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V AKIT KtT AB KUPONU 
Tertib 1 den 25 e kadar kupon toplayıp tda 

'IO remize getiren okuyucularımıza Realmlı 
ı---ı Hafta Mecmuıuıınm 26 nUahalık lldDcı 

1 5 altı aylık kollekaiyonu ile bir blkAye kJ· 

·---ı tabı vereceğiz. 25 kupoıı.la birlikte 26 
da 6denmeııı llzımdır. Taşra okuyucularımız 

l aynca 16 kunıı ödeyeceklerdir. j 

HEIYU.OE 3 KURUS 

Müreftenin kurtuluau 
Mürefte, 11 ( A.A.) - Mürefie'nin kurtu. 
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~ ~ ~~ ~- !Tk t 
Libya hııdtıdıma yine yeniden Mı•T.-criiTcn ngı ız ımve 

ı Hamburg 
Fasılasız surette 
bombalanıyor 

12 ada tes im 
olmağa mı 
hazırlanıyor? 

Birçok tayyare meydan
Y azan: ASIM US Ianna da hücum edildi 

Bir iki gin evvel Atinadan 12 Londra, 17 ( A.A.) - İngiliz 

~ ~ 

Teri kurdukları karargahta 

lngiliz ha va mare§alı 
Filip Jubert diyor ki: 

italyan neferi 
harbi 

kendisine mal 
etmemiştir 

~ 8lla!Pk vaziyeti hakkında bl' w • 

~değer bir haber geldi. 1tal- hava nezaretinin te ıgı: Londra, 1'7 (A.A.) - Hava. ma-

1aaıar Onlld adanın lngiHz , .e Dün gece bombardıman tay. reşalı Filip Jubert radyo ile söy
~lllıaıı ıru,"·etleri tarafından işga- yarelerimiz Hamburg limanına led.iği bir nutukta ezcümle demiş· 
ld
11l1

1
beJdrmdkto imJ '\e~.ar'1a· ~ _... et•iJ' 1 .,...__.. Ur,i.i.; 

Çörçil'in 
''Taarruz ordusu,, 

hazırlanıyor 
Yakında beş milyon kişi 

askere kaydedilmiş 
olacak 

Londra, 11 ( A.A.) - Çörçilin 
geniş taarruz hareketi için top. 
}anmakta olan kuvvetlere men.. 
sup beş milyon asker pek yakın. 
da Londrada kaydedilmiş ola. 
caktır. 

Dün 1905 smıfma mensup o. 
lup bu ay içinde iki grup olarak 
isimlerini deftere gecirmiş olan 
150 bin kişi İngiliz sliihlı kuv. 
vetlerinde hizmet almak için 
kaydedilmiştir. 

Tatbik edilmekte olan kanuna 
göre halen kaydedilecek bir bu. 
çuk grup kalmıştır. Bunlar 1904 
sınıfı ile 1903 sırufmm bir kPS
mıdır. Bunlar da. tescil edilince, 

·ihtiyat meslekler kısmına ayn. 
lan binlerce kişinin de askeri 
hizmet için tahsisi suretiyle bü. 
yük tadilat yapılması ve Çörçi. 
lin geniş taarruz ordusu ismi ve. 
rilen ordunun nihayet teşekkül 
etmesi beklenmektedir. 

ingilterede 
Ordu ile hava kuvvetleri 
arasındaki itbirliğini 
tetkili.tlandırmak için . 

"Ordu ile iş birliği 
kumandanlığı,, 
• ·• v· iuruldu talyan r •:amı.n llajlllls ve ve uzan IUrett tiüeltlt ~ J18w 1ııa - 11 ... wm + 

l'unan iş~ tahakkuk ettiği za· da birçok hedeflere ve bu arada harbin umumi vasiyeti baJdmıda 
lbar. kenclilerlnln aJıaUyo nQ ka· ı müteaddit marşandiz ~ gün geçtikçe daha nikbin bir bale LondTa, y7 ( A.A.) - Hava ne-
dar in ani muamele yaptıklannı mühim petrol tasfiyeha.nelen. geldiğimi aöylereem Umit ederim ıaretinden bildirilmiştir: 
aô)1emelerlnl rica ediyorlarmış. ne Altona elektrik fabrikasına ~·:r::~~ ~ Hava ve harbiye nezaretleri or-
l_Bıı rivayet b1rdenblre lnsana .. gil. - ve' Bı·ıvarder ve Morflech mm- _._._._ '""tı .ı-. du ile hava kuwetlerinin en iyi 
-ç hl d habe '"""I ril yi h :;:tn!:!'!1:cdahMIUUl&a ..!":~ o;d.,-- """"ilde ı'c:tbirlı"""ı' yapabı'lmelen'nı' te. ııtt r uy unna r &""' go . takalarmda bulunan sana e. --.. ,.._ "6... i ·'4 ~ "' & 

y~0~iıe'nakalert ~!_klböyadadaklle d-ıw~:!: defterine bombalar atılmı~ır. ğu halde biz yine yaşadık. Korsan· min edecek en faydalı esasların tes 
il ~ "&" ıar o tarihlerde genif atlantik ok· biti maksadile rnüsterek mufassal 

akikat.cn OnJld adanm bir gttn Bir tayyare grupumuz Blo~ yanusunda dolaşıyorlardı. Fakat bir plan hazırlamışlardır. Bu plan 
~entzdekl ln).1Uz ablaitumm ve Voss deniz tezgroılanna hu. neticede hepsi ifna edildiler. Hal- ordu ihtiyaçlarının ve hava kuv
lıQ >d altında teaHm olnıucıa cum etmiştir. buki §imdi nikbinliği icap etlliece· tveun_ tlerinin talim ve terbiyesinin bü. 

e 1htlınal venleblHr. Bu tahml- Anvers doklan da bombardı. celt sebepler de vardır. Her vey- safahatına şamildir. 
ilin ° kadar beyhude olmadığoıı man edilmiştir. den evvel Yunanlılar dü§1DADa mü· Yeni sistemin başlıca göze çar-
~ için gayet mevsuk bil' Sahil muhafaza teskilA.t~ kemmel surette mukavemet ettik- pan hususiyeti: "Ordu ile işbirliği 

Ybakt.an alınmış olan şu malti· mensup tavvareler, düşman ış.. ten ""'Dra .. nn-•za g""'tiler. ltal· llıatı gij Ö t.Afldlr b' 1• ta ...., WWU •.. ~~ (Devamı l ll--'l~-) z nüne getirmek - : gali altında bulunan I~A y. yan hücumları bu harpte zayıf ve ,, wrw~ 
b_ ·!) ........ bir hindi on •ekiz bir yare rnevdanlarma hUcum et. ı'yi idare ediım ...... u. bir e ... ırııde ken- 1 .

1 &"O(J .. - a ~....... ~ ngı tereye 11°la" h go""nde-1-vtık dört bnçok, bir kilo f.ere- mic:.t .. rdir. Yan~nlar .~ı~ış ve dini gösterdi. ltalyan maneviyatı 
~on Ura; bir yumurta lmk, bir 

1 

infil5.kler vukua gelmışt.ir. hakkmda ileri sörUlen iddialan bir rilmesine mani olmak 
d .. ~ fasaJye altmu• kuruştur. A· Dı"ınkerg de bombardıman e. tarafa bırakmakla beraber şüphe- • • 1 • b• ı· "'• 
.:--.mı ~ siz bir surette iddia edebiliriz ki ıçm yapı an 1§ ır ıgı ı. merkezindeki bu fiyatlar- dilmiştir. h kkınd 
ı.u:-Oraya cl,..,. olan Anadolu 11&- ı Bombardrman tayyarelerimiz İtalyan neferi bu harbi kendine a a 
slllderindeld ylyeeek flyatlan ara- dün J?{indilz Kolonyada, Breme.. mal etmemiştir. İtalyan neferi pek AMER•K 
"- akı nlsbetslz fark tnglllz abla- de ve Dortmı.ındems kenarında iyi anlıyor ki hayatını nihayet. bir 1 ADA 
tı.ı nını teaırt nettoeeldlr ld ba hal bulunan petrol tasfivehanelerini diktatörün emrini yerine getir -
r:ın;an~·rın "bizim deniz" demele- bombardıman etmişlerdir. mek için tehlikeye koyınak~•?Il': Beyaz k·t 
~ olrad gmk en Akdenlzdeld oe~kil- Bu harekata iFtirak eden tay. Bu nikbinliği icap ettirecek ilı:mcı 1 ap 

u lan -- ı...a.. bir ölç bir sebep de Mussolinin mihver 
ldzrrıettn1 uHnıoP l\1"U yarelerimizden Uçü üssüne dön.. ı k 

t görebilir. memi~tir. (Deuamı 4 iincüd~1_ neşro unaca 
ı_ lalyanlar OnUd adanın bu mm· ---------~ 
la r:lp halını herkesten iyi blllyor- D •• k •• ı • k ı Ol~; f;kat ellerbıcle bir donanma un u maç arı 
~ halde ba adalara kliayet 
lbek t'k derecec1e yiyecek gönder- T 
.,_ tarcsın1 bwJamıyorlar. Adala
() .. ~•rabı Kttn ıeçUkr,e artıyor. ca.. oU1CJar ki ttalyuun Yunanistan· 
llıatt deniz ve hava tl81erl lsteme
.,.efı. e Oııtk:I aclaya yardım edebil· 
lbl ldn )'aklqnuak anuuaan i 
~ldata bile söyleneblftr. 
~ ki adayı ba suretle kur
lıl •ktq sonra Adalar denizine 
ı-. ~ 0hnak 'e ba biklmlyet yo 
~k Türkiye herine &lya..'fl n 
ıı er:ı tazyik yapmak emelleri ge4 

r, 

ı..~albqkJ YUDalllatanclan deniz ve 
t.aJ a Uslert alarak OnOd ada ile İ· 
~:.a Yaran adası arumda irtibat 
lak 8 etmek lstlyea ltalyaıılar Me· 
ttıe';:'' hU'ktllneUnln mukavemeti 
ha ll ne bllilde mabatlanndan da
ll&llf Yade azaldat"HI oldular: Yu· 
lctı, 8f'.aııa taarrm eden ltalyan 
tar 1'1~ert Arnavutlukt.an bir mlk
do~Pledfkten sonn ~k:rar geri 
l'q lllecbarlyetlnde kaldılar; f':d:::: lllukavemctfnden istifade 
liste k lt.alyanm almak 18tedlğt 
t11~ kendi t-llerlne geçlrml!J olan 
~ zler de hava taamızlan De 
ıırna ve Avlonya gibi Arna,'"Dtlak 
'lltl•~~ı tahrip dt1lt ve Ama· 

...... ki ltaı~ an kuvvetlerhıln 
(Deııcmıı 4 ÜMÜGB) Bugün HABERde 

Nevyork, 17 ( A.A.) - Ame. 
rikda yabancılann faaliyeti hal-
kında tahkikata memur edilen 
parlamento encümeninin reisi 
Dies yaptığı beyanatta, Ameri. 
kanın silihlanmasma ve İngilte. 
reye malzeme gönderilmesine 
mani olmak üzere Alm~. llW· 
ya, Japonya ve Sovyetlerin A. 
merikada sıkı bir işbirliği yap. 
tıklarma dair salı günü bir be. 
yaz kitap neşredilmesi ihtimali. 
ni bildirmiştir. 

Dies .Hunlan ilave etmiştir: 
Öğrendiğime göre, encümenin 

elinde bulunan d !iller neşretti. 
rildiği ta kdirde Hitler mukabele 
çin tertibat almıştır. Bu tedbi. 

rin Almanyada ve işgal altında 
bulunan yerlerdeki Amerikan 
mümessillerinin geri r.ağrılması. 
nı talep etmek olacağı zannediL 
mektedir. 

.......... tttlh ............................. .. 

! ikinci Sayfamızda: 

Klylere yardım 

1 

Yazan: 

'"""""~~:~~ .. ~~~~.~ ......... . 

150 İtalyan 1 Port 
tankı Jantil de 

Yugoslavyaya General dö Gole 
iltica etti teslim oldu 

lvan dağı 
tamamen 

zaplolundu 
İtalyanlar süratle geri 

çekildiklerinden 
Yunan ordaıa ne 
ıtaıraaıarıa temuı 

kesUdl 
Atina, ıi ( A.A.) - Yunan - 1-

talyan muhasematınm üçüncü haf
t~~ı sonunda Yunanlılar harbi 
duşman topraklanna nakletmiş bu
lunur.o.~lar .. Yalnıı Epir bölgesin. 
de kuçuk bır bölge müteca · · · 
gali altındadır. vızın ış-

r:n şin_ıal~ bölgede Görice üzerin
dekı Mkımıyetleri gev~e olan 
ltalyanl:ı~ mevzilerini istirdada ça. 
lışrna~ ıçın alelacele takviye kıta
lan gondermekte iseler de bu kıta
lar Yunan ve lngiliz tayyareleri 
taraf~~!U1 izaç edilmekte ve y u. 
nan ıtişıne hangi Cihetten intizar 
edec~lerini bilememektedirler. 

Atmaya son 24 saatte gelen ha
berler, Yunan süngü hücumlanrun 
1!4lyanlar üzerinde büyük bir te
sır hasıl ettiğini göstermektedir. 

Dün Prespa gölü ile Küçük 
Prespa arasında Italyanlar Görice. 
ye hakim tepelerdeki süngü çevre-
sini~ ~n ~i bi.r · 
c8delede buJuıırDakta fdDer. 

Cenupta. Yunanlılar evvelki gün 
Grammos ve Morava tepeleri üre. 
rinde işgal ettikleri mühim nokta
lardan AmaYutluk içerisinde derin 
bir ilerleyiş kaydetmişlerdir. Yu
nanlılar Grammos dağlannda Er. 
eskayı işba! etmişlerdir. Yunanlı. 
ların şimdi buradar. a~ıkları ateş, 
I.taıyanlann Göriceden Ereska yo
lıyle cenubi Epir bölgesine doğru 

(Devamı 4 ilncilde) 

Yaralılar az 
General dö Gol Kıtaatı 

Teftiş Etti 
Londra, 17 ( A.A.) - Hür Fran 

sız kuvvetleri umumi karargahının 
tebliği: 

Gabon'un ikinci ehemmiyetli li
manı olan Portj3Iltil de Librevil'in 
tesliminden iki gün sonra muhare. 
be etmeden teslim olmuştur. Bu 
suretle artık Gabon'ıın tamamı 
hür Fransız imparatorluğuna da
hil bulunmaktadır. 

