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Bulgaristanın 
Gözü Açılıyor 

Trakyadak i kuvvetl erim~z 
k~ndi emniyet ve istikbalı
~ız gibi, Bulgaristanın enı
n ıyet ve istikbaline de bek
çidir. 

Yazan: A hmet Emin YALMAN 

fE::t mbede çıkan (Yorba) 
li" gazetesi hayretler içinde· 

dir: Neden Türklerin Trakya hu
dudunda askeri kuvvetleri var? 
Bulgaristan tecavüz niyetinde ol· 
lllaüığını boğazlarda gözü olma· 
dığını t~in ettıği halde ne dıye 
bu kuvvetler geri çekilmiyor.? 

Bulgar gazeteşinin bu vazıyet
tcn çıkardığı netice şudur: cDe· 
inek ki Türklerin blZim toprak· 
ta,.,_ _ _ı •• •• var Bu halde • .. uu.un gozu • b 
biz de cenup hududumuzu o§ 1 
bırakamayız.» 

SiYASİ SABAH GAZETESi 

Paris'te 
Yeni Bir 

Pati 
Programı· 

Almanlarla İş 
Birliği Yapmak 
Londra, 2 (A.A.) D. N . B . ajanın· 

nın Berllndeıı blldırdığlııe ı;ôrc, dOn 
Parlste c.Milll Halk toplanması> is
mi verilen siyasi bir parti te~kil c
dllmlştır. 

j Alman ajansı, bu partinin Parls· 
ten radyo ile neşredilen şu pıogrn· 
mını da vermektedir: 

1 Fransamıı imar ve ihyası ayrılık 
..,,.,...,.-....... kabul etmtyen iki şeye bağlıdır: 

ı - Fransanın Avrupa ile iş bera· 
berllği yapması, 

2 - :.wu inkılflbı baş.ı mak, 
Partinin dış siyaseti, A vrupanm 

Bugün üçüncü yfamızda 

Tarihin Yırtıcı Kuşu 

T epedelenli Ali Paşa 
Yazan : M. H. ZAL 

Yıl: 1 - Say ı: 164 

....... --~ - ... -
İnsan böyle yazıları okuyu~ca, 

gözleri «milli emel» adı verılen 
bağlarla bağlı bir milletin n~ ka· 
dar büyük gafletlere düşebılcce• 
ğini görüyor ve hallerine acıyor. ı 

(Yorba) gazetesi galiba şu· 
l\Un hiç fa11kında değil ki Av~u
Pada bir haıp var. Ana he:de~e 
Varanuya.n Alman kuvvetı, • 

' 

siyası, fikri ve lktısadl inşa. ve lh· 
":~ı;.·:&~ill yası için iş beraberliğini ve Afrlka· 

nın Avrupa ve Fransız • Almım nıt.
ıml iştiraki suretlle ı.stısmn.rını ihtl· 
va eylemektedir. 

Yeni parti, bir eski muharipler ce
miyeti relsl olan Marcel Deat ile 
Troy ve Laval'in samimi dostu oldu· 
ğu söylenen de Fontenoy taro.!mdan 
ııcvk ve idare cdllmektcdlr. 

• Afri~ada İtalyanlar her tara fa .sıkıatırılmaktndır. Harekat Libya da tabii cereyanını takip ederken 
fl<~detlı ~u~nrebeler sırasının Erıtreye geçtiğini haber alıyoruz. Diğer tnrııftan hür frnnsı:tlnr da her 
~.ırsn!~an ıstıfnde ederek İtalyanlan hı!"Palıyorlar. Geçe'!lcrde hür Fransızların hCY:in sÜ\•nr bir kolu 
uç gunde 480 Km. k atederek M orzuk u basmııtı. Resmım.iz Fransızların hecin sÜvQJ'larını gösteriyor. 

j B Bİ ı -
"b" d""rt tara· Polyonun yaptı~ı gi ı o 

fa yayılıyor,• h er tarafı Y?'klıya· 
rak zayıf naktahır ke~f.etrnıye ça· 
lışıyor. Böyle noktala~dan da 
içeri süzülüp ayak bastısı. rnem· 
leketlcrü maddi varlıklarılc, şe• 
rcflerile, istiklulleril~ beraber 

Amerllia Cümhurreisinin ~ahsi mümessili oluo Balkan 
ricalile a örüstükten ve Roosevelt'in mesajlarını verdik
ten sonra memleketimize de aelen Albay Donohan ' ın 
Ankaraya muvasalatını bildirmistik. Yukardaki resim
ler, Albayın Ankara aarına muvasalahnda alınmıştır. 

.. ::. ·· ·· o !!..·le ıbır yayılma• .... muruyor, ov;r l 
nın akıl ve mantık hud~t ~~mı 
takip etmediğini, tarmte'kı dı.g~r 
misaller gösteriyor. Bun~n ı~ın 
iutiklaline, varlığına, emnı:»e:~~ 
kıymet veren her millet. gozu 

Hollanda 
Hindistanı 

·· heves~ 
açık bddemiye, tcc.avuz. .. tk 
ıerini dahili ıbirtiği ve hancı uv- Yeni Nizama 
veti sayesind e ipt idadan kı~ıya. • R 
her ııeyc ret-men tecavüze usrar· Girmeğı et 
ea toproğı ve ~ikluli için vuruş- ETIİGİNİ BiLDiRDi 
mıya mcc.burdur. 

Biz Tra:kyada kuvvet bekletir· Londra, 2 (A.A.) Öğrenildi-
ken, Bulgaristanı bir aaniye için ğine göre HQlanda Hindıstanının 
hatınmızdan gcçlıııneyiz. Bizim 'J".oıkio elçisi General Pabst. J apon ı 
göz.ümüz dışerrda dcğıldir. Bizim hitkumetıne ıbir mesaj tevdi etmek 
anladığımız milli emel, istiklali- üzere talimat almı~tır • .Bu weııaj-

. · korumaktan ve halkımızın da, Japon hariciye nazırının 20 
mızı h bi.lg" . . her kanunusanide söyledıği nutukta 
sagv lığını, re fa ını, . ısını d h k 

k l 1 <nnak .,aııki Hollan<la Hın ı:stanı ,a • 
vasıta lle yü se t.mıye ça •ı.-·· • ~ ı · 
tan ibarertlr. Bulgar toprağı hak· kmda kulianılan söz erin manası 
kında en kürük bir tecavüz eme- ne olursa olsun Hollanda Hındis· 

... b tanının herhangi bir devletin ida-li besliyebileceğirnizi ve .. unun ._ ı 
'k.l 1 rctıi altında §llr'ki Asyada 'Kuru ~-

İçin askeri fedakarlr arıdgozed av - ~ .. ~- yeni nizama iştira:k1 rcddetlı· 
dığımızı sanmak,, doğru an og· ..... ~ 

ği bııdirilme<ktcdir. 
ruya deliliktir. Hollanda elçisi ayni zamanda 

A'klı başında Bul~arlar •. §U::~ hükfunetinin bu kabil fikirlerle 
elbette derhal kavrarlar kı eg id b 

General 
Veygand 
Fransızları 

Mareşal Petain'e 
fTtMAOA OAVı:.T ElTf 

Partiyi Kuranlar 

Lavalcilermiş ! 

gord 
iiştD 

t 

PARTİNİN HATİBi VICHY İTALYANLAR HABEŞİSTAN-
HOKOMETİNE HÜCUM ETTİ DA DA RİCA T EDİYORLAR 

Londra, 2 (A.A.) - Pariste teş

kil edilen yeni parti hakkında bura.
ya. gelen maHl.ma.ta göre, bu parti, 
Alman taraftarı hissiyatları ile ta
nımnış Fransızlardan ml\rekkeptlr. 
Bunların arasında :Marccl Deat' ta 
vardır. Laval, bu partide bulunma· 
makla beraber, bu yeni harekele ri-
yaset etmcsınin kendisinden istene· 
ceği pek muhtemeldir. 

La'lialln dostu can de otıl noy, 
Pnrts radyosunda sl:Sylcdlği bir nu
tukla yeni partinin kurulmuş oldu· 

j !Unu bildirmiştir. 
i de ı.~ontenoy, bu nutkunda c.zcUm· 

Je demiştir ki: 

1 
Fransanın istikbali, Almanya ile 

y. :ı.cağı iş birliğine bağlıdır. Derhal 
1 • 

Kahire, 2 (A.A. ) - lngiliz 
umumi karargahının tebliği: 

Ubya'da, ıkuvvetlerunizin ta· 
haşşüdü, Deme' nin garbında, 
muntazam surette devam c'tmek-
tedir. ~ 

Eritre' de, -kıtalarımız dün sabah 
Agordat şehrini zaptetmişler, yüz. 
]erce esir lı.nışlar, 'birçok top ve 
motorlu na liyc vasıt.nları iğti· J 
nnm etmi§lerdir. Bundan bıı ka 
altı orta siklette lıalyan tankı, 
beş hnfif tank ve 15 top -!tahrip et· 
tik. Düşm n, J ngilız ve Hint kı· 
taları tarafından yapılan nihai fıü
cum esnasında birçok kayıp kay· 
detmişlendir. İngiliz hava kuvvet.. 

: Almanya. ile ış birliği yapmal ı yız. 
1 Fakat Vlşl, bu işbirliğine yunıı.şma· ============= 

(De,·amı : !"ıı.. 5, ısu, 5 tc) X 

· maklndır. 
, do l•'ontenoy, bllAhare '\'işi hUkQ· 

i
l metinin azasına şiddetle hUeum et
miştir. Hatip, 'Mareşal Pctnln'ın is· 
mini zikretmemiş, fakat .Mareşalın 
iş arkadıışlarına. ve bilhassa hariciye 
nazırı Flandin'c hücumlar yapmıştır. 

eta • 
çı sa 

.qün Şehrimizde Büyük 
Bir Ayin Y apzldı 

A 

Ayinde Vilayet, Parti ve Belediye 
Konsoloslar Bulundulal' Erkanıyle 

G eneral M etaksas İçin dün yapılan ruha ni iıyinde 

kcndilCTi de istiklallerini korum~k harekatını sevk ve nre veya u 
. . rl büyük bir dcvletın fikirlerin ırnuhtemcl tatbikatı ne· 
ıstiyo ansa ve . d.. . c ta· ticclerini kabul etmeainin hiçbir J S ç 
ildi bir maşası halını e uful or· zaıman be'klenilm.~csi lfızımgcl-ı on are 
raftar +bulunmuyor arsa ed :ı.. .... 

YUNAı. B RBI j 

Denizde 
Darbe 

YUNAN DENIZAL TiSi BiR 
VAPUR BATIRDI 

Elen milletinin .müteveffa ba§· ı er4<.fını ile tnbia1ile aralarındaki 
vekili, znfcr ~n~ası J~~ ~ct~ksas- harp vaziyeti yüzünden ltnlyan 
eın ruhun~n ıst~ıı.hati ı~ın du~ ~~- konsolosu müstesna olarak diğer 
bah Tııksımdclcı Ayatrıyada ıkılı. bütün kon oloslnr bulunuyorlardı. 
sesind.c ~m~":'i teessür arasında 

1 
Yalnız Alman ıbnşkon olosluğu 

ruhanı bır nyrn ynpılmı ır. rahatsızlığı dolayı ile ;,yindc bu· 
Ayi!1d.c ) ' nli 'Ve Bcl7~iyc Reisi lunamamış ve Yunan general l;on

Dr .. L~t~ı Kırd.ar, Pnrtı ıdarc he- solosluğuna bır mektup göndere· 
yetı reun lzmır mebusu Reşat rek bulunamadığı içın mazeret 
Mimaroğlu, Vtlayet ve Belediye beyan ctmi tir. 

dusuna Bul.gariStanı tehdit ~ en diğini '~-n -~~_-•_r. __ 

bir kuvvet değil. Türk istiklal ~c Ô Weygand Hitler Peteni 
emniyeti ile beraber Bulgar ıs- Metaksas ldü Londra. ı (A.A.) - Londr:t· iSTİFA ETTİRMEK iSTiYOR 

Atlno, 2 (A.A.) - Yunan bahriye ===;:=:===;,,,..~===================-
neznreti, ıo bin tonluk bir İtalyan ı·MLAM 'Z HAK rrJNDA .:.ı_ı• 1 n:.-hni de koruyan 

LIK a ve em ~~.. k r ya g"elcn ha'bcrlere göre, General Londra, 2 (A.A.) - lılUstııkU Fran 
bir kuvvet gözHe bakma azım· y 4 Ag"' ustos d ıc1·· c . d L' 

\"apurunun 28/ 29 ktınunusanl gecesi ~ 

aşasın W eygan • un e..ı:aır e uır nu· sız ajansı blldlrlyor: 
dırB. u "ttibarı"" Tu_..J_ kuvveti Bul· Ati ajansı tuk söylemiştir. Observer gazetesinin dlplomıı.şl 

• ,.. ~ d Atına. 2 (A.A.) - na. General \Vcygand, bütün Fran. i Hitl 1 P 1 tb 
garlar irin bir tehlike unııuru d e• ·ıd· ıyor· sızları, Marcsal Petain'in etrafm· muharrır' er n ar B ma UH· 
~ "' rd ru ur bı ır • N"kUludis Nikı" • tınrn Vlşi hUkQınetlne karJJı hUcum-eriJ, ancak b"ır ya ım unsu d : t n"Fn"T 1 • l 11. 1 1 ı" tı" "' l Matbua n .... ~ • da top ımın ıya ve '' ar~a e • ıarını neşretmek ırurotılc l' ransızla· 

Balkanlarda m illi eme enı· mecmuasında cYe.şnsın 4 a~staa (Devamı : a. 15, :sti. ı de) + h 
len. b.. ..k devletlerin Balkan kal ş- nn Petaln'e karşı uınımetıerlnl mey 

şey, uyu . lt 1936> başlığı nltında bir ma 0 ne ============= dana çıkarmak, Mareşali istifaya 

Brendlzl açıklannda l'apanlkolis a
dındaki Yunan Denlzaltuıı tarnfından 
torpılleneı·ek batırıldığını bıldlnnck· 

tedir. 

Yeniden Mühim 
Mevzr er Alındı rnc:mlcltetlcrinr hükümlen ad~n- ederek diyor ki: Halı.faksa Yenı· mecbur etmek ve bu sureue Alman· 

d · ,,_ d alet ıye r .. nıcu altında ol· 
a tutmak ve ıca:oın a BUyUk bir acının .,... yanın Fransa hUkQmetinden kopar- Atlnıı, 2 (A.A.) - Dün akşam 

kullanmak için icat ettikleri?'~· ğum halde sevgili bUyUk şe!lmizın Temı·nat mış olduğu Fransız filosu ne BI· neşredilen 98 numaralı Yunan tcbll· 
dir. Bir çen'<>elin ucun.a s. eçmlefın du dik zxyaına nğlıynn milyon ~nrtc'i ele ,.,.,.irmek oldu"""•nu yaz- "'l 
b •-o ..JI... tara beklenme tmck için ~ bir ..,.. o~~ eıu t> : 

u Yemin ycnilccdk hıvuır Elen'c ıutap 0 ı (A A ) M maktadır. Fakat HiUerln başvurmak Cephenin muhtelif noktalnnnda A~ 11-1 uzaktan ı_arca tırı ..,.azı..-orum. :Mctaksnııın c- Vaşingron, . . - e-
Yo~ur. Hani lba ııı. an " " l" . . . B BI d '" lstedllH bu çarenin boşa çıkaca""" ıruwctlcrlmlz muvaffakıyetli mnvzu 1 na kaç sa dilccekUr. vazifemi· lbusan mec t!ı rem . oom,. un -o• c.• .,. 
a datnıak için oltaların ucu k serine devam e ruhu bize yol İngiliz büyük cl~i Lord Halıfoks tahmin edilmektedir. Bu çareye baş- muharebeler y~pmışlnr ve mUhlm 
maden parçalan takarla.r

1
•
1 

tıt· 1 zı ifa ederken onun __,.amını 0 • la görüşmüş ve lngiltcreye yardım vurmanın sebebi, zannolunduğuna gô mevziler işgal eylemişlerdir. Bir çok 
0 na benzer. Haris bir mı et ır ektir' Tarihi P•vo· 3.• ı_ • • b"" -~ HIUcrln mihver devletlerinin Ak· otomatik ~•t"h, hnvan topu \•e her gÖStcrcc • 

1
, edeceğiz. Kralın hakkındaıra ganun proJcsmın U· .,, .,. .. "" 

defa bu zokayı yuttu .mu, v~r nuna ka.dnr tatbl' k müttehit yük tadilat yapılmaksızın mcbu- denizde uğradıkları muvaffnkıyetaız. cins harp malzemesi iğtinam ettik. 
hayırını gör ..• O büyük devletıl] idaresi altında çalışara galip gele· san meclisi tarafından kabul cdi· ilk yüzl\ndcn dUçar olduğu hayal in· 270 esir aldık. Bunlar arasında SU· 

esiri olur, gider. kalacağız ve dUşmana leccğini İngiliz büyük clçişİne te· klsarıdIT. lngilizlcrin Llbyada surat· baylar da vardır . 
. Makcdonvndaki çete kavga!~- · 1· (De\11mı : Sa. 3, ~lı. 4 te) = (De,'tUııı: ba. S, SU, 8 da) * 1 ,,_ h B ı ğiz. . ~a 5 Sli. 6 t e) XX min etmış ır. 

