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Bu kuponu kesib 
saklayınız 

L----~-------------~ 
Apltla pNetU zeııeıe oldu 

... 

6 
Ağrı. 5 (A.A.) - Bu sabah 1.55 de burada 

'8,rkdan garbe oldukça şiddetli ve tahminen beş 
saniye sUren bir yer sarsıntısı olmuştur. Hasar r,\ZARTESl 6 n. KAlWN I9U ~ Hl~: ~~ 8.\11: 82"8 a 
yoktur. 

Bulgar Başvekili
nin seyahati 

.Yazan: ASIM US 
Akara, 5 (Başmuhanirimlzden 

ieJefonla) - Bulgar Bn~ vekili 1'"i· 
ıorun hastalık bahane ilo \'iytına
ya ı;idl i '\"C bu seyahate hariciye 
DaZJn Poporun da '"'tirnk cdi i 
bugün daha dddi bir mesele şc•,, 
line ı;innlştir. Zira Bul,ı:-ar Ilal'H}o 
kilinin Viyıı.nada kalnıryanıl< meç· 
hol bir ycro gittiği lıabt'r Hrlllyor. 
Bu haber tahakkuk ettiği bıkilinle 
meçhul denilen ~erin Ultlcrlo 
mülikat mahalli oİnc:ıj;md:ın şüp
he edilemez. Ulr müddet C\'\ el Uul· 
gı&r kralı Borisin Berlinc giderek 
HiUcrlc görü mcsl nncok Yulmun
daa sonra ncsrcdillllğinc göre Ilul· 
gar de\let ndamlarmın bu yeni sc
)"ahatl de bir :kaç giin saklanmılj 
o}8a bile Jino sonuncla anltısıbcak 
hr. İster istemez bu eynbntlcri 
örten esrnr perdesi ııtılıu-:drtır. 
llatrrlarda olcJu~'U iizcro nulgnr 
kralı &ris ~eçen n)ın 16 smdıı 
nuigıır m"busnn nıcdislnin rf\'n-.ct 
dh'anr lfo haridvo <'neiinıen u7~'\sı
nı kabul cUli;ri ·ztını:ın Hul~urlsfa· 
nm mJlli em<!ll<'rlrıdcn 'c .\uup:ı 
harbi kan;rsmılaki , nıl~ctten bah
~f'rrk şöyle clemlsti: 

''Rc:ıııtclcri unııtnııJ aJm1, im
kanları ı;öz iiniinclc tutalım,. Bun
dan sonrn Jinc gcı;-cn nJ,n son 
1-:Ünlflrindıı nulg-ıı.r Jınridycı cncii
me>ni toplanarak Bulgıırl!.""tnnm 
mihH~r il<_•, ı~tıerlnc iltihak ctm i 
hakkında ~abık llnş\ ekil Çnnkof 
hır:ıfınılon yaııılan bir teklifi tct· 
~,ik ile redclc knrnr YCrmlsti. l'a:r;
la olar.ık cnrümcn memleketin 
kati ur~tıo hitarnf k:ılmıısı lıak
l<mdıı pnrliinıcnto namına aynca 
bir t<>nıennl izhar <'ylcmlşti. 

Bulgar hariciye enctimcnlnin bu 
temennisinin henüz Uc beş giinlilk 
b1r hiidi rı lılufuııa'4lik!jat edilirse 
ene6menln Jauıırllo Ba5\ cldfin 'o 
ha:"lJiyo nnzırmm Vlynna seynhat
lcrf arasında bir mUnasebct bulun· 
duğunıı hlil."lllcdllebilir. Eğer Ç.nn 
kof'un f('kJifl llitıer tarafınclıın 

Bulgar ele\ lct acla.ml:ınnm da\ et 
edilmesi i.iz<'rlnc '"ıkua g-cllyorsa 
hariciye Pncümt'ninln roddi ile ka
ti bitarafl.f< temenni i llıılf;:ır mc
bu an mC'cli l ntımınn b\ik\ımctc 
'eri imi lılr direktif ()emektir. Yok 
eğer llirle.rin da\eti daha sonra 
'uku:ı. ~clmt .. sc hu takdirde ('ıın· 
kofun tekllnte bunun \iz,crinc hıı 
rieiyo rncümenindc alınan kamr
lıu \ 'C h.har olunan temenninin A1-
man~1ll1 lm kulıuıdımus olılo!:-ıına 
\C zikredilen dın·et hl'ıdl esini fob· 
ril< ettiğine hükmolunmak tabiidir. 
Bununla bcnı.bcr Ilulı;nr Ilaıweklli 
'e hariciye nnzrrmm davetini' e ha· 
ridyo encümeni kararmm almma
sını mucip ola nschcp \C t.::ıik ne 
olursa olsun müliiluıtm ''"r<>eel'.i 
nr.tiro iizcrinc bü\ lik bir tt'Slıi ol· 
nıası muhtcmclclİr, ynni hundan 
blr ny cwel iiçüzli\ palda iltihak 
f<>kllfino ınll\ nfa1 at etmemi cılnn 
nuı~aristanm hııı::ilnl.1i n.ln nl \ c 
o::cruit içincle nıiln c•r dr' lctlcriııe 
resmen bağlanm~sı 'e h:111 nskrri 
taahhiitlerc ;:inıırc;I ':ırit olm:ı
mak lazun gelir. 

Amerikada müdafaa 
kaygusunu gösteren bir 

anket 

Haro levazımı 
fabrikaları günde 
24 saat çahşmah 
!llmşork, 5 (A.A.) - Gallup 

mUcssesesinin son istatistiği Bir
leşik Amerikanın mUdafncı. kaygu
sunu isbat etmektedir. 

tık sual ı;u idi: Müdafaa için 
istihsalfılı artırmak üzere harp 
leva?.rnu fabrikaları hor gün 21 
saat çalışarak Uç ekip kullanmalı 
mıdır? Bu suale gelen cevapların 
}'Ü?.dP. 89 evet, y<'di hayır, dördü 
de rt\üstenkif çıkmıştır. 

İkinci suaı de şu idi: :Milli mü
Jafan progrnmının tesriinc yara-
ncağını gördüğünüz takdirde şiın· 

ili •aat b:ışrnn aldıi;'ImlZ para ile 
haftada daha fazla çalışır mısıruz? 
' ~aplnrm yUzd<.ı 75 i evet 15 i 
hrl\ ır vo 10 da müstenkif çrk
mıslır. "' 

lDArtE EVt: Ankara Cad. lSTANBln. •Telgrnt: \'AKIT• l'o><lu IU•Luı><ı. •u Tcıcıurı. 21113 ı 'aııl <:43ı0 ı ldarel 

Millet Meclisi 
Bugün kış tati

line giriyor 
\'C modüs vivendilere bağlı olan 
:ıh~i. li~telerde ,lüzumuna göre 
tadılat ıcrasrna veya bu· listele
ri tamamen ilgaya ve Ucar~t 
muahede \'C mukal'eleleri ile 
modüs vivendilcrc ayni ınahi. 
ycttc yeni listeler iliı~esine sa
lahiyetlidir. 

Ankata 5 ( Ilıısus'i mııluıhiri
mi:;dcn tclc/oııla) - Büytik 
:L\Iillct Meclisi yarınki toplantı· 
smdan sonra iki aylık, kış tati. 
line girecektir. Hazırlandığı söy 
lcnen bir takrir ruznamedc mii. 
zakcre C'dilccck mcscle kalmadı
ğından gelecek içtimam 10:\lart 
pazartesi gününe talikini teklif 
etmckted·r. 

Birinci maddede yazılı tica
ret muahede ve mukavelelerilc 
modüs vivcndilerin şümulüne 

Meclisin bıwünkü toplantısın- giren maddelerin mer'i ciimril:k 
da mer'i gümrük tarifesinde · 1 . b 

mm·1 \\kat mahiu.ctte dcg·işiklik. rcS'lın ermde, görülecek lüzum 
.r ve alakalı Vckfiletlerle Gümrük 

1..:-r!Pr yapılması ve yabancı J h · 
mt~mlekctlerle muvakkat licar"t ve n ısarlar Vckalotinin müş. 
anlacımaları akdi \"C ticari an- terek teklifi U7.erine, lcra Ve-

. killeri He.yeti muvakkat mahi-
la.c;malar akdıne yanaşmıyan dev ( D · 1 •• .. 

letlcr mcvaridatma karşı tcd. cvamı ı mıcıulc) 
birler ittihazı hususunda hüktı· ı y 
~ete sala~i~et. \' r~~l kanun. lı1- unan başve-
}'lhasmm ıkmc: muzakercsı de 
yapılacaktır. • k 1., ,. M t k 

Bu layiha encümc>n tadillerine e a sas 
göre şöyledir: ı 

Hükum~t muv~kkat mahiye~ Harp gayelerı·n·ı 
tc olmak uzere Tıcaret ve Tcdı· 
ye anla.,cmıaları ve modüs viven; • • 
diler müzakere ve akdine mc. ızah ettı 
zun ve mütekabiliyl't şartile Ti-
caret muahede ve mukavelesine 1 ______ ,.... ________ _ 

lngili= :mhluıı 

Vişide Arnavutlukta 
Alman taraftarlığı İtalyanların muka-
ile aleyhtarlığı bıl taarruzları 

çarpışıyor püskürtüldü 
Yeniden 204 Romıı: 5 ( A. A) - Stcf ani 

ajansı bıldiriyor: 

Popolo D'ltalia. gazetesi, Vi· 
chy'nin siyasi mahfillcrind asa 
biyet hükümferma olduğunu 
yazmaktadır. Mezkur gazeteye 
göre, kabinede yapılan son de· 
ğişikliklcr, mevcut iki ccreya. 
nın çarpışması neticesinde vuku 
bulmuştur. Ekseriyet, Almanya 
ile samimi surete işbirliği ya
pılmasına taraftardır. t ş adam· 
!arı, ile plut.okrat zıhniyetlcr. 
den terekküp eden ekalliyet ise, 
bugün imkansız bir şey olan 

esir alındı 
lngiliz tayyareleri 

basanı şiddetle 
bomladılar 

El-

\Una, 5 (A.A.) - Yunan ordu
ları başkumandanlığı tarafından 
4 kfınunusani akşamI nefıredllcn 
70 numal'alı resmi tebliğ: 

BARDıYADA 
Şimal mıntakasını 

tutan 

italvan 
kıtaları 
tesı·m 
oldu 

İngiliz devriyeleri Bar-' 
diyanın içerisine 

girdiler 

15000esir 
alındı 

Merefal Orazyanl 
ı ıttblrlauna 

donanma 300 ton 
oblı atb 

J(aJılro 5 (,1.A.) - 011.a §8l°Jt 
lngillz u~umt karargii.hmm tebll 
ği: 

Diln, gece basmadan evvel, Bar· 
dianm bUtUn GimaJ mmtakıısmı 
tutan ltalynn krtaln.rı, teslim ol· 
maya mecbur cdilmi5Jerdir. De\7o 
yelerimız Bardianm ta içerisin 
glrmişlel"dir. 

Dllsman müdafaası şimdJ ccnnı 
Gnrki ~mmtakasmrn dış snhasma fn 
hisar etmektedir. 
Dilşnandnn ı 5 bin esir alının 

bulunuyor. Mukavemet edenleri 
tomWcnmosi hareketi menınunl 
yet verici bir tarzda devam et 
moktedil". 

Sudan hududW1d:ı veziyt>t d 

NM"~-~-t,Jlltl.ZiYO tliC.Ull tahayyül etmek
tedir. Popolo D'ltalia yazısını 
şu sözlerle bitirmektedir: 

'Mu\•nffnkıyetıe neticelenen mov
zü hareketler yapılmıştır. 204 esir 
almnuşlTr. Bunların anısında bir 
knç zabit. de bulunmaktadır. Bun
<ıan ba.']kn bir çok otomaU'k silah 
vo sair malzeme iğtinam edilm.ff' 
tir. 

ğ16memiştir. 
Ke.nyarutı ııiru8ilnde hudut 

ta.kasında dcvril~iimiz fanll~ 
rlno devam ediyorlar. 

l{ral Jorj Başvc1dl .ıl!r.taksrısla göriişiiyor 

Amerika 
donanması 

Bu sene yeni 
gemilerle takviye 

edıliyor 
35 şer bin tonluk iki 
zırhlı yazın hizmete 

girecek 
Ya~ingt-On, 5 (A.A.) - D.N.B. 

bildiriyor : 
'Mcbusan meclisi bahriye encü

meni reisi Vinson beyanatta bulu· 
narak Amerika donanmasmm bu 
sene yeni g-0.milerlc vo bu arada 
iki saffı hnrp zırhlisilc takviye e
dileceğini sö~ lcmiştir. 

N'orth Cnrolina ve Vaşington 
saffı harp z.rrhhlnn bu yaz hizme
te girecektir. Bunlann her biri 
35.roo tonluktur. Bu suretle Aml'
r::.a ronanma.srnm saffı hn.rp zırh· 
hlannm sayxsı 17 ye çıkacaktır. 
Bundan başka yapılmakta olnn ve 
ya. sipariş edilen 15 srofı harp zırh-:,, 
hsı de.ha vardır. 

Bulgar Başvekili 
Vıyanadan 

Meçhul bir 
semte gitti 

Londııı, 5 (A.A.) - B.H.C. - As. 
soslyeted Pres ajansma göre doktor 
ıarıa istişare için Viyannya ı:ttml:ı o.. 
ıan Bulgar başvekili Filot meçhül bir 
yere mUtcYcccihen bu şehirden hnre
ltct etmiştir. H!Uerlc buluşmak Uzcrc 
.MUnlhc veya Salzburgn gittiği sanı 

lıyor. 

Aynı njarum göre Bulgaristan b:ızı 

nskert tedbirler almı_ştır. 

Almanya 
Vişı hükOınet ı nden 

yeni bir 
ıstekte bulundu 

Mont demir yolunun 
kontrolu isteniyor 

(Yazısı 2 ncido). 

"Fakat bu oyun kemedilmi§· 
tir". 

JJ!culrid: 5 ( A. A) - Rcutcr 
Madrid gazetelerine Bcrlin. 

den gelen ha!>erlere göre Alman 
Hariciye nazın, şimdi Vichy'de 
cereyan eden mücadelenin Al
man taraftarları ile Alman alcy 
tarları arasında yapıldığım ih· 
ss etmiş \'e ileri Fransız.Alman 
teşriki mesaisinin bu mücadele
nin neticesine bağlı bulunduğu· 
nu si.iylcmişt\r. 

Alman hariciye nezaretinde 
beyan olunduğuna göre Vichy 
de lı,rru1sa ile Almanva arasında 
iş birliğini istcmiyeİı kuvvetli 
bir zümre vardır. Bu zümre, bu 
işbirliği siynsetini b:ıltalamak. 
tadır. 

• Atina, 5 (A.A.) - Umumi em
niyet ncziretl tarafından ne9:rcdi
Jen resmi tebliğde şl>yle denilmek
tedir: 

Memleket dahilinde slikünet hU
küm sürınüştilr. Al8.kadar :ılın.kam· 
l::rr tarafından verilen miltcmmim 
malümata göre, İtalyanlnrm Yu
nan topraklarmdan kaçarken gö· 
tI:rdliklcri rehineler n.rruımda eş -
raftan altı Yunanlı daha bulun· 
duğu tcsbit edilmiştir. Bunların 
akıbeti meçhuldür. 

(Dc1ıamı 2 lnci<le) 

Hariciye Vekili 
geldi 

Haricıye vekili Şükrü Saracoğ 
lu dün sabahki ekspresle Anl<a
r~dan şehrimize gelmiştir. 

JA>ndm, 5 (A.A.) - Balın) 
nezaretinin tcbl1ği: 

Akdcnlz filosu kumıındanlığm 
dnn §O malfunat alımnıştır: 

3 S6nkanunda Ba.rdiaya kar:" 
yapılan taarnıza deniz kuwcUerı
mlz de mUza.hcret etmie vo saffı 
harp gemileri tarafından. icap et 
tiği üzere bombardmıan bütiln ya ' . pılmr:ıtir. Donanma bir buçuk sna 
müddetle dlişmanm takviye kıta· 
atmı, otomobil nakliye kollarmı 
mUmr.rklz ve ıilddctll bir ateş altı 
na almıştır. lkinci derccedeld har_ı 
g~lerimizdc, z!T'.hlı dcstroyerlcrı
mlz sahil müde.faasmr bombardr 
man etmi.slordir. Bu harckAt es 
nasında hiç bir hasar veya zayiata 
uğmmadık. Yalnız Saphis topç.c 
k~rhnizin ya.nmıı düşen bir obUsilr 

(Devamı ~ ilnl!iidr) 

Atlet faz.lalığı bakımından yeni bir 
Türkiye rekoru tesis etti 

387 atletle giren Kuleli birinci geldi 

lıı-Onii koşu.suna i§tirtilC dilen O:tletleraen bir grup 
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(Karagöz) e dair 
Güzel bir konferans 
Şehremini 
sevinilecek 

halkevinde 
çalışmalar 

''Tema§&,, kWtürilmüz üzer.ln<le 
çalışan muharrir Bay CemA.lettin 
Server "Türk temaşası tarihi,. mev. 
zulu konfera.n.slarmm birincisini ge.. 
çeıı cumartesi günü akşamı "Şehre. 

mini halkevinde,. vermi§tir. Geni~ bir 
vukuf ma.hsu!U olan bu koD.teransm 
hWAsasmı veriyoruz: 

Bay CemAlettin Scl'ver deml§tir ki: 
"Karagözün birinci meziyeti, Garp. 

tan taklit edilmiş bir eğlence olma... 
masmdadır. "Kara.göz., bizim nUk.. 
te sembo!Umilzdtır. Şark mttah de. 
Msı onunla başlar. ''Karagöz., denildi.. 
ğ1 zaman hatıra TUrk acsi, Türk 
harsı, Türk e.sp!risi gellr. Bu eğlen. 
ce di.lşünüldUğ"U zaman Türk sanatı, 

Sovyetler 
Çine askeri 

malzeme 
verecek 

Bir anlaşma İmzalandı 
Çonking, 5 (A.A.) - Takunpao 

gazetesine göre, Çin ytinüne mu· 
kabil Sovyet makineleri ve askeTI 
malzemeııi verilmesi hakkında ikin
ci bir Sovyet - Çin mübadele an
laşmam perşembe günü imzalan
mıştır. Çin çayına mukabil malze
me verilmesi hakkmdakl birinci 
Sovyet - Çin mübadele anlaı>ma
sı geçen ay imzalanmıştı. 