General dö Gol Cuma günü Li. 
bervil'i ziyaret ederek derhal ~
rin iaşesini temin bakımından 13. 
zım gelen tedbirleri alım~tır. 

General dö Gol umumi vil!yet 
binasında sivil ve askeri makamlar 
mümessillerini kabul ettikten son
ra kıtaatı teftiş etmiştir. 

Gabon'un halkın isteğine uygun 
olarak hür Fransız imparatorluğu
na ilhakı ile neticelenen tedip ha. 
reketi esnasında Liberville ve ci
varında hiç bir kimsenin ölmediği. 
ni ve yaralanrnadılmı bizzat müşa
hede etmekle General dö Gol meın. 
nun olmuştur. 

General dö Gol, hür Fransız 
kuvvetlemden yaralı bulunan as
kerleri ve evvelce Vişi hükQmeti 
emrinde bulunan cüzitamlan da 
ziyaret etmiştir. Yaralılar azdır. 
General Testu'nun emri altında 
hür Frans1z kuvvetlerinin ilerle. 
mes~ne muhalefet eden kıtaattan 
~ ........ ..a-tt-Gımeral dö 
Gol'ün emrinde çalşnayı talep 
eylemektedirler. 

Dün 13 Alman 
tayyaresı 

düşürüldü 
(Yazısı 4 tincüde>) 

Sipahi Ocağı s~nb:1har konkurları 
çok muntazan1 ve heyecanh oldu 

.Günlerin peşinden: 

öküz olmak 
istiyen kurbağa 
~kdeni?.de Roma imparator. 

iugunu Yeniden kurmak isteyen 
talyanların. küçük Yunanistan 
~aı{ısında mağlubiyetten mağ. 
f u ıyet~ dü~mesi meşhur LL 
kon~en_:ın ''Öküz olmak isteyen 

UT aga,, efsanesini hatırlatı. 
yor. 

~u giliel ve ibretamiz efsa. 
oe~~n hUlasasmı tekrar edelim: 

kuz kadar büyümek iddiasına 
kal~~n bir kurbağa ıkma ıkına 
d;:r:ısı içinde şişmeğe başlıyor; 
ı;ıışıyor; şişiyor: fakat yaradılı. 
~rnın tabii istidat ve imkan 
~dudu içinde ne kadar büyüse 

Yine k8.fi görmUyor. Daha .ziya. 
de 1?üyümek, şişmek, hülba 
kendısınin bir kurbağa oldufu. 
nu düşilnmiyerek bir öldlz ol. 

._ 

mak istiyor. Bu ıkıntı; bu sıkm
tı arasında nihayet patlıyor! .. 

Daha bir asır evvel kUçuk 
küçük prensliklerden ibaret o. 
lan İtalyanlar da ln~il~r~i~ 
himayesi sayesinde bı~likleı:ını 
yapıp bir ttalya. devletı halıne 
geldikten sonra buna razı o • 
lamadılar; Trablusgarıbı, Oniki 
adayı, Habeşistanı, Arnavutlu
ğu, Somaliyi . a~dıkları halde 
yine bununla ıktifa edemedile-. 
Daha ziyade büyümek, daha 
doğrusu İngiltereyi ve FransaY' 
yıkarak onların postuna otur
mak derdine tutuldular. Bu 
maksatla harbe girdiler. 

Fakat küçük Yunan o~~~ 
karşısında uğradıkları m 1 biyet gösteriyor ki, ltaldyan ar 
hadl . d .... ..- bir avaya enn en ...,.uA • akilz oL 
girmişlerdir .• ~~ ıı.k'be 

ak isteyen .1[11IVD6-nm ~ ı -
:ne uğrarlarsa kim.se hayret 
etmf1'ıılftk'. HtJ1111rı Ktımçav& 



i ~ Kldiseler arasmda l 
ispanya Hariciye 
Nazırı Berllnde 

dan daha ileriye gitmek de İn J 
giltere ile muharip hale '"'elmek ) 
demek olduğundan bıı da tspan 

yardım! 
" • • • Hiç olmazsa, her birimiz, bir köylü 

yavrunun bakımmı üstümüze alalım. " 
yanın işine gelmiyor. 

İspanyol Hariciye Nazm bu 

1. spanya. Hariciye Nazırı müşkül vaziyet içinde bir çıkar 
Serrano Suner niçin Mad yol aramak için Berlin seyalıa 

ritten Berline gitti? Günün bey• tine çıl nış bulunuyor. 
nelı:.lilel 118.diseleri arasında her S l"' ·ı 1 Buum • .:ehirler halkr, kendi ara- ı."'or, köylilmüzlln o sonsuz misa-

h. b. ı e anı ctekı" Alman ar ., ..... ,. AıJ halde mü ım · ır manası 0 an larmda yaşıyan asker ailelerine firperverliğile: 
bu seyahatin (Tanca.) vaziyet~ A J·anslar SelanıA "kte ve civa Yardım ediyoı·. Resmi maaşr veya Yazan •. - Hoş geldiniz, safa. geldiniz, 
ile alakadar olması en kuvvetlı h Kö•"ı-Uzli u · ? B rındaki Almanların Ber usıışi kazancı bulunan her va.tan- N"h Juıü m gez.ıyorsunuz. u-
bir ihtimaldir. daş, gücü yettiği kadar muhtaçla· Şükufe ı Ch yurun, bir kahvemizi için. 
Malfımdur ki Tanca evvelce lin hiikfunetinden verilen emir ra bir şey vermeyi taahhüt etmiş- Diye bize sesleniyor. Genç kadı· 

b. d. üzerine Yunanistanı terketmek tir. Böylece, sevgı·li asker kardeş- na teşekkür ederek soruyorum: 
beynelmilel bir idareye taı ıy 1 ; t ı b. h be 

l il 1 e o duklarına dair ır a r !erimiz arkada bıraktıkları ana~ - Çocuklar sizin mi? 
General Franko bu beyne m e A Al k • 

b verdiler. Yarı resmı man ay. !arı esleri yavruları icin üzüntü - Eh, Allah bağışlarsa, benim. 
idareyı· ilga etti. lngilter_e u d - ı v t ' · ' · 

bo nakları haberin ogru ugunu e çekmesinler; elimizden geldiği ka.- Hastalandılar da biraz güneşe çı-
hareketin Cebelüttarık gazına. • be b d · ti yit etmekle bera r un a sıya dar onların yardımma koşacağrz. kardrm. Onlara bi:raz iyi bakama· 
yakınlığı itibariyle eh~Y~. si bir sebep aramak doğru ol Avucumuzda kalan iki lokmadan dmı, babaları askere gitti de .. 
büyük olmakla. beraıber bır ıtı madıgı- mütaleasında bulunu birini onlara vermeyi borç bilece- - Ma.şa.allah, diyorum. çok ev-
razda bulunmadı ve İspanyol d ~ 

w• t . yorlarmış. En ogru sebep ise ğiz. Lakin, bunları ya.parken, biraz lat yetiştiriyorsunuz; Allah ba.· 
diktatörünün verdigı cmınatı Selaniğin en ziyade hava tchli da. uzaklarda, gözlerimizin görme- ğıııhı.sm ! 
kafi gördü. Fakat C'...eneral Fran kesine maruz bir mıntaka olma- diği yerlerde kalan yurtd~larımr., Genç kadm, en candan se6ile ce-
ko Tancanın beynelmilel idaresi- smdan ibaret olduğunu söylü zı dü.şünmemiz lfı.zım. vap veriyor: 
nı. kaı··_;ııktan sonra §ehri ta k 1 ·· ··ıd d Y biz d gu.rm~ ak tan wı.... yorlann1ş. "Gözden ira o an gonu en e - a. o azs , va a 
mamiyle işgal ediverrli. Bu işgal ira.k olur.,, derler; biz bunun ak· kim asker yetiştirir? 
hareketi tabii olarak Tancanın Bu sebep doğru olabileceği gi sini göstermeye ça.h~a,lnn. Yavrusunu seve seve vatana 
tahkimi ile Almanya ve İtalya bi tevil de olabilir. Onun için bu lld ay evvel Sapanca tarafların· hediye eden TUrk kadını ne feda-
ya. teslimi ihtimalini hatrra ge hadise hakkında ıbir hüküm ver da bir köy gezintisi yapmıştım; kar şey, A1lahrm !. .. 
tirdi ki !nıgiltere icin ciddi bir mek için umumi vaziyeti tetl~ik sarp yokuşların yame.çlnrma, te· Akşam karanh~da. başka bir 
tehlikedir. Onun için birkaç gün etmek ve kat'i bir karar vermez pelerine tutunmuş dağ köylerinde • köy yolundayım. !ki ağ~ kUtUğU 
evvel t-Mı~-- hu··ı.4\ ___ tf ,,.,,.,.; d l ·· dil.;.;ı.... l h I h .. 11:. go··z1e · btı yüksek i"ı0tinerc;i karştqmda v k k alı .u"6• ~" n.wn° vQ.LO• en evve yeni delill~r bulmak gor f>u.t..U ev a ar .. ,. n- arkasına srgmnuş, apısx ap 
yeti tetkik ~t!ikten sonra Mad ihtiyat kaidesine daha uy~ o min önünde: gıı~ ve acr ile gözlerim ?oluyor. bir evceğiz. Önündeki sandiğm 
rit hUkO.metını protesto etmiş: lu!', Nitekim Almanya Selanıikte Köyün gençleri yavaş 'yavaş si· Bri!ika bir yoldan geçıyorum: kena'l"Inda bir kaç çocuk; sessiz, 

ki tPbeasmı çekmekle beraber, lalı başına. gidiyor. Dağın bir ke· Bir kapı önünde yine yedi, sekiz nıiltevekkil, yerlere çömelınlş ..• 
- Şayet Tancayı tahkim e - At· d k" . . . d b narında, bir ağaç kütilğünU omuz· çocuk. Srtmalı ba.kı.msIZ, sapsarı - Çocuklar, ne yapıyorsun.uz 

derseniz ben de icabeden tedbir ına a 1 elçisını yerın e ... 1 larile sürüklemeye çall§an iki bilk- çocuklar ... kapı önilne çömelmiş burada? 
teri ala.cağım." ra~kta.dır. Alman . sefıı:ının Iilm, ak sakallı, seksenlik bir ihti· bir genç anne .. Bizi görilnce kal· - Annemizi bekliyoruz. 

Demişti. Atına da kalması. Sel!mkteki AI yar ... Az sonra yolda. görUnen se· _ Annen;z nerede? 
İşte İspanya Rarlciye NazirI manla.rnı. Yunanıstanı terket.me 1 kiz yaşlarında bir yavru ihti)artn 1 K sa h b le . - Tarlada. 

nm Bertin seyahati tngilterenin lerinin ehemmiyetini hafifletir. yanma koı;ıarak sıırp ydllarda kU· ~ a ar r. - Ne zanı
0

an gelecek? 
bu teşebbUSti il?.erine vukuıbul Buna mukabil Selanikteki Al çücük kollarile klitilğU sürUkleme - - Belli olmaz, tarla uzaktır. 
muştur. manlarm Yunanistanda.n çıkma savaşma iştirak ediyor. * Milli MUdafaa Vekili ı:i::ıffot An· - Yemek yediniz mi? 

larmı kendi ihtiyarlarma bırak Bir evin açık kapısından içeri kan dün sabahki trenle Ankaradan - Yok, annı:>m e:elhıce verecek. 
Demek ki İspanya. ile Alman mak daha doğru iken Alman hü bakıyorum: hili ufaklı bir çok ço- şehrlmlze gelmiştir. - Babanrz nerede? 

ya. arasında gizli bir anla..cmıa kOmetiniıı. hususi sur~tte tali cuk. En büyüğü on beş, <>n altı * Halk tarafından yapılan siper ve - Askerde ... 
vardU'. Tan.!aıun sa.dece işgali mat vermesi de dikka•e değer yaşlarında; en k\içüğü ~ikte... Stğmakların teftişine devam edılmek· Az sonra yanımızda elinde ora.· 
Almanyayı tatmin etmiyor. Bun bir nokta olsa. gerektir. - A. Büyükler güler yilzlerile: tedir. Nizamnameye aykırı harekette ğ'iyle sivah bir gölge beliriyor: ':::::=========::'.:::=================- - G.i:r içeri, gir, buyur; otur! bulunan 97 kişi elll lira para cezası.na Çocukların işden dönen anaları .. 

LAV AL Madridi sel 
bastı 

Birçok yaralı ~"ar 

diye belli evlerine davet ediyor • çs.rptmımıştır. ı * * • 
lar. • Hollanda ticaret uiUmessllllğj, Şimdi şehirli kardeşlerime hitap 

- Çocuklar, yalnız mrsmız, bü· Hollandadan radyo ve radyo aksamı ediyorum. Hepimizi.'1 çocukları 
yükleriniz yok mu? getirtilebileceğini §ehrimiz ticaret var, hepimiz çocuk şefkatinin, ço-

Birl cevap veriyor: mUdUrlUğüne bildirmiştir. j cuk üzünttislinün, sevgisinin ne 
Parisle Vişi arasında 

mekik dokuyor 
~evre, 1'7 (A.A.) - D.N.B. 
Vişiden bildirildiğine göre, Fran 

sız başvekil ve hariciye nazırı Uı
va I Pııristen Vişiye dönm\lşttır. • 

- Büyüklerimiz, öldü. Ağabeyi· * Halkı askerlikten soğutucu beyan- olduğunu biliriz; lakin Türk kadr
miz va.rdt, şimdi askerde (beşiği ne.meler dağıtan 19 ya.,ında Nıbat ne nı yalnız kendi çocuğunun değil, 

Madrit, 17 ( A.A.) - D. N. B. göstererek) bu da. çocuğu... 1 arkadaşı birer sene onar ay hapse I bütün yurt çocuklarının anası sa· 
ajansmm hususi: muhabiri ibildi.. - Peki, çocuğum size kim ba· mahkOm oımuşlardit". 1 yılrr. Vazifemiz kucaıpımzdnki öz 
riyort kıyor şimdi? * DUn ~bahki ltonvanslyonelle Se- çocuğumuzu yetiştirmekle bitmiş 

Çocuklar nBbetle gikft.yeteiz ko· lAnikten 11 ktşlUk tkl TUrlt nııeet gel· ı olm&z; elimi?ln u~nabildlği yer-
Lava] Pariste Alman makamla.· 

rile göril§meler ya.pm13tır. Bu g(). 
rüşmelerin hedefi mareşal Paten· 
le Hitler arasında kararlaş!Ul te,
riki mesaidir. 

