
Muğlada pasif 
korunma tecrübesı 

Ht.RYE! 1:: 3 K R S n 
!vf ııilla, 1 (A.A.) - Dün gece 'bura.da bir 

paslf korwmıa tecrübesi yapılmış ve saat 20,10 
da tehlike işareti verilir verilmez herkes s1. 
ğrnaklara. ve siperlere iltica , ylenıi<1tir. Tecrü. 
ibc bir saat sürmiiı. Ye bu müddet zarfında va
zifeclar olanlar l\el'dilerine diiı;cn vazifeleri 
ı;ıuvaffnkıyetle ba~arnıı§lardır. PAZı\Rl't:Sl 2 I. KANUN 1940 ..çr 11.L: 24 ı:: SA U; 822! 
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Alman - Fransız 
işbirliği 

Yazan: ASIM US 

. 

}'ran ız hariciye naz.ın Lau.Jin 
Hltıer tarafından \ıtku bulan da 
vet üzerine Bcrllne gideccb-i habe· 
:ri tekrar bir Alman - l~ran1>1z i'.: 
birliği mese1C6i ·trafmda farazlyc
ler yürütiHmesine yol BA;mı6hr. Bir 
müddet ıwYel Jlltlerh• Mareşal 
l'den ara ında ilk Jconuc;ma basla· 
dığı zaman esas itlb:ırilc bir Al· 
ınan - Fransı7. i~blrliği kararlaş 
nu~ olduğu ancak bu ıırenslbin tat· 
blkatı üzerinde bir anla nıa. hu n· 
le ~clmedlf,-i nnla.~ılmıştı. 1htililfın 
en büyük amili de İtalyanın .. ran· 
sadnn • ana , o Nls, Tunus gibl 
Yerleri 1 temekfu ısrar etm l idi. Yıma11 askerleri bü11iUı ııc~,, içinde ccP1ı&IJC aidi11or 

1\caba ev' ei'kl temaslarda halle· 
dilcmiyen meı;elcler üzerinde bu· 
gün anlaMnak ümidini 'eren yeni 
u.,·aı \e şerait mi hmıule J:elmlş· 
tir kJ liftler tarafından t.ekrar bir 
da,·et olmu~tur? Bu suale "evet", 
Yahut ''ha 'lr,, diye kati bir oe,·ap 
\·ermek ınüsküldür. 

Yunanhlar 
Pogradeç'e 

girdiler 
Vakıa Hltlorlc Peh'.n arasmda. 

ilk temas olduktan sonra ua1ya- ·ı J ·za ı ı n 
nm Akdenlzdeld harp nzlyeU çok l Q g Q n 
def~smı,ur. Yunanlılar karadan, • 
İnc;lllzler denizden olmak Uzere 2 Q g l Q l l 
Almanyanm cenup müttefikine her 
g\İn yeni yeni darbcJPr fn(llnnek çok fa z la 
tedlr. Bu bakımdan Hltıcrln ttal· 
Y&ya kal'IJ biraz daha lhnlrana sös 
sö:vlernesl \e sulh şartlamn değl~- Yunan süngüleri 
firtmc i mümkündür. Fa1tat diğer panik yarabyor 
~raftan l'ransrı cfkln amamlye-
slnde Alman fsgal 1nın·etlerlne Atina, 1 [ A.A.) - Yu~ı baş. 
k:ın;ı mukavemet flldrlerlaln gön kwnarıd.anlıgı tara.Cı •• dan dun gece 

"<'+-i'·re arttığı r,örtilüyor. Parts neşrolunan 30 Sonteşrin tarihli ve 
ünherslteslnln btitün faktlltelerl ı 35 numaralı resmi tebliğ: 
ile birlikte kapatılmuı. bir ç~k Taarruz hareketlerimiz bütün 
t tc~erJn te,ldf oh~~Mı gibi hi· güı. devam etmiştir. Çetin rnuha. 

ı r ('r bımu arık gosterfyor. . rebelerden sonra kıtaatımız bir çok 
Almanlar Alsa - I..oreni katı O· , • d uaruu'dan ı.A_\!.~...ıAn 

l a .... ı. b _no •• ~ a rn e lJd.l UQ.11: 
~~ '"u ar... e ••• ..._ ., do,rnamıı aıukawmetinl ~ w 
me Jndetllrler: )etmJııı bin Jl'ranu- derinleme mühim ilerleyişler elde 
zın 'ıer tan:fta harıı_ barelk~tlerl etmiştir. Sağ cenahta jleri müfre
<'.Cr ıyan cdıp durduoru şu g\inler· zelerimiz Pogradec'e girmı~erdir. 

e Prans:rro t~hcir edl1mN>i ba~ka 6 top 50 mitralyöz çok mühim 
fi :r~IC t f ir o' m:ı.z. f '";nal kJ mikt~da hava topu, \'C her türlü 
IUt?er bir t:ı.rnf bfrç e bir emri· harp levazımı iğtinam ettik. 15 za.. 
\ald yaparken dl[:rer taraftan r.ı~ b.t 200 f esir aldık. 
~11ni üzerinde nüfuzunu kullana· 1 ne er 

k ita!· anm F r :ı•'3 J-tırc;ı ımlh Ati.na, 1 (A.A.) - Hava neza.-
sart1nı1nı hafiflcttt tir. Ondan retinin tebliği. . . . 

nrn lr.wnl \'llcırhısl'" 'r.'"<ıre!"'.'tl Pc· Bugün memleket dahilinde hiç 
tf'n" munn<'n 1 lr t.cldi tc buluna· bir düşman hava taarruzu wku 

ktir. • bulmamıştır. 
Fa">at Ji'ransaya lta~ı yapıllL<"ak (Devamı 4 üncüde) 

teklifler ne kadar hefifletilmlş ol-

ı-

. Bir Sovyet gazetesinde 
Albay Popof diyor ki: 

ita/yanların 

vaziyeti 
Yunanistanda 

gittikçe 
fenalaşmaktadır 
Londra, 1 CA.A.) - Moekovada 

çıkan "'Krasnaya ZV9lda" gazete
sinde albay Popof, İtalyan - Yu· 
nan harblııin tıafabatuu gözden ge· 
çirerek diyor ki: 

Harp İtalyanlar için müsait ce
reyan etmemiştir. Çünkü İtalyan· 
lar bir yıldımn harbi yapa.bilecek· 
lerini zannetmişlerdi. İtalyanların 
hata ettikleri a.şikA.rdrr. Yunanlı· 
lar bar~ klfi derecede hazır bu
l .......... 2- aa. av..-. 
lerinin de mOdahaleıd MUlr Mr 
yan!mı tePil etmiş v~ hareıltltm 
gidişinde mü(388ir olm~r. Son 
seneler içinde İngilterenhı Yuna • 
n.istana ~ krediler Yunanista· 
nt muazzam bir hava Ussü haline 
getinniftir. 

B. Popof, İtalyanlarm. hareket 
teşebbüsü Yunanlılara brrakmağa 
mecbur kaldıkla.rmı ve üçtlııcü 
harp haftam sonunda İtalyan va
ziyetinin büsbütün fenalaştığını 
yazarak makalesini bitirmekte
dir. 

sa Almıınyanın 1nctltere~e karşı 
devanı ottti',i harp sona ermedikçe 
ftıan sahillerinin bosaltılması ha· 
h1s mc\"ZUu olamaz. · Olamaym<'a. 
Almanva ne Fransa ara..oımda fil· 
len ulh t 1 ine imkin bulunama7.. 

Kaldı ki Maresaı P<'t.cn Fransa• 
da \'aıiyete 1anıamen blitdm olan 
bir adam de,ildir. Jliir J<'ran!ltllyı 
tenı il eden General dö Got gün 
gcçtıkr.e ku\'\·etıerinl artırmakta 
oldub"U gibi blZ7.at \'işi bükfuneti 
tarafmdan imali Afrlkaya Gene· 
ra.ı dö Gol'e kar ı cephe ~is et· 
n~ek 'nrlfesllc gönderilen General 
\ eygancl'ın "'Ulh l'artlan bahsinde 
~lare,.aı Peten'den de ayrılmakta 
olduğu bazı gazetelere \ 'crdJi,'1 be· 
~·anattan anlaşıh~·or. 

Namık Kemal 
5 2 yıl evvelki 
bugün ölmüştü 

· Romanyada
ki Alman 
kıla/arı 

Bugün bir geçit 
resmi yapacaklar 

Otıuıı için Franıuz harich·,. nazı· 
ınun hu defa. Berllne ~disİnde ce
:reyan edecek müzakeN'ıorln en·eı
k_I muliUcatlara nisb daha ~ 
hn olacağına hii'kmetrnek liznn· 
dır. l\faresaı Pcten'ln bir kaç gün 
e'" el uıaruf bir Fransız mnharrf
rino 5Öyk!(Uği sözler ara..'mda dik
kate defer bir elimle \ 'ar. Fransız 
de~let l'el81 diyor ki: 
}~~ yeni rejimin hakika· 

ten mılli bir l'eJhn ola.bilmesi için 
geçml!}te her \'akit harp endü:-.trl
sj 110 istlkrazlaM!Lll müstefit olanla.· 
r~ y~ramıs olan eski dostluk \.·e e8" 

ki duşmanhklardan tecerrild etme· 
ı,f lktba eder.,. · 

Namık Kemal mc:h.um._ 
( y az.ı:;ı ~ ıncıde) 

Amerıka ve 
ingiltere 

Yeni Çin hükOme
tini tanımıyorlar 

Görülüyor kJ haldkaten Matt5al 
~eten tarafından temsn edilen 
1 ransada geçmişe nlsbet1e bii}1ik 
bir zihniyet dei;-i"'lkliği , ardır. ·Fa
!>at F:ran anm 7Jhni ·<'tinde ''lJktıa 
gelen bu değişikliğin naıl A.lınan- Vaı;iııgton, 1 (A.A.) - Gaze-
YMr ile nlh akdlnP. 'e anlssma hu teciler toplnntrsında hn.rlciye naz1• 
ısulüne kili olun olmailığmr hidlse- n Hul'den dUn Japonya ile Vang 
ler gösterecektir. 1 Şin.g Vey idaresi anısınJa imza e· 
I'""'" • dilen muah"'de hakkında Amerika· 1 IJri'~~i" ~~;f ;~~·~d~ 

111 "I nın. n~ d~ııUndüğünli anlatması is-
• tenılnuştir 
iKlvdekl lrablllyet-ı Huı de~i;,tir kl: 
1 lerl ~ f I Amerika, tabii Çung Klng hUktı· . J e ştlre im 1 1 metini tanımaya devam etmekte· 

İ Yazan: Şükufe Nihal dir. .. .. 
................ , .......... 111 ............... l (l>etJıCIMt. -6 ~) 

Romanyada gizli bir 
radyo neşriyat yapıyor 
Bü.kr~. 1 (A.A.) - D. ~. B. 

bildiriyor: · . 
Romanyanm üçler paktına ıl· 

tihakı dolayısiyle Romanya~a 
bulunan Alman talim ve terbı
ye kıtaatı yarın kral Mihailin 
ve başvekil general Anton~sko. 
nun önünde bir geçit ~crmı ya. 
pacaktır. 

Bükreş, 1 (A.A.) - D. N. B.: 
Codreanunun dün sabah ya· 

pılan c:naze merıı · · '.le B. 
Hitler ve muavini Hess'i temsil 
eden Alman umumi valilerinden 
Yon Schirach ve Böhle E'ükreş
ten tayyare ile hareket etmiş -
!erdir. 

Dün akşam Alman elçisi 
Fabricius Alman misafirleri şe. 
refine bir zivafe... "'rm·:;~ir. 

Ziyafette başvekil muavini 
ve lejyonler reisi Sima, Roman· 
yadaki Alman askeri heyeti 
rcifii general Hanscn ve Alman 
ha,·a heyeti rcini gen°ral Spe
del hazır bulunmuslardır. 

Biil.-rc.1, 1 ( A.A.J - D. N. B. 
bildiriyor: 

Romnnya hari~iyP nezareti 
neşrettiği Lir tebliğde. yalan 
haberler i~a:ı ederek millet a. 
rasmda 1"'lrga~· · '1r cıkarma. 
ya çalışan gizli bir radyo pos· 
tasma kar§ı halkı ikaz etmek
tedir . 

ıngHiz krah 
Bir tayyare 
kn1a1 gô.hın
da geceledi 
Kral Almanyaya gidip 

gelen tayyarecileri 
tebrik etti 

Lmıdra, 1 ( A.A.) - Kralın, bir 
bombardıman tayyaresi karnrga. 
hmda bir gece geçirdiği bugün oğ. 
renilmiştir. Kral, ağır yüklu Vel
lington bombardıman tayyarelerı. 
nın Kolonyaya hareketleri esna-
sında hazır bulunmuş \C bu Al. 
man ~hrine kar-.ı rnuvaffakiyetli 
akından dönen pılotlarla sair mü
rettebatı avdetlerinde ka~ılamı~
tır· 1lk dönen tayyareciler istihba
rat büro:ıunun sa!onuna girdiklen 
zaman saat gece yarı ını vurmuş_ 
tur. Salonda tayyarecileri karşıla
yan kralla beraber istihbarat §('fi 
subay, bombardıman şubesi şefi 
ha\a mar~li Pierse ve gn?p ku. 
mandam hava mareşali Baldvin 
hazır bulunmuşlardır. 

Akınları hakkında mürettebata 
sual tevcih edilirken Kral da bazı 
sualler sormuştur. 

(Devamı 4 ii.tıcüde) 

İngiltere üzerinde 
Son bir hafta zarfında 

39 Alman 
tayyaresidüşürUldu 

Loııdra, ( - ıo aoııteş 
·---~?· _..._.., ta içinde lngiltere berinde 39 dU 
man tayya.reıııi düfilrlllmfletür, Ay 
nı mUddet içinde 13 İngiliz tayya- 1 
resi kaybedilırıiş fakat yedi tay
yareci kurtulmuştur. 

Sonteşıinin 24: ünde altı Alman 
tayyare& dÜ§Ürillmilş ve hiç bir 
~ f:aYYaresi kaybedilmemiş
tir. 25 inde bir Ahnan tayyaregi 
düşürülmüş hiç bir İngiliz tayya· 
resi kaybedilmemiştir. 26 &da dört 
Alman tayyaresi dilşürillmiiş ve yi
ne hiç bir İngiliz tayyaresi kaybe
dilmemiştir. 27 sinde 12 Alman 
ve ild İngiliz tayyaresi düpnll§ fa· 
kat iki İngiliz tayyareci& kurtul· 
muştur. 28 inde beş Alman ve ye
di İngiliz tayyaresi düşmüş fa.kat 
bir İngiliz tayyareclsi kurtulmuş
tur, 29 unda sekiz Alınan ve ild 
İngiliz tayyaresi, dÜffUlÜŞ, iki İn· 
giliz tayyareci& kurtulmuş ve nI· 
hayet aym 30 unda Uç Alman ve 
iki İngiliz tayyaresi dUşmilş ve yi
ne her iki İngiliz tayyarecial kur
tulmuştur. 

Hindistan nazırının 
nutku 

Yunanhların 
kazandıkları 
muvaffakiyet 
Bize bütün mana

sHe bir fırsat 
vermektedir 

I..ondra, 1 (.\.A.) - Hindistan 
nazın Ameıi bugün Nevmarket'd~ 
söylediği bir nutukta, Yuuan as
kerlerini medih ve sena elmi!i ve 
demiştir ki: 

Bu askerler kahramanca harp 
etmişlerdir. Çünkü bunların kendi 
davalarına imanları vardır, c;ünkU 
maruz. kaldıkları suikasttan şiddet 
le nefret duymuşlardır. çünkü gü
zel memleketlerini içten seviyor-

~~ . 
Son haftalar içinde harbın veç· 

hesi taınamile deği~iştir. Diğer 
Balkan memleketlerinde, Türkiye. 
de bütün orta şarkta \'C hatta 
daha uzaklarda \'aziyetin yeni in
ki!'laf ihtimalleri dostlarnnızı teıı
vik etmi§ ve diişmanlarmnzın ya
nrnda \'er almnğa teşebbüs edebi
leceklerl derin derin düşündürmüş· 
tür. ( Dooomı 4 Wiide) 

Işıkları kar·aı~ -
• ma emrı 

Dün geceden itibaren tatbrk 
mevkiine girmiş bulunuyor 

Evveu.,; gece saat 12 den itiba
ren bütun memlekette ışık karart. 
ma karan tamamen tatıbike baş
lannu5 \ e dün ~ece §el:ırin bütün 
.~tler~nde kaymakam ve emniyet 
amırlen sokak.lan ve caddeleri do. 
laşarak kontrollarda bulunmuşlar
drr. 
Bi~ g~tenin yazdığı gibi, her. 

~angı .. ~!r evden ı~ık sızdığı görü
I u; gorulmez derhal o evin elek.. 
tnk c~e~anı kesileceği haberi doğ-
1:1 degıldır. Ancak bu gibilere, pa.. 
sıf korunma kanununa göre 25 li-

raya kadar para cezası kesilecektir. 
Maamafih bugün şehrin hiç bir 

semtinde maskelenmemiş ev. apar. 
tırnan dükkan veya han kalma· 
mıştrr'. Herkes pençerelerine siyah 
kağıt veya bezden perdeler asnllf 
bulunmaktadır. Dün gece sokaia 
çıkanlar hiç bir yerde aydınlık 

gönnemişlerdir. . - - - -
Vila.yet ve emnıyet müdürlüiü 

halkmıızın bu muvaffak hareke. 
tinden dolayı memnuni~erini 
beyan etmektedirler. 