Bresi linıanı 
bombalandı 

Türk zekAsı, ve Türk dilinin zen. Lotıd- • (AA) H .~, " • • - ava n.:za. 
ginliği, yani blr kelimıı,den yüzlerce · retinln tebliği: 
mana. çıkarmak hususiyeti hatırla.. Sahil mllda.faa teşkllltına 
nır me~ 

· sup tayyıı.rclerimlz dün, gece basar· 
Türk dillnln di[ter dillerde bulun.. ken, Brest !atllA Umanıruı taarruz 

mıyan bu UatUnlUğtlnU dünyaya ta.. etmJflerdlr, lilr d\1eman deatroyerlne 
nıtan yalnız "Kar8.i'öz., olmuştur.. Uç bomba lsııbet etllrllmlştır. 

Onun sa.de, satnJ.mt fakat derin feL 
sefeU. mtlstehzl, ııempa.Uk sem, sade. 
ce e.mrıan, muaaırıan taıımıakla Ik.. 
tifa etmez. Lehçe ve §!velerini de 
dinletir ve dinletıni§tir de,. 

''Karagöz,. Un dili halkın dilldir 
halkın tcadesidir. O, yapmacık bU.: 
mez. "I{anıgöz,. de 8'll katııma.nuş 

bir aatfet ve aamlmtyet vardır . ., 

Tayyarelerimiz dllştnan avcılarının 

.Q.Ucumuna uğramıştır. DUşman avcı 

tayyarelerlnden biri vuruımuı ve ba. 
vada tnruAk etmtştlr. Tayyarelerimiz 
den biri kayıptır. 

Norvecin cenubu garbi sahili a.. 
çıklannda iki düşman ticaret gemi
ırln• de bomba lıabetteri kaydolun. 
muştur. 

Gecel.eyin hava •üratıe .fenala.tını§.. 
tır. Bu vaziyet bombardıman tayya
relerimi7Jn haıeketlerlne engel ol. 
muştur. Bununla beraber Breste 
tekrar taarruz edilmif ve 11ehı1n 
deniZe kaflll olan kısmında bombala.. 
rmuz patlamıştır . 

H&m.burgda da hedeflere taarruz
lar yapılmıı ve yangınlar m~abede 
edilmiştir. 

Gece harek!tına iJliııı.k eden tay. 
yareleri.mizden lılç b1r1 kaybolmamış. 

tır. 

Genç müdekkik, bundan sonra, 
''Karagöz,, le "m-eddıılı., arasında.ki 

münasebetleri 8.1'8.§lD'.trıI§, "meddah,, 
ın. rüyet hassa.ıımı yani g6ınne ihtL 
yacmıızı: tatminden ziyade h1ase ve 
hayale hltap edon bir ''tahkiye,. aa .. 
natı oldu~dan belki "le~a .. ya 
bir başlangıç olarak a.lı:nabilecegmi 

sebepleriyle lzah etrnı, ve bu ara 
sa.nat telAkkilerine de tema.a ederek 
laıa.mda. bile lAtifeeillğin - bizde 
pek ya.nlr,o anlA§ıldığma göre - ba.. 
yağı bir 1§ Olmadığını; ''Şevrul • Ha.. 
blle, Suheybllrrümt, :tbn.J .. Ka'ka',. gibi 
"Sahabe,, &rasmdaki lAtifecilerin, 
Hazreti Peygamber taratmdan iltl. 
Cat gördUklerl.nl, ve ''Fena. huylu 
uuıaıılan ıala.h edict birer mUrebbl ma mazbut notlar ve vesikalarla. aynca 

hlyetlnde tela.kkl olundu.klarma alt lsbat eylem.l§tir . 
vesikalar 2.lkretmlitlr. Konferansı müteakip tem.sil kolu 
Konferansın ehemmiyetle tetkik o.. tarafmda:ıı bir pfy&1, ve blr "kome. 

lunacuk diğer bir cephoai de mevcut dl,, oynanIJlJ§tır. 
bazı rivayetleri, mevsuk dellllerle Bu eserlerde ayrı ayn lkl rolle 
dllzellmif olmasıdır. "Hayal oyunu,, 18.bneye ,.,ıen ve bunlann karakt.a. 
DUD. §imdiye kadar aöyleIJdiğlne gön ri8Uk vasıflarını tebarüz ettirmek
''Şeyh Muhammod, .A.bdull.IUu Küt- te pek muvaffakıyet gösteren genç 
terly,, ye, yani Sultan Orhan devrine ve aev1mll eanatk&.r (HUseyin Hik.. 
atfedllmealnln, doğru olamıyacağmı. met .Dem.lnöz) le, :Mıatata üçler, 
öyliyen konferansçı oyunun. os.. Hllm1 ve arkadqlan, temsil vazife.. 
manlı devleUııln kuruluşundan çok lerini biha.kkin başa.rın.ışlar: sahne 
evvel "Selçukiler" zamanmda oynan_ önUne davet edilerek tekrar tekrar 
dığmı "Yaı:ıcızade Ali., nin "SeL alkııılanmışlardır. 

En sonra ''EY,. in ar kolu tarafın
dan vücuda. getirilen reeim ve fo. 
tograt sergi.si gezllml§ ve bu su. 
reUe toplantıya nihayet verilmiştir. 

çukııamc,, sindeki kayıd ile iaba.t et. 
ml§, ondan daha evvel EndWUs A.. 
rabları taratmda.n dahi oynandığm.m 

tarlhen sabit olduğunu bildlrmi§tlr. 
828 tarihlerinde l4ısırd& TUrk bey_ 

lerlnden "Tqbuğa,, için yazılan 

meşhur göz doktoru ''İbn..i.Da.nyA.l,, 
131 a.rabca. "Ta.yful.bayA.l,, ine, keza 
(59~) da ''Kll§terty., den bir uırdan 
fazla bir zıı.m.an evvel "ŞeyhW Ekber,, 
in (Mekke) de bulunduklan llI'ad& 
tellf ettlği '•FiitruıAt..Llıılekkiyye,. n1D 
317 inci babma. bakılırsa bu ha1dka... 
tm. tezahtır edecej'tni aöylem.lftir. 

EsaScn tasavvun mahiyette telA.k.. 
Jd olunan ve diğer gekllde "tbret., 
ve "Hikmet perdesi., adiyle §Öbret 
bulan ''Ha.yll.l oyunu,, mm, malıza. 

ibret ve tefekkürle acyrlne C6vaz 

ve~ ''Ebussilfıd Mendi,. nin, ınO.. 

verrih All tara.tından toplanan 
"'Re.s!llWme.sAU,. de yaztlr fetva.emı 

ve "ŞcmııWulem! Molla FenA.rt,. ye 
ait diğer fetva metınler1ni terctıme.. 
leriyle okumuş ve ••şeyhill Ekber 
Muhyeddln.1-Arab!,. n1n ve "Noktacı 
Hoca., na.mlyle maruf ••melA.mtyye,. 
ricalinden Mısırlı Şeyh Seyyid Mu.. 
ha.mmed Nllrularabi'nin bu oyun hak
kın<lakl mUtalea ve kanaatlerini bil. 
diren ve::ikalan tanıtmıştır. 

Geııç mUdokktk, "KaragözUn 8e8!,, 

nıeaetestne de tema.ıı etmış: bu klL 
afk •'tonaj., ı taklitte ve bllhuu. 
''EfoerboU,, denilen ••tuvır.. w 
(çubuk) da (!ıllzaıısen) yapma ııan.a.. 
tında pek mahlr olduğu ıtöylentlen 

eski hayal Ustadlarından •'Soğu.kçet

me., de "Ştı.banlye., tartıdnden ••Un.. 
st Ha.sen efendi,. dergAhı ıeyhi 

•<fJeyh Fehmi efendi) dm, onun çı
rağ'? me§hur "Zenne., ve "H&yall., 
lSerçe Mebmod) den ve bunlarm 
son hıı.lefl Beyceğtzli (IŞetlk SA.ft 
Bey) in. hayat ve aanatta.kl mevki.. 
lertnden bahııetml§; "Perde gazelle.rt., 
nln edebi n taııaTVUft ktymet ve 
mahlyeUerl tlzerlnde tnoelemeler yap.. 

mı,br. 

Bay OemAletUn Server ''EmlnO'nll 
halkevt., nde "Kanı.göz,. hakkında 

verilen b1r konfer&Mta ideli& olun
dujQ gtbt (Ahmed Klthad JCfendt) 

.,ı:ı ·~ • 9"1Zlaftuma&lmi. 
Jı\klB tıeıkA.mm ettı.rd:t~ MJıı1fT'ı~ 

Yalunda. "Şr.hremlni halk~vi,. nde 
bir tiyatro kursu açılarak •'TUrk 
temqa.eı,. , ti.yat,.o ve edebiyat ders
leri verileceğini memnuniyetle öğre. 

Diyoruz. ''Şehremini,, gençliğini, 
halkevinJ bu kWtUrel çalJtmale.nndan 
dolayı hasseten tebrik ederiz .. 

Bir kaç da eşkiya yaralanmış, 
bir kaç dmıi yuva.rlanmn}tı. Ali pa
i&-, ateşin kesilmesini bildirdikten 
sonra haber gönderdi: 

- Eğer kara.ya çıkmak :iaUımez 
terse top ateşi devam edecektir. 
Tayfalar, dümen ve yekelerin de 
kaldırıldığin.ı gönnüş, isyanı başa
ram1yacakla'rllll anlamışlardı: 1 

- Gemileri terk edip çıkacağız .. 
cevabını verdiler. 

Biraz evvel ba~ gemile · 
re dolan tayfalar, simdi silkü:net • 
le dışarı çrkiyorlardr. 

Elebaşılar, bu çıkışın kendileri
ne çok pahalıya mal olacağını an
lıyorlardı. Ali paşa, ne kadar iyi 
kalpli bir kumandan olursa olsun, 
bunun cezasını vermeden yapmı -
yacaktı. Onun için tek kurtulwı 
ça.resi mUcadele etmekti. 

Karaya a.yak l8b&r basmaz, ele
bqılardan birl: 

- Yoldaşlar, dedi. Gemileri ter
kodJ.p buraya çııktrk, fa.kat bi7..im 
için rahat kalmamıştır. Ali paşa 
sağ oldukça hayatımız tehlikede -
dir. EvvelA onu ortadan kaldmna.· 
~.dedi. 
Bağnema.lar tekrar yükselmiş -

ti: 
- Paşa ka.pısma .. 
- Ali paşayı öldürelim ... 
- Bqka. turlii rahat edeme-

yiz.. •• 
Yüzlerce sil!hlı paşa kapısına 

doğru geliyordu. 
Ali pap, mUcad.elenin lüzumuna 

kani olmuştu. Ya.km bir köye git
mlş olan MeMl.et de Soğucuğa tam 
nu atrada gelmişti. 

Mehmet, pepn.m )'Sınma ıeltP 
~g~~~~YM 

Yunan harbi 
( B<L§tarafı 1 incide) 

, Resmi Yanan söz<:.ü...,ü diyor ki: 
Atına, 3 (A.A.) - Resmi Yunan 

sözclisU, dün akıam askeri harekat 
hakmda aşağıdaki maJQmatı vermiş 
tir: 

Bugün hiçbir !talyan mukabil taar 
ruzu muvaifak olamamıştır. 1talya.n.. 
ların mukabil hücumlıırından birisi 
Kllsura mmtakasmda yapılmıştır.

Aftır topçunun mtlzahereUlc yapılma.. 
sına rağmen, bu mukabil hücum w 
gerek bundan evvel yapılan diğer be.t 
hücum, düşmana büyük zayiat verdi 
rilerek tardcdllmiştir. 

Yunanlılar ıtmal cepheıinde ıı>OO 

metreden yüksek irtifada müblm te
pekl' lfgal eylemlılım.11r. 

Son gündeki hıın'iıit 

Atin&, 5 (A.A.) - Röyter bil· 
diriyor: 

Son 24 saat zarfında muhasa· 
matın en mümeyyiz va.sıflarmı 1-
talyanlann gcrel< sahil ve gerek 
merkez mıntakalarında yaptıkları 
şiddetli mu.kabil taarruzlar teşkil 
etmiştir. Cepheden golen son ha
berler, Yunanlıların hiç toprak 
kaybetmeden dUşman hücumlarım 
muvaffakıyetle durdurdukları mer 
kezin dedir. 

Son günler zarfmda Tpedelen 
- Kllsura mmt.akumdıı. şiddetli 
muharebeler cereyan etmiştir. 
Klisura civarındaki mühim tepe
lerin, esir ve levazun ele geçiren 
Yunanlılar tarafından zaptedilme
si üzerine İtalyanlar Klisura -
Berat yolunu Yunan topçusu ate
şinin tesirinden kurtarmak üzere 
bir mukabil taarruza geçmişlerse 
de muvaffak olamamışlardır. 

Yuna.nWar, şimal mıntaka&mda 
mühim bir tepe işgal etmişlerdir. 

J~lba.san bombaJandı 
AUna., 5 (A.A.) - Yunanistan

daki İngiliz ha.va. kuvvetleri umu
mi kara.rgfilımnı tebliği: 

İngiliz hava kuvvetlerine men
sup bombal'dnnan tayyareleri El
basanda yolların iltisak noktala.rı
na ve diğer asken hedeflere çok 
muvaffakıyetli bir hücum yapmış
lardır. Bütün bombalar şehre dtiş
müş ve büyük bir yangın çıkara -
rak siyah bir duman siltunu ytik· 
selmiştir. . 

Alman fotoğraflar, binalar üze
ne tam isabetler vaki olduğunu 
ve müteaddit yangınla'r çıktığmr 
göstermekte3ır. 

BUtUn bu harekAta iştirak eden 
tayyarelerimiz U.'3lerine dönmUş -
lerdir. 

Almanya Vişiden 
ıstekte bulundu 

Londra, 5 (A.A.) - Röyterin 
diplomatik muhabiri bildiriyor: 

Almanların Vişi hükumetinden 
Mont-Cenis demlryolunun kontro-
lünü talep ettiği hakkındaki ha.her 
Londrada biflik alfılta uy~ 
mıştır. Filhakika, Mont-Ce:nJs yo
lu, Fransa ile !talya arasında en 
seri yoldur. Ve mühim miktarda 
asker ve mWlimmat treni geçiril-
mesine müsaittir. Bundan başka bu 
yol, umumiyetle kış mahzurların· 
dan salimdir. 

Öğrenildiğine göre bu yolun 
elde edilmesi, mihver faaliyetini 
daha müe8Sir bir hale koymak için 
çok faydalı olacaktır. ÇünkU, Al
manya ile tlalya arasındaki C$8S

h tek demiryolu hattı Brennerden 
geçmektedir ve bu yol, a.ylardan
beri azami surette kulJanılmrştır. 

!Wyada kömür ve iptidai madde 
yokluğu, Almanyada.n İtalyaya 
her giln büyük miktarda tren tuh· 
rikinl mecburi bir vaziyete sok
makta.dır. Bo trenlerin, mümkün 
olduğu ıtaqa-r sUratle yeniden tah
mil edilip yola çıkanlmasr için Al· 
manyaya geri dönmesi de lazım· 

dır. Aynca Brenner'in gerek Avus
turya gerek İtalya cihetindeki yo
~ları çok diktir ve trenleri çok 
yavaş ilerlemeğe mecbur bırak· 
maktadır. 

Eğer Almanya, İtalya.ya mühim 
yardnnda bulunmayı kararla.ştirdı 
ise, ikinci bir demiryolunun elde 
edilmesi elzemdir ve Mont-Cenl.s 
yolu bu işi mllkemmelleş:tirebilecek 
tir. 

Vişi hükfımetinin sarih surette 
mütareke ahklınm.r tecavüz eden 
bu fedakarlığı yapmağa hazır o
lup olmadığı malum değildir. Mih
verin ihtiyaçlarnun Vlşiye mU.Sait 
bir fırsat vermiş olması mümkün· 
dür. Peten, filod&n müstemldce .im.. 
parat.orluğundan ve Fran.udakt 
kendi prestijinden terekküp eden 
k~larmı elde tuttuk<:a, hJc; şüphe
sız Alman tazyikine kuvvetli mu
kavemette bulunacaktır. Vişideki 
vaziyet çok karanlıktır ve hatta 
kabinenin vaziyeti dahi, fql.lt ta.
raftan Boduln'in istifası hariç, 
meşkük kalmakta berdevamdır. 
Son ha.berlere göre, Vtşldeki var 
ziyet, İngiltere ve müttefikleri için 
cesaret kırıcı bir mahiyette değil
dir. 

