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VAKiT, KITAB KUPONU 
~ l den 25 o kadar ktıpan toplayıp !daremtze 

• geUren okuyucularmm:a Rc~ll Bafta 
ı---ı !ı!ecmuumm 26 nll.ahalık bir kollekslyo. 

7 nunu vereceğiz. 25 kuponla birlikte 25 
kunı, da 6denmem l!znndır. Ta§ra olroyu. 

L cuıan:mız aynca 15 kunt§ ödeyeceklerdir. _J 

HERYERDE 3 KURUŞ 
B .. gun 

Milli Şel lnlntl'nlll ,erel· 
ıeadlrdlklerl sonbabar at 
yarışları talıllAtı 2 nci sayfada 
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6 
AYFA 

Etrafımıza 
bakarken 

Yazan: Fazıl Ahmed Aykaç 
Siyasiraı sa:hncslnde en mühim 

şey, oynanılacak olan oyundur· 
Yoksa tiyatroyu iın;al cılcn ııktor
Jerln §11 \"cya bu grupa. mensup ol
ması büyük bir mana. ifade etmez· 

Amerika 
bahriye nazı
rının nutku: 

Amerika §İmdiye kadar 
asla harp kaybetmedi 

Bizi harbe icbar 
ettıklerı takdırde 

hazırız 
Jaı)()nya, italya. vo Almanyanm 

yeni bir iltifaklıı. birlcştlği ın:ıliım· 
Ancak bazı Anupa gazeteleri ye
nld<'n Han edi~·or: Sulhun bzaya 
11ğnunndıı.n cpc~·cc zaman ~·ıı.5aya- Vaşi11gto11, 6 (.4.A.) - Bahriye 
bilmesi i~ln "i'lillctlcrin 11nyat sa· nazırı Albay Knox dün çok mühim 
halarnın hicc mufo.sıı.rnf olınnsı" bir nutuk söylemiştir. Nazır bu 
limm scıı;ormu,. Hiç ı:üı>lrn yol•.. nutkunda ezcümle demi~tir ki: 
Biz de büHin iılc'mlo beraber '.\'ÜZ - Bizi harbe icbar ettikleri tak. 
l.f'rc sö~ lcclik· ı~akat sormak i~tc· dirdc. hazırız. Birle~ik Amerika 
rlz: ··~Ulllctk'r" t!ıb:rindC'n ne an- ~imdiye kadar asla harp kayh<'t
lıı..511ryor? lfülm n.ııl:ı.dıj:;-ınnz ımı- memiştir. Totaliter dc\~letlcrin IK· 
lllly en t:ıbii ve en meşru olnn ına· fi · · n:ıdır ,.c Misnıı. katıul etmez. Zira de erine \'ClSJl olmak içın takıp e • 
iiylo bir mefllum, JiUrc iir.criml~ meleri icabcdcn yolda en büyük 

engelin Amerika olduğunu çok iyi 
Ynl}:ıyan biitUn insanlığa. h ududu- biliyoruz. 
nu teşmil eder· J.'ııkat aı;tk!:a sora· 
lun: 1 nıl ~cı;cn ılcvlctlerin mille t Eğer znllım rejimini lngiltere 
kelime inden anlaılıi.:'1 bu mudur! durdurma~:ı mm·a!fak o!amaısa. 
~imdiye Jmdar ı;ördü,:,-Umüzc göre Amerika en hiiYiik ıalcri kaıan. 
tanıarnllc hayır ! Onlar ••mllletle· mak cmclinclc olan bu lx.•ynclmi
rfn'' demekle yalnrr. kendilerini au- lel şakilcrle muhat olacaktır. Bu 
hyorlar ,.

0 
no yazıkbr ki ciham emel şudur: J\merikanın tahribi. 

Yalnız kendileri yutmak , .0 bu nl· Knox i.ıç taraftı paktın Amerika. 
Yetle kilnatın en kanlı fndala.rmı ya mütcwccih oldu~unu söylemi::. 
0~namak cUretlnde bulunmalarma "fakat bu korkt tma tc~bbüsüne 
ra~en ha?dkııti açıkı:ıı. söyleyecek asla chcnuni~ et ''ermiyeceğiz,. de. 
ka.clar cesaret ~ö tf'rcmlyorlar ı mi~tir. 
Her ku1m, istikliıllnln üzerine Bahriye nazırı. halkı beşinci ko! 
inecek topuzu düsü nlir; bunun de- rtzasma \'C sabotajlara dikkat et. 
nıır1 ister garptan, ister Uzak mesiru tavsiye etmiş. "bunlardan 
ISıırktan gcL .. ın ı nc~riyyct kanlı binlercesi etra fımızda dola~ıyor. 
' e korkunç bir ı;:ıııettcn bir türlü Bu gizli kuvvetleri bize fenalık ya
lnırtula.rnnmışhr; blitün muıaf- pamıyacaklan yere tıkmahyız,, de-
f erler. lıiitlin fatihler aYnı nokta- mi~tir. 
~aldanır; bun lar 1.ann~cr ki bn· ' Nazır sözlerini şöyle bitirmiştir: 
~ 0 llaka~ ~refble praıap Muharebeye mecbur kalırsak, 
'unılan • bi r mıııet, II«'lcbet a yar düşmana sahHrerimizden u zaklar. 
demir lçınde zaı>tedllcblllr· H albu- da, wk uzaklarda taarruz etmeli. 
ld hnklknt hiç Öl le ıleğll. Zira bn- yiz. 
ı;ün tcca,;ız kcnıendUe b:ışkalan· ..;..._---- - - -----
Dl! sa!~nıı.nla.rm ynnn arın ke- B e u 1 Ak 
mendi hendi boğazlarmdıı gönlük- r nner m Cl a-
leri eo sık t~ndUf edllen hiıdise-
lerden olmustur·"' Ne ynz.ık ki i.n- llndan ne çıkacak?. 
sanlık ,gnflcUen 3 a.lmsmı bir tür-
lü ısıymımıyor· 1stıliıcılar, daima M • 
~unu unntmnktailır: l'ıladcm ki a n ş ger l n e 
kendileri g~mi5in zincirine tahaın-
nıuı cdemlyerck onu kın1115, parça.- A ı •k J l:ım15lnr<lır; ihtimali nr mıdır k1 r l a a 
~oleeck denilen namüteruıhillk, 
omrU oldukçs mUstevlilerin halat· t Q Q f 7 UZ 
larma bağlı kalsın? Mcldeplcnle 
~OClfıdam okutuyoruz; nice fira- b k / • 
\1Jn)ar , ka) erler \"e sulta.olar \'O e en l g o r 

(l'azısı 4 üncüde) onlarla. beraber nice imparator
luklar ız-cllp g<>çti· Bugün hcp-.inln 
Yerlerinde yeller cı.iyor· Bunlann 
hepsi de durmadan yürü)cn ciha- --"•""'""'-" '""""'""! 
nı, HIA yerinden kıpırdamıyan bir (son asır türk c:air- t 
nizama esir etmek kahtı olabl1ccc• 'Y ı 

leri ) nden sonra ği \•ehmlnl ta.5J1111Şiı· Hat1fı. en ya
kın zamanlara kadar! Netice ne ol· 
lluğu malüm! 

Beşe.riyyctl yalnız lktısadi men· 
fa.a.tJer borsası zannetmek kadar 
Oblelıco bir dnayet olamaz· Bir 
rnlllc lin me, ·cut kun·ct , .e satvctl 
na ohırsa olsun bunun hududu. is
tikbalin sonsuzluğÜ , .o tadadı im· 
kansız iht imalleri kar'Sısında mah· 
duttur. ~ 

( osmanlt devrinde 
son sadrazamlar) 
yazan : hakkı tarık us 

Udnri sayfamızda 

'(Dcvaını 4 ihıciiclcJ ........... ......... .......... "' ''"' ' ........ . 

Geçen balta 
104 Alman 
tayyaresi 
düşürüldü 

Londrada baraj 
ateşi geçilemez 

bir hal aldı 
~ndra, 6 ( A.A.) - Hava Ye 

emniyet nezaretlerinin müşterek 
tebliği: 

Bugün gündüz düşmanın mün. 
f eriden yahut küçük gruplar ha. 
!inde uçan tarrarelcri lngilterenir. 
doğu • cenubunda ve Londra böl· 
ge.;inde bazı yerlere taarruzlarda 
bulunmuşlardır. Midland'm doğu. 
suna \ 'C Eastanglia'ya bir kaç 
bomba dü;mü~tür. 

Folkcstonc ye Northamton Shi
re'nun bir şehrine yük~k infilaklı 
bombalar dü~rek hir kaç evi yık
mıştır. İnsanca zayiat azdır. 

Diğer muhtelif mevkilerde düş. 
man tnyyareleri bulutlar üzerin. 
den bir kaç salwxlan sonra sürat
lc uzakla~şlardır. Ba,.c.ka yerler
de birbirinden çok uzak bazı rncv. 
kilere bombalar düşmüş olmakla 
beraber maddi hasar ve insanca 
za)iat pek azdır. 

Hava şartları ve avcılarımmn 
muharebeye girişmelerini borlaştır 
mış olmakla beraber alman rapor. 
lar bir düşman bombardıman tay
yaresinin dü~ürüldüğünü _göster
mektedir. 

(Devamı 4 üncüde) 

İngiliz tayyareleri 

Al manyadaki 
askeri üsleri 

Her gece 
muntazaman 
bombalıyorlar 
Berlin geçen hafta üç 
gece bombardıman 

edildi 
J.ondra, G (A·.A·) - Ha.va ne:r..a

retinin öğleden sonra verdiği teb
liğ: 

Diln gece bomba.rdunan tayyare-
lerimiz Gelscnkirchen petrol teai -
saUle Essen'dc Knıp fabrikalarmı, 
Ha.mm Osnabruk ve :Kolonyada 
marşn~diz garlarını, ,.e Rotcı'dam· 
da gemileri bombardnnan etmiş -
!erdir. 

Sahil mUdafaa ser\"isinc mensup 
tayyarclerinili: Brest Jimanmda. gc 
milere ' 'e antrepolara \'C Gravcli
nes'dc mavna tcccmmülerile mo -
törlü nakliyata taarruz etmişler • 
dir. Mutat mayn dökme harekatı 
yapılm:t§trr. 

Tayyarelorimizdcn Uçü dönme -
miştir· 

"(Devamı 4 iiuciidc) 

lstanbulun Kurtuluş bayramı 
dün diğer senelere nazaran daha 
geni~ bir §Ckildc kutlanmı~tır. 

Sabahın erken saatinden itiba. 
ren halk sokaklara dökühnü~ \"e 

merasime iştirak edecek askeri kı. 
talar Ye mekrepler Sultanahmct 
meydanına toplanmağa başlamış
trr. Saat 10 a doi:rnı ana caddelerin 
kaldmmlan halk tarafından iki sı
ralı işgal edilmiştir. Saat tam 10 
da atılan yirmi bir pare topla mc. 
rasimc ba.slanmıştır. 

(Dcr:amı 4 ü11ciidel 

- - - -

Romanyadaki 

G 
. Macarlara çok fena 

azetemizin yenı muamele edildiğinden 
edebi romanı Macaristandaki 

n d . Romenler sürülüyor 
c-er en l n B.t:<f apcşte, 6 (AA.) - Resmi 

teblıglcre göre, Romanyada kalan 

A k 
1\-lacarlar çok fena rnuamelcve ma-

r a S l 1!-lz ~almaktadırlar. Romanyadan 
f!~dıyc ka~ar 50.000 Macar müL 

Macarıstana gclmi~tir. Romen 
1 rnakamlannın Viyana hakem ka. YAZ AN : 

1te/ilt Almur 
Sev.enqi,t 

Yarın başlıyor 

~~~ aykırı olan bu hattı harc
~~~1.r:-1 aydınlatmak için yapılan 

u ~n. teşebbüsler Homen hükQ
metının taannüdü karşısında aklın 
kalmaktadır. 

B.u şartlar içinde i\Iacar hüklı. 
rnetı mukabil tedbirler alnıağ::ı 
~ocbur kalmış Ye ~1acaristandak: 

omenleri sürmeğe başlamıştır. 

\l Dün1lü m erasimaenl 

i
i intibalar: İstiklal M ar-j 
i şı dinleniyor - Yedek i 

ı 

Subay Okulu ve Deniz.! 
H arp Lisesi talebeleri i 
geçit. resminde.. İ -.. 

IYüz bin Demir 
muhafız 
Dün Bükreşte 

tezahüratta bulundular 
Bükrcs. 6 (A·A.) - Tahminen 

100.000 Demir Muhafız bugiln lej-
yoner rejimin 30 ulcu gUnU milna
sebcülc BUkrc§tC tezahüratta bu
lunmuşlarihr· 

Mlhvcro olan bağlılığa. i;ıarcl ol· 
malı: üz.ere, Alman gençlik tcşkila-

lt mümessilleri ile Alman ordusu 
mUmessillcri bu tezahüratta hazır 
bulunmuşlardır- Vilayetlerden mns 
rafı devlete ait olmak tizcrc hu

. susi trenlerle 40·00-0 taraftar gel 
m'lşU. 

Antonesko bir nutuk rıöylemic;· 
lir· Kral Mişcl BükrcRlC deği'dl· 

11 inci Balk8n oyunları ·dün 
muvaffakiY.etle neticelen~ 

Maraton ikincisi Şevki nrluidaşlarınrn omıızunacı • 200 metrede. Melih l>irinci rclh"lln. ~aıısı GJncı<la)] 

Ezc11 iki raki71: Tel:ird11ğLı ile MiiMyirn. 

Pellinen 23 ncü daki-
kadaKaraAliye pese~ti 

Tekırdağh Mülayimi yine yendı 
(Ya~ı 2 'ıcidc) 



(son am tiril şairleri) adan soma 

( osmanlı devrinde 
son sadrô.zamiar) 
( eon asır tUrk §airlerl) tınva. 

niyle onuncu cildini iştiyakla 
kucakladrğmuz muhalled kita. 
bm ilnnali için himmet göster. 
me!rte devam eden }llaarif vı;kil. 
Iıği, ikinci bir büyilk eserin de 
neşrine im kin hazırlamak dola. 
yısi vle türk fr!anmm gerçekten 
şük;_nı!\:ı. hak kaunııiış oluyor. 

bu ikinci kitap da yine mah. 
ınut kemal ina.l'm (osmaır dev. 
rinde son sadrizamlar) adını a. 
lan mUhim telifidir. 

birinci eser 1269 sen.esi.ne ka. 
darki tUrk ıairlerinden haher ve. 
ren fatin tezkeresine zeyl olmak 
üzere hazırlanmış ve o ta. 
rihten bugüne kadar manzum e.
ser sahibı olarak yqaml§ ka.. 
lem erbabı bu ölmez eeerledir ki 
edebiyat tarihbıµı son siiJgeciJI. 
den geçerek ebediyete irmekle 
milbeşşer .olmuetur. 
(son asır tUrk l&irleri) nin eai. 
rane §efaati olmasaydı, kanaa. 
timiz ıudur, mi1U edebiyat bah.. 
çeainde her biri bir tUrlil gUze1 
hatıra bırakan bu his ve fikir 
adamlarından birçoğu bir glln 
bir haşr .U neor llemine çrktılan 
zaman renk ve hüviyeti beliniz 
birer t:nahlrut oeklinde görUne.. 
ceklerdi. 

(son aarr tUrk p.irleri) mua. 
sır irfanmıızm ibir levb-t mah. 
fuzu gibidir. Fathıbı kendi tes.. 
keresi.ne hatimeLW et'lr deme. 
si ne kadar doğnıdur, bilmem.; 
ilkin üstadın kita.bma (hataı. 
üt.tezi.kir) adını vermemesi pek 
doğru olur. 

eski tezkerelerin bir edebi 
kıymeti seçip ayıklamaktald ac.. 
zini pek genç yaşmda pek yaşlı 
bir vukuf ile anlayıp ortaya ko. 
\an üstad, gelecek nesillere ör. 

ı{ olacak bir eser vermenin 
· tUn kemal ş:ırtlarmr kendi ü. 

z rinde toplıyan tek p.hsiyet: 
gözünü dünya.ya. açtığı vakit 
rihin bUyUk diye vasrflandır. 
r~ı bir muhit görmtıetttr. YL 

r dılrşm gUzel sanatlar cevhe. 
rinden en bUyük vergislni böyle 
olgun bir muhitin vasıtasız t.a. 
lim ve telkini ile i§leyip ışıldat. 
m1ştır. 

en büyük devlet daireslııde on 
be3 yaşında iken vazi!e görmek 
imtiyazını alarak yazı töhreti 
bundan yarım asır evvel be§ yıl. 
hk ve bu beş yılm ktskand$ bfr 
kıdem kazanmıştır. 

son asır ilk 4evrin kültürünUn 
üç dilini bütiln inıceliklerlyle be .. 
nimsemiglir. 
Görüşündeki nüfuz, ha.fu.a.. 

smdaki kuvvet, benliğindeki 
hassasiyet, tebliğ ve ifadesinde. 
ki maharet geniş bir inkip.f a 
ulqmı§tır. 

Bu vadideki meeguliyetin mil. 
li ibir vecibe olduğuna. inanarak 
hizmetine k&r1ı her tUrUl dUn .. 
~ a.lık aramaktan mtistağni kaL 
mrştrr. 

eserlerinde devrinin irfanım 
tecelli cttire:1 mill~t varlıklan. 
nm eczasını çözülmekten kur. 
tarmak için geçmişlerden UatOn, 
geleceklere örnek bir ihtimam, 
i te ancak böyle bir phsiyete 
mukadder sayılabilirdi. 
vakıa Ustad mahmut kemal 

·nal, eserine matbu ,ekil ver. 
meden evvel de kendisini hemen 
her gUn her türlü mesafeleri a. 
şarak aözle ve yazı ile .ziyarete 
koşan hllrmetkar tilmlzleriniıı 
mertebe ve kabiliyetlerine göre: 

Ben ~yun. eHr onundur! 
dedirtecek bir tenvir mib. 

rakı olmuttur; il.kin (ke. 
mal.iif .. ıuarl) mn - ki kitabm 
asıl adı budur - mtiearından 
mahrum kalan her yıl bizbn u. 
mumi bilgimiz içJıı ciddt bir hiis. 
ra.n yılı olmuştur. 

!kita.ptan rastgele bir sayfa a. 
mız: bnrada. ma.hmut kemal t. 

nalm der·n dikkat ve keskin ze. 
ki.smdan. ilme hürmet ve hadi. 
elere merakmdan. bilgi uğrun. 

da emek ve para fedakarlığ·ın.. 
dan ve bltta.bl böyle hasletlere 

ev'ud olan tali gUnesinden fry. 

yazan: hakkı tarık us 
zalmış binbir nokta önünde ir. 
kilir kahrsrmz. 

bir resim bulacalunnız ki ilk 
defa bu sayfalarda görUnUyor. 

bir vesika göreceksiniz ki bu. 
güne kadar okuyandan haber al. 
mamışsmızdır. 

bir insan tasviri okuyacaksr. 
nız ki bütün hususiyetleriyle 
şair gözünüzün önünde canlana. 
cak, bütün nükteleriyle seslerini 
iıi teceksiniz. 

falan müstear adm kimi giz. 
lediğini bu kitapla anlryabiliyo. 
ruz; tariht bir hadiseyi tesbit e. 
den falan gazete f ıkrasmm ki. 
min kaleminden, neyi kastede. 
rek ~ıktığının anahtan bu kita. 
bm ıu veya bu satırında bu. 
lunur. 

