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Bugünkü dünya buhram içinde rü·rkıy·enın·Mı 1 Dünkü lik gıaçlarında 
~-kuvvetli durumu hakkmd!__ ................ I 
Mebuslarımız lJer ger 
konferanslar veriyor 

Galatasaray 
... ~n ... Hl~ Fenerbahçe 

~ 1 - 1 berabere 

Mihver devletleri
nin düşündükleri . . 

yenı nızam 
Yazan: ASIM US 

Almanya. İtalya \'O Japony& a
l'umda aktedllen askeri, iktisadi 
•e alyui ittifakın A nopaya t.aal. 
lflk ec1fJn en mühim gayesi bu kı· 
1-.yı yeni ba§tıa.n orgaııü.e ıe1mek. 
tir. Bu maksat Almanya \"e İtalya 
"-"ımmclaıı ltttfaknı yeg&ne hede .. 
fbd ~kU ediyor· 
İngfltere ile devam eden harbin 

lae \'akit sona. ereceği belli olma· 
cbiı Jçin iki totaliter de\"let bir ke· 
!'e Avnıpada. n Afrikada kendileri 
~hayat sahası telikki ettikleri 
1raenıleketlc.rl itaat altına almak 
~tlyorJar. Gtizelllkle olmazsa zor. 

bu memlektlerlıl umoml ldarele
~ya doğrudan doğruya., yahut 
do1&11s0e mUeııslr olmai& ça1ı,ı. 
1°01"1~. 
,\Bir ltere bu maksat has1l olursa 
t lırıann u ttalya Ud suretle isti. 
ade temlııa ecleceklerclfr: 
1 - Yeni bir alzam alt.ana al· 

dtMan mf'.mleketlt!nlen btedlklHI 
kadar gıda maddeleri ve tık ma.d· 
de almAk. 

2 - l' ~ nlz.am.a ı;iren memJe. 
ketlerin hudutbnnr ve Ida.rclerlni 
A., nıpada me,·cut olan bütün de\'· 
letıere - tabii olarak So,·yctlcr 
llirllğl de dahil olmak üzere -
lcabul ettirmek· 

3 - Bundan sonra bir taraftan 
ln~ıtue ile harbe d("\3.Dl etmek, 
diğer tnrafhın İngiliz milletine 
1'arşı: ••tnglllz lıükiunetl A'\nı
l>anm yeni nizamını na.ıırl bir 
~al< 'o salô.hlyet ile reddediyor· 
t!f{illı milletinin daha ziyade har_ 

de,·am etmesi mantıksız değil 
"1ldir?" diyerek tahrikll.t yııpmağa 
'1nkan bnlabllmc~,. 

Almanya. ile ttaıyanm bu mak· 
~ı t:\.lıakkuk ettirebilmeleri için 

1
.cr şeyden ev,·cl Akdcnlzde 1ngi

hl'l. donanmasının biklm.lyetine nL 
t arct \·cnnck lil:ımıdır· Bu da. bl.r 
ar.ıtta.n l\lısın !stili ederek Sü· 
~ey§ kanalını, dlğt"r taraftan Ce-
~lUttank boğa.zmr kapatmakla 

bıliJnkUn olabilir • 
,. Onun için lta.Jyan a.~kerleri Llb
• a: hududundan Mısır ~öllerlne 
~l'lnl~tir· Fıılm.t tta.lya.nlar Mısır· 
1 ıı. Sollum ile Sldl Bai'ranl mevki· 

1 erlııı işgal ettikten 50nra. durdu· 
~r. Şimdr.d ha!de bu dunışun &e• 

~ hl pek l~i anla§tlmıyor: Belld Jş. 

1 '1 olunan yerleri tahkim etmek 
.,.c;ltt, belki de lskenderlye ,.o Ka.hl-
e istUwnetinde ilerlemeğe me\'· 
~t bazırlıldarmı lifi görmeyerek 
\?ksanıar.mı tamamlamn.k i!:in· 
lıt'11'\Jı bu arada dtwet üzerine 

11 .'llno gitınJş olan İ!'panya. dahld e nazın Serrano Suner'ln blr 
•• 

1rıu Bcrlinöen ayrılamadığını, on 
;:,_il_!ıden fazla bir zamandanberi o
tıı-.. mütemadi mümkerelerlo 
~guı olduğunu görüyoruz· Bun· 
• d& IUtlerin İspıuıJ'ayı İngilte
r::,~ hıı.!eyblne harbe glnnelc, yahut 
) e elUttank istikametinde İspan· 
~ topraklarından Alınan askcrle
llJ e Yol \'Crntif.< için t.azyik etttğl 

lt~ssedlyoruz· 
lı tgcr Libya. hududundan Sidl 
~:rraw'ye kada.r giden İt.a.lyan 
ı '' etıerlnl.n burada takılıp kaJ.rna.t:' Cebelütt:ı.nk boğamım İngiliz 
l'ıı~llnı8ffma. kapanmasını ,.e bu
k ~ şiruli Afrika ·rotları ile 
ı~<lııdUertnc yardım gelm~ini bek
ııı:'ek için ise tta.ıyanlarm Akde
lltf Yollarmdan Ye ha,·adan MrsJJ' 
lla1tl>rln.i hcı1leyeeek sorette askeri 
r.~Yat yapamadıkları meydana 

13 olur. Bu da. Mısmn iatOUı 

Ankara mebusa Mlmtaz 6kmen diyor ki: 

En mDkemmel bir 
dereceye yDkselen 
ordunun basında 

Büyük asker 
• •• •• 
DO u 

Dmizli, 29 ( A.A.) - Curnhuri· 
yet halk partisi umumi idare he. 
yeti azasından Ankara mebusu 
Mümtaz O~n Denizli halkevi 
salonunda vali, parti müfettişi, 
garnizon komutanı, hükfunet parti 
ve diğer teşekküllere mensup zeyat 
ile \ilayete bağlı kazalardan gelen 
heyetler ve seçkin bir halk kütlesi 
huıunmda dün gece, <liinyamn i. 
çinde bulunduğ\1 buhran ve Türki. 
yeriliı ~ vuiyet karşıtındaki kuv
vetli durumu hakkında bir kon!e. 
rans vcrmiştrr. 

Hatip konferansında Cumhuri
yet hükümetinin hadiseleri daha 

var' 
eV\·elden görerek, millt menfaatin 
icabettirdiği bütün tedbirleri aJdr. 
ğmr, kahramanlığına bütün dün· 
yanın hayran olduğu ordunun son 
senelerde teçhizat itibariyle dahi 
en mükemmel bir dereceye yük. 
seldiğini ve Türk milletinin büyük 
baş, büyük asker Milli Şef lsmet 
lnönünün ~trafmda ve emrinde 
rurt müd:ı faası için her türlü feda. · 
kirhir yapmaia &nade olduğunu 
müttehit ve bunun için mütecanis 
bir halde hazır bulunduğunu te~ 
rüz ettirmiştir. 

"(Devamı 2 incide) 

Vekillerimizin tetkikleri 
Aılapaı.an, 29 (A·A·) - Tütün 

mmtakalannda. tetkikata. çıkan 
İnhisarlar Vekili Raif Karadeniz 
Gerede, Bolu ve Düzcede tetkikler 
yapmış ve Kocaeliye gec:erek Hen
dekte tctkikatt.a. bulunduktan son
ra bugün saat 14 de eehrimize kel
~! erdir· 

Vekil vali tarafmdan Hendekle • karşılanmış ve ııehritnlı:de de kaza 
erkanr. belediye reisi, emniyet a
miri inhisarlar memurları ve sair 
zevat tarafmdan se18ınlannıı.c;trr. 
Parti binasında kısa bir istiraha ta 
ten sonra, :vekil inhisarlann tütün 
pedo!fınnı gezmiş Ye inhisarlar da
ire~ini ziyaret etmiştir· 

Saat 16 da otomomill<!r ~ehri • 

mizden !.mı.ite hareket eden vekil, 
seyahatinin !zmitten ~nra. Bile -
cik, Bursa, Balıkesir ve Manisa.ya 
kadar devam edip tetkiklerde bu
lunacağını bildirmiştir· 

Vekile inhisarlar tüttin işleri mil
diirii ve arkadajjla.rt refakat etmek 
tedirler. Valimiz vekille beraber 
İzmite dönmüı:ıtür· 

Giresun, 29 (A·A·) - Hopaya 
gitrnPktc ohm tktu:ıat Vekili Hfüı· 
nü Çakır, Cumhuriyet vapuru ilo 
linıannnrT.a gelmiştir· Vali Ye pa.rti 
reisi ile bir çok vilayet erkanı va
pura. ridcrek yekili selamlamı~la.r 
ve vapurun hnreketine kadar mem
leket jf?leri h:ıkkmda görüşrnü§ler· 
dir. 

Kara Ali güreş antrenörü 
Pellinen'e bir dakikada yenildi 

,.e lngillz rlonanınasmm Akdcniz
den ç1kn.nln1N11 öylo kolay bir iş 
olmadığını gösterir· 

Mrurm L"tiliıııma. V<' Sünyş ile 
cJebrlüttank boinzmm totallt.el' 
dt'>\'letleriiı kontrolleri altına alın
m:ı.sma bağlı olan A \-nıpada. yrni 
nizamm tatbiki nıc5clcslnc gelin· 
ee, istiklallf'rlne bağlr olıı.n en kü· 
çilli: mf'mleketler bile bono ~e,·e 
sc,·e kabul dmiyeceklerdir· An· 
cak önüne durulamaz bir cebir <i
niinde lst.emlyerek boyun f'ğcnlcr 
ola(-aktrr· Tuna komJ~n·onu hakkın· 
daki So\"yet nota.<11 ~isali gfü;U>r· 
mJştir ki So\-yotlcr Bfrliği dahi bu 
yeni nlZMı denilen şe3i ı;özlerl ka· 
pah olarak ta8dik etmiyccektir· 

'I' ekirdağlı Hüseyin de 
Bağdatlı güreşçiyi yendi 

Beşiktaş Alt ıntuğu~~-
3 - O yendi 

Dünkü Galatasaray • Fentrbahçc 
ve Vefa • Topkatn maçlartndan 
iki enstantane ,(Yazısı 5 incide)i 

Amerikan Alman tayyareıe. 

l rlalll dl.nkl 
gazete eri ıaaııre~ az olda 

"Yakı-i1da istila üsleri 
harbe müthişsurette 

gireceğiz,, bombalanıyor 
diyorlar 

Sovyet matbuatı Jıiçbir 
tefsirde bulunmuyor 
Nevyork, 29 ( A.A.), - Ameri

kan gazeteleri, ltalyan .. Alman • 
Japon anla~ması hakkında tefsir. 
lerine revam etmektedir. 

Nevyork Herald Tribune di
yor ki: 

Bu darbe, pek muhtemel olarak, 
intihap edilmiş olan zamanında 
yapılmıştır. Bu darbe, lngiltereyi. 
Polonya, Belçika ve Fransa gibi 
çabuk ezmek hakkındaki pHinlann 
muvaffakiyetsizliğe uğramasını, 
Alman efkarı umumiyesi önünde 
karşılamağa matuf bulunmakta
dır. Bu pakt, Amerika Birleşik 
devletlerinin lngiltereve yardımı • 
na engel olmağı ve bÜ üç milletin 
sahibine, haklara \•e menfaatlere 
bakmadan arzu ettikleri veyahut 
ihtiyaç duvduklan her ~vi alabil. 
meleri felsefesini bir diplÔmaEi re
alitesi haline getirmeği istıhdaf et· 
rnektedir. ( Dcr;amı 2 incide) 

Vaşington tayyare 
meydanının temeh 

atıldı 
l'aşlngton, 29 (A·A.) - Yeni 

Vajjongton tayyare meydanı inf}a
atmm temel taşmm konması ıne -
rasiminde, yüzlerce tayyare bu 
meydan Uzerinde uçu§lar yaparken 
bir nutuk söyleyen Reisicumhur 
Rıızvelt denti~tir ki: . 

Bu yüzlerce Amerikan tayyare· 
sinin Amerikan motörlerinin gil.
rilltüaü, herhangi bir hücuma kar~ 
şr bizleri mukavemet edecek bir \':\· 
T.İ\'cte koyacak olan deniz, kara \'P. 
b~v:ı müdafaamızı teşkilatlandır
mak aır;minıizi baykınyor· Bu mo
tör gürülüleri, yakında rlde C'dP.ce. 
ğinıiz kU\'l'Cti temsil ediyor. Bu, 
demokrasinin bir nevi sinirin, ya 
pabileceği ve fiiliyatta yaptığı ııa · 
yanı mcmnun.iyet bir ihtirazdıt· 

Ru.zvclt, bilahara sözlerine §Öy. 

le devam etmiştir: 

L<ındra, 29 (A·A·)-... Hava ne
zaretinin tebli~: 

lJ.>fin gece, gece yarmmdanbei'J, 
İııgiltere üzerinde Uç dtlfman bom· 
bardmıan tayyaresi dU1UrUlmU1 • 
tür· (Devamı 2 incide) 

ingiltereye verilen 
Ame_rika muhripleri 
Bir IDgtUz limanına 

geldi 
. 1'°n.dra, 29 (A·A·) - Amerika 

Bırleşık devletleri tarafmdan :tn • 
~lter7ye devredilen torpido muh -
n.plenn?~n mürekkep ilk filotilla, 
b~ İngıliz limanma varmt§Ur· Bu 
muna.sebtle ~iç bir merasim ynpıl
ma~~ıtr. Bır büyük deniz la"'-'" 
~ı '\.·ol b"' .. . ,, ... ..., 

' " un uyük bır kuımınd:ı bu 
gemilere re~~'- t · . . • " ti't,!\a ctmıış Ye "'E'nı1· 
ler hı" b · ı · · ,., • . " ır ladıse çrkmadan dokla· 
ra. gırerken de liman fü~erinde ıır.
muştur. ~ 

~e!en torpido ınuhripleri, 1200 
t?~ılatoluktur ve "W" \'e .. V" ln. 
r1ız torpido nı.uhriplerinin hemen 
ı:m~n aynr eslelıarı hamildir. 'Bu 
· m~ı.do ınuhriplerinin !'IÜrati · 35 

1 • ; ve hepsinde 4 pusluk top
ar, 1 pu~Juk to'rpil kovanları ve 

3 pualu.k b' 1 • ır la va daf1 topu vardır. 

Bir 

lngııt.e.re n Amerikaya. ıı;elince, 
yiiz milyonlarca nüfustan mürek -
kep büyük bir al<>m olan bu mcm. 
Ieketıerle anlaşmadıkça \'O bilbas. 
sa İngiltere ile harp hali dc\-a.ın 
ettikçe ınlb,·cr devletlerinin kendi 
aralarrnda ,·erdikleri krarlan ceb
ren eski dün:ra. milletlerine 'kabul 
eturmı~ ol~aİar bile lioe mo\'ak· 
bt mahlyettıe kalacakk. 

Bugün pilot lisansını hamil 50 
bin genÇ Amerikalr mevcutt.uı; ~e 
bu pilotların miktarr, hf'r ay ıkı bın 
fazlalaşmaktadır· Bunlarm hPpsi 
asken polit değildir· Fakat Vaşing_ 

, ton zamanındaki çüt<;iler nruııl he"' ! men ph'ade avc~J olmuşlar.sa, bun 
u:;...._..-"'"'-_'""'""".......:;~...;.:;......:....~~. !.ar da ·hemen aııkrti pilot olmağa 

KaTfl Ali (Yaımı 6 ncıda), haırrdtrlar· 

kaldı 

İngiliz yüksek deniz 
mahfillerine göre 

istila tehlikesi 
kış gelmekle 

kalmış değildir 
iagWz donanması 

mflteyakkız 
vazlyattedtr 

Londra, 29 ( A .A.) - Röytcrin 
deniz muhabiri bildiriyor: 

Yüksek deniz mahfilkrinin fik
rine göre, istila tehlikesi, sonbahar 
ve kısın gelriıesi ile muhakkak su. 
rette ortadan kalkmamaktadır. Fil 
hakika denizciler, denizin mu\·ak. 
kat bir zaman için sakin olacağı 
1!1evspn safhal~n bulWlduğunn bi
lırler. Bununla beraber burada şu 
cihet tebarüz ettirilmektedir ki is
tila teşebbüsünü gcçiktirrneklc Al • 
ınanlar, eğer İngilizleri ı;afil avla. 
mak istiyorlarsa, ciddt surette ha
yal inkisanna uğrayacaklardır. 
Çünkü bahriye, müteyakkız vazi
yetini bir dakika bile gcv~etmC'. 
mckte az.metmi~ bulunmaktadır. . 

Manştaki Franqz limanlarında 
hazırlıklara deYam edilmesi kcr.ri. 
yeti. bti!ii teşebbüsünün <laima 
iinkan dairesinde bulunduğunu 

göst('f"en diğer bir sebep olarak te
lakki c.>dilmektcdir. Filhakika. bu 
hazırlıklara. yalnız lno;iliz bom· 
bardıman tayyarelerinin bir kıs. 
nımı daha mühim hedeflerden çc. 
v1rnıeğc matuf bir te~cbbüs ~ayıln-
öil.Ôıck için lüzumundan fazl:t dai-

. mi bir tarzda dcYam ('(,}ilmi~lir. 

• 
rıca 

Doğrusu şaşılacak şey; hir çok 
yazı muhitimiıdc irfan ,·c incelik 
~ibi zeka iffeti ılcnilcn dc>ğ<•rli 
(hasiı;;;c) ele ne korlrnne l•csada 
uğramış! Hiç şüphe yok; hcrk«•r.ı 
hrrk~in fikrini tcnkicle h.ıklıdır· 
Likin iptida t.enkit cdiler<'k sözU, 
olduğu ~ibl, yani hiç bir k:ıl11:n.an 
(tağşl~inc) uğratmadan <lo~ruca 
söylemek snrtile! l'oksa uk:ılalı"ı\ 

etmek i<.tl'ycn hcrhan~ lıilt:i yok· 
solu, eline ı::e~en bir cümlt',·i snt:ı· 
r.ak yer bulabilmek ic:in, <ilk;lmadan 
ba~kasmm fikrini tahrif ('derse, 
yaphjh ~ey, zara.ft't değil, bir ne\ j ... 
(Haydi sahtekarlık d<'miycJim ! ) 
elçabukht~ olur! 

'l.J).l/4P1~ı~ır,m. 
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1 Hadise~sr arasmda 1 
D:kkatli olahm ! 
Ma.:arca intişar edm Mai 

Nap gazet~i son Halife Abclül
rnccit ile O~anlı tahtı Uzerin. 
ile hala hak iddiıı eden Abduı· 
J·adir arasında son günlerde bir 
l:E:rşıhşma vukua geldiğini ve 
hu karşı!aşmada Türkiyede hi
lafet nüfuzunun yeniden tesisi 
meselesi ile .Mısır ve Irak'ın bu 
lmsı!sUı.ki iddiaları gözden geçi
rildiğini yazmıı;trr. 

Macar ı;azetesinin yerdiği bu 
lırbcr Osm:ınlı imparatorluğu. 
m!Il inkırazmcla büyük r.:esuu· 
yctlc.ri ol:ın hilafet ve saltımat 
'10hiintLilerinin ı;uraca, burada 
hfda Tiir!• miletir.in mukadera
trna suik~t icrası ile meşgul 
()]1t~klarrn.a bir delildir. HiG şüp· 
hesiz bu suikastta bir ta!mn 
ecneiJi kuvetler;n kcndilerile 
birlik oldukları da talır..ıin olu_ 
na.bilir. 

Faku.t gayesi Türk milleti a: 
rasmda tefrika çıkararak mem
leketin ecnebi nüfuz ve istilası 
altmr.. d~'llnesinc yıı.rdım etmek
ten başka bir maksada matuf 
o1ınayan bu türlü teşcbüslerin 
faydasız olduğunu takdir etmek 
için sadece milli mücadele sene. 
lerini hatırlamak kafidir. 

Bu mlinaoobetle Hikmet Ba: 
yurun evvelki gUnkü konferan
sım tekrar hatırlatmak isteriz: 
Hakikaten Manisa mcb'usunun 
~ok haklı olarak söylediği gibi 
büyiik şehirlerin maneviyatı 
ıp.ili müdafaa noktasından en 
mühim tir istinat noki:asrdır. 
E3kidcn kaleleri içinden fethet
mek için harp hileleri şimdi 
milletleri içinden yıkmak için 
yapılan pro:paga.n4a vasıtaları· 
dır. Fakat Türk milleti ve Türk 
efkô.rrumumiyegi gerek ideoloji 
şeklinde olsun, gerek •bru?ka şe. 
killere ve kıya! etlere bürünsün 
bu türltl propaganda silahların.
dan mtiteessir olmaz; ıbil8.kis bu 
sililılarm düşman elinde göriln
r·esi milli vicdanın mukavenıe· 
l "ni arttrr1r. 

