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Vekillerimizin ted-1 

kik seyahatleri
1 

Oahiliye Vekili T rakyadaki tedkik
lerini bitirdi. inhisarlar Vekili Ada
pazarında, lkt,sad Vekili Giresunda 

"i,ımit,, isminin 
"iSmet., e tahvili 

teklif edildi 
Bu suretle ''İzmir,, le 

olan iltibas da 
kalkacak 

1zmit, (Hususi mubabin
mizden) - Şehrimiz Halk-

Edirne 29 (A.A.) - Dahiliye Ve-
1 

binasında kısa bir isürah<1tten son- evi Müze Ye Tarilı Şubesi, 
kHi Faik öztrak bu sabah iııtanbula ra, Vekil inhisarların tütun depola - Halkevi reisliğine verctıği bir 
gitmek üzere F.clirneden aynlınııı ve 1 rmı gezmiş ve ınhısarlar ıda csını takrirde (İzmit) isminin (İs· 
umumt müfettiş ile parti müfettişi, :dytıret etmiştir. met) diye tcsmiyesini arz ve 
vali, parti reisi tarabndan \:Jliyet Saat 16 da otomobille ~ehnmızden teklif etmiştir. 
hududıma kadar teşyi edılnıiftir. hmite hareket eden Vekil, se;> aha- Müze ve tarih şubesi. İzmit 
Dahiliye Vekilinin FAlirMıdeld tın· 1 •t Bil k B 4.-.ııı .ılden' ın zmı ten sonra ccı ' ursa, isminin, İzmir ve lznik ŞC· 

l4'UIU Balıkesir ve Manisaya kadar de\ am 
• Edirne 29 (A.A.) - Dahiliye Ve- edip tetkiklerde bulunacagını b ldır- hirlerine çok olan müşahebeti 

rakmamışt.ır. B u, • kili Keşan _ Uzunköprli yolu ile dün mi~ir. 1 dolayısiyle sıksık, vukubulan 
l demek- , &e}ırimize gelmiştir, Vekıli \•illiyet Vekfle inhısarlar tutun i~leri mu- yanlışlıklann bu suretle ön 
vletin hül- Afrikada hareki tta bulunaa lngllb harp .,,ve1erllldea bir gnlp 1

1 hududunda umumi mufett.ii, vali ve duru ve arkadaşları refakat etmek- lenmesini ve Milli kahraman 
Avrupa ( '- ~-----------... parti müfettişi, tehir methalinde de t.ediler. Valimiz Vekille beraber iz- İsmet lnönünün ismini taf!ı-

.k AB A d h b ' A m e r 1 ka ~Afrik d h ~ belediye reisi, mebuslar, memurlar mite dönmüştür. yacak bir sehrin bü,tük bir 
•. yaya, Vrupa a arb 1 a_a ar ve kalabalık blr halk ırubu lı.ar&ı- lktaMd Vekili Giremında - ., 

hi.kim ola- _J lanuftır. Faik öztrak bir maddct şeref duyacağını tebarüz etti-
Asyada da - - belediye dairesinde kaldıktan sonra Gir.un 29 {A.A.) - Hopa;>a git- rerek knnuni formalite ve ka-

. küm sürec~ktir. Almanyanın ve ha r b Cibuti· Halkevlne gelmiı ve burada Halke- mekte olan tktısad Vekili Hilsnu bulü için icab eden muamele-
misakta vinin faaliyeti hakkında izahat al- Çakır, Cfunhurlyet \;&puru ile lıma- ı nin intacını H alkevi reisliğin· 

bı•r haftalık • bombardıman m~lıır ve halkın dilekleri ne meş- llımıza gelmiştir. Vali ve parti reisi den rica etmi§tir. Amerika matbuabnın guı olmuşlardır. ue birçok vilayet erkanı vapura gi-
d k V ,_... ı• l ı B u haber ıu>hrimizde ala-

ması,, lüzu· 
Her mille

. temin ct
dın1acağı 

lnhlsartar Veldli A+r=•rnıda. ere eıu.ıı se .. m amış ar ve vapu- ..-

bombardımaDI birle_ş_ti_"k_Ie •• n_·_ n_okta e d i 1 d i Adapazarı 29 (A.A.~ Tütını ~ ~:::;~:eı:::::ı:n~~~~e:ı iş-, ~.ve sempati ile karşılanmış-
mıntaltalıırında tetkikata çıkan in- -----====-=----- ._ _________ _ _. 

t • sözle- Al "} • d •ilb istih- man gemı erıne e 
,.... ğı mi- mühim zararlar 

ıir. ç~.kü verdirildi 
kendısıne 

a.r;ı ve mil
eabecek iş 

sa erin mü· 
>i ı>i "e hür surette mti7.akerele-

\1e kararlan ılc nıkua gelmi· 
ı .. . . ' " Almaı v 
~Ya _. Japcıoya Il6 emieder
~ o olacaktır. Binaenaleyh 

• 
Londra 29 (A.A.) - Reuterin de

niz muhabiri blldınyor: Yuksek de
niz mahfillerinin fikrine göre istilfı 

tehlikesi, sonb h.'lr ve k.ı ın gelme
si ile .muhakk k suı ette oı tadan 
• alkmruna tadır ;F'ilh klka denizct-1 
eı, den nU\ t.K lJU 

Amerika 
yakında harbe 

gire .: ek tir 

Pakt nasll 
haz ırlan m ı ş? 

milletin kendı ine aid olan 
~yı alacağı sözü tamamen 
~~atin hilafıdır. Çekoslovak, oyn:ımı tır. 
leli ıat.an, Arnavu mılletlerinin (Sonu 3 uncil uyfad:ı) (fi.onu 3 üncU .. yfadı) 

içın sn kin ol cngı me im safhalaı ı I 
bulunduğunu bilirler. Bununla be
raber burad şu cihet tebarüz ettl
rllmektedlr ki istllA t ebbUsuııü ge
ciktinnekle Almanlar, e er 1nglllz-

Tokyo 29 (A.A.) - Domel a3an- J 
sına göre, Von Ribbentropun ~
gesl ve itimad adamı Stahmer, üç 
taraflı paktın akd · ndc büyük rol 

~lallerine nilıa.yet \eren, Şi- =======ıı:===================== 

.... !:~:ı~e fut:'.::.~:: Maarı·f Veka"' Jetinin ::ıvetrneğe .\lğraşan devletle· 

ı... ~:n bu gıbi söz- b • hl• • 
~~.ı.0a:::'~:~ ır te ığı 
lıer ecie~ea: Qaki~a~ şudur ki 

~ tniUetın andısınc ~~ .. 01an Lise ve ortamekteb bitirme imtihanını 
Yat ~ını alması sozu al-
~ bbdiıi· dtınyaya karşı bir kazanamıyan talebeler 
letın ast hazırlamış olan üç dev

ıstedikleri yerleri zaptede
~ etj manası açıkça mevcut

. Mıllotlcr arasında tesisin
~ bahsedilen işbirliği ve f.etr 

1llt da, Uc ef endinın kendi 
~aatıcri namına esir millet
""""' tahmil edecekleri hidemab 
ıı...~ka artlarından başka bir 
~y d wildir. 

:Ankaıa, 29 (a.a.) - Maarif 
V killiğındea tebliğ edilmiştir: 

Bazı gazetelerde devlet orta o
kul imtihanı ile lise bitirme im-
tihanını kazanmıyan talebenin 
okuldan çıkarıldıkları ve talebe 
velilerinin bu halden vtkayetçi 
bulundukları yazılmaktadır. 

Bu iki imtihanda herhangi 
bir dersten kazanmıyan talebe 

yüksek kademedeki tahsil mü
essesesine devam edemez. He
ntiz ikmal edemediği orta okul 
veya ı.enin son sınıfına devam 
kendi elin~r. Talebe, isterse. 
okulun müdürüne yazı ile mU
racatta bulunarak sınıfta kal
ma vaziyetini kabul ettiğmı bil
dirir ve bu suretle sınıfa alınır. 

(Sonu 3 uncUde) 

İtalyanlara göre Af
rikadaki muharebe 

vaziyeti 
• 

=:ıa~~~~=~ ~~8!~~zyc;:: ParaşUtcü~rimiz 1 Hikmet Bayurun 
te tetkikatta bulunduktan sonra bu ~ 
mış ve Kocaeliye geçerek Hendek- Kavserıde 1 k f 
gün saat 14 de şehrimize gelmlt;ler- Kayaeri 29 (A.A.) - Turk Ha.oa on eransı 
dir. Kurumu tayyarecilenle paraşütçule-

--0---

F.eki Maarif Vekili H kmet 
Vekil, vali tarafından Hendekte ri bugün saat 9,30 da Malatyadan 

karı;ılanınış ve aehrlmizde de kaza buraya gelmiş'ier ve meydanda ınul
A dd'9 • Abeba 29 (A.A.) - (ste- e•k4ru, belediye reisi, emniyet &mi- ki ve askeri memurin ile kalabalık Bayur dün öğleden sonra saat 

:fani): Cibutiden alınan haberlere ri, inhisarlar memurları ve sair ze- bir halle kiitlesi tarafından karşılan-, 15 de Beycğlunda Fransız t.i-
göre, bir 1nglliz tayyaresi, bu ,ehir vat tarafından selAmlanmlff,ır. Parti mı~ır. [6onu 3 Uncii nhıfı:do} 
üzerinde alçaktan uçarak şehri bom- ==~====:::::ı:ı~===-==-==ıı::=:-=r.ıo:=-ı--ıı:.:::ııımıı:: .. ===-m:::::ıı-=================== 
bardıman etmiştir. Şehrin mcrlı:ez 

ıruntnkasındn bazı bomba duşrnU, 

"<' n ki 'n'n ölu ~ eycp olmu,. 

tur. 1 ltalyan resmi ~ 
ltalyada bir mahal 29 (A.A.) -

114 numaralı 1tal;> n teblıgi: Şima-I 
li Airikada, mutnd kcı;if harekitı 
esnasında, 113 numaralı tebliğde im
ha ı bıldfrılen tayyarelerden birisi
nin pılotu bulunmu \ e esir edilmiş
tir. 

Du ınan B rdla ile Derne üzeri
ne, So11um "<.' Gı rabub ınıntakala
rına ha\ a hilcuml rına de" a!l' et-

1 mlş, fak t nefce al.ım mııılır. Biri 
tek kiş1 yar lanın 'c bir kamyon 
hasara ugr mı tır. 
Şarki Afrık d Keny hududu bo

yunca, Gerclle \Tıngır Todignae ve 
ltodolphe gölu en ctı ınd,ı vukua ge
len keşif' koli rı çaı pı alan, ttal
yanlar lehıne net celcr vermiştir. 