:::::d~b~'"~::::··~!e~~~c~.b=~~·~ı de:) ~a. ==De,·an:=:ll· ~ ·::::· ~=;;C:t;I ~A~Y;;E;:;T~Y~Ü~· Z~Üb-N;;:D;:;E:;:N;=== 
['Dünkü Maçlar l SÖ EN BiR OCAK 
flrliJ Tam Allı Seneyi Kô.buslar Arasında 

canlı bir anında 
a ının en neye 

Beyoğluspor m ç u··tunlarımızda -
f ·ı· 11 .nor s - Maçların ta Si u vr 

o • 

Geçiren ihtiyar Ana ile Konuştum 
Altı sene bir aileyi azabı ve 

h yecanı altında ezen Kusımpaşa 
f ecıasını tetkik için vapurdan is· 

1 kaclcye çıktım. Bahri) c caddesin
\ deki dereyi örten asfaltın üst~n

• de ilerliyorum. Dere mahallesınc 
elirken gözüm bir !tığımın çul· 

fağına takıldı. Beş altı a~~c evvel 

1 

kovalamaca oynıyan ık ı çocuk 
bu çatlaktan girdıkleri zaman 
kirli suların içinde boğazına ve 

Konuşan ve Yazan: 
M. y • 

boğarak kafasın ı ez.mişler ve aya
ğına bir İp geçirerek yabani bir 
h ayvan leşi gıbi lağımın karan- j 
lı'k .köşelerine eürüklcmişlcrdi. 
rakat uyumıynn adalet onları 

ayağına ip geçirilmiş ıbir kadın tak"p ~ıyordu. Bir kovalamaca j 
d" .. .. 1 rc1· cnnılcr in bileklerine kelepçe vur-

cesc ı gonnu§ e L mıya kafi geldi. Katiller yaka-
Parasını soyduktan sonra ada· landılar ve tüyler ürperten cinıı-

letin takibinden. kurtulmak isti- yctlerinin hesa~ını v~:diler. 1 
yen merhaırnetsızler bu kad ı nı I (U 'anu: a. 6, u. 1 de) -

Türk Şivesin i Korumak 
Tadi11ere iht imal 

için 
Var 

Bazı 

Ankara, (Husus!) - TUrk dlll, im
lflsı, ecnebi ltelimclcrln yazılış tar· 
zı gibi meseleler üzerinde esaslı tet
kiklere başlanmıştır. İmltı. meselesi· 

• 
nl tııUult etmek llzerc burada, tn· 
nınmış muharrir ve mualllmlcrdcn 
Nurullah Atnç, Nureddin Artan, Cev 

(Demmı: Sn. 5, Slı. 2 de) ** 

J aponya - Sen bcnım h eybe tımdcn korkmadan lngiltereye 
nasıl yardım vadediyursun? ! 
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Vichy'ye arşı 
Hazırlanan Plan 

Amerika Deniz Kuv 
vetlerini Artırıyor 
\'aşfrıgt(ından G"clcn Jıal.ıerler, Amo

rlk rıın, de~b. ku\"\ etlcrtnl bir mı U 
nrttınruya knrnr \'erdiğini bildiri.' or. 
l 'cnl tczg:'ilılarc!;ı lnş ına haşlıuulao 

bu gemUer bittiği r. mıın Am rtAA 
chln) nnın en bil) lılt fll05un nıııllk 

olıu-ııl tır. 

Yozan: Vahdet GOLTEKiı 
c:F ransız muammıuH> nın ye• 

ni b,, aaılhı.sı karşısında buıunu
)'c.rıu. F ransanın, ışgal aıtmda 
Ve ış.,al hartcınde olma.X tizere 
ikıyc ayrılışındarı:berı, Adeta ıkı 
h Umet me11'.e21 mevcwttu. 
Bunlard n bırı Parıs, dığeri 

ıclıy ıdı ve Parıs tamnmile Al· 
ll'lan h kimıyeti aKında.kı Fran
sayı tet:nsıl ederken Vi.dıy za· 
rnan zaman daha mUsıta:kü bir 
81Yııset takıp etmek temayuılınü 
Msterİyıord u. 

BugUn Parisle Vıic::hy'nin brr· 
biıınden daha ziyade ıı.yrıldığı· 
nı gör~orın:. M. Laval':in fııli 
idaresı altında olduğu anlaşılan 
:Yeni bır ısıyasi t.cı.«ıınt kurul
muştur. Rrusşemblcment nitllO• 
nal populaıre c:Mılli halk top
lcınması~ ısmın: ~ryan bu te§· 
kııaı oıındikı halde bır par.ti rna· 
hty4;-tıni haızdir. 

Dığer taraftan, M. Uıval'in 
Bcrline hareket ettiği de h ber 
verıımcı"t'eıdrr. EıSıci b~kil 
rrıuavınının Alman hükumet 
merkezinden yeni dircktıtJerl_e 
Celecçğı ve sb'~i Ja~ilatınıı bır 
lbııliyct pr9grnmı QLZeceği anla· 
§ılıYor. 

J:iu, Abnanyanın, tnmami~~ 
hô.~imiyetı altın almak i:stcdıgı 
rrıemtckederde t1Ltbık edegcldı· 
fa aı.yaeı m ncwa ra çqk be~i
Ycn bır hiıd ir. Aım ny nın 
•Qn zı»nan ard11 Frıınsadan yıeni 
taleplerde bulunduğu ve bun
ların Mar 1 Peıtıun tarafuıdan 
rcddcdiıdiiı ç{c hııtırlanrı~k olur· 
ısa Alm ny nın, bndı emri ve 
plinı ile kunılduğu a ~r ol n 
Ycnı Fr n~ız p rıısinın hedefini 
ani m hıç dcı r:or dcği~dir. . 

Aımanya, Partste te al edı
len bu ıyut p11rt.iye, bütün i • 
gal atıındakı Frıınsa_yu §A!ll4i bir 
cereyan ıeıklini pc'k kohlyca ve: 
rehihr ve bunu Vlcfıy hükfunctı 
aleyhine kullnnnbilir. Bu auret
le, bır müddet ovvcl, M. La
val'in ı~ını M r~I Pctain 
üzerine tazyikte kullanmak isti-

15 blı· 

B •yüklüğünc pişbetle yaralan hafif olan 
u cyalda duruyor 

T cpcdelenU Ali Paşanın ma
ceraları hnliında h<-r dilde sayı· 
aız kitaplar '\ardır. Alwandr 
Duma, Monte Kristo romanında 
kendisine yer veıımi§, Ali Paşa 
fillmlere de giıı'nittir. 

Tepedelen bugün Yunanlıların 
elinde bulun~r. Bu ıhldlsenln 
f ~pedelenli Ali Pa1ayı hatıra ge· 
tirmemesine ve ona ait hrı.-tıralan 

ugun Y unanhların 
Elin Geçen Tepede 
len, Ta. ihin En Heye 
canlı Bir Romanına 
Sahne O 1 an Yerdir 

hal ele geçiriyor. Napolyıon ı 
- Oraaım biz alacaktık. ne 

yapıyorsun? 

Dıye çi ı..cnnca §U cevabı "-eri· 
y>0r: 

lr •ı kettin garbın fi canlan.dırmamasına ihtimal yçk-
Alınan tayYa. ıngı tere geçmiftir. ıur. Yorum. 

releri; beş ayda, Vilayetlerde Bil'1iln '1Jlcmle!kr.tlerin tarihi ka. Yazan : Napolyon, Ballmnlara hfıkim 

- Aman efendim, ben koyu 
cümhurıvct taraftarıyım. Sahıl· 

lerde istibdat tıırakarı dcrebcy
lcri var, onların hakkından geıı· 

Bü.yük Brit~nya H Ik Sın t udllrler- na.tırıl m, TcpedclenU Ali Paoa- olma'k hevesi.eri ıgöatcnncc Bn-
üzerine 6 milyon ve a 1 de tahrih t hak- ş rl< V3 Bir Kehanet dım mcra.kh 'bir rom n ahrQ.mB· ter 1 1 bıalı bu tehlikeye kıır§ı lngıltere 
747 bin kilo &mel do~ bir mna gUç t düf edıtlr. Tarihte ve Rusya il ittifak ediyor, Te-
bomba atını§. B b eöylemc.k r.n. Do\" m eden Qln • 1apon muhartı onun k dnr gaddar yırtıcı ıkuı z. pedelenli o tarnfı işınc uygun go· 
350 yük vagonu om a ara ktuıı yoktur. in· b ı, ll()O f>O • mı lçlnd ıYaponlanr dır, Entrika da rom ııın Borfıya- rerek dedıal Napolyona ıkarşı 
kadar... 'llz ıtansörü, bu çtiklıırı ı!ördUnc:U mutıarebedlr, Hl ıarma el Qpıürd>ılir, f tılu ve mi· dönüyor. 0 kadar himıetleri go· 

Hunun yarısı, Al t buaınta pc-k ke~ kehanete göre, Uuılt şnrkın ınuknd fuz ıhmnnda, munsın, l;>aznn mı.it· rühiyo: k.i lngilteredn Nclson 
3. 187.000 kil~- iŞ ) tum. Hance bir deratı dört mnhArebe n tlc inde ta tefakj, hazan duşmanı Nnpolyon- kendunne tobnk mektubu yollu-
6U Londta üıerı- ey ıız.m sına 6 Yl110 edecektir. d n kalır yeri yıoklur. Her • tı yor. 
ne dliçnÜ§· Cc· g4ı Sout· 'meydan vcrmiyıor. 1 llulll 3 edelim: tS!H - 1895 Çin nilcaınin düpnanınrile do.u on• İngilizler Yunan adalanıuı ve 
ri kalanı dn Binnİn af:~erpool. Almanlar, .kcstf hava taıırruzla. Jıııxın h rbl, gııllp .'Juponyıı - çı dört ya11mda yeltm bir QO<ıugun, Pra ay yerle ıncc bu defa Pra· 
hamptol n ~~~;~~dt'a.... rı ile ln-g1lıız ısanayı me~e1lcrıni kara lC deniz lmrvetıerlnl tılr len Arnavııtıuk, 1 aıya v-e Mor ya 8 yı ıkurt.arm~ ve l~uızlc:rin 
Bri:st<> ve q d silah ve tahrip ve bu aur tJe lngıhzlcre glln muka,cınettcrı ı;onm !!llllılnrır ~ ım bır yarı hukundnr hatme BaLkanl rdan ayağını esme 

Al.nrtınların maksa.. ı, d teslim f'ıtı. ı~aımt JUrrı nyıı. nu~·· N 
fabr.ikalarmın ibulun ~- cpesb dedirtmeye ça.ısıyorlQf. çıknııı.sının ve po.yon devrının içın polY'Qnln ıWu x edıyar. 

~ayy~~~rleri, demir •nıtııy.iini. !'• Bin:ıenaleydı, hın·a düeı.osu bil vrı l"ran ;ınm mUil hr.ıl 1 n,uı~rır. .Jıı Avrupoıısında bırınc.ı derccdc bır 1ij14 de lngıli2ler ıburuını tek-
~ şcıu I ahrip etmdttır. tün ştddetile devam ediyor. İn· pnn~·n, h:.ırp gııyelerlııln 1ı r ı'IJnı" rol oynı:nıa~ının hı .. fıye111, ınrıhın rar hyorlnr. T epcdclenli yeni-
c.a8,~~~~~S :~~1 t~rınde en milt· gi:izler büıtün kuvvetlerate ınu;ca- ıtdan "'azgecmek nıe<'buMJ tinde imi en hcyecanıı macera.arından bıı ı. den lngııtereyc itturık teklif edı· 
L::::n kesif hilcwnlarını HnA• vl emedt ıgös~erdıyorlar, manevıynt· ı ı.1001 • 1001' Ru • Jopon h rtıı dir, yıor, tlı Londray kadar bir sefa-
,..... "- ttıl r nrı a ""'l'ln e T d l d' {I ret heuctı "<>lluv.or, Pr gayı İn-. ~ı.. l rine teVCın c e • N J -1 ··: U h bubal O::ıllp l pPn . 11k d fa ol rıık hr epe e enın Ufnesı m nııse· .1 J .1· 

yı 9""-''tr el 1 suallerden bi· orma \'azıye e, u betile f:ıu htKiıyeyı lmıacn goz.dcn T"'pedelenlı' Ali PRıuı. gıUzlerden alarak B lkıınınra ec· Merak a soru an -'"· . Lo d L 1 "ZI r ordu n, rılor ordıısıınıın im "' -,-
rl

• de ••ndur: Londranın halı, man- me .... ezı otan n ra Vt ıveıpo J ,,, geç.ırme-k zahmete de er. ı ncbı sokmamak aıy act.ıru yuru· 
...- rıhtımlarına her ı;Lin üç büyuk şı ındB mnl;lf!p olilu. nponfD, v Orı sekıztncl asrın ortalarında 81,>ylc mcWtı aah i olunc , tuy.or. 

ı;arası nasıl}... d d d BU . k B t nln ımnllnc ~·<>rlr:Jtl. ,,k ııı e9n.ı ını :n L.es:.nJ rını 1· 
Son Zamanlarcb Lon ra an ÇL ~ılep yanaşır ı. yu rı anyn, o 8 n i h J T _.J d Al p d u ....... cpedclenli, his b kırnından 

•. b h , . . . . d 1014 • l 1 : mıım nrp. fın" epp.ı(':len c ı ıı~a ıı ınoa •CI• il. cm-·· o.uyor. v .... tııe •ate· y 
k nl nn ~nyJ- Jikle..l~e gor.e u arıtın ıaşesını tcmı:t •,;.il sene e ~ .... .., unan t-ırı al~ına du«u.-.r, •a· .,.., eu •..,. yn., ~ blll lik de' let amsıııd '110' • b d b O 1 d l "" "" .. .1- g n a . _ Jil __ ;_+l Vırane· 5 mt·".On ton bu>'-day ithal etmek ır er ) ı \"ar. ım.ın ı or u- '" ou ı.121 n n Avıony ı ib- y l .ı ...ı d 
_ı.: 1 tıı:hnp eu mc•'"'T' · . . ~· ~ 1'1 nhtı. rayı unıın gaır erı:ıe o.:> u ur. 

gc:ıu d"f tmcden uzun gczıntı• medburiyctındcdır. Mısır, ehli &unun Venecıı~e ııçtığı bır mu· ı .... 1ım P a berat vn.n :dır. Alı, ) unan ıhtıı· ıı onun müsamaha 
.,e tesa u e l I 10$7: Şimdiki hırbln rı~ .. lı-ım ı '· d 
.1 ~ tabiidir. Bunun a harvanat, ıbıra una i i.;:n arpa, et, E~cr bir cokhrınm \'t'rill!YI tm lı" hnrobe)'e karışı) or Bır k ıcnın ~enp ı; ne ar§ı ... uvv t gon ere· ıatı sııy~ınıde fıl1Lıenıyor. Yunun 
}er yıapm d ,;. b'ı t ğ ~• b v re.A liır edıyoı. f.ttı 0111zcı •·ızını .L. l"-1 1 b l l L--her, dünyanın tanı. '.ısı e. • ereya 1• yumu .... a, sc ze, ıney e, tı nf't Jinmı ı .. e bn hnrp !l:\M <11\n· muhasauuıı ıııraııında şchıt otu· 'D'"' ~ ı.n'lı u ını a ev yen ngi ız şaırı 
lX""'" ı___ L- .... L d '- l .,.1 1 J .. r e zorla ııvpr, kcndı oD-"tı rı Muh- B I delerin. binaların eıut<'rısı ovm· hı:uı a ,.ısmen... n., z'" ın 8 - ''nmn ınıılııuMerohnı tın in edecek· yor u D.. nyron zıyarctıne ge ıyıor. Avru· 
bardnnaniardan az veya ço1' mil. nede yedıkıerj muzun mli'tı:ırı tn· ttr. tar ve V~lı b~ıerıc evıendıri· panırı her tarAhnda macera arı· 
tc~r olmuştur: Sitede Sen Pol mnm 19,250.000 hevenktn Bu Ali P şanın Veli Bey adın· yor, lbn.h m acrıclercc Y ny yan daı.tılnr, Yanyaya akıp geıı· 
kilisesi. büyük gazete idarehane• İate tedbirleri ca·rat s ns"•l'U:l da lm oğıu vıır 1 ıiı.J\ kaıalı ol· k l~ının ~ rnnııK bır bQqrwnun· yor ve fepcclclenlınin bayraRI 

len·, Fleet Stret'in ist.ihbar.at Jngilizlerin .Pirer iaşe kı.rtı vıır- dugu ıçın babasının mıraıından da iııııyar, nıılı yet &bıali ser- altında toplnnıyQr. Yanyıı sar • 
d f. .. ...1 1 ·ı . H0tıral rı m hrµm lbna ... 1 .. 111ştır. bunun be • b 1. L LJ • ı· d w::..,.Jan, Belediye konseyınln tÇ· ır, t tev.ı:ıın.uc ngı ız ııstemı a .,. • tı. ır "'!fnıu;ını ve uer " v ı· yın 11 aynı zamand ~ev1t ve sa· 

vu·~ S M d H l · · b k d k iizeri~c Veıı liey dag" tııra çeAdı· lı"ı" n ı d · dı Al' f h d d J 

1 
tima mahaHi, C-iult Hali cnt ıı: §U ur: er nıılız ır asap u • J\aı•nğ"ının Uzrrlnde bir avnn h ıln ., ,. .. e nı emr~ ne,: ı, nnın u udu yıoktur. f epe e n-
ri Kilise9i. Bovv, Londra kuleaı, krunına okays:lediLmeğe anedbıu· nıın bllyiicrJt bir kutıı ... lı;lndc. eh" yor. hay-Çut Qıuyor, ra;cat Kur- dürornnını kendi oııyle öldürü· lınin her rıusu konundur. Arna· 

lH. d\Jr. Her hatta muayyen P.lr be- tılr ~"nStık lizerlndr 16 ın<'ı U\l'nl., dµiju ç~tenın hn"ıki reısı k<":ndi- yıor V'C cceııylo ölduğlinü 1 t n• vutıu ta ve 'r unanıstandn guzel· 

1 
i anM··~~ezde: Buo\dngham sarayı, del ınukabilinıçls ffi\!B)'Yen bir tı:ılmıımudan ynpılmı~ mn ltesı. JG sı dc:ğı pır. lkıncı karısı Konıçell buln yazıyor. Bundan ııom El· 4~ii g9ze ~.arpım her kız kerıd n 

:ı. 1 r.::. 1 Han. ov "dında cüıetli, hıırıs, b nı D b ya· Y ıR h. ı-..:ı 1· r ·ı d _J b Carlton oteli, Bond Strcet Fransız Jll'"°-ı>tar et a ır. ~er ~ p:ır•a or· ıncı I..lll'nln dar ~acınıı çrktığı ~- .. • e re • en.,c 111• ı • ~pc elen 1rıın rayJnı:ıı:ı u ur. 