Büyük Asya • Küçük 
Asya 

Paraşüt~üler \ AmPrika v2km~a 1\is~ihl nsieri tnUlhiş 
Kayseride haroe QirecaKtır surette 

,\Ulatya, 29 fl\..4.) - Şehrı. 
mlzd~ bı_ılunan hava kurumu tay
yarecılerı tarafından ~Iilli Şef'in 
merhum p2d~:·krir:in m::-zarlarına 
düı;t bir çel~nk konuimu§tur. 1\1e. 
rasımde \'alı Fahri Ozen, kr.ımutan. 
me.~usl~rımız, p<:.rti. be'.dlyc, hal
kevı reısleri, askcd ,.e mülki erl\.an 
haıır bulunmu<:laröır. 

Beledire reisi Doktor Cafer O. 
zelçi, mermumun hayatı hakkında 
gençlere izahat vermış ,.e hatırata· 
nnı yad etmi§tir. 

Tayyarecilerimi~ hu sabah ~C'h. 
rimizden ayrılımşlardır. 

Kayseri, 29 ( A.A.) - Türk ha. 
va kurumu tayyarecileriyle para. 
~ütçüleri bugün saat 9.30 da Ma
'atyadan buraya gelmi§ler ve mey. 
<landa mülki ve askeri memurin i
le kalabalık bir halk kütlesi tara 
fmd:ın karşılannuşlardır. 

Ur lada 
100 göçmen evi 

yapılacak 
lzmir, 29 ( A.A.) - Urla kasa

basında yangın sahasında evvelce 
inşası kararla~mı, "c biifı:ıara rnz. 
geçilmış olnn yüz göçmen e\·inin 
süratle inşa ettirikrck orada i~cln 
~örmü} göçmenlere tc\'ıii vilavete 
bildirilmi.,tir. Bundan başka Tor
balı. Menemen. Foça ı;e Bergama 
kazal:ırmda en·clcc ye:-Je~tirilmiş 
fakat arazi t~\·ziatından istifade 
cdememic; ~ö;menlere arazi tevzii 
için de tetldkle:e başlanmı;trr. Bu 
suretle arazi tevziatından i~tifade 
etmemiş göçm·. ı lmalcrlmamaı:;ma 
ve bu işin krsa zamanda intacına 
çalı~ılm:ıktadır. 

Antakyada pasif 
korunma tecrübesi 

Antakya. 28 (lltLSu~i) - Şc!ıri
mizde ikinci pisif korunma tecril· 
besi ilkteşrir.in birinci salı günü 
ya.pıls.c:ıktxr. O gün s.'la t 17 de ca
na Yar düdUğünUu çalma.sile tehli· 
ke i~rı.reti verilmi5 o!acr.k, halk 
mğmalclara ve siperlere gidı:~ek

tir. Alarm yarm1 san.t kadar t!Ure
,<:ektfr. 

Dahiliye Vekili 
Edirneden geldi 

Bikaç gün evvel Tekirdağma 
giden Dahiliye Vekilimiz Faik 
özt.ırak evvelki gün IKe.~ • 
Uzunköprü yoliyle FAirneye git· 
miş, Halkevinde tetltiklerde bu
lunmuş, halkla görü~üştür. 
Vekil dün sabah Edirneden ha
reket etmiş, akgam ~chrimizc 
gelmiştir. 

Romanyada 
Nezaretlerin ekserisinde 

10 sene zarfında 

2 9 defa nazır 

bombalanıvor (Baş tarn)ı J incide) 
He:-ald Tribune'ün askeri mu. 

tıarriri binba~ı Eliot diyor kı: 
Birlikte çah~ac::!( Am~rika Hl: (Baş tarafı 1 incide) 

1~ik devletleri \'e .1 ngıltcre. }'ellJ Bu sabah. dil§marı faaliyeti, rr.ün 
ınilweri kxtaoilirier. Fııkat t~hhUr rerıt trı.yyarolet :o yopılrflUJ baııı 

hUcunı lııra. ltı !ı ı.::ıa t et 111 lij ur. 'l'ıı}iHlt 
ve yarrm tedbirler caiz değildir. 

Lon Angcles Nevs diyor ki: nıansabmda bazt noktalara, cenup 
Paktm birinci netice'5i, esasen sa.bilinde iki şehir ve bir köye, 
k · Londra civ:ı.rmduki kontluklarda 

ÇO ılerlemiş bulunan bir İngiliz • bir köre bir kaç bombıı düşm~ _ 
Amerikan ittifakının t?~.kilini ça· tUr. Pek az hasn.r olmuştur. Yaralı 
btt~laştırmak olac:ıktır. Ş ve öl\l miktarı da pek azdır. 

ikako Daly Nevs diyor ki: Zannımıza göre, bu pa!üın im. Londnl, 2:> (A·A·) - Hava ve 
ıasr, kendisinden yapması bekle. ~~~ emniyet nezaretlerinin teb 
nen tesirin aksini hasıl edeet>ktir. 
Amerikan milleti, ko!avca korku- Londra, 1ngiltercnin cenubu ear 
tulmaz. Şimdiden Amerikan mıl- ki mmtakast, Mersy Nehri ,.e mer

kezi İngll!.ercnin şsrk krsmı cihet· 
leti, süratle ha;-p haline giriyor leli, dün gece, dUşman bombardı
Buna intiıaren, lngiltereye ve Çi. man tayyarelerl.'lin lıUcunıuna ma. 
ne yardım ediyoruz ve bu yardı. ruz kalmıştır· 
mrouza devam edeceğiz. Diğer mmtako.larda rnUn!erit nok 

Saint • Louis Globe D<'mokrat, talara bir k:ıç bomba dilşmUş ise 
diyor ki: de hiç bir hasar ve hiç bir telefat 

Bu pakt, muhakkak bir surette ım t o amış rr· 
Amerika Birleşik devletleri aleyhi· !ngilterenin cenubu şarklsinde, 
ne müteveccihtir. Totaliter millet. düşman, bUcumJarmı ekseriyetle 
!erin bu ittifakına şaşmamalıdır. Lonclranm cenup ve garbına, Lon -
bu milletin hepsi, cebir \"e şiddetle dra civarındaki kontluklar mmta· 
kanlı istilalar yapmakta ve hürri. kasma \'e payit.ıı.htm cenup ve gar· 
yetin bulunduğu her yerde insan- brndaki mmta.kıılara teksif ctmlş
ların hürriyetini imhaya çalışmak· tir. Bir mikt.ar yangm ç1kmış, fa· 
tadır. Amerika Birleşik devlctieri. kat süratle söndürülmUştür. Ha -
İngilterenin bu totaliter gengcster. sar, ekseriyeti it:bnrilo evlere ve 
lerin s:ıhilleri ile Amerika Birl~ik mağazalara. inh~ar ctntlştir· Bit 
devletleri arasında bulundu!;tınu k'lç ölll v&rdn-. 
biliyor ve bundan dolayı, lngilte. Hersy nelıri boyunca, hUcumlar, 
reye o:an yardımlannr azaltmrya- son hücumlardan da.ha az şiddet-
caktrr. li olmuştur. Bir ke.ı; ev has=ıra uğ 

Nevyork Po3t diyor ki: mmış ise de hi~ bir ötil yoktur· 
lngiltereye yardımımm iki mis- Merkezi İııgiltcrcniu carkmda, 

line çıkannakhğımız, Çine yardı. krr ınttıtakalarma. ytıksek kuwet. 
mımm, yeni ist.ikrazlarla fazlalaş to inflliı.k b:)niba.latı vô yrtngm 
brmaklığımız ve Japonya ile bü- bombaları a.tılmıstır. Hasar hafif . 
tün münasebetlerimizi kesmekliği- tir. Hiç b!r ö!ii ~·oktur· ' 
miz lazımdrr. Ameri!~an kültürü Bl'rtin, 29 (A·A.) - o.N.B·: 
tehlikt!de<lir. Vakit geç olm:ıdar İngiliz tayyarclerlı bu gece ye-
süratle hareket edelim. n:den Almo.n::a. Ur.etinde uc;uşlar 

Nevyork Telgraffe diyor ki: ya.pmı§lardır· Bir ltııç bombardt 
Harbe d0<;;(ru artık yürümiiro. man tayyaresi, E~rlinc ya.kla~mış· 

ruz, koşuyoruz. O derece süratle lardJr. Hava. de.fi ba.tar:;aJar.nnı a. 
koşuyoruz ki yolumuzdaki telgraf tq~i ile ka~ılan3n bu tııyy:ı.reler 
direklerini artık göremiyoruz. BarEn.in baraj mmtak:unna d:ı.lıa 

Nihayet, Nevyork Herald Tri. v.ırm:ı:fo.~ ..-e bomb::ı.brnu atama· 
bune, ba~ka bir makalesinde şöyle d3.11 geri dömneğe mecbur edilmiş· 
diyor: lerdir. Bir İngiliz tayyaresi, hava 

Amerika Birleşik devletleri, ya- da.fi batarya!&rı tarafından dUştı-
kında harbe girecektir. rfilmüşttir· 

Londra., 29 ( A.·A·) - Bu eabo.lı 
JAPON GAZETI~LERI Lomirada bildirildiğine 'töre, lngi. 

DİYORLAR liz hava kuV\.'tl.eri, cwnartcııiyl pa· 
Tokyo, 29 ( A.A.) - Cwnartesl zara bağlayan gece. dllşm.an tggaU 

günü çlkan bütün Japon gazetele. altmdaki arazideki istila limanlan· 
ri, üç taraflı pakt hakkındaki tef. nı şiddtli hilcumlara maruz bulun
sirlcrindc, bu pRktm Amerika Bir. durmuştur. Fena ha.\·nya. rağmen, 
leşik devletle:;ine müteveccih bu- lııgili.z bombardıman tnyyarelcrln.. 
lunduğunu sarih surette bildirmek- den bir mikt.an Rerline varmıştır. 
tedir. Londra, 29 (A.A·) - Röyter: 

Yomiuri Şimbun gazetesi dL Salahiyettar İngiliz mahfillcrln· 
yor ki: den öğrenildiğine göre. 26 eylfılde 

Bu pakt, Amerika Birleşik dev. nihayete eren hafta ır.nrCrnda İn· 
letlerinin iki Okyanustaki müs. gillz ham kuvvetleri, yedi giln' mU
takbel faaliyetine ka~ı bir frendir. temadiyen, ~cc ve gilnd\iz, Alman

Nişi-Nişi gazetesi, lngilterenin ya a.razlıii ile Alman iı)gali altmdakJ 
mağlubiyeti ihtimalini naz:ırı dik. e.ruiye hUcumlar" yapmışlardır. 
kate alarak diyor ki: Bu mUtemadi taarruzltı..r csnasm· 

Bll; tal<dir<lc dahi, bu pakt dev. da bombardmıan edilen osaslt he
letlerı, uzun bir mücıdelede bu- defler ıı.raııtnda, ezcilmlc, Şa.m
lunmak mecburiyetindedirler. Çün hon;t zırhlısmm pek yanma dU· 
kü Amerika Birleşik devletleri, şen bombalarla hasara. uğra.bldığı 
muhakkak surette mücadeleye de· ve diğer iki harp gemisinin tam i.sa
vam edecektir. betlere ta.bi tutulduğu Kiel kanalı 

Ben bir şeye kmnızı demi,UO· Bükreş, 29 (A·A·) - D.N.B- a.. Ho)i Şimbun gaıetesi ise, bu Bertin civarmda Tem:pelhot tay.' 
"1ına itiraz edenleri hli.rmetl.e din. jansı bildiriyor: p~ktm, Japonyamn Avrupa har. yare me;rdanr, istihsa.U bilhasH 
feıtm. Fakat ''Sen yesll dedin ve Resmi bir tebliğde eski kral Ka· bıne .karış~ası bahsinde iptidat bir orduya g:!dcn Siemcns-Kalske elek 
hafa ettin!" dlye bir ses isltttğim rolün 10 sene süren idaresi esna- tedbır teşkıl ettiğini dü.:ünmenin trik malzemesi fabrikaları, Alman
u , bana bunu söyliyenln yaka- smda siy:ı.si faaliyetin istikrar ve hata olacağını söylemekle iktifa yanın garp hududundan 500 kilo • 

Alman - İtalyan - Japon itti· 
fak muahedesinin 2 inci made· 
sinde büyük Asya hayat sahası 
olara.1c Japonya.ya verilmiştir. 
Elkesesinden. develer kurban et
mek yolunda hediye edilen Asya 
kıt'a.sına 'rı>üyük" san,'atinin 
ilave cdilınooi dikkate değer ibi.r 
noktadır. Zira Japonya Büyük 
Asya vaat edilince ''Küçük As. 
ya" yani Türk miletinin vaıta.nı 
olan ".Anadolu" istisna edilmiş 
oluyor. Bilmiyoruz, bu istisna
dan dolayı Türkler tarafın.dan 
mihver devletlerine teşekkür et
mek 18.zmı gelir mi?!! A. değişmiş 

m.da bir (doltonlzm) ha..'ltalığı, devamlılık ruhundan ari olduğu eylemektedir metre mesafede Frankfurt AmdG-
dcdanmda. bun blr körlük kaydedilmektedir· Bu tebliğe röre 1Lt roder civarında Finkenherd elek· ., tNG Z MATBUATI ENDİ· trik fabrua!lr, Derlindcki ekser 
dağuna hüknıctmem tabiidir· on sene zarfında 390 nazır, 213 ŞELt '""""" 

~ 
· D.ı:.uu.ı fa.brik.a.lara mrumıu cl~ktrik ene-

n sebeple beni lhtarla.rlle .irpt et- mti.steşar değişmiştir· Nezartlerin d • ~ Jfıtfunu eslrgcn:ıeyen in.ayetli ekserisi bu mUddet zarfmda 27 .Lon ra, 2? ( A.A.) - Röyter jisini veren Frledrichfcld elektrik 

d 
A3ansmm dıplomatik muhabı·n· tevzi merkezi vo tranformato··ru, 

~emler en bir rlr.ad:ı buhıruı.ca. ila 29 defa. o.dam dcğ.iştirmi§, 30 ğmı. Madem JJ fikir namnın bir harbiye nazırı gelmiş geçmiştir. yazıyor: Dortmund-Ems kanalI ''e su bendi 
..,.yır l~lomck niyetindedirler· Böy- Bükreş, 29 (A·A.) _ Rador a. lngiliz ga eteleri yeni Alman .. va.rdir· 

dr:miryolu iHisak no~ta1_.u1 _ile eş· I '' Epı·ra"ekı muhay 
yn istas:·onl:ırma 2.J, fabrikalara • 
8, bava mcyd.:.ır1larn1a v~ deniz tay· . 
ya.rele~ üslerine~· un1un;i hizmet- yel cınayetler 
ler mtımesseselcrıne 7 hücum ya- 7 7 
pılmıştır· 

Bu hilcumlar esnasında, yalnız 
Q İngiliz tayyaresi kaybedilınl§ ve 
kr.ti surette bilinmek üzere asgarl 
Uc: tayyare dili;Urtilmüştiir. 

ING1tn HAVA \'E El\lNlYET 
NEZARl."TLERlN!N TEBL1Gt 
Londra, 29 <A·A·) - Hava. ve 

"!ahili cm.niyet ı:ıezaretlcrtıln tcb 
uıi: 
Düşmanm İngiltere üzerindeki 

faaliyeti, dün, üç esaslı hareketten 
ibaret bulunmuştur· 

Dün sabah erken santler.\e w 
öğleden biraz sonra, düşmıuı ~Y
yare g:upl:ırı, cenuba ~rkt sah!l
lerlni g<:?çmlşlcr ve Londrnra. ,-ar. 
mağa tcşebbiis etmişlerdir· Bu 
düşman grupları, btiyilk avCI grup 
Ia.ntnız tarafından hücuma uğra· 
ınış \'"e dağıt:ılnuştlt· 

Bu hUcunılarm birlnci.sinde_ ba· 
zı dU.~an tayyıırelerl Londranm 
1arkına kadar girmişlero'r. Az mllı 
tarda bomba atılmı!lltir· Hasar pek 
:ızdrr. Yaralı ve ö1U m.lktan da a.z. 
dır· 

lklnci hücumda, hiç bir düşman 
tayyaresi Londra:rn. v~rmağa mu . 
vaffak olamamıştrr. Fakat cenup 
sahili üzerince bir §(?hre bir çok 
bom balar atılmı~ttr· Burada bir 
çok evler hasara uğramıştır. Ya • 
raJı ,.e ölü yoktur. 
Öğleden sonra, diğer bir dU~ · 

m.an grupu. Portsm:ut mmtaltamna 
valaşmıştır· Bu gruna, avcılarımız 
t:ırafmdan derlıal hücum edl1.mlş 
ve düşman tayyareleri geri püs-
1.:U rtUlmliştUr. Bombalar atıldığı 
hak!tmda ht!her yokt'lli'· 

lfütllıi btl lıllcun\IA!' cınaattıda 
1uınun ltuwtı~tl. cıtırıM·l~·f!U iltba. 
rilö lfıuha.~be üıyyr rel~rin(1on te
<ıckktil etmekte taı. Bu fl~bepten 
dolayı: Yukua gelen muharebeler. 
tamamile a.-ı-ı tAy:varelerl muhare
beleri olmuştur. Hu ana kadar a
linaıı ttporlara. göre, e..ltt düşman 
tos~·ar~i mulHı.kkG.k surette d~U. 
rülmüştür· Yedi a•ct tayyare:miı 

ka:\<'IJ>Ur· 
ALMAN TEBLtGt 

Bt!Tlin, 29 (A..A.) - Alman or 
dulan başkumandanhğınm tebliği. 

28. Eylfil günü ve 28129 eylCil 
gecesı, hava kuvvetlerimizin mu. 
kabelebi!misil bücumlan, bilhassa 
Lor.drayı, Liverpol'u ve ce.nubt ln
gil tered1e diğer limanları hedef it. 
tihaz etmişlerdir. Lond.rada, Sil. 
\·erto_E .re, ~pxe,~pd d<>kjar~, Ti
bury do'l<lanna, Taymıs ~avsine. 
ve Esat-lndia doklanniJ. ciddt ha. 
sarlar iras edilmiştir. 

Skoçyanm §3rk sahilleri açıkla. 
rmda, her birisi takriben altı bin 
tonilatoluk ve kuYvetli muhafaza 
altında bir kafile içinde seyreden 
iki vapura bomba ile hücum edil· 
miş ve iki vapur batmlmıştrr. 

Gündüz hücumları esnasında. 
Londra üzerinde bir çok noktalar. 
da şiddetli lıav:ı muharebeleri ol· 
muş ve bu muharebeler bize büyük 
muvaffakiyetler kazandırmıştır. 

İngiliz hava. kuvvetleri, bil
hassa Almanyanın garp ve oo
nu'bu gari>i hudut mıntakalarma 
karşı gece hUcumlan yapmrş

t.Jr. Bertin civarına kadar gelen 
birkaç !ngiliz tayyaresi, Bertin 
b3.nliy0-süne varmadan hava da· 
fi bataryalannm ateŞi ile geri 
dönmeğe mecbur edilmiştir. 

Garbi \~e oe-nubu garbi Alma.n
yada, düşman, bir çok nokta • 
lar üzerine bombalar atm:~. Fa.
kat kayda değer hı-.urı mucip 
olmamıştır. 

Atina Ajansının 
bir tekzibi 

Atina, 29 ( A.A.) - Atina A. 
jansı bildiriyor: 

Stefani Ajansı, Epir'de mfisliL 
manlara.karşt sözde yapılmış olan 
cinayetler hakkında Arnavut "To· 
mori,. gazetesinin neşrettiği Ro
manın yeni bir faslını iktibas eyle. 
miştir. 

Atina Ajansı, Toınori'nin haya. 
tinde yarattı~ Uç ''cinayet,, hak
lrnlda a~ğtdaki tavzföleri verme• 
ğe salahiyettardır: 

Birinci "kurban,. Klobabari kö. 
yünden Nazar Recep. mevcut ol. 
rmyan bir şahsirettir "e bu köyd{". 
bir müslümanm diğer bir müsJi\. 
manı para ihtila.fları dola~,siyl~ 
öldürdü~ 1928 sene~indenbcri hiç 
bir cinayet nıkua gelmenli~tir. 

