ga-

1•1·"'' F'ıırlrn, erke&e Mrkt dtı.zer 
r' ""e? :Ri7inı h;1fliğimlz eski 
m::.::;allarda. Mecnun Leyl&faı 

Aşık Garip ŞahS&neme, Ferhad 
Şirine tUrküle.r dilzmüo, beyitler, 
miniler söylemiştir. 

- Amerikalılar böyle ~rs 
işlerden çok hoşlanırl&r da.. Zü· 
beyde de bunun için böyle yap
mış olsa gerektir. Fazla konuş· 
nuyalun.. dinliyelim. 

Sahnede çok güzel. Çok ha· 
ra.rctli bir sevişme faslı başla • 
nuştı. Delikanlı çok kıvrak, çok 
ateşli ve çok sevimli bir gençti. 
Zilbeydeye delice ilAru aşkedi • 
yor, ona mtılik olma.k için dün· 
yayı asıp keseceğini söylüyor 
ve ara aıra bumuna. konan kü
çük bir sinekten de korkarak, 
srk sık damağını Jca.ldınyordu. 

Yusr: bu sahne karşrsmda 
mütemadiyen gU1Uyordu. 

Aşık birdenbire a.ğlamağa 
bıaşlamrştı. 

Zübeyde, fi.şıiuım göz yaşla· 
rmı saçının uciyle silerek onu 
teselli etti. Başım omuzuna da
yadı... Hazin sesiyle, g{lya ken
di bestelediği yeni şarkısını o -
Jrumağa başladı. 

Yusuf bu şarktdan çok hoş • 
lanmış ve Zllbeydenin 8e9ini çok 
beğenmişti. 

Zübeyde şarkmmda: 
~'Ben, bir ak§am güne§inin 

ufukta oon ~kiftiği zaman ®ğ· 
mu.şum .. 

O akşam, .Şıımın mam aema· 
mnda ne ktul,(sr yıldız varsa, 
lıepsi yere inmiş ve evimizin 
etro.fını nurdan birer kandil gi
bi d.mratml§tı.,, 

DiYordu. TercUman gU2'el a • 
rapc;a bildiği için, bu garkmm 
manasını aynen Yusufa tercii· 
me ediYordu. 

YUBUf: 
- Ne yaman kadınmış be! 
Diyerek, başmı sahneden a· 

yırmadan cevap veriyoidu: 
- Bu ka.dm çok güzel oku· 

yor. Her aJqam gelelim bura· 
ya. 

- Baklavası da gUJıel.. Rak· 
kasesi de gilzel.. Şa.rkılan, 88%1 

da gilzel. değil mi? 
- Öyle ya. Ştt klfir elinde 

beŞ on gün k alsp gideeefiııı. Ne 
görürsek klrdır. 

- Fıra&t buldtrk~.a gellris a· 
m~ Ne?YOrkt& öyle memır. 
öyle e!ı~res&.n yerler var kl. .. 
Onları görilnen, burasını aklı
na bile get.imıemm! Zübeyde 
&0lda sıfır katır. 

- Eh.. onla.n da görürib el· 
bette. Hele timdi Zübeydeniıı 
eevişmesini aeyredelim.. Şa.rkJ. 
Jamu dinliyelim. Bak Wir ka· 
dına. .. Doğdugu saman, evinbı 
etrafı gökten inen ytldmarla. 
donanmış. Neler de biliyor kah
bem! 

Müşterilerden biri, tUrkçe o • 
lara.k: 

Büyük prot.ar llbora.tuva· 
nnm genit salonunda az saman 
sonra dünyaya ilin edecefi bü
yük keşfin eo~ tecrübelerini 
yapmakla meşguldü. 

S&balıta.nberi dinlenmeden 
çalıştığı bü.yUlc ma.N.D.m ba§Ilr 
dan kalktı, yonılan göderlnde 
zafer kmlemılan parlıyordu. 

Salonda apğI yukan guin
m.eye başladı. Zihni mütemadi • 
yen yeni keşfi ile m.,Wdti. 

Kıymetli illin adamı bir ee
nun bulmuştu. Uzun senelerin 
çalışına mahaulil olan bu ııenım 
iman irad~ine hlkim oluyor, 
aşılanan insan bir türln yalan 
söyliyemiyordu. işte büyük .i· 
lim adammm eenelentenberf bit 
miyen bir sabırla çalışıp orta.
ya koymak istediği ketil buy
du. 

İhtiyar profesöır, hemen bil· 
tlln hayatını f.naanbıa hizmet 
etmek için harcamıetı. Faka~ 
artık bu çalışmanm 1eD1enwinı 
görmek tl7.ereydi. 

İki ay evvel yaı>Ilan tecrilbe
Jer Umidin fevkinde iyi netice • 
ler venniş ve biraz evvel yap
tığı eon tecrübe iR keşfi ta· 
11\a.nılam!f denebilirdi. Alim, 
memnuniyetten ka.bm& sıgmı· 
Yordu. Gezinıneelne fuıta vere
rek ınua.nm 'ba$ma ~tdi. gün· 
lerdenberi voııı1an vUcudtlnUn 
dİnletı;nek _ihtivacmı yavaş ya
~ hıssedtYordu. 
A~ ar?n- rnv:tnerek k11.ptnın 

önünde bekliyeıı arabum& doi-

i kinci devrelik maçlarına dün başlandı 
Fener Galatasarayı 2-0 yen 
"-- nazar ı. .. .,taması ıaznng· e. ~.· ~'<~~ı>;:: .. :"'•,;.~~·,~:r~~:.1[tr~ •1:' fi!.·.-·x ·~ ........... :~- -'~"-·'·~~. ~"'-ll 4, ~ • :.•~ mi ,._ '<"1 ~ ·"""-' . ' ,, "",,_- ., .. ~,.. . ""H"' 

len, Jakat sahalann futbol oyna.. "" #.,,,. .-... \ ~> ·· ~ . ·. . ' · :t .·. t 1''11 '"" ~ ı , '' • · 
nanuyacak kadar çamur olması 
yüzünden tehir edilen ikinci 
devre lik maçlarına dün Şeref \'e 
Kadıköy sahalarında başlarunıştır. 