Lava! v· iye d8ner dönmez g&
rek bu görUşmeler, gerekse İspan
yol Iıarkiyo nazın B. Suner ile 
yaptığı görü~meler hakkında ma.· 
reşal Petene izahat venn4tir. 

• • • 

Dün gece Madrit ve civarma 
tufanAsa yağmurlar yağmıştır. 

Yağmurun arkasından bir kasrr. 
ga çıkmış ve birçok elektrik tel. 
lerini tahrip etmiştir. İtfaiye 
mahzenleri basan sulan boşalt.. 
mıştır. Tramvay ve yeraltı tre• • 
leri saatlerce ~lememiştir. Bir. 
çok yaralı vardır. Madridin bü. 
ytik caddeleri de saatlerce su 
altmda kalmıştır. 

nuşuyorlar: miştir, Jerde gördüğümüz her bakmısrz 
- Alia.h veriyot, idare oluyo· ;;. Evvelki gece Edirne Karaağacm· yavruyu kurtarmak, borcumuzdur. 
~ .. di . Bo k.. 1 da tren makasçılığı yapan suıelyman Memleketin, en çok ve türlü türlü 

1 e !::.,.z kge~ rı~rum: k ~ y ~~ manevra esnasında tekerlek! rin altı· yardıma muhtaç olduğu bugünde 
şe erb •. ~k ardp arb, . kş oca ··· ka na dUşerek ikiye bölUnmüştür blitiln kuvv ..:tim.izi onlar için ha.t'
nız ır ena a ı.r aç mısır o- 1 * İzmirde asker allelenne ~anunen cayalrm. Büyük şehirlerin kanısın· 
ça.nrK:: ı·· üzil kil uğ·' ü bil mecbur oldukları yardımı yapmıyan da.n biraz ba~..mızı çıkararak köy· 

oy um n en ç un n e 1 . "zf d l 1 1 rd h . sekiz taririn malları haczedilerek pa· 1 enmı. o. aşa ~; ora a ~ epı-
• • ra tahsil olunmuş ve isimleri beledlyo mfz bır evın, hıç olm..ız,.,a bır yav-

Bir Alman gemısı kN·idoruna aınlnu~tır. l 'l'Unun bakımım üzerimize alalan. 

b t ıd He imi · b" k .. d b. - uz a ırı 1 :{.. TütuncUler blrliğı kahraman as· p ı:ın ır oy E: ır çocugum . 
N~k 11 (.AA) - Nev. kerlerlmize hediye edilmek üzere 3 olsı.~. Bu yurt için ne b~t1k .b;:;. 

Cenevre, 17 CA.A.) - D.N.B. 
ajansmm öğrendiğine göre Fran -
sız devlet rci'li Mareşal Peten pa
zartesi ve salt g1lnil Liyon şeh
rinin misafiri olacak ve yapılacak 
bir geçit re:mılnd~ hazır buluna • 
caktır. 

York deniz' mahfill~ri~de bildi. 1 milyon kilo tutun toplamaya karar ya·rbüı:ınük'. bub. yardrmk 
1 

yüre er ıç 
B• k t t kif d"ldi . . -· .. . . ne .Y ır zev o ur. ır ap an ev e 1 rıldigıne gore 28 Teşrınıevvelde vermiştir. Bunlaı-la ordumuza busust K"' 1·· w d tok gözlü . , oy il magrur, ur, , 

Üçüncü sulh ceza mahkemesi, 
Galata köprüsü civarında vukua 
gelen deniz ka.?..asmm muhake 
mesine dün bakmıştır. Muhake 

her halde bır Alman korsan ge.. sigaralar yapılacaktır. derclini içınde saklar: lliklıı kendi· 
misini iaşe ic;in olacak, Kolom. * HUkOJnet 18 · 19 yaşlarınılaki stne ~österi1en en küdlk al8kaya 
biyadaki Barianilla limanından gençlerden mürekkep 2000 kiııllilt ye· da en büyUl: minnettarlık duya-
35~4 tonluk Alman bandıralı nt bir itfaiye teşkih\tı vücuda. getir- cak kadar bUyfilı: iru!andir. Böyle 
Heligoland vapuru İngiliz harp meye karar vermiş, hazırlıklt\ra ~!J· 1 bir alaka, Türk kövlüııliyle Türk 
gemileri tarafından Caraibes a.. lamıştır. Gençler 45 gUnlllk bir kur· ,ehir'isin.in arasındaki sevgi. bağı· 
dalarında yakalanarak ıbatırıl. s~ tA.bi tutulacak, bunlar kur'a ile ııe· ı m d.,h-.ı rok ~.ı:v~etlend!recek, kö-

B. Laval, kendi ismini laştyacaJc me neticesinde Sinop motörünün 
yeni bir köprUnlln ilk taşını koya- kaptanı Hasan Ceylan şimdilik 
ıı:akt:Ir. 1 tevkif edilmiştir. mıştır. çıleceklerdil'. yün vti~Jnti ı;uldurecC'ktır. 
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İhtiyar adamın oğlunu geçmış senelerde çocukluk 
zamanında da. payladiğı görülmti§ hAdisele d d r en e. 
ğildJ; vaktile ka.nsma, kwna. ka.reı sert, erkek nesline 
tabii bir imtiyaz ve fuıtlinlilk tanıyan bir zihniyetle mı.: .. 
eama.hald..rdı. Erdoğan, uğradığı hakaret karşısında ön. 
ce şaşırdı, sonra babası yemek odasından çıkmak ilzere 
iken kendisini topladı, bilhassa kendisinden küçUk olan 
ka"rdeşlerinin yanmd:ı tuhaf vaziyete dilştUğlinu farke. 
derek ve belki de onurunu değilse de vaziyeti kurtar. 
mak için mukabelede, müdafaada, yahut herha>ıgi bir 

cevapta bulunmayı düşünerek hiddetli gözlerle babau. 
nın arkasından baktı; fakat aynı saniye içinde bakışları 
annesinin bakışlariyle k qılaştı. Muhsine hanını, çocu. 

ğuna kem gözle b9.kihp fena söz edilmiş oimasından 
mliteessirdi. Erdoğ:ınm hiddetini görilnce UrkmUş, ovin 
içinde baba Ue oğul arasında şimdiye kadar gÖJi.ilme9i_ 

ne ahşılmnmış bir sahnenin hasII olacağından korkatalı: 
tela\} ve heyecruıla, gözlerinde: 

- Aman evladım, ihti~ ardır, sen ona uvma ! 
Demek isteyen bakış!arla oğlunnn hareketlerini 

önlemeye çalı§IYorJu. 

Erdoğan, naznrlannı etrafta gezdirdi: T..eylİl ile 11-
han ağabevlerinln ru:arlandığmı duymamış, g(\r'J'TltmİŞ ol
mak için önlerin<> bakıp bir ekmek p'lrçasmm Ust:ine 
tere ·ağı sUrmek, kaşar peynirinin ken:;ırhmm kesmek 
gl'>l --ıer!P. m ~'!llldiil"r. 

Hüseyin HüsnU Doy odadan çrkıp g1tmlşU. 

Aradan bir kac gün ı;~c;u fakat Giilf~E'ren y,..,iJ1<1'· 
ye dönmedi. ErdoJıının halinden pek de şikiı.yetçi ol-

m.e.dığı görUIUyordu; hatta bu evlilik bağından böylece 
görllnUşte kendisi tarafından bir teşebbüs olmadan 
kurtulmuş bulunmasmı sev.inçle karşıladığı da zanne· 
dilebillrdi. Bir defa Muhsine Hanım oğlunu tenhada ya· 

kalayıp: 

- Yavrucuğum, ne sebeple, nasrl olursa olsun, ev 
yıkılmasr iyi bir şey değildir; hocalar eskiden ''her alle 
Ç(iküntüsünde cennetten bir direk yıluhnrş olur., der
lerdi; simdi ger~i o eski hocalara filan kimse aldmş et
miyor ama, o söz doğrudur; karını gidip aradın mı? 
Dünya ve ahrette vebali senden sorulur. 

Diyecek oldu; fakat Erdoğan açık bir cevap ver· 
meden i.'.ji savsaklıyarak anne sinin çenesini okc;adı, eli
ni havada: "Adam sen de!. .. " filan gibi ehemmiyf'fsiz· 
lik ifade ebneğe çalıı,an bir tarz ve eda ile salladı, ka

dmm: 
- Bu iş ne olacak? 
ŞekHn<\eki kat't sualine dl>: 
- Sen ilzUlme, iyi olur inı:ı~.ııllah ... 

Cevabmr vererek anneslnin yanmc1an mı;nM.,.,tl. 

Hüseyin Hilsnti Bey o gUndenberi oğlu i.le konuş-
muyordu. Leyla, bir gün ağabeysine bir kucak dolusu 
havadisle geldi: Babalan gidip Gülsereni bulmuş. onun· 
la uzun boylu konuşmuş, knrr kocayı banştırnıağe. kalk· 
mış ... Gi\lseren, müteesRir bir hal ve ifa~e il" kavnRt:ı
smm ell"rinİ öpmüş, bo.,anma davası ir.in malıkemeve 
mllracaat etti~.ni ve arlık bu yoldan dörunes:ne imkan 

olmaı'lr~m· ~öylemiş, 

Erdoğan bunları rnerakla dinledikten sonra neti
ce karşısında birden deği!]ti; Hüseyin Hüsnü Beyin bir 
kaç gün önce sofrada kardeşlerinin yanında kendisini 

yaplamrş olmasının cevapsız kaim.asına sanki taham· 
miıl edememiş de taııı gediğine koymak için beklediği 
fırsatı şimdi bulmuş gibi, sin:rli bir halde: 

- Bahama da ne oluyor, yahu ... diye söylendi; 
evlend;ğımiz :>:"Jrl"n alakadar olmuş mıı <la şindi ayn· 
l~cağmıız za.man karışıyor; tuhaf şey dcıfrrusu! 

ikinci kısım 

Mahkeme kapısıırda 
' 

Genç bir a•mkat hayatta sosyal bir vazife almış 
olnıaıun zevki ile dolu bir insa.ndrr; bu işe giren üste
lik Gillseren gibi bir idealist olursa kabul edilen vazi
fenin manaıımdaki derinlik, ehemmiyetinc1ekt bilyilklllk 
genç avukatı elbette kendisinden ge!jirecek bir kudsilik 

ve ulvilikle mUmtaz olacaktır. 

fnsanlar, talihin kendilerine hazırladığı yollarda 
gı\h komedi, gflh facia havası içinde milsbet veya men· 
fi, güzel veya çirkin, iyi veya fena rollerini oynamak· 
ta ne kadar hüner gösterirlerse göstersinler kendileri 
için neticeye stılametle yakfaqmak her 2aman mUmkUn 
olmıı:vor. Mahkeme kapısı, çok defa piyesin son sah
nesi üstüne kapanan yerdedir ve galiba ''son" olmak 
daima "hazin' 'rılmıık manasma geldiği içindir ki ma.h· 
keme kapırınx bir ı;ok kimseler loş bir ha.va ile sanlı 
ruh~ ürperti veren bir azap evinin kapraı gibl ıoıayarlar. 

Avuk::ıt r::ü'ı:ı"r"n, kaynatası Hüseyin Hiisnil Bey 
kenJi.sine g:eUı:ı de: 

(Devamı var) 

Tarihten: 

Zalim ve mazlum 
Zulüm ile zailin zaman ve 

mekana göre öyle değişiyor ki.. 
bazan birini tekdir etmek, onu 
kovmak, bir lokma ekmek ver. 
memek zulüm olur, bazan aynı· 
ada.mı öldürmek mubah!. 

Çiçeron'un meşhur bir nut
kunu hatırlıyoruz ki, burada 
zalim ile mazlumu, ateşin hita. 
beti ile halka telkin eder. Nu.. 
tuk şudur: 

11Şehir ehli kıyam askerı1c 
hınoo hınç dolmu~. Bütün aha.. 
li ürkerek evlerine kapanmıştı, 
ki tepeden tırnağa kadar 8ilah· 
Zı bir alçak elinde harbe oldu. 
ğu ve yanında kendi gibi silô.h. 
lı beş genç bulunduğu halde 
bir eve hücum eder. Korlrunç 
l>i:r bağır~la: 

- Hani nerede bu evin bah. 
tiyar efendisi?. 

Diye haykırır .. neye yanımı. 
:ıı:a geltmiyor?. Niçin bu derin 
sükat ... 

Korkudan kimse ağzını a.ça. 
maz. Yalnız evin bedbaht seke. 
nesinden bir kadın göz yaşlan 
saçarak ayaklan-na kapanır: 

- Bize k'1yma... En se11dik • 
Zerinin başı için bize merhamet 
et ... Bizim gibi yarı ölüleri bo· 
ğazlama, muvaffakıyetlerinizde 
mutedil olun. Biz de sizin gibi 
baht,yardık. Düşiüıii:n, 8İZ de in
sansınız. 

Haydut daha sert kaykırır: 
- Kocanı bana teslim et .. 

BeyhudlJ yere sızlanmalarmla 
beni yorma.. O benim elimden 
knrtul?twyacaktır. 

B ıı kudurmuş herif zorla eve 
girer. Ev sahibi: 

- Ey evladımın vefakar 1ıii· 
lı:ıımeti, evUidımı mııhafaza et, 
der. Onları gözetle .• 

Haydııt: 
- Sen benim emirlerime ita. 

rıt etmemeğe daha cesaret mi 
ediyorsun? Benim, sesim.ilen 
ürkerek dmıakalmadın mı,, Be. 
.•ıim hiddetimi ancak senin ha. 
rıın teskin edecektir; diye bağı· 
rır. 

ihtiyar şu ceı•abı verir: 
- Ben mağlup olurum zan. 

ııiyle korlcuyorum. Lci1dn göril. 
1ıonım, ki sen benimle lılilc-inı 
huzıtrıma çıknuık istemiyorı:.ım. 
O mrıhkeme ki orada hal:sız 
çıkmak mucibi al', haklı çık. 
mak şan ve §eref ve~icidir. Sen 
be11i öldii.rmeği tercih ed"yor
ımrı. Pekala. lliaktulea 1ıclfık o. 
Zacağım. Mağluben değil .. ,, 

Çiçeron'un kavinin, silihlmm, 
kendini müdafaadan aciz olanın 
haydutça öldürüşünü tel'in e
den nutku yukarıdaki satırların 
d~. anlatac3,.;ı gibi kanla b:ter. 
Gozleri kaıılı haydut, iht:yarı 
kılıcı ile ikiye böler ... 

