
Dört vı Ayette paııı korunma 
tecrtlbelerı yapıldı 

A11kara, f'7 (Hıtsusi) - Dün gece Bolu
da ve Sivasta ışık söndürme tecrübelerı vap~l~ 
ıntştır. Bundan başka dün sabah Niğdede ve 
8urdurda da hava hücumlarına karşı korun
ma. tecrübeleri yapılmı!'j, dört vilayetteki bu 
tecrübelerden muvaffakıyetli neticeler alın
nuştır. 
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Sovyetıer Hıruğının 
minver devieUerıne 
karşı kazandığı 
sıyasi hır zateı 

Yazan: ASIM U5 
Büyük komşumuz ,.e dl'ls1 u.ın11" 

Sovyetlı=>r Birliği ınih,·cr dP.\ •~tıe
rine ka.rM iy~i hir mm 11 ff:ı'l<r 
yet kax.awmştrr· '6u mu,affa~·ct 
A.lına.nyn ., f" tM lya nm Tunn. mümı. 
kal.atı üre-rindeld heynelmi1e1 kon
~roıu kendi tnht .. arlarrna. a~~-ak ~o 
huıda. girişttklerl h•şebbüım akım 
brr&Jmı.a.sy Hl BU!<l'('şte toplaııa.· 

<'ak konlenuısa MoskoYa hükum~
tiul de çağınn.:ığa mecbur ctmesı· 
dlr. M~kou<lan gclon bh· t.elJ{raf 
önilmüzddri p:l7.artesl giinü toplu.· 
nacak ola~ 'konfenı.nsa Sov~ etler 
Birliği haıicJye halk komis<>ri ge. 
bel eekreteri ~obolof'un rlyasetı 
altmcla bir bt>p•t.in l'}tirak cdf't'e~ · 
nt bildiriyor· 

'le&ele beynelmilel A nupa "a.
:ıivettnı aydmlatmMı bakmımdan 
ltl~ilblm bi~ hadkfı olduğu i('in bira:ı 
işin nastl 'b&şla.ndığmı ,-e na-ııl saf
h&ta.r geçirdi~i ha.tırla.talmı: 

Romanva ,·e Mıı<"ari4'tan aral'm· 
dakJ Tr~nslh'an~a mcst""lesinl Yl
Yanada ha\leiten Almıın ,.i' hal.yan 
harir~ nam"larr Tnna meseJ~t 
hııkkmifa da. hlr kontım.tnR f<tplan· 
nıaama ku11:r ,eınnl~lerdt· O zaman 
b11 k&l'ardll ŞÖ) ıe deniHyonlu: 
'Tersa:vın kumın' olduğıı Belgrat 
- Tun·a. enfPma..-.;ronaJ kom&.;vonu 

• ra nnıhasam:ıtın başla.mıuundan fllOil Ankaradaki Gençlik 

Curnhuriye in ~o"G':.1 A';:::~:uk 
O ed • n C. "Fransız hudu dun da. . n y 1 !i mparatorluğu Çı.11 ıJIŞOlJ had!S8SI 

1 b a Y ra rn 1 müdafaa O;ınamış ~ V 1 J 1 ı.., ·d ! Anıavutlıık A.raz:isin~en 
mec f Sf,, "lJI U 1 gelen silah seslen 

-« 3 d G eral Belçika tahkik ediliyor 
Baş ve k'' 1m'.z1 n bu g u•' n saai 1 e ::ngosun.daki Ro111fl, 21 rA .• 1.J Stetani A. 

' jan"t, dün ~ece -.;:ıat 23 t~ ~~ğıda-
radyo ıle kı husuı;i tehlı~ı n<>;:retmıştır: . 

b. h 1 b · ı b 1 k a .. t.. F la a f\li.i~ellah t>ir \ ırnan çet.e"I bu radyoda ır ıta esı e aş ıyaca u un ransız r i~:"hu~·::t:::.:~ı=~:~~:·~.:~~.~ 
. 17 . . 1 b b .. t1 ar be hazır bulunan nımtcıkadan tiıf<>nk ve el Cumhuriyetın mcı yı ayramı ugun • I p t I bombalariyle Arna' ud hudut mu-

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Vekil! Hıtler e e en olunuz. dedi ~~iız~~~:Ze~~i':ı°1d:::ş~~~~~ 
Basvekil Refik Saydamın saat on üçte ~adyodakı ındak İ Bazzavı//.e, 2; (A.A.) - Hür etmesi ,.e diğer müfrezelerin yardı-
nutk\yle başlıyacaktır. ar as Fransızların şefi General dö mı netice i olarak Ama\.'Utluk top. 

M h.. t Golün tayyare ile Belçika Kon. rağrna girmiş olan düşman çeU!si 
Ankarada Ulus eydanında teza ura yapı- p e s p anlaşması kosuna geldiği resmen bildiri!. tardolunmuştur. Yunanh müt.ear. 

lacak bu da radyo ile neşredilecektir. . r n 1 mektedir. Ckneral dö Gol Belçi. rızlardan altı esir alınmıştır. Ar-

Milli Şefi?'iz İnönü yarın saat 12.30 da Mee- askeri mahıyette ~~~~·r;:~:.~:i kaı:=::::. ~:~'~:\ı~r.ölü .. 3 yaralı ... 
liste tebriklerı kabul edecek ve saat on beşte ge· ..,, _ ' tır. Dö Gol bugün Leopold. Dün aksam ttalva kralının mü-

cit resmi başlıyacaktır. . degılmlŞ. ville'e giderek Belçika Kongosu messili Ge~eralin ikametgahı civa-
- · d k. b h I ki d t umumi valisi B. Ryckmam'ı zJ. rmda, Porto Edda'da, üç bomba Şehrimız e 

1 
aY,ram azır 1 arı a amam- yaret edeceği ve bu münasebetle patlamıstır. Hafif yaralılar vardrr. 

lanmıstır. Her taraf dünden itibaren bayraklarla İngiliz parlamentosunda stadyumda eski muhariplerin de Bu taarruzun failleri ~iddetle aran-
tezyin .. edilmiştir. Yarınki meraaim programı hususi bir celse akti iştirakiyle müttefik kıtaat tan. maktadrr. Her iki hadise hakkınd~ 

d d isteniyor frndan muazzam ınera~im yapı~ srkı taharriyat yapılmaktadır. 1.kı üçüncü sayfamız a ır. lacağı haber verilmektedir. · mmtakaaa da sükun iade edilıniş.. 
Vişi, 26 ( A.A.) - Başvekfiletin (Deı.-amı 4 iinciide) tir. (Devamı 4 i1ncı.1de) 

tebliği: 

dahi lttgilh: - Frırn"r:r. 1 .. 1>1rtği ile 
f11.allyetine ıle,·a.m ""tmi!'tir· Al• 
manya. böyle hlr vaıtyettn de'\''8r ı k ı · • 1 • 
mmı kah~I edemn·., Tnnn.dalri l u p er 1 
beynelmilel nıı.,ill~ at işimle .. Al- ı 
manyanm hlrln"i dProoede aJiik1'.· 
dar ~lma11>1 tahlidil'· Fa.ka.t hu ne-

faaliyete geçti 
Şansölye Hitlerle mareşal Peten 

arasında 24 Teşrinievvelde Von 
Ribentrop ve LavaUn de huzurile 
yapılan görüşme yüksek nezak~t 
havası içinde cereyan etmiştir. 

Mareyı.J, mevkiine layık ihtiram 
mesarimile kabul edilmiştir. tki 
devlet reisi arasındaki görüşmede 
vazıyet \e bilhassa Avrupa sulbü
nü yeniden kurmak vasıtalarr u
mumi tetkike tabi tutulmuştur. 
!ki muhatap iş birliği prensibi Ü7.e. 
rinde mutabık kalmışlardır. Bu
mın tatbik ~artları bilahare tctkil, 
olunacaktır. 

ikinci mevki f Nımvay arabaların· 
da oturma veıleri kaldmtıyor 

hird~kJ nakliyatı tanrlm ıdn tov 1- stanbuldakı mUke efler dün sabah la.na.bak olan komisyottdıL lt.Jyaya • 

yer \·erl\di!ti ha.ide bir Ka.r&denl:ı 1 s · 't t 1 d ı 
dPTJetl ola:, aynı 7.amands. Tu~a~ ür pagop • a op an 1 ar 
nm ağrzlsnndan biri Bt-.,uab~a 
nm llbakmdıın ~onra Jı;endi hmlut
lan J~ri~ln e gimıi' bulunan S-O'·: 
~·tıtlcr Birliğinin dM·et edilmeme.ı 
her tarafta, dikkati uyandırm.ışh: 
Tabu olarak ~ıo .. ko' a. · hükumeti 
handan müteessir oldu ·\'e l 3 ey
lftlde Berlln ?ıükftmetlne Yerl~cn ı 

ka,·ıt.;ı' 1 
bir nota He bu ,·a.zlyete " · · - , 
kala.mıyacağım bildirdi· 1 

Alman hii'kümett Mosko'a tara· 
fmda.n yapılan bu te~ebbü e cleı· 
hal <le\ıLp n.'l"erek bir ifümr ~·o~ıı 1 

b.ıla.blllrdl· Jı'akat böyle yapnuw.
Moı;ko\·anm noh\smı bir zaman cc· 
vapsız brral<tı· Zira. Rus not.asının 
J\e:rltn hükümetlne veriUsl İngil
tereye Alman ihraç hareketini'l 
ha. laması bf"klenen bir zamana. t~
!!adüf ediyordu- IDtler henüz Brt· 
ı.ıt:va awmın lstili. edilebileceği Şehrimizdeki miike!Tefler diin bölge b('f:-kmıınm önfinden geçn_!erk)en. 
~tinde bulunuyordn· AJmaDya. (Yazısı 3 üncude 
tta.ıya ile birlikte vıyanada ~n· 
oıHvanyanm bir JuSDlml Ma.ca. s a.
na verdlkteon sonra gerl kalan Ko· 
tnanya a.n.zlsl için garanti vemıelr· 
le Sovyetler Birliğine J;:s.rşı ~dOfil~ 
ne olnıryan bir vaziyet a.ldıgı ~bı 
l\{Oflkova hi.ikfimettnln notasını . ce,.._IZ bıratmıa.lda. dlllerde dola,şan 
dQ6tıuk sözünün 98Ddmlyetcıizliği· 
nı dalul. zfyaite tebertiz ettirmiş <Y 

Jqyordu. Fakat aradan geçen za· 
tban zarfında İnglltereye ihraç ha
reketi lc:ln başvurulan butün tec· 
liibeıertn hoş olduğu anla§ıldı· 
Şlddet)f han taarrozla.n ne lngiliı 
11lilletiııln Çön;il hükiımeti al~yhln 
'1e kıyam edeceği diişlineolerl de 
1ahakkuk etmNli· . 

Bunun üzerine Almanya. Ye ,1-
taJja Britnm·a adası karşısmda uğ· 
r&dıklan ı;ctiÇlüğii siyaı;i bir ta.ar· 
rn:r:lıt telafi e-tmek ist.eflilcr: Js· 
rıonya. He aralanndıı malum olan 
tiçmlü ittifakı imzaladılar· Bu an· 
!aşmanın Mosko\ a bükômet! tara· 
fnıdan ta.s,ip edilmesini tst.ediler. 
Fakat ~0\1 cıfl<"r Birliği liçüzlü it· 
tlfak blöfü karsısmda korlanadı· 
Ru ittifakın ~ayesl husule gelebil
tnPk için her st'ytl••n en·eı mih'f'er 
de, 1t>tlerlnhı 7.afcrl('ıint fillen ta
hakkuk ettirmek tazım geldiğini 
:\fosko,·a gın.ctrlcri açıkça )·a7,dı. 

Bundan sonra Almanya tarafın
dan Roınanyanı!\ tşıı;aH hnr~keti 
'ııı ua ~eldi; bu hareket de yine> 

S 11 ra; (A A.) - Nehir ü.. 0 ya, ~ · Yunan 
zerinde nakliyat yapan . · 

Lcmd.ra, 27 ( A,A.) - Ingiliz ha
va nezareti tebliği: 

Tayyarelerimiz Pazar gece::.~ ha
va hücumlarına deYam etmışler. 
dir. Bir çok hedefler üzerinde fena 
hava şartlarile karşılaşılmı~sa ~a 
Berlinde bir tayyare fabrik~"l , hı: 
elektrik santrali ve marşandız gar· 

• <::.t t lan boınbardım~n edilmiştır. ~ e -
tir Lennan ve Kolonyada petro 
tesisatı, Hamburg Cuxha,·en, Bre. 
men teıgahlarınd~ havuzlar. Bre
men, Dortmund Ye Brükselde de
miryolları , Flessinıı;ue ve AnYer::. 
limanları Ye düşmanın birçok tay. 
yare meydanları da bombardrman 
edilmiştir. Tayyarelerimiz-den biri 
üssüne dönmemi .. tir. 

Londıa 27 ( A.A.) - Yi~ideı . ' 
ı?;eıen haberlere göre, Alman - Fraıı J 
~ıı teşriki me.;aisi siyasi mahiyetk 
olmakla beraber askeri mahiyettt j 
J nğiJdir. 

(Devamı 4 üncüde) 

Fransız hariciye nazırı 
istifa etti 

Londra, 2i (A·A·) - İngil;!z 
rad"osunun Vişiden istihbarma 
göre. Franııız hariciye nazın B· 
Baudoin istifa etmiştir- B. Lava! 
hariciye nazırlı~ını dıwuhte et
miştir· 

DDnkD 

lmanl"n"n lıir Karadeniz dcYleti 
olına!t 

0

snrl'tile 8Mryetler Birliğine 
karı taı,· l'ttlğf siyaseti aydınla· 
t .?n hir h ·, lfsp olduğundan Mo..,'ko-

( Devamı S iinoiide) 

şirketleri, yabancı gem.ı~e:a.ı ve· 
yabancılar tarafuıdan h:· 
mış gemiler üzerine kon;hm.etl 
kı veren ve Romanya h .. 

0 tarafından meriyet mevkime k • 
nUlan kararnameyi şiddetle J>I'.0 • 
testo etmişlerdir. Yunan ·şır. 
ketlerinden kiralanan ve ~a. 
üzerinde hububat nakli için işle. 
tilen 14 romorkör ve 24 ma~ 
vardır. Gemilerin miisade~ı 
meselesinde şu cihet ka)'9~· 
mektedir ki, Almuıla.r h.arbın 

(D~f.tt~) 

Londra, !7 ( A.A.) - ln~i:ız 
hava n~areti tebliği: j -

/ De1ın mı 4 ii ıtcü&.l Besiktaıfll/1 

r • 

Tramvaylardaki izdihamı azaltmak için idareye bir tek'lif yapıl. 
dığım ve bunda ikincı mevki arabalardaki oturmayerleriID.n kaldırıl
ması takdirinde bu arabalara daha fazla yolcu alınabileceğinin Heri sü
rüldüğünü yazmı4ık. Trann ay işletmesi idaresi bu teklifi Yeri1:~e buL 
muş. birkaç arabadaki oturma yerleri kaldmlarak dünden ıtıbaren 
seyrisefere bu suretle çıkarılmıştır. 

lik maçlarında 
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Hitlerin son 
görüşmeleri 

haklan da 
taraftan lngiliz abluka mı varmak 
için İspanyol limanlannda;1 istifa
de etmek uzere Ispanyanın da. 
"faydalı bir gayrı muharip,. ve 
Taymisin tabirince "Fiilen muda
hale taraftarı olmıvan serik., ola. 
rak yardımın• tc•m;n et~ek arzu
mndadır. 

Ramazan geldi, gidiyor! 
Y au.n : Cemaleddin SERVER 

İngiliz gazeteleri
nın yazıları 

Lotıdra, 27 ( A.A.) - Hitler
Franko ve Hitler-Peten mülftkat. 
lan hakkında henüz sarih ve doğ
ru malumat alınamamıştır. lngilız 
halkı Bern ve NPV)'Orktan gelen 
haberleri o.dukça ihtimal dahııınde 
gormektedır. Bu haberlerden bırı 
Kamerun'un Almanyaya iade edi
leceğıni bildirmektedir. 

Taymis gazetesinın diplomatik 
muharriri Alman işgal ordusu 1870 
te oldugu gibi bır \e;·a ıkı sene da. 
ha Fransad.ı kalması muhtemel ol
duğunu yazmaktadır. 

Alman matbuatının ve radyosu. 
nun yürüttiıkleri mutalealar kastı 
mahsusa istinat etmekte ve az taL 
silat verrnektedır. 

Taymis gaze~ine göre, Alman 
hariciye nezareti memurları '..! 
propaı;ında memurları ft;na haber 
almakta ve sözde bir ''Yeni Avro· 
pa sülhünden ve nUsnuni;·etlerin
den,, bahis mecburiyetinde bulun. 
maktadırlar. 

Bu hal ise, hiç bır ınuvaffakiyet 
ihtimali bulurunaınasma rağme:ı 
Alman hariciye ~aretini~ Y~. 
bir sulh taarruzu yapmak ıstedığı 
zannım vermektedir. 

Muhakkak olan şe;:. ~~eşal 
Petene B. Lavalin yakınl7nnın ~ 
Almanyanın kuvvetli bır tazyik 
yapmış olmasıdır. Çünkü B. Hitler 
Avrupa kıtasında kuvvetli bjr blok 
teşkil etmek ve bu suretle harbin 
devamı mesuliyetini 1ngilterenin 
östüne atmak isteınektedır. Diğer 

Deyli 'felgraı ga:.ıetesinin ;\ lad-. 
rıd muhabirmın Amerıkanm vazı. 
yetinin lngıltercye kaışı ızhar edi
len cempatinin Madridde dıkka~c 
takıp edildiği hakkında yaptı~ı bır 
oportaj Londrada alftka ıle ka>:dc
dilmi~tir Londralıların kan:ıatıı;e 
göre bu hal Beri inin istedi~i .şekıl: 
de alınacak bir kararın netıcelerı 
hakkında lspanyanın ~yale kapıl
madığım gö termektedır. . 

İngiliz ve bitaraf •• ıu~ıtle~ ~· 
Hitlerin hali ııazır tc~~bu:slerının 
ve Alman propagandacı arının fa. 
aliyetinin intihap .zan:anrnda Ame. 
rika efk~n umumı)'esıne tes1r yap. 
mağı istihdaf eden geniş bir ma . 
nevranın bir kısmı olduğu fi:..rin. 
dedirler • .t:ı~o~na bulunan İngi
liz muhab1rl~rının telgraflarına na
zaran Amerıkan efkarı umurniyesi 
tesir altında bırakılamıyacaktır. 
Çünkü Amerikalılar, Almanların 
oyununu açıkt.a görmekte \'C bin. 
netice müdafaa hazırlıklarını te~m 
etmekte ve İspanya ile Fransanm 
donanmaiannı Mihver emrine ver
meleri ihtimali karşısında alınacak 
tedbirleri nazan itibare almakta
dırlar. 

Amerikan matbuatının. garbi 
Hindistan Fransız müstemlekeJ,rL 
nin AmerU·.a taraf mdan işgali ile 
Fransaya yapılan kredilerin dur· 
durulması ve sair Udbirlerin itti
hazı ihtimalinden çok bahsettikle. 
rini kaydetmek ,ayanı istifadedir. 