Günün en mühim mü:sabaka;;ı 
olan Fenerbahçe • Galatasaray 
karşılaşmasını 2-0 Fenerbahçe~ 
liler kazanmışlar, Beşiktaş Altm
tuğu 4-1, Vefa Topkapıyı 9-3 
yenmiştir. 
Kadıköy stadındaki müsabaka. 

Jarda da lstanbulspor Beykozu 
5-4 yeruniş, ve likin en sonunda 
giden SUıeymaniye de yine likin 
en kuvvetli takunlanndan Beyoğ. 
lusporu 4-2 yenerek günün sür. 
prizini yapmıştır. 

Her iki sahada da müsabakala
ra başlanmadan müteveffa Bodu. 
rinin hatırasını taziz için birer da
kika süktlt edildikten sonra oy.un. 
lara başlanmıştır. Gelelim maçla
rın tafsilatına: 

Galatasaray • Fen~lmlıçe ltrhm.'ara :1a1ıaya çıkarkef; 

BEŞIKT AŞ4 - ALTINTUG 1 günlerdenberi yürütülen tahminle. 
Bu stadda günün ikinci müsa- re uygun bir şekilde neticelendi. 

bakasını Beşiktaş - Altıntuğ ta. Saat 15-15 te taraftarlarmın 
kımlan yaptılar. Hakem Tank O. tezahürleri arasında sahaya çıkan 
zerenginin idaresinde oynanan ma- takımıar ~u kadrolarla yer aldılar: 

~-·I Stadında.· ça takımlar aşağıdaki kadrolarla . FENERBAHÇE: Cihat _ /.A. 
v..-• • çıkmışlardı: ~b -: Omer, Fikret, Esat - Kü.. 

VEFA 9-TOPKAPI 3 BEŞiKTAŞ: Mihmıt A"- Ya.. ~":J.•kret, Bam, Niyazi, Tori. 
sıuı, lbrahim - Rifot, Halil, Hü.. 

Bu stadda gilnün birinci müsa. seyin- lfayri, Hakkı, Orlsarı., Şe. GALAT .. l"JınAY.· 
0 

.... _ _ 
bakası.hı hakem Şazi Tezcan ida- f <:> ··k a n.;>n.n .,.,_,.. 

V re • .,,u r • Faruk, Adnan ._ M•• .. ,., Env-, resinde ela _ Topkapı takımları -- .,, 
yc!pnuşlardır. ALTJNTUG: Tank - Cemal, h.ş,ı ak - Barbaros, Gündüz c .. 

Daha oyun başlar başlamaz Mehmet - Ahmet, Sefer, llayrt- m:l, Saldhattin, SeraJinı. ' 
Topkapı nısıf sahasma yerleşen Lütfi, Sait, Hayri, Ali, Rüştü. Hakem: Şazi Tezcan. 
Vef alılann müsabakayı muhakkak Her:O:~s bu müsabakanın da büyük Müsabakaya Galatasaraym hü-
büyüük bir sayı farkı ile bitinnek gol farkı i1e biteceğini tahmin edi· cumiyle başlandı. ~ener müdafaa. 
azimlerigöıe çarpıyordu. Nitekim yordu. Fakat lik maçlannm birin. smda kesilen bu akından sonra iki 
birioci devre 4-2 Vefalılann ga- ci devresinde enerjileri sayesinde tarat da hakimiyeti keneli lehleri. 
)ebesiyle neticelendi. güzel oyunlar çıkaran Altmtuğlu. ne çevirmek için çalışıyor, fakat 

ikinci devrede yine Mkim bir lar fazla gol yememek amıiyle oy- bunda muvaffak olamıyorlardı. 
oyun çıkaran Vefalılar bu devre nadılar. Oyun başlar baŞlamaı si- Müsabaka süratii cereyan ediyor 
Topkapmm bir golil1'ıe mukabil yah - beyazlılar derhal Altıntuğ 1 ve zaman zaman çok heyecanlı ge
beş gol daha çıkararak müsabaka. sabasına yerleştiler ve birinci dev. çiyor. Fener muavin hattının hu 
yı 9--3 gaUp bitirdiler. reyi Hayri, Orhan, Hakkının attı- zamanki gibi şuurlu oyunu 10 un-

Bu müsabakaya takımlar şu ğı üç golle 3-0 galip bitirdiler. cu dakikadan itibaren oyunu Ga. 
kadrolarla çıkmışlardı: ikinci devrenin 20 inci dakika· !atasa.ray nısıf sahasına intikal et. 

sında Şükrü Beşiktaşm dördüncü tirdi. Fakat bütün hücumlar ıü-
VEFA: l/üsameltin - Valıit, golünü, iki dakika sonra da Ali zel bir gününde olan Galatasaray 

Enver - J.;e;stafa, Hakkı, Fer- Altıntuğun yegane golünü attı ve müdafaası kaqısında $tlDm ver. 
di - Fikret, Hakkı, Şükrü, Züh. müsabaka bu şelcilde 4-1 Beşik.. miyoıdu. 
tü. Necati. taş lehine neticelendi. Fenerbahçe1ilerin 10 dakika ka. 

TOPKAPI: Halid - Hamdi, FENERBAHÇE 2 - G .S. O dar süren bu Mkimiyetleri yava§ 
Sal4hattin - Sabahattin, Seyfet.. Sıra bu mühim maça geldiği ıa. ya~ müessiriyetini kaybetti ve 
tin, Süleyman - Tahsin, Alt, Do. man sahayı beş bine yakın birse-- bu sefer san • ktmıızılılar Fener 
ver, Ragıp, /smail. yirci kalabalığı doldurmuştu. Maç rusıf sahasına yerleştiler. Bu ara
-------------~-------- da Sal~hattinin fe\-'kalAde bir vo

latasaray müdafaasını oldukça 
mü~Ki.ıl vaziyetıeıe sokuyor . 

Nihayet 4 üncü dari.ıka.:la Fener 
mua\in nattından inn:ı~ı rnen ~eri 
bıı akında Top Heibiiye ge~ti. Re
b ı .opu biraz sü:-du..>ten son.-a, or. 
ta adı. l\Ier<{eı muhacım n azi 
f! ~ . oir sıçra;-ış.a topu C.:urÖur. 
ı. . ı sıkı bir \'O!e i'e Ga ata aray 
a.1, . ı .a takarak taKrrnma bırn.ci 
g : Kazandırdı. 