Düşman, ka ırıl ı tıı. Dil ınan, mu
harebe meyd nı ıd birı J kUçük su-

Amerikadan 
gelen ılk 

destroyerler 
ingllterede 

Bu destroyerlerin 
lsUratleri 35 mildir 

• 

bay olmak üzere altı ölu ve birçok Amerikanın İngtltt•reye sathğı 50 oo troyerin hir kısnu 
yaralı b'lrakm tır. Bızlm tarafımız--============================= 
dan, dört -y, rlı k ~aıalı vardır. - =ı 

Tayynı·elcıımtz, G il bat'ın Pına- SABAHTAN SABAHA: 
li yarbı ınde Nadı - Y uf radyosu
nu 1 aıd m ıı t ' 1 r. alçaktan 
uçarak bır otomobil ko)unu ve ba
va da ı b:ıt ryal rı ı lennc bom 

(Sonu 3 üncU aayfada) 
Talak çoğahyor! 

niı bu ittifakın resmen ilan 
~ldıginc memnunuz. Çünkü 
._ ~ Yede herkes hakıkati gör

ek ve harb sonunda Mihver 
~letleri galib geldikleri tak
ltde mi akın ne hale geleceğini 
'-'~k imkanını 'bulmu t . 

Galatasaray Fenerbahçe r -H a r b--.. Fransada tali.kın f-eshi kararlaştırılmak üzere 
iken bizim kolaylaştırmamız iyi mi olur? Rumanya Balkan 

paktından ayrı ldı llihvcr devletleri ile J n -
)lnın bö, le bir mi k imza et
~leı-i hakikatte bir kuvvet ve 
"tlt.Unlük tezahürü teŞkil etmek
~ ıiyade gerçek bir acze deliı.- j 

edeceği kanaatindeyiz. Onlar 
hrek kendi efkarı umumiyeleri- ı 
ile, gerek bütün cihana karşı 
biıyük bir kuvvet nümayişi 
)aprnak ve ne bahasına olursa 
0'2Un büyük bir kumar oyna
~ak 7.aruretine düşmemiş ol
"'18.rdı bu derece ihtiyatsız ve 

~~eli bir hareketi g<W.e almaz-

. Bu misakın Uç ortak için teh
~li ?iması, Sovyetıer Birliğile 

l~ık Amerikaya açıktan açı
ğa meydan okumasından ileri 
teUyor. Bütün dünyaya yeni bir ;!::1 Vermek mevzuu bahs o
l bunu yalnız Almanya ile 
t&lya ve Japonya nu kararJ.ı -

Btise)in Vahid Y ALÇL'\' 
(h "u 3 uncu •hlfede] 

ile berabere kaldı Vaz iyeti 
Beşiktaş Altıntuğu 3 - O yendi. Beykoz 

lstanbusporla berabere kaldı. 

On ik i adanın 
vaz~yeti 

:~0lk1 bir çok kimseler, 
Ali ~ r ze hakinı olduğundan 

asla şiıbhe ı.lilmiyen lngilte-

renin, kuvvetli donanma.sının 
yardımıyle Oniki Adaya ni
çin hücum ederek bura.sını 

mptetıneğe te§ebbüs etme

diğini düşünür. Filhakika bu 

adaların evvela askeri birer 
üs oldukları, saniyen İngiliz 
donanmasının bütün Akde· 
ıDze haklın olduğu gözöniinde 
tutulacak olursa bu mUlaha
za Zihne müliı.yiın gelebilir. 
Fakat hadisenin biraz içyü
ztlnü ara.~acak olursak 1n
ğilterenin bu adaları kendi 
haliıie 'blrakniaktaki gayesi-
ni kolayca bulabiliriz. · 

lhnu 3 Uncü ıalılfed•l 

Jki nıuhCt'-fif St'ne 1.a!"f•nd:ı k~ı~.ii' -. to0iur.,...rtnıiıdeki 

~mna 11.i~bctini g~tcrir kroki 

1 ~ i?.o temin cdr?di5-!ne göre le.kette 2000 kışi boşaıımış iken 
1938 sen inde 3252 çift nyrıi
mıı;;~·. Vakıa buna mukabil cv-

/ ı Bükreş, 29 (a.a.) - Stefani: 
1 Rumen gazeteleri, bu sabahki 
I nüshalımnda, Rumen Harici-
1 ye nazırı Stw·zanııı D.N.B. a
j jansına yaptığı be) anatı, bu . 
j yük başlıklar at.ında ne ret • 
f mektedir. 

Bu beyanatı tef.,ir ed~n siya
si mahfilleı de teyid cdildığine 

gore, Rumanya ile demokrasi 

[Sonu 3 Uncu s:ıhıftde] 

Salih Murad -, 
UZDiLEK 

1 nmcler <le artmış, mesela yal- tır. l 
limıl memJ.üetimizdc talak 
gün geçtikçe artmaktadır. Bu
mı istutmtikl~r de gös-

~--·--------..- tetİ\•l)r: 3930 sen~sinde nfom-; [Sonu 2 ııcl eahlfede) JL-=====::::::::==:==-..f 
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fıtıtı . [Bafrnakaleden devam] 

~ak ıca b eder? Kü ilk tlev 
tett r he~ba katılmnsa dn Sovti.-er ~ırliği ve Birleşik :A.mc
~ gtbı btiyük d \•letler -tle mi 
~ a:ıyılabilir? Onlarm bu 
dır? a hır sözleri olmıyar.ak mı-

ile \ti~kııı SovyeUer Birlığindc 
~tesır husule getirJığinı bil
ııı ız. So,1·etıerin böyle bir 
~k nktedileceğinden evvelce 
rı, rdar edilip edilmemi§ oldu-
tı ll;ı dair de bir malümat yok
:•· ~akat görüntlşe rlazarnn 
hı. ~knvayn daha evvel bir ha
t~ Verilmemiştir. Sovyetler, mi 
t-t 1 ltc tar.zda telakki ederlerse 
~nı r uzaktan bakanlarda 
~ olan intiba !-ıudur ki bu 

11 k Moskovada memnuniyet 

1~'a.n lıı aınaz. Hattiı bilakis bir 
'~rnr tevlıd etmek lazımgclir.. 

ta ırıe ik .Amerikaya gelince o
l da ınisakın büvük bir infial 
li~ıı <:ttığıne nıuhakkak naza-
ik l>akılabılir. Bir lcere Birle -

bı:ıı <'! vletler bu yoldaki te eb
t<ı~lerc, yani birkac devletin bir 
kı l<.". kıl ederek dünyaya ha
tı.~ttı. ke ·ılmek emeline diişmesi
So fi n · p itibarile muhaliltir. 

11 
llta kendisinin hiçe ayılma

l'~ıı dolrr) ı bir izzeti lefis yn
llib 1 hissetmesi zaruridir. \~e 
leş ayet bu muahedename Bir
~k A1nenkaya karııı açık bir 

4 dlddir. Bu hususta .-Birleı:ıik 
a:~rıka ile Sovyetler Birliği 

~~ \'aziyette bulunuyorlar. ı 
ta k.~lh~kika Japonya Uzak şar1< 
ı:ı 1~~n tarafmüan hücuma uğ-
1 ~Uır ki kendisine A vrupada 
J Yali yardımcılar anyacak? 
t1;~Ya nncak Sovvetler Birli-
&ı u ~ 

c etı e Aınenknnın kuvvetlerin -
k kol'kabilir ve hakikaten 
ı~tk~aktadır. "Demek ki ücüz
lı ;:~kın ruhu Sov3'etler ~ir
·''Jll 1 Ve Birlesik Amerikayı bir 
~or .aıı ve 1talyıın y.ardımile 

ktıtar~k rahat oturmağa 
tllt> L ~ 

.,,Ur bırakmaktır. 

d 11 \'t'Upa satius11ıa.. da mıh,·cr 
leeı.ıı~tıeri 1'~:ni ~csnbı yüriitmüş
~ t'dır. Bugun ı .. usya ile .Aln1rnı
~rasında bir ademi teom·üz 
A. kı me' cud olduğu halde 
~anya ne olur ne olmaz belki 1 
ttı. Yeller -birlıgi bir gün -aleyhi
~(' döner mülahnzasiyle şimdi
bi n ledbır alıyor ve Sovyetler 
~ini bir Japon hücumıylc 
ka ıct ediyor. ıAvrupa harbiııe 
el tışacak Birlcşık Amerika 
~~l:tletine karşı gene Japon 

lıkesi ılcri sürülüyor. 

~:un bunlar hc11 jyi düsü-
d u fjeyleı~e de kusurları 

la e ze\ .. hiıden ibaret olma
);ı \'c ı kambil kiiğıdlarından i 
dı llılrnış satolara benzemeleri-

r. 1•'v l. A A . ita .l!.o ve a vrupa v0 mcrı-

'Ya'Sı., .RüC"ük Asyayı, Biiyük As
htı'Sı. fethetmeli. ondan sonca 
b't ?aninıet mallar.mı paylnşına
~:ı kalkmalı. Sonra ltendi
lie )'ardıma muhtaç bir hal
ba bulunmaktan kurtulmalı da 
buı kalar.ını tehdid imkanlar.mı 
tıı ll'lnlıdır. Bütün bu E;artlar 
_;-vctıd ohnadıkça yeni imzala
İt:ı tı IBerlin misakı bankada 
~~·ılığı olmadan yazılan bir 
fut kadar kıymet.siz bir kô.-

tır. 

llUst>~ in Cahid l' AL~'IN 
~ 

umanya Balkan 
Paktından ayrıld ı 
<l [ Bııfi tnrnfı 1 inci aahlfcde] 

t~letıeri arasında mevcud bii
lıalkaPaktlar ve Rumanyanm 
alt·· n Antantı ile bütün ta
OluUdl ti, bugiin mefsuh tc!akki 

na bilir. 

;lng;.ıtere, Rumanya.yı 
ıırote"'t.o etti 

Lond . t ra, 29 (a.a.) - Reuter: 
lngi~·rd .lialifaks, Bükreste, beş 
aıak ız tebaasının tevkifi işi ile 1 
l'a adar olmak üzere, Ruman - 1 

har0aslahatgüzan Florccuyu, 
\'et cıye nezaretine nezdine dn
.kına~~rek bu hadiseler hak
~ t~zahat istemi§ ve bu lııgi
ltı.u::ı. aasının maruz kald~ 

llleley1 protesto eylemiştir. 