Dün yapılan lik maçla1ı 
-

Fenerba:.ce tefayı 
g~çlUkle 4·3 yendi 

Dünkü Fener. Vefa mact-naa Vefa tmı1a.dcimleri ool ~-,,,,. 
(Spor yazılarımız beşinci sa.hifemlıdedir) 

Ankara ve Bahkesir de 
atıcılık müsabakaları 

(Yamı41iaı161e) 

Günlerin ,,.,inilen: 

Vuzuha ihtiyaç var 
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amık Kemal 
ili!!ef- 52 yıl evvelki bugij.n ölmüştü 

Muzafferi eöyle tanıdrk: 
Köyde sıtma var •• Doktor geli· 

yor, kin'n d ~tı)or, tavsller ya
pıyor; l!lkin anne, baba tarlo.dn ... 
Çocuklıı.r ağaçlardan ham meyva
la.n koparıp yedikleri için haetn 
'ıktan kw·tulamıyorlnr. 

B:ına J.öyü gezdiren küylil ha· 
yanlar bir evin önünde durara' : 

_ Şurada. bir kızcağız var, sıt
mado.n yatr}or, isterseniz bir yok
ayıılım, d~diler. 

Girdik Bizi, boynu bu yana. bU
kühnUş 

0

boğazı bağlı, kekeliyerek 
konu~ nnor.ınal, hasta bir genç 
karşıladı. Baynnlar sordular: 

_ Nasıl kız kardesin? 
O bize Ust katı gösterdi: 
_. Yatıyor, nöbet tuttu Yine. 
Altı, yanlan açık, tahta rnerclı-

venden çıktık; yarım ka'nıı~. du 
varla.n örUlememlş bir sofa ... 

Bir köııede bazı harap eşya, mı
sır hevenkleri... 

Kapısı açık, ç;ıplak bir odanm 
kaprsmda durduk. l{öıo<>de ne oldu· 
ğu belli olroıyan, 0'3kl bezlerle ör
tnlil uzun btr tilmsek... Evin has· 
ta. genç kızı... O kadar sanlı ki yU
silnU göremedim. 

Çıplak, ıssız bir odada tek ba· 
oma kIVl'llIP yatan bu yUzUnU gör
mediğim insan, beni bir azize kut
siyetlle Urpcrtti.Ha.sta yavnılıı.rımı
:sa na:ıtl baktıklanmızı, nasıl ba§uç· 
~dan ayrılınaclıklarımızı d~Un· 
dilm. Ana, baba tarlada ... Bu ha.s· 
ta çocuğa zanıanmda ilacı, yemeği 
Teriliyor mu? Yiyeceğini, çorbası
nı kf:mler hazırlıyor? Evin ne alt, 
ne tı.st katında yemeğe, tabağa, ça· 
tnla. alt bil' şeyler yok. Ocak bom· 
boş .•• 
Ynnmıdaki boynu bUkük gence 

o!Ol"dum: 
- Karde§Jnbı llAcı var mı, oo

eajum? 
O, kelimelerl blrlbiıine garparak 

"6yledi: 

a 
eım 

Yazan: Şükufe Nihal 
Tarladan <'lönmUş olan anne, bi· 

zi bin bir teşekkürle karşıladı. A • 
alı bir torbadan ceviz çıkanırak 
kram etti, 

Yanlan açık sofanın bir dire· 
ğbıe dayanmış, dudaklnn elleri tit
r.yen çnlık benizli bir erkek ~u
ğa baktığımızı görlincc: 

- Bu da oğlum, dedi. Bak, yine 
sıtması başladı, nasıl sarardı yav
rucak ! 

Ne glizcl bir delikanlı! Munta· 
zam, esmer bir yüzii, ateş gibi par
lrynn. kocaman, düşünen kara gö:r.
lerl var. Ayakta, dayandığı yerde 
di"!leıine kadar titriyor. 

Sordum: 
- Adın ne yavrum? 
- Muzaffer. 
Anne emir verdi: 
- Gel, hanun teyzelerin elleri· 

ııi öp. 
Muzaffer titreye titreye geldi, 

ollerinıw öptü. 
Anne anlattı: 
- Mekteplidir. Okumayı çok se· 

ver. KöyUmUzde orta. mektep 
yok. Kasabaya gönderiyoruz, haf
tada bir geliyor. Şimdiy~ kndnr ne 
yaptık yaptık, ayda beş llra artır· 
dık, çocuğa bir evde baktırdık. A • 
ma, gayri gücilmüz yetmiyor. Ki· 
tap Uızrm, Ust baş lazım. Artık 
vazgeç, köyde kal, sen de bizim gi
bi çiftçi ol, diyoruz, razı olmuyor 
bir tUrlil ... 

Muzaffer bunları dinlerken daha 
çok titremeye başladı, gözleri bu· 
landı, kirpiklerinden kocaman dam 
lalar düşmeye hazırlandı. 

- Muzaffer, çok mu seviyorsun 
okumayı? 

Dudakları titriyerek utangan 
bir sesle cevap verdi: 

- Çok seviyorum. 
Annesi onu tamamladı: 
- Asker olacağmı, zabit olaca· 

ğrm, diye tutturmuş. Blr tUrlll vu 
g~iyor. Yemez, Jçmez, hep bu· 
nu dilşUnUr; kitap buldu mu, havı
nı lkaldınruı..z. .. 

Büyük vatan §8.irimiz Namık Kemal adı. 
na bir tören hazırlanmaktadır. Tören üniver
sitede ve ıKemalin dünyaya gelişinin 100 ün· 
cü yıldönümü olmak üzere bu aynı 21 inde 
yapılacaktır. ,Namık Kemal adma bu müna
sebetle .Maarif VekAletinoe de büyük bir 
eser hazırlatıldığını memnuniyetle öğreni. 
yonız. 

Kemal için en geniş bir tetkik eseri ola-
rak Rıza Nurun (Namık Kemal) i vardır. 
Bilyük ve meşkCir bir emek mahsulü olan bu 
eseri tetkik ettiğimiz zaman görürüz ki bu 
da. büyük inkılapçıya tahsis edilmesi borç o· 
lan kitab için ancak bir kılavuzluk yapa.bilir 
ve bu kılavuzluk daha çok Kemali milli bir 
hürmet halesi içine almakta. gösterdiği haklı 
hassasivctte aranabilir. Yeni hazırlanan ese
rin bu gecikmiş vazifeyi yerine getireceğini 
umuyoruz. 

Namık Kemal 2 kanunueV\'Cl 1888 de o1. 
dilğü.r.ı'2 göre, bugün öliimü üstünden 52 yıl 
geçmiş oluyor demektir. 48 yaşında kaybetti
ğimiz lbu dfıhi Türk, doğumunun 100 üncü yı· 
hm anacağımız bugünlerde sağ olabilirmiş! 

Na.mık :Kemalin neşrolun.mamış eserlerin.. 
den bir kısmı da. sayın Bay Ali Türkgeldi'nin 
kiltüpha.nesindedir. Ziyaretine müs.aade hl_L 
fundan istifade ederek bunlardan bırkaç kü
çilk parça ile (Prusya politikası) üz.erine "tb· 
ret) de yazdığı bir makaleden bir iki parçayı 
naklediyoruz: 

(Prusya politikası) makalesinden: 
(Makale 70 yıl evvel yazılmıştır.) 

". • • Fransa. diplomaUarmda.n - Krup 
toplan Pa.risi ateşlere gark eylediği sırada, 
tarraka·i hevlengiz ile uğradı":lan sersemlik. 
ten - Memaliki Osmaniyeyi hUccetli, sened.. 
11 çiftlikleri im.iş gibi, Rusyaya rişvet-i mua. 
venet yollu anetmek pek de istib'ad olun
maz; lnkin Prens Bismark için dünyada ne 
ihtiyaç tasavvur oluna.bilir ki devletinin ibu 
ikbali, politikasrnm bu galebe-i mutlakası ha
linde, muvazenei düveliyyen.Uı mev'udu ecel-i 
hilkmilnde olan mahud Büyük Petro vasiyet· 
na.mesinm icrantma alet olma.k istesin. 

Fransa milletinin efradında. m*ur olan 
hu'bb.t ins!niyyet ve tervici medeniyet tema.· 
yUlatı ve bahusus bu temayül uğrunda görülen 

gayreti fedaki.rane cihetleriyle hiçbir mUte -
meddln millet yoktur ki mağlup ve makhur 
olduklarmı istesin; fakat yine hiçbir müte· 
meddin millet yoktur ki Fransa hük.Unıetinin 
hemen her vakit müttezemi olan müdahale..i 
herze vekOA.ne ve hevesat-i müteha.kkimine 
\"C tazyikat-i mağruraneyi düşünüp de Fran· 
sa. politikasının medeniyet ve insaniyetçe bir 
zanıret.i kat'iye görünmeksizin - harice 
bir batve tecavüz edemiyecek surette - hu. 
dutlan içi.ne inhisarını istemesin.! .. ,, . "' . 

Aıbdillizize cuıusiye 
Jlakdem-i mes'Mu etti dehrden defi fesad 
Tlak aerefraz etllesin şahi~h-i bahr. il.. beri' 
Sat1esinde alemi ıslaha başdan baskınıb 
Avruım derdinden aztid oldu diltftl(htın 8er'i 

• • • 
Alt Paşaya tariz 

Nektıdar o1sa da berkemzede-i fitne. avaıh. 
Gene tedbir ile ıslfihlan. kaabildir: 
Vilkelô Min olunca, oıııı qüctiir carc: 
lllet.i sadr'a tcdauhıle şifa m~kildir. 

• "' * 
Terkib--i Bendden: 

Bir şel:li olurdum aam ile cerh'a nİQehdı:t1. 
Enciimleri dMım qibi olmııştu şererbdr. 
Flur.5id, nihdn olmıt$ idi, cun ruh.i mal;siul. 
Mehtli~. zi11a-1cilster idi. cmı di1-i aamhcir. 
Ferhcr.d·S1fat. airue.ı1iı ah idi. ser6:pa, 
Bir ebr·i siveh, caı!ln edib damen.i kühsar. 
Mı'2Uid .~ııkat olmıı.ş idi car1ı.ıı zemine 
Blilb'ill bile meuletme:: ic7i tih·ii enine. 
Dit.11 oldu qözüm ~rret 1le arza da naqôh, 
Gördüm ki dö1.."4Umii$ tliizilne ttib.iı fer.i môh, 
Yeni, elJl"·i ediban qibi. aheste.reu olmuş, 
B6.d, ah.i Qaribon rıibi, qamqiiı-ii cii'ierqcih 
E.tıeard.a bir savt.i hazin var idi qı(,,,;; 
Gömıiim qibi eylerler idi hasret fle ah. 
Bülbill oiüe hasr-i niqeh-i hasret ederdi. 
Pervane ise şem'ile aerrn mt et ederdi. 

(16 bendlik terki'bden ikisi budur. (Rüya ı 
adlı eserinin ba~mda okuduğumuz ve şimdiye 
kadar mUstakil bir kıt'a sandığımız şiirin hu
rada terkibin ikinci bendinden iki beyit oldu. 
ğunu görüyoruz. Maksadnnız bu kabil eserleri 
ikmal için himmetlerinden istifade edilecek 
merıbalar olduğunu hatırlatmaktır.) 

Amerikada lsveç İngUlz 
hesabına yapılan domlDyoalarıada 

Amerikada 
166 torpido 

1 Hadiseler arasmda f 

Serserilerin 
toplanması 
Her memlekette örfi •idare i

lanı bir dehşet tesiri bırakn-; 
Türkiyede muayyen bir hudut 
dahilinde ilan edilen örfi ida
re bilakis halk tarafmdan de. 
rin bir memnuniyetle kar§ıla.n· 
dı. Bunun sebebi örfi idarenin 
tam zam.ll'l_ın'tla hakiki bir ihti
yaç üzerine ilan edilmiş olma
sidır. Bu idarenin lıe1!:nngi bir 
harici tehlikeye karşı ha1.ırhkJı 
olmanın ilk şartı bulunmasıdır. 

N~teklın ilk icra.at olarak §clı 
rimizde bulunan serseri?eıin 
toplanma&"a. başlandığını öğre
niyoruz. Küçük yaşta olup yer
siz, yurtsuz bulunanlara Darül. 
aceze gi:.i bir umum.l yardmı 
mliEIBSese"in'ie bakılaC<-.. .. .r. Nis
beten yaşlı olup çalışma ka'bili. 
yetinde bulunanlar yol inşaatı 
ve saire gi~i yerlerde çalıştın. 
lacaktır. Bu şeŞit-le çalışma im· 
kAnlan temin edilme · '.! rağ
men doğru yo~..:...n. sapanlru 
hakkında tabii olarak ağır ce. 
zala.r tatbik olunac.-.~.:. 

Harp tehlikesine ka.rş hazır. 
Irk ümlcsine...,n o'ıı.rnk ışıkların 
maskelenmesi ister istemez 
zabıta memurlarının vazifesi· 
ni rorla.ştınr. Buna mukabil 
İstanbul gibi yüz binlerce nü .. 
fusu olan bi.iyük tir şehirde 
sokakların tamamiyle · karanlık 
olması hll'Sız, yankesici. E'crseri 
gibi kötülU't unsurl:.- ~ cüret. 
lerini ve faaliyetlerini arttırır. 
Onun icin ne İ1" 
olmayai'ı işsiz, güçsüz ldmselcrin 
toplanarak sıkı bir zsıbrta neza. 
reti altma. alın.malan nıul ve 
mantıi'{ın lilzum. gösterdiği bir 
zarurettir. • 

Şairin. şUphe yok ki, hakkı 
vardır: 

NUBhile -uola qelmfvenı etmeli 
tekdir 

Tekdir ile tıslanmavanın hakkı 
kötekdir. 

A .. - Doktor k1nhı verdi, ama, 
bitti. Haftaya yine gelir de verir. 

- Perh~ ediyor mu, ne yedlrl
~uz? 

- Daha bir aey istemedi, Imdi 
ıı.yuyor, lsterae, bakaldan ekmek 
alır, veririm, 

Oradan ayrıldıktan eonra bUtUn 
köy halkındn.n Muzafferin h.lkAye
slni dinledik. 

O, ateşlJ zeki, iyi bir çocuk. l· 
çlııde sonsuz bir okuma aşkı var, 
MuUak asker olacak, .memleket 
Uğrunda öyle çalışacak!.. Bunun 
önüne geçilmez, çlinkU arkadan • 
larrnn sö'yl~. 'Anam beni mek
tepten alının kendimi öldUrUrUm!,, 
demiş. 

200 tayyare 
Kanadaya satlldı 

tık destroyer denize 
indirildi 

Bidney, 1 ( A.A.) - Ingiliz 
dominyonlarmda inşa edilen ilk 
destroyer dün denize indirilmi§. 
tir. Bu destroyer A.rua.ta adını 
taşımaktadır. 

suratle yapılacak SifıaCJetlec: 
Ealbhn blr daha sızladı, bir da· 
parçalandı, 

Netn;ork, 1 ( A.A.) - Tas: Novyork, 1 (A.A.) - Nevyork 
Herald Tribune gazetesi yazıyor: 

Oraya yakın b!r f\'Vde mlsa.f"ır
dik. Dönlln gördUklcrlml, benim· 
1 beraber k6)le selın1's olan arka
da.elanı nnlııt:trm Hemen birnz çor 
ba filAn hı.wrl ttık, yanımızdaki 
k2nbılerle b r hıııstaya gönder 
dik. 

Ak!Jam Uzcrl, hastayı bir daha. 
görelim, ded'rn. Arkad:LH!ar da be
nimle geldiler. 

Birib1ıirnize ba1u~tık, gUzeJ, zeki 
köy çocuğunu bckUyen muhtemel 
facia, hep!ıınizi derin derin düşiln
dllrdU. 

United Press'in verdiği bir 
habere göre, laveçin va.kille 
Amcr:ikaya sip~ etmiş oldu
ğu 200 tayyareyi KaDada satın 
almıştll'. 

lsveç elı:iliği, Valty Aireraf 
firmasmm lsveç hü!<.fuı-:etiyle 

bu bapta yapmış oldUt:,~ muka. 
veleyi feshettiğini bildin11ekte. 
dir. 

Umum.l vali Lord Gouvrie 
bu münasebetle söylediği mı. 
tukta ·~ gemilere konulan her 
çivi düşmanlarımızın ta;butuna 
vurulan bir çivi?ll'., demiştir. 

Mareıal Peten bugün 
'Marsilyaya gidiyor 
Vişi, 1 ( A.A.) - Mar~ Peten 

yarın Marsilyaya gitmektedir· Ma.. 
reşal Arles' de tevakkuf edecek w 
Sah günü Marsityaya varacaktır. 

Ruzvelt, dUn, gazetecilere yaptr 
ğı beyanatta 166 torpltonun inşaar 
nı tesri ettirmek maksadiyle mUda· 
halede bulunduğunu bildirmiştir. 

Reislcumhur, lngiıterenin Ameri· 
kadan diğer destroyerler almak nr' 

ıusunda olduğu hakkmda hiç bir 
şey söylememişse de, yeni torplto· 
la"r hizmete tesbit edilen tarihten 
daha evvel konulabildiği takdirde 
bu vaziyetin Amerikayn İngiltere 
için bir ~ktar daha torpito ayır 
mak imkanını vereceği ıannedll· 

mektedir. 

Bu defa. bizi on dört. Yllljmda 
temiz basma entnrill, çıplak ayak: 
1ı, mavi gözlU, soluk yüzlü, fakat 
göklerin, yıldızların klZI <'lcnecek 
tadar gllzel bir genç ktt kanjıla· 
dı: Hastnnın nöbeti gcçm1ş, kn'k
mıştı. YfizUne baktmı, baktım: bu 
masum güzelliğe şaı;tmı, kaldnn. 

Heyecanların, ideallerin önüne 
geçileblllr mi? Muzaffer, bir köy 
çocuğu lse, mutlak köyde kalmn· 
er, çiftçi olması lfwm değil ya! O, 
Yaradılışında beUri daha geniş, dn· 
ha engin dilnynlıu-ın çocuğudur. t
cimizdekl alevi k!m söndilrebilir? 
Köyün yUz çocuğu toprağa bağla· 
llll'Sa, vnrsm, bir tanesi de o hu· 

(De\'amı 4 ündide) 

Bununla beraber {sveç hükfi • 
meti bu siparişlerin yarı eıede -
lini tesviye etmiş olduğundan 

kumpanya ile bir anlaşmaya 

varacağını ümit etınekte:lir. 