.------ ..... ••••• .,. 1 
i Türk all~f ıntyz "·c Arif hocam ll!lmAll 8Alllı Senel"O"!l1'in ~ i 
( l<.Odar m:ı.'ııWn. R:unazan kadar mlıbar<ık ve mu'allA ruhuna: ı 

=·-.........._. .............. ... •••••• ·-···-··········-··············-.. ··-· 
ls!Am dininde pek mukaddes sa- mnsı ve her kameri ayuı ipt.ldaaı 

yılan "ramazan" n dedel!:'rimiz ya ·'hilal" i görmı-k, ya~ut ken
"On bir avın bir sultanı!" derler· elinden evvclkinın güıılı:rınl otuza 
d!· Gikarmakla kabil olduğund.1.n: şa-

•'On bir aym bir sultııhı" için tiı ban ve ramazan aylarının ~9 un<:~ 
mevlid ayından, yani "RebiUlçv· gunleri gurub vaktinde gök ylizU 
ve!'' den istikbal hazırlıkları ba1'· taraasut olunur· yUksPk bir tepe· 
lar: biiyük tövbe (Cemadiyelula) den "rüyet-i hilAl" mUmkün oldu· 
küçük tövbe (Cemndiyeliıhare) (1) ğu takd!rde ilfım almak i<:in pınıuç
\'e nihayet meşhur adiyle: ''Şu- lıır koltuktıı.. -şimdi yeri yurdu 
hüri-selü.sc" ~ahut turkçe&~le: kalımyan- ''İstanbul kadılığı'' na 
"Oç aylar" ılediğimiz son a~, ra· (Hı\kimllşşer) n koşulur; şnhadct 
mazan olan dokEnn VC'\'n seksen se- ve ".i.sbat·i hilfH", -lki ııahitlc
kiz gUnllik muayyen bir mliddctin, teyit ve tevsik olunarak "hOkm-i 
ilk devresine yemi •'Rereb·i se- \'aki" yapılır. ramazan ve bayrn· 
rif" in. hulülUne kadar devam e· mm hulQlil, hemen dııvullnrla UAn 
derdi. (Fahr-1 ld'l!nat) m anneleri edilirdi. 
rahminde tulüımu müjdeleyen Fakat 'şaban" ın yirmi doku1.11-
''Leyle-i Regaib". bu taziyz vf' nu tak.ip eden ve kapalı havada a· 
takdtys merasiminin Pn nurlu piş· dma "yevm·i şek'' dcnll<'n ~!r giln 
darı olur; "Lt"lye·i Miriıc''. "~a- vardı ki ''saban" dan veya rama· 
ban-i geri!" t: "T..eyle·i Berat" dn zan" dan ~olduğu b1linc>miycn bu 
(ramazan) ı hatırlatır ve cok ke- günU ta.yin etmek bır mesele ttır 
re bunları. ''zekeriyyn sofrası" de· kil ederdi. 
nen uydurma ibadetleri ihya an- Yerine göre değişmesi zaruri o· 
anesi ta.kip ederdi· "yevm-i "ele'' lan "ihtillf-i metali'., meselesi.'lin 
kunıntusu zaJl olduktan ve ''rl.i- muteber olup olmadığı, işi kita.b::ı. 
rct·i" hllfıl" mUjdP,cllerl - mu- uydurmak için uydurulan isbaH 
ayyen caize ilrı - tatmin edildik· gurre dava&ı, ''rtlyet-1 hJlal'' iddl· 
ten 110nra mahalle bekçileri davul nBI, iddlanm sübutu ve silbi.ıtunun 
çalarak bu mübarek ayr ilan eder- tevafki için ya\andan iknme edilen 
ler, çocuklar da onu takiben nyak· eah!tlerin eahte şahadetıerlne 
larmı davulun 'de.n do.n !" ma uy- -bile bile- itimat \'e imt.iaal 
dttrarak neşe ve şetaret i~inde, nıaakaralığı ve bununla bUtUn a· 

Jtamaun geldf hog geldi 
Baklan. tepsisi bo~ geldi 

lem·i 1slllmı b!rlce etmek mUnaıM· 
betslzliği, hakikaten pek utandın
cı idi-

teraneııılni tuttururlar, cmldaşarak "RUyet-1 hilll" hA.diseslnin her 
aolcaklan dola.şırla.rdr· Son gUnlerc yerde aynı gU.n ve aynı Mntte va
k&dar ramazan demek davul de- 1d olamıyacağı; güneşin de, kanıe
mek ve davul demek ramnzan de- rin de ·bir anda her ufuktan -ay-

ni suretle- görilnemJyeceği pek 
General Sikorski'nin mekti· tabft bir bldise olduğu halde kOA· 

''Çoc:uklarm ramazanı istikb&l a· • ııa bu 
llu-·nıu··k emrı'nden .• koca ''ba'b-ı meşihat' yı rea layı" denen masum "revü" yü, 

lmi• ve kendisine ade+....,. Ustün bi (Ey üb hakikate gez yumdu: da.ha doğru· 
HU .. r hır Polonya 'I vy<' ''mir'at-i medlnc" sahi y BU yumruk sallayıp durdu. İki çift 

bir dll.ştnana. kru'şı kendi mom1e. Sabri Paşa) şöyle anlatıyor: çapaklı gözün ..ııpheE şahadetine 
ketinde mUcadele etmekle Po- •' . .lıfedbıei Tahire çocukları, eva · sı .. ' h d lonya orousunun yu.dığı en kah.. nllde her sene Şabanı şerttın yirmi müracaat usulü, baştan bnş:ı sah· 

ıçın arp e ıyoruz ramanca. sayfalar İngilteredeki dokımmcuMUlA.abat TıflArıeden olmak te ve uydurma olan "isbat·i gurre 
Polonya kuvvetlerine misal ola. CHn bir meydanda içtima ve içlerin· davuı,. nm gülünç iddia.ııı, isli· 

Londra, S7 ( A.A.) - Pat a. cağını ve bu kuvvetlerin Polon. den Jrunet nlkıtayn malik Uç k!§I ınm. terafet ve ulviyetin~ ta~en 
je.nsı bildiriyor: ya donanma ve h•va kuvvetleri.. mt:Uıap ile buntann birini ŞeyhUI Ha.. yakışm•dıb ve böyle bir teY• 

Genıern.l Sikorskı. günl' ;;ır b:ır' °' ''Kur'an" da, "Hadb" de, ...,.....i ~ rı.ı·n.....,... • 0 -anlarda Londra mu·· re- bCrt.ııi Kadt, d! ... f'rinl Emlrtıl Hace 
~ ....._., • ..... ., aaadetı. de "Hulefa.y..,i nı.tidtn" de 

emir nc;ırederek kısa bir ıslf.h dafaasında ve kıtaya karşı yap•. nubtl tayin ettikten aonra İı.leldmum ve f#J'lbi'ln., den ''Etbl-ı 't'l· 
ve talim ve terbiye devresinden lan a.kmlarda bıraıktıklan kahra ht.rtc-18ft.r·'• uimet vo &k§am üattı bi'tn" e kadar hiç b!r devirde rut.· 
eonra. Polonyıı kuvvetlerine e • mantık izleri üzerinde yUri\yeeek JWnı0am .,.l'l.tt alıp avdet •Y1el'lerd1,. lanmadJtı hald bu muka ltk, 
manet edilen vazifeyi tebarüz lerlnl n1.ve etmiştir. MaJQmdur ki kameri aylar, cumhuriyet inkılabına kadar bUtUn 
ettirmiş ve 14 ay evvel Polonya Almanyanm son yedi hafta "Ebille" tabir olun11n ''hilAl" lerile rttJünçlilğn ile devam etti. 
milletinin mUca.dcleyi yalnız zarfmdaltl cereyan eden muha.. aablt olur (2) D&Irtn, '"Ramavın" m ilAn ve k6btıJC1 

'•Etb&b-i heyetin hesabı katidir!" 
dediğini bilciiklerl halde. içlerinde 
ilme fenne ve makule daya.nan bu 
mU~leaya aldırış eden olmamıştı· 

Son devr'.n meşhur allamelerin· 
den (Hacı Zihni efendi) "Kitıibüa-
6avrn" unda bu meseleye temas e· 
derken ''··· (RUyet·l hilfıl) muh· 
tao-1 isbat ise de (savm-i ranın· 
zan) eınr-i dini olduğundan; hnvıı. 

mafmum olduğuna göre onun hl· 
ln.ıtni rtlyette ak!I, baliğ bir iidilln 
veya -kavJ.i sahih üzere- bir 
(meşhür) (yani fenalığı görülme
miş adam) ın habcı i makbul olur, 
f&aıkm haberi iltüakan mol:bul ol· 
mazi" diyor. 

Rahmetli (Ahmed Rnslm) Usta· 
dmuz ''Menkib-i i:ılfun" mdn bu 
bahse dair yazdığı ııkrnlann bi
rinde §unu anlatıyor: 

" .. Va.kUyle (Ceralıpnşa) Camii Şe· 
rlthıfn bir imamı var imi§ ki, bu zat, 
Hll&lin zaman ve tıı.rafr tu!Uunu pek 
güzel heııap ve tahmin eder olduğu 
elheUe ale-lekser iııbatı hlllUe muvat. 
fak olur ve yevmlşelc nkııamında rUyct 
etti ml kundura.lanru koynuııa koyup 
kop. k<>cı& Babı Meşihctc gider imiş_ 
Hattl o zamanlar, ( Ccı'tlhpnşa, Sinek· 
llbakal, Aksaray) ahalisi, merhumu 
gQzetlrler ve bunun kemali istical ne 
pldf#tnl g6rdilkler1ı:ıde Ramazan ol
dutunda filphe etmezler imi§ .. ,, 

üst.at (Tahir Olgun) un '· 1ah
fel'' inde eöyle bir fıkra vardrr: 

,- (Sonu yarm > 

(1) Eaki kadınlar bu aylan, "Mu· 
b&nm., den ba§hyarak şöyle aayar
Janmı: .Afara, Sa.ter, BUyUk Mevlld. 
Küçük MevUd, BUyUk Tövbe, KUçUk 
~. Re~b, Şaban, RamazM, Şc. 

ker Bayramı. Aralık, Kurban D3yra
mı) yahut (HaCllar Bayramı). 

(2) Ayın yenisine yani UçUncü gc· 
ceye kadU' ol&nmn "HUM., ta.bir olun. 
duğu gtbt ealdalne, yirmi altıncı, yir
mi yed.inci geceliğine de •'HU~ .. denir. 
Cı:tmcü receden sonra "Kamer .. ismi· 
nJ alır. 

H1Wl gftrllp de fıbat için Babı Fet· 
Taya kotan blrl, ilk gelen ııahldc ve. 
rtlmek tısere aynıan "Atiye, yi almak 
hırslyı., Kadının odaaına &tılmı, ve 
ı.tlAfmdan ortadaki hll 1lk oamdanı 

-görmlyerek- devtrml§ ve tabi! §&' 

1 hadeti kabul edllmlyerck dı,«Jan ~ıka

nlmq.. 

kenCi menfaatleri namına değil; rebede ufradığı manevi ve mnd. B1 ~ lıt!' h~ maHıuıım Jd 111 için, en iptidai Mkilde bile bir §&-
insaniyetin şeref ve istikbali i . dl hezimeti bir defa daha. teba. k&fl hiW. hid-1 1d.Uin ihbarı kati iken böyle Tasa Ajansının 
çbı ka.bul ettiği hususunda J8 • rüz ettiren General SikO!'Bki, P\. Btrtılrtne gösterir. ~un mahi nev, h1r t&kmı davalar tertibine acaba bir tekzibi 
rar etmJgtir. Polonya.ya karşı lonyanm bOyUklilğUnU kat'l ola. rııem eenl! ne lllıum vardı? ... T A 
mUttefik sıfntlyle taahhütleri • ra.k kuracak ve kahraman Po_ "Zannl deliller" ın. •'kat'! delil· Moskova, 27 ( .n.A.) - ass • 
ni bugün yapmış olan İngiltere Ionya millet.ini haUhazır esare. Dediği gibi ramazan ve Şevval lcr' deıı bin kil.sur sene evvel ay· jansı dQn a§ağıdakı tebli~i neşret. 

1 GONDEN GONE 1 

Venicamı ve 
elektrık 

B U Cumhurıyet Bayramı 

şenliklerini her kim hazır
lıyorsa, 'ı: eru Cami hakkında dü
şündüğü hkir doğrusu ı;ok güzel. 
Camiin yan balkonlarının içcrL 
sine elektrik lambalan ko}•mu~ 
lar, bilhassa bu h,smın çini lev
haları harikulade bir hayal bah. 
çcsi halınde. insanın ruhuna gü
hiyor. 

Ecdad bu gibi eserleri bugün 
için yaptırmı~tır. dhebiliriz. E
lektrik sayesinde gecelerin dahi 
gündüz olduğu bir devirde, bir 
güzelliği doya doya seyretmek 
imkfuılanm da elden kaçırırsak. 
Yirminci Asrın evladı olmakhğı. 
mız neye yarar? . "' . 

Yine tramvaylara dair 

TRAMVAYLARA daha faz
la yolcu alabilmek için bir 

sıra kanapelerin kaldınlacağı 
söyleniyor. Bu takdirde ayakta 
gidenlerin adedi artacak demek
tir. Fakat İstanbul tramvayları 
hareket halindeyken, doğru dil. 
rüst ayakta durabilmek Fizik 
Kanunları dışında bir Mrika o
lur. Bu maksatla tramvayın ta
vanına, tutunmak için askılar ta. 
kılmıc:tır. Fakat bu askıların sa
}"ISI, tramvayların bugünkü vazi
yetinde bile azdır. Her bir araba. 
da on sekiz kişi oturabiliyorsa 
takriben 180 ki§i ayakta ... Dütü'" 
bu cefakeşlerin mm·azenesi, ti· 
beş, üzüm salkımı gibi kayı.J 
temin olunabilir mi? 

Yalı U §ağı, Dadı 

Ş EHlR Tiyatrosu Komedi 
kısmı, "Yalı Uşağı,, nı bi

tirdi. Şimdi "Dadı,, isminde bir 
esere başladı. Bu suretle yarın 
"Hizmetçi", öbürgün "Vekilharç,, 
daha öbürgün "lathya", daha 

A ba "B 1 '' sonra " ra cı., a ıçıvan , 
''Aşçı Kadın". ''Kor.ucu,, ya i·a
dar varacak nu dersiniz? 

Bu tertibe dikkat edenler, hft.. 
di yi, kademe kademe "halka in-
me,, nin bir mi 1i olarak telakki 
ediyorlar. 

HiKMET MVN/R 

ıngilterde sanayı 
müesseseler inde 

zulüm altındaki milletlerin ye - tinden kurtaracak zafer için bes. aylarmm 'hllAI" teri, canla başla nldığmı ve mahlyetlerlnln kılı miştir: .. 
gane• kalkanıdır. İngiltcrenin lediğf 16J'9Jlmaz imanı tekrar r. aranır; "Sizden her kiın ramazan kırk yararak tayin olunduğunu bU· Japon gazeteleri. Japon sefı!'l Düşman tayyare 

:\.,.tm kl p t ~ ile Stalinin 26 Birinciteşrinde bır yanıbaşmda hnruÇ e e o • derek sözlerini bitirmiştir. hillllni görür, ramazana kavuşursa lln dllnya bildiği halde b!.z dinin akt kollayıcıları ayrıldı 
lonya ordusu, bUr bir Polonya oruç tutsun!" ayetine ve ••görürse- easlarmı itibari telAkkllerden çı· görüşme yapacaklarım ya;m ~-
için harbetmektedlr. n1z, onu; tutunuz, görl.irsen!z, ba.y- kacak hUkUmlerle terviçe ufrRD· dır. Tass Ajansı bu ha-benn bakı- I..onılra, 27 (A·A·> - Röyter: 

Bir gUiı (Cehennem) in başı. ram edini7 , ı.ıayet bulutlu havaya tllı:. kate muvafık olmadı~ını beyan et. İngil!z levazım nezaretince ah-
General Sikorski, Polonya or. mızm UstUnde k&pılarmı açtığı. tesadüf ederseniz, ısabanı otu~ yll· Ne yaaık!·· meğe mezundur. nan raporlara göre, patronlarla. 

dusunun Nkotalrv~ givebi Fraıısalfestnd8= nı, elleri koJları bağh seyretme. prnrz!" hadtsine inkıyat 110 ay baş· Ne kadar tııyanı hayret ve ıa· ••• e .,,. ,. • "'°" am
1 

ele sendikaları arasındaki an· 
harbeden ı ar vaz ı mek için, ~UtÜ.Ilıı varımızm, yo. Tannda "r.ehr-i hllô.1" 1 görnıeğ~ yanı taaccUbdir dl: her eeye uy- ....,. aı:ımaya uygun olarak son zaman· 
şerefle ve tamamiyle yaparak ğumuzun kili olduğunu gönne- mli~tak nazarlar. bfnôirlPrilc !ıde· durma bir kulp t&kınnğı. Adeta Dağılan çöker• Daima tarda sanayi müesMSelerinde tnt· 
eski ,,ereflere yeni ekliller ılave mek için (Fitre) lerimizi gökle. ta yarış ederlerdi. Kam<'ri aylann hastalık haline getiren bazı 1ı~uka- l bik edilmekte olan düşman tayya· 
edecği kanaatind olduğunu söy. re &nnağan etmeliyiz. gAh ytrmı dokuz ve gah otuz ol· hl bir f8.fll imam ve all!meainin bir, da.ima top u. re kollayıcıları sistemi muvaffak 
--------------------------------.....;;--____ ......;;._, __________ ..:_ __ .:__ ________ _;_.;;_ ______________ _,. __ ~----------------:.......-------------------------ıoımuştur. Kollayıemı olan mUesa~ 
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Şükran Hanımın öğleden evvelleri ortada görün
mek mut.ndı olmadığı gibi denize girmek de ld<:ta. de. 
ğildi· GUlseren bu manzarayı hayretle karvıladı, tera· 
sm kenarındald demir pıırmaklığa yaldqmca aşağıda 
merdivenlerin son b:ısamağına Yan&§tnl§ bir kilc;Uk de
niz motörü lçinde meghur kuYIDneu Penbeyanm ayak
ta bir eme merdivenin ta§larma tutuııup beklemekte 
olduğunu gördil· 

Kırk beşlik Ermeni zengini yaz ıttnltrinin beş on 
günUnU de Ycıilköydeki köşkUnde reçlrlrd,ı; b'Jhaaaa 
balık tutmak için buraya gelir, adanılan Dıotörtınll ve 
ağlıınnı hazırlarlar, milyoner hem den.la havuı alır, 
hem spor zevkini yerine getirirdi· Penbeyan motörtı 
kcnd!si kullanırdı· 

ŞUkran Hıumn son basamağa gellnce elini uzatıp 
kendisini motöre almağa çalışan kuyumcunun kollan 
arnsına nWır gibi bir hareketle ilerlerdi: kUçUk tekne 
sağa eola bir kaç defa ssllandJ, Penbeyan yerine geçip 
oturdu, önce motörtın ~ıemeğe ba§ladıfmı bD<Uren 
farfara ve glirUltUcU ecs tş!tildi, sonra engine doğru kıv. 
nlamk koşmağa başladı. 

GUlsercn arkalarından bakarken gittikçe kllçUlen 

ve noktalaşan mot6rUn lçtnde Şllkran Hanmım evinde 
yatak odasında yapayaln?%Jml g!bl glSmleğini myınp çı· 
kararak soyunmal:ta ve mayoeunu gtyıneğe hazırlan 
maktn olduğunu fıırkett\. 

Bir gUn sonra da ŞUltran Hannn otele parmağında 

mabut be yUz liralık yilzUkle geldi· 
b'io nm ann lır.bn e'v1nde altenln esas kndrosuııa 

1n.h0 olmamakla beraber evin manevi haVMllldald bo· 
zukluktan hisse almfB ikL'lci UçüncU derecedeki phuılar 

da aynca dJ.kkate liyik kim.selenli. BunJann bqmda 
Dadı kalra gelir. Daimi bir homurtu makine$ ~eklinde 

durduğu yerde ae.ıer çıkaran bir ihtiyar Çerkea kadını· 
Senelerce evvel HUseyin Hfumti Beyin ço~lıkluğunda 

konağa almmış, aileden pek çok kimselerin hizmetinde 
bulunm~. bUyftmU,, yaşlanmış, her nasılsa kocaya. ve
rilip çırak çıkarılmamqş, Hüseyin HUsnU Bey evlenince 
Bergtlur kalfa da onunla birlikte yeni eve gel°"' ve 
eski kUçllk beyinJn bfmıetine balunağa devam etm~. 

İhtiyar kadın, abiliği, nobranlığı, kl:maeyi beğenmeme
e.! yUztınden böyle yqlarup evde kalmış olacak; tltizli
ğlnln. elırlrllllğiııin tahammUI edilmez bir hadde kadar 
artırı.ıt olması da elbettebu yilzdendir. Kendisini Hüse· 
yln Hli8nll Beye berkesden yakın bilir, Hanımefendiyi 
yabancı aayar, lıılulıW.ne Hanıma • evleneli §U kadar yıl 

oldufu halde - hail gelin hanım diye hitap eder; halbuki 
eve ondan sonra daha ne kadar gelinler gelmfe. evden 
daha ne kadar gelinler çıkmıştır; fakat BcrgUzar kal~ 

ra için bu yeni lzdlvaçlarm hiçbiri olmam!§ gibidir, hl
d!ae yalnız otus yıla yakın bir zaman evvel Hüseyin 
Hil.snU Beyin kendisi evin içinde dururken dlşandan 
blıUlle, bir yabanct ile, MuMhıe Hanımla evlcnmi3 ol· 
maardır • kıaacaaı çocuklarm nnnesl, HUseyin HUsnn Be· 
yin kar:sı Muhıine Hanmı, eanki evin hanımefendisi de
ğildir de Bergtıur kaltanm rakibesidir· İhtiyar Çerke

sin senelerce içinde böyle b!r duygu saklndığı tabii Muh
sine hanmıefendinin kulağına gitmemiştir, fakat son 
zamanlarda dadı kalfanın beyni suıanınağa başladık
tan, 19ÖzU sohbeti abuk ıabuk bir bal aldıktn.n sonra hi~ 
ml'tcllerc, çocuklara, ııunn buna homurdnnrp söylenir, 
evin halind&n fikAyet edcrkPn bu yıllanmı11 dUşilncem· 
ni de açığa vurduğunu besleme ktt. gelip evin hanmuna 

söy1eytve~· Muhsine Haıumeteııdi, gerçi beel(!D1e 

kızı: 

_ A ... t~yeeiz, o nuıl l!lnrdı? .. Bir daha böyle 
§eyler işitmlyeyim, ıenin ağzını Yirtarrm ! 