ERKEK 
OLMAK 

iSTiY\1RUM 
En Son ~Dakika 
8ugun oaşııyor 

~ ~ 
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Büyük Tarihi Aşk ve Macera Romanı 
!arı akıtarak wkada.5mı kucakla · - Topunu iyice doldursun .. exn· 
dr. Hasan: rini 'Verdi 

- Tam zamanında geldin Meh- Bu ~ler hazırlandığı vakit Ali 
met .. dedi. Şimdi konuşma.nm sıra- p~a bir haber gönderdi. En son 
sı değil, şu bağrışan serserilerin yakalanan dokuzuncu kişinin gil-
cezas!nı vermeliyiz.. nahsız olduğu anlaşildığmda.n bu-

Ali paşa: nun serbest bırakılmasını ernredi-
- Kapı halkına emrediyorum. yol'du. 

Bu ada.mlann bir kaçını idam et- Kethüda bey: 
sinler .. Boyun eğenler olur.ıa af- - Bu sırada dedi paşa:nm da aö-
fedilsin.. zünü dinlemem. Hem ~n heJl6ini 

Ha.san: öldüreceğimi paşanın başına. ye-
- Paşa, dedi. Bunlarda boyun min ettim.. Haydi topçu başı do

eğe<:ek hal var mı? Hepsini kılıç- kuzunu da topun ağzına koy ve a.· 
tan geçirmeliyiz. Enderun ağaları teşle.. Hiyaneti:n ne demek oldu· 
davullarını çaldrrıp hareket emri- ğunu herkes anlasm .. 
ni VPr.mi,lerdi. E§kiyaların Uzerlne Bir kaç dakika sonra dokuz eş
bir anda müthiş surette saldırdı· kiya reisi, gök boı:ıluğunda parça
lar. Arttk kan akıyor ve sade bağ- miş bir ibret denı.i olmuşlardı. 
rış duyuluyordu. !anarak o vakte kadar görlilıne-

Çarpr~ çok sürmedi. F.ş.kiya- Kethüda beyin inadı, Hasa.nm 
Iar başa. çılkamıyaca.klarım anla _ müthiş surette hoşunf gitmişti: 
ym<:a canlarmı kurtarmak için bi· - Var ol ketlıUda. b~y, dedi. Pa· 
rer ta.rafa kaçtılar. Bunlar, silah- şanın böyle sadık bir hendesi var-
larmı da. ortada brra.kmrşlardı. ken daiına muzaffer olacağız. 

Kethüda bey aynı zamanda ce-
Ş1nıdi iş, halkı teşvik edenleri sur, iyi silah kullanrr, tehlikeden 

meydana çrkarma.kta idi. Kethüda yılmaz bir adamdı. Bir tek kusuru 
bey, kısa bir soııguda:n sonra dokuz fazla. inat olınaaı idi. Dediğini mut
kişiyi ele geçirdi. Halk, kendileri- laka yapardı. 
ni te~vik edenleri, çekinmeden göS- * .,, • 
teriyordu. Ha.88.nla Mehmet başba.şa kalnıtş· 

Kethtlda bey bu dokuz kişiyi bir 18.l"dı. Doya doya konuşuyorlardı. 
zlnri,.ı- mıııı-1.,<'1. ~""'°" tl'I...,,.,, h1'm- Pl!nt hatrrladılu. Mehmet, yanı
Y'l: nn en. gi)venill.r adılmlıtrr füı Du-

Metaks~~•n 
beyana\• 

Atln.a, .> (A.A.) - Haf talık Nike 
mec.mua.ııuıa verdiği bir muı.a.ıı:atta 
b&fv.kll Metakaaa, maızeme itibarly 
le ezici bir ilBtUnlüğe sahip bir 
dU§m.aııa. kar§ı kazanılacak za.tere 
neden dolayı itlma.t ettlğinl §U ıuret.. 

le izah etmiştir: 
ı - Yunan ordusu, kalite itl.ba-

r1yle İtalyan ordusundan Ust.Undtır. 

2 - Bu ordu fedaklrlık hissine 
maliktir. 

3 - Bu ordu yUksek ideallerle 
hareket etmektedir. 

4 - Yunan ordusu muayyen bir 
gaye ile harp etmektedir. Bu gaye 
de mUtecavizi tardetmekten ibareL 
tir. 

5 - Yunan askerleri fena havalar 
da ve diğer hernevl mezalime i'aL 
la.nınaktadrrlar. 

6 - Yunan askeri her noktai na
zardan tbuyan askerine faiktir ve 
ordwnuzun kadrosu mUstesna kabilL 
yetlere sahip bulunmaktadır. 

BütUn bunlara ıunu da lliı.ve et. 
mek ltı.zımdır: Ordumuz, arkasında 

ltendlslni tamamlyle mJllt davaya. 
vakfet.mit tekmil bLr milletin teokil 
ettiği muazzam manevt kuvveti hla
setmektedir. 

Harp gayelerinin neler olduğu 

hakkında sorulan bir aua.le cevaben 
Meta-ks&s demiştir ki: 

'•Bu gayeler memleketimi2in i•Uk.. 
lAl ve tamaı:niyetini temin etmek 
ve Ywıaıılatanm maddi ve ma.ııevt 

kuvvetlerin ıerbestçe inkişaf ettire.. 
bilmekten ibarettir. Bitt.a.bi bu bq
ka mJlletlerin zaran:na olmiyacak. 
tır. Alla. Fakat, diğer her hangi 
bir milletin de bizim serbest tnk1. 
şa.tmııu. mani olma.Sına da mUsaade 
etmiyecefiZ. Ywİanlılarm ecnebi el· 
ıerde kalmasma. mUsaa.de edemeyiz. 

Yunan milleti, cephede ve geriler. 
de kalıraınanlıklar yaratıyor. Bütün 
meşa.ıtkatlere ve mihneUenı kaya 
pa.rçuı &1bi göğüll Jerlyor. Bu mu.. 
ka.vemeti daha muntazam ve mut.
t.aı1t bir tekle koymalıyız. Her ttır. 
ıu mihneti tebeHUmle karaıl&m&lı. 
yız.. İtte bu, bize zaferi temin ede
cektir. o zafer kl d&h& 1Jimdlden 
bizimdir ... 

Zagrepte nümayişler 
Zagreb: 5 ( A.. A) - D. N. B. 

ajan6tnl1l hususi muhabiri bil· 
diriyor: 

Za.grebde eşya fiyatlarının art 
ma.smı ve yiyeceık maddeleri 
piya.aasındaki keşmekeoi pro
test.o zımnında yeniden tezburat 
yapılmıştır. 

Bir tanlll 
Gaz.et.em.izin dünkli sa.yıemd& 

birinci sahifede Sa.ra.90flunun 
Ana.dolu Ajansı vuıta.sile Yu· 
nan milletine vukulbulan meea. 
jma ait haber Anadolu Ajansı 
tarafından verilmiştir. Ajans 
işaret.! olan (A. A) .ha.vadisin 
başından dUşmtif olduğun.dan 
keyfiyeti tavzih ederiz. 

Yenilmez kıına.tıarl& göklerimi
zi do~uraca.k bir gençlik bu idea.le 
çabuk vara.bilmek tçin T. H. K. na 
•ık ark yardmı edelim. 

hak mağarasmı baa&cak oradaki 
esir kızla.rı kurtaracaktı; 

- Yol bilenleri buldum .. dedJ. 
Yalnız buralılar çok korkuyorlar, 
orada zincire vurulmU§ bir adam 
yaşadığına in.anıyorlar .. Ve Meh -
met, köylfllertn hilciyesinl anlattı. 
Hasan: 

- GörUyor musun, dedi Meh
met, esir kaçakçrları ne kadar kur
naz adamlardır .. Kim bilir hangi 
kaçakçı köylü:ere bu oyunu oyna -
dr.. İllte sen, buna ni.hayet vere -
ceksin.. Çok isterdim, ki ben de 
buluna.yun .. 

- Bollrl bulunursun Haea.n .. 

- Nasıl olur.. Ben şlındi gidi-
yorum. Nereye gönderirlerse ora· 
ya gideceğim. Şüphcl<?ndirmemek 
laznn.. Yalnız oradaki esir kizlar 
nrasmda ... 

- Anladmı, Çana var mı diye-
ceksin .. 

- Ola.bil.h- Mehmet .. 

- Ben de düşündüm onu ... 
- Ama sen Çanayı tanıyor mu-

sun ki .. 
- Çak doğru.. Yalnız bir aya 

k.ada.r bir yolunu bulup bir daha 
bure.ya gel, ben iltün kızlan •en 
gelinceye kadar bekletirim. 

- Bu çok .iyi bir ~1 Mehmet .. 
Şimdi içim rahat gidi~rum.. Gö 
zilin arkada kalmıyor. Yalnız ken 
dine çek dikkat et.. Tehlikeye 
atılma.. Esir ka.çekçı:lan., başkaları 
na benumez.. Orada çok korlru.nç 
bir çarpD}ma olacak sanıyorum .. 

- Sen ondan korlmı& Hasa.n. • 
Her ted'birl dUısUndllm... 

rn~, 1'af'> 

1 c.ırihten: ;::> 

Gülerek affetmiş! R 
Ge<;enlerde bir vilayete ad~ 

öldtlrllp dağa kaçan bir ıcatıt k 
takipten kurtulamıya.cağmı Bllj 
la.yınca doğru şehre gekııif, ~ 
Iarmı sallayarak vilayet ıcond1 
na valinin huzuruna çtkm.ıt. el· de 

Ierine sarılarak öpmUf ve~ ::U 
- Ben gllnlerden beri aradt' . msn 

ğınız falan katillin.. Demi~. !.: Pd 
Sontmu ~erak etmeye ~ th ~~ 

yok. Adaletın pençesine t~iJıt 
edilmiş, ta.bii ce-ı.ur ne t.e btı- ıeı.!o& 
1 k an, aca ... pıerl 

Eski ftkraları batırlıy~ e .. ıe~ı 
Kabahatlar, cezalar bir nUıktt Miün 
ile nasıl affettiriliyormUJj. 
Hanınerreşid vezirlerinden '!'o'" (,'in, 

siye kızara.le idamını emretınifo ıal~ti 
Tosi a.ğlamağa. bqlaymca biİ mlrr 

kftmdar: erini 
- Ne a.ğlayorsun, yoksa ka· 

bahatini bilmiyor ml.l8\lll? ])e-
miş. ea e-

Kaıba:ha.timi 'biliyorum. ölüın• tlğfne 
den de ko~kmn yok. Yalnız })elli R-0 
üzen dünyadan a.yrıbl'kc ı Eınit" ~ar, . 
uU\1umininden dargın ayrıl· ra~hy 
rnamdır .. Dem.if. takip 

Reşid, gülmekten kendini aıa• Dlğ 
ma.mış ve tabii gülerek affet· 
miş . 

*** 
Letaifna.me sahibi Mltıniri bir 

gece iQldnin şiddetJe yasak oı... 
muma rağmen arka.daşlan ııe 
saba.bla.ra kadar içmişler. M~ 
ğer kadı haı'ber alınış ve öbilrgilıl 
hepsini huzuruna çağırarak eo
pa attırmış. Müniti bir kaç 8()p8 
yedikten ııonra. kundurMinm çi .. 
vilerl düşmüş ve ta:ba.nı a.çılm1'· 
Kadı: 

- Çıkann onu demiş. Onuıı 
ne kabahati vardı. 

MUniri t.ok 'bir nükte yap:mıŞ' 
- Vallahi efendim, demiş o 

da benimle beraberdi.. Ve btt 
nükte, Kadmm hoşuna gitm.i~. 
gülerek affetmi~. 

*** 
Arap bUyü.klerinden Cahiz'iil 

efendisi Emir Ahmed, bir vezi
rini krzgm fırmm içine attırıp 
yaktırmış. Bunu gören Cahit 
korkudan: "Bir gün sıra bana. 
da gelebilir" diye str olmuş. Fa4 

kat ne kadar gizlenebilir. [Jir 
müddet S()nra bulup efendimn 
huzu.nıııa getirmişler. ~za ka.. 
rarlaşmış, Cahiz idam edilecek. 

- Ya Emir, dem.iş. Gazap e· 
derek kendini üzme.. Sen bana 
galebe etmek istiyorsun. Fakat 
galebe zulum ile olmaz, ih!!a.n 
ile olur. Beni öldUrllrsen cina
yeti her kes söyliyecek ve sen· 
den nefret edeck. Ya affder. 
sen ... 

Emir gülerek affetmiş. 

*** 
. Padişahın birinin çok sevdiği 

bır atı varmış. Emir demiş ki : 
- Bu ata iyi bakrlsm. Kaza

ya. uğradı, öldü .. Diyenin başını 
keserim .. 

At bu, ölür ya... Ve bir gUn 
ölmüş. Emira.hrr ne ya.psm. 
Huzura çclmıış: 

- Padişahım demiş. Sizin 
pek ziyade sevdiğiniz lbir at var 
ya .. Bir şeyler oldu. Ne yiyor, 
ne içiyor, ne duruyor, ne oturu
yor, ne görüyor. ne nefes alı. 
yor .. 

Padişah yerinden fırlamış: 
- Be herif at öldü deeene •• 
Emira.hır büsbtitün btiziil-

mliş ve: 
- Aman efendim., efendim.ize 

katli irtikap ettirecek bir sözü 
nasıl ağızıma alabilirim .. 
Padişah gülerek affetmiş. 

N. A. 

Yeni Finlandiya hükU
metinin programı 

neşredildi 
Helsinki, 5 (A.A.) - D.N.B. 
Yeni Finlandiya hükUıneti ta· 

rafından kısa bir proğram ne§re
dilmiştir. Proğramda denildiğine 
göre, yeni hükfunet, gerek iç ge 
rekse dış siyasetinde eski hU ti 
metin takib ettiği proğrama uy
gun bir surette hareket edecek 
tir,. Yeni hükftmet dahili mü§ • 
killeri yenmek için bazı tedbirkı 
tatbik ve harbın ve umumi ikti
sadi vaziyetten doğan mühim bir 
çok icablan tahakkuk ettirmeğc 
gayret edecektir. 

Beyanname, Finlandiya. mille 
tinden proğramın tatbiki için 
müzaheret talebiyle nihayet luıl• 
maktadır. 

Kwt>anı iyi günle:rlmize şükret
mek için keseriz. İyi gUnlerlmizin 
uzun sllrmesi için hava.da. karada 
ve df>nJzde kuvvetli bir millet ola
rak ~~ma.m•-ı lamndrr. 



• f ?olitika: 
ış. R 
~art' omanyada 
"~ karışıklıklar 
~ağı ~ gelen baJ>erl~ 
, el· dç de iyi şeyler değildir. J!iltün 

.rzulara, bütün Wnltk're 1:'.'gınen 
~ tonıanya.da. tıükfın bir ttirlu ~-

titıı edemiyor. Stikunun t<'t"S<ıüs c· 
~ lfınıemecıl · me' .ı;uu etrafında. ta
~iJJJ fh bir çok mı-.aıter k~y.de<ler. Bll
l'tı ıa~sa müsta.lrll iç polıtikası olını-

U• 'an, arazisi ü:1.crinde muhtelif se
,..plerle büyük de\·Jet nüfuzln.rmın 

tuı' erleşmek istediği m<"mleketlerde 
lkte ü'kfuıun teessü" edebilme"I imkan· 

ız denecek bir hal bile alabilir. 
~ Çin, <Xmanlı imparaforluğu bu 
~ ıaletf ruhlycyo hiç e>~ bir a
JW ırrdrt" en güzel ,.e medlt nömune-

erinl ,·enııişleırdlr. 
~ıv Romanyada'ki sükünsuzluğu da 
[le• m cins hii.di~ler arasmda müta.

ea etmekte büyl\k hatalar işlen
:llğine kani bulunmuye>ruz. 

Re>ma.nya. bir defa simdiye ka; 
hr, yani büyük harp Mnrnsm<lan 

• tr.ışlrya1'1!k miistakil bir Jc p-0litika 
t:ıkip etmt>ml5tir. 
Diğer taraftan cliinynyı kaplı

• 'an bü~'iik hadi~lerin kabnımanı 
'an dntetler Romanyada nüfuz 

'-ahibl olmak !diliasmda biribirle
ıilc yan~ etmlslcrdlr. Üçüncü bir 
'ıikla da şudur: Romanya kendi 
n11•mlt>k<>ti etrafında. ~en niifuz 
ni7.~arlanndan h<"rhan~i birine ka.
ı ılmıyarıık baslıb:ışma bir muva.
r.ene unsunı olmak politilı:ası yeri
M ta.raflardan birini ı;eçmi-, ona. 
iltihak ctml!) n bıınunhl lıer se;v 
olmuş, bitmiş lellikki etmiştir. 

Halbuki bu tcliikkl diinyonm ve 
Romanyanm muhat olduğu ı:artlıır 
önünde Romanyadaki huzursuzlu
itm artmasmd~ ba<ika bir netice 
\"eremezdi. Ye nit~kim nıilın•r A'a.
l'llnti~i Rmnanvanın hie bir mesele 
ı.inl halletıni~ bulunı'ruunaktadır. 
!\la<'aristana. · Tra.nsilrnnyayı tPr
kettti:j halde 1'1acar devleti ile ve 
M~a.r hal'kı ile bir türlü .. ulh hali
ne ıteçcmemi~tir. Bt'Sllrabyayr Sov
yett.re terkeffiği halde mih,·er po
lltika.smm 'e na!iyonal 'IOSyalimıiıı 
flert sürdüğü taktikler yüzünden 
fütuhat peşlndo e>lduğu Roman
yada, konuşulmaktadır. İhtimal bu, 
hiiyUk cel'l'a.bi a.nıcliyatm acısını 
unutturmak için bir oya.lama. \'e ef
karı anıtına. cılyasetf ı;ayılabilir, 
rakat bu t~lillddnhı ortaya çıkar
drğı ha.ki.kat Romaııyadakl ~ğ ve 
-.ol ecnah unsurlan a.rasmda. sene
lnCenberi devam eden kinleri bir
d ı>nblre yeniden alevlendirdi. De
mir muhaJızlarla. onlant muhalif 
olanlar arasında. mücadeleler <t

lanca. "'iddeti ile de\ am etmekte
dir. Roman~·a. ile Bulgari<Jtan a.ra
"'mdakl münasebetler do ı ... t.endiği 
~kilde tanzi~ edilmi" de~ldlr. 