Yine haber alındığına göre, Ma
reşal Peten, Çar~ba gür.ü va. 
purla Toulon'a gidecek ve Perşem
be günü Vişiye dönecektir. 

Tefrika Numarası : 51 
Dedi kodu mu yaparlo.r ... Köhn bir zilıniy1.Un esi· 

rl olup gitmekte ne mana var; dimoğnnızın etrafındaki 
kafesleri kaldırıp ntmalt, pencereleri açmak, ışığa ay
dınlığa, yeni fıkre, serbest düşiinceye kavuşmak zama
nı gelip geçmedi mi? 

GUL::eren ::r nkşam karanlığında yazıhaneden eve 
gitmek Uzere çıktıktan sonra Eminönü meydanına ge
lince Beşiktaş trnmvayına binmeden ilerleyip geçti, 
Köprünün üstilndC'n oluk glbı a.'-ınuıkta olan kalabalığa 
karışarak yoluna devron etti. Bir tı:,ı·mı kadmlar ve er· 
kcltler, Köprünün mtrdi enl l''ndoı inerek vapurlara 
dolmak, tıklım tı'd::m lmhbahk içinde ezilmek ve bir an 

evvel evlerine gidip aile yuvnlıınnın basık kapısındaıı 
içeriye girmek için ac iP ediyorlnr. Bu telfu,ılarma ba· 
kılrrsa. hcps!nin ev hayr;tmdnn memnun ve mesut 

olduklarına hükmetmeli. .. Öyle ise birlblrlnden şll:uyct 
için avukat yczıhnnel"rini, mahkeme koridorlarını 

mdtran kan kocalara ne demeli! Talfilı: davaıan niçin 
ço"':ı.lıyor, hak mt rin 8 h t .. .,cbbUsleıi neden tnrafla
rm ho .. una gl•mi"or? lçtimni ııizı.mm V(' kanunların 

oocıktsI olm""a ~ .. -., s~tlerinde nakil vnsıtalarını bi· 
rlbirini y rccsin" dol 'uran '> insanların kaçh 1ta~1 ev 

lerlne g:l"'ece'•? Demek bu nsruılnrı aile vuvnsma sadık 
yapan sn.dece hUrriyets1:ılik ! 

Gülseren, bir zamandır vcnt bir p'IIl·olojinlıı en 
berl ile P.!!.T1lı o1arak M"n' ~ ba.cıl•\'ltJ1 dU !lnr.e ve mu 

ht.ı.kı;me meıl:animınsmda'-4 çarpık1 ri!rr; forkrnda değil 
dl; çrJgm h niyet h~vası uı es l"i bUyUk dağ bMları 
dumenhdır, G'" "r<'Pj" "'Ô"' r:nı <l ')• 1 cc , il' rk lr 

tifalanlıı. dola::a.n .bir elq tAha.kııSl bilrUmUştli; bayata 

ve htıdiselere yeni bir menşunın dil'mlerl arasından ba· 
kıyor ve baktığı şeyleri değişik, başka türın, asım

dan uzak ve şiirli b.ir eda i~de görüyordu; akşam sa· 
a.tlerinde evlerine koşmak için nakil vasrtalarmıı hUcuın 
eden kalabalığın manzara.smı acıklı buldu, hürriyeti: 
nln kıymeti gözünde bir kat daha büyUdilr. Kendi ken

dislne: 
- Bu hilt'riyetten istifade etmek lazım! 
Dlye düşündü, ICaraköy mey<'lanmda dagaıqruw 

insan meddilcezrlni aşarak tilnele girdi, Bcyoğlunıı 
çıktı. Tramvay islsayonıında aynı man~.anı ... Caddeye 
iki taraftan bol ış•klannı döken sUslU vitrinlerin öntin
den, yaya kaldrnrnmdan, tUrlfi şekil, renle ve kryafet· 
te, türlU dil konu0 an, karışık hilviyctli klitlenin arasma 
karışıp ilerlemekte büyUk bir zevk <'lu 'Uyordu. Niçin ve 
nereye gittiğini bilmiyor, fakat sebebini <'IOşUnmeden, 
hesabını verm~ğc mecbur olma<'lan, başı boş bir ·ya
şayışın lezzetlerinden faydnlanmak istiyor. 

Büyilk mağaz'.tların kapılarında neon ziyalnıile çi· 

tllmiş renkli reklfım yaz'!lan h()l?una gidiyor: yanıp sö
nen, olduğu yerde dönen, turlU şekle bürünen ~ıkh 
ilan levhaları hoşuna ridfyor: camekA.nla.rda görülen 
pal1ah kürkler, iisl1erlnde otuz iki lira. kırk l'rn. krrk 
b~ lira gibi etiltetler taşıyıuı i~knrpinler, bin bir ıııfü•H1 
kUcük k~dın el;YMI ho::ıuna gl.dlvor; bu hirib:rine gir· 
ITliş frtbi 1:; iço ytlrüven, clllen, konusıı.n. W1rln ve se 
hPv1 s ::ler çıkrran fn"sn a..'l{mı hoı:ıuna g!divor. Çalgılı 

b\r loluınbıva, s"raz~c.i lrt;anlıtrm. fyl gfvfT'mfA. tabi· 
ve 1 1.;m,.~l"rfn vıı.rt emlnk Ml:o:"l kadTTI1<ır 1tıtrnf<'mı1:ı 

h!'l b•~ tnk,,11!1f, l+lna VP T"'"'TP"',.....le Yl"M"'k y<'"11.rlerl. !<;
ki içtikleri kl n.r VP pıı.."ıah ~1ı>11ee yı>r1"1"~en hirln,. 

girmek ve orada tek bıı§ma bir nıaaaya oturup pınl pı
nl bir salonda onlar gibi bumunu yuka.nya kaldırıp ha
vayı koklamak hoşuna gidiyor. 

Şeker tnbrlkıısmın aabık {llUdUrU Ahmet Tu[gudun 
böyle bir hayat i4$inden yetişip içki, eğlence ve kadın 
teslisi ile ömilr silrdüğünu ona söylemişlerdi. Huylu hu· 
yundnn vazgeçemez, Anadoludn. sıkılan ve fa}lrikn mü· 
dürtnğUndcn istifa edeı-ek ortadan silinen Ahmet Tur· 
gut eğer Avrupa şehirlerinden birine gitmemişse mut· 
laka lstanbulda ve nıutılka BeyC'ğlundadır; bu gece 
de buradamı ve acaba bu çalgılı lokantaların hangisin 
de k{ınlerle yemek yiyor? 

Kalabalığın içinde, Mğtnda solunda. tanımadığı kim
ııclerle omuz omuza, cereyana kendini bırakınııı bir hal· 
de y\1rllmekte iken bir zamandrr yn.ru bnştnda giden 
delikanlınm Adeta koluna girmrğc hazırlandrğını ve ku· 
!ağının dib!ndc sıcak fı~ılhlar halinde ona bazı teklif· 
lerde bulunduğunu farkederck fena halde ınkıldı, ilk 
rast geldiği aydınlık camlr knpıdan içeıiye girerek 
kurttıldu. Delikanlr sokn\.:ta lmlmLS v~ elbette başka 
ucuz ve kolay kadmlar aramak Uzere ytirüyüp geçmiş 
olacaktı. 

Kibar bir salonun hannnefc nd,isl zannedilebilecek 
kryafctte sUslU ve gilıel bir kadın GUl.serenı karşrlamış 
.ve mavi rşıklarla şairane bir köşe halinde ?nls:üirlerinl 
b3kllycn bir masaya gütfü:·üp oturtmuştu. Temiz kılık· 
lı, genç ve yakışıklı bir gnnson ta.baklan, çatallan, bı· 
çaklan, içki kadeblerlnl filluı hazırlarken başka bir ka
dın elfntle yemPk listesile karşmma dikilerek nazlkAn~ 
Pmir beklcm.Pğe baelamıştı. A'f. knlsm, kadına: . 

Beykoz belediye 
ebesinden §İki.yet 

. Beykozda oturan ve Beykoz de.., 
n ve kösele fabrikasında çalışan 
adresi bizde mahfuz lsnıaı: isimli 
bir vatandaşımız dün matbaamıza 
gelerek ııu ı;ikayette bulundu: 

••Beykozda oturuyorum. Karım 
hfunile idi. Do~rum günü )'aklaşı
yordu. Fakir olduğum için bele
diye ebesine müracaatla haı;tamla 
meşgul olmasını rica ettim ... Ağrı. 
lan başlayınca gelirim,, dedi. Ağ. 
nlar- başıadı. Doğum saat mesele
si oldu. Koştuk çağırdık. "Hasta. 
yım, gelemem,. diye nazlandı ve 
araba· tutunca gelmeğe razı oldu. 
Biraz hasta ile meşgul oldu. San· 
cılar şiddetlenmce birdenbire has
tayı bıraktı gitti. Komşu kadınlar. 
dan birine: "Hastanın çalısı dar
dır, diğer ebeye müracaaı etsinler,, 
demiş. 

Bunun üzerine hükQmet dokto
ru vasıtasiyle can kurtaran otomo.. 
bili getirttik ve hastayı Zeynep 
Kfunil hastahanesine kaldırarak 
kurtardık .. 

Hastayı eve naklettiğimiz za. 
rnan da yeni bir müşkül ile karşı
laştık. Belediye ebesi bu kere d 
hastaya lazım olan ihtimamı yap.. 
mak tizere eve ge'mek istemedi ve 
gelmedi.. Halbuki bu ebe beledi
yeden maaş a!d1ğ1 gibi benim ça
lışmakta olduğum fabrikadnn da 
ayda on lira Gcret almakta~ır. A.. 
J5.ka1arlann nazan dikkatini ceı. 
betmenizi rica ederim. 

Cezalandınlan 
şoförler 

J-~vvelki gece yansından 50ll1"a 
ışıklarını maskelemiyen Uç oto. 
mobil soförü yaknfa.nmış, Pasif 
Korunma kanununa göre 25 lira 
para. cezasına çarpılmışlardır. 

Bunlar 2068 numaralı otomo
bil şoförü Remzi, 2402 numaralı 
otomobil şoförü Sava.rş ve U62 
numaralı otomobil eoförü Faik_ 
tir. 

Sivasa kar yağdı 

Sivas, 1 ( A.A.) - Mevsimin 
ilk kan bu gece sabaha karşı yağ. 
ını,. ve ince bir tabaka h;ılindr 
Ct'lddcleri kapla.nu • r. 



Ponitika: 

Sirkeci garının önünde, açılması Buradaki b'nalarm ~ ıkılmıusiyle 
!stanbulun imar planı mucibince Sirkeci garının önünde büyük bir 
takarrür eden, meydanın bir kısmı meydan açılmış olacak, şehrin en 
geçen sene ikmal olunmuş, fakat kesif hareketli mmtakuı olduğunu 
asıl mühim kısmı teşkil eden tram- kesif hareketli mıntakaaı olduğu 
vay caddesi üzerinde binaların is- halde en dar geçitlerden biri olan 
tlmliki ve vıkılmaSJ geri kalml§tı. Ankara caddesinin bu dört yol ağ
Belediye Sirlcecide işa~e.t me~.uru :ıı &Çılml.lf olacaktır. 
köfMfndelı:i mahallebıciden ı_tiba· Yenı vaziyette şimdiki Sirkeci 
ren Vezirbahçe sokağına, yanı ga- tramvay durak yeri garın ônüne 
rm yeni cephesi hizaııına kadar o- alınacak ve buradaki tramvayların 
lan ·binaların istiml!kini ikmal P.t· tehlikeli kavisleri gcnişleUleeektir. 
m.iş ve binalarda bulunanlara tah· Sirkeci garının yan cepheeine 
liye emri verilmiştir. Bu arada giren tramvay haltı da tamamen 
tahliye edilen binaların yıkılması· I ortadan kaldırıla~aktrr. 
na başla.nmıştır. 

Emniyet müdürü 
Ankaradan dönüyor 
Bir iki gün evvel, Dahiliye Ve

Weti ile emniyet işleri etra!mda 
tem.asta bulunmak üzere Ankara.ya 
giden İstanbul emniyet mlldilril 
Muzaffer Akalm, bugün Antara
dan dönecektir. 

Muzaffer Akalın vekilete, İs· 
tanbulun ışık karartılması faali~ 
ti etraflPda. izahat veımittir. 

Sıhhat Vekili dün 
Ankaradan geldi 

Poliste: 

Bir gencin ayakları 
kesildi 

Fatihte oturan Cafer adında bir 
genç, en•elki gece saat 24 radde
lerinde sarhoş bir halde Şişhane 
yokuşundan foerken , vatman Hak
kının idaresindeki Aksaray - Har 
biye tramvayına atlamak istemi§, 
muvazene.sini kaybederek tekerlek 
!erin ara.<ıuıa yuvarlanmıştır. 

Caferin iki ayağı birden ke6il -
miş, baygın bir halde Beyoğlu hu· 
tanesine kaldırılmıştır. 

Vatman hakkında takibata ge
çi~tir. 

Bir randevu evi 
kapatıldı 

Sabıkalı randevueulardan Ay'e 
Nimetin. son gilnlerde, Beyoğlun
da İstiklal caddeaiııde Nurziya ao
kağtndakl 30 numaralı Mehmet 
Habip apartımanmm 1 numaralı 
dairesini tutarak. yeniden randevu· 
culuk yaptığı haber alınmış ve ev
velki ı.::ecı> daire birdenbire aran
mrştır: Arama sonunda iki kadın· 
la i.iç erkek bulunmW}, apartnnan 
dairesi mUhilrlvm;ıtir. 

Kadmlar mua~ ..-....ı
m'ş, Avşe Nimet haWımda talra>a
ta geçilmi~lir. 

Otobüsle ..._,..,. 
carplflı 

Şoför Sül;ymanm i~ 
Edirnekapı - Cihangir otobüılU 
evvelki gece garajına gitmek tise
re Taksim belediye bahçesi önün
den geçerken arkadan gelen 193 
numaralı tramvay a.rabaamm aa· 
demesine ms.ruz ikalmHJ her ikW
nin de camları kınlmlfbr. 
Çarpışma yüzlinden tramvayda· 

ki yolcular telişa dilşmUtlerae de, 
insanca zayi.a.t olm~. 

--<>.---

Biıtün memlekette olduğu gibi, 
1 tanbulda da askere gidenlerin; 
g:ride bıraktıklan aile~rine esas
lı ~ardım bu aydan itibaren başlı· 
yacaktır. 

ıoo liradan fazla aylık ve ücret 
alan t5tanbullular ile yUz liradan 
fazla geliri bulunan biltiln İstan
bul tıalkmdan yüzde iki ve da.ha 
fazla vermek istiyenlerden bun
dan ziyade ~ardım kabul edilecek
tir. Maa.s ve ücretlerden bu teber
ru devlet ve müessestlerce kato
lunacaJdrr. Defterda.rlık bu husus
ta. tertibat almıştır. Kesilen para
lar vardmı komitesine verilecek
tir. · Aynca doğrudan doğruya 
1kametgi.hlardan almacak teber
rular da mahalle mUmessillerince 
ve makbuz muka\ıılinde toplana
caktır. 

Görüp düsündükçe: 

'~ Nasu ,, tarla 
lı • • 1 ' · nıçın , , er . 

'·l'rans:ı~a nr oldıı? .. ", "l'nuı 
8& Rt,'<len t,:ıiktü ?", ''l 'ran!>rz boz;.tu· 
nunun st•lx•plerl ıwdh ~", ''l'ran
sanm :\'lkılııı-ı karşısmda" •.. Bun
lar, ı.un Uç a)dır.nbeıı, hemen her 
gazetede ra ... tıa.dığrmır., l azı ba.)lık 
l&rıdır. 

E ki bir sair: 
Cümlenin mabudu bir ama rha-

' et muhtelif 
nuısraik, bu türlü hükiimlere du
kunmuştu . . Fran. .. a, haklkatt>n hiç 
umulmaz bir şekilde, ~~tırda)a ça· 
hnlaya de\ rildi. Hudutlar, tahta 
perdeler gibi çizmeler &ltnıda kal· 
dı. "Majlno", dillt"re destan ol
mu~tu, bir tek top atmadan t..s· 
Hm bayrağını çekU. '·Scdau" ıla 
dünya, bir nıüda.faa harikat;ı bekli 
yordu. Bet<>n n çeliğin, lağımla 
torpilin hiçe indiği gürüldü. Sanki 
o topraklar 'atan sınırı değilmiş 
M;ibl, düşmana. hıra.kıldı. K~anlar, 
köprüleri bile ıtfoıağa 'akit bala· 
ınadılar. 

Kan selleri il' ı,,ıh en huı.rUn~.i.i 
harı,, hütiin Belçlkada, "J.1andr" 
larda, ·'Sedan'' lar "\'en~nnd hat
liln" ndakf ~rpı mlar • ıla ancak 

eUi ~ lıl Jildel ilö n yaralı 
\'6nlljl ...... ellııılel1n )llkUnU, iki 
bucuk ~ \-.Ntr. Bu bilıiu~o, 
l<'n.-. ....... 1Ul ı..rp etım,>digi· 
nl at&kça .. temıılr. "Venliln", 
''1'.lanı", d~lye,;., ''Namur" «An· 
ven» gibi, ta:rHle mal olmuş kah· 
1'9Gın1'1hk mc:vdanlarmd3 şan 'c 
şerefJe. yük • nler, Jıe.nüz sa~iC'n, 
:mfer takının altındaki Me&hul As
ker ID4'7.&rı halit ale\' fışkırırk<•n, 

btl iş AMii ) aınldr !' Blhniyonız, öy· 
lıe MIU)'onun, ki Jıerp bitme len, 
s&alAir ıııln<'Jrierl ~ nlmadul, tarl 
hin büyük \ e oh ı ınahJı:em~l ku· 
rulnuıdaıo, bu "na .. mlar •·ni
çin" lf'l1n düğümleri lı" çösUbalye
oelc. 

l'a.lwz Z&\'9.lh Jlıuııra, ortada ya· 
şıl&n, örnek olan, lbr Ue !K'yrr.dl· 
leın bir levha ola.rak, kim hlllr da
ha ne kadar zaman bö) iP difh~rde 
dol&.~. 