Diye payladı ama içine de bir üzüntüdür dilgtil, 
''k~ aenedJr koynumuzda yılan aaklamşz da ha:.bcri
miz yok!" diye mmldandı, 80nra da mutat tahammillü 
ve milUıiı tesirli gillilınaemest ile fiJi tatlıya bağlayıp 
geçiotirmek istedi ve yanmdakilere: 

- Bunak Çer kes ... Ne söylediğini bilmezin biri ... 
Onun öyle her saçmasına aldıracak ot.."8.ydım şimdcyc kn· 
dar beyle kırk k~rc aynlıp kırk kere birlel'fficmiz icap 
ederdi! 

Dedi. 
\. 

Berı;Uzar kalfa, Hanımefendinin her ı;eyini hatalı 
görilr. her Yaptığını noksan bulurdu: son günlerde l..cy· 
lanın yetişkin de likanWarla dilşilp kalkmasını beğen
miyor, bunun mesuliyetin! de annesine yükletmek isti· 
yordu; gezıp oturduğu yerde: 

- Gelin hanım çocuklanna adsnuı.kılh terbiye ve
remc<li, nur topu gibJ kI% harcanıp gidecek, kUçUk bey 

de ellerine kına rı.ı.ksın ! 

nıye söyleniyordu· "Kilr.Uk bey'', yru:ır altnu~a gel· 
rnioı olıı.n HUacrln H~nU Beydir; aile içindeki erkek
lerin en ihtiyarı, fakat Bergüzar kalfanın gözünde ya· 
rrm neır evvel konağına ı;eJdlği zaman dizlerine alıp 
oynattığı, yattığında göğsüne basıp uyuttuğu, beş on se
ne. sonr6. dıı. ımım gibi boyunu, tahrirll gözlerini, kay
tan bı:.·ıklnrmı ha\ ranlıkla seyrett!ği arslan dellknnlıf 

(Devamı var) 

selr:r hava tfo.blike işareti verildik· 
ten sonra dR. tehlikenin yakmlıur 
tığı kollayıcı tarafmdan haber ve
rlföıceye kadar normal mesaisine 
devam etmekt:roir· Bu alat.em sa· 
yesinde harp sanayiinin binlerce 
mesai saati kazandığı anlaşılmak· 
tadır. Bu sistemin lngilterenin her 
tarafında diğer müeMıııeeelere de 
te§mili tçin bir gok yeni kollayıcı· 
lar talim görmektedirler. 

Ruzvelt mi, Vilki mi 
kazanacak? 

Ntvyork, 27 ( A.A.) - Nev. 
yorkta çıkan Fortune mecmuası, 
okuyuculanr.a "Teşrinievvelde 
Ruzvelt için mi yoksa Vilki mi rey 
verecekc:iniz,, sualini sorm~r. 

Bu suale cevap veren okuyucu. 
lann yüzde 45 i Ruz..·elt için, yüz.. 
de 38 i Vilki için re~· vereceklerini 
bildinniş, geri kalan kısmı rnGte
reddit bulunduklarını kaydetmis
tir. 

Amerika Birleşik devletlerinin 
harbe gireceğine kani olup olma
dıkları hakkındaki diğer bir suale 
de, mecmuanın okuyucularının 
yüzde 14 i evet cevabını vermiştir. 
Bu yüzde 14 nisbet, geçen kanun
sanideki nisbetten yüzde beş faz. 
ladır. 

---n-
Hollanda Prensinin 

teberruu 
Londra, 27 ( A.A.) -1-:.ıllanda 

Prensi Bemard, hava nazın Lord 
Beaverbook'a 324 bin lngiliı lirası 
göndermiştır. Bu meblağ, 18 Loc. 
heed bombardıman tayyare ı n tl'
ması için Hollanda Hindio:tanmm 
yaptığı bir yardnndır. 



umhuriyeı 
bayramı merasifi1 

programı 

istif adali 
a 

...,, 

g kevi 
ve zengin bir konferans 
serısı hazırladı 

. ~1adde 1 - Cumhuri~ etin l 
ıncı yıl dönümü münascbctile 2f 
lO 940 Pazarte ı gi.lmi saat 12 c 
ba lıyarak 3011019~0 arşaınl 
gunü akşamına kadar re.smi dair · 
ler tatil edilecektir. l"ero•'lu hnlke' i kış d ue i için 

1
. siyasi pren ip!er~.. \yukat Ha,·-

Husu·i daireler 29110 910 Si isti_f~deli Ye zengin hir konfcran<; rettin ,\ybar .. \ılc bu-liği .. mevzu. 
Su_nu kapah bulunacaktır. IJust SCrl~l. hazırlamı:;;tır. lkinciteşrinin 1 !arı. trahnda konferans \'Crecek-
mı.iesşcscJer için 28 inci ve 30 '' redısmde ba"1ı) ,ıca~ bu konferans- Ierdır. 
cu ~ünleri kapalı bulunmak ···- ann n~0~·zu an. ile ve:ecck olan • Bunlarcla~bir kı~mı EYin Tepe-
bunyeti yoktur. zcvatm ısımlermı neşr.edıyoruz.. ba ı merkezınde, bır kısmı L tiklal 

Madde 2 - Bütün daireler, ec- Profe ör ~alıh l\luralı "llım, cadd_e inde • ·u~ziya . sokağıııda 
rniyetıer, hususi binalar. t·~arct ı' Harp, Propaganda", Selim l"ilzhet Partı bina mdakı tem~ıl salonun. 
haneler, kara ve deniz nakil va.sı· ·•Matbaacılık", hm;,.ı"I 11 kla Bal- <la 'erilecektir. 
talan .. lstnsyon ve iskeleleri llk· tacıoğlu "Türk~eri~. Yaratı~~ pc. 1 ·------------
teşrlnın 2Ş inci ~nü 'sa!lt 12 den hU ı,, lh an Arıt <ıu:P.ınar 1 ah- y · b · ı · k f 
30 uncu gUntl sonuna kadnr gün- ramanhk 1\lcnkıbclerı • J ._lanbul en 1 1 r 1 er 
düzlt>ri ba) raldarla geef'lc~ fener \ie!.tup "ll ·u ··Tanz_ı~nal de\ rınd_e 
Ve ışıklarla donalılncaktır· naarif". Profesör h.~ım !-:rnaıl kurulacak 
İdadde 3 - lstnnbulun ba lıca viırJ,an "Ila}at \C olum,, S:.mıh 

<'addeleri Be:)azıt '<C Ünhtırsitc \fürotaz "Terbiye", Denızli meb- :-ı . . . • • 
:ıneydnnları. Fatih b lediye paı-kı, ısu, 'ecib \[i 1 "tiçül.a ' 'fl·zim de\·. · . Ha.en şe~_;ımızdc 5 ı~h~lat. 3 !e 
Sult:anahmct, Taksim meydanları, .et te fil,kj e imizdc 'atandaı:;~n tı~lr~cat bır~ı~ı. \aı:1ır: Bırlıklcr ~a. 
Galata köprUsil, Galat.ıı ve Emnö· nc\·kT', Profc·ür Falm•ttio Kerım ~bı umumıh .1• )enıdcn bazı bır
niı meydanları, vapur iskelelerL 'Cin i k .' atın rol ti"' ~antih , ·a. hkler ı 1da ı ~le b~ınlarm me\'cut
dcıniryolu gar ve istasyonları. kıı.- ız Taıı u · ',\skerıığ.ın kud iyeti.. !arla bırle~tının_e 1 tasa\\ ~runda. 
za. 'e belediye şubeler! önündeki \l:!lek Cddl Sofu "Türk Elişlcri. d~r· .!~k olar~k brr (Barsak ıl'!acat 
meydanlar ;ibi halkm rokluJda • om·a ?\leb'u u 0-mmı Ş~' !<l U- bırl_ıgı) t~ kıl. 'e bunu!1 ) aı>_agı, _ye 
gelip geçtiği. toplanıp C'glcndiği uda~ ''İ tanbulda Turk hastaha. dc.~ı ?ırlı,derı ılc tc~~ıdı ~u~unul-
cad,de ,,0ı v" mc,·d nlar Cumburi- 1 .,, I' eki" r> f ·,. :v' Ha} kı mu~tur. Bu hu u takı tetkıkler de-. ., .., ., ne en , ~m ı ıo ~ O! • 1 • ' 1 tı ek •· 
)et devrinde yapılan inkılap ve iler ! Nalçacı "Su .. !znıtr :'-.leh'u u Pro . . \am e ~ te~ır.. . _. , . . . 
Jeyi.şi gö tcrir af ve dö,•izlerle f .. M F d Bozkurd "Atatürk 1 \ocak, b~ •ır:ak ta...ır.ermın bı~ 
süslcncccktir- ıhcsoı~ı· : . ..al l)ul· tor ..::u··r·"~· 1 kı mı, te\·hıd şoyle dur un, hatta 

tı a ının anamı.. ' - '°J • ._. • ·h t b" ı · ~ k ·ı· Madde 4 - Cumburi"<'l ba,·ra.- I-" dr" ,, •• ı. "lt•rad ,..,.toit yemuen bır ı raca ır ll,'1 te-: ·ı ıne " " ya .... a ı \.ocuı,., ·' ·..... ,.,. b"l · · kted" ' I3 - 1 mr günlerinde cumhuriyetin inkı· 1 • dm A' u' "' l ııu· ı e ıtııaz etme mcr. agırsa c-
u " çünrnı \·ar ı •· ""' · ı ı "dd" an b - J lan ve is~kliı.lin esas kıymetini. üs· .· I • \rel ''Turk mu iki çı arın ı ıa ına nnzar at}'ırsa.; 

tlınlük ve önemini halka nnlatmak SC}_ıhıı. J~n~n t Hüseyin Nail "Dev Jırac~tı tamamen ?urınuştur. 
iı;"n söz söyllyecek vurtd:ışlara t1 a~ı ı,, oç;? r S"lim Arık "Ct 'ı BaJırsaklar en zıyadc Orta .!\\·-
Cumburh•et Halk Pnrtlsi lstn.nbul c~ ~ .. u ı) c ~"ku~\ \'ctı" l\."cma-l ' rupada iş'enırdi. Halbuki bugün 
teşkilatı tarafından tnlimalma uy- Fmi Barla "! tanbu.da Tı~atro,, ~~·ı~.rcdc bılc,_ ıa ~a a an~a · uc 

. 1 mı,·ctın ınanc:.vı ., ı I . . l f d k .. 

~ olarak halk kUr)Uleri kurula- ı\ııU:ar Sedad Çinitaş "Türk J'\lİ- gu~ doTuz etıb~·.er~~~~edı\ 
1 ca ıtrr. ,.., • O O l .. --ri c.:iniıı 1 t, nbulda mazlıarıycti.. W\lc cc. \eln uru "a1gırsa. a ı-

.. ad.de <> - 29 ı U4 sa ı gu· harıır) ckta Hagıp Oncn "'Turk c! ı o an manya. ·.' acarıstan, 
nu İstanbul vilayet binasında saat , .dv1u. .1 . l;.ırof""o· · 1• A IIamdı· Çeko'-lo\ akyadan şımdı talep gcL 
n ııı: d . . l" t f d cnızcı erı,, "" l\. ekt ..:ı· "T'. ı b" f" l'o "• \}. en ıtıbaren \n ı nı m an Tan ın:ır ''l\tıthat Pa~a .. Muhar- mem e..ıır • .ıa mz ır ~ırma, ~-
tcbnkJer kabul olun_acnktır. _ . 8 rı· Ahmet Sen'!ngil "Edebi koajO\a~yaya. ~ıa~!rladıgı _20 bı_n 

dadde 6 - Htlk.ımct konagın· rıf ~ 1 be 01._ tabibi Ruhi \ 3 _ a~lct ba~ır,..ak ıçın .ısans verıl~ıedı
da IX-vlct nnmma )ııpıl n merasim 1 .\ ~s~.a . "•·v·'._ hıfzıı:S,ıhln r ls gındcn dolayı bu malı, Am~rıkaya 
bit.tikten sonra m<'r?. iMo dahil o· m .

1 
/~gm_ n' · ·._mend .. ~::mc- "alnu~ n· lıu mal, 8 bin linı kftr 

lanlar saat l1 den bıraz evvel Tak ~~1 
• amı anı~ da mı ; ~ r bırakacakken ı bin lira k<1r bırak. 

sırnde Cumburi) et me~ dnnmdaki l urk dıllc .. ı arasın_ tk ) ese ' mı tır. J\m~rıka, b:ığırsaklara aı; 
tribünde toplarunı bulun:ıcnklnl"- ?°~tor Hu~yın h.cnnn 'Punnk~n para \ermektedir. Halbuki bağır-
dır. . Aı!e fcrtlerınde ruluyatm rolu,, sak ihracatı ma"l"afı çoktur Bu 

Maddo 7 - Taksim meydnıun Eıru.ı: F~at Ayla " por:: Dokto: ma~raf, beher adet bac;ına 'ı ktı-
d.'1. merasime iştirak edecek ordu ~ebu l Iıkmet Barkm ı\ yadakı nıc:tur > 

cüz.ıitamlarılc poli~, :trai~c. okul· f ürk mimarisi,, Konsen·atuar mu- • · .. __ _ --·--<-
lar , 0 cemiyetler birlikleri saat lürü Yusuf Ziya Demirci "Türk Milli Mu""dafaa Vekı'lı" 
10,30 da me rasim kumandanınır. ' ıalkiyatı üzerinde tetkikler,, a. 1 
en ri altınd kroki & ö ril dı '" ndil '' lyatronun rolü,. l - ~ldi 
ye lcriui nlmı: bulunac klıırdır· ent Ymuz Abad·ın .. Pnrtimızin 1\1•1 i '.:\1 ıJn aa \'ekılı Saffet A-

lr'.ddde 8 - Taksim mc~dnnmd& rıl,aıı. dun .ıbahki ekspresle An-
nıerasjm b.Mlaymcayn kadar Be· .. _ . • karada 1 şehrimize gclmi-:tir. 
J oğlu halkevi korosu tarafmdnn )U lorendc komutanlıgı temsıl et _ -o- • 
seçme pa,rçalar terennüm edecek- 1 mek üzore 42 inci topçu alayı ko- 1 Bir sandal devrı'ldı' 
tir. nutanı bulunnsaktır. 

Madde 9. _ Merasinı meydanın Bd tô~ndc itfaiye bando"'ilO ölç· Kiı ·L.l, \1 '1 taapaişa Bostan so. 
da toplanan kıtalarla d~cr biru;;•· 'll.C ala~ından ,.~ D~:;:tp::ıısa alayın· kağırd·l ıJturan GO ya~mdaki san-
leri vali ynI}ında. komutan oldugu an mürettep bir böluk bulunacak· dalcı I l a an dün andalı ile Emin-
ho.ldc muayene \'C tebrik edecek· u·· önü ısl,cle ındcn Hareme giderken 
tir. Madde 15 - 29 10 940 eaat 12 Kızkulcsi açıklarında bir dalgaya 

Maı;Ide ıo _ Bunu . mü~c~kip I ' e Selimiycden 21 atım lop atıla- tutulmu~. sandalı denilıni,.tir. 
''ali ve komutan cumhurıyet abıde- caktır· Sandalcı kurtarılmı.tır. 
&i önüne gelecekler ve orada me· m:cı; ---o--
ra.sim kolUlltnıunın emrilo borazan Ha1kevlcr! tnrafından hazırlann· 1 Dilsizlerin Kongresi 
tarafında nverilecek işıırct üzerine "'le ıı;engin programlar dahilinde . ~ ~ ~ . . 
bil tün !birlikler hazır ol vıız:!yeti :ı· Jwvlcrindc cumhuriyet bayra- Dilsızler \ e Sagı_rlar .. Cc_~ıyetı. 
laecık ve dlı·eğc b3 :)Tak çekilccck· ı . kutlulnn::ıcak, konff"ranslar, tem nin yıllık kongre<:ı, d_uıı og'eden 
tir. Bu sırada. mızıkn. istiklal mnr- •r toplantılar yapılacaktır. sonra Eminönü hall~e~ ınde topla: 
şmı çalacaktır- Mıu· çalınırken. ı/10 940 snlr giiıı:i akşamı ııa· narak dilsiz mektebı ıdare hcyetı 
kıtalıırlı okullar nğu:d:ı.n ronr§ ,_2 de lc;tanbul vali \'C belediye mevzuu etrafında müzakereler ce-
refakat edcccklcrdlr· i tarafından vilayet binasında revan etmiştir. Dilsizler, yeni ida. 

.Madde 11 - Bundan sonra ha- • onlo veril('ccl:tir· re" heyetini seçerek d::ığ'ılmışlardır. 

-45-

Ztrlıman çelenkler cumhuriyet ubi• 
desine konacak 'o v::ıc ve komu
tan geçit remni jçin tribüne gel • 
ceklerdir· Çelcnkl~r .saat 9 d..ı 
abideye getirilmiş olacaktır· • . d I" p s · 

Madde 12 - Geçit resmine saat 1 :·fis B~r et :.uper, . epe.~ ~~şczı 
ıı 30 da baş} aktır· Geçit sıra· kı kulagtndan ~~kalı) or, ~u~uk vo • _ . a:ıı:c. gili bir ked!yı okııar gıbı sarsı-

Şikayetler : 
. 

Bir okuyucumuzun 
postadan şikayeti 

Okııyuwlmımızda11 Teğmm ı\lil. 
lınt Brrkiktenden şıı ıneJ:tııbıı al
dık. Aynen n şredıyorıız: 

20 91940 günü lzmirden bir ak
raba tarafıııdan Fuar kişt:ı:>inden 
,·erilen bir mektubun ıçine 1zmır 
Fuarı serisindcn3 seri pul ile di~er 
muhtelif puılardan 10 kadar pHI 
zarfın içiııe konularak namıma yı
ne ayni gi<;e<leıı po la} a 'l'riliyor. 
Fakat mektubun içinde pul namı. 
11a bir şey çıkını) or, anlayamadım. 
~lektup jçınde pul göndermek pos
ta \C Telgraf kanununa muhalif 
midır? Eğer kamına ınu •ayır bir 
hareketise bundan haberdar ol
makhğım lazımdı. Şimdiye kadar 
birçok yerlerden böyle pullar aldı. 
ğım ı.tibi birçok ) erlere de gönder
dim. Ô) ie zannediyorum ki giinde. 
rilen ~ra olmadığmdan. sonra ve 
bilha-:sa böyle bizim gibi meraklı. 
!arı aralarında mübadele için de 
en <:mi~ \a ıta !X> ta olduğuna gö
re şımdıye kadar bu yolda hareket 
ediyorduk. 

Bu hıı:,usta ~ikayete hakkım ,·ar 
mı, yok mu? \'arsa nereye ~ikftyet 
edeyim?... '" 

21 şoför 
cezatarıdırıldı 

Beledi ve tarafından <'"nafm kon
trolü dc\

0

am etmektedir. Cumar. 
t~i günü ) apılan kontrol netice. 
sinde Be\·azıt nahiyesi 11 num-a
rada fırıncı ~e\ki. rhhi muayene
siz amele ça ıştırdığmdan, 53 nu. 
marada a~çı Yamandi pislikten, 53 
numarada şekerci M. Hilmi mua
Yenesiz adam kullanmaktan 10 
numarada şcl:erci Salih, pisllkten, 
17 numarada aşg Şe' ki, tasdikli 
tarife asmadığından doları birc:
zabıt \'araka ı ile poli::.e te~lim e
di!mi,.Ierdir. 

I3undan ba,ka Boyazıtta Sülcy. 
manın fırınında tartı neticesinde 
noksan çıkan 123 ekmek musadere 
edilerek fırıncı hakkında zabıt \"a
rakası tutulmu~tur. 

Son yirmi dört saat zarfında, 
muhtelif beledi)e nizamlarına ria
yet etmiyen 21 şoför hakkında da 
ıabıt\'arakac;1 tutulmu)ur. • 

--o---
Et motorunda bir kaza 

1\Iezbahada et motorunda çalı. 
şan Hayri, motordan et ta~ırkcn 
ayağı kaymı . motor içinde bulu
mın <'t a<: nağa mahsus çengeller
den birine sağ kaburgasından ta. 
kılmı~tır. 

Yaralı Ilayri. imdadı sıhhi ota.. 
mobili ile Beyoğlu Belediye hasta. 
hanesine kaldırılmıştır. 

VEFAT 
Sabık 1ııck mebusu Bakırkö)· 

mUftUsU Hafız lbrahim Znim irti
hal etmişt!r· Ct>nar.eı1i hııgün ikin· 
di namazını mütt>nkip Bakırköy bil· 
yük camiindcn kaldırılarak Bakır· 
köy kabristnnınn defnedilecektir. 
.Mevlıl rahmet eyleye. 