Harh Vaziyeti" 
On iki adanın 

vaziyeti 

Amerika 
ve harb f __ s_o_ N ___ H _A_e __ ~_R_L_~_R_c:J. _-i k1il1&\~ 

AFR1 KADA AVRUPADA Yoguslavyada Yine bir d ersten . (Baf tarafı 1 inci sayfada) 

--·--
(Bıış tarafı 1 ine:! sahifede] 

Oniki Ada, ycti~tirdiği 

Stahıncr, l>ir müddet Moskov:ısla 
k ldıktaıı son,.n, Sıbiryu t..ırikile 7

1 
eylulde Tok'yoya gelmiştir. Stahme
rin 'i'rıkyoya~ 1 mı zıyareti ırnıtt hak
kında Ilk i timzacı yapnn J, pon :t'l:ı
rlc:ıyc:- 'ıızırı Mııt uok 'y~ Von Rib
bcnlropun revabını teşkıl cdıyor

du. Stnhmer, 'roKyoJa ~-nrtnc ,, gci
ruşmdere :ınışlıınnı~ ·e muza\i:cr'!
ler, 16 eyll'ıldc rıkcledılen \'e yedi 
lbuook a:ıi sliren knbine toplantısın
Q;ın sonra nıusbcl sah:ıya girınıştir. 

Nihayet ısı ıcylülde inıpuratorun 

H A R B H A R B hoşnutsuzluk sınıfta kalan tale-
~ Ba§ tar.afı 1 inci ı;;ıyfada) 

ba ve mitralyözle hücum eylemiı:l~r 
Ye bilahare donmuı:lcrdir. 

[ Baıı -tarafı 'J incl GhifedeJ 

leri gafil avalaınak btiyorlnrsı:ı, cid
aı surette haytil inkı.saru-W ugr:ı.ya-ı 
~klar.dır. Cunku bahriye, mntoyak
kız ·azıyetinı bır dakika bile gev
şctınemcl.te azınctıniş blilunmaktn
dır. 

l\1anştaki "Fransız limanlannda 

mahsulle ,geç.inemez. Hele 
1taly.a:nların .buralara pek 
fazla mıktarda asker yığmış 

olduğu da göz önünde bulun
dunılacak olut'&'l 'Vaziyetin 
müdhiş bir kıtlığa doğru git
mekte olduğu anlaşılır. Vazi
yet bu merkez<le iken ve stok 
mallar tükenmiye yüz tut
tukları bir Slra'da İ~ltere
ruu bu uğurda fedakarlıklar

da bulunmasına hiç lüzum 
yoktur. 

1 rıyıi etinde toplanan buyük konfc
r:ıns da bu ittifak lehine kararını 

vermı ir. 

Duşmnn hııva kU\'\ etleri, mahsus 
lı:ısarı .mucip olmadan, .Assab, Des
sie '\ e Combaliciayı bomburdıman 

etmişlerdir. Bir .ittalyan yaralanmı:;-i 
tır. Mngı'nin cenubunda Ueska ve 
Vckn'da bombardıman cdilmi.:;tiı·. Bu
rada .da basar yıck uz.dır. 'l'clcfat 
yoktur. 

--•ıı«--

Yunan - İtalyan 
gerginliği 

1rnzırlıklar.ıı dev.ım edilme keyflyeli, 
istılü tcşcbbL1sunliıı daima imkan 
dairesinde bulunduğunu goateren 
di{:eı: bir webep olnrnk 'tclıikki edil
mcktcdiı·. Filhakıka, bu htızırlıklıır:a 

yahnz İngiliz ;boınbaı.:clııruın t~a

rclerlnin bir kısmım ;daha tı1iıhim he
deflerden ÇC\.-ıtmege rnntuf .bir e
şcbbus sayıl;ıbılm k ıçin Juzumun
dan fııila dnimi bir tarzda d~vam 

Oniki Ada gıda stoklan 
bittiğ·i gün oniki elma gibi 
1ngiltereuin avucuna dü me -
ğe mahkumdur. İtalya .ne 
yapsa, ne kadar gayret sar -
fctsc, ne lrndnr fedakarlık 

y.apsa .İngiliz ablukaStnı ya
rarak bu adalara erzak, mü
lıinımat ve asker gö11dere
.n1ez. 

Denizlere hakim olan kuv
vetin, o denizdeki adalara da 
ihakinı olmak mu.kaddcr Qldu
ğu hakikati hatırdan çıkma
mak tazım gelir. Esasen biz 
de adalarımızı. sırf mütearrız 
1ar:ın denizlerdeki kuvvefinin 
bıze faik olması yüzünden 
.kaybetmentl.ş miydik? 

Maarif Vekale
tinin bir tebliği 1 

[Baş tarafı 1 inci sahifede] 1 
Bu suretle son sınıfta bir yıl I 
dönmüş olan talebe, okula de
vnm hususunda diğer sınıf 

talebelerinin haklarına sahib 
ve vazifelerinden mosulcfür. Au
cnk bu talebelerin, ailevi ve zat1 
hayat zaruretleri diişünülerek 

okula dewtm etmedikleri tak - 1 
dirde. muvaffak oldukları ders-
eroen \imtihan olmak ki.ilfoti: 
'kendıleıine tabmil e<lilmemiı;
tir. 

Devlet olgunluk imtihanına 

gelince, bu iiseden me7.un olan 
talebenin yiiksek tahsile inlisab 
icin geçirdiği bir n~vi ''Giriş 

imtihanı., dır. Bunu kazannu -ı 
yamn alaknsını kestiği liseye 
dönmesi mevzuubahis Cleğildir.

1 Bu kabil talebe iki sene. içinde 
dört defa açılan devlet olgun
luk imtihanına her gunıptan j 
-ayn :ayrı muvaffak oluncaya 1 

kadar girmek hakkını haizdir. 

->ııt:--

İspanya . dahiliye 
Nazırı Romada 

Berlin 211 (A.A.) -- l\Tıınıhe ha
reket ctmiı; ol.m İ'<panya Dahiliye I 
Nazırı B. Scn-.ano Suner, oradna Ro
mnyn gidecektır. 

mırıldandı: l 
- Onu görmek isterdim. 

- Hay hay! Buyurun gide -
ilin. Fakat .. 

Müzeyyen ayağa kalkmıştı: 
- Bir mahzur mu var?. 

- Yok, hayır .. ne mahzuru 
olacak. Yalnız düşUndüm ki.. 

- Düşündüğünüz şey vaki 
değildir. 

Miizeyyen bu cümleyi söyler
lten Biilendin zihninden geçen 
mahzurun ııe oldui;'llilu tahmin 
etmeyi asla dü§ünmemi§ti. O, 
yalnız kocasını görmek istiyor ı 

ve buna hiçbir şeyin mani ol -
masma imkan bırakmak ist~ • 
miyordu: 

- Peki öyle ise Beni takib 
ediniz ! 

Bülend önde, Müzeyyen ar -
kada odadan çıktılar. !\feııner 

bir merdivenden üst kata çık -
tılar. Hastabakıcılar ve diğer 
asistanlar onlara hürmetle yol 
veriyorlardı. 

Bülend bir kapının önünde 
dw·du: 

Amerika '"~ barh 
Nevyorl< :!9 (A A.) - i\merik:m 

gazetell'rı. tt:ı.lyan - Alman - :Jnı>on 
:ınlaşma >hıı'kk"!Jnd ıtelsirlcNrıe de-
vcrrn eımektedıı. 

Chicago 't>aily Ncws diyor ki: 

cZoınanımıza corc, bu pı:ıktın im- canlanıvor mu? 
znsı, ken'dısınden ycrpma 1 btiklcnen J • 
tesirin. _ı sinı :hasıl cdcccldir • .Ame- ı • 
nlrnn mılletı. k(llnycn korkutulamaz. Af 29 ( ) A · 
Şimdiden Amerikan milletı, suratle . ın~, . . a.a. - tina a-ı 
haı p haline giriyor. Buno in1lztıren, J&nSI bıldırJ_yor: 
JngıHereyc ve Çıne yardım edıyo- Stefani ajansı, Epirde müs-
ruz \ e bu ynr~ıınmııza tde\•nm ede- lümanlara .karsı -sö?.de yapılmış 

diyor ki: 

cegız.• 1 · ] Saınt - Louıs Globe Deınocrnt, o an cınayet er hakkında Arna 
vtrd "'fömori,, gazetesinin neş-

rettiği romanın yeni bir faslını 

eililmi tır. 
~iman resmi Wıliği 

Bcrlin, 29 {n.a.) - Aiman 
orduları 'başJrnmandaıılığmın 
tebliği: 

2 eylül günü ve 28 - 29 ey
lül gecesi, hava Juıv;vetler.imizin 

mukabelebilmisil hücumları, bil 
hassa Londra}ı, Liverpoolu ve 
cenubi lngilterede diğer liman
ları ;hedef ittihnz dtmişlerôir. ı 

cBu pal.t. muhakkal~ bir surette 
Amerika Birlcşık de\•letleri aleyhi
nc- rnutevecı:-ihbr. T ta\i'ter mi Jetle
rin 1m ıtt.ifakm $lTl:tm:ıbdır. Bu 
mıllNleı İn hepsi, cebfr ve l,ıiiklctlc 
kanlı istılahır 'Yapmakta c mmye
tin bulunduğu '1er yerde in n1ann 
hurrıyctinı ım'hnya -ça~ıJın:ı\ttndu·. 

Amcrıı..-n Birleşık nevletlcri, tırıgilte
renın bu totıı1ıtcr gnnsgtcrleıtn sa
hilleı i ı[1 Amerlk BideŞilt devlet
leri arasında bulundugunu biliyor "''e 

bunclıırı dolayı. lııgiltcı·eye olan yar
dımlnrını a1.alt.mıy:.C'1ktır.> 

iktibas eylemiF.t.ir. 1 Londrada Silverton ve Grave-
send doklarına, Tibury .doklarına 

Tayrnis kavsine ve East - india 
doklarına ciddi 1ıasaTfa iras e
dilmiştir. 

New - York Post diyor ki: 
dngıltereyc yardınıımıın @ki mis-

lınc c;;ıkm·m:ıklıgnnı7., Çine yardımı
lnımızı, yeni i U:kraz.larla fazla.la -
tı:makhlmıız "c J•.ponya ılc butün 
ınuna ebeUerimiz.ı kosmcklı,gımJz Ja-
7.undır. Aın!'rıkıın kiılliıru tehlıke
dedir. V ıkil ~cç tılmndan siır:ıUe ha
reket edelim.-. 