ı- :..ı goıaen sonra büsbütün açı
la.ı ı•'eneriiler muntazam pa::.la.ıa 
ve ayni enerji ile l1aiata~a. ay ka
le.::.ııu tazyike Oa.şlaclılar. FakaL a. 
ce.c yüzünden hırçok tırsatlar ka. 
çuıyorlar. 

.Bu vaziyet 15 dakika kadar de
vam etti. Bu andan sonra Galata· 
saraylılar tekrar canlandılar. Fa. 
kat bütün yaptıkları hücumlarda 
Cemilin fazla favullü oynama:-ı ta. 
kımmın aleyhine oluyor. 

Dakika 25: Bir Fener akınında 
Ga'.atasaray müdafii Faruk kale 
yakınında bir frikik ateşına sebep 
old\L Yine Niyazi köşeyi bulan bir 
şütle Topu Galatasaray ağlarır.a 
takarak Fenerbahçenin ikinci go
lünü de attı. 

Bu ikinci sayı Galatasarayhla
rm maneviyatını kırdı ve Fenerli. 
!er de büsbütün açıldılar. Zaman 
zaman yaptıkları akınlar mue.,.,ir 
olamıyor. Devrenin sonlarında ı.a. 
leci Cihada tekme vurarak :;akat
layan Cemil hakem tarafından dı
şarı çıkarıldı. Bu arada Uha<l da 
kenarda tedavi edilmek üzere bir 
müddet kalesini Fikrete terketti \C 

müsabaka da netice deği~eden 
bu şekilde 2-0 Fenerbahçenin ga. 
libiyeti ile neticelendi. 

Kadıköy Stadında: 

SO'LEYMANlYE 4 - B.O.spor 2 
Bu stadda günün ilk maçı Bey. 

oğJuspor ile Süleymaniye aı a~mda 
idi. Hakem Muzafferin idaresinde 
oynanan bu maça takımlar aşağı
daki kadrolarla çrkmışiardı: 

SOLEl'MANlYE: lladi.- Ru
lıi, Daniş - Aptuş, Osman, Jbra. 
bim - Moto, Şükrü, Zeki, M€1t. 
met. Fethi. 

Birinci küme puan cedveli Jesini Cihat o nisbette güR! bir 
kurt.anşla kornere attı. Fakat kor. 
ner neticesiz. De\'mlin bundan 
tonraki kısını karşılıklı akınlarla, 
fakat golsüz geçti ve birinci dev. 
R bu şekilde 0--0 beraberlikle 
neticelendi. 

BEYOGLUSPOR: Koço - Cı· 
veltk, Slavro - Çicoviç, Angelidi, 
Stelyo - Talea, Culafi, Marnli, 
Ko,o. Tanaş. Takım: H. G. B. 

Beşiktaş ıo 10 
Fener 10 8 1 
G&lataııara.y ıo 5 3 
Beyoğlwspor 10 ! 3 
Kasmıpaşa 10 4. 1 
Vefa 10 3 2 
tat. Spor 10 2 4 
Topk.&pı 10 1 4 
Beykoz 10 2 1 
SWeymJU\lye 10 1 1 

PU ylliildtı. Otomobilin genli " 
rahat koltuklumda eve kadar 
nasıl getdlğlnl bile anb~adı. 
Ne t.a.tnüıdanberl efendilerinin 
bu kadar erkerı eve geldfğinl 
görnıl~ hlzmetçlter bllyUk bir 
hilrmetle ihtiyar llimi kaııfıla· 
dılar. 

Profesöriln l>u akşam iştahı 
açılml§tı. Mütemadiyen yemek 
yiyor ve hizmetçisi ile şakala. • 
şıyordu. Yemekten sonra eline 
gazetesini alarak dinlenmek l· 
çin oduma çekilen alimin, uy
ku koltuğun.da. bastırdı .. 

~ . . 
Serum yapılmaya başla.mıştL 

Gazeteler bu 8en.tm. için hilkll • 
metin koyduğu mecburiyeti bil· 
yt1k puntolarla ilan ediyorlar
dı. Ptof eeörWı laboratuvarı, 
her gUn aşı olmaya gelenlerle 
®lup taşryordu. Bugün de aıw 
nm son günü olduğu icin Alim 
her günden fa.tla çatışmaya 
mecbur kalmıştı. Son olarak 
şoförüne ruşı yaptıktan sonra.. 
j?elliş bir nefee aldı, ta.th tath 
d{lş~erek bu 90n aşı ile bera· 
bel" bırçok fenalıkların önüne 
~iğine kani olmustu: öyle ya. 
hemen bütün fenatrklann mü
sebbibi olan yalan, ortadan 
kalkınca, onunla beraber fena -
h~n da kaybola.cağı şüphesiz -
di. 

Profesör o ak~tn icln davet
li olduifu dostu A hmı>t tTn<'ttnurı 
evine !!itmek üzere giyinerek 
&Okaia çatı. 

M. A. 
48 

1 37 
2 30 
3 25 
5 18 
5 20 
5 2t 
4 16 
7 11 
8 10 

Y. 
8 
8 

12 
22 
24 
35 
26 
4lS 
2.f 
35 

P. 
30 
27 
23 
21 
ı9· 

18 
18 
16 
115 
13 

iKiNCi DEVRE: 

_ikinci .devre}"e Fmerbahçeliler 
büyük bır enerji üe baŞ!adılar ve 
oyunda üstünlüüğü temin ettiler. 
Bu devre açıklarla oynamaları Ga-

Yalan lô.zımdır 1 

Oyuna başlar başlamaz Beyoğ
lusporlular Silleymaniye kalesıne 
indiler ve daha ilk dakikada Tale. 
anın ayağiyle birinci golü kazan. 
dılar. Bu golden sonra oyun bir 
müddet mütevazin bir şekilde de
vam ettikten sonra Beyoğlusporlu· 
lar hakimiyeti ele aldriar ve yedin
ci dakikada Culafinin ayağiyle i. 
kinci golü de çıkardılar. Bundan 
sonra Beyoğlusporlulac bir müd
det daha neticesiz bir hakimiyet 
kurdular. Birinci devrenin ı;onla
nna doğru oyun mütevazin bir :je.. 

kil almıştı. !kinci dene baş.ar 

Hava güzeldi. Gökte kOC&MU\ 
kocaman yıldızlar parlıyordu. 
O akşam aevincinden 20 ~ 
gençleşen profe&ör1 ar&bumı 
eavdr, ytınlm.eye bafladı. Sök&· 
ğm başmda karşı tarata geçer· 
ken kuvvetli bir elin enııesinden 
tutarak kendisini san;tığmı w: 

- Kör müsün dangalak? 
gibi ne yUrilyUp duruyorsun!.. 