81 aşagı~aki g!bıclir: T ..,.- sonra yilzünil bana çevirerek: 
Mcrasım. komutam, bando ( aş 1 J -'- 8u giizel Donjuana bakın .. di-

kı:ısJa), Yedek Subay okulu, Mkef. .,..,; 1 f ·k lado de,,;il mi., B 
Aşk ve macera 

tıbb" k 1 D . ba d De I' -. ı~ası e' n c:ı • en 
. ıyo o u u, enız . n. os~, - · · 1,, · k i\ i dost olmanızr isti-

nız Harp okulu, Denız lıseSJ, De· rın ço • 
niz Gedikli okulu Deniz alayından ;um·· 
ınur k,__ 1 . t b' .. 1,. 1 li A k , • ı>epo S::u:şez kızarmış kulakları· 

e IU:P ur a u.. :.u e s c. ı . art mahcup tebes· 
Ltses!, Maıtebc bandosu, Maltepe m kurtarı~or, Y 
askeri lise i· Um ederek·· .. · 

Ba d (Tnrı k l ) · d 1 • - Mösyö Patersonla l)~ dostluk n o """1 15 a , pı~ a a a_,'T, . · · k bU ük 
İstihkam böluğı.l Muhabere bölil· .cfils etmek bcnım ıçın <'o Y 
ğti, Suvo.ri grup~. Ifoşulu Topçu bir şeref olacaktır.. p • 

Alayı, 1Jotörlil ÖI-;:mc taburlan. Diyor- i.Us Burdct Kuper hıddet 
Motörlil topçu taburları, Bin:!· ~yor: . . 

rihnlş böliik. tayyare defi taburu - Ona yalnızca Aleks dcyınız .. 
Harp: :rnalülleri, şehit aileleri, (1- Kıs:ı.cn: AlckS·· 
nıe~ı sUbaylar, yedek subaylar - Evet Tin-Tin·· 
PP~ nıurrczesı, itfaiye müfreze~', Sonra bana d5nUyor· . .. 
§.?!tir bandosu, ilnivorsilc (rektöı - Siz de se\"gilim, benım guze-
luğünce tertip edilecek) yüksel "mi Pepe diye çağırınız, kısaca 
okullar, lise ve :ınuadili' okul~ pc ... 
<maarif müdUrlı.i~Unce tertip edi· Hu kadar güzel, samlıni ve mils· 
lecek) sporcular. t bir kadına nasıl ınukavemet 
ltrruye bandosu, Kızılny Yesil , ur:' 

Çocuk Esirgeme kuru~u ·· · - Pepe! 
hava kurumu, Tilrkkuşu, uı~sal ar - Aleks! 
tırına kunımu esnaf cem.iyetıerl· l'otoğrafçının emri üzerine ob· 

Madde 13 - Saat 11 30 d:ı. bir J ıtti! karşısmd:ı nasıl gülünürşe 
hava mosu meydan üzerindcr. biz de ÖJJ Je soğuk soğuk sırıtıyo
u_çarnk :ınerasime iştirnk edecek- ruz .. Tin T"n fevkaUldc memnun: 
tır. - Mükemmel rnilken1mcl diyor· 

Madde H - 29/10/940 öğle- §le iki arkadaş ~luverdlniı· 
~en sonra saat 15 de Edimeknpr- Yerinden knlkrror: 
c _'.lkl çehitlik, bir heyet tnrafmdan - Pcp~. haydi gidin için-· Ben 
zı~a:~~ edılecektfr. de çok Busndmı·· Eğer bana istedi· 
.,.u ..... 1 

• nynıakamr ve bclecllyc ğim kndar ı;ampanya vermc:r.IC'rse 
... ~ı ınu~Urü ün riya t d ce.: l4 aklarımın hepa!ni kovncnğım·· 

Yazan: 

.\tloris dö Kobra 
Bu sözlcrile beraber Mis Burdet 

Kupcr yerinden kalkıyor, biz Pe· 
pe ile başbaşa kalıyoruz· Bıına so-
ruyor: • . 

7 - Nasıl bu ı~ fena değil mı·· 
_ Hangi iı,ıd~n bııhscdiyorsu· 

nu:r.? 
- Böyle bir nevi damızlık ol· 

mak. 
- Siz bir assmrz Mösyö Sanşcz. 
- Sanr.;ez değ;!. Pepe .. Bana 

bundan sonra Pepe deyiniz, patro· 
nun emri öyle .. Artık takdir eder
siniz ki sizden hiç bir şey saklı) n· 
ınam- Bir centilmenin a§k mace· 
ralarından bahsetmesi doğru de
fild!r nma, en yakından alakalı 
olan ipliği pazara çıkardıktan son
ra günah benden gider övle değil 
mi? 1 

• 

Şimdi ben Pepe !le beraber bil · 
yükçc bir kanapcde yanynna otur· 
muş bulunuyoruz .. Biraz ilerimiz • 
den mmltılar geliyor, ıınt<'n is
karpinli, ~rnpsız ince bncaklann, 
.srrt ('?"kek b:ıcaklarına süründüğü· 
r.ü görüyorum.. Snğ tarafımızda 
darmadağın divanın karanlık köııe· 
!erinden bir inilti gcld!ğini bile du
)'Uyorum .• 2 numaralı ı:alonda caz.. 
bant Viyana \•nhılcri çalıyor .. !ki 

Çeviren: 

Muzaffer Acar 
muharebe arasında istimhat için 
böyle blr .sulh Ye sükun havası da 
lilzım .. 

Güzel arkadaşım sarhoş değil, 
fakat biraz 1azla geveze .. Aldığı al· 
koliln tesiıı!le beni çabucak kendi· 
ne dost gördü, içini dökUyor-· Ma
zisine ait bir çok şeyler anlatıyor, 
yani benim !lrz:ılıırnna hilmiyere>< 
hizmet ediyor .. Hatıra.arı pek kn· 
11ıırk. Ben onu tahrik ediyorum .. 

- H!.lmiyorsunuz, J>epe, <liyo· 
rum, ben sizi Holivuttan gıyaben 
tanıyorum·· Galiba orada film çe
virmiştiniz'?. 

- E\•et, diyor .. E!r kere beynz 
perde üzeıinde Banstnlı tecrUbe 
etmi~tim .. l~ üçük b!r rol Yermiş
lerdi· Fakat bt?n fılmin yıldrzr Mü
riel Simon'e kur ~apmak gafletin
de bulundum· Hnlbuki film fınıili 
bu güzel kızı kendisi için ayırmış
tr. Genç kız da beni kendine çok 
uygun görüp hislerime iı;tirak e
dince bu sefer patron bana teşek
klir ederek işime son \'erdi- f:onra 
dn bir daha o pn;ı;nrda dılı:!ş tuttu. 
ramamam için elinden ne geldi ise 
yaptı .. Fevkalade mf'yustum .. C.:e· 
bimc](' ancnk bir lmç Yilz dolnr knl 
dığl ı::ımıın kalktım Ncvyorka ı:cl-

~ - ".'ARIT 2s r.tnı:-;cın;şntN 1940 

Görüp düşündükçe: 

Anlayamadığım 
bır nokta 

. Romanyada yeni bir karar ve. 
rılmiş, bundan sonra Yahudiler 
ın tıv .zz.:ıf asker olamıyacaklar. 
nııs. • 

llk bakı~ta, insan. okm.luğunu 
Yazanın kastindcn başka türlü 
anJıyor ve .anıyor, kı Yalmdiler. 
Romanyacla yeni b •r lutfa ermiş. 
l~rdir. Öyle ya, askerlikten L· 
tısna içııı, onlar, hangi çareleıt.• 
başvurmazlar, ne fedakarlıklara 
katlanmazlar! ... 

Romanyada hiç bir e."llek haı. 
camadan onların böyle bir nime. 
tc kaYuşmaları, elbette cana 
~innet sayılır. Fakat dünya ha. 
dıselerini yakından takip eden. 
ler, Almanyada başhyarak Al. 
man nüfuzunun yayıldığı iilke. 
le~e de bulaşan Yahudi düŞ'Inan. 
lıgını bilenler. bu haberin haki. 
ki manasını da anlarlar. 

I'.:vet, bu Bükreş telgrafı, Ya. 
hudiler~' kaışı çevrilmi~ yeni bir 
düşmanlık alfımeti. b::ışka bir s·. 
lcihtır. Ama, yin.e kuvvct'c t ::..! • 
~in ediyoruz, ki bu ~Pa , Musr. 
ummetinin can<'vrnı bulacak 
çapta bir şey sayılamaz . 

Muea ümmetinin. cihanın 
nefretine layık olması için ne. 
ler yaptığını pek bilmiyorum. 
Daha dog-rusu bilgim vesikalı d -·ı . . 
cgı dır. Ya1nız bu milletin, ce. 

~laat ~eııkilii.tında birinciliği 

1 
azandıgına inanmısımdrr. Ara. 

b~rı';1a cok lnıvvetıi bir kaynak. 
ır an Ye soy l"'llimi yaşar. 

. .. 
Ya.hudl, ~uğunu da.ha dofdu. 
ğu günden itibaren hayata h:ı • 
zırlamaya başlar. Lohosanın he. 
diyesi paradır, çocuğun doğuşu, 
kumbara ile ktıtlulanrr. 

. Dünyada, paıadan bas:ı:a _hiç 
bır eye kıymet Hrmezlcr. ;;ıın, 
şeref, knhramar..l:k onlara göre 
.ehlikeli şeylerdir. 

Ynhudi feylf·z?f. Yahudi mu.<:İ. 
ki ·ınas, Ynhudı re~a.m, Yahudi 
dlim var. Zen"'İll bir refahın 
,·erdiği imkanlar içinde banker, 
san·af, murahabeci cokluğundan 
bu türlii ilim ve sanat adamlaı ı 
da yetiıımiştir. Fakat Yahudi. 
c1en meshur bir kumandan yeti~. 
Uüi asla görülmemiştir. E\'et, 
ne kumandan, ne kaptan Yahu. 
dilerden kumandan gibi kaptan 
da yetişmiyor. Cünkü meşhur 
kumandanlık, mutlaka b:rkaç 
zaferin ~anı üstünde yükselir. 
Zafer, ise kanlı meydan1arda 
toplanan bir ganimettir. Kap. 
tanlığın da kum;ıpdan1ığa ben. 
?.er. tehlikeli bir tarafı gC.'7~ ça • 
par. Den:z. h<.'t' vakit c:n1 mın uc:. 
kurlarla dö\•ülrrıesine uslu uslu 
tahammül etme7~ DeMrıl 11r kö. 
pükler iri11de şahk.nır. ~'l rüyük 
demir tekn") i yumu.'-ak dalım1a.. 
rivle ezer. .Ayaklarının altına 
alrr. 

Yahudi c:nğlrun kara topra!lı. 
nı bırakır da hiç kaptanlığa he. 
veslenir mi': 

Şu halde Romanvn. Yahudilc. 
ri muvazzaf asherlikıen istisna 
etmekle acaba na<>rl bir ce1.a ,·er. 
diğint> ka'lid· .. ; Doğrusu anlaşı. 
laca k f!"Y d<>irl. 
. HAKKI SÜHA GEZGiN 

Ankaradaki Gençlik 
klüpleri faaliyete geçti 

B('dcn te rbiyesi k:.ınununa uy
~n olarak kuru?an gen lik klüplc
rıne 2<n.yıth 700 genç dün snbah 
beyoglunda Sürp Agop arsasında 
toplanarak İstanbul bölge başkanı 
Feridun tnraf1ndaıı teftiş edllmiş
lerd!,r. Gençler hocaları ile birlik
te bir geçit resmi denemesi yap· 
mt§lardır. 

.Aıı".ıanuJal,i faali.ret 

Ankarn, 2; (llu usi) - Beden 
'l'crblyesi l\:ımununun emrettiği 

gençlik grup ve klüpleri Ankara 
vilayeti knzalarmda 30 Ağustos 
Zafer bayrammda kurulmuş ve vi
layetin merkez knzasiyle Çankayn 
kazası hnriç olmak üzere diğer 11 
kaazsında hnriç olmak ti:r.cre diğer 
11 kazasında ve bu kazal:ıra bağ• 
h nihiyelerlc müteaddit öğretmeni 
~~unan köylerde gençler beden 
mulcellefiyetleılııı ifnya ba.'jlam~· 
lardı. 

Merkez kazasiyle Çankaya ka· 
smdaki mükelleflerin ekserisi yaz 
tatilinde bağlarda ve sa~fiyclerdo 
bulu~d.uklanndan belediye hudut· 
ları ıçındcki k!Uplerin fanlivcto 
geçmesi bu aya bırakılmı tı. • 

Me-rkez kazasındaki mükellefl&
ri~ Gcnçlerbirliği, Çn.nkayn kazası 
mukellcflerinin de Güneş klüple· 

rinde nıilkellcfiyctlerlnt ifa etme 
lerl karorfoımnş \"C bu klüplC'r n -
zamnamenln ta) 1n ettiği C'O• ar 
dahilinde birer gençlik klübu ola· 
rak kanuna intiba1c etrnhılerdlr· 

Bc?e.ıı terbiyesi Ankara Bölgesi 
beledıye hudutlnrı içindeki mUkcl 
lefler! tcsbit cdcrQk evvelki gUn_ 
19 Ma)ıs Stiı.dyomunda bir toplan 
trya da\·ct C'tminU· Bu davete sekiz 
yflz: mUkclleffn hepsi bı.iyük bir te
halükle koşmuş \'C kendilerine böl· 
gc a<!b~kanmın verd!ğ:l izahatı 
dikkatle dinliyerek memnun!y-etıe· 
rini alkışlar ve sağ ol nidalariyle 
izhar etmişlerdir. 

Alınan tertibata göre, mlike.Ucl'· 
Jerden merkez ka7.ası hudutlan i· 
çlnde oturanlar Geneler birliğ; 
gençlik klUbüne, Çankaya kauısı 
hudutları iç'nde oturanlar da GU· 
neş gençlik kliıbtino yaulmışlar, 
tıbbi muayeneleri yapıldıktan Mn• 

ra, mangalara, taknnlnrn, b6Inkle· 
re ayrılmışlardrr. 

Talim gUnleri cumart i sııat 
14-30-16-30 pazarları ~11 ola
rak tesbit edilmiş ve Te öğr tmen· 
!eri taybı olunmuştur. Gençlerin 
~ışncaklarr yerler, merk ~ kan
sı için Stadyom antrenman saha· 
ları, Çankaya knza.sı için Cebecide
ki spor alanıdır. 

dim ve burada Mis Burdet Kuper 

ne~~~t~ir kurtuıuş yoıuyuu bu Sovyetler Birhg'"' İnin 
demek? 

.• - Sabredin .. Söyliyecc[;-un .. Çok sı"yas"ı bı"r zafer 
l)'! bir tipiniz var A leks· Size açık 
kalple konuıınbiJirim .. Evveli\ size (B<ı§ tarafı 1 incide) 
hakiki :\Iis Burdct Kuper'i tanıt· va Jıükiımctlnco icap eden nllka 
ntak isterim .. Çünkü ben onu siz- iki lt~rbı.ndı \e fonp eden askeri 
den ~ok daha yakındnn tanıyorum• frdbirler alındı· BundM <lolayı Al· 

Pc - ınanva ile So\1-etıtt DlrHği aroımı-
1 ~ PC bana dogru uzanıyor Ye ku· da Lehi tan ıunblııin ıe.,1aııgıcm· 
asının fısıldıyor· 

- B ş· · ,. da tc..-c::.süs etıni olnn dMtluk mü-
k u ikagolu Joc Burdctm b ti . rtık .,0 na ermekte ol· 
arısrdır .. tk· . d t hl ıtl nıı.se c nın ıı • il ısı e am r a aşma dom• kana.ati unıumrl ~·ordo· Ya-
o ayrı nvrı yaşıyorlar .. Nasıl "'-. ' 

:ınükernmel b' . . d -·ı zlycün bu eldlcle nnlaı dmnsr i e 
nıi? }{ :r j aşa, ış uu·zı egı her eye ral,'ll1611 So\ yctlerin dost 
. . ocası Şikagoda konsrve etle- ıa;:'lınn. J·cndllerlnl mabta~ "'ISren 

rı arasmdn k d b d güzel " ' " kuşları ve arrs: 
1 

a ku~t a 
11 

.
1 

Alhany.n. flo tt lyıuıın h~una git 
b cmsa s z 0 ey en e ml:ror<lu· Bonon lr.ln bir !:O.re dil· 

T~baş~ ya.5ryor. Siz H:an'da hiç cU~Uldü. n ,..arc topla.ıın.cak olıuı 
Ul·Tuı•._. t 1 d" • mi? O "' ' u ,.. 

rada "'? ras ge m; ını~ · • 'I'una konfenuı.sına Sol yctler Dirll· 
hfırni ~~r.ce_s. ona millteeı Rusların ğinılt'ıı bir muralıluıo; he:) eti çağır 

sı .smını vermişlerdi·· Nasıl kt •. ""idil 
VPrme · 1 k" . . R ma ıı guru · 

. sın er ı e.skı bır u.s gene· J.;te Sovyctler Blrllği Uc Alman· 
ralıni hah ı le l t H ~ • 
susi kat· i~~~~ 0 ~r\ n mlış 1

• t· ~- I ~a vo ltaJya anısında meydan& çı 
!iOförl .. ,.:.P ~~ıdnı p on esSI gna ıe • kan Tuns konferansı m el("SİJlln 
• Uı,.,ınu e rens • o\·of yapı· 

1 
bıı ınshlyeti ııo g..Mrcliği --.. hı.Aar 

:\ordu He b '·. il ... , ....,.. ~ 
iıurd . • m u cs ... ı prc~s e !\ilS gliz önüne getirilirse bu işin h:ıkl-

et Kuper arasmdn bır de mn- le.aten Mo kO\·a h',._ô eti ıwsabı 
ccra g ,....,, ld w sö lil l va m B' e...... o ugunu y yor ar· na Almruı:ra Ye hal a. 1'aJljl ka 

ır akşam Nisdrı bir dansinge gi zanılmıq lfMI bl lu?,cr oldu ru 
ı·crken Mis Burdet Kupcr şofö_ril- kabul ,· 0 tesr ~lir· Urft.&nyn 
~~ dans etme.sini bilip bilmcd;ğini a.dn.sm:ı. llıraçı~k••tinin yapıln 
. nnuş .. Pren.~ mUsbet cevap ve - bll-cğt dllen zıı.mruılardn 
rınce · "'" :z.ıuuıe 

· Sovyctlcr BirHğinc ıaırşı Tuna me-
.. - Tnmam, öyle ise u~mf!j Gelin ~h~lndo göstcrflmf.}CD mOsaad~ 
0?'1C~ sc dans edelim .. Profe,syonel kirhi;rrn <lıı !drodf \'crllm lnl' Jü. 
hır dansözle oynayıp elbiselerimi zum ve ~ret h" edllm i i c· 
kirlı'nd:rcc<'ğime sizinll1 oynamağr tabii olnnık Berlln \"O Roma h\ikiı 
tercih ederim. mclleri JıtttaMnl\ Jrayde<llleeıek hl 

(Dconmı var'> rlottt olur ASIM. Uı:: 

1 
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Frans-a A.Imanyaya 
askeri yardımda 

bulunursa 

· Amif iki Aarlclfe Hln-dis tan ~az ırın ın ı 
Nazırının nutku nutku 

Eden 
dedi k i : 

Arnavutluk -Yunan 
hududunda hadıse 

olmamış! 
Amerika Bı·ze k h ingilteremuharebesini 

arşı er imparatorluk ingilterenin 
Fransız taarruza muka- muharebesi takip gayes·ı 

(Bıı.ş tarafı 1 incide) • • edecekt ir 
Atiııo. 21 (A.A.) - Atin:ı rı. ınüstemlekelerını b ı t · · 

Jansı bildiriyor: . ··- e e e ffieSI n 1 Londra, '27 (A.A.) - Röyter du" şenleri 
s~lahiyctt1r malıfıllerden og. ı d k b bildiriyor: ' 

Tohruk 
ilalgan üssü 
Yeniden muvaffa
kıyetle bombalandı 
Sidi Baranideki italya n 
kuvvetleirne d e h ücum 

edildi reıı.diğimizc göre. Tiranadan gl~- ışga e ece ileceg" iz Hind~<rtAn nuırı Ameri, bu. k ld kt 
len telcrra.fların bahsettig-i hadi. gün öğleden sonra Gosport şeh. 'ı a ırma ır 

c· :\°C\')'ork, 27 (A·A·) - Nevyork K d j b .. 
. "el"r hakkında hükfunet tarafın. or c Hul lngı'ltereye rinde bir nutuk söylemiş ve u. . . . . !\ahire, 27 (L1.A.) - Busabah .. matbuatı Vil}i tı:>bliği ile ı:>hemmi- l 1 J h 27 (A A ) t ( 
·'~n nlall·1matına müracaat edilen d d :ıı.·ük bir vukufla askeri ve dip .o- , \~ ırc, . · · - ngı ıı. saat 2/ıJO <la tehlike isareti \'eril. 
u- yetli surette me;;gul olmakta ve yar ıma evam ı a b Ed ,..1 d k -
huduttaA:i Yunan askeri makmr. bunun Avrupadaki mümkün neti- matik vaziyeti gözden geçirm1: . 1 1

• r ıye nazm en, n I"lr a ·ı mi<-.tir. Alarm yarım saat sürmü~-
ları aşı ğıdaki hususlrı teyit et. celeri hakkmda genif3 tef~iratta edileceğini de söyledi tir. ! Fran~ız milli komit<'~inin. şerefine j tü;. ~ 
mişlerdir: bulunmaktadır· \·a~inı:ton , 27 (A·A·) - Jiari· B. Ameri yakın bir istikbalde 1 v~r~ı? 0!duğu ziyafette bir nutuk ! Londra, 27 ( A.A.). - Amiralhk 