1·1:0 .. .,; 1·\a"h ... Caa-mta v~ gimalde: pap ı$:rse b\t m t r ı ıı. man iiurlnde bulunan > l1 nkl1 kincıj>ir kaçlındır. Hankov, me~- h 1 yı, Morayı, E.rgn:boz.u Yan· Bunun içm o aırıı\arda fnz\ u-
...,....... .... d r: •• •t.ı :ı.. 2 ·ı· hur l "'pedeıen.ınırı annc:sıôır. "'aya katarak .varı mu··-'·ı·ı bır ı ı 1 1 d rd J. Y n ıv un u o auuyan Ji;0lland Hz.use, Madıun fussau. Hlluıye, 15.;ami" ım~or oı m :rclcıj!"lnln hlr pıırrı:ı!lı, O:u-rl"d<' «iv 1ı ... ,, ., 51.Wlı> zc ızı o n ıı.ı e 'C'"Tın c ı, .-ız· 

Aımanyanın bu acfcr bır ınyasi balmumu man1'en müzcaı. 6 pens idı. Sonrll. 1 ıılirı 1 O pc:n:s ynzılorlıı 1tl'lllllrtln orzu'lllr.. 1108• Vclı Be)', bu yırtıı::ı k ı:hnın haldn ;dpreye bıışlıyıor ve oğul- lnrını çırkın kıyafete koyarak A 1 
teşekkülle harekete geçtiği ve ~:tk!a: DPklu, T yrniain ı. ğ a • daha sonra 1 §ilin 6 p~nıc ındı- )'117.ılı ve liç renkli kordeın... t ıirı ltındıı haydytıu..ttan zeil- ıarını \alı dır.c şuraya bur ya PAtnnın pençcş;nc ÔU§Jllekten 
Fransadnn istediklerini ele geçir- hllinde \V.oolvü:h ıtensanesı... rildi. Kıımrı:ıl hlr aç d<'metl. 16 1111'1 810 c>ıU)iOI, bır aun ı.unm toptu- gönderıyqr, ı t.n'hul bütün bu korumııkıı. Fi kat kız) r hıç de o 
mok ıçın uğ ra§cagı anlaııuyor. Lon.drıı harap olmamıttır. Fa. Şeker de vesi.Xay8 tabidir. lrı- Ull'nln saçı... yor, 1 cpı:de.em bıı.ıyor, kendi· fı. il~led v la,rıp yutLJ)or, çünkü fı:oiırdc değiıdi, Cenç iuıdc ma· 

iht.ımal ki Alımaeya, Vidıy kat. biraz yualanmıı:ır. . gillzler çok çcy içerler. Bu &O• Parl ti'~ ınUuıvNle ııatonundn :ıh- sını mırastan mahrum bır ~mıy Ali zengindLr, l tanbula rü~vet v'i ginlerı, 1 n aaçıarı ile kızları 
hükılmeti üzerine, Pam hük6· Bun rağmen hay t ıeyrın! ta: beple adam 'başına hnf.tad ya· şa çıltnııtnn bir Nlll~llın hu tıntım1nn ıcbep oldMııır dıyc ki!rdc9ıennın ;yağdırıvor. ~ cru:lmc bağbynn Tepedelı:nlı, 
metının maskesi altımia siltihlı kip r.diyor. Afınlinin ekeerıyeU rım l~bre çay venlir. 1 ereyağ ıırnmndıı bir çol< tn kfı~t \Rr. nıın· cvıne tcş ver? or ve hepşını dı· Tep~cfelenli ıçın J tanbulla uzun şa allı mtıyıır h.aıındc i>1le 
bir yürüyüşü bile planına almı§- f hirde. Bütün gnzeıclcr, evvel· 125 gram, bir hındl, gtinde ıkl lıır, >111is~k tılr pnra ınıılmftlllnıle rı dirı )'ııkıyor. uğraffn k bır mesele değildir. Asıl Arnavutluk, 1 1 l)n, ) un nistan 
tır. Zira, Marqal Pctam' e son ~i gibi muayyen saatlerde çıkıyo.r kiiçüik pa.rç.a. Ekmek satıeı ser· <'armn·aJet nıılzesl tara.fınilıın atın li nkov, oğlu Aliy l m bır plfınlnrı Bnrıbaros zam n!".ıda ol· kızl rı ıçın cıız.ıbeııni ırnuhafuza 
Alman talepleri ile lberdıer, Müe&1eıat mesai.ine dev m edı· l>esttir. nlıııouştır. h y.dut ~tırbLycsı verıy.oı. Kendi ducu C'ihi bir donanma kurnral: clmİ§tır. 
tehdit makamında, biltiin Fran- Mesela mefhur Lloyd ecen• Şimıdiki halde fngilterede yj- C~lll\t Rıın on. 16 •nrı Ull ile lt:ı- kin ve intikcm hııılcrini Ye :ıor. bir t~rnfınn A'kdeniz-c hakim ol- !kinci Mahmut, yan müstakil 
sanın i.şgnl altına alınacağı da ~~~in 5000 mc.muru. 20 metre :ycce:k sıkıntısı yoktur. Fakat hıi- nsı l\lnrl Antuanet'ten h:ı ı:'tııı:::~: balık ruy 1 rırn lDlJIAJnll-e a11lı;>-or, ınıa.k., diğer tnrftnn da a lk nla- derclbcylerıne kıırşı her tnraft 
bildirilmıştlr. dcrirı1iğinde ve üzeri çelik levha· 'kCımct her ihtimali göz öniıue a· len-o ~ llllıır.k s:ıh'llvetın B baamın vcfotınd on dörı ya- ra büytik devlet sokmamaktır. ını.icndele aı;ınca en evvel Tepe· 

Fransız donanmasının Al- rln kaplı sığınaklarda çalıııyo.~- Junk birç~ tedbirlere Lıı~ VUl'· ltcselJ ı~ronsız rell!ıhdır. ııınd<ı Ol n oğı nla bcrııhcr da~- Bu m~sndını tcı:nin için her ko- delenli Alı paınnın uzerin.de du-
rnanyaya te.slirni ve ·fo.n~ tar. Berberleri, lokantulan,. ıu- rnu ur. Çıftçilere, cktıkleri arazL ~ lıarin Nnred n G · liyor lard h ydı.rtt~in de\~ m cdıyo!, lı'ha cirlyor, her fırıı ttım istifade ruyıar. Alı Patanın, Paça Bey adın 
denız ye hava üsleri vert~esi tüncü dükkanları, tiyatro ve aın nin her hektarı için 1 S Türk li- ıwı.er hnlıım:ıdı~nız 7. m.ın çny N~~ yet b1 .ır ıı~nb ~~yg k"~·"ı~ bır ~~~· P~~~~n d&a~,;.~~0\,;'n:: da bu dü m nını l tanbu!.dn, sa· 
gibi. ''·1· esaslı no'ktayı ihtıv. ~ ma lbı·lt'tlcri sııtan acenteleri .v. ıı .. r. rası ve bir prim vadetnı•ştır. Bu •·adf'hlnlıe lıo"duı.unıı:ı: kl\ .. Uk akn· ın -ıım eıı ı .... rn Q "Yor. rayın burnu d bır..de o~urtmesı 

lA 1 l h 1 2 ·ı 800 oııo hek .. ., ,.~ ' Al h _ _J 1 ı:. d d _._ d lilere ait olan hil hıı.ttını der- 1 .... -L -eden yeni Alman talep crın Şehre bombalar Y ~~c.n . uJUJl BUret e mı yon • rln p stlllerlnln nereden geldiğini 1 ııy-uut ılısa ovam c crı::I' ~ıncı ~~1unmuda har ket fıraatı 
reddettikten soıırıı, Mnrepl çlünya ticaret gemUerını gorto tar fazla buğday ckil~tİt. Bir· blll~or mın unuz f pdt ç.o'kB ~ara ve k~vve~_Jt_opbl~· veriyor. Jşkodra valısı Hurııt 
Petaın'tn Cezair haikına hı~b~n 

1 

etmekte devam odiyo~. 'ok ~eyler de tahdit .,ıunmu~tur. Rııkıırln bir ne\I kntmnrurn çıka~ fOr. ır rıvaycte göre, aoıd ır ~ pa Tq> denlinin tizerınc gon-
söyledıi!j nutuk da h!dzsenın 13üyiı'"k oteller de Pöylc. L.on- Me.se~ alelade 25 • 36 snyfa çı- rıı:r. ı•an~rd n ıılmnn şekeNlen 80 • define de hulara!k bu aayedc aııı d rıliyor. Zulmıınden bızar olan 
c:he.mm~yetirıi ar.t:tııımnktadır, ~a- drnnın en ınethur dansöz.lerin d~- kan gazeteler 6 sayfayn ındirll· 1'>00 di'fn chlhn tatlıdır. !'iaknrln. lf& ~·ısız mal aahrhi oluyor. Ylrmi bütun beyler al yiııne donuyor. 

tk d bDI kendt- 1 ur.· D cfıcster hınncı ka· miş.tir Hal~ ıpek satı,, menedil- lıcır lııı.'ltalıkf mllptel lnrın:ı fll)Bnı ya9ın :varmc.ıı Ergiri :vnltııi Delvi. Oğulları bile bun! r katılıyor. re~al 'bu nu un a 
1 

• d vam ett~ı . or ' 1 JL 1 Jn mı"..t->r. Ko··mür sntfivatı d .. azal- 1 K 1 P ı. r. •. • ··· ·~ ·~ B k 
eine itaate çağırırken belk1 e tını ıamamıle çelik C\"f1a r ır· ~ r. tnnıbr.dlr. Falcat. az miktarda kııl · rıe ı P an aıanın a.ızı ~111· una ve ae ·sen yıaıında olma 1• 

uzıtkta beliwne:kte olan bir tch· ı.aplntmı~ hı:r soce .. caz. ye danı tılmı~tır. lunmnk şıırtlle. .. Aksi halde h ımn- ncyıi alıyor. Faknt B.crat vali.si BUGONKO PROGRAM 1 na rn~e.n Tcpedelenli, k leye 
lik<:nin dmmanlarını ~rmckıtc "devnm ediyor. Muıteriler Bece İngiltere lhrncnbna Devanı ediyor ı;ızlığı tevlit cd~r. Ku.dr t pa nın kızını da ikinci 8 Prol'J'am 8 03 Aj k pannrak iki IK".ne dayanıyor. 
id' f l mn.hze.n:krdc yatryo~ Büyiı"k Britanyn hi.ikiımetı, !,ar 1 '-arı olaroık almıya tarn.ftardır. 8 ' . ans haberleri Nihayet Hurtııt Pat ya tell'li:m olu-

'· kon. or u bin uzun sürmcısine r.ığmen i'ırn· l<.udrd pnp, eozunu bouır k ·1 Hafif P rçalar (Pl.) 8.40/9 Ev ror. Pıaşa kendiısınf slıler Y'lizle 
lar. kibar cacldcsı catına devam eği~'IQr. 1940 şene· biri de mane:wyıı.tın snğ~ıı:mlı~ı· kızmı Avlonyalı lbrn'him p fBYA kadını - Konllfma. kabul ediyor, §8rtlnrda uyuşu u 

Edebiyat Faldilte!inde Yoklama LoınıdB ~Str:~'de lüka bir ku· ıi eylul ayında. 19 n erliıliinc dır. Şimdıye kndar lrıııılızlcrın verine Ali, isy n ç1kanyor, Er- 12 30 Pro rl1Jl1 12 33 CiUndUz; tnsıı :>~r. fa t Tepcddcnlı çadırdan 
1 olnn oıı.u I d 18 incı njslbeten ~ncı devl#lcr p·yıı· m neviy tı ne bozulmı.ış vo nı:ı de glrt Premidi, Koniçe taraf! rını k rk rka.d hü ğ 

Edebiyat fakUltcsl, talebeleri r;alış u c; ıne'Un arın " . f """ına 1 mih·ar 800 fr .. -•·tıı.. mal _._.silmi""ir. Bunu. Almanllır da B d n. 12 flO AJana h hcrl rl ıa 05 GUndllz ı;ı ·a en a an cuma u ru· 
nuyı:ı t<"'"k l,.ln bll%1 karıırlar ıılmıv- yımlC ' muliıtma giimüı bır .so Til ...., , .. ııı- "'" •·• ~ .,, alıyor. u ııra a ·~ayınıbnbuı faaıl ıırn rnmının dcıvıımı 18.20 • yor, boynu vurulup lstanbula 
txr Y" ~ ı..nıt asır ım w 1 n şon göndemıi§tir. t !tdi.k ediyorlar. Kaplan nnta, paditahın gözlinden cönderllı;yor. Dn:bnlanna isyan 

. Bu kararlar şunlardır: Fn.,.u c· tak ını moda magnza ıırı e 1 Bir hesaba gijrç, yy gemile- lngilizkıre; hava turru~I nn- <ff.ü ~:or. Ali. p iµ§ıa çat.mak 1'l Karışık program (Pl.) etmi'" o nalann~ rrı;;.~n ogu-lla-
:ın tllrkolojl, coğrafya zümresi ~e-: m~l şnp1>alannı, ~·-çam:~rğ:: rirrden 12 de 7 llJ. yühl bcr!J.ber d nı. bombalardan. yiyecek mah· için onun üzenno yüriiyor ve Kııp. 18. Progrn-,n 18.03 Radyo c~ or- rı d.,, anıi akıb;te ~"-uvnr. 
eıcrı mevcut tallmntnıuneyc g r<', t shir cdiyıor. ıger derı;.,,.ltılan. A"""'flreler veya rumıy· etuıden b htodild;iii zaman 1 •- d ı· 1 Ld f k '4ö• .1-

llk Etttillka lmtihanmı dört sömestr nnlı eıı mekanları da dolu... ...... ,,, b 1 .., b anı 11.cn i 'Y e ö UrüYor. - cstrBSı 18.40 Kanışık şarlular 1015 Bu yırtıcı ku;ıun hayatı hak· 
sonunda vermek mecburiyetindedir· za ~~ndcn ın sı114İ ye i.ktısadt harp Jiemileri tanfı Hlaıı batml· lka.y;ıaız ir tavır u e«:va ı vo- yan eden 1 kodrıı val° İnin de ?oH\zlk l\1c tıur Vlolonısll<'r CPI.) kında her dilde aayısız ık:itııp yn-
lcr. Talebeyi dört sömestr ıonuna ka· uun ~-''bardımanlardıın ne maktadır. Ge~tll terr.muoı; ııym• riyor ar: hekkından geliyor. l 787 de Ruı :ı.D.30 Aj ns h lx'rlcrl 19.fi Radyo ulmı~n. Aleks ndr Duma da 
d h ya.tl oo.ııı ld ~ aa ,i 1.',5 1B :on uysı Oky ııusa - cWc can take it: dayan· v Avustury ha le· i.ft' k ince saz h y tı 2015 R d t T ed 1 )" k H d d' 
ar bUgt bakımından yoklnmnsız bı· da eceye kadar mütcesşir 0 

u • •• ,uı' nüotür. f &Jh:, 4,500.000 crığıu. Yunanlılıırın Amnvutfok. cderdk kcnd1ni T~~=bro/r'Q sı, 20,4~ M~z~: Gc~çler ~!~d!1':eı:: l>i~ptip ~~~t~~:~ ~~u ~o;.;: KT:~ 
r knıak doğru bulunme.maktadır. Btı er • bir sahayı kaplıyan .. sın~ı 'o"'." d" m"hnllcr:nc :vasıl ol· ta, lnaı'lız" lerln LibvadaJ-' •afer· ı0-nnkı' .. ayıf 1 · -Lul b~·I cü. nun foin bu ıene başında fakl\lteye GentŞ dk az zarar garmu~ • .,., " ., o ""' KJ ... ...... ., oo n.o ~, )mnı 21 MUzlk Dinleyici lBtelucrl to romanınn Jcarıştınyor, Tepe· 
kA d 1 trııf müeşseseler P harap n.ıı,~ur. leri. bu hiç bir vakit sansılmıyan retli bir adam /bulunca dört elle ~1.30 l{onuŞlllıı. 21.45 Radyo orkcs- delcnliye Moqtc Kristo filminde 

:Y 41lm19 olıın tUrkoloj ve co - .. u 'buki liman kı3Illcn - İqaı·liz maneviyatı uiikaek mane'""-tı, ....:-adı b'- k"'t daLa l K d' · 1 ri 2" " 
:'t'A ZUmrelerl t:al<'beııl sene nlhaye· tur. na• hcmıcn felce ug· " '... · v- ...... n '6 n ean ıyıor. en ısme VC2ir ik v • tra.ııı 22.3{) Ajarıs llt!.brrle ... 4., Cnz ve diğt'r bir, iki ıbüyük filimde de 
tinde profesörler wııtından bir yQk· ı o~u§, 'h~: faaliyeti. mcnıle· Harpte en büyük •il hl takviye etmı..,tir. riliyor ve Yanye.ya vali oluyor. l lmnd (Pl.) 23.25 • 23.30 Kapanış rol veriliyor. 
~rna iıntlllanrna tAbi tutulac:ı.klaraır raınıştır. 

