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Hatta Kecmuaamm 21 nllabalık UdDC 
1 altı aylık kollekalyonu ile bir h1kAJe Jd 

tabi '9el'8celiz. 23 kupoııla birlikte ~ 
da Memneıd IA.mndU". Tqra ~ 

.,.... u karat~. 

Almanyaclan yedi talebemiz geldi 

P.u.wnst ' D. ftPll' lMO 

lnönünün şereflendir· 
dikleri Ankara at 
yınşlan büyük 

...., 1 (.LA.) - Almayad& buJmW.ll 'l'Qrk ta· 
'ffı.l•bacleu ,edl ld§llik bir grup ~ De 
~ stm TUrk hududuna gelm1f bJQrada bir gece 
-.+ktaD ~ lstanbula gltml§Ur. 

* -· •. - ".. süı prizlerle neticelendi 
J1'.lı\R.E EV!: Ankara cad. taTANB'OL --reısraı: 'VAICl'r Poeta lnatlml: W'Nlıllııa: IHU (Taı) - Ml'fO (idare\ (Yaan 1 tlOlde) 1 

Milli Şefimizin HiTLER !Yunan kıtalar 

yor: 
E v 1 f gP İ p s botnbudı

man tay r 1 rt Berlinla .Wdt 
ka ar nn olduğu fiddet ve 
kesaf tte bir taarruz- apmqlardır. 
Şehrin en mühim demir yolu oe· 
bekelerini te kil eden şimendifer
ler ve elektrik eantralJerlne- mUte· 
addlt hUcumlar yapdmtf ve bl)'llk 
çapta bombalarla buarat ika edil· 
ıniı r. Enkaz arasmcla atılan yan.. 
gın bombalan, lngllls pllotli.nnm 
AJmanyada ıf 31 e kadar RGnne· 
mi§ olduklal'I vlllatte bir :VUllD 
çıkarml§tır. 

İlk akın eaat 20 den • z aonra 
baş rarak iki ... ı kadar dnun 
tını tir. Bqhca hedefleri tepiI 

ed n Schlesiscber ~yonu ile 
P am~r v• Anbalter Jatuyon • 
lan araaındald emUa depolan, ar 
dialatıcı t tler 1ayesinde olma • 
IJba ratmen ıtın&tle görGlebllmit -
tir. Otuz dakikadu fasla Scbele
ııcher ist&sl onu hirlbirlııl t.aklp e
aen tayyareler taraflndan mite .. 
mad yen bonıbardnnan edtbn!ştlr 
Yalnız bu hP.d f llzerlne bir be yllı 
yUksek infll&kh bombalarla yjbler
ce yan~ bombUI atllmlttır. 

Sair tn~ tayyareleri Potada
mer latu onunun yakınındaki em· 
tia deJ>Olarma bBeum etmkılerdfr 
Yüksek infiWW bom~ mtıtea
k!P atılan yangın bombalan hedeft 
alevler iclnde bır Jmultır, 

(l)etNJfr&t ' "°"'' 
.. ,11111•• .,... la hl•••• 111et 

86 gaşında bi1 kadın boğazı 
kesilerek öldüıüldii 

nutku Amır111a vuıtulle Arnavutlukta 
~:S..:L: ingiltere· işgal ettikleri .=::=:: 1 ye sulh mevzılerı 

"T~eYalonŞarlan teklif etti ta~::eu.:::=.:. 
kalkanıdır'' v 

ı.!:*9'=~ııt; ı:ıa:.a'::! ıngiltıre ve Ameri- rapıTen.tutuyorıar 
aubak 1ııctqa 8lyaat ıra n 

cllplOm•tlk mahfUlerbıde mllkem· k • ı d • 1 ~~~ aı ea emı acavoz bombalandı 
~_.:r.: = paktı yapılacakmış ~ ~·ııı.m. ~ 
:S.yetlDI lıOID biç bir f&]aalyet, Ttlrki· NtMM-k • YUMA ~ A.mavutluk h 
ıe llyUIUD1D bu gerçevedlll çıkmam. ~- ~~:TV• • ~ ( A.A.) - 'Kolcm. ıra..t merbsl olu 'l'tram lıaaıbar • 
.u ~ uu.. radyoeu bu akşamki Dlll'İ- dimim ~. 

BillC* mQpldUerlD, YUDaDfatana YBtmda. demiftir ki: Ataaa. ı (A.A.) - ar bılllll ...-
,apda tecıavtlstl apgıc:1a1c1 tarma Hltı raUatn l'f1ultl altmd& Jaulllll lılr lrtl· 
..ımr •t.t:Uderbd kaydetmek ıtıumm: er ataiıdaki sulh prtlan. bat be!Pettalll 1e1m1t oldıJfR ,_ 

Bu laareket. .AlmaD7& tanımdan Dl Amerika hU:ldUnetine bildir ı.,1t ecWmelltedlr. Bil 1aeJ9t orta 
ırotuıara Jrarp ıapıJacü bir tefeb- mittir: • prktaki lDgW& umumı ~ 
bu. mtlvul olarak JÇdall ve Tllr- ı ~a dan plmelned1r. Bir deııls tan-ıe-
kl1alll ld7et1utlı1 &Cll& varmuı ıa· mit·~ 'f.,;:_..'f!. _ve istill edilme. .ne gelen lqWs pneraU, derba1 Yu· 
7e8IJll n &7111 a•ııtde. IDılrin oluna kala-~~. olduğu gibi nan llllluml Jıararıılhmdtld ~ 
'l 11rldJe1t llaılcl .-ııo-ttıere llUrtlk· ....... 14"'. ıı• bqlUlllftır. Gelleraltn ~ 1ıll· 
llyerek daba lrola,ca vurulabilir btr 2 _ ffalihırr.1- "'--- bU. ytlk bir memnwııyet ~· 
aıaıe 1toıma71 lltUııdat edin 1ılr t".efeb- "''- A ~'-'& ~ y 
büttOr.da""" bul:vrupa Alman nutuzu altın. Atina1 1 ( A. A.) - lSlıBJl 
~ P7rl .._., YU119tl undufundan fttikbat..ıA. +- kuvvetleri 1'ef Jrumppdenltpun 

haJNU. Jw1damak t01'e duıwun, giltere bu latada 4
uÇ .w. 

•.t ürlciJ'IDID btk1mene barekettnın Je- n" .. ·- tesırı' • ,,.nw.1;!!c~tır ai. yuf 1 tepinieani tartlıli l'Nllll tel>ll. 
Dl tılJ' deUJI olarak lı&1'aJ edilmektedir, W.Wii J -ı-• ğidir: 

> .. ~"-::,..-= •= 3 -:- Hitler İngiltere ve ,Amf. Eplr cephesinde liddetli tcpçu 
b&Nbt ..uıan. mllladllt bir ... rika ile on aen.e için bir ademi dilelloeu olmuotur. 
b1c&da --Jdls 9ttlnDit olmur iti· tecavüz paktı yapmıya hamdJr. Florina cıepheıaindekt 1mftllt 
~ =::-~.-= ..:.ıl&i'tlar Amerikanm Fran.. lerimis di..,,.IQ eidıWli ..,._ 
Jar ve dalla llertalDt Jrarp Jl'placalc V blbGJr elgiai ~ .,.-ını kır.arak bw kiAD• be 
ıır tefe'bbtlle ahhnldt'Q evft1 m1Jnıert ....... lallıılb:lmitıtJr, (DeurilM 1 ...,.,) 

~.,;;_::;:;;;; DOnkD tik. .-ıar1 
kalkanı olduğu bakkmda mevcut ka· Y 
naata tekab\ll etmektedir. 

K vansu eyaletin
deki Japon 

kıtaları gerı ahndı 
LoJtclN. 3 ( A.A.) - Laındra. 

daJd cm mahfillerine gelen h • 
berlere nazaran münferit birkaç 
nokta. mBıltema olmak bere 
KV&llpll eyaletinde bulunan Ja. 
pan kıtaatı geri geldlmjftir. 

Son haftanm millıfm hidiaele. 
rinden biri de Sgkhıym pr. 
kmd& JaponJarm yapnıe olduk. 
lan taarruzun kendileri için ht• 
zimetle neticelenmlı olmıNdır. 
Shaolfbianp doğru bir ilerlmıe 
tetebbüd YJ.PD111 olm Japcmkr 
alır zayiatla~. 
V~ 3 ( A.A.) ...- Yakın. 

ıla yapdac&k olan int.ib•bat ef. 
kf.rnim~yl iwal ederken 
Vqlngtonun ream1 mahfilleri 
Uak 8uktat1 vut,.un tnklp 
fım allka ile takip eylemektedir. 
Kvuıpu w feanğ eyaletlerinden 
Japan Jntaatmm ~Uıoellcte ol. 
dutun& dair hllNır1er -;. 
J9Ue ~. Vui. 
yeti takip eden mDphitJer key. 
fi1eti Japoayanm Cinde ukeri 
yotgm:tlukJarmm ilk aWmi olL 
ra.k teılkld ediyorlar • 

Japcınyaılan gelen Vt 'l'ok,od& 
bUI .....,.,., elDU"e1ıeri g&1ll. 
dq9ntl bildiND. t.elgrallard& ke. 
a Vqinpımm. l"MllLI ımılafilJe. 
rinde .-•ımınt.Jetle kartdan
maJrtechr. 

Japon matbaatmm. Bıiellt 
Amerika Japcınyaya bl'p -
bam'laDJ10?"' tanmdaki lttl • 
1111111arr .......... ile c&'tl1 • 
maktedh'· Japoapıım - 118 • 
... arfmda hUAle ptirmie 
GlduP vui,etin vahlmeU Tok.. 
JOd& tdrlk edi!eblldltl için de 
•-~--~-t-+ 1dw' ectiJmettedir. 
~ Ameribnm Plıilippi. 

.. adalarlD& lılJ1lk miıtt&rda 
aaked m1•eme ~ 

.. ı n Japon membalı ha• 
beiieriiı cJoir1ı olup olıiıadığı 
.W6m dejlldir· l"akat Kanll. 
ltlCle balmllll Sfam htlkCbetfne 
&lt.Amel'lba .-mulltı ta.13U1. 
lirla ~ baJrlrmdalrl 8Cll1 
llarar ~ pek muhtemel 

fi/ o ......... 

Bqillltlf • Bıyl:oı •açoi4orı llyıcmelı bir an. (Yum 4 tacDde) 

Onuncu tertib kitab kuponlarımızın 
neşrine bugon başladık 

Resimli Hattamn ikinci 6 aylıQı 
ile bir hikaye kitabı vareceQiz 

Oeseıtemısm okuJQcularma maUu.t almü a.ıw tertlb ewtı t.mıa· 
litıı kltab ..nert eok rattıet ~. BuDda enelld MrtmtD 
lteebnıt Batta llecmuumm • allıbaldE ilk aiti Qtdc blr koU~ 
Tel'bılftlk. Bu defa RMlm1l Haftama IJdDol altı ~ OkuJUCUI.,... =- edeoelis. Bg defa J1De • aaıt=- Siluet bu ko~ lıP 

bir de ~ ~ ..arekbb 'bir kitab daha ftNO ... 

8anUD I* oku1QCUllırmm eneJce OJdulu gUıl 2a kupca lıld? 52 1 
cekler •e &1ftca 23 kul'l.lf ~erdir. T&§ra o~.t: 
rut.tan IDaada poeta Dcretl olarak 15 inı!'U§ &'~ • 
~ cUtU olarak ~ &)'ne& 20 kurut cDd ...,.._.. 

K8"nlarımızı bapntlen ;e· .,. --~ 
tO,,Z.,,eya ~ 
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Y ~ f rt General Meta"ksasın İngiliz Bahriye 
Nazırı diyor ki ınönünün nutku 

Jngıller de nasıl 
karşıl ndı 

(Baş tarafı 1 incide) 
A9nı zamnnda Türkiye, lngiltere 

ile akdetUği muahedelere temıırnlle 
mutabık olarak, mllnasebetlerinl de 
hWmane bir tarzda idare etmekte· 
dir. 1ngil1z ittLJa.kma aadık kalmııcaA• 
hakkında yapıl:ın teyit memnuniyet 
vermekle kalm,ıımakte. ayni umanda 
kuvvet verlei bir mahiyet te almakta· 
dır. TUrklycnln bu hıırckeU hayret 
uy&ııdırmamaktadrr. Çünkli TUrkl)'e 
gibi bir dostun verilen s6ZU ve dost
luğu tutması ananesi icabıdır. Nutuk· 
ta bulunan ve Sovyetıerle dAhıı lyi 
mttnaaebeUer idame edllc:Uğl neticesi
ne ula§tıran albleUcr lyi kar§ılan
raıştır Husus!le k1 bu munBllebetlcrin 
şayan; memnuniyet vruıtı Tflrkiycnınn 
umumi alye.scU lizerinde bir yllk ~
kil edebilecek endi§Clerl ızale edebilir. 