Ncw - York Telegramme dıyor 

ki: 
cliarl.ıe dogı u aı<tık yuriıımiyoruz, 

koşuyottız. O derece suratle koşuyo
llll' ki yolumuzd ki 'telgra! direkle-
rini nrtık oremhroruz.:> 
Nıhayel, New - Yora Hcı-ı•ld Tri

bune, başka bir m!.lkale inde şoylc 
diyor: 

cAmcnka BirleŞtk ae,·JeUeri, ya
kında b:ırbe giret'cktir.,. 

Japon ı:azetelerinin t.ehdHHeri 
Tokyo. 29 (a.a.) - Cumarte-

si günii çıkan bütün Ja,Pon ga
zeteleri, üç taraflı pakt lıakkın
dnki tefsirlerine, bu pa:ktın A
merika Bil'lesik DevJctleıine 

müteveccih bulunduğunu sa
rih ::mı·ette bildirmektedir. 

Yomiuri Şimbun gazetesi di
yoı· ki: 

Bu pakt, .Anıer ika Birle:-;ik 
DevleUerinin ikj Okyanustaki 
mÜstakbcJ faaliyetine karşı bir 

frendir. , ı 
Nisi - Ni;?i gazetesi, 1ngilte-

Atina ajansı. 'Iomorinin ha
yalinde yarattığı üç ~'cinayet,, 

hakkında aşağıdaki tav:z.ih\eri 
"erme,ğ·e salahiyettardır: 

Birinci "kurban,. Rlobahari 
köyünden Nazar Receb, mev
cud olmıyan bir şahsiyettir v ~ 1 
bu köyde, bir müslümanın di
ğer b~r ınüslümaıu para ihtilaf
ları dolayJsiyle öldürdüğü ıns 

senesindenber.i hiçbir cinayet 
vukua gelmemiştir. I 

İkinci "kurban., Paramiriah \ 
iRıza 'Kali, hakikntta mevcuu 

bir şahsiyettir \'e halen taın 

sıhhatt:a olarak köyünde bu -
aunmaktadır. 

Üçüncü "kurban., Karpunara 
köyünden Hm:a Cemal, mev
eud olmıyan ıbir sahsiyettir ve 
bu köyde, bir müslümanın na-

mus sebebi ile karısını illdür -
düğü 1932 sencs.indenhcıi hir. 
bir Jkatil vak'ası olmamıı;tır. Şu 
ciheti ilave edelim ki bu köyde 
1903 f'lenesine "kadar fil~akika 1 

hoca CemaJ jsminde bir ~ahıs 
yaşamı. ur. Fakat bu salus da 
1909 senesinde tabii ölümi: Ue 
ölnıii~tUr. 

Bu takdirde dahi, bu pakt 
devletleri, uzun bir mücad<'Jede 
bulunmak mecburiyctindedirle.r. 
Çilnkü Amen1rn Birleşik Dev
actleri, muhakkak surette mıica-

. dcleye devam edecektir. 

Hoşi Şimbun gazetesi ise, bu 
paktın, Japçınyanın Avrupa 
harbine lknn~ması bahsinde ip
tidai bir tedbir te~kil ettiğini 

-düşiinmenin 'hata olacagını söy 

Skoçyanın şnrk sahilleri a
çıklarında, her birisi ta:'kriben 
altı bin tonilatoluk ve kuvvetli 
muhafaza altında bir kafile iç.in j 
de seyreden iki 1apur.a bomba 
ile hücum edilmiş ve bu iki va
pur batırılmıstır. 

Gündüz 'hücumları esnasında, 
Londra üzerinde bir ~ok nokta
ilania şiddetli lınva muhare
belerJ ıolmuş ~·e bu nıubanebc

ler biz büyiik muvaffakıyetler 

!kazandırmıştır. 

İngiliz hava kuvvetll'ri, bil· 
lhassa Almanyanın garb ve cc
nu bu garbi hudud mınta.kalarına 
karşı gece hücumları yapmış - 1 
br. Ber1in \Civarına kadar gelen 
birkaç İngiliz tayyaresi, Beı-. 1 

lin banliyösüne varmadan ha
va <.la'fi bataryalannın atesi ile 
gerj dönmcğe mecbur edilmiş

tir. 
Ca:rbi ve cenubi garbi .Ahnan

na, ıdüşman. bir çok rnoktalar ii- ı 

zerine bombalar atnuiJ, fakat 
kayda değer hasarı mucib ol
mamıstır. Garbi Alınanyada 

bir şelıinde siv.il halkla mesklın 
mahallelere yeniden hücum -e
dilmi§tir. Sığınaklara :girmemi§ 
olan bir ~ok kişi ölmü~ ve ya
ralanmıştır. 

Diin, dil.sınan, cemnn 28 tay
yare kaybetmiştir. Bir tek Al
man tayyaresi kayıptır. 
AJmanyaya yapılan hiicumlann 

1tt' ti<-eSi 
Londra 29 (A.A.) - (Rcutcr): 

renin mağlubiyeti ihtimalini na
zarı itibara alarnk diyor ki: 

1 Jemeklc iktifa eylemektedir. 

Salahiyettar İngiliz mahfıUerinden 
ögrcnildigıne gore, 26 cy1ülde niha
yete <!rt-n harta zarfınd:ı, ing.illz ha-

- Bucada. •• 
Müzeyyen ufak biı· tereddiid 

anı geçirdi: 

- Girelim .• 
- Peki! 
Bülend kapıyı yavaşça açtı. 

İlk göze çarpan şey içeride iki 

basta blkıcı ile bir doktorun, 
bir karyolanın ba..cu ucunda dur
maları idi. O zamana kadar mc- ı 

tanetini muhafaza eden Müzey-

yen sarsıldığını hissetti. Bir ) e- 1 
re istinru.1 etmek için yer ara- ı 
yan eli gayıi ihtiyari Biilcndin ı 
elini buldu. Fakat bu temas 1 
onu sanki yıldırım vurmuş gibi 

carptı. Elini süra'tle çekti. Ve 
sıyrılaı·ak <>druun ;içine g.iriver
di. 

Odadakiler gürültü üzerine 
doğrulmuşlar ve kendilerine 
doğrn <iönmü§lerdi. Arkadan 

içeriye ,giren Bülend d.\ğer dok
tor ar.kadaşı ile seri bir göz işa
reti yaptııktan sonra ikısmen 

rniisterih oldu: 

- Osman Kadri beyin re.fi -
kaları.. Doktor Hüseyin .Malı-

-17-
mud .. Hasta nasİl? 

- İyi! Teneffüs ini izama gir
di .. Haraıet n-0rmal. Nabızda 

bir salah var .. Yalnız fazla dur
mad<m dışarı çıkalım. Hastanın 
c-n ıufak bir aısmhya tahammü
lü ;:.oktur. 

o .... ın il fü:dri bey. yfü~ü ve 
başı tamamıyle snrgılar içinde 
olduğu halde 1rnryolada upu
zun yatıyordu. Hafif hafif inip 
kalkan göğsünden başka ha
~·atta .olduğuna dair en ufak bir 
alamet göstemıiyordu. 

Müzeyyen bir hareket yap
madı. F.altat düşecek gibi oldu. 
Hastabakıcılar onu tuttular ve 
sessizce dışarı çıkardılar. Mü- 1 
zeyyen dışarı çıkınca .kendisi
ne geldi. Hastabakıcıların kol -
larından kurtuldu: 

- Te:-)Ckkür cderım. Beni bı
rakabilirsiniz! dedi. 

Sonra metin adımlarla Bü
lenclle Hüseyin 'Mahmudun ar
kasından yür.üdü. 

Şjmdi doktor Hiiseyin Mah- 1 
mudun odasında idiler. Müzey
yen geniş oir :koltuğa oturmuş
tu. Tüzü sararmış fakat ken
disine hiı.kim görünüyordu. B\i
lend dışarıda kalmıştı. 

Doktor Hüseyin .Mahmud, 
Osman Kadrinin kansı okluğu

nu öğrendiği Mfu:eyyenc heye -
canla anlatıyordu: 

- Hiç üzülmeyiniz hanıme

fendi.. Zevciıızin tehlikeyi at -
!attığına emin olabilirsiniz. Şu
nu da hemen ilftve edeyim ki, 
bu mucize ancak Blilendin sa
yesinde oldu. 

Müzeyyenin donuk bakışları 

gadb bir şekilde ışıldadı: 

- Bülendin sayesinde mi? 
- Evet! Doğurusu biz hepi-

miz ümidimizi kesmiştik. Kur
şun çok derin bir suretle nüfuz 
etmhıti. Biz ameliyata lmşlar -
ken kayınbiraderiniz Kemal 
Kadıi bey ıtn..~mdan 'gönderil
diklerini söyliyen bir çok meş
hur üstad profesörler ve opera- 1 

törler geldiler. Hepsi de amttli
yatt:a hazır bulundular. Hiç 

Bclgrad 29 (A.A.) - (Reuler): 
Alman - So\·yct aıılilşması hukum
lcrlnc gore, Almunya'Ya sevkedilmek 
uzcrc 140 Alman .müllccıs nd roii.
rekkep ilk ktt!ile ~ımıbyad n bu
raya ,gclmi!itir. 

.Bır ,:ıç aat önce Yu oslavy;ı Baş
\'ckili B. TsvetkO\ ıç ıle Hariciye 
Nazırı B. .Markoviç rnuhecıler ıçin 

istirahnl m:ıhn1lı -01 rak inş. edil
miş olan .büyuk -.unpı zi31arct ct.
mi;ılerdır. Hukumet azası da kampa 
resmi zi;ynret yapmışlardır. Gençlik 
teşkiliıtı nazırı kampda bir nutuk 
\ererek kampın imin ındu uınıl olan 
fikir \'e nıha karşı lıayraıllll!ını bil
fürm iş \ c Yugosbı,•l:ı.ra bunu taklit 
etmelerini 1.a;\'J>iye ylemişUr. 

Yugo~l.av askert mnhilllctl bu 
kanu>ı ştıphe ile kar ı1 mıakta \'e 
bunun buyUk bır SC\0 kUlcev elı<:m

mıyetini haiz bir nolrudn yapılmış 

olınasındnn dolayı ndışc gô termck
tcdirler. 