Hepsinde geçirdiğiniz hayret 
vakfesile bir müddet açık kalan 
sayfayı çevirirken dudakla.mm. 
da yalnız Usta.dm simen mUte. 
vaziane istediği "hayır ile yad" 
yoktur; gönlUnilz.de size bir 
harf değil, size bin meçhul öf. 
reten bir muallime ait minnetin 
elleri· çırpınmaktadır. 

(son asır tUrk şairleri) nin bi. 
rinci cllz'ilnU 1930 da okumq.. 
tuk; ommcuauna ve belki de eb. 
nunCU8UDa. on yıl sonra k&V1JIU-. 
yoruz. geç de olsa, son tashih. 
!erini müellif kendi gözünden 
geçiriyor ve maarüin ream1 b&. 
sımevi temiz, itinalı bir ta.bı ile 
ilim dUnyasmm açılan i§tiyak 
ellerine veriliyor. 

e\•et, eseriıı kıymetine ait tak. 
diri fiili bir allkayla ifade eden 
son iki maarif vekilidir: saffet 
ankan'm gösterdiği hUrmet ha. 
reketinin eda.vet ettiği eU:kran, 
hasan ali yUcel'in buna. iklncl 
bir eser, yani bir de (omnanlı 

devrinde son sadrizamlo) mı 
ilbe etmesiyle yükseldi. cumhu. 
rlyet maarifinin yilkaek salL 
hiyetleri mahmut kemale ve e. 
ııerlerine teveccüh ettikçe idari 
devlet hizmetinde pek erken te. 
kaiidü ihtiyar eden Ustada., 
milletçe duyulan saygmm resmi 
ifadesi tazelenmiş olmakla kaL 
mryor; burada ilim iJo iktidarı 
telif ve tevhid uğrunda bat eğip 
el uzatmayı bilen bir f azilettin 
muvaffak varlığı duyulmaktadır. 

son asra ait edebt ve siya.si ta. 
rihimiz için iki atıakitartan bi. 
tini limdi elde etmiş gibiyiz. iJdn. 
cisini de elde etmeye başlamI§lZ. 
dır. eksiklikleriyle bu.gUne ka.. 
dar içi burkulanla.rm artık yilztt 
gülecektir. 

HAKKI TARIK US 

Veıer adlı Alman 
vapuru nasıl zaptedildi 

Londra, 6 (A.A.) - Röyter A
jansına Kanadanm garp sahilinde 
bir limandan bildiriliyor: 

Kanadanın silahlı ticaret kruva
rorü Prince Robert bugün Kana. 
daya muvaulat etmiş ve Veser a. 
dmdaki Alman vapurunun 25 Ey. 
ltllde Meksika sularında nasıl zap
t.edildiği hakkındaki raporunu ver. 
mi§tir. 

Kanada bahriyelileri ilk ihtan 
müteakip 15 dakika zarfında Al. 
man vapuruna atlamq ve vapuru 
mubarebeaiz zaptetmillerdir. 

zi:;:-ı kaptanına Pasifik deni· 
hiç 1'ı' İngiliz gemisi bulun

:ndıimi bildiniıişler ve kaptan 
1;1t1_ Ozerine AJmanyaya müte. 

veccıl.IQI yola çıkımıtır. 

1 
~'!8YYen fuılalarla nüfus 

sayımı Y&pnıalı: artık medıenl 
uluslarda bir ihtiyaç ve kaide 
halini almıştır. ı 

Biz de ik;UJJci1 niifU.s sayıını. ı1 
mızı öniimüzdeki ~ 
NlN 20 nci PAZAR rtınü ra: ı 
pacağız. 

Sayan ve !ia;YII:anların bu i.ş. 1 te ea yüksek ıhtı~1aın ~e gay. 
il ret göstermeleri bır meden yet ! 

ve yurt bdevidjr. ! . : 
1 BAŞVEKALFiT : 

1.::.:=~s:.:~.~.=::.:._~u::_u_:.~~~ .. I 

1 Ramazan yazılar. 1 

... 

iftardan koğuluş!. •. 
l 1 GONDEN GONE ·ı 

Musevilerin . 

Rahm.etli Ahmet RMim'ifı (Kalfa) muttasıl: 
bıraktığı eserlerden: - Bizim hoca efendi, ap. 

(Ebüzziya) merhumun ısran, hazretlerini görmek istiyor. 
(~~at) Efendi mağfurun ten. Haber verin .. 
ınbı ıle dirüsseade ağası (Beh- Dermit!.. Halbuki ben kim.? •• 
ram) Ağanın • (Makrrköy) ün- Ağa.i müşarün'ileyh kim? .. Gö. 
de bina ettiği mektebde hocalık rüşmek istemek kim? 
ediyordum. Muavin olarak (kal. Mahaza. (F;bilzziya) zatı me. 
fa) namiyle çolak, eski yobaz. seleyi anlayınca (köse) yi ağa.ya 1 
!ardan biri de refakatimde bulu. şikiyet etmiş ve ona uzunca 'bir 1 
nuyordu. azar işittirmiş .. Bunu ertesi gU.. 
Mek~bde iki türlü ders ver. nü yine mektebe ge!en genç bir 

meye mecburdum. Biri kalfaya siyahinin: 
ki bilmediği halde bilir görün- - Ağa hazretleri, kendi :rna.. 
mek emeliyle kendi bildiğinden lumaUarı olmadan hakkınızda 
asla şaşmaz; diğeri, heyeti şa. vulrubula.n muameleden dolayı 1 

kirdana, ki benim verdiğim lazım.gelenleri tekdir ettiler. Bu 
dersleri onunla müzakere edince akşam, yalnız, ütara. buyura.. 
biribirine karıştırıp kıt'a ileri. ca.ksmız .. Ben sizi kapıda bekle.. 
leyemezdi. Ben bu keşmekeı ile riın ! 

Türkçesi 
M usevi vatandqlann, Di. 

nt GUnlerlnden birtııde 
' bu'1danböyle araJarmda. Tllrk. 

çe koDtUŞma.ya. aııd ietilderini 
biliyorsunuz. Merhunı Sa.bık 
Zir:ı.at tVekili Sabri Toprağm 
kulakları çınlasın. O muhte. 
rem zat, bu gaye)i gerçekleş. 
tircbilmek için, bir Kanun çı. 
karta.bilmek arzusuııa kadar 
varmıştı ... 

Musevi vatandaşlar, arala. 
nnda devamlı aurett.e tilrkçe 
konuşmaya, epey zam.andır 
ba§!amışlardı. Aşağı yukarı 
bir senedenberi. Yani bu har 
bin başlangıcından itibaren .. : 

uğraşıp kalfanın yerine bir mü- Dedi, filvaki teşrifatı Galib 
· nasibini taharri ettiğim esnada Paşa merhum ki o esnada ağa. 
idi ki (Ramazan) hulul etti. ll!crhum Ahmet Rasim nın katibi hususiliğinde bulu. 

O vakittenberi tramvayda 
tünelde, vapurda, trende, yoİ 
üstünde, dükk!nda, bilha.-a 
cumartesi, pazar günleri, ek. 
seriyetle doldurduklan genl1' 
halk eğlence yerlerinde, biri. 
birleriyle TUrkçe görlltt&kle. 
rini i§itiyorum. Ba.zılanna 
- givelerini pek tabii §ekU~ 
mazur görerek - kulak v~. 
ririm: Hakikaten enteresan 
eeyler konuşurlar. Bazan bu 
konuşınalannda.n, ekonomi 
vadisinde istifadeler temini 
dahi mümkü5. Tevekkeli ken. 
dilerine zeka ve kiyaaet l.ıa.fe 
etmezler. Nelerde biliyorlar!. 

Hatta onunu buldu. On birinci · nuyordu . ..Merhum müşarün'iley. 
günü mektepten içeriye hili.fı Dedi. v hin aofrasında ütar ederek hat. 
muta.d bir haremağası girerek Filhakika anlamış.. Meger ti selim ve iltifat ile de tatyib 
kemali gurur ve azametle ders. ben içerdeki odada otururken edildim. 

haneleri dolaştı. Baktı, sordu, J ==================:::::::=========:: 
en nihayet bana: 

mızin~~efe~n~!~r~ğ;ar:;e~ An karadaki. g· u· · reşler 
beyindeki dairelerine gelecek, 
iftar edeceksiniz. 

Dedi, çıktt, gitti. 
Ben ne bileyim; ertesi gUn 

kalfayı da. alarak trene bindim, 
köprU, tramvay, Beşiktqta i.. 
nerek (Yıldız) a giden mahud 
yok119u tırmanma.ya. bqladmı. 
O zamana. kadar da ne mabeyni 
bilirim, ne kapısını! ... Yalnız u. 
zaktan sarayın hayali mimarlsi 
ile lşinayim. (Hamidiye) camü. 
Qi geclp de önU kalaıbalık koca 
bir kapıya doğru teveccUh eder 
etmez, bilmediğim biri yanqtı: 

- Efendi, nereye gidiyonnı. 
nuz? 

Ankara, 6 ( A.A.) - Bugttn 
öğleden evvel 19 Mayıs stadında 
5.000 den fazla bir seyirci yığmı 
önUndc amatör ve profesyonel 
güre§çfler arasında güreşler ya. 
pıldı. 

llk karştlaşına. amatör güne.. 
çilerimizden 72 kiloda gUreoen 
Aziz Kipar ile Yaşar dofu ara. 
smda yapıldL Birinci devresl 
beraberlikle neticelenen bu gU. 
reşi Yaşar Doğu 8 dakikada 40 
saniyede tuşla kazandı. 

linin güzel hamleleri ve bariz 
UstilnlUğil altında geçti. lki da
kikalık istirahatten sonra, ikin. 
el on beş dakikada, ilk anda.ıı ı. 
tibaren yine üstün güregmeye 
ba31ryan Kara Alinin karşıamda 
sekiz.inci dakikada Finla.ndiJalı 
Pellinen pes etti. Kara. A11 hal 
km COl,kuıı alkı§lan ansmda 
Jıtlkmeu galip ilan edildi. 

Gtlııün 80ll gürefi, Tekfrdaflı 
Bllııeyin ile Milliyim arumda 
yapıldı. Bu güreş iddialı bir 
k&l'ldar•dan ziyade iki peıbli.. 
ft,lllJl, gllreeteki marifet ve ma. 
Jıaret1er1nin bir gösteriş1 oldu. 

Fakat hazan işi sapıtarak, 
yine konuşmayı İspanyolcaya 
döktüler mi, işte o aman in. 
aanm cam Silnlıyor. Bu. bir 
balama, tatlı bir hiklyeyi, en 
can alacak noktada kesiver. 
mek gibi bir şey oluyor. J..L 
klıı hakikatte eski bir &hl
kanbğm eeerf ... Eh ... Kırk yıl. 
Jzk "YA.ni", bir yıl içinde 'D. 
ni" olamaz ya. .. Bu~ 
olsun hae görmeliyiz. 

BIKMIIT JltJNIB 
Benim zaten yUreğjm. bulam. 

yordu. Bu Bualden hazetmeclim. 
Fakat ne çare ki cevap verece. 

Sıra. profesyonellere gelince, 
Kara. Ali ile Finlandiy~ Pel • 
llinen mindere çıktı. Bu"ltlJ'll
laşma iki güreşçi arasında p. 
çen pazar günü yapılan gilrefln 
revanp idi. 15 er daldkalrk Uo 
devreye aynlan bu Jcareıl.alDl9. 
nm ilk on beş dakikası Kara A. 

Ve nih&yet Tekirdağlı, kendfne ı---------. 
hu oyuıılvda.n birini tatbik e. 1 Şikayetler • tiz. Dedim ki: 

- D&rllYe&de ağa.aı hasret. 
lerinin tftarlarma .•• 

- Sız necfainfz? 
- Makrikö~eki mektebi. 

nin hocası, kalfur ... 
- Biraz eurada. dunın! •• 
Durduk. Sa.il o kapıdan girdi. 

ara.dan on dakika geçer geçma 
görünerek bim eliyle: Gelin fta
retini verdi. Yürlidük. Gittik. .. 
Gele gele, yerden yapına birkaç 
odalı bir binaya girdik ~i hmca. 
hmç, vezir, müşir, ball, ferik, 
Kazasker, molla.r, Şamlr, Ha.v .. 
ra.nlı, Mekkeli, Medineli, Baf. 
dadlı. Musullu, bahriyeli, itfaL 
yeli sivil, bir takrm med't\vin 
arasına sokulduk. 

Fakat yolda kalfa bana de. 
mişti ki: 

- Biz geçen sene selefin.is 
ŞükrU. beyle de geldikti de ağa 
hazretlerinin huzuruna çıktıydı. 
Sizi de çağırtır ... Benim için de 
bir şeyler söyle. 

Ben de, bir: 
- Olur! 
İle bahsi kapattım. 
Salavat çeken, tesbih ile me§. 

gul olurken kepdinden geçen, 
ortada imirane getinen köse bi. 
rine zarf verenler mi istersiniz; 
o aralık (köse) beni gördU. Ça. 
ğırdı. Eller cebinde, fena halde 
süzdükten sonra. dedi ki: 

- Sen kimsin? 
Anlattık. 
- Gel benimle betaber ! 
Yürüdüm. Kapıdan çıktık. 
- Al şu iki mecidiyeyi, bir 

daha böyle başından büyük haİt 
ettne ! Y a.118.h !.. 

Az kaldı yıkılıp kalacaktım. 
Fenalık geldi. 

Herif, bir taraf tan yanındaki 
adama emir veriyordu: 

- Ora.da sanklı, bir c:olaJt 
hoca var, onu da çağır ... Ver şu 
mecidiyeyi ona ... Bunları kapıya. 
kadar götür! 
Kapıdan nasıl çıktığımı bil. 

miyorum... Kalfa koşuyor idly. 
se de bana yetişemiyordu. Yal. 
nız şunu derhatrr ediyorum ki 
kösenin verdiği iki mecidiyeyi' 
bizi kapıya getiren adama ver. 
miştim. · 

Acah, böyle gayri memul bir 
hakarete neden mlU'Uz olmuş. 
tum? Bunu halletse etse (EbUz.. 
ziya) edebilirdi. ÇUnkü (Ağa) 
ile pek ziyade milnaaebcttar ol. 
duğunu b:cına sövl0mişti. Me'de. 
bin de r.:ıildürüydU. 

E!'te-i günü aleSlabah evine 
gittim. maccrayt anlattım. O da 
ıııastı. 

- Ben sana bu gece anlarını. 

derek MUllyimi 22 dakika 28 • 
9&1li}'9de tueıa yendi. Ayaklramcdann ı.a 

i hileaine de söz mü 

Ankara at varışları· 
nın ikinci haftası 

yumulacak! 
DQn bir va6andae ......... , 

- m4lncaa.t etti .• J!l1nıSe, altı 
KJepenl denilen b.ug1*tan ,._ 
pıhm§ bir çift km ÇOClık iüar. 
pf:nl vardı .. Şu Fkf,yette bu!un. 
duı Ankara, 6 (Busmi) - Anka· 

ra sonbahar at yaneJarmm b· 
cfai bugün Ankara hipodromunda 
yapıldı· ReisicumhurumUS da ya. 
r21Iara şeref vemı.iflerdl- Saha gak 
kalabalıktı. YarışlMm resmt neti
cesi ıudur: 

Birlaci Y&l'IJ: 
2 yaşındaki yerli saf kan fngi

liıler arasında mesafe ı 000 m.etreı 
1 - Roi 52 kilo, biniclai: llu

tafa· 
2 - Yetiş 58,5 kilo, biniciai: 

Horvart. 
3 - Foska 46,5 kilo,: binicili: 

Ahmet. 
Ganyan 380· 
tldnct kot11: 
ttç ve daha yukan ~·qtaki ıal 

kan Arap atlarına mahsustu. Bos
kurt ile Sava araamda sıkı bir mtl• 
cadele şeklinde ge~tl· Neticede: 

1 - Bozkurt 59 kilo, binicisi: 
Şandor· 

2 - Sava 30 kilo, binicisi: Hor
vart· 

3 - örnek 57,5 kilo, binicisi: 
A.lunet. 

Plase olmıy:ınlar: Budak, Yük· 

ıorayoraı: -
Pellinen'in 

vaziyeti 
lki haftadır Ankarada pro. 

fesyonel güreşler yapılıyor 
ve bu müsabakalara güreg 
antrOııörU Pelllnen de giriyor. 
Dört senedir mU1t takmqrna 
çalışt.ıran FinJandiyalı Pe1U. 
nen neden birdenbire profes. 
yonel old\I? Antrepörltlkterı 
çıkarıldı mı, çıktı mı? Yoksa 
hem antnnörlilk yapmuma, 
hem de prefesyonel güreglere 
girmesine milsaade mi edil. 
di? İgte cevapsız kalan sual. 
ler ... 

Beden Terbiyesi alikada.r 
ubesinin bu hususu tavzih 

etmesini bekliyoruz? Pellinc. 
ni.., vu.·ycti, çıkarıl :ı ise ye. 
ri11e ki ı ı gctirild• : 

' 

sel, lfamurcan, Bora .. Mesafe 1'4>0 
~tre fdi. 

Ganyan 480, plise birinciye 160, 
ikiııclye 135, UçUncllye 1515 kural 
verdi. 

n~11n• kofv.: 
Ziraat Ba.nka.sI koşusu olup fn. 

giliz atları ara.amdaydI· 
1 - P..omamı 58,5 kilo, binicW: 

Davut, 
2 - Yatağan 58 kilo, binictm: 

Mustafa, 
3 - Karanfil 58 kilo, binicisi: 

Filips. 
Bu yanş Romans ile Karanfil a

rumda. bir mücadele halinde geç
ti ve neticede Karanfil fazla efor 
sarfederek Yatağana da geçildi. 

Plise olmryanlar: Özdemir, Ka· 
ya, Abinburö, Tais, Gonce· 

Ganyan: 230. Plise: Birinciye 
115, ikinciye 160, ü!;Uncilye 140 
kurut verdi· 

Dördihıeti koşu: 

Vç ve daha :-s.'Ukarr yaştaki saf 
kan İngiliz at ve km-aklarına mah· 
BUi satı§ koşusu idi· Mesafesi 2000 
metre olan bu kaşuda fevkalade 
bir eUrpriz oldu: Neticede: 

1 - Çengi (E&ki Parista) 58 ki· 
lo, biııiciSi: Filipe, 

2 - Mil 50,5 Jdlo, binfcüıl: U· 
met. 

3 - Gftrayak 47,5 kilo, binfdııl: 
Htıaeyin. 

Pilse olm.Iyanlar: Tomru .. ~ 
pmar-

Oanyaıı 700, birfnci11 pl&le 210 
ikinciye 160· ' 

Betlncl kop: 

Oo n daU 1ukan YlltaJd ya
rım bıı 1ngiUz athnna nıa.blutuo 
J(eufeel 2000 metre idi· Nlrvam.
ya pek Jal& gelen. bu meeafede 
POJIU va 8elınu 1V111 bir _. 
treamuı slbl IOn& enUr4U ... N• 
ticede: 

1 - P0)'1'U 62 kilo, blnfdll: 
Davut, 

2 - Şehnaz 415,!S kilo, binicili: 
Horvart. . 

3 - Nlrvana 62 ktlo, bbıiclai: 
Mustafa. 