Nutuk hııkkmda yUrUtUlen müta
lealar, TUrkiyen.in, n1Uraca&t vııktfııin 
geldiğine hükmettiği z&Ill:ı.D, İrıgUte
renln ı;enlD ,e tam blr m\lzaheretlne 
güvenebileceği hususunda müttefiktir. 
şu ıwda, tabil yunanlstruı nazan 

dikkati cclbetmcktcdlr. İstikbal, ln
~ mllzahereUnln bo~una lstt:ıllme.
diğfnl göstcrecekUr. Bu mlizalıeretin 
ilk §ekli tabll haVB ve aenu: ynrdmll 
olacaktır. İnglllZ donanmasuını oyna· 
dtğı rol bu m\lllllsebeUe ıiıZden uzak 
tutulmamıılıdır. Filhakika, e~er lngl· 
Uz donanması Ptre vo " lr Yunan u
manlarma karfl d"m uı'l doğrUY• 
tevcih edilecek bir "' .ıarekeU im· 
ıcıınsıs ıuınutı oım...sayur, M:usollnlnin 
Yuna.nlStanJD da~bk mmtakasmda kn· 
ı-ışık, ağır ve matılaln.rla dolu böyle 
bir hUcumıı te~ebbU., etmiş olması 
güç aııla§Ilırdr. lııgiı!z mUdıı.balesinin 
sadece bir ''lııbatı vücut,, etmek ııure
uıe ıezabUr etmıyeceğlnl tekrar et
mek JAzmıdır, Yunan mukavemeti e· 
nerjik takviyeye ve dlll.Dı! .111rette ~
clı!. değer bir Diddette ve ltaıyanlan 
ınkiım.ra ~ta .. ak :ınıı.hlyettedlr. 

• • 
--!m ~ı 

g .. re 
tnönünün nutku 

Balkanlarda nasıl 
karşılandı 

Berlin, S (A.A.) - D. N. B, 
ajansı bildiriyor: , 

Türkiye Cumhurreisi !tsmet 
inönU'nün n.utku Balkan memle. 
ketlerinde çok lbiiyük bir alaka 
uyandırmıştır. 

Belgrattan. alman ha.berlere 
göre YugOslav siyasi ve d!pk. 
matik mahfilleri, İsmet lnönii. 
nün beyanatını, harp harici kal. 
mak için Türkiyenin elinden ge. 
leni yaptığı ve mukadderatını 
İngiliz mukacıperatiyle sıkı bir 
suretle bağlamak istemediği tar. 
zmda. telAkki etmektedir. 

lngiliz mali ya.rdmımı kay. 
betmek istemiyen Tilrkiyenin 
Londra.ya kal'fJI verdiği sada.ka.t 
ve dostluk teminatı çok iyi anla. 
§ılmalttadır. Ankara ire Mos.ko. 
va arasındaki münasebetlerin 
yeniden dosta.ne oluşu. lnöntl. 
nün mihver devletlerine hiç hr. 
cum etmem.iş bulunması, daha 
büyUk bir ehemmiyeti ve daha 
mUsbet bir vasfı haizdir. 

Belgra.t mahfilleri, nutukta, 
'Yugosla.vyada.n ve sair &lkan 
devletlerinden bahsedilmemiş ol. 
mam, TUrkiyenin, 1934 de yn... 
pılan Balkan antantmm fillen 
sona erdiği naza.rlyle baktığm.a 
bir delil olarak telakki edilmek. 
t.cdir. 

Sofya mahfillerlde, Tilrklye. 
nin İtalyan • Yunan harbinin ha. 

A ERiKADA 
Reısicumhur 

. 
seçımı yarın 

uzvelt mühim bir 
nutuk daha söyledi 

Olcveta.nd·Olılo, s (A.A.) - Jnti· 
hnbnt mücadelesi !çın ııon mUh.lm nut· 
kunu 6Öyllycn Rıızvelt, rel.eıcum.hurlu· 
ğa tlı;:UncU de.a nam,.,eUlğlni ko)inuı.
ronm hakikt eebebi olarak d!lnylı· 
nın geçtrme1'.:te olduğu frrtmayı gös
te~tır. 

Ruzveit, ~hscn hlç b\r UıUras bes· 
lemediğlnl bildirerek Amcrlltan mtı· 
leUnden, önUmUzdeki Salı gUnU ken· 
dlsiııe bir itimat re:rı verilmcsUıi tııte
ml§Ur. 
H~metln takip ettiği dl§ ırtyaııe· 

le nlt teferruııtı izah eden rotslcum· 
hur memlekotlni hıu'P harlctnde tut
manın ve yabancı prcn6iplerln Ameri· 
kaya girmesine mani oırnanın en kaU 
emell olduğwıu blldlnTll§tir. 

Ruzvelt nutırnna ııöyle devam et· 
miıttr: 

.. _ Bu slynııcUn ikinci hedefi har· 
bin bUtUn garp yarmı ktirrest nhU· 
ıerlne kad&r yayılmasma mani olmak 

tır. b d 
sı.yııseuınl:r. un an maada, Atı.an-

tik ve Palitiğln ötu!:ıde tecavüze 
katVl mukavemet g&teren mllletlcre 
ımk!Uı dnhillndo olan n1addl yardımı 
yapmayı iatlhdaf etmektedir. 

Hlç bir m~um yatıştırma hataııma 
dU:mek niyetinde olmadığımID açık· 
ça beyan edlycruz. 

SJyasettmız, aulh dava.ıımıı. milhlm 
hizmetler gönnilt olan bııgUnkU de· 
mokrastın!zln kuvvetine ebedi bir l· 
nıan ve iaUkbalde demokraııiml%1n 
hayaUyettne tam itimat besllyen b!.r 
idarenin slynsetfdlr. 

Bir milletin kuvveti yalntr. sil!bla· 
rmın kuclreUle öleülmez. Bir milletin 
kuvveti aynı z.smand& hUkCmetlnln 
kabul ettiği içtimaı ve ncwadl ııiste
min tevzi ettiği adaletle ö1çU1Ur. A• 
merlkahlar hiç blr aman ne na.rl ne 
de komünist ttı.h&kkUm ve nüfuzuna 
boyun eğmlyeceklerdir. Bugünkll A· 
mcrikıı.n nes!inm mukadderatı bUtlin 
dUnyaya lııtikballn yolunu ı;öııterm.ek· 
Ur. 

Eski dünyaya A vrupaya bakalım. 
Bu dünya kinle dolu ı;irkln bir dlin· 
yadır. 

lhtira.1 ve korkunını harbi, önUn• 
geçilemez hale soktuğwıu bilirb:. 

MemlekctimW, ko~lanmızla da 
garp yarım kUrresiıı.l müdafaıı. etmek 
azminde olduğumuzu bil!yonu:. I<:uv
vcU1 müdafaa terUbatmw: vardır. 
Gittikçe, her gUn, her aat daha kuv
vetli olmaktayu. Y&ptıklanmWlan 
hiç bl.rl Amerikan l!lllletinden ve dün
yada mevctıt hU!romc' rden gizli tu· 
tutmamaktadır. 

SI.yaseUmlz A'tTUpanm ve A.syanm 
büyük devletlerine goarp yanm kürre
afndckf milleUeri ayıramıyacaklarmı 
anlamaya gayret etmektir. 
Eğer ln.ııan nwlnln bekası mukad

derse dünya, tnnnıarm ve mllletlerin 
auilıperverane b1r t&nds. blrllkte ya· 
oamalnrma mllsalt vamtatan bulmalı· 
dır. Harbin ebediyen bqerin mukad
dcraUle birlikte :yürtıyeccğl hakkmda· 
ki doktrlnl kabul ~e,.tz. 

Amerikalılar, nı ıek1e ıtrt.re ~r
ain ne maake t&karaa takaum dikta
törlerin kuvvetlerine ltt.l'Jf hUrrlyeUe· 
rint müdafaa edeceklerdir. 

rlcinde kalmak niyetinde olduğu 
zannedilmektedir. 

lsmet lnöntl'niln 'l'Urkiyeyi tn. 
glltere ile mevcut olan. anlaşma. 
ya. bağlı tellkki et.mle olmaeı 
eadece bir formalite&n ibaret 
addedilmektedir • Muh&Mmat 
Şarkt Akdeni geniıledlği tak. 
dlrde Tilrkiyenin hutıe gireceği 
s:.rlh bir surette muahedede zik. 

Unan 1 a a Patraslrlara hitabesi: 

ArnavutiuKta öien ç cuklarınızın 
(Ba.J tarafı 1 incide) 

derinliğinde Arnavutluk arazi. ıntıkaını ahnacakllr 
sine girmişler ve düşmanın müs- Ati1ıa, 3 ( A.A.) - Atina nja.n.. 
tahkem mevkilerini siingü hü- SI bildiriyor: 
cumu ile zaptetmişlerdir. 9 zabit Başvekil Metaksas. Patras 
ve 153 nefer esir almdı. lO'l haUnna hitaben radyo ile ne:..• 
hayvan iğtinam ettik. ri!ttiği bir mesajda ezcümle de. 
ooşman hava taarruzlarmı miştir ki: 

si·dl ahali üzerine temerküz et· Patras halkı arasında çok a. 
ğır zayiat va.rdır. DUşmanm dip. 

UrmişUr. 15 §ehir ve bir çok lomatik mümessilinin zfyaretini 
köyler dU~an tarnlmdan bom- kabulümden ancak bir kaç saat 
balanınış ve mitralyöz ateşine geçmişti ki, evvelden hazır bu.. 
tutulmuştur. Siviller arasında lunan ltnlyan tayyareleri hiç 
90 ölü 209 yaralı vardır. Bir bir müdafaa vasıtası olmıyan ve 
hasta.hane ve bir mektep dahil düşman için hiç de tehlikeli bir 
olmak \\zere bazı binalar vıkıl. stratejik nokta teşkil etmiyen e. 
nuştır. Tayyarelerim~ faydalı ' çık §ehrinize hUcuın ettiler. Bu 
keşifler ynpmL5lar ve alçak bir suretle, d~man tayyareleri, 
· tü d G.. · ga.}Ti rnuharıp halkı, 200 metre 
ır a an uçarak . orıcc tayyar~ irtifadan bombaladılar ve mit. 
mey~~- ve Epır cepheslndekı ralyöz ateşine tuttulnr. Çok kan 
motorlu du~an krtaatmm ta- aktı fakat bu kan davamızın 
h~üt noktalarına U!arruzlarda ku~t mahiyetine kaT§t olan i. 
bulunmuşlardır. Bütlin ta.yy&re- manmıızr takviye etmektedir. Bu 
!erimiz sağlam olarak füılerine kan medent dünyaya. dU§manı. 
avdet etmi§lerdir. Bir düşman mızın cesareti ve ahlakı ve ayn~ 
avcısı düşürillmilş ve pilotu esir zamanda haki1:i zihni}'eti hak. 
alınmıştır. Duman çıkaran bir kı~da tam bir fikir \ ermekted~r. 
düşman bombardnna.n tayyare. ~uşmannnız, ço~ ahşkız: oldub"U 
sinin dtlş:man hatları civa.rmda c:nayetl~le, Bakın. bir ''~edan ve 
yere dUştUğü görillmüştUr. yüksek bı~ ı:nnne~ıyc.t ıle mu. 

kaddcratı ıçm mUcadelcye atılan 
Yedi numanıh Yanım t~bllği 

Atına, a (A.A.) - Yunan umum\ 
karargo.b.mın yedi numaralı re:mıt 
tebliği: 

Eplr ve prbt Jx[akedonya cephele· 
rinde Dlddctll topçu dUflllosu omu:ıtur. 

Bundan evvelki tebliğde bildirllml§ 
olan Arnavutluk arıı.%1sl dablllndeld 
ilerleme hareketi neUeetJnde, i§gııl 
edllmlı:ı olan mevziler, dU§m&JUn old· 
deU1 to~u ııte§ine \e tayyare hUcum
larına rııgmen, ellmll:dedlr. 
Tay~ arclorimiz, Gvree ve ergerf 

tayyare meydanlarını muva!!akiycUe 
l:ombalamrşlar ve yerde bulunan bazı 
tayyarelerı imha etml§lerdlr. Bir ben· 
zin dcp~u ate~ almı§tır. Tayyıı.re 
meydanlarmm dl er binalnrında da 
yangınlar çıkanlmı;,tır. 

Tayyıırelcrimiz:, dUr;manın tecem
mu mcrltezlerlnl ve topçu batıırya 

mevzllerlnl muvaffaklyetle bombzırdı· 
man etml~lerdlr. 

Hava muharebelerinde dört dilo· 
man bomba.rdım:ı.n ta,,.ya.reai dU~Ur
dUk. Tayyarderimizd"n lkl tanesi Us
lerlne dönnıem~tir. 
Dü§mıuı tay;} arolcri, G'ayrlmuhnrlp 

ııMU llzerine hUcuml:ınna devam et· 
m.l3lerdlr. Bu meyanda Pııtru ve ci
varı. Kortu, Yan)'!l ve Girit adasında 
Htınya ve kUçUk b!1yilk ldlyler dU§
man ta.ra.tmaan bomwdıixınn edtı· 
ml§tir. D\l:m&n hiç bir a3keı1 hedefe 
zarar verm~ ve yıtlnlz b:ıu blnn· 
lan t.ıı.hrlp etm.lgtlr. Slvil ahali ara.· 
amda ölU ve yaralılar vardır, 

İtalyan Tebliği 

.Roma, 8 (A.A.) - 149 numar3.lı 
ltal:yan resmi tebliği: 

Epirde be§lamlf olan hu.k!.t, tn· 
ld~af he.llndec.J.r. İtalyan kıt.alan Bor
go Telllnlden Ponto Perıı.tl ve ke.llba· 
:ı.; •e doğrll ilerlemede yapttkl:ı.rı oner 
jlk bir hnreket neUcc:inG•, d~manın 
müteaddit mUdataa hl\tlarmm kuv
veUi ımanııınnı lktllıanı. etmlolerdlr. 

bir milleti korkutacPğmI zannet. 
mektedir. Patras <;om klarmm 
kanmm intikamını biltün bir 
millet alacaktır." 

B. Metaksas mesajının sonun. 
da, vc.zlfelerini bUyUk bir sada. 
kat ve fedakarlıkla yllpznış olan 
Patras belediye ve askeri ma. 
ka.mlarını övmtiştür. 