Verilen mnlUmata Sc•re Alınanlar 

gi.ınde yarım kilo et rılncak 'c Yu
gosla\lnr gıbi el! ız gun t:ıhdrtadına 
tabi olınıyacnkfardır. Y.ugo la\ halkt 
bu tedbiri, Yugosl " lta~'11l rviye
flinin Alman ekonomisi ndıne olarak 
indirilmesi maksadilc t;ıs;ı\ \ uı· edi
len tedbirler seri ınc d:ıhil ı:ıddet-

mel.-tedır. 
--ıuuc-

Hik met Bayurun 
konferansı 

(Ba:; tarafı 1 .foci sayfada) 

yntrosunda _parti ô.zaları önün
de 'J'ür.kün manevi kudreti hak
kında çok vakı.iane bir konfe
rans vermiş ve bu konferans 
zaman zaman siirekli alkıslarla 
takdir ed1lmistiı'. 

lfon'fcran.sta n1cbu larımız, 
larti vilayet idare heyeti reisi, 

idare ndnmlnrı ve :parti üz:ıları 
hazur .bulıuımuşla1ıd11·. 

Ya ku\'\ etleri, y<ıdı ı:lın mutcınadi

~ en, gece \ e gunduz, Almanya ara
zıs ile Alman ifilınlı ltındnl,ı ar;ı-1 
ziyc lılıcurnlar yrıp nı lardır 

Bu mutcmndı tn. rruzl. ı ıı ındD 
bombardıman ıedılen c;;aslı hedef
ler ara ında, czcumle !;;eh nhor t 
7.11 hlısınm pek yanma 'tluşcn bomba
lttrhı ha sanı ugrntıldıgı \ c dıı;er ıki 
hnrp gemisınin lnm l ııbeilcı e 'tabi 
tutuldugu Kıel, Beri in l'ı \arına 

Teınpelhof tnYY'!r<' meyd:ını, ist h a
lı bilh;ı a orduya giden Sıemcns -
Knlskl' elektrık mıılzcıncsı abnkı:ı

lıırı, Almnnyanın garp hududundan 
500 kilometre mesafede Frunld.urt -
Oder ci\ nrındn Fın~:.enhec:rd elek
trik falıriknsı, Berlındc • .:ı c1-scr nb
rikalal'a luzumlu elektrik encrjısini 
veren Frıcdrichsfelde ele!,lıtk tevzi 
merkezi ve Tranıdorm.ıtöru. Dr;ırl

muııd - Eıns J.::ınalı 'e su benclı \ 'nr
dıl'. 

Sah ı lımnnlnrınn \ c mi.ıda:fo ter
tibatına .ceman 58, k nafüır:ı 5, dc
miryohı iltisak nokt lan ile CSYR 

istruyonlarına, fı:ıbriknlnra 8, hava 
mcydanlnrın- ve deniz tnyy releri 
iı:Jerine 9, umumi hıZP.tetlc mucs
seselerıne 7 hucum ",Yaf)]lll'ı tır. 

Bu h:lcumlar esıınsıncia, S'alnı;. :9 
ingilız t. ~ :;-aresi knybcclıln' i \ c kn
ti sureli bilinmc1: üzere :ı ıt:ıri uç 
ttıyy:ıre du urülmu t.ır. 

birisi yaralının hayatta kalabi-ı 
leceğine inanmıyorlardı. J?akal 
her şeye rağmen Bülend ilmi -
dini as1a 'kaybetmedi ve fevkala 
de bir maharetle kurşunu aldı. 
Ameliyat bittiği halde zeycini
zin kalbi durmak iizere :idi. Va
kıa ameliyat sonunda -ölmemiş
ti. Faknt bu gidişle bir kaç saat 
zarfında hayata veda edeceği 
muhakkaktı. Profesörler Bü
lendi tebrik etmekle beraber bu 
noktayı da açıkç.a söylemekten 
çekinmediler. Doğrusunu ister-' 
seniz ben de ayni fikir ve kana
atteydim. 

Müzeyyen, doktoru dinlerken 
hayreti büsbütiin artıyordu. 

Gözleı ini dikkatle doktor Hü
seyin Mahmudun ,gözlerine dik
mi:-ti. Onun ağzından cJkaıı tek 
kelimeyi bile ka~ .. ııımak istemi • 
yordu. 

Doktor devam etti: 

- Bülend bey bübün geceyi 
hastanın bnşucunda geçir.di. Bir 
kaç defa hastaya gelen 1.Tizi 
dl!fe!mck için adeta harikalar 
gösterdi. (Arkası \ar) 

beler hakkında 
Bugün mckte.bler açılıyor. 

Ve tedrisata başlanıyor. 
' 

Unutmamak lazımdır ki yeni 
sınıflarına kavuşmak için mek -
tcplerine koşan talebeler ara
sıoda bu sene bir çok da zaval
lılar ve talihsizler vardır. Haki
ki tembel ve kabiliyetsiz olan -
lan bir yana. bırakalun; fakat 
sadece tedris sis.temlerinin 00-
ğisnıesi, yeni terimler yüzün -
den gibi scbeblerle birer ders
ten muvaffak olamıyan talebe • 
ler kendi kabahatleri olmadığı 
halde hayaUannııı birer senesi
ni kaybetmiş bulunmaktadır

lar. Nitekim bu şekilde talcbCle
rin pek fazla mıktarda olmaın, 

muvaffakıyet.Sizlik nüabetinhı 

normalin çok :fevkinde bUlun -
ması kabahatin talebede olma· 
dığını reddi imkansız bir .§Ckil
de isbat etmektedir. 

Kimbilir, belki bu talihs.idik 
!iİZÜnden bir çok geneler ta.lı

silini yarıda bırakacaklar ve 
bütün bayatları müddetince bu 
acının ıstırabını duyacaklar -
dır. Lisenin son sınıfında olup 
ayni felakete duçar olaa bir 
çok gençler de iinh·ersileye de-
1•am eclemiyccckler ve vatan 
çok muhtaç olduğu elemanlara 
birer sene daha geç malik ola
cak ve bu arada gene yeisle 
tahsilini bırakanlar da buluna
cağından bu elemanlardan bir 
kısmmı ta:mamiylc kaybedecek
tir. 

Bana mektub yazan bir ana, 
bakın bu vaziyeti sade c_ümleler
ie ıne kadar beliğ bir .şekilde iY.ab 
ediyor: 

"Ben de fen şubesinde, coğ
rafyadan sınıfta kalan lise s n 
sınıf talebe anasıyım. Üç JK'ne
dir oğluma bir istinadgih t
ırnak üzere evimi ve her şeyimi 
:yüziistü bırakarak 1stanbulda 
tuttuğum bir odnya sığındım • 
Oğlumun, biricik anasiy1e taş
radan gelen ve bu günü bekle
yen bir arkada§ı da f eo §Ube
sinde Fransızcadan suufta kal
dı. 

Subeleriyle a:lilknlan az olan, 
veya hiç olmıyan derslerden bu 
sınıfta kal!§lar, gencleri evle-
1indc oturmıya ve sokaklarda 
avareliğe te.rketmck ve .ayni 
zamruıda da tahsil hcvosleı:foi 

hırpalamak demektir. 

Naçiz t l<kürlerimi sunar
ken bizler namına cttil.:-inız 

feryaUarınızda muvaffak olma
nızı Cenabı Haktan dilcrim.1, 

Hayır! Kabılij et.siz, tembel 
,.e yahud bilgisiz olan bir g ı

cin layık olmadığı bir sın!fta o
kumasına asla taraf tar değilım. 
Eski bir muallim olmak sıfatne 
bunun gerek o talebe, gerekse 
memleket hesabına • ne kadar 
zararlı neticeler vt>rcbile<:eğini 

takdir ediyorum. Fakat benim 
müdafaa ettiğim kimseler bun
lar değildir. Bir insan havsalası, 
haddi zatinde yakın veya uzak 
bağlarla hepsi yckdiğcrine met 
but olan biitün dernlrNien mu· 
vaffak olduğu hnlde sadece bir 
derse akıl erdirmeyen bir tale
benin mevcud olabileceğini pek 
güç kabul edebilir. Böyle va
ziyetlerde kabahatin talebeden 
ziyade o d rsin muallimindc, 
yahucl o ders sisteminde yapı
lan değişiklikte \'C yahud da 
vaktinde muallim gönderme • 
yen maarifte olması zaruridir. 

Vakit hc.nüz geçmedi. Maarif 
Vek5.leti on, on beş gün müh
let verdikten sonra bu gibi ta
lebclerı bir kere daha imtihana 
tabi tutmak gibi mtisfik ve lıak 
şinas bir karar ı. erecek olursa 
sayısız kimseleri kendisine min
nettar bırakacak vp bir çok 
gençleri belki de mahvcılmaktan 
kurtaracaktır. 

Böyle bir karar vermemenin 
ise memlekete vereceği bir fay 
da yoktur. 

MURAD SERTOÔLU 
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- Sultan Aziz, karakucak gü 
reşc knrar verdiği zamaa doğ
rusu yüreğim yerinden hopla.
mıştJ. Pıvlişah, itiraz kabul et
mezdi. !loş ben de kara kucak 
biliyordum.. Çünkü bizim Deli
ormanda kara glireş yaparlar ... 
Fakat bunu daha 7..iynde ço -
1..-ukJar yapar .. 

Bu ı:.rüreşc harman 
deriz biz .. Hoş sen de 
sun ya? 

güreşi 

biliyor-

- - Nasıl bilmem? Hepimiz, 
harman giu c~ıııi Kağıdhanc sa
rayında ~ apacaktık. O giin gün
lerden cuma idi. Güre~te Kara 
lbo ile Makarnacı dn 'Vardı. Ne 
ise soyunduk. Ben, ayağıma kis
betimi giymiştim. Karakucak 

güreş donum yoktu. 

- Kabul elti nıJ? 
- Dinle .. Ben, kisbcUe mey-

lana gelince padişahın yan:ri 
yaruma geldi. Ve: 

- lJı;;ta, efendimiz kisbelle ol-
maz diyor. 

MuakebeJc ettim: 
- Karakucak donum yok .. 
Biz yaverle konuşurken Ke-

çeli de yanımızda idi. Konuşma
larımıza kulak veriyordu. Be
nim itirazımı duyunca, mukabele 
etti: 

- Bırakın nasıl don giyerse 
g:ıysin? 

Yaver bey, miic1a.ha1c etti: 
- F..;f~ndimiz olmaz buyuru -

yorlar .. 
- Don yoksa ne yapsın? Ben 

de y~ güı eşini ayağımdaki ile 
yapmıştım .. dedi. 