Diye bağlrdığmr duyun~ 
havretle başım ~virdi. k&!'fl • 
smda. iışaret memuru sinirli si· 
nirli yüzllne bakıyordu. Bunlar 
yetişmemiş stibi, arkasmdaıı he
men illve etti: 

- Da.ha alık ~bi fte yU.dlme 
bakıyorsun haydi bu! 

Profesör ha.yatında şimdiye 
kadar karşıla.'?Illadığı böyle bir 
muameleye hi<?bir mana ver~ 
miyerek uuklaştt. Hem yürü· 
yor, hem de kendi kendine: 

••- Yarabbi! DUnvada ıma. 
terbivesiz insanlar var!,. diye 
momldımıvordu. 

Her zaman büyük bir hürmet 
ördUğü dostunun evinin kapı • 

!mdan girmemi~i ki, yukarı
dan gelen sesler tı.r.erine befmı 
kaldıtdı. O zama.ıı,a kadar en 
uf ~k bir gecim.sizliklerlni dah 
duymadığı dostlyle gene; kansı 
merdivenin başında ka.vge. edi -
vorlardı. İhtiyar ilim hayrette?' 
afalladı. Genç kadm, merdiVC' 
ne ya..cılanmış, bağ-ırıyordu: 

.. _ Mu"1aklrnk banR ııara w• 
receksin ! Cihı kli aev~lime elbi · 
ae yaptıracağım. 

Yazan: Ô•man Gümav başlamaz Süleymaniyeliler mağlU.. 
· . biyetten kurtulmak için canla baş· 

~u ,:ten duyan kocası: "De- la çahşmağa başladılar. İlle daki-
~e .aı~tıyo~,. diyerek kalarda Beyoğluspor kalecisi~ 
ful lJUh iiAtü.ne yürildU. Da.ha bir kurtarış yaptı. Silleymaruyelı. 

umı d_~eme~e t.aham.mtlltı ler gol çıkarmak için yırtınıyorlar. 
k~l!11ıyan alım, bıı-as evvel gir- Yedinei dakikada Beyoğlusporlu. 
dıği kapıdan büylik bir sUratle ıar on sekiz dışında Fethiyi düşür
çıkarak kapıyı ka.pattı. ı diller. Zeki frikikten ilk Silleyma-

Za.vallı adam, hakikati biraz ~ niye golünü attı. Süleymaniyefüer 
olsun anla.nuşb; bir akşam onbeş dakikadan beri hakim olına. 
~~zetesl aldı, ga7.etenin ilk Ba • larına rağmen bir türlü gol çıkara. 
ıfesinden son sahifesine kadar mıyorlar. Onbeşinci dakikada on
~tUn haberler doğruluk yü· 5ekiz içinde Maruli ~ir Süleyma
zilnden yapılan cinayetlerle do- niye akınını kesmek ısterken ara
luft~· ....:,. 1 tı kaydı ve yere dii:,-;erken de topu 

• 1 ,. ....... evvel Jnırdufu limit· eli ile tuttuğundan hakcrn penaltı 
lenn _bu kadar ı;abuk yıkrldtit· ile tecziye etti. Penaltıyı Şükrü go. 
n~ ~ ihtivar profesör, kal· le tahvil etti. Oyun 2-2 berabere 
bımn ~u!\iuğuntt hi~tti, bil- vaziyetine gelince her iki taraf da 
~.bır gavretJe kımıldamak galibiyeti kendi tarafına çeviımek 

t ve .batlırcıı... 1 için canla başla oynamağa ba~la: 
· • • • dr. Yirmi ikinci dakikada Fetlıı 

. Ha.~tte &trafrna balı:ıvordtt. kala ite bir gol attı ise de ofsayit· 
ım:meterleri etra.fma ton!anmış· ten attığı için sayılmadı. Nihayet 
tar, cok Wı!.nek V'f'mekten bay- otuz dördüncü dakikada sah<l?ı? 
~nhk ~eeiren AHm. i lcendine ge- I en iyi oyuncusu olan Fethi galıbı. 
tl""t eye calr~rvortardı. yet golünü attı. Bu golden so'lra 

htıvar l1im, hemen verin· Süüleymaniyeli!er büsbütün can. 
den ka.1kb. ~lerek giyirİdi ve landşlar ve dört dakika sonrafet
Sôk~~ ~ıktr. hi kalecinin plonjonuna rağmen 
Bır .SA~t 80!ıi"a <'dcan &k~m Süleymaniye golünü attı.~· n 

'u-.eteler:ın.de JU havadis göze Bundan sonra netice degışn:tlt 
ca~rvoı'C!u: oyun Süleymaniyenin 4-2 g 1 ~ 

'TeesSUrıe öğrendiğ-lmi7.e ~ yetiyle sona erdi. Hake.ın ınaçı ço 
~· bliyUk ilim Ma.mımrz orofe- fena idare etmiş ve Beyoğlu:porun 
~r · · ·• . m:n llboratuvan bu· mağlQbiyetine sebep o!~~~·4 ~tnı .an1a.sıhruvıın bir kua ne- lST .SPOR 5 - ~~ bakası ts. 
tıl'"'<ltn"e vı.nnır~br. Günün ikinci ınuusa _ d 