üssüne dönmem.l§tir. 

SELANlKTE 200 K.1Şt ÖLDÜ 
.Atirıa, 3 (A.A.) - Röyter: 
Selanikten alman bir tlegraia 

göre, cumartesi öğleden sonra 
yapılan, iki hücumda bir mikta. 
rt çocuk olmak üzere 200 kadar 
sivil ölmüştür. Yunan avcı tay. 
yarelerinin cesurane müdafaası. 
na rağmen 20 bombardıman tay. 
yaresi Selaniğin sivil muhacir 
mahalleshlıe hUcum etmiştir. Ö. 
den ve yaraJancı.nlarm adedi he. 
nüz tamamiyle tes'bit edilmr. 
mlştir. Dört dlişman tayyaresı 

düşürülmilştür. 
Diin gece, Kral Georges bl\yUk 

yaralı tayyare yüzbaşısı Xuzu. 
yanisi yatağı ba§lllda ziyaret et. 
mi.j ve kendlsinıe binbaşılık rüt. 
beaini venni~ir. 

Dclgrad, 3 (A.A.) - Röyter: 
Mü~ftlerin huduttıın g!Sndcrdlğl 

raporlnra nazaran. Plııabor ooı:taz 
mmtaka.ımıdA §lmd ye kednr tasılnsu: 
devam eden topçu dllelloııu ltcııllml§· 
tir. Bu boğıız dıığlık mmt.ıı.kadıı. mu. 
bira bi: ıtrııtcjik noktadır. Filorlne· 
den ge'=en bu boğazdan Seld.niğc gidll· 
:noktedir. 

Askeri nuıhfi'lcrd", top!)U dUellnsu
nun ke.!ilınI:ı olmMtn:ı hUyllk bir e· 
hemmiyct verilmekte ve İtnlyanlarm 
bu mcvzll :ı:aptetmek tcşebbü.r;'..ı!lden 
ıı:ırfmaznr ettiltlcri nrtıcı"•i çxımnl· 
mnltt&dtr. Dahıı. myıf blr lhtlmelc ı;H
re de !tıılyanlıırm hücum hazırlıklım 
tnhmln edilmektedir. 

ltaıyan hav& kuvveUerl, mUteaddlt 
hare~tta buIUDmU§l!!.r ve Kortu ada· 
ıuı:ıdald eahert hede!ierl bir çok dcta 
bombnrdrmıın etm~ıerdlr. Bllhasaa 
yeni limn.nda, bir çok in!llS.klar mu
aıı.hede olunmu:tur. İtalyan t&yyart
leri, Patnı.ıs llmAnma da hUcum etıni~
lerdir. Bunt.da Smıuıdrea ıııtaııyonun· 
da bir yangın ınttos.hede edllmia ve bir 
fabrika ile bir piyade kt§l&!;na isabet 
vaki otmuotur. Lıı..r:tsayıı, Yıınra:ra ve 
SelA.niğe de aynca hUcumlar yapıl· 

redildiği cihetle, Türkiye ile İr • mıı ve dütıman avcı tayyareleril• ce
giltere arasındaki anla.,ınanm reyan eden bir hava muhıı.rcbesfllde 
İtalya garp devletler.ine harp i. bir tny:rarı dU,ürWdUftl tahmin «111· 
la tt"~ Tü k' yi h mektedir. 

:Bu nunlaka çok arııahdır. Arazinin 
her bl?' k.:ın§mt ve çete harbini çok 
1>1 hilen on mUmtaT. Yunan kıt.:ı.att 
mUda.faa etmektedir. 

Novyork, 8 (A.A.) - General 
!\Ietalt&M, Neı.·york Timcs gazete
sinin muhabirine verdi!H beynnııt
ta, İlıgilt.erenin Yune.nlstana y:ı.ptı· 
ğı mllzaheretln ümidinden fazla ol
duğunu blldi~tir. 

n e 16~ zaman t" ıye a. 1 Navıı.rinde bir yengm ~kmrıtrr. 
rekete getirmie olmuı lWm.gel. Hanyada liman teaısatma taabeller 
diği fikri Sofyad& hlkimdlr. vnkl oımuııtur. lkı ltalyıı.n tayyarem 

(B<UJ taraf• 1 incide) 
her §eye nihayet vermekteki az
mini kuvvetlendirdi. Bundan başka 
§unu da bilmekteyiz ki, Alman as· 
keri hedeflcr~ne karşı yııptığmuz 
bombardımanlar, ınemleketlınize 
kaI"§ı bi!Atefrlk yapılan bombardr 
manlardan daha müessir olmuştur. 
Alman bnvs kuvvetleri bir çok mu
harebelerde mağlüp edilmiştir. On
Jarm tayyare ve pilotlnrmm kıy • 
metleri bizimkinden dnha aşağıdır. 
Zayiatı ise bizim z:ayis.tnnıza na
zaran nlsbetsiz derecede fazla bu· 
lunmaktadır. 

Aıı:denizde de İtalyan amiralleri· 
le k&I'§ılı:ı.çmak bahtiyarlığına nail 
olamadık. İtalyan amirnllert kendi 
zırhlılannı uzun vadeli bir eerma
ye olarak telllkld ediyorlar ve bun
lan muharebelerde yıpratmadan 
harbi bitirmek istiyorlar. 

Ba§laııan mücadele, bir hayat 
memat mücadelesldlr. Yarım ted· 
birlere yer yoktur. Hor §eyi veı
memlz, her §eye cesaret etmemiz, 
her eeyi kazanmamız ve yahut her 
şeyi kaybetmemiz tcsp ediyor. Bi
zi evvelld kurbnnlnrmdan da.ha zi· 
yade fena bir Akıbete duı;ar et· 
mek hulyasmda bulunan HitlerlE' 
müzakerelerin mllmkUn olduğunu 
kimse znnnetmesln. 

DU:,imanlarım~m prensiplerini 
göz önüne getiriniz. DUşmanlnn· 
mız sulh arzwsu ile mUtehalll ol· 
duklarmı ve A vrupnda b1r Yeni ni
zam tesis etm"k lı:tcdlklerinJ eöy
Iüyorlar. Bu sözlerin arkasından, 
bir 11erl yalan bnhauelerle Ywıa
nistanın lstilA.sı geldi. 

Biz. Yunanistana kadar olan ta
ahhUtlerimlzl ifa edceoğiz. Filo, o
radadır. Yunanlstana hava yardımı 
yaptlmakndrr. Nnpollde a&tert he
defler bombardmıan odilmlştlr ve 
lngtıiz krtalan Yunan araı.lelne ih
raç olunmU§tur. lktidamnrzda bu· 
lunanı yapacağız. 

Yunanistann yapılan hUcum, bir 
kere daha f!unu isbat ediyor ki, to
taliter doktrine göre, mUlj mevcu
diyete ell~h kuvveUnden bıı.şka bir 
şey hak vermez. Eğer bir millet 
bUyilkae ve elinde binlerce tayya
re, tank ve top varsa, ahlak ve vic
dan prensipleri olmasa dahi, ya
şryabilir. Fnkat ne killtilr, ne eski 
bir anane, ne medeniyet, ne dün
yaya en büyük fikirlerin bir kısmı
nı vermiş olm:ık keyfiyeti, ne kom
şularite eulh halinde ya,..;amnk ve 
sanat! ilerletmek, bunların hiç bi
risi, totaliterce, kUçlik memleketin 
varlığına yardım edemez. 

Tuna konferansı üç 
glindür toplanmıyor 
Belgrat, 3 ( A.A.) - Röyter: 

Almanya, Sovyet Rusya ve sair 
alfıkada.r devletlerin iştirak e • 
tikleri Bil.kreşteki Tuna konfe. 
ransı Uç gündür toplanana.mıştır. 
Bu mUddet zarfında. Alman mu. 
rahhıı.s heyeti Sovyct heyetiyle 
daimi temas hnlindc bulunınuş. 
tur. 

Sovyet murahhas heyetinin 
iddiasına göre Almnnlann kur. 
dukları reji~ Bratfolavaya k". 
dar uza.nan bst 'I'unada nehrin 
kontroıunU ~maınen Alm:ınla. 
nn eline g&gınnektedir. Heyet, 
lbrail ile Su~ina arasındaki kıs. 
ının kon?"olbnfuı hukukan sahil 
devletlcrıne Yani Sovyet Rusya 
ile ~on:anyaya ait bulunduğunu 
da ılcrı sürmektedir. 

Tefrika Numarası 26 eamağı imglnsıs hale getinnie olacak. leket dilJ.ııl inceliklerile bilirler, tarih ve coğrafyamız 
baştanb~11 czbcrlerlndedir, vatan kendilerinden gUnUn 
birinde elbette hizmet değilse bile biç olmaz.sa s::ı.dakat 
Jstiyccekti; i§te 1908 nıeşruUyetteu sonraki ecnelerde 
nıeınleket yer Yer Parça,lanıp her parçasından yeni bir 
devlet tarihln \'e Mdiselerln karşısına çıkarken bu eski 
rneınleket ~cuklnn da bu yenJ devretçlklerin idaresine 
knrı~mrş Yeni siyaset adamları, yeni et":nebi dlplomnUar, 

hnltA. bazıları yeni dil!5m.anlarımcı olarak ka!"§ınırza. çık· 
tılar. 

Erdoğan babasının karakter.inden çok ~eyler al· 
mıştır; hic; de öyle bUyUk davalara gBnnı ve~ bir 
adam değılcllr, gilnlük hayatı hO§Ca geçirmek ne tatlı 
şey! 

Vaktile Glllsercno karşı -bunu kendi kend.i&ne 
iUra.f etmekten Ç<;kinmlyor- ha.ltlkatcn varlığnu sı
cak bir hulya hnv:ısııe s:ıran bir aevgi hl.ssetml§ti; fa· 
kııt !ate arndıı.n çeçen ncnclcr bunun bir ilk gençlik de
liliğinden bcşka bir şey olıno.dığrnı ortaya çıkardı. Glil
scren de, aşk da, hulya havası da saçma aeyler; etra· 
fmda çınlçıpiıık bir madde fı.lcmi döne dola5a, hoplaya 
zıpla.ya bir eelıvet ayini ıç·nde dnlgnlanıyor. 

Erdoğan bu düşünce ile oteldeki diğer Kadınlan 
g&den geçlrmeğ3 baıılndı. Şu SurlyeU Ya§lı f.englnfn 

tstanbuldıı.n Meta aatm alınI§ oldu~'11 bembeyaz etu, 
çrtı pıu, scvlmll, n~'cll, fıkırdak kUçUk kadm his; de 
fena değil ... 

Kadının lsmi Nesrin Hannnnu;,. osınanlı lmpo.ra.. 

torluğunun oon vezirlerinden Abdillfcttah p~anın to. 
nmu. Pa-,a 1908 mc..,ruUyetinden sonra memlekettnı 
çıkıp bir mUdı'l"t uzaklarda ya~amnğı tercih ef.nÜ§. Ru
meli dnğlarmıhn gelen hUrriyet havası, Iklnçf .Abdül· 

hamidln bir çok meruıuplan gibi Abdillfettah paşs için 
de sert gelmiş, lstanbulda teneffüı;U güçl~, ya· 

1908 meşrutiyetinden. eonra UstUste harpler ve 
bo.zgwılarla geçen yıllarda ihUya.r paşa, ya.hancı. top

nklarda can verip unutulm~; İstanbulda Vaniköy sa
billerhıdeki yalısı da. Osmanlı imparatorluğunun son 
senelerdeki haline benzer bir dağılma ve bozgun ha· 
vası içinde peri.fan olmuş, ~anın her biri bir başka. 
karııımdan olan çocuklan ayn ayn ev açıp yalıdan çık
ml!}lar. Yayı, arkadaki korwıu !le, araT.isl ile, eayatıı ile 
birlikte satılıp bllısedarlar araamda Taksime uğraınış. 

Pqanm ihtiyar knnsı bu inhiıa? manzara.sı karfJısında 
bir zaman inmeli ve muztarıp, es.ki kalfaJarmdan bir 
~erkeııin evinde yaşamakla yaşamamak araıımda bir ha· 
yat sUrdWı:ten sonra 1914 - 1918 mUtrckesinln kara 
g{lnleri !~de sönUp kurtulmu§. Torunu Nesrfnln Suri
yeli Ahmet Bey ~e ile evlenmesi ~te bu z:nmana 

~tıcllyor. 