Dün akşam, köttiphaııemdc bu 
mUletin yarattığı eserrere bakar
ken, içim burkuldu. Bu kudrPt, o 
milletin en büyük zaferi ola.ra.k 
gönlümde \"C kafamda. yasıyor. Yl· 
ne jtfmdc sönmlyen bir tman m<'S· 
atesi olaraı:.t şunu tn.,ıvon1m, kt hlr 
gün Fram•a)ı :\'in<" bn kitaplar, bu 
kltaplarm yetl!>til"t'Cf'ii nesflln 
lmrtaraca'k, nnn ~ki şanma tf'k• 
rar kavaştur:ıl'aktır. 

Hakkı Sülın. GEZGİN Diğer taraftan İstanbul şehrinde 
bu şekilde kati muavenete muhtaç 
asker aileleri yardım komitesi ht· 
rafından te.sbit olımmuştur. Bu şe· 
kilde yardıma birinci derecede 
muhtaç asker ailelerinin 3000 ka
dar okiuğu tesbit olunmuştur. Top· 
lanacak teberrüata göre bundan 
sonra gelenlere de yardım iınklnı 
aranacakır. 

1 GONDEN GONE 

Vitamin propagandası, meyva fiyatları 
Belediyenin 40 bin Unuu 

yakında dağıtallM'ak 
Asker ailelerine yardmı için be

lediye bütçee.inden verilmesi ka· 
rarlaştmlan 40 bin liranuı, her ka
zada hazırlanan ya.rdmı cetvelleri· 
ne göre, dağıtılmasına bir kaç gü
ne kadar başlanacaktır. Tevziat 
mümkün olan ıUratle yapılaca.ktır. 

Askerlertmbe hediyeler 
Diğer taraftan, Kızila.y cemiyeti 

latanbul villyeti miimeamlHği sı -
nırlarmıw be1diyen kahraman u
kerlerimize hediyeler göndermiY'J 
halkımızı teşvik i~n bir ıbeyann&
me neşretmiştir. Bu beyannameler 
evlere ve ticarethanelere tevzi o
lunmuştur. 

~· kapaJJÇ&l'ilda b1r eıya 
lrabaltl ............. .........,. 

Almanyadan 39 
lokomotif geliyor 

Almanya ile aramızda yapıl~ ı 
son ticaftlt an18'JD88ı ile abnaıı_ 
yaya 8&öuı wtllnlere mukabil 
gelen eşya arasında tıbbi allt, 
fotoğraf klğıdı, gözlük camlerı , 
traş bı~ağı kimyevi maddeler 
bulunmaktadır. 

39 lokomatif te yola çıkarıl. 
mrştır. tık parti bir kaç gilnıe 
kadar memleketimi7.e gelecektir. 

Kamyonla araba 
çarpı§tı 

P t YASANIN meyva fi
yatları Ur.erinde tetkik 

yapan bir arkadaşımız !fU cet.. 
veli çıkarıyor: 

Bu seneki kış meyvala.rı a.. 
rasında en pahalısı elmadır. 
Meyva Halinde en kötil elma 
bile kilosu 15 kuruştan satıl
maktadır. Manavlarda 25 ten 
aşağı yok. 

Amasya elmaları 40 kuruş -
tan yukarı fiyatlarla satıh· 
yor. lyi cins Ankara armu
du 40 kuruştan yu.kan, ikinci 
cins iee 25 - 30 kuruştur. 

Hani şu kompostusunu lez -
zetle yediğimiz ayva yok mu?· 
Onun tbile kilosu 25 şi bulmuş. 
Oımnet JDe)"Ya9I da I'' leri -

bir tanesi bile diişUrU.lmeden 
yenildiği takdirde ''C-etınet,, e 
girmek mukadder olduğu ri· 
vayet edilen narlar nisbeten 
ucumur. Ucuz ~miz de, 
tanesi 15 ile 20 kuruş anunn.. 
da ... 

Başta sevimli doktor mu.. 
harrir G . .k. olduğu halde, eli 
kalem tutan bütUn doktol'la
rm alfabe aıraaiyle herbiıb 
iaimler koyarak ''Vitamin, 
vitamin!,, diye hayklrdıfl '* 
zamanda, bu vitamtmn en ~ 
reketli rnenbalarmde.n biri o.. 
lan meyvaların bu dere::e pa,.. 
halı olmuı cidden arzu edft
miyen bir §eydir. 

Ancak iburada anlaş!lamıya.zı 
ve muhakkak tasrih edilmesi 
lbun gelen bir nokta var: 

zannetmeleri midir? 
Kanaat bu ise y~yorlar. 
Yoksa daha temiz meyva 

sattıklarından mı? 
Yine yanrlıyorlar diyeceğiz. 

Çünkü mesela, pırıl pml g_öz 
alıcı bir şekilde raflarına dız. 
dikleri elmalarını, µıh arla rı. 
na sürterek veya kirli bir pa
ça\Ta ile parlatmadıkların.ı 
kim temin ede'bilir? 
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~yvalar, gelişi ~ bir 
mütevazı dükkanda ni.9beten 
da.ha aş~ı fiyatlara satılır
ken, Beyoğlunun cadde UstUn.. 
de, Talimhane veya Şişli gibi 
muhitlerin köşebaşlarmdaki • 
manavlara gelince tasavvur e. ~--~----.,.----""""' 
dffnıez farklar gösteriyor. :E Pazar teai Salı 

d Acaba bunun sebebi, oralar- > 21. Klıı. 3 I. KAn. 
a oturan vatandaşlann Xa- ~ 

ru.n gibi ?.engin olduklamu c 
..... Z-....: ı 

Kaemı: !6 

Zilkade: a 
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VakJUer Vuatl Emnl V&Mtl Ezani 
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.bdadl ıus 9.46 16.28 9.46 
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.hmak 15.U U.J9 15.22 ız.<10 

Sinema ve Tiyatrolar 

ll~'li~I .~re!!!~!::!~ k..-da Akşıun 20.SO da 
I DADI 

<.:emal Sahir Jübileıi 
En meşhur ve en kıymeUi operet 

88.Jl'atkA.nIIU2 Cemal Sahir JUtıüel 
3 Birlnciktuıun Sab ,....bir T1yatr08U ...,.. _ trosu ar-
komcdl kısmında Şebir ,,,ya .,ıt. ıı:n 
tilıtleri: KıymeW ııan'atkAr N Tarla 
mC§hur okuyucular. Çard'taarettln 
kugu operetleri, Nafl~.ı. rolllllde 
Hocaaı, Nafit ,Afacan ,.-.....- · 
Gt.,e açıktır. 

~ Beyoilu Halk ~ınema.ı 
...... ıı ile: Alk ,......_lan, Ya 

011, n Dlrt. 
Her A.._ • ~~ Va""9te 

(~CAZ) 



ingiltereye 
Alman tayyareleri 

dün de hucum 
ettiler 

Londra, l ( A·A.) - Ha' a ve 
dahili emniyet nezaretlerinin teb. 
}'"''• 
ıgı. l ·1 . b Bugü0 ngı terenın cenu u şar-

kisi üzerinde bazı dü~n faaliye
ti olmuştur. Düşmanın küçük tay. 
yare teşekkülleri avcı -.e a\·et .. -
bombardıman tayyarelerinden m.u~ 
rekkepti. Bu te~kküllerden hiçl;>ın 
Londranm cenup kıyılarından ile. 
ri geçememiştir. Ve bugür. ancak 
oraya bombalar atılmıştır. Bu~ 
balar az hasar yapmış ise de bır. 
kaç kişi yaralanmıştır. 

Şimdiye kadar alman rapor!~ 
göre, bugün iki düşman tayyaresı 
düşilrülmüştür. , 

Geçen gece Southampto~ a kar. 
şı mühim düşman tayyare .ırnwet
eri tarafından yapılan taarruz 
hakkında yeni tafsillit alm.rnıştrr. 
Diğer şehirler üzerine de son za. 

manlarda yapılan müteaddit taar. 
ruılarda olduğu gibi şehrin merke
zine kasten hucum cdilmi Ye ma
ğazalarla evlerde çok hasar olmu.. 
tur. Şimdiye ~adar alın~ raporla.. 
ra bakılırsa, ınsanca zayıat o ka
dar yüksek olnuyacaktır. Şehirde 
bütün hizmetler çok güzel işlemiş 
ve bilhassa bu hizmetler arasında 
işbirliği fe\'kalade mükemmel ol
muş ve büyük işler başanlab~lm!ş.. 
tir. Bu arada yangınlar önlenılmış, 
ve evleri yananlara ba~a binalar 
ve yiyecek temin olunmu~tur. 

Loncira, 1 ( A.A·) - Hava ve 
dahill emniyet ne.ıa.""etlerinin Cu. 
martesi akşamı neşredilen mü~te. 
rek tebliğleri: 

Bugün gündüz düşmanın hava 
faaliyeti başlıca doğu - cenup böl. 
gesine tevcih edilmiş ve bu bölge. 
de muhteiif yerlere bombalar bı
rakılmıştır. 

Oğ!eden evvel küçük bir düşman 
hava grupu Londra üzerine gele. 
rek bombalar atnuştrr. Ciddi hasar 
"ardır. İnsanca zayiat yüksek de
ğildir. 

Bugün üç dü~ tayyaresi dü.. 
ihiil.müştür. lki lngiliz tayyaresi 

ka;ıpt.ır· Fakat' her ıkisinin de pi
ıotları sağ ve salimdir. 

Londra, 1 ( A.A.) - İngiliz ha.. 
\a nezaretinin istihbarat bürosu 
bildiriyor: 

Sahil muhafaza teşkilatına men 
up Blenbeim tipinde tayyareler 

dün şafaktan evvel Alman işgali 
altında bulunan Lorient deniz ili;. 
süne hücum etmişler ve yüksek in.. 
fılak bombalariyle yangın bomba
ları atmışlardır. lngiliz tarrareleri 
Jöne:ken beş büyük yangmın bü
tün ~iddetle tahribat yaptlğt ve in. 
filaklar vukua geldiğini görmüştür. 

Kolonyaya hticum eden I ngiliz 
t:yyareleri dahili limanı şiddetle 
bombal'Clıtnan etotl~ler ve çıkan bir 
ç..,k yangın uzun mesafeden görü
le',ilmişt.ir· 

Tayyarecilerin söylediğine göre, 
d~aroa y angmlar çrlanış, i ,1filak. 
lar \'illctia ·ğe!mistir. 

Bolonyada bUyük çapta mütead 
dit bombalar dört dokla \'e ch•arr
na isabet etmistir. Yangın bomba. 
)arından bir çok küçük ve bir tane 
de çok büyüük yangın çıkmıştrr. 

20.000 toniuI< .,.,, 

Alman iaşe 
gemileri batırıldı 
undra, 1 ( A.A.) - Hava ne. 

zaretirıin istihbarat büro<>u di
yor ki: 

Sahil müdafaa te~ilatına men.. 
~up Beanfort tıpinde bir tayyare 
geçen Cuma gi.ınü 72 saat içinde 
uçuncü defa olmak ü.ı re du~ 
ıaşe gemilerine karsr mu,·aff akı
yetli bir torpil taam{zıında oulu'.1-
muş ve bu sureti.: düşmanın 29 bın 
tonılatoluk iase gemileri tahnp e
dilmiştir. Dü;rıanın sekiz bin toı;
luk bir vapurunun arkas1na bır 
torpil isabet etmiş ve şim:ılt Hol. 
landa sahillerinde batmıştrr· 

Daha önce, kuwetli himaye al
tında giden daha küçük vapurlar
dan miırekkep bir kafileye men~up 
diğer gemi ele geçirilmiş ve tayy~
remiz ha\'a dafi toplarmm saçtı~'I 
ateş tufanına rağmeı; . v~punın ü.. 
zerine inmiş \'e torpılını atmıştır. 
Tayyare daha uzaklaşma,Jan bu 
vapur da arka tarafından batıyor
du. Sonradan oralarda dolaşan bir 
devriye mczkür Yapurun yalntz üst 
kısmının su üzerinde bulunduğunu 
tesbit eylemiştir. 

Londra, 1 ( A.A.) - B1hriye 
nezareti bugün aşağıdaki tebliği 
ne5retmiştir: 

Bu sabah hücumbotlanmızdan 
bir taarruz de\'riye kolu. Hollanda 
sahili açıklarında büyük !>ir düı:
man iaşe gemisine taarruz ederek 
hasara uğratmıştır. Bu Yapur 
5.943 tonilatoluk Santos a.ıındaki 
Alınan gemic.idir \'e Escaut man
sabı açıklannda torpillendiğini 
bildiren imdat işaretleri vermiştir. 
Bütün hücumlarımız dönmü5tür. 
Yalnız bunlardan biri, Santo.:;'a re. 
fakat eden harp gemisinin ateşile 
ehemmiyetsiz hasara uğraınıştrr. 
Tarafımızdan iki yaralı yardır. 

Şimal denizinin diğer bir krs
mmda hafif kuvvetlerimiz de\·riye 
gezen bir Alman hücumbotunu ta_ 
kip etmişlerdir. Dü)ll1an hiicıım
botu daha fazla olan siirati saye.. 
sinde karanlıkta kaçmağa muvaf
fak olmuştur. 

Amerika, İngiltere 
(Baş trırafı 1 ine.ide) 

T kyo, 1 (A.A.) - D.N.B.: 
Gazeteciler toplantısında beya -

nAtta bulunan hariciye nezareti -
nin sözeli.sil, Nankin anlaşma.smm 
bir sulh muahedesi olmadığını bil
dirmiş ve sulhun ancak Çung King 
mukavemetten vazg~tiği \'eya bu 
mukavemet kırıldığı 1.aman akde
dileceğini söylcmi!jtir. 

Xank~n, 1 (A. \ .) - D.N.B.: 
Yeni Çin - Japon muahedesi

nin imzası milna.sebcüle Japonya -
nm Çindeki fevkalade mümcsslli 
general Abe bir nutuk söyliye'l"ek 
dem~tir ki: 

Bu muahedenin elıcmmiyeti im
zasında. değil tatbikatmdadır. Ye· 
ni Çin - Japon muahedesi, Çin 
cumhuriyetinin yegane meşru hü
klbneti olan Nankin hilkümetini 
tanmıaktadrr.,, 

General Abe, Japonya ile Çin iş
birliği yapmadıkça uzak şarkta ye
ni nizamın kurulması mümkün o
larnıyacağını ehemmiyetle kaydet
m.ietir. 

l,onılra, 1 (A.A.) - Japonya
nnı milli Çin hükumeti olarak 

~ · ı · K 1 Nankin hUkümetini tanıdığına dair 
ıngı · ız ra 1 Tokyoda neşredilen tebli~ hakkın-

da Londranm ııalahiyet.li makam
( Baş tarafı 1 incule) lannda şu cihet kaydediliyor ki, 

Filo kumandanı Almanya ü.ıe- İngiltere hükümeti Çin m~ru hil
rinde 23 uçuş yaptığını söy!edjği kbleti olarak Çankayşek hüküme-
zaman Kral şunu sorm~kr: tini taıumakta devam eylemek· 

- Berline gittiniz mi? tedir. 
Anısturalrah olan filo kuman. Londıa, 1 (A.A. ) - Röyter a-

danı gülerek şu cevabı ."~~~tir: jane:rnın diplomatik muhabiri bilri
- E\-et orasını pek ırı bilıyo- ıt-ı:ır : 

rum. Japonyo ile Nankindeki kukla 
Berlin üzerinde uçtuktan sonra hükümet arasındaki müna.sebetl&

dönen diğer Ol{ bombardıman tay. ri tanzim eden muahede umumi 
yaresinin miıürettebatı da bu sıra- mahiyeti iliba.rile gcçPn sene Al
da !>alona girmişlerdir. Kral, tay. manya ile lScwakva arasında imza 
yarere kur~anda eden pilotun eli- edilen muahe<ley~ beru:emcktedir. 
ni sıktıktan sonra akın hakkında Yang Sing \'ey hlikiımelinin iti
bazı sualler sormuştur. Almanya bari nüfuzunu tannnakla ve her 
uıerinde 25 uçuş rapan bu pilot ga.}utd:ı. kıı.redrklt bir işbirliği ya
demi~r ki: pılmaıu zaruretini kaydetmekle 

- Talih bize yardım etti· Tam bera.bor, T?t\8-~edP, sulh ve asayiş 
·akt' d bul ti ld Bo bal teessils ~dınceye hda'I" J apon kuv-

' ın e u ar aç~ !· m a. vetlerinin Çinde kalmalnrmı eart 
nm!%1 ata~k~ hedefım.ız olan gan koşmaktadır. 
vazihan gordük. .. . Japonya memleket harici lınti _ 

Kral, Almanya. ~nn?e yapılan yazlannda.n sarfı nazar etmekte 
S?n ak~am ve ıstıla lı~nl~rına ~e de buna mukabil Çin hUku _ 
~t fot<>&'raflan gozden geçırmış ve 1 met.ini" b:ığh bUtün topra.kl&r ora
bılhassa bombalann pa~ayışm~ ve da yaşamak ve ticaret yapmak is
Alınan doklarmrla buyi;ik tarribat tiyen Jaronlırn:ı serbest buluna -
yapan yangınları tcsbıt eden fo- caktrr. 
toğraflar üzerinde du.rmuştur.. Mııahedcnin en mühim madde -

Mürettebata verılen talımatı !eri )ct')mlinizme ait olıı.nlandrr. 
dinledikten sonra Kral, Almanya B-J ma1dP.l ::-. komlinist ta.lıri
tlzerine ba~a bir akın yapm.ağaj Utma. kıırşı karşıltklı müdafaa 
hazırlanan ağır yüklü Yellington husu!>undr. sıkı bir işöir1iği derpiş 
tipinde diğer bombardonan taYY<'- etmektedir. 
relerinin de hareket ve avdetierin- Böyle bir ta.manda Uçlil pakt. 
de hazır bulunmu~tur. ort.a.klamıdan biri tara.fmdan kas· 

·Almanya- kuçük 
tahtelbahirler 

yapıyor 
İngiltereye karşı harP. 
denizde ve ha va da 

§iddetlenecek 

-Bıendizige 
12 ton bomba 

atıldı 
Kahire, 1 ( A.A.) - Ha.~ 

kuvvetleri umumi kara.rgihnttıl 
tebliği: 

28.29 sonteşrin gecesi hava 
kuvvetlerimize mensup bom. 