Arnvut . Yunan hududunda Bununlaberabcr gazeteler sütun.- ciye nazırı Kordel Hu! dün Amer,i- hayati bir ehemmiyeti haiz ola. l soylı~ crCK ~u beyanatta bulun- · dairesinin tebliği: 
hiç bir hadi~e olmamıştır. Yal. larında en mühim ,·eri, B· Hul ta- kanın dış s.!yıiseti hakkında ~ok cak harp sahnesinin yakın şark. ı m:ı.~tur: .. .. . . j :\fısırda Sidi Barrani sahili ci\'a-
mz 25 Teı::rinievvel cuma gecesı rafından dünkü ... a~etec~ıer konfe- mühim bir nutuk söylemi~tir· ta t~ssi.is edeceğini, Hitlerin : - Hur Fra~sa hukQmetı_nı!l nndaki İ talyan tahaşşüdüne, Cu. 
sabaha ka:rşı saat 2 de Yunan ran~ında yapılım"' \'C ~- R~zvelt'i~ Hu!, ezcümle demiştir ki: Napolyondan daha çok c;abuk , n;evcut olmasr,_!Iı.tlc~ ve 1'1usolı~ı- 1 magünü sabahı erkenden, İngiliz 
karakolları Arnavutluk toprak. Vi~ive bir ihtar mcsa31 gonderdı- An çok naziktir. Bir kaç millet Veterlosuna. kavuşacağmı söy. 1 n:n menfı~r re1ımı lıı.~am ~uldugu ha\'a kuvvetleri tayyarelerile işbir. 
larında ve Yunan • Arnavutluk ~i- bildiren beyıı.natrna tahsis et- tahakkümlerini bütün dünya mil - lemiştir. 1 

zaman, hansa~·a soz soy.lem_e~ !iği halinde, Akdeniz fiiosu cüzü-
hududun.dan beş kilometre mesa. mektedirler· letıeri üzerine yaymağa çalışıyor- Nazır, !ngilterenin en yüksek 1 hak~ını. ':r~cektır. Mısı.:d.~kı mılh tamları tarafından taarruz edilmi~-
fede bulııntın Vigluta istikame. Nevvork 'l'aynıis gazetesi bu ha- lar. harp gayesinin Avrupadaki a - ı komıte~e ılt.ıh~k eden butun Fran- tir 
tınde silah sesleri işitmişlerdir. heri ş~ı ba:::lık altında nP.şretmek- Aml'.'rika, medeni~·elin şu C".sas narşi yerine bir işbirliği fikrinin sı.zlarm azm_ını hürmetle yadederim 1 Akdeniz filosu başkumandanın
Yıınan _Arnavut hududunda hic: ted!r: \'iş: Admnnya~·a a.~kerlik prensiplerini müdafaaya. azmet- ikameti olduğunu tasrih ettik • 1 Sııle_rdcn :nısal alar.ak Yakın Şark- dan amirallık dairesine bu hareke~ 
bir hadise olmadığı kat'i suret. saha~ınd:ı ya: mı ederse Amer.i- miştir: Barış, ad::ı.let ve beynelmi- ten sonra demiştr ki : j ta hır _sok sadık _f ransız gı;ıpla;ı hakkında gelen haberler, düşma
te tevit edilmektedir. Yunan k< • ı ka Fratı~sız müstemlekelerini işgal Jel teşriki mcıııai- İngiltere muhare~si heniiz te~e~kul e~~nektedır. l\lerkez~ Afrı. nın otomobilleri tahrip ooilmi~ \'C 

rakoİları öyle bir mevkide bu. c<l~rk ı~·vetle t 
1 

Diktatörler siyaı::eten ve iktısa- bitmemiş ola.bilir. Fakat ben bu \ k~ sıze m~-za~eret. etmekte?ır. ln~ bir benzin deposunda büyük bir 
Junmaktadİrlar ki, gerek Ywrn. .. mıı~ı. , e a~ki rdildiğine den Amer:!kayr tehdit ediyorlar. muharebe netice~inin tamamen l gılterede 'e ~ırleşık Amerıkadakı yangın çrkarılmrştır. Kuvvetleri . 

• • rr k Arn . tl k ,;ore, Hıtln bu yenı planm1 daha Buna binaendir ki Amerika fevka- belirmis oldnmı kanaatindeyim. · Fransrzl.ar sızc el uzatmakt_adrr. miır; h iç bir has.ara ujtramamı~tır. 
nıstan \:C ecre se a\U U ıwvelki planla İ ·1· h k • ]"de s" ti· b" t 'l h l , ~~ '1 vJ"b '·ete 00'"'Un v \'e ~ · t•• f d h <l d ı a~ı n ngı ız ava uv- a · ura 1 ır empo 1 e azır an- lncriltere muharebesini impara . ı ·' agu .. 1J J • ~ız;~~cn.ız · Olü ve yaralı da yoktur. 
ıs ıKame ın e u u un a.şı m ' ,·rtler; tarafında k. b k ld - maktadır. Balı yarı küresinı> karşı n • . ,_. tercddut ye hareketsızlıgı ı<;tıhdaf 1 • - .. . 
müstebnddır. Arnavutluk top. için ta.san·ur ,_n .\.ım ~ra 1

.k'f teYes!'iil edilecf"k her taarruza mu- torluk ınuharebesı ta . .ıp ede -
1 

. <-.an"inde F ' d . l\aJııre, 27 ( A.A.) - Dun !ngı-
raklarmda maksatları mallım ;~~ tPfııiratçılara g~·l.mı\ır·1 m~n da/ kab,,.le etmesini bilece~iz. cektir. İngiliz imparatorluğunu 1 e~~cm~nı~ ta\~rnsm/a~.a la )C· İ liz ha\'a kuwetleri umumi karar
mıyan çetelerin teşkil edildıgı tahive için deo~e kaş I~~I :e 1~ 

1 
Cenup Amer;ka.<ıı memleketleri ve kalbinden vurrnuk ve bu suretle nı cıl l~ft. Fra~san~a ~~ f~1ış. 1 gahmdan verilen bir tebliğe göre, 

lıakkmda ise mali'ımat mevcut. etmektir. nız uvv erı e e J{anada ile müz:ıkrch•re devam cdı' kolayca tahrip etmek emellerin. ~ırd. ngı _;ı~, "tı' c.u;cttena-' artıgı.nı ' lrıgiliz bombardıman tan·areleri 
d aff k l H "tl ıa e etmege K...ı c zme mış- ı ! , .. .. · · f 

tur Ne'''' k H ld T "b t )·oruz. e muv a · o amayınca ı er, . F \""Ya ;mp·ı at 1 Lalvamn fobruk ussune mm·a fa. · .or era rı une gaze e- . t 1 1..._ 1 tır . ·ransanm " 1 <r oru- · . ·. . 1 Atina Ajanunın :-ıinin askeri muharn·,..,_· l>inbaıı,ı El- Anıerik:ı. barbarca. hücumlara ımpara or.u.i\.ı.an sonra en e ıem. ~ h' b" ·K;;.,.,sindc gözu" " k kıyetlı b•r tarruıda bulunmuş ar-" . tr . . . . Al gunun ıç ır v,..... · J o - d . . d 
t ekzibi Jiot da şu satırları yazıyor : muannidane bir surette mukave- ~ıy.e dı kv_e b~,·~11~~~· ya~~ . ·• tur !ngilterenin gayesi. dü';-rnüş <>- 1 dır. Bom0:3-r rmadn netıcbesı1n ~ c._ı· At· Almauyaya kar,:ıı yapılan ve ln- met eden cesur ve kahraman İn- enSı~. e ·ı k ırıl a '.mk~~t·c ıafmızc lan· do"tlannr kaldırmak \"<:: Avru- . dimi ide demz efra rknın u u~~ ı;gu 

A ti>ut, 27 ( A.A.) - ına a. giltf:re müdafilerinin mesut muka- giliz milletine yıır<lımda devam e· ve , uveyş ana mm ı ı ar m. d h s'ut olacağından e: . kı' a a yangın çı mıştır. r,rıtre 
jnnsı bildiriyor: t' · · d bo dccektir. da bulunan 1\1ısırla Filistindeki p~nmb la da 1:?,,e uz 1·r't 1··Kı..".lı'nı' on: : ve"Habeşistanda da.muvafafki,·et. 

Staf i aJ·aMmın telgrafında veme ın~ ınzımam e en mbardı- l ' . 2 ·ı . . t t ı mın u un u,.,um , .L'\ - ' 1· 1 ·c 1 1 1 t .ı 
. ' an manların ı;imdiden dünyruıümul bir aşmgtorı, 7 ( A..1.) - B. Hul met·~·z1ı enmıu: aarruz e met.t s~- \arla pavlac.arak, zafer nıcy\·alarınr , ı \e~ı a nn arı yapımı-zır. 

bahsi geçen Arnavutluk hadise. teeiri olmuştur. Bu tesir Amerika- gazetecilerle yaptığt görüşmede, B. re ıy e gaJ'.esıne varn:ayı . e_cnı . . da onlarla ~birlikte tadabilmclfür. · 
si hakkında verdiğimiz bundan nın gittikçe büyüyen yardmıı ve Huzveltin Vi~i hükumetine ~ön. be rtmek ıstemektedır. Bızı bıt . • . s • 

1 
ba~kuman 

evvelki iki telgrafımrza 7.eyHdir: bitnraflığrna devam edip etmiye- derdiği tahriratırı, aşa~ı yukarı mevzilerimizden kovabilirse yaL '\ akm .. ark ordu an .~ · '." 
Gec.e geç vakit salahiveltar ~ Irtl ·ı 1'.t' l p d nız Irak nPtrollerı'nt' Türkiye ve 1 danı Vawl. !nı;ı;iliz ~üyuk e~çı't 

J cı:ıginin şüpheli bir hale gelmesi ı er ı e ıvı areşa etenin aha r . La son . c:a·ır c;ahı;ıyetler zıya-
bir kaynaktan aşağıdaki tafsilf. ile bir kat da.ha artmaktadır. sıkı bir i~birliği imkAnım müzake- Mısır pamuklarına m;ılık olmal·. ' mp. \e ~c " • 

tı aldık: re için buluştukları zamana tesa- la kalmıynca.k, aynı za:nanda - fette hazır bulunmuşlardır. 
Yunan karakolları tarafından düf etmiş olduğunu bildirmiş, fa. ki bu bizim için daha. mühim. --o----

Berlinde tayyare 
fabrikaları 
bombalandı işitilen silah sesleri Arnavut top H ıtlerle ' Paten kat bu tahriratın mefadı hakkında dir - bu ma.ddckri deniz tariki Tunadakı· Yunan 

rağmda \'iglutadan beş kilomet. taf<-.ilat ,·ermekten içtinap etmiştir. ile ''e nıütt:efiklcrir.in ·:~\'a tabi . 
re \'e Yunan hududundan 1 kilo. d ı B. Ilul bu tahriratta Antil ada. lerinin limanlarından ·geçerek • • (Ba.ş tarafı 1 incide) 
metre mesafede bulun.an Verink arasın a an aşma l~rı~da~i Fransız _araziı;ini!:."tatü- kendi memleketine isal etmek r. 1 romork örlerı Dün sabah şafak sökmeden ev-
köyünden gelmiştir. Si!Q.h sesle. sunu alakadar edıp <.>tmcdıgı hak. .-.ere rlcniz yollart ile de naklede. I wl sahil müdafaa teşkilatına men-
rini iııiten Yunan hudut kankol (Ba.ş tarafı 1 incidF) kındaki suale cevaben de, hava_ na ı bilecektir. Fığcr. A_ lmanya mu. (Ba-~ taı·a.fı 1 ı"ııcide) sup tayyareler Brest elektrik san-
k d k _r b Ll>ndra, 27 ( A.A.) - Röyler k f d ~ k ff k' l ' h uman anr arşı t:i.rcu.ta ulu. ·on eran'm a. harp dolayısıvle \•affak olursa hızım ablukam1z1 ı . k bT . t• traline ·arşı muva a ·ıyet ı Ü':Um 
nan ltalyan karakolunun ku. Ajansının pi\rlamento muhabiri c;tatüsü değişebilecek yabancı a~a- yarmış -.·e gerek Hindistam, gc. · :ba~langıem~a.?berı . a . 1 1 _ıs 1

- yapmıslardır. 
mandanmı Arnavut toprakların. bildiriyor: zic;i hakkında Arnffika Birleşik rekse Afrikadaki İngiliz miistem ma.~ ~~an bu~un gemıle~.m k?ni- Daha sonra sahil müdafaa tc~
dan gelen bıı silah seslerinden Parlamento gruplarından bazr de\ !ellerinin siyasetini izah etmiş lekelerini tehdit altına almıı:ı 0 _ r?lun.u temdın teşe.afbfbüsk ıe1nn e kilatma mensup başka tayayreler 

azalar ll itler - Peten anlaşma,ını 1 1 1 ·$ şımdıye ka ar mm: a o ama. 
haberdar etmiş ve hudut hak. müzakere etmek üzere d t"rhal hu- )ll unc uğunu söylemekle ikli ra ey- lacaktır , 1 Al Ro : t\'orveç sahilleri açıklarında düş-
kmda <'.ari niı.amlara tevfikan susi bir celse akdıni istemektedir- lemi~tir. !_::te . ·.:~rin J·u gayelerini di". m~ ~r:~r ... man~a,d banya~r· ~ man gemilerine hava torpili atmak 
hidise hakkında malı1rnat almJtk şünereK ~n Romatıyada cer<', ta. rnK umuffsakyeslıdn k:t unu e. J suretile hücum etmişlerdir. Bu liu. 

l .1 .. !er. G mıne muva a o u an sonra. umd b' d'" · · · b üzere taJyan subayı ı e g-öruş. 1 be be b ı d"" G ı yan eden vakayi, Bulg:ırislanın . _ , d k' c a ır uşman ıaşe gf;mısı a-
mek istemiştir. Yunan subayı Bununa ra r, \1 huı;u~ta enera o o istiklaHne karc:ı ba?;trJanan tcrM •. ı~e dogu ~ c7n.up A\nıp_asm a 1 tınlmıştır. Bu sırada tayyareleri-

şimdiyc kadar grup rei:;lerinc bir " hububat ıhtıyacları o kadar a 
'· •aptu'Tı teklife şimdi't•e kadar ce. tiba tı ve Hi tlerin Franko i1c ve · . : . . , ~ ,t miı kuvvetli bir düşman tayyare 

.., .J takrir Yerilmi" dei:!ildir. •• d f ı · zalmıc:tır kı \'azıyet yenı ıhracat 
\'al) alamamıstrr. " .. mu a aa ınec ısı Petenle 'l.·:ıptıg-ı mülakatların 1 

.,, . .. • d V•ld" B, . filosunun hücumuna maruz kalmı~ ·• Resmi mahfiller, daha mufa~<:.<ü J l sa t ecrı ır u 
Aiiwı, 27 ( A.A.) - Atina r . malumat alınmadan ,_·apılacak ~izli noktalarım onu göre tcL yapı.m~sına ı:nu ~ 0 

., • j ve bir düş~an avcr tay~·a:esi d~-
J·aı•.o::ıı bı'ldı'rı·yor. k d kikten geçirmclivi;ı:. · geı::ıl~ı?en bır ÇOi,,U tert~ilatla.:1 , '3-Ürmüşlcrdır. Tayayrelerımızden 1-

0- .J müzakerelerin az faydası olacağını ur u .J 1 t 1 k tr l naklıne mu • -
Romadaki 8tPfa.ni a,iansş ta. tahmin etmektedirler. Hitler yen.i teşebbiisünii nere. j c e~ı~ _ırı ere· pe 0 

.. . d -~ kisi üc: üne rlönmemi~tir. 
rafından Tirandan verilen ve si. fogifü Jlarlimentoı.unda lıu~u<ıi (B t f 1 · ·ıe; de ve nasıl yapacaktır? Bunu 1 saıt hır hale konulabuırse ene..,, Dün sab:ıh kayıp tayarelerimiz-
lahlı bir Yunan cctesinin Arna. Londra, 27 ( A.A.) _Bugünkü J,ondra f7 af A ~o) ı ';{':;ter bi;ı: t~yi nedemeviz. Fakat lıer : hır donmadan evvel b~:ırın ha. tj den birini aramakta o!an bir lngi. 
vutluk toprağına girerek Kapes. gazeteler IIit:er \e Peten ara:>ın _ bildiriyor': · · - nerede yapılrrf1a · :vapılsın biz bu ~11?;anmasr muhal gorulmektr. 

1
. ~z ~n~ba~~!man tayya~esi. şimal 

1.ige geçidinin cenubundaki G " • claki prcnsıp anla..:ına~ını bildiren Hür Fransızların sefi General leşebb~ise lwrşı da tamunıiy1e Al . . ··h· 1 şey .eruz~n e uşmanm bır ~ı:~z t~_Y-
riçe civıtrmd.a bulunan Ama \•ut \"i)i tcbli~ini büy.ü.k ba)lıklar aı: dö Gol bir "Fransız"' imparator ı hazrr bir halde bulunmak ve i,. 

1 
trn.anyi_, ıc~n mu ım k0o .. arnlerin 't-i.laresıne rastlamış ve ruşunnuş-

k k - · - ·ıt d 1 m111 ac o.•.ıııgu romor r 
·ara ollarm..'I. ta:ırruz cttiı;ini tında neşretmekle beraber bu pren- luğu müdafaa medisi" te~kil et. gı ere a asma .r<arm taarruzu . teminidir. · 

bildiren haberler tamamen a~L sip amell tatbikatında muhtelif tef miştir. 1 nasıl kil'nnşsak onu .d:ı ? mır:t. 1 BİR İAŞE GE!\115! 
sızdrr. sirlerc n_ıfü:ait oldu~u için uzun u. ~eneral dö Gol şimdi bulur. l?.. kırm~k ;necburıy~tın<le· ·:· 1 Lomlra, 21 f A.A.) - Röyter: 

Hiç bir Yur,an c::etesi hiç bir zun tefsıratla bulunmaktan ~km- dugu Belçika Kongosundaki Le. l S~phe ~?·{ kı ro11er. ıııh~ye~. tıır elde ettiği neticeyi şimdiden eL lngiliz ha\ a nezareti istihbarat 
zaman Arnavutluk hududunu maktadırlar. cpoldville radvosunda bütün l r,ıın degışecek ve bızlerı muda. de etmi!'I bulunuyor, fakat !n.. j bürosunun bildirildiğine göre. Nor. 
geçmemi~tir. Yunan arazisinde Ob~r\"er gazetesinin diplomatik 

1 
l'ransızlara hltaben asağıdaki faa vaziyetine dc!{il taa.rnız va. 1 gilterenin 'l'rafalgar'da ka?.a.n<lr. \'CÇ sahili açıklarmda bir lnı.,,riliz 

hiç :bir çete teşkil edilmemi~t ir muharriri Ilitlerin ~ri tabiye d~ıü- hitabede bulunmıı 51tur : · · 1 ziyf'line geçirecektir. Diktatör. ğı zaferi Va t<'rloda taınamlama.. 1 tayaresi tarafından torpillenen Al
\ e edilemez. Zira Yunan sivil ~ikliklerinden birini d~ha yaptığı. Bımdarı, sonra, "hiir Fransız 1 lee~. karı;ı y:lptığı_. n:Ucnu~lede sı ıcın 10 senenin gt-ç:mesi icap : man ia~e gemisinde nıkua ~elen 
'""' askeri makamları bozulmaz nı kaydetmekte. Ye lngtl.~creye kar- .kuvvetleri, \'atanın yegane men_ l 1ng~ıtere yalnızvdcgılclır . Brıtaı . etmiştir. . . 1 bir infiıal-: üzerine ~cmi 30 saniye 
h ·· niz'.lm ve asayiş temin etmek şı Alman harbınde şu uç ~fhayı Lamı tenı~il ettiklerinden. ı::cL ya ımplr::Lorlugunım her nokta. Her g-ün gıttıkc;c daha ziyade ı ;~inde batmı:;tır. 
t·~ ·r rler. t;izmektedir.: . . . • .. .. !eri olan ben. bugün bir impı~n- f.mda Hitlcriz~1i yr!rnca~ kuv _ , artan hava. kudretimiz sayesin. ! 2500 tonilatoluk bu ~emi taar-. 