Ahmet Bey h!me, Tnrklye tı;ln yırınincl nsrm or

taya çıkardığı yeni bir tip ccnebfd!r: bcn:erlerine yal
nız Suriyede değil, Irakta, Mmrrla, Arnıı.vutlukt:a ve di
ğer bazı Balkan memltkcUertnde eik s·k t~dUt ecll
lir. Osmanlı imnarı:ıtorluğunun dar;tlrp borulına rıenele· 
rinde dört bir bucaktan topınnıp gelip İtt~nbıılda lise 
U.h!lili, yUkl'lek mektep ta.heili. meslek tahsili yapm13 
ldmscler kl o zaman memleket çocuğu sa\'llıyorlnrdı; 

devlet parası ile devlet mekteplerinde okudular, mem-

Ahmet Bey İz!menln babası Abdillfettnıı PSŞMm 
k~yaeı idi; paşa, Ha.lebU~~ehbAda valilik ettiği zaman 
onu hizmetine atm13, ondan sonra da her gittiği yere 
beraber g~tUrmUştu; k!hyanm oğlu Ahmet de Tllrld· 
yede devlet paraeı n~ değilse AbdUlfettah Paşanm pa· 
ruı ile okumuştur; Umumi Harp seneleri içinde tstan
buldan aynlıp teviçreye gitmiş: akrabası, eeı dostu Su· 
riyede Tilrk fdarcslne baş kaldmınla.r arasma karıştığı 
1çln tenku olunmuş. Umumi Hıım Osmanlı imparator

luğunun mağl!ıbiyetlle neticelenince benzerleri gibi Ah· 
met de İ!ıviçreden tııtanbul& ~ısn~ce~e Halebe gtt,. 
mf . orada Avnınat!an gelnılş yUkııek llYtı.kaUi bir slya· 
ııl recül şan ve ~erefi ile v(" 8lrf Suriye fstlkltı.U ufrun· 
do. asılmış bir Arabm P.meazadesl olduğu fc;ln ihtllAt 
p:ırUıünin ön safmda vazl!e. deiilse de rUtbe ve Unvan 
alınış. IDeV'llmı vu) 

Ankara at 
yarışları 

Büyük sürprizlerle 
neticelendi 

Anlmrn, 3 (Hnsu!'li Ilulı.ıı.blrhnlz· 
den) - Ankara at yarışlarmm al· 
tıncı haftası dün yapıldı. Milli Şef 
yarışlara ~eref verdiler.. Ya.I'Ujlar 
sUrprizli geçti. 

Birinci Ko~u: 

Yarım kan İngiliz at ve kısrak· 
!arma mahsustu. Mesafe 2600 mat
re. 

1 - Nirvıına 56 kilo, 2 - Poy
raz 56 kilo, 3 - Olga 58 kilo. 

tldncl Ko,u: 

3 ya~mdaki yerli yarım kan İn· 
giliz hayvo.nlarma mahsus bir ha.n· 
dil Aptı, Neticede: 

1 - Basil 56 kilo, 2 - Mehli· 
ka 56 kilo, 3 - tasvir 59 kilo. 

Netice alamıyanlnr: GüllU. Ya· 
vua, Ceyl!n, Özden. 

tlçüncti Ko5'Q: 

S ve daha yukan yn~takl sa.fkan 
lngiUz hayvanlarma nuı.hsus bir 
handlkaph. Meııa!e 2400. 

1 - Patagan 60 kilo, 2 - Darı
dl 71 kilo, 3 - KomlMrj 64 kilo. 

Netice alamıynnla.r: Çengi, Tom 
ru, Sifkap. ÖzdHer, Batıray, Mis, 
Gonca. • 

DörtlilncU Koşu: 

2 yaşındaki safkan İngiliz teyln· 
rmn mahsuııtu. Mesafe 1400 metre. 

1 - Umacı 56 kilo, 2 - Huma 
hatun 54,5 kilo, 3 - Sobotay 56 
kllo. 

TeUg ve Ayfer netice alamadılar. 

Be.5lnct Ko.Şn: 

4 ve daha yukarı y~talri safktt..n 
Arap atlarına ma.hsul51:u. Mesafe 
2400 metre. 

1 - örnek 56 5 kilo 2 - Mih· 
rican 60 kilo, 3 -' Bozkurt 58 ki· 
lo. 

Netice ala.mıyanlar· Çelenk, A
neze, Karnkuz ve Tomurcuk. 

Altıncı Koı;u: 

3 yaşmdakf ıafkan Arap 11.Uan· 
na mahsus bir handlkapb. Meufe 
1600 met.re. 

1 - Misket 50 kilo, ~ - Sa
va 68 kilo, 3 - Tuna 64 kilo. 

l§rk, Habibe vo Şahlıı netice a
lamadılar. 

Berlin bombar
dıman edı ldı 

(Ba~ tarafı 1 incide) 
Muvaffakıyetle taarruz edilen 

diğer hedefler arasında Tierkarten 
istasyonu, Brunnenst.rnne'nln ısima· 
ll earktsinde bulunnn bliyUk bir ll
tlsnk hattı ve Polit~!trıuıe ile Leh· 
ter itsa!yonu arasında blr emtia 
deposu bulunmaktadır. 

!ngıllz bombn.rdımn.n tayyarele
rinin iltinci aknı dalgası saat lldyi 
yirmi geçe gelınl§ ve 40 dakika 
müddetle §Chlr faeıla.sız infflAk • 
larla ıarsılmıotır. 

Kllngenblll'F.' ve Şarlotenburg'da· 
ki mlihlın elektrik ııantrallerlne 
tiddetll hUcunılar yapılmq,tır. Klf· 
ngsburg eıı.ntrall 15 dakikalık k&
eif bir bombardımana t.Abt tuttJl • 
muş ve d/Srt yilz metrelik bir ııahA 
Uzerlnde bir yangın çikanlmıntır. 
Bombarılmıan tayyarelerfnden bl· 
rlnfn pilotu bu yangmm Almanya· 
da görmüş olduğu en bUyilk yan· 
gm olduğunu beyan etmiştir. Alev· 
ter sUratle ,yayılmış ve diğer bir 
tllyyarentn pilotu yangının bir bu· 
c;uk kllomotrelik bir sahadıı yandı 
ğını ~örmllştUr. 

Şarlotenburg iırta.syonuna da. hU• 
cumlar yapılmı§ ve yUksek tnfilA.k· 
lı bombalar bir kaı: yangın çıkar
mıştrr. 

Sikayetler: 

Karamustafa. Paıa 
sokağı neden 
yapılmıyor ?ı 

Galatada Zira.at Bnnkasmm 
arkasında Kemankeş Ka.ramus. 
tafapaşa sokağındaki loktanta ve 
dUkkanlar sahipleri bire telefon. 
la şu şikayette bulundular: 

.,_:Asfalt olan sokak tamir 
için günlerce evvel iki amele ta. 
raf mda.n açıldı. Bütiin molozlar 
dükka.nlarınıızm önilne yığıldı. 
Mü~it bir tilrlil yolu yapmı
yor. Ari!e gUnU yağmur yağır. 
ca ağzı açık kanalizasyondan eu. 
lar fLskırdı. Soka.k bir dere hali. 
ni aldı. Belediyenin nazarı dik. 
katini sekeriz." 

..... 
ı 



1-'Uiltwt: ... . 
lskender ve 
Yunanistan 
Sendoa nehrinde terli terli yı. 
~~ Büyük tskender, yan ölü 
,_1; halde çadırına. getirildiği va. 
AJ.t, d\11Jlnanı muazzam lbir kuv. 

b\'etıe yaklaşıyordu. Doktorlar, 
U.yijk kuman.dana. derhal ~ifa 

'lerecek bir ilaç bulmakta. izb.arI 
acı.ettiler. Fakat küçUklüğün
~enberi. lskenderin yanında. bu.. 
Unan Filipos, bütün diğer he. 
kiın ve kumandanların itira.ZID.S. 
~ğı:nen bir ilaç ha.zırlaınıya baş. 
1~dı. lıkender, bu ilaçla. şifa bu. 
~caktı. 

.Kllll1andan yatağına. uzanmış, 
~lipos llacı bir toprak çanak L 
Çlnde hazırlamıştı. Tam o esna. 
da İakender, general Parman. 
Yondan Filiposun bir düşman 
casusu olduğunu, hazırladığı ili. 
~1 katiyen içmemesini tavsi~e e. 
den. bir mektup almıştı. Filipo
~ ınektubun muhteviye.tmdan 
haberi yoktu: 

- tKumandanım. diyordu. 1. 
l!cın acılığından Utkmeyin, bir. 
den i~in ... 

İ&kender bir elma. ile ilacı son 
d~tasma. kadar içerken, öbür 
~deki mektubu hekimine uzat. 

··- __ .. ____ ... _. ~ -·· 
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Universite bu sabah 
merasinile açılıyor 
lstanbul üniversitesi yeni ders yılı tedrlsatma bucvUnden it.ib:ıren 

ba§lıyacaktır. Bu mUnasebetle her yıl olduğu gibi bu yıl d:-ı ar, ima me. 
rasimi yapılacaktır. Merasim üniversite holünde tam s.ı~t S,15 de 
olacaktır. 

Üniversite ttktörü Bay Cemil Bilse! açış nutkunu müterudp pro· 
fesör Neget Ömer ilk denıi verecektir. Dersiıı me>vzuu: "Şinı ~ otc-

rapinin yeri" dir. 
Dersi müteakip saat 10 da . bUtün fakülteler tedri:mtu ba. lanuş 

bulunacaklardrr. 

işçi sigortası 
Kanun layihası yakınd& 

Meclisten geçecek 

fktısat Vekaleti, iş dairesi ta. 
rafından hazırlamnıı, olan işçi 
sigortası kanun proje!lini tasvip 
etmiştir. Proje, bu içtima devre. 
sinde Büyük Millet Meclisinin 
tasdikine arzedilecektir. 'l'as. 
dikten sonra, uzun ıamandanbe. 
ri beklenen işçi sigortası da ka. 
nuniyet kesbetmiş olacaktır. 

Hapishane arsa
~ında bulunan ceset 

Zabıta esrarengiz bir cinayete el 
koymuş bulunmaktadır. Bu cina
yet tahkikatiyle emniyet ikinci §U· 
be müdürü Zeki ile cinayet masası 
komiserleri meşgul bulunmak. 
tadırlar. 

Dün öğleden sonra Sultaııah. 
mette yıkılan hapishane arsasın
dan geçen çocuklar bir duvar di
binde bir kadımn kanlar içinde 
yerde yattığım görmüşlerdir. 

Herşe iı en . 
iV Si 

TUrkiyeıniz, 11 r sa. 
ha.da "En iy, ' ) c dv ru 
akıllara ha) ret ' ren 
hamlelerle gidiyor. Zird 
sahamızda bwmn en J .ıi 
misallerin\ gurüyorıız. Bu 
vesile ile bir fil.re. hukft. 
nıetin de geniş mıkyaswa 
ehemmiym~ verili "H bir 

• noktaya temas ea ce~ız: 
l'vieleze son 'ermek. F;!. 
kat bunun öyle tefe:rrüatı 
vardır, ki başarmak i~i 
muhtelif teşekküllere dJ. 
şer. Halkalı Ziraat mek. 
tebi, civar köylülere en 

iyi cins tavukl8:1"ı on, on 
ıbeş kuruşa venyor. Köy. 
lülerimiz, bunun fevkal8... 
de faydalarmı görüyor. 
lar, fa.kat ııe yazık, ki bu 
birkaç köye inhisar edi. 
yor. Tavuk, inek, ekilip 
dikilecek, seby,e ve meyva 
ağaçlarının en iyilerini 
yurdun her tarafını:ı yay. 
nıak teşebbü.sil genişleti. 
lem.ez mi? Birçok fidan. 
lıklarımız va.rdrr. Ancak 
buralardan istenen şeyle. 
ri temin edebilmek bir 
ta.knn formalitelere tabi 
tutulmamalı. 

Kadının başı vücudundan kıs.. 
men ayrılmış bir vaziyettedir. Ço
cuklar gördükleri manzara karşı
sıOOa feryad ederek vaziyetten ci. • il 
vardaki halkı haberdar etlnişlerdit. =._.============= 
Bu suretle zabıta da vakadan ma-
1\mı.attar olmuş, derhal tahkikata Poliste: 

Nu u ra 
Ne zam.nndrr, bin tir iııt:ınali ım:iı.ıJ <'me edenler, artık bini 

at.o.raı.., yalnız bir te •. ''m\.ıml.inı" luır-ıııı>ııHla lmldıklarmı görüyor
lar, Türkün kaıarı, bell>J yalçın; fakat 'knTmtı ız, dönemcç&h çu· 
!mnuz ••e t._,pesJz düındl.iz bir gı-:ıııit J' at.allta. aluyor. Onu çerçc\·e· 
:y~en zaman, renkten renge :;l. e de, bin kılığa bilrlin&e de bu dos-
ogru akış dcğişmeyeceldlr. 

lara Dünya., Jt. rıı;ıırken, ziniıılurde Ttirklin siyaseti, bir duğlim C>

k Ya.§ıl oro.u. 
- Tbrkiye ne ynpac.n.~< ! 
- Türlayenln Jıoocflerl acaba nedir! 
Diye sorıı.nlar ı;oktu. 
llalbnki bizim ~ olumuzda ne !'lls, ne bulut olm11.dığmdım, mil• 

letçe }ilıu:ldgumiıı yolu «ônuek, hiç değilse kestirmek için, k!lıfn 
olmaga. lü:rnm l oldu. liencll hayat haklamnıza. hUrmet edilmek 
şartile, hl.ittin diinyayn do.,t, herkesle han~ık ya amı:ık da\'11 mı gU · 
den bir de' let olduğumuzu, fıl'Sllt. dli~tUkço söylüyorduk. 

Gerek B Utan devletlerile ~ ıı.ptığnnız ıınla~ınalardn, gerekse 
İngiltere "e Fransa ne blrle~memlzde hep slyasettmldn bu ann. 
çizgisine bağlıhğımrz.ı belirten kayıtlar \'ardır. 

Yer yü:r.i:.Pd, lıildl•el<'r çoğalıp da onların ı•laı:.ları. ha~Jıa. lıao:
ka. kollar l'<':nhhbyınM. 2\lılnler, bir kere daha. karı_c;;tr. 

Büyi.ık !'ı!illct Meclisinin aı;ll15ın1 bir \esile s yan Comlturrei
sınm;, yur:in.n·•".Iı! lıitülct:! bütlin dünl a~•a Türliün ltıı.ranınn neler
den ıbarct old •:;unu Röyledi. 