GiTME KAL BURADA ... 
I ğU dh·anda .aofrı.ıldu, ı•c: ka· 

\l~llya m~firlne sordu: - Hayır! Vasılya, dedi. Vck od rı 
Ya.- Ya sen, Antorıyıı. nasılsın 1 JJa· dar memnun d tılJm. Hele ~n 

lın<ıan ıncmnun musun? beri çok canım sıkrlJYor. 
\Tıuıııya, hor pazar gUnö, kendi gi· - Niçin?··· 

bı t edl· _ "!ildllri" ı. lkıı.mct \•C61lW":!.~.· SltJnık birkaç dostunu dııvc •' .1 .,,..- ·~ ... 
Yo ı r ııcmclt ıstamiypr. A.Y sonu ' 

r, onıarıa s!Syl şlyor. dertlCŞ yo • n ..... ımak 1.ırtanbul ~rket· 
clıı ı Jtiyı:cf cn a,, ~.. • 8unıarın ıccrslnde en guzel ve k mecburiyetindeyim ..• 
~~ ~ ~ arı Antonya idi. _ VııJı vıı)ı! Çar .... 
~ll:ı.ı çıluncn Ru::yııd:m ıuıçım~. - Yok ~bL.. n· 
lı buıa gelm~tl. Etmasııı.rmı sat· Ycrlj)er dunırkcn yıı.bancılarm ~u 

' 8c:vogıunda küçük bir prı.stahano ıarı muvafık g!!rlllmllyor. 
l{;tı. J.cazand ..ı.. ile sade \'e yal· ıışms bil t)lkWUk TUrkl re TUrk 
nıı b •e;• para da pek ta ... 

lr hayat g ciriyordu. d • .,,.uere alt. .• 
0Uıe1 kadın, uzanır gibi otur u- ""'" 

- MUst<>sna olarak size... teroen ııan11 da bl1yle birini bulalım . mnk lstemem4'U. Onunın 1fü defa G rlp rilyalarl baha etti. Çok 
- lsttsna yok. Her yere bat vur- - J3llmcm na.sal olur?... evlenme memurunun önUnd kartı· ~lı ve ııkınt.ılı idi. Nlı;in? Bunu 

dwn. Beyhude... - Pek tUA olur·· Yarından t ıl l8'acaktı. 1 kendi dt bilmiyordu. Dqııın çıkmalt, 
- Tabllyetinl dcğf,tır... yok. Münasip birini bulacnğnıı. Söz Remzi, uzun boylu, yakı?rklı. ta- biraz hava "1mak istedi. 
- Kabul etmiyorlar artık... vcrtyorum sana · kat yoıı;:un almalı bir adamdr. üa- Bu 8lrnda wzmetçl kadın. yaban ı 
- O halde benim gibi yap, bir Antonya, bir rın dUŞtlndU ve: tünde sııdo. zarlt bir elblııe vardı. Bu bbinln g ldiğl.nl, kendlsini glSrm k 

'l'Qrkle evlen... - Peki, dcdL Madem ki başka nu, avans olarak aldığı para ile te· '3todltf.nl ba.ber verdi. 
- HUrriyeUml feda edem m... çare yok... darlk ctUğlne 'üpbe yolttu, .\c bu gel n kln1dl? nk evvel, 
Antonyanm bu aöz1.1 kahkahayı McrıuıJm bltUkten sonra bllytlk bir kabılJ etmek t.tem dl. Sonra fikrini 

nıuclp oldu. Vasllya: lkt ı;11n eonra Vasllyn geldi. MU· nrzaketl~ eğildi, Antonyıı.nın elini d ğ!.ştlrdl, salona indi. K.ocaaını fi. 
_ Bunun da c;ar 1 var, dedi. BI· nasip blrlnl buldıığunıı 8u> 1 dl· öp.U, ve huh na gırdl. Dairenin kıı· rünce: 

rinl bulalım, dine biraz para ver· - Kibar bir aileden, fııkat l<(itUI pısında bt'ldlycn otomobile kadar gıs. - Siz hıı! Niçin c-cldlnlz? ... 
unı. Evlenme muamelcııl blttfüten talihi yüzUndeQ fakir dUşmU.Ş... türdU. Sellmlıyaralt ı,;ckildl, Tüne Diye bnğumaktan ke.'ldlni alama· 
eonra çektllr, gider. Sen de buradıı Antonyıı sevindi. R mi munmcle- le dotl'nı yUrUdU. dL 
kalmım... nln en kısa bir zamanda yapılması· Antonya, doğnı evine geldi acclc _ M bu)'lll1ınuz, taa.hJlUdUrn bllll-

- İyi ama, ya glbnck istemezse cı nı blr iş adamına havale cttı. qoyundu, divana u:undı Hayatında rına sizi rnh taız ediyorum ... 
_ Gitmez olur mu hl9 ... Bu, bir- Oenç !(adın, evlenme d:ılrcslne gl· ilk defa olarak bir t>ofltılt duyuyor, _ Denden daha ne istiyorsunuz" 
larıntn yapbğl şey ... Çar~lz ka· dcceğl günUn arifesinde güzel bir yalnızlığının acısını hlsScdlYordu Alacagınızı ııldınız ya ... 

~rı..~ Daha geçenlerde. tıınıdıkla· ı buket rldı. Buketlll üzerinde bir kartı O gece. VBBilynya gıbneyc eöz ver M ı:ıa.de ediniz, azılaUiyrm. 
rırndıın blıis1, y~lı bir mUtekaltıe vardı: Remzi seven... ml~U. Fııkat gitmedi Eıkendcn yat- _ Ne lstlybrsunuz, çabuk söyle-
evtendl. Adamcağız Uç yüz lirayı al· - Bu dıı ne? Yokıı herit lfl cld· tı. ylnlz. •• 

dı gttU. Şimdi Bursada imiş, bir dUk dıye mJ aldı?.. • ı Yatnğtnm tçtn!'lo tfönfilor, d!SnUyor _ lfer k tmeytnlz. .. İ6tedlltlm is· 
kAn açmış, geçinip gtdiyormu9... Diye ııöytendl. Kocıısı olııeak ada· bir tUrlU &özlerini kapayıp uyuya- Uyece~lm bir şey ~ok ... Son zaman· 

l{anSDll aradJA'J, eorduğu yok. İ8· %111. NikAht&n evvel g!Snnck, tanı- ınıyordu. la.rd& Dıttyaç içinde ldtm. KetaneU-

mi, cesııretlml kaybetmlşUm. Bu sı· 
rada bana bir tekll!te bulundular 
DtışUnmed n k bul ettim, peki de· 
dlm. Hıı.lbukl yanılnuşım •. Dllndcn 
t>crl "'lodan rahataalıtı v yaa lı;ln· 
dt'ytm •• , JUcıı ederim, be:ıl bu azap
tan kurtarınız, f1.I vcrdlğfnlz Qç )1lz 
!ırayı almm. .. 

- Fakat, bay-
- İBnllml yln muhııfaıuı edecek· 

siniz, lstanbulda kalaıı kıımız. Bana 
gellnce, bir d.ıtın ı;1u görünmem k 
içln bu akşıım lı:mıro ı;id ceı;1m. O• 
rad hayııJinlZI ya.şıya.catım ... 

Pek ııcıltlı bir niyazla aöylcncn lnı 
sllücr Antuva.nuı ytlrcğlnc ı lt'mlş. 

tL 
RMıZI, cevap beklemedi. Paraııır. 

m run Uıı;crln bınUtU, knpıya doğ-
nı ytırlUIO. 

Genç krulın, gayri ihtlynri kolln 
nnı ac:t1 ve bağırdı: 

Gitme, kal burada? ... -.. 
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Meçllal Kahramanlar Serisinden ~ ıı OKUYUCU 
r------MEKTUPLARI 

Universitelilere Paso İsteniyor SPOR~ - Bombacı Ragıp 
Bi.G Ünh·ersltl'lilero biitün oak· edcblllr. ' 

li)e "a&talarmda geı;ebllecek tek ~lünakaliit \ekiiletinden bu tak
blr paso verdllcr. Bu paso De\·lct yldatm kaldmlmasmı \O 28 ya
Demiryollarmda bilet almak için şnıı ikmal eden biz Onh·en;ltell
ceçmemckte, De\let Deniz Yolla- lere dahi tenı.llltttan btlfadl"yi 
rmda abonman almak için kulla- temin bu:;U5unılıı gazeteniz. vası-
mlamamaktadır. t~llo bir rlcadu hulunuyorıu. 

Bundan bm:ka Devlet Demir İklnd rlcaoıız. da yine ay ol n-
) ullan 28 yaşnu tecavüL eden O- kiıletten, KIMlıköy Haydarpaşa gl-
11h·enıiteWerc ne banJi)·o batım- bl yerlerde oturan bizleri abon
da ne do memleket dahilinde (1. nıan temini Ue sabahları bllet~ız 

nlverslteden tedarik edilecek ayrı \'apnrn girerek ve ceza ,-ermck
blr kağıtla dahI tenzilatlı tarife- ten ve gece geç \akitlere kadar 
den lstHade ettirmemektedir. hazan fakülte der51erlne !;'ahştığ'ı-

İstanbulsporlular Dün Vefayı 
2 - 1 Mağ:Up Ettiler 

Neden Yalan Söglemişlı 
-s-

Yazan: M. SlrlR 
Bu mektllp Miralay Şefik Beyin llÖ3 verebilir misin? bana?. ~ 

1337 hazirarunm son günlerinde, An· Ragıp, hemen o anda ktnnaıt 
taıya ve Muğla havalisi kumandan· Şefik Beyden emir ve dlrekti!leı;. 
lığı Vazi!esile Dinardan Antalyaya alıyor, alelAcele hazırladığı bir ~ 
geldiği sıralarda, eline geçti. Ragı reze ile mmen yola çıkıyor. Te tf' 
bın verdiği haberler, o günler tçlr. ler yapıyor ve Aziziye cephesi 11 
cidden çok kıymeUl idi. Ragıbın bu sinde düşmanın zayıf bulunduıu" 
son faaliyeti ile, yalnız bombacı ve sezinlediği bir noktaya sokulu~ 
"askıncı değil, pek yaman bir istllı Ne yazık ki, bu defa yanına al lf 

Süleymaniye, Begkozu; Galatasaı ay, Kasımpaşayı; 
Fenerbal·ç ~, Topkapıyı; Beşiktaş, Perayı Yendi 

tlnh·enite hiç bir memlekette mız halde ·aat onu ı;~tl diye tam 
yaş haddlle tahdit edllnılyeu bir bilet alarak biz tnlehf'leri ziyan· r 

l 
lllnı mücı;5es~ldir. Oraya de\'am dan kurtarsa. 
eden herkes onun temin ettiği tlnhersite talcheslnd" 

1 haklarılaıı mütcsaviyeo iı.tifnde Cenıal öuııan 

\..~ ....... -.................................................... --~ 

EDEBiYAT 
Tercümeye Dair 

ırııtçı olduğunu da takdir ile gö erler umduğu gibi çıkmıyor, talil 

ı k~andan, bu ehemmiyetli hıı atılacakları sırada her bir!Sl ~ 
rlerı derhal Garp cephesi kuman-, tarafa sıvışıyor. Yine tek ba.Şın8t,,. 
ılığına bildiriyor, bir taraftan d . 

1 
cız ve çaresiz bir vaziyette kal eli 

gıp ile daha esaslı bir rabıta tesis fedaltlr genç, !ırka karargıııuna 
emin bir muhabere yolu ve şek· boş dönmekten utanıyor. ff 

mini ısın, bir mektupla hususi bir GISrdüğU bu kahpelikten azfJl1 
damını tzmıre gönderiyor. ' iradesi bUsbütlln şahlanan ~ 
Ne yazık ki, gönderilen bu adam verdiği lnl bir kararla, Kü~~~ 
gıbı lzmirde bulamıyor. Çünkü ra!larma gidiyor. Oralarda eşıro~ j-

:ıhraman genç burada da talihin Pttiğinl evvelden bildiği KabakÇ~ 

lyl tcrcUmclcrln ana. dlllmlzle ya
zılan eserlerden daha güzel bir Uı!lQp 
taşıdıklarına dikkat ettim. Bu bana 
ilkin tuhaf görtlndU. Acaba. fark muh 
teva ayrılığından mı geliyor? Bunun 
tesiri olabllir; her mevzu, her flklr 
kendine has kelıme ve cümle şckllle
rlnl etrafına cczbedcr ve şimdiye ka· 
dar bizim yazı dilimizde kullanılmı
yan unsurlar o sureUe yazı diline gi
rer. Yepyeni yaratmalar olur. Uy
gurlnr Budit metinlerini tercüme e· 
derken Türkçede böyle bir inkişaf 

hruııl olduğu görtllUyor. Son devirler· 
de de tercümelerin dilimizi temiz, 
zengin, berrak blr hale getirdikleri 
aşiklr. Onlarda bir Türk muharri
rinin aklınn gclmlyecek taUı ve mu
nis ifadelere rastlanır. 

nuşma bu hususta pek yardım ede 
miyecektlr; o halde başlangıçtan iti 
baren kitapla. temas etmelidir, ve o 
nun içinde yürümelidir. Ya gramer 
Bir metin kadar gramer öğrctecel 

bir vasıta yoktur. Bir cümlede grn 
rnerln birçok unsurlıırr vardır. Hen 
mücerret halde değil. İnsan metn 
sökmcğc çalnrken. bu zor anda gra 
mere ba.ş vurur ve iyi öğrenir. 

Resimler; dün Şeref stadında yapılan lig maçlanndan İstanbulspor. Vefa, Beıiktaf. Pera maçlar 
enhus bir gadrine uğramıştı. Kn• feyt buluyor. kandırıyor ve Ç~...ıt 
lzlUnUn biri Ragıbın mllllclle başına geçerek hırslı bir faaJl.7~ 

Bu şundan geliyor zannederim: 
Biz ana dilimizle konuşur ve yıızar· 
kcn ekseriya kelimeler üzerinde dur
mayız; Yıllardan beri teşekkül eden 
bir mekanizmanın sevklle hareket e
deriz; bunun için sözlerimizin arası
na bazan ~uur aydınlığınn çıkmamış 
fikirler bulunur. Fakat tercüme eden 
zor bir mesele karşısında kalır. Dur
madan kendi dilinin kablliyeUerlnl 
yoklar ve dOşUnUr. O halde tercüme 
yapmak, dil şuunınun uyanması için 
ı;tlzel bir vasıtadır. Tolstol her gün 
birkaç sayfa tcrcibne yaparmış. Ala· 
ln'ln blr yazısında okudum; Mallar
me İngilizce hocasıydı diyor, tercü· 
me edUmesi lmkft.nsız .şairleri tercU· 
meye çalışıyordu. Bu esnada çok zah 
met çektiği muhakkak; fakat o za
man Fransızca ona. yep yeni bir yüz· 
le görünüyordu, Sentaks! parçalanı
yor ve kelimeler doğrudan doğruya 
ynn yana geliyordu. Bu suretle bam
hıı.şka dilşUnce ve hayaller doğuyor
du. Alaln, bu tercüme faaliyetinin 
Mallarme'nln şllrl üzerinde çok tesir 
('ttiğinl söylüyor. 

* BiZde lisan tedrlsabna fazla ehem-
miyet verilir; Lise ve Ünh•ersltede 
bunun için geniş bir zaman a.ynlmış
tır. BUyUk bir gayret sarfedildiği 

muhakkak. Buna rağmen ecnebi dil
de kitap okumak melekesi elde olu· 
namıyor. Bu. terctlmenln esas tu
tulmasından ileri geliyor zannederim. 
Lisan dersi belki diğerlerinden daha 
fazla aktitıik ister. Ve bu h~usla 
tercüme kadar talebeyi aktif hale 
getirecek bir vasıta yoktur. Dinle· 
mek. her ne Ozerinde oluı-sa olsun, 
passlv bir haldir.Dlnliycrek bir şeyler 
öğrenileceğine kani değilim. En ba-
ıt tecrtlbe konferanslardır; insan, 

onlardan başı dönerek çıkar; ertesi 
gUn unutmağa başlar; bir hafta son· 
ra akılda bir kelime kalmaz. 

Konferans muvakkat bir heyecan 
ve eğlence mahiyetinde kalır. Oku· 
mak. dinlemekten, kopya etmek ve 
yazmak okumaktan iyidir. O zaman 
serseri dllşüncelcr bir maddeye bağ· 
lanırlar; kuş kafese konur ve uç
maz. 

ı.ısan öğretmekten gayemiz nedir? 
Bir gencin kUltür yapabilmesi için 
yabancı dillerde kitap takip etmeğe 
kabiliyetli hale getirilmesi. Lisanla 
kUltUr bir mevzu üzerinde birleşirler; 
o da kitaptır.Yabancı dille konuşmak 
ekseriyet için nadir hallerdendir. Kon 
yaya bir seyyah gidecek de, lise ta· 
lebesino yol soracak ve o <lci, Mon
sieur> diyecek.O halde lisan derslerin 
de konuşturmak için ~arfedllen emek 
boştur. Acaba konuşturmak usuıu 

yabancı dili öğretmek için bir vası
ta olabllir mi? Zann<'tmiyonım.Çün
kü konuşmak, okumak ve anlamak
tan gQçttlr; daha ağır uzuvların iş

letilmesini icap ettirir. Bundan baş
ka konuşma dili mahduttur; kltap 
konuşmadan dnha zengindir ve ga· 
ye kitabı anlamak olduğuna. göre ko 

TcrcUme ederken, çocuk, yalnız ya 
bancı dili öğrenmekle kalmaz; yu 
karıda denildiği Uzcre Türkçe de öğ 
rcnlr. Türkçenin şuuruna bllhassa bı 
sureUe varılır. Gramer ilmi ekseri· 
ya yabancılar tarafından yapılmış 

tır. ÇUnkU alışılmış lisan bize sırla 
nnı vermez, ona hava kadar alışığız
dır. Ancak tercüme ederken kend 

dlllmizl çözer, bağlarız. Gramerin ku 
ruluğuna mukabll tercUmede bir ke
şif lezzeti vardır. tıkin yanın bir 
mefhum, kırık bir hayal, sonra bil· 
tUnleşen bir fikir ve peyzaj. Bu ıtde
ta bizzat fikrin doğı.ışuna şahit ol
maktır. Bu çocuğun dUşünme faali· 
yetini canlandırır ve l<'rblye eder. 

Tercüme tşilc aktif hale gelen de
likanlı, her meseleyi her fikri bütun 
unsurlarlle kavrama.smı, tahlil ve i
fade etmcslni öğrenecektir. Bıı ba
kımdan tercüme bir irade ve zı"lıin 

terbiyesi için, riyaziye kadar ehem

miyeUldir. 

Dün Feneı<bahçc ve Şeref stad. 
farında birinci küme lig maçlarına 
devam edildi. Genci kurmayın 
muvazzaf ve ihtiyat erlerle subay. 
farın sivil kulüplerde oynıyarnıya. 
cakları huırusundaki •kararından 
sonra t~kımların ne gibi lkadrolar
ıa çıkacakları merakla bekleniyor
du. Kulüpler bu son kararla ha
kikaten büyii'k bir sanıınh geçir-, 
mişlerdi. 

Dünkü maçlar ınormal netice
ler verdi. Günün en mühim ma· ı 
çında Jstanbulsporlular Vefayı 
2· 1 yenerek milli kümeye ıgi:mıek 
ümtdini kuvvetlendirmiş oldular. ! 

Şeref ıstadında 'başlayarak dün. 
kü maçları sırasile veriyoruz. 