Tarihin ne garip cilveleri 
vardır, ki Çiçeron da. 1983 yrl 
önce Antuanin emrile Formi. 
es'deki evin.den alınarak konuş
turduğu zalim haydudun yaptı. 
~ı gibi müdafaasız öldürillmliş.. 
tü. 

• • • 
Küli.h boğmak 

Bektaşinin biri bir eve misa
fir olmuş. Yatı:ığma girerken 
gecelik bir külah görmüş. Başı. 
na g~irince boğazına kadar in
miş; kenarını kıvırınca başını 
yastığ'a koyamamI!J... Bu tec. 
rübelerden sonra çareyi bul
mt1ş. Koynundan çrkardığı men. 
<'!ille kiilflhm t\st tarafını boğ. 
mnş ve tabii bir hadde kadar 
kil"ülterek başma g-ecirmiş. 

Sabah levin ev sahibi odaya 
!tirip külahın ucu yorganın dı. 
ımda sallanır görünce: 

- Ne o erenler, demiş. Kü
'~hrmı borrmuFSUn ... 
Be1rlq~i eiilümsemiş: 

- Ben onu boğmasaydrm, o 
ll''1i boaacaktı. 

Fıkrıı.dan almacak hisse ba. 
~it: 

Kiil~h 1~apmak i<ıtevenlcr, 
· "'·taşi gibi Usttinil boğmuyor -
lar ... 

- Niyazi A1ımet 

Kudü$ radyosunun 
Türkçe 

l\e~riyat saati değişti 
T( ıdii.s, 11 (A.A.) - 17 lkin

cite~in 940 dan itibaren yaz 
saatinin tekrar başlaması dola.. 
yısiyle Kudüs radyosu n~cır·v t 
nrocramnııı. bir saat evvel ba!-ilt
yn"~ '!dır. "Rıına. {{Öre ln~ili 
h~herler Ti\rkive normal sn:'t;'r 
sa3.t 13.15; fransızca hıl l'<'r1

·,. 

18.30; türkçe habfırler iLe sa ~ 
21 de başlıyacaktır, 
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Nazire: 

1'e demeH? 
'-=>oıttlka: düşündükçe : 

,......,, - ,....., ,_ ._ 

Alsas Lorenlilerin · 
talii Geçen hafta ıhracatı-

(Bezemek), süslemek, donat 
mak çeki düzen vermek demf'k 
tir. (Bezenmek) sU!lenmck, <lo 
nanmak mana11ma gelir. O hal 
de "ne iyi oyulmuş, bezendiril 
miş bir mermPr" dememeli, "be 
zetilmis mermer'' demeli. 

nasıl baba? 
l;ir adaııı, karı~nııı, ı:oruğıırıu ot uı·tlu~u, l ııHuu dl'diğl l>Ir ('\ ı.lc 

h{:ıtüz oıı iki ~asındaki ~·:lu11s11ııuıı ına~uınll eti huzurunda ra.lu iç· 
ntı'<. :Souı·a lıill\bilt', belki J<• u~ un<'J.i\i!c, mecmu ·sile me!i~ul çocuğu 
:a ~lı· '"~ Kormu~. ll:ılgıı• ~ L\\ ı u, i .. Hıneıni!;i. Bııba, üık<'lrnı>rel;. Hııiın 

B i.smark, Kü~ük Prusyayı 
. büyük bir imparatorluk 

h~ıne sokmak için neler çekme 
dı. Adolf Bismarkm hatıraların,. 
da bu ne luıdar canlı surette gö. 
~ çarpar. Adeta bir iğne gibi 
ınsanın bedenine saplanır. Bis .. 
rna.~k Prusyayı Avusturyanın 
e.&kı hakim mevkline sokmak is 
Uyar. BütUn Alman memleketle 
:ini onun etrafında birleştirmek 
ıstı yordu. 

Bir }'andan on dokuzuru::u as 
rın ortasına kadar hala feödal 
teşekküller halinde devam eden 
Alman prensliklerini krallıkları. 
nı bircoğtafya be.hdeti içine sok. 
mak liı.zrmdı. Bu arazi vahdeti 
için Alsu - Lorcn mıntakası en 
müsait saha idi. ÇUnkü bu araT.i 
eTde edilince imparatorluk simal 
ve cenup Almanyn.Iarını birleşti 
ren yollara da sahip olacaktı. 

Diğer taraftan en mutena ma 
denler. fa biat servetleri Alsas 

Loren'de mevcuttu. 
Bu iki sebep vüzürııdendir ki, 

~ismark ne yaptı, yaptı Fransa 
ıle harbi göze aldı ve lSiO har 
bini meydana çıkardı. Alsas 

- Loren bu harbin sonunda AI. 
manyanm eline geçti. 

1 71 gnlibi için hentiz bütün 
prensiplerin inkArı mUmkün de 
ğildi. Bir gecede icat edilmiş 
P7e~sipleri dünyaya ilan etmek 
gıbı küstahlıklar da henüz gö 
ze çarpmıyordu. 

İ~gal edilen sahayı Almanya 
ya ılhak etmiş olmak icin di.in 
Ya efkarıuml'miı,resini ikna et
rnek, bu istilayı ·meşru göster 
nıek la1.lmgc1iyordu. 

N a"'tl mec:ru görülebilirdi? 
l3ir takım milli deliller göster 
mek şartiyle bu belki müın 
kün olurdu. Çünkü Avrupa l815 
muahedesinin henüz tesiri altın 
da Ye milliyet cereyanı Avrupa 
l'lln kafasında bir prensip namu. 
su halinde ya f>ryor du. En kes 
tinne :vol Al~e..s Iı0renin Al 
nial1 oldu•'?ı.·nu isbat t",!t mekti. 

Bu, oldttk<'a mi.i.şkUldil. Bu ea 
ha halkı katolik idi. Kültür iti 
ba Hyl<! Fransmiı. Alman tezi 
şöyle bir eF;asa dayandı: 

Millet demek ırk demektir. 

Lorenlilet ırk itibariyle Cer
mendlrlcr. Fakat Fransız i~tila 
ları neticesinde kUltii.rlerini kay 
betınişlerdir. Bunun en gUzel 
numunesi bu· vila~·etler halkı 
nın fransızcayı kötU honuşmala 
rıdır. Zira, onların "Hubulisav 
tiyeJeri" alnıaııra koııuı:;mak için 
Yaratıhnr§tır. Bu hubulisavtiye. 
den fransızca komu=nna ya mec 
bur oldukları için böyle acaib 
sesler çıkıyor. Binaenaleyh bu 
Vilayetler hnlkı Alnıandırlar. 

Bu teze karşı Fransızların 
milleti 1'kliltür" ıe tarif eden te 
zi mu\·affak olamadı. Zaten a 
ra.nan şey haklı bir galibiyete 
sudan bir esbabı mucibe bul 
ll'laktı. Bu da bulundu. Alsas 
lılar o zaman Alman diye lm
bul edildi. 

1914 1918 harbinden sonra 
tekrar Fransava Fransız kültü 
rüne avdet ettiler. 

1939 harbinin içinde de Fran 
sa tekrar bu iki vilayetini bütün 
Fransa glbi Alman istilft.sma 
terketti. Fakat bu defa Alman 
Ya daha sarih bir şekilde milleti 
rrk davasından ayrılamaz bir 
tez olarak kabul ettiği· halde 69 
sene sonra, 69 sene evvel sUtbe 
~i.it Alnıan oldukları iddia edilen 
ınsanlar simdi fransrzca konu
ş~:'Y~~rlar diye vatanlarından sö 
k.ulup atılıyorlar ve Habil csare 
tıne gönderilen Yahudiler gibi 
Fuhacir kafileleri teşkil ediyor 
ar .... Harp demek, sürpriz de 

rnektir. 
Bu silrprlzier icinde Alsas 

Loren'lilerin dP talihi budur. 
-. SADRI ERTEM 

Askerlil< Uanı 
Fatih Askerlik Şubesinden: 

r 1 - Şimdiye kadar hiç asker 
_ık. etmemiş 316 - 335 doğuın1u 
ıstıhklm ve nakliye sınıfına. 
ınensup erat askere sevkedile 
ceklerdir. 

2 - Şubede içtima günü 25/ 
~11940 pazartesi sabah saat 9 

adil'. 

f 3 - Miikelleflerin o giln nü 
buuls clizdanlarivle ~bede hazır 

unnıaları ilan olunur. 

mız 5 milyonu geçti 
Geçen haltanın ihracatı, beş rasmda fındık. susanı, küspe, 

milyon lirad :ın fazladır. Yeku keten tohumu, balık vardır. Alı 
nun bu derece kabarık olmasına cı memleketler de Ç'-ekoslovakya, 
sebep, yalnız Almanyava iki İsveç, İsviçre. Yunanistan. BuL 
milyon liraya ynkın tütü~1 satıl. garistan vı? Alman • drr. Bunhır. 
masıdır. Yeni bir takas nnlas. dan başka Finlandiya da mC'm\e. 
masına göre Almanyaya daha ~~ kctimizden pam11~ .. tifti~ ve ya. 
milyon liralık tUtUn satılacag1 pagı satııı almak ıçın muracaat-
haber verilmektedir. 

1
. 1nrdıt bulunmuştur. 

ibra~ edilen cli~l'r mallar a 

Mısırlılar 
Zeytinyaiı ve kestane 

almak istiyorlar 
Mısu·dan, şehrimize gelen ma 

llımata göı c MıRırlılar, nrnınle 
ketimizdcn zeytinyağı n~ kesna· ! 
ne satın almak lstemektetlirlcr. 
Mmtaka ticaret müclilr!üğü, va 
ziveti tetkik et mcktE'<lir. 
~Son aylar içinde yağ fiyatları 

gayri tabii b:r sckilde }iila:cldi 
ği icin fi vnt miirakr..bo komisyo 
nu fiyat tcsbitine lüzum görmüı? 
tü. Mısıra :-.·ağ ihracına başlan. 
dığı takdirde bu fiyııt tetl;:fkinin 
biran evvel bitirilprck kRt'i bir 
netice alınması icabcdecektir. 
~-

İzmirin on beş günlük 
ihracatı 

İzmir 'Ticaret O 'lasr tarafın. 
dan hazırlıın::ın bir istatistiğe 
göre 2. te-::r'r,i ıı ·ııc 1=> gütıü zar. 
fmda İzmir lim:-ınrn<l.,n y.ıbancı 
memleketlere 497.437 lhı. kıy. 
metinde '"'088 ton muht"lİf mah. 
sul ve 54.2l19 lira Jovnwtinde 
3643 b~hny\·aıı ihmcatı yapıl. 
mrştır. 

Karısını döven 
bahçıvan 

Para cezasına 
mahkum oldu 

Topkapı dışmda bahçıvanlık 
yapan 10 yaşlımnda Yani ile 25 
yaşlarındaki karısı Teodora ara 
sında kavga ~ıkmıştır. 

Dün, fü;üncü sulh ceza malı 
kemesinde yapılan muhakemede 
Yani, karısmm sık sık sokağa 

çıkıp dolaştığını. kendisiyle ala
kadar olınadığını. kendisine da 
yak atmasına sebep de en son 
olarak iki gece eve uğramaması 
olduğunu söylemiştir. 

Teodora ise, kocasının fakir 
olduğunu. kendisini tatmin ede 
mediğinden dolayı çalı§rna.k mec 
buriyetinde kaldığını söylemiş 
tir. Neticede hakim Mlinib, Ya 
ninlıı hu hareketinde esbabı mu. 
haffife görerek kendisini 9 lira 
70 kuru'-' ağır para C('zasma mah 
kum etmişse de ce:ıa, tecil edil 
miı;tir. 

izmirin kadife kalesi 

1zmir bclcciiyeııi. şclıı-ln en hflkiın n<ı'<tıuı•nı tef;ltll r.dcn K11ılife !{alenin 
beden ve burçlarmcla hllrııp olan yerlerı ta mire b:ı ıamı tır. Bt>ledlye bu ka· 
lenin çıplak taraflarını Rgaçlandırdığı ııibi llal~nin ~t•hre b11kı:ın blr etei\"lne de 
gUzel bir gazino yaptıı mış ve burasını aııfalt bir yolla Eı;'refpaşıı mahallesine 
bağlamıştır. Htikunıct konağı önünden Eşıe!paşa)a ~ıl\ ı;tı\ otoblııı kaldırıl· 
dığı için gazın oya kadar uzanmak ve burada btit ın köı fczi alan nezarr.tlyle 
oturmak bınlr zlyıı.rclinin hususiyetlerinden biri oırnuştur. Rc.siınleıimlz<len 
biri Kadife Kaleyi ve bunun etıığindekl yeni ga:tinoyıı, [kincisi de bu gazino· 
dan bakanların gözü tınUne serilen gUzeı lznıiı· l anoramasından bir parçayı 

gösteriyor. 
Resimdeki yc~ll ve yekpare saha KUlt-Ur Parkın heyeti umumiye.sidir. 

ı' ' ' : ' •, r~~"t ,.,( ,· ' J r ~ ' • ' ' 
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lfc (Yakını tnrkçedir; uzak 
zıddıdır. Gramer taksimatında 
(zarf) olur ki cümlelerin mana 
snu zaman mefhumu ile tamam 
ıar. (Yakıninde) dememeli. (Fa 
lana yakın) veya (falanın ya
kmlarınd11.) demeli. CK) yı uza 
tarak telfı.ffu'r. ettiifimiz (yakin) 
arab lügatinde bir şevi şekıo.iz, 
şüphesiz; bilmek elemektir. 

* (Hudainabit) dememeli. 
(hudavina'bit) demeli: 

1) Zaten böyle deriz. 2) (Hu 
da) farsr.adır. kelime sonunda 
hemz<' olnmıız. nisbeti (:Vi) su 
retinde yRyılır dq bundan ... 