Londra, 1 (AA.) - ltalyanla. baroıman tayyareleri Brindi.m 
rın Epirde ve Arnavutlukta uğra- üzerine müteaddit hUcumlar 
dıkları mağlubiyetlerle ltalyan do_ yapmışlardır. 
nanmasının yediği darbeler Al- Askeri hedefler ü?.erine 12ı 
manyayı yalnız kendisinin bir iş bin kilo ağırlığında yük!'ek in -
görebileceğine Ye bu sebeple mu.. filaklı bombalarla yangın bom
harebelcrin sahnesini bizzat kendi- balan atılıruştrr. 
sinin intihap etmesinin rnzon gele- Bu bombalardan bir grup?-1, 
ceğine ikna etmi~ görünmektedir. bir hat halinde, rıhtmılarla bdn 
ş:mdıki manzara Almanranın si- zin depolarının bulunduğu şeh -
yasi Yeya sair tebcp!crden dolayı rin cenubu şarkisindeıki mmt&
A vrupanm cenubu şarkisinde as. ka arasırı..a düşmüş ve büyük 
kert harekata derhal başlamamak bir yangınla müteaddit küçük 
Ye mücade'.esini ~arp tara fır.da, ., angmla.ra sebep olmu§hır. 
ha,·ada ve denizde !ngiltercre kar-
şr de\"am etmek fikrinde olduğunu B~ Y.a!1gınla;. ~sn.a.s~nda. !>iz' 
göstermektedir. Almanların Ka.. çok ınfılaklar ı.şıtılmıştır. Dığ6r 
narya adalarında gösterdikleri fa- 'bom?~lar da lımanın .cenub~ 
aliyet, bu noktai nazardan mani. ş~rkı.sı.nde bulu~an denız ~e.z 
dardır. Nihayet Londranın gayet gahlar~f·le .?enzı~ depoları cıva.-
iyi haber alan siyast mahafiline rma d~şınuşlerdır. . . 
gelen haberler de Alman yanın kü- Şclmn cenubu garbısıooe .. bu
çük hacimde vani 300 - 400 ton.. lunan parke etrafına duşen 
luk tahtelbahirleri seri halinde in- bomba~arla lima~ı~ cenup ta:,: 
şa etmekte olduklarım \'e bunların f mdakı ucunda ıki yan~ . 
harekr.ıt c;ahalan dar olmakla bera. ha çıkarılmıştır. Pek E? 1.~detli: 

' · "da.f +,,.,,. y hucum ber Fransada Lorient limanı ile mu aa. ~ıne r.a.ıpn<:n . -
kabil olduğu takdirde Kanarva a- larımız sona erd~rıhn.~ş. •e tay
daalrına istinad ettikleri tak.dirde yarel~rimizd:n hıç bırı®e ha.. 
şarki Atlantikten geçen l ngiliz va- sar bıle Yakı olmamıştır. 
pur kafilelerine karşı yapılan hare- Garp çölünde Sidi Barrani, 
katı daha ziyade tazyik edebile. bomba, Tamimiye tayyareleri· 
cekleri merkezindedir. İngiliz ami- miz tarafından taarruzlar ya
ralhğr Alman taarruzlarının arL pılmıştır. Sidi Barrani ve Bom.. 
mac;ına kar~ı ne gibi tedabir itti- bada askeri binalar iizerinde 
haz etmiş olduğunu bittabi gizli doğrudan doğruya isabetler 
tutmaktadır. l\1ühim o'.an nokta kaydedildiği gioi dağınık ıbir 
bu tehlikenin genişliğini Ye ehem.. halde olan Ta.mimi karargahın. 
·niyetini tamamiyle takdir edebile- da birçok yangınlar çıkarılınış-
cek bir vaziyette olmasıdır. t 

Buna karsı ittihaz olunacak mü 
dafaa tedbirleri arasında ilk akla 
gelen ~ey, kafilelerin daha ziyade 
ta](\·iyesidir. Bu gemiler tngiltcre.. 
ye, gün geçtikçe yalnız harp leva
zımı taşımak \'C harbin idamesi 
hususunda kati sure::tte elzem olrm_ 
yan iptidai maddelerle yiyecek 
ueyler naklinden vazgeçmek usulü
ne yanaşmaktadırlar. Bu usul ge.. 
len gemiler avdetlerinde de dolu 
olarak gidecekleri için İngiliz ihra
catınr katiyen rahne<lar etmiyecek. 
tir. Yalnız Jngilterenin Okyanus 
denizinin öte tarafında bulunan 
mü~terilerine, İngiltere kendi itha
latını tahdit etti~inden dolayı on
ların da ln~iltereden yapılacak it
halatı tahdit cihetine gitmemeleri 
lazım gelece~i anlatılmak icabeder. 
Harp halinde bulunan bir memle.. 
ket bittabi sulh halinde yaşayan
larla ayni şeraite tfıbi tutulmaz. 
Her halde lngilterenin ı\kdenizi 
temizlemek hususunda gösterdiği 
azmile Atlantik Ok\'anusunda da 
hareket edeceği !;Üphesizdir. 

Hindistan Nazırının 
nutku 

(Ba§ tarafı 1 incide) 
1talyaya k::ırşı Yunanlıların ka-

7.andığı muvaf!akıyeUcr bize bü
tün manası ile istifade edebilece
ğimiz bir fırsat vermektedir. Öyle 
hir fırsat ki biltlin harbin müstak
bel seyri üıerindc fevkalade ve 
hatta katt bir tesir yapabilecek 
mahiyettedir. 

Ameri, Almanyaya •:arka kapı· 
dan,. taarruz edilmesi inıkanlann
cle.n bn is ile §Öyle demiştir: 

r l!ısrrda biz ltalyanlann 
J·r.khından gelinceye kadar Yu
nanlılara dayanmak imkanını \'C

rebili.nıek ordularımıza Türkiyeye 
karşı yapıla.bilecek herhangi bir 
taarruzu yandan tehdit cdebilece
ğimb: bir hareket noktaıımı temin 
etmiş 01aı-nğT?., Ve bu .suretle de 
kendi ordul:--ıroızla ve artan kU\·
vet ve kudretimizin biz<> te::nin P.

dece:;i yeni ınUttefikleı-le Alman -
:·aya öldürücü dari>e)i indireceğiz. 

d~n n~redil0n hu mndde!Pr Mos
kova ile Tokyo ara.sındnki ihtilaf
ların halli imkanı Umitlı>rinin mu
vaffakıyetsizliğe uğrn.<3ığı hakkm
da yapılan ilk resmi teyittir. 

Bu muıı.hedenfo yapılmn.cıile meş
'l"U Çin hükO.metinin vaz'yetinde de
ğişiklik olmıı.dığrnı söylemeye ıu -
zunı )"Oktur. 

ır. 

Burada düşman tayyareleri
nin hasara uğratılmış olması 
muhtemeldir. 
Şarkt Afrikada Tesscmiç tay

yare meydanına tayyarelerimiz 
tarafından pike hücumlarr ve 
mitralyöz ateşlcrile taarruz e
dilmiştir. 

Sahada bulunan birçok tayya 
reler mitralyöz ateşinden hasa
ra uğranı.t!jlardır. Bombalarımız 
d:ı takip olunan hedef sahası
nın içine diişmüşlerdir. J{emcne 
karşı yapılan hi r taarruz esn..ı. -
sında mar§a.ndiz istasyonuna 
tayyarecilerimiz tarafından, 
münferit hücumlar yapılmu~tır. 

28 sonleşrinde cenıubi Afrika 
hava kuvvetlerine mensup tay . 
yareler Gardulla Ü7.erinde tıuır
ruzi bir keııif hareketi yapmı~ -
}ardır. 
Bombardıman çok müessir 

olmuş, binalara mühim hasar
lar yapm1.stır. Birçok yangın_ 

lar cıkarılmıştır. 
Cephenin diğer kısımlarında 

normal keşif uçuşları yapılmış
tır. Bu komtmfüeclc :-ikrcdilen 
bütün harekata i•-tirıık f>tmiş 
olan tayyarelerimiz salimen üs
lerine dönmüşlerdir. 

Meksikada denize 
açılan iki Alman 

şilebi 

lıfeksikn, 1 ( A.A.) - 5000 
tonilatoluk ldarvald ve 6031 
tonilatoluk Rhein isminde iki 
Alman şilebi harbin başmda.nr 
beri iltica ettikleri Tampicodo.n 
üslü dairesinde mü.~a:ıde ala.· 
rak hareket c>tmişlcrdir. 

ldarvaldin Vjgoya, J!hienin 
ele l\anary:ı. ada l:ırınıı gi~mekte 
olduğu beyan ctlilmektcdır. 

Zahiren vapı.ır'arın hamut:~i 
yoktur. Uç Amerika k~vazo. 
rüniin Tampico yakrn bır me. 
safc<le bulundu,(hı fal<nt sahil
den g-örünme<likleri söylenmek _ 
tedir. 

Mcksiko kijrfezindc !n.giliz 
hn.rp nenıihi olup olmadığı sa. 
lıi..hivctli mahfillerde bilinm~ 
mcl;tcdir. lki .feksika!ı deniz 
kılavuzu kısa bir mesafeye k::ı.. 
da.r Alman vapurlarına re.fakat 
etmiştir. tki vapurun da tahli _ 
siye sandalları indirilmeye ha _ 
7.IT bulunmakta ve vapurların 
telsizleri işlememektc<lir. 

o 

Zağrebdc bombalar 
patladı 

Ça.nkayşek liç ~enedenh<'ri har· 
betmekte ve h~ bir yorgunluk ala
meti gootMmemektedir. Çankay -
şek için en mühlın olan.şey So\'yet- Br/qrad, 1 ( A.A.) - Dün öğ
ler Birliği vı> Amerika tarafından leden. sonr:ı. 7..a.ğreb şehrinin 
yıı.pılıı.n yardmın almac.rlr. Binaen· muhtelif yerlerinde küçük bom 
aleyh Yanı" ~ing Vey ile ah.iPdi!en balar patJamıs ise de hasar ol
rnUAhed~nin !mum \'e neşri bil - mam~trr. Failleri şimdiye k:ı -
h~a propaganda makMUarını ı,13· dar meçhul ka!mıştrr. Polis tah 
tihdaf etmekt-e<ilr, ,.kikat yapmaktadır. 

Unan-ftalyan 
harbi 
(Baş tarafı 1 inci.Mit I 

Ankara ve 
Bahkesil\de 

,. ttaıyan Tebliği ~ Atıcılık müıabakalan 
Roma, ı (A.A.) - 175 numa.· Ankara, 1 ( A.A.), - Djin ve 

ralt ltalya.n tebliği: bugün Atış Poligonundlsarat atı~ 
Yunan cephesinde, düş~ müsabakaları yapılmış ve·neti~e 

mlikerrcr hücwnları tardedihni3 ~ Sami Ertansel 28,01 saniyeıQe ,53 
krtaatnnız şiddetle mukabil taar· puanla birinciliği, Falıri..;.~sal 
ruzlarda bulunmuştur. Julia dal; 123,9 saniyede 52 puanla iklsialil\, 
tümeni bilhassa. temayUz etnıi.~tir. J(az1m Köylü 29.3 saniyede 51 pu-

' anla üçüncülüğü almıştır. 
1talyanlar Pogradeç den : Balıkesir, l ( A.A.) - Atıcılık 

!:eklllyorlar. lfederasyonunun bölgeler arastiXla 
Alanastır, l ( A·A.) - Manastf. Heşvik mahadile tertip ettiği.iv~ 

ra gelen haberlere göre ltalyanl&· ılık ve atıcılık müsabaka}· 6ugtlii 
büiün şimal cephesi boyunca al~- 'Balıkesir Atış Poligonunda ~Ayva,.' 
acele ve ağır zayiat yererek Pogra. 'lık, Dursunbey ve şehrimiz ava.J 
deçden çekiliyorlar. . 1ıan arasında muyaffakiyetle\™ 

Yunanlılar, Korka ve N~ pılmı~tır. l\lüsabakalara y~~ 
dağlarındaki ltalyan mevzılcnnı ekiplik er iştir!k etmiş ve Ayva~ 
tamamiyle temizlemi~lerdir. 'grubunda bir bayan bulurirPik"?a 

Amerilca. Yunanllnrs. silah 
s:ıtacak 

idi. Kalaba1ık bir seyirci huztıruıi, 
da icra edilen muhtelif müsabaka

. lar neticesinde Ayvalık birinci,' 
/\'.ev yor, 1 (AA). - Ta.~.: ~:, ~Dursunbey ikinci ve Balıkesir e-· 

menkan .. gazetele:ının v~r~ıgı ~~ kipleri üçüncü olmuşlanjır. 
habere gorc Amcrıka harıcıye mus !\Iüc:.abakalarda derece a.Jan e.... 
teşarı Vels gazetecilere bildinniştiı: kiplere mük~fatlar verilmiştir. 
ki Yunanistanın harp ihtiyaçları 
idn muhtelif müba}:a.at.ta bulu~ 
mak üzrre Yunan elçısının Amen
ka maliye nazın ve diğer resmi 
makamlarla yaptığı m~7..akerelc:r: 
her iki tarafa memnunıyet \'encı 
bir tarzda neticelenmiştir. 

Köydeki kabiliyet
leri yetiştirelim 

(Baş tarafı 2 incide) 
1talyanlıır ı:.ckiliyor dudu aşarak başka. ufuklara ıı.çtl-

lıl anastlr, 1 (.tl.A) - Röyter sm; 1fuza.ffer belki bir gUn hem 
Ajansının ı ugo;:,lavyanm Arnavut köyüne, hem de bütün yurda ha~-ir 

· luk. hududunda bulunan hususi getirebilecek bir insan olııbiltr. 
m uhabiri bildiriyor: Yol arkada.5le.rnndan b!!' ba-

Şekava çayı boyunca Italyan yan: 
mevzılerinc şıddetıi bir taarruz - Acaba dedi, Mu.mffcrl ha.. 
yaptıktan ~ma Yunan hü1.um kı. na verirler mi? !stanbulda. ıne.lde
taatı dün sabah çayı geçerek Pog4 be gönderirim, ona kendl çocuğÜm 
radeç vadisıne gırmi~ıcrdir. ltaL ıgibi bakarım. 
yanlar çekilmeden ev'fel mevzileri: Aman, bu no güzel flldr!.. He
ni şiddetle mudafaa etmiş!er ve a. pimiz bu fikri alkrşlo.dık. KöylU ba.4 

ğır zayiata uğramışlardır. _ Y~nlnrın . ?özleri par~~r, yUzlm 
Buraya gelen son haberler~ &O: 1811ldU. Tıtriyen seslerlle. 

re, ltalvanlarm Pogradeçin şıma].i - Ah, dedll<;1', nasıl ven:nçz,Ler, 
garbi::ii~de Mokra dağlarında bü! ~!l vermc;Jer ··· Keşke böyle btr 

1 ili. · zilerdcn uzun iyılık ~tscnız, anyenizde çocuk a· 
unan m um mev ~ dam Isa 

menzilli toplarını alelacele kaldrr- .. r 0
aff.... _..,, __ ba 

!artlı .ru.uz en o gece anasw.wı.n, • 
nu; r· " . .,.[:tl b to lann ltaly~ '.bnsmdan istedik~ sevine sev~e ra-

ı• UJı<U·~ e~ u P . . 'h!. zı oldular. Çocugun ımadeti 81çü-
ların yenı bır hat teşkıl etmesı ı .. 1 . . k k d b" 'ilktü 
timali bulunan Elbasan tar~fına ~ıi~e~~ ... gu~nn:On~ ka~afıı.ki 

·k-..ı·ıd ~· fk · ded. De ·eh va- •• ,. ~'. C\ıı ıg; ı rırı: . ır.. . \ . ,nıektcpten evrakını aldı. biz.im ar-
dı~ııi~~. Yunan ılerı k~ıf ko;ıa~ ikamızdan lstanbula geldi. 
mu~kulata maruz kalmadan :azı: Şimdi 0 kendisini himayesine 
felerini görmekt~ir. _ltalyan rıca~ nlan kt)~~tli baynnm evindedir. 
yalnız Pogradeçe ınhısar etmemek- Bir orta mektebe gitmektedir. llk 
tedir· .. gündenberi gerek evde, gerek mc-k 

J\tanastıra gelen haberlere gore tepte terbiyesi, çalışknnhğiyle kcn 
şimal ceph~inde Yunan hücum- disinl sevdirmiştir. Bir giln mem· 
larını durdurmağa uğraşan ltal. lekele hayırlı bir genç olursa. buna 
vanlar, daha cenupta Leskoviç ve sebep olnn b:ıyan da onun kadnr 
Kolonya arasında kuvvetli muka... bu yurda hizmet clmlş sayılır. 
bil taarruzlar yapmı~lardır. Bu mu J{Öylerimizde MU7.affer gibi ne 
kabil taarruzların püskürtüldüğli kadar rc>Uştitilecek kabiliyetler, 
söylenmektedir. t.. .belki de dC'nalar vardır. Onlıı.n .a

rnyıp bulmak, onlnrn. ana, h!mi 
o~nk, lıilha~sa maddi varlığı ye
nnde olan bayanlar için çok ytı'k
sek bir zevk olmaz mı? 