Prt>f ·· ·· " .1 B ykoz al asın a E"'lôrun son k~!flerini 1 tanbulspor ı e . e •1 Ifücnünün 
~11Mnd1ğı bu ilim ocağının yan- 1 idi. Hakem ~ıkta~ 1 cevırinız> 
'!Mir..... (Lttfeıı eayfaYI 
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arış

erdi 

Askeri liseler 1 _ 
boks şan1piyonası j 1 lstanbul Levazım Amirliğinden verilen harici askeri kıtaatı ilan ları 1 ----·------Aşağıda yazılı mc\·adın pazarlık ıltu.cl rı hizalarında yazru gün, saat ve mahallerdeki n:ıkerl &atın al· 

ma komisyonunda yapılacaktır. 'l'allp1crln l:ı-.UI \aldtlen. ı:. ulduğu komis yond:ı bulunmaları. Şartnameleri ko-~··~~ dUn d --...,. mlsyondıı. görillUr. (120-11) (1669J 

m tr , 3,37 sa-

l t,:unciı ı.o'-u: 
1 - Yom, 
.! - Sobuta~. 
.~ - Hmoza. 
J>6rıhıncıi ku'-U: 
1 B rn ... 
Be inci kosu: 

- Nın•ana. 

---o,---
Beyoğlu Halkevi 

kır koşusu 

Dün yedı yac:ına gırmiş olan 
Be\o~lu Hall<.c\İnin (Halk Kır 
r ö u u • c;Jj ırtlannda altmıc; 
ıkı atletin işÜrakile \C karlı bir sa: 
hada yapıldı. 

Teknik 11cliccler ~wılaıdır: 
oıOOO metre: 

dı.\'am 

tı.ııu 1 l\lusnbalm, .,7 J{ilo: 
'Mnlt peden Cemal, Kul ı d n Ş !ik. 
Birinci Ta\'Undda Ş flk h klm oy· 

natlı. ~mat çok kuvv tıı )'Umruklari
le ikin i d vrcyi galip bitirdi. 

Son r:l\'und çolt çetin g l1 ve Cc· 
m ı hfıklm \ e çok şidd Ui doğil erek 
Mkcrl il lor 57 kilo :ımpiyonu oldu. 
Pçllııcli ~Ills.ıb.-ı.ka, 6 1 mıo: 

Denlzcl n Scrmct, l{ul lid n Necmi. 
Birinci ra\ unddıı. Necmi hCı.klm. l· 

1 inci ravund Sermedın kuhlr f 1 d,>e· 
tiyle bitti. üçllncll ravund mlltevnzln 
\C Scrmedın ataklanylc gcçtık. Maç 
berabere fl~n cdildı. Son bir ravund 
daha. ynpılmnsına karar verildi. 

Scrmct çok ht'ıklm dl5 U tllğUndcn 
sayıyla galip llıln edildi ve bu suretle 
61. kilo şampiyonluğwıu almrn oldu. 
Dorlluncl\ l\lilsab:ılcıı, 72 Kilo: 

~~--;::;aı::~~ıw;.:~:;, 

··-
Bir Antimanyetik 

Saati 
Tnkclinı etmcı.ıe h<-ın faydalı 

hem tir. sık 'e zarif bir hediye 
\ crml olursunuz. 

Çünl.U bu saat hakiki hir rnlicc\· 
her 'c aynı zaman bir sanat 

escrlılir. 
Genel Accntalığı: 

İstanbul Kullu mm No. 1/4 
DUyillt mağazalarda satılır. 

Taşra için aeenta. aranıyor. 

l\liktan Tutan Teminatı Saat 'e mab.l L 
J.lra 

Kuru !asulye, 
Pirinç. 

134 Ton 
100 .. 

Lira 
34,840 
35,000 
29,220 
6,000 
5,580 

1Jıale gün, 
25/12 940 

2~ " " 
26 .. .. 

lo ) 
l f> ) Eski,ehlr. • 

Kışlık sebze. 
Kuru ot. 

4 !{alem 
100,000 ı..:ııo 450 

420 
3025 ) 
1517 ) 
1310 ) 

26 " " 

J4 Hadımköy, 

il 
l[i Kuru ot. 

Yulaf. 
Yulaf 
Yuln!. 
Yulaf. 
Yulaf. 
.Arpa. 
Arpa. 
Arpa. 
Arp:ı.. 

Kı.:ru ot. 

t 

03,000 
505,200 
252,600 
219,600 
JO ,720 
JOı:t,720 

87,SU 
175,6-ti 
217,440 

54,360 
93,000 

Sinema ve Tiyatrolar I 

l!lll~l\l!l\\ıı Şehir Tiyatrosu 

\\ı il\ 
İ8tlkh\I Caddesi 

ı Komedi kısmında: 
11111 ,\k~ant 20.30 da: 

A'aşa Hazretleri 

E. Sadi Tek Tiyatrosu 
Bu Gc·re B•'>ılktaı> GUn·l slnema"rııda, 
yarın gt:(:i' 8akırko.) l\llltlyadl lnır 

m.a!>ıııda E~liER '\uzun: Dahil li.zam 

Abdüllu.lk 111\rııld "" Ç \PKl:"ol' KJZ 
\'udvll (S) Pt•rde 

.. 
" 

.. .. .. .. 
" 
" 

40,U6 

20208 
17,468 
ı<,6{1 

~.60 

6,926 
14,050 
l7,3fl6 

4 ,<14!J 

5,5"0 

653 ) 
653 ) 
521) ) 

1()51 ) 

1325 } 
l 7 ) 
4l!J ) 

3/1/911 lzmll. 

3/1 9H tzmit. 
.y. .y. .. 

500 ton arpa pazarlıkla 7/1/!Hl Salı gUnü s:ıat 10 da Erzurum 'l 

sntın alma lrnmlsyonunda sntın alınacaktır. Tahmin bedeli 2 ,ilı il , k tl 
tcmınatı 4313 liradır Evsaf ve şartnamesi komi yonda görUlllr Tal 

belli vakılte konıls~ ona gelıııelerl. (120-13) \1 il ı 
~ :.;. :{. 