Plise olnuyanlar: Bukm, lrleh· 
lika ve Tawir·· 
Ü~ ve dördil.ncU koeulır arum

da!.i çifte bahiste Romana Çengi 
çi tini tutanlar 16 lira kazandılar· 

"-Bu iakarJritıleıi bir "ltG/. 
ta evveı 9 liraya aldtpl. .1JM 
mllthiş pahal.Zıktan ~ 
bari i:fl«ırpinler BtJg'1am. w M. 
1eai.ı yapüm11 olatJ.. Çocuk, ia. 
1r.arpinlcri üç gin giydDd• 
Bmıra kauçuk aöküJdll.. Birde 
tl6 görelim: Dıftlndu Mi~'· 
rnak kalın görülen ~ ... 
ğerae üç milimetre değil Mir
mif? Bu i§i yapan hiUJkıtir ,...._ 
duracı iakarpmtn aıtmı taMa. 
dan yapmıf ü:ıerine ~ bir 
kauçuk kapl,tlmıf. Sonra bir tı. 
Bıkilmadan: ".A.Uı kauetıktrır" 
diye BatıyorJar. 

8ontyorum, haydi jHlllclk. 
Zıkla. müamir bir §Bki1de M. 
cade'le edemiyorlar, itikat llu 
sahtektirıığa da göz yutm&la. 
maz yat •• Bu, artık aaMc6 be.. 
lediyo iktıaat müdirlüli'niln 
değil, ~abıtQnm da elkoymaat 
ZcbsmgeZen bir iftir." 

V AKIT : lsiıiı ve adresi bia. I 
de mahfuzen 'bulunan bu va.. 
tanda.şm şikayetini yukanya 
yazdııt. Halkı kandırmak için 
her tlirlü gayri meşru yola u..I 
pa.n bu gibi kimselerle eeulı 
micadele J.bım. Yoksa hemen 
her gUıı rastiamaı ve bir tilrlU 
önil almamıyan bu gibi haller 
karşrsmda vatand&lllU'da hak. 
lı olarak: "Meğerse birde hiç. 
bir teekllit yokmq!" ballaa.ti 
yerJetiyor .• 

Yukarrda bahsi geçen hile. 
yl yapan~ lqm. 
duracmm adreei w lül .,ak. 
kabılar maıtbaunmcla mdıtm
dur. 

A\'J'Upadaki Amerlcan 
toı;pidolan seri 

çağınldı 
V aıtnıton, 6 ( A.A.) - ôire· 

nildifine göre, Amerika halen Av
rupa sularında bulunan Amerika 
ba~ab torpido muhriplerinin 
ıen çağrılmasına karar vermift,ir. 
Bu tedbirin hedefı bu torpi<''o 
muhnplerinin geçenlerde tngilt . 
re~e satılan torpido muhrip:cn e 
kanştmlma~ına mani olm tır. 
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Brenner 
~~ 

müJakatından 
• sonra 

llauollni \'e 111tler Brcnerde ye
tllnd defa Jcarıı~ tııa.r. lki devlet 
ailammm her konu~a.sı bir ta· 
knıa &iirprhlcrln Tukuuna idcta. 
bir dclll telikki cdlltbllir· 'l'edbıcl 
lllüJak&tm da arkasından blr takmı 
hicllsclerin zuhur etmesini tabU 
börenJcre bin1.Z dıı. h:ı~ , cmıck la· 
l'lnldrr· 

l:rcncrde yııpı.hn l•onu5111ahr 
llakkmcla hem mih\ er merkezlerin· 
de, hem do J...ondrn muhitlerinde 
blr .takım ır nJarda bulundtllar· \'a· 
kıa nc~rcdilt!n resmi trbllf; a_şağı 
l'11kan hiltün_ resmi tcbllğlcriu di· 
llni, temayiilünli ifade etmeı.tcdlr· 
llir ç.ok 5cyler söyler gibi görünüp 
nt:ıksadı satırların nra ınıla ~lzlc
nıek dlplomBıılnln mutat. klllsik u· 
sulJerinden biridir· Drener mülii· 
katı hakkında dikkate ls;rrk ha:r.ı 
hns1u•fl etl"r Jfa.dc eden bazı hadi· 
seıer \'ardır· Bnnfardon hiri mli.JA· 
katın BcrUnd,. vc-h·clcli bir suret
te ilan C<lilcn ü~üuii pa?\Uan on
ra ,Yapılmıs olınıı.'iı, diAcri ılc İt.al· 
:ta.n ccrnonıalc cT'ıtali:ı." ~u.etcsi· 
:rt!n hu konu'>n~-ın:n ı.mlh lçinı!c bu· 
lunan nıl'm1~t:ctkrin alC',hinc mü· t • 
~' ecclh hlr ko:ıplo-olmacl,Jğm ~az· 
~ıdır· Jt:ı•ynn ::azcu-,;ınin durup 
<lururl rn bo~ le hir iuıhı 3:apımıya 
ırıccbur olnrnc;ı in :ın:ı :zaruri ola· 
l"ak 'e Lonılranm ie;:ır('t etti~ bir 
tıo•rta, ı l:ahrl:ı. ıyor· Z:ıma.nnnız 
oyı~ bir koıırn.ktrr t:ı~ryor ki her 
ey h:ırp ~ayc-slne 'c propa;::andn. 

h1atıtığrna feda. ~dllrbilir bir h:ıl al· 
~!&f~. lllaJ,;ya\ PJiımin bir tarih re· 
b.1tesı haliııJ ı:ıldı;:rt nsırl:ır itinde n:: ~~f:c ma'l.'1\I~! bir J;arnntl ol
u k..,.11 zıyade bir suı>lın 'e tereddüt 
d n uru liayılabllir· ncJJd ulh için
' e bulunan memleketlere mütc
b "Ccih hir hareket . yoktur. :Füat 
,. tıııu lf a zarureti nerC'dcn ı;cll
.. or! 

~1encıertlcnbcri tiliylenip, E>Ö)leıüp 
hz ııe ha.rcket edilen bir ,lün;rada 
~?"oruz. Bütün bu söylenip, söylonf 'ııddı ~ııpılan harnkotlcr hak· 
C{'\aa. bir öz &ü;\lendi mi ,·erilen 

,, P da. mz.liıındur: 
den-~ ~enıtok~t-0 \•erdlğlnıiz eöı· 
lerln donnıedlk ya.!" llUflin prensip· 
'-'- ba.rp P7-hae haaftKll~ 
uır~~M1''111a~Mr 
rıetir hareket :farzotuıiyellm! 

lbrllndc 'clrclcli bir suretto 
iınwanaa ~~zlil pa.ktm mUrek'ko
bi ktınımaclan yapılan konuşma in· 
fiana pal..1m hedefini ~öz (inUno 
:\lıııca biraz dılbıı. manidar ı;örUn· 
trl~fr· 
. 'U~llıJü pal.-t J~ponyayı mihvere 

bir :ınua\in kun-et olarak kayrlet
nıeıct~J,.. Coğrafi ,·aziyet dolayı· 
"~ de Japonya bir tara.Han A· 
~kanm blisülr okyanustaki ba
r~eflerinl', bir yandan da mihYC• 
~ l~eolojik lıasnıı olan So,'.j'ctler 
Qll')lğlntı ka.rfı bir müdafaa hattı 
~~but teca,iiz siperi tclakki c-
ılebıur. Londra taarruzla.n mu• 
~~falnyct 'ermedikten, İngiltcro
• 1 fııgaı davru;r tahakkuk cdemo
~lktcn sonra mihverin ya.pabilecc
~ bau hareketler me,·cuttur· Ba 

1 ftlkct nolrt.ıı.lan fspanyaılan üs
tr a.Jarak Akdl'niz Juı.rblne dt1\·am 

eflnt'k, Akılcnlzi sıkıc;tmn:üc i~fn 
llalkanla.ra fnmc"A do ~lablllr· 

VtW:Jü pa.Jctm mamwi ı..-ıynıeti 
~l'ada. belki de kendini hlgcttJr· 

t!k mm·klinftcdir· Balkanla.mı 
'-Ulh ı·e 5likun sahast olarak kal· 
ın.er muhariplerin t'.Sas Ulbarile 
~eıtfaa1Jcrinc 3 Uzıfo yüz mntabık
l · Sm-yct En ya l~in do Balkan· 
b~ lmlh 'e sükiln sahası olması 

r <!nıeldfr. ·ıteıdnı aylarca ev· 
'ti hu nokta So\'yt't matbuatı ta
raı fhilan bir çok defalar ~barUz 
6lUrllmi~tir· 

Son defa da \tfyanad:ı 1:oplnna· 
~ ~Ja.n Tuna se~ü.r;c-fcr cmniye· 
~ 1-ınni!ıyonu ictlmaı hakJ..-mda Sov· 
ntıcıin talebi ele bu noktaclan 
~henuniyetliclir· 1-\ rtıli: Tunıınm bir 
<115nuna sahip ol:ın So,TCtlcrfn 
~lkanlann mukadilcratlle daha Si• 

• Slrn!tt<.- ar kııJa.naca!,Jan ŞtipbC• 
11~ilir. 

I(· ~lttllon ayı ,geride bir ıılper iclak· 

1 
1 edcrrk Balkanlard:ı bir mih\'er 

111l'f'keU \ Ül'Ude ~cıtirilmcsi Jıarp 

1
' tı uatı scklinclc olmasa da. IBal-
1::tıılanlıı. r.omnn:ra for1ibl tazyik· 

r yapılmn m:ı 'esile \'Crmr.si 
llt 1•h ter.ı l' ldir· 

SADRlERTEM 

.-:::::;::==================':':' 
Maarif Vekili geldi 
Maarif Vekili Ha an ~li Yücel 

dun saat 12 de ;ochrimizc gelmiştir. 

Adliye Vekili gitti 
Adliye Vekili Fethi Okvar dün 

2k~mki trenle Ankaraya dönnlti5 
tur. 

Pasif knrunmaya ueçen sene 
200613 lira · harcandı 

Pasif Ko~nma işlerine lazım- , 25.890 lira harcanmıştır. 
gelen eh~mmıyct veril:m~tedir. 1s.. 1938 ma'i yılı için vilayet büt. 
~ul •yılayct : e bcl.edıyc bütçe. çesine konan pasif korunma tahsi. 
l~ 1939 malı y1l.ı ıçindc konan satı 43.482 liradır. Bu paranın 16 
t~hsısat 51.977 (Vılayet) ve 195 bin 466 lirası harcanmıştır. Avnı 
bin 236 (belediye) olm:ık üzere y ıl için belediye bütçesine konan 
247.213 lirayı bulmu~tur. 1939 pasif korunma tahsisatı ise 42.109 
ma!i yılında mcYzuu h°ihsolan be- liradır. Bunun 70 lirası harcan. 
lediye bütçesine konan tahsisattan mıstır. 
hastahanelere gaz maskesi. ihtiyat 1939 mali yılı vilayet \'C bilhas
crznk ve malzeme alındığı gibi it- sa bc'ediyc bütçesine pasif korun. 
faiye}'c de bazı le\ azım mübayaa ma işleri için konan tahsisat art. 
edilmiştir. rnı~tır. Şöyle ki: Vilayet bütçe ine 

Dört mali yılda pa it korunma konan pasif korunma tahsisatı 
i~kri için Yi1ayet ve belediye büL 1939 mali yılında 51.977 lirayı 
çclcrine konan tahsis:ıtta sarfolu. bulmu~. aynı yıl için belediye büt
nan miktar ac;a'!!ıda gö terilmişfü: çesindeki pasif korunma tahsisatı 

19~6 da Yilfıyct bütçe.,ine 23.000 195.236 liraya ytikselmi;tir. Bu 
b;Jedıye bGtçesine 25.001 lira talı- paralardan viiayct bütçesine ait 
sısat. konmuş. bu paranın vilayet olan 51.977 liranın ·13.229 liraı:ı. 
~hsısatından 5.392. belediye tnh. belediye butçesine konan 195.236 
sısatmdan 324 lira harcanmıştır. liranın 155.384 lirası pasif korun. 

1937 mali yılında \'ilayct bütçe. ma işlerine sarfedilmi~tir. 
sine 411.37-1, belediye bütçesine 44 
bin 677 lira tahsi at konmuı:tur. 
Bu -paranın beledi) e bütçec:.i tahı;L 
satma ait olan kısmınd;m 2.5 ı 8 
lira. 'ilavet bütçe.si tah;i:\Clhndan 

• 
Eski gümüş liralar 

kaldırılacak 

Gümüş 100 kuruşluklardan son
ra gürnus bir iira yazılı paralar 
basıldığından tevadüldc iki cins 
lira bulunmaktadır. 

Meseleler: 

Kadıköy 
tramvayları 
Bir olruyucım.uz an. 

Zattı: 

20 .30 va pur iylc Kadr. 
köyüne geçtik. Her za. 
man bir izdiham anbarı 

olan tramvayda yer bula
bilmek için, bermutad 
Haydarpaşada vapurun 
kenarına dizilip Ka.dıkö. 
yline yana§ır yanaşmaz 
ko§ar adım :fırlıyarak so. 
luğu t rnmvay durağında 
aldık. 

I<'akat istasyonda tram. 
vny yok.. Tabii bekledi~. 
Bir kısım arabalar gcldı. 
ği halde Bost.ancr anı.bası 
namevcut ! 

Asıl garalict bunda de. 
ğil. Karşıda hiil ·olarak 
yapılan yerde bekleme 
hnttmda. harekete mü. • 
hcyya ba§ka bir Bost!lllcı 
arabası görillüyor. 

Sabırsıilanan halktan 
birkaçı, plantondan bu 
gecikme hakkında izahat 
aldılar. 

.Meğerse arabanm tal1. 
rik edilmemesine eeb<ıp: 
kafi miktarda wıtmnn bu. 
lunmayışt imiş. 
Alakadarların naz:ı rı. 

dikkatini cclbc<1eriz. 
Y cdi şoförle beş . fırıncı 

cezalandırıldı 
Maliye 1ekalcti doğacak her- • - • - - - - ~. 

Emniyet altıncı sube mcmurlan hangi bir m:ıhzunı önlemek üzere uı...rı.v..V.J.?4.>...-~ 
dfin de ~ehrin muhtelif scmtl~inde 100 kuruş ya7.ıh lirnlan tedavül. 
yaptıklan liontrol!cr n~tice"inde den lrnldırrnağa karar \'ermiştir. Sokak ortasında 
muhtelif suçlardan 7 f.:(>for hakkın. Liralar haık arnsmda gcç('c.ck. an. k 
da ceza kesmişler, otobfü,lcre fazla cak resmi acvair ve rnü~eselcr~ döğütenler tev if 
yolcu alan 5 otobüs biletçisi hak- geldikçe ortadnn kaldmlacaktır. olundu 
kında ecza 1..aptı tutmuşlardır. Dün Fatihte bir sokak kavgası 

Aynca Usküdarda yapılan tef- Vasati çek fiy:atlo.rı olmuş bir kl§i yaralanmıştır. 
iiı:ı sonunda beş fınncı pislikter., Ka\·ga edenler Kararrümru''kte 
b . ı ·· 1 1 1 dd · · al Mali,·e Vckftleti, bo:-samı1'da ko- ~ ır mı:ınm• rn.e.er c ca <.>yı ı..,g • • oturan Fehmi, Sabri ve .Maltarar-
deft· bir bakkal ile bir kasap da te ?lan ve plmıyan. yabancı dövi~ §ısında kalwccilik Yapan l\1·· ::r 1 
belediye talimatnamesine riayet.. Jenn Yasati çek fıyatlannı tcsbıt d' B .. k d k h urse . 
sizlikten cezalandmlmı5tır. etmiştir. Buna göre .ziloti 25.7317 dır. 1u ukç arb~ rış .. a kvede ot~r:1P 

o 1 lira, rcgistcr mark 2123.17 lira, r ~rur ar en .. ır muna ·asaya .gınş-
Danimarka kuronu 24.4593 lira, mışler ve munakaş~ kısa bır za. 

Be§ dilenci yakalandı Norveç kuronu 28.7983 lira. Ar. ~n~a .ka,~ay~ ı~ılii~ ederek 

Dün de ~ehrin muhtelif cmtlc
rindc, beş dilenci dilenirken yaka
lamnı~tır. 

Bunlardan bir tanc;;inin ü:.:erin. 
de 380 kuru' bulunmuştur. 

- -..:10..._,, _ _ 

Geçen sene 17082 -kö
pek ve kedi öldürüldü 

939 mali yılındR. lsta.nbulda 
13014 köpek, 4068 kedi öldllrül· 
müşfür. Ayni müddet zarfında 
91825 ton çöp imha cdilmi_ştfr. 'Bu
nun için 245981 araba. 16237 kam
yon, 3203 mavuna kullanılmt§tır. 

Faik Kurdoğlunun 
çocuğu dünyaya geldi 
Öğrendiğimize göre sabık Ziraat 

Vekili. Manis..ı meb'usu Faik Kur
doğlu'nun dün diinyaya bir er. 
kek~ gelmis \C !;OCuğun is
mi, tstanbulun kurtulu5 bayramı. 
na izafeten, "Kurtuluş .. konmu~
tur. 
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"Artık rahnt bir ncioıı almıştun. 
:Kabus nihayet bulmu~tu· Önüm. 
de sulh içinde yaşayan hUr mem. 
lcketlcrde süreceğim hür bir hayat 
vardı· Size ııayatnn hakkında bü. 
tün tefcrrüatiylo .izahat verecek 
dcğiliın .. Hayatını, bu kUçük muha.. 
clri hiç de çirkin bulmayıp, davet
leri, prcstişleri ile yük~.clten ~rkek. 
lcrin cline geçti· l'.ı~l uç ya. 
şına geldiğim zaman ~engın bir ~r. 
jantlnli lle cvlcnmlJ;tim· Londra· 
da yaplığrm bu izdiv~<.: ~a~~ yeni 
'lıir m1lliyct \'C yeni bır hilnl et te. 
min etmişti.. Tehlikeden masun. 
dum .. Artık Montan~z ile ya5amış 
olduüum o müthL'l hnyatı dü13Unmü. 
yorti~m .. Bu unutulmuş hlr kabus. 
tU·· Üç mesut yıl gecir~" . 1925 
senesinde boşandım· Mösyo dö Kor_ 
doba ile meı:ırcblerimiz uy:mamıştı .. 
Bana bilyük bir tazminat ,·erdi .. 
Serbest kalmca Frarisaya avdet et. 
t.hn· Burada da Alman bangcr Ar. 
no Vr.ys peııiıni bırakmadı .. Knn1da.. 
ki villamda olnıadık çılgınlıklar 
yaptım .. BüyUk davetler tertip c • 
diyor, kalblcrf yaralı.yor, bütiin pa.. 
ramı kumarda kaybediyoroum· w 

Hayatını lilksten, panıya, J!Jiga 
doğru ur.uyordu· 

Fevkalade m<'8uttum·· Fakat bir 
ı;lln bu saadet dilnyası içine bir ka. 
ra çalı katıldığını gördilm· 

Madam Kabrera ısustu" Balm3lan 
krardı .. Feci hatıralar yeniden ha. 
fızaBtnda canlanm?Ştı .. 'Sözüne -şöy. 
le ticvıun etti: 

- Saadetinıi karartan bir 5;Ôlge, 

navut frangı 41.4849 lira, Iiong-ı bırbırlen~e gırynışlerd~r .. Kavgay so
kong doları ve Arjantin pezosu nun~a. hlunı. çcktığı bıçagmı 
32.75 lira, rial 7.3970, ruble 25.23, Sabrının ~"'llesı.n~ saplamış, ark.a
~ kronu 4.4370, Mur lirası d.aşını kanlar ıçmde yere scrmış-
5.3i. Kıhris lirası S.24, Suriye li- tır. . . 
ra&I 0.5934, Filistin lirası 5.2' al- Nıhayet yetışenler kavgacıları 
tın sterlin 10.3489, :altın Ra~rk ayınnış, Ha~Ti tedavi altına alma. 
0 .5011 altında pengö 0.3680, Isviç- rak J.'ehmi yakalanmıştır. 
re frangı 0.~831 , ithalAt ta mn. Fehmi ile kendisine kavgada 
m ark ~0.50, ihracatta Rar§ll'lark yardım eden İbrahim dün öğleden 
50.75 lıradır. s~nra adliyeye vcrilmi~lcr \'C üçün

Bir çırak yanıyordu 
Sirkecide Ankara caddesinde 

249 numaralı ahçr dükkanında çı. 
raklık yapan Şaban oğlu 'Emin 
Ç'.etin, dün mutfakta, maltız üze. 
rinde yağ eritirken, yağlar birden. 
bire parlamtS ve Emin Çetini de 
tutu.stunnuştur. 