Romanya sent>lerdenberi <levam 
Mf'n polltlka hnb1<1m1 -.u formülle 
tashih etti~ini ı-.anı~·ordu: Sovyct
IPre Be--arab~11, 1Uacarisfana Tnuı
c..11\'anya, BuJga.ri<1tana Dobnırıı. vc
ı·lldJkten ve ınlh\·erdf'n garanti a.
lrndıldan SQnra artık Romanya ha
ldki bir -.ulh ,.<' ,.ükfın d<"nine w
t'ec{'k, ~·aralannı snra<-ak, bu ne
kahat denini böylPCe ~<"çirc-rek
tir. 

Romanyanm ımı'Kaıldenıtma ha· 
kim olan politik cla\alar bu kadar 
ba."lt değildi. Bütiin bu arazi me· 
'-l"lelerl etrafmda dün:vanm biiyük 
çapta. emelleri k:wgaian, men:mı 
ha.histi. Hidi~ln :ralnı7: harita ü
zerlndc .ı:örünen • ı lerdMı ibaret 
değildi. 

Tran<;ih'&llya darnı.;ı mihver tn
rafmda.n ortaşn. atıldığı günden
heri bunun arkasında ftalyonm ve 
Almanyanm Karadenizc doğru nü
fuz mmtakalarını dııha do~su 
hudutlanm geniı;;letm<>lcri dansı 
mewuttu. Besarnbya dnYasmda 
~entş Sovyet nüfuzunun kendini 
konıma hususunda yaptığı bir ile· 
ri hareket mevzuu hahi-.ti. Çünkü 
rsubu ~arki Avrupaılıı. ftalya, Al
mansa, So\'yet Rns\'a nüfuzları 
~ ka.rtıya. gt-lmi~ti. Belki bu 
ndktada.ıı İngiliz nüfuzunu çıkar
makta heJKi,nM menfaatleri müş. 
tere-kti. Fakat tnı;Uz nüfuzu Ro
manyadan çı-killncP onun yerini 
Alman nüfuzunun h;gal .etıniııı ol· 
maıou hakiki muva1..encsizlii;in se
~bi oldu. Büyiik kütMer birlblr
J,.rino karııır f~l politika oynnlan 
ya.parl<en ()nJardan birinin oüfnz
lanna tabi olmak bugünkü Roman· 
:r:ınm huzurmzluğunu l1ab t>den 
'l'hep leni fl'ndir. 

SADRİ ERTE){ 

f;ünde yüzlerce kurban veren 
milletlerden örnek alarak, harp ve 
ıı 1!1

1 için iyice hazn-JanmamIZ ıa,. 
;ı: mdır. Kurba.nlatınuzı hava kuru
rıı,na vermek, bu hazrrlığa iştirak 
'lm~ demektir, 

. . , ' o 

~·enir ıl11aoerlerı 
~ . 

Yeşilay kongresi ·dün 
sabah yapıldı 

Yesilaylrlar senE.'lik kongrelerini ~öylı>m~ ve bu işi grnçlerden bl-
dün saat 11,30 da Eminönii halk- l·ının yapma.smı memnuniyetle 
evinin konferans ııı\lonunda yap- karşılryacağmı ilave etmiştir. 
mı.şiardır. Nihayet Fahrettin KP-rim, .ida-

Toplantıda çok az bir kalabalı- re heyetinin vazifesini yaptığını 
ğm bulunması dikkati celbediyor- söyledikten sonra bina meselesine 
du. ' temas ederek, elde mevcut imkan-

Gelen azalardan bir kısmı yeni 1 lar dahilinde bir bina temin edildi
dileklerde bulunarak bilhassa (si- ğini söylemiştir. 

gara) düşmanlığmm da Yeşilay Fahrettin Ketim, eski idare ıbc
mefkuresi arasına almmasm1 te-- retinin ve eski cemiyet rciainin 
menni e~ler, bir kısım a1.a ise ipka edilmesi arzusun.da olduğunu 
idare hevetinin iyi iş göremediği· da izhar. etmiş, yapılan intihabat 
ni ileri sUrerck bir bina bile <>lde neticesinde eski idare heyeti ek
edemiyen cemiyetin açıkta kaldı- seriyetle kazanmış ve cı:ımiyet a
ğım Rikayet etmiştir. zalarmrn t.eşkil ettiği caz takınır 

Bundan sonra Maz:har Osman bir konser ve:rdi.kten ııonm. kon
kürsüve g-elerek 38 senedir. Bu ce- greye nlhayet Tertım.U;tir. 
miyetin dııvası uğrunda çalıştığım 

Bursa tüccarlarının 
askerlerimize 

hediyeleri 
Burı.a, (Hmmsi) - Vilayetimiz 

tücearları aralarında topladrklan 
5000 lira ve 1500 parça yünlü ve 
pamuklu eşyayı Kızılay Kurumu 
şubesine tevdi etmişlerdir. 

Resul zade Mehmet İpekçi 500, 
Lofçah Mustafa 200, ME'eit Ö:r.pi
rlnç 200, Nesim Bahar 150, Akın 
tica'ret evi 100, Rüştü Egeıl ve 
kardeşleri 100, Roma.ngal 100, 
Vasfi Ba.cıaran 75, Sü~ü Kazıım 
Koyuncu 75, Hacivat çiftliği sahi
bi Mustafa 100, Sabri Arca 50, 
Hüsmen 50, Rüat Pekiş 50, Da
vit Saban 50 İbrahim Y a._co,ar Hak
kı Birleşiği 5o, Ali Ferruh Yücel 
ve ortakları 50, Cafer Saffet 60, 
Saraçlar 44,50, Sobacılar 27,50, 
Bıçakçılar 21.50 lira tOOerrü et
mişlerdir. 

Mehmet İpeker 260 çüt yün ço
rapla 240 çift eldiven teberru et
miştir. 

Bugün sıcak yuvamızda. Bayra
mımızı kutlarken, binlerce vatan
daşın, bizden yardnn beklediğini 
unutmıyalrm. 
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Sinemada 
Eski karısına ateş etti 
Evvelki akşam Ferah slnema

smda Arif a.dmda biri balkonda 
film seyrederkEll., &VVelce ayni -
mış olduğu kara Mübecceli, başka 
bir erkekle gö:r.müştür. Buna fev
JGµide cam sıkılan Arif, hemen 
taba.ncasmı çekerek rastgele ateş 
etmeğe baş1amışt:lr. Faıka~ hiisnü 
tali:h eseri ola..rdt tabancadan çı
kan kurşunlar ne Mübeoceıe· ve ne 
de başka bir kiıru!teye rastlama
mıştrr. 

Et:ra.fta.n yet:U,enler Arifi yaka
lıyarak poliıı<' teslim etmişlerdir. 

Romorktan atlıyan 
Küçük çocuğun ayağı 

kesildi 
OrtaldSy - Altsare.y hattına işli

yen vatman ômerin idaresindeki 
109 numaralı Tramvay arabam, 
Çarşıkapıya geldiği vakit romork 
mü~erinden Tavukpazarında. o
turan lbra.himin 6 yaşlarındaki oğ
lu Necati atlamak istemiş, muvı:ı· 
zenMmi ka.ytıederek yere yuvar
lanm:rştxr. Çocuğun ayağı t.ramva
vm tekerlekleri altına. giderek to
puğu ke&hniştir. Yaralı çocuk has
taneye kaldml.ml:ştır. 

1- VAIIT 

Nazire: 

Ne demeli? 
&>ş, on, yüz genç bir teşebbüs 

te bulunuyor, bir mektup yazıyor, 
bir fikir söylüyor. Ertesi gün ga
zeteler bu teşebbüsü, bu hareketi, 
bu fikri naklederken '·Türk genç
liği bunu yaptı, bunu yaı-d.1, bu· 
nu söyledi ... diyorlar. 

Bu teşebbüs çok yerindedir, iyi 
yapılmış bir vaziJedir, bu mektup 
r,ok lüzumludur. güzcloir, hu fikir 
~'>k doğrudur. Takdir<' dPgcr. ı:ı·ıı
kAt bir ı:.ı;iln aksi d~ olabilir. 

Rrsmen temsil hakkı olmadıkça 
hJylr. )·erlerdi' (Türk genrliği) 

dememeli, ('fürk gençlcılndPıı bir 
~rup) demeli. 

POLiSTE: -
iki ev çöktü 

f Görüp dUşHndUkçe : 
~ ür il korkutmak 

bahsinde 

Zaman, her vakit 
fenadır! 

"Taynıi.<>" gazete.si, yazdıflı 
lıir makalede Alm<tııların Tiir
l-;i11r.ııi arfomak fatedilderini söıı 
/(;/iİ;tcıı sonra, bu İ§e iki taraİ
lı fJir .<ıilôhla giri§tiklcrini aıı/,a. 
tıyor. 

Tiir1,iyeyi gii.cellikle. keııdilc
rinf? lm{llamak uğrunda. on iki 
adayı vcnııcği kurmuşlarnıı§. 

Yolııı::, oıı iki ada11111 .~ahibi 
olmadıkları içiıı <le ltalyayı bu. 
ııa ııırcbıtr etmek lô-:ını geliyor
ııııu~. "Fiihrer'', d.ostn ''Dıt{e"yi 

Beyoğlun<la Aynalı çeşmede Al- , yola gc.ti:·cccğiııi ıım~Y?"~ıuş . .. 
hatun sokağında l>alıkrr Savanm Aı· ~·ılahımn, bu, bırıncı yu
mü.~tecir bulunduğu 9 numaralı zıi<l'i r. ÔI c1.,i tarafı yalçınım.ş. 
t>Vl<' bitişiğindeki N.i.kola kızı .Ma- 'l'iirklcr, şayet güzellikle youı 
rika~a ait 8 numaralr iki kat alı- gelnıc-::-1.ersc, iş zora binecek, 
şap evler ani ola.rak çökmüşlet'"' kütk11tma siyaseti. lxı§lıyacıak. 
dir. Her iki evde de o €Snada kim- rı11ş. 

se bulunmadrğmdan nüfusça bir "Taymis", eğer haberi sade 
zayiat ohnaınıştır. nakletmekle kalsaydı, giilümsc-

iki işçi arasında - Galata.da Yıl- yip geçecektik. Fakat gazete i.~i 
dırım eleıktr.ik malzemesi imalat- burada b1.rakmamı§, daha ilcri
hanesinde çalışan Cemil Sevgi ile l<:re götiirmü..ştür. 
M~a Küçük a'rasrnda kavga Tiirh·iyenin, şimdiye kadar 
çrkmlş, Mustafa Cemili maka::;Ja biltün yaldızlı vaidlerc s1rtım 
ağır surette yaralamıştır. ·Yaralı döndilğünii Yütün dünya biliyor. 
hastaneye ka.ldırılmrş, Mustafa da Tehdide gelin-ce, şimdiye kadar 
yalralanml§ttr. hiç bir devlet, bize ·1.:arşı böyle 
· BiP kadın kayaya düştti - Dün bir saygısızlıkta. ln.tl1ıwmad1. 
saıbah saat 7 de Fatihte Elcklrik 1 ()erçc, arada. sırada. bir takım 
sokağında. oturan Sıdıka ııdmda lxışı "bozuk dölcüntülerinin geve. 
bir kadm, evinin bahçesindeki ku- zeli1c ettiklerini dM.yıtycm.IZ: Fa
yuıdan su çekeı:1ken muvazenesini kat bunlar, 11.Jes'uliyetsiz ve tom 
kaybederek kuyuya düşmi.\şlür. .<ıil kabiliyetinden mahrum, tıe 
K:admtıı feryadma yetişenler za- ;(f1iği belir3izlerin Zô.[Tarıdır.B&J,ı 
vülıyı ~ ve baygın bir lelerini ise, biz, ne i.1itir, 11e de 
belde çıkamılşla:rdır. CC'!Jap ver-meğe tenezzül ederiz. 

Şaica.la,,lrlarken Sirkecide 
Hüdavendigar caddMinde 14 nu
maralı köfteci dii.klinmda çırak
lık eden Yusuf A1ba.n ile aynı dük
k&nda. ~ buiuna.n Mustafa Yü
oei aralarında şaka. yaparken, Yu
Bllf elindeki bJÇağı Mustafanm 
lra.burgasma saplamış ve ağrr su-

Bizim bir ata sözii.müz: 
"it ürür, kervan yiirür!" 
Demiştir. Bfa, bu hükmtl hiç 

yalancı çıkarmıyacağız. Bugün 
eğer siyasctimi~in ayrı bir yolu., 

ayrı bir hedefi txırsa, bu vm-lık, 
.şımıın b-unun hatırı için değil. 
kendi mefkıiremize uygun oldu· 
ij11 içindir. 

Biz, -ııataıı toprukk1nmn el 
eliyle alııımıyacağım bı1iriz. 
Bö11lc bir topml..· parças-ının ö
dii;ıç ]Kmuian, bir gihı geri is. 
lenmc.,<ıi l;cldmıeıı bir emrınctfrıı 
fm 1\1 olma::.. 

Tnrilı iıni-ziıı h ;,, lıir yapraijın
rlır lıöııle tJrı e/81.:: bir sc11 1101 fıo·. 
r.i::, mır:nk fatihi ol1ıığumıız. 
ı•ıııwffer J.1lmrlarımı:la ald ğı· 
ıııız 1ıcrleri11 salıibi n1arak kal. 
rhk. 

rukard.a ''Taymis"in, ı;rrd·: 
Jınberi 11alnı:. ha.bet ol'lraJ: b -
rakma~lıgrnı ve soıwıw bit de 
miitalea rn hiikiim kait ijıı·ı söıı 
lcmi§lim. Berna ela bıı sat?r1arı 
ycı::dıraıı asıl lm m'iitalca re h1l· 
kürnlerdir. 

L0tulnı{1 arkYıd<ı.ş, /ikri 1ıi: 
"Tiirk1cri h-cJrkutmak i.çin :a. 

nuın fena seçilmi.ştir." diye rn
tiriyor. 

Biz, bııııdn dü:wlti~ce1ı bi! 
rwktrı göriiyoiu.z. Krıhr~m~ıılım 
mızdan lJchsetmek a.dr.tımız de• 
ğildir. Alk!.§ da 1wlhtk1anmTzı 
kabartmaz. Fakat çok dııygıılu. 
bir erkek tarafımız rnr, ki mıcı 
<M11rı to:; konduramayız. 

Korku, en karanlık günlerde 
bile yiireklerimi=e girememi.,o:tir. 
0*1 kar*"- birle döğii.ştüğJmir:.fr, 
~nlanmız itiraf edcrJam 
b~ şahit aramnğa Wzımı yok 
tıff. Bizi. belki öl.dürebilider: 
faikat ~rıutırmak ... lşte bl( olrı~ 
wwz. 

"Ta,,mis"' j temin eddim, biz 
d-0$t zaf9'rleriyle desteklcııon!e:·
citm dajı1i1J. Tii.rkii tehcTit ıçın 
z.man,' her 1Yakıt fenadır. '!-.·c
tekim &malinin boşaltıldığı. 
Dii.tıkerk'in mrakıldığı., Mısıra 
ftalııanlann girdi/'ji l..<1ragi~ 
~ de biz. yine hak biWiğmt:r. 
yollarda tek ba.şımtza iaik 

HAKKI SüHA GEZGl~ 

rette yaralamıştır. Yusuf ynkalan
mrş, yaralı Cermhpaşa. hastanesi· 
ne kaldirılımştır. 

GONDEN GONE 

- Kız, evdeki bütiin madeni 
eşyayı parlattın mı 1 

- Ra~r baya.n ... Yalnız sizin 
bileziklerinizle yücii.lderiniz kal
dı!. , 

lstanbulda bakrnak me ~ akı 

S EKİZ on adım yürür 
sünüz. Karşınıza bir ka

labalık çıkar. Yüreğiniz' hoplar. 
Bir kaza oldu sanırsınız. Fakat 
yal<laştığmız zaman görürsünüz 
ki, bu toplantırun sebebi ekseriya 
basittir ... 

Oç kişi yol üstünde dunnak 
gafletine dü~rek biraz yüksek 
sesle münakaşa etse, hemen et
rafı sarılır. Once alakalarını 
~irmemek it1nasını gösteren 
meraklılar, sonradan kendilerini 
büsbütün kavbederek adamların 
burnuna girecek kadar sokulur; 
onlarla birlikte kaşlarım kaldr
nr; gözlerini oynatır, renkten 
renge girerler ... Bir münakaşaya 
iştirak etmedikleri kalır. 

Şehrimiz ahalisi arasında pek 
ziyade görülen bu merak dola-

yısiyle, hayatımızdaıı t..ımbilir 
kaç bin dakika heba olup git
~ir ... 

Gözler ki, bakmak ve baktıl!:ı 
nı görmek, gördüğünden de ma
nevi bir hisse, bir gıda yapmah 
için mevcuttur. üzerimize n 
vatandaşlık, ne de insani bakıı 
dan hiç bir suretle yazife olmı 
yan teferrüata bel bağlayıp cid 
kikalarca ömür çürütmenin ze\ k 
ve manasına bir türlü varama
dnn gitti! 