••tsmet iııönli", yer v\b:ünıle Jıiiküm stlrım 1 iç bir hii1rnmdnra, 
hiç bir lidere, iılç bir lr.ılll bcr:rı>ın<'1'. · 

• K_o~n~n.n lnö ·u, 'Iürlt ınlUI tlnin, bir t~k isUsnaı:.17 bUt\i.n Türli 
:UIJetinuı naı 'msı olıuıık konuştu. Duy~u :l." mill"tln bağrından 
do'fKlrak, onun hançerosinde f>eıı n>: söz oluyordu. NutJ.."1Jnu derhı 

1~1;'1 tahlil ~el'l'cniz. 'her !'!&fırında bir baba Jro.lb.nin, bir aJlc ret· 
· u ~fkatini , .e l'ltitd~?.ıt herlcesden cwel gilren bir büyllk ada
nını kati ka.rarlarile, hükumferini sezersiniz. 
~a.rısta.n, ihtimM hfthlmiyctten o kadar emniyetle bahseden 
lerind onntmaymız, ld en çetin 1!18ça.,Iarda ordu~ kan dcnhr 
ki dl en zafer turuna. çıkannıs bir kahramandır. Temenni edellm, 
Evetnliy:le~ l!:lnde onun bu sanatını bllmiyenler bulunmasın. 

ar sıyaseten bltmlyen bir gündüz içindeyiz. 
HAKKI SÜHA GEZGİN 

Resmi daireler 

1 
lskender ilacm tesiriyle saat. 

~terledi, kıvranıp durdu. Fa. 
-.t, kendisini ölüme götüren 
kot-kunç hastalıktan da. kurtul
du. Bu tarihi vaka, şimdiye ka. 
dar daima Hitimad" m yill\lsek 
bir misalini verdi. Onun içindir, 
ki lekenderin hareketi ile Yunan 
tn.illetinin Şefi B. Metaksas'm 
-.babın saat üçünde verdiği ka. 
tar &.raanıda pek bUytik bir ya. 
~"'vardır. tskender, Filiposa. 

4lJ.Ul.Q ediyordu. Bu iman ona. 
haYatını kazandırdı. Metaksas, 
biran bile tereddüt etmeden. Par. 
V
1
anyon'unkinden daha kor~ 

0 an Mu.solini'nin mektubunu 
l'ecidetti ve tıbkı İskender gibi 
lzjm ve metanetle B. Çörçil'e 
~derdi. NiYAZi AHMET 
~::::::=========:::::==::::::==-

Yeni proje ile iş kanunun~ 
hududu dahiline giren bütün ış 
şubelerinde çalışan her iş~i, oto. 
matikman reassüre edilmı~ ola.. 
ca.ktır. İşçiler, eigorta. bedelle. 
rini Ucretleri Ur.erinden bilvası. 
ta bir tarzda. hissetmeden öde. 
yeceklerdir. ıŞ verenlerin de si. 
gorta tediyatma i~tira.kleri ka. 
rarlaştırılınr.,tır. 

1ı:,ıçi sigorta~ı ~~~Ultm.c~ re. 
assüre edilmiş bır ış~i. ışmden 
çıkarılsa veya, herhangi bir se. 
beple, işinden uzaklMtmls.a da. 
hi sigortası devam edcccktır. lş. 
çi sigortası, kanunun ta:ifi da. 
hilinde çahşamıyacak bır hale 
gelmiş olan işçiye sigorta tutarı. 
m ödeyeceği gibi, diğer bütün 
sigorta usullerine tevfikan vefat 
vesair kaialarda da işçinin aile. 
iline ta.znılııatta bulunaca.ktır. 

el konm~tur. 
Öldürülen kadın 86 yaşında Sa- Alacak yüzünden 

lih kızı Havvadır. üzerind~ yapt. Beykozda. oturan Ali oğlu E. 
lan araştırmada çıkan nüfus cüz- min aynı yerde otura.n Mehmet 
dam hüviyetini bu suretle meydana adında biriyle eski bir ~.lacak 
koymuştur. Havvanın üıerinde ylizünden kavgaya. tutuşmuş, 
nüfus cüzdanından başka 20 para Mehmedi bıçakla karnımdan ya. 
ve bir gözlük bulunmuştur. Kıyafeti 1 ralamıştır. Suçlu yakalanmış, 
iyi değildir. Kendisinin bir dilenci yaralı hastahaneye kaldırılmış. 
olması kuvvetle muhtemeldir. Hav- tır. 

ve mektepler açıldı 
.'.Arada~i. yarnn glinlük ıme1Jnt 

ist~sna edılırse bir ihaftadanberi 
~atil yapan. biltün resmi daireler' 
ılk ve orta mektepler, liseler bu 
sabahtan itibaren tekrar ~çıl. 
nuşlardn'. 

Dört vekil şehrimize 
geldi 

Nafıa. Vekili General Ali Fuad 
Cebesoy, İktısat Vekili Hüsnü 
Çakır, Maliye Vekili Fuad Ağ
ralı, Ticaret Vekili Nazmi Top. 
çuoğlu, bayramın ikinci günü 
A:nkar.adan şehı:_lınize gelmi§ler. 
dır. Ticaret ve Iktısat vekilleri, 
bugün. şehrimjzde.ki vekaletleri. 
ne bağlı müesseselerde tetkikler 
yapacaklardır. 

Konvansiyonel i§liyor 

kurt i e kuzuyu geçindi· Fin ticaret heyeti 
Ankaraya döndü 

va boğazı kesilmek suretiyle öldü. Otomobil çarptı - Kuzgun. 
rülmü~tür. Cllkta oturan altı yaşlarında. Ya.. 

,. . ko adında. çocuk, Beyoğlu Ok~u.. 
~dı~ p~rasına t:_amah edı~e- musa caddesinden geçerken şo. 

rek old~muş oldugu ~nnedil- för lsmailin idaresindeki 2004 
mektedır. Ancak başka bır yerde numaralı otomobilin sadmesine 
mi öldürülerek b~raya geti~ldiği, maruz kalmış, yaralanmıştır. 

v Yunan : İWyan harbi cıktı. 
gınd~rı ilk defa olarak Kon. 
va.nsıyonel treni, dün sabah Sir. 
kecl garına. ıgelmiş ve akı:ıa.m 1 

rn?~ tarife dahilinde avdet et. 
mıştir. 

ren bir siyaset 
(lla.' tarafı ı incide) 

ltleıtn tatblk edilmemi~ olm.a.kla 
beraber Tti.rldye ile Sovvetler B~ 
llğl arMmdald müna~ebt-tıer üze
ıhıle nuıl bir buhran havası u
JQdudığmı hatll'lıyımlar devleti
:!,_zhı bu hu!lustaki azim ve k:ı.ra· 
L.-4-6! ne kadar haklı olduğunu Is· 
...... kafidir. 

Sovyetler Birliği ile aramızda 
:: seneye y:ı.h-m bir m.azi!li olan 
lı tlı müna.c;ebetlerin mesnliyeti 
~;;.: ta.rafa. da 3 trecllJemiyecek 
o) lar geçirdikten ıtonra ~H 
tan mahiyetini yeniden iktit§.p 
tıtnılş olınaın ne kft~tıl' mernnanJy&
lıa~uclp ise istl!4nasız olarak mu 
lı~ devletlerden herhangi biri 
bı .. hldda bir daha o ~bi müe~sif 
b~t ise \'Ukna. gelmeml'fl!i için 
ecl c:ok dikkatli bulunmağa, davet 

en bir hatır:uıll" 
}\y nutün bunlarla. .beraber Cnmhtt· 
lıtı et hllkiunetlnin beynelnlllel sul
il tnuhafaza nolrtaMndan sadetti 
a1l)f anetıer boşa gidebilir; ı;lra 

0
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irin ılıkça müessir değildir. Onun 
?tt.ııı muhterem (Jmnlıurreiııılmiz 
feyı i( ~etine dtişen ye~lne varl.
IÖzl gostet'e:rek güzel nutkunu !fU 

cc eme bitinnıştir: 

Ba.yram mUnaRbetiyle Anka. 
radall şehrimize gelmi§ olanı Fin 
ticaret heyeti, tekrar Ankaraya 
dönmUştür. Türk • Fin ticaret 
müzakerelerine, bugiinden itiba.. 
ren tekrar başlanacaktır. 

yoksa her hangi bır bahane ıle ar. oı·takla.r a,rasmda.- Yeniçar 
saya getirilerek öldUrüldü~ nok- şrda 8 numaralı kahvede çaJıg.a~ 
tası he.nilz aydınlatrlamamıştır. Ismail ve ortağı LOtfi arasmda 
Ceset dtm a.kp.m morga kaldırıl. kavga çıkmt§, Ismail Llltfiyi 
mıştır. sandalya ile başmda.n yarala. 

mıştır. 

At ~rptı - Eminönünde Kü. 
lstanbul gaze~~dlerinin çükhacxkadm mahallesinde lş. 

yemegı lek sokakta. 22 numarada oturan 
Sarhotlukla denize 

düştü 
Diln sa.ba.h, Şirketi Hayriye. Türk Basm Birliği İstan'bul 

nin 17 numaralı seferini yapan mm.takası idare heyeti merkezi, 
vapur, Çubuklu önlerine geldiği kendi mıntaka.sma mensup ga1..e. 
vakit yolculardan birinin müva. teci arkadaşları arasında evvel. 
zeııesini kaybederek denize düş. ki akşam Taksim gazinosunda. 
tilğü görütm.UştUr. Vapur durdu. toplu bir yemek tertip etmi§tir. 
rulmuş, kazazede mürettebat t2. Gazete başmuharrirleri, ve 
rafından kurtıı:rılm!~tır. . muha.rrirleri, nıeomua sahip ve 

Bunun ~evfık v oghı Alı R17.a muharrirleri ve Anndolu Ajansı 
adında. bin oldugu, ea~hoş . ol~. müdür ve men.suplarmrn hazır 
rak P~:ıbahçeden gemıye bmdı. bulund - b toplantı çok zevk. 
ği ve müvazenesini kaybederek · . ugu u • 
denize düştüğü a.nlaşılmıştır. lı olmuştur. 

---o--- Gece yarısına. kadar deva~ e. 

K 1 
. .h den toplantı esnasında, gazı ne· 

aptan arın ımtı anı nun mutena müziği ve varyete. 
bugün si, ayrıca bir ne§e kaynağı idi. 

Kaptan, makinist ve çarkçıla. Basm Birliği İstanbul merke. 
rın terfi imtihımları bugün, Or. zi, arkadaşlar arasmda dnha Y'· 
taköydeki yüksek deniz ticaret km temaslar temini için bir za. 
mektebinde yapılacaktır. İmti - ı mandır tatbike başbdığI bu.top. 
hanlara 50 kişinin iştirak edece. lu yemekleri, şehrin muhtelif ıc. 

Mahmut at& binerek sokakta 
s~'atle dol.aşmakta iken Tahsin 
oglu HulOsı adında birine çarpa. 
rak yere yuvarlanmış ve ağırca 
~aralanmasına sebebiyet vermiş 
tır. Yaralı hastahaneye kaldırıl. 
mıştır. 

V..ç ot~biı ha.!tıra ,lğradt _ 
Şofor Sureyya.nm. idaresinıdeki 
2268 n~aralı otomobil Şişhane 
~desınden geçerken dikkatsiz. 
lik yüzünden yanından geçmek. 
te olan 2260 ve 24.21 numarah 
iki oto1;lldb_ile çarpmıştır. Çarp. 
ma n_etıcesmde her üçü de hasa. 
ra ugramı~tır .. 

Evlenme 
Mühendis İbrahim SUrlUva ile Bay 

Erden.!z1n kızı Bayan ı.ru:ıllAnm ev· 
l~me törenleri dün Pange.ltıde. ordu 
evınde yapılm1ıı ve iki tarafın akrııba 
ve dostları haztı" bulunarak yeni yu
vayı lı.-utıamıııtır. Biz de. ııaadetıer di· 
leriz. 

IGONDEN G ON~] 

lalal' 
G ~· biribiri ar. yık olduğu muameleyi görecek 
. dm.dan günlerdir ılııönü. ve bu muamele, bir çılgını &ti. 

nün Nutkunu neşrediyor. Daha rtikliyerek ha~ tıkmak değil, 
sonra Türk Milletinin hafızasına belki de saldırırken apaçık VU1\ 

intikal edip orada yazılı kala. m.ak olacaktır. 
c:a~ ~lan ~,.~utuk. · • - · · HiKMET MtJNIR .... , - .. -.... -
nesl~ mrr; ·b~rakiı~ak~~~= r~s~·, ] 
:;.y:ı;=. hareket ,:.,hberi. J lı:: ftl !J • wı 

Bazı ınsa.nla.rın hayat mtica.. -
delesi dedikleri şu kanlı saldı. 
rış v~ day~~.; ölüm ve yıkmı 
devrınde lnonu, insanlık dün. 
yas~a, büyük bir ibret dersi 
te~kıl edecek olan m .. h. b" 
irşatta bul u ıın ır unu yor. 