Çırak feryada ba~amış. yeti
şenler diri diri yanmak üzereyken 
kendisini üzerine su dökmek ve el. 
biselerini çikarmak su retile kurtar
mı~lardır. 

Emin Çetin baygın bir halde 
Cerrahpaşa hastahanesine kaldı. 
nlmıştır. 

cu sulh ceza mahkemesinde sorgu. 
ya çclcildikten !SOnra te\•kif olun
mu~lardır. 

- oı.---

İngilter.eden 20 bin ton 
eıy.a geliyor 

_lngilizlcr tarafından meınlcketi
mızc getirilmesi temin olunan it
halat e,syasrnın ilk partisi 20 bin 
tonu g~cn muhtelif maddelerdir. 

Esya cinsleri 30 kalemi geçmek. 
t~, aralarında boya, madeni c~ya, 
kımye\'i ve tıbbi ceza, ,-ıişadır bu. 
Iunmaktadır. 

~falların bir kaç ~üne kadar 
memleketimize varacağı sanılmak. 
tadır. 

Aşk ve macera romanı 
Yazan: .. 

Moriı dö Kobra 
hayatnnı Y'cniılen kıran bu kara çıı.. 
Iı, Pariste bulunduğum mralarda 
Klaıiçde elime ı:ecen bir mektup 
!iCklindc önUme çıktı .. 

Bu mektubun bir tek kelimesi oL 
sun his bir zaman hatırrmdan çık. 
mış değildir: 

''Dolore.s. diyordu .. Hayatta btr 
şeyin karşılığı vardır. Her hareket 
ödenir, hattA hisst hayatunıza ait 
hareketler, 1liddeller ve 15efaletlcr 
de... Siz, taptığını kadın, binlerce 
tehUkcyi birlikte pavlaştığnn ka. 
dm siz, bir gün 'beni bfracnbire ter -
ketmiştiniz .. Siz, bu ~aalı dlinya. 
da eizc kucak açan yüzlerce insan 
arasında nıuht~em bir hayat ya.~ı. 
yor ve sizi derin bir aşkla seven 
kendi lrklnızdan namuslu ve mert 
erkeği a~ı:ı dU,ünmüyordunuz .. Siz 
sefahat ıçmde yfü:crkcn ben müL 
hiş ıstıraplarla kıvranıyordum .. Fa. 
.kat şimdi artık h~apla§ınn 15aati 
<:~1?11~.tır .. Si~i tekrar ele ,gec:irdim· 
Sızı gormek ıstiyonım Dolorcs, öy. 
le cok söyliyeceltlerim var ki .... " 

"Bu mektup llontanez tarafın 
dan imza edilmişti. • 

'Ne Yı\Pacıılctun? Avcmm önün. 
de Uriren bir hayvan gibi } eıınren 

Çeviren: 

Muzaffer Acar 
kaçacak mıydmı? Hayµ-! Öy~ al. 
çaklıklar vardır Jı:i, ben bunlara as. 
la tenezzuı edemem. ?Jontancz mck. 
tubun bir köşesine de haşiye olarak 
şu notu koymu3tu: '·Sizinle derhal 
bu gece görlisnıek isterim .. Sol sa. 
hllde kliçilk otellerden birinde, .nıe. 
sclfı Grönel'dekl Etuval otelinde bir 
oda kiralayınız \ "C saat ıo.30 da o. 
adnizda bulununuz, ;gelip 'Sizi alı. 
rnn .. " Montanczin bu emirlerini ay. 
nen yerine getirdim. Nillayct ben 
de eski işığnnı mulad dekorun 
haricinde görmek istiyordum.. Bu 
mülakattan kaçınmak imkan.sız ol 
duğuna göre bunun Parisin kenar 
mahallelerinden blrindc geçmesi 
daha hayırlı olurdu. O gece saat 
tam on birde ben Ye Yontanez, E.. 
tuval otelindeki S numaralı odn. 
mm. giriyorauk· 

''Eski Aşığnnnı villanın .sabık par. 
tizaruarı ile birlikte bir intikam 
darbesi hazrlıımakta olduğundan 
memleketten sürüldüğUnU öğren. 
diJn .. 'Montoncz bunları bana anla. 
urken Arjantinli ile evlenmiş al· 
malda

1 

iyi bir intihapta bulunmamIŞ 
olduğumu da ilive cıdiyor· Homur. 
dsnıyor, qk cUmlelerine ağıza a.. 

~-.... - __, -
Kızılay haftası 

. K E~Dt ömrümüzün takviminde bile, günlerin manası, ba,,ka 
. . başkadır. Koskoca bir milletin takvimi, elbette çok daha çe,,. 

nılı ve hJrckctli olur. 
. Dü!l, ansızın başımda, Kızılay Haftası, bir ampul gibi yandı. 

~ırd~bıre hatırlamı~tım. Belki gazetelerin birinde bunu müjdeli. 
)e-!1.?ır haber okumuş, belki dc ' bir duvar \eya sokak ilanı gör
~ü~~dur. Sebepsiz hatırlayış olamaz. Fakat Kızılay Hafta mm 

en 1 _ı, onu hatırlatan sebepten, tcdaiden daha ehemmiyetlidir. 
d h.ızılay, biide ince bir hilal ~eklinde doğmuştu. Bilgili, dürüst 

a am
1
lar \e cömert vurddaşlar elinde o ince hilfil, kocaman bir 

ay odu. · 

"'!(ızılay., ımızda en çok beğendiğim ve yurdwn için faydalı 
buldt1ıg1~m nokta, kendisi büyürken, hizmetinin de ~iiyümesidir. 

,, l~ ~.akı~ta bu hal, tabii kibi görünür. Fakat dıkkat ediniz, 
be~ . buyurkcn., dedim. Büyüyen varlık, bir olu5, bir tekevvün ça!:'t 
geprıyor demektir. Hizmet ufkunun genişleyişi, hemen dalına bu 
çagm g~mesindcn sonraya kalır. 

Halbuki Kızılay, bu kaideyi de asarak, daha ilk protopalaz. 
ması k"lıııılduğu gündenbe1i, hizmette ve ayaktadır. 
'""'1• Ba~ka m?ffilcketlerde "Kıztlhaç., 1ara içtimai yardım sıraı:ı 
..., ........ seyrek_ gclır. Oralarda insan ıztırabıru dindirmeği kendine zevk 
etmı~ cemıyctler çoktur. Büyük ·sen'etlerin ahlfil<lı ellerde topla
~ışı, bu hayır cemiyetlerini koruyor. Hatta bazıları, felakete uğra. 
~ anlar!n,. ara&rına gelmelerini bile beklemezler, arar bulurlar. 
. . Bızım eski "hayrat,, ve "imaret,, !erimiz, ~anlı "vakıf., !arımız 

gıbı ~a:-tnamelerle i~yen müesseseler, mesela Amcrikada ve lngil
t1erede çoktur. Bu rne.mlCketlcrde ''Kızılhaç", ancak ötekilerden ar
an derdlere kosar 

guld!3izdRe ise, ~'Kzzılay", sava~ta oldllt'U kadar, barışta da me~
~r. ahat nefes alamaz. 
Z<:_lzele. ortalığı sarsar; yıkılan evlerin yartında ilk yükselen 

rurd h.rzılay çadırları, ilk tüten ocak, Kızılay kazanları olur. 

1 Su ba ~ınlannda, yangın felaketlerinde, salgın hastalıklarda 
ıep onun dı~i.ndiğini. onun çırpındığını görürüz. 

d iBknun ıçın~_ir. ki bizim Kızılaynnız, ba§k:aJarmın Kızilhaçm. 
r an ço .. d:h~.~~ubarck ,.e :kutsallığını kendi a1nmın teri, başarıla. 
mm buyuklugıylc almışbr. HAKKI SOHA GEZGIN 

Kasa hırsızı Yankoviç 4,5 
sene hapse mahküm oldu 

Ank<.ra! 6 (Hususi) - 25 Ni. J Bunu müteakip müddeiumwnt 
sa~ g~ccsı Anafar!alar caddesinde mütaleasmr sardetti. 
Anf ~ub1;1~çuya aıt kasayı kmnak Müzakereye QCkilen mahkeme 
sur~tıyle ıçındek! 1163~ lirayı soy. bir müddet sonra kararını bildirdi: 
ma;<tan suçlu ): ankovıç ve arka y nk . sab' 
da~lannın muhakemesi 1 inci aS: ve ~d-~vıç suçu ı~ o1duğunoan 
li>:e ~eza mahkemesinde neticelen. zan itfu~'P=ırakn ?14ilc

5
tan dah n~-

mıı:tır , sene ap 
D• .. · .. 

7 
• • ,.e o kadar müddet de emniyeti u-

unku celsede ) ankovıç tahkı- -mumiye nezareti altına al . 
kat csnac:.ında kendisine yapılan mahliim oldu. ınını) n 
taz):U. netic~s~n~e isn~t olunan su- Diğerleri, Kosti , Üzeyir, Must:t. 
çu ıkıar ettığını, hakıkatte bunun fa beraat ettiler. 
cio&'Tu olmadı&rım söylemişse de, ------------
bu iddiası mahkemece varit görül. 
memiştir. 

Bundan sonra suçlu ile ayni ev. 
de oturan Naime Çakar funıne sa. 
hidi olarak dinlenmiş ve huHlsaten 
şunları söylemiştir: 

'~- Da.~m~ paraya ihtiyacı ol
dugunu soylıycn Yankoviç'in ka. 
sa?ın soyul?uğu günleri müteakip 
fc'kalade ısrafa dalması zaten 
bende ş~phe ~yandınnı~tı. Sarhas 
bulu.ndubru bır akşam elinde bir 
clemırle kasan nasıl açtığım. pa. 
raları nasıl aldığını bana anlattı. 

Bir .kaç gün sonra odasında pa
r~yı bır yere sokuştururken gör
dum. O s.ıralarda pasaportunu çı. 
kartıp, memleketten gitmek için 
~~am~elerini tamamlamakta bü. 
yuk ~ır s~bırsızhk gösteriyordu. 

Po1ısc ıhbar ettim.,, 

lını;ıadık kUfürlcr kanştmyor<lu .. 
1ntikam hislerinden bahsederken 
tekrar bana malik olmak için yan: 
dığnıı da anlatıyordu" Ben şiddetle 
rcd.dettim, :maziden duyduğum nef. 
:ı:tı. hfl?lsatın beni slirükledJği mut 
~13 fncı.alann bende ibırakbğr si.. 
~ez ızleri söyledim.. O zaman 
c~~~ dlişün~lerini şu şekilde izah 

- Iiuırlanır hazırlanmaz ya 
benimle <!crhal lfeksikava dÖner 
vcynb t b " • u abanın vUcudunu orta.dan 
knldtnrnn s· iki. . d b . 
d'lli~. " ız ruz c cnım saf_ 

1 gıındcn istifade ederek kaçtı 

Sanayi umum 
müdürü Sinopta 
K etencilik san'atinin 
inkişafı için tetkikler 

yapı}·or 

Sfrwp, G (A.A.) - Vilayetin 
sahil bölgelcrlJXle istihsal edi. 
len keten cinsinin 1sllh1 ve ke. 
tencilik sanatmm blitün köylere 
yayılarak inkişafı üz.erinde tet. 
'kikler yapmak için §ehrimire 
gelmiş olan iktısat vekaleti sa
nayi umum müdürü P..eşat Beller 
ile sanayi tetkik heyeti reisi 
Şevket Süreyya merkez kazasi. 
le .Ayancık köylerinde faali. 
ycttc bulwıan te~ları gör. 
mü§ler ve keten sanayii için çok 
clveriı;ıli olduğu anlaşılan bu 
mmtıtkanni nahiye merkezlerin.. 
de köylerinde iıer evin ibire.r tez. 
gah sahibi olması maksadiylc 
vekfılct ta.ra.fmdan gönderilecek 
SOO aclet yeni usul dokuma tez. 
gablarmm çalışma sa.balarını 
tesbit etmielerdir. Bu tezgah. 
larda köylü ikadmlara yeni 'USW 
imalat gösterilecek ve l:m saye.. 
de köylerimizde keten jpliği ve 
keten bezi istihsallitı arttır.ıla.. 
rak sahili ihtiyacın önlcnmc::ı.i 
temin edilecektir. 

mz .. Şimdi b • 
kanı sıra ende .. Ellinde im. - • --0---

ritn .. a~o~~cnbl i~tikammıı alabilL iaebola 
dilrau w ,. • a .o ız bırakmadan öl-

guın ıle ınsan olmıyaca.ktJr. meb'aslarına 

~'1~n~aın~eezr~. tehdLdin katiyetini Y~ Vapurlarm yolcu 
. . ın soguk kararmdakı .:ı 

cıddıreti 0 kadar iyi hissediyor. almamalarınaan 
~uı;ı ki cinayetten başka yapılacak şikayet edildi 
S } oktu. Fakat hileye bac; vurmak 1ncbo1u, G (A.A.) - Vilayeti. 
~~a .. ~os görünmek l~ı. Bu mizin lbütUn mebuslan dün ak
ı~~uk otel odasında yalnızdım, si- f:am Kastamonudan lnebc>hıya 
ta bsızdnn. Halbuki onun daima gelmişlcr.dir. Gece halkevindc u. 
a anca taşıdığım bilirorum. Işte mumi bir toplantı yapılmış ve 
~:~man müthi~ bir komedi oyna- mebuslarımız halkın dileklerini 
ek a 0,:ıa ya<-aş YBV?-S aşkın yenL :.yakından tetkik ve tesbit etmiş. 
m 1~ dogmakta olduğu hissini vcr.

1

.Ierdir. Bu meyanda bilhassa ka
h_ege çalıştım .. Meksikadaki müt- zamızm ve limannnızm ycgino 

t 
ış maceralarımızın hfila tesiri al- <ie.rdini te~il eden vapurların 
1ndaymıı:. g·b· .. "nd" O d 1 be . ~ 1 ı soru um.. n a, avdettc yolcu ve y:Uk aıınama a. 

h nı 'Ycnıden fethettiği ve be.nim ._ :~...:•-d "~-.:ır hareketin 
er §eye - . 1 ,.,. Yıu.w1 en ~ 

sc ·. ragrnen onu çıldırası ye ·· Jerce sekteye 'Uğramakta. ol. 
vnıış olduğum galatını yarattım. :r meselesi ilfJerindc bilhassa 

(Dıroamı var). durulmuştur. 
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Ruzvelt talebelere 
§Öyle dedi: 

Amerikan 
gençliğine 

Sansürsüz bir 
tahsil ve terbiye 

verilecektir 
l/ayd. Park , 6 IA.A.) - Cu

martc._i günü Hayd Park ch·arm
da üç mektebin açılması münase. 
betiyle bir nutuk sôyliyen Ruz,·eıt 
talebeye, "mektep kitaplarının 
kendileri ile ayni fikirde bulunını
yan bir diktatör taraf mdan yakıl. 
mıyacağı,, hakkında teminat ver
miş, Amerikada hür tahsil ve ter. 
biycye devam edileceğini Yaad ey
lemiş ,.c gençlerinin dünya hfıdise. 
lcri hald.,nda tam malQmat almak 
hakkını nezerlediklerinden dolayı 
A ,·rupadaki diktatörleri şiddetle 
takbih ederek sözlerine şöyle de
' anı eylemiştir: 

·•. merika Birleşik devletleri 
gençliğine sansür'5üz ve kayıtsız 
bir tahsil ve terbiye Yerilecektir. 
Amerikan gençliği, mecburi i; 
kamplarına sevkedilmiyccek veya. 
hut esaret mevkiinc indirilmiş va
tandaşlar gibi tanzim edilmiş sürü 
haline gctirilmiyecektir. 

lstidac\,ın. tahsil \"e terbiyeden 
doğan hür fikir teatisinden Ye hür 
düşünceden daha ziyade nefret et. 
tiği \"e korktuğu bir şey yoktur. 
Amerikan iinh·ersite inde tahsil 
programı, bir propaganda bürosu 
taraf mdan hazırlanmıyacaktır. 

Romanyada tevkif 
edilen 

ingiliz serbest bırakıldı 
Biikrcş, 6 ( A.A.) - Röyter: 
lngiltercnin Bükreş elçisi. Per. 

~cmbc günü tevkif edilerek Cuma 
~ünü serbest bırakılan lngiliz ta
baasr Mercy Clark'ı dün ak~am 
Ploesti'cle ziyaret etmişti r. K!ark 
henüz yatakta idi Ye tevkif edilir. 
ken maruz kaldığı fena muamele 
) li-zünden kımıldanamaz h alde bu· 
lunu\'Ordu. 

Verilen malumata göre, kendisi . 
ni tevkif edenler serbc t bırakıl
ma-ı için 10.000 ley i. temişlerdir. 
Clark bu parayı vererek serbeı::t 
kalmıs a da biraz ötede diğer bazı 
~cnçler rmelverle üzerine ateş et. 
mir.terdir. Kuıwnlar Klark'a isa
l <'l etmemiştir. 

Brenner ·mülaka
tından ne çıkacak? 

J.ondra, 6 ( \ ·A·) - Röylcr a
jansının dıplomniik muharriri yazı
\ or: 
· Brcncr mülıi.katı hakkında Ro
nıa vc Berlinde intişar eden mUl
Jırrrı trf. irat bu müliikattan doğa-
l l t 1 ltlin askeri ve diplomatik 
J "tc. ~: n baJısctmcktcdir· Hat· 
t ı • · ·· · ,.,..len haberlerde bir 
1 ı-;· ::ı .~in tcsebbUs yapılması 
h J:.ıı ındun bile bahsediliyor. Bü
tün ı u t:.'lımlnlcrde !:-:.U ve müs
ı <'t hiç bir şey yoktur. Vaz.iyet 
1 ::ıkkında tC'şhiste bulunan dikta· 
t ;rleıin yoni ı:;ey usuller mi kulla
ı ıc3kları, yoksa esasen tatbik c
•" l•nC'kte olnn :rırojl'lerinl bu:armak 
i ·t<'mckte mi ısrar t'deceklcrini 
, alnız zaman gösterecektir. 

Dr"ner mülilkatı~da Alman baş
• ıırıandanr general Kitel'in hazır 
ı 1 ınmuş olması münnscbl.'tic, 1tal-

n bnskumandanı Grazyani'nln 
İ:omaya cağuılmıs olduğunu ve fa
l •l BrC'ner görüşmelerine islirnk 
rtmCmi§ olduğunu kaydelmck icap 
eder. 