Fakat ne söylediklerini anlı. 
mayorduk. Hiç şüphesiz Bar
ney, bizim niçin coşup gittiği
mizi anlatıyordu. 

GAZ MASKELi HAYDUT 
- Yukarı kata. 
Yukarı çıktık. 
Stanley hala soğukkanlrlığmı 

muhafaza ediyordu . Ben ise, 
kendimi tutmağa çalrştığnn haL 
de, kalbimin hfila heyecanl:t 

Sokakta onun bunun, tanıa
men kendi hususiyetleri hattfı 
mahremi:retleri ile alfıbdar 
mevzulara dikkat etmekle harca
dığımız zamam, bir fırsat bu
lup mesela, güzel bir tabloyu 
seyretmeğe sarfetmiş obaydık. 
zevkimizin bir parça yükselme
sine hizmet ederdik. Bir büyük 
adamı dinleseydik tecrübemiz 
çoğalırdı. Bir kitap okusaydık 
irfanmuz artardı. 

HiKMET MONIR 

---.·· -..... --...,.. 

Sonra bir kapı kapandı ve 
sesle~· birdenbire kesildi. 

Stanley: 
- Mükemel, dedi. Yukarıya 

çıktr1ar. $imdi vaziyelimiz iyi_ 
leşiyor diyebilirim. 

_ Barney hakikaten eözleri
mire inandı m1 dersiniz? 

_zannedersem inandı. Yok
sa şimdı. bizi ele vermiş olman 
ıazmıdı. 

_ Ona itimat etmekle büyük 
bir hü~n;i niyet gösteriyorsun. 

_ İtimat etmek mi? Ne m\L 
nasebet? Fakat o dakikada bir 
şev Y',.'tıııım .lazımdı ve akl •. na 
gelen ilk şeyı yaptım: H~r n_e 
hal ise, zannederse~ .şımdı vazı
yetimiz, eskisine nısbeten çok 
iyidir. Barney tekr~r. ~~u.raya 
gelip de, ötekilerin ~ıttıbı.nı ha
ber verirse. derhal harekete ga. 
çeriz. Önümüzde mü$kıiil bi1: 
mesele olarak. yalnrz Doranlı 
\'3.rdır. 

Bu konu.şmaclan sonra s~uk. 
Evin ic:erisinde korkunç bır .ses: 
sizlik hüküm sürüyordu. Yınnı 
dakika. yahut yarun saat kadar 
sonra, yukarıdan bir telefon se
si işidildi. !~itt~fr~miz &CY yalnız 
bıından ibaret ıdı. 

Bir saat geçti. Bövle sinirli 
vaziYetlerdc daima olduğıı gib~. 
kendimizi adeta ebedilik içerı. 
sinde hissediyorduık. Zamanın 

Çok heyecanlı bir zabıta · romanı 
lngiliz.ceden Çeviren: H. MUNIR-

sonu gelmiyordu. . . . . 
tki saat geçti. Evin ıçerısın

deki sessizlik hala devam edi
yordu. 

Ben yavaşça Stanley'e: 
- Bu işte bir bozukluk var. 

dedim. 
Stanley cevap veıımedi. Fa. 

kat dolabın kap15ını açarak, dı
şarıya çıktı. Ben de ~endi:ile 
beraber yürüyordum. Bır mud
det. pencerenin kenarmdn dur. 
duk. Dinledik. 
Odanın bir kenarından küçü~ 

bir fare çıkarak koşarak ka~ı 
tarafa geQti. !çerisinde bu~undu 
ğumuz asaıl:>i~·ete ba~mız ~ı •.. be?' 
bu mini mını farenm gurultti
sünden lbile de?'hal harekete ge
çerek elimi tabancama sahver. 
mişim... Sinirlerimiz, o derece 
gerilmişti. 

Nihavet Stanlev'e: 
- Bana kalırsa, bütün evde-

kiler srvıştı, dedim. 
Stanley cevap verdi: 
- Bana da öyle geliyor. 
-Öyle ise ne duruyoruz. Be~-

liye beklive ıbana bir hal olacak. 
Şöyle bir dolaşsak nasıl olur? 

- Evet.. Dola!'lalım. 
~tanlev ta.'bancasını cebinden 

~kardı. ·Ben de çrkardrm. 
SMmıleı,, ıteıkiiiimi kabul «-

melde beraıber, henüz şüphe ta
ma.men silinmemişti. 

- Bu yaptığımız iş oldukça 
tehlikeli bir iştir; dedi. Bir tu
zağa düşmemiz ihtimali de var. 
dır. Sen g-Ozünü, kulağını dört 
aç. .. 

A••aklarımra.m ucuna basarak 
kapİya kadar geldik. Stanley 
büyük bir sabır ve metanet ~ös 
tererek kapıyı sessizce açtr. Gir 
diğimiz oda, ibir kaç saat evvel, 
tamamen lbıraktrğnnız şekildey
di. Elektrik lambası hala yanı
yordu. Viski bardakları da. hala 
masanın üzerinde duruyordu. 

Bittabi Barney ortada yok. 
tu. _,trafa göz gezdirdikten son
ra, odaıyı geçerek öteki kapıya 
vardık. 

Stanley bu kapıyı da. hır..;ız 
g~bi h; - güriiltü çmcarmaik!"ızııı 

ac;tı. 
Çıktığının sofada. ışık yanı

yordu. Fakat burasr da. bir me. 
zar kadar s~ ızdi. 

Lir lahza sonra Stanley tek
rar bekleme odasına girerek a
va'kka bılarmr çıkardı. Bana da 
~yni surette hareket etmemi söy 
liyordu. 

- N~ ~id.iyorur;? Di.y" 
~ 

çarptığını duyuyordum. 
Merdivenin üst başma çrktı

ğunız zaman, lbir kere daha et
rafı dinledik. Hiç ·bir ses işitil. 
mivor; yalnız, uzakta lbir yerde, 
bir saatin işlediği duyuluyordu .. 

Fakat saatin tıkrrdI1arr, bana 
adeta bir taıbutun üzerine çivi
ler vuruluyormuş gibi geliyor
du. 
Karşrmrada bir kat merdiven 

daha vardı. Bu merdivenin üst 
başı, kapkaranlrktı. 

Stanley bir müddet ıburada 
durdu. Sonra ~~a eğile. 
rek: 

- Zannedersem gitınişler, de
di. Yoksa, buradan konuşmala
rını işitirdik. 

Sol tarafta görünen ibir kapı
ya doğru yürüdü. 

Bu kapıyı sessizce aralaımak 
için a~ağr yukarı beş dakika u~ 
raştı diyebilirim. 

Aralanan kapıdan içeri bak. 
tı. Orası da karanlıktı ve boş 
olduğu anlaşılıyordu. 

Elimizde tabanca olduğu ftıa\
de kapryı ardına kadar açtık. 
Dışarıdnn vuran ışıkla, şimdi 
ic;erisi farkediliyordu. 

Oda, yarı döşenmişti. 
Bırakıp, diğer bir odaya geç

t'k. Orası da ayni SUTetle ~ 
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ardiya 
muharebesi 

( Ba§tarafı 1 incide) 1 

b:w zayiatı olmuştur. Ölenlerin 
ailelerine haber verilmiştir. 

Hr.rp gemilerimiz dilşnıan tay
yarelerinin müteaddit taarruzlara 
uğrnmışsa da bu taarnızlar akim 
knlnuıtır. 

Bardla naBıl bombardıman edildi? 

Kahire, 5 (A.A.) - 3 lldnciki
nun gUnU Banlia müdafaasına knı
§I ate~ açan ve bu suretle kara ha
rekAtmr takviye eden İngiliz harp 
gemilerinin bombnrdnnnnı haklım
da şu tafsll8.t almmışt.Ir: 

Hücum cumıı. sabahı etkenden 
6.30 sularmde başlamiştır. Bardla
yı nJtı haftadanl:u?rf bomb3rdıman 
eden, su kes:.mı hafif gcmilenn 
!hep& limanın önUne gelınişlerdlr. 
Bu gemiler arasında 380 Uk Jki 
topu olan bir monitör gemi i de 
bulunulordu. Bunları büyük ge.. 
miler tn.kJp etmiş ve bunlar sahil
den altı mil mesafede durmuşlar
dır. Bu sırada hC.eum bn"'~tır. 
Muharebe filosu mn:teşal Grazia
nln!n kalesi üz.:rlne en a.şsğı 300 
ton obli!! savurmuştur. Bomba.r
drmnn 90 dakike sUrmUştür. 

H va şartlan son derece mUs:ıit 
bulunuyordu. Deniz sa.kin ve rü
yet mUkemmeldl Ateşe amiral 
g nılslnirı 15 pusluk toplamım ilk 
salvosu ile başlanmtŞtı:r. Bun<inn 
Bonrn. btitUn zırhlılar, birer bir~ 
!liman ·6nilnden geçerek 15 pusluk 
topl:ırlle Bardiaıım şimali gnrbt tC'" 
pesini şiddetle dövrıii 1erdir. Düş· 
:manm sahil muhafaza bataryaları 
bu bomb:u-dnnana mukabele et
miştir. ltnıyanlarm bu meydan o
ku.mesmn muhrlplelimlz uı kilçilk 
toplaıile cevap vermişlerdir. Bir 
taraftan 15 pusluk top!Ar endalıtn 
devam ederken diğer taraftan bU
tün muhriplerimiz at~e iştirak 
etmişlerdir. 

Bunun Uzertne bUyUk gemiler, 
hnrekfıt sa.hasmı tcrketmek fizerc 
tekrar limnn önilnden geçmi.~ler
dir. Eu esnada gemilerimiz, llma· 
nm mUdafna mevzflerlnJ yeniden 
ı;iddetle bombardıman etmişlerdir. 
Bu sırada bUyilk kaya parçalan, 
askerleri \'e mfidal&a tesinatmı e
z r k ve tont:ı.rca taş YU\"aİ°lrya-

•k d"nize dökillmilştUr. Bu inht-
1 m gök ytlzünil toz bulutlan ile 
ita'" mı t.rr. 

B yük gemller ateııt kesip uzak
la,.m en sahil bataryaları tclcrar 
f"' ahta başlamıştrr. Fn.kat bu gfil-
1 ler İngiliz gemllerinhı oldukları 
yahn yerlere dilşmtlştilr. 

GemilerimJz, tnbf.atfle tekrar 
mukft bele etmişlerdir. Bunun Uze
rlne İtalyan bataryaları sfil:fıt et
ml tir. 

Bu E'Snada gcm'1erdeld mürette
bat karada Avustralya ordusu top
çunun ı:iddctii bir hücumundan son
nı m bhk m mevkiin mUda!aa 
h..,tbrmda bir gedik açtıklanm 
görmUşlerdir. 

Bli glln evvel ussn bombardı -
man etmf §Olan en kUçük gemiler 
muharebe filosunun hareketi de
vam ederken seyirci kalmı~lar, ra
ko.t bu no çekildl~ten sonra ateşe 
baı,lrya.rnk akşama kadar hombnr
dnnana devam etmişlerdir. 

Bir tol"plto muhrlbf geceleyin 
Bardia llmanmm tA içlne kil.dar gi
rerek blr İtalyan gemisini batn
mış ve diğer bir gemiyi yaknla
yrn gPtlrmfştlr. 

Kont Lukner 
Korsan gemide degıl 

domuz avunda imiş? 
Stokholm, 5 (A.A.) - Putflkte 

bulunan Alman korsan gemisine, ge. 
çen harpte '•Seedlcr., korsan gemlsine 
kumand etmiş olan Kont Fellx fon 
Lucknerin kumanda clt.1A1 hııkkmcıa.. 
ki haberler, Kontun !sveçll knymb1ra 
deri tnrat'mdnn tck%1p olunmuilur. 
Kontun kaymbiraderi, Konttan pek 
yakında bir mektup alm~ olduğunu 

'\'e mektubundr. Nool bayramını Hanz 
ormanlnnnda yaban domuru avlamak 
la geı;lrmekte olduğunu blldlrdiğ<..ni 

söyl mlıtlr. 

Yarin akşam. u 

ardinde 1 
Kaçırdığı kızın anasını 

öldüren 

Katil Hüsnü bir 
müsademe 

sonunda yakalandı 
l\lendn, Z (Hullulll) - Dört ay ev. 

vel Şcyhmusa oğlu Huan admd& 
birisi, bir gece kardeat Faris, Da.vut, 
hem§ircsi Emine, arkabala.mıdnıı 

Şeyhrnus ve Hayrlyenln t,,UrakJylc 
Savurkapı mahallesinde Hızınn evinJ 
müsclldhen ba.9arak kızı Suphiyeyt 
cebren kaçırmağa te§cbbU. etmtı ha.. 
ne halkmm feryadına zabıtanın ye.. 
tı~cst üzerine kw §ehlr haricinde 
bmümrak firar etmişti. 

Evi bastığı gece kı.zm anneatni 
hançerle öldüren ve baballmı da ya_ 
ralayan bu azılı §erir o gündonberi 
zabıtamız ta.rafmdan §iddeUe arıın.. 

makta idJ. 
ŞUphe Uzerlne, geçen gün Savurka. 

pı karakolu birkaç evde ara§t.ırma 
yapmı§. suçlu aranmakta olduğunu 

hissedince saklı bulunduğu evden dı. 

ıan fırlamış ve kapı önUnde bekle. 
mekte olan bekçiye ate, e<lcrek kaç. 
ml§tır. 

Clv&r evleri aramakta olan komL 
ser muavini Ihsan Ltilecl ve maiyetin 
deki polis ınutrezcst derhal Haaanm 
pe§lne takılnıJ§lar ve §ehrln dışmda. 
kJ dereler içinde yamn saat devıım 

eden §lddeUI bir mUııademeden sonra 
katill allOhiylc beraber yakalamağa 

muvaffak olmu§lardır. Suçlu §elıre 

getirilerek adliyeye ~im olunmuı 
ve tevkif edilınlııUr. 

Prolesyo ei gire, 
m sabakaları 
Nisanda Adanada 

yapılacak 

Adana, (Hııııusl) - Nisan ayı L 
çlnde yapılacak olan Türkiye serbest 
~ mllsabakalarmın bu defa ;._ 
danada yapılması takarrllr etınlşUr. 

Bu hususta gUre, federasyonu ile 
bölgeınJz beden terblycsl te§klUl.tı 

tem!U!tadrr. 
Bu bUyük müsabakalara elli bölge. 

nln girmesi kuvvcUe rnuhl<'meldlr. 

Sıvaı valisinin tetkikleri 
Sivas, 5 '<A.A.) - Valimiz, dUn, 

Ulaş nalılye merkezine yeTle tiril
miş olan göçmenlerln fhtiyaçlan
nm temin edilip ed.Dmedlğf.nf mar 
hallinde tetkik etmi1 ve bu vatan· 
dBJjlar için burada tesis edilmiş o
lan gezlcl köy demirci ve manı.n· 
goz kursu açmıştır. 

Meclisin kış tatili 
(B~ara/ı 1 inciiie) 

yette değişiklikler yapmnğa ve 
bu maddelerden bazrlarm1n res.. 
mini kaldrrmağa ve muaf olan
lnn resme tabi tutmağa. salfthi
yetlidir. 

Türkiye Cümhuriyeti ile Uca.. 
ri a.nla.,'3Illalar akdctmemiş olan 
veya böyle lbir anlaşma için 
müzakerelere başlanması yolun
da. Türkiye hükfuneti tara.fm
dan yapılmış teklif ve tcşeibbUs.. 
leri neticelendirmiyen yahut ti
caret anlaşmaları veya modü.s 
vivendiler akdine yanaşmrya.n 
veyahut mevcut mukaveleleri 
vaktinden evvel tek taraflı ola
rak kısmen veya. tn.memen htL 
kümsüz bu akan ecnebi memle
ketlerin mamullerine, mahsul
lerine ve umumi veya. kısmi 
memnuiyet, tahdit ve tal:yid. 
ler koymağa veya. farklı mua
meleler ve tarifeler ta i'.>ik et
meğe Hüklımet salahiyettardır. 

HUkumetin bu salilıiveti kul. 
hnarak ittihaz ed~eği karar, 
icabına göre tayin ve il!n ede
ceği bir mUddetin mUnırundan 
eonra tatbik olunur. 

Bu kanun üç sene müddetle 
mer'idir. 

ER Si E:MASINDA 
lnı;tıtere tnrlhlnln '1eyecaılla dolu bir fllml 

Bo Is KARLOF' glmdh·e kadar varattıfı un fllml;rln en del;şetll i ] 

• llondıra. Kalesi ~ 
Kmllann bıu'bL.. ltanat hll'!ll.. Kral çoculc ve allell'!rtn oldlh1Umell\. 

"- Kakınln cellAdı, Görtllmcğe değer bir phcser. 

Ynrm akşam için )Crlertnlti en-elden nldınnn. Telt'fon: 42851 

HAYAT BiLGiSi: 

Yeni yıla girerken •.• 
Küçük 

saat 
Ülkü yıl, 
bilgileııni 

ay, haf la, gün ve 
nasıl öğrendi? 

Küçük ÜlkU evlerinde yıll>a. 
şı gecesi yapılan eğlenceyi bir 
türlü unutamıyordu. 

Ne güzel eğlenrr.i ~lerdi? Ev
vela rn:lyoda piyango numa
ralarını <linledi, sonra radyo, 
gramofon ve türlü çalgılar çal. 
dı. Tombala. oynandı. 

Bilmeceler, hikayeler anlatıl -
dı ve gece geç vakte kadar eğ. 
len.ildi. İnsan yeni yıla girer
ken bir yaş daha büvüdilğüni.i 
anlıyordu. Öyle değil mi? O 
geçen yıl okulıı geldiği \•o.kıt 
de 7 ya.-,mda idi. Şimdi de sekiz 
yaqma giriyordu. 