Şeref Stadında: 

lstanbulspor • Vefa 
Şeref stadında günün ilk ve en 

mühim maçı Jstanbulspor • Vefa 
arasında oklu. Askerlerin kulüp· 
lerde oynamamaları !kararı bu 
maç için de olsa lstanbuleporun i 
ekmeğine yağ sürımüş, Vefalıları 
da çok fena vaziyete düşürmüştü. 
Vefalılar merkez. muhacimleri 
Hakkıyı. Fikrcti, Sulhiyi, muavin 
Neodcti kayıbeımi§ bulunuyorlar· 
dı. V cfa takımı içın bundan bü

M. KAPLAN yük bir ısannntı da. olamazdı. Bu· 
na mukabil İstanbulsporlular da 

BULMACA 

~olda.n sağa: 1 - Blr nevi tilfek, 
2 - Siyah - İnleme, 3 - Sinirli, 4 -
Bölme - MUştcrek. 5 - Bir ha.yvan -
Köpek ismi, 6 - Erkek ismi - Sesi
ni kes, 7 - Bayramdan bir evvelki 
gtln - Nakil vasıtası, 8 - Erkek is
mi - LAhin1 - Şark \1llyeti, 9 - LA
tif e - Bir renk, 10 - Bir renk - Ne
fer - Yol, 11 - Bir mevsim - Hatve. 

1•ukaroan ...,ağı: 1 - Kuyruğu 

büyük bir nevi koyun • J.\lah, 2 -
SUngti, - Nota, 3 -cennetle cehen
nem arası - Niyaz, 4 - Allah - Sü
rn. 5 - lskAn • Fasıla, 6 - Sonu
na (R) geJince bir ed3.t, 7 - Mağa

ra - Yıldızları tetkik etme - İkinci 

harfin UstUnc nokta konunca bir 
nota, 8 - Sonuna (Ek) llAvesile a· 
laturka ı ııslkidc bir makam - İçi ve 
dışı ay:ıi maddeden yapılmış, 9 -
Renk • KRoeme, 10 - Bir örnek -
Peygambf>rirıizln bindiği at, 11 -
Adet • Çatalın arkadaşı. 

I>tl.NKÜ BU:L!WACANJN HALLİ 

Enveri oynatamamışlar, takımla- , 
rına Galatasaraydan Süleymanı 
almışlardı. 

Daha evvel bu maçın tenkidi
ni yaparken, ıher iki takımın ha
yati vaziyeti mevzuu ba'h~olan bu 
müsabakada asabın pek mühim 
bir rol oynıyacağını lkayıclet.mi§ 
ve hakeme büyük bir va:zif e dü- ı 
şeceğıni de ilave etmiştik. 

İstanbul futbol ajanıığı da ya 
bunu idrak etımemİ§ veyahut da 
baş"ı<:a bir düııüncc ile olacak ki 
hakemler arasında ni$beten zayıf 
bulunan Halit Calrbi böyle mii· 
hirn bir maça hakem ta~·in etmek 
hatasıına diişmii~i.ı. 

Her oiki takım sahada au kadro
larla i;Öründüler: 

İstarvbul por: Fikrat - Faruk, 
Hayri _ Be.kir, Rü~tü, Muzaffer -
Tarık, Süiıeyman, Cihat, Kadir, 
İ&met. 

Vefa: Hüsameddin - Enver, 
Vahit • Şükrü, Hakkı, Mustafa -
Necati, Ferdi, Gazi, Haydar, 
Zühtü. 

Halit Galrbin düdüğile oyuna 
istanlbulspor başladı ve derhal 
V cfa kalesine dayanan siyah Sa
rılılar V cfa ıkalesine ilk tehlikeyi 
atlattılar. Gaıadm §Ütü Hüsamcd. 
dinin elerinde kaldı. 

Her iki taraf, oyunda bir ha· 
kimiyet kurmak için çalışı~orlar 
ve ortaya 90k seri J>ir oyun çıkı-
yordu. . 

3 üncü <l.a'kikada bir lstanbul
e;por hücumunda V ef.a kalesi ka· 
rışıtı. Bu karışıklık araeında Vefa
lılar topu bir türfü uzakla.§lıraına· 
dılar. lmnet bu fırsatı kaçırmıya-

t!oldan Sağa: 
ı _ Sultanahmel, 2 _ Asl • Su- rak ilk lsta-rlbul-spor golünü k&y· 

nl - Ko. 3 - Rasathane, 4 _ Ara- detti. 
ba • Do • Ru 5 _ Yener _ Oğlan Bu gol Jstanbulsporluları ıdaha 
6 _ Allah 1' _ Ulu • Şu 8 ~ ziyade canlandırdı ve hücuımlar 
Razakı • Ma 9 _ Nil -Arnl~ lO- birbirini .ta'kip ediyordu. On daki
Unalma • N;da 11 _ And • Nal ka kadar süren bu devamlı ıta:z· 

Yukardan a.~ğrya: 1 _ Sarayb~ _ yikten sonraı, Vefalılar açıldılar ve 
nu, 2 _ usare • LAln, 3 _ Llsa/- oyunıda ıbir hakimiyet de kurmaya 
Uzlaş. 4 _ Abes, 5 _ Astar • Ka- muvaffak oldular. Oyun İstanl:ıul
ma, 6 - Nuh • Aşıran, 7 _ Ana- epor nısıf sahasına intikal etti. Her 
dolu, 8 - Hinoğluhin, 9 _ Lar • dakika için gol bekleniyordu. Fa
Kin, 10 - Ek • Rah • Mada, 11 _ kat Vefalılar ellerine geçen birçok 
Topuk • Ya. Al. fırsatları kaçırdılar. Nitekim Hay. 

O GECENiN RÜYASI 
dar kaleci ile karşı karşıya !kaldı
ğı halde muhakak denecek bir co
lü kaçırdı. 

BiTTi 
•.& vııs • OLIVI& Dl 

B& VILA•D • LlllLll 
BOW.&BD 

Oyun sertleşmiye başlamıştı ve 
asabi bir hava içinde oynanırken 
devre 1 • O lstanbulşpor lehine 
n ihayetlcndi. 

İkinci devreye Vefalılar çok canlı 

Pek Yakında LAL E Sinemasında başladılar. Ve ilk dakikalarda Ga
zinin köşeyi bulan blr JütUnü lstan
bulspor kalecisi güzel blr plonjonla 
mırtardı. Ve bundan sonra da Vefa-

ÇİRl<İN BİR 
HADiSE 

İ8tanbulspor - Vela m~ı, a
&abi bir hava iı;lnde nihayetleni
yor. Vefalı oyuncularda asap ger
gin. Soyunma od88ma doğru 1-
lerllyen hakemin peşinden gidi
yorlar. 

Yüzme havuı.onun ııoyunma ye· 
ri köşesinde bir Vera taraftarı, 
hakemin yüzüne tükürüyor. Bu· 
nu ko;\·u bir Vefalının hakeme 

attığı müthl bir yumruk takip 
ediyor ve hakeın yumruğun tesı
rlJe ııuı;uz havuza yuvarlanıyor. 

Tesadlifen ma~·ta bulunan vlliı

yet maiyet memuru ltemal bu va· 
zlyeti görüyor. Derhal 1>0ll11e mU
racaatla müteca,·lzl tutturuyor. 
Soyunma odasında hakemin kar
§ısma götilrUyor \C kendl~lne: 

- Sl1.e olan çJrklo teca,1lzU 
gözlerimle gördilm. işte müte<"a· 
\'iz de elimizdedir. «DB\'BCIYlm:ıo, 

demeniz kAfldlr. Ve ben sb;ln şa
hldlnu.ün. 

E ki bir sııon-u olan malyet me
muru Kemalin hu yardmuna ve 
bu sözlerine karşı hakem Halit 
Galip şu ce,·abı ,·eriyor: 

- Biz hakernlz, böyle şe)1ere 
alışığrr.. 

IJı'ıdl"e burada kapanıp, ,.e yine 
bizim için borada ~ılıyor. En·eJı\ 
bu hlh1!<1e hakemin ne kodıır za
yıf olduğunu göııt~rmek için kii.
fl değlJ mittir? GörUJl\yor ki, me-

uJlyet hakemden ziyade böyle bir 
maça tayin etmek hata~ma dü
şenlerdedlr. 

Bir hakemin te<•aviize. dayağa 
alı ık olduğunu itiraf ,-e kabul e
dert'k müteca,i:ıl affetmesi ne 
kadar &C"ıdrr. 

Bu hakmı ki, yarın :yine dftdli
ğü eline alarak ııahııya çıkmak ls
tlyer-ektır. Böyle bir vaka gözö
niinde iken o sahanın nastl hfıki· 
mi olanak ve naıırJ otorite temin 
edecektir? 
Şunu unutmamalıdır ki, hakem· 

terin oyun llzerlnde otorite tef\1!11 
edebilmesi için evvela oyuncula
ra hüm1et telkin etme!'ll l!ızundtr. 

llddise bliyUktür. Türk ııpom· 
nun otorltest me\-mu bahistir. 

Hakem a,ı:ık bir \'akayı kapat
mak için alfetmlşse, acaba teş

kll1t ta h~blr hareket yapmıya
cak ''e susacak ınıdır? lııtanbul 
bölgesi Vefa • Fener rnaçmdan 
!IOnra, Velalı seyircilerden M<'Jihl 
itham eden bir hJidlse raporu al· 

kim- , 

J 

lılar:m tazyiki daha ziyade arttı. 
Oyun ha.kemin otoriteslzliği yüzün 

den sert bir şekil aldr. MUdahaleleri 
bile bir tesir yapmamıya başladı. Bu 
arada Vefa mtldatll Vahit, hatalı bir 
hareket yaptı. Hakem kendisini o
yundan çıkardı. Vefalılar on kişi kal· 
malarına rağmen UstunJUgil bırak
madılar. 

!9 uncu dakikada frikikten Hakkı, 
Vefnnnn beraberlik goJUnU kaydet
ti. Oyun, bundan sonra her dakike. 
bir hA.dise olması beklenen sert bir 
şekil aldı, her iki taraf ta gelen fır
saUardan istifade edemiyorlardı. 3!) 

uncu dakikada soldan açılan bir .. s. 
tanbulspor hUcumunda Cihat, topu 
ııvut çizgisine kadar götürerek SU
leymana geçirdi ve Süleyman da ta
kımını galibiyete ulaştıran golU kay
detmlye muvaffak oldu ve bundan 
sonra netice değlşmlyerek maç, 2-1 
tstanbulsporun lehine netlcelertdi. 

Galatas"'ray - Kasımpaş~ 
Şeref stadında günün ikinci ~

şılaşması Galatasaray • Kasımpaşa 
arasında. oldu. Sarı kırmızılılar, a'" 
ker olmaları dolayıslle Gündüz ve 

Ariften, hasta bulunan Faruk, A 
nandan mahrumdular. Buna mul 
bil Kasnnpaşalılar da eksik bir kat. 
ro ile çıkmışlardı. 

RUzgılrı arkasına alarak oyur 
başhyan Kasnnpa.şahlar bir lcaç h 
cum yaptılar. Oyun mUtevazin ger 
yordu. Beşinci dakikadan sonra G 
latasaraylılar UstUnlüğU aldılar, f 

kat istifade edemiyorlardı. 
18 inci dakikada bir Galataaarr 

hücumunda hatalı bir hareket old 
Hakem penaltı cezMı verdi. SıUlihnc 

din bunu gole çevirdi. Bunu iki 
bir penaltı cezası takip etti, fak 
san kınnızılılar bunu kaçırdılar. 

25 inci dakikada Galatasaraylıla 
lehine üçüncü bir penaltı daha ve 
rlldi ve bu suretle ikinci Galataııarıı 

golU de kaydedildi. Bir kaç dakil· 
sonra da Galatasaraylılar Sallihad 
din vasıtasile frikikten üçUncU go• 
terini de kazandılar. 40 ıncı daklk:
da. E'fakm ayağı ile dlSrdUncü bl 
gol daha yapan sarı kırmızılılar dev 
reyi 4 - O galip bitirdiler. 

İkinci devre<le de Galatasaraylılar 
h!l.klmdi. Fakat gelen bir çok fır

satları kullanamadılar. De"Te sonla· 
nna doğru Galatasaraylılar Eşl'a'k 

vasıtaslle beşinci gollerini de kay· 
dettiler. Bunu Kasnnpaşanın lehini' 
verilen penaltı cezası takip etti. Fa
kat atamadılar. Maç ta bu suretle 
5 - O Galatasaray lehine sona erdi. 

Be~ikt~s - Pera . 

cnsup olduğunu işgalcilere lopiyo başlıyor. Birbiri il.zerine btrkaC a1' 
mıştt. Kurnaz Ragıp, takip edlld leyi vunıyor. yollan bozuyor, ıı ~ 
ini pek çabuk haber aldı, birk~ yatı sekteye uğratıyor ve 6ntıne tıl' 
in saklandıktan sonra, yine gcc tığı bir esir kafilesi, birçok ınald il' 

ıi n birinde karanlıklara sanndı U tutek, -piyade slltih ve cephan~1111 
tzmlrden ay;.ıldı. Dağ yolları ile K birlikte, bir gQn fırka kararı--
ıda!!ı istikametine yollandı. KUçU' dönllyor, Şefik Beye: 
\fenderes nehrini yüze yüze aşara ! - tşte kumandanım, diyor. ~ 
IUşman ileri mutrezelerlne görünl1" ralin emirlerini de yerine gettrdldl 
len kendini Dinara attı. Miralay Ş 
rlk Beyin Antalyaya tayininden soıı 

ra 57 inci fırka kumandanlığını dr 
ruhte etmiş bulunan Miralay Nazm 
Beye, meraklı maceralarmı birer bl 
rer anlattı ve verildiği yeni vazite 
sinde çal~mağa başladı. 

* _,.t-
Meraklı maceralannr ıosaca aı....-

bğım bu kahraman genç. bit .. 
fırka yaverinin odasına geliyor. :; 
kadaki ihtiyat zabitlerinden ınu y+r 
zah ktlnyelerinin istenildiğini ~ 
dlkten sonra, çok mahcup blr ed' 
le: 

- Yaverciğim. Diyor. Bu ~ 
çok müşktll bir vaziyette bıraktl ~ 
ÇünkU, vaktile, ben ihtiyat zab~1_, 
kili olduğumu eöylemekle bir ~ 
cıhk 1rtlkdp etmiştim. Bu m~A 
ve itirafı haber alan Miralay r 
Ragıbı çağırtıyor ve soruyor: _,; 

- Sen, hakikaten ihtiyat 
değil misin Ragıp?. r:I 

- HattA, nefer bile değilisıı 

1337 senesi nihayetleri idi. Ragıp 
çok sevdiği ve saydığı Miralay Şe 
fik Beyin, Afyon cephesinde bulu 
nan yedinci fırka kumandanlığına t r 
vin edildiğini haber aldı. Yaptığı bl• 
mUracaatla kendini o fırkaya aldır
dı. Şefik Bey, çok takdir ettiği bu 
kahraman genel, Fırka!lmın karar· 
g{ı.h kumandanlığına tayin etti. Ara· 
dan bir müddet daha geçtikten son· 
ra, bu fedakAr delikanlınm yine ci
dal sahasına abldı~ını, o güne ka· mandanım. 
dar yaratmış olduğu hamaset ve re- - Nesin ya?.. yed'!_ 
ragat menkabelerine, daha meraklı - HenOz askerlik mükellefi ,/il 
ve heyecanhlarmı katmakla meşgul blle girmemiş gönWlO blr yurt l 
bulunduğunu görüyoruz. 1Biyim. I 

-öyıe de, evveıoo Nazllllde~ııı• 
Bir g{ln, o sırada Aziziye cephe· 

ye ihtiyat za~ltl vekili old 
sinde bulunan yedinci fırka karargt- söyledin ya?_ ,.t 
hma, kol ordu kumandanı General _ Eğer böyle söylemeseydiıt1 ~ 
Sallhaddln Adil geliyor. Görtlşme es· mandannn, gençliğime bakar, 'f,tİ, 

Şeref stadının son maçı şampiyo- nasında., Miralay Şefik Bey, dUşman ğUn birinde nefer yapardınız ~:~ 

nanın başında giden Beşlktaşla Pe· cephesi gerisinde yaptırmak istediği o vakit ben gördüğUm bunca W"~ 
ra arasında oldu. baskınlardan bahsederek sözUnU Ra- yapamazdım. Bir nefer ne ka~~ 

Her iki takım sahaya çıktıkları gıba, hentlz bıyıkları bile terleme- görebilir, fakat, zabit sıfatı ne bW'p. 
zaman Be!'likta~lıların Şeref, Hüse- miş olan bu genç kahramana intl- işler görebilirim. Diye düşQndUrı' 
yin, İbrahim. f:l\krtlden mahrum ol- kal ettiriyor. Kolordu kumandanı, bu yalanı bUe bile söyledim •.. 
duklart görUldU. Peralılarda de. Ma- bu fedaklr genci görmek. menkabe- tlk verildiği alaylardan za.biUllC ..ıJ 
nıli ile Koço yoktu. terini kendi lisanmdan dinlemek ar- mlyor diye inde edilmesinin s~ı 

Perahlar için Beşiktaşın bu eksik zusunu gösteriyor. Ragıp, kumanda- kumandan, işte o vakit anlam•'° ı 
vaziyeti bUyUk bir avantajdı. Fakat nm karşısına çıkarılıyOl". General Sa- çocukluk tesiri He fakat. saınltrÜ 
buna rağmen Betfiktaşlılar maçı ts-1 lllhaddin Adil, hayret ve takdir ile iyi bir nlycUe yaptığı hatayı ~ 
gibi açık bir sayı farklle kazandılar karşıladığı bu genç ile blr mllddet mlş l)Ortllen fcvkalllde hizmeti -" 
Bu suretle ~erahlar milli kümeye görüşüyor. :N'ihayet: mllkAfat olmak Uzere, Ra.gıbı 111' 

girmek ümidini de bU.Sbütün kaybet- _ Delikanlı. Diyor. Senden bir iki zabiti tayin ettirmişti. 
mlş oldular. nefer değil, bir esir kafilesi lstlyor * r.' 