İkinci (Kurban) Paramiıin'lı Rı· 
o:a Kali. halı:i.katte mevcut lılr a:ı.lı
'liyettir ve hıılen tam sü1batte O
larak k5yünde bulunmaktadır· 
O~üncü (kurbn.n) K~rpnarD t~ö· 

vfinden hoca Cem:ıl, n:c\'.:ut otrnt· 
vım bir şahsiyettir ve bu kiiyrtıo, 
bir müslilmanm namu~ / t>ebr.hi ile 
ka.nsnır öldürdllğü 1932 se:>csin • 
denberi hl~ bir katil \'nkt'..SI olma.. 
mJl]rtr· Şu ciheti ilaYa edeiim ld bil 
ltöyde 1903 senesine kadar filha • 
ldka hoca Cemal ismin~~ b::- ıı:ıh~ 
vaşanıışlır- Fa!t:::.t bu ş.·\lmı d:ı 1Ct'n 
'!'!'nesinde tabil ölümü ile Limü • 
tur. -

Besarabyadan 
Almanyaya dönecek 

Alman mültecileri için 

Belgratta bir kamp 
kuruldu 

Btlgrad, 29 (A .. A.) - f~öytet: 
Alman • Sovyet anl:l;maşı lıü

kümlerine göre Almanyaya ~~\'kt"'. 
dilmek üzere 140 A!man r.ttilt< ci· 
sinden mürekkep ilk kafı!e Be~~· 
rabyadan buraya gelmi-.tir. 

Birkaç saat öne~ \!ugosl::ıvya 
başvekili z,•etkoviç ile har:ciyc rıa. 
zm Markc\·iç mülteciler için isti. 
rahat mah~li o!:ırak inşa edil':üi; 
ol~ bü~ kampı zip.rd ctrni~
terdi: .. Hükfunl't ezası cl3 kampa 
~ı z~yaret yapmışlardır. G:!:>ç· 
lik te5ki!~tı na::m !;amı:;ta hir nu. 
tuk vererek kamp:n ihda•mda ~
mil ofan fikir '" n;i;a kat}t hay. 
ranlığmı bildirmiş \'e Yugo~avla
ra bunu taklit etmGlerini taysiye 
eylemiştir. 

Yugoslav ~e.-i mah:i:leri bu 
kampı şüphe ile karşılamakta ,.e 
bunun büyük bir scvkulc.:rş ehem · 
miyetini h::ıiz bir noktada yapılnır~ 
olmasından dllları cndı~e gö3ter. 
mek tedirl er. 

Romanyanın bütün 
paktları mefsuh imi&! 
Bükri!ş, 2. (.1..A.) - Stcfanl: 
Homen gazctderi, bu ş;ıhahki 

nüshalannda, Romen haricivc r.:?. 
zın B. Sturza'nm D.XB. A:::m•ı· 
na yaptığı beyanatr. bürü!> başlık
lar altmcia n~m:iilmd<te-di:-. 

Bu bc,·anatı tef.;lr eden siva·i 
mahfillerde tc)id edildi3ine icırc. 
Romanya ile demokra~i cie•·letlf.'ri 
arasında mevcut bütün oaktlar \"e 
Romanyanm Balkan Antıntı ile 
bütün taahhütl~ri. buıün r:lefsuh 
telakki olunabilir. 

Mebuslanmızm konferansları 
le güzel bir o.

1711
ya kmdilerinl hak· jansı bildiriyor: lt.alyan - Japon paktına çok geni~ Sahil limanlarına ve müdafaa 

Jı göstermek için ba§kumıu sözü. Dahiliye nezaretin.in bir tebliği· bir yer ayırmış olmakla beraber tertibatına ceman 58, knnall:ua 5, 
'att d8itıJtlrıttc1' glbl ~lrldıı ttll' ha· n0 l(Sre, eıkl rejime me1ı1Up 1' pakt hiç bir endişe veya telaş ha~ (Baş tarafı 1 incidt) ' ELMALI HAI,r~1·ixiH~ 
nkeil ilan ctme!ıtcn knçm!imlar. şahsiyet, ''Halkın galeyanına kar~ stl etmemiştir. Vakıalar bitaraf bir ~di'.n.e, 29 (1A.A.) - lnh~tap Ehml.lr, 29 (A·A·l - 1ntihr.y) o 1 ·t tı •ad surette k:ıyd ve mihver devletlerin Birliğinin hattı hareketidir. Sovyet dairesım gezmekte olan Edıme dairelen·nde t .. tki,.. ,.e 1 ... ~. ~· ··ıar··~" 

ya,•ı u ar» aşlarm alkıısla.:ra· şı ınuhafau etmek ve gizli faalL deki akisl de b' • matbuatı şimdiye kadar von Ri· b 1 k- ı d-'· · "" ~ ........... _ ... cağunız m<'7İ) etl1'ri cksllmck §()..-ıe yetlerlne bir nihayet vermek mak- · ·er ıtaraf memleket. l me us arı kaza ve oy eti ~• tet- bulun:nııkta olan m,..!~•·<ıl~-""·"" , ·ı 
J lerdelti akisl 'b' bentrop dip omasisinin bu son ıu. kik 1 ikinal ·-· Ed' '"' ... du:s:ın, bHiaı.is nrlmış ollll'· Çilnkü sa.dı ile ve alevhlerine bir adli tah- dir. er gı ı neşredilmekte- 1 1 1 v at annı eı.ıutŞ ve ırne. burn,_·a gelmfa1er ,-e halk""•.::-.d ....... . ~ turunun ıası ettigi intiba hak. d ·· ı __,. ~ ".. ~ ~ 

cli:saıı~clc:irıe iştirak dtn-08ek bL kikat ~çılınış bulunması sebcbile,, k nd h ' b' · }"a önmuş e;:uır. ptlan bir toplanttclıı kr.ı--111rn h:ıl):t 
Jr, (~iir::...,t Ye halt fanır zekilanna mecburi ikamete memur edilmiş _ Umu.mi fikir paktın vaziyeti a· ·ı Ma eselıç ırhı~rette bulunmamış. TOKAT MEBUSLARI ZİLEDE ile ha.sbihatlerd~ buhırur:u•l"rd"". · 

-· 
1 

v uk"'PT değ' · tır: e akkında tam bir sü· .. ) """ " lıUrr.ıct 1"'fı:1C'g1 krmlimize bor~ sa.· erdir. ~ Y. ..... • . ıştırmcdiği merke. ktlt muhafaza edilmektedir. Zlle, 29 (A·.oı· - VUlyetlmfz MebuslRr b!t toplantı ~sm•l!Mda 
yarı:r.· l~n~t; h<'ıı de ~ına.rdır dil Bu şahsiyetler arasında ezcüm· zındedir. İng~lterc için, bu pakt mebusları. parti. mület~ Zihni harman. an>d tevrii itkb '''" w•l ı.:ıdı•li~nc1e:ı h,'\lır.edlyorum; ben le, sabık başvekil general Argeti- Avrupa harbı şartlarını mahsUs PAKTI HAZIRLAYAN K.t&lf Orha.n ve Yalimi.t ttz'!ttin ~ i§leri üzer.inde görii5~elerde bni~ın· 
ele lıu damda cUınden geldiği ka.- YB.no, sabık jandarma kum:ında'nı derecede müteess:. etm.iyecektir. Tokyo, 29 ( A.A.) _ Domci A. la birlikte evvelki gün Toka.tt&n mwtlıır ve dilekleri te.;,it evlem; ... 
«Lır ~·n.,,1 ya1.dım· Falınt otuz sene_ general Bengliu, sab!k genel kur~ Bunun.ı.a bera.ber, bir veya iki jansma göre. von Ribentrop'un buraya gelmişler ve halkevinde lerdfr. · 
ıl enh1'ri nıanznm, mensur \.'C llıni, may ba.ş.kanr general Tzenescu,\•· nokta musbet hır şekilde cesaret delegesi ve itimatlı adamı Stahmer köyHl ve kasa.bahtarl:ı. tema& ede- CEVDET KERlHJN l\ON"FF.. 
(''~"hi lmr~eyo.blldliiro şeyler btk Bükrcş polls müdlirU general vencidir: Amerikayı korkutmak Uç taraflı paktın akdinde büyuk rek dilekleri dinlemişlerdir, bu RANSI 
ıncJ clnnılııtlır· Ben hiç bir zaman ~arineııcu, sabık adliye nazın O· t~büsünün Amerika si~rasetine rol oynamıştır. toplantılardan sonrn balk~vi önUn- El~ldrt, 29 (A·A·) _ ~iı'o'"I 
dil ı-.e.dclii;iıü, Jaıfa basitli.~ ,·e lfı· liarnandi, sabık Straja_Tzarii ku • e~ küçük bir .tesiri bile olamıyaca. Stahmer, bir müddet ~Iosko\la. de parti müfettişi bugünkü harp mebuau Ce,·det Kerim lrıeerlıwı ile ~;ıt; fıknrnJığı manasrna ntreadml· mandant Sidorovici sabık nazır • ~r ve A~~ık~mn kendine çiıdi· da kaldıktan sonra, Sibirya tariki· kar~mda memlcketimmn va.ıiye· parti miifet.t.işi do!ttor Vehbi Pe· 
ll"ll tc ııksint iddia ettim ve ga· lard.'ln Gelmegean~. sahık propa- ği yo!~ ~ç. ın.hıraf etmeden takip le 7 Eyl~ilde Tokyoya gelmiştir. ti \>e hükumetimizin sivaaeti hak· mir dün burn.:ra gelrni~!er ve halk· 
liba. 1908 tarlhinılcnberi hiç bir ganc!~ n:ı.zll' muavini Titeanu, ga • edecegım btldiren Amerikan mat· Stahmer'ın Tokyoyu bu zi:rar.:ti, kmda bir konuşma yapmış ve nü- evinde yapıfan toplant.rı:1:ı kruı.:ılar 
lmlem e;;nhil;I türkçenln es"ıd yeni .!z!!a!!!te!!_z.!!11~..:_~e~t~r:;!!-'.'!cu~\:~·e~11a!!!i~re~v~:ı~rdI~r-!!!!!I buatımn hattı hareketi ve Tokro. pakt hakkında ilk istimzacı yapan safirlerimiz nkşam 15ehrimitden halkı ile umumi ihtir~r:Jar Uz?rin-lıütün kalıplann~ bt-ndmı tnzia.· itL • ws nun"d'111a az §Cvk. ye herecan gös. Japon .ha:kiy:! nazırı l\fatsuokaya ayrılmışlardır. de görü~melcrde buluMrak dilt:k· 
na göstcrınnıll! zaıll!Ul lıaHelnıişUlerl terzne3ıne mukabıl Bcrlın ve Ro- ,.0!1 Rıbentropun ce\'abmı teşkil SINOPTA lcri te&bit P•ılemisl13rdir. 

::ut;iinün °":.ı:ı mii.'le:.kmc _ Dit ç~k mcnut!a olduğu !.';lbi fi.. mada p31:tm mübalagalr hir tan- cdıyordu. Stahmcr, Tokyoya va- Sinop, 
2

9 (A .• ,.) - Mebusları· Ce\·det l\~riın tnceea'\-ı bu ton· ri:ıc b:ıl;:ıyoram ve ı;örüyorum ki kir zeroın1eıindc <le "'· ıuıu f"'" ... ·cdi· tana ile l:arc:.ılanmıc:. olm=ıst. Bu ·· ·· mızda.n Yusuf Komal ite Cemil A· lant.ıdan bilistifarfo ı:1)·~·1,..s.·.cı' b'ır • rll - ., - :.- ~ n~.ca, goruşmelc:"e baslannıış v~ ta H Hl . ğ ., "·
1 

~ :ıım · :-.ı:lıının2,n baş!adılthn ~ yoruı: ''cnliğlmi:r. h\ilı:i:mleı'<l~ en tantanada batıda Alman w do~ı.ı. tnuıakerclcr, 16 l:ylUlde aktcdilen . Y. u. 
5

•
1 Onıço lu \"C Cemal A- nutukta bugünkü alt,·ol ,.e huy.iı.,_ 

Jıusu .. l.ı.r ıle.Jı~ o~uz ı;enc cn·<?I çok ım~:ın nn5ur Pcldnnıı?a bilgimlı da Ita1yan harekatındaki murnL ve yedi buçuk saat süren kabir.e Jış şehnmıze r:ıelerek halkla ti!· kU şernil knr'51S1nda T:irl:i~·~ni:1 
n:<ıkt.t'p ıırraiArmch Öh'T"!tnrnleri la· oluror. Dnrın:ıd:ın "iİflir<>n.,c, he_ fa!;iyctindcn mahrumiyeti um.ı.ttur toplantmnc1an sonra rnüsbel Eaha. maslara ba'.jla.nu~lardtr. Mcinıslar1· durtınıu \'e Türk mlllot:nın H'' t 
:um f!clP.n ııcylcrdf· ı;ğcr o ,·akit ır.en (falm:ı "chlinıh , .e ı.inimi7.! nıak arzusu n~ikar olarak göri.il- · · f N. nın: bu t~mıuılarmda ı;e~en pı:ı.rli Şet fnönil et.t'3fmd:ı. te!!kil etmıo'~-lııınları ôı(renemcrui'". l"'rse ko."ahnt Uü l b. mektr-dı·r. i'a gırmış ır. ıhayet l 9 Eylulde kongrele. rmdt?. tesbit. edilen hll1k ı· te oldu~· .. ~--lma·, hı"rlı'zt' ı..·.ı· d•· ı dU rl 1 " u " -;;:ı:ı.cfo N1ilı;in ' ~ ır miiddet :ınn. - ımparaton.m riyaSıCtinde toplanan dilekle d ... ,. -·' I 1 ,, ... ""'' ,., '· ~· • 
.en c n n1 Çtlntdi zel\br. r.tı1·:d lara :rn rlei{t'!tlrt~lim olmu: mı'~ Nihayet meçhd ve çok mWlim büyük konferans da bu ittifak le. nn en ın.._ ..... ı en ('l. rle aim- fa da.ha. tt"bın-Uıı ettirmi~ ve 11mvrr:i 
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Cocuk ve 
istiklal marşı 
Sa.ba.ıun seJd.7.1, sisli bir ufuk 

1Clıtde 90enk seJcrHe gözlerimi aç
~ bir çinko Je\·haya çarpan yağ.. 
~il!' te.nelerl gibi devam eden gU.· 
liiltn kayrunz, ııart-,ız oo~u.n bir ne
Şe ldJ. Bu neı;enJn önünde her.kes 
~llstı.yor, yıılmz çocukların taze 
hlllıı:erelerinden fırla.yan ve taze 
'"a dalgalan resmeden sesten ok

lat fırlıyordu. Kurşuni kesif göL 
!:eler arasında. yüzleri yarı bclll 
1 • 

1
11alılüklann kımıldanışını ayak pa.-
ltttlan t.a.mamlıyordu· 

1 
Onlar koştula;. bağm~tılar; göz~ 

ettnı 1n7.e feryatların bir tirbuşon 
~bi açtığı yaşlı bir ndam pencere.: 
1ııı açtı onlara. seslendi· Fakat ta.
ıe boyna. gem vurulmaz çoeu!Jnk 
Clğı bu ses karşrsmda sadece gü_ 
l'llltUnün temposunu artırıll· 

1 
~·································~ 

L Şehir Haberleri 
································~································ • 

ilkokullar bu sabah 
açılıyor 

Orta okullar da yarm açılacak 
Dört aylık bir tatil devresin

den sonra ilk okullar bugünden 
itibaren açılarak yeni 940 _ 941 
ders yılı tedrisatına başlayacak· 
lardır. tık okullara şimdiye ka
dar 7500 talebe yazılmıştır. Bu 
talebeler semtlerine göre en ya
kın okullara hazırlanan plana 
göre yerleştirilmişlerdir. 

934 doğumlu talebelerin gös. 

terişli olanlarının da kaıbul edil
mesi için maarif müdlirlüğti ta
rafından bütün okullara tebli
ğat yapılmıştrr. 

Okul kitapları ha.T.lr olduğu 
için tedrisata derhal başlana. 
caktır. 

Orta okullar. da yarın açıla· 

ca.ktrr. t 

Fındık mahsulümüz 

Lise bitirme imtihanını 
kazanamıyan talebeler 

hakkında 

Maarif Vekaletinin 
·bir tebliği 

Maarif Vekilliğinden tebliğ edil~ 
miştir: 

Bazı gazetelerde devlet orta okul 
imtihanı ile lise bitirme imtihanı
nı ka.zanmıyan talebenin okuldan 
çıkarıldı.klan ve talebe velilerinin 
bu halden şikayetçi bulundukları 
yazılmaktadır, 

1-VAKIT 80 EVL'OL 1940 

vi!!üP düşündüAçe,: 
~ ~ ~ --
Mektep yaşı 

.. ~a.zeteler, bu yıl 1933 doğumlu çocuklarla birlikte 1934: 
l~~erın de mektebe alınacaklarını yazdılar. Bu sonuncular için 
vucu.~ erken inkişaf şartı da koşuluyor. 

. 1940" ın bitmesine üç ay var. 1933 ün ilk aynıda doğan 
bır çocuk 1940 ·biterken mektebe kayt olunabiliyor. Halbuki 
bu yav~ üç ay sonra sekizinci yaşını bitirecektir. Ayn.ı vazi
;ve:tte. d~gan "1934" lülcr de yedisini dolduracaktır. Aynr yrlm 
ı~ıncı kanunla birinci kanunlarında doğan çocuklar arasında 
hır yaş fark olur. Şu halde kayt işlerinde, yıl yerine, ay hesa. 
bı tutulmak daha uyğun düşer. 
ben' Bu, hemen kabul edilmesi lazım gelen bir şeydir. Fakat 

ıl? ası_l nıaksa.dım bu değil. Bizde ilk okullar nizamnamesi, 
haylı eskıdir. Arada sırada tef erruatr üzerinde oynandığı, lhir 
Ç()k noktal~rı değiştirildiği halde "mektebe !başlama yaşı" 
hakkındaıki esaslı yere hiç dokunulmamıştır. 

b 
Halbu, ki asıl üstünde dü.5üntilmesi lazım gelen nokta da 

udur. 
Bir Çocuğun ilk mektebe girebilmesi için yedi yaşmı dol· 

~~tı_:masmı şart koşanlar, acaba, ne gibi sıhhi, i~timai ve mu-
1 1 sebepleri gözden geçirerek bu neticeye varmışlardır? 
.. Ö~le sanıyorum, ki bu iş derin :bir tetkikten ziya.de, gelişi 

guzel ~ır ~re:ık programına uymaktan doğuyor. llir ihtiyar lındın onları sustur
lııak l~ln ~vlnln kapısmdıın ı;:ıktr,~ 

;~: ~:~~ ~~~~:;~nrı:u;::~:~~ ihraç komitesi tarafından 4 7 ,5 kuruş 
~:::,·,::,.~

1

:;~: ;:;;: • olarak fiyat konan "fındık , 

Bu ilti imtihanda herhangi bir 
del"8ten kaza.nınıyan talebe yüksek 
kademedeki tahsil müesseseine de
vanı edemez· Henil.z ikmal edeme
diği orta okul veya lisenin son BJ

lllfına. dcva.m kendi elindedir· Ta.. 
lebe, isterse,' okulunun mUdürilne 
yazı ile müracaatta bulunarak et
\lfta kalma. vaziyetini kabul etti
~l bildirir ve bu suretle smtfa a
lmır. Bu suretle son sınıfta bir yıl 
dönmüş olan talebe, okula de~~ 
hususunda diğer smrf talebelennın 
haklarına sahip ve vazifelerinden 
mesuldilr· Ancak bu talebelerin, a. 
ilevt ve zati hayat zaruretleri ~il· 
şüntllerek okula. devam etmedik
leri takdirde muvaffak oldukları 
derslerden hntihan olmak killfeti, 
kendilerine tahmil edilmemiştir· 

Çun!u bırim ır'k, ve iklim ve cemiyet şartlarımızda mektebe 
~aşlam~gı .. bu kadar geciktirici vasıflar bulunamaz. "Kabul" 
un ~u~ türlu şartlara !bağlanmadığı zamanlarda 'biz, beş yaşında. 
pekfila mektebe başlatılır ve uzvi, ruhi hiç bi:t> arızaya uğra. 
madan olrutulurduk. 

''·bir kö,eden bir kii~eyc fırlatı- , 1 Gı.resunda 34 kuruşa satılıyor 
il tas pa~aları htzmı artım ıırtı. ı I Ç ' 7 ~ devaın etti. Ilu güzel YC kPn· • 

llmi ve terbiyevi usullerden U7.ak mekteplerde, tccrü:be
den başka bilgisi olmayan ellerde sakatlanmadan yürüyebilen 

bç?CuJda~, bugünkü ileri sistem içinde, herhalde dah:ı. düzgün 
ır tah.sıl~ kavuşabilirler. 1ndrn bao:l•asını dintemip'n ~ağın Tek kalan ahcı vagonda 1200 lıradan fazla 

~tız:ırası k:lr.,ısmda solmk nr:.ıta... kazanç temin ediyor "Maa~ ,Yekilimiz, ehemmiyetli adı.mlar atarken. kararları
nı Şura suzgeçlerinden geçirmek itiyadında bir zattır. :trfa.n 
akışına yataklar hazrrlarken ferdi kalmaktan çekinen bir ·•ııda. dota,.,nn bu ha:rntlYPt4) kız· 

~<lrm oma bu afa<'~'l~lık - h:ıkkın-
a da hayranlık (luymaclnn· 
.. Ontann tm:, toprak bulanmış 

l tı7.lerino di'klmt ettim, J;:cnılilerlni 
~ijkiıta da\ et edenleri asli\. hn.lır-
1:ı.samı~·orlnr<lı· O kadar kcnıll çağ. 
al'Jnın ham m:ı dalmı~lar(h• mr 
lln n.khm:ı. ~elıli: 

1 
'•- .Acaba hrp biiylC' nıl itlik!' 