Bazt Alman ve ltalyan gazetl'lc
rinin müttcıfiklcr için felaketli ha
dıst'lcr hazırlandığını ihsas ctmc
IC'ri dC'rpiş edilmekte idi· Fakat bu, 
rrıihverin ev\•clki gayretlerinin a
kim kaldığım itiraf demektir· 

Bir taraflıın sonbah3r fırtınalnrı 
'''-" Padökalede fena rüyet şartları 
bir istila tcşebbüsUnü gittikçe da· 
ha azaltırken, diğC'r taraftan da 
n' nı mevsim değişikliği Libyada 
lıarckii.~ı kolayla.ctırncak, çöldeki 
sıcaklı"'! V<' kum fırtınalarını tes
]tin edecektir. Bu şartlar ltalyan· 
ların zorluklarını hafifletmiyecek, 
fokat bu zorlukları daha ziyade ik
tiham edilir lıale koyacaktır. Buna 
binaen düşman tarafından Afrika
<h yC'nl bir adım ntrlma.sı imkiın
mz değildir· 

Madrıt 6 ( A.A.) - Röytcr: 
Brcnne~ görüc.ıne~inin neticeleri, 

burada -;Gkfınctlc beklenmektedir. 
1 panyol gazcte!t'ri. "!>itaraflara 

hı ı hic hir komplo yapılmadığı,. 
!ı.,'..~.:::da Romadan gelen haberle. 

1 

Geçen fıafta ] Şanghaydaki 
ıo4 ~iman tavya- Amerikalılara 

f8SI dÜŞÜfÜf dü Derhal memleketlerine j 
( Ba§ tarafı 1 incide) 

Londra, 6 ( A.A.) - l stih baral 
nezareti bildiriyor: 

5 Te.şrinievvel gece yarı:-,ı niha. 
yet bulan harta zarfında Alınan. 
!arın İngiltere üzerindeki ha•a mu 
harebelerinde teeyyüd eden zayia
tı 104 ta\)'aredir. Bunda ha ·ıra 
uğrayan ,~cra muhtemel olarak 
kaybedilmiş olan Alman tayyare
leri dahil değildir. Bu 104 tayya. 
reye tekabül eden piiot adedi 250 
den fazla olarak tahmin edilmek. 
tedir. 

Ayni devre zarfında İngiliz ha
Ya kuvvetleri 40 tayyare kaybet
mi~lerse de 21 pilot yani pilo~la. 
rın yandan fazlası sağ ve salım. 
dir. 

l.Amdra, 6 "4.A.) - Londra 
bölgesinde dün gece i hava cl;ıfi ba. 
raj ate~i haftanın diğe~ bi.ilün ge
celerinden daha şidretlı olmu~tur. 
Alertin ilk iki saati zarfında dafi 
toplan bc5 dakikadan fazla hir 
müddet zarfında hemen hemen hiç 
susmamıc.Jardır. 

Londranın merkez bölge inden 
20 kilometre kadar mesafede bu. 
Junan bir mli~hit "Londra yolu 
dü.man akıncılarına obü~lerin ih. 
clas ettiği büyük ate~ perde ile ka 
patılmıştı.•, diyor. 

ı Iakikaten gece yan mdan biraz 
sonra o saate kadar gelen malu
mata dayanarak çizilen kablo ba. 
raj ateşinin ~iddet \ete irini isbat 
etmekte idi. Sadece merkez bölıı;e. 
sinden uzak iki ııokla,·a bomba 
clü~müş \'C ha"arata sebep o'mu~
tur. Daha uzakta kırlara bomba. 
lar atılmış. büyük bir ha-,ar yap. 
rnamıştır. Bu müdafaa baraj için 
hakiki bir zafer olmuştur. 
Düşman tan-areleri Londranın 

bir kaç bölge i üzerine yangın bom 
balan yağdırmı)ar a da btı bom
baların ekı:eri i yangın çıkarama. 
mıstı r. 

Alman tebliği 
Bcrlitı 6 ( A .A.) - Resmi teb . 

Iiğ : 
Diin kuvvetli hava filoları 

Londrada lim an ve i a.<ıe tesisat
lariylc silah fabrikaları ve d i. 
ğer askeri hedefleri üzer ine ge. 
ce ve gündüz bombardıman yap. 
mışlardır. Tilbury petrol ve ha. 
vagazr depolarına tam isabetler 
kaydedilmiştir. lngilterenin ce. 
n ubunda ve batı sah:li üzer:nde 
limanlara, hava meydanlarına, 
<lemiryolu tesisatlanna, kıta:ıt 

tccemmülerine ve silah fabrıka. 

lnrma da taarruzlar yapılmışt1r. 

Birçok yangınlar u7.akUın hiL 
hassa gece akmlarmın tesirini 
göstermiştir. 

Doğu sah ili açıklarında b üyük 
çapta bombalarla y:-ı:ıılan h~r 
taarruz üç kafill'yi d:ığıtmrntı r. 
İki bilvük ticaret vanuruna isa. 
bet k~ydcdilmiş bu~'ıardan biri 
yana yatmıştır. Diğer vapur da 
ateş almıştır. . 

lngiliz limanlarına mayn dö. 
külmcsi işine devam cdilmi!itiı:. 
Muhtelif yerlerde hava muh:ıre. 

belcri vukubulmuş ve Alman av. 
cıları için mu\·affakıyet te~kil 

etmiştir. 

Düşmanın fi • G Ttşinic\'Yel ge
C!! i ı\lmanyanın şimalinc yap. 
mak teşebbüsünde bul unduğu a. 
kınlar tard ve düşman tayyare'. 
leri dönmeye mecbur edilmiş • 
Ierdir. Cç Alman mevkiinc ve 
bir Holanda şehrine bombalar 
düsmi.iş ve siviller ölmüş ve ya. 
ralanmıştır. 

lngiltcrc üzerinde vukubulan 
hava muharebelerinde diişma n 
30 tayyare kaybetmiş, huna mu. 
kabil 7 Alman tayyaresi i.islcrinc 
dönmemiştir. 

ıtal)'an t~bllği 
Roma, 6 (A.A.) - Re"mi teb

liğ: 

Bir deni7.altım ızla ser i m otör
botlarımızdan biri iki düşman 
denizaltısı bat ırmıştır. Şimal Af. 
rikasında bir İtalyan hava tc. 
şekkülü Mersa • .Matruh'd:ıki 
düşman mevzilerine bombalarla 
taarrtız etmiş. mühim muvaffa. 
kıyetler elde etmiştir. Bu tayya. 
reler dönerken muhtemel olarak 
bir düşman tayyaresi düşürmüş. 
Jerdif. Bütün tayyarcleimiz üs. 
leine oönmüşl.erdir. 

ri ncc:retmcktcdir. Bazı kimseler. 
Gene;aı Frankoya İ talyan kralı 
tarahndan verilen Annun Ciadc 
büvük kordonunu tevdi etmek ii
ze(c Maresal Bonu'nun yakında 
J ı:p;rnyaya ~ ı:clcccği haberini de 
bac:t ~ bir iyi atamct olarak telakki 
eylcmektedirlcr. 

dönmeleri tavsiye edildi 
Şanz/ıay, 6 ( A.A.) -· B urada 

Amerikalılara tahliye hakkında 
hiç bir resmi emir Yerilmemi'5 ol. 
ma"ma ra~men, resmi ı\merikan 
makamlarına müracaat eden bü. 
tün Amerikalılara, kadın ye çocuk
ların hemen derhal tahliye edil
me,.,i tavsiye.,in<le bulunulmuştur. 
Kadın ve çocukların tahli\'e:ıi hak. 
kında bir kaç l?'ündenberl yapı l. 
makta olaı'l faaliyd netice i ola
rak. önümüzdeki ıki ay içinde A
merıkaya hareket edecek olan bti. 
tü'll normal ticaret seferlerindeki 
yerlerin hep i. tutulmuş bulun. 
maktadır. 

lngiliz bombardıman 
filolan şefi 

· Çarles 
Hava genelkurmay 

başkanı oldu 
Lnmlra. 6 (A .A.) - Höyterin 

ha\'a muhabiri yazıyor: 
lnı:-iliz bombardıman Hloları ~e

finin İ ngiliz hava genel kum1ay 
ba~kanlığına tayini, Almanyaya 
knr~ı yapılan ve csaı:en daha ~im. 
diden çok siddetli olan 1 ngiliz ha. 
Ya kuvvetleri taarruzunun daha 
ziyade şiddetlendirikccğini göster
mektedir. Yeni ha\'a -;cfi Sir <;ar
le' Portal. 47 ya~mda Ye çok ener. 
jik ve dinamiktir. B ana Sir Çar. 
le,; hakkında, " l !itlerle meşgul ol
mak' için tam adamdı r.. dediler. 
Sir Çarles, azimk:ir ve enerjik bir 
ı:eftir. Berlindeki a keri hedeflerin 
bombardımanını kendi i idare et
mi~tir. Sir Çarle , l n,.iliı bom
bardıman filoları şefliğine. ,\ iman. 
yanın ı Iollandayı i~tilasmdan iki 
ay evvel tayin edilmiş ve nazi .i\1-
manyasınrn harp makanizma!lmı 
nıhrip seferini parlak surette ida
re eylemişti. 

İngiliz tayyareleri
nin Almanyadaki 

baskınları 
(Baş tara}ı 1 incide) 

I.ondra, 6 ( A .A.) - Salahiyet
li bir kaynaktan öğrenildiğine gö. 
re. 1 ngiliz hava kuvvetleri tarafın. 
dan Almanya ve Almanyanın iş. 
gali altındak i topraklara yapılan 
hombardımanlar 4 Teşrinievvelde 
niha,·et bulan hafta zarhnda ha
\'C\nı;ı fevkalade Iena olduihı Pcr. 
~embe ak~amı miistesna olmak ü . 
ıcre her gün ye her akşam de,·am 
ctmi~tir. Başlıca hedefler arasında 
Berlindcki fabrikalar ve elektrik 
te.-isatı vardır. Berlin bu hafta zar
f ır.da üç gece bombardıman cdil
mi~tir. Bu bomhardımanlarm en 
uzunu 30 EylUlde yapılanı olmuş 
,.e be~ saatten fazla sürmüştür. 

Oi!!er miihim lıedener şunlardır: 
Stettin'de petrol ve liman tesi. 

ı:atları. ~lagdeburg'da "Braun. 
keşzfss şirketinin petrol te isat ı , 
Hanan'da mühimmat fabrikaı:ı, 
Stuttı:-rad'da Bosh 1\ tan\' ete fabri . 
kaı:ı, İ\msterdam'da iki gece bom
bardıman edilen Fokker tayyare 
fabrika~ı . Bottenburg'da tayyare 
fabrikaı:r. Li manlar \"C sahil mii· 
dafaalari le müdafaa ~em ilerine 57. 
demiryolu merkezlerilc marşandi1. 
garlarına ::l7, fabrikalara 4, hava 
mey<lanlarıle deniz tayyare n. .. ıcri. 
ne '27. petrol dcpolanna ı:ı. \'C 

amme hizmeti te isatlarına karsı 
da 8 bomlıard ıman yapılmı~tır. • 

Bu bombardımanların hep:.inde 
15 t~·rnremiz dü.,müstür Ye Al
manlar·ın lngilizler~e n;alum olan 
zayiatı da 5 tayyaredir. 

Meçhul tayyareler 
İ sveç topraklarına 

bombalar attı • 
J.mulra, 6 ( A.A.) - H.öytcr bil

diriyor: 
1 "\'eÇ radyosu. Perşembe sab:ıhı 

Emisrnnunda . bu sabah yabancı 
tay,·arelcrin ıs,·cç arazisi üzerine 
bombalar atmış olduğunu n~:-et
mi~ti. O zamandanberi muhtelit 
nbancı kamaklar, bu bombardr. 
manı l ngili;, tayyarelerine alfetmı~ 
\'e 5 Teı:rinicvvel sabahı hveç'in 
Londra ~!çisi hariciye nezaretine 
giderek bu hususta bir prote::to 
notası tc,·di cylemi~tir. 

lns:-iliz h~l\'a nezareti, dün i>~. 
leden Ş<ınra neşrettiği bir tcbliğk· 
herhan~i bir Ingiliı tayyarcı:inin 
bahis mevzuu olan tarihte İ S\'C'Ç 
araıisi üzerinde veyahut ) akirıin
<le bulunmuş olduğunu kati su
rette ralanlamı.t ır 

Röyterin havacılıl( . 
muharriri diyor ki: 

Londranın 
müdafaası 
ve halkın 
maneviyatı 

istila ümidıni 
suya düşürdü 

J.oıı tl ra, fı (.~ .,\ ·) - Röyter a
jansının hav~cılık muharriri yazı· 
yor: 
Londranın manevlyalı ve müda

faası lngilterenln ist.ilfısı timi<lini 
suya düşürmüştür. Almanlar Lon
dranm muayyen hir dl'\'1'0 zarfın· 
da susturu lmasına imkan olmadı
ğını anlamak mecburiyetinde kal· 
mı§lardn·. Londra ilzerinc yapılan 
ilk hava hiicumlarındaki ııiddct ''C 

vahset ve bunların dPvamII Al· 
manların Varşova~·ı yere sermek 
için dört hafta kit.fi geldiğine göre 
I..ondrada da istilaya tevessül edi
lebilecek derecede bir k<>şmekcş 
tevlidi i<'in Hftlcr vasati olarak ge
celeri 150. g-Undüzleı i de !YOO tay
yare kullanmak suretile Londra· 
yı da \'arşovayı da ezmek için kul
landı~r tabb·e ile ezileceğini zan • 
nelmişti. Hitler cvvelemirdeı dok -
larr, sonra mtinakalfıt ve daha son· 
ra amme hizmetlerini bombardı • 
man etmeğc çalıştJ. Rilhııssa gece
leri hedef nram ııksızın homhardr -
manlarrnda pek cömP.rt danandı. 

Bundaki hedefi halk arasında deh· 
!l"t salmaktı. l<'akat bütün bunla· 
nn neticesi olarak Londra, ger.irdi· 
ği fena geceler ve rahat.sız gün
düzlerden sonra en az eskisi ka
dar maneviyata sahip bulunmak
tadır. Umuma mahsus nakliyat va· 
sıtaları belki ilk haftalardan daha 
iyi islemckte ve posta ve telgraf 
münakale ve muhabereleıi ıslah e
dilmiş bulunmaktadır. Postahane
lPr alarm zamanlarında da halka 
açıktır. Londradaki hnsaratrn vti· 
sati hiikfımet mcrk<>zinin muazzam 
m<'.sahasına nisbetlc çok azdır. 

Muharrir istatistik elde <'deme
mi~ olmakla beraber , Polonyn. 
mahfille rin! nkcndisine t emin rt
tlklerine gör cbarp n\alıo:entt'!l!I finR· 
!atına vaki olan isabetler, sivil h:t
sarlar ve insanca ır.a}iyat Varşova 
ile mukayese edildiği takdirde he
men hemen ehemmiyet.sizdir. 

Diğer taraftan h:wanın muhale
feti ve Londrayr dışarıdan C:l"Vİ· 
rf'n müdafaa ÇP-rnberinin miies<ıir
liği hlikümct merkezi iizerine gece 
hıarruzlarının gittikçe azalmasına 
hadim olmuştur. 

Nevyork Taymisin 
makalesi 

Ncryork, fi ( A.A.) - Ne,·. 
york • Tayrnis garetesi ynryor : 

Brcnner miilıikah. Alman tet. 
h iş sisteminin 1ngilteı eyi tethi. 
şe muvaffak olamadığının ve 
A lman milletine J!) ağustos ve 
J5 eylül için vaadedilen ıaferb 
başarılamadığının bütün dünya 
iinünde itirafıdır. Gec;en mayıs 
\ 'C haziran aylarının iimitsiz 
g'tinlerinde İngÜtcrenin kışa ka. 
dar berhayat kalaca~ı ii mit edil. 
nıckle beraber bu iimit kanaat 
mahsulii değildi. Bugiin ise bi. 
dayctteki ümi ller. 1n~i l iz milJC'. 
t in in tarih sayfıı larındn 1'11 lrnh. 
ramanca vakalar :ı rasınrla yer 
alacak olan mukavemeti 's:ıyc. 
sinde tahakku k etm iş bulunm:ık. 
tad ır. 

Ncvyork Taymis g'l:r.ctesi yazısı· 
na ım suretle d('v;ım Nliyor: 

GeçC'cek ikinci kıs Almnn ınillc
tin(' maddi mnhnımiyC'tlerin dıı~ın
da başka bir S('y daha ~etirrcektir· 
Bu yeni kış Alman millrtinc taar
ruz kuv\"ct ve kuılrcti müthis s u
rC'tl (' artacak olan bir fülşmıın in 
hnrb<'tmckte oldtıı'hın11 iiğrPtrcek· 
tir- Bu yeni kışll\ Alman~·a ve tahi· 
lcri y<'ni diinyanm maddi kaynak· 
!arından mahrumiyeti clnha ziyndc 
hissettirecektir. 

1şte İngiltercnin h<'rhaynt olma· 
sının müthiş manası budur. 

lstanbulun kurtuluşu 
heyecanla kutlandı 

(Bas tarafı 1 incille) 
Alay. önde mu;ika ve onu taki. 

lx-n yede!~ ~ubay okulu, tıbbiye, 
bandolarile beraber Kuleli \'C !\Ial
tcpe askeri liseleri, deniz bandosile 
heraher Deniz H arp okulu, a keri 
bar.do ile piyade. sil\·ari ,·e topçu 
k ıtalan. önde itfaiye bandosu ol
duğu halde polis ve itfaiye müfre. 
zeleri. bunlan takiben izciler. kız 
\"e erkek mektepleri tam bir inti. 
zam dahilinde Sultanahmet'ten 
hareket etmiş ve ana caddeyi ta
kiben halkın gfüekli alkı5lan ara
sında J 1.15 de Tak;;lm meydanına 
gelmiştir. 

Geni~ meydana .çep<>çe\'re ke'-İt 
bir halk kfüle.::i toplanmı~tı . ı\la\' 
~ırayı muhafaza ederek meydan. 
da!•i verlcrini almı~lardır. Bunu 
mütC'ak;p, mcra~i~e handonun 
çaldığı \'e 10 a~keri li~~ talebesinin 
mikrofonda söylediği iı:tiklal mar. 
şile haşlanmı~. sonra abideye ÇC· 

leııkler ko:ımuc: ve \'ali \'e hclediye 
rei i Lutfi Kı~dar. lstanbul ku
mandam ,.e C. H. P. ''İla\'ct idare 
heyeti rci;;i defteri imzalamışlardır. 