Yrl, ay. hafta , gün w saat 
bilgilerini ancak okulda. öğren. 
mişti. Öğretmen ona sorduğu 
vakit bu bilgilerle cevabını şöy
le anlattı: 

Bir ··ılda üç yüz altmış be§ 
gUn ve on iki ay vardrr. Ayların 
adlan, yılbaşı olan ikincikfınun 

dan itibaren başlnyarak strnsiy 
le ı;;ubat, mnrt, nisan, mayıs, 
ha.ziran, temmuz, ağustos, ey
lül, birinci~. ikinclteşrin ve 
birincikammdur. 

Avlar ya 30, veya 31 gündür. 

Yalnız şwbat ayı 28 ve dört se. 
nede bir defa da 29 gündür. 

Bir ayda dört hafta, bır haf
tada da yedi eiln vardır. Gün -
ler haftabaşr olan n:ıza.rtesiden 
Wbıı.ren s:rra ile salı, çarşamba., 
perşembe, cuma, cumartesi ve 
paı:ı:rdır. Pazar tatil gUnUdUr. 

Bir ~ ve gecede 24 s:ıat var 
dır. Bir cantte 60 dakika ve bir 
d • ···n<ia 60 saniye vardır. 

İnsanlar ny ve gUnlerfn za. 
mnnIT'ı takvimle bulurlar. Her 
evde duvar takvimleri. cep!erde 
de cep takvimleri vardır. 

Zamanımrzt dn saatle anla
rır.. 

Saatin bize çok önemi var-
dır. Her işimiz.i ontmla. yapa. 
nz. Zamanın kıymetini, saatle
rimizin değerini bilmeliyiz di
yordu. 

Siz küçi.ık Ülkünün bilgisini 
bef?endiniz n'i? 

Sağlık konuları: ( Kış 

Nasıl uyuyoruz?[~ __ ,,,., 
kar ve 

Bir köpeğin uyutulduğunu 
gördünüz mü? 

nllen boyun yanın.da.ki bu damar
lardır. Onlara buılmca, tabla.tile 
daman daraltmış olacağonm:lıın 
beyne kafi da-ecede kan göndere-
mez. O zaman uyku dcdiğbniz hal 
husule gellf BLr tecrübe daha 

} va.r; fo.knt onu yapmak içhı benim ı 
elimde vasrtayok! Bak onu da söy· 
liycyinı: On saat uyku!uz bırakı· 
lan bir köpeğin kanını: güzelce 
uykusunu a'lmll bir köpeğe otrln
ga etm.Jşler. Köpekte evveııı. eer
ıemlik, sonra uykuya milthiş arzu 
hissettiğini görmllşlerdlr. 

Sanki göklerde beyaz 
Çiçeklıvr uçar gibi; 
Yasemenkrdeki n z 
Suya dll§en kar gibi. 
Gelirken evvela kı 

Karla slisl"r dağları; 
~nra oakarız sarmı 
Bahçeleıi, bağlBrJ 
Kışta da var ayrı tat 
Neşe verir bize kar; 
BUtUn zevk.ini fakat 
Çam dalları kucaklar, 
Yaoomenlcrdeki naz 
Suya dilşen kar gibi: 
Sanki göklerde beya.a, 
Çiçekler uçar gibi. 

Muhittin Ert n 
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SiZiN BEBEGtNIAıden 
VAR MI? 

Abla.mm okuldan gelmesini e:ı.
brrsızlıkla bekliyorduk. ÇUnkU o, 
her gfin yeni bir şey öğrenir, eve 
gelince heni çağırarak, öğrendik
lerinin tecrtibesinl yapardı. Ben de 
kendisJne yardım ederdim. 

Demek ki uykusuz kalınca ka.. 
ıun içinde uykuyu husule getire
cek maddeler meydana gelmekte
dir. Bu maddeler bilhassa sinlı
ler cUmleslnlıı uyanıklık esnasm-
daki çalı§ma netlce6inde meydana 
gelmektedir. Sonra kan vasıtasfle. 
beyne tesir edince, uyku isteği 

Selçiıkile 
Dün okuldan geldi. Kapıyı açtı

ğım zaman: ''Kliçilk Fofoyu oda.
ma c:ıkar!" dedi. Ablam Fofo ile 
bir şey yapacak; bakalnn nedi'r? 
dedim. ı.~ofoyu g5tUrdUm. Ablam 
evvela köpeği sevdi, sonra par
maklarile hafif hafif boynunun 
yanlar.nı brurtmnaya başladı. Ben 
dikkatle bakıyordum. 

b~lıyor. ··ı ür h 
Uyku isteği sessizlik olduğu za- Sclçuk.lnrdan evvelki sUlfileler 

zn.nln.rda ekseriya geceleri istcnl- zemruımda, Horeııan'da ve Mave· 
yor. rnUnnehlrde bir fikir ve eannt ha.-

Btr glSzU ve bir kulağı sağlam, yatı lnklıtaf etm~ti. Bu hayat, Sel
bUtUn diğer duygulardan noksan çukiierln devrinde, impanı.torlu
o1an bir kadın, gözUnU kapayıp kır- ğun o uınıanki kı\'mct ve önemi 
Jağmı trkaymca uykuya dıılamr~. ilo uygun bir şeklldP ) Uksdmi,.ti. 
Demek sinirler, hariçteki tesirler- Dahn devleti kurmakla mePg"Ul o-

Çünkil ablamın zararlı şeyler lan ilk Selçuk hUkUmda.rları bile, 
yapmryacağrıu bilirim. Hayvanın den uzak kalınca uyku geliyor. Kö- heır ttlrlil fikir ve sanat llerleyi5le-

h k k z1 peğin uyurkeın nefes alışını ince- nn· ı hı'ma'-•eden geri kalmamı"lar-boynuna basa asn, öpe gö er .J " 

rlni kapadı ve hırlayarak uyumıı- led.ik. Köpek uykuda iken dnh:ı az. dı. Bilhassa Alp Arslan zamanm-
ğa başla.dı. Ablain seviniyordu. uyanık iken daha aik nefes almak· da, bu büyiik imparatorluğun !da.-

tadır. Uyku sırasmda kanın dolaş- re makinesini ta.nzim eden vcz'r 
TbcrUbesinin muveffakIJ etle neti- il f al :..; 

ma.sı e ne es ıp verme ~· yn- NizamUlmUlk, ilim ve kllltilr iler-
cclendigı-·nı gördU,ı;n zamanlar, ı ""-- d. ed K 

b" vaş ar. cuu·m evam er. anuı lemcsi i"İn meml~ketin tUrlU yer-
böyle gUlercli. Dedi ki: de t ffU · ı · t· "' vernnı ve ene s ;ış en ne ıcc- lerlndc 0 zamanın okulla.n Qlan 

- BugUn derste öğretınenimlz sinde vlicudun harareti meydana medreseler açnu~tr. Vaktile kendi
''köpeğin şnh damarlan,. pamıak- gcHr. O halde kan ne kadar §id· si de okumuş olduğu Ni§aburdn 
la bnstmhrsa, ha.yvanx uyutmak deUi devam edeme teneffüs ne bUyUk bir medre-e kurdu. 

Um 1 kadar sık olursa, hııraret o kndar m kilndllr; dedi. ''Şah damar n.· Aym zamanda 60 bin dinar sa.r-
rı" dedikleri, boyunun iki yazım- fazla olur. Bu işler yavaşladıkça federek Bağdatta Dicle ırmağı kc>

vilcuttaki ha.mret de azalır. daki kaim damardır. Tecrübemde narında meşhur Nizamiye medre-
hayve.n gUzelce uyudu. "Uyuyanın Uzcrlne kar yağar!" sesini de kurdu. Talebeye aynca 

Ablnma bunun sebebini sordum; Ata sözU gayet ve doi;'l"Udur. İste yiyecek verilmesi için zengin gelir 
dedi ki: uyku esnasmdald hararetin "Jticut- m"mbalan ayırmıştı. İslam dünya· 

- Uyku ihüyncı, bilhassa. bey
ne kAf.i miktarda kan gitmedi~ 
zamanlar olurmuş. Beyne kan gö."1-
dcrerı damar ise şah damarlan de-

taki azlığını gidermek için, insan- sının en meşhur bilginlerini bu 
Jar üzerine yorgan örterler. İnsa- medreeelcrde topladı. Onlnrn ders
na alışkın hayvnnla.r da. biribirle-1 ler verdirtti. 
ine eokularak uyurlar. imparatorluğun her tarafında 

N. H. medreseler, imaretler, yollar, kö:p 

Yazısız h ika ve: 

em 

A 1prm•:7 a n en, } 
bm. 

rUler. llasten ·ı kuruldu. Sel~ Y 
deninde kurulan en bilyük b1W -
miless selerl de kUtilphanelerd! nn b 
Umumi kUütphanelerden msY: 1b 
devlet adamlarının ve hemen -ı:: ~'ot 
men yüksek bir kütlenin evlerill ~ 
küttiphaneler bulmakta idi. B~re mı 
Selçuk Türklerin bıra.kml§ old\IJ. tosu 
kUtUphane ve es"rlere mk sık ~ -
lanmaktadrr. Bu eserler bize !:)"" ama., 
çuklarm killtUr hayatındaki Def' nu eı 
leyfşlerini göstermektedir. J -

ııövl 

Vak Yakın marifetleri 
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"" . rest• - 'l'ürk işçilerinin toplu ıbir 
:ie geldiği 7 numaralı amele 
'Yon unda. n - Buraya uzak mı orası? 
_ On beş dakika. sürer. Ora-
bir gazino vardır. Çalgıc.~~.rr 
ı Ermenidir. Fakat, bütun 
niz ancak bir saattir. Amele 
ıazniarı erken yattığı için, 

bir saatten fazla dinliye. 
er. Onlar yattıktan sonra 
de döneriz. 

Yirmi dört saatte ancak 
saat çalışıyorsun demek? 

Evet.. tam bir saat. Yalnız 
r günleri hem öğleden son. 

iki saat, hem de akşam ye -
klerinde üç saat çalışırız. Bu 
haftada !bir defaya mahsus. 

- Bu kadar az çalışmakla 
kazanıyorsun? 

' r Kanumı doyuruyorum ... 
CJWede iki kere de anneme pa

.1. ~ gönderebiliyorum. 
• ~Cusuf. hayr~le başını salladı : 
1 11- Allah versin.. Burasr ıen-

~· kalabalık bir sehir. A; F~ara.sı pek- çoktur, Yu • 
1 J '!' pehJı Van! Sen O büyük bi -

l.ara., geniş caddelere bakıp 
aldanma. Halkın yüzde yet
beşi işçidir. 

• l,ırsuf susmuştu. 
zı;w,ugır yemeğini bitirdi. Gide. 

(ji sn:ada Yusufa döndü: 
f, - Bır akşam vaktiniz olur-
1'» bizi de dinlemeğe gelseniz .. 

(J_k memnun oluruz. 
• -:. Hay hay... geliriz. Bizim 

,. L6~cuman efendi adresi kaydet
'1 de. 

NJJr,ı:ercfuna.n, Mrgırm çaldrğ~ 
rın adresini öğrendi. Mıgır: 

, 1-:- Allaha ısmarladrk.. Bek. 
1'~riz. 

5Diyerek dükkandan çrktı. 
j Yusut da ibu basık tavanlı 
O'.rde fazla kalmamıştı. Karnı

' ' !yic.e doyurduktan sonra a-
8111.ğa kalktı : 

&At- Ha.ydi gidelim, Petrol 
ıv• d- Hesap görmeden mi? 
j.;'l' Yusuf güldü: 
o - Kusura baltma! O kadar 
r ~mrşrm ki.. Şu Mığınn söz. 

13tn beni hayli düşündürdü. lşi· 
n fazla. kazanç bıra.kmadrğmı 

F jylediği halde, yılda. iki kere 
tanıbuldaki anasına para gön

• pebiliyormuş. Demek ki, ha. 
!hı.den şikay&e hakkı yok. 

- Onlar hem kazanırlar, 
!'!im ağlaşırlar, Yusuf pehlivan! 
en onların sözlerine kulak ver 
ıe. 

- Ne olursa olsun, bir ak· 
mı gidelim de şu amele pavi
ımundaki alaturka sazı da din. 
yelim. Hem oradaki Türk işçi
rin.i görmüş oluruz. 
- lyi ama, saat kaçta çal

aırm.ı soıımadık. 
.:_ Boğos ağa. bilir bu işi. O. 
soruver .. 

Tercüman, dükk8..'l. sahihin
sordu .. Saat yedi !buçuktan 

·z bu<;:uğa kadar çaidıkları· 
öğrendi. 

Hesap gördüler. 
Dükkandan çıkarken, Boğos, 
usuf pehlivaru kapıya kadar 

iadt. 
- Yine buyurun.uz, ağam .. 

etzindir. 
- Eyvallah. Yine geleceğiz. 
emekletln çok ~uma gitti. 
- Hangi glin gelect'lğinizi bil. 

ıem, daha nad'.de §eyler y:ıpar
bm. 

Yusuf güldü: 
- Öyle nadide yemeaı:Iere bi

lim midemiz alI§rk değildir. Biz, 
d' ıe bulurstak onu yeriz. :ıınver:ir 
f!' d , bizim memlek&in yemekle. 
d i olsun. 

Sonra. kapı.1U!l önünde durdu 
• ve manalı 'bir bakışla ahçı Bo
-~u sil7.dü· 
, - Sana bir şey soracağnn 
:ıma, Allalı rızası için doğrusu
nu söyiyeceksin: 

- ~et, ağam. Bildiğimi 
!Öylerım.. 

- Şu yemeklere hınzır yağı 
kanştmyor musun? 
Boğos itimat verici 'bir tavır. 

la lba.şmr salladı: 
-: Burar.a ö~le şey girmez. 

Benim m~teı:leriınin yUzd.e 
doksan 'beşi Tilrldyelidir. Bi'Z 
hınzır eti ömrümi.mde bir kere 
"le ağrzmırza. !<>kınadık. Müs
erih olabilirsin! 

Yusuf dükkandan çtkarken 
indeki şürhe zail olmamıştı'. 

~· koyun, kuzu kızartması gi· 
bı Yetııeıkleri, bu mahzuru dii§ii
ncrek tercih ediyordu., 

Tercüman yolda giderken: 
- Boğosun dükkanına hınzır 

eti girmez, dedi, merak etme. 
Hem Nevyorkta bu ete fazla il· 
tifat etmezler. Çarşıda bile pek 
pahalı satılır. Diğer ucuz etler 
varken, böyle küçük bir ahçının 
dükkanına bıı kadar pahalı bir 
et girebilir mi? 

- _Doğru söylüyorsun. Eğer 
gerçekten pahalı ise, mese:e 
yok Fakat, emin ol ki, midem 
dönüyor .. Ben bugün mide bozu
cu bir şey yedim !burada. 

- Yediğin şeyler meydanda. 
Yusuf oehlivan ! Tas kebabın. 
dan ba~ka salqalı bir ~ey yeme
din. Belki yemek yağı midene 
ağır geldi. 

- Her ne ise .. Midem karışı
yor. Bir gazoz mu içsem.. Ne 
yaosam aceba? 

Tercüman yolda bir gazı:ız.;u. 
nun önünde durdu . 

- HaY'di e-el .. Şuradan bir ga
zoz içelim .. 

Yusuf iki şişe gazoz içtikten 
sonra gegirdi : 

- İşte şimdi ferahlad'm. Ar
tık otelimize giöıp yatabiliriz. 

* • • 
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HABER GETİRDİ 

O gün Boğos ustanın lokaıı. 
tasından dönen Yusııf, akşama 
kadar otelde yatmıştı. 

Ortalrk yeni kararıyordu. Mis 
ter Valker telaşla otele geldi: 

- Yarrn gece güreş var. Fa
kat, Harry ile aramızda ihtilaf 
ç.Fktı. Herif bir defadan fazla 
döğüşmeık istemiyor. Halbuki 
ben bu maçı iki gece devam et
tirmek istiyordum, dedi. 

Yusuf bu sözlerin ifade etti. 
ği manayı birdenbire kavraya
madı: 

- E.. Olur ya. Kendine gü
vendiği için, beni bir gecede yen 
mek istiyor. Güreşin iki gece 
sünnesi e~bette manasrz otur. 

Dedi. Valker çok mUteessirdi. 
Tercüman: 
- Bu gece sırka gelecek m i. 

yiz? 
Diye sordu. 
Valker ba.şmr salladı: 
- Ha.yır, sırlrta bu gece "dul 

kadınlar menfaatine" yalnız ço
cuklar için tertip edilmiş bir 
müsamere var. Yusuf pehlivan 
bu mti.'5alllereden zevk almaz .. 
Bo~ yere vakıt kaybetmesin. 

Yusuf, Vallı:erin iki gece sıra 
ile devam edecek olan (Yusuf. 
Ham) macmda neler kazana
cağını düsünemiyordu. Bu ımaç 
bir geceye inerse, kazanç da ya 
rrya. inmiş olacaktı. 

Gerçe Yusuf, Harri'den sonra 
bir başka aıkşam (Cak) ile de 
ı;Ureşeceıkti. Fakaıt, asıl büyük 
dava Harri üzerinde değil miy
di ? 

Yusuf., Harri'yi yenecek olur. 
sa. Amerikada önüne kim çıka
bilirdi? 

Yusufun aklına şöyle bir o
yun J?eldi· 

- Ben isterııem, ne yenerim .. 
Ne de ıenilirim. Vakıt geçer. 
Berabere kalırız .. Bu suretle er. 
tesi akşam da maç devam eder. 