11 
Yt-Pinıiz kemli ç:ığmmm hıuicln· 
ekil(•rj .:rol.mu~ mu sayardık! 
~ahahm "Mi h:ıva<:ı lrinıll' <1r:S 

llıiithı~u, süklıta. daYet ~drnlerin 
?1<1ıldan cevaplar sadece gürüllii 
ldj. 

.. g:ıat sekiz bu~uktn· nirclcnbire 
J;uruu ü ler ltc~lldi· 
~ Çoculdara ne oldu dir~ Jlf'nrc-
•e ı . 
1 

1 erı bn.şmn çıkardım· ~eldz çoculc, 
n"(}sJ de h!l7.ITO] \"87'.iyctinıJe itlilPr• 
aılyo İsUklal l\fa.rc:;~ı ~n.lıyorılu. 

* ~!; ~~ 
l'tnn1 senelik Cumhuriyet ı;un

runu • n manuq1m bana. FıC'ldz çocu. 
1(
1
:Un İstfklı'H ~fn~mr dlnl<"'ı·ı .. ıcri 
'ıt•lar hangi it>' hn lı!ah C'fl~lıİll;? 
nuhunıla bu tlisipllnl lmrıın blr 

~Oruk kiitlf'"l, ynnl rnt.nndn<ı ham 
lıı3ddcc:;i bul::ın milletin niçin )'ll'i:L

dı~1nr1 niçin ync;ry:ı.cağmı artık ne
den c:;ormahdır! 
h 'l'ürk inkılap ılavtı.'lma ~ocnk rep- f 
esind('n bah"ll13.k insana <lab:ı bil. 

l'Uk ümit ,.e nec;n ,·eriyor· 
l·'l'Urk lc;tlklflllnl Jmrto.rnnlar, 

llr]{ hayatını hürrircte ••arn5hı
~lar a~hk mii!ıtcrlh olabllirlcr· 

111lıunda. bu kadar hassacı bir dl
a lllln kurma.ya mnldedlr olan in· 
~lllıu-a sahip olan mrmlPket ö. 
~de hayra.le dilllan<"SI mo
' der bir t.epedcn ba.5ka bir §ey 
11.Yinaz, 

SADRİ ERTEM 

~~================= 
!?.liste: 

kadınlar arasında 
kavga 

h :Beyoğlunda Meşrutiyet ma
'" aııcsinde İkinci Ayazma soka
~da. oturan Ali kızı Fatma ile 
e ~~ yerde oturan Seher kavga 

1 t!U.işlerd.ir. Seher Fatmayı taş. 
a başından yaralamıştır. 

B!R ÇOCUCUN BACAQI 
KIRILDI 

~ Şoför Abdülkadirin idaresin· 
il elti 2256 sayılı otomobil Vefa
~ a ~ah veci sokağında oturan 
aıih adında 6 yaşlarında bir 
~Oeuğa çarparak ibacağmm kı
\>1tnasma sebebiyet vermiştir. 
atalı Cerrahp3$ hastahanesi. 
~ kaldmlnu~ şoför yakalanınrş• 
il', 

BiR ÇOCUK B~~INDAN . 
YARALA.ı"JDI 

~5Soför Eminin idaresindeki 
~· :1 sayılı tak.si ot()mobili Be
~ ()&'lu caddesinde giderken, cad-
~l'ün bir tara.f mdan diğer ta. 
~tna geçmek istiyen Kasmı a· 
' da bir çocuğa çarparak ba • 
Ilı.dan yaralanmıştır. 

B1S1KLET ÇARPTI 
il l!akırköyünde bez fabrikas~
~ !I. Salrşan Zeliha fabrikaya gı. 
~l'ken Gazlıçeşmede Vira.ne 
~ddesinde oturan Hasanm ida· 
~ ettiği bisikletin sademcsine 
l'a~ kalarak bacağından ya-

Y~il Giresun gazetesi yazı~ 1 
yoı·: 

Esefle öğrendiğimize göre 
fındık piyasası bu sene bütün 
tatsızlığı ile devam edip git
mekte, fazla olarak alıcının sa. 
dece bir ecnebi evine, Hoştraser 
ticarethanesine inhisar etmesi 
ticaret kaynaklarını durdurmuş, 
adeta bu müesseseye minnetler 
ve ricalarla mal satılmağa ba~r 
landı~ı işitilmektedir. 

l<>i~ asıl garibi şu ki ihracat 
ko~itesi fmdrk içine ihraç fiya. 
tı olarak 4 7 buçuk kuruş tes
bit ettiği halde burada alıcının 
tek olması yüzünden fiyatlar 
gittikçe düşürülmüş ve 34 kuru .. 
şa alrnmaya başlamıştır. 

Hoştraser kumpanyası !sviç· · 
reye kolaylıkla sat~ yapmaık 
imkanını elde etiniş ibülumnak· 
ta, bir takım kombinezônlat'la. 
fiyatı d~ürmektedir. 

Bu günkü fiyatlara göre bu 
kupmanyan.m bir vagonda 1200 
lira lbir kar temin ettiği söylen
mektedir. 

Buna ticaret değil yağma 
derler. Bu sene esasen pek az 
olan mahsulümüzü değer fiyatı 
ile satamazsak yazık olacaktır. 
Bir vagon ic;te 1200 lira gibi 
fahiş ticaret yapan bu ku.mpan· 
yanın insafsız hareketine mani 
olarak köylüniln esasen bir a
vuç demek olan pek az mahsu
lünü değersiz fiyatlarla elden 
çıkarmasına mani olunmalıdır. 

Bu insafsız bezirga.nJ.arm öl. 
çüsüz adımlarını kırmakta geç 
kalmryalım. 

Giresunluların isteği 

Giresunlular, orada. bir Ak" 
mtlll Kıs Sanat okulu' açılması
nı istemektedirler. 

izmit adının değiş
tirilmesi meselesi 

Devlet olgunluk imtihanına ge • 
lince bu liseden mezun olan tale. 
benfu. yuksek tahsile intisap için 
geçirdiği bir ne.,,i •'giri§ imtihanı'~ 
dır. Bunu kazanmıyanm ala.ka.smı 
kestiği liseye dönmesi mevzuu ba
his değildir· Bu kabil talebe iki se
ne içinde dört defa açılan devlet 
olgunluk imtihanına her gnıptan 
a:-rn ayn muvaffak oluncaya kadar 
girmek hakkmI ha.izdir· 

Kısa haberler: 
lf. lzmirln Değirmendere nahlye.sln

de evvelki g11n aaat 13.30 da oldukça 
§iddetll lkl zelzele olmtl§tur. Halk 

korkudan evlerinden frrlryarak bir 
mUddet a.çrkta. oturmu_elardır. Zarar 
ve l}aııar yoktur. 

•' lzmlrde sattıkları kahveye çu· 
vaJ başına fatura ha.ricl fazla parıı. 

aldıkları zabıtaca teııbit edilen lkl 
kahve taciri adliyeye tevdi olunm~
lardrr. 

ıt$ Birkaç gün evvel Ankaraya git. 
m~ olan Maarif m$).dUrU Tevfik dlin 

basiretle hareket eder. ' 
~ Fakat ilk tahsil için yaş meselesinin Ştırada konW?uldu
gunu lı~tırla.rnayorum. Bu, belki daha ehemmiyetli bir çok 
meselenın bu Şuraya yığılmış olmasından ileri gelmiştir. 

Yahut, buA mevzua temas edilmiştir de, ll:x!nim gözümden 
kaçmıştır. Hulasa ben, şu mektebe başlama yaşr üstünde dur 
manm zamanı geldiğine inamyorum. • 
. M~mlcket hekimleri, pedağoklarr, tecrübeli muallimleri 
ı~t~r, b~r kongre ile bir araya toplanarak, ister bir anketle 
fıkırlerı sorularak bu uğurda seferber edilirse, hayırlı bir neti
ceye varı1acağını umuyorum. !Jk bakışta basit gibi görünen 
bu davanın arkasında, kaybedilmiş yıllar olduğu düşünülürse 
acele etmek lüzumu da kendiliğinden ortaya çrkar. 

Hakkı Süha GEZGiN 

lngilterege satilan 
tütürnler 

Mübayaa hak.IO~n Nemli zade Midhata 
verilmesi hakkında bir tüccar diyor ki : 

Britiş firmasının kararına 
kimsenin itirazı olamaz! 

lzmit Halkevi reisi bu hususu tavzih ediyor 
dönmllştUr. Orta tedrlAa.t kadrols.rm· tngut.erenln bize veJ'Dli3 olduğu 

daki muallim açıklan doldurulmu;r kredl mııkabUinde bizden her ı;ene 
tur. o.la.cağı tütünlerin bir firma vasrta-

haklı ve yerinde bulan bir makale 
nctretmlştlr. B. Ziya Bersl.s, Türkl. 
yede bu 1§1 idare edeblleoek dalın blr
Çok müesseseler mevcut bulondoğımu 
yazdıktan sonra l'IIlclhat Nemlln.ln her 
yerde tcşklUl.tı olup olmadığuıı eor
makm idi. Bir ark:.ulaşrmız, llerl •il· 
rlilen lddiala.nn hakikat.en varid olup 
olmadığını anlamak lçio tan~ blr' 
tütün ttlccarı Ue görfü;roüş ve fiklr

lerlııl almıştır. Bu tuccar, meeeleyl 
etrafı lle Iuıh ederek deınlştlr kl: 

Di1nkü gazetelerde İzmit adr "1.zmit Halkevi müze ve tarih * YUksek mekteplere devam eden 11lyle idare edilmesi ,.e bu fikrıınm da. 

nm ••tzn.ik" adı ile karışmasını şubesinin !zmit kelimesi ve lr memurlardan son mıı!larda oıanııı.rn "Nf'lllldi zade Midhat,, firması ola.rak 
önlemek için 1zmite "İsmet" a- mitin adı hakkında Halkevine bir sene daha mllsaade edilmesi, diğer kabul edilmesi, ba.7;1 tütiln tü.ec.ıırla.
dmın verilmesinin 1zmit Halke. bir takrir verdiği doğrudur. ıımrtıarda olanlara ya mektebi veya rınm ltl.ru.ın.ı. muclb olmuştur. Bu 

Vı• müze ve tarih şuıbesi tarafın- Ancak idare heyetinde görüşül- memurıyet.ini tercih etmesinin teklifi ıtırazda. t.ek elden l\lldhat Nemli ta
l kararlaşmI§Ur. rafmdAn idare edllmeslnbı yerlnde 

dan bir teklif edildiği yazı • memiş ve muhteviyatı hakkın. :t- bınirde tlittin piyasasının bu se- olnuulığ'ı, diğer tfüıcarlnrm da. i<ttlrlik 

mıştı. lzmit Halkevi reisi Meh- da kimseye beyanat verilmem~- ne lklnciteşrl.u içinde açılacağı tah· ettlrU~\ 11.lznmu ileri sürülmekte 

met Ali Kağıtçı tar~~ndan Ç~- tir. ,Me.zkCır haberin Parti ve nlin edilmektedir. Açılma gUnlinUn ıcıı. TUtii.n mecmuuı sahibi Bay Ziya. 

kilen bir telgrafta şeyle dem- Halkevi ile alakası yoktur. tesbitı için yakında. alAkada.rtar ara- sersıs birkaç gün ewcı bir sabah p· 
yor: ımıda toplantı yapılacaktır. zetesinde tuccaria.nn bu lddllarmı 

---;--m-v-:"\---:r-!""V~--------------avnz-;--v_. - - - - -\..LKW..A- - - - ·~ - _,_,_ :..w.<..v,ı.r--'..LA.JJ ~ • ,..., .._... ..._... ......... __. .._.. -.._...- ...._.... ....._,.. ........ ~ 
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Amerikan sefiri beninı Meksiko-
ldig" imi öğrenince derhal şe-

ya ge · tti B 
f . b"r zı·'-·afet tertip e ·· u re ıme ı ,, .. . 'k 1 . f tt bane go1JU Meksı a ı 

zıya e e şa 
kadınlar, ~eçici .A.nıerlkaltlar, mer~ 
krzln tanm.mıı:ı Fransızlar.ı ~ar~ı·: 

B b d Paterson sUlalesının 
en ura a tr adamı 

yeO'ane varisi, en kuvve 1 

l .. U .. b"yu .. k bir muvaffakıyetle 
ro nu u. . muhakkak 
oynadım .. Bankerlcrın 
ki Peterson'a yapılacak .~ek~lcrl 

d Ü k.. babamın golgesı bu var rr, ç n u .. üştür 
memleketin üzerine çokm ·• 

·· k"'laAt "ekme Sefir hemen hiç muş u .., • 
den benim için her müsaadeyi. elde 
etmişti· Neredeyse öldürülmUş o· 
lanlann derilerini de verecekler-
di· 

- Bu keklikler sizin·· 
Der gibi: 
- Mahk!mlar emrinize amade· 
Demişlerdi. . . 
Fevka16.de centilmen olan Meksı-

ka dahiliye nazırı benbn h<jr yere 
girmem için beyaz kartını verir .. 
ken şöyle demişU: 

- Aziz aostum Mösyö Pater
son .. Santa Kruz'un kıymetli misa
firi olacaksınız .. Hapisane mildürU 
telgrafla emirlerimi aldt·· Her is
tediğiniz için size evvelde müsaa. 
de verilmjştir.. Yalnız adaya bir 
yat getirip mahpuslarla kRçmak 
yok ... Ha! Ha! Ha! <loğruım te· 
şebbüsünliz çok asil bir düşünüş 
mahsulü El Nasyona.l gazetemiz 
yarın size iki sütun tahs:~ erlecek·· 
Cehenneme dü:wn zııvn.llı in!98.llla-

• 

Aşk ve macera romanı 

zırltklar yapıyorlar .. Küçük körfe
ze giriyorduk .. lşte hiç bir ağııcm 
yeşermediği adamk·· Tepede küçük 
bir kale var .. Beyaz duvarları kiL 
ı:ük ~arakaları görülüyor. Bi; ke
narda iki katlı bir pavyon ve hep
fili bu kadar.. Kurak mıntakalarm 
Krsır ça~ılıklarr, kayalıklar, hudut. 
suz denız ve hepsini saran bir sis 
t~b~.kası.. ''Burası mı,,? diye dü
ışünuy?rum .. Fakat işte bir çok kim 

Yazan: 
Moris dö Kobra 

:milyarder. Bu çok gilzel, çok asil 
bir teşebblis! .. 

Hani nerede ise nazır boynuma 
sarılıp iki yanaklarundan öpecek -
ti.. Ben nazırın bu gibi sözlerine 
mani olmağa çalışryordum, fa.kat o 
devam ediyordu: 

- Pardon Senyor pardon·· Fil
hakika bir çok hayır severler böy· 
le teşebblislere girişmişlerdir·· Fa
kat Mösyö Aleks Paterson'un, bL 
ze bir çok iyilikleri dokunan büyUk 
sanayicinin muhterem oğlunun 
böyle bir hayır işine kanştnı.Ş ol· 
ması bizim için çok mühim bir me· 
sele, emsalsiz bir hadisedir .. 

Bizler için böyle muazzam. böy
le mükemmel bu kadar az~ mü-
heyyiç bir h!dise olamaz. ' 
Nazır ıözüne kuvvet verebilmek 

ümidiyle bildiği bUtün şatafatlı ke. 
limeleri üstüste yığıyordu. 

Çeviren: 

Muzaffer Acar 
Biraz sonra, muavinin.in kulağr. seler ı.skele üzerinde bekliyorlar. 

na. eğilip şöyle mırıldandığnıı duy. Santa Elena'nxn kaptanı bana te-
d~: k tk er e er gösteriyor: 

- Bir hiçmiş gibi duran ~u Ame-
rikalının kim olduğunu biliyor mu- -A- İşte hapisane müdürü son ek. 
sun? Dünyannı en zengin adamı selans general Fransisko Fiero 
milyarder Patersonun oğlu.. Öyle sonra başgardiyan ve iki muavini.: 
:r,amıediyorum ki serbest bırakılan B.unlar hep sizi bekli,•or MösYÖ·· 

b dı,·or. " ' • mahklunlara çok ir maaş bağlıya. ,, 
cakmI§·· y · · 

Muavini de şöyle cevap veri- · er?, ınıyorunı, takdim mcrasi-
lnl· Mutekabil selamlar .. El sıkış-

yo~u kğer bil.ın.iş olsaydım, ben :~arı ... Acaba bir de kıtayı teftiş. 
de karımı öldUrilrdüm- geçırnıeın lazmı olacak mı? 

Bunl"r benim seyahatim.in gil- Hapisane nıu··d·· ·· tik l b' .. d . uru m emme ır 

IUnçlü tarafları·· Hiç kimse hakiki \~~ .. Pişn:ıiş toprak renginde bir 
gayem! bilnıiyor.. Çünkil nihayet c~. 1• simsiyah gözleri var·· Yü· 
ben de vicdanımı meaul tutuyorwn· zunde Yara izlerı· .... 1.. D d kl .. goru uyor.. u-
Eğer gayem ha.kika.ten azvallı mah ba kar~m uzerini gri, kesik bir 
kfımlan hürriyete kavuşturduktan ryr Sfuılüyor. 

eski hayatlarına dönmekten 
sonra Isayclı 0 zaman belki dahi!L . :- Mösyö Paterson, diyor· Da.. 
meno ........ ~ go .. sterıniş olduğu 1ü • hılıye nazın evvelki gün telaraf 

• • · • • • • • • • ye nazu.......,... çekti Ad " 
! t • di s ·t fi hake~-;., olurdum·· Fakat ·· aınıza şeref verdiniz .. Bu-
ş e şım a.nta Elena. gemisin. u arı t..U.U9 tir · tik rada kendi evinizde lıniş gibi ha-

de herkesin hürmetine mazhar olan bugün beni harekete ge e.~ ":ı - reket edebilirsiniz. 
bir peygamber gibi Santa Kruz a- b ı aşkından ziyade tecessus e • 
dasına gidiyorum. Gem.iye bindiğim ğ~ mi? Haydi kendi kenkd~e,.,~o. ka.tbTeşekkür. ederim geneml. Fa
zaman kaptan güverteyi temizleyen medi oynamakta mana. ~o ··· ~er bi ~· ·:~e~~ eviniz" tabiri beni 
bahriyelinin kıçma "iddetli bir tek. alelade bir serseri BerJer caddesi li :.a2: ~k~t~. Sizin m.isa.firpervcr-
me indirerek il.deta uludu: cinayetini. · iıJlem.iş olso.~.dı, ben bu ~':Z1 ılanilıaye suiliJtimal edecek 

, degilıın.. 
• ffit.UA.dll•L-....:l.wo..hAlU-1'1.Q.1\AJ:::..lll.U'J.;!ıW;l..ı..----------,;;......;;;.;. ______ ~~~~~~~-

•• - 1ngiltereden aktedilen l~ mil
yon Sterlinlik istlkrazm senevt faiz 

bedeli olan takriben 870.000 !nglll:ı: 

llrasmm, tUtlin teslimi suretile öden
mesinin tekarrilr etmiş olduğu ma. -
lQmdur. Ingiltere btikfıpıeti yukarda 
yazılı miktarın tutarı olan ve alettnh· 
min 4-5 milyon kiloya. baliğ olacak 
tutlinlerin mlibayna Ye tesellüm lşl.ni 

lhtisası hasebile merkezi idaresi Lon
drada olan Brltlş - Amerikan Tobak
lto şirketine havale ctm~Ur. 

Britış _ Amerikan Tobakko bey
nelmilel teşkila.tı olan muazzam bir 
şirkettir. lngııtereden maada bilu
mum lngiliz mtistemlelı:e ve domin· 
yonlarında, Mısırda, Filistinda, ~ima.. 
li ,.e cenubi Amerikada batta Çinde 
vesair birçok memleketlerde bliyük 
isl!hkak merkez ve fabrikalarına ma· 
ilktir. İngiltere htikfımetinln Türkiye 
den mUbayaa edeceği böyle mUhlm 
miktarda tlilUnüo ı:nr11yatmı temin 
için mczkür şirl>etin teşklla.t ve !aall· 
yet saha.sinctan istifade etmcği dil. 
ıılinmUş olması pek tabüdir. 