.~izim kanaatimiz odur ki 
~~y~ hen~, büyük ve kad 

erın, haız olduğu mana. ve 
~ay.andığı hakikat an'anesi iti. 
arıyle kıymetini anlıyamıya. 

cak kadar . 
değildir. §Uurunu kaybetmış 

Eğer kaYbetmisse, elbette HL 

4.11.940 Pazartesi 
8.00: Program ve memleket saat 

ayan, 8.03: Müzik: 8.Hi: .Aj&ll.!l ha· 
berlerl, 8.80/9.00; Ev kadmI • Konll§· 
ma, 12.30: Program ve memleket ııaa.t 
ayarı, 12.83: Müzik: 12.50: Ajana ha• 
berleri, 13.05: Müzik, 13.:ZO/H.OO: 
Müzik: lŞ.00: Program ve memleket 
saat ayarı, 18.03: MUZik, 18.tO: Mü· 
zik, 19.15: MUzik, 19.30: Memleket 
saat ayan ve Ajans haberleri, 19.{5 
Müzik, 20.15: Radyo gazetesi, 20,{5: 
MUzik, 21.00: Müzik, 21.30: Konuşma 
21.45: Müzik, 22.30: :Memleket aaat 
ayan, Ajans haberleri, 22.45: Milzll<, 
23.215/23.30: Yarınki program ve ka
pan!§. 

rtly Çok a.Qık oJamlE bir daha. gö
hı.rı 0 : ~ nıllletJerin ya.şama hak· 
.... türlü IAabetli tedbirlerin 

ği haber almmı~tır. kalleriııde tekrar edecektir. 
i.,-li:.i·~'!'ı'J~ ~~· ~ J · "',~,, .Aı:~ t.~ ·~ ·x ,.,~ -.~_,.:.-. J "~· : ·' , .~ .. ~ .. , . .. ' ~ ... " •ı.;... • • ...... (, 5.11.940 Salı 

blr ~ve hepsinden tesirli olarak 
btr-ın. ele dayanıyor. Bu, mllll 
~--, 1edak4r1ık ve kahramanlık 
-ti eUdJr, BUytik Mittet Meclisinin 
1'l&n nılııaIJ Ue milli birlik her za... 
ede dan ziyade sağlamdır. kap 
le :_ nılllet.çe her fedıı.kjrbğı gö
~ k~ hoplmlzin katt karan-
e\rllt~ 'l'ilrk milletinin bugünkü 
tlnt kahramanlıkta g~mi~le
&ııııe her halde mUftehlr edc!'ektir. 
rırrıa:ılerln içinde istikbalin her va.
f ziyade blhavet kahramım 'fi 
h~r olanlara ~Uyesser oJduITTı 
~devirde Türk milleti temiz e
t.. bir l!tlkbele Rtırurla. ba~k-

dıı-.,, 
ele~ halde bir gün ha memlekete 
a. a:rp &fetl gelecek o1urım bu 
;cak Türk miletinin l111ti'ldii.Uni v~ 
~vcndJycttni mubn.faza. l<:ln haf 
ıı Çare kaJJDAdığrmlan olacaktıl'. 
:ın:.ı. haktkatl en kUçii.k bir şüpheye 

• al bıarknııyacak VD.Z1lhl& göe-
~ bu nutku dlnledilrtcn !Kln:ra 
lb.ı-r: nııncu hakkından \"e Mi~ba.
ke.ad. "'1 anin olalılllr ve mim mu
gibt eratın bqmda t•met tnöntl 
~ek ev!lafda blr büyi\k Şef 
:rjz Ornnh Ue lftthnr edPbllir. A-
ı:nllyon °~lstmlz de on 111eldı 
kendi .,..;.:::un kayıtsı:r, ~rtsn 
hatı 9lld da \'e ~mrlnde oldu-

n ola~mr. ASIM us 

f 
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Dolores yerinden kntktt. Husmi 
hafiyelerin vermiş olduk~nrt nıp?r: 
lıırI bana iade et~ck istıyor .. Gıttı 
hepsini yazt tnasl!J'mm üzerine 
koydu .. işte tam bu sırada .Pepenin 
bana. vel'Jlliş olduğ_u sene~ o~da 
olduğunu görmiyeyim mı'? Dıger 
kA.ğrtlar arasında onu da orada 
unutmuşum ... Derhal yeriJTlden fır
Iadnn .• Masanın başına koştum. 

- Ver Dolores bana, o raporları 
dedim. Ben hepsini ~u çekmeceye 

aa.klarım. 
O da diğer klğıdı gördil ve bu~un 

da bir ajıı.ruı notu olup olmad?gmı 
eordn .• Hi~ ehem.m1vet verınıyor
muş gibi cevap verd.lm : 

- Hayır, dedim. Bu bir şatnpıı:ıı.· 
yı. .eipariıdnln faturası. Eeld dos· 
tum Bob Spenıer göndermif ... 

Dolores tarar etmf!di. Bana yak
la~tı,do•tça koluma girip t&ktldığı 
i~in ağ&beyiıdni paylı:ya.n bir kız 
lı:ardet tavn ile : 

- Aleka, dedi. Nihayet siz de 
bir az fazls mtisteblt değil misiniz! 

- Hayır rıC'vgill Doloreo;lrn .. 
Hem artık bunu biç dilşünmiyclim. 

Sevğf. ve dostluk dolu bir hare· 
ketle yana.ğrma vuruyor : 

~şk ve nıacera romanı 
Çevıren; 

Muzaffer Acaı 
Yazan: 

'Moris dö Kobra 
- 'Sen sizden böyle bir hareket 

beklemiyorum .• Sizi böyle görınek 
istemiyorum bu kerelik affedece· 
-· ' gım... . 

Tam bu sırada telefonun zili ııcı 
acı çalıyor. Ahizeyi alıyorum. Ec· 
nebi şiveli bir yabancı soruyor : 

- Mösyö Aleks Paterson mu 
konuşuyor ? 

- Evet kiminle görii~üyoruxn '? 
- Benim .. Pepe-... · 
İn!iyald bir barckE1tlo Doloresin 

tarafına bakıyor vo onu:ı bil: ses 
bile işitmemesi i~in ahizeyi kuvvet-

le '1mlamm1 yapıştrrıvorum. 
. - Aleks, di••or, v;nn·<ı o1dugum 

senet hakkmdıı EIZ!lmt ketumiyeti 
muhafaza etmenizi bilhassa rica 
ederim. Bunan yalnızca eizinle he· 
nim aramda bir isi o'duğunu söy
lemeyi bile fazla buluyorum. 

Acele acele cevap veriyonım : 
- Oh ..• Müsterih olun.. Kat'i 

ketumiyetime itimad edebilir.siniz .. 
AllalıaıSDlarladık dostum. Affedin. 
Bir az müstacel işlerim var. 

Ve derhal telefw1u kapatıyorum. 
Muhatabımın şahsiyetinden asla 

şüphe et.m.iyen Dolores mütebes
sim bir çehre ile bana bakıyor .• 
-Neınu~ ! ... 

• :mr !.te!"a ilaha. ynia.n söylemek 
me-c!;i.!!'jyutfaJe blryorwn. • 

Elıem.'lliyeteiz zir ş0ymiş gibi e
Jlrole dalgın bir hareket yaptıktan 
5'.'lTI':"ll. a.n!a tıyorun1 : • , 

_ Biraz evvel bahsetnıi§ oluu-
ğum Bob srıensP.r telefon ediyor .. 
Poli·'.'! tarafından takip olunduğu
nu hakkında ketumiyeti muhnfa· 
za 'etmemi rica ediyor .. Maliim va. 
burada içki 15atJşı memnu .• 

e ~~Ol'Gs başm1 sallıyor ve göğüs 
g Çl YOi' • ., 

5
.-:--- Hey Allalıım .. Ne memleket .. 
ızı.n menuı.uiyetleriniz ne miithi<01 

ne acı koı:nediler.. ' 
.Astl hHeyha:t, zavallı Dolorcsim .. 
... b" ayat ba~tan ba.'.2a, müthi~ a· 

ır koı:nedidir ! 

• * * 
xv 

N 20 Kanunuevvel 
eVyork hayatına ilk a Wdığun 

zamanlar fevkalade bir adamla ta· 
~~· Bu adam beni derhal 
bu ~ d~~tluğuna. kabul etmiş ve 
le . ~~ sahte olınadığnu sene-t .eeı-ubesile isbat etntlşti. 
eı snıı Bob Spenser idi. Bir kaçak· 
~iie;"~: b~ içki kaı;al:çısı .. lhtilsl
dec kl dki beni "idcletıe tenkit e· 
Bo~ Ser e.ma itira! edeyi.'"n ki 

ı... pe:n..;er oonim en i ... i en e-
muı v J • 

• 9 en tenıU dostum olara.k kal· 
dr. 'Yo-··ı-ft _~-b • u..uu""-'On kanunları at.Intım 
~ e.ıhın benim nazarnnda. hUanU 

sal olaca& !bir mertliğe 83.hil)ti. 
ka:Btbi'y-i Nevyorkta. bulmakla. fev

llde memnun olmuştum dört ~e
neden'berl hiç de~mernİşti. Her 
ıı,ı:ı ..... ~-'l...t gı'b" -:-ua..ıı.ıu ı neeeli, her zrunanki 
gıbi cıaııda.n ve her zamanki gibi 

dııwtttJ (Devamı var) 

8.00: Program ve memlek-et eaat 
a.yıı.n, 8.03: ı.Iüzik: 8.115: Ajana ha· 
berlerl, 8.30: Müzik, 8.IS0/9.00: Ev ka· 
dmı, 12,30: Prograoı ve memleket 
BS.B.t ayarı, 12.33: }lüzik, 12.50: .Ajana 
haberleri, 13.05: ~!i.izik, 13.20/14 00: 
Müzik, ı8.00: Program ve memleket 
aaat ayarı, 18.03: Müzik, 18.30: KD· 
nuşma., 18.{5: Müzik, 19.00: Temsil. 
19.30: Memleket saat e.yan ve Ajans 
ha.berlerl, 19.45: Müzik, 20.15: Radyo 
gazetesi, 20.45: :Mü7.ik, 21.30: KOllU§ 

ma 2145: MUzik: 22.30: Memleket 
aaa't ayan, Ajans haberleri, 22 45: 
MUzik, 23.00: Müzik, 23.25/23.SO: Ya· 
rmki program ve kapanı~. 

Vnıü:.teı 

'3llneş1n 
doğu~ıu 

Öğle 
.tıdııdl 

Akşam 

Yatflr 
İınşak 

Pazar tesil Sah -
4 n. teş. 5 ll. teş. 

Şevval: 4 Şevval: 6 
H.wr: ıss Hızır: 18! 

vı.ı.uu Ezaru vautı ..-ıı' 

6.85 1.82 6.86 ı.M 

11.M 6.M J t.68 ue 

1U4 9.il 14"5 MI 

11.02 u.oo n.CH uı.oo 

ııus ı.ss J~.s:I ı.a 

4.M ıt.61 .ı.56 ıı• 
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PURGOLiN 

ünkü lik maçları 
GAZOZLU MUSlUL 

LiMONATASI 
K&t'iyen ille; hlsslnl '·ermez. Bir 

garoz veya ııampanya kadar leztz ve 
hoıı kokuludur. MUshil UAçlannm phı 
olan PUıtGOL1?\'l haftada bir d !a. 
i<;mekle hem barsakları temizlemiş 
ve hem de vücutta blriknıf§ nılkrop 
lan defetmiş olursunuz. 

Dlln: tik Mıır.larm'.I. $ ref ve mı.ar 
kay stadlannda d ~ am l'd ldl Kadı
köy ırt:ıdmc!a günün llk maçmı Ba· 
luı.eddin Ulutsz tdnreslnde geçen milli 
kUme maçlıırında eehrlmlzi temsil e· 
den klUplcrd n Vc!a 1lc bu sene birin
ci kümede çok iyi neticeler alan Al· 
tmtuğ yaptılar. Bu mnsab.'\kaya ta 
kmılar ap.ğıdnkl kadrOlarlıı. çıkmış
lardı: 

VEFA: &yaU - Vnhld, Siller 
r.aaıı - Ferdi, lA'.lUI, Fuat - lUııst.atıı, 
Gazi, Halda, Hakkı. Mehmet. 

ALTJNTUÖ: Tnrıl' - Cemal, l\Ieh· 
ınet - &brl, RUştU, Cafer - tımıet. 
Said, llayrl, Ati, BllllL 
11.~ b:ı§lar ba§l:uımz Vcfııltlar hA

kim.iyeUerlni kurdular ve ilk dakika• 
tarda Hakkmm aya.,"ında.n birinci gol 
lerlnl ka.Zıı.ndılar. Bu golden sonra O· 
yun y&VQ§ yavaş mUtevaz!n bir §ekle 
glrdL 

Fırsatl&n lyt ıcıarc eden Altm
tuğlulıır Hayrinln ayıı.ğlyle Ustnste 
iki gol çıkıırdtl u· vo birinci devro 
2-1 Altmtuğlulıı.rm Galcbc-slyle bitti. 

İkinci devreye çıloldığı vakit Vefa· 
lılarm her halde gııllblyctl temin ede
cekleri ümit ediliyordu. Fakat forvet 
hattmm beceriksiz oyunu netice nı· 
maıarma mani oluyordu. Bu ıı.rad3 
ka.zandıklan bir penalbyı ata.mıyan 
Vefalılar e!lhad~n 2-1 mağlQp olarak 
ayrıld lar. 
.FF..NERBAHÇE - SOLEl.'MANtl'E 

BU stadda gUnUn ikinci maçmı Fe· 
J1erb6hçe _ SUleyınanlye taknnla11 
yaptılar. Bu mllsa.bakanın hııkcml 
~ Kutlu tdL Fenerliler bugiln sa
haya değişik bir kadro ile §U §ekildo 
çıkmışlardı: 

Nuri - Muz.ııffcr, Leblp - Omcr, 
F1kret, Hnyıı.U - Irıirret., Yıışn.r, Na· 
im, Orba.n, l\lu:ınumır. 
S~1.'1\IA.NİYE: H:ıd1 - RUhl. 