T ~Pz-ı Flanli _ I\aranladaki f. . 1 -~ ~ngıllcreyı ı~tıla ~e~bbusu lorlıık müd:ıfaa meclisi teşkiline , 'ct1e:· ~ec7mnı_u ıı.alındcdır. Bu _ ! de Vatcrlonun Bitler için. çok ruz keşfi yapmakta olan Beanfort 
hlvan subaymın biirosunda kı !ngılız ha\a kU\\'etlerı tarafın- karar verdim. Bu m~lis, nı· _ nun ıcrrYlır kı Hıtıer g-ıwe'line ciaha <·:ıbuk ı;e!Pre-~ini \"e bu 1 tipinde ü.; lngiliz tayare:;İ tarafın-
1"~1hı:t!<ır patladığına ve bunun dan akim lmakılmıştır. cadeleye devanı <'<len veva ,]~ \•:ırmak için y~lnız bıı ndacla ton. Vaterlonun Napolyonun Vater. elan görülmiiştür. Tayyarelerin L 
c'-:. Yunanlıhra. ve Yunan ına. 2 - - Yunanistan 'e Türkiye ü. \"am edecek olan bütUn Fransız j l!_naıı kunetlerle u~aı;:tca1< d _ Jo::nıııdan vdaha nı. kat'i ve nihai l çü dt- gemiye pike ~ücum~ yapn;ı~-
1 arılarmm orgıuılarınıı ntfetli! . Z<'rınden Sü\"eyş kana'ma doğru ı- topraklarında Fransa namına l gıldir. Bu dakikada lngiltere olmıyacagrnı ümit <:debiliri .z. '!ar ve bu sırada bır torpıl gemı~e 
r"ğine mütr.<lair olar:ık yi~ ay. lerlem<:k P'.Oj~..:i ki bı.ı iki me.mle- bir harp hükılrrıetinin göreceği imp::ıratorluğlınun Sih·ey!'lin şar. l B. ~n'eri bundan sorıra 1ngil. 1 i,,abet ctrr:i<;tir. B~ esn.ada ~n~iliz 
tıı ajanı; tarafm<lıı.n Tirandan ve. ketteki beşıncı kolların zayıf olma. vazifeleri ifa edecektir. krcdı>. ve ccnııbur.ria hpluna11 t(.'renın harp lıc<leflerinccn brih. c tayyare!erı l\teserchmıtt tıpınde 
r·· n tc>lgrafüı.r bıırada tamamen ~ı yüzünden akim kalmıştır.. Fransız ?,ahitleri Fl-a.ıısız as muhtelif mmtakahı.rma meneııp S<.'derek şövle/dcmi~lir: ' _\iman avcı tayyareleri~n mütc-
"~.~u~ça. bir teşe~~üs olarak le. :-1 - .\nı:mn Cebelüta:-ık'a in- kerlcri. Fran~rz ~atanda.şi arı: münı~ssiller Dclhi~e. toplanarak ı . Metl:niyet için .asıl. old~ğuna 1 ~~il 'kuwetl~ bir hava filosunun 
laı\:•ı e~ılnı;l:tcdıı. . me.k. . . • . ı azı nlr,ak polıtikacılar Fr:rn"-:ı kend! m_emlcketlcrının mr~~bala. ınandıgımız prensıplcrı tesıs ar_ I hucurnuna u~r~'?ış!.a~~~:· .~\lman 

Santı. _ Karant:d.a olu~ bıtr ... . \ .\luharı'. ıl~:vc e<lıyo:: _ i'.llparatorluğunu teslim etmek rım ınk1şnf ettirmek '"~ dm·m~- ~usundayyz: Avrupada beşerin ! ;ıvc!l~nndan bı~ı duş~r~l~.~1c.e _de 
1 te> ı::-elm"e. hu h·vlıseler oıı~~~a . Bu yc~ı pıan da akım_. kal.dıv:: iizeredir:le:-. Silaha sarılmak i~in m kar?ı ~.alıa büvü_k b~r t~h~ıp ıptidai adalet ve hürriyet h~. 1 l~gılız t~y~rclerınden ıkısı U"~e:ıı:e 
r 0"hı:1 olmakla b"r~hcr bo) 1t' l.1kdırde oyle zanno!unur l.ı, llıtleı ha7.Ir olunur. kııvvctı vu,..uda get:rcbilnıeı\ ı _ kukunun tanmnıasmı arzu "dı. donmemıştır. Bunlardan bırınııı 
l ·r me~~l<>d~ hi~ bir Yunon mii. tekmil A~·rup~ .': A~yanın bütün Dö Gol aşağıdaki ilk emriyev. c~n bıı mcnbalar! bir ~r~va gc .. yoruz. KüGük milletlerin en bü. düşrnan~a ~i.~~~t!i .. bi'.. muharebC'yC 
dablesı muır.kun bulunmamak. me~lelerı bılitılaf halle vasıl ol-. misini de ııeşrctmiştir: lırmPk Cflrclr-rinı tC"tkık ıle mes. yük milletlerin yanıbaşmda ba. 1 hıtuştugu gorulmuştu. 
tadır. c~$lan.111 \'e ~mnabi_naen kendı Hür Fran.!;tz kuvvetl~ri sefi ~ldürlcr. Bu i<'~ima_ tarihte rrş içinde yaşamaları hakkmm : ·------- - 
. ıttiw1 . '2.1 i A -.'~) - .~tinn ~· ~~naa~ınc~. l.ı~~ılterenın ~ar~ ele. olan biz. Fran~ı~ milleti ve Fran. f P'_'k:1~~.de mühim ~ı,r ha~i~dir. 'j tanm~ı~qrnı i~tiyoruz. ~~·rupada , r••••••••mmu11111ıg 
yır-.:ırnrn hıldırch;::rnc ı?ore. It:ı - \am eıme~ı ıçın ortada hıç hır se- ı::a imparatorlııg-u namıM ,.~3 c:- lııgılız h:1vn ktn:\f'll<'rının Al anarşının yerıne k~rıkı me~a· 1 "' k R klml 

:·an \'C \;ınan hudut -.nnkoıt:ı. ·- •l ma IR!nı. ı. ırmeı\'. ta,a\'- claJı:i emri yeriyoru:r.: - 'nanvanm k:ıYn~~l~rnır ~:ırsır.a. 1·ulıu:ıun kaim olmasını istiyo. ı h Akk k bep k· d v b.ld' 1 ,.., <. - - • 1 -.ocu (• 

il .,r.,...,ı:1(11ki mül?k3lI11 rugiin '~·~U~?~d ır._'\anı Hıt~er muhte!11el Fransız hiikiımeli \'{' }ı~ram.'117, y;ı dcvmn ('deceg-ını sövliyen na. ruz. Bun.·ı. inliı.aren. ilk Yazifo. •. A m~t oyunlu 
.ı.at 16 da vukııbıılnıaı:ıı.',ıırar. ~lcıt~.~eı:dı hedellerı~c ,·a~dııı:mı milletinin parUirrenlmnı normal zır. nııtkıınn şu mıretle dernm miz Pitt'in söyledi~i gibi. gav. I ;.:::~~~nfAhnbaec Pıtlu No. • 
J,1ştırıim11 b:.ılunm·drtaydı. .\ ngılız ı~;paratorlu~ıyle bı.r ~la. ı ve dii~man tesi;-indr>n miisbı.kil rtmi~tir: rtelerimizle kendimizi kurt:ır. t rna..ı'3a berı;i!n sut 1~ 

A r 'l \'\ ' T .. '1.•Co "T rx ca,_ . \ crecegı olmadıgrııı bıldırc- r nlara k kunı Tamadı~r müddet.re Bir ha kmıclan 1 ıı O'iH0rE>nin 1 )1'1 ak ve gonra da bu Örnf'ğe gör<' 1 f'n .<or rll. Ti" lef on 40127 
·~ • • r\.• ~u" -,;,,, • ce"tır. . T ı h. l- " ı • 
VEnDWl HABER l\J,

111
..... b . 

1
• d ·- bundan e<n.·el de' let r~sin.in ve Napo1yon ıa!' ınc~ Traf;ılg;ırdn Avrııp3yı kurtarmaKtır. 

T ~ • ' ,,:rır. u venı p atım ıgcr . · · h · ld • · · 
"onı't .., ( 4. A ) D t..:: B de\'let'erı·n · .. . c~ ti TUl?.Jrlar m<'cltsırın aız o ugıı 
,. , , .. , • • • - • • • • 

1 \e ezcumıe ,7\Jvre er J"h' .. F k 
bıldir:,·or: BırliKinin te~rıki me:;aisini j-.til- ı:ıa ~ ı~·~tler hur ransrz uv .. ,,.t . d 

8tefani ajansının A.rna,·utlıık zam eyledi~i mütalea;;ıadadır. Bu lerık ~fı_ t.arafmdnn kı~llcı.~.tla~.k 
• Yunan hadiselerine dair ra.d. plan <fa. Fran~ kısmı müc:te"na VP endısıo~ _bu Jıugu~ a ır tu~. 
yoda ''erdiği haber h:tkkmi.la !. olmak l.i.ıere, vazgeçilmiş olan diğer <l.afa:ı. ~f'r.lı~n yrı rclmı eden<'kbr. 
t<ı1van salahiyettar nuı.hfiileri iki plan gibı muvafakiYetc:izliğe Bu . Ralahıyw.lw .. :14ransad.a 23 1 

lıl'nüz mütalea yürütmemekte • mahkum görünmektedir.· Hazıran 1940 tsıı:ıhmdc carı ola.n 
dir. Bu hususta 1talyan ve Ama Qhc:crver gazete~inin müdürü kanunlara tevfık:m kullanıla. 
•. utlu k makamları t~rıfında~ Carvin de haftalık rnakalc,indc şu caktır. 
eler-hal başlanılan t:ıhkikatın ne. ~atırları 'azıyor: =========================
t:ce~i beklenmektedir. Bu ihti. Su:-ive~·i bir üc; haline ifrağ için Trahluc; \'e Hayfaya gelen petrol 
yala. rağnı!'n bu hadiselerin Ro. her -:e;·c· teşebbÜ" edilecektir. Bu borularını ele i&;innektir. lrefilı 
ma"da büyük bir dikkatle tıır>ik 1 i..ic:.;.iJn :-..lı«ıra şarktan da hiictını fiJo5'ınU limanlarından ~ i~
e<lildl~ itiraf edilmektedir. B'·· için a~eri makc;~tla kullanılmak rincW-n mahrum et~ oetne do. 
~ ö;:;.lcw~ kadar henüz yeni j.;.tf"ndi~i muhakak olmakla l"l<'ra- lhı Akdenizinden çıkarma.le istiyen 
tafsil~t ge1memi§tir. 1 bcr diğer hedefi de Iraktan Şam Musolininin "ahit fikri budur. 

\ 

Jlall.·nnzııı en rrılt 1'!"'\'cllj;-1 - F,n çok :ılkışlndığı ar11'1fo'T.., 

HAZIM - \l ASFJ .CAHIDE 
SAJT - PEN.lf/A.N -NECDET · KARAKAŞ- REFiK 

ELEFTERIY A - KADRi 
1 1"Pni bir ı..aııkııha tııfnnı - Tiirk itim htoo - Sl?.I ba:n'e(ltt ~dr bf!"Aka r11klnY'dır. 

AKA SYA PALA S 
Y azan : M A HMUT YESA R1. 



yaz an: IS)(ENOERJ. 5ERTf LU 

Ne o ? BeQenemBdin mi ? 
Koca Yusuf benim işte .. 

-46-
Yusuf sert bakışla. BUseyini 

sUkQta davet ederek. Haymana 
hya. döndü: 

lı, eğer iyi, usta bir pehlivansa., 
eğer Yu.sufu yenebilirse, Avru. 
pada onun karşısına hiç Jdıme 
çıkamazdı . 

Bir gUn Bandırmalı HiJseyin. 

8.00: PrOgr&m ve memleket aaat 
ayan, 8.03: M.UZik: Hatit program 
(PL) 8.16: Ajans baberlerı, 8.30: Mü
Zlk programının devamı (Pl.) 8.50/ 
9.00: Ev kadını cKonuııma: Çocukla. 
nmıze. ne oku ts.lım? ), 

cuMHURlYET BA.YR;\MI 
HUSUSİ PROGRAMI 

Sinema ve tiyatro'ii 
Şehir Tiyatroırı 

Komedi KıamaıclıM 
tsttkW <Jaclıkıll 
Aktam 20,SO clllC 

DADI 
Dmm kısmmda O)'UD yok* 

Raşit Rıza Tiyatl"09ıt 

28. B. teşrin Pumrtesl ve %9 s.lı 
akşamı Beyoklu (Halk) Siner»·-= 

,\FACA.~ 

\'odvol (1) Perde 

Bevoilu Halk SinPması 
Bogtln Mat il dıı ~ film birden: 
ı - Ru11 • .Japon Harbi: Tilrkçe. 
2 - 1.'ehJlkcll Macwm. 
a - Ordu l\:ahnıınanı. 

iME ,..~~TTE] 
Bir gece çadır basa
rak adam öldürenler 
Adana ağır ceza mahkemesince 

hapse mahkOm edıldıler 
. Adana ( liususi} - 16 ay evvel 

bır gece yarısı Kuzgun köyti sımr-

dlannd~-çacirrlarda otw-an a~iretler. 

Muhakeme neticesinde Mustafa. 

. -:-. O aradığın pehlivanlardan 
bll'laı benim işte. Boş yere da. 
!aşmışsın lstanbuldal Demek 
k:i· ? iki pehlivanı göz\ine kes.. 
tırdın, öyle mi ? 

- Eh, ne yapayım? Başka· 
larını bulamadım. Herkee ben.. 
den kaçıyor. Eğer onlar da 
kaçmazsa, lstanbulda hiç oL 
rnazsa bir iki gUreş ya.prp k~ 
Yünıe döneceğim. 

Nedim Beyin bu fikirlerini gis· 
lloe öğrendi ve Yusufa kop. 
rak: 

- Ayağnu denk at, ağacı. 
ğmı ! dedi. Bu herifin niyeti fe
nadır. Avru.paya. Haymanalıyı 
götürmek istiyor. 

en Guller Kayanın çadırına si
lahla saldırarak Güller Kayanın 

----;----------I k?!"ısı Sultam, Sultanın kızı Emişi. 
diger Sultan ve Dursunu öldürerek 

Mehmet ve lnce Mehmet yinni~r 
sene, Kazım. Durmuş ve Hüseyin 
dört sene, Ahmet üç sene dörtay, 
Adil ve Cafer onar gün hapse mah
kOm edilmi~ler ve Ta~ İbrahim ile 
Mehmet dfuder sene, Ahmedin de 
üç sene dört <tY amme hizmeti~ 
den mahrumiyetine karar venl-

Gözlerinin içi ışıldadı. Belli 
ki, koca aygır, bu tesadüften 
memnundu: 

- Sen, aradıklarnndan han.. 
gisisin? 

Dive sordu. 
Bandırmalı Hüseyin da.yana. 

rnadr: 
- Koca Yusufla deminden

heri konuşuyorsun da bıila O
nun kim olduğunu anlıya.madın 
mı be?! 
Haymanalı iri dişlerini gÖ&. 

tererek sırrttı: 
- Vay canına. Koca Yusuf 

dedikleri pehlivan sen misin? 
Yusuf kızardı: 
- Ne o? Beğenemedin mi? 

Kora Yusuf benim işte .. 
Haymanalı çok nobran bir 

adamdı. Terbiyesi krttı. 
- Ben onu benim gibi sa.nı· 

Yordun. 
Diye nımldanmağa ba~ladıy. 

&a da, Yusuf havanın sıcaklığı 
JU baJıane ederek, kahvenin ö
nündeki asma altına. çıkmıştı. 
Artık Haymanalının sözlerini 
duyrnuyordu. 

- Bu herif, pek ka:ba... ffiç 
Yontulmamış. Böyle bir adamla 
gürPşmck de nMibimime varsa, 
ne yapalım, giireşiriz. 

Dedi. Bandınnalı Hüseyinle 

Bey
konUiurken, Ya.kacıklı edim 

de damlamıştı. 
Yusuf, Nedim Beyi g&-Un6e 

sevindi. 
Nedim Bey hayli 7AIXl&D.dır 

~usufu görmüyordu. Derhal se. 
lamlaşarak yanma oturdu: 

- Ben de seni arıyordum, 
Yusuf ağa! Nerelerdesin baka. 
lım? 

-:- Beni Haymanalı dağ yav· 
rusıle mi gilreştireoe.ksin? 
k - ~a . şunu bileydin .. O da 

aç gundür seni arayıp duru.. 
Yordu. 

- Fakat, o benden ~k ağır .• 
. - Aman Yusuf pehlivan ... 

Bız sana her .zaman (Dağ yav. 
.rus~>_ ?erdik. Meğer senden da· 
~ ırısı varmış. Fakat, bu iş iri.. 
hk meselesi değil. O galiba sa.. :ece kuvvetine güveniyor. Sen 
nu eveı allah cabuk ha.klar-

8I?ı ! 
Nedim Bey Saraçhaııebaşm. 

:::ı büyük arka arsada kur. 
kurd. ~yranıı için kiraladığı ve 

ugu çadırda (Haymanalı -
~ Yusuf' güre.~i yapmak is. 
d/:n~ Haymanalı hazırdı. Ne.. 
&öz aJ.aJ' o gün Yusuftan da 

ıed; Bayramın birinci günü öğ· 
ttu sonra güreşeceksiniz, u. 
den~. Diyerek kahvehane. 

-. Allaha. ısmarladık, Yusuf 
Pehlivan! 
Ha Nedim. Bey, Yusuftan sonra 
d Ynıanalı ile de ayak üstün· 
de gôrUştükten sonra Tophane. 

en 1tzakla• tr. 
buBti~ün _İstanbul pehlivanları 
l< g\lreşı merakla bekliyordu. 
h:a Yusuttan kimsenin şüp. 
ta bı .Yoktu. O, çok kuwetli us· 

ır pehliv dı F ' manalı d an . i akat, Hay. 
lrnıan ona korkunç bir adamdı. 
bile vere~ ~uru bir nefesile 

İstanbul :v;ılebilirdi. 
ıçınde _ S h 

ba<;:rnda yaprlacak ~raç ~ 
haberi - çarçabuk Ya u gure~ 
kes bayramı bekı· :vıldr. Her 

ıyordu 
Nedim Bey .bu Ylizde .. 

Para vurar.aktı. o, Ha n ıyı 
Ya d b' h ı· .. Ym. nalr· 
d 

a, ır arı d ·nrahk . 
etrni!'fti. :f\Ter'lim P t"v ki "aa. 

~kzd.itmiyordu n.ma·,' şö;ıes~~ 
1 rı vardı· . . 

- Fn.yımın:ıh. Vııc:ıtfu Te 
nerse, dl'nynd:ı. kar~· rnıı çık; 

Yusuf aldırmadı: 
- İyi ya.. Yollar a.çrk. Götl1. 

re dursun. 
- Haymanalı galip gelirse 

ı:-ötürecekm iş. 
- Zaten yenilirse, yüzüne bi. 

le bakmaz. Bizim menejerleri· 
nıizin hepsi böyledir. Daiına 
galip gelen pehlivanla meşgul 
olurlar. Mağlubu da yetiştirip, 
günün birinde g:ılip gelmesi i. 
çin hazırlayalım, demezler. 

- Sen bırak şimdi bu lifla.. 
rı. Bayram yaklaştı.. İdman 
yapıyor musun? 

Pazartesi Salı 

28 l.Teş. ~ ı. Teş. 

Raınavın 261 Rıı.ına7.an Z 

1111.ır: 176 Hınr 177 

l';7~tnı V&.l'lntı ll!:ı:.a.nı 

l.H 6.2"/ ı.n 

6.47 ll.58 8.48 
9.-lO 14.50 9.40 

12.00 17.10 1%.00 
1.32 18.iS 1.32 

11.Sr. 4.48 11.37 

Sadak al Fıtır - Çoktanberi güreş yapma· 
dım diye meraka dü.jtiin, değil 

i? En lyt tyl Son 
m · öy İn bo d 8.00: Program ve memleket ııaııt K. l<. K. 