Britlş şirlteti eskidenbcri TUrklye
de ıcrayi taaUyet etmektedir. Ilk za· 
mantarı ibtlyacatm1 doğrudan doğru. 
ya. mUstahsil<lcn mubayaa. ederek, 
Istanbul vesair limanlarda ihdas et· 
tiği dl'polarda imal surctile temin e
derdi; sonraları bu faaliyet tarzını 
piyasadan hazır tiltün mübayu et. 
mek, yıı.hut muayyen evsaf ve §erait 
havi ıılparişlerini muhtelif tüccurlar 
arasında taksim etmek sureti.le olan 
bir tarzda tahdit etmiştl 

:Britiş Ttirkiyoden maada YunanJ.s
tan ve Bulga.ristanda da ayni tarzı 
fa.allyctl - halen - tatbik etmekte· 
dir. Biltün bu işler Londra JJJ.erke
zinde bulunan "Yakın Şark TUtLtnle· 
rl Umum Direktörlüğü,. tAraftnda.n: 
idare edilir. Bu mühim ouben.in mü· 
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Yeni i ek çoraolara 
katmerli bir selam ! 

7.30: Program ve m::?!lı!ckh ısaat 
a.yan, 'i .33 MUzik: I'l3.klardan h&!it 
pros;"ram. 3.00 ; Ajans h:ı.berleri, 8.10: Yazan: ıskender F. Serleııi 
Ev kadını - Yemek list~i. 8 20/ 8.30: 

.... ,.. AMAMEN yeni bir tarzda ha~rlanmrş yerli jplikle, 
yepyeni tipte, dayanıklı bir "yerli c;orap'' imalatına 

ba.şla .. "lacağmı okuyor: sevi~iyoruz. ~an:lyi hayatnnızm inki~afı 
ba.kımr.ıdan olduf;ru kad:ır, ıçtimai düzenimizin devamı namına 
seviniyoruz . .Aile dirliğinin garantisi olacağını uLlarak sevini. 

Müzik: Hant muııi:d progr:ım:nrn de· 
vanıı, (Pl.J ı:.:.30: Program ve mem· 
leket aA.at ayarı, 12.::3 : MUzik, 12.50 
Ajamı haberleri, 13.05: MUı:ik, Saz 
escl'lerl, 13 20 11-1.00 Mt.izik: Senfonik 
program (l'l.J lQ.00: l'ro~ı·am ve 
memleket ııaat ayarı, 18.0a : .Milzlk: 
Radyo caz orke:otrasr, 18.40: JJ:Uzik, 
Fıunl heyeti, l!l.15: Konuııma ( lsta.. 
tiııtik umum mUdürlU~U ı, 19 30: 
memlekl"t saFıt ayarı Ye ajnn~ haber
leri, 19.15: M.Uzik, 20.15: Radyo ga· 
zetesi, 20.45: Mtizik: Muııll<i kaley. 
doskopu, 21.00: Miiz'k: Dinlrylci is· 
tekleri, 21.30: KonU!~m~. 21.45: MUzik 
Radyo orkestrası. 22.30: Memleket 
sa.at ayarı, Ajnn.ıı b.::ı~rlrrl, 22.45; 
Müzik, Damı m•iziği C Pi. I 23 25/23.SO 
Yarmkt program ve kapanış. 

Yusuf o gün kim varsa 
hepsini yenmek istiyordu •. 
Hamdi Bey tercdc!iıfü. dutla: .. -19-

".>kka hafifti. Fakat, tığ gibi ys 
kı§ıklı, toyu bosu yerinde, ~ 

YOT'UZ. 
Meseleyi bu kadar büyütmeğe lüzum yok mu?.. Geçenler 

de "Son Dakika'' gazetesinin "Güler misin Ağlar mısın?" sütu· 
nuııda~öy1c b:r fıl~ra okumu~tum: 

, muzları kalkık, göğsü geniş t:ıı 
pehlivandı. ,, 

ğmı büktü: 
- Vall:lhi, r-... ..,,, ~-:~'r. ala.tur 

Ba.bası oğluna soruyor: 
_ Bugün mektepte ne öğren

ain evladım? 

- /pclvbüccğinin faydalı bir 
m.ah1ıl1; oldıığunll öğrendim ba
ba? 

Rabrı içini çekiyor; oğlunun 
saçları;ıı oh'}ayaral:: 

- Ah evlcfrlım, "diyor. Bir de 
mıncııin ipe!.; çorap mc..srafının 
bana neye mal oldrığunıı bilsen! 

- E\·et. lpck çorap aila ha.. 
yatına girmi, am<ı.!1sız bir kurt 
gibi mütemadiyen keselerimizi 
kemirip çürüten bir giyim bela: 
srdır, tatlr bela! ... Onu karmuza 
alına.ğn. mecburuz. Geçiminde.n 
mes'ul olduğumuz kadmlanmı· 
za almağa. mecburuz. Fakat al
dıktan sonra ken4ilerini i:le 
memnun e<l{:bilsckl.. Buna im. 
.kan yoktur. Daha giydiklerinin 
ikinci günü, ~lki de hemen aka.· 
binde bir yerinden sökülüp git
tiğiıı.i. yüreğimiz, yana yana 
seyre:ieriz. 

Ara.m1zda. şeyta.nm ltfilihmı 
ters giydiren kadınlar vnrdır da:, 
ipek çorabmr ayağına ters giy. 
diği halde bir kazanç elde ede· 
mez. Tükrükler yapıştırır; ()r.. 

dürür, tamir eder. Fkat delik» 
yine deliktir! 

Ondan sonra haydi bakalım. 
yanisini almağa. çıkın.ız. Yem-
den itinalar, yeniden masraf. 
lar ... Bütün fedak!rltkla.ra. rağ
men karmizI memnun edebilse
niz lbari.. Ne gezer? ~dığmı
zm. ikinci günü ve 'belki evin.iz.. 
den çıkıp soka.ğx döner dönmez, 
yahut rbiraz seri>es~ bir ayak 
ayak üstüne atma neticesinde 
ipekli çorap Y,ine gürler ... O ka· 
dar ki, ikeskin bir gözle bak.ıı
CS.k olsak, lbu.::.oi.inkü ipek çorap
lann bir yer:nden kaçıracağım 
sanıyorsunuz. Bu işveli sa.da.. 
kat.Bizlik kar§ısmda. aklınızı ka· 
çırmamak imkô.nsrz !... 

Bunun için, tamamen yeni 
meziyetlerle yeni bir day:ımklr, 
ipek ço:rabm çıkaca.ğmı gazete
lerde okuduğum zaman, pek 
ha.klı olarak sevindim. Her se
vincin olduğu gibİ, bur...un dahi, 
temin edilişi veya. edilecek bir 
mmıfaati bulunduğunu düşüne. 
rek sevindim. Ümit dünyası bu! 
Belki karıla.rnn.ızı bu çoraptan 
olsun nıem.nun ederek çenelerin· 
den kurtuluruz~ diyorum. 

IIIKMET MVNJR 

ka gürC'slerc r2k a!rhm ermez. Dediler. Yusuf bundan şüp. 
Maamafih. idd ia <' '1 ~ ·· · ' ir'm ki, heye dü~,rt>k. i'!yakta durdu ve 
bu nevi giireşlerde tesadüfün • ihtiyar J.akeme: 
de rolü vardır. - İsterlerse. ~imdi tekrar 

- Yani Yusuf, Uehmedi tc. güreşiriz. O olm~z:ıı. b1 ~k:ı pch 
sadüfcn mi yendi demek isti· livanlarla da gürr~c hazırım. 
yorsunuz? Dedi. Hergeleci ayni günde 

Halil, Yusufla karşılaştıg 
zaman, hem de onda.o gösteri• 
siz görünmüyordu. 

Yusuf, Balili görUnce seviO 
mişti. 

Onl:ır biribirlerini çok iyi U 
nn·lardı. 

ingiltereye sahlan 
tütün!er 
( ll<ı~ turııfı .l ünciide) 

dnrü son zamanları gazetelerde ekse. 
riyet1e ismi geçen, yıı km şıırkta u· 
%Ull müddet bizzat icroyr tnaliyd et· 
m~ olan Mi.ster Saviç olup: Mister 
Brin namında ayni surette u::un sene. 
lerdenbcrl bu havalide alelhusus TUr
klyede ikamet eden bir muavini var 
dır. 

-------------
:E ?azar tesi Salı 

- JG Ey?ül ı f. Teş. > 

Yusuf bir kere. o tarihten~ 
yıl önce - B:ındırnrn.da güreş 

duruyor. Halil pehlivanı o zamandanbe 

- Evet .. evet.. hakikat bu· tekrar güreşi kabul ctn-cJiği i· 
dur. Yusuf, l\1ehmedi tesadüfen çin, soyunma odasına gidip gi. 
yenmiştir. Buna mis~l :rpi isti- yinmeğc başlamıı;tı. 

görmemişti. 
yorsun uz? Ar7..eclcyim: Yusuf, Yu'Juf, hala oı ~acl:ı 
vücudunu fazlaca yağlamıştır. du. 

Yukarda yaz;ldığı Uzcre Türkiye. 
den ıenevl 4-5 milyon gibi bUyUk 
btr mlkta.-ıfa tütUn mUbfl.ya.ıı.:sı mec
buriyeti tahaddüs edL,ce bu mruıım 
i§i te~a mak.ııadile buraya gelen he· 
yet ihUyacatmr do:rudan doğrUya 

ma.tt&h.silden mllbayaa ve bunları biz. 
za.t ima.l ve ihzarm i.8ttlıam edeceği 

te§kll&tı yapma.it t:krlni gUtmeml§ 

:::.::: 

1 

L~ ' aban er; ~7 ::-atıan 
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Gllnetln 
dotufa lS 65 ıı 51 6 66 tı 00 

Ofle ız Ot 6 08 12 Ol 6 09 
tıdncU 15 21 9 28 15 28 9 29 
Akaam li 56 12 00 17 l5t ll 00 
Yatın 19 28 1 31 19 21 l U 
lıma1< ' 16 10 19 ~ 17 10 %Z 

olacaklar k!, bu Jkl kendi nezaretleri .sfllere ödenmest iktiza. edecek flyat
tahtmda. yerli bir firmıı:ra havıılc et· lar ile; bunların tarzı fmalAtmm tes.. 
mek hususunu tercih etml§ler, Midhat bft1 yUzUnden ameleye ödenecek ima· 
Nemllyi tenalp ve intihap etmi§lerdlr. l!t bedelleri ve bunlara. alt bllcUmle 

Mnltlm olduğu üzere, MJdhat Nem· kararlar Brltl§ tara.tından almmıı o-
11. memleketl.ritlz dahillndo muhtelit lacaktır. 

13tihsal mmta.kalarmdıı kuvvetıt mil- Bu ehemmiyetli J§ln idaresi uhdesJ.. 
bayaa. te§kilttx olan ve muhtelll ihraç ne tevdi edllml§ olan Nemli mUbııya.• 
liman vo merkezlerinde en modem ve atını Brıu, ııılrketinln tcs'bit ve tayin 
vaat depolara malik olan bir t1lcca.n· edeceği fiyatlar hududunu kntJyen a· 
mızdır. Ayn! zamanlarda Brftlş ne u· pmıyarak yapacak ve tUtUnlerl gene 
zan aıenelerdenberl 1§ yapan !irmala. mezk~r ıtrketin lrae edeceği. surette 
rmıızın eobaşmda gelenlerdendir. Bi· imal ve ihza.r edecektir. 
naeıuı.leyh Britlşin böyle mühim bir Binaenaleyh bu tUtUnlerln yalnız 

vuUeyi Midhat Nemllye havale et· Nemli tarafından alınmtş ve lı;lenml§ 
mJt olma:ımt tab!t bll' hareket olarak olmallfle, mUteaddlt firmt\lar tarafın. 
telAkkl etmek iktiza eder. dan satın almmıı.ın ve nızıırx nrıunnda 
.D!ğer tara!ta.n Britli tirketinin .bu mUstahstlln mentaatiJli muhafaza. ve· 

gibi bUyük bir !§in idareslnl ihale e. yahut tezyit edecek bir lmll görUle• 
decekleri zat veyahut şirketi intihap memcktedir. 
otmecl ktmdlslıı& alt .sarih bir hakla Zira gerek mUstaluıile verilecek fi. 
olduğundan bu itJ.barl& da, biç ktmııe- yalların tayin ve tehdidi, gerekae 
nln lXlyle bir karara. itiraz haklan tarzı imalttm tesbitl Brlti,e a.it ol· 
mevzuu'bahla olaınaz. duktan sonr& mubayaa. vesairenin bir 

Mehmet ancak Yusuiun kisbe· İhtiyar hakerr.: 
tini tutmak suretile vücudunu - Ne duruyorsun. Yu!'uf pcn 
kavrayabiliyordu. Halbuki, Her livan? Dedi, giyinme ~c gitsene. 
geleci yo.ğlanmakta itidali mu.. - Yok• canını. Bir yere gi. 
hafaza etmiş ve onun bu hare· decek değilim. Böyle düğlin gü· 
keti Yusuftın lehine olmuştur. nünde insan bir iki gürc::ılo er 

- Pekala. Düğün üç ~Un sü. meydanrnr terkcder mi? 
recek. Pehlivanlanmr.z üç gün - !yi anı:ı., bir defa da iki 
köşkte misnfir kalacaklar. Ya~ tanınmış pehlivanı y~nPne baş 
rın. tekrar ikisinin güreşmesini veririz. Sen de başpehlivanlığı. 
söyliyeceğim. Şimdi siz, !benim nr gÖSterdin ! Hergeleciyi yen· 
de fikrime ufak bir şüphe so'K. dikten sonra, burada. sen.in kar. 
tunuz. Aca.ba, bu, Yusuf un bir şma kim çıkacak? M:E'ydanı ö· 
hilesi midir? teki çrcı.ılc.lara b;ra.kaltm da, 
· Cafer Bey, bunları söylemek· onların güreşlerini de st'yretsin. 

le beraber: ler. 
- Şimdilik hakem neticeyi Yusuf, ogün ıırap, çorap, Çer 

ilan etmiştir, dedi, Yusufun bu. kes orta.da kim vars::ı. hepsini 
günkü hakkını verelim. yenjp te:rriz?emek istiyordu. 

Harem ağalarmda.n birine lbir - Haniya şu bana meydan 
kirmızı kese verdi. Yusuf mer okuy1n Çanakkaleli :ı.ere-de? 
dandan çkilirken, kırmızı altın Diy~ bağırınca, iri gövdeli 
kesesini Yusufun eline .srkıştır. bir pehli\·anın so~·unm:ı. oda~ın. 
dılar. dan çıktığı görüldü. · 

Bahçede - Cafer ve Hamdi • • • 
Beyleroen başka - şüpheye dü· Yusufun gifr.!eri birdenbire 
şen bir fert yoktu. Herkes Yn. :Q1~lda,m1şt1,. Çqk yakından tanr 
sufu alkıŞ'ııyordu. · · 11 ' dığı b;r pehlivan: 

Hatta Yusuf~: ." . . . ~ .... H :t - Ben geliyorum. Yusuf peli 
- Ç'ok iyi güreşti... ~· livanla güreşeceğim. 
- Çok çetin güreşti.. . ~ Diyerek, soyunTTia odasından 
- Çok kuvvetli adam.r · 1 ~ meydana doğru geliyordu. 

·Diye takdir edenler bile sayı• köşk salıibi Cafer bey işin 
sızdı. farkında ıfoğildl. Pencereden, 

Halil meydana gelince seıa.ııt 

!aştılar. j 
Yusuf sordu: 
- Nerelerdeydin be ağaJ11 

Çoktan beri görünmüyoı·dun ! 
Halil samimi bir tavırla ce'" 

:verdi: ) 
- Köyde oturuyordum .. Bi~ 

hastaıan:nrs. ~;~·~ çekilmişti~ 
Sen nc!dcrdesl.r.? 

- Biz de buraI .... rdayız be S• 

dıcım ! Ç&ğ.n-drlar .. Gel<lik. 

- Deni de Cafor bey istet 
miş. Seninle kal'şıla§acağrmI J. 
nmyordıım. H~rgelcciyi. Y.~ 
ten sonra, scnın ka;~~:ı ç 
doğru olmaz am:ı, onu :ben <l 
gözüme kestirmişt!..-n doğrusu .. 

- Eh .. Krsmct böyleymiş.?" 
yapalım? Yenmek de, yenilnıe 
te hepimiz için mukadderdir. 

1h ti yar hak.em. peJıliv~4 
SC'Slendi: , J 

- Ha.ıır olun, b'alta.lım. ~ 
lkisi bi:rden gülüştüler: ı"" 
Seyirciler b güreşi ~.I 

ciddi bir alaka ifo takip ediy:otl 
lardI. " . 

!ki güre~ d n in er .. ı eyaa.rund 
bu derece samimi ;;örüşmelef'ill 
den şüpheye düşe•tlcr de yo 
değildi. 

- Acaba. d:ı.m~rk!ı bir gür# 
mi olacak?: 

Binaenaleyh bu noktadan yUrUtUl· elden yapılmasile; muhtelit ellerden 
mekte olan itirazların varit olamrya.. temlnl arıı.smda en ufak bir tark bile 
ca.fI, yukardakl izahat ile tebeyyün , tahassul edemez; zira Britı, kendi 
ettikten sonra, memlcketlm.1%1 doğru· hesabına hareket edecek olan alıcıla· 
dan doğruya alA.kadn.r eden l§in ikinci rmı ayni tahdidat& tabi tutacak, ~h· 
ve esas aa.thasmı, yani böyle bil' tarzr ama. ait bir mUba.yaayı temin edecek 
İdarenin. memleketimizi ve mtlatahsl· muhtelit alicılıı.rm, neticesi kendi a· 
llmlzl zara.rdlde edip cdemlyccoğlnl leyhine olacak her bir nevl tezyldl 
tet1d.k etmek ]Azım gelmektedir. fiyatı tevlid edecek rekabetlerine ka.-

Macide Hanım bah~i kazan. harem ağalardan birine; 
mış, ve Zeynepten aldığı on li• - Yusuf pehii·ıan 
ranın iki buçuk lirasını vaadet. meydandan ç"kilmiyor? 

nedC!'l DUşünccsi bir çok Jdınseleri 
, ka.fasm;fa ycrctr.ıi~ti. 

tiği ha.remağasma vermişti. Diye scslcrıdi. 
Biraz sonra her iki pehlivana Yusuf başını kaldırdı: 

da:. - Beyim, hızımı alamadım: 
- Cafer Beyefendi, yarın müsaac!~ et te Balık~sirli Halil 

tekrar iki..ıizin de burada güreş pehlivan!a güreşeyim. O da. bc-
menizi emrediyor. nimle güreşm )k istiyor. 

Yapılan itiraz meyanında. 4-5 mu. tıyyen maydan vermiyecektlr. Pek a. 
yon kilo tutunun yal.ntZ bir elden mU· §lkAr ve tabi! olan bu vaziyet karıw 
ba:ynasr takdirinde mll.stahsilln alıcx· smda, 1ngllizlerin nıübayaalannı yal· 
ıun arzu ve hedefine tAbl olacağr, ıı. nız bir tek vasıta. ile yapma.larmm 
yatların yükselmesini tevlid edecek mUstabsU aleyhine bir vaziyet te§kil 
rekabete meydan verJemiyeceğt nok· edeceğini dll§Unmek doğru bir mtııa.
taıan ilet'l ıs1.lt1llmektedir. ba.za olarak görUiememektedlr. Kaldı 

Bu hususta hef' geyden evvel nazarı ki, bu sene Blrltiıin Midhat Nemliye 
ltlbare alınmam ltzr:ı:n gelen nokta se· havale ettiği tnUbayaat yüzl1nden fl· 
nevt ._.~ milyon kilo arumc1a talla. yatlar muhtelit mmtakalarda. yUzde 
lut edeceği tahmin .edilmekte olan bu 20 ile yüzde 35 arasında. bir tercf!U 
tntUnlerin mübayaa te!erruntmm kaydetmiştir. Bu yük.seklik blr kav• 
da1ma Brit!J tarafından idare edilece· lu mücerretten ibaret olamayıp !nhi
fi bUt11n icraatın mezkt\r §irlteUn di· .sa,r idaresinin istatıstiklerile de tcba· 
rekt!tıerine göre ifa olunaeağıdır. Bu rUz ettırllebUecek bir hakikattir. 
itibarla muhtelit mrntakıılarda mu.. Şurasını da ehemmiyetle kaydet· 
bayaa olunacak tlitllnler için mUstah· mek ltl.zım gelir kl İngiltere hUkt\. 

ınetl, 1ngiltereye tütün itha!Mını yu• 
karda. gösterilen miktar ile talıdit 

etmemiştir. Halen yolunu ve !;olayını 
bulduktan sonra; !ngiltereye satılan 
her hangi bir tUtun için ithal mUsaıı.· 
de.si -Llsans'ı- verilmektedir. 