Etrafımıza 
bakarken 

(Baş tarafı 1 incidr) 
Eilb·orm:; Avrupannı' h<'r tara

fında · ~iizümiizle ı:; iirdiik, kr ndini 
ı:ok il<'ri ı:;iirür sanan nlrc• kijr lr· 
fanla. bulanık \ İ<'dan bu sfr1.lcre 
ı:iil rr· J.ikin h iç unutnlmasın : su 
!"aattr biltiin kürc~·i ağlatan had
sl7. hC'sapsız f f'c la h <-11 bu nrvl so~·
ıı;u ;r. ve kirli politika<"• ı:;ülnıclerin· 

df'n do~du! 
Ue!5crinet, en bii )·iik aeılan 

maddi fıı.kr'tlım dc*il, mant \ i y ok· 
snlhıkfan ç ekiyo r· fo.,anlık -~iç 
olmaı.s:ı. m iidir ııın ıfta- bu kor
Jnınç noksanmı t elafi e dem<"Cllkçe 
kendis ini'. biraz huı.iır mii~·~s<' r o· 
lamıyacakhr· Bu ~iin f'lbirli i i Nlr n 
d<'Ylf'tlerin , ·ü r udc ı:;etirdi i'tl an· 
ıa .. ma, dikka tleri alakadar c>fmf'· 
mrk c>loP.ttı- kabil dC'ğil; anmk hıı 
kısa ı:iirfü:-lii kumanyola-.ına, dün· 
.Y& ic;ln yf'nl nizam falan' ı;lbl )'&· 
lıın<"ı ı .. ımıer , .P.rllme .. ı bütııbütlln 

lı aıindir, JstC'r h.tcmCT. ılii~ün iiYO· . . 
r111. Ye c .. cr duyuyoruı: küre ii7:r· 
rinde c>n hüyiik ölçütlt". faaliy d 
ıılanları :npmak <'Üre llnde bulu
nanlar bile çok dd a ne katl:u 
sahsl~·ctsi:t. bulunuyor· Riitiin hu 
J.abada~· ılar, ta r ihin ı:öre ~öre bı 

kıp ıı-.anclı ~ı mÜ<'rim \' C 'ka nlı ha· 
taları kkrar etmlYC<'tk kadar hl · 
1 • bir l•ııdret ı:ii"f ~r••mlvorlar ! Jş. 
tc> kanaatimiz: lliin~·a~· ı ,-ahıız tth
ıHt lif> ka:t.anma ı:a~·c>sinl ı:;lidı•n hiç 
lıir si~· ac;;e t. if;in, uzun bir iimiir mr-· 
ıniıl ıh· L.-ilılir· °Xf' ıı:t.tın bir iiıniir, "" 
d C'vaınlı bid mm·aflakı~·c>t ! Son yıl
larda ~iirdii" iimiiı. hf'r hfııllsr~·ı bu 
d ın-a,,·a dc>lil sayarıı.· Xt'fir.'t> ıı:n
t1ur : ı•:trafınıl aki he r nm i tckamii · 
lü lıas .. asiyı•tlr talil ı•rılt'n Tii r ldyc , 
<'n :n.'ni komhinnonları da ılikka· 
tinılrn uıak tutmıra<'nktır. Fakat 
hiilUn hıınlnr onda daima aynı ima
nı ıını:inli~·or: Ke ndi itlc•alln t' sa· 
ılık kıılmak ! 

Fnzıl Alımt'ci AYKAÇ 

Kızılay haf tasının 
birinci günü 

r.-ızılay hnflası rliınden itibaren 
lı:ış!amıı;ı. lııitün cı:ulde ve sokaklara 
halkımızı hu karng-iln dostu ıntıcııscse
ye yardıma rlavr.t cdrn ıtfişlcr ,•.ıırl· 

ını~tır. 

Hrr tn raftıı kuruma nzn kıı~·d,.cfü· 

mclt te ve mekteplerde ı.-ızılnyın s'lyı· 
.ıı ız fayrlıılıırınr anlatan konfor" "'lr 
verilmel\ledir. 

Bundan sonra şehir meclisi ha.• 
sından Refik Ahmet Scvengil ve 
Tıp F akültesinden Orhan çok he. 
yecanlı birer hitabede bulunmut
larclır. 

l la tipleri müteakip çıok munta
zam bir geçit resmi yapılmış ve iş. 
tirak roen a keri mektepler, aske. 
ri kıtalar, izciler, talebeler, polis 
\'e itfaiye grupiarı meydanı doldu
ran binlerce halk tarafından uzun 
uzun alkı~laıumşlardır. 

Vali \'l' belediye reisi Dr. LQtfi 
Kırdar. dün şehir gazinosunda 
ordu erkanına bir ziyafet vermiş 
,.e halkc\•lerinde, l stanbulun kbr· 
tulu~tınu tebarüz ettirir hita~lcr. 
de bulunu:muştur. 

ilk Türk mektep 
tayyaresi 

A nkara, 6 (Hususi) -Beşik. 
taşta Nuri Demirağ f aıbrikasm 
da Türk emeği ve Türk bilgisile 
ilk yapılmış olan mektep tayya. 
resi dün A nkaraya. gelmiştir. 

Yarın Divriğe giderek bir gös.. 
teriş uçuşu yapacaktır. Tayyare 
fabrikanın b~ pilotu Basri A
lev tarafından idare edilmekte. 
clir . Tayyarenin makinisti alidir. 

Fatih Halkevindr 
dersler başlıyor 

Fnlilı 11 alkr.l'inden: 
EYimizdc her sene olduğu gihı 

bu sene de aşağıda isimleri ya1;ılı 
dcr;ler \'Crilecektir. Kayıt olunmak 
istiyen rurdd~~ların 3 tane fotoğ
raf. nüfu· hüviyet \arakalariyle 
her glin saat 11 den 21 e kadar Ev 
direktörlül'!Line müracaatları. 

Millet Mektebi: Türkçe (Alfa· 
be. kıraat, imla, yazı) aritmetrik. 

Dil Mektrbi: ikişer kurs üzerine 
Fransızca, lngilizce, Almanca. 

Sntı'at Mektebi: Biçki. Dikiş, 
E \'iclaresi. Şapkacılık. Çiçekçilik, 
Fotoi!raf, :\1uhasebe, Recim. 

l/alk M ektebi: Riyaziye: Felse
fe, Biyoloji. Fizik, Kimya, Edebi
yat. 

Emekli General 
Hüseyin Hilmi 

vefat etti 
Tckirda~ O manlı Banka'-ı di. • 

rektörü Şerafl'ttin Bumin, Yarh.ıv 
Salıihattin Bumin. Doktor Hazım 
Bumin \e Havan Macide Buminin 
bahaları Emekli General Hu. 
s.<'yin Hilmi Buminin vefat 
etti~ini tce ürle haber aldık. Ce
nazeı:i bm~ün (Pazartesi) saat iki 
buçukta Maçkapalas dördüncü k:ı. 
pı sekiz numaralı daireden k:lldı. 
rılarak Teşvikiye camiinde nama11 
kılındıktan sonra Edirnekapı Şe. 
hitliğindeki aile kabrine defn 
edilecektir. 

Ul rincl Tlcan.·t Mahkemeelndt!ll: 

9l0 308 
Yıtkacıkta oturmakta ve utanbul 

ve Gnl:ıtnda t'n ve Zahire ııimaarlıfl 
yn pm:ıkta iken 8/ 7 /9•0 tarihlııde 

mahkememizce lflı\ama karar veril· 
mlş olan Mazhar Cemalin alaeaklari· 
le nktcylcmiş olduğu konkurdatonun 
tetldk \ 'O bir karara raptı için tayin 
edilen 2:l/10/ !HO Çarşamba gtlnU aut 
16 da işbu konkordatoya itiraz eden
lerin haklarını mUdafaa için Cf'laede 
hazır bulunnbllcceklerl fer& ve tnA11 
kanununun 29G ncı maddesine tevil· 
itan !Hin olunur. (33672) 

ıs tan bu ı E3eled iyesi 
ı ıan ı arıa · 

l\'.nra.ağaç B•ız fnbrlkn111 \'C Sotıı. khava mııhzcnleı·i tem.satı için almac&k 
lfıOO kilo Amonyak knpalı zarf usulllc PksUtmcyc JtonulmU§tur. Tahmin be
deli r.ı:;o lira ve ilk teminatı :'i!l6 llrr 2:5 kuruştur. Şnrtname Zabıt ve Kua
mclitt MildilrlUğU kııleınindo görilleı ektir. Jhnle H / 10/ 940 Pazarteet &11DU 
11nat 15 ele D:ıiınl f;ncUml'ndr. yapıl lcıı.ktır. Tııliplcrin ilk teminat m&kbuS 
vPya mektuplarr \ 'C 910 yılına alt T carct Odasr vrslltııJariJe 2490 numaralı 
kanunun tarifatı t;e\·rcslnde hnzırlı.yncaklan teklif 'Zarfianm ihale pil 
ıınat H de kadar Daimi EncUmene vermeleri llzımdrr. (9254) 

Bütün lstanbul'u bir kahkaha kasırgc:sı kaplıyacak .l!ffi1fil1~ 

ÇÜNKÜ MERZiFONLU NARKIS KU 11RU Amerikah Amcasının 
Milyonlarına konmak için 

ZORLA TA YY ARECi 
TÜRKÇE Nüshası 
PERŞEMB~ GÜNÜ 

OLUYOR 

iPEK, Fransızca Orjinal kopyası 
ÇARŞAMBA AKŞAMI MELEK 

Sinemalarında birden takdim edllecekHr 
"--~--. 



Eğlenceli M AYU UF 
yaz an. ISKENDOl.f. 5lRTELLI , 

Yusufun tek kusuru doslile 1 
düşmanını ayut etmemekti 

-26-
w - Talihin varmış. Yusuf a. J bahçesinde güreşler yaptırmış. 
Cabeyt dedi - gUreşi duyanlar Malları yanmış .. lOiis etmiş. 
dan birkaç başpchli\·nn gelmiş.. Şimdi yaz mevsiminde•bur:ıda • 
Şuradaki kall\'ede oturuyorlar.. ki kahveleri iş!etir. GilrC'Ş me. 

Yusuf merakla sordu: raklılarıru davet eder, onlardan 
i - Kimmiş bu başpehlivan· başpchli\'Dnlara \'crilccc'k "gU · 
ar? r~ hakları,. m toplar. Bu su. 
A!iş birkaç isim saydı: rı.tlc hem kendi knz.'lDır. hem 

1 
- Sanycrli. Iuct .. A7..apknpı de güreşc:ilere pay verir. 

1 Sait .. Çanakkaleli Mehmet.. p H r 
Aliş fazla SÖ\'livcmcdi. Yusuf,. gerek rens Caa ım 
, • • . . paşanın, gcrı;-kse !\lıı:ıırlı fer 

Yusufun ka§ları bırdcnbırc Beyin köşkünde yaptığı gür~· 
Satıldı. . . Jerde aldığı ~il cil sarı altınları 

O, Az:ıpkapılı Sardın adını burada bulacagwmı umnrnyor 
du"'' ·· i t' · · " ... nca urpe~ ş ı. hatta bunu aklından blle geı:irw 
b - Vay. dedı. Azapkapılı ~a miyordu. Kendı kendine: 

Urnda ba!!ıpchli\'an olarak mt. 
ta.nnunış? 

Aliş güldü: 
- Acanım. sen de herkesi 

liergclecı \'ey:ı kendin gibi kuv 
\'etiı mi g&n11ek istiyorsun? Bi. 
!'az meydan \'er de, b:ışkaları 
da Yetıssin. 
• tusufun rengi atmıştı. Vak· 

Ule e.rnlnrında gcı;en bir (kıya. 
sıya güre~!) nıeşe:e~ini hutırla 
~·arnk, Ynkacrğa geldiğme pi§' 
>\'ııın olmuş bir tavırla: 
tı - Aliı;, dedi. ben, er ıneyda. 
tıına nıımuslu insanların çıkma 
h.nı tstcrim. l\a.lıpecc güreşe 