Beher ldioauna tahmln edilen fıatı 8,5 kunış otan 2400 ton aerl ~e yu· 
muşak bu~day pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı her gUn Ankar 1 Lv. 
Amırllğt satın nıma komlsyununda ynpıtacaktır. lô tondan aşağı oım mak 
şo.rtllc nyrı ayrı tıı.lıplcre de ihale edilebilir. 2400 tonuc kaU tcruınatJ U,9 O 
Ura, 15 tonun 192 liradır. E\'sat \e şartnamesi 960 ırnruşa ı.onılııyou n lı-

nır. Tallplcrlo t.er gün komisyona mtirncoauan. ı 1527) t IJ7411 

• • • 
Aşağıda yazılı ıne\!).ılın kapalı ı trOa ek1111tmelerı hlzalannda y ılı gün 

ve saatlerde ı-:J,1zığ' Askeri Satın Alma Komisyonunda yapılnC'nklır r ı.11.:>· 
lerin kanuni \eslkalarilc teklif mektuplarını ihale saatlerinden b r at l H' c;e) in F.B. 16 (46 1 

2 Artan B.J.K. 17.25 
3 Habib Atletik Yıldız 17. 2 
3000 Metre: 

D nlzllcn Afif, Maltcp u n Bedri ~ •••••••••••••••••••••••••.a.· 
Birinci rnvund: Afi! çok il t11n dö· &1' • 

evvel komısyona \'ermeleri. 

cts~t 

.l\llktıın 

Kilo 
M,000 

500,000 
4-0,000 
2~0.000 

'Iutarr Teminatı 

l.lm l.lm Kr. lhale gllnU 'c ııı:ınti 

FERDi TA~~lF: 
1 Kon tantın M.K. 12 (06 4 
2 Skoçimaro G.S. 12 25 9 
3 Bcr er Y.Ş. 12 (29) 

Takım Tas11ifi: 

l T.Y.Y.K. 5+6+7 18 ayı 
2 M.K 1+11+16-28 
3 G.S. 2+41-22-28 
4 Atletik Yıldız 10+ 12+ 18=40 
5 Y.Ş. 3 :?O 21 :.14 

---o---
Ba~ketboI müsabakaları 

Dün Eminönü halke\ i salonun
da İstanbul basketbol şampiyona.. 
sına dc\am edılmı~tır. Gunun bi. 
rinci kar.rla~ mı Galatasaray 
1(A ) G 1 ta arny (D.) takım.arı 
y ptılar 48-21 A. takımmın ga
lib"} tı ile bitti. lkıncl karşıla 
rn da Beyo~lu::ıpor Kurtulu~u 
17 7, Kurtuluş B. takımı l stan. 
bul poru 47-17, Galata aray Kur. 
tuluşu 2~17 yenmi~lcrdır. 

ğilştU. İldnci ravundıı. d:ı. Afif rakibi· 
nl çok hırp::ıladr. Son ravundda katı 
il tUnlilğilnu de\ nm ettiren Afi! par
la it bir zafer elde ederclt 72 ldlo !illID" 
piyonluğunu lmznndı. 

Hakem Kemal Bekof biltUn karar
larında katı \'C isabetli idi. 

DllnkU maçtan idare ctmL, olan B. 
E!ire! Şefığin mecbur kaldığı gibi hal· 
kı tesklrie ihtiyacı olmadı. 
5 lııcl Müsnh:ıl.u, 79 l{llo: 

l{ulclldcıı lla:ı; rl, l\lnltqıcden Ali. 
Birinci r:ıvundda Hayri çok güzel 

döğU, Uyor ve rakibini sers mleUyor. 
Hayri ikinci ravundu ayni şiddetle de· 
ı:nm ettırlyor. Alı çok mukavemetli. 

Son ra~undu ayni şldd tlo devam 
ettiren Hayri iyi bir bo tsl:ir olduğunu 
gö tererek gıılıbiyetl ve Kuleliye ilk 
şampiyonluğu temin etti. 

.Bu m çtnn sonr:ı. mUsab:ı.knlnnı. aon 
\'Crilcll. Ve bugüne kadar Dcnız ikl 
şamp yonluk n.ıarak ba,ıı g ~iş ol· 
du 51 \e 53 kiloda D nlZlıı 1 d şam
piyonluk dııha alması muhtemeldir. 

66 kiloyu Kuleli kazannbılir. Neti· 
idaresinde oynanan bu maça la. ceı r böyle olduğu takdlrd Dcnlz at· 
kımlar ŞO) le çıkrnı5Jardı: lctlzm ve be.sketbol g bl boksu da ka-

/S r A \/3UJ..:SPOR: .Neı•zat - z:ınmı olacaktır. Hındbol \e futbolu 
l\ ccati, Famk - !.!uza/fer, Enver, Kuleli kazanmıştır. Volcyboldo deniz 
Servet - Tarık, Bekir, lsmail, Kuleliyi yenmiş ve Maltepe ile son bir 
Kadır, / .,1 et. maçı kalmıştır. Deniz Lisesi 'o Harp 

BEYAOZ: i\ecmi Bahadır, okulu , 0ıeybol ve boks'u kazandığı 
Halit - ~adeltm, Kemal, Sekiz takdırdc bu senenin aslm1 llsclC'r spor 
!t1ehmet, Sabalıatti11, Aamıran, §amplyonu olması katlyct kesbcde· 
Şahap, Rc/ıi, Mclımct. ccktır. 

1 Ü} una 13e} koz başl::ıdı. Oyun ilk l------------
aakikalaıda miıte\'azın hir şekilde 
devam ederken l tanbuJ!;porJular 
bir gol ka_çırdılar. \kabinde lstan
bubpor -.aha ma inen Beykozlu
lar Sah:ı.bın ayağıylc bir gol ka. 
ıandılar. Yirmı ckizinci dakikaya 
kadar O} mı kar!\ılıklı hı.icumlarla 
devam etti. ) ırrni sd<izincı dakL 
kada 1 tanbul porlu Kadır bera
iberliğı lemin ettı. 