TUrk tütünlerine, İngiliz fabrikala.. 
rmm verdikleri ehemmiyet \'e rağbet 
günbegün tezayUt etmektedir. BugUn 
İngiltereyo tutun sevkedllcmiyoraa 
bunun sebebini dUnya. vaziyeti hazı· 
rumda., sevkiyat güç, hemen de hJ.• 
di.rn olmasmda aramak ikUz3. eder. 
Dinaenaleyh Britlşin mUbayaatı diğer 
tüccarlarm İngiltereye ihracat hak. 
kını nezhetmlş değlldiı:_:.,. 

gittikten sonra o da buralardan u- yordu. Mary Lamort ikinci defa 
zakla5mıştır. Brunton (daha iler- mesai od:ısma giderken onun aşa
de göreceğiniz gibi) onu odada ğı katta olmasına imkfuı yoktu. 
ancak Mis Lamort'un odasma gi. · · 
deccği zamana kadar bir zaman • Mariz \·e ıptıdai kafasiyle olsa 
daha odaşında alakoyar ve bir da. bile yine kendisini bütün şüphele

Cafer \:>ey i tira.z etmedi : 
- Pekala. GUreşin bakalmı. 

meydan sizin. Fakat çocuklar sı
kılmıyor mr acaba? 

Çocci< v·.::lilcri hep bir ağız.. 
dan: 

- T1öyie heyecanlı güreşleri 

her zaman seyrederncıy:z, bey 
efen<ii ! Çuwklarırlız da merak
la seyredıyorlar. -Deyince, Cafer bey. hakeme: 

- Haydi, ba.şlasınh.r öyleyse. 
Diye emir verdi. 
Balıkesirli Halil pehlivan. 

:Yusuftan sikletçe belki eckiz on. 

zik güzelliklerden mahrum olan 
bir biçaredir \'e sersem kafalıdır. 
Gayet çirkindir. Kadın denecek, 
hoşa gidec~k hiç bir şef. yoktur. 
Seksepel"i yoktur. 

· Cafer bey de pcnrcredcn: 
- L..'ı.fı brraksL~lar.. Va1' 

r,.'.!c:iyor. 
Diye bı:ığmn.ca, ihtiyar,ha. 

kem derhal elin\ sallayar~ 
pehlivanla rn. clönc1 [l : 

- Bir ... lki... l.Uüüüç. 
Yusufla balıkc.sir!j Halil gi

re§e baş:adılar. 

Macide hanım tekrar Zeyneb! 
yanına koştu: 

- Amcam ile Hamdi bey balı· 
tutuştular. Hamd! be:y, bu seft 
Yusufun, y~nileeeğini iddia e 
diyor. Eğer kazamrs:ı, A.ıncaP 
dan elli lira alacak. • 

- Ne diyorsun? Demek .ı:i 
Hamdi bev. Balrkedrli Halil!! 
galip gclc.::cğinJen ~r..in, ö)'l 
mi ? 

- r;;;_ '"§21 

kika daha fazla onun mesai oda- rin dı~ında gördüğü halde niçin ı Eğer Viol.ct kadm güzelliğinden 
Çeviren: su. at DeırvDş 4l - smda bulunmasına müsamaha et- yalan söylüyor? (Daha ilerde gö. böyle yüzde yüz mahrum oima. 

mezdi.. Bunun için: receksiniz (. Niçin bir ba~ka kadı.. saydı, gayet kaba Ye çi. kin bir ka-

lan müm·~~Lct i ;.a3 a'.~~ak onurıJ! 
aralarıncln hir ~.oy olabileceği~ 
söyledi. Bocquct (eminim gaye 
samimi bir surette) efendisiyle s· 
rasında samimiyetin yeniden teef 
süs etmdiğini ~öyledi. Böyle b" 
ihtimali cerh \'e inkar etti. Mis V 
mort hakkmda kapnlr bir im3?~ 
bulundu. Çünkli bu suale bir İSi>' 
zikretm::den cevap yeremezdi. 

4 - Yazıhaneye saklanmış bu. 
ıunan Violet Burrage o gece ilk zi.. 
yaretinde Mary Lamort'un geri 
döndürülmesine sebep olmu§tu. 

Şimdi bu cedveli yine biraz de. 
ği~tirelim: 

ı _ Mary Lamort birinci defa 
olarak yazıhaneye gittiği. ~akit 
:Violet Burrage orada saklı ıdı. Ve 
onun orada bulunuşu Mary La
mort'un kovulmasına sebep oldu. 

2 - V1olet yazıhanede olduğu 
• (Ye perde aralığından seyrettiği) 
için MLs Larnort'un giydiği tuva. 
Jetin bütün, teferruatını inceden 
inceye ı;örebildi. 

3 - Mary Lamort'un üstüne 
suçu yükletmek istiyen Vio!ct 
Burrage yalan söylüyor ve yalan 
söylediği için de Mary Lamort'u 
o cinayeti işliremez bir hale soku. 
yor. 

4 - Viokt Burrage'in Mary 
Lamo:t'u bu ~e~::ldc su~ altına dü· 

~ürmek ve Maxvell Brunton'u öl- ru suçlu çıkarmlk için yalan söy.. dm taslağından başka bir ~v ol-
dürmek için zahiri hiç bir sebebi 1 - Ya Brunton hcrn~n Violet lenıek ihtiyacını duyuyor? Niçin masaydı, hiç bir crke~in o;a ba. 
yoktu. Burragc'den kurtulmuştur. Ya. bu yalanla nazarı dikkati kendi kamıyacağr, onunla al~kadar ola. 

Şimdi şu son ced,·ele dikkatle but da: üstüne celbetmekten çekinmiyor?. mıyacağı bariz ve a~i~a- hulun-
bakmız. O zaman 3 üncü numara. 2 - Violet Burrage, Brunton'u Niçin kendi nzasiyle o meş'um ge- masaydı, bu tahkikat evrakında 
Ya iyi bir tefsir verilince, dördün.. öldürmüştür. • cenin tehlikeli saatlerini odasında bir kere de Max\'eil Brunton'un 
eü numara kendiliğinden ortadan Fakat her iki ihtimale göre de' geçirmemiş olduğunu itiraf ediyor? muhtemel bir metre,;i olarak on. 
kalkznış olur. Vio!et Burrage bu mesai odasında Çünkü İı)İn içine yeni bir kuvvet dan da bahsedildiğini işitirdik. 
Xahlil derinleştirilince Violet Bur kalmamıştır. Kalamamıştır. Kal. ve sebep karışmıştır: K~skançhk. · ' Tahkikat htıkimi. kendi aczirıl 

rage hem itham hem de tebriye e- 'masmı i;;temcmiştir. Eğer Brun- Feci Ye vahşi bir kıskançlık. Se- itiraf etmeden evvel ''me(hu: ka. 
den i~a.desi bizim yok dediğimiz ton hayatta ise onu kapı dışarı a- n~lerce boğulmuş oldu~ halde dmr a~a~ak \'e mcyc'1:1a çrkar-
sebebı gösterebilir. tardr; eğer Brunton ölmüsdiyse o bırdenbirc patlak veren \'C bütün mak,, ıçın çok çalı~tı. BL.tü.ı e\'Ct 

Fikrimi izah edh-o!Um: zaman ancak kendisinin ~bebiyet kalb' . b··t·· he ı·~· . b" hemen, hemen bütün şahitlere şu 
Vı.olet h'ı .. ' . . k' hak"k t • . 1 ı mu"mk" 1 b .. mı, u un n ıgını saran ır c s ı· so d "C' d . ç şup;ı.esız · ı ·ı a <.vennı~ o mas .un o an u o. kıska 1 k 1 ak· d" ua ı ~ r u: ınayet esnagm a 

halde Mıs Larnort'un ikinci defa l'Jüm onu bu odayı bıran evvel ter nç ı ona 1 ım ır. ~ Bnınton'un evdeki kadınlardan bi. 
yazıhaneye gittiğini görmemiştir.~ ketmeğe sevkedercl~. ~ğer Brunton Fakat o kimi, neyi kıskanmak. '~ ri.siyle alaka~ı \'ardrysa bu ı~adm 
Violet yalnız Mis Lamort'un ilk ~'l hayatta ise metresının ikinci ziya-~ tadır. Onun ifadeleri;ıi bir kere l kım olabilirdi? .. 
gelişinde, efendisinin mesai oda.ıretinde onun odanın içinde veya ' daha okursanız siz d~ benim gibi~\ Bu suale Misters Bnmton, Cla
sında bulunuyo:du. Onun bu oda.<I etrafında bulunmasına müsamaha henüz onun re mini görme.den e\'- !>o ire Bayford Ye Hargreav\:s ce,·ap 
nın içinde ve cıvannda daha bir- 1 etmezdi. Eğer Brunton ölmüşdiyse vel eri~'lli~ oldur•um kanaate va- vermediler. Fakat Adrien Brun
kaç dakikadan fazla dunnuş olma· o zaman mesai odasrmn ne içinde nrsmız. Ben bnna yollarMımı re. ton'Ia Jeannettc Bocquet cevap 
sına imkan yoktur. Mary Umıort . ne de etrafında bulunabilirGi. O simleri birer, birN gözden geçir- verdiler. 
birinci defa bu oöayn gelip hemen ancak saat bir buçukta kendi oda- dim \'e kanaaf nıde yamlmadığ'ımı Adrian annesinin oda hizmetçi. 

. kapının içinde a~ıkiylc konU)Up smdan. krndi yatağında b•Jlunu. gördüm. Yiolet BurraciC bütün fi- siyle babasııun ata~ında gC'çmi 1 o-

Şimdi nihayete clo~ru gdiyorı#. 
Hiç bir kim3e Violet Burrnge 
telmih eder bir söz söylemedi. 

Çüınkü kadın olarak Violet Bu!' 
rage kimsenin aklına gelmi}.·ordıJI 

E~er Jea;ınette Bocquet. efe~ 
disinin nazariamıın bir defa, lJli 
tek d~fa~ık Violet'in i.izerlndc ~ 
vak.kut ettiğini görmUş olsaf"' 
söyleyir:iz Lucas bu kızı:ı bu~ 
ıu h:ıkkmda söyliyecek tek sCY 
olmaz mıydı? Siz buna inannııı:' 
sınız ,.e ir.a~ımryorsunuz da: •• 

Violet'in re:~nin~ \•eyahut o~ 
daha iyi obra'.~ doğrudan do~' 
ya kendisine baktığımız val..-it lı1ı' 
bir e~k~ğin {!de bilhassa Ma~rt. 
Brunton ahiak ,.e ze\'kindeki bl 
adamın) bu km beğenme.ine, ofll' 
arzu etme· : ne imkftn ,·oktur. 
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Dünkü lik nıaçları · 

BEYKOZ KOYLERiNDE BiR 
GEZir~ TIN iN HiKAYESI 

Mizancı Marad'ıa Abmed Mltllat'a 
verdiği kitap ....... 12 ,........, 

Günün en mühim müsabakası olan Galalasaray-Fene~ 
karşılaşmasında iki ezeli rakip l·l berabere kaldılar 

AU BAHADIR - l.'AZLA t rak luwne-i nıalOmatmı U!zyit e· 
Yoku, bitti. Ovaya indik. deceğimiz ma.zim.lzl tahkik ve tet· 
Hudutta. Ali Bahad:r karlycsi kik ile mUstakbeliyemize ne gibi hU 

binwa edilmiş. Mer'nla:-lle tarlatan ner vo marifetler ibrazına m.llstait 
dağ eteklerine doğrudur· Ote el. olduğumuzu tebyin etme:rc bllyret 

sinde oynanan bu müs:ı.bak:ı.ya beti bu civar çütıikatmm en mü· etmiyoruz; bil&kis Ali Ba.hadir, E· Lik maçlarmm ikinci hafta 
mtiaabakalan dün Fenerbahçe 
ve Şeref statlarında yapıldı. 
Glifıüıı en mühim müsa.bakdl 
I\'.ldrköy •tadınd:ı gUnierce dedf 
kodusu l!Uren Fenerbah<;e - Ga· 
lata.saray takımları arasında. 
oynandı. Müsabaka. saatine ka. 
dar sahayı sekiz bindenfazla bir 
kalabalık doldurmuştu. Her iki 
ld8p taraf tarlarında. sinirlCT gc· 
rilmiş, herkes neticeyi kestir· 
:rn.ekle meşgul Galibiyet FcnC':. 
b&hçedc mi, aGlatasarayda mı f 
Nihayet tam saat be§e beş kal:i 
hakem $o.minin idaresinde heı 
iki takım saha.da. eu §ekildc yeı 
alm~Iardı: 
li'llNERBAHÇE: 

CiMt • Mu::a/fcr, Orhan • 
Ômer, E~at • .Lcbip • Kii.çUk Fik
ret, 1'1aci, Yaşar, Niya.,.."'i, Basri. 

GALAT ASA.RAY: 
Onıan • Fcınık, Adnan • !ıf u. 

ea. Emıcr, E§f ak • Cemil, .Sa· 
Ghattiıı, Gündüz., Boduri., Sara• 
/im. 

Oyuna Fenerba.hçenin bir hü. 
<:uınlylc ba.ı;landr. Maç. çok BÜ· 
tatli olnyor. Birkaç dakika son
:ra Galat&M.rayhlar bir korner 
kazandıla.nıa da netice alamadr 
Jar. 0)ı.ın karşılıklı nkm. 
le.rıa devam ediyor. 

1
Fa.kat 

onuncu dakikadan itibaren vaU· 
:vet deği§ti \'O San • Uch·ert· 
liler hi.kim.iycUerinl kurdular. 
l<ütcmadiyen Galatasaray kale
liini tazyik ediyorlar. Faka.t ge· 
l'ek şansızlıkları ve gerek~ be
~riksizliklcri sayı ~ıkarmalan
na. nılı.nl oluyor. Bu nrada. Gala· 
ta.araylılar da birkaç fırsat el· 
de ~diyorlarsa da istifade ede
llli3'-orlar. Devre Fenerin tazyiki 
attmda. ~tfceab: ilerliyor. Son 
<la.i:ikalarda bir çarpışma netice· 
llindc Galatasaray kalecisi Os-
1nan sa.hadan çekildi. Birkaç da
kika e.onnı yine oyuna girdi ve 
birinci devre Fenerin tazyiki aı· 
tında. netice değişmeden O - O 
beraberlikle bitti. 

110.vc/DEVRE: 
Bu devreye G:ılatasnrnylılar 

~..şlndılar. Bu ilk akında Ci:hat 
t:llıel bir \mrtarış1a takımını 
~ir gol tehlikesinden kurtardı. 
<ialatıı.saraylılar biraz sonra. 
kazandıkları bir kornerden isti
fa.de edemediler. Aknbiı.de her 
İki foraf ta birer korner kaçm· 
lo'orlur. Bu devre Galatasaraylı
ların dal1a dUzgün oynadıkları 
göze ç.a.rpıyor. 11 inci d:ıkikada 
C~ınu şahsi oyunu yüziinden 
r•llılrnkkak gollllk bir fırsat ka. 
~ırdı. Bu andan oonra Galata
~ll.""'8.ylılar b:.ırir. bir ha kiıniyet 

' k.urdular ~·e bu hiık!miyetıeri 
a~n~ yukaı, dene so:rnn:ı. ka· 
clıır devnm etti. Bu arada Eşfak 
fedakar bir !iekilde ta!•mımı 
l)Htlıakkak bir golden kurtardı. 
bakika 18: GalataS11.ray nleyhi
t~ bir fo,·ı o!uyor. Naci ~:kı bir 
"Ütle bunu gole tahvil ederek 
1a.lumının ye.;iıne golUnU yaptı. 
~irnz. tonra iki tnrnf tn muh:-k. 
link ~o'lük f1r ııtlnr ka~ırdılar. 
:~ihayct 25 inci dakibıd:ı. Musa 
t'C'ner kalreinin C"niindeki bir 
•:a?'r.,1klıkta.'l istifade ederek u
:a~\tan sıkı bir şiltle t& ~mımın 
• crabcrlik s:.ymmı yap~ı. Bun· 
elan sonra her iki hkım d2 birer 
"ayı yap:ı.rnk ga.!ikiiyPti t.emin 
Ct:ncğc utr!l§ıyoızdı. Fakat 
l!ti kra.f ta sayı ~ıknramndı ve 
bu mUbim mü .. ah.ı.kedn dn ezeli 
taktp:er 1 - 1 berabere olarak 
Sa.ha:·ı terkettil!'ı . 

NASIL OYNA.DIL.4P.: 
F'enerb3hçeliler hemen btitün 

h:ı,nci devre hakimdiler. Fa.kat 
krııe bnUndcki lx>ccrik.sizliklcri 
''e ı,.a-r.o·zlıkla::ı s:ı.yı çıkarmala. 
l'rnıı tn{ıni oldu. Gece., h~tald 
lnağlQbiyctlcrin netİC(';.i bütiln 
0~'Uncular U~rinde müessir ol· 
!\\ut olacak ki bu .hafta gayet 
t:t.f'rjtk ve diizgün bir oyun OY' ı 
l'ladılar. GUndU.~1c Boduriyi çok 
1Yi nıa.rkc ederek gol fır~atı ver-

takımlar a§ağıdaki kadrolarla himlerindc:n olan Yazlıı ~ütliğlne mir Ali gibi yeknazarda zryar 
çıkmışlardı: merlıuttur. gayr.f kabil addolunan yndigdrla· 

Azat - Sefer, Vahit • ~fchrııct, Bu knriye ilk gaziynn·i Osmani- n bile •'Albadır'' a, "lmrnlı" ya 
Şül:rli, Alxlii-J - Mustafa, Bil. t yand~n ~ir Ali ynhut daz Alinin hal~ ederek ~l~e.'l kaçmyoruz. Bu 

~ lcnd, Hilmi, lliiscyin, lı!oto. şcrcf~c boyle temrüye olunınrus. Ç"idi.'J, kendhruzın kim ve .n~ oldu_ 
TOPK.APJ· denili~o:· Tn.barriynt.i tarihiycden b"\UllUZU da, !renklerin talimı aaye-

. ·. . Ham kaU fikir has1l olamıror. sinde öğrenmek kasdmr ima cdf· 
. Halıt • Basım, Ham.4ı - . • CF.H..\LETiM1Z K \V)lh.Jo:t'1M1· yor. 
Cii, 1~ ecihi, Ha~1.:ı • ~alôJı.nttın, .zt lSTtİ..A. ı.'.rrMtŞ ! , Lft.kin hamd-ü senalar olsun 
Sc::aı, Sabalıattın, Alı Funf. . Bu CL\"arlarda balıusu.c; 1zm.ite, dcvr..i hazır maarif terakklyat·i 

Bu müsabakaya Y<'fnnm. bır Bursaya, FekişeJıiro doğru ilerle. fikriyye tnriltinde nokta·i inkıl!p 
akını ile başlandı. Oyun milte- ~çc tesadüf ohman her kariye· tC§ltll cbniştir. Ergeç mektep mah· 
vazin cereyan ediyordu. De\'rc· nlıi, her dağın, hel' derenin, her sulleri içinde zuhur edecek erba.b-1 
nin ortalarına. doğru Topkapı taşm fahr .''c. cnanlyctimlz da.mar- hbnnıet.U gayret-i Osmanfye)i bir 
merkez muhacinıi Sabahattin lannı ta~ti.lt edecek tUkenmcz es- ~na tetkike.l-1 ta.rihiyye tarikine 

r bi f tr iyi kul _ ram malık olduktan muhakkaktır· dahi sevk \'O tahrik etmiş olacak· 
e ıne geçen r rrsa A Ne çar~ ki ceh:ı.lctimlz kavmiye- lardır. 
lanarak takmıınrn yetian.c koHl. timlzl istil~ etml.§ olan ~1metl da· YOZ Yll..J,JK Ml.~ ALTINDA 

· nil attr. Bu s~yı V('!alıları hare- ha ltoyulaştmna.ktadır. Köyü geçtik, çüt~rfn hududuna 
kete getirdi. De\'retı~ ~dan Talıarriyat..ı tarihlycde buluna· girdik. Vaktile tarla iken ıhndi ça· 

Vsıte: Fcncrbasça kalecisi Cihadın güzel bir krırtarııt 
'AUla: Galata$aray kalecisi Osman bu şekilde çmprşarok yaralandı 

mediler. Takımda en iyi oyuncu. 
lar bermutat Ci-!1atla F..sattı. 
Galatasaraylılara gelince: Ge

çen hafta. lstanbul Spor ka.rşr 
smda çok iyi bir oyun oyna.yan 
Galatasaraylılar, dün ikinci 
devrenin 35 dakikası milat.esna. 
berbat bir oyWl oynadılar. Mu. 
-avin hattı çok geri kalıyor, -nt 
da.ima. forYet hattı ile irtibat! 
kaybediyorlardı. Bütün takDn 

oyuncularında dikka~lzlik göze 
çarpıyor. Taknnm en muvaffak 
oyuncuları çok sıkı marke edil
melerine rağmen Gündüzle Bo· 
duri ve müdafaa hattr idi. 