Demiryol müstahdem. 
leri hakkında bir . 
nızamname 

Nafia Vekaleti Demiryollar Ye 
Limanlar in~at drıiresine mensup 
memur ,·e mustah<lcmlerle işçi ve 
ameleden ı~ yüzündc•n yara anan 
veya ha~ı.a olanların tecla\ ileri 
bunlardan iş yiiziinden mallıl ka~ 
!anlara ve ölenlerin 'arit'lerine Ye
rilecek taıminat hakkında bir ni
zamname hazırianmıştır. Tazminat 
şöyle \·erilecektir: 

( A) Maaşlı memurlar: 

eı,, rıtlu 'iİ~ı~lnl kaptı;:,ı b'ibl, o~lunua kat :ısına. ;\ aıu~tırınış. Kan re
' aıı h;iııdı• yı•rı• rıt•nııl • ~lmıll, hcldıııler, bu taHhsız ha-.a s:ıpl:ı.n:<ı.ıı 
C'llnt 1,ırıktarnıı , ıınbıılarlıı, ıwıı:d 'l'le :ı;nk 'l oıJarmıs. 

• . PoJi .. i, milddrhımumiı;l ile• ıııHI~ e H biitıin bir zabıtaı teskiliıb ıla 
hu. ışe C'tlll'~' lıarl'J~ or, llu adam, kaı: türlii suı;ıııı snlıibi, ka~ kere 
ınlırı;nıllir. 

. . J:<;,, el~, lıi~ tlii~iiruu~ılrn, tc>ı·cddüde dih•rnf'<h'n liU hükmü , ere· 
hllıtız, ki bu nılam, ''baba" sözüııiin kural•lıulı*ı manıt 'c bU~ iildül• ri· 
hanının, hir 1 rk ı:rrn•.,ine bile lıi3 ık dci,ildir. 

Kı•nıli ü:r. C\ lıldnıın alılfıkı, i'ltlkha.li üstu:ıd(• ~·ıkıeı izler bırakacak 
olan bir hi, ı•akı içme,, i, ~arlıo, olmayı, umursamc.<lan lşleyı•hlli~·or. 

Gı•ı·çd;.f<·n baba olaııla.r, ~auul:ırmın lı;lrritıi ı.araı la<'ak, onlua 
lehli~celi olabilccel< c•n lrtiçük bir ~yden siddetlc Urkerll'r. 

Uu odam, t:()(•uğunn rnkmııı ua. ... ıl içile ee~ini iiğ•elnıel;: ister gibi 
o~ıu kıır~ısıııa alarak İ!,'ıtıİ"4, ICammı, ı:ocuğunun anasını bir "arhosa 
hmnet ı•ttırmi!i, inı.an ylircğinde ~üzcl, bü~ \il;: , (' rnukadd-ecı olarak 
ne \"Rrsıı, ht'Jı!<lini çiğnt>miştir, 

Sonra, hiç lıir 11uçu olnır~·an F.&\alh bir masumu, dalgtnlığı için 
kan iı:lnde bıı aı.tıP,ını ~iirii~·orur.. 

"Uaba" ~·ı, bir tek' in kudreti içinde J.!ÖsterC"n ona sıfatlarm en 
Yübüğiirıü H'rt•n hii\ b·ctıe bu kirli bu haydut ~arlık ara11mda ne 
mUnas<'bf't lmlunnbllir

0

': ' 

Ren, suna yann orum, ki kanun, yarın bu da\ ayı ~na a.Jdıir 
vakit, biitün his \'C ll(•yecanını bir tıı.ra.fa bırakaea.k \"E'! soğukkanlrhk· 
la ınııhal;.emC" f'dCl'<'ktir. 

Halbuki hu hadi..;cnin iı:incle , kdanları sızlatan ne mel'wıhddar, 
nl"e :ı!caJdılılar "ır. Hi;nill fsfN, ki kanun değllM hile, onu tatbik 
ecl<'nler, hu uı;un m1llldclt1nlen, fıkralardan &f.!&n derlnti!tlnl ~ 
ur.D;'k tut.nıasıntar. 

HAKKI SÜHA GEZGİN 

Kazadan çıkan kavga Ticaret Vekili 
. Limanda vukua gelen ıbir de Ankaraya döndü 

Birinci :'ierecede malul olanlara: nız kaazsı neticesinde biribiriy Evvelki gU.n şehrimi98 geı.a 
maaşları tutarının on misli, ikinci le kavga ~den fnebolulu .kaptan Ticaret v~kiJi Namni 'l'optjUOf· 
derecede mah11 olanlara: maaşları Abdullah ıle lfüseyin d'' .. lu, dün, hueust ıbazt ztyaretıeri 
tutarının c;ekiz misli, üçüncü dere. belçi mahkemesi ola~ ~~U~coü kabul etmiş, akşama. Anka.raya 
cede maJUI olanlara: maaşları tu- sulh_ cezada muhakeme edilmiş dönmüştür. 
tarının altı mi::.li, dördüncü dere- lerdır. 
cede malUI olanlara: maa~lan tu. Davacı mevkiinde Hüseyin.. lsviçreye lisanı 
tarının be~ misli, beşinci dereced<" suçlu yel'inde de Abdullah bulu verilmiyecek 
malOl olanlara: maaşları tularınm nuyordu. Hakim IvllUlı·ı), AbduJ. 
d .. rt · ı· ıt <l ed 1 Klering hesaplarında !svi,.... o mıs ı, a ıncı erec e malUI ahın sudu oldnO.una kanı· ol y--

1 ı 1 t t " -e borçlu vaziyete girdiği için Ti o an ara: maaş arı u armın iıç nıuş. ve kendisini 3 gu"n hapı·8 1·ıe ,r · l' 26 caret vekaleti, bu memleket" 
mıs ı. !ıra para ceza.sına me.hkQm 
Maaşlı memurlara \'erilecek bu etmiştir. yapılacak ihracat& lisans veril 

tazminat, (168..1) numaralı kanun- -· ---:;:;:::===-=-------=m:es=inı:·.:..· ~şim=d~i::_:li::k:..., ~du:'.:rdurm~~~ut~tu:_r· 
la mahfuz haklarma halel getir- 1 
mez. 

B) Aylıklı miistalıdcmler: GONDEN GONE 
Ücretli memurlarla namzcdler. --------------------

den malul kalanlara; tnaaşlı mc- lnh,sarlardan beklediğimiz bir rehberlik 
murJar içiıı kahtı.I edilen tazmina· 
tın iki misli verilir. o d h d 

CJ l'evmiyt ile çaltşa>ı müstoh. T U g Q e ig elik • 
sıgara 

dem, işçi ııe ameleler: 
Birinci derececi~ malıil olanlara: 

yevmiyelerinin beş yüz mi~li, ikin
ci derecede malfıl clanlara: yeYmi
re1erinm dört yüz mi..,Ji, üçüncü 
de~e~ede ınalQl ol:ınlara ye\ mi ye. 
le.·ının üç yUz mi.;ii. dördüncü de
r~c~d~ ~a~.Cıl olanl·.ra yevmiyele
rıııııı ıkı yuz misli, be~inci derecede 
ma Ul olanlara ye' miyelerinin iki 
yü~ mbli, altıncı dcrt>c('de malCll 
olan!aıa; yevmi)~ierinin yüz elli 

T ütüncül.er Birliğinin or istimaline meydan verilmeını. 
duya sıga ra hediye et- olur. 

mek frin ile: milyon kilo tUtlin Ordu için hazırlanacak slga. 
top~aınıya karar verdiğini öğ ra.la.nn onarlık, yirmişerlik., yU-
renıyoruz. Tütün ve sigara, rerlik, hatta biner adetlik pa 
gerçekten en makbule geçecek ketler halinde yapılarak mute 
lıediyeler arruıındadır. dil bir fiyatla satılması en 

misli. 

Bu hediyeden umumiyetle mütevazı halk tabakasına ka. 
halkımızın da göndermek iste dar, cephedeki evladına kUçi.l 
me~I hatıra gelebilir. Onun için cük bir şahsi yardımda olsun 
lnhısarlar ~c.la re.<;İnin orduya bulunmak imk!nınm verilmesi 
mahsus yenı birkac harman başlıca amacımız olmalıdır. 
hazırlıyarak bunları' hediyelik ı ÜN/ 

·Beyoğlu Halkevinde ::-igaralar halinde satılığa çı H KMBT M R 
karın ası kabil değil midir? I 1 ı 

Fotoğraf Sergisi ~atıs muamelesi doğrudan re1ı,W ı ~ T' ... ] 

Bcyof/lıı llalkevi.nden: Ama ~fogn:lY<ı Depolardan vı;ya Şu cif:\,. t A • 
törlere mahsus resim ve fotogv bo:-:erınden yapılır. Satm alana - \ __!,:_ - -- -

11 makıbuz \erilerek a!dıg·ı si 
raf sel'gisi, bu sene ı Birincika 
nun 1940 tarihinde Evimizde a- J~ra miktarı, 0 sıgaraları or. 18.11.1940 19.11.1940 

ı k Y~ sevkedccck olan memura 
qı aca ·tır. S€l'giye iştirak et teslım edilir. 
mek isteyen amatörlerin hemen B 
EYiınize müracaat ederek tafsi u iki ameliyenin aynı za 
!at almalarını ve e!:!erlerini ni manda ve mahallinde vapılına 
lıayet l.12.40 tarihir.•e kadar E 

81.~ 1 bilhassa faydalr ·buluruz. 
· · · Çunkü böv1ece he · t b k vıınıze teslım eyleınelerini rica h k 1 · . . m ış e ça u 

ederiz. 1 e d~ cdılır; hem o f'igarala 
~ • • • •«--. _ ~ı..2:edıyeden gayri bir suretle 
~· -. ....,.. ___ JtL.n-- - - --v 

8.08 Hafif 
proıram 

9,00 Ev kadını 
12,SS Pt-trnıler 
JS,Ou Şarınıar 
l l,00 Kan~ık 

proı;-ı·aın 

18,0S Had~ o ('Jl7.ı 
18,40 tnre sar. 

111,l!) Havıı.iytıdeo 
JMU(·alar 

1\J.15 Ttirkliler d!nlemeğe devam ettim. Kal
~ını ?issini kaybetmişti. Şimdi 
endırnde hnkiki bir ıztırabın 20,ıs Akordeon 

yarattığı acı bir istihza kuv Soloları 
\" t' • 21,00 f)[nleylc:'I 

8.0S Hafif 
pro~ram 

9.00 E\• kadmı 
ıı.ss Kıı.~tk 

Şarkı -
J 4,00 Müzik brı

tık program 
18.03 Cu mll&lji 
1 !!.!O Çffh:lnln 

Saati 
18.46 Köy uıı:ı 
J9.00 Temııll 
19.45 Fasıl 

hf'.\'P.tl 
to.U Kllme 

h"r"tt :n.so KomıMmA 
Beni ailem binbir itina ile 

yani ~ımartarak in~~ '.~ar .~cin -
den çıkartarak buyutmuşler. 
Böyle hir fırsattan istifa~e .et; 
memi sen de istemez mıydın . 
Düşün bir kere tam seksen miL 
yonu olan bir kadın!. 

Aşk ve rnacera rornanı d~ ıni buluyordum. Cevap ver~ ıst~kJerı 
l ll'l : 2 ı ,SO :Kcmıı.,ma 
- Evet k k' ·ı 21,4/'i Orkestra 

'!t.4ö Salon Or
kl'ııtraın 

:.ı:!.45 Sıılnn 
OrkNitnuıı 

211.00 C'IU':bll.nd 

Bu adamın konuşmasını dinli 
yor ve artık söylediği her keli
me aramızda doldurulmaz uçu. 
rumlar acıyordu. O kadar ıztı -
ra.p çekiyor, o kadar n~fre~. du. 
yuyordum ki şu sözlerı soyle
mekten kendimi alamadım: 

- Orada hana. cehe?lI'..ıem 0 -

lan Santakuruzda mahkümiyet 
müddetimi c:l ·uunırken kurmu~ 
olduğum güzel hayallerden son
ra beni beklivcn akibet bu mıy 
dı? Bana mu"zbırip günlerimde 
hayat veren ideal bu çirkef 
miydi? 

Derhal reddetti: 
- Fakat Dolores dedi. Be

nim hakkımda bövle muhake
me etmekte haksı;~m: b!l nro
klcrimi vaparke11 seni hicbir 
?.aman unutmuş değilim. 

- Vay!. Demek öyle. Beni 

Yaıan: 

Moris dö Kobra 
ere unutmadınız değil nıi? A. 
caba öğrenebilir miyim~. Bu u~ 
nutmaınakla ne kastediyorsu
nuz? 

- Bu gayetle basit!.. ~1is 
Burdet Kuper ile yapacagrm 
müstakbel izdivaç sizi terkede. 
ceğim manasını istihdaf etmez. 

Yine zaman zaman biribiri
mizi göreceğiz ... Tabii gi1Ji ola
rak .. Çünkü böyle mükemmel 
b~r vaziyeti tehlikeye ookmak 
hıc de akıl karı değildir. Din -
le beni Dolores: Nihayet şunu 
sen de biliyorf:un n diin ak. 
i:jam t:ok daha iyi hissettin ki 
derinin altında ben varım. tı:;te 
ben de tekrar ve daima s:W..a 
mıJik olmayı teklif ediyorum. 
Ancak biraz ihtiyatlı olmamız 
lazım. Mümkün olan her zaman 

Çewen: 

Muzaffer Acar 
.:'\'°e\•yorkta veya başka yerde 
t·uluşabiliriz. Çünkü yavrucu. 
ğum sen de <;ok iyi bilirsin ki, 
aşk çok güzel şeydir. F'akat ya_ 
nmda dolarların da bulunması 
lazımdır. Ne sen, ne de ben fa
kir bir oda, bir yer yatağı L 
<;in yapılmış değiliz. Görecek_ 
sin bütiln bunlar çok giizel y0 _ 

ıuna girecek. Tui Tui sel'Li tanı
dığımr biliyor. Ben senin ufak 
hic; krvınrti olmayan laalettayin 
bir f1Ört olduğunu ı:ı<Sy!iyeceğim. 
o cok zeki ve naziktir. Bundan 
ka;dettiğim manayi anlayacak 
,.e bana hisscttirmiyecektir. 