Valker dlişi.indil: 

- Buİıu onun da kabul etme
si lazımdı. Bir tarafın rızasI pa
ra etmez. Vaziyeti kurtannaık 
idn, öyle dakikalar gelir ki, sen 
de onu yenmek medbıuriy&inde 
kalırsın! 

Halbuki o buna razı ol!'!aydı, 
ikiniz de ona göre oynamış o. 
Jurounuz. Ne yazık .. Ne yazık .. 
En asafrı yarım milyon kaybe
deceğim. 

(Devamı var) 

HABER 
HEBOlJN 

8SAYFA 

Kanatlı gençliğe yardım ederek 
geçireeeğimiz bayramı, bayramla· 
rm en huzur vereni olacaktır, 
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~rapı/an lik maçlarl 
13 uncu hat~ası sürprızsız cereyan etti 

Şeref stadında : 

lst. spor: 5 • Topkapı: 1 

Muzafferin hakemliği altında 
yapılan bu maçın ilk dakikaları 
murevazin geçtı. Oyunun ilk cid
di hareketi Topkapı kalecisi Ha -
!idin güzel bir kurtarışı ile gö
rüldü. 19 uncu dakikada Tarık 
lstanbulsporun ilk golünü yavaş 
bir şiltle yaptı. 

Bu golden sonra canlanan Top 
kapılılar hemen bir dakika sonra 
santrforları Kfunil vasıtasiyle be
raber vaziyete geçtiler. Fakat bu 
canlanma golle beraber nihayete 
erdiğinden htanbulsporlular yine 
Topkapı kalesine inmeğe başladı
lar. 

uzun bir çekişmeden sonra 30 
uncu dakikada Tarık ve bir daki 
ka sonra Cihat vasıtasiyle iki gol 
daha yapan Sarı siyahlılar ilk 
devreyi 1 - 3 galip bitirdiler. 

ikinci devre: . 
İkinci devrede de üstün! ilkleri

ni muhafaza eden lstanbulsporlu
la r 11 inci dakikada santrhaf 
Enver vasıtasiyle dördüncü golü 
de yaptılar. Oyun bir aralık sert 
bir şekil aldığından hakem her 
iki taraftan da birer oyuncu çıkar 
dı. 

Haklın oyunlarına devam eden 
San - siyahlılar 44 üncü dakikada 
Bekir vasıtasiyle de bir gol ya
parak maçı 1 - 5 kazandılar. 

• 
tstanbulspor: Nevzat - Hayri, 

Faruk - Necati, Enver, Sami -
Tarık, Bekir, Cihat, Kadir, Jc:.
rnet. 

Topkapı: Halit - Salahattin, 
Hakkı - Hasan, Sabahattin, 
Fuat - Salahattin, Şahap, Ka
mil, Ali, Daver. 

Galatasaray: 7 - Süleymarıiye: 1 

lki haftadır gol a.tmadan mağ 
lftp olan Galatasarayla yine 
iki haftadır galip gelen Süleyma
niyenin yapacalr~arı maç her iki 
takımın taraftaiıarı tarafından 
hararetle beklenmekte idi. 

Galataı:.aray da Ankaranın en i
yi oyuncularından Ari fi almış. 
Süleymaniyede Fenerbahçeden 
ge!eT. meşhur Fikretin kardeşi 
Seınıh ile Alliettin oynuyorlardı. 

Oy.una Şazi Tezcanm hakemliği 
altında başlandı. tık dakikalarda 
rakibine karşı hakim vaziyete 
geçen Galatasaraylılar Salahattin 
ve Arif vasıtasiyle iki gol fırsatı 
kaçırdılar. 

13 üncü dakikada çok güzel 
oynayan Galatasar~y sağ tar~~ı
nm yani Musa, Salım ve Arıfın 
mükemmel bir anlaşması ve Sa
limin seri bir sürüşü Arifin ilk 
golü plase ile yapmasına sebep 
oldu. 

Bu golden çanlanan san kırmı
zılılar üst üste yaptıkları akınlar
dan sonra 20 inci dakikada lehle
rine verilen bir korner atışını 
Salim Arifin önüne düşürdü ve 
Arif de kafa ile ikinci defa Silley 
maniyeyi ma~lQp etti. 

25 inci dakikada Bülentten A · 
r ife gelen topu Arif önü boş ol
duğu halde kaleye atmadı Gündü 
ze geçirdi ve Gündüzün yakın bir 
mesafeden üçüncü golü yaptı. 

29 uncu dakikada Arifin ve 41 
inci dakikada Salfilıattinin yaptık 
lan iki golle sarı krrınızıhlar ilk 
devreyi 5 - O galip bitirdiler. 

i kinci devre: 
Büyük bir sayı farkiyle birinci 

devreyi galip bitiren san kırmızı-

Ferıerbahçe • Altıntuğ Beşiktaş - Vefa maçlarından birer < ır"ft• ıı 

lılar, ikinci devreye bteksiı baş
ladılar. 

Silieymaniyenin canlı oyununa 
karşı Galatasaraylılar arada sıra. 
da yaptıkları hücumlarla siyah 
beyazlılara oldukça tehlikeli da
kikalar geçirttiler. 

Galatasaraylılar yavaş yava5 
oyunlarını düzeltmeğe başladılar. 
sa da Gündüzün hasta ha~ta oy
naması gollerin artmasına enge1 

oluyordu. 27 inci dakikada Arif 
ten güzel bir pas alan Salfilıattiıı 
takımının altıncı golünü yaptı. 

Bu golden sonra iyi bir hücum 
yapan Süleymaniyeliler sağ haf
!a.n Abdüş vasıtasiyle Osmanm 
bariz bir hatasından istifade ede
rek şeref sayılannı yaptılar. 

Arifin bilgili ve soğukkanlı o
yunu sayesinde san kırmızılılar 
Süleymaniye kalesi önüne yerleş
tiler. 38 inci dakikada Gündüzden 
Salime ve Salimden Arife gelen 
top Arifin ayağı ile yedinci defa 
Süleymaniye kalesine girdi, maç 
da biraz sonra 7 - l Galatasara 
yın galebesiyle sona erdi. 

Galatasaray ta.kmıı Boduriyi 
kaybettiğindenberi çıkaramadığı 
golleri Arifi sağlçe almakla telati 
etmeğe başlamıştır. 

Arif, Boduri derecesinde değil~ 
de ona yakm oynamakta, ayağın
da toJ'U tutmadan sağa sola da
ğıtma]( a, gerek şiltleri ve gerekse 
kafaları ile yeni takımına ziya
desiyle faydalı oımaktadır. 

Osman her zamanki gibi bo
zuk. Adnan ve Faruk iyi hatlar. 
Yalnızca çalıştılar. For hattında 
Salim, Arif ve birinci devrede 
Gündüz, Salahattin iyi oynadılar. 

Bülend eski oyunlarına göre, 
çok iyi idı. Çalıştığı tal{dirde ta
kımdaki yerini alabilecektir. 

Süleymaniye takımında yeni o
yuncudan eski oyuncuların biri
birlerine alışamadıkları görülüyor 
du. l\Iamaafih 5 gol yaptıkları 
halde Galatasarayı yılmadan sıkış 
tırmaları. ileriki maçları için ken
dilerine ümit vermektedir. En iyi 
oyunculan sol açıkları Fethi idi. 

Galatasaray: Osman - Faruk. 
Adnan - Musa, Enver, Eşfak -
Salim, Arif, Gündüz, Salfilıattin, 
Bülend. 

Süleymaniye: Hadi - Ruhi. 
Daniş - Alxlüş, Zeki (Şükrü), 
Mehmet - Moto, Şükrü {Zeki), 
Alaettin, Semih, Fethi. 

B. SPOR: 2 - BEYKOZ: 1 

Hüsnünün hakemliği altında 
yapılan bu maçın hemen ilk da
kikalannda oyuna ha.kim olan 
Beyoğlusporlular Beykoz kalesini 
sıkıştrrmağa başladılar. . 

Beykoz müdafasmm güzel oyu
nu Beyoğ~usporlulara sayı yap
mak fırsatım vermiyordu. Yavaş 
yavaş ve 15 inci dakikadan iti
baren hakimiyet Beykozlulara 
geçmeğe başladı. 

Nihayet 22 inci dakikada Bey 
oğluspor santrforu Koçi ani bir 
hücumda takımının ilk golünü 
yaptı. 

Bu ız;olle tekrar canlanan He}· 
kozlular Beyoğlu5por kaıesıne 
aktılarsa da for hattının şahsi o
yunu gol yapmalanna mani olu
yordu. Nihayet sağ açıklan he
men soldan gelen bir topu Bey
oğluspor kalesine atarak takımını 
berabere vaziyete getirdi. 

32 inci dakikada Beykoz mü
dafaasının üstüste yaptıkları fal
solardan istifade eden Koçi takx
mının ikinci golünü de yaparak 
Beyoğlusporlular ilk devreyi 2-1 
galip bitirdiler. · 

1 kinci devre: 
Bu devreyi baştan aşağı hakim 

oynayan Beykozlular lüzumsuz 
ve sert hareketleri yüzünden gol 
yapamıyorlardı. 

Lüzumsuz olan bu sert hareket
lerinden birini hakem Hüsnü pen 
altı ile ceialandrrdı. 31 inci daki 
kada olan bu penaltıyı Koçi avta 
atarak kaçırdı. 

Her iki tarafın kalecileri, 
Necmi ve Kridiyarin güzel kur
tarışları ile geçiyor, Beykoz for 
hattınm beceriksiz ve bir hafta 
evvel Feneri yenmeden doğan na
sıl olsa atarız zihniyeti gol çı
karmalarına mani oluyordu • 

Bu maçı sportmen Hariciye 
Vekilimiz Şükrü Saraçoğlu da 
seyretmiştir. 

~yoğluspor: Ksidiyas - Ci
velek, Stavro - Çiçoviç, Maruli, 
U5telya - Marrjo, Culafi, Koc;i, 
Cambaz, Tanaş. · 

Beykoz: Necmi - Halit, Ba • 
hadır - Kfunüran, Kemal, Re. 
fil - Mehmet, Sabahattin, Şahap, 
Gogo, Ali. 

Fener stadında : 

Fenerbahçe - Altmtuğ: 4--0 

Ha.kem Samih Duran.soyun ida
resinde oynanan bu maça takımlar 
şöyle çtkmrşlardr: 

Fenerbahçe: Cihat - Taci, Or· 
han - Ömer, Esat, Fikret - K. 
Fiıkret, Yaşar, Naim, Niyazi, Re
bit. 

Altmtuğ: Faruk - Mehmet, 
Cemal - Sabri, Ali, tsmet - Se
lim, Hamit. A. Eroğlu, Sait, Hfüı
nU. 

Oyuna Fenerin akmile ba.5lan· 
dr. !Ik on dakika. Fenerin hfi.k.imi· 
yeti altında devam ettikten sonra 
oyun mütevazin bir şekil aldı. 

Yirmi i.k.inci dakikad~ Fenerli 
Naim kalenin önünde şlit çekti, 
kaleci karşıladı fa.kat tutamadı. 
Top Niyazinin önüne düştü. Niya
zi şlit çekerken kaleci fedakarca 
ayaklarına atılarak kurtardı. AI· 
tmtuğlular kaçan bu yüzde yüz 
golden sonra açıldılar. Fakat bir 
tilrlü netice alamı:yorlar. 

Otuzuncu dakikada Altınbığ a· 
leyhine frikik oldu. Frikiki Esat 
gole tahvil etti. Bundan sonra va
ziyet de~meden bil'inci devre 
sona erdi. !kinci devrenin ilk an· 
la.rı mütevazin bir şekilde devam 
etmiştir. Yirminci dakikada Fe· 
nerlilel" ~çılmağa başladılar ve Ya· 

Puvan vaziyeti 
Takım: o G B 1\1 .A : y p 
Beşiktaş 12 12 o o 59 u 36 
Fenerbahçe 12 9 1 2 42 10 31 
Galatasaray 12 6 3 3 37 18 27 
Beyoğluspor 12 5 s 4 27 24 25 
Vefa 12 4 2 6 27 33 22 
İstanbulspor 12 4 4 4 26 37 24 
Ka.~mıpaşa 12 • 1 7 18 29 21 
Beykoz 12 3 2 7 14. 27 20 
Topkap 12 1 4 7 17 52 18 
Silleyma.niye 12 2 1 9 13 45 17 

şarm ayağile ikinci golerini attı

lar. Dakika. 21. 
Bu golü da.ha. evvelden sa.k&t· 

lanmış olan Tank, eğer sakatlan
masa idi kurtaralillirdi. 

Bir dakika sonra. Tarık bir gol 
kurta.rmken tekrar sa.ka.tlarup o
yunu tetlke mecbur oldu ve kaleci· 
n1n yerine sağ bek geçti. 

!kinci golden sekiz dakika son
ra Fener lehine penaltı oldu. Pen
altlyı :Esat gole tahvil etti. Üç da
kika .sonra da Fenerliler Niyazinin 
ayağiyle, kalecisiz Altmtuğ takı· 
mrna dördUncU golü attılar. 

Bu golden aonra oYUn sert bir 
şekil alırken hakem Altmtuğdan 
bir oyuncu çl'.ka.rdı. Az sonra da o 
yun 4--0 Fenerin galibiyetile so 
na erdi. 

BeşU~ - Vefa.: 6-2 

Günün ifönci ma.çr Beşikt:a.ş ilr 
Vefa arasında idi Hakem Tarık 
ÖUrengiıı.in lda.reeinde oynan.a.ı 
bu mtihim maça takımlar aşağıda 
kıl. kadrolarla çı:kmrşla.rdı. 

Beşiktaş: M. Ali - Yavuz, lb 
rahim - Rifat, Feyzi, Hüseyin -. 
ŞUk.rU, Şeı«:, Şakir, Hakkı, Sahr" 

Vela: HUsamettin - Lütfi, Va 
bit - Necdet, Hakla, İfımail -
Ferdi, Latif, Hakkı, Fikret, Ferdi. 

Oyunun ilk anlan karşılıklı bli 
cumlarla oynanırken altıncı dak 
kada ant bir şekilde Beşiktaşlı! 
Vefa. kalesine hıdiler ve Hakkmn 
ayağile ilk golii kazandılar. Bu 
golden sonra Vefalılar bir mUd
det Beşiktaş kale.sini sıkıştn-dı:la.ı- • 
sa da netice alamadılar. On üçün
cü dakika.da vefa b.lesi.n:in önii 
kanştı. Hakkı topa. Sikı: bir şU.t 
çekerek 1ldnc:l goltl attı. Vefalılar 
2--0 mağl6p olmala.rma. rağmeo 
tekrar Feneri eıkrştmyorlar, fak8.t 
kıırşt ta.raf Hakkılarnır iyi marke 
ettiğinden netice a.lamryorlar. 

On dokuzuncu dskikada Şakir 
Lütfi.cin hatasmdan i:Jtifade ede
rek üçüncü Beşiktaş golünü attı. 
Bu golden bir dakika sonra Hakkı 
yıldmm sUratile Vefa kalesine ine
rek dördüncü golü attı. Bu golden 
sonl'8. Beı,ikta.şhla.r yavaşladılar. 
Vefalılar ise biisbütUn canlandı
lar ve birinci devl"eln:in bit.me$ne 
bir dakika. kala Hakkının e.yağlle 
ilk gollerini attılar. Birinei devre 
4-1 Beşiktıı..şm galebesile eona 
erdi. 
!kinci devre başlar başlamaz, Ve· 
falrlan sayılarınt Çoğaltmak için 
büyük bir enerji ile oynadıklarını 
görUyonız. On birinci da.\ikada 
LütfidMl, sol içe ondan da Ha.kkrya 
gelen top ikinci defa Fener ağl~ 
rma takıldı. Bu golden sonra. Be
Riktaşlılar tekrar canlandılar Ve
fa kalesinin önü karıştı. Hakkı ile 
ŞükrU topa atrldılar ve nasıl oldu
ğunu anlamağa vakit kalmadan 
top ağlara. takıldı. 

Akabmda Vefa sol içi boş B~ik
taş kalesine topu sokamryaııık bil
vük bir fırsat kaçırdı. Bundan son· 
ra Vefalılar bozu1mağa başladı
la"l'. Yirminci dakikada Şakirden 
gür.el bir pas alan Şeref altmcı ve 
sonuncu Beşikta.s golünü attı. Bu 
golden sonra her iki taraf ta ya
vaşladı ve maç da 6-2 Beş.fktaşm 
gale-besile sona erdi. 

Vurgun 

tkinci küme maçları 
İkinci kUme ma.çlartna diln .Ana.-

doluhisarı ve Ka.ra.gUm.rilk st:adm
da. devam rdilmlştr. Anadoluhisa.· 
rı sa.hasında Anadolu.hisarı Beyler
beyine 9-0, HilAl Rumelihlsa.rma 

(LUtfmt tmhif~ çeufrlınfz) 

\ 



Dün Şişlide yapılan 

inönü koşusu 
. --· Dr. Kemal Ozsan 
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Kuleli birinci oldu 

Aııağıdn yazılı mevadın pauırlıklıı ckıslltmeleri lıizalıı ruıcln yazılı gUn, saat ve mah ııcrd 
"atın alnuı. komisyonlarında yapııacaktır. Tal!plcıin bclll vakitlerde a lt olduğu komisyona geımel rl 
meleri komlsyonlarmdn görülür • 

Clnsl miktarı tutan teminatı lhale gOn, :ınat \C 

lstanbul Atletizm ajanlığı ta
rafından tertip edilen Büyük 
İnö:.ıü koşusu mevsiminin en 
parlak ve atlet fazlalığı !bakı
mından 856 kişi iştira:k etmek 
suretiyle yeni Türkiye rekoru 
tesis edilmesi hasebiyle çok e
hemmiyetlidir. 