•• 
Vefa· - Topkapı 

Bu statta. Galatasaray • Fe
n.erbahçe maçından evveJ Vefa 
• Topkapı taknnlan ~ıla~r 
Jar. Hakem Şut Tezcanm idare. 

sonra.ki kısmmda hakım lbır o· yıra dönmüş diiz bir mahallln Uze. 
yun oynadılarsa-da sayı çıkara· met • Aziz, /brnhim, Seyfi, Re. rinde dal salıvermiş yüz yıllü me
madılar. Birinci devre 1 . O Top- §at, Fethi. §O altmn. konduk· Saat iki buçuğa 
kapı lehine neticelendi. Beyoğluspor Güneşe ka.l'§t o- gelmişti. Gerek hnyvanlanmu:, ge· 

lklnci devreye çıkıldığı "~kit yun,a haşladı. Beş dakikalrk kar- :tı~~~ b:~Icezı;.::eka;~: 
herkes maçın muha~kn~. : da §Ilıklı hücumlardan sonra Be. m,fş \'e sa.bahle;in sütlü çay ile ek
lehine neticeleneceğini unut e· yoğluspor açılmağa b:ı.şladr. ve mek yutmu§ken dağlann lltif ha· 
diyordu. Fakat Vefal~lar devre- 33 Uncil dakikada Tn.leidan gü- va.cıı hepsini eritip malwet.mifti· 
de ancak firikiktcn bır gol o.ta- zel bir pas alan Dra..kaki takımı- Köyden manda. yoğurdu ce.lbettfk. 
bildiler ve roüeabaka 1 . 1 b<:ra· na ·birinci golü kazandırdı; ve Atce yaktık. Semaveri kurduk. Yük· 
berlikJe neticelendi. birinci devre "U&.·ogwhısponm ler çözilldU. Hatta nargile bile <lu.. 

Şeref Stadındaki 
maçlar 

B.oğ.apoT -Süleymaniye 
Günün. ilk maçı Bcyoğluspor 

ile Süleymaniye araSmda idi. 
Saat 13,15 te ha.kem Adnan A· 
kmm idaresinde oynanan bu 
müsabakaya. takımlar aşağıda.
ki kadrolarla çrkmışlardı: 
Beyoğluspor: Ksia.di~ • Stau. 

ro, Hri3to • Btra.30, Maruli, 
Stelyo • Mığır, Talecr,, Draklfki, 
Koftd~~. TOddl;. 

Süleymaniyc: 116di - RuAi, 
Drını.<t • Mehmet, /l:mihim. Hik· 

~ 

.......,, mnnlandı. Yemeklerimiz vardı. Kal-
1 • O galebesile bitti. kan balıklan bile hem o gUnc, hem 

İkinci devreye ~}andığı za.- ferdaya kifayet edecekti· 
ma.n SUieymaniyenin mağli'ıbi- J,tl7.UMSUZ B.tR KfBARIJJ\ ... 
yetten kurtulmağa, Beyoğluspo- Bence bu balık lüzumsuz kib:ı.r-
~ da galibiyeti ka~ırmamak lıktan başka bir şey değildi. Kır· 
ıçın uğraştığı görülüyordu. Ne- Iara çıkan bir adam maişet·i bey· 
ticede Silleymaniyeliler daha a- tfyesini terkedip krm uymalıdır. 
ğır basarak altmcı dakikada Kuzu, yumurta, süt, yoğurt, tnz.o 
Seyf" '1 rıas·ı ~- "'"-- ğ peynir, !ereyağr, soğan lorda. bu· 

ı ·a.s ı e 'Uera~lf i te • lunur. Kafi, ve vflfidir. Ba.lığm ekli 
min ettiler. Bundan sonra. oyun eve brrnkılmahdrr. YilkUmüzde bir 
'bllsbütün hızlandı Beyoğluspor- ltUfe manılle bir kUfe portakal 
!ular arka arkaya. iki kere boş vardz .. onın.ra. diyeceğim yok: l':ira 
kaleye topu sokamadılar. Niho.- ktrdakı kıymtleri evdekine faiktir. 
yet yirmidördUncü dakika.da. BATI'A.1"\LARIN YtlK{;~"t)' DlZ 
Maruli ikizıcl ve galibiyet golü YÜK.LENDtıu.:. 
nU atmca. Süleymanlyeliler i§i Boğaz iglcrini ikmal edip hay· 

van1ara rakip olduğumuz; \•akit ııa. 
'( Deı·mnı 6 ınrıda) at tam beşe ge~. :Mayrsrn ille .----------------=----1--------------------------- gUn{l !kıra çıkmayı ldet ittihaz e. 

1 M A V Z E R 
dcnler vnrdır; lakin iptlda-1 m.&},_ 

Küçük Hikaye: sı biz.im gıöi hoş geçiren çok kim· 
seler bulunmadığma §ilphem yok· 
tur. 

•------------- Arkadqlaroan birinin: 
1921 ),hydı. Şehir sokakla.rmda her cins ınillettm in.sanla· 'KENAN HULOSJ - Hayvnnlann yükU bizar ha· 

nn görilldüğü meohur j'll ... Harp bitmi§tf. ömer yazı geçirmek fiflenilijtir. 

üzere dayısının sayfiyesindeki evine geldi· Omeıin bundan ba§ka merak ettiği bir wey daha vardı: Hükmüne kal"§t HerkUl: 
- Hayvanlardan inen yükU biz 

Om er yedi Ya§mdaydı. Bahçede bir sürü kanatlı böcekler M:a\'i renk badana ge~mlş odalardan birinde bir çiviye asılt du· yUklenclik ! cevahmı verdi. 
ötüyor; evde harpten başka hiç lbir §CY konugubnuyordu· ran mavzer! .. Duvarlarda bqka hiç bir §ey yoktu. Bu söz doğru idi; Wtin bu if 

Harp!·· .. Hldiseden bir gece evvel, Ömer yine böcek seslerini dln.. gitmemizi mueib olan cihet yük 
&!) fiycyi böcekler ve askerler işgal etmieti· Uzun boylu, terken kulaklarma çarpan kelimeleri lbu sefer de 'birlbiri yanı- ~~ygir~eri olduğu için ailra.t•i 'hare-. 

.... _ .. ıf, esmer \'C ~ıınık 'ilzlU " 1 - takmı .. •kerl""r· .. Bunlar Hintli nıl t ü ki · c es ahmm tezayUd ettiğine §ilp-

.... • J J UU" .... " na gtiremedl· Yalnız kapı vu mue U• ç ~l dışarda konuşu. he yoktu. Fazla olarak yol dilm-
Mkerlerdi· Ömer kulaklarını böcek seslerinden ayırabUir8o yordu, ama, bir cUmlenin !~deki kelimeleri hcır U~ü de sanki dUzdU. 
''ha.rp'' kelimeeinln manumı anlamaya çalı~ır; bir ağaç kalıan ayn ayn ~·erlerinden s15ylürorlardı· Ömer. sonra kapının ka- IR\"A OVASINDA 
;;ibi nğaç gövdelerini çakılarla. oyduğu bir wra ise bundan \'U- pıuıdığmı işitti· Er1t>sl gün bir sil!h scsl ile uyn.ndığı vakit mav· Yazla merisına ayak bıwnakla 

In"& ovasmt bulm~ olduk· Saat· 
geçer. ynlıut bir ku~un p~inden ~'U\"&sına doğru korıuyorı;a onu zerin asılı olduğu ma'i badanalı du\-an bomboş buluu. ıerce imtldat eden 0 Ul.Uf :zümrüd 
serbt'st bırakırdı· Omerln yaZI geçirmek için e:ıyfiyeye gelişine ilrJ sebep derynsınm kenarına girmicıtJk. 

Harap!·· vardı. Blrl böcek seslerin! dinlemekti· Daha doğru:su bUtUIJ gün, YEl.KBNLtLER KARAD.~ GİDİ· 
Çok kereler sayfltcdcltl evin kapısı önünde bir ökUz at1lba- böcckforln dut yaprakları ve fmdık da.11an arasında güneşten ı·on z.~"XOl,U.!'HJR 

smın durduğu olurdu· Kalın bir ses L5tilirdi: bir ağ lı;lnc kurduktan yuvalanıu kcşfctmcğe çalı§Jrdı. Falmt Dere henüz uzaktı. Derenin 
- ümcr ! Çiftliğe ha.zır mısın z fkt yazdanberi bir tUrlll buna ınuv:ı!tak olıunamıştı ... ÇünkU bö- mcsturiyctl cilıetile kıınatla.nru a· 
Ömer bu sesleri nerede olsa dut·ardt· Araba. iskeleye ıney. cekler birer kuş deı'.:-ildl; onlara t\llak kuramıyordu. Halbuki çıp tarlalar llzerinde gezen ku~lara 

,, mtişablh yelken gemileri henüz 
nı göttıımektrn dönllyordu. Üst üste )ığılrurş boş kUfelerle do- bunlardan herhangi birini daima. eline geçirmeği düşünüyor ve müşahede olunmu,·ordu. 
!uydu· Ömer arabaya atlar; öküzlerin kuynığu )merin burnuna hayvanın nasıl öttUğilnti enlnm.-ık için de bir jiletıo kanatlarının ' Irva deraslırin bu hali hakikaten 
\"Urur, \"e ııayfıyeyi tıpkı bahçede bıraktığı böcek seıılerine ben, altında mU.hlm bir otopsi ameliyesi yapmayı tasarlıyordu· ca.llb.i hayrettir. Derenin vücudu 
zcyf'n baızka bir gıcırtı kaplar. nraba yilrUrdU. lkinci sebep dnyı:'4ıydt· hlssilounınaz. Yelkenleri ıı.çını:ş o· 

dun kayıkları sanki karada gidiyor 
Bununla bernber Ömerin çok kereler çiftliğe raya ~ttiği Omerin da}'l5J elli ~'11.§ında kaclıı.rdı. G<!nL'} omu:lan, kemik. zannolunur. Etrafı tarlalar yahut 

de olurdu· Bu sıralarda araba. ile giderken hiç te tesadüf etme· li elleri, \"'e kırçıl bir snlt:ıh vnTdı· Ömer dayısının gözlerini bö- ~:ı)1rdır. Kenan binlerce billbUle 
d!i;l bnlde birdenbiro önüne bir takım nı:rkerler gıkardr· Bunl3r ceklere benzetir; n~aç yapraklan arasmda gUnlercc kO§tuğu yuva olmuş, ağa~Jarla dona.runı~-
ycdi y:şnda Ömcre gülerler; \'e etlerinde kara\'nnalar yoksa, halde vurnm:ıdığı bu kUçUk hıı)'\'anlnn Orada ynkalamııı gibi tı~~ihnyct gc!dfk. Dereien C\n.·cl 
Ömcri top gibi ha-.·aya frrlatarak cğlenirltrdf. dayısmnı ı;özlerlnc ın:un uzun bakardı. Fakat böcekler orada gemilerin armalannı gördük· Dere· 

Omer. ııpulctlı:-ri \"C dUğmcleri tıcviyortlu. Hele güneş altın- susuyorlar \"C öanli)-orl:ırdı. Nitekim dayuır da" konuşmuyordu· ye müvazl olarak yoldan geı;iyo. 
da s:ırı dtiğ;melcrin ptırıltI81na lıa)-ılırdr. Fakat h~r nedense çift· Daha doğrru1u Omerlc konu§ll\uyor; ve eğer etrafında bir knç ruz. I\ayıklara rakiben dere üze· 
Hğ" gldf'rken rastgeldiği askerlerin &rı dilğınelcrinl beğrnmi· kişi n~ onlara bir ti~yler .anlatırken Ömrrl kucnğrna oturtu · rlnden gcçm1ş ol.sak elbette daha 

J'kl yor; ve p:ırmaklarile ömcrın kula.klarmı tıkı''ordu. ı:ok ZC\•k nlmış olurduk .. 
yordu Aru;~rlcr dyar çift 1 cı·de ta\'Uk hmnzlığmdan döndUk- · ,, .l\URU OTU A\'USTURl'ADA~ 
1 ...ı -•·· ı_ b" "nu"'nc r1ktn"a h ğ l Ömer, silah ı;:eslerinin m:ınasmı ilk dakı'lraJ., I d "F~l'İRTıRIZ D.,.. e1 ı , ..... ıt b.cden ıre o ,. '" emen sc irtiyor, on arm ... ..r :ın ıy:ım:ı ı . " , ' , .-, ... 
vfilncr renkleri kcndiıı\nl korkutuyordu. Evde teyzesiyle beraber yalruz~t· Gün yeni söklilüyordu· Sl'aler, Yazla gibi emsalsiz çiftli~iıı 

evvela deniz Uırafından gelmcgo h:ışlanırntı Sn ki ö . 1 metrukiycti calib·i hUztin \'C tccs. 
Sayfiye, ömerin geldiği sene çok sıcak oldu. Geceleri bah. 1 k d '" · • • n mcnn 111" sil! oluyor. Tarlalar ekilmemi~, ça· 

çede yntıyorlardt· öıner l:ulaklarma çarpan 'böcek sesleri. ,.e lunduğu yerde bUytik ç n ° u\'an \'nrdı. Kur'!lunlar birer birer, yırlar biçilmemiş. 
ilerde dere konarında· Hintli aakerlerin Yaktığı ateo \'nlaı:ları adeta s:ıyt ile atılır glbl hu duvnr:ı çarptyor, her ikitl arıt~:ndn Üzımnde yalnız be.ş yüz liralık 
arasm'dn bir takm1 p:ırtıı parça kelimeler ieitiyordu. Srul~ec bnn- dakikalar bir uçurum gibi bo~ knhyordu. ot v:ırken bUtUn demirb:ışile bere. 

ka Ömer nlellıccle lkalklı· Ayat';ma bir ":ıntolo ird' D bcr s enevi yüz liraya mukabil ki· 
lan bir nrflyıı getirip bir mana gı rmaya \'llldt bulamadan hep. · •' n geç t· ışa. raya yerilmiş. F...rbabma \'erilse 
. . ı d k bı- serre glbı' ka"b d" kelim l nda bu dakikalar ltuşlann yem arı:.dığı za"'"nl dı T . ... sını avuç n.rm an ac;mııı ""~ " ./ e ıyor. · e er .. ..., ar · cvze~ı. l>m yo.ı.tu. Çifllik binn.nmı bale· 

ıidctn kanatlanıp uı;uyorlardI· gece yemekten sonnı dı:J knpmrn hemen önüne sofra kı~ntıl:ı maktan ba~ka bir şeyle \'arJrğmı 
Ömer de uyuyordu· rmr sj]ker, kUçilk ~erçel~_r.' yahut b.ir iki kırlangıç, gilnün tepe lsbat edema.-ni~ bir çocuğa ,·eril. 

cdi 
d ki 1 de MnU• basgösterdıgı sıııılar ınce gn"'ala .1 t ~ t mlş olması gUce gidiyor· KuMJ otu 

BütUn bu dakikalarda r y3~m a meraklı dayuımın ne er ~ • t "' ne opr:ı;:,ı er- ı\yustu'f".·adan, Rt:S'-"'Sdan celbetti·. 
Ü dü temiz •·an. arlar, sonra am pencerenin listüne "elen bı"r d"ldıı . J ., 

~:aptığmı far:keder, ve düfiln r : " "' " ğimiz oluyor: halbuki rrva der~ı 
rd r;ı"ı.·· ,_ . tc~· .... ••ı"ne bir !ıı.rkıdan bazı Pıutalar söylcm<';;e kalkaı !ardı· · ot•-Delkl de Giftllkte ı;alr~J}"O U· v.u~u er.-cn gidiyor ve dıti- """ "' kananndnki Yazlada biçilJilı:ıı ıar 

tna seç ı;ctiyordu· (T>nann ~·r nn) çayırda kuruyup <:ürilyor. yahut 
birtlr<'crk adam bulunnıu:ror· 

',\rt.:ısı 'ar) 

' 
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Ankarada s6nbahar ! D~~~~;.a!.~kklmi~.~çg!~!~a§J·yENİ P U o·RA 
at Yarışları başlad ' ~~:!~:t~k!~:~~:ç~;ıı~~e~ ~ş~ltt~~t~~:~f:e ~~7~~~rıZ::rS: . REHKLER·ı 

1 Az sonr:ı. da m:ı.ç Suleymanı. kat her seferındc Beşıktaşlılar . 
• • . . yenin 2 - 1 mağlubiyetile netice- f:ıvulla akınlarını kesiyorlardı. · -

ilk hafta netıcelerı Sürprızh len~i. Sülcyma~i~e~n mağlubi: Oyunun . bitmesine on dakika 

:4?11«ıra, 29 (Hususi) - On ı 
üç hafta. sürecek olan ~ar.a 
sonbahar atyanşlannm bırıncı
fii bugün çok kala.balık bir halk 
kütlesi önünde Ankara hipodro. 
munda yapılmı§tır. 

Bilytik bir alika. ile takip o
lunan Q:>u yanşlann neticeleri 
eun.Iardır: 

B1R1NC1 KOŞU 
11k koşu saf kan Arap at ve 

k1S11"aklarına mahsus olup me
safe 2000 metre idi. Beş hayva
nın iştirak ettiği bu yanşta 
favori vaziyette bulunan tomur
cuk startda. kaldığı için yarı~ 
ehemmiyetini ka~betti ve yalnız 
örnek ile Bozkurtun mücadelesi 
ıeklinde geçti. Neticede: 

- Örnek 56,5 kilo, binicisi 
İhsan. 

2 - Bozkurt 58 kilo. binicisi 
Ş.andur. 

3 - Bora 58 kilo, binicisi 
Mehmet. 

Yarışa. giren diğer hayvanlar 
~omurcuk, Mahurcan .• 

Ganyan 450, plise 205.. lkin. 
tin,in pliee8i 200 kuruş. 

tK1NC1KoŞU 

!kinci ya.ne hiç koşu ka.zan
mamıv yerli yarım kan İngiliz 
at ve kısıra.ldarma mahsustu. 
Mesafe 1200 metre. &ş hayva
nm girdiği bu yarışta: 

- ömen 54,5 kilo, binicisi 
Ridva.ıı. 

2 - Güllü 54,5 kilo, binicisi 
Abdullah. 

Kara Ali 
Ankara,~ (A·{\·) - Bugün öğ 

lede:n evvel Ankara hipodromunda 
on bine yakuı bir meraklı ;,ğmı ö
nlindc, tanmın11 profesyonel gü -
rc.şçiler araamd& serbest ı;Ureşler 
ya.pıldt· 

Uk güreş :Kara Ali ile gürq f e
dcrasyonu ıuıtrenöril Pellinen ara· 
ımıda yapıldı· Bir dakika bile stlr· 
n:c.ren lmıa bir müddette Pelline. 
nJn galibiyetile neticelendi· 

Tekirdağlı HU.seybı ile Esse;id 
~etik Bağdadi arumda yapılan i
kinci karştlqma, gtlnlln en heye -
canlı ve alika uyandıran gürc~i ol· 
du· Da.ha ilk anlarda tccrilbeli Ye 
tekniği mükemmel olduğu intıbamı 
Yeren Bağdadinin karşrsmda, Te. 
kirdıığlr, her baknndan üstün oldu
ğunu gösterdiği halde, kuvvetli ra· 
klbi il11 56 dakika uğra~ıktan son· 
rıı, nihayet tuşla galip geldi. 

Güneş Ankaragücünü 
yendi 

Ankara, 29 (A·A·) - Bugün 
AnkaragUcU aahumda Gllneş ve 
Ankaragücü birinci taltımlan ara. -
ımda bir dostluk müsabakası ya
pılmıştır. Taraftarlanna heyecan -
Jı dakikalar geçirten bu müsabaka 
t-3 Güne3 takrr.: ının lehine neti
celenmiştir. 

Atıt müaabakaları 
neticelendi 

Aakııı.ra, 29 (A·A·) - Atış poli· 
gonunda y:ıpılan tabanca. mllaaba
kasi bugün güzide bir kalabalık 
1.:UUesi huzurunda nihayeUenmiş _ 
tir. Bu müsabakay:ı. her zaman ol
duğu gibi bUyük bir al!ka göstc • 
rilıniştır. Milsaba.kaya a.ltmııı atıcı 
i~tlra.k etmJ,tlr· 

Bayanlardan 44 puvanla Fazilet 
Gorbon birinci B.ıylarda.n 58 pu· 
vanla Rebil ~rbon birinci, 60 pu. 
,·anla Hasan Rızn Jçcz ikinci vo 48 
puvanla l{i:run Köylil üçUncil ol -
mugtur. 

Dorecc alanlara poligonda tören· 
le hediyeler verllml~tir· 

--.>--- --
lstanbul tenis 
şampiyonası 

tsb."lbul tcni:ı §ampiyonıuıı dün 
dağc:lık klfibU kortlarında yapıl • 
dı. Alın:ı.n neticeler ı,unlardır: 

Tek erkekler: Taylan, çüt er
kolderdc Hasan - Suat ckipi, 
muhtelitıerdc': Vedat - Mualla 
<:Üti, tek kadmlard.:ı Mualla fstnn· 
bul tenis şnmplyonhıklarmı kc:zan
r.ıışlardır. 