Bunun üzerine yaver gitti .. 
Padişaha arzetti. Çok geçmeden 
yaver tekrar yanımıza geldi. 

\re: 
- FJ'endimiz, Keçeli madem 

ki kabul ediyor, güreşsinler bu
yuruyor .. dedi. 

:Met simimizi yaptık. Çırpına
rak meydana çıktık. Yüreğim 

atıyoı:du_. \'üc.uduın kupkur.u idi. 
Herif neremden tutarsa götü -
recekti. 

- Usta, Ifarakucakta yeniş 
>ki sırtı çivi yukarı yel'e vur- , 
maktır, değil mi? 

- Evet, iki omuz, iki kürek ı 

·emigi yere yapı.cımalıdır. Başka 
türlü mağ"liıbiyet olmaz. 

- Sonra .. 

- Sonra .. Peşrev bıtti. Onlar ı 
peşrev falan da bilmiyorlar. El
lerini yukarı kaldırıp olanca 
kuvetleriyle oyluklarma çırpı

yorlar. İşte o kadar. 
HUlasa, kapıştık.. Anıma na

sıl? Keçeli .. Bana ellerini yere 
koymu8 öyle geliyordu. gnse 
bağlamıyorlar. . Bir tazı gibi 
süriincrek hasma yaklaı:ııyoı lar. 

Ç · geçmedi .. Bir iki dakika 
kar~ı karşıya ve birbirimizi tut
madan manevı elef.tik. 

Bir anda üzerime sıçradı, sol 
bil0ğimden 1ca1Tadı, ve, hızla dö
nere! c oban teknesine giı di. 
L&ı dc~il. gidiyordum.. Bile

gim · elinden almak imkan haı i
cintle idi. :Mt: ngcncyc girmiş gibi 
ıdim. Kolum dipten koptu zan -
n t m~. B 1 t i.<?t Yersin yag gü
r ı-ın.:> .. 

, 1, döndüm ve köstekle -
dim. Ko t ~i yeyince savruldu ... 

dedi. 

" dcdı. 

dm::ızE:I, b kı
Denim, t<>lgıcı 

- Hıç o mayınız, madmnz.el pek 
mahcubum. 

- B"ı>; yok! tnsan hali bu. Hamı 
bir uralık odada bana bile lüzumsuz. 
Uıkırdılar soylemişüniz. Halbuki ben 
hlç hiddet etmcdım. ÇünkÜ bu gibi 
ı;eyler ol bılir, dedi. 

Do.,ru u hizmetçi kız da !evka
lk<lc nezaketli imiş. Hoş ben bunu 
dün geceden anlamıştım. Nezakct
dz, terbiyesiz bir hizmetçi olsaydı 
benim yap1.ıklanma tahrunmiıl eder 
miydi? Odamıza girdığim vakit i
çiıl',:;!~ bl:r fCTahlık }llsscitim. Artık 
~eden korkum kabnamıib. Jan-

Yuaa: "Sami KABA.YEL 

Sırtüstü düşecekti.. Kendini to
parlamak için bileğµni bıraktı, 

bu suretle ilk hamlesinden canı
mı kurtardım .. Yüzde yüz ı-ırt 

üstü gidiyordum .. 
Makarnacı ve Kara 1bo iri 

gövdeleı ini yere yaslamış. dik
katle bizi seyrediyorlardı. Çün
kü, onların da başına gelecek 
vardı.. Hiç şübhe yok ki, onlar 
da Padişahın emriyle I<eçeli ile 
tutu~acaklardı. 

Keçeli, nasıl olup ela çoban 

teknesinden kurtulduğuma hay- ı 
ret etmi~ti. O, yağ güı·eşinin kös 
tek oyunundan bihaberdi. 
Güreş tekrar manevralarla 

başladı. O, karşımda ellerini iki 
de bir de yere vuruyor, ve etra
fımda beni bir yerimden kapm:ık 
üzere dolaşıyordu. 

Halbuki, biz yağ g·üreşinde 
t-n:>e, en~eye gelir ve öy1c güreş 
tut.ırız .. 

Karakucakta ancak hru;ımla 
oyun a!<lığın zaman gövde göv -
deye ~cimi,;; hulunulur. 

Nföayet, bir iki dakika kadar 
daha tHki gibi meydanı dolaştık, 
Keçeli beni kapmağa çalışıyor, 

ben h;e, kendimi muhafazaya 
uğraşıyordum. Güreşi o yapı -
yordu. Ben daima kaçıyordum. 

Güreşin beşinci dakikasına 

doğru birdenbire kisbetimin ön 
kasn~ğı Keçelinin eline geçtiğini 
gördüm. Buraya kadar nasıl giı'
mifiti. 

Reçeli kasnağı eline 
ge~irmeı, sol eliyle de 
ramdnn kavradı. 

geçirir 
apış a.-

Beni bir çocuk gibi yere vu

racağı muhakkaktl. Bu, kara -
kucak oyunu çok tehlikeli idi. 
Yüzde yiiz gidiyordum. • 

Derhal döndüm ve sıyrılıp 

yüz üstü kendimi yere attım. 

Aman Al1ah eğer dönmemiş ol
saydım, gidiyordum .. 

Ben yere dfuıer düşmez nln -
turkuYari derhal toplandım ... 
~!'etik duruyordum. 

Bereket versin ayağımda yağ 
kisbeti vardı. Eğer karakucak 
donu olmuş olsaydı, halim ber
battı. Ne de olsa kösele ve deri 

oln kisbetten tutmak güçtü .. 
Don ol.sa herif yapıştıi;~ yeı den 
tutacaktı. 

Ben alta düşüp toparlanınca 
üzerime dev cüssesiyle çullan
dı.. Oldugı gibi keınaneledi. 

Tetikte duruyordum. Ne ya
pacağını bı1miyordum. Fakat 
fırsat kaçırmıyordum .. 

(Sonu vıır) 
---:-:---:-

WENl SABAH 30 L!Z __ 
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Galatasaray Fenerbahçef 

ile berabere kaldı ·ı 

VATILI - Y ATISiZ • KIZ - ERKEK 

HA YR. İ\YE Li&-ELEAI 
· Saraçl_!-Mebaşında Hor~or Caddesinde Telefon: 2Ô5SO 

ANA I L K ORTA LI S E 
E~ki .v~ yeni talebenin kayıdları hergtin saat 10 - 17 ye kadar yapllır. 

Yabancı dillı:re ilk ı;ını!lardan itibaren başlanır. Son! sınıfta fen şubesi de vardır. 

Beşiktaş Altıntuğu 3., O yendi. Beykoz 
İ'stanbulsporla berabere kaldı. 

Wı••••••• Talebe mf,ktebin husust otobüs ve otomobilile evlerine nakledilir. ••••··~~ 

Eski Feyziati 

Dün K .. dıkôy \e Besikhış stadla
rmrla lik maçlarına devam edildi. 
Beşikt .. ~ .:;tadında hakf·m Adnan Akı
nın idar~sinde oynanan Beyoğlu

spor - Suleyınaniye maçını 2-1 Be
yogluspor kazandı. 

Hakem Hiisnliııün idaresinde oy
nanan Beykoz - ıstcınbulspor maçı 

.kuvvetlerin müsa\•i olması it.barile 
heyecanlı c-ldu. Geçen hıı fta Aıtın
tuğa 3-0 mağlup olan ;Beykoz en iyi 
elemanlarının askere gitmesi ve ge
çen hattaki Allıntugla yaptığı maç
ta da bırkaç oyuncusunun sakatlan
ması dolayısile diınkii lstanbulspor 

maçına ı.ayı( kadro ile çıkan Bey
koz oyunun ilk anlarında penaltıdan 
yedigi golle hafüıymın sonlarına 

Mehmedm ayagile kaı.andıkları sa
yı ile mukabele edereke beraberli
ği temin ettiler. Ve iklnd haft.:ıymd'.l 
heı· iki tarafın karşılıklı ve müsavi 
oyunlarile geçerek oyun 1-1 bera
berlikle neticelendi. 

Beykoz - istanbulspor maçını ha
kem Halid Galip idare:;iııde, Beşik
taş - Altıntuğ maçı takip etti. ilk 
hnftaym Hakkının ııyagile 1, ikinci 
haftaymda gene Hakkı ve Şakirin 
attıkları gollerle 2 sayı kazanan Be
~ikt:ı~lılar maçı 3-0 bitirdiler. 

Kadıköy stadında hakem Şazi Tez
canın iclnrc>.slnde oynanan Vefa -
Topkapı maçı 1-1 beraberlikle neti
celendi. 

Glinün en muhim maçı Galatasa
ray - Fener karı;ılaşması idi. Geçen 
hart:ı Besiktaşa 2-1 mağlup olan Fe
nerbahçenin ezeli rakibi karşısında 
alacagı netice merak edıliyordu. Tri
bünleri hıncahınç dolduran taraftar
lnrının alkışları arasında takmlar 
sahaya çk1ılar. 

Galatasaray: Osman - Faruk, Sa• 
lim - Musa, Enver, Eşfak . Cemil, 
Salilıaddhı, Gündüz, Bodurl, Sara
fim. 

Fenerbahçe: Cihad - Muzaffer, 
Orhaıı • Ömer, Esad, Lebip • K\İ· 

1 
devre top oı-t.alarda oynanıri;;en bı~d.

1 ikinci dewe Galatasarayın 20 da
kika dc\.·am eden hakimiyeti altında 
get,·erken Fenerbahçenin soldan Bas- ! 
ri vasıtasile yaptıgı tehlikeli bir akı
nı Basrinin ayağına yatın:ık sure
tile kesen Salimin. aleyhine verilen 
frikik Basrinin fevkalade çektigı 

br şütle Osınanın plonjonuna rağ

men Galatasaray ağlarma takıldı. 

Bu gol Galatasaraylıları canlan
dırdı, Ve bcraberlği temin etmek 
için Feneı· kalesini zorlamaya baş
ladılar. Ve birbirini takip eden Ga
latasaray akınlarının birinde Fener 

. kalesi önünde hasıl olan kargaşa

lıktan istifade eden Musa sıkı bir 
şiltle b<'rnberliği temin etti. Galata
sarayın bu golünden ı;onra her iki 
tarafın semeresiz akınlarile oyun 
1-1 beraberlikle bitti. 

Hakem S:ıınih Duransoy oyunu iyi 
idare etti. 

Fenerden Basri, Es:ıd, Galatasa
raydan Enver, Budori iyi oynadı
lar. 