Pepenin bu söz!Pri a rtrk ba _ 
na hiç bir fena tesir yapmı. 
yordu. Çi.inkü bu adam henim 
iC;in ölmüştü .. Hiç itiraz etme_ 
dim. Mihaniki olarak kenıdisini 

ol A • ço · ze 1 ve . nazı ;: ı 22,45 Cazbltnd 
ması lazım. Hayatta c;ırkefe 

bulanmak şarttır: 1 
- Tabii sen de hapisaueden 

~ı.kın~a bu yola sapmadın mı? 
•,ll'ndı kıskanclıg~a sebep vok. B . • 
1
U projenin hakkımda hayırlı 

0 .masını temenni etmekte se. 
~n de büyük menfaatlerin var. 

unu kabul etmen lazım. 
- İmkansız!. · 

be
-:- Ş.ı:ıka söylemiyorum. Dinle 
nı bıraz. Ben Tui Tui ile ev

lendiğim zaman o pek tabii ba. 
na muayyen bir cep harçlığı 
verecek. &n df'! bundan sana 
vaşarnan icin laırm olacak ka -
darını \'eririm. Bu ı:;ekilde ev. 
lf'nrnis olduğıırn kadın sa yesin· 
de sana da rlil"1den !!elen yar_ 
d nnı vapmış olunım. A nl~yor 
nı qr,1,n? 

1 

1 

1 

i 

Bu kere sabrım tahammi.ll I 
haddini aştı. YUzilne bağırdım. 

(Devamı 'OOr) 

\janıı haberleri her gün 8,HS -

J 2,50 - ı 9,30 - 22,80 dl\ ~·ı·ı llir. 

Radyo gazete.'fl ıo, t fi tedir. 
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SeY'n'ttlet lar geçtik. Şimdi 'KUçUk Yusuf da. parsa 

Çe ~eyeca.nJaşa.n l.iU güreşin topluyordu ama, yeniden güreş 
n~Ucesi h&kkmda, kat1 değilse teklif edecekler diye yüreği oy

IS - VATm 18 tirıNctTEŞRIN 1940 

bıle, kat'iyete yakm bir hüküm nuyordtL 
~retniyordu. Küçük Yusuf, Çardak güreş. 
bu "Ne<fim Bey, K'liçük Yusufun lerinde büyUk ortanın başpehlL 
d ~ de galip geleceğin. vanlığmı alnmm teri ve bazu. 

Fener bahçe, Beşiktaş, opkapı al ip 
en, fakat bundan eonra bir sunun kuvvetile kazandıktan 

~bnukla bile ~elle takati sonra., ertesi günü güreşlere 
lVaC?ınn<lan ~yordu. devam edilmek üzere dağıldı. 

°Nedim Bey: · Iar. 
nı - Küçük Yusufun :mukave. "' • • 

et kudreti azaldı. Hakkı da. BAŞALTI GURE$LERİ VE 
~· Bu, üçüncü gür~t:r. Bir KARA AHMET ... 
rznae üç güreş yapan bir peh- Ertesi gün. 
ıvan. dördüncü gUreşte daima Çardak güreşleri. Ça.rdnk ha.i-

ve her yerde mağliıp olur, di- kmm harman yaptıktan genı~ 
Yo;au. düzlükte yapılıyordu. l\leyda-

. Iustafa Dwış efendinin mi· nın bUtün cm-resinde gölgelik. 
aat°ırleriı?den biri: ıer vücuda getirilmiş, ve :şimal 

- Efenji hazretleri! - diye cihetine ekabire mahsus olarak 
sordu - Balıkesirli Halil ile fevkani ~ardak, yani bir tribün 
~at~ancı vaktile güreşmiş mi - kurnlmu~tu. 

r? Bu tribünün arkasma diic.-.en 

1 l?anış efendi ıbilmediğini söy. ağaclt bostanda vemek kazan. 
n!~: Biraz ötede oturan Servet lan kaynıyor, yemek zam~ı 

gelince münadiler bütün hnzı
o - Evet, dedi, güreşti. Fakat runu veme~e davet ediyordu. 
i . 7.aınan Katrancı bu derece Güre~le.rden evvel birçok o. 
~arı ~eğildi. ~aten .. onl~rI? yunlar, - eğlenceler de tertip e -
A- gi.ireş değil, gosterı~ti. dilmiş. hatt.A bir at yarışı da 
'~ıl gUreşi şimdi yapworlar. o h ı yamlmı§tı. . . .. . 
k - a. de bu güre,ı:te Balı - Fakat misa.fir1erın biiyuk hır 
eıstru Halil ile Katrancmm gü.. kJ'SMml 9'\.ir~ sevircilcri ve me~ 
~esine imkan yok, değil mi 1 rak1!1an t~kil e<liyordu. 

Lik maçıarına biı haftalık fası. 
ladan sonra diln K::.dıkoy \ e Şeref 
Stadlarmda de' am edildi. Fener
bahçe stadında günün ilk maçını 
hakem Saimin ioaresinde Fener. 
bahçe • Beyoğ\ıc;por takımları 
yaptılar. Bu müsabakaya takım\ 
aşağıdaki kadrolarla çıkmr lardı: 

FENERBAflÇE: 
Nuri - Faruk, Lebip Ümtt', 

Esad, Fikr~t - Nazım. Has1i, Ni • 
yazi, Orlıan, Rebii. 

BEYOGLUSI'O R : 

Ksidias - Slnvro, Ciı:clek -
Çiçotıiç, l\!arulis, Stelyo - Maryo, 
Culafi, Tanaş, /\oçı, Talca. 

Müsabakanın birinci devresi 
zevksiz bir ~kildı: cereyan etti. 
Beyoğlusporlular Fenerbahçenin 
hiç de müessir o1mıyan oyunu kar
şısında old!.!kça muvaffakiyetli bir 
oyun çıkarıyorlardı. Bu devre Fe. 
nerlilerin hafif bir üstünlüğü a ın
da geçti ve ~ bcraberlıkle ne
ticelendi. 

/KiNCi DEV RE : • 
de - Hayır. ÇilnkU, birlbirile Card:ık gi.lr~'.7ıerine i,tir:ık e: 
trr nk <>lanlar evvelce ayrılmış.. den pehlivanların, ııcmen hep.cıı .. Oyuna. Beyoğ1u_porlul~rın bir 
~ Balıkesirli Halil, görüyor. de kendilerine m::ı.hsus bayram. hucumu ıle haşlandı. Bu ılk akın. 
§Is uz ki, Küçük Yusufun kar- lık kıva!etlerle herkesin hay_ 1 dan sonra Fenerliler sıkı~tırmağa 
l'an ında bile dayanamadı. KaL ranhğmı ve takdirini çekiyor. başladşlar. Uçüncii dakikada ka
ğ cı onu bir damla suda bo. du. 'Bal'a klArmda mavi ve) a gU. ıandrtları bir penaltıdan da Esat 
~~rcıı~-..:ıen • .ı:ı ... elen bı·r müşi çuhadan pot11r. be1'1f' Tra.b "-asıtasiyle birinci gollerini yaptı-see cnı _yuıut }US ipekli kuşağı. ~ırtta sır. hlr. -!3U golden sonra sa~ : )~~i-

ha' bu konu malam birden nf. malı ve işlemeli çepkcn, başta vertlıler Beyoğlmpor kalesını bus
~et Verdi. Genç ve atc~li bir dolama §eklinde rengarenk sa. bütün sıkı~tınnağa ha !adılar. Şim-

ir QOCuğu hiddetle bağırdı: rıklar di güzel ve müessir bir oyun oynu. 
dik- Çok gtlrilltü oluyor ... De - o ı:aman vinni beş yaşların- yorlar. Dakika 9. Soldan inkişaf 
Q.n~arı keselim arkadaşlar! da olan genÇ, çok yakışıklı, eden bir akında Niyazi Rebiiden 
~~ onra konuşuruz. ıevend vUriivüşlli. ve daima gü. aldığı bir ara pasını güzel ku1lana-
Da.ruş Efendinin canı sıkıldı ler yilzlli olan "Paşanın pehli • rak sıkı bir ~ütle topu sağ Z~\~YC: 

~a, QOCUk haklıydı, cevap ve. vanı., (1) yani Kara. Ahmet, den Fener aglanna takarak ıkmcı 

e~~~t Bev de susmuştu. çok zarif ve slislii kıyafeti. iş_ 
}{ırk Uç dakika sonra. Kil. !emeli poturlariyle herkesin 

çUJr .Yusuf, Çanakkaleli Meh. dikkatini cekiyor ve diğerlerini 
?ned bacıtır.rvordu. 
Ust··ı de punduna getirerek sırt Herkesin nnznrı onun çnhm. 

u yere sermişti. 1J tavrrlann.a ve se'•imli ~ehre. 
d 'tüçük Yusuf - saymazlar sine takılıp kalıyordu. a:te - Mehmet pehlivanın göğ. Kara. Ahmet meydana sillün 
.rt~U hala snnsıkı tutuyor, yer gibi, büyu .. k bir gurur ve eda i. 
~d kımıldayrp kalkmasına mey. 
an vermiyordu. Zira. biraz le cıkmı§'tt. 

Sonra: Seyirciler ona: 

O 
_ Eğer yenllirsen, acırız sa. 

nı - lmadı .. Yarım geldi.. te - na! 
aş Yoktu.. Diyordu. 

ı~bi itirazlar vaki olacak o. Kara Ahmet 0 gün Memi3 
kaı ! Küçtik Yusufun Çanak- pehlivan ile güreşecekti. 

Fener golünü de yaptı. Ara sıra da 
Beyoğlusporlularm munferit akın. 
lan göze çarpıyorsa da müessir o
lamr)orlar. Fenerliler de birçok 
fırsatlar kaçırıyorlar. 

Nihayet 36 ıncı dakikada Niy:ı
zi yine güzel bir şiltle üçüncü Fe_ 
ner golfrnü de yaptı. Buna Beyoğ
lusporlular 39 uncu dakikada yap
tıkları bir golle mukabele ettiler. 
Ve müsabaka da bu şekilde 3-1 
Fcnerbahçe lehine neticelendi. 

Galatasaray • Vefa 
Bu stadda günün ikinci müsa. 

bakasını Galatasaray - Vefa takım 
lan yaptılar. Bu miısabakaya Ga
latasaraylı!ar aşağıdaki kadro ile 
çıkmıştı: 

Haklıı - Farnk. Salim - Mıı.. 
sa, Halil, Eşfak - BarbaTos, Sa
lalzrıttin, Giindiiz, Budııri, Eşfak. 

Vefalılar da aralarına Beşiktaş 

lra eh ile t.ehrar catısmasma im- Memiş pehlivan kısa boylu, 
~ Yoktu. Küçük Yusuf o de. şi~man, milstehzi bir adamdı. 
\rerstn Yorul mu tu ki.. bereket Memiş: 
~ ~i, Mehmet pehlivanı _ Ben mutlaka Kara Ah. 

Galatasaray - Vefa maçııı la Bii1md lr.lmn.ının 
yegane golünü böyle yaptı 

Pe~ı. de, büyük t>rtanrn baş metle gure·· ~eliyim, diyordu. 
't?·ıv~nı olmU§tu. h t d 