Her ik1 taraf da galibiyeti kendi 
tarafına ÇC\innck ıçın c na ba)a 
oynarken "ahap ıkıncı Be} koz go
liıniı attr. Kırk ikınci dakikada 
Beykoz aleyhine korner oldu. Kor_ 
ner<len gelen t< pu 1 met aglara ta. 
karak beraberliği temin etti. 

lkind <"ievrcn n ı k anları mütc
va ın b"r tarz d :n crl rkcn İs
tanbul po lul ı ın } aptı dan 

r akr da 1 rr: n a)a i) c uçun. 
eti go.ler ni k .,~ ' ı a . On dal~ika 
sonra da 1 m ·ı Br~ oz ol beki. 
nin m daha! i r, men dordun
cü golu de attı. Bll olun uzerine 
Be)kozlubr canlandı,ar \e Baha
dırın a) ağiylc bir go kazandılar. 
Oyun tckr r mut \ .ı .. in bir şekil 
alı kcn 1 tanbcl parlu Kadir be
"inci go'u at ı. \k b ndc Beykoz. 
lular I tanbu' por kale,inc inı\er. 
dılcr. l:.tarbul por bu akım ancaı~ 1 
penaltı ıl durdu:-ab .di. Penaltı)ı 
Şahap o.e tall\ il etti. \z sonra da 
netice de-rio:.med n mı.i abaka Be)
kozun 5-4 ma- ub•retiylc sona 
erdi. .... ~~~!11!!9!

Dr. Kem al Ozsan 

idrar yclları hastahk· 
iarı mütehassısı 

Be~ ğlrı l tU.l 1 0ndı1{'~1 No. 111!0 
Bursa P z.nrı \)ı.tü Ohnn 'lln 

APArtmıı.n. Tel.: 41285 

•ı122 ....... m•~ ... •·•.a1l!!llmııı .. ~~ .. tl 

ı·::ı:-.ı······-· .... -··:c:::· .. ··-· ····:.m 
n . ···~~~e~~=~···- •ı 
H n Dr. Murat R. Aydın 

1 :ı 5: Beyoğlu • l'armakkRpa. imam 
il aokak No: 2. Tel: 41553 
fi Muayene n ber türlü göz fi 
§arnelivatı fıknra için panuız... R 
u -
•ı::..::& ı a: :ııı:::::::m::::a: 

,.. -.., 
ı VAKiT 

C zetedc çıkan bUtUn y11zı ve 
restmlertn hukuku mnh!uzdur 

ABO!\"E T \Hlf'f; 1 

Memı 1 et Memı ket 
lçınde dı ındıı 

A.\ lık 'l:ı 1 s:; lir. 
s :"11ıı, ıwo 4l"i •• 
fl 11~1ıı, 4ii) 8.?0 .. 
1 )ıllı" 1100 1600 ., 
Tarifeden Balkan Birliği için 

aydn otuz kuruş dUşUIUr. Posta 
btrllgine glrmlycn yerlere ayda 
} tm!ş be er kuruş 'zammedilir. 

Abone kaydını b !diren mı>ktup 
ve telgraf .ucreUnl nbo:ıe parası. 
nın posta veya banka ile yollnma 
UC'rettnı idare kendi Uz rlne alır. 
TUrltl)Pnln hrr po t.ı merkez.inde 

\. A IU1"u ııboııe yuzıJır. 
Adrc değiştirme Ucr.:U 25 Krş. 

iLAN U('UE1'LKHI 
Ticaret iltınlarının s:ı.ııtım • sa· 

tın aond:ın itibaren llfı.n sayfala· 
nncıa 40, iç snyf tıırda 50 kUruş, 
dör Uncu sayfada ı; ikin ı \o 
OcllneUde 2; birincide 4; ba,lık 
yanı k emece 5 liradır. 

BUyUk; çok devamlı kllşeU, 
renkli Utuı verenlere ayrı o.yrı in· 
dlrmeıer yapılır. Resmi tıAnl:ırın 
snntım ıuıtın :>O kuruştur. 

Tıcarı lllnhtyettc Olnnya• 
KUçilk ll~nlıır 

a Bir defa 30; iki defası 50, Uç 

1 
cı tası 65, dört defası 75 ve on 
de!ası 150 kuruştur. 

Eo Birinci 

Kan, Kuvvet ve iştiha Şurubudur 
llcr ecz.ıınode bulunur, 

1 Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu .il~nları 1 
l'U7. dok-mn bin litre benzln aluwcak 

Tahmin edilen bedeli 52.915 lira olan yUz doksan bin litre benzin askert 
!nbrlkalar umum mUdllrltiğtl merkez satın alma komisyonunca 2/1/941 
perşembe gUnU saat 16 da kopalı zar!la \hale edilecektir. Şartname 2 lira 
65 kuru11tur. Muval:kat teminat 38!>5 Ura 75 kuruştur. Tekli! mektuptımnı 
ınezkClr Undo saat 15 e kadar komisyona vermelerL (11804.) 

*** 
2.000 metre mlkl\bı ce\i:ı t-Onıru,"11 alınac.ıık 

Tahmin edilen bedeli (74.000) lira olan 2000 metre mlkAbı cevi:t toır. 
ruğu askeri t'abrlkalar umum mUdUrlüğil merkez eatrn o.ima komisyonunca 
2/l/941 perşembe gUnü saat l5 de kııpalı zarfla ihale edilecektir. Şartno. 
mc 3 ıırn 70 kuruştur. 1.IU\'8kkat teminat (4050) liradır. Tekli! mektur. 
Iarını mezkO.r ı;Unde saat 14 de kadar komisyona 'ermeleri. (1180:1) 

San'atkar işçi aranıyor 
De-:ılet Demiryolları ve Limanları işletme 

Umum Müdürliiğünden : 
Eski.şehir ve Sıvas Cer atelyelerlnde çalıştınlmak Uzere muhtelif dere

celerde tesviyeci, tornacı, frezeci, kaynakçı, kazancı, boyacı, dökmeci, de· 
mJrel, sustııcı 11e birinci smı! marangoza ihtiyaç vardır. Mallüp evsafta 
olanlar imtihanda gösterecekleri llyCı.kat derecelerine göre tavzif edilecek· 
terdir. Taliplerin bulundukları mmtııkalardakl l§letme mUdUrlUklerlne, Eski· 
şehir ve Sivıuıto. Atelyeler mUdllrlUklerinc ve Ankarada da Cer dairesine 
mUracanUnrı ilıln olunur. (8612 - 11783) 

t .. ~ '· : ·' •' 1 I ~ • • '. ~ :,., • " , ' • • 

Ba,, Di,, Nezle, Gı•ip, Romatizma 
Nevralji. Kırıklık ve Bülün . Ağrılarınızı Derhal Keser 
icabında guode 3 kaşe alınabilir. T AKLITLERINDEN SAKININIZ. 