Bülend Turanlı 

Ankarada Profesyonel 
gUreş müsabakaları 

Ankara 29 (A.A.) - Bugün öğ
leden evvel Ankara hipodromunda 
on bine yakın bir meraklı yığını 

önünde, tanırunış profesyonel gü
reşçiler :ırasnda serbest güreşler 

yapıldı. 

ilk güreş K:ıra Ali ile güreş fede
rasyonu antrenörü Pellinen arasın

da yapıldı. Bir dakika bile sürmiyen 
kısa bir müddette Pelliııcnin galibi
yetile neticelendi. 

Tekirdaglı Hüseyın ile Esseyid 
Şefik Bağdadi arasında yapılan ikin
ci karşılaşma, günün en heyecanlı 
ve alaka uyandıran güreşi oldu. Da
ha ilk anlarda tecrübeli ve teknigi 
mükemmel olduğu intibamı veren 1 

YATILI Boğaziçi liseleri YATISIZ 
KIZ ve ERKEK TALEBE AYRI BÖL'OKLERDE 

ANA • iLK - ORTA • LiSE 
Kayıdl:ır devam etmektedir. Derslere Te;irinievvelin birinde başlanacaktır, 

· Telefon: 36-210 
h?ı_iai_lml _____ Arnavutköy - Çiftesaraylar·--------~ 

Ilağdadirıin kar;,iısında, Tekirdağlı 

her bakımdan üstün olduğunu gös

terdigi hal~, kuvvetli rakıbi ile 56 

dakika uğraştıktan sonra, nihayet 

tuşla galip geldi, 

Hakemleri d~vet 
Balkan oyunları orga~lzasyon ko · 

miteşlnden: 

Bulkan oyunlarını idare edecek, 
isimleri aşağıda yazılı hakem arka
daşların gôrüşülmek ve davetiyele
rini almak üzere ı Birincitcşrin salı 

günü saat 10,30 ile 12 veya 14 ile 
l 7 arasında Tak;-;imde bölge binasın
da komitemize biz.zat müracaatları 

lüzumu tebliğ ve rica olunur. 

ünvan, Sadullah Evrenes, Ekrem, 
Rüştü, Cemal, Davut, Suat, Hilmi, 
Alemdar, Ragıp, C. Başaran, Şina~i. 
Ali Besim, Abbas, Mufahham Yazı
cı, Rogers, A. Nndolsky, Cezmi, 
Enis, ihsan Beler, Recep, Fethi, Mü
beccel Cemil Uzunoğlu, Sadık Cey
lani, Yasumi, trfan, Hllluk Hekim-

oğlu, Mufahahm Elmen, Musa Ka
zım. 

Yarış 
Geçen hafta güzel bir şekilde in

tişara başlayan Yarış spor mecmua

sının ikinci sayısı bugün daha iti

nalı bir şekilde çıkmıştır. 

Yarışın bu nüshasında; Galatasa

raylı Bocluri hakkında yııpılan neş

riyaUı karşı futbol ajanı Hasan Ka
mil açık bir mektupla toptan cevap 
vermektedir. 

Teknik Okulü müdurlüğünden : 
1 - Mühendis kısmı giriş imtihanları 1 teşrinievvel 940 salı günU );ıp>" 

lacaktır. Kayıd olunanların karnelerile o gün saat sekiz buçıııda 
mektebde hazır bulunmaları. 

2 - Fen memuru kısmı ciriş imtihanları günü aynca il:An olunur. 
3 - Tedrisata 21 Teşrjnievvel 940 pazartesi günü başlanacaı:ı ıJİtl 

olunur. (8997) 

============================================~..-:= 
Yüksek mühendis mektebi müdürlüğündeO 

1940-941 ders senesi talebe kayıt muamelesi cumartesi ve çar~ambalı:ı.ıd~ 
maada her gün saat 10 - 12 ve 13.30 - 15.30 arasında yapılmak üzere eyl~ 
lün birin';len birinciteşrinin beşinci gününe kadar devam edecektir. 

Tafsilftt almak istiycnler mektep idaresine müracaat edebilirler. c:i8Z1' 

1 DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMiSYONU İllNLARI , ___ ___ 
Çaaakkale deniz komuta.nbğı satınalma komisyomından ~ 

1 - Beher kilosunun tahmin edilen bedeli c12> kuruş olan dl-O oooı 
kilo ekmeğin, 3/Birindteşrin/1940 peı·şembe günii saat 15 de pauırıM' 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - ilk teminatı •810• lira olup şartnamesi her ıün kornisyond:JI 
abnıı.billr. 

3 - isteklilerin 2490 -sayılı kanunda yazılı vesikalarile birlikte b<:!Jf 
gün ve saatte Çanakkalede bulunan komisyona müracaaUan. •8757' 

Ankaı·a Devlet Konservatuvarı 
Müdürlüğünden: 

Ankara Devlet konservatuvarına girmek için yeniden imtihan :ıçıl"' 
caktıı·. Fazla tafsilat için konservatuvar müdürlügi.ine, lise müdürluklC•1°' 
ve l-lalkevle1iıl(! baş vurulıntısı. c6029~ •9100• 

(fu!ıisarlar U. Müdürlüğünden: 
çük Fikret, Naci, Yatar, Nly.ızi, ==============:;:::================ 1 -- Müfredat listesi mucibince 72 l'T :ı muhtelif cins kereste açık clt .. 

siltnıc usulile satın alınacaktır. Basri. 
Feııerbahçe :Melih ve Fıkretten 

mnhrumdu. 
Hakem Samih Ournnsoy. 

Oyun Fencrbııhçenin akınilc baş
ladı. Bu nkın Galatasaray haf hat
tmda kolaylıkla kesildi ve mukabıl 
hücuma geçen Galatasaraylılar Fe
nerbahçc kalesine kadar indıler. Bu 
arada Eşfaktan güzel bır pa alan 
Cemıl toplt avuda atmak suretile 
muhnkkL k bir gol !ırs.ıtı l,açırdı. 

Bundan onra top kiıh Galatasaray 
ve kôh Fencrbahçe nlf:ıf sahafarın
da dola ırken Fenerbahçe yc1vaş ya
Va$ hiıkuniycti ele aldı. Sol ve sağ 
açıklaıı vnsıtasile Gnlatasaray kale
sine yaptıkları inişlerde G:\latasaray 
müdafaasını miişkul vaziyt'tle bıru

kıyorlardı. dalatasaray bekleri Fa
ruk \ c Salimin mükeıncl oyunları 

santrhaf Envcrin güzel kafaya çı-

kı.;Iar1 Fener muhacimlerine gol 
fır:.atı vermiyordu. 

Ankara dil ve Tarih - Coğrafya fakültesine 
Bursiye talebe alınıyor 

Ankaı a Dil ve Tarih - Cografya Fakültesine imtihanla tam veya 
yarım burs verilmek üz.ere talebe alınacaktır. Tam buts ayda kırk ve 
yarım burs ayda yirmi liradır. Lise mezunu olup da olgunluk imtihanı 

vermiş olanlardan veyahud evYelce fakültede kaydedilmiş bulunanlardan 
burs talebesi olmak istiyenlerin biriıı~i teşrmin l O una kadar Fal.ültc di
rektörliiğune istida ile müracaat etmeleri ıtizımdıı-. Burs alan talebenin 
tfıbi olacngı ş::ırtlar fakülteye muracıaatla öğrenilir. dl034 «5977) 

Yüksek Öğretmen Okuluna Talebe 
Kabul Şartları 

Lise ôğretıncni yetiştiren okul, yatılı ve parasızdır. Tahsil müddeti 
4 senedir. Okula girebilmek ic;in liseolgunluk diplomasını elde etmiı; bu 
lunmak ve kabul imtihanında muvaffak olmak H'ızımdır, 

Namzet kaydı 11 Eyllılden 12 birincite;?riııe kadar salı ve cuma gün
leri yapılır. Kabul imtihanı 14 birinciteşrln günü başlar. Daha fazla ına
lümnt istiyenler okula müraoaat edebilirler. Yazı ile müı acaat edenlerin 
6 kuruşluk pul göndermeleri Hlzımdır. (8427) 

:.1 - Muhammen bedeli 3786 lira muv~kka1 teminatı 283.95 lir.ıdll'· 
3 - Eksiltme J/ı0/1940 sah gur.ü snat 14 de Kabataşta Leyazıın ~ 

Mübaynat ~ubesindeki alım koınisyoııunda y..ıpılacaktır . 

4 - Müfredat listesi sözü gecen ııubedcn parasız alınabilir. 
5 - isteklilerin eksıltme için tayin olunan gün ve saatte "c 7.5 ıfV 

vcnme paralariyle birlikte mezkur komisyona müı-acaatları. «9195 

l_D_e_v_le_t_D_e,,_m .... ı..,_· ryolları İlinlarJ 
l) işletmemizin ihtiyacı olan 520 ton kuru çam gövdcsile 4';'9 tctl 

kuru çam koku odun kapalı zarf u. ulile (•ksiltmcye konulmuştur. 
2) Kuru çam g(.İ\desioin tahmin eılilen bedeli 10400 kuru çam ko t iit1 

tahmin edilen bedelı ele 5748 liradır. J\Iuvakk .t teminat mikdaıı ı21 r' 
1 O kuruştur. 

3) Odunların teslim yeri Erzurum Darhat, Karaurgan, Yenikiıy, fr:I .. 
valtı, Sarıkamış ve Kars istasyoıılurından her hangı birisi Yeya bir J:;:, ıd "• 

Şişli Terakki 
Lisesi MUdürlüğünden 

Esas talebe kadrolarımız dol· 
muştur. Devam eden müracaat· 
lar kar§ıaında sınıflarımıza 

(yeni ıubeler) açmağa karar 
ve,·dik. Knyıd olmak lctiyenle· 
rln ııcele etmeler! rica olunur. 

Fenerin neticesiz akıııları Gnlata
sarayın kısa ve ~cı-i P'!Slarla yaptı

' ğı akınlar takip etti. Budorinin ye
rinde pasları, Gunduz.ün sıyrılışları 

Fenerbahçeye korkulu dakikalar y-a 

ASKERi FABRİKALAR SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLAR! ·ı 
GO metre mikabı 4.5 - 5.00 M. boy 0.30 - 0.40 M. da dış bud:ık 

tomruğu 

4) ihale 7/10/1940 pazartesi günü saal 15 ele 10 uncu İşletme bın. 1 t? 
mütcşekkıl komisyon huzurunda yapıltıeaktır. Taliblerin mezkür gw1 .. ofl 

saate kad:w muvakkat teminatlarını y:ıtırmalnrı ve 2490 No. lu ku.nııııt11' 
32 incı maddesi gereginee tanzim edecekleri znrflnrını eksiltme s:ıaı.nd~ 
bir saat en eline kadar komisyona vermelcı·i ıtız.ımdır. Posta gerıı.:r,:ı< tef 
kabul edılınez. 1 

5) Bu işe gireceklerin ku.nunun byin cttigi ve ikalarını ibraz ctn <-ıer 
lfızımdır. 