b~~u~ Yusufu alkışlayanlar on~~h~:~~~ ~m~~r he~ 
ona, ı ı. Seyi1:iler a.rasmda bakımdan muvafık görinil.§til. Takn, ~~ 
~~~~ J:~öst.erenl~ pek Şimdi her ikisi de meydan. ::~!~çe 6 
~ k.: . gureş seyrıne ge. da dört. çevreye toplar.mış o. G 6 

Birinci küme lik maçları 
n. 

Beşiktaş: M. Alı - l'av11z En
ver - Rifat, llaUI, Hüseyln -
:jukrü, ~ rcJ, llrrahim, Jlakkı, 
Şakir. i lsta11b11/spor: Samı Hayri, 

ve Ankaradan :reni iltihak eden o
yu~culan da alarak şöyle bir kad. 
ro ıle çıkmışlardı: 

Hayati - Süleyman, Vahit -
1\~tıstafa, Hakkı, Cihat - Ferdi 
Fıkret, Hakkı, _Haydar, Fuat. ' 

Hakem: Feridun Kılınç. 
Oy~a Galatasaraylılar başladı

lar. Fakat bu ilk akından sonra 
Vefalılar derhal bariz bir hakinıi· 
Y.et. kurdu!~ ve Galatasaray kale.. 
sını sıkı bır ~ember içine aldılar. 
~anıkun yennde müdahaleleri bu 
ılk a.nlarda takımının gol yemesine 
manı oluyor. Beşınci dakikada Ve
fa tazyikinden kwtulur gibi olan 
~al~tasarayhlan mukabil akında 
göruyoruz. Ortadan Bülende gelen 
topu, Bü'end önündeki müdafii de 
a~atarak hafif bir vuru~la Vefa 
aglarma taktı ve Galatasaraylılar 
yegane gollerini bu şekilde kazan
dılar. Bu gol Vefalıları yıldırmadı. 
Bilfiltis büsbütün canlandılar ve 
yine Galatasaray kalesini sıkıştır. 
mağa başladılar. Fakat biraz bece
riksizlikleri ve biraz da şanssızlrk-
1arr gol çı]{annalarına mnni oluyor. 
Oyun çok süratli oluyor ve biraz 
da sert. Fakat birinci devre Vefa. 
hlann sarfettikleri bütün gayrete 
rağmen değişmeden 1-0 Galatasa
ray lehine netioerendi. 

IKJNCJ DEVRE: 
Bu ~evre başlar başlamaz Vefa

lılar yıne hakimiyetlerini kurdular. 
Galatasaraylılar yine kendi saha. 
lanna sakulmu5lar, müdafi buna?~ 
nuş bir vaziyette çalışıyor. Niha
yet beklenen gol 9 uncu dakikada 
oldu. Vefalılar bir frikik kazandı. 
lar. Fikret bunu güzel bir vuruşla 
Galatasaray ağlarına takarak bera
?<:rliği temın ett~. ~u golden sonra 
ıkı taraf da galıbıyet gollerini çı
k~r:nak için çok uğraştılarsa ~ 
but~n çalı~ları bir netice ver. 
mcdı ve müsabaka 1-1 beraber
likle bitti. 

Bekır - Muzaffer, h.'nvcr, Ser. 
ı et - l'wms, lsmail, Mukerrcm, 
Tarık, Kadır. 

Mutat mer .. !lllden sonra oyuna 
Be,.ıkta~ ııar başladılar. llk anlar. 
da top ortalarda dola~ırken l stan
bul porlular hakını ~etı ele aldılar 
'e on beş dakıi, .... lık h~~un bır o
yundan sonı a nıh.ıyt:t ~ ırmı ıkinci 
dakikada Miikerremin a)•ağile bir 
gol atmağa muvaff .. !<: olabildiler. 
Bu go den sonra canlanan Beşik. 
taşlılar hemen lstanbulspor kale
sıne akıverdiler. lbrahimin srla 
çektiği şütü Saim güzel kurtardı. 
Beşiktaşlılar gol çıkaramayınca iŞ 
sertliğe döktüler. Ve bu sertlik o
tuz altıncı dakikada beraberlik go. 
lünü atıncaya kadar devam etti. 

Otuz altıncı dakikada Şeref geri
den aldığı pası kaleye havale etti. 
Top kale direğinin içine çarptıktan 
sonra yere vurup ağlara takıldı. 
Bu golden sonra Beşiktaşlılar hA-
kimiyeti tekrar ele a!d.ılar ve iki 
dakika sonra Şakirin ayağiyle topu 
ikinci defa kaleye ooktular. (BU 
golde ofsayd kokusu vardı.) tki~ 
el go!Q atan B~iktaşlılar gevşeyin. 
oe lstanbulsporlular tekrar canJ.a.. 
nıverdiler. 

Otuz dokuzuncu dakikada lL 
tanbu~sporlular lehlerine verileD 
frikikten istüade edemediler. 

Bundan sonra netice değişmeden 
birinci devre bitti. 

iKiNCi DEVRE: 
Oyun başlar başlamaz Istanbu\

sporlular Beşiktaş kalesine wver
<liler. Altı dakika sürep neticesiz 
lstanbulspor hakimiyetinden son. 
ra Beşiktaşlılar tekrar Mkimiyeti 
ele aldılar ve sekizinci dakikada 
lbrahimin ayağiyle üçüncü golü 
de kazandılar . .Bundan sonra oywı 
tekrar mütevazin oldu. 

On birinci dakikada Tank kale
nin önünd~ bir gol kaçırdı. Son on 
dakika Beşiktaşlılamı neticesiz 
hfiltimiyetleri altında oynanan o
yun netice dcğı~eksi.ıin nihayete 
erdi. 

T opkapı • Beykoz 
Şeref stadındaki en mühim mn.. 

sabaka Topkapı ile Beykoz arasın
da idi. Lik maçlarınJn basındanbe
ri bir türlü kendini toplayamıyan 
Beykozluların bu sene oldukça gü. 
zel oyunlar çıkaran Topkapılıların 
karşısın<ia .bugün nasıl bir netiot 
alacaklarını herkes merak ediyordu 
Hakem Halit Galibin idaresinde 
oynanan bu oyuna takıınlar §ÖYlt 
çıkmışlardı: 

Topkapı: Halit - Sotirl, Ham. 
İ.ki k~ylillerden KUçUk Yusuf& l~ seyircileri selamlıyordu. B:~o~=r 6 
\>tık lyuııki , bir keçi, on beş ta- (Devamı tıar) Altuıtugw 6 

G. 
6 
4 
3 
3 
3 
1 
1 

Şeref Stadındaki di - Vecihi, Sabahattin, Tahsin -
ı Salôlıottin, Muammllf, Fehmi, AU. 
4 • maçlar Daver. 

1 
2 
2 

di • hindi ve saire gibi he.. 6 Ye ver 1 Topkapı 
l{ij .. en er çoktu. (1) lll:önce Pre~ Halim Pa. Vefa 6 

~ ÇUk Yusufa bunu verenler, . . . .. a·· ~·· . . 1s 
2 .Beşiktaş - İstanbul por Beykoz: Bahri - Balsadrr, Sa-
~ dg.:ııb~em Şazi TCL..canın idaresin- dettin - 8 Mehmet, Kmıal, Ali-Usuru ilk d f d örüyor şanın hımaycsını gor •gu ıçm, t. Spor 6 

llll'dJ. eskid e a ora a g 
1 

rd. halk arasında kendisi böyle a.. Beykoz 6 
ıı • en tanımıyor a ı. lcö~afih çardak gUr~lerinde :.:n...:..ıl.:.:.ır..;.:d_ı. _____________ s_u_·ıe_yma_nı_·y_e __ 6_ 

l la 
1
1 .. ~, maça takımlar şu kadro. Abdiilkadir, Refii, Şahap, Orhan. 

-
__________________ _..:.;.:.;:.r .:.a.!~=:tnı~şl~a~rd~ı:._: ------ Sedat. 

la Ylülerden bu gibi hediyeler a- l K .. . k h · t, A 1 
di~ .falnız KUçük ~usuf değil- U ÇÜ 1 f\ aye 
bir ~ntn.nıış pehlıva.nlarmıIZID ·-------------=--' · usikinin mucizesi l Oyuna Beykozluların, Topkapı 

.ıaf hattında kesilen akmile ba~ 
landı. Topkapılılar hemen Beyk0% 
nısıf sahasına indiler. Fakat bu 
ancak 5 dakika sürdn. Bundan 
sonra Beykozlular Mkimiyeti ele 
aldılar. Yirminci dakikada Top
kapısol beki on sekiz çizgisi içinde 
topu el ile tutarak penaltıya sel» 
biyet verdi. Penaltıyı Bahada go. 
le tahvil etti. Bundan sonra Top
kapıWar tekrar hfildmiyeti ele al
dılar. Fakat birinci devrenin sonu. 
na kadar hiç bir şey yapamadılar. 

ta ~ hediyeler almıştı, bat. 
dev a Yusufa bir hörgüçlü 

e VerJnişlerdi. 
~Uçtlk Yusuf parsaya çıktığr 
içf :· elindeki kUçUk k!senin 
kilik nı~ çeyrek, çil kuruş, i -
ata 

1 
dolnıuştu. Bakır metelik ete::{ «»k olduğu giı>i, Danış 

~ • Nedim ve Servet Beyle,. 
li"akendUerine gelen her peh-
Cidfnın tabağrna. en aşağı ıne 

• ../e atarlardı. 
lll'k a;sayı galip gelenler toplar. 
dı. yasları arasında. paylaşır. 
bet en.ilenlere - galinlere nis
ıc..!!l - bir hisse eksik verir. 

•ut. 

r>a~rdak güreşlerinde en çok 
ı... ....ı toplamış olan üç pehlivan 

-·ct•uı: 

Fehim Rıza iri ve çarpık bur. 
nu öne meyilli sıska. vücudu, 
yağıı saçlariyle kadınlar ale
minde bin türlü alay mevzuu 
olmaktan kurtulamıyan bir 
gençti. 

Estetik güzelliklerde~ . m~
rum bulU!lan Fehim ıyı hır 
musiki~inastı. Alelade bir tah -
ta parçuı olan keman, onun e. 
linde il!hi bir ilet olur, durur. 
ken hi~ bir mana ifade ~tı:nı: 
yen teller onun yayı ile sıhırlı 
nağmeler yaratırdı. Faka~; 
ne yazık ki o musikisini kendı-
si ile alay eden kadınlara. ve 
kızlara bir tilrlü dinletmek un. 
kanını bulamamıştı. pe~1.- Kara Ahmet (Paşanın 

ıva.nı) 

~ - Rü~em nehlivan. He:r gönülde bir arslan yatar 
- RUçUk Yusuf. dedikleri gibi, Fehim de teyze. 

le rd~ya çıkmak da. bir me.. zadesl Neclayı seviyordu. Nec
)u ı: mesela Koca Yusuf la cidden güzel bir kızdı .. saz:. 
azı 8.d~e sinlr!enirdi. Fakat dalgalı saçları, yeşil gözlerı, 
la ~ ıleri gibnezdi. Çün:kii, par miltenasip vUcudu ile etrafında 

Plavarnk ~inen pehlivan- birçok peykleri bulunan bir yıl-ri1 ~.nyısr ~ktu. dız ... Fehim de bu peyklerin a. 
bğı tun en bUyUk m.UkAfatt aL rasına. katılabilmek için neler 
a alde, Roca Yusuf u bile feda etmezdi. Ama ne gezer! ... 
~aya - U>rla - cı.kartmış _ I Necliı bu çirkin fı~ıkını gördü -

L 1 ğü zaman yiizünü buruşturur, 

hazan da onun ıztırah ifadele -
riyle çağlayan titrek sesini gül. 
memek için dudaklarını ısıra
rak sinsi nqe ile dinlerdi. 

Fehim, nihayet ümitsiz aşkı. 
nı keman ile ifade ebneğe ka.. 
rar verdi. Bu gaye ile çok mı:s.. 
ralar besteledi. Bütün. bunları 
yapabilmek için evine kapandı. 
Onu uzun zaman görmiyen ka
dınların alay mevzuu bulama. 
dıklan için bir hayli canları 
sıkıldı. 

Nihayet gazetelerde şöyle 
bir havadise rastlandı: (Kıy-
metli gençlerimizden Fehim Rı. 
za. ( ..... ) tarihinde Üıeyon Fran. 
eez salonlarmda kendi eserle
rinden müteşekkil bir konser 
verecektir.) 

ÜlJlVon Fransezin aynalarla 
bezenmiş bUyük salonu hınca
b1ç ! Ön SITada Fehimin teyze • 
si ve bu konsere sırf nlny et -
mek için gelmiş olan ııailı kızı 
Necla göze çarpıyor. Snlonun 
diğer taraflarında lstanbulun 
güzide bir halk tabakası ve 
memleketin tanınmıı:ı musikiRi -
nasları yer almışlar. İşte bir 

köşe ki Fchimi kendilerine a
lay mevzuu yapan genç kız ve 
kadınlarla .dolu. !Ko11;uşmalannı 
dinliyelim: 

- Fehim kemanı yayı ile ça. 
lacağına o güzelim bumu ile 
çalsa da.ha iyi eder. . 

- O değil ama, kanbur vü. 
cudu ile keman çalmak ne de 
yakışacak hasbama. 

- A! .. durun çocuklar şimdi 
kahkahayı basacağım, iileme 
rezil olacağız. 

- Ne olursa olsun, buglin 
bize eğlence çıktı, kimbilir ne 
kadar güleceğiz. 

Daha. fazla konuşamadılar, 
Fehitnin sahnede görillmesi kon 
serin başlıyacağmı anlattı. Ya. 
yın tellere değmesi ile beraber 
salonu efsanevi ~ir hav~ kap. 
ladı. DinJiyenlerın .~epsı man • 
yatize edilmişler. ~~le~ dalgın, 
kalpler sebebi bıhnmıyen bir 
heyecanla ~a.rpıyor. !efesler 
gürültü yapın.akta~ ~rkarak 
kesilmis. Fehım agır bır senfo. 
ni ça.lı;or. Senfoninin her .me.. 
lodisi esrarengiz sesler halınde 
duvarlara çarpıyor, oradan ~ 

lakl.ara. a~diyor; kalplere akı. 
yoz:. Dınlıyenler tek bir vücut 
halınde zaman mefhumunu unu. 
tarak dinlediler. Bir buçuk sa. 
at sonra konser bittiği vakit 
h:~kes bUyUlenmL41 gı'biydi. Mu. 
sıkıden anlayanlar şimdiye ka.. 
far h?Yle .nefis bir musiki din... 
emedıklerıni itiraf ediyorlardı. 
~onserden evvel Fehim ile a. 
ay ~~n grupa ise tuhaf bir 
sessızlık çökmüş, alçak sesle 
konuştukları işitiliyor: 

F h7 Di~k!l-t ettim de gördüm. 
de ın; b.ızım zannettiğimiz ka -

ar çırkın değilmiş. 
d - Sahil .. Ben de farkına var
nn. Burnu hiç de o kadar ko. 

cam.an değil. 

hül-;-- Vücudu da muntazamca., 
~a hoş bir adam. 

--:- RattA güzel. 
B~r ay sonra gazetelerde §ÖY

ie hır havadis okundu: 
(qenç mu8i1dşinaslanmızdan 

F.ehim Rızanın teyzezadesi Nec. 
za :i7e evlenme törenleri Park 
otel Balonlarwıda kıdlanmıştır. 
Geng evlilere soodetler dileriz.) 

Selmin Akatlı 

!KiNCi DEVRE: 