Darıl, - l'tlohmet, tbmblm, Nalın -
n Jnnet '.lbrahhn. A1Jz. Itep~ Fethi. 

Müs:ı.rokımm birinci devr •si tama
men sarı • iA .. v rUilcrin hAklmiyeU 
altında geçil. Ve blrlncl devrede Or· 
han. Orhan. KUç Fılaet ve Nnlmin 
a.yağmdnn 4 gol kaz3nBJ ~ birinci 
devreyi 4-0 galip bitirdiler. 

lkinct devr6 Fcne illerin ~ine çok 
g1>1 çıknrncn.ltlr.rı taııLıln ediliyordu. 
Fakıı.t SUtcyınaıılYclilcr bu devre sıla 
aıır mUdaf;:uı. oyuıı oyıuıdılıır. Fcner
J!Jer bu dov:ro anc:ılt bir gol çıkara
bildiler ve bu mllsalınka da 5- -O Fc· 
nerlllerln galebe.siyle netlcelendL 

GALATASARAY - 'J:(JPKAPI 
Bu stadda UçUncU ve son maçı Gıı • 

ıat:a.o:ı.r&Y - Topkapı oynndılnr. Ha
kem Satmln ld.aresindo oynanan bu 
mtuabakaYt\ talmnlar ı.ıu kadrolarla 
~ı'lmıı§lardıi 
GALA'I'.ABARAYı Hnkkı- Faruk, 

8a.llm - Mruı:ı, Enver, Barbaros -
111ıkla, saı.Ah&ttln, Gllnilüz, BWend, 
S&raflm. • 

TOPJiJU'l: Hallt - Dalda, Bam· 
dl - unscytn, Sotırl, Hılınld - Mu
ammer, SaJAhai.1ln, :ıb..hıı.ttın, Ali, 
Daver. 

Bu mıısabaknnm birinci devresi çok 
canlı ve heyecanlı oldu. Galatasaray. 
1İlarm old\lkÇ<ı teknik oyunu karşı· 
amda Topkapılllıınn ııUratll ve enerjik 
O)'UlWı.n ilk dakikalarda. mil.sabake.yı 
mııtevutn bir ccklc ııokb.ı. 

Topkapdıla.nn c nlı oyunu kar§ı· 
mıd& Galatcsıı.rtıYlıla.r uzun p arın 
açık b!r oyun oynayacaklarmıı. mtlle
madlycn topu aynklannda. tutarak 
dlripllng yapıyorl3r ve kale önUnde 
mtıcıısir olamıyorlardı. Oyun 15 inci 

PtlRGOLt:S 15 sendik bir tc-crlibe- 1 
nln me.hsulüdtir. 

Emin olmak için eczanelerdl'r 
Pt RGOr.l~i m11 .. kl'Mtnı t'"l~rla lst<>· 
ylnlz. 

Bolu Valiliğinden : 

1 - Bolu Vil~yeU merl<ezinde yeni yapılan (tiOl yataklı lııtstahllnP. bi· 
nlll!ı kalorifer \'e banyo teıılsatı kapalı zar! US'Jllle ve HS70 lira ke§l! bede
liyle 22.10.040 t&rıhlnden itibaren ekıiltmeye çıkanımıştır. 

tbkfltıtys. lrad!\r mUteve.1..ln geçli. Bu 
da.klkad:ın sonra sarı kıram:..1.!nr 
h:ı.tit bir UstUnllik kurdularsa da ne· 
tice alamadılar ve 3:5 inci dakikada 
demıırke lrnlıın Topkapı solııçcğı orta.. 
dan aldığı bir p381 gıi.zel kullanarak 
r Jle tahvil etti vıı :.ırıncı devre bu 
şekilde 1--0 'l·op'•ııpı lehine neticelendi 
tlKtNOl DEVlLE: 

2 - Bu 1.§ler 21.11.940 tarihinin Peraembe gtinıl eaat 15 de Vl!!yct Dııi
ml EncUmenlnde ihale edilecektir. 

~ - Ekslltmu oartnamesl, mukavele ve husu1'11 §artname ve ke§l! hli· 
ll.ııası Bolu Nafia mUdUrlUg-1.lnden 75 kuru~ be•lel mukabll!nde almııblllT. 

4 - İstekliler Ticaret Odaııı ,.c ehliyet vcslkalannl."' teklif mektupları
na koyacaklar.:ıır. 

oyunun bu devresine Galatasaraylı
lar sağdan inkl~ eden bir hUcuınla 
başladıln.r. Bu ilk hücumda bir frikik 
ıınzandılnrsa da lsU.ıado edemediler. 
Nihayet dördtlncU dakikada. atılan bir 
kornerde Topkapı sağ mUdafil to· 
pu ters blr vuru§la kendi kalesine 
soktu ve Galatasaraylılar beraberlik 
savılarını bu ııc".llde çıkıı.rabildn ••. 

Oyun yine mUtevıı.zin cereyan edi
yor. Topkapılılar da yaptıkları hU· 
cuınlarb Gal:ltasaray kalesini allnk 
bullak cdıyorlar. D:ıkJka 13. Saraflm 
GUndUzdcn bir pas alıyor ve !al80lu 
h!r vurusla. topu Topkııpı ağlarına ta· 
kıyor ve Galatas&rtı.y da ikinci sayısı
nı bu r;ckllde kazanıyor. Bundan son
ra Galatasaraylılar bir de penaltı ka 
çırdıln.r. 27 inci dnldkada da. Hakkı
nın kornerden gelen topa lyi bir vu
nıı:ı yapmnslyle Uç\lncU gollerini kaza
nı:ı.n Gaatasaraylılar sıı.hadan 3-1 ga· 
llp ayrıldılar. 

1STA1'"'BULSPOR - BıtYOCLU!;POR 

GUnUn ilk maçı İatanbulspor ile 
Beyoğluspor arasında idi Hakem Ah· 
met Ademin idaresindeki bu maça 
her iki takım da ap.ğıda.kl kadrolarla 
çıkmışlardı. 

1STA1'·.'BUl.SPOR: Saim - R~yrl, 
Bekir - Muzaffer, F..nve-r, Servet -
Kndlr, Bahri, l\lliko:rrem, İsmail, Yu-
nnıı. 

Muvakkat teminatı (111&) lire.dır. 

F enerbahçedeki fener 
tamir ediliyor 

Bu ayın birindenberi Fener. 
bahÇe burnundaki Fener bozul. 
duğundan tamirine çalışılma.kta... 
dır. Liman idaresi, bUtün mera. 
kibin en fazla geçtiği bu nokta. 
da. herhangi bir kazaya. meydan 
vermemek için icabeden tedbir. 
leri almıştrr. 

ikinci küme 
maçları 

İkinci küme klUpler arasındaki li.k 
maçlarına dUn A. Hiaa.r ve Karagüm· 
rUk aalıalarmda devam edllml§tlr. A· 
nadoluhisar &&haamda yapılan karp· 
laşmalard& Bt>ylerbeyl, Alla.doluh1aarı· 
ııı 4--1, Alemdar, Anadoluyu 8-1 
mağlQp etm~lerdir. HUAl 1le Rumeli· 
hiaar 2-2 berabere kal~lardır. 

Karagtlm.rUk aahumda da Bakır
köy Doğusporu l--0, Dem.inıpor Eyü· 
bU 3-2, KaragUmrUk Davutpapyı 
2-1 yenmı,ıerdlr. 

BEYOÖLUSPOR: Keidlaa - R:rl~ tUn canlandılar. Otuz altmcı daklka
to, Olvcle~ - Çlçorlç, ~lanıll, Stel· dıı. 1atanbula~r aleyhine korner oldu. 
yo - Marıo, Oı.ıl&ft, Vasıı. K~. Tal- ıcô'nletaeıı. g'10 lopu v...ıı kale;ye 

Oyuna b.-ı§lar başlamaz fstanbul· ı .soktu •{daldk& 88). 
sporlular, Beyoğluspor kalesine aktı- Bundan llOlll'a her iki taraf ta ga· 
lar ve kale önünde bir mUddet paslaş· libiyeti kendl tarafına çevirmek iated.i 
tıkt.s.n so ıra Yunus blrlncl İstanbul· ise de netice değifmedeıı oyun bitti. 
spor golUnU attı. (Dakika l). Golün 1 
verdiği heyecanla !stnnbulsporlulıır BEŞİKTAŞ - BEl.'KOZ 
rakip nısıf sahaaıno. yerleştller. Ylr- Hakem Feridun Kılıcm Jdareaindekl 
mı dakikalık bir lstnnbulspor baskı· bu _maça takımlar ~ğıdald kadrolar
smdan kurlutan Beyoğlusporlular ya· la ıştır~ etm1§lerdir: 
v~ yavaş açıtmaga başladılar. Talca BE.';ıİKTAŞ: M. AU - Yavuz, ıta-
buı;Un çok fena. ver - Rlfat, Halil, Hllaeyln - Sabri, 

Mario, l\larullden aldığ1 topu kale- Hakkı, lbrablm, Şeref, ŞllkrU. 
ye havale etti. Kaleci Koço lle topa BEYKOZ: Hayri - Saadettlıı, Ba· 
çıktı. Koço Saimin dizine çarparak hsdı:r - Sek1z Mehmet, Kemal, Kt.m· 
hav.atanan topu gUzel blr ka!a ile ka- ra.ıı - Sadettin, Abdurrahman, Or
leyo soı-tu. (Dakika SG). Her iki ta· han, Şahap, AH. 
nı.! ta gnliblyetl kendi tarafına çevir- 1 Oyuna Bcşiktaşm akınlyle bll§landJ. 
mek için ugTnşırken, birinci devre İlk dakikalar ortalarda devam eden 
bitiyor oyun yavaş yavaş Beykoz ııahaama 

lkincl tle,•re başlar bn§lamaz Bey· intikal elmeğe başladı. Oyunun on aı
oğlusporlulnr be§ dakika ka.dnr neti- tıncı .daklkaıımda ŞUkrU Hakkıya gU· 
ceslz blr Mldmiyet kuıdular. Bund~n zel bır pa.s verdi. Hakkı da bu pası 
sonra lstanbulsporlular hA.kimiyctl güzel kullanarak gole tahvil etti. 
eıe nldılar. Bundan sonra, oyunun bUsbUttin h~ 

Dokuzuncu dakikada :Mükerrem on !anacağını beklerken, bUsbtitUn bo· 
sekiz çlzğlsl içinde Bcyoğlwıpor kale· zuldug-unu görUyoruz. Yirmi yedinci 
elsi ile llrlstonun arasında sıkıgıp dakıkada ŞUkrüd•n Hakkıya, Hakkı· 
kaldL Hnkcm bunu penaltı ile tecziye dan 1brahlme geçe.ıı top lkincl defa 
cttl. Pcn:ılbyı Enver gole tah\il etti. Beyko~ ağlarını boyladı. Birinci del'fe 
(Daklkıı 10). Bundan sonra Be,oğlu· 2--0 Bc§iklqm gallblyetlylc bittL 
.sporlular tekrar htlklmiyetl ele aldı- İkinci devreye hcnllz bqlanmıotı. 
la.r ve Talea ortadan gelen topa sıkı Sıkışık bir anda Ka.mran topu kaleci· 
bir ~ut çekti. Top kale dlreğinin içine ye havale ederken İbrahim ye~tl ''e 
çıırpı:ı.rak ol oldu. {Drlklka 22). O· üçtincU go!U attı. Yirmi be~incl dakl· 
yun Beyoğlu~rlularm hAkimlyetin· knda Rıfat sağdan aldığı bir pasla 20 
de devauı ederken ıı.ruıızm Beyoğlu· metreden maçm en güzel golUııU attı. 
spor kale:ılne inen lstanbulsporlu 1s· Bir dakika sonra Şeref be§incl ve ao· 
mail sıkı blr şiltle UçUncU golU attı. nunc1;1 Beşlkt&§ goll1nU attı. Ve tat
(Do.ldka 32). Beyoğluııporlulıır bera· sız bır §ekilde devam <-den oyun bun· 
ber!I ;.en m:ı~l!'lblycte dUşUnce bUsbU· dan ııonra değ~meden sona erdi. 

{103!>81 

GENC 
OORDNMEK 
İSTİYENLERE 

,1~ 

50 ycqlarınaaki kadın
lar, nasıl 35 y~ında 

görünebiliyorlar? 
M90hur bir cilt mfitehaum tara· 

fmdan ke§if, sağlam ve genç bir cll· 
din unaurl.arma mll§ablh olarak genç 
hayvanl&rm cilt hllceyrelerlndcn ke· 
mali itina ile isUhs:ı.1 ve (Blocel) ta· 
bir edilen yeni ve kıymetli cevher, 
cildin unsuru olan pembe renkteki To 
kalon kremi terkibinde mevcuttur. 
Her alq&m kullanınu:, uyuduğunu! 

her daldka e.!1111'.smda cildiniz bu kıy 
metil cevheri m8S8ederek be.sler ve 
her sabah kalktığınızda clldinl.zln da 
ha beyaz;, daha taze olduğunu göre 
ceksinlz. GUndllzleri de beyaz (yağınz) 
Tokalon krem.lnJ kullanınız. Bu ba.slt 
tedavi n itina .sayealnde bUtUn ka 
dınlar 10-15 Y8.§ gcn!:leııebllir ve ııa 

yanı hayret bir cilt ve tene malik o 
la bilirler. 