Bu miktarın 378 atletini Ku
leli, 176 atletini Maltepe ve 77 
atletini Kabat.a._,cw\tletik kulüp, 
muhtelif semtlere ibağlı 78 mü
kellef, l\Jalatyadan bir takım 
(3) kiai bir takım !stanbul ku
lüp ve H alkevlerinden 144 atlet 
jştirak etmiştir. Bu muazuı.m 
atlet ordusunun koştuğu yollar 
tamamiylc kapanmış ve koşu 
ibitinceye kadar hiç bir vesaitin 
geçmesine imkfuı olmamıştır. 
Koşuyu 5e)TC gelen (~000) 

. den fazla halk bu Gençlik Ordu 
sunu yol boyunca mütemadiyen 
nlkı§layıp teşci etmişlerdir. Ko_ 
§U parkuru: Şişli tramvay de
posu, Zincirlikuyu, Asri mezar
lik ve ayni yolu takiben muva_ 
salat. 

Bu mesafeyi her kes muay. 
yen zamanda !bitirmiş ve <?n faz
la takonla iştirak eden Kuleli 
rekor ıkırma.k suretiyle Büyük 
Lıönü Kupasını almıştır. Muva 
salat hattına ilk gelen Malatya 
ta.1amI (Bir takını Uç kişidir) 
birincilik lbayrağmı almış -ve 

6-0, Anadolu Alemdara. 3-2 ga
lip gohnfBtir. 

Ka.ragUmrU.k sa.hasında da. ls
tiklAl Doğu.sporu 8-1, Davutpaşa 
Karagümrllğü 1-3, Eyilp Dcmlr
sponı 2-1 yenmfştlr. 

Galatasaray bayramda 
Ankaraya gidiyor 

Gelatnsa.ray takmu va.ki olan dn.
vet üzerine Kurb:ı.nbn.yrnmmda 
Gençlerbi:rliği ve ma.sko spor ile Dd 
ma.ç yapmak Uzere Anknraya gi
docektlr. 20 kisilik bir kafile ha
linde gidecek olan San kırmıztlr
lar ça.t'§aIIlba günU şehrimizden hn.. 
raket edecekler, ilk maçlarmı per
~c:ın:bo ve ikinci maçları:ııI cuma 
gUnU Ankara 19 Mayıs stadında 
oynadıktan sonra. cumartesi gUnU 
avdet edecekler ve pazar günll de 
lik maçlarm.ı yapacaklardır. 

B. takımları maçı 
Galatasaray ll: 3 -

Bcyoğlaspor B: 2 

takımı te5kil eden atletler de 
arrıca birer ba)Tak almışlardır. 
!kinci l\:urtulu§ takımı gelmiş 
keza tn.kımr teşkil eden atletle
re birer İnönü Koşusu :l\fadaL 
yası verilmiştir. 3 üncüden 10 
uncuya kadnr sıra ile gelen ta
kımlar ~unJnrdır: 

3 üncü Kırmızı Mavi, 4 üncü 
Kabatp.ş-Atıetik, 5 inci Knb2-
taş-Atıctik 6 mcr )ine Kaibatas.. 
Atletik, 7 inci Beşik~ mükel
lefleri, 8 inci Taksim mükellef_ 
leri, 9 uncu Kuleli 10 uncu Eyüp 
mükellefleri. Mükellefler ara
sında Beşiktaş mükellefleri bi
rinci gelmiş ayrıca talti: edil
miştir. 

Va.kit: Birinci takım. 16,50 
ikinci takım 17,3, üçüncU takmı 
17,8. 
Koşunun hitamında Beden 

Terbiyesi Direktörü B. Ferudun 
Dirimtekin tarafından kaza.nan 
takımlara, Kupa, Bayra!-c ve l\fa 
dalyaları tevzi etmek suretiyle 
kendilerini tebrik ctmis ve is
tikbal için daha üm:!var bulun
duğunu bu şekilde çalışmalarına 
devam etmelerini söylemiştir. 
Bunun üzerine biı.şta Malatya 
ve KulcJiJcr. Maltepe ve Mükel. 
lefleri teşkil eden yiizlerce at
letin tek bir ağızdan (Sağ-ol) 
sedalariylc Direktörlerini se
lamlayarak n)Tilmışlardır. 

müdafaası önünde akim kalmıştır. 
Birbirini takip eden hücumlar

dan birinde Güçlüler ancak 30 un 
cu dakikada merkez muhacim Tay 
yann ayağı ile günün ilk -ve son 
golünü kaydetmeğe muvaffak ol
muşlardır. 

Bu suretle maç 1 - O Ankarn
gücünün galibiyeti ile sona ermiş. 
tir. 

Sinema ve Tiyatrolar 
Şehir .Tiyatrosu 

lııtlklAl Caddcııl 

Komedl kısmında 
AJcP.m 8,SO da 

Paşa Hazretleri 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
H.\LIDE rJŞKt.V be

raber 9 tklncllmnun 
Pcrıembo ak,aoıı 

Kadıküy S llsoyyl' 
s lnmmamda 

{O m;cı-:) S. perdo Bey atladı t .P.K. 

.................. 
Sahibi: A SIM US 

Basıldığı yer: VAKiT !latbaası 
Umum neşriyatı idare eden: 

Refik Ahmet Scvengil 

Adeı Liralık 

1 2000 
8 1000 
2 700 
4 ısoo 

8 250 
3:1 100 
80 50 

800 20 

Yular 
Yulaf 
Kok kl5mUrü 
Un 
Un çuvalı 
Zeytinyağı 

Kıl yem torbası 

Lira 

- 2000.-

- 3000.-- ı:;oo.-- 2000.-- 2000.-- 3500.-- 4000.-- 6000.-

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla 
~lnız para biriktirmiş olmaz, aynı za
manda taliinizi de denemiş olursunuz. 

50 ton 
100 .. 
:?00 
112 
30,000 adet 
14,400 kilo 
l0,000 adet 

.. . 

Ke,ldeler: 4 Şubat, ! Hayu, I Knmbarah ve lrombal'a81Z hesap 
l Afustoe, 8 tıdndteşrln larmda ea az elli lruı balananlıu 

tarihlerlııde yapıla. kur'aya dah11 edlllrler. 

' 

lıra lira 
4125 618,75 l 
8250 1237,50 ) 14/ l 9U Çanakkale 
6400 960 14 .. 

" 
14 ,30 çorlU. 

lll,600 1470 7 .. .. 10 AdBJla. 

3 1,GOO 4ô25 23 ,. .. 11 Erzurulll-
11,232 16 5 23 .. .. 10,30 Erzurıı~ 
13,000 1950 15 •• .. 10,30 Erzuflld 

·(1731) ( 

.y. tr. ~ 

Beherlne s:; lira tahm!n edilen 500 çift atır nakliye araba•' 
tnhUdilnU ifa edcmiycn mUtcahhit nam ve hesabına pazarlıkla ~·p# 
slltrncslnde talip çıkmntlığındnn pazarlı!< 13-1.041 pazartesi gUnU ı-' 
d:ı Kr;,lada lzmir Lv. amirliği satın alma komisyonunda )'11P1 

Hepsinin tahmin edilen tutan 40,000 liradır. llk tcm:natı 3000 
Şartnamesı ve numunesi komisyonda b'ÖrUIUr. lsteklllerln belli 
komlııyons. selmelerl. (1729) ( 1 ) 

* * * 
Beher kllosuna tahmin <'dilen fiyatı lGO kuruş olan 100 Ton .ull 

tın pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 14/ 1/ 941 Salı gUnU saat 1 
Kati teminatı 17,500 lira. olup e\•saf ve şartnamesi 750 kuruşa kotı\ 
nlmrr. Tnliplerln mu:ıyyen vnkltte Ankarndn M. 1'1. V. Sa.tın a~ 
yonunda bulunmaları. (1715 - ıı~ 

~~ * * 
~er kilosu 35 kuruştan 400,000 kilo sığır eti pa.zariıkiJ 

alınacaktır . . Muhammen bedeli 140,000 lira muvakknt tcminstı 
liradır. Şnrtnnmesi komisyonda verilir. İhalesi 14-1-941 ııaU 
sant 14,30 da Çanakknlcdo Askeıi satm nlmn. komisyonunda 
caktır. İsteklilerin mf'zkfır gilnclc vo snntte komisyona gclrnclt 
ğır eli ayrı ayrı mliteahhillt>r<' de ihnl rıdilC'billr. (1733) (~ 

ıstanbul aeled lyef 
ı ı an ı a .r ı 

Keşi~ 

bedeli 
585,75 

2284,44 

ilk 
teminat 
43,93 

171,33 
Balat ''C Kammp~n Halk hamamlnrmm urtJ 
Beşiktaş mmtaknmndııkl 3 ndet çeşmenin ta~ 

Keşif bedellerl ile llk teminat mlktarlnn yukarıda yazılı tam ~ 
ayn ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şaı lnıımclerl zabıt '"" 1JI ti 
MUdUrtUgil kaleminde görülecektir. lhalo ı::_tJ!H pazart.csl gUnU 
de dalmt cncllmendo ynpılacaktır. Tallplerin ilk teminat makbuı .ı1 
mektuplan, ihale tarlbindtm 8 gUn evvel Belediye Fen tıııerl mQd~ 
mUrcaaUB alacakları :fenni chllyet ve 040 yılına alt. ticaret od~ c1' 
lariyle ihale gUnU muayyen saatte daimt cmcUmendo bulunmaları._./ 

RADYOLiN 
İLE SABAH, öGLE VE . . 

ller yemekten sonra ründe Uç dtfa muntazaman 
dişlerinld fırça)ayum. 

Şcrefsta.dmd:ı. günün ilk ~mı 
Gala.ta.saray B ta.kmu ile Beyoğlu 
8por B takmıı yaptı. Sahaya 10 ki
§i olarak çrkan Galatnsruııy B ta
knnı birinci vo uçUncU dakikalar
da UstUstc iki gol yedi. 2-0 mağ
lUp vaziyete dilştüktcn sonra. can
lınıa.n San - kmruzxlılar biıincl 
devreyi 2-2 berabere bitirdiler. 
İkinci devrede ili oyıuyan Gala
tasaraylılar bir gol dalın atarak 
mııçı 2-3 kazannuljlardı:. 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün &aat 11 de, Ak,am 20 de: 
1 - KISKA..11\iÇLIK 

KIZILAY GAZETESi 
Çıkacaktır. 

_____________ _, 

Maçı genç hakemkırimmlcn 
Muhtar idare etmiştir, 

}'enc rbahQC B : G - Ve ra B : ı 

Fenerbalıçc .stadm<la yapılan I•'e. 
nerha.hçc B ve Vefa B takınılan 
a"I"Mmdaki maçı UstUn bir oyun.la 
:Fen~balıçelile:r 5-1 kazanmışlar

!? - CA?lı"'t DOKTOR. 

www ====- il • ı:t=-

1 Göz Hekimi 
Dr. Murat R. Aydın 

I
Beyoğla • Pannakkapı, imam 
ıokak No: 2. Tel: 41553 
Muayene ve her türlü gö:ı 
ameliyab fıkara İçin pannz ... 

il ...... 

İllı.nlannw Yermekle hem kendinize ve hem de Kızılaya yardım etmi;, 
olacaksınız. 

1 LAN 
rİYATLABI: 

l!An sayfalarında -

Diğer sayfalarda 

s Unctı sayfada 

2 ncl •yfada 

1 ncl sayfada 

lllracııt yeri : 

aanUml 50 K "I. 

" 100 .. 
,. 200 .. 

" !?50 ,, 
,, 500 ,. 

dır. Her hafta sa:ba.bları saat 9 da 
yn.pılacak olan B takınılan karıp:- , 
lqmala.rma Fenerba.hçe, Beşikta.~. 
Galatasaray, Beyoğluspor, Vefa, 
l.stanbul spor klüplerl işUrak ct

h tanbulda, l'ostahane karıııaında Kızılay satı11 bür09u. TPI: 22633 
btanbul, l'ostahano arkasında IU\ncılık ııtrketl Tell.'fon : 2009-A - 9.; 

VAKIT,•.::1 ::::::::::::_-::::~~ 
~~:,~~ç~~~:~~~~d~: Türkiye Kızılay Cemiyeti mOkt.OOlr. 

Ankaradaki maçlar 
Ankara, S ( A.A.) - Bugün lik 

ınaçJarmın birinci dem~sinin son 
karşılaşması büyük bir merııklı 
yığını önünde Ankaragücü - Birlik 
spor arasında yapı mış ve Anaka
ragücü 1-0 galip gelmistir. 

ABONE TARG"'ESI 

M~:~~:eı ~~~:et Umaml MerlıezlDdea : 
Aylık 9.) J 55 Kr. 
8 aylık 260 4:?l .. l 
6 aylık 4'73 820 .. 
1 yıllık 900 1600 .. 1 
Tarifeden Balkan Birllg1 ıcın 

ayda otuz kuruş dU11UlUr. Poata 
birllğ'lne girmlycn yerlere ayda 
yetmJı beşer kuruş zammedilir. 

NUmuno ve §arlnamcslno garc (18S5} adcd demir portatıt karyola 

kapalı zartla ihale edilecefinden alAkadarlarm mUhUrlU numuneyi gör· 

mel< Uzero 1stanbulda Yeni Postahane clvannda Mlmarvedad caddesinde 

"Kızılay .. hnnında Kızılay deposu dlrektörlUğUne m llracaat etmeleri ve 

kapalı uı.rllarm yüzde on beş nlııbetindekl teminatla 7/1/0U Salt gtlnU 
&:lat on bire kadar mezkfır direktHrlUğe tevdii ilAn olunur. 

Bu karşılasmamn 0 - 0 beraber
likle biten ilk haftaymında Anka
ragüçlüler rakiplerine daha üstün 
ıbir oyun çıkarmışlar ise de Birlik 
spor müdafaasının canla baş!a ça
lışması karsısında sayı kaydına 

Abone kaydmı blldlrcn mektup 
ve telgraf Ucretınl abone param. 
nın posta veya banka Ue yollama 
Ocrctınl idare kendi Uzerine alır. 
Türklyımln hrr posta merktt.lnde 1 

........................................... ... 

# ~--------------. 
• Maarif muvaffak olamamışlardır. VAJUT'a abone yaz.ılır. 

lkinci devrede OPUn, her iki ta- 1 Adres dcğlşUnne Ucretı 215 Krş. 
J iLAN O<;RE TLERI 

rafın seri \'e mütekabil akınları ile l rıearet ue.ıııarrnm sanum _ aa· 
haftaymın ortalarına kadar devam trn sondan ttıbaren llAn ıaytala· 
etmrştir. nnııa 40, tç s:ıyfalarda 150 kunı;,, 

Bundan sonra Ankaragüçlüler • dörl!UncU sayfada ı : tkincı ve 
tekrar aför basmag~ a ba.,lamıs'ar- Uı;UneUde 2: birincide • : başlık 

~ ~ - yanı kesmece 1) liradır. 
dır. Xitekim bu ~ıkı akınların bi- i anyUk: ı;ok de,·amıı klfşell, 
rinde, Birlikc;por müdafii bir hak- ! renkli ll1o verenJcre ayrı ayrı in· 
kını ecza saha I dahilinde topu e- dlrmeler yapılır. Resmt lllı.n larm 

1. 1 t ak · 1 k ~ı . s.ınUm satırı !iO kuru~tur. 
ıy e utm · suretıy c ·esml,;A zo- TIC'.nrl 1\laMyette oımıyan 

Vekilliğinin 
Lise birinci, ikinci sınıf 
Fransızca kitapları çıkmıştır 

VAK 1 T 
Julcr "Crbe::.t nıru~u sayıya kalbe - oır defa 30: iki defası 60, uc K · b • 

1 

runda kalmı~tır. Fakat Ankaragüç ı K üçük nanıar 

dec~~ili~~rhfil<lmiycti altına gi- ~~;:: ~~ k~5~tudr~tası 115 
ve on ıta evınde Satılmaktadır 

ren oyun seri bir cereyan almış. j' • 
hkat bütün akınlar Birlik porun -----------• 1 

Tlrklye Cambarlyetl 

ZiRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Liras'° 

Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zirai ve ticari her neı:i banka mt1ameleleri. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf beaaplarmda tJO ' 
60 llraııı bulunanlara aenede 4 defa çekilecek kur'a Oe qağtd&)d 

plAna g5re ikramiye dağıtııacııktir. 

) 00 ndl'd 50 llrahk 5,00o "' 
J%0 .. 40 ,, 4,800 , 
160 " 20 .. 3,%00 , 

' Rdt'd 1,000 UraJık 4,000 lLra 1 
' .. ~ " 2,000 .. 
" ,. 250 " 1,000 .. 

40 .. 100 .. 4,000 " 

D!KKA T: Hcsaplarmdakl paralar blr ııe11e içinde 50 lirada.ıs ~ 
dUşmıyen lere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaaiyle Teril~~ 
Kur'alar ıenede ' defa: l EylQl, 1 BlrinclkAnun, 1 Mart ~e ı HaJlllll" 
tarihlerinde ı;ekllecektlr. ~ 

-----------------------~------------------~-

Kirallk kat ve odalar 
Ankara Caddesinin en muteber yerinde fevkalade nazare~ 

havadar ve aydınlık bir kat kiralıkur. Ayni binada aynca kirt1 

odalar da vardır. 
Vakıt Gazetesi Tdarehanesinf' mOracaat # 