Yunan sün~üsü kart'lblıtda. 

Atina, ı (A.,\ .) - Röytcr ajansı-. 

aının Arnavutluk cephesinden dönen · 

hususl muhabiri yazıyor: 
rlne l· Taze kuvvetler gelmesi Uze 

talyan ordusunun mukavemeti Jıayda 
değer bir şelülde artmıştır. ıtalyaıılar 
t tut k l traı'·ıız ımııanıldı-op, e , ve m ., 
ğl müddetçe iyi hnrP etmekte, panik 
yalnız Yunanlılar ııUngU hUcumıma 
kalktığı zaman vul:ubulmıı.ktadır. İtal· 
yanlar göğlls gıı.,,ıso muharebelerde 
kUc;Uk :yangın bombaları kullanmak· 
ta, hiçbir zaman sUngU kullanmamak· 

tadırlar. Köylerdeki ahalinin \'e cephe 
'deki ııskerln mü~ ~madl bombardıman 
nltmd:ı.kl maneviyatı her tUrlU sltayl· 
§in UstUndcc.llr. 

~fare al Uaclo~lio it.:ılyan kU\ ,·et
leri lmmandnnlığmı almış 

I.onılra, 1 ( A.A.) - !\lusolini, 
İngiliz ~ilahlarının ağır darbe.!erine 
hedef olmağa dernm etmektedir. 
Donanma} a rcf akat eden tayyare-
terle Ingiliz hava kunetlerinc men 
sup filoları, 12 adadan biri olan 
Leros'da \'e Trablus'ta do:dan Ye 
gemileri bombardıman ederek ha~ 
sara uğratmışlardır. . 

l ngiliz ha\ a kun·ellerı Arnavut
luk lıarekatr esnasında iki gun L 
çinde 10 ltalyan tayyaresi düşür
mü5lerdir. İtalyanların takviye kı
taları göndem1elerine rağmen Yu... 
nanlılar Arnavutlukta ilerlcmeğe 
devam etmektedirler. 

Ta,·mis gazetesinin .Atina mu
habiri şunları yazıyor: 

Dola~aıı şayialara göre Mareşal 
13ado~Jiyo, So<ldu'nun yerine ltal
yan kU\·,·etlerinin kumandanlığını 
almıştır. 

Bu haber doğru ise bir ay içinde 
kun.andanlık üç kere değişmiş ola. 
caktır. Açık şehirlerin ltalyanlar 
tarafından mütemadiyen bombar
drman edilmesi ve Epirde faıii: gö. 
zetilmeden sivil ahalinin katli ve 
Yunanistanda gittikçe artan bir 
infial uyandmnıştır. 

Hükum"tten, derhal mukabele.. 
bilmisilde bulunulması talep edil
mektedir. 

Şllkfıfc Nihfil 

Amerika Çine 
kredi açtı 

(Ba:ı tarafı 1 in~ 
Jossc Jones'in mektubunda Çin

den önümüzdeki seneler zarfında 
da teslim edebileceği bütiln kalay, 
antimuan ve volf ramid madenleri
nin satın alınacağı bildirilmektedir. 

Londra, 1 ( A.A.) - Röyter :A
jansının siyac:.i muharriri, A~ 
tarafından Çine açılan kredi lüik. 
kında diyor ki: 

Ruzveltin Çunking milli Çin hü
kOmetinc uzun zamanôailberl :gö. 
rülmooik ehemmiyette bir kredi a
çdnuş olduğunu haber vcrinek için, 
tam Nankin muahedesinin imzası. 
nı hükumetinin bildirdiği günU ın
tihap etmiştir. Şarki Asyada. yeni 
nizama kar~ı Amerikanın düşün. 
cesini gösteren bu hareketin ma· 
naRını ne Tokyo, ne Berlin, ne de 
Ro.il1a bilmemezlik edemez. 

Bir Ymıan torpidosu 
Bir İtalyan deniz

altlsını batırdı 
Atiruı, 1 (A.A.) - Atina ajan

sı bildiriyor: 
Salilı.iyeltar mcruıhiıden 4 bildiril

diğine göre, 21 sontevrln · t.O.rihliıde 
ve sabahın 9,45 inde mfilazı:ın Eco
nomu Gouras'ın kumandası altın
da. bir kafileye rcfalınt etmekte o
lan torpido muhribi, saklandığı yer 
den kafileye bir torpil a.tan va fa
kat 1'edefine isabet etliremiyen 
bir dlişman denlzalt.ısmı bombalar
la. batrmştr. hla.lüm c baptaı,. dola· 
y taamızun nerede \'Ukll buldı:ğu 
bittabi zikred.ilmemistir. 



ICOtAYU U 
AMERiKADA 

Yazan: lskender F. Sertelli 
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Uşakta 
F - e 

lşte, uydunıtan masalın en 
güzeli, en heyecanlısı budur. 

müşteri lÇın. Yusuf için hazır -
lanmıştı. 

Kız San' at okulunun~ iandarma binası
nın, bir beton yolun resnıi küşadı yapıldı gOçlOkle 3 Her ne §ekilde olursa olsun, 

Koca Yusufun Aınerikayn a.ynk 
basısı mühim bir hadise olmuş. 
tu. 

Yusuf banyoyu görünce ağzı· 
nm suyu aktı: Tehir macı müstesna bfrinci devre Beşiktaş başta, 

F'°ener ikinci, Galatasaray 3 üncü, 
Nevyorka gelen meşhur a.. 

damlar a.rasnıda. o güne kadar 
onun grbi parlak tezahüratla 
i\arşılanan olmamıştı. 

- ~u kfıfirdkler ne yaman 
adamlarmış be! !stnnbulda Ser. 
vet Bey bana söylerdi de in.w. 
mazdım. 

Beyoğluspor 4 üncü! .. 
F S d d kabil hUc~ma .,çUt:;ıru ve s.ırı • 1 c. 

ROCA YUSUF, MAJESTlK 
OTELİNDE .. 

Koca Yusuf otele gelince ge.. 
niş bir nefes oldı. 
Yanında tercümanı ile acente 

direktörii Valkerden başka kim. 
se yokttL 

Koca Yusuf: 
- Ben, dünyada bu kadar 

kalabalık, bu derece heyecanlı 
bir meml ket görmedim. 

Diye söyleniyordu. 
Tercümanı, Yusufu teskin et

ıneğe çalışıyordu. 

Şimdi ne yapacaktı? 
- Frenkler yatmadan yık~n

ınavı çok severler. 
Diyerek iç çanıaşırını çı~ar

ma.ğa. başladı. Bu kadar guzel 
hazırlanmış bir hamam, btUllU
nun dibinde dururken, yıkan. 
madan yatmak miskinlikten 
ba.~ka birşey değildi. 

Yusuf iyice soyundu.. Bir 
pe;temala. sarınarak, lmn18rıın 
ba.cıın.a. oturdu. 

Sabun, sünger, kese ... Hasılı 
alaturka hamamda. kullanılan 
her şey burada mevcuttu. 

(Devamı t'ar) 

Karagöz muhibbi 
avekat Rami 

K?itahya valisi 1/a,ııid fhTmıı mıtıı1· smılerken re ucni 11abılwı 
iand<rrnıa bin~ı 

ener ta ın a: vert ka)l')1 ezm('ğe b.'lşladı wl gon.-
(.r.ıl:ltıı...;aray - .&•yko:ı: 3-1 yanız. ~'akat yeşil • bc,;az ın cım 

Fcncrba.hçc Stadında guoun birinci lcrln acelesı bir gol fıl'IJatı bırnkını-
mlıs:ı.ba.kası Galatıuıaray • Bcykoı; a yor. 
rnsm(!a cereyan ettL Fenerliler de\TC sonuna :tıd.ll' git 

Tnkunlo.r §1.i §Cklldv sıralandıl.4r: tikçe tehlikeli vaziyet alan \'efn 1 U 
<iALA'lA"AH.AY: Osman - 8ııliıu, cumlarmı kcsmeğe uğra l!l • .uKcn d \· 

Adı\An - Musa, Eıwcr, Hnlll - ('c· re: 2--0 Ji'en,,;r lchlne bitti. 
mil, Esfıı.li:, GlındUz, S:ıllihattin, ~· tk41cı devreye Vefalılar c;o : cnnlı 
mflm. ba~ladılar. 

klEYKOZ: Dahri - . • trthatliıı, Bu Bu sefer onlar 3 üncü dııkikndn 
hadır - J:Cfiı, llo:nnl, linmrnn - • · U~kkt vtı.ıııtas!ylc ilk gollerini yaptı 
clb, niehıııet, Şahap, Sabııhtıt!ln, J\li. ıar. Bu sayı egll - beyazı co tu .... u. 

Oyuna Beyko=un bir hUcuuıtJ de 20 inci dııklkcdc H r:'cı Vefanın bom-
-... ba.§landı. 1~ d~klka mUtevnzln cerc· berllk golUnll ntmcş. oyun t"sbUtlln 

yan ct!cn bir oyundan sonra ys.\"ll§ ya- hızlandL Bu golden bir dakika son· 
vaş cruıı:ınan Beykozlular Sarı - Kır- ra bir penaltı kazanan Fcnerl11 
mızı kaleyi tehdide ba~ladılar. Fakat. s Uncu gollerini y:ıptııar. 
hücum hattında oyuncuların çalıma Oyunun bltmusine nz kala Sulhü 
kaçm~n gol yapma.larma mıı.ni olu· mUdafae.yı auatarak 3 Uncu ,.e l>ersr-
yordu. berllk ımyı.smı yaptı. 

Sıı.lınnm çamurlu olması oyuncula· Her iki takmı galibiyeti cld etmek - Amerika hiç bir yere ben- l 
zemez. Amerikalılar çok heye. 
canlı, çok sabırsız insanlardır. 
Simdi, şu saatte btitün Ameri • 
kalılar seni görmek isterler. 
Ba6ka bir millet olsa: "Bir haf 
!A. sonra da. görihiim... der. işin 
ıçmden çıkar. Bu derece alaka
dar olmaz. Fakat, Amerikalılar, 
i~i tez insanlardır. Bugünün işi
n.ı ~ .. "'lna bırakma.ı>.lar. 

.E~liya Çelebi~e. j 
dıkılecek heykel ıçm f:ı 

ne diyor? 

~ pıı.sla.§nıaıarmı ınU§kUl bir ıekle için bUtUn enerjileriyle çarpışırlarkcn 
soımyordu. Fikret, kapalı zaviyeden Vefa kalCB1· 

27 • lnci tlakikada Sab:ıhnttinln bir nı mağlCıp eden bir gol attı ve Fent'rl 
ıırn I>Mından istifade edeıı Şahap beraberlikten kurtardL 
Bııykozun ilk golUntı yaptı. Hıı.keın kararlannda fevkallde mli-
Mağlfıp Vaziyete dUşen Galata.sa· tcreddlt idi. 

. O gün uzun yolculuğun ver. 
eliği yorgunluğu dindirmek için, 
fazla konuşmadılar. Yusuf! 

- Şimdi ayağnnm karada 
olduğundan emin.im, dedi. Şöy. 
le sırtüstü yutıp sarsıntısız. sal 
l~tısız bir uyku çekmek iate-
nm. 

Tercüman sordu: 
.-: Ak§Sm yemeği yemiyecek 

ınısın? 

- Hayır. Midem bulanıyor· 
du. Vapurdan çıkmadan bir çay 
içtim. Şimdi rahatçayım. Yalnız 
"kara uykusu,. na ihtiyacım 
var - bu, Yusuf un tabiridir. -

Tercüman ile Mister Vıalker 
Yusufu geniş, temiz ve aydm : 
lık bir yatak odasında yalım 
bıraktılar. 

Yusuf, tercfunanm arkasm. 
dan bağnıyorau~ 

- Sen de bu otelde yatua.k· 
am değil mi? 

- Evet .. evet .. yanınızdaki o
dada. 

- Haydi, kaybolma öyleyse .. 
Arayan soran olur. Dert anla
tamam. KB.firciklerle başım be.. 
laya girer. 

- Yok canım. Mister Val
k~le otelin yemek salonuna ini· 
yoruz. Yarın yapacağıın.rz işleri 
konuşacağız. 

Valkerle tercilman otelin sa.. 
lonuna indiler. 

fi-** 
du.Kooa Yusu!un başı dönUyor. 

panUısnıı açtı.. Paristen aJ. 
~. .C'evrek ve bisklivilerdaı 
uır ıki lokma yedikten sonra 
&oyundu. 

Evliya Çelebinin herkeli dikile. 
ceği haberi meşhur Karagöz mu
hibbi belediye avukatı Bay Rami
yi oon derece sevindimıışt~r. Bay 
Hami, bir arkadaşımıza şunları 
söylemiştir: . 

- Senelerdir Karagözün heyke. 
!ini dikmek için her çare:re ba~ vu. 
ruyordum. Maa!eSt"f teşebbüslerim 
henüz müsbet bir netice vermedi. 
Fakat bir gün Karagöz heykelini 
'dikmeğe muvaffak olacağını. Evli
ya Çelebiye heykel dikme, benim 
teşcbbüsümün ne derece lilzwnlu 
olduğunu açıkça isbat etmektedir. 
Çünkü Karagözün tarihi themmi. 
yetini ilk defa müdafaa ve isbat 
eden Evliya Çelebi idi. Bu iki 
Türk tipinin hayatlarım büyük 
seyyah bütün tafsil~tı ile yazmak. 
tadır. 

B. Rami, Evliya Çeilebi heykeli 
ile ~k yakından alakadar olmak 
istediğini, bütün Karagöz S('Yenle. 
rin icabederse bu heykel dikme. j. 
şine seve seve rnaddt ~·ardımda 
bul.unacaklannı da il~ve etmiştir. 

VAKBTa 
abone 
oBunuz 

Ortalık kararmıştı. 
Uyku, Yusufun gözlerinden Ticaret mektubu 

oluyordu. 
Ya .. -'-Jnr ,.,..,. kadar da .. _i"P. DakWo kız, direktörün dikte ettiği 
·~ • .., ı.au...., mektubun mU.veddesini yazdıktan 

ile kadar da muntazam ve muh· 80lll'& agzm.ı açmak Saı.edi: 
te§enıdi. - A!federelııl& Bay Direktör, takat 

Acaba N bu mektup .••• 
evyorkun en lüks, - 81ze kaç deta eöyledim. Sizin 

en Pa:halr otellerinden birine yapacağm.ıZ t•Y yalnız söyledlklerimi 
:mı g'elmislcrdl? .yazmaktır. Fikir ve mUtaıea YUrUt· 

ğı 'K~ Yusuf geldiği ve yattı.. m~t~= :::,,1:d~edo yazarak ak· 
b·ı 0 

i ın kncmcı sınıf olduğunu pm üstU direktöre 1.m.zalattıgı mek· 
ı m Yordu. Yatağa yavaşça u. tup ıu ldt: 
~dr, il.0 tünü örttü. Ba.şmr yas "Sayın Bay Cemal. bu herlt <kı aca-
.... 511 koVdu. ip blr adam dofruaU, mektuplarnıa 

Odanrn foinde üç yerde kü hic; tarih atmaz. Taribııtz mektubu· 
çilk nıav· k • - ı nuz.a cevaben §U11ları arzederim: Bu
yata~ 1 ~ yanıyo~u. Yusuf l'Üllden iUbaren satacağ;ııruz maııarn 
8 ... ., girince tercümamn fU wd tıyat ıızertndeıı yüzde Y1rm1, h&-
özünU hatırlamıştı: yır, otuz bq z&m yapalım dıı aklı ba· 

Su dökiinm~k istersen 8U ;ına gelsin herifin, zam yapıinuı ol· 
odavı aç. Orada h . "'-- du~u bildirir ve liparlşlerinlze in· 
bulacaksın ı erşeyı 11.l&MU" tızareo aaygılarımr aunıı.rım. Hı,ydi 

Yusuf .. anın de canm cehenneme. .. 
UYlJYnJnadı 

Acaba terctınıı:ın n. d __ .._ ·'-
terıieoti ., e eunm m" 

Hcr;;evi ha.zır lbulınak .ı-
dPme ktl? va ıte 

Şeytan bu ya. Dakikn.Iar 
tiği halde, Yusufun gözUne geç 
~ J:,'irmfordu. Halbuki, ya~ 
gırerken gözlerinden uyku akı. 
Yordu. 

Yusuf birden yataktan tına. 
dl .. Yavaşca tercilmanm g&Jter
diği kaprvı aM:ı. Bura.da ne glSr 

J.".ı;PT'lfn;fniz? 
d GUz.eı bir hamam. Yaruba.'1?1-
~ aYt'Tea. suyu ~ şml &kan 

YDBn.. lrunınm.. ve sa.de! iş. 
=~~Trnfnr.. !pekli Bursa 

Bımlv lbelli ki bh· 'ml"k 

Ayyaş 
Ayyllf kendi kendine: - Gtdip aok

toru görmem ld.zmı. Tam lk1 ııtlndUT' 
biç .uaadıjwı yok... 

/Wecburiyet . 
- <Jırtlatma kadar ~ lctııl!t ot· 

dutun halde. hA1A ııwnetç1 m1 kvlla
Dl)'orswı 1 

- Ne yapayım! JJacaklılanma ev
de olmadıtnm .O)'tetmek Jc1D '1ltu· 
J'Orum. 

raylılar dtlzeltmek l&terlerken Şalıa
bın çok sıkı bir şutu az d:ıha iklnc! 
goltı yemelerine aehebiyet vereceklı 
Fakat ~sman kurtardı. 

Bfrincı devre 1--0 Galatasarayın 
nıağlQbfyetl ne neticelendi. 

---o---
ikinci küme maçları 

1kinc1 devre Galatasarayın hızlı bir 
hılcumu lle başladı. Birinci devrey 

Ako-am K1z Scın'at oktılıt 1m1ırrsinc1c bir ardila alınmış /otoiiraf nazııraıı daha iyt bir oyun tutturan 
x' San • Kırmızılılar, 11 inci dakikada 

Anadoluhlsar sahasında ilk maç A • 
nadoluhisar • Rumclihl.ııar nrıwnda 
yapılncak•ı. Fakat Rumellhi!! r gel 
mediği için Anadoluhlsar bü.uncn ga 
llp addedildi. 