HER YERDl: PULLU KUTULAR! ISRARLA. iSTEYiNiZ. 

-1? '1,.$:· -..... · .. ·- _:, \-. ~ . . . 
'( . "' ·.. . -p·------------
1 V A K 1 T matbaası 

Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizği işleri alır. 

....... İlllllİ .......... k""f ~'- : • .,, • • , 

Kirahk kat ve odalar 
Ankara Caddesinilı en muteber y~nde te't'kaHlde naıarf'tli. 

havadar ve aydınlık bir kat kiralıktır. Ayni binada aynca kiralık 
odalar da vardır. 

Vakıt Gazetesi Idarehanesine müracaat. 

Pirinç. 
Arpa. 
l'lnnç, 
Arpa. 

l ,500 13 7 50 
42,500 31 1 :m 
Uı,400 1155 
25,000 1Si5 

4 1 9!U l0,30 
6 ,. .. lıl 30 

6 .. " J0,30 
7 tt tt lO.::O 

.y. :/. ~ (1653 - 11897) 
Beherinin tnhmln flatl 350 kuruıı olan 20,000 adet kıl saman harıın ka· 

palı zarila eksiltmeye konmuştur. 3000 adetten aşağı olmamak vartlle ayn 
ayn tekllfler de kabul edilir. Ihalesl 4/ 1/ 9H Cumartesi gUnU saat 11 de 
Ankarada :M. M. V. Satın Alma komisyonunda yapılacaktır. llk temlnatx 
4750 liradır. Evsaf ve şartnamesi 350 kuruşa komisyondan alınır. latcklilo
rin kanuni vesikalarlle teklif mektuplarını 1hnle saatınden bir saat evveline 
kadar komisyona vermelerL (1655) (11890) 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğünden: 
Cankurtaran mf.lrettebatı için nf.lmunesinc göre pazarlıkla ı; e yalnız ku· 

maşı ıdareden verilmek Ullzere numune.sine göre 180 - 200 takını kı§lrk 
elbise diktırllecektlr. 

lstcklilerin pazarlığa l§tlrA.k etınck Uzere 26/12/ 940 Pc?'§embe gf.lnU uaat 
onbc~t Galata rıhtımmdakt umum mUdUrlUk binasında toplanacak olan 
satın lıııa komisyonuna mUracaaUnrr. Şartname ve nUmune oozll geçen 
komisyonda görUleblllr. (11099) 

Sa,> ın bayanJanmır 

dan gördüğumüz. tc\'ec
cıi.h \ ·o l'tlğbcte kar ı 

5ükrıuı borcumuzu ödo
mrk lı;ln bu defa J\.nıc· 

rlkaılan getlrt11ğlınlz. en 

bilJ tik maklnelrr sıı.;, e!ilıı· 
de •• :t~ lf t L'1 l'!tku1tırı· 

cı ıtlllndlrlrrle ı;tıJct imi· 
lanıı,IJ, ufak mlkropsu:r. 
bir ~kilde lenl nmbıL· 

lıljlarla piyasa3·u. tıl<ardığınuı:ı sayjjılarımı~la arz. •yleri7_ F •~ lf 1 L 
bayanları bir tok nıhlrıı lıustaltl•larınd.ln koruy:ın \ 'C üzüntüm l5lerdm 
kurtaran en birinci ıldet buldl.r. 

I Her eczahanede bulunur 

.. ,,_ - ..., 
Devlet Demiryoltarr ve Limanlan~ 
işl~tme Umum idaresi ilanlan 

.Mutuımmcn bedcll 60.000 (Altmışbin) lira olan 20000 met.re yelken bezi 
6/l/19tl Pazartesi gilnU slU\t llS,30 da kapalı zarf usuıu ne Anlamıda ldaro 
blnnsmda satm alınacaktır. 

Uu işe girmek fstıyenterln 4250 {Dörtbln ikiyUz elli) liralık muvakkat 
temı.nat ile kanunun tayin ettiği. vcsikalan ve tekllflerlnl aynı gUn saat 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri !Alamdır. 

Şartnameler 300 kuruşa Ankara ve Haydnrpl!.§n veznelerinde satılmak· 
tadır. (11882) 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilAnları 1 

T. Bedeli llk k'minat 
Lira. Krj. Lira Ku. İhalo güuU ve 888U 

60000 roetre Amerikan bc1.i 12000 oo 900 00 24.12.940 Salı saat H do 
50000 ınetre Balll§pur 7200 00 543 75 24.129f0 Salı saat ı~ do 

l - Yukarda mikdarlıın, cinsleri, tahmin bedelleri, ilk teminatı, ihale 
gUnU ve saaUerı yazılı iki J<alem eşyanın rnezkOr gün ve saatlerde Kıısmı· 
paııada bulunan Deniz Lev~ım Satınalma Komisyonunda. pazarlıkla ekıdlt· 
ınesl yapılacaktır. 

2 - Şartnameleri her gUn iş saati dahllinde mezkür koml8yondan be· 
dclslız almabillr. 1stck1Uerln 2490 sayılı kanunun istediği vesalkle birlikte adı 
geçen konıisyona mUracaatıarı llAn olunur. ClllN) 

• • • 
1 - Tahmin edilen bedelt (2MOO) Ura olu (20.00I) ı::tlo 1GDt1ıa, • a. 

ltncikAnun 940 Çarşambe gUnQ -.at 11 •• puar!ıkla elalltmeııt 18P"acw"tır. 
1 - :ilk t.mlaatı (1~ ... .... .... • tut) ....,.. ............ 

1-de ııer gGB almabf1tr. 

1 - !ateklilerin 2490 •Ytll lranunda yıtzıh TesikaJarfle birlikte '" -... 
l'11ıı ve saatte Kaarmpa~da bulunan koml.syona mUracaat1an. 019M) 

Sahibi: ASIM US Basıldığı yer: VAKiT Matbaasf 
Umum ne§ri~a.tı idare eden: Refik Ahmet Sevonmı 