:ı: tahammülüm voktar. Gö· 
~~~ Sörmesın diye Çıkıp gitmek 

a hn;-ırlıdır. 

- Eh. diyordı· !iUraya gel· 
dim .. Hem bir gezinti olur. hem 
eğlenirim. hem dc> runlarm hatı 
rını kırmam. güreşirim .. 

Aliş. Yusufu iyice kandırmış.• 
tı. 

Tam kah\'cden ~a.lk:ıcakl:ı.rı 
ve yer snhibi l\"etlim Beyin ya· 
nına gidecekleri sıracln. l~ah\'e. 
nin talaş ~:ıı-dağı altındn bir 
ses duyan Yusuf birdcn'1irc ar
kaınna döndü. 

- Eu da kim? Diri~i beni ça. 
ğınyor .. 

Yusuf ayakta duruyordu. 

Kalabalık arn.sından iri bo~t
Iu bir adam, Yusufun yanma 
yaklaştr: 

- Göz:imiiıı neden çifriiJiiğii>ıu 
mii SOTilj'OTSıt1:tll..' J~artmln izditıa. 
cwmı 1O1 ıncı yıldri11ümiıııde ketı
disme bir hediye ııermtnıckliğimin 
neticesi. 

Özrü kabahatinden 
büyük 

E\· sahibi, hızmetçi kıza çıkı. 
~!)·ordu: 

• - lJemek Sinc:naya gittin ha' 
Ne oynuyordu? 

- "Rcz<ı!C't!e>r mektebi .. ba\'an! 
- llem de b:ı.kkalın çır:-ığİ ile 

eJbirli~ı e<lerct\ a.~na fışncre kalk
tı:ıı~3ınız. 

- Yanılıyorsunuz hayan. Ka. 
sabm çırağı ile. 

lı .Ali~. bu sözlerden bi~cy an. 
J:arna ıı. - Beni affet. arslanım! Sa · 7. 10.940 Pazartesi 

na karşı suçluyum.. MVıcu. 8.00: Pro1;rnm ' '" rnrmlel;ct n:ıt Onun zateu bir .. evden '-'ani e k' ... . · ,, 
C~ ıde11 l'usufla S:ı.it arasmda 
k:::ıci meydanında geçen bir \·a· 

arı haberi yo'•lu. 

b' - Yahu, de.di. bu çocuk bin 
_ır _frliı.ketten sonra dünyaya 
;~ı doğmuş gibi. hnpisaneden 
- tı.ar:ık, ~kmc-glni nrn.ma {'a gel. 
<ll, Basından mısılsa bir kaza 
g<!t"ll1!5ti. MUddetini doldurmuş .. 
tal,liye edilmiş. Bır:ı.kalım. o 
da bugün be§ on par:ı alsın. 

Yusuf. bu söı.leri duyunca, 
?nerhamct damarı gcvşcyiver • 
<'lı: 

- Ben kimı:.cnin ekmc"'.rinc 
~ani olmak istemem. Madem 
~ hapisancden yeni çıkmı(i. Gel 

Eiın. gllreşsin. 
AJiş, Yusufun yanında oturu. 

J.'ordu. • 

bum. N:ı.sılea h:r çocukkık yap ayan, ı<.03: MUzlk: PlAklnrııı. batır 
mıştım. Dunun cc1 ... ısını ~eklim. mUzik, S.15: Ajane hıılx'rlerl. 8 30: 
Artık dost oln llm.. 1 :.&:Uzlk: P!Cıklıırla hıı.,ır mUzlk progrn. 

Yusuf. Azapkapılı S:ıidi az rumm dc\·amı. 8.50/0,QO: Ev kadını, 
kaldı t.amyf!mıyacaktı. Sait, 0 Yemek llstesi, 12.30: Program ve 

meml,.kct saııl ayarı, l~.a:.ı: Ajanı! kadar bozulmuı;. rengi o derece 
sararmıştı ki. .. 

- Geı.mlıı dlırun be! d~t. 
Hapisancye girip çıknll;}Sm ! A • 
lişten duydum da üzıil~Um. 

Sa it eğildi: 
- Ver e.lini öpeyim. Yusuf 

pehlirnn ! Benim sana karşı ku. 
sunım çoktur. l:<"aknt, her za
mım o günleri düşiindükçe, 
Yusuf pehli\'anı bir görsem de 
elini öpsem. kendimi nffettir. 
sem, der dururdum. 

Yusuf elini \'ennck istemedi. 
Sait zorla Yusufun elini öp· 

tü. 
( Deı·amı rar) 

luıberleri, ı:; .o;:ı: MUılk: Fasıl heyeti 
P,rogrşmının de\•amı, lS.:?0/H.00: MU· 
zile: mırı§ık proı:;ram (Pi.) 18.00: 
Program \c ınrmlcıkct r.:ıııt ay:ırı, 

lS.03: :MU7.ık, 18.<iO. MUzlk, 10.15: 
kon~mıı <htnllstlk umum cUdUrlU· 
ğU tamf..ndan ı. ltı.vO: Memleket mı at 
ayaıı, ve .\jans habcrltı I, 10.4:>: Mil. 
zik: Radyo ince s:ız heyııU Yakın 

tarihten sesli hatıralar. :!0.lG: Rndyo 
gazetesi, 20.4j: MUdk, 21.0~: MUztk, 
Dinleyici ls~!?klcrl, 21.30: l<onu§ma, 
21.45: MUzllt: Hıı.dyo orkestrnsı, 22.30 
Memleket s:ı.ııt ıı.yurı, ,\janıı hnbcrlert 
Ziraat, Eshıı:n • Trıhvllit, ICc.mblyo • 
Nukut bor:ı:ısı ıFlyotı. :?2.·i:I: MUzlk: 
Cazband !Pi.) 23.2:>/23.30: Yarınki 

program \'C l<np:ını~. 

yazılar 

Anne ile çocuk arasında 

- O~lum bir külah do!uı:u ~c 
kcrin hep~ini yedın mi? 

- Yedim ya! Ne olacak o ka· 
dar ~ekrrden ... 

- Peki karde~ini hiç düşünme. 
din mi! 

- Dü;;.üıımez olur ınunım hiç? 
Bir sJnh~c bile hatırımdan çıkma· 
dı. Ama~ı kardeşim ge!medcn hep. 
ıni bitireyim dire. ş':!kcri na ·ıl re· 

1'Tmi bilmiyorwn. 

Satıcı ile alıcı arasında: 
- Fakat bu olmadı .. Sızd<'n al. 

dığım bu ev o kadar rütubctli kı 
ü t kattakı odaların dU\·arları c:ır-
~ıklam. , .. 1• - hi \·3! .. re~kkur olun=ıc:ı., 
bır şeyi · 

- 1'\eden? • b' 
_ Bu kadar ıslr.k bir ev hıç ır 

zaman yanmaz, sigorta ücretinden 
kurtuluyorsunuz, demektir. 

Sinema ve tiyatro:ar 
Şehir Tiyatrosu 

uu /lkşam 

U .- saat 20.ZO da 
Ko:Dl-<ll ı.ısınmda: 

\'ALf l Şı\G' 

Ratit Rıza Tiyatroıu 
llalide Pişkin Birlikle 

7, Blr!nclt,~rln Pn:ı:.ıırtc!!I 8 Se.lı 

günU ak~anıı Deyo~Juoda Halk Sine· 

m:ı11ında: • 
"\"ııtııklı ''aı;onlar 1tontrolll,, 

Vodvil (3) t'crı!e 

--~<>-

Beyoğlu Halk Sineması 
Bua:Un aa:ıt 11 de: l - ÇUldc bit 

TUrlc genci: 'l'llrkçc ııözlU tıarlulı, 

~ - Mck3ika GUIO, 3 - !tilki. 

~azar tesil Sah 
7 LTeş. 8 l.Teş. 

.ı Hıma7..an ti HamauQ 

hı?ll ~6 

. 
\ııklllı•ı \.&•.ill f.tıtııı \ ı";Hı ~ı.anı 

tituı~trı 
6.03 J·•.ın 6.0l 12.:?% 

tl•\~D7U 

oı;ıc a.oz 6.19 ıı.oz o.:o 
1klndi 1.;.13 fJ.8Z ıs.ıs 9.:sı 
Ak,an1 
ı·at .. , 

lmsak 

n~ı:? ı2.oo n.•1 
19.11 1.!f> 19.lZ 

4.%:; 10.12 4.:G 

J:.00 
UJO• 

ıo.u 

r .......... ; ..... ,. 
Çocuk Heklml 
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BEYKOZ ~<ö LERi 'DE BiR l 
GEZU Tf 1i HiKAYESI ~ 

Mizancı Marad'ın Abmed Mitbat'a 
._"" •• ~..._ .. ~,..,... verdiği .... tap , ....... , ı 8 ,......... 

. ı·oı.u Dr·:GtŞ1'.lr.DIK I dnn i:ıdik; hayvanlar yedekte bile 
Maksad ·i C?!!asimi: Irva sahilin- znhrnet çektiler. Mesnre katettik· 

den ı;cya.hatc. devam ile akş:ım çe mcnnzrr hoşlaşıyor. Yeşillik, 
K u r d d o ğ m u ş a varmnktı· h.e~ ~csillik· .... I_lı~in ne türlU ye· 

R e .c c b A ğ n. bu niyetten ııı.!lik.: ~er turl~su mc\'cut, hep 
vargecırdl. Yoilar hMlÜZ kuruma· &oz on ünde: açıgr, koyusu, alnca
mı5mı15. I~nfz.a olarak hava vnğmu· Sl··· Keten çiçeği, tntlı maviye ve 
ra ma"ldi. · · gelincik, ala garkctmiş· Bey8Zl, 

K ı l ı ç 1 ı y a nvdetle sola ya· sansı, moru, lın çeşidi mevcut. 
ni hat·ı harcket-i asli itibari\~ sa· İshaklı bir cennet kö§esi gibi 
ğa, H il s e y i 'tl ı i s 1 r a p 1• nrz ı cemal ediyor· Burada ya~ı-
n a r, O m e r l i y ~ do sap- yanlar bnhtiyar değilse artık dün-
maya karar \'erdik- daya b:ıhtiyarltk yok bilmeii ! 

Il'\1a deresinin ilst tarafına ge· Kavuamayıı can atıyoruz· Yak· 
s~ce.!.tik. K ı l ı ç ı 1 tep~inden ln"ı}tıkça gönlilmüz açılıyor. 
gördUğümUt o cazib ovalara 0 tat· Nihayet geldik. Manzaradan scr-
lJ )>ayırlnra gidccebriz. ' mest olduğumuz için ba~ımı:ı:, na· 

znnmız yüksekte geziyor. Göz ö· 
ŞtKA YET, ŞlKA }'E'f... nUndekini görmeye vaktimiz yok· 

Mcmnunen hareket ettik- Güne· 
oin açılm:ısı d::ı hnrekezimize tesa
dUt etti. YürlimUze geldiği için 51· 
klyet işitildi. 

Gaybubetinden ~ikavet hu~urun
dan eikayet ! Isrtmad;~d:m fiikn· 
yet, sıcaklığından şiküyet ! Bilmem 
ki iMatı oğlu ne ile kani olacnk? 

Ma.hall-i kanaatini dün ı;örmüı;· 
tllk; aimdi yine göreceğiz. 

KÔl"J.1.JUrn TAKDJR ETMİŞ, İŞ 
~tın>t ?rnZ.\RETİN 'l'AKDII:l".\'J<; 

KAMlllS! 

K ı 1 ı ç 1 ı y ıı vllrudumuzda, 
durup, tekrar, tatlı mıyunu iı;mi.ş· 
tiJt. 

Caınl'-ı şerifin kal'§ISindaltl ev· 
Jerin birinden bir Ç-Ok sesler gcU
yot'du· 

Yak!nştmı: Mektehmiş. Atm 
yüksokliğindtn bilistifade ıçınc 
baktım : lki od:ı.lı ifil· Odanın, bl· 
rinde yirmi bc5 kndar kız. Diğerin
de otuz, kırk l:adıır crke.k çocuk; 
a\"azlan çtktı{h lcndar okuyorlardı· 
Sanklı hoc:ı erkekler tnrnfmdn idi. 

Atlıyı görmil,'j olnn kızcağızlar 
durdular; lakin hocanın ''çırpır" 
va.ri l>ağmnası ü:ı:.crine tekrar baş· 
ladılnr-

Cönlüm n~ıldı: demek h mıınri· 
fin kadri köylerde takdir olunmuş; 
yani i~. ı;imdi, itn.crif Nezaret-i 
celilesinln takdir cylemcslne kal· 
m~! 

A \' MEfü\liUJ.ARI 

! z z e t P a cı a Boyalıltta 
kö§k yaptırdığı gibi, an meraklı 
olan S u b h i P a ş n Z a d c 
Sam i Beyefendi dahi K ı ı ı ç· 
1 ı içinde bir hane isticar ve tefriş 
ebniı>· Av vaktinde gelip bir müd
det ikamet edermiş. Allah selfi· 
ınet versin; doğrusu imrenllmeyo 
pyan bir harekettir. 

ISUı\ICl..JY,\ no<mu 
l\ ı 1 ı ç l ı d a n 1 s h a k 1 ı· 

Y n doğru inmeye başladık. 

tur. 

r.AKtX BURUNLARIMIZ. .. Btzt 
ÇABUK A l'ILTJ'I. 

Ukin burunlıırunız bizi çabuk 
nyılttı. Baktık ki her tarafı pfıı!Jk 
götlirüyor! 

Öff!·- Uzak kaçalım! 
Hanelerin balkonvari çıkıntıları 

\'ar· Çıkmtınm üzerinde delikler a
çılmış. Ustu nçık, altı ~ık. Daha 
tı.ltı soknk ! O delikler abdesthane· 
lerdir- Murdnrlıklnr eokağıı okıtı· 
lıyor! 

Hüsn-i tabiat uyanmadı ise, 
ııetr·i avrcto mecbur eden tı.dab·i 
islô.miyyc ncaba ne vaklltımbcri 
uykuya dalını!i ! Vah, ,.ah, Yıılı!-

Lnkin durmaya gelznez. Çabuk 
dışarıya! ... Visaline can altığmıtz 
o canan pek çabuk bıktlrdı. Aman, 
uzakJnıınlnn ! ... 

p n o l\t E T E, Azl:'ıl noR.\ 
GJnt ... 

Soknktn gcz"::ı çocukların rengi 
Y<'!1İl·- Pencerelerden hakan kadın· 
!arın benizleri s:ıpsarı... Tarlalar· 
dn rastgelen erkeklerin renkleri 
siynh eıımnniJ e k:ın§mıs ... 

Yolda. birine rnatgcldik. Bu miı 
nıısebelsizliklerindcn dolayı ta 'yi. 
ben tekdir ettiğimizde: 

- Efendim, ben muhacirim 
Hanem uzakta, na şudur. Çukuı 
kazdım, kapalı hela ynptmı. Yer· 
lileı-e so:; !edim. Hastalrklal'dan bııı-ı 
kaldıramıyorlar dn yine dinJemi· 
yorla.r kj. .. 

Dedi· 
Yerlilere de rastgeldik· Sorduk 
Promete, coşarak: 
- Bu na:;ıl insanlık? Bu nasıl 

müslilmnnhk 1 
Diyerek hücum ettı. 
lrnylü kabahati muhacirlere at

nuı.sm mı? ... 

Yusuf, çok hcyecalllıydı. Ali· 
~ bunları söylemişti nma, içi 

kurt kemiriyor gibi, gittik. 
fe dcrınle en bir şüpne sarmış· d: Ya. bu külhanbeyi, burada 
b ıı bir rezalet çıkarırse.? ! Ve 

1nis pek dik olduğu için aUar-
~~----~--------~~~----;;--~~--~--------~~~~--~----~----~~--~~~..:_...::..:::._:== 

Hikaye: 1 

Çanak bulnı:;ıklığmdan )uıll olmı· 
yan P r o m c t c, artık kendini 
kaybetti. Azim bora gibi köylUle· 
rln, sonra da biçare T a h s i n in 
ilzerino çöktU. 

o şınnETt TAKDİS 1'nm ... 
T a h s i n fena hulde ısıkıldJ. 

d
u endıe-e ile, arkada§ına sor 
U: 

- Sa.it uslanmış mı bari .. ? 

1 .. - Diln yanımıza süklüm pük 
Utn sokuldu. Yalvardı. Bizim 

Patron da - bn .. •di rrel gu"• 
~ .. b ' 

e~~ - dedi. Uslanmışa benzi. 
J.·or, 

ı;ı - Pekil.lfı. O halde giireşsin. 
'ak,ıt, sakm onu benim karıw 
tlla <;ıkarmaym ! 
b - Yok canım.. Onun gibi 

1 
lt~aç knbasoğan var. Bunlar. 
a ılkönce şöyle bir gösterişe 
t•kaca.ksm ! lştc o kadnr.. Oıı • 
1arı sonra asıl güreşeceğin peh 
1\arı, Çanakkaleli !\fehmet ola. 

lak 
- Ben şimdiye kadnr er mey 

danında gösteriş gtircşine çık· 
l'rıadım. oo Alir ! Gel bu işi be. 
lliın başıma sarma! 

b 
- Kuzum ağncı,:ım, sen de 

iti reddetme! Burası böyle 
~aldınr. Scyırcilerin çoğu gü· 
teı;ten an'amaz. Anlayanlar da 
11cnı cok ıyi tanırlar. tık ağız. 
rla bu hırtapozlnn birer birer, 
h::ı.c:1n yaprağı gibi yere savu -
tur ond:m sonra Çanakkaleli 
~ \oztmu paylaşırsın! 
- Çanakkaleli benimle gtl. 

ı-~me~c ('Jkncak mı? 
- Elbette ('.ıkacal:. Çıkmar 

:ı para ~lamaz. 
- Bu paraları kim verecek? 
- YC'r ~nhihi .. 
- Kimdir bu adam? 
- Ç:unlıcah :'edim Bey .is. 

tnindc bır 1.cngin. Vaktile mal, 
t.1üJk1 sahibi imış.. Konağının 

Küçük ------Mütekait doktor Selim Demf.r. 
pençe ııcı kahveden bir ~-ud_wn iı;
tikten sonra ftigarasınI tüttil~rCk 
sözlerine ba,ı:ladı: 

_ VaktiJe .. Bakırköyilnde mUt-
hiş bir cinayet işlenıni§tl·. Hahrlt
yor musunuz .. Bu Iıı\dise bilyük bi.r 
dedikodu.ya sebebiyet vcnnişti. 
Çünkü ele geçen caninin trnıa.rha
neden kaçma bir deli old~ğ~. anla
şılmıştı. İhtiyar kndını oldur~rek 
elde ettiği mUccvherat da cebınde 
bulunmuştu. Tabii, bir mUddct s.on· 
r:ı, hiı.dise kapanmt~ oldu \·c o giln· 
den bugüne kadar hiç kimııc d? 
bu meseleyi mevzu~ı bahsetmcdı
Fakııt ben yakalanan adamm ka· 
til olmadığını kııUyctlc biliyorum· 

- Demek-· Siz katilin kln:ı o!du
ğunu biliyorsunuz? •• 

- Evet .. Fakat bu işe sonradan 
v6.kıf oldum. 

- CanJyi lhbnr etmediniz mi? .. 
- Bir kaç sebepten dol:ı)"I ?u 

işi yapmama lmknn yoklu· I..iılcın, 
sefil adam .. Tam ma~aslle cezasııu 
çckmi3 bulunuyor. 

- Hakikati nasr1 ... 
İhtiyar adam sözUmU kesti: 
"- Hakikate nasıl vakıf oldu· 

ğumu size ımlaUıyım. Katil, hırsız
lık maksadllc eve girmigU. Fakat, 
ihtiyar kadının nvnıı çıktığı kadar 
bağırdığını görünce, kamasını s:ı.p· 
lamakta gecikmemigU. Milcevher
lerl de saklı yerinden alarak cebi
ne koyduktan sonrn kaçmıştı. Ka· 
dmın feryadı Uzcrine yetişenler 
onu thkibc koyuldulnr-

Kntil ynknlanncağmı hisseder 
etmez dolambaçlı yollardan koşa· 
rak lı:inl kaybetti. IAkin, bir knç 
dakika sonra o civarda arn.ndığmr 
sezdi· Bahçeleri ve boıı 11razlleri 
geçerek bUyük bir 'chmtnn önUnde 

durdu Ye düşUndü: du,·ıırm öte ta.
rafında ne olabilirdi .. Bir nn içinde 
kararını \'ererek duvarın dibinde· 
ki büyük bir ağacn urmnndı· Ora· 
daıı da duvarın üstüne çıkmağa 
muvaffak oldu· Duvarın yanında 
bir bin:ı yükselmi:lti ,.c caninin tam 
ka~Lcımda demir çubuklu bir pen
cere Yardı. Demir çubukları kes· 
medc güçlük çekmf'den pencereyi 
açarak içeriye ~rdl· Gözleri ışığa .. . 
alışınca, odanın Eağ köşeF..inde, bır 
adamın yeıdeki "e duvardaki hal· 
kalara sım sıl:ı bağlı olduğunu r:ö
rUnce h:ıyrı>tlc>r içind" kn.ldı· Fn· 
kat, biraz od~mn vnzı,·ctinc dik· 
kntıice bakmea, Siğma~.-ık bir yer 
bulayı."ll derken tunnrhancye girdi· 
ğini anladı. 

C-n.ı korkmu5tu. De!i karanlık· 
ta, Pınl lllnl ışıldavnn' gözlerini 
ı:otlerfne diktikten ~nra korkunç 
akaisadasr isitllen mUthiı; bir kah· 
kaha atmıştı. 

Ratil, kl)rkudan paniğe uğrayn
r~ ~old.iği ;ı.-oldnn kac:mnğı dil§iin· 
du. ~Lkm, gün doğunca yn.kıı.la· 
nacaı..,'llU rlU§Undü ve bir nrahk dar 
ağacını gözUı:ıUn önüne getirerek 
tımarhanede kalma:;a J:arar ver
di: belki bir gün çıkıp kurtulabi· 
lirdi· 

Delinin krizi geçmişti. BürUk bir 
sükunet ic;indrı kcndis'ne bakıyor· 
du· K~til, dolinin yanma yaklaştı 
ve baglanm çözmC'ğe başladı· Do
li, bu gece ~lyare>tç!slnin iyi mak· 
satlarla ~clml11 olduğunu anlamışa 
ben~yordu. Mlişkillı\t gö&t.Prmeden 
katilin çıkardığı kanlı elbiseleri 
giydi ve çok ccçmed~n meçhul 
dostunun kcndi~ini hiiı ri\·ete ka· 
Vl13turaceğmı sezmişti Pencere 
açılınca, deli, büyük bir ~cvikliklc 
duvara nt !adı-

Deliren 
KR.til, ağaçtan inen ~elinin al:ı· 

bildiğine koştuğunu görünce, hn· 
!as ettiği adamın bırakuğı mintan· 
la pantolonu siyerek kcndfl'inl 
halkalara -elinden gt'ldiği l:a· 
dar- bağladı. 

Sab:ı.h olunca, kapının kilidi gı· 
cırdndı ve içeriye bir hademe gi· 
rerek: 

- Ne o .. koca deli! .. cedi· Ney
se .. biraz aklın başına gelmiş· Ne 
idi dün geceki halin? .. 

Hademe, adnmm bağlarını ı;ö· 
zer:•en mınldandı: 

- Anla~ıl:ı.n .. dUn gece gene bl· 
rtı1. fazla ic:m.işim· H~rifi CC\'şek 
bnğl:ımışnn. Haydi; kalk ayağn, 
doğru yürü. 

Hndemc, katili bahçeye çıkara~ 
r:ı.k delilerin arasına salıverdi· Kn· 
tll bahçeyi göz J1npsinc aldı. Bura· 
sı bir ilk mektebin lınhçesinden 