En iyi hakemimiz olduğunda ~Up- ve muazzam bir treni havaya uçur- tstlklA.1 mOcadeJesinde yurdu 
he olmıyan Şazi Tezcanın idaresin- manı bekliyorum. Nasıl bunlar için tarmak için büyük bir feragst f1 
deki oyuna Beşikta~hlar başladı. Ve fedakA.rlıkla çalı~n. icap ettikçe rl 
oyun daha ilk dakikadan canlı olu- göre göre ateşe blle atılmaktr.ll 
yordu. Rüzgıin arkasına alan siyah Büyiik Bir Kayak Turu çmmryan bu TUrk çocuğunun #. 
beyazlılar, Pera kale!lini mütemadi V yctt hakkında, Galip Efendi n• _11 Bur<.:a, ( atan) - Bursa spor böl· il'I" 
bir tazyik aıtrnda bulunduruyorlardı. da bir zatın oğlu ve 1336 sene' ~ 

19 d k 'k d bl B gesl, bu ay içinde, zirveden hattıba· e'Y uncu a ı a a r eşlktaı, htl- Ankarada Mahasln fotoğrafa!\.,.,,. 
cıımunda Ham kaleden geri gE'1en to- lay: tckip ile Doğuya ve Mete dağı idare eden Mahir Galip Beyin ,,, 
pu iyi bir vaz!vette yaka1ıyarak Pe- yakır.1nd<.1.n şimale "oğru devam et· deşl olduğundan başka maalesef _..,. 
ra kalesine soktu. Bıı gol Peralılan mek U?.ere bl!yiik bir Kayak tunı ya- lOmatnn yok. Bu kahramanın el)'C',f 
daha ziyade canlandırdı ve oyun da tıacaktır. Hazırlıklar pek yakmda nerede ve ne işte bulunduğu h•" .A 
gUzel oldu. üstüste lkl korner ka- L da JQtfen verilecek haberleri ve~,·-

b!tecek V<' tura iş1 Irak eaenler bir 
zanan Pera1ılar ikinci korner ahşm- derilecek resimlerini minnet ve 
A Culfıf' -1\~ 1 bl k f ı kafile halinde Bursa.dan hareket e-ua ı ,., ...... e r a a vuruşu le ranla karşılanm. 
Peranın beraberlik snyıımu kaydet- decekler,:iı. _ 5 ON_ 
tı . Fakat hir kaç dakika sonra Sah- ~ 
ı1 ikinci. Hakkı UçUncU ve dördün- '-'•o i , 'N' rz ~ 
en Beşiktaş gollerini de yaptı ve U ~~ V ~ V, rtlfll' ı 
devre de 4 • 1 Be~taş lehine bitti. 

İkinci de~e daha canlı geçti. Her so· YLl.YELI .. ,., 
tkl tarar ta gtlzel bir oyun oynadı . .. .------------•- jfJ 
Hatta Peralılar bir mflddet için o- l 
yunı!a hAkımıyot bile kurdular. Fa- Hayvanlarda Sun'i Tohumlama N:dir1 
kat gol kaydedllemool. Devre sonla-
rına doğru Şakir vasit.Mfle bir gol 
daha kaydeden Beşikta:şhtar bu ma
Ç'I da 15 - 1 galibiyetle bltlrdller. 

Fener Stadında: 

BPykoz - SDlf~ymP.niyCJ 
!"ener stadında ilk ka~ılaşma Bey

koz - Snteymanlye arasında oldu. Fe 
rldun Kılıcın idaresindeki bu oyuna 
taknnlar esas kndrolanttdan son ka· 
rar dolayıslle kaybettikleri oyuncu
lardan mahrum olarak çıktılar. Nite
kim Beykozlular ancak 10. klı,I ola· 
rak sahaya çıkaUlmişlerdl. 

tık dakikalar mUtevazin bir '8-
kilde geçmiş, fakat yavaş yavaş Sil-
1evmanlyetner oyuna h!klm olmuş· 
tardır. 

Nihavet 10 uncu dakikada Bey
koz mUrlafaa!'llTlm bir hatasından ıs

tl(aıfo eden Recıat takımının ilk go
IOnU kavdetnıl"'tir. 

Bu gol Bevkozhılart sarınnış ve 
ne vapacaklarmı bilmez blr hale sok 
mu'!tur Bı ndırn ıfa l<ı ifade eden ~0-
leyma,,ı .. em ,,.r vi.,,,. R""ll.t va..ontasDe 

(Devamı Sa. 8, Sil. s f.e)= 

Balmköyde Dk öğref.meıa B. .N. 
llOnQ'Or: 

Biz mualllm oh111caya kadar ae 
okudutumuz ldtaptardan neden 
boca1armmdaa hayvanlarda ınuı'i 
tobumlama yapddıj'ma dair biç 
bir malQmat ecl1ııemedfk. }°akat 
ö&Tetmeu ohmca böyle bir şey 

yapdclıtım gau~erde gördüm. 
Bu IRID'i tobomlarna 11ecllr ve ilan 
ırı hayvanlara ve ae ıtekflde yapı
lır t Beni tenvir edenenlz çok 
mllteşekldr kalınnı. Bir de bu a
meliye memleketlmhde yapdQ'or 
mu ve daha dyade bangl memle
ketlerde yapılmaktadır. Bana 
IOttedlp bll4lrir misiniz f 

- Cevap sun'I tohumlama Dk 
defa Araplar tarafından kıarak· 

lar ilzerlnde t.ecrtıbe edllmfftlr. t
taıyada Fransada. Ru8yada tec
rUbeler tekrarlanarak iyi netice
ler alınmıştır. Sun't tohumlama 
ile hayvan ye~idllğl çok Deri 
git:m1'tlr. Memlekethni7.de ise an-

"'' cak 1926 senesinden itıöaren ,. 
raca.bey Harll8lllda bu mUhlıt1 ,J• 
mellyelerln tatbikatına baŞ18 .; 
mıştır. Sun'l tohumlama en J(I' 
yade tavuklarda, koyunlarda. " 
çllerde. kısraklarda, İMklerde. :. 
şan, kedl, kurt, tilki, sansar. ~ 
domuz ve muhtelit av ve ço 
köpelderlle BU8 köpeklerinde ,.-. 

ti' 
Hindi ve ördeklerde yap11ınal< 

' dır· En ziyade koyun. kısral< 
inekler Uzerinde tatbikat yşı:, 
rouktadır. MeselA Rusyada -,J 
senede bir buçuk milyon tnel<· .lf 
milyon koyun, 500 bin kısP" •• 
sun't tohumlama sayesinde d 
verdirilmiştir. Memleketltılı-; 
sun'I ~bumlama şimdilik yşııı . 
koyun ve kısraklarda yapılın~ 
tadır. Bu iş için Ankaradıı. 
lovada, Karacabeyde ve tnanl• ~ 
J'&Slnda teşkllAt yPpılmıııtır. :fi( ıcO" 
nos koyunu yetiştirmek Qzcre _. 
Ytınlarda geniş ölçOde ta tblJc 0111 

maktadır. 

• 
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Son Günlerini 
Yaşama tadır 
- Dördüncü ve son ya2:1 

Yuzan: 
Niyezi ERENBILGE 

Bu garistanın 
Gözü Açılıyor 

im amız Hakkı nda 
(~ı 1 incide) ** 

det Kudretin de lştlrakllc bir komls· 
yon teşkil edilmiştir. Komisyon ba· 

(Bası ı incide) - zı kararlar nlmıştır: 
.. ~ ders al· • 1 - lmalesız ~·azının. Türk şive· 

kan milleti ~ecrubed~n miınasını sini çok bozduğu anlaşılmıştır. Bu
rnış, bu nevJ yemler:ıJ aristanda nun için lmlA tarzında yeniden bazı 
kavramış, ynlnız B .. g ediliyor. esasların kabulU znrurldır. 
~avramıyanlara t~ad~f ibile· 2 -· Ecnebi ltellmcılerln yazılışında 

Fakat 9ok şükur kı bu g .. d knt g&ıterllerek bu kelime· 
rin snyı:sı gittikçe azalıyor ve go· asla sa a ibl yazılmalıdır. 
tü açılıp hakikııti knvrıyanlar ço· ler olduğu mg uhnblrlmlıln bu tt'lgrııfı 

Ankara. 
ialı~or l k rl ,-aptığıınır. tnlıklkatn gore, 

Bul~aristan ağır bir hasta ~.. ~ze ~c ı. ünJ\ erslt~I edebiyat fpkUl
tan kurtulmıya yüz tutmuş . ır ~tan u d bir konıb3on te,.kll cdl· 

hastaya benziyor. Hastalık m~· tesl:.dı~nu c~Jerln tcrı•Unı~lnde kul· 
ropları Mihver tarafından g~lmıŞ· lerel• cak '.\'n:ı.ıhş şeldllerl tesblt edil· 
ıir. Jfa\atini ıtcı:nin için bız ve lan~: b sl;nmıştır. Knbnl edilen lş.ı· 
:ıutü B lk '-om•uları çnh~tık. mi~ ~ tzdc mc\cut harflerin 

n a nn "'" " R a retler alfoocm kn 
lngilterc uğrastı. Sovyet usyd ' üzerine 1,on:ıcıık, bu uretle. ~B!\ 
-ıastalığın en hiid daktkalarında tUrkçr30 reHllcn eserler n o-
. d l t Şi:mdi e dilden ıcoln)la tırı· .ny nlı §trın:ga ar yap ı. d a.o;ı \C anlaşılmllli1 
l\nı ik d lb Don han n ın korun 
3 er a an tı ay . • • menl>tır. t klplr.r-
. a i.Yi bir do~tor gelmış, gerıı: Türk ıısnnrnın yabancı ;rd ka· 
ır. Bulgaristanda Amer K'llya. t nnıen temlzlenmcs o 
tarşı sıkı bir dostluk v~ :ba~t~ dcr;ıış~7~ ,.6 bu mesele Juı}(kınd:~~:~ 
'"ardır. Dünyanın :kcsesının e 1:r·cscll bir etlit )'Rpılmıştır. , ' 
:ilcanın elinde olduğunu ve harp· :.ı~ halinde nO!}redllcccktlr.) 

-en &onra bu keseye el sokma_nın ···=~P-----------
\crkes için bir ihtiyaç ~lacagını • 
8uI~rlar da pek iyi biiırler. .. Vilkİ3 DönilyJr 

Sobranya meclisinde bazı ~u- ., (A A ) - Senato Ha· 
llak11§alar ;...ı·n hazırlandığı soky· Londra, .. . . U de lngfltereye 
1 .,.. b" "fa ·at rlcfye komisyonu ön n '-'r an ev-
e~en tııkriri herhalde ır 1 j i h::ıkkırldllı u• 

il)' d yardım pro es ek için vak 
4tlleti saymnk icap e er. •·el beyanatta bulunabllrn dönrceğlnl 

-- Ahmt"t l:.rnın Y Aı..MAN tinden evvel Amerlkayn k dlnal 

I ~ene ·al V eugand bildiren Venı!lcll Vllkie, ar sant 
'1 J Hinsley'l ziyaret ederek yanın ) + t örUcrmllştUr. cnn~ı J incide .. kadar husus! suret e g y-·· 

• 

Afgan Iktısat 
Veziri Gitti 

Müassif e:r irtihal 
ViJAyet idare hey ti nzaııından Fer

dun Yazıcı dlın vefat ctmıştlr. Bııy 
:f'crruh Yazıcı Uç aydnnbcri rahatsı.ı 
olarak evinde yatmakta idi. Merhıım 
:UUlklyo mektebinden me-r:un ol\luk
tıın sonra mUteaddlt kıızn ı{tf.) makam 
lıkları ile mUlklye mUtettışııg lnde, 
Maraş ve Muş valilikle-rinde b.:lun
mutur. JlalQk ve scrck \'az•f"31 c· 
rck husust hayatı ftıbarUc ç lk d [; r· 
ıı ve kendisini muhlUnde Çl)k ·c, dlr· 
miş bir insandı. ÖlümU kendlsinl ta· 
nıyanlnn d<'rin teessürler içinde bı

rakmıştır. 

Cenazesi bugün VeznecılC'rde BU· 
ytll< ı~cşlt Pata U\ddeslnd kı lkr.m t· 
g!l.hından 12,80 da kaldı'"Ilurak ne
yn:ı:•t camllnde nam:ızı 1-ılındılttan 

ııonra ŞehlUlğe defned1leo.ıkt r. 

l'ııa.t tın· 1 • ve soz· 
ıcrineeı d ıye davdet eyk edm~jstir ki: • • G l kı· Genci Yarala ' ı 

evıı.m e ere """ ~ aksa· Bır enç, 
. Fransız Afr.ikasının bazı da oradn geçmekte olan Ali Server 
i•~dn, Yeni milli teşkilutlanmıya Dün ııkşnm .Şehzndeb~şınla- iıminde biri de İşe müdahale edin. z 0 i:ru büyük adımlar atılmıştır. bir gene iki gencı bıçak.la )ıı~a ,.e ce :kavga büyümüştür. Ali Server 

arar verici propagandalar o/11P
1 
• .. tır .Fatihte oturan Naslrdı n bıçacmı çekerek Nnsri ile Hnaanı 

lllll'kt d 1 "ddet e mı,.. . d d "k" genç evve e • f 1 . d l a evam eden er, ~I H san n ın P' 1 1 O an muhteli yer erın en yarn amıştır. 
cc~alandırılacaklardır. . • . b;i nraları nçık bulun~.n ak~am Yaralılar tedavi altına a ınmış'ar. 
(."' C:.cneral aözlerıni bıtırır'ken. · de ıbir gençle dun I e Ali Server ya'lrnlannrak tnlıkıkata 

tan 1 ' d beri is:fltn d karşıla mı~ ar " 
de sı~ nrı c:birkaç zaman ~n Şehz.adeba~ın n l d O sırada l bnelanmıştır. 
. "cran et:nekte olan şayıalnra 1 ' tutuşmuş ar ır. 
•:ıan . . kavsa' a 

ltlntnıya» davet ctmıştır. 

VATAN 
--------~----~-----~------~--------------------------------------6 --------

) 
ı Metaksas Ö dü ı 1 1 

(Ba ı 1 lnt'l<lt!) XX 
Jcan Mctnksns olml\ştUr. Yaşası 

4 ağustos. 

Türkiye den 
Çelenkler 

Metaksa1ın Cenaze Merasim i 
Atina Katedralinde Yapıldı 
Atına, 2 (A.A.) - Atinn Jll 

blldlrıyor: 

Gnzctclc:>rln tcbarllz ettirdiğin g 
re, .Mctak.ııasın Atına kntedrallndc 
cennzc merasiminde, Kral Georges'u 
tefne dallarından bir çelengi, velia 
d111, krnl hnnednnı azasının, Yun 
hUk!ımctl azasının, Metnksasın refl 
kasının ve çocuklarının çelenkle. 
bundıın bıışlta lngillı: kralının, 'fı\rl 

;ye Rclsldhnhunınun, Yugoslav l{ 

nnfbl Prens Pnul"lln, ls,·fçre r rl 

konseyi reisinin çe1cnklcrl, Tllrltı• 

Başvekilinin Türkiye Bllyt\k clçlel 
çf'icnklerl, kordlplomatlk mensuplar 
nın çelenkleri, Yunanlstandaki lngl 
Uz hava kuvvetleri lmmandanının, 

'cd<'nlz İngiliz rııosu kumandanını 
çelenkleri bulunınalctn idi. 

Merasime iştirak eden kordlplomr.· 
•.it nrnsınaa .ı\lmanynnın Atına el 
-:ısı Prens Erback von Schönbcrg tCo 
bulunmnktn idi. 

ı<:atedraldekl dini Ayini mlltP.nlur 
Kral, Veliaht, kral hanedanının diğer 
ııznsı, mezarlığa gitmişler \"c orada 
C'l'nazc alayının gclmc.ıılııe intizar ek 
ııılşlerdlr. 

G eneral Dö Gol'ün Çelengi 
Atına, 2 (A.A.) - Hlir Frnn. ız:n-

rın şefi Genernl rie Gnullc"dn Mctalt
snsın tabutu Uzerlne bir çelenk koy
durmuş idi. 

Ktılılre, 2 (A.A.) - lnglllz Hava 
kuvvetleri tcbllg"i: 

Dün bUtün orta şarkta avcılnrımı· 
zın taarruzt keşlC uçuşlarına, bomb::ıı 
lı>nıtn v keşıf hticunnrına devam o
lunmuştur. 

Arnavuuuı:ta A vlonya limanınn 
bombardıman tnyyart'lcrlmlz tararır 
dnn yeniden hllcum edilmiştir. Tny 
yarelerlmlz, hedcflC'rfne yaklaşırken 
ddetıı b r hnva dafJ ateşine maruz 

kalmış, fııknt buna ı·ağmcn alçak
tan uçarak deporlarn, mllhlmmat 
ııtoklnnnn ve bir odun dl'posunn iyi 
neticelerle bombalarını ntmıyn mu· 
vaffak olmwılardır. 

nun Malta üzerınde uçan bir mlk· 
tar düşman tayyarcslnC', nvcılnrımı7. 
hllrıım etmiştir. İlci Flnt .. 42 tay 
yıırcsl tahrip olunmuştur. 

İtalyan fnrkl Atrlkasında, cenubi 
Afrika hnvn kuvveU<'rfne mensup 
bombardıman tayyareleri, Mega ve 
tavcllo'dn motör!U nakliye vasıtaları 
ttılınşşlltlC'rfnr. hücum ctmlşUr. Oto
mobillC'r üzerine tam isabetler kay
dedilmiştir. Zul ve Gnena tayyare 
mcydanlan bombalanmış ve askeri 
inşaata bir miktar tam isabet kny
dolunmuştur. Assab'a da hU<.'um e
dilmiş ve burada depolara isabetl<'r 
olmuştur. 

Llbyadn normnl aveı keşif uçuşla
rına devam edilmiştir. 

Baro<J'dn yerde hasara u!!Tamıış I· 
ki düşman tayyarf'sl görUlmUştUr. 
Tayynrelcrfmlzln hepsi blltün bu ha· 
rckAttan kayıp ız dönmüştür. 