İklncl mll.sabakadtı. Anııdolu Bey· 
lerbe)inl S-1 yencU. 

Uşak. 80 (Hnsusi mtıluıblrir.liz· muştur. GllndUzUn §a.hsl bir hUcumundaıı be· 
den) - Faaliyet bakımmda.n tTaa]t Binanın resmi küşadından sonra raberlik golle~i kazandılar. 

CtlnUn so:ı o:, unu Alemd:ır - RU!I 
arumda cerc:; ıuı etti. t.fo.~ı .Z- J 
Alemdar kamndı. tı rini beto l ılma tarenı Beykoz bu golden sonra birinci dikkate lAyık hususiye e mu· n yo un ııç yapılmış- devredeki atak oyununu terkederek Kııragü:nrUk sahasmda ilk m!ls:ı 
baka KaragUmrük. Doğu.spor arasm 
da yapıldı. Neticede l{ara.gUmrük kll· 
meetnJn gol rekorunu yaparak lS- 2 
maçı kazandı. lklncl maçta D vutpa 
p 2--0 EyUbU yendi. Bakırköy l ·• 
mirıporla 2-2 berabere lmldı. 

halaza etmektedir. Eskidenberi tır. Burada da kasabanm faal genç mUdafaada oynarnap ba§ladt. Bu vn
kendini Ucarot ve ıwınyl faallyc- belediye re.isi ve parti ~kam ziyet Galatasaraylıların açılmalarma 
ti ile dalma yft.dettiren U§ak ka· Hakkı Pllncıoğlu bir nutuk eöy- yardım etti. 14 tlııcU dakikada yine 
sarosı vııt:ı.ıun ic:ı.p ettirdiği tahaf· Jemlştir. Hakkı PI!ncıoğlu faallye· GündUz, Seratimln bll" ortumdan ta· 
fuz tedbirlerlnl ltcmali ciddiyetle tJ lle halk arasında old .. ı;.· kadar Ufade llc \'c kafayla 2 inci Galataeıı · 

t.AO" ray golUnU yaptı. 
tatbik etmekte 13ık söndUrme ve vllAyet kazasmcıı da lCıyık olduğu 86 mcı dakikada Galataaaray SalA-
konınnuı ~lerindc, olduğu gibi as- derecede takdire mazhar olnıU!S· hattının ayağmd.:.n c1t!. blr gol knzn· Ş 
kerler!mize yardım hususunda. da tur. Ka.'38.badald belediye faallyetl· nınca. oyun a--.;ı Galatuaray lehine ere/ Stadında: 
halk Meta mUsnbqka. halindedir. nln UstünlüğU dolayısile vali bele· neticelendi. &yoğluıpor - Altmtuli': ti--l 

B. d ta Udaf ,.. dl Galatasara.y galip gelmesine rağ- GUnün ilk ve en ınilhim maç: Altı!'· 
ır yan an va n m aası .19• ye reisine hr.lkm huzurunda te· men biç te göz tutan bir oyun oyna. tuğ ile Beyoğluspor arasmda idi. Bey-

leri blrlncl pllnı işgal ederken ka· gekkU.rlerlnt ve tebriklerini bildir- mış edğildlr. "oğlusporlular bu macı bcral:>erUk \t 

saba imar, tnja ve JrlltltOr faali· ınlftlr. Kat'Jle beton yolun rcmnf· l'WierbaJı~ - ,.,..la: c--a ya gallbJyetıe b!Urdlklcri tııkc!!rdc B 
yetlerlnJ de a..ıı!A ihmal etmemek- kUşadmdan ı!Onra ak~ kız san:ı.t Samin in idare.• de ecreyan eden rlnd devı enin dlSrdUneil'JU o !!cal.lar ı 
tedir, Diln bu bakımdan Uşak mUs okulunun önüne gitti, oradıı da ıhıı.ça takımlar §U kndrolarla l§tirrut Altmluğlulara gelince, onlar da d 

ettiler: dUncülUğU Beyoğlusporluların elin • .ı 
tesna bir ·gtın yaşamıştır. mektep mUcllresi Bayan Neriman • FENERBAllÇE: Clhnt. _ Lebip, nlabllmek için maçı ke.zanmağa g 

Kasabanın imar, inşa ve kUltUr gUzel bir nutuk söylemiştir. Fnruk - Ömer, Es:ıt, Fikret _ ım· ret edeceklerdi. Sabahtan nı:kct1 lise 
hayatmda mUhim bir rol sahibi o- Mektep mUdUnUn nutkuna vall çük Fikret, Nl"-nzl Mr-Uh .. ft-rt !erin cntbol maçı olduğ\lllı!an maçn 

im P ebll. " ' ' .._., ' lan yeni bir beton yolun açı ası, veeap verdi. Bu cevapta bilhassa • on bir buçukta ba§landı. 
jandarma idaresinin, ve kız sanat U§aktaki ihtiyacı takdir ederek \'EPA: H:ıyııti - 'ahit, Envf'I' - Hakem Feridun Kılıcm ldaresind 

ek ...ı..:-ı.. -ı ~ı .. d i ed'I mekt bln ·•--- Mustnfa, Hakkı, SUleyıuan - Ferdi oynaıı3D bu maça takımlar nsağıd:ık 
m t.,. ... .uuu .n;a.uu .. ~a 1 cra 1 • e açwıuuıına mUsaade e- FU.rct, Halını, StıltıJ, ŞOkrU. ' kadrolarla çıkmışlardı: 
m1§ur. den Maarif Vekili Hasan Ali YU- Oyuna Fener ba§ladı. ve s dakika BEl'OGLUSPOR: Yani Hsldlas -

Jandarma dairesi halkın ga~ti cele bilhassa teşekkür etm~tır. sonra iik golü Melih derhal rahatça ı·orgo Ch·eıek, Sta\TO N:ın1s - ı·oı:o 
ile vücude getirilmiş §İrin, güzel Bu teşclı:kUre halk da !;!iddetli aJ. · yaptı, Bu vaziyetten mUtcreddft bir Çfcollp - AngclidJ Çamlarlı, Stcl.ro 
maMada elve~li. ka!abayı tez· kışlarla iştirak etmişlehlir hale ao,m Vet Iılar, Fcncrmo.rtn ya- \ 'nlsaml:lls - l'c:rgo Taleo, Mcuıoı 

· ed b' ı d birld'- RP"""i M ht 110 • rı rah lannıı. yeılc;;mlllerine nıanl o· Clulııfi, Todorl Moruli, Iior.o .Kondldi, 
yın en ına ar an ı.. ..,., u Oı.u. tcsnJk.Uı,ıatıar günHnUn ı ııımadilar. '.l'wınr: Hacopulos. 
küşat Kütahya valisi Hfınıit Os- akşamı Ugak için hal:iU bir bay- 20 daldka bu eekllde cereyan eclı:ın ,\LTDiTUGı :ıurılt Yn•nnc - <'.-ô-
kay'm bir nutku ile ayp1lm!3 res- ram manT.!ltasr nr:c-tm.l~tir. Gece oyım cnunda yine MelL'ı ikinci Fe· m.11 Gökce, l\lchmet l\fandıl' - S:ıbrt 
mikti!=ı:ıtta halk, subaylar, Kütah • -halkE'Vin<le minafirlere bir z:lvnfct ~er. golUrıU de yaptı. Bu gol Feneri K•ııınr, Uü,)tU Yatt.u, Şefli• Ç<.-111< -
ya Yilayeti crl.linı hazD' bulun· \'erilmi§tir • > ~v:ı.,lnttr. bm{Y. Eril tc, Ahmet Çclfiş, Bnyrl 

• Ve!alılarııı hundan istl!nde ile mu- ilci~, AU Tom:ıı;, Salt J<"ofo. . 

Nümunelik mallar 
BUyUk bir flrmı:uım plal!iytsi bir 

mağazaya. girer: 
- NUmunelerimJzi görmek !at.er 

mlı:inlz? 
- Hayır. 
- Fakat harilrulllde ~eyler olduJu· 

nu göreceksiniz. 
- lhtıyacimı:ı yok. 
- Öyle ise mUsaadc edln!Z de ou 

elektrik ~ğmda onları bir ltere l:en· 
diın seyredeyim: o kıı.d!ır gllzcl ıser 
ter ki bakmıısma doyamıyorUJJJ! 

1 ki f maziye 
Doktor: - Bir ameliyatı elzem 

anydıgauz zaman kcnClllliZi bu ame
liyatm parasını ' vermell kudretinde 
(ÖrUr mUatıntız? 

.MU,tert: - Eğer ben o arnell1atm 
parasını verecek kudrette deği.laeııı. 
aiz de ameliyatı yapmakta ıecu. eder 
miBfniz?, 

Ne maksatla 
- Bazı kimse epor otaun mye, b&· 

zı:lan can aıkıntılannı gidermek için, 
Jr1mJst de doktoruıı tav.ıyui UZerine 
balık avına çıkar. Ya aeıı neden ba· 
lık tutarsmr 

- Şö-,ıe tavada 1Dzartıp ulUk 
scmı 

Tehdit 
- Muhterem awkat. ııer gttı1,mfti

hlf tehditler thUva eden mektuplar 
alıyorum. Kendimi Da.al mUda.taa .. 
deyim acaba? 

- O tehdit mektuplarım etse 1dmJn 
pJııdet'dlgtni blllyor mueuııwı? 

- Evet... Mobilyeteriml taıuıW. el· .,.. ··18•••· ahllll.... 

T enbeller aınıf ı 
Muıı.lıım smıta sordu: 
- Altı kere yedl kaQ eder? 
Birçok k&tadan se.sıer: - 89 ... 45 ... 

48 ... 
- Ye~r. yeter... Duıuı nrtur:.na 

Alonu değil, dershanedir! 

Çocuk 
BUyUk torununa bir trampet hcd · 

ye et.mfolerdi. Evin içini, bUtUn g11n 
ins:ını sağır eden blr gUrültu kapla
makta idi. 

Nlh:ıyet bllyUk baba kUc;Uk torunu· 
.tu bir kenare çekti: 

- E:cr gizlice karde§inln trampe
tini delerı;cn sana 23 kuruıı veririm 

Ertesi g1hı trampeUn sesi bir daha 
duyul.nıadL Fakat ktlçUk Çetin dede
sinden aldığı Yirmi be§ kuru;la bir 
borazan almaz mı? ... 

Kadın ve erkeklerin 
boyu 

Bir Avrupatı profesör yaptıtı uıun 
tetkiklerden sonra 1n.Banların 3~ ya 
oma gelinceye kadar blle boylarının 
uzayablleceğinl tesblt etml§. Fakat 
bunlar çok mUsteana vnkalnrmt§. 
Yalııı.z 2:S yaama kadar norınaı §art
lar altında erkeklcrln boylarm uzıı
makta devam edebilirmiş. Kadınlara 
gelince bu boy uzama çağı ancak 
10 - 20 yqma kadannlf. lnsıuııann 
boylarmm en çok uzadığı H Y&f ile 
16 yq arası imiş. Bu çağda kız veyıı 
erkeklerin baUD yirmi anUm kııdııJ" 
uzadıklan olunntlf. 

Fakat bu pro!e.sartm tetklklerhılıı 
nokaan oldugı.ınu iddia. ediyoruz. Ka.· 
dmtarm (bilhassa kUJa boylu olanla. 
rm> boyu ud 20 yqmdlln eonra bU· 
,ar. Hele timdi takunye lakarplnter 
modut çtkbktan eonra bir günde bo· 
yu ıa - 20 aanUm bGytlyea kadın· 
Jıua ııul:DUJıaırm. 

Oyuna ~tar b:ı§lıımnz Beyoğlu
sporlular Altmtuğ sahasına yerle~· 
,·erdiler ve yedinci dD.lti!:nd:ı. Hacrpu· 
lonun güzel bir ortasını Culnff go1e 
tahvil etti. Bugün Hacopulo güzel oy
nıyor, fakat kalenin öııllne yollııd.Jtt 
ortnlanm Talca boyuna heba ediyor. 
Beyoğlusporlular yirmi ix'§lncl daJd· 
kada ytl%de )'ÜZ bir golU kaçırdıl&r 
Bugün Be19ğlUBpOrlular boyuna tır
ut kaçm)'t>rlar. Oyunun yirmi .eki 
cincl dakikumda CU1&fi. Bacopulo 

Da d h dan aldığı bir puı lkind defa kale\ ' 
nse er en ,. 80ktu. Birinci devre S-4 Bcyı.ı;Iusp 

o run &'&llblyetiyh •u..&aıdV 
la anscdlyorla.rdr. Erkek Uk defa o· tlit:N<..'1 DEVBlll 

ralt 0 gece tanı&tığı J:'CDÇ kıza: Oyuna başlar be.§!ama ı vo~ıu 
ına7 ~ayan, 81zc bir itlratta bulun· ııporlular Altmtuf kale81Dl çc•ıt$11lr 

t sUyorum. \'e bJrinci dakikada lılanıll :;;;:neti 
Y l<ı1z sevincinden kızardı ve kekell- golU attı. On bc§lnci dakik&da Bc70ğ 

ere c: luspor hWmiyetuıden kurtulan Al· 
- Söyleyin ... Söyleyin! dedi. tmtuğlulnr btr §CYler yapmak için u$'j 

b ";'" Açıkça ı;öyllyeb!llr miyim a.cn· ~ıyorlar. Fakat &Wısttllıdcn malı 
n Dob'nlsu utanıyorum. rum olan forvet bir tUrlU gol çıkın 
_ . nuyor. Beyogıusporiular tekrar htlnı 
Er Hiç <:cıdnıneden söyleyin!~! mlyeU ele aldılar 'e yirmi lıc ine1 d 

kek bir nefeste cevap verdi: klkada l{ondidi dördUncU golü de at ı 
- llıı.yan pantalon askılanm ko.ı>tuı j Akabinde Altmtuğlular B yo luap , 

kale.sine indllcr. BeyoğltıFPOrluuır Lı. 
----o-- akını pennltı ile k m1 g b.ır k ı 

Boksör dılar. Pe.'Ulltıl tswd go' t....hvil eu 

1 Avcıllll'ın fazla ınUh&l!gacı olduk· 
la~ maıtımdur. Fakat alz §U boksör· 

le araamda geçen mUktuemeyf. din · 
cyın: 

rck tıı~.mımm ilk ' • ı aun u (;'OlU 
ntmış oldu. Bir mlıdJ t oyun mute, 
z1n bir §cklldc d v M d r n '!'al 
top.ı aUrdUktcn so:ı c. adı 
MaruUye pas verd . :M rııll e. l:.Cil..ll 
golü kalecinin ellcıinin rns nd n 

.. _Bir gUn, rakibime bir direkt in· soktu. (Dakika: 42). Bundı..n sonr 
d.lrdim. Adam havalaııarak ringin üs- her tki tarat bJr gol dnlıa çıkı:ırmak 
tUndcn fırladı salona yu'llarlanclı 1 için didinirken oyun bltU. 

Bir ba§kası: .,, 1 fııtapl>Ulspor ~ SUleyınnnl~e: ~ 
.. Takımlar &ıhnya dlzllulği vakit 

1- Ya bir gece benim bapma n ısuıeymruıiyelllerin dokuz kl~i n "a· 
~~dl blllyor musun T Rakibime öyle haya çıktıklarmı görUyoruz. 
d Y\Unruk indirdim ki adıwı salona Hakem Hlls?ıU Sc\"maıı idl. Tak m 

6 egu ealoıı kapl8llldan dtşan dllftU. tar da (iliyle dlzllml§lerdi: 
~& da içeri girmek için :w.t. al· 

ID.ecburiyctinde kaldı. 

Karı koca 
Bir adama sormusJar: 

1 
- Bir genç kııla genç erts ...., 

enlnoe ne olur? 
- Kan koca olur •• 
- Seneler geçince? 

o .UIJllD da biri .. 
c:ılur. 
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CJ ~ffif:.:z:IBabadan oğla. Dededen toruna isffi~!ii.~ 

~:;~ ıt A L A N . B Ş 0 B R E T 1111 1 

ili! Ali MUHiODiN HACI BEKiR il!! 

Sayan Doktorlarımız n ve 1 

Hal ~ımızın Nazarı Dikkatine 

HU MERKEZi B AB ç EK A p ı ~~~~ 
=ı:: .......... ,. . - .. ... .. k ı.· d k.. ı::,::::::·:ı::ı ı::! 
i.!ilii!~::ü§5iiii Şııbdcrı: Brynglıı. /,ara oy, na ı 'O.)':::::ı::::!mu :::: 

Devlet Demiryollart ve U_~anları l 
işletme Un1un1 ıdaresı ılanla~ı 

Muhıımmen bedeli a"nt;°ıds göst rtımiş olan 47 kalem muhtelli ıt.stık 
malzemenin, teal:hUdUııU ıı edemeye ı nıUteahblt ı:ıım ve hesabına nlrnması 
için 4.11.1940 ve 14.1] 1910 w~lhJerlnde yapılan :1ÇIK cksiltmrlcre lntlp ÇI~' 
madığmdan bu lş 10.12.Hl40 tadlhlne mUsarllf Sn!ı gilnU saat 1l5 te pa7..ı:ırlı~a 
konmll§tur. 

Bu işe girmek ıstlyenlı-rın a'-·nı ~tın muayyen saate kadar konunun t.ı· 

yln ettiği wısU.alan hfim!len An\.':arnda M:ıre binası !cinde toplanan Merkn 
9 uncu komisyon rclsllğiae mUrnc-ıntlan 14ZTmdı:. 

Şartnameler Ankıırndıı. Mnlzcme daırc•sinde görUlebllir. 