- le ya. san ş ur. ayarı, 8.03: Milzlk: Haflf program Bu..,.ayd."1 23 "0 17 dukça hamlar. Haydi, yarın bi. ı;u 6 

ze gel de, seninle biraz oynaşa· {Pl.) 8.15: Ajans haberleri, 8.80: Mü· Arpad&D 40 ~• 27 
:tik: Hafif programm devamı (Pl.) Üzümden 117 100 Flt 

lımYusuf kahkahayla gtildU: 8.50: Ev kadını - Yemek listesi, 9.00 / Bava ku~etımmlzin yükselmem ft 
- Ne o? Seni de buP,ii.nlerde Müzik: Halk TUrkülerl ve oyun bava.. artnıa111 için her tUrlU yardıınm 

gOreşe pek he'·~li görüyorum! lan (Pi.) 9.20: Konuşma, 9.40: Mü- ı.prlmaııı yurt borçlarımızın en bü ': 

h
. b' zil<, 10.10: Konu,ına, 10.30: Müzik: lerln1en olduıı-.ı "'hl hUttın rnUI tlYÜ 

den bahseder gibi, ciddi bir ta.. Davul zuma ve çme no.kkare ile me· de kendi V!1.rhk•arm1 kımınıRk lçbı 
Hüseyin mii. ım 1r hadise.. 1 6

' 
6

' e ertıı 
Bire ve oyun hn"l'nları, Zurnacı İbra· durmaksızın hava lruvevtı rl 

vırla anlatmağa başladı: hfm ve arkadaşlarmm lştirAklle. 10.60 I makta bulunduklan görllı::e~~ea:~~:· 
- Kaç gündür seni göremi· Konuşma, 11.10: Mar,şlar (Pl.) 11.30: 1 ğundan bu hususta Dl t 

yor.dum. Anlatacağım şeyler MU.zik: Saz eserleri, milll oyun ve 1 ıı~ınrten ver!lml ı yfatne lşlert rela 
vardı. Şimdi fırsat buldum: ., & § o an e va mucibine~ .zeybek bıı.valan, l~.OO: MUzlk: Uver. sad l<al rıt ktt 
Haniya şu benim colak kolum türler (Pl.) 12.15: BUyUlc Millet Mec- lant rrn ""·ıırkvhe ze kt ile mükellef o 
yok mu? , ... ' • r ava urumuna yardım 

llsinden naklen neşriyat, 13.30: mem- lan ve bu ti d 
Hüsevin bu sırada sakat ko. . sure e a.nayur umuza tıız · leket saat ayarı, ve &Jaıuı haberleri. mette bul 1 l"-lunu uzatarak: . . unn.a an uz.ııaıu ehemmi 

13.50: Müzik: Ha!ü program (Pi.) yetle lltı.n olt•nur. 
- Bak, dedi, şimdi bir şey 14.45: Ankara şehir hipodromundan 

kalmadı kolumda. Geçen ~ naklen neşriyat: G~it t öreni, 16.80: 
e?de bir sandık çekiyordum, b'r Saat 13.00 de tekrar ne§riyata bqla· 

l tanwı MtlttSll 
F. t'n l:"ftt-r 

Malnnızm ufacık bir parçaımu 
kanatlı gençlik için ayırmak, 
bundan da.ha zevkli bir vatan 
vazifesi dilşünillebilir mi? 

denbire kiitledi.. Ve doğruldu. mak Uzere kar-anı§. 18.00: Program 
Ş:ışırIJ> kaldım, çrkıkçıya git. ve memleket as.at ayarı, 18.03: eum. 
tim.. Çrkık, yerine girmi.c:ı. ~eç- hurlyet bayramı piyangosunun 19 Ma.. 
miş olsun dedi. Kaç yıl böyle yıa Stadında çekilişinin neşri, 18.40: 
çolak gezdikten sonra, kolun-un Konugma, 19.00: Çocuk saati, Kara
doğrutm~.sı e!bette havra al!. göı; (I<UçUk Ali tarafından), 19.SO: 
mettir. Yaşım da ha. kırkt bul.. Memleket sat ayarı ve Ajans haber- lı:nnw:..-:m::::::::.1ı:ııaırnr.:m::mnu• 
madı, sapsağlr.ı.m, dirı,.., kttvvetii leri, 19.50: Müzik: Radyo küme heye- G H 
bir adamını. Giircc:emivorum di· ti koro: Yurl panoraması, 20.16: Rad· öz ek.imi 
ye merak ediyordum. · İçim içi. yo gazetesi. 20.'!5: Temsil: Savq ço- H Dr. Murat R. Aydm 
me sığmıyordu. ArtTk bu mis.. cukları (Yazan: Kemal Tözem), 21.80 H · 
kinlikten kurtulacağım. Konuşma, 21.50: MUz~: Radyo salon ıı8eyoğlu · Parmakkapı, lllllllll 

Yusuf bu hik~yeyi hayretle orkestrnst. 22.30: Memleltet sat e.ya iı•okaJı No: 2.. Tel: 41563 
dinliyor ve: n ve Ajans haberleri, 22.50: Müzik: iiMuayene ve her türtü IÔ7 

- Adeta ktılakl;ırıma inana- Dans Mtizl~ (Pi.) 23.25/23.30: Ya- ftamelivah hkarıı ıçin p11nuıa.. 
mıyorum, Hüseyin! divordu. rınki program ve kapanış. =~mı:&c'1111lb 
Sahiden çolaklıktırn kurtuldun -------------------.::.:::::===== 
demek~! M ı· v· k Al ı· d Hiiseyin başını ı:;allayarak Q l 9 e e Q e l n e n : 
güldü: 

- Colaklıkten kın-tııldıım a.. 
ma .. Adım artık rol::ık kalar'lkl 

- Ziyanı vok 'be. Varsın hl 
ısm. Sen iyileştin ya. Şükret 
1).llaha! 

Yusufla Haymana 
Aygın karşıa karşıya 

birinci Kurban bayramının 
günü. 

Saraçhanebaşındaki arsada 
kurulan büyük güreş çadu-mm 
etrafı daha. sabahtan seyirci. 
lerle dolmuştu. 

(Yusuf - Haymanalı) güreşi 
bütün İstanbul halkını meraka 
düşilrmüştü. 

Acaba. kim kimi yenecekti? 
Hü.seyinin kol,u iyileştiği i. 

çin, Yusufun ya.kasını bırakma.. 
mış, bayram sabahına kadar 
idman yapmışlardı. 

Nedim Beye geiincc. o, kara· 
rmda sabitti : Haymanalı ga. 
lip gelirse, derhal Avrupay~ 
götürmeğe teşebbüs edecektı. 
Bu vaziyet karşısmda Y~~un 
A\TUpaya gitmesi suya duşuyor 
demekti. 

Hüseyin zaten Yusufun Av
rupaya gitmesini istemiyordu. 
Yusuf giderse, Hüseyin lstan~ 
buldıı yaln.ız kalacaktı. Gerç~ 
Hüseyinin kolu çözülmüş. yem 
idmanlara bacı!amt"'tı. Fakat, 
Hilsevin es}d kuvvetini tekrar 
elde ~~ehile<:'ek mfvdi? Bınnl 
kim t:ıbm "n ed"bill;cli 1 

Gümü~ vüz kuruRluklann tedavülden 
kaldırılması hakkında ilan 

GUmU.Ş yüz kuruşluutann yerine gUmtış bir liralıklR.r darp ve p!yı\!İi.ya 
k!fl miktarda çıkartlmış olduğundan gUmU§ yüz kuruşlukların ı.ıı ikin~· 
oun 1941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması karnrlaştırılmıştıı-. 

GümU§ yUz kuruşluklar ı Şubat 1941 tarihinden itibaren artık tedaTIH 
et:nJyeoek ve ancak yalnız Mal Sandıkları ile Cumhuriyet Merkez Bankıuı 

şubelerlrrce kabul edilebilecektir. 
Elinde gümUş yüz kuruşluk bulunanlar.m bunlan Mal Sa.ndıklarile Cum· 

hurtyet Merke1: BankıtıH şubelerine tebdil ettirmeleri lifin olıınur. 

(7025) (10::!16} 

inhisarlar - umum 
m Od ürl üğ.ünden: 

L _ Ke~ıt. ~art.!lame ~·e pıam mucibince ldaremlz!n Paşabah~e nıUskU
rat fabrikası ıhat.a ve yangın duvan ile soma dairesi teraaı t.z.oıasyonu ~I 
açık eksiltme usulile eksiltmeye konmuştur. 

O. - Keşif bedeli 2126.50 Ura. muvakkat temınatı 159.50 ilradır. 
nı. _ Eksiltme 31 / 10/ 040 Perşembe günU saat 15,:lO ela Kabata§ta Le· 

vazım ve Mübayaat şubcswdekl Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV. - şartname Levazım Şubesi veznesinden 111 ı kuru~a ıılmabllir. 
V. - tstckll!eruı el<slltme içl.D tayin oluna.ıl. gUn ve saatte kanunl veealk 

ve % 7,5 güvenme parntarlle birlikte mezktlr komisyona mnr:ıc,ıRthrı. 
(9925) 

Devlet Derrıiryolfarı ve limanlara 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Muh:ı.~men hedQli 15.000 (Onl;e~ bin) ııra .ılan 1000 ton yUksek evsafta 
~önmemış kireç 13/ll/lg-ıo Ç:.ırşar.J.ba. gUnU s:ıat 15,30 da kapalı zart usuıu 
ile Ankarada ldar~ binasında satuı almaca.!ttır. 

~~k pehliv n b ·lunmaz. On•ı ben 
. n1p:wa giit ·;,.ı>rpı;ı· m 

IJ' '::ı ... 

ıyordu. GNc;ek, Hav""otın . 

Hüseyin o sabah erkenden 
_Jtalktr; Yuc:ufıı buldu. 

Bu işe girmt'k istiycıılerin 11 !?5 (Bin yüz yirmıbe§l liralık muvakkat 
teminat llc kanunun t.a~'n ett"ğ, ve ,lkalan ve teJ;:tl(l~rıo.I ayw &Wı Aat 1',30 
a kadar kornlsyon ı·ı-isll'tin" \ermeleri ıuımdır. 

Şartnameler parasız olarak J\nkaradr. Malzcm D:ıtresinden. :P'..S~hlrd• 
idare m11~·azasıncıan rlağ'ıtıln<'Ri· tn· i 1~1) (l>r·"or•ı t·~ı·) 

Güller Kavanm 600 lirasını, altın
larını gasbetmekten suçlu Musta_ 
fa, Mehmro, lnce ~1ehrned, Kft
zı_m, Durmuş, Hüseyin, Taş İbra
him, Ahmed, Adil 'e Cafer adlı on 
haydut hakkında şehrimiz ağırce.. 
za mahkemesinde mevkuf en devam 
etmekte olan muhakeme sona er
llliitir. 

Bahkes:rde yol 
faaliyeti 

Birçok büyük 
köprüler de açıldı 

. B~lıkeı."ir, 27 ( A.A.) _ Cuffihu. 
nyet~n 17 inci yılma Balıkesir vi 
la.yetı üh. · -m ım bir yol davasını ba-
şarmış olarak girmektedir. Geçen 
~ıl seylaptan harap olan Balrke
~~ındırgı Yolunda 250 metre. 
tik Bıga~ıç, 90 metrelik Sındrrğı. 
30 .metre_!~k Cehennem<lere, 30 met
relik Degım_ıendere köprüleri yeni
de~ Bahkesır-Bandınna yolu ü.. 
zennde 45 cıdet · ·;prü ve menfez 
be~on~meye tahvil edilerek inşa 
edılmış ve müruru ubura açılmış
tır. Balık~r-Bandırma arasında 
S, B~ıkesır-Edremit arasında da 
3o kılometrelik kt!'ımlar yeniden 
rapılmışt.ır. D~rsunbey-Tav~anlı 
ıstık~etındeki tesviyei turabiyeli 
yolun ınşaatına da hararetle de
vam olunmaktadır. 

Konyada asker 
ailelerine yardım 

Konya - Asker ailelerine yar
dım hususundaki mukarrcrata at. 
fen ~_lediye~e ittihaz edilen karar 
m~~ıbı?~ bır nüfusa 4, iki kişiye 
5, uç kışıye_?, dört kişiye 8 ve dört-

tt~ fazla nufu~a 10 lira verilecek
ır. 

Bu. miktardan fazla olanlar için 
beledıy~ encümenince aynca ka. 
rar verıleccktir. 

ı . d zmır e Kızılay haftası 
kapandı 

l lzmir, ~7 ( A.A.) -· Dün yapı • 
an mera~ımie Kızıiau haftası so-

na erm· t· · ,T 15 ır. Cunıhurıyet Meyda. 
:Ud~ yaprlan bu merasimde bü
.__~11 k mektepler ba..,muallimleri 
A2ZI ay h . " ' taıe· 1 • e~etı, kız. ve er~ek liseleri 
-.ı oe en \e ~ençlık teskıhitr hazır 

. unınustur. 
~ü~ü_n t_alebenin iştirakHe söyle-

t l:st1k_l_al .!'1arşınıtakibc.ıı Ebedt 

koŞe Ataturkun heykelhe relenkler 
nınu~ \ı J' • ses· t " e \.IZI[ay namına kız lİ-
l ale~o:;:11den bir bayau kızıla

Yın. Ya:ptıgr büyük işkr hakkında 
vecız bır nutuk .. l . t. soy cmı:, ır. 

mişfü. 
600 lira ile altınların Mehmet, 

İnce Mehmet, Mustafa, K!zun, 
Hüseyin ve Dunnu~tan tahsil edi
lerek davacılara verilmesi de kara_ 
ra geçirilmiştir. Otelci iki müteca
viz beraat etmiştir. 

Konyada imar 
planı 

Şehir Mütehaaılll 1 

Lambere verildi 

Konya - Konyanm imar ı:m
şehir mütehassısı J. Bembeıe W
rilrniş ve belediye mütehasm ara. 
sında husule gelen itil~f il.tm 
Nafia Vekaletince tasdik= 
mukavele Noter huzurunda 
ye reisi Dr. Muhsin Diindar ile 
mütehassıs I. Lamber arasında im
za ve teati edilmiştir. 

Lamber en çok 360 gün içinde 
projeyi ikmal ederek belediyeye 
tevdi edecektir. 

Erbaa Belediye Reisi 
istifa etti 

ERBAA ( H U S U S 1 } -
Erbaa Belediye Reisi Zira Bilen 
istifa etmiş, yerine vekaleten ~o
kat vilayeti maiyet memurlarından 
Remzi Zorakol tayin kılınmış, er. 
baaya gelerek. vazifesine başlamı~
trr. 

Köpek balıklarının 
derisi isteniyor 

lzmir, 27 ( A.A.} - Almanya. 
nm Hamburg şehrinde bir firma 
şehrimiz balıkçılar cemiyetine l'lliı. 
racaat ederek lzmir körfezinde l u-

. tulacak bütün köpek balıkları ile 
Yunus balıklan derilerine talip oı. 
duğunu bildirmiştir. 

--~---
Sıvas Cezaevi in,aab 

ihale edildi 
Swas. 27 ( A.A.) - Şehrimi~ 

yapıl:ınasma karar verilmiş ti 
yeni ceza evinin inşaatı 55.000 · 
raya ihale olunmuştur. lnşaai ·· 
nümiizde-ki Mayısa kadar bi 
olacaktır. ~ 

;;-------,J _>&.V4.>...LJU.JV..L 

Milletini aeY Ye seYdirJ 

Mektepler açlldı 
• Şimdiye kadar olduğu gibi, bütün mektep 

kıtaplarınızı "V AKIT,, kütüphanesinden ko
laylıkla tedarik edebilirsiniz • 

mc1111111121•• .......... 
Sivas Nafia Müdürlüğünden: 

r 

126 
1 - E_ksutıneye konulan J~: SrvM • Erzincan yolunun 122+000: 

Bu 7~39 kılomctrelen arasında 4839 metre lulünde esaslı ııose tAmiratıdır. 
ışın keşif bedeli 22412 lira 60 kuruııtur. 
2 - Eksiltme ll / 11/ 940 tarihine tesadilf edsn Pazartesi gtlnU saat ı~ 

de VilG.yet Nafıa Komisyonunda kapalı zarf usullle yapılacaktn-. 
8il 3 - Bu iı:e ait evrak !}UDlardır: Ke~it bUIAsaar. metraj CedveU, tiat ıil

e.ei, grafik, tesvlyei tllrabiye 11ose ve k.öprUler k4rgir inşaat tennı oartna· 
lnesl, eksiltme şartnamesi mukavele sureti. 

' ·• Eksiltmeye glrebılmek için taliplerin 1681 lira muvakkat temmat 
vernıeleri ve villlyet maka.romdan aıınmı§ ehliyet ve!lkası ile Ticaret Oda
llllla kayıtır olduklarına dair tescili l)üvlyet varakası ibraz etmeleri )Ammdır. 

5 - · falipleı teklif mektupıannı eksiltme yapılacağı sa.atteıı bir 11a&t 
evveı Natia komisyonu rlyaseUne vermiş, mukabilinde makbld llJDlJf ol
tııala.rı şarttır. 

6 - lateklilerln ehliyet ve8ika.sı alabihnelert için eksiltme ,aaaacı.. • · 
az 8 glhı evvel istida ile vUAyet makamına müracaat etmeleri ıammdlal. 

(101'0) 

Sahibi: ASIM US 
Umt1Wt ll'.'8ılr'i'V7itr idare eden: 

BasıldJğı yer: V.AKl'r M~ 
Re/Uı .Ahmet,._..,_ 



1...ik m cların" dün Şeref vt: 
Kadıköy stadlarmda devam e. 
dıldi. Müsabaka tarı 0 tnd sırasi~. 
le aşağıya yazıyoruı. 

G.S. - Süleymaniye 
Bu &tadda giimin birinei ma~ı 

hak.em Neodet Gc.L<en idaresinde, 
Galatasarav . Süleymaniyc ta. 
kımlan arooda oynandı. Gala. 
ıa.ara,y ta.lmm sahaya ~u kodr<ı 
ile~1: . 

Raki« _ Fc.mı1;. Saltııı -
Ml'sa. EtıtJGr, Halil -- ı;e~ıil. Sc. 
lcilt~ Gicııdii:. Bodım. 

Süle~aniyeli1er de mut~d 
kadl'Otanyle cıkmışlardı. 

Oyun6 Gale.t.Maraylılr.r bıı.şla. 
dd&r l'e derhal hafi( bir iistün. 
!ilk kurdular. Süleym.aniyelilerin 
de bilhassa sol açıkları vasıtasi. 
le yaptıkları akınlar Sarı . füı. 
mızrtılar icin tehlikeli oluyordu. 
Nihavet Galatasaraylılar Scı: • 
battin Cemil, "a ıtaşiyle üc gol 
cıkararak birhıci devreyi 3 • O 
galip bitirdiler. 

Bu devre ortaıaı·mda SU.ley. 
manive sol hafı sakatlanarak 
oyun~ı tcrketti ve bir daha oyu. 
na i tirak edemedi. 
lKlNCl DEVRE: 

'.9ıu devrede Galatasarnylıların 
daill düzgün bir oyun oynama. 
m bekleniyordu. Fakat oyun bu 
devrede berbat bir şekilde cer• -
yan etti. Galatasaraylıla~ sı~i. 
le Giindüz, Boduri, Selahattın, 
Qünd..iz tarafından dört gol çı. 
kardılar. Buna. Süleymaniyeli. 
ler de penaltıdan bir golle mu. 
kabcle ettiler ve müsabaka. 7 • l 
Galatasa!"tl.yın galebesiyle neti.. 
oelendi. 

Bu devre sonlnmıda da Gala. 
tasaraydan Cemil sakatlanarak 
oyunu terketti ve müsabaka so. 
nuna kadar Galatasaraylılar da 
oyuna. 10 kişi olarak devam et .. 
tiler. 

San . Kınnıztlılar dün 7 gol 
cıkarmalanna. rağmen tatmin 
edici bir oyun oynamadılar. 

Fener - Altıntuğ 
Bu sta.dds. günün en mühim 

müsa.ba.:lcası boydu. Lik maçla... 
rı be.şındanberi güzel oyunlar 
çıkaran Altmtuğlular:m Fener. 
bahçe Jca.rpsmd.a. ne netice ala. 
caklan men.kla bekleniyordu. 
Hakem Adnan Akro:ı:n idaresir. 
de oynanan bu maça takımlar 
a.pğıda.ki kadrolarla ~Tktılar: 
F1!11ERBAHÇE: 

Nwi - Orhan, LebilJ - Mıı. 
:»/fer'. E8<J<l. Fik-ref - Küçük 
Fikret, Nncı, Yaşar, Niyazi. 
BaıBri. 

A.Lf'INTUG: 
Hayri - Cemal, Me1mı_et -

'llo!fri, Rli.şlii. Selim - ismet, 
,c:ayv., Aron, Ali Bilal. 

Fenerin süratli bir hücumuy. 
la başlanan oyun Altıntuğ· mua. 
vin hattında. kırıldı. Ve Altın. 
tuğlular derhal muknbil ,ıkına 
g<'Çtiler. Oyun mütevazin ole. 
yor. Feneı liler mütemadiyen o. 
yunu sağdan inki:ıaf ettirmeye 
istiyorlar. Fakat kücük Fikret 
iyi marke edildiğniden müessir 
ola.miyor. Nihayet 36 ncr rlaki. 
lmda. Yaşar Fenerin birinci go. 
lünü attı ve birinci devre ı . O 
Fenerbahçe lehine neticelendi. 
lKlNCl DEVRE: 

Bu devre ba.'lar başlamaz Fc. 
nerliler bariz bir üstünlük kur. 
dular. Hakimiyetlerini devam 
ettiriyorlar. Nitekim_ 12 nci_ da. 
kikada Basrinin ayagından Jkin. 
ci Myılarını da kazandrlar. Sarı 
• I.Acivert hakimiyeti devam ed: .. 
VOf". Fakat arada Altıntuğlular 
dst mUemir akınlar yapryorJa.r. 
~im il .mal daJr.ikMa &.-. 

::'\ uı :nın hatalı bir rıkı . .-rndan is. 
ti fa ı eden Altıntuğ merke7. mu. 
hacımi takımının yegiı.ne golünü 
a~tı:. Bu sayı Altıntuğlulan hfüı. 
biltun canlandırdı ''" ovun yine 
m~tevazin bir sur<.'l '"I.' · c·ereyar 
ettı. Fakat 27 nci clı• kikaclr• 
~~altıdan iıcüncü golleı ini ::; • 
yıdın ayaP.nvhm k:ıuınan F""nc-r. 
liler yine hakimiyetlerioı kurdu. 
l~ ve 3: :,1ri d:ı kikarla da rr•yn. 
z~ kornerden gelc>n tonu J!ÜZ<.'I 
hır. kafa \"Ul1l&uyla gcı!ı~ t<ıhvil 
ettı ve müsabai•a 'l:ı ııetir'-' dl'. 
ğişmeder. 4 • ı Frncrbahceli'erin 
galibiyetiyle hitt i. 