··r • t' e Hücum 

Londra, 2 (A.A.) - Oaily 
T eleı;raph gazetesinin siyasi mu· 
habiri yazıyor: 

Pek yakında Avam Kamarasın
dan. harp mıı r narına kar§llrk ol· 
mnk üz.ere pek muhtemel olarak 
yeniden bir ımii) nr İngiliz hralık 
yeni bir kl'edi tasvip etmesi talep 
olunacaktır. 

Geçen haziran ayında, harp 
masrafları günde 7,5 milyona bn
liğ oluyorıclu. Eylülde masraflar, 
9 milyonu ıbulmu~tur. 

Maliye nazırı, Avn.m kamara· 
sında yeni kredi talep ettıği za· 
man pek muhtemel olarak yeni 
mnsrnf rakamını lbildirece'ktır. 
S:uuldığına göre, bütün masr f. 
lar, günde on mil:Yon Jngiliz lirn
sına baliğ olmuştur. 

Antoneskonun 
Şiddetli Emri 
Bukreş, 2 (A.A.) - Radyo 

ojnmıı bildiriyıor: 

General Antonc3GO, orduya, 
yeni j,yanlar tııkdırındc en büyük 
§iddcıtlc hare.ket etmeami emrey· 
lemi tir. 

Ordu. müsaade olunmamış 

Elen Matbuatı Türk Matbuatına Londrn, 2 (A . .A ) 
T e,ekkür Ediyo r Nezıırctlnln tebUgi: 

İngıllz Hava 

toplantılara iştirak eden ve y pı· 
lnn ihtarlara ıdeıtıal mutn,vant ey· 
lemiyenler uzerıne derh l ve 
uzaktan nte edccdttır. Ordu, 
mii ade i olmadan sıliıh taşıyan
ı rı dcth 1 ötdtirecektir. Atına, 2 (A.A.) - Gazeteler Türk Dün gece sahil te.,klllıtına mensup 

i•rln Elen milletinin matemine lf· tavyarelerdf'n mürekkep ufak bir 
Uraklcrl dolayısllc minnettarlıklarını kUV\'et, Bre.st"de doklara hllcum ct-

21, 22 ve 23 &iinunusani isyan. 
lan esnneında, General Antones· 
co, askeri nizamnt hiliıfına olarak, 
elinde silfıtıla tutulnn asılerin 4cur
ııuna dizilmcmesini emretmiştı. 
Bu suretle hiçıhir iısi kurıunn dı
z.ilmemiştrr. Bunların hepsi. mah 
kemeye verilecektir. General An. 
toncsoo'nun bu alıeenaplığı yanlış 
tef.ııir eclilmi g bı göziıkmektedır. 
Bu sebepledir !ki hudutlar dahj.. 
!inde mtizP.mı temin ıçin yem şıd· 
detti tedbirler nlınmı~lır. 

lzhnr etmektedirler. 1 mltlr. 

* Londra, 2 (A.A.) - Buradn ö~e-
nlldlğlne göre, 1ngıllz hnva kuvvet· 
lerinc mensup ufak bir tcşekkUl bu 
&Un şafaktan biraz CV\'<ıl Boulognc 
ve Ostondc doklarına hilcum etmlş
lerdh·. Tuyyarelerimizlıı lıepsi üsle
rine dönmllttUr. 

Yunan Harbi 
(Bn ·ı 1 lncld ') * 

ren' e doğru geri çekilen düşmnnı 
yeniden yakından ta1dp etmekte 
idi. Bal'\Cntu mıntaknsındn, hare· 
k•t müsait bir tnrz.dıı inkişaf ey
lemektedir. D 'hn cenu,ptn, Bie· 
rundi timdi elimize geçmiş bulun
mnktndır. O ha evvel U:nharn· -
dan geri çe'kilmi olıın ltnlyan 
kuV\•etlcrinden yeni esirler Idık. 

Libyada Alman 
Tayyareleri 

Londrn, 2 (A.A) - Reuterın 
havacılık muhabiri bildiriyor: 

Alman tayyareleri, Ubya cep· 
hcsindc ilk def .. olarak söztik
mü !erdir. 

Bır İngiliz ileri ımevziine kar'ı 
yapıl n bir hücum C!lnaınnd , hiı· 
cum mahallinde bulunan .m~ahit· 
ler, 1. )'ynrclerin ımilliyetini .kati su 
rette teşhis edememişlerse de, h ü
cumun tarzı icr ından pilotların 
ltalyan olmadığını anlamr,.lardır. 
Bundnn bn~a. tanarder, rnutnt 
ltaly n ışaretlerini de taşım mak· 
ta idi. 

Malta Üstünde 
Malta, 2 (A.A ) DUn burad 

neşredilen re nl tebliğe g6re düşman 
tayynrclcrl, evvelki gece l\faltaya b r 
hUcum yapmış ve bır miktar bom· 
ba atmıştır. DU mnn tayyareleri, dUn 
Malta llzcı·lnde bir keşif uçuşu yap
mışlıırdır. İki (lılşınan tnyyaresi, İn· 
glllz avcıları tarafından dtl.şUrillmUş 
tUr. 

Yeni Irak 
Kabinesi Kuruldu 
Bagdo.d, 2 (AA.) - Reuter 
Yeni lrnk kahincai dün a ağı

d~ki e!·ilde te~l:iıl ctmi tir: 
B vekil, hariciye ve milli mü· 

dafoa nazırı v~kili: General T he 
Hnşimi, 

Mnliye nazırı ve adliye nazır 
vekili: B. Ömer Nazmi, 

lktısnt nazırı B. A'bdül Mehdi, 

Mnnrif nazırı B. Sadık Basan. 

Jçtimai i~ler nazırı: B. Hamdi 
asi. 

bgiltereye YardımProjesi 
Vaşington, 2 (A.A.) - Amerikan 

)"nrdımının tnglltcr yl kurtıınnıy 
ka.tl gelecek sOrattc yapılamaması 
korkusunu Bahriye Nazırı Albay 
Knoks'un cÇok 'ahim blr cndı o 
şcklln(le tıl\'slf etme mi, siyasi mah
filler, Roo cvclt"e tnm salAhlvctlcr 
veren kanun projesinin kabulOnü tt' • 
rl ettlrm k için söylenilmiş addcdl-
yorlar. 

J.'ilhaklka mcıbu n mcc.llsı harici
ye encünıenlnd n mU it bir şeklldf 
geçen projenin Aynn meclisinde te
bellür den lnfh atçı mul.avcmctınc 
maruz lmlacağı ., ~ nnd mUcadele
nln daha hıırnr lıl olacl\ ı oıidlrll· 
mcktedlr. 



Ci ayet Yüzünden 
s·· en Bir Ocak 
Tam Altı Seneyi Kabuslar Arasında 
Geçiren İhtiyar Ana İle Konuştum 

(Başı 1 incide) - kadar maddileşmiş ... 
Ben Bahriye cadesinde 225 1 Bir beyin hummasından sonra 

lumaralı evı ararken kafamdan analarını kaybeden Aylhan, Ke
hep yerde kalmıyan bu gibi hak mal, Tarık bana sokuldular ..• 

Beykoz -
Süleymaniye 

(Bw:ı 4 ünl'Ud,.) = 
ikinci sayılarını da lmzanmışlardır, 
ve devre de 2 - O Süleymaniye lehi
ne neticelenmiştir. 

İkinci devreye Beykozlular, mağ
lUbiyctten "kurtulmak için çok canlı 
başlamışlarsa da, neUce alamamış
lardır. Ve UstUste yaptıkları hücum-
lar semeresiz kalmıştır. · 

35 inci dakikada sol nçık Fethi, 

rnuadelclerinın hal şekilleri geçi· yalvarıyorlar: UçUncU Silleymanlye golUnU de yap-
yordu. Solumdak.i binaların _nu- ı - Amca ne olur ..• Haminne- mrya muvaffak olmuştur. Ve bu su
marları ( 150) yı a~ıştı. Bıraz rnizi hapse atmasınlar... retle maç ta 3 • 9 SUJcymaniyenln 
sonra bir köfteciye sordum: Bahçede Nadidenin .k.e,miklcri- galibiyeti ile neticelenmiştir. 

- 225 numaralı ev... nin çıktığı yerlere sular toplan· Fen~rbahçe. Topkapı 
Sualimi bitiıımeden oevap ver· mış.. tahta perdelerine, meraklı· Fener stadında gUnUn son maçı 

di: }ar üşüşmüş, hüzünlü manza~a· Fenerbahçe • Topkapı arasında ol-
- Anladım sazetec.isiniz. iş- dan ibret dersi çrkarıyorlar. lh- muştur. gşref Mutlunun hakemliği 

te ev görünüyor. Altında bakkal tiyar Safinaz Hanım, ırmak gibi 1 altında bu oyuna sarı ıa.civcrtlller 
dükanı var. iki gü~dcnberi Ka- boşanan yaşlarını yemenisine içir. 

1 
son karar dolayısile mUtPesslr olma

&ımpaşa bu hnberın heyecanı miye çıılıııırken macerayı kısaca dıklarını gösteren bir takınılıı çık-
ic;inde çalkanıyor. Kan ve hak anlatmasını rica ettim. mışlardı. şu şı•klldc ldıler: 

, yerde kaımaz. derler. Ne kadar 1 Bir ıclakika her acıyı unutur Cihat, Lebip, Taci, Nazif, Esat, 
ı doğru imiş. ~ gibi oldu: . Fikret, Naci, Yaşar, Nainı , Rebll, Ce 

Köfteci yanıma sokuldu. M_u· ı - Evladım drnle! dedi. ln- mil, 
hitin heyecanını bana du geçrr- san kendi küffile ve kendi mil- Topkapı en kuwetıi şekll1e çıkmış 
mek ve asılamak istiyen bir eda lettaşile evlenmelidir. Kocam tı ve oyun başlamasile Topkapı m
ile anlatrnıya devam etti: Mdımet Efendi evimizin ahında sıf sahasına intikal etmesi bir olmuş-

- Hak ve adalet gecikehil:r. balkkaldı. Öldükten ıt0nra oğlum tur. 12 inci dakikada Naim ilk Fe
Fakat ıkatiyen uyumaz. Şimdi Zedd yerine geçti. Bu sırada Di· ner goJUnU kaydetmiştir. Fener hU
evde her şeyi göreceksin ve öğ- tni:trula isminde bir Rum kızile cumları biribirlni takip ederken Na· 
rene<:eksin, fakat ben sana bir evlendi. Bu üç çocuğu meydana el 20 inci dakikada Feııerbahçenin 
adalet nümunesi anlatacağım. Ga- geti-rdikıten sonra ve o mel}'um ikinci go!UnU de yapmıştır. Bunu, 
zetene onu da yaz. hadiseden iki buçuk sene evvel Yaşarın kaydettll{l UçUncU gol takip 

Erzincandn paralıca tanınmış beyin tifosundan öldü. Zeki be- etmiştir. Dene de bu suretle 3 - O 
bir adam varmış. Komşularından kür kalmıştı. Bu sırada bilt:tçi Fener lehine bitmiştir. 

Edirne Tekrar Işığa Kavuştu 
Edirne, (Hususi) - Bir buçuk ay! satılan mangal kömürlerinin fiyatı, 

evvelki seyUıptan bozulan elektrik narha. göre 7 kuruş olmıuıı lD.zım 

fabrikasının tamiratı nlhRyet bul- gelirken 7,5 - 8 kuruşa ve buna rağ
muş ve evvelki akşam verilen ecre· men yakılamıyacak derecede ıslak 
yanla şehir ışığa boğulmuştur. bir halde halka satılmaktadır. 

Edirnede Et Fiyattan Maden kömürleri ise satanların 
Edirne, (Vatan) - Et fiyatların- insafına kalmıştır. Vazlyetin önUne 

da görUJen sebepsiz yükselmeleri na- geçmek için b:.ızr vfüıyetlerde yapıl· 
zo.rı dikkate alan valimiz Ferdi No- ~ığı gibi kömUrcllleri bir arava to .. 
mer, işe bia:at el koymuş ve fiyat ıamak suretlle ve satılan kömürler
murakabe komisyonu ile ticaret oda- de normal evsafı temin etmek bele
sı, belediye ve mıntaka ticaret mU- diyece yapılması güç olmıyan bir 
dUrlliğiinü bu teret'füUn sebeplerini iştir. A lA.kadarların nazarı dikkatine 
tetkike memur etmiştir. Valimizin vazederiz. 
gösterdiği bu alı\ko. ve hassasiyet 
muhitte hakiki bir memnuniyet ve 
sevinç uyandırmıştır. 

* Edirne, (Vatan) - tstanbıılda 
yapılan pasif korunma tecrUbclcrin
de bulunmalc üzere bir hafta evvel 
tstanbula gitmiş olan belediye reisi 
Ferit Çardaklı, emniyet mUdUrU A. 
Rifat Kemcrdcre, Seferberlik mUdU
rü Şevket, itfaiye mUdUrU Cemal, 
bugUn şehrimize dönmüşlerdir. 
* Edirne, (Vatan) - Şehrimizde 

Sarhoşluk Yüzünden 
Bir Cinayet 

İzmir, (Vatan) - Şehrimizin Ga
ziler mcvkilnde sarhoşluk yüzUnder 
bir cinayet işlenmiştir. Kasap Hay· 
ri, fazlaca sarhoş olduktan sonra, 
Osman oğlu Tevfik adında bir elek 
trikçi ile, sebepsiz yere bir kavgr 
çıkarmış ve hemen tabancasına sa 
rılmıştrr. Çıkan kurşunlar, Tevfiğin 

göğsüne isabetle ölUmUnc sebep ol· 
muştur. Katil tutulmuştur. 

İzmir Fuarı 

* Edirne, (Vatan) - Parti mtı
fcttişimiz Kocaeli mebusu RagTp 
Akça, Trakyadaki teftişlerini bitire
rek şehrimize dönmUştür. 
* Efflrne, (Vatan) - 12 kuruştan 

15 kunışa çıkarılan ekmek narhı 
pazar gününden itiba:-en 11,20 kuru· 
şa ~ lGirilmiştir. 

Bazı fll'tncılarm da ekmek nar· 
hmd" .. l aşağıya olarak 14 kuruşa. sııt· 
tıklıın haber alınmı1tır. 

Köylerde Bol 
Kömür Var 

birisi bu adnımın pnraiarını şilt~- Cemalin karısı Nadi-de, dükkan- İkinci devrede Fenerlilerin gol adc
sine 'koyduğunu <iğrenmiş ve da Zeki ile tanıl'ffiış. Bu cvıde beş d ini arttıracakları tahmin edilmiş, 
aşırmıya karar vermi_ştir. Fakat nrssedar vardır. Zeki secelri dük- fakat Topkapılılar canlı bir oyunla 
gece üstünde yatılan şilteye so- kanın eve açılan kapısından bu bu fırsatı vermemişlerdir. Hatta o
kulmıya imkan göremediği için kadını üst ka:ta alır ve gizlice ka- yun mütevazin bir şekil bile alrnış
çareler düşünmüş ve nihayet bir lırmış.. çap<kınlığı ilerl~ten Zeki br. Devrenin sonlarına dotru Top
gece bu adamın beşikteki çocu· bu sırada Kağıthaneli Arnavut kapılılnr Vecdi vasıtasllc bir de gol 
ğunu çalmış, kolunn bir çimdik Münire ile de tanışmış, onu da kaydetmişler, maç ta. hu suretle 3-1 
de bastıktan sonra bahçenin zi- eve getiriıyormuş. Zahir bir çi· Fenerbahçenin galibiyeti ile nlhayet
firi karnlığına bırakmış ve pusu- çekle bahar olmaz sevdasına ka- lenmiştir. 
aıına çekilmiştir. Ana, lbaba be- pılmış .• işte bu tki kadın oğlwnu Halkevi Koıusu Şimdiden Hazırlıklara Baflandı 
§İkte bıra'ktrkları çocuklJarının se- paylaşamryorlannış. Aralarında_ Eminönü Halkevi .tarafından İzmir, (Vo.tan) - ÖnUmUzdekl a· 

Ömerli, (Husus1) - Nahiyeye bağ
lı köylerdeki mustahsilleı· elinde kUl· 
liyetll milctarda mangal kömUrU bu· 
tunmaktadır. Bu kömUrler kısmen 
Torluklar başında ve kısmen de şo
se kenarlarına veya civarlarına ge
tirilmiş bulunmaktadır. Ancak, nak· 
tiye vasıtalarının kifayetsizliği bu 
kömUrlerin Kadıköy ve ÜskUdara 
sUratıe sevklerine ma.nl olmaktadır. 
Bu civarlarda kiracılık yapan bir kı· 
sım kamvoncular nakliye Ucrctini 
arttrrmışİardrr. Bir kilo kömUre nak 
llye olarak bir kuruş istemekte ve 
bu fiyat ta köylUyU dUşUndUrmek

tedir. 
sini bahçeden işitince telaş ve ki ımüthiş kıskançlı'k arttikça art- tert ip edilen sokak !koşusu dün ğustos ayında açılacak olan 190 
heycan jçinde lbahçeye fırl~ı~- mış ve nihayet Nadide öldürül- Halkevi merkezi ile Gülhnne par- senesi İzmir milletler arası fuarı i· 
lar. Fena niyetli komşu da ıçerı· anüş ve vücudü parçalanarak kı arasında yapılmış ve 56 atlet 1 çln hazırlıklara başlanmıştır. 
ye girmİyıe imkan bulmuş ve d~r- bahçeye gömülmüş amma benim Hira'k etmişt:.r. Daha şimdiden fuara iştirak mnk 
hal şiltelerin üstüne atılmış, elın- hiç!bir şeyden haberim yoktur. , • N 

1
• d Ah t b. . • J· k sadıle yapılan mUracaatıar İzmır fu- VATAW Gazete.si 

dcki kamasile de,.<mliye başlamış. Sonra Müni.re de tifodan öldü. ik" : ıcAede .. ~e .. rrlıncı ... t za 1 arına karııı gösterilen aliikanın bir 
l d •ıAıı· d 1 b" 1 ıncı, nan uçuncu o mu~ur. • 
şte o sıra a ı a ı .a a et ır ze • Oğlum da hundan sonra verrn B wl H Ik . k d delilidir. 

zele facıası şeklinde tecelliye baş. oldu. Tam on bir ay yattı. Bir 1 . 1 .~yog u l a 2e4vı 1
·0§u7u . a 1 Fuar geçen seneye nisbetle daha 

1 E h 11 w gibi b "b . k ··ıd·· 1 N Şış -ıue ynpı mış, at et gırmı~- . 1 "ht" ed ktl amış. v a aç pamugu uz gı i en-yere o u. sle a· . JOOO l"k n_ d K - genış pavyon arı ı ıva ece r. 
ı_ A "} ıb b d bahre d~_ı · k ·.L • b. ·ı tır. metre ı ~o~u a os-

eaı,Jık maktu olarak 
1 lacl S~a Santimi 

'750 
şoo 

atırmış. na ı e a a a ,.. • ıucnın ocasına manetı u aı c- . b" . . Cc "'k" . y d 
de bu fetakettcn kurtulmuşlar.. yi böylece ..;.:ı_ketrti Dört kişi ka· tantm ırıncı. vat 1 ıncı, u a Manı·sada Et Buhranı 

· · 1 · B • ._..:" · • · üçüncü olmuştur. kurtarma ckıplerı ge mış. u zat ra topraga gırdı. Fa'kat dram bıt-
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şilte.sini aramak ~tiy-0rmuş. Atika-
1 
medi. Şimdi de beş kişi zan al

zı kaldırmışlar.. şiltenin üstünde tındaıyız. Baikalırn 'benim bu al
czilmi.., bir insan ve avucunda da lmma daha neler yazılmış? •• 
paralarını bulmuşlar:·· lşıe hazan 1 Safinaz l·fanlJ!! bu thazin ro
adalct bu kadar sen ve kurtarıcı manı anlatn1ken ıkarşısına sırala
olur... nan üç yavru .• hanm1 ninelerinin 

Köfteci daha ibaşkn adalet hi- gözterinden kesilen yaşı paylaşı

Basketbol 

E):ninönü Hatkevindc'.ki basket
bol maçlarına da dün devam edil
miş, Savaş ıtakımı Atletik spora 
1 O - 1 2 galip gclmi,tir. 