Ecı:ıebl malı olduğu taJ;;dırde 
Yerli malı olduğu takdirde 

:\luhıımmen bct1e1 
lS26i'i Lira 
:.5046 Lira 

(11050 ) 

BOLU ViLAYETINDEN: 
ı _ Yeniçağa zon"uldak y0Junun o+ coo -~15 4-955 inci kilometre· 

teri araıımda 23250 metre uzunluğunda §Ose ı.nşa edilecektir. 
2 _ Kapalı zarf usullle 75959 lir:ı. 2q 1turuş keşif bedeli ilzerinden eh 

slltmeyc çrknrılon bu ın~:ıat 14./12/94.0 cumo.rtcst günU 88St 11.80 da vilAyet 
da1ın1 encUmcnind!' ıhalcsl yap.lmak uzere' 20 glln mUddcUe eksiltmeye çıka 

nlmı§Ur. 
3 _ Eksntnı• ııartnamesı. mukavele \'e husıısl §nrtnamc metraJ Ye ke· 

i! · ülAsıası ve etınıl'"r \'C fenni şartname Bolu nafl:ı. nıüdUrlUğUndcn ô lira 
95 kuruıı bedel ile alrnacaktır. 

<l _ lstekhlcr tlc:ı.ret odas \ c ehliyet \'csikalannı teklif mektuplarma 
koyacaklrırdır. 

:Muvakkat teminat 519 liradır. (11335> 

ıstanbul Belediyesi 
ııanıarı 

itfaiye teşkilatı için alınacak iki adet maa dinamo Bcnı.ln 
motörli açık eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bede· 
li 3100 lira ve ilk teminatı 232 lira 50 kuruştur. Şartname Zabıt 
ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. ihale 9.12.940 
pazartesi günü saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Talip
lerin Hk teminat makbuz veya mektupları ve 940 yılma. a.it Ti· 
caret Odasr vesikalarile ihale günü muayyen saatte daimi en. 
cümcnde bulunmaları. (11126) 

Osmanlı Bankasından: 
tLAr;J 

Osınaı:ılı Bankasının Galata !darı: 
m rbızlle, Yenlcaml ve Beyoğlu Şu· 
bcl«ıi Vemelerlle kiralık kaaa daire
leri 2 Dkl:ll.nun 1940 tan itibaren 
iş' rı ahire kadar aaağtda yazılı sa. 
a.Ucrde açık bulwıacaklardır: I 

\'EZ-:"ıı""E SAATUmt: 
Sn.at 9 dan saat 12 ye kadar) 
Ssat 18,80 dan saatı6 e .. ) 

Adl günlerde 
Saat 9 dıın saat 11,30 a kadar) 

Cumartesi günleri 
K1RALJK KA. ~ DAtnıı:LERt 

Sıı!l.t 9 dan saat 12 ye kadarı 
Saat 13,30 dan snatı6 ya ,, ) 

Adi günlerde 
saat 9 dan saat 12 ye kadar) 

Cumartesi günleri. 

dakikada olmak ilzcre Bcklrin ayağı. 
ıo 1ld gol çıkardılar. 

Kırk.mcı dakikada Cihat üçilncli go· 
ıu de attı. Kırk dördUncli dakikada 
SUleymnn!ye lehine bir penaltı oldu. 
Penaltıyı Daniş gole tahvil ettL 

lKtNol DEVRE: 

1kinc1 devre tu11ıar başlamaz 1stan· 
'bUL!pOr tekrar hAklm~U ele aldı. 
Ve yedlDcl daklkaclA Nlzamettln dör· 
dlmcU golU attı. Otuz yedinci dakika• 
da. Fethi maçın en güzel goınnu attı. 
Şimdi vaziyet 4-2 oldu. Oyunun bit· 
me:rin• bir dılJdka kala tmnan be§hıci 
golü de attı. Bundan sonra oyun de· 
ğ~CD ıoua erdL 

~flrla • 'l'opknp 10-1 

Ha.kem Şazi T<?zcanm idareaindc\d 
bu mnça talmnıar r.ıu kadrolarla çık· 
llll§lardı: . .., 
BEŞ1KTAŞ: Ali Tanmall - ~&.\'U~ 

Ureten 1brablm Tusder - Büseyln 
Say~, ıı.:ı.m Kök6nları. ıma~ lia· 
ğız - S: brl Gsıt!IOY, Jlılk u 'l:t::~~n, 
Mustafa omc-aoy, Şeref Görkey, Şük· 
rü GUlesln. 

TOPKAl': Halit Tılav - Haındi 
r.ıtııaydar, SadetUn Tezknn - ~u· 
anımer Deniz, ~bah&tttn Yalrmtepe, 
11Bm1t F..rzlnca.ııll - Dn\'CT ()güt. Ali 
I'ekol, Fchınl Gezer, 'l'ah in Balçık, 
, illcıyman Atınr. 

Oyun ba§lar b:ı§lamaz Bqlkta.§lılar 
hı\kimiyeU kurarak blrlı.cı devrede 
be§ r;ol atıp blr gol yediler. Goller: 
lklnc1 d&kikada Mustafa ilk golü attı. 
Yirmi ikinci daklkada Halll ikinci go
lü attı. Yirmi altmc ıdaldkada Musta· 
fa tlçUncU, otuzuncu dakikada da Şe· 
rcf dördUncU goU1 attılar. Otuz yedin
ci dakikada Sa.baha.ttin penaltıdan 
Topkap golUnU altı. Kırkıncı dakika.· 
da da Şercl be§lnc1 goıu attr. 

mt ·ot DEVRE: 
Altmet dakikada Befikla§ akının· 

dan buJU!Jan SadetUn kendl kaleıılne 
hı.r gol attı. 

Yirm! altıncı dakikadan sonra Be
§iktnkm gol yağmuru yine ba.§ladı ve 
sıra ile Mustafa, şeref, penaltıdan Ya· 
vuz, Hakla birer gol atarak \'azlyeU 
10-ı haline getirdiler. 

Bundan sonra Be§lkfA9ltlar bir gol 
daha atarak geçen haftaki Fener gol 
rekorunu kırmak tçln çok uğraştılar 
sn da netice değiı,ımcden oyun bitti. 

VURGW 

Sahibi: ASIM US 
Basıldığı yer: V AKIT Matbaası 

Umum neşriyatı fdR.re eden: 
Refik Ahmet Sevenoil 
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S, V• İ. M. V~lra/e/,nm 8/73 N• /u ~ 
24. 4 _ 94() for11f.li ru~sahnı ~qıı:tltr 

- REÇETE iLE s,e. 'UR -

Telgraf, Muhabere Bilgisi Olan ilk Mektep 

Mezunu Memur Alınacak 

T. T. Uınumi Müdürlüğünden: ı P 
ı - td:ıremiz miinhnllerinc ilk mektep mezunu·ve telgraf 

muhabere bilc•isir.0 vakıf olmak üzere alınacak maaşlı veya ik. 
relli mcmuı·l;r için miisabaka imtihanı yapılacaktır. 

2 - ~.ıusahakada muvaffak olanların idarenin teklif cdece-
~ı yeı !erde memuriyet kabul f'tmelcri ~arttır. .. 

., - Müsabakada. muvaffnk olanl .• ra 3656 sayılı kanun hu· 
küml~rinc göre (10) lira maaş veya 40 - 50 lira ücret verile. 
CC'ktir. 

4 _ ld ıc dahilin.den müsabakaya iştirak edecek hat ba.."'-
bakıcı. bas•nüvezzi ve bakıcı ve müvezzilerin (30) yaşından evvel 
ijare-ve intisah etmiş olmaları f'arttır. . 

5 - ldaıe haricinden müsa:bakaya girmek ısteyenlerle ha.. 
!en idare darulinde bulunan nıuva~kat memur. mu~a.~~at .. bakıc~ 
ve müvPzzilerm 7 c8 sayılı memurın kanunu~un. dordu~<'U mad 
desindr>ki şarUarı haiz olmaları V~! devlet ımtıha_!lma ılk defa 
alınacakların "~O,. yaşını geçmcmı~ buhmmaları lazımdır. 

6 - Halen idarede müstahdem olanlardan müsabakaya gi'.
mek isteyenlcı· 30-12-940 pazartesi a~şamına. kadar . yalnız b_ır 
dilekçe ile ve idare haricinden girmek ısteye.~ıe: de :':'ıne ~e~kur 
tarih akşamına kadar dilek~e ve evrakı musbıteı~:ıl.~ .. bırlı~te 
imtihanların icra. olunacagı P. T. T. Merkez mudurluklerıne 
müracaat edoceklerdir. 

7 - Müsabaka vilayet P. T. T. :-.1erkez müdürlüklerinde 
mulı:ıbereden 2·1-941 perşembe günü saat "9,. da ve umumt bil
gilerden 3.1-911 cuma günü saat "9,, da yapılacaktır. (ll;j55) 

Yeşilköy Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
ı - Eüyilkdcrede ya'ptm'ncı.ık beton iskelenin 28. 11. 040 gU

nü mUnaka.srı~mıt Uılip çıkmadığından yeniden pazarlığa konmuştur. 
2 - .Münakasnsı 5. 12. 940 pcrı;cmbc günü saat 14 de BUyllkde· 

ı-e hava yolları binasında toplanacak hava sa.tınalma komisyonunda 
yapılıcaktrr. 

~ - tstcklilerin kroki ve kP-eif raporlarmı görmek lizcre her r.Un 
Ye§ilköy ha.va nuntaka depoauna ve münakasaya gireceklerin (49:.>) 
lira muvakkat teminatlarını Bakırköy ma.lmildilrlüğtino yatmp mak
buz ve vesiıiklei'iril ae bfr1lkte belli gUri ve saatte komisyona mUra· 
caaUarı. (11410) 

~tanbul Levazım A.mirliğmden verilen I_ har.cı askerı kıtaatı ılAnları 
Beher kilosuna tnhnıın edilen fiyatı 8 kuruş olan 2400 ton aert 

veya yumm'lak buğday pazarlıkla eattn almacaktır. Pazarlığı her g1ln 
Aııkara Lv. amlrlığı ısalın alma koaıisyonunda yapılacaktır. 10 ton
dan aşağı olmamak §artile ayn a~·rı taliplere de ihale edilebilir. 2400 
ton için kat'i teminat 21,700 lira 10 ton için 120 liradır. Şartnamesi 
960 kuıııııa komisyondan alınır. · (1527) (11164) 

~~~ 

5000 çift er fotınf alınacaktrr. Pazarlıkla ekslltmeı;:f 3/ 12/940 gUnU saat 
15 de 1zmlr Lv. Amirliği Satınalma komlııyonwıda yapılacaktır. Tahmin be· 
oeli 40,000 lira, ilk teminatı ::ooo liradır. Şartnamesi koml•yonda &"6rWUr. 
İstekElcrin kanuni vefiikalarile bclll vakitte komi!ıyona gelmeleri. 

CUl63 - 11867; 

*** 
licı sınc tahmln edilen fıatı 20.000 lira otan ve tartnamesinde cina ve 

mi'ttau yazılı hedef kAğıtlan vesaire ll/ 12/94' Perşembe gUnü 11&&t 1& de 
Ankaraoa M. M. V. Satmatma komisyonunda pazarlıkla ibaleaf yapılac&ğın· 
dan taliplerin 3000 liralık kall tcminatlarlle belll vakitte koınlayon& gelme· 
leıl. Şartnamesi komisyoıırlıı göriHı;r. (1M9 - 11281) 

~ o'f .y. 
!!00 ton otomobil benzini pazarlıkla aatm almacaktrr. Muhammen be<!ell 

61,340 lira, ka'I teminatı S934 liradır. Pazarlığı 6/ l:?/940 Perweznbt: gi\nU 
ı;aat ll ele Anlu;rada M. M. V. Hava Satm Alma Komiayonund.a yapua· 
cııktır. Şartnameııi komisyonda görülUr. Taliplerin kanwıi \'eslka n teJni· 
natıarlyle belli \'akltte komisyona ielmelert. 11539 - 11242) 

il(.+ il(. 

Bcherine tahmin edilen fiatı 950 kuruş olan 50,000 adet 
hattaniye pazarlıkla münakasaya konmuştUT. 10,000 adetten 
:ısağı olmamak şartiyle ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 
ihalesi 5-12-940 Pe?'§enbe gUnii saat 11 de Ankarada M. M. V. 
Satın alma komisyonw1da yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
2375 kuruşa komisyonds.n almrr. Taliplerin tekJü edecekleri 
miktar üz0 r;nden k:ı...'lunt kat'i teminatlarivlc birlikte 'hale saa
tinde komı::ıyona gf'lm,,!eri. • (1565 • 11369) 

:[. ;p. 1(. 

Beher tanesine tahmin edilen fiah 750 kuruş olan 2500 ta· 
ne yün battaniye !'.L12-940 pazartesi günü saat 11 de Ankarada 
M. i\I. ·v. satm alma komisyonunda pazarlıkla. satın almacakt.Jr. 
İsteklilerin 2972 lira 50 kuru~luk kat'i teminatlarile belli vakitte 
komisyona gelmeleri. (15i3 • 11407) lio. ~ 

Beher adedine tahmin edilen fiyatı on lira 2!> kuruş olan 
5.000 tane yün battaniye Ankara.da M. M. V. &a.tm alma Ko. da 
kapalt zarfla 19·12-940 perşembe günü saat 11 de ihale edilece
ğinden isteklilerin 3812 lira 50 kuruşluk ilk teminatlarile bir. 
likte teklif mektuplannı ihale saatinden behemehal bir saat etV-
veline kadar adı ~en ıKo. na vermeleri. (1569 • 114-03) 

.. * * 
Beher kilosuna tahmin edilen fiatı 330 kuruş olan 3 ton si· 

yah renk vakete pazarlrkla münakasaya konmuştur. !halesi 
7.12-940 cumartesi günü en.at 11 de Ankara.da M. M. V. satm 
alma komisyonunda yaoılacaktır. Kat'i teminatı 5350 liradır. 
Evsaf ve şartnamesi 180 k11ru~a komisyondan aJmır. TaliTılerin 
belli vakitte komisyona g~lmeleri. (1575 - 11409) 

1 Deniz Levazım Salınalma Komisyonu illnları 1 
9 adet Hava aralıklı mütehavvil k~r "500 s / m,, 

,, Pencereli demtpliıkatör 0 tnce ayarlı ha.reketl öne 
doğru,, 

,, Filip ahize limbuı "B. 409,, 
,, ,, '' " "A. 415,, 

9 
lö 

6 
6 

15 
.. ., ,, " ·-r. c. o.;ıo -.. 
,, Lamba ayağı ''bakalit gömme ve ' uı,. / 
,, Hava. aralıklı mütehavvil k~ "150.2M •jm,, 
,, Sa.bit meksefe "2000 s/m 1500 volt.. 

" \) 

,, rezistans "1 megom .e 1 volt,, 
,, ,, meksefe "200 s;m 1~ volt,, 

]~ 

6 
9 
6 
3 

,, Karbon mıüavemet "20,000 om., 
,, Devv3.r bobinli voıtnıetre "6·12. V. ve 180-250 V. 

j.Jti ta.imim 
"30 k'.I\ " ., ampermetre -<JV M. amp. Ankaa~ 

., 
\) . " .. 

,, Abunayit ıbaşlı dişi ,!L§ 
kutur 8-12 •/m 

30 
12 

1 
4 
6 
4 

18 
100 
75 
40 
40 
40 

,, Cep fen.er ıamba81 3,9 veya 4 volt,, 
kilo lpek izolalı bobin teli ' '0,15-20 m/ m,, 
adet Mayt>n ferekM8 transfarmer 
kilo k bunayit çu'buk "3 s; m kutrunda, 
,. ,. ç~ "2 .~im kutnmda,, 
metre pirinç k~bent 2xt8 m/ m., 

Anten telı 
" ., Radyo montaj kablosu 
,, }4akaron 

1
"3 nı;m kutrunda.,, 

:tJ '2 ,, " ,, 
,, '•ı ,, ,. " 

,. 

30 " :·. "0.5 " " " 
1 paket pınnç vida "1/ 8 havşa baş 6 m/m boy .. 
ı " " ., "1/ 8 havşa ba.ş 6 mjm boy., 
1 •· ,, .. ''3/ 32 havşa. baş 5 m/ m boy,, 
3 " ., somun "1 / 8 havşa baş 
2 3 H ,, ., U /32 
3 Adet Baş tdefonu "2000 veya 4000 om., 

30 .. Fiş bana. 
3 Kilo Gri renk tabanca boya.~ı ''Sentetik duka marka 

tercihan ., 
.., ,, TinC!r suyu 
1 .. ~ineli tel lehim 

30 Metre Bakır boru ''6.8 m/ m kutrunda., 
6 adet 4 volt akUmlitör "32.48 amper saat" 
6 .. 80 volt akümlitör "3-5 amper., 
2 Kilo Galit çubuk "3 s / m kutur kn-mw veya yetil renk,, 

100 Adet Radyo irtibat solyası "muhtelif cinsten kaı .şık,, 
3 ., Alçak taket transformeri ''lj3·1/4: nisbetinde,. 
ı .. Flips ahize lambası ''K H ı .. 
1 ,, ,, ,, "K K 2,, 
1 ,. ,, ,, " "K L 4,, 
1 ,. ı• .. "K C 1,, 
1 ,, ,, .. "K F 4,, 
1 .. ,, ., ,, "K F 3,, 
Yukarıda cins ve miktarları yazılı muhtelif ma12Je1Mnin 

3-12-940 sah günü gaat 11 de Kasnnpa.şada bulunan Denbı Le
vazmı satınalma komisyonunda adi pa.zarlıkl& eksiltmeei ,n.pı· 
laeaktır. isteklileri belli gün ve saatte adı geçen k~ 
müracaatları ilan olunur. (11381) 

Kirahk kat ve odalar 
Ankara Caddesinin en muteber yerinde tevkaltde nuareüi. 

havadar ve aydınlık bir kat ldrabktu. Ayni binada aynca kiralık 
'Xlalar da vardır. 

Vakıt Gazet~ı Jdarehanesi~ nıOracaat. 
' 