Bu mil.5a.bakalar dolayısllc dağ. 
t'ılık klllbll salonlarında bir suvare 
t"r4Jp edum:"' ve mUsabakalıı.rda 
k:ız.ananlara mUkAfatları tevzi edil 
mi3Ur· 

3 - Şahin 56 kilo, binicisi 
Hurvart. 

Ganyan 375. plase 205.. !kin. 
cinin plasesi 220 kuru~. 

'OÇONCO YARIŞ 
3 ve daha yukarı yaştaki 

İngiliz at ve kısraklarına mah
sus olan bu yarışa döt hayvan 

yetme sebep ıkıncı devredekı kala Beşıkta~lı Memduh S:ı.ntra-
favullu oyunudur. dan aldığı topu kalenin ö!"fine 

Silleymaniyeden en iyi oyun- kadar sürdükten sonra topu 
cu kaleci idi Beyoğlusporda da Hakkıya milnasip cir şekilde 
falca. gönderdi. Hakkı da aldığı p:ı.sı 

Beykoz - latanbulspor gole çevirerek Be§ikta~ı 3 - O 
Günün ikinci müsabakası galip \"aziyete geçirdi. Bun.dan 

&ykoz ile tstanbulspor arasın- sonra her iki takım da neticeyi 
da oldu. kabul etmiş gibi d'Jrgunlaştı \'e 
Takımlar §U kadro ile sahaya maç 3 - O Beşiktaşın galibiyeti-

çıktılar: le bitti. 
Alman Beyko::: Hrıyl'i : Bahadır, Ha· VAHiT ORGUN 

il}tirak etti. 
Mesafe 1400 metre .. 

netice: 
1 - Sifkap 52 kilo, 

İhsan. 

lit • Sekiz Mehmet, Kemal, Ya
binicisi şar - Sadi, EkTcnı, Bekir, Kam. Rumelihiaar Birliği 

kongresi yapıldı 2 - Abinpurö 47 kilo, binicisi 
Hurvart. 

3 _ Çenği 58,5 kilo, binicisi 
Mustafa. 
Taşpmar bu yarışta derece ala

mamıştır· 
Birinciye ganyan 265, plbo 110 

kuru§, ikinciye plase 1 ı O kuruş 
\'ermiştir· 

DÖRDÜNCÜ KOŞU: 

3 ve daha yukan yaşl.aki saf kan 
İngiliz at ve krsraklarma mahsus 
olan bu yanşa 4 hayvan girdi· Me
saf e 1800 mt.rc idi· 

1 - Destiyar 59,5 kilo, blnici8i 
Hon·art. 

2 - Kaya 85 kilo, binici.si Ah· 
met. 

3 - Öz demir 60 kilo, binicisi 
Filips. 

Drccc alamıyan: Tomruk· 
Birinciye ganyan 300, plase 180 

kuru~. ikincinin plasesi 395 kuruş. 

BEŞL'"\Cl KOŞU: 

Son yarış yerli yarım kan lngL 
liilere mn.hsus bir handikaptı, me
safe 1800 metre Jeli. Dört at işti· 
r:ık etti· Neticede: 

1 - Yülaıel 49 ldlo, binicisi Şa
kir. 

2 - Tunca 50 kilo, binicls.i Ze. 
kcriya. 

3 - Baskm 54 kilo, bi.nldsi Ah
met. 

Redece alamıyan: Cesur. 
Birinciye ganyan 395, plase ı 65, 

ikinciye 11lbo la<> kµnlJ venij,. 
İkinci ve dördUncU yarışlar ara 

srnda çifte bıllıiste özen _... DcsU· 
yar çütini tutmu§ ollllllar bir lira. 
ya mukabil 31,30 Jira kazandılar. 

Ankarada bisiklet 
müsabakalan 

.\okara, 29 (A·A·) - Mevsimin 
ilk bisll:Jct mUsab'.ıknsı bu hafta 
cumartesi gUnU yap:lmt5tır-

?.luhteliC kategoriler arasında 
tertip edilen ve sr.rl halinde de
vam edttek olan bu ysrışlarm il· 
kine kırkı müteca,·iz bisikletçi iş

tirak ctmL5tir· Yapılan bu müsa • 
baka, §imdiye kad:ır tertip edilen 
bisiklet ynnşlarma biç girnıemi§ 
bisikletçiler a.ra.smd:ı idi· 
Büyük bir a.18.ka toplıyan ve iki 
kategori Uzcrinden icra edilen bu 
mlisabalarm teknik neticesi şu-
dur: 

18 bisikletçinin i3tirak ettiği hl· 
rlnci kalcgo:ide: 

1 - Aydoğmuş Tur. 
2 - Hamd.i,. Güçlü· 
3 - İsmail Kutay, 
4 - İhsan Sclep. 
5 - Muhiddin Erengil· 
26 bisikletçinin ~tirnk ettiği i· 

kinci kategoride: 
1 - Yılmaz Er· 
2 - Bülent Simer· 
3 - Mustafa Özgilm~· 
4 - Sadettin Emeç. 
5 - Halflk Çütçloğfu. 
Sıra ile derece alm:~lardır· 
Yine An'kar:ı. bi:ı:ı.ıet ajanlığı 

tarafmdan tertip edilen bisikletli 
gezilerin dördUncü:ıil de, bugün, 
ilk defıı. olarak bayan btsikletQlle. 
rimizi.n de işlirak:lc l apıldı. Sabah 
le~'in havanın hafif serin olmasına 
rağrnen kırkı mütecaviz k2dın, er
kek bisikletçi geziye iştirak etmek' 
Uıcre 19 Mayıs Stadyomund:ı top
lannu;; buhmıyordu· BugUnkti g<'zi 
Balkat köyU civanndıı. Söğiltczilnc 
ynpıldı. BUyUk bi .. ıcvk ve neşe 
içinde .geı;en bugünkü gezide bl -
si.kletçılcrl'lli.ze dördüncü defa ola. 
ra.k zensin ve ze, kli bir hafta tati
li gtinU geı;:irnıcğe ''esile oldu· 

ıs::n:s::::::::::::a::,..___ .............. . :&: .....--•••••• ._... ..... "':. 

g:2 G·· H !i oz ekimi i! 
ı: ff Dr. Murat R. Aydın ~ 

lıBeyo~fu . Parmak:ınpı, imanı~ 
ll•okak No: 2, Tel: 41E51( 
:jMuayene "'' her türlu göı ' 
üıuneliyah fak;,ra •çın ıı•rıu11 • ~ 

111111mr.-raa:usm:1111aam • 

ran, Mehmet. 
Hakem Hüsnü idi. 
Oyuna 15,10 da Beykoz başla- Rumelihisar birliği kongresi dUn 

dı. Oyun başlıyalr dört dakika sabah onda klilp merkezinde yapıl· 
olmuştu ki Beykozlular onsekiz mı§tır. Bir senelik faaliyet gözden 
içinde penaltrya sebep oldular. geçirildikten sonra fahri reisliğe 
lstanbulsporlu Em·er pcnaltryı Giresun mebusu general lbss.n 

h . Sökmen, yüksek himaye heyeti a· 
gole ta vil ettı. ~ zalıklarma Sanuıun mebusu ami 

Beykozlular açılmaga başla- ral Fahri Engin, Siirt mebusu res
ılılar. Fakat forvet hattı fırsaL sam Sevket Dağ idare bcveti re
ta.n istifade edemiyor. Nihayet 1 i!!liğui°e emekli aİbay K~al Ar. 
Beykozlu E~kir sürdüğü topu 1 gun, ikinci reisliğe vP. emekli bln
K8..murana geçirdi o da kaleye b:ı.şı İshak Şenol, umumi katlpli
şüt çekti. Kaleci topu iyi karşr 1 ğe Osman Kadri. umumi kaptanlı· 
la.dr. Fakat tutamadı. Solaçık 1 ğa Sait NU, muhaııipliğe Faruk 
~ehmet yetişerek beraberlik Çapa, azahklara S~kı Obay, Cc • 

1.. il tt (Dak"k 29) a· . mal Atakan seçilm şlerdlr· go un a ı. ı ·a . ırın-

ci de"Te bu suretle 1 - 1 bcrabe. 
re bitti. 

İkinci devre hücumlar karşı-

Atletizm hakemlerini 
davet 

lıklı dolu. aFkat hiç biri galibi- Balkan oyunlan organizasyon 
yeti kendi tarafına çeviremedi. komitesinden: 
Hakem HUsnü zaman zaman 1 Balkan oyunlarını idare edec~k. 
m:ı.çı uzaktan taki pctmiş ve bu isimleri qağıda yazılı hakem ar -
yüzden bazı favüllcri görmemiş- kadaşlarm görü~Ulınek ve daveti· 
tir. yelerlni almak Uzere 1 bi.rincilcş • 

Besiktaş • KasımpıHa rin sah ~nu saat 10,30 ile ı~ ve. 
~ ~ va 14 ile 17 arumda Ta.ka.mde 

Günün üçüncü ve son m~ı bölge binasında komitemize bizzat 
gaçen hafta Fenerbahçenin gali· müracatlan lüzumu tebliğ \•e rica 
bi olan Beşiktaşla. Beykozun ga- olunur· 
libi olan Altmtuj? arasında idi. ünn.n, Sadullah Evreson, Ek -

Halit Galibin idare ettiği bu • · r~m _RUştU, Cemal, Davut, Suat, 
maı;a her iki takımda aşağıdaki Hilmı .Alemdar, Ragm, c. Ba§a -
kadro ile iştiraş ettiler: ran, Şmasl. Ali Be.~lm. Abbas, Mu· 

A.lt t ~ Al" R "' t" C _1 fa.hhıım Yazıcr, Rogers, A. N&dol11. 
n:. rn Ur/: ı - ·~'! · ıı, Cma& • ky, Cezmi, EnJs, tlaaan Belor, Re

~/•k. Ş®a», SrZ•m • TomGÇ, cep, Fethi MO\ıeeeM, e.mt U'luft· 
Sabri, Hayri, Sait. Ali. oğlu. 5ad;k Ceyl!ni, Yasw;ıi.!, lr· 

'!Jeşil;laş: M c1ı met Ali - Rifat. fan, Haluk Hckimoğlu, Mııfahham 
Yavu.: - Hü.seyitı, llalit, Fcy:i • Elôlcn, Musa' Kaznn. 
Şakir, Hakkı, Memduh, TanTc, 
Fuat. 

Soliç eŞrefin babası için bir 
dakikalık sUkCıttan sonra saat 
tam 17,05 tc Beşiktaş oyuna 
b:ı.şladı. İlk otuz dakika hücum· 
lar hep k:ı.rşılıkh oldu. Otuzun
cu d:ıkikndan sonra Beşiktaşlı. 
lar hakimiyeti ele aldılar ve bu
nun neticesi olarak Hakkı şahsi 
bir sUrU§le otuz dördüncü daki· 
kada ilk golU attı. 

Altıntuğlular bu golden yıl
madılar. Bilakis Beşiktaşlılara 
de\Tenin sonuna. kaçlar korkulu 
dakikalar geçirttiler. 

İkinci de\Teyc 1 • O galip baş
layan Beşiktaşlılar hakemin dü· 
düğile beraber birdenbire parla-
yıverdiler ve da.ha ilk dakikada 
Hakkı sağdan aldığı bir pasla 
ikinci Beşikta..~ golünü attı. Bun
dan sonra oyun Beşiktaşm ha. 

Çocuk Heklml 

Ahmet Akkoyunlu 
!'aksim, Tallmbar. Palu No t 
Pa.zarlfRD muda bergUn nat t& 

ten toora l'tldoı:ı 40l:ı'7 ••11!1 ............. ... 
Kayıp 

~3 Uncü alayın birinci taburuna 
a&ln\1§ olduğum 426 kilo sığır <'tine 
alt taburdan aldığım 5/9/940 tarih 
ve 404580 No.lt ayniyat makbuzunu 
kazaen kaybettim. Yenlslnl alaca. 
ğtmdan eskisinin hUl<mll yo!<tur. 

llı,YAZt Btlvt)KSA 1' 

Sahibı: ASIM US 
Basıldığı nr: VA/\11 Matbaan 

Umum nesrivatı idart P<ien: 
Rtfilt AlımPt <\PrPnPİl 

inhisarlar umum 
mOdOrlOğQnderı: 

I - Şartname ve numunesi mucibince ıo.ooo metre yqU, 10.000 metre 
beyaz yağlı kanaviçe kapnlr zart usu1lle eksiltmeye konmU§tur. 

II - Muhammen bedell 62.GOQ Ura, muvakkat teminatı 4687.~0 liradır. 
IIl - Ekslltnıe ll/X/010 Cuma gUnU saat 15 te tstanb:ılda Kııbataıta 

Levazım \-C Mllbııyaat §Ubedndekl alrm komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname levazım ıubelıl veznesinden ,.e tzmlr ''e Ankara Bq. 

mUdilrlUklcrlndcn (312) kuru~a almablllr. 
V - Münakasaya girecekler mllhUrlQ teklif mektuplarmı kanuni vesıı· 

Uı:le % 7,5 gQ\•cnme parası makbuzu ,·eya banka teminat.m,..ktubunu ihtiva 
edecek kapııh zarflarını ihale gilıill ekstltnıe ı;aaUnden bir aaat evveline ka· 
dar mezkOr komla;> ı n ba§kanlığına m:ıkbuz mukabilinde vermeleri lb;mıdır. 

'(8DS9) 

••• 
I - Şartnamcş[ mucibince l adet Dizel motörU açık e~Utme wıuıue 

satın ntmacaktır. 

II - Muhammc:ı bedeli 1900 llrıı., muvıı.kkat temlnatı 142,00 liradır. 
IJI - Ekslltı:ne 3/X/940 Pertembe günU saat 16 da Kabatagta Levazım 

ve mUb:ıyant §Ubesindckl almı komla3·onunda yapılacaktır. 
JV - Şartnnme aözü gl'çcn §Ubeden parasız alrnllblllr. 
V - !stck11ler1n ekaUtme için tayin olunan gUn ve aaatte şartnamenin 

10 uncu fıkrasında yazılı vecaik ve yllZJo 7,5 gtıveııme paralarlle birlikte 
mezlct\r komlayonıı. mUracaaUan. (8830) 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : 
l - Mühendis kısmı &irili lmUhanlnn l Teıırtnıevvel 940 &ılı gllnll ya. 

pıl:ıce.ktır. Kayıt olunanlıı.rm karnclerı:rıe o gün saat ııeklz buçukta mek· 
tcpte hazır bulunmalan, 

2 - Fen memuru kısmı gtrı, lmtlluullan günU ayııc:ı 11An olunacatr. 
3 - Tedrisata 21 Te,rlnievvcl 940 Pazartesi günU baflanacatr, lltn 

olunur. (1997), 

BQyllk bir Parlı terzlbaııealnltı mU§ 
terek meaalall• bir Franıııa gllzelllk 
mlltehaaıııamın vücudo getlrdJğl yen1 
pudra balltuı: 

Tokalon pudra.n 'havalandmlmıı" 

tır. Bu sayede ciltte hemen gayrlmer' 
ldlr ve tdeta tabit gibi gllrünUr. 
Bu pudranın lıtlmallle artık "m.-ıkyaj 
ıanmı~ .. manzaralara nihayet veril· 
ml~tlr. Fazla olarak terkibinde "Kn 
ma köpllğU .. bulunduğUndan bütün 
gün ıı:ıblt kalmasına medar olur. He 

men bugünden Parlste en tazla raf 
bet bulan renklerdeki Tokalon pudra· 

"Racbel,. gayet ~yaz bir cilt ll:ln 
§e!fat ve aat blr gtlzelHk temin eder 
'•Peche,, açık tenli esmer ve Unfm· 

ıarm ekserlalne uygun olarak pem~ 
bir parlaklık verir. 

"Brun Solell., : Eıımerlere cazip bir 
eevlmllllk temin eder ..• ve yaınız To· sını tecrübe ediniz. Temin edecetlnl.1 

kalon pudrası ııerlslnde bulabfleceği 1 şıl< ve cazip tesirinden cidden hayret· 
niz diğer birçok yent \'e cazip renkler. 1 te kalııcaksmız. 

• 
Dev1et Oenizyolları işletme 
umum müdürlüğü il .anları 

30 Eylulden 7 Birincite§rİne kadar muhtelil 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, kallQf 

gün ve saatleri ve kalkacaklan nhbmlar 

Kar&«nlı:. ll&ttma. -

Bartın Battma. 

bmlt Battma 

Mudanya Uattma 

Bandmna Batt.ma -

K.ar:ıblga P.ııttma 

lmroı; Hattına 

A)-valık ll.attma 

Salt 12 de (lzınir). Perıembe 12 de (Anka. 
ra) ve Pazar 13 te (Erzurum). Galata nh· 
tımınd&n. 

Salt 18 de (Analarla), Cumartest 18 de cuı 
ıen>. Sirkeci rıhtımından. 

(Not: Anafarta vapanı lnebolaya ka4N 
rıdecıekttr.) 

Salt, PerJembe ve Pazar 9.30 da <Utur.) Top 
UM..,nbtı~. 

l'.azar.teal 13, Salı 9.50, Çar§Smb8, Pc11emlx 
\ "C Cuma 16 da ve Pazar 8.15 de (Marakaa) 
Aynca Cwnart.eıl 1' ve Pazar l9 da ( Sua) 
Galata ra.btımmdan. 

Pazartesi, Salı, ÇalJ&mba ve Cuma 8.1~ de 
<Sua). Galata nhtımmdaD. Aynca 9UPmbı: 
ve Cumartesi 20 do •{Konya). Topban<. 
rıhtımından. 

saıı 10 d& ~Mersin), Cuma 19 da (Antalya) 
Tophane rıhtımından. 

Pazar 9 da (Seyyar). Tophane nhtrmmdan. 

Çarşamba. lG de (Burııa), Cumarteııl 15 de 
(Merıln). Sirkeci nhtımından. 

(Not: (lul1Jl'rleal postası lmılre~ kadar 
cldooektlr.) 

tuntr Sllrat llattms - Salı ll de (Katle§), Pazar 11 de (Akııu) 

Galata nhtunmdan. 
bınlr UAHı Postaaı - Pel"§embe 13 to (Ttrh:ın). Galata nbtımmdan {I·-·-- . .,. .. -... - . ' . 

ıstanbul Belediyesi 
ııanıarı 

Iah. .8ed 1lk Tem. 

648,00 
~76,00 

797,00 

283,63 

48,60 ArnanıtköyUndc LOtilye ııoka~da 2 NoJı evin sabrı. 
43,20 Arnc.vutköyUnde LQtflyo sokağında 68 No.lı evin eatqı. 
fi9,78 Galatada Bedreddin maballeainln Kaptanpap çıplaft 

aokağınd& 2-43 No.lı bina ankazmm aat.ııı. 

17,52 Çarııkapıda. KalçacJ Hllaeylnağa mahalleainln cami .o· 
kağmda 34 No.lı HUaeyinağa medreseıılnclen bakiye .üç 
odalı kAglr hane ankazmın aatııı. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mlktarlan yukarda yazılı l§ler ayn ayn 
açık arttırm3ya konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muameıa.t MUdürlugQ 
kaleminde görWecektlr. lbale 4/10/940 Cuma gllnU lla:ıt l4 de Daimi En
cUmende yapılacaktır. Taliplerin ilk tenıinat makbuz veya mektuplarUe lha· 
ı~ gllnll muayyen saatte DalrnJ Encllmende bulwımalan. (8872) 

Dev1et Demiryolları ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 60.000 lir& olan '15000 adet buraj, 10000 adet toprak 
ltazruıuıı 15/ 11/1940 Cuma günll ııaat 1:5,30 da. kapalı zıırf usuın ile Alaka· 
rada lda.re blnumda salın aıma.cakıır. 

Bu ııe girmek lsUyenleriD ( 4250) Jlralık muvakkat teminat ne kanu. 
nun tayin etUfl vesikaları ve teklltlerliıl aynı gün aut 14,30 a kadar ko
misyon reiallğlne vermeleri 11.znndır. 

şartnameler (300) kuru§a Ankara. ve Haydarp&§& veznelerinde •tıl· 
maktadır. (92fG) 

••• 
Muhammen bedeli (2200) Ura olan 4000 kilo Trana!ormaUtr yatı 

(11/10/1940) Cuma gllnU ııaat (l0,45) onu kırk be,te Hayd&rpatad& Gar 
binan dahilindeki komisyon tar:ıfıııdan açı~ euiltme usulile satm almacakbr 

Bu işe glrmeJı: latlyenlerin (166) liraldı muvakkat teminat.,. kanunun 
tayin ettiği vesa1kle birlikte eksiltme rune aaatlne kadar koml8)'0Da mu· 
racaatıan IAzmıdır. • 

Bu loe alt l&rtnameler komlayondap param olarak datılılm&ktadır, 
CIOGT); 