İkinci Küme Maçtan 

kiıqeleri anlatmaya hazırlanıyor- yorlardı... Safinaz ljanım iki Dün Anadoluhisar sahasında 
du. Etrafımda da meraklılar bir gündenıberi aç kalan çocuklara yapılan ikfoci küme maçlarında 
halka yapmııılardı. Ben hikaye· bir sıcak çorba hazırlamak için Anadolu, Rumelihisarını 3 - O, 
den ziyade son hadisenin etrafın- içeriye girmişti. Ben de yavaşça Alemdar Beylerbeyini 4 - 2, Ana-
da tetkikat yapacalktım. 225 nu· bahçeden çrktım. doluhisar Hilali 9 • 2 mağlup et· 
maralı evin kaprsını saldım. Du- M. Y. mi~lcrdir. 
daklan uçu'klaımıs bir çocuk ka· * Kır Koıusu 
pıyı aç.tı. Ma'ksadımı anlatınca Polis ve Müddeiumumilik dün Üsküdar Halkevi spor kolu ta· 
yukan seslendi: de bu facıa ıtahkikatile meşgul rafından ter.tip edilen üç kilomet-

- Haminne, ~aminne... olmuştur. Şimdi zan altında bu· relik kır koşusu dün sabah yapıl-
Bu sırada 7, 6 yaşlarında iki lunanlar hakıkında tatbik edilecek mıştır. Koşucular saat on birde 

9ocırk daha ıkapıya indiler •• ç.elı- kanuni şekiller tahklkatın inkişa· müsa'bakaya Bağlaı1başından bas. 
relerinde y.o~nluğun ve uyku- file meydana çikacaktır. •lam!§ ve Doğancılarda bitirmişle;. 
suzluğun san ve soğuk rengi ve Eğer maznunlarm bu öldürme dir. Koşuya yirmi dört &poreu iş· 
ifadesi okunuyordu. Bira!: sonra ve boğmaya iştirakleri varsa ha- tirak ef!miştir. Birinciliği Münir 
ba~ı yemenili ihtiyar bir kadın dİsenin müruru zamana uğrama- ! Doğan, ikinciliği Orhan Erbuç 
kapıya geldi: ısı için aradan 15 &enelik bir müd. kazanml§tır. 

- E-vladrm, gazeteci misiniz.. detin ge9111esi lazımdır. Eğer bun- -----o-----
lutfen arkaya. batıç~ _!kapısına 1 ~a~ yalnız .gömülme hadises!ne Osman·ıya de Pı·rı·nç Ekı· mı· 
dolaşınız, dedi ve çek.ildı. tŞtırak etımı.şlerec kanun kendıle-

Bcli bükülen bu ihtiyar kadın rine üç. aydan bir seneye kadar 
beni bahçe kapısında karşıladı ha.pis cezası ta•kdir etmiştir. 
ve mermHerle delik deşik olmuş Eğer gömülme hadisesini bil
bir arazi parçasını andıran ıbah- miyorlanıa bir cinayeti haber ver. 
çeyi göstererek iğildi: memiş oluyorlar ki bu da beş se· 

- i~te oğlum 1 Bir şehit ana- ne Irk müruru :zaman haddine ta· 
aının ıbir katil anası olabileceğini bidir. Aradan altı sene geçtiği 
de görünüz. Hayırsız evlat ken· için hepsi serbest kalacaklar de· 
'Clisine ve ailesine neler yapabilir- mektir. 

miş} ============= 
Ağlryan bir sesle devam etti: 
- İ§te dün ve evelki gün oto· 

mobillerle polisler, bekçiler, kaz-
malı, kürekli amclelr geldier •• 
bahçemizi kazdılar.. şurada bu
rada insan kemikleri ihuldular .• 
bizi de yakalayıp karakola götür· 
düler. Kızlarım Nuriye, Nevzac, 
büyük oğluım İhsan, damadım 
Tayyar da beraber karakola gö
türüldük. Bu gördüğün üç çocuk 

Bir Yaralama 
Hadisesi 

ölen katil oğlumun Dimitrula is· karşısında kalmıştır. Dolı\ bu teklifi 
mindeki -karısından birer hatıra kabul etmiştir. İddiaya göre eski bar 
kalmışlardı. En !büyüğü on yaşını sahibi Dolayı bırakmamak için elin
henüz doldunnıyan bu çocuklar den geleni yapmış muvaffak olama
dan gece bu üç katlı, dokuz oda- yınca da DolAyı bıçakla Uç yerinden 
lı evde yapayalnız 'kaldılar. Ken· yaralamıştır. 

Milddeiumumillğc zabıtaya akset. 
memlş bir yaralama hı\dısesl ihbar 
edilmiştir. İddiaya göre, Tarlaba.şın
da Hacı Ahmet sokağında 8 numa
ralı e\•de oturan ve Beyoğlu barla
rından birinde çalışan Avangilya 
namı diğer Dolı\ son glinlcrdc diğer 
bir bar sahibinin ktu-lı bir teklifi 

di kendilerine ateş koymuşlar.. Yine iddiaya göre bar sahbi bun
az kalsın evi yakıyorlarmış. Polis dan sonra işin polise aksetmemesi !
bugün beni ikefaletle lbıraktı. çın hususi bir yeı·dt Dolliyı tedavi al
Şimdi C'Ve geldim. Evladım Allah tına aldırmış, Dolfının annesi 20 li

adkına söyle.. şimdi bizi hapise rn para göndererek kızının bir kaç 
mi atacaklar.. ne talihsiz ba~m gUn için Bursaya gittiğini blldirmlş
varmı5 •• ömrümde haram yeme· Ur. Ayni barda çalışan ve hlıdlse es
d•m .. kimseye fenah'k etmedim. nasında barda bulunan diğer bir l:a
Fakat ıbir akılsız evlat yüzünden dının ihbarı üzerine müddeiumumilik 
ne hallere geldim. Onu doğura- tahkikata başlamıştır. 
cağıma taş doğursam daha iyi 
olurdu .• 

65 lik Safinaz hanım ağlıyor
du. Ben kabusun kanat gerdiği 
bu perişan yuvayı ve kocasına 
ihanet eden Fatma Nadidenin 
boğulduğu salonu tetkik ettim. 
Evde yıkılan bir ocağın kara ve 
bukunç felaketi elle tutulacak 

Zeylin Bakım Fen Memurları 
Bornova, (Hususi) - Zeytin ba· 

knn fen mcmurlan için açılan kurs 
tedrisatını bltirmlştlr. Kursu ikmal 
eden yirmi iki memur. tayin edildık
leri mıntakalardakl köylfilerc, buda
ma usullerini ve fenni zeytinciliğe 
.aıt bilgilerL>ıi, ö~eteccklerdir. 

Osmaııiye, (Hususi) - Kasabamız 

ve civa?":ı ·da pirinç eklnılne karşı 

bUyUk bir arzu uyanmıştır. Bu hu
susta. vllü.yct ziraat mlldtirll Bay 
Nuri Avcı'mn lötklklPri ve halk U-
zerindeki t,.şvlklcri ltmll olmuştur. 
Öntimliz1Pld mevsimde çeltik ziraa
ti yapmak Uzere rençberlerimizden 
~irml Uçll ziraat mtidUrlUğUne mü
racaatta bulunmuştur. Ancak bu mil 
racaatlar kanunun tarifatı dahilinde 
yapılmadığı için reddedilmiş. müra
caat sahiplerine pirinç ekeccltlerl sa
haların miktarlarını tesblt etmeleri 
ve çeltik sahalarına akıtacakları su
ların kudret ve kabiliyetlerini tayin 
eylemcleri JUzumu bildirilmiştir. MU
rıı.eaat sahiplerine mUsa.ade verilece
ği ve fakat, çeltik sahalarının zirai 
ve sıhhi dı,ırumlarının ihlal edilme
sine meydan verilmemek ~çin bu gi· 
bi mUra.caatların çeltik komisyonla
rınca tetkik ettirileceği haber alın-

mıştır. 

---o- • 
Yaman Bir Üfürükcü 

1zmlr, (Vatan) - Gllzclyalıda Ca
mi sokağmdaki evinde bUyUcUJUk, 
falcılık yaparak bir çok safdiller! al
datırken suç UstUndc yakalanan A
kif Soyerln yapılan muhe.kP.mesi bit
miş ve hUkilm suçluya blldir\)mlştlr. 
Falcıba.şı iki ay, !ki gün hapishane· 
de yatacak ve artık kendi falına. ba
kacaktır. 

-o-

Urlada Göçmen Evleri 
Urla, (Hususi) - Göçmenlere tah· 

sis edilmek üzere kasabamızın yanık 
yerlerinde yaptınlmakta olan evler
den inşaatı bitenlere bir kısım göç
menler yerleştirilmiştir. Diğerlerinin 
de bir an evvel bitirilmesi lüzumu a
ltı.kadarlara blldirilmi9tir. 

Manisa (Hususi) - Bcle<liye. 
nin koy.muş olduğu na~ı kabul 
ctmiyen kasaplar aralannda an• 

!aşarak et k~mcanek kararını 
vermişlerdir. 

Bu yüzden ıhalk cıt sıkıntısı çek
mektedir. İ§e alakalı makamların 
el 'koymaları beklenmektedir. 

Tarsus 
Halkevinde Toplanb 

Tarsus, (Hususi) - Halkcvimiz
de geçen cumartesi gtinU akşamı 
bir aile toplantısı yapılmıştır. Şeh

timlz mUnevverlcrinden hemen ek· 
serisinin bulunduğu bu toplantıya 

Milli MUca.dele kahramanlarından 

Seyhan mebusu Sinan Tekelloğlu da 
iştirak etmiştir. 

Halkevi reisi Fikri 'OnlU, bu top
lanWarın sosyal bakrmdıın krymeti
nl, istihdaf edilen gayelerini izah et· 
miş, Sinan Tckclloğlunu da hazır 

bulunanlara takdim ederek Çukuro· 
vadaki hizmetlerinden bahis ile kcn-
dlsini ve diğer mlJU kahramanları 

hUrmetle selamlamıştır. 
Sinan Tekelioğlu. valiye ve hazır 

bulunanlara hakkında gösterilen te· 
veccUh ve hUrmetten dolayı teşek· 

ktir etmiş, o zaman birlikte çalıştı
ğı kahramanlardaı;ı ve menkıbelerin· 
den bahscylemek tevazu ve kadir 
bilirliğini göstermiştir. Toplantı geç 
vakte kadar doyulamryan bir neşe 

ve zevk içinde geçmiştir. 
- o--

KırıkbanJılann Teberruu 
Kırıkhan (Husust) - Halkımız;, 

Mehmetçik gUnU mllna.sebetile ara
larında iki bin lira toplıyarak, as
kerlerimize kışltk hediye alınmak 
üzere, Kızılay meı·kezlnc vermifler
dir. 
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Abone ücreu 
'.Iiirklye dahilinde: 

Senelik 6 aylık Saylık Aylık 

1400 750 4.00 1~0 Kr. 
Hariç memleketler: 

Senelik 6 aybk Saylık Ayhk 

2i00 Hl O 800 Kr. yoktur 

ŞEHİR TİYATROSU 

• 

Komedi Kısmı 
Bu a.kşn.m 

Saat 20,30 da 
KİRALIK ODALAR 

lstanbul Komutanhgı 
Satınalma Komisyonu 

ilanları 
Askeri ihtiyaç için pazarlıkla mil· 

hUrlU numunesi gibi 100 adet nöbet
çi muşambası 5.2.9H günU saat 11 
de pazarlıkla satm alınacaktır. NU· 
mune ve şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. tateklllerin belli 
gün ve saatte Fındıklıda komutanlık 
satın alma komisyonuna teklif ede
cekleri fiyatlara göre yüzde on be~ 
temlnatlan ile birlikte gelmeleri. 

«682> 

Devlet Denizyolları ilanları 
Karadeniz Yolu Salı Postası 

' Şubat 941 salı gilnkU Karadeniz yolu postası yapılmıyacaktır. 6 
~bat 9H perşembe günU kalkacak (Anka.ra) vapuru programma HA.· 
veten gidişte Tiroboluya, dönüşte Pazara uğrryacaktır. (7ff) 

Askeri Fabrikalar Satma:ma Komisyonu ilanları 

Müteahhit nam ve hesabına 60 ton 
demir hurdası satın alınacaktır. 

Mahreç istasyonlarında vagon dahilinde teslim şartile • beher to
nuna 17 lira tahmin edilen 60 ton demir hurdası askeri fabrikalar u
mum mUdUrlUğü merkez satın alma komisyonunca 20.2.941 perşembe 
günü saat 15,30 da ihale edilecektir. Şo.rtname parasızdır. Muvakkat 
teminatı c76~ lira c50> kuruştur. Taliplerin mezkill" gUn ve satte komls· 
yona mllracaa.tıarı. c658> 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrU: AHMET EMİ.."ll YAL.~~ 

»uıld.ıfı ı·er: VATA.~ .MATBAASI 

3 • 2 • 94T _____... 

Tl.rldye Cllllllınrlyett 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Tilrk llrall

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zira! ve ticart her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere :?8,800 lira lkramlye veriyor 

L<ıraat ı:Jarucaıımaa ırumoarau ve ın~ tU&rrm .aeaap~ 
en az 50 lirıuıı bulunanlar& senede 4 defa çekilecek kur'a Ue ....... 
daki plı\na göre ikramiye dağıtılacaktır: 

ıoo adet 50 liralık 5,000 ıır-
120 • 40 .. 4,800 • 
1&0 > ıo » s,ıoe • 

4c adet 1,000 llralık 4.,000 lira i' 
4. > 500 > t,000 > 

4. > 250 > 1,000 il> 1 
tO » 100 » 4,000 • 

DlXKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 UradaJl 
ğı dUşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslle veril~ 

Kur'alar senede 4 defa, 1 eylQJ. l blrlnclkAuwa. 1 mart ft 
1 b.azlrao ta.rthlerlnde ~ecektir. 

D3niz LGvazim Satmalma Komisyonu ilanları 

" ı - Mevcut evsafı mucibince tahmin edilen bedeli <15000> liri 
lan c20000~ kilo sUlyen tozunun 5.2.941 çarşamba günU saat 14 te; 
sımpaşada bulunan Deniz Levazım Satınalma komisyonunda pazar 
eksiltmesi yapıla.caktır. 

2 - İlk teminatı dl25'> lira olup şartnamesi her g1ln fş ea.atf dj' 

bilinde mezkftr komisyondan bedelsiz alma.bilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği vesafkle birlikte -' 

geçen komisyona müracaatları Utln olunur. c730;r; 

** 1 - Tahmin edilen bedeli 2816 Ura. olan on altı kalemde eeııı.; 
35000 kilo muhtelif cins yaş sebzenin 19 şubat 9U ç~amba günU 
U te açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - nk teminatı 211 llra 20 kuruş olup şartnamesi her gün ~ 
yondan alınabilir. 

3 - isteklilerin belli gUn ve satte Kasun1>aşada t>uıunan ~o' 
yona mUracaa.tıorL c727"I> 

** 1 Adet Altın saat .-garanU verilmek şartlle> 
1 Adet Altm kalem «Tanınmll} markalardan> 
1 Adet KUçUk boy kasa 
1 Adet Dosya dolabı 
4 Adet Masa 
ı Adet Yazı makinesi 
1 .Adet Koltuk 
7 Adet Sandalya 
2 Adet Ayna 

60 Adet Yemek bıçağ( 
1 Adet Torna tezgil.hı 

Yukarda cins ve miktarı yazılı eşya ve malzcmentn her bir kal,,; 
ayrı ayrı 6 şubat 941 perşembe gUnU saat 14 tc pazarlıkla aıın.aca.J<d' 

İsteklilerin belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komtS)'Oı1" 
hazrr bulunmaları. c729> 

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesapları 

İkramiye Planı 

1541 IKr~lYELERI 

1 adet 2000 Llralık = 2000.-
3 > 1000 > = sooo.- , , 
2 > 750 > = 1500.-
4 > 500 > =2000·- , • 8 > 250 J; = 2000.- , 

35 > 100 > = 3500.- , 
80 > 50 -. =•OOO·- , 

800 > 20 > = 6000--

Kqideler : 4. Şubat, 2 Mayuı, 1 ~ 
tos, 3 tldnciteşrin tarihlerinde 
pılır. 