farklı değildi· Kma boylu gBbekli 
ve s .. kallı bir a.drun seke seke do-
Ja.şıyor vo ağ7Jndan Jokomotlfln 
dü<lilğünc benzeyen gnl'ip bir ses 
çıkarıyordu· 

Katil, adamın halini mütehayyir 
bir vaziyette seyrederken, bUtUn 
h:ı:ıyla lizerine koşan bir deJikan
lmrn saderocsile u kalsın yere yu· 
• rlanacaktı· •ıönünUze baksanız 

'
8 

DU il hiç de fena yapm:ı.zsm,:z ... d. ş kp 
be • • paUatacaktmı... ıyere 

•
0
r:;:1 devaın etti· Bahçenin dört 

Lu.arr da yüksek duvarlarla çe\•ril
m.l§U· Katil, bu bayata alışmağa 
karar vermi§tl; fakat, mu,·affak 

olamadı· 
Bir teftiş esnasında. be~ beki • 

min aynğma kapanı.ırak: 
- Yeter artık·· Bu hayata ta· 

hammUlüm kalmadı, dedi· Ne o~ur
sn olsun buradan çıkmak istiy<>
nım .. Be~ deli değillm, katilim· E-

• canı 
vct .. Bnkırköyilnde mezarlık sokn
ğmdakl ihtiyar kadmı ben öldilr· 
dtim. 1tir3 f ediyorum. Cezam ne iso 
~ekeceğim. Yalruz, beni burada?\ 
l.urtnnnız .. AUnh rızası için: Kur· 
tarınız .. 

Doktor, elini adamın omuzuna 
l:oya.rak ınüşfik bir sesle cevap 
verdi: 
"- _"aJ1 ... vah .. derdini anlıyo

rum. Hıç ı:ıerak etıne. Seninle meş· 
gul olac:ıgrnı. Bir kaç güne kadar 
bu meseleyi tamnmen hallederiz. 

Katil, artık her önUnc gelene 
macerasını anlatıyordu- Aiilatlıkça 
dıı kızıyor: Ne sövlediğini bilmez 
blr hale geliyordu: :Nihayet, birisi· 
nin alaya .. Ötekinin taklide kaUoş
masr onun zayıf sinirlerini bUsbü· 
tUn gc\'ııetmişu. 

A '·azı çlktıf,ı kadar ba{;'ll'.lllağa 
bfl§ladt. !'llrafına tehditlerle deh • 
eet snc;lıı,'l bir anda omı ~"'kalndt-
lar ve J " - ' .; .... :> ıcc bir dovdilkten sonra n· 
!!ıl delinin odasınd-'·l h Ik 1 
bağladılar. '"" a 3 ara 

bü~·lar.. Ytllar geçtikçe, ndam bUs 
n aklını kaçırdı. Şimdi t)UUnı· 

ı~u taınanıno kaybctmiıı bir v~i
~ ette Y3~nrnaktndır. 

- Bu &rra nasıl viıkü oldu· 
nuz ? .. Sorabilir miyim 7 ... 

to~:en. vaktile tımabhanede dok· 
ad ~ apnuştnn. Mevzuu bahis 
a~ delirmeden evvel bana her 

şeyı anlatmıştı. O zamanlar daha 
henUz dokt 1 -ok . or uga başlamıştlm ve 
~ RcnçUın. Hııkkati meydana çı-

.a~ak utedim. Fakat hiç kimııe· 
~e laf anlata.ınadnn, bnnn: 

-:- Delilerin söyledikleri her sö· 
ze ı:ıanırsanız .. lıılm.iz vnr! dcnıiı--
lcrdı. • 

Nakleden: <Je, ad 'l'<'\'flk Y.n'"orı 

Mukabeleye davrandı ise de 8llkiH 
i~areti verdim. Dinledi-

l:sh~lı)-ı pislik götUrüyoma 
Tahslnin ne kab:ıbntl olabilir:
Burnsmı pek de anlayamadığı· 

mız cihetle ihtiyar·i stikut ettik. 
Meğer, P rom ete dUn ak· 

~danberi bulutlnrmı toplamakla 
meşgul imiş. Şu fırtınanın mebdei 
uzakta imiş. Akşama kadar P r o· 
m c t o n i n lmbbe·i semli.sı ko.· 
ra bulutlardan kurtulamadı. H ti· 
s e y i n l i d e, S ı r n p ı n r d n, 
O m c r J l yolunda ertesi sabn· 
lım çay mc.selcsinde... Tıi. Alem· 
dnğınn kndnr, mnğmumluk devam 
etti. 

Muharriki hamiyyet·i IJlsanl) .. 
yetktı.rane olduğu için mnza.rratı 
bize dokunan o l)iddeti takdis i~in 
tcrcddüd etmedik-

(Arkası ur) 

Vakıt neşriyatından : 

Seçme 
Hikayeler 

lördOEcfl kltab 
neşredildi 

Bu kitabda: 
Kenan Hulusi 
Hikmet Münir 
Yekta Ragıb 
Osman Cemal 

l\1uazzez Kaptanoilu' · 
nun hikayeleri vardır. 

128 sayfalık bu kitabın kıy. 
meti 10 kuruştur. 



1 - V AKl 1 ! BiR1N01TEŞRIN 1940 
f .4 ... ,:-- ~ ~· · .. -...... ~ - .. ' , · -·· · •.• ,,- \• .. • . 

11 inci Balkan oyunları dürı 
muvaffakiyetle neticelendi 

Helen ek·ipi 7, Yugoslav ve Türk 
ek i.pleri aJtışa.r bürineilik aldılar 

ile sabah, öğle ve akşam 
Her ycm.-h1~n sonra ~ünde üç dcfıı umnt~ı:ıaruan dlslrriniıi 

fırtnlaymız 

• 

Devlet Demiryoltan ve Limanlar1 
işletme Umum idaresi ilanları 

' 

Munanımen bedeli G0.000 lira olan 15000 e.det buraj, 10000 ndet toprnlı 
ıtnzmıuıı 15/11/ 1940 Cumn ı;tınU ımat 15.30 da lrnpalı zar! usul 1 ile Anl:n 

•ııc'a l<lare binasında salı~ nlınncalttır. 
Bu işe girmek lstlycnlerln ( 4:!50} liralık mu\'akkat teminat ile ltamı 

11.uıı tayin ettiği 'l/Csiknl:ı.rı "e tekll!lerlnl aynı ı;Un snat 14,::o a ı.adar ko 
misyon reisllğloe V"rnıelerl ırı.zımdır. 

Şartnıı.meıer (300) lmru~a Anluıra ve Haydarpaşa veznclcrlndr s:ıtıl · 
'Ilaktııdır. 1921~1 

Ankara Jandarma Satınalmcı Komisyonundan: 
Tohnıln 

bede il IUt ten inah 

Militan Clmıl Lira Lira Kıır.ıs llıale g-Un ve f>ll&tl 

13 000 Kilo B:.ılgur 1950 146 25 
6,000 Pirinç lSOO 135 00 

1,500 Un 2~r> 16 53 

8000 metrede yeni bir Balkan rekoru tesis cdcrı ı !avropostolos 
ko:ımım ikinci tımında 

Rıza Maksıcd SOO mrtrc f,oşıt)'ll kn:mıırkw :5,000 Sndeyagı 

Zcytlnyagı 

7000 5Z5 00 

1170 87 ·;5 

Balkan oyunlarına dün de Ka. 
dıköy :Fenerbahçe stadında devam 
olundu. Günün pazar ve ha\•anın 
da iyi olması stadda binlerce me· 
raklı toplamıştı. Seyirciler arasın- il;,J:, 
da Şeref tribününde Sa Majeste q 
Helenler kralı lI inci Jorjun ye. 
ğeni prens Piycr, Beden terbiyesi 
umum mtidürü General Cemil Ta. 
ner ve bi:çok tamnmı~ zevat yer 
almıs}ardı. 

Dilnkü müsabakalar da, evvel
~i günküler kadar muntazam ol
rnu5 ve atletlerin;ıi.z için mU\·aff a. 
kiyetli geçmiştir. Ge!elim mii~aba. 
kalann teknik neticelerine: 

200 Metre Silral: 
1 - Melih (Türk), derece: 

22. 6110 
2 - Muzaffer (Türk) derece: 

22 8110 
3 - Raçiç (Yugoslav), derece: 

23. 
4 - !\eranyis (Yunan}. 

--

·-

3 - Markusiç (Yugo::.\ay) 59.98 
4 - :ı.Ielih (Türk) 58.49 
5 - Lukopulos (Yunan) 57.30 
6 - Kemal (Türk) 54.82. 
Bu müsabaka da güzel cereyan 

etti. Yukardaki derecelerle neti· 
celendi. 

CÇ ADIM: 
1 - Palarniyatis (Yunan), 

derece: 14.50, metre: (Yeni Bal. 
kan rekoru). 

2 - Yavru (Türk), derece: 
14.37, metre: (Yeni Türkiye re. 
koru). 

~~ - l\larinakis (Yun.:ın), de. 
rece: 14.26. 

4 - Vuçoviç (Yugoslav). 
5 - Ömer (TUrkJ. 
6 - Lazareviç <Yugoslav). 

Miıs".baka Palamiyatis.Yn.vru a. 
rasmda t:ııkı bir çeki11me halinde 
g-cçti. Ve bunun neticesi ola. 
rak Palamiyotis Balkan reko. 
rı!nu kırarak birinci, Ya•TU 5 - StefanO\'İç (Yugoslav) 

6 - Yakovides (Yunan). 
Bu koşu çok heyecanlı oldu. ilk 

çıkışta Yugo:lav Raçiç yüz metre 
her ne kadar önde gitti ise de, bu 
mesafeden sonra Melih başa geçe
rek koşuyu birinci bitirmiş, son 
metrelerde Muzaffer de Raçiç'i ge. 
çcrek ikinci, Yugoslav üçüncü ol. 
mu~lardır. 

..... Türkiye rekorunu kırarak ikin. 
ci, Marinakis de iiçüncü ol. 
dular. 

800 Metre: 
1 - Rıza Maksud (Türk) de. 

rece: 2 Ol 2110. 
2 - .Markoviç (Yugoslav) de

rece: 2 Ol 6/10. 
3 - Stratakos (Yunan) derece 2. 
4 - Kemal (Türk). 
5 - Yelkoplos (Yunan). 
6 - Aberçek (Yugosla\'). 
Bu k~u çok ümiUi olduğumuz 

bir yarıstı. Rıza ilk turda başa 
geçtı. Bu birinci turu bu şekilde 
bitirdi. Birinci tur bittiği zaman 
ko~ucular toplu bir halde idiler. 
!kinci ~urda Markoviç ba~ geçti. 
bu vazıyet son I::>O metreye kadar 
dc\·am etti. Bu andan sonra Rıza 
büyük bir enerji ile rakibi Yugos. 
la\'J geçerek müsabakayı birinci 
bitirdi. 
l'ııksek Atlama: 

l - Lekat~c; (Yunan), derece: 
1.87 metre. 

2 - Lambroc; (Yunan) derece. 
l Si metre. 

3 - Jerfi (Türk). derece: 1.80 
metre. Albramo\'İÇ (Yugoı::lav). 
derece: 1.80 metre. 

:; _ Jı,·kovıç (Yugoslav) . 
6 _ Pull'!t (Türk). • 
Bu mü:::abaka da ÇQk heyecanlı 

oldu. 1.87 ile Le'..;atsai birinci ,.e 
vine avni ,·üksrk iği atlayan Lam. 
b!"o, ikinci: Jerfi iie a}•ni irtifaı at· 
!ayan .\lbdamo-vi-; ( Yugo~!av) ü. 
çuncu oldular. 
Disk: 

Maraton birincisi Ragcızos stadda 
son lı ·,ı: u : cparkeıı 

on gündenbcri antrc:uuan yaparı 
emektar atletimiz Veysi taraf ındaıı 
kazanılmıştır. Üçilncü de Yugos. 
lav olmuştur. 

400 Mainalı: 
1 - Faik (Türk) SG.4110 (ye. 

ni Türkiye rekoru), 
2 - Melih (Türk) 58. 
3 - Klinar (Yugo lav) 58 9110 
4 - Karayorgos (Yunan}. 
5 - Bauşçak (Yugo;;lav). 
6 - Filipıdis (Yunan). 
Bu da çok iimitli olduğumuı 

müsabakalardan bfriydi. Netcidm 
daha ilk dakikalarda Faik başa 
geçti, ve yan5r birinci olarak biti· 
rinceye kadar arni Taziyeti mllha· 
faza etti. Faiki Yugoslav Klinar 
takip ediyordu. F:tkat son yüz 
metrede Melih buyük bir enerji ile 
Yugo la\1 geçerek ikinci. l\Jinar 
üçüncü oldular. 

Faikin yaptığı 56.4110 luk de 
rece yeni Ttirkiyc rekorudur. 

5000 Metre: 
l - Ma\'TOJX.l tolo" (Yunan de. 

rece: 15.22 (Yeni Balkan rekoru). 
2 - Hüı:eyin (Türk) derece: 
3 - Mu')tafa (Til:k), derece: 

16.6 2110 
4 - Ragazos (Yunan) 
Bu müsaba!rnda daha ilk anlar

1 - Si la') 
50.10 metre. 

dan itibaren Yunanlı Mavroposto
oc; ha~a geçti \'C ilk turlarda ra. 
kiplerini 200 metre kadar açarak 
rahat bir k')Ş'J yapmarra ba~ladr, 
arkadan ikinci \ aıiyctte Mu tafa 
onu takiben Hu eyin ve birkaç 
m"tre geriden de Ragazo toplu bir 

(Yunan) derece: halde geliyorlardı 

2 - Ve;- i (Tü::k) derece: 4320 
metre. 

3 - Çurçiç (Yuıo lav) de:ece: 
41. 15 metre. 

4 - KO\'BÇO\'İÇ (Yugo~ıa,). 
:i - Arat (Türk). 
G - Stefanakis (Yunan) 

_!3u ~·aıırct son turlarda deği:~tı 
Huseyın onuncu turda c:rkı bir 
hamle ile Mu tafayı geçti. sıra·ıle 
300 mrtre farkla :\1m ropostolo .... 
rp•Jd B:ı kan rekorunu kırarak) 
15.2:: ile birinci, lfö-;cyin ikinci, 
M.ı tafa ü~·üncü, Ragazos dôrdün. 1 
cü oldular. 

Bu müsabaka herkesin talımın Cirit: 
\Cçhile Silla:ı'in kazanma iyle netı 1 Mavser (Yugoslav) 64.24 
celendi. lkir::iJ!fii de birkaç renedir ı mt'lre. 
dı kı bırakmı~ olan 'e daha henfü: 2 - P<>pa'i (Yun:m) 61.61 

BALKAN BAYRAK 
KOŞUSU: 

1 - Yugoslav takımı: 3.26.3/ 10 
2 - Yunan ., 3.28.9,'10 
3 - Türk ,, 3.29.5/ 10 

Bu koşu için de çok ümit bağ. 
lamıştık. Nitekim ilk 800 met. 
reyi Rıza Maksud rakiplerindt'n 
:JOO metre farkla bitirdi. Fakat 
400 metrede Osman rakibi Yu. 
gosla vdan geri kaldı. 200 ve 400 
metrelerde Yugoslavlar birinci 
\'azi~etini muhafaza ederek mii. 
sabakayı kazandılar. Son met. 
relerde de Yunanlı koşucu Tu. 
ram geçerek taknnmı ikin.ci gc. 
tirdi ve bizim takım ücüncli ol. 
du. Bu koşuyu bize takımın iyi 
teşkil edilmemesi kaybettirmiş. 
tir. 
MARATON: 

Bu müsabakaya tam 2.~0 da 
st.adda bir tur y~pılarak başlan. 
dı. GiinUn en iyi neticeleri dene. 
bilir ki bu ko!]uda alındı. Ah. 
nan tertibat sayesinde her beş 
kilometrede bir yarışçıların va. 
ziyeti, heyecanla bekleyen hal. 
ka bl!dirıliycrdu. Nihayet 2.41. 
31.G 10 saatte Ragazos (Yunan) 
b. • . ? 4" 3"" t'. c: ... ırıncı. -· •>. v.v/ 10 saatle yvV. 

ki (T·;rk) ikinci, 2.46.1~ de Kir. 
yakidis (Yunan) UçüncU, Ali 
dördüncü oldular. 

Ragozos dlin ynptığı derece 
ile yeni bir Balkan rckon.ı tesis 
cttı. Şc,·ki de yeni Türkiye re. 
koru yaptı. Birinci, ikinci ve U. 
çüncü gelen nt!etler aynı zaman. 
d:ı l3ıılke.n rekorıınu kırmışlar. 
dır. 

Dün de her müsabakanın ga. 
lip!erinc olempik merasimi yapı. 
Iarak milli marşları çalınmış ve 
bnyraklan şeref direğine cekile. 
;rek b:ışlarına defne dahn1an 
birer taç konmuştur. 

Kapanı§ merasimi 
Bütün müsabakalar bittikten 

sonra 11 inci Balkan oyunları 

merasimle kapanmı~tır. ~rzıka. 
mn ça!dığı Balkan marşı ile 
Balkan .ba)Tağı Şeref direğinden 
indirilmiş \'C 12 nci B:ı.lkaıı o. 
yunlarmda tekrar çekilmek üze. 
re muhafazası için 12 nci Bal 
kan atletizm oyunları kongresi 
reisi Rinopuıosa tevdi edlı • 
miştir 

Bundan sonıra her ekip diğer 
memle~et atletleri ı;erefinc üçer 
defa yaşa diye bağırmış Ye mii. 
sabaka:ar dn bu şekilde nihayet. 
lenmişti:-. 

İki gündenbcri müsabakalar. 
da gördilğiimüz intizamdan do
layı orgnniznsyon heyet.ini" ve 
bize heyecanlı daklknlnr yasn. 
tarak ruu,·affakıyetlrr gö~tercn 
atletlerimizi tebrik ederiz. 

Ankara - s'anbul 
boks maçları 

ı.soo 

2,000 Zeytin tanecl 700 ü2 50 

3,000 Sabun 1200 90 00 

lı500 Beyaz peynir 000 S'i 5J 

5,000 Toz şeker 1900 142 50 

55 " 
Çay 3~0 24 75 

:5,000 .. Tuz 350 26 25 

10,000 Fasulye 2300 lı2 50 

15,0CO " 
Patctcs 10:50 78 75 

7,000 " 
Kuru soğruı 400 36 ı5 

ı.:.:oo Kuru uzum soo 22 ıO 

1,600 Herclmck 860 27 00 

l,000 " 
Nohut 150 11 25 

1,600 Şelırıyo 480 3(\ 00 
ı 1110 oıo 

2~0:#.~ IG:>9 ı:ı Pı:u • tesl s. ot ı:s 

ı _ Yuluırda miktarı, clnnl, tnhm!n bedeli, ilk teminatıle ihale sun "e 
saati ynzılı (181 çc~lt ylyecelt mnız~rnesl Anltara J. Genel Komuto.nlık bl· 
nasındaki Jandarma ııntınalın:ı komisyonunca kapa1ı zarC ekslltm"slle ntın 
alınocnklır. 

:: - Bu on .S"klı: lull~m yiyecek me.lzcmeslnln hep inin birden bir iste\< 

!iye ıhalcsl cau oidu;_-u gibi "bulgur, p!r!nç ,.e unun,. bir, sac!e y:ığın bir 
ze,, !!'.l ya~ı \ 'C z~;,·:.ın t::ın'"si, sabun \'e beyaz peynir bir, toz ı,ıelter, çay ,.c 
tuzun bir, fasulye, pııtate9, !turu ııo;1n."l, kuru Uzum, mcrl'imck, nobut ' 'e 
şehriyenin de ayrıca bir istekliye ca.l?.dlr. 

3 _ 2400 ııayılı kanunun istek ve şartııınnı havi hıtek!Uerln ilk terıinatı 
muhtevi knp.:ılı zarf tcltllf melttuplanmn lhnle gUnU Mal on dörde lmdar 
komisyonumuza vermeleri. 

4 - Şartnamcrıl parasız olnrok komisyondan alms.blllr. (6028) 100091 --Ankara.İstanbul 5ehirleri nra ,ı _____ ...,. _______________ . - -.-. 
sında temsili bc.~-cs müsab:lliaları 
bu ayın 12 sinde Beyoğlu halke. 
vi salonunda yapılacaktır. 

1st:ınbul boksörlerinin yük. 
sek kabiliyetini nazarı itibara 
alan Ankn.ra.ldar111 bu maç için 
çok iyi bir tnI7..da hazırlandıkla. 
rını duyduk. 

lstan buJdan iştirn.k edecekler. 
den Galatasaraydan Muı:ıffcr 
ile Abdiyi, Güneş klübündcn Jc 
İsmail ile Hulusiyi bilh2F.sa zik. 
retmek la:ı:ımd1r. 1 

İstikbal için bir ümit olan bu 
gençleri seyretmek boks sevenle 
re büyük bir zevk verecektir. • 

Ankara takımı: 72 kilo Cafer, 
66 kilo Hehmct, 61 kilo Fuat, 1 
57 kilo Şeref, 53 kilo Emin, 53 
kilo Halit. 

İstanbul takımı: 72 kilo Mu 
zaffer. G6 kilo lsmail, 61 kilo 
Hiiscyin, 57 kilo Muzaffer, 53 
kilo Abdi, 53 kilo Hfü,nü. 

---0-- 1 

Safra köyünde bir sncr l .. 
klübü açıldı : 

Bakırköy hnlkevj spor kolu ta ! 
rafından Safra köyünde bir spoı 1 
klübü açılmış. törende yüzlerce t 
kişi bulunmuştur. 

Şişli ~ Beyoğluspor 1 • 1 
berabere kaldılar 

KFNDiN BiRiKTiR 
Dün sabah Şeref stadında 

Şişli • Bcyoğluspor takımlan hu 
susi bir müsabaka yapmı§lar ve 
1 . 1 berabere kalmı&}ardrr. 

~..-•ww<ı...,..., ..... ,......,..,_..---,..... 

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

Safa Tangör' Ün Hesaplar 

WW IKltAMJl'E l,Ji~K I -

ı adet 2000 lira - 21JOO.-llr. 
a • ı noo . - sooo.-. .. • ııoo • - sııoo.- • ,., 

• 250 .. -3000..-. 
40 ~ 100 . - 4000.-. 
1~ • ro • • IS7!)0.- • 

210 . 2"1 . -5?~.- • 

' &-a;ww 55 f! 

1 
Keşi deler: 1 ŞubAt. l ML 

Orta.okul l, ilk Okul ü inci ıımıf yıı, ı Ağuıtoı, 1 lkinciıe,rin 
larm mutredat programlarına .~ ikramiye Plam tarihlerinde yapılır 

uygun olarak yazılan www~--.. ---mm-ıs:11mmlll!llll-------------•l 
Müzik Kitabı 
pek yakında çıkıyor. ~ahıbı: ASIM US 

Umum neşriyatı idare eden: 
Basıldığı yer: VAKiT Matbaan 

Refik Ahmet SeveniiJ 