ikinci devre başlar başlamaz 

Topkapılılar Beykoz ~sına yer
leştiler ve onsckiz ~akikalık bir 
hakimiyetten sonra nıhayet Saba
hattinin aya6-riyle beraberliği temin 
ettiler. Bu golde kaleci hatalı idi. 
Yirminci dakikadan 80nra oyun 
miltevazinieşti ve bu otuz bı>.şinci 
dakikaya kadar devam etti. Otuz 
beşinci dakikadan sonra Topkapı. 
lılar hakimiyeti tekrar ele aldılar 
ve otuz sekizinci dakikada SaJfihat.: 
tin vasıtasiy1e galiibyet • golilnd u 
attılar Bundan ronr:ı vaııyet e-
ğişmeden oyun sona erdi. • 

Albntuğ - Süleytnanıye 
Hakem Muzafferin idare · i 

bu maça takımlar şöyle ç~l~ı 
Siilcymaniye: M~vaf fak - Ru

hf. Salôlzottin - Aıız, Reşat, Meh
(T.Altfen 8(1.'IJ/a'Y.' ~iz) 

- -



Ankara .at yarış. arı 
Dünl<ü yarışlar heyecanh oldu 

Ankara, 11 (l!usıısi ı'ıluhabi. ı ni be!tlerken J{nr r ı· ahır ar
Timizıdcn) - Ankara at yarış. kadnşı Ö.zdemir yarısı vurdu. 
lanna dün de devam olunmuş. Ne.neticede: 
yarışlar heyecanlı gc<'miştir. Ya· 1 - Özdemir 5" kilo. 
nıı~ann resmi neticeleri şunlar- 2 - Dandi 72 kilo. 
dır: 3 - J\:omb:ırz 61 ltilo. 
BİRİNCİ KOŞU Derece nlnmıyaıılar: Karanfil, 

Hiç koşu kazanmamış safkon Tomru ve Tn p•nar. 
arn.p atlarına mahsus olan 1600 l CüNCl' KOŞU 
metrelik bu yarışa iki hay'\'an 3 t-c daha yukarı . ·a .ta ve hi<: 
girdi. ~ctic de: koşu kazanmamış olan yarım 

1 - Sefık 57 kilo.. kan İngiliz h y\•anlnrma ma:h-
2 - Yılmaz 5G.5 kılo. sus olup mcsafefi 1600 metrey_ 

1h.1i':Cl KOŞU . di. Yaıışa iki hayvan iştirak 
Dört ve dalın y ıkarı yaştakı etti: 

halis kan ln~liz atlarına mah. 1 - Yürük 56 kilo. 
sus bir handikı 2000 metre. 2 - Şahin 56 kilo. 
lik b ir yarış olan bu koşuda her. DÖRDÜNCÜ KOŞU 
kes Karanfil - D<ındi çekişmesi. Dört ve dnhn yukan yaştaki 

Konkur Hipikler 
Sipahi Ocağı tarafından her 

sene tertip edilen sonbahar kon 
kur hipiklerinin birincisi dün Si
pahi Ocağı sahasında binlerce 
r.leraklı önünde ve muntazam 
bir 11ekiJde yapılmıştır. Alman 
teknik neticeler şunlardır: 

BIRl1·WI MÜSABAKA 
Sü,·ari bınfcflik okulunun hiç 

müsab:ı.kaya girmemiş genç at 
larına mahsus. 

Birinci: O tteğmcn Kudret 
Easar (Bayburc) isimli atla. De. 
rece: 1.27 dakika. lkinci: Yüz 
başı Eyüp öneli (Rüzgf r) isimli 
atla. Derece: 1.28 dakika. Üçün 
ciı: Rıfkı Alkan (Bebek) isimli 
atla. Derece: l.16 dakika. 

İK1Nct MÜSABAKA 

Sivillere mahsustu. 
Birinci: Kemal (Murat) isimli 

atla. Derece: Hatasız olarak 
1.12 dakika. !kinci: Baf • Edikan 
(Piliz) isimli atla. Üçüncü: 
Rasim Birsen (Kredtura) isimli 
a.tla. 

ÇONCU MÜSABAKA 
1940 senesi şampiYona. atları· 

na ma.hmıstur. 
Birinci: Ustteğmen M'..azhnr 

Vural (Leyla) isimli atla.. Dere-
ce: Hatasız olarak 1.12 dakika 
da. lkinci: üsttcğmen Rıfkı A'
kan (Özbek) isimli atla. Derece: 
1.21 dakikada. hatasız olarak. 
OçilncU: Yüzb:ı.şı Eyüp öndı 
<Nil) isimli atla. Derece: tki 
hata ile 1.29 dakikada. 

DöRDÜNC UMOSABAI<A 

Sivillere mahsus olan bu mii· 
sn.bakaya. iştirak eden bulunma. 
drğmdan yapılamamıştır. 

BEŞİNCi MOSABAJKA 

Süvari binicik okulunun kon
kur a.tlanna. m'lhsustur. (Bu 
müsab:ı.kayn blitiin subaylar iş
tirak edebilir). fani adedi 1 
duble ve l tripl hariç 12. 

Birinci: Üstteğmen Kudret 
Kasar (GUçlU) isimli atla. Dere
ce: 1.35 dakika. İkinci: Ostter,. 
men Avni Karaca (Çulh3.n) i· 
simli atla. Derece: 1.14 dakika. 
r cüncü: Yüzbaşı Cevat Gürkan 
(.A:kmcı) isimli atla. Derece: 
1.21 dakika. 

Bu müsabakalardan sonra ka. 
palı manejde ortn kategori dre
saj milsabakası yapılmıştır. 

Konkurlara gelecek pazar sa.. 
at 14 den itibaren yine Sipahi 0-
~1 sahasında. d<ıvarn cdileccı·. 
tır. 

met - Reşat, lbral:im, lbralıim 
Daniş, Fethi. ' 

Altıntuğ: Tarık - Melzmcı, Ce. 
mal - Sabri, Rüştıi, Selim - St
fik, Sait, Hayri Ali. Bilôl. 

On beşinci dakikaya kadar kar. 
~ıhk'h hücumlarla devam eden o. 
yun bundan sonra Altıntuğlulann 
hakimiyeti altına girdı. Yinni bi
rinci dakikada Sait geriden aldığı 
bir pası güzel kullanarak ilk Altm
tuğ golünü attı. Bu golden sonra 
her iki taraf ta durgunlaştı. Ve bi. 
rinci devre 1-0 Altıntub'Un gali· 
biyetiyie bitti. 

//(/NCI DEVRE: 

. ikinci devre başlar başlamaz 
Sulcymaniyeliler hemen canlam
'::.~dil~r. l\iuhacimierin beceriksiz. 
lıgı Yüıünden bir türlü netice ala
mıyorlar. On beş dakikalık Süley
maniye Mkimiyetinden sonra Top. 
kapıldar tekrar Mkimireti ele al· 
dılar. 
Ot~z beşınci d~ı~a~a Hayrinin 

ayağıyle, otuz sek:zıncı dakik3da 
da Alinin arağiyle birer gol atan 
'fopbprlrlar 3--0 ~!ip vaziyete 
,; :mı. O,. bilDcbn eonra kar-
1:I*fı ~ neti~z hücumlarla d~. 
\~111 tıtti. 

safkan arap atlarına. mahsus bir 
handikap idi. Mesafesi 2200 me • 
re olnn bu yaı ış fc\•kaliı.de heye. 
canlı oldu. Neticede: 

1 - Mihric ... 11 t.A. kilo. 
2 - Bozkurt 58 kilo 
3 - Çelenk 64 kilo· 

Netlce alamıyanlar: .Gümüş, 
Bora, Kara.kus. 
BEŞ1Not KOŞU 

Bu sene zarfında yarı~ kazan. 
mamış arap at ve kısraklarına 
mahsus olan bu müsabakanın 
mesafesi 3000 metre id.L Yarışa 
Aşkın ve Zafer iştirak etti. Ne
ticede ibUyük bir farkla: 

1- Aşkın 56,5 kilo. 
2 - Za.f cr 58 kilo. 
Üç ve dördünciı varışlar ara. 

sındaki çifte bahis bir lirava. 
mukabil 11.80 lira kaz:ındİr. 
mıştır. 

Sinema ve Tiyatrolar 
Şehir Tiyatrosu 

t tiklaı Ondde81nde K~. 
dl kısmmd:ı. A~ 

20.30 da: DADI 

Raş •t Rıza Tiyatrosu 

K 
'-' r=> 
o 
N 
L.. w 
• v 

A 

• 
tlPllc:le Pişkin beraber 

18 Pamrteııl, J9 Sah 
nlt!j.'lmlan: Beyoklu 
H lk Sln<mlaSmda: 

nt~Nt öı•Uıı."1lz S Pf'nll'l 
Gtıc Açıkbr: Tel: 40M4 

[ nbuı Belediyesi] 
ııan rı . 

Bcledıye ve hu~ idare emekli ve öksüzlerin 940 yılı 2 ncl altı aylık 
yoklama UmUhnberlcrlnin kabulUne l:S Teşrinisani 940 dan itibaren 

b:ıglanmıştır. 

Maaş eahlplcrlnin mensup olduklan dairelere mUracaaUa yoklaınalannı 
yaptırmaları llft.n olunur. (10934 l 

Milti Piyango 
4 üncü Tertip 2 inci 

Çekiliş : 

7 B ;rıncıkanun 
Büyük ikramiye 
(40.000) liradır. 

Plan şudur: 
1kramlse 

ndedl 

l 
2 
5 

10 
90 

150 
300 
600 

3.000 
60.000 

Teselll 47 
MUkAfatı 

G·U05 

flunmiye 
lUfütan 

IJra 

40.000 
10.000 
~.000 
2000 
1.000 

500 
ıoo 
~ 
JO 

3 
so 

fkrıımlye 
• Tutarı 

Lira 

•10.000 
20.000 
25.000 
20.000 
00.000 
75,000 
30.000 
80.000 
S0.000 

lSO.ooo 
3.760 

MS.'160 

Bu çckUlgte tanı bll<ıt (8) liradır. 
Yanm bilet bir buçuk liradır. 

lkramiyelcr hem miktarca, hem a
detçe fozlale.şt:ınlmıo, ayrıca orta bU· 
yUklUkteki ikramiyeler çoğaltılmıDtrr. 

Devamlı blleUcr harlclnde devamSJZ 
biletler de satı§a çıkarılmI§tır. Bunlar 
da ayni flatıere aatılnıaktadrr. 

Devamlı biletin taydur, bir bilet· 
teki numaranın blr plA.nda Uç defa 
tecrübe edilmesine imkt.n vermesidir. 

Devamlı biletlerin her aym 2 inci 
günü ak§ıı.inma kadar meselA. bu wer 
ı inclk&.nunun 2 inci günü akı:ıamma 
kadar değlgUrllmesl llWmdır. Bu ta· 
ribtcn ııonnı. bfletler ba§kasma aatııa
blllr. O takdirde eski bUeUnizln §ADSI" 
nı arbk bir defa daha deneyemezslniz. 

Blletıerinlzi değiştirmekte veya ye· 
ol bilet almakta acele ediniz. 

TA.11 stzl bekliyor. 

Sahibi: ASIM US 
Basıldığı yer: VAKiT Matbaası 

Umum neşriyatı idare eden: 
Refik Ahm& SeumıgU 

IO.ll.1910 clıı ~~ilen Tilrk Mıııırif 
< eml~ eti rıynngoı.unda \ 'eri! l\lııh 
eı:ra kıl7amın numanıları gösterir 

LİSTEDiR: 

-:..·o. Llm 

IH2S 5 H 09 10 
D-158 .') 14870 10 
9166 5 14687 o 

10217 5 14835 5 
10271 ~ 14903 ı; 
10"..80 10 14098 10 
JOS15 2.> JGll2 5 
10529 h 15428 5 
ıonı s 16688 10 
l09U ü 15772 JO 
J 1.j!}.') fj 1681."i 10 
ı2Iö:\ 10 16858 r; 
12100 r. 13868 60 
1216~ 5 1:18":'8 5 
1:?511 .2:> 159s.'i 3 
12555 s 1027Z o 
12577 10 16276 5 
1:'62 10 Hl20D IS 
12175 ıo 16867 6 
1614S ılO 20781 5 
16458 5 21202 ,, 
16685 5 2US6 5 
16823 5 21480 10 
16930 ;; 21811 6 
17105 100 :?:!OOIJ 5 
17408 ,, 22128 :?00 
1'1590 10 22816 10 
176tO ıo 2U44 10 
1'1740 10 :ıcss ıo 
17807 (j 22'18'1 6 
17960 10 22864 10 
183S'1 6 22913 10 
184414 10 2297! 10 
18479 6 23077 6 
18628 5 23%08 5 
Ul6R8 • 5 23219 6 
18670 6 23376 10 
18691 10 28878 26 
18783 2fS 2SS9S 5 
188.51 6 :?MSI 3 
18902 5 2lH50 10 
19"..Gi 10 ısns 6 
J9S71 10 28786 25 
19'14 6 %S816 10 

~Uıayeti 46, 68, 7fS ile biten noma. 
ralara. birer liralık Yeril Malr ena 
orerllt'Oektlr. 

lkramlyoJer 14/11/910 dan ltlbal"fıll 
Ulua Meydanuıd& Tllrk Maarif Ccmı· 
Jril Gf.nel Merketlnden da~ı1dacaktu. 

trtaııbulda bulun.uılar tkramlyeıcrt
nl Yeni Po tahane kararmıda En:u· 
rmn llAnında Udncl katta TUrk Maa
rif Cemiyeti Resmt UA.n işleri bllro
IUndıın alMSklardır. 

10 Şubat 19'1 tarihine kadar aıın
mıyan lk.ranılJ rler tallmAtnn.nı11nlıı 8 
ve plAnm 9 lııcu mn.ddelcrt modblnce 
Oemlyete bmt.kılmı, •yılfl'. 

(De'nlmı •ar) 

-

g 

Ack-t Liralık 

l 2000 
s 1000 
2 7:SO 
4 600 
8 2:SO 

35 100 
so 50 

800 20 

PURGOLi 
GAZOZLU MUSHIL 

LiMONATASI 

Ura 

----- 2000.-- 3500.-- 4000.-- 6000.-

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriktirmi olmaz, aynı za
manda taliinizi de denemiş olursunuz. 

K.-şldeler: 4 Şolıat, ! Maym, I Kombanab " kumbaraaız hcaap. 
l Ato!rtos. S bdnclteerln larmda en •• elli lrası bu.hmanlaıl 

tarllıleriııde yapıla. laır'aya dahil edlllrler. 

VAK 1 T matbaası 
Kitap kısmznı gen iden 

• 
tanzım edip açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 

l~~~~~T~a~b~i~le~r~namına dizi?i işleri alır. 

·~ 

'osMANLI BANKASI 
" TORK ANOMIM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi 1863 
' • .ı. 

St.rrtJlm ,,. Türftip, Cılmlıarirrtt ilr mDn.tkil mulull'f"hmıJ~ 
1291 Numat:ıfı 101611931 tımMı llMırmf!f tı$r/ıfl rdilansJtr 

ı 141611933 t.mhJı 24JS N•mMôh Rmm Oauw J 

Sermayes1: 10.000.000 ln&illz C.fraSt 

thtl1at •ltçesl t • 1.250.000 tnglll11 l.JnıM 

rarkivenin baslıca Gebtrteı-iıu16J 

PARts. MARSILVA ve ~ıs·cte 
lONORA ve MANÇESTER'.de \ .. 

MtSIR. KIBRIS. VUNANISTAN. IRAN. IRAK. MUST1r; 
ı.. ft MAVERA\11 fROON'de 

Mertceıı n Şabelerl 

VUOOSlAWA. RU~\ANVA. YUNANiSTAN, SURIVE. t0BNAN 

-- - ,..._ ~ 
f'iJyaflerl v• triltlln -f>iln?ada Aeenia ~ 5'ultabh-kri oatdll' 

Pftt nevi Oımka Maırmeleleri faPU 

Hesabı car. ve aı~.,., ht!sııl)f:rn keşadt \ 
T ıcm krediln " WC"'..aıldı krt'dılar k~ 
Turlnye ve Ecıte.>tıı ~ .. llıcrine tı.rşide eeaed.ıı ıskon!osu. 
60,y •ınırlen 
E5haın ve talıviL\I, ~ .e cmıa. Qıcnno av;ına., 
Senedal Wısil.itı Olt Yi~ 

fD ~ euini"4 ..,r!afml hab kiralı.l 
• l<aıaı.. Scms; .-dır. 

P-..,.asamn eo milsait fartlarKe ( lnımbttata vev .. 
kambvaaıı) taunuf llrssplan ~çıtır. 