• Sinema ve tiyatrolar 

• 

Şehir Tiyatrosu 
htlklAI Oaddeıılnde ı~o· 
medl Kısmında. Akoıım 

%0.30 da: DADI 
6 Blrlncite§I'ln Çarşamba. günU ak· 

Gamı, Bey :ıt Marmara, 7 nırtncilc,tı· 
rin Perşembe gl1nU ak§ll.mı ({adıkl5y 
Opera Sinemalarında: 

1 KIU'ev - Aslı Büyük ŞArk nıaaıılı. 
il Efenin A,kı Operet .ı perde-. 

KCtAYUIUF 
yazan 1 SKE NDERJ. 5ER_TE Llt 

ben de mi.iptelası değilim. Bize 
müsa.a.de et de, buraya. kadar 
gelmişken, şu iddialı güreşi 
seyredelim. 

- Pekala. Haydi oğurlar ol. 
sun. Fakat madem ki buraya 
kadar geldiniz.. Siz neden gü
reşmiyorsunuz? Ahmet Mithat 
Efendi: "Pehlivanlarımıza eski. 
si gibi bakılmıyor. Bu, nankör 
bir meslektir. Heveslisi daima 
azdır. Onları teşvik etmek bor. 
cumuzdur,, diyip duruyor. Ger. 
çekten bu sene Beykoza hiç 
pehlivan gelmedi. Eski gtireş
ler tarihe karışıyor 11.rtık. 

tesadüf kabilinden bir iki kere 
seyrettim. 

- Mademki merakın yok. 
Zevk almıyorsun demektir ... 
Ba;Tam gecesi eğlencemi, içki. 
ni bırakıp bizimle neden gelL 
yorsun? 

-51-
- Ne o? Beykoza ç.ıkmak-

tan vaz geçtin mi? 
- Evet ama, geç kaldık. 

Kavaklara gidip geceliyemem .. 
Haydi ~ıkalIIJl. 

İskeleye çıkt.tkları 7.anta.'l or. 
talık iyice kararmı§tı. 

Beykoz güref!i cnyır kenarın. 
da ve yatsı ezanından sonra ya. 
pılacaktı. 

Be.} koz, bayram olmak mii
narebetile ço1

• kalaba.! ktı. Ha
va. nydmlth-tı; go ·te ay v"rdr. 
Her taraf fenerlerle donaı.LlllIŞ
tr. Minarelerin kandilleri ynn.. 
mış, çoluk çocuk S.."3ll'ri ortalı
ğı sarını~· 

Hüseyin, Beykoz i >:desine 
çıkmca, eski dostlanndan birine 
rastladı .. Kolundan çekti: 

- M<:>rhaba Asun hoca! 
- Vay, bo"' ~eld;l" b ! Senin 

ne :işin var köyümuzde .. 
- Güreş seyretmeğe geldik. 

- Ha, şu Ahmet Mithat E
fendinin (teşvık güreşi) dedik. 
!eri güreşler mi?! 

- Vallahi bilmem ben. Ça. 
nakkaleli Mehmet ile Balıkesir
li Halilın iddialı güreşleri var
mış. Biz de Yusuf pehlivanla 
haydi şöyle ~ykoza kadar gi. 
delim, dedik .. geldik. 

Hilscvinin eski arkadası tel. 
grnf<;ı Raif Bey, ge<'c glireslt>ri 
lı" lı'kın<.l:ı fazla bir şey bilmi
yordtı. H tiseyiııe: 

- Adam sen de, dedi, tere. 
ciye ter:. satılır mı? Bir pehlL 
vanın. gureş seyretmeğe ge!me. 
~i gülün<; değil mir'! ir ~ Böyle 
güzel ı:1ehtap!ı. bir gecede gü
reş scyredccegıne, biz.imle gel 
de Panayotun meyhanesinde sa
na rakı içireyim. 

- Yalnız olsaydım. 
dim, Raif Bey! Fakat, 
Yurruf içki kullanmaz. 

gelir
Koca 
Zaten 

Raif Bey. fikrini deği~ ir. 
mişti. Yol üstünde konuşurlar. 
ken: 

_ Haydi, ben de geleyim si. 
zinle beraber ... 

Diyerek, Bandırmalı Hüseyi· 
nin koluna girmişti. 

Rlıif Bey {1) konU.'}kan. ne. 
ı::eli bir gen<"ti. O 1.aman kendi
ni biraz. fr.zlaea içkiye vermi§
ti. Koca Y~uf. yolda gider
ken. bu genç. ve yakijıklı tel
l:'faf çı va sordu: 

- Sen hiç güreş seyrettin 
mi? 

- Pek meraknn :vokt:ur un•. 

_ Hüseyini severim de. Ha
tırını kıramadım. Ayni zamn.n_ 
da sizi de güreşte görmek isti. 
'\'Orum. 
· _ Ben giire§ecek değilim. 

_ Haydi camm, iru:an tstan. 
bııldan buraya .. kadar gelir de, 
<"Ürcşmeden doner gider mi? 
0 

- Ciddi söylUyorum .. Bövle 
bir niyetim yok. ~ 

- O halde dönün gidelim 
meyhaneye. floq :ver(' vnlı;it g-;. 
~irmiyelim. Böyle bir gecede 
iki kaba. ı::oğanrn güreşini sey. 
ret:nek ıçın vakit kaybetmeğe 
degmez. 

R:ıif Beyin ~amimi ve mer
dane konusmalan Koca Yusu. 
fun hoşuna gitmişti. 

- İçki kullansaydun, senin. 
le başbasa kalıp içmek ister. 
dim, dedi, haydi gilret yerine 
kadar gidelim. Madem ki be
nim güreşimi seyretmek isti
Vôl"8un... FWe bir va.zillete ha. 

1 uri Demirağ-ı 
Yeşılköy Gök Stadyumundan : 
Aşağıdaki vasıflan haiz TUrk delikaıılılan tayyare ile lstaııbul ata· 

.ı,;mda. yanmşar sa.at uçurulacaktır. 

ı - Yaşı 18 · 23 arasında olmak, 

2 _ Bünyesinin uçuşa mUııalt olduğu stadyum doktoru taratmdan 
tasdl1• edilmek, 

3 _ TUrk mekteplerinde en az orta tahsil görmUş olduğunu vesa· 
ikle lsbat etmiş bulunmak, 

l'ıfürn('aatlar sım ile kalıt, uç.:ı.c.'lldnrn iiç gün en·er yazı ile lhba1' ectltlr. .... , EL 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
ldaremlz ihtiyacı lı;in telgraf fincanlannın deve boynu dem.irlne teabl• 

tinde kullanılmak Uzere: (30001 k!Jo kcndır kıbk alımı açık eksiltmeye kO- • 
ı.ıulmJştur. Eksiltme 18/11/940 (,:ar§Amba günU saat 15,30 da B. Postahan• 
binll.Sl karşısında Valde Hanının ikinci katında idaremiz umumt depo ınıı· 
h!!.sipllğl odasında toplanacak mUdOrlUlt alım satım komisyonunda yapıl•' 
cal<tır. Beher kllosu muhammen bedeli 75 kuru~. hepsinin ~ lira muvaJl• 
kat teminat 168 lira 'il'.'i kuruştur. 'l'allplerln fe.ıınl ve ids.ı1 prtnamelerlJll 
gonnek ve muvakkat teminatlannı yatırmak Uzere çalı§ma günlerindl 
B. Postahane binası birinci ·katta müdür!Uk ldart kalem binalar ve !ev.
kısmına eksiltme gUn ve aaııUnde de 040 seneSi lçln muteber Ticaret Odall 
vesikası ve muvakkat teminat makbuzile birlikte komisyona mUracaatıaı1 

(10268) 

., • 'il 

ı n hı s a r ı a r u m u m. 
müdOrlOğOnden: t .. -

ı - Ke§lf, şartname ve plAnı muclblncc idaremizin Ciball fabrlkasmdıı 
yapma.cağı trlLl!sformatör bftı881 in§aatı pazarlığa konmuştur. 

n - Pamrlık 8.XI.9~0 Cuma gllnU saat 16 dn Kabataşta Levazım ... 
mUbayaat şube!ln:!eki alım komisyonunda yapılacakbr. 

m - Şartname Levazım Şubesi veznesinden 50 kuru§& alınabilir. 
tv - lstekllle-rin pa 1.a.rlık için tııyln olunan gUn ve aaatte kanun! veaail' 

ve % 7,5 güvenme parnl:ı.rlle birlikte mezk(lr komisyona mUracaaUan. 
-(1036•) 

Dev1et Denizyollan iş1etmş. 
umum müdürlüğü ilanları 

4 lkinciteşrinden 11. lkinciteşrine kadar muh· 
telif hatlara kalkacak vapurların isimleri, kal· 
kış gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

Kıırad:ınh; hattına - Salı 12 de lGUneysu), Per§embe 12 de (Eg•) Te 
Pn :ır 16 dıı. (Cumhuriyet). Galata rıhbmmdan. 

Bartın hattımı lr lt'I c1 IAnatıırta), CUmart st 18 de (Ulgen). Slr· 
kecl rıhtımından. 

İmıit hattına - Salı, Per§&mbe ve Pazar 9.30 da (l.Jğur). Tophane 
rıhbmmdan. 

l\lnd.;nya hattına - Pazartesi, Salı 9.50 de, Çarpmba, Perşembe, Cu~ 
16 da (Trak), Cumarteııı 14 de (Marakaz) ve Pazar 9.50 de 
(Trak). Galata nhtımmdan. 

Bıı.ndınn:ı hattına - Pazartesi, Çarpmba ve Cuma 8.15 de (Maraka.z). 
Gabta nhtımmdıın. Ayrıca Çarp.mba ve Cumarteai 20 de 
(Bursa). Topııane rıhtımından. 

r<arabi,::a hattına - Salı ve CUına l9 dn (Seyyar). Tophane rıhtımından. 
fmro:r: hattına - Po.zar 9 da lTnyyar). Tophane nhtımmdaıı. 

\~'\"llhk hattına - Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 do (Meratıı). 
Sirkeci rıhtımından. 

tunir silrat hat1ına - Pazar 11 de (Karadeniz). Galata nlıtımmdan. 
lr.mlr ilAvc postası - Salı 13 de (Kadeş), Perşembe ı3 de (Konya). Ga· 

ıııta rıhtımmılruı. 

ıSOT : \"npur ~ff'rlert hakl<mda her tilrlü m:\!Omat atağıda telefoP 
ntım!lraları l1l7:Jlı Acentelerimizden ögrenUeblllr. 

Galata B~ Acenteliği - Galo.ta rıhtımı, Limanlar Umum 
l\IUdUr!UğU binası altında. •2862 

Galata ~ube Ac"ntellğl - G:ı.l"ta rıhtımı, Mmtnka Liman 
R"' .. l'l\'i blnıısı ııltmdn. .Cl33 

Sirkeci Şube Acenteli.ti - Sirkeci, Yolcu Salonu. 22740 
(10421 l 

1 ,, • ----------... ---------··· 

Sahibi: ASIM US Basıldığı yer: VAKiT Matb(J(J6t 

Umum nesrlyatı idare eden: Refik Ahmet Sevenqü -==-------
kalım. Dediğin gibi. oyunsuz, 
dolapsız bir güreş varstı, ben 
de kaçmam.. Gürc.sirim. 

üç kişi l:onuşarak güreş ye. 
rine vardılar. • • • 

Raif Beyle Ba.ndırma.lı Hüse
yin yanyana. birer iskemle.}-e o. 
tu.rmuştu. Ko:-a Yusuf ayakta 
duruyordu. Bıraz geç kalmış.. 
!ardı. 

Giireş başlamıştı. 

iki çmar arasındaki mey. 
dan.da. bir hayli kalabalık var
dı. Güres yerine birka~ büyük 
asma fener dikmişlerdi. Ay ı
şığı da ortalığı gündüz gibi ay. 
dınlatmıştı. 

Raif Bey yava§ça Yusufa 
seslendi: 

- Şu kaTŞJki iskemlede otu. 
ran sakallıyı gördün mü ? 

Yusuf dikkatle baktı: 
- Gördüm .. kimdir o? 
- Işte. güreş heveslilerini 

ve ta.nınnuş pehlivanJarımızı 
teşvik edelim diyen Ahmet Mit
hat Efendi odur. 

- Çok sevimli bir adamca.. 
ğız. Birisi tavassut etse de, 
konuşsam .. 

- Merak etme .• konuaunıun. 

• 
Ben taıuştmrım. 

Bandırmalı Hüseyin: 
- Hele şimdi güreşi se~ 

delim, dedi, konuşmayı sol]tŞ 
yaparız. 

Çanakkaleli Mehmet pehlivan
la Baymdırlı Halil biraz önoB 
tutuşmuşlardı. 

İki çmar arasındaki meydan' 
da ba~layan güreş - gece ot .. 
masma. rağmen - gittikçe k&: 
labalıklaşan bir seyirci kUtıesı 
tarafından merak ve heyeca.nl& 
takip ediliyordu. 

Güreşi tertip eden Niyasİ 
Bey: 

- Galip gelene (Beykoz baŞ 
pehlivanı) adını vereceğim. JJ:ı 
gayret bakayım. 

Diye söyleniyordu. 
Musaba.kanın ucunda san sa

rı dünyalıklar da vardı. cu.reşe 
bu da hız veriyordu. 

( Devamt 1JOf) 

(1) Bugiln, Posta ve Telgraf Bat 
mlldUriyeU muhruılpllğtndm tekaOt 
edilerek Burl!lada oturmaktadır. (Be)'• 

kol'!dA bir gece CUreşl) hnkkında ~ 
na bir hayli nıalQmat vermek l!lllnt!ft' 
mflll spor tarihlmlz.e değerli hlznt 
dokUDllD Bay Ral!e alenerıı tetekktıril 
btr __... :tırnıim. 1. I!'. S· 