Şeref Stadı: 
Lik m.açlarınm cförcHinr'i haf. 

tasrna. bugün Şcrpf .tnıl r. ı k. 
vam edilmiştir. Stadı •ir bı d<'n 
fozl::ı bir sPyirci kiitl~ı doldur. 
nrnstu. 

Bcşikta~ - Vcrn. 
Şeref stadmdaki en mühım 

maç Beşi~ ile Vc>ftı anısmd 
jdj, 

Hakem Ahm t Adt>min idare. 
sindeki bu maça. her İki 1 Hkıııı 
da. şu kadrolarla çıkmışlardıı: 
VEFA: 

A.cıiıt - l'ahit (Vıitfii), ~c/u 
- Ferdi, Li'tt/i ( Tlakkı). Mtıst • 
fa - Vedat ( l' ahit), Haki.-, ( Lıu 
fi, Vedat). 811/hi, Biileı1f, M"h. 
met. 
BEŞiKTAŞ: 

M. Ali - E1rner, Yaı;uz -
HÜ.f8yin, llalil. Rıfat - S<ıbıi 
(Memauh), Hakkı, Momdı<lı 
(S'.ıbri), Şeref. Şii,f."rii. 

Mutad mera.~imden sonra o. 
yun ı:s de Beşiktaşlıların bir a. 
Juniyle başladı. Buglin B~ik. 
taşlılar çok süra.tli oynuyorlar. 
Oyun başlryah henüz beş dak. 
ka olmuştu ki Hüseyinden Şük. 
ıilye, ŞUkrtiden Hakkıya, Hııkkı. 
d~ da Şerefe geçen top VofA 
aglarma gömüldü. Bu golden 
sonra canlanan Vefolılar Beşik. 
ta§ kalesine in<likr. Sulhir•in 
çektiği şutu ).1. Ali kn~'lıladı. fa. 
.Jeat tutamadr. Geri gelen topa 
Bülent yP.tişerek yeniden kaleye 
yo!l.adı. Bu sefer de top kale er. 
regıne ca1·paı·nk gel'i geldi ve 
bu suretle Bcsikta hlar hir gol 
yıeımekten kurtuldular. Bun<len 
sonra Vefahlar dur~unlaı:ıtılar. 

Oyunun yirmi beşinci dakika. 
smda Şeref ikind Beşiktaş golii. 
:n;ı attıktan sonra ~iktru;lılar 
durgunlaştılar. Oyun karşılıklı 
akmlarla devam edeı·k~n Vef11 
aleyhine bir korner oldu. Kor. 
ne~ Sabri Güzel çekti. 'l'opu iyi 
takip eden ŞP.ref ürüncü golU de 
attı. 1ki dakika ronra Hnkkı 
!9-ı_ıtradan topu sim:li.i. kalenin 
onilnde Şükrüye geçirdi. Şükrii 
de dôrd~~ril golü yaptı. Bundan 
"'?Dra ibırınci haftayım 4 O Br. 
811~hl_arın galibiyetiyle ·bitti. 

ıncı h$lftnyınıa başlar bas. 
lama~ Besiktaslılar hemen Vefa 
kaleaıne indiler Sağ arık Sabri. 
den Meın~uha. 1\lemduhtan tek. 
rar Sabrıye, ~::ıbı·iden Hakkıya, 
Ifa~kr?an da ~üktüye geçen top 
beşıncı defa Vefa a<"'larını 00,. 
ladT. ,., · 

Bu golü yeyince Vefalılar t~k. 
rar ca.nJa.ndılar ve Be i!{tHs ka. 
lesinıe s.ktılar. Sağdan o Uzel bit 
pas alan Sulhi ilk ve ~tı Vefa 
golünü attı. Beşiktashlar dur. 
gunlaştrla.r. Vefalılar canlnndı. 
!ar. Mütemadiyen•Beşiktafi kf. 
lesini sıktstil'r;Yorlnr. fakat bi 1 
tlirlü netice t famıyorlar. Oyu. 
nun yirmi ikinci dakikneı~da 
Vefaltla.r on sekiz ci1,gisinin ya. 
kınla.nnda Memduhu dUşiirdü. 
ler. ll'rilci.ki Ha.lckı gole tahvil et. 
ti. l1d 4Aldk• aıanra Memduh V<'• 

v· 

l'k maçlarına dün· Kadıköy ve· 
! Şeref stadlarında devam edıldi 
)Fenerbahçe Aıtıntuğu 4 - 1, Galata
saray Süleymanıyeyı 7 - 1, Beşıktaş 
JVefayı 8 - 1, Beyoğluspor BeyKozu 

t ,tt 1 - O yendıler 
T opl( apı-istanbulspor 2-2 berabere 
dinci ~ttaş gu!Unü attı. Be. 
şiktaşlılsr tekrar canlanarak 
Vefa nJl8lf salıasma. yeılegtiJer 
\'e O,Y\1111Nn otuz beşinci dakika. 
sında. Memduh. Bnsriden aldıgı 
tı,pu .,.isinci ve sonııncıı defa 
\"e:fa nğHıl'lnıl\ taktı. 

Ha.kem Aıhmet Adem oyu.nu 
~il'1el idar?. elmiştir. Be~iktaşh. 
la r bug.iı.n ç.ı-•k güzcl ve çok te. 
mir. bir O,"'\ill oynamıştır. Hüsr. 
y;n, Şükr\ı. ŞPref ve Hakkı en 
muvaffak olanlarıdır. VPfalılar 
da nıa.P,-:u ı Jmafarma rağmen 
<'•>k te"l1İ?. bır oyun cıynr.m ışlar. 
dır. 

B yoO-lu por - Beykoz 
T \{mılar F h"va ıı.• t ırtaki 

1-adrolaıh çıknıı. larclrr: 
RBYKOZ: 

Hayri - Saadettin, Ba,;;;ı;r 
- Peki~ Mehmrl, Kemal, Cahil. 
- 7:ti,.h.a.ı, .A.bdifü ®ir, Şah4p. 
1(d~ 'rru!, Kdzım. 

BEYOGLTJS POR: 
KW:'la-8 - Hriı:trı, Civelek -

Oi~~. Mnruli, StcTyo - Mrrrio, 
OuJafi., Hnı·h. Koç·. Tale-0. 

Oyuna B . ·o'ilur o'"I üar baş. 
ladı. Oyun otu~ sekizinci daki. 
kasma kadar k&l"!Şllıklı akınlarla 
b~· otuı: eekfainci dakL 
kadtı. top Beykoz kıtlestnni ön.Un. 
de havala'tl..;r yere inen topu Be. 
y~u~po .. lu Hakkı kafa ile kn.le. 
ye yolla.dl. Beykoz kaleci•i topu 
hıttu. f P kı'\ l elinden k~ rtrd ı ve 
bu suret ı> Beyoğlıılar yegane 
gali iy<>• ~ollcrini kazandı. 

İkinci hnftaymun başlarında 
her iki t.s raf da birkaç gol fır. 
satı kar.1rcl1. Oyunun yirmi be. 
sinci dstkikasında Beyoğluspor 
ale)'tıine f .. ikik oldu. Frikiki Kc. 
mal cekti T\A?:rnı tonıı kalcw• "'· 
le.tir-le ~"t-tuıhındnn bıı gol fır. 
•tan da r'ldiırmü~ oldıı. Ovun 
blmdan pr nra ksmuhkh hücum. 
hrlıt niJı:ı, et erdi. 

lst. Spor T opkapı 
Şeıef stadındaki ilk maç Top. 

kapı ile lstanbulspor arasmday .. 
.:iı:. Hakem ~azi Tezcanın idare. 
~indeki bu maça takımlar aşağı. 
daki kadl'<ılarla çıkmrşlardı: 
TOPKAPI: 

Jlalit - l:uııııli. Vc..lilıi -
Hamit, Sut:,;, h.cıt - 11 •ım. 
uı.eı, .-;dutıutı.n, . ,ııutwtiııı. A. 
li, Davıı. 
ISTA!-f J:JVLSrvı: 

Saiuı - t ı.ı.11, fit vri ı~. ı, 
E1ıvttı, ı~ı. l - Jı~11.ı ., IH .. ı.ıı . 
l{t#lıe'rtt:ırı, t ııı ı>. ı~ud.ı 

~ 'l\ .. p. ~pllıl..ı ı., ı. dı. 
!ar. l1ık 11.; ulu ln;cuıı .. .ı lcıı. 
şılJtnl de·.ı•.\ d ... ?lc-ıı ·ıu1l .. ..ı.fJJ. 
ltla.r yen·aş .. n ı lı&kiı:ni.>di tC'. 
sis etmiye b • ı d : .. r. 

Nihayet O)'ılllul' o .. z i e inri 
d.akika~m<la .Ali 'ı'op •rır mın bi. 
rinci golünii attı. 

Bu golden hı111 • Tc "'·, pıJ•laı 
bü b(ittin tanı, ıı ~ıl ı, J ti: ıt h:ı . 

t.ıym1 başka bir ı;ol ka.ydedib11 ... 
elen bitti. 

ikınci haftayımc.la her iki ta. 
rrıfııı ön n,,.ticeyi kf"ndi tarafıırn 
C'C\'ll mL·k ıstedığini göriıyonız. 
ilk ht' <lakikaılan sonı'l! Topka. 
I' ıı:ıır :ekra.r hakimiyeti ele aL 
c.ıJar. Ovumm on birinri dakıka. 
u•ı.h Ali ikınr•i 'l'opkapı gohinu 
. tı ı. Ovumm ot uz rlokt•71't0 "ıı dıı. 
hk sınn k~dar Topkı:ıpı hiıkımi. 
~ 1,ndeıı km t ıılan11yaıı 1stnııhııl 
sporlular bil'rlenbıre zorlavıw•r. 
dil r ' bir dakik" ıdnde. Mü. 
kerreın Vf' Karlidn atl1gı ıki gol. 
il' beraberliğı te'!l'l.in ettiler. Ve 
oyun de.ğı.,mt>ksız'n ? . 2 bera. 
1ıeı·c bitmiştir. 

l AH/1 ORGUN 
--<>---

ikinci !#ıın1s lik 
maç,er. 

Anadolu?1isar V"' Karn· 
gümrük Stadında 

yapı?clı 
llcinoi ktim(' lık mıı.sları dün 

Kar~aümritlt ,.e Anadoluhisar 
88.halıı.nnda b 'j 1 "l cJ ı . 

Ka.ragümrük ı-a hasında. yapı. 
lan müsaba kala ı da D<nııtpaF>.ı 
Ooğusporu 1 • 1. Bakırköy Is. 
tiklal Eyübü :J • 2, Karagümrtik 
Demirıcporıı !'i • 1 mağlup etti. 
ler. 

Anadoluhisar .... hasında. Ana. 
doluhisar An:ıdoltı ile 1 . 1 benı. 
bere kaldı. 

Alemdar Rumelihisarı 7 • O. 
ikinci kümenin en kuvvetli tn. 
kmıı olarak g-fü:üken HiHil ela 
rakibi Beylerbeyi'rıi ~ı . O nı:ığlfıp 
etti. _ __,, -
Fene~bahçei;ier intibak 

kararı \ ~rdiler 
Fenerbahce h yeti umumiyesi 

diln toplanarak heden terbiyesi 
ka.n.ununa intibnk kararı ver. 
miştir. 

-.....o..-..o---
Matm ua t takımı - F e
nerbahçe T ekaütleri 
Önümüzdeki <:ar~amba Ft'ncı. 

bahçe . Galata.•nı a\' macmclat 
evvel Matbuat t 1 r-ıf;ıı ile Fener. 
balıçe tekaütleri arasında drı bi. 
mfüıabak V""tl 0 ,.aktrr. Bıı nrnc. 
tan evel Fr"lerb"""e B takımı dP 
Bakırköy B:ırute-iicii takrnıı ile 
hususi bir ma'": y .. pacnhlnrdır. 

---tl---

Ankaradf' ki maçlar 
Aıık-l a, n ( ,ı ,11.) - Bugür. 

Ankaradıı ııı· n rGhrm<ı. dC'vam 
edil rı:ıiı:;tiı . 

Birinci m.ı • ı ınirsuur takın · 
ıle Dinc<>nm ı ı ı til aıası'lda ya. 

Pılını., ve C"oı· ~ ·"'t esen rüz"'al'ı 
~ • h 

gerek örı•inck. "e• ~" ~rkasıııd, 
pek :yi l.: ıll ı ıı 'l"'ı.nı bılen De. 
mir~por tnl.ın '· Om~spor oyun. 

Birinci [( üme Lik Maçları Pua11 C edveli: 
Teılblr• 

,. )(• < .ıl 1 j~ ı J' r lH rlfl· Mn(:lCıbİ,\ r.t \(! l;'I Yedı~i t'lle ıı 

lleflk'İl''J 4 1 i 8 I'? 

B.Rpor ~ il fj .11 
G.Sara.' I~ :; il 
J1'etl('r8. x !I 

l'op~pı v !I x 
.\Urııtuğ 1 1 2 ıu 

. . 
ırt. Spor c ~ (i ıı; 7 

\'era 1 :! l' ·~ 
~ 
I 

Reykot. 1 :ı ";' ;; 
Sü~yın:ı.oni. ı• 1 1 ı • 4 ı:ı 6 

cularınm C"nerjik ve zaman za. 
•nım iyi olan oyunlarımı rağmen 
maçı 8 . O knznnmıAttr. 

!kinci nnı:- Htırhive İdmaıı 
Yurdu ik P.i rlikt.ıp'>r. n rn.sında 
ya.p1lro1<: \ (' rirind haftaynnd:ı 
rüzgarı ::ırk .'arına almolanna 
rağm"n J nlr,.•1 kl'bil'yeli gfü
•premecli -; : ·, ı:-•f•r., '"'n ı::ı bir 
ı:;:ıyı ik M' ·:ı p rıknn Harbiye 

İdman Yurdu, ikinci haftayımda 
son dakikala.rna nttrğı bir golk 
beraberliği temin etmistir. Ve 
maç bu suretle 1 . 1 lx-ra bere 
neticele:ımiı;tir. 

Üçüncü mac Güneş il Galatcı. 
~aray takımları ara1'ıında yapıl. 
mış ve bu kar~ıla nrnda Galata. 
saray 1 • n g:ılip olarak sal.ıadan 
ayrılmı~tır. 

Ankara at yarışları --------Beşinci ha /-ta 
heyecanlı 

fevkalade 
geçti 

Ankara, .?i (Hıumsi muha.bi. 
rimW.mı; - Ankara at yarışla. 
nnın beşınci haftaEI cıün kala.. 
balık bir halk kiltlesi önünde 
yapılmıştrr. Mılli Şefımi;z; yarış. 
la.ra '§0ref VPrmişlerdır. 

Bu haftanın bilhass;ı son ya. 
TIŞI fevka.lf de heyecanlı geçti .. 
Yarışların nctıceleri şunlardır: 

BtR.1NCl KOŞU 
tık ko u uc y· ·ındaki yerli ya_ 

rım karı İngiliz at ve kısrakları. 
na. mahsustu. ô hayvanın işti. 
rak ettiği bu yarışta: 

l - Küllü. 58 kilo. 
2 - Şahin. fi6 kilo. 

IKllNCt KOŞU 
Üç yaşındaki saf kan Arap 

taylarına nıahsus olan bu koşu 
Savanm rahat bir galibiyetiyle 
netkelencli. 

1 - Sava. 6~ kilo. 
2 - Sevim. 63 kilo. 
:! - Sevim. 63 kilo. 
Işık. I\li~ket. Çetin, Şahin v<' 

Yılmaz derccl' alamamışlardır. 
Birinciye ganyan HO, plase 

105, diğer pl5seler 185 ve 180 
kuruş .. 
ÜÇÜNC(1 KOŞU 

Bu kosu dört ve dn.ha Yllkan 
ya§taki saf kan . ara P atıanna 
mahsus bir Jın.ndıkaptı. 

1800 nıctr<: i!2..erinc yapılan 
bu yarıfita MıhrJcan rahat bir 

Me!aieei 2400 metre oian hu 
yarışa: Dandi, Romans, Karan. 
fıl, Komsbarj, Toı.nru, Özvid 
ve Çengi (eski P rista) gırmış. 
lerdi. 

Muntazam ba§lıyan bu yam. 
tR. Tomru derhal ileriye fırladı 
ve 1000 metre kalmcaya kadar 
müthiş bir ara açtı. O kadar ki 
artık herkes diğer hayvanların 
yetişemiyeceklerini v Tornru . 
nun rahat bir birin.ellik alacağı. 
nı bekliyorlardı. Fakat yarl§ır. 
neticesine sekiz yüz metre kala 
vaziyet değişti. Diğer altı hay. 
van toplu bir şekilde ilerlemeye 
başladılar. Mesafe gittikçe ka. 
panıyordu. Düz yola çı'·ıldığr Zll• 
man ara.nın kapanmış ve Dandı 
ile Roınan~ a.ııısında mütlıi§ bir 
mücadelenin bnşlnmış olduğıı 
görülüyordu. Kah Romans bir 
~. kfılı Dandi b; r boyun geçi. 
yordu. Karanfil ise b uiki raki. 
bi hemen arkalrınndan Ye kuY. 
vetıe takip ediyordu. 

150 metre kalan Dandinin Ro. 
ınansı mağlftlJ edere'• başa ge<. 
tiği görüldii. Jc tarııftan yarı ı 
kuvvetle takin e<l<'n Karanfil 
yüz metre kala miithiş bir atak 
ile evvela Romansı geçti. sonra 
da son kuvvetlerini sarfeöen 
tecrübeli Dandiyi ı;ıkrntırmayr 
ba.şladr. Ron yirmi metr<.' burun 
buruna bir mü<'nd"k eldind" birincilik pJdı. Neticede: 

1 _ ?Jıhrican. 56 kilo. 
2 - Born. ~O kilo. 

. geçti ve nihavet Knranfıl hirkac 

3 - Sevim. 48 kilo. 
l{araku:~ , Askm netice Rlı:ıma. 

ıu;lardır. 

.., Haııd_i~ap 300. Birinciye plaac 
L)5(), dı"'"r plS..o,eler 21.0 ve 320 
kuruş \'ermişlerdir. 
r..rÖRDü:-:cc KOŞU 

B.u koşıı :; ve daha yukarı 
:•8.§taki yl'rli saf kan ingiliz tay .. 
larma mahsustu. Bn yarış yem 
Yetiı,ıen :: wıı::mdRki tayların hiç 
de zayıf ol ır adığını göstermiş. 
tir. Nitekıll' Dcstıva.r'm bundan 
bir ay cvvC'lki muv°ıı.ffakryeti tek 
ra.rlaması bunun en bariz bir de. 
!ili olmmılur. BilhaS'la Destiya. 
nn Yat.ağanı mağ'lfıp etmesi şa. 
vanı dikkattir. Yanı:;rn reı;rni 
neticesi: 

1 - Deslivar. 53,5 kilo. 
2 - Yata.~an. 60 kilo. 
3 -- Mis. 53.5 kilo. 
Derece nlmıya.nlar: Sifkap ve 

'1Urapak. ~Iesafe 2100 metre. 
Ganyan 190, plase 115 "·e 130 

kuruş. 
BEŞ!NCl J{O~U 

üç ve.~aha yukarı yaşta.ki saf 
kan ingıhz at ve kısraklıı.rına 
mahsus olan bu koşu günün en 
mühim mücıabakası idi. Bilhassa 
Prens Halimin Romansı ile Ar. 
ınet Ağanın Karanfili arasında 
rekabet ve bu iki genç hayvanın 
8alim Temelin tecrübeli Dandi. 
si yanmda l"IC' \'8.7;vet alı:ıcakla.rı 
herkes tnrafından merak olun. 
maktaydı. 

güz.el fule yaparak D!lndiyi ya.. 
rrm baş gecti.. 1\ctice· 

1 - Karanfil !52 kilo. 
2 - Dandi. r.o k;lo. 
3 - Romn-<ı ı::" ~ kilo . 
Ganyan 480, rılase 10fi. diğf'-r 

plaseler 105 ve 100 kuruş. 
Üç ve be inci yarı"'la.r arasm. 

daki çifte bahiste. :M.ihri an -
Karanfil ve \1ihr'c n - Öıdil<'r 
üzerine oymyanlar hir lırava 
mukabil yirmi heq Jlra kırk ku. 
nış almışlardır. 

italyada li maçtarı 
Dün ltalyada dördüncü haftıı 

lik maçları ~apılmı~tır. A1man 
neticeler Runla.rdn : 

Cenova • Boloııya 
Napoli • Y'ıivcnt 1!$ 

1--0 
2-
0-(J Novara • Laz:.ia 

Anıbrozinana.Fiol'cnliııa 0-..: 
Livarno • Milii1ıo 
Bari • Tricstiııo 
Roma • Veııe::;ya 
Torino • Antolonta 

t-n 
4-E 
5-f 
1-1 

[ombardia bisiklet turu 
Lomhardia bisiklet tunı c1Un 

MiUino veladraınında büyük bir 
kalabalık önünde bitmiştir. 

İtalya &ampiyonu "e gecen ~
ncki Lombardia turu birincisi 
biitün rakiplerini g-e-cerek 1 dn . 
kika 45 saniye ile birinciliği k . 
zıamnıştır. 