6) Şaıtnamelcr; 10 uncu tsletme MtidurHigünclcn, Sarıkamış 'c l<• rf 
fstasyonlamıdan meccanen tedarik edilir. (8926) 

Evinizin, apartımanınızın 

HALI SECCADE ve YOLLUK 

ihUyr.um 

HALICILIK TÜRK L TD. 
ı ket •1dcn tem.n edebılırsın.t. 

Sıp;,ırış, temt:tlcı c, t. ıniı-. 

Bahçckapı • 4 lıncU Vakıf tıan. 

dJ, ı, ... ı, r beni 

1 şattı. Bu sırada Cemil ve Sarafim 
arka arkaya iki gol fırsatı kaçırdı-

1.:ır. Bundan sonra oyun gene mute
vazin devam erlerken bir Fener akı
nıml ı kuçük Fikrctten aldıgı bir 
ııa la gol pozisyonuna giren Niyazi 
de Fenerbahçeye bir gol fırsatı ka
çırttı. Bu akını gene Fenerbahçenln 
soldan yapbgı ıkinci bir akın takip 
etti. Bnsrı ile çarpışan Galata~aray 
kal('ci ı Osman hafıfce sakatlandı. 

ve u11· dal.ika suren tedaviden son
tckı r oyuna girdi. Ve bidnci 

300 metre mikabı 3.5 - 5.00 M. boy 0.25 - 0.45XO.OB - 0.11 M. 
ebadında dış budak kalası. 

9.477 metre mikôbı 65 adcd 4.50 XO. 18X0.18 M. ebadında dış budak 
· ağa~. 

Tahmin edilen bedeli c21268• lira c62• kuruş olan yukarıda cins ve 

• 
ıs ikıaı · Lisesi·~ 

mikdarı yazııı tomruk ve kereste asker1 fabrikular umum ınüdürıuğu mer- Kız ve Erkek 
kez satın alma komisyonunca 15/10/940 salı günü saat 15 de kapalı zarfla T 1 b k d 
ihale edilec$lir. Şartname p:ırasız olarak komisyondan verilir. Taliblerin a e e ay ına 

Leyli ve nehari 
devam olunmaktadır. 

muvakkat teminat olan «1595> liıu «15> kuruşu havi tekli! mektublarını ı Kar.ıkolu arka.~mda, Telefon 22.)34 
mezklır gunde snat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 1 __,___-:::;; 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle koınisyoııucu ol- ========:.-====================--

Sahibi: A. Cemaledc!ln Saraçoıjlu Nesriyrıt Müdürü: Macid Çetlrı ) madıklarına ve bu işle aH'ıkadar tliccardan olduklarına dair ticaret odası 
vesikasile mezkür gün ve santte komiı;yona mtiracaatıaı1. c9230 Basıldığı yer: (H. Bekir Cürsoylar Ye Cemaleddin Saraçoğlu matb•1' 

~ w 

- Adaın zararı yok! Kız b :f.'
3 
c 

1 lar Yalnız. bır ~ey t·anımı ıkı -
yo:d.ı. Ark.-ımdaki elbise sarhoş 
<Ilı. ı,c ) in malı oldugu halde hunu 

utfıı elan asırnu . t\dctiı {.alını 1 nı. 

ı : de etmeli, deg 1 mı Uildn 
Bir çalgıcının seyahati 
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derece mutazarrır oldu ki kırk yılı' 
o z.aı arı telafi edemez.sin'? 

- Yani e\' sahibi kırılan dökü - , 
leni bana tazmin ettirmek ister:;c, 
~~}~? 1 

-'Elbette. 
- Aınan öyle bir fikri var mı? 

d:ınlmadı. Görmedin mi ~ın1d t 
dedi. Mösyö zararı yok böyle c.dtt 
olur demedi mi? Canım eıı nıh "'eı 
o da bekar ben de. Bırak o • ıtı!' 
Madam ne soylcdi? 

- Onun da canı sıkıldı. hf • <'\ ni de b lmiyoı"l.lm. 
FridrıPı: • , 

Ç buk soyun, kendi c·lbı eni 
y, eledi. 

Llıkin arkadaş iç 
ır ıklam .. eledi. 

çam.1şıı·ım 

Hizmetçi kız kapıdan bizi dinlc- ı 

mis olmalı ki bu sözüıniı işitir işit

mez hemen içeri glrdı. 

- Mösyö ben size şlmdılı!{ bir 
don bir gömlek tedank ederim. Kn 
dın çamaşırıdır amma ne çare, dedi. 

Teşekkür ederim madmazel. 
Zararı yok, dedim. Hizmetçi biraz 
sonra kısa bir don ile, uzun ve gög
sü açık beyaz bil- gömlek getirdi. 
Donun paçaları, gömleğin göğse ge
len mahalleri tentencli idi, kız dı
~aı-ı çıktıktan sonra yukarıdan asaıtı 
soyundum. Madmazclin hediye ct
tigl iç çamaşırım ve bunun ıizerine 
kendi elbisemi giydim. DO!ı diz 
k·:ıpaklarımı açıkta bıraktığı gibl 
gömlek ae gi>ğstıınü, omuz başları-

mı ortemcmişti. Şimdi ıntizarnın sı

rası dcgıldi. 

Fıidrıh· 

- Ey nasıl oldu? dedi. 
Akşamki vakayı, abdestlumedc 

bir masa devirdiğimi, yanlışlık ile 
hizmetçi kızııı od:ısma girdiğini, 

hulfısa biitiln b~şımdan geçen halle
ri arkadaşıma anlattım. GUlıneden 

kotılıyordu. En nihayet: 
- Arkadaş, bu kadar gtirüıtlı ol

duju halde sen ne yapıyordun? dc
dlrn. 

- Benim hiçbir iCYden haberim 
yok. Ystar yatmaz uyumuşum. Hır
sız meselesinden sabahleyin haber -
dar oldum. Sonra bana «arkadaşın 
neredeh dediler. fı;ı anlaşıldı. Ab -
desthane zannile girdiğin, aynaları
nı, masalarını dcvirdıgin mahnl ev 
sahibinin ili odası imi . Çok iyi bir 
adam, her' halini hoş göıdu. Şrun -

p:ınyayı biraz Cazla kaçırdıgını dal 
söylec'tl. Hc!e pcnceredeıı bah<"eye, 
ağacın uzeı.;11den sokağa Btlayıp 

kaçtığına o knd:ırı teessüf etti ki: 
- Vah, ya biçarenin bir tarafı 

kırılc'ıv n, dcy!"'l duruyordu. 
- Dc..ıı.ek akşamki münasclıctsiz

lik.lcrı, ~eb( biyct \·eren ben oldugu
mu ev •ahıbj sabahleyin anladı? 

- Evd, ,c.lnız o değil. Blitürı ev 
halkı bu sab:ıha kadar eve hırsız 

girdı ıam:c..J.yod rdı. Ben uyanınca 
~ n e~ c'ııp" <'• , tı. Ev s.ıh bi: 

- - Kv o ıu ı 
Komi·c ._, Lcı d 
b<iylc (•lr:lu rt 

bulsunlar, dcdı. 

ıcıke7.İne git. 
~, söyle. Böyle 

ını derha\ 

•-Ah ne iy~! Ne bi adJm! 
'- Alfrcd uykun vm· mı'! 

- Aman arkada.5 şimdi uykunun 
sırası değil. Dur bakalırn, biraz ak
lım başım~ ielsin. F.ddr,h gc. ·c sen 

hiç dışarı c;ıktın mı? 

- Hayır. 

- byle ise abdesthanenin 
sen de bi lıniyorsıın. 

- Yonk! 

yerini 

- Yn lazım olsaydı o wınan ne 
yapardın? 

- Hiç? T<ıbii senin gibi dışarı 

karanlıkta çıkmazdım. Elime bfr 
mum alırdım. 

_.. l\lösyônün odnsı l>f. hale gel
miş? 

- Ha ben g<irduın . Dı;vardaki 

ayna ile altındaki kiıçuk masa dcv
rilmiij. Aynad;ııı ınfıda konsolun ü
zerindeki yazı takımı, kıymettar bir 
vazo, antika iki saksı, dört bardak, 
iki surahi par!;"n parça olmuş, ıki 

hokkanuı içerisindeki kırmızı, mm i 
mUrekkeblcr halıları berbad etmiş. 
Haniya Alfred bu ak$amki miinase
bcl<:lzllglnden ev sahıbi ın dd ten- o 

- Şiıtıdılik yok. Hn bak unutu -
yordum. Bahçede devirip kırdığın 

saksılar. çiğnediğin fidanlar ile çi
çekler de hesaba katılacak olurs.-ı. 

vay hal1J1c. 
I 

Kabah:ıl bende değil. Karan-
lıkta bastıgım yeri güreıniyordum. 

Sonra b:ıhçenin köşesindeki kuliibe
den çıkan bir kopek ile <'esirniil -
ctisse, kalın sopalı bir herif beni 

1 bUU\n bUtün şaşırtiı. 

- Ben sana o knd<ır çok içme 
clcmi~tim. I 

- Ne yapayım? Boylc bir ziya
fette ilk defa bulunuyordum. Şim -
diye kadar içki de iı;medıın, yani 
sarhoş olmadım, şampany;1 da ne 
kadaı· tatlı' 1ıısan bu kadar lezzetli 
bir su ile kendiııi kaybedecek ele -
recede sarhos ol;ıeagına inanamı -1 
yor. j 

- Hizmetçi kıza neler söJlcdin 
biliyor ıntı un 7 

- öteyi beriyi alt tlst eit 
ı11e 

mi'! it 
- Hnyıı·. Gece yarısı ~ ab 11 

memlekette solrnklarrl:ı, k:ıldı .nJI· 1 .. 
- Fredrih biz de bu in , ye 

1i adamlara knrşı ınsanca bir J1l ıı .. 
mele cdclım. 

- Ne gibi? 
- Bize para verecek olurlar ı.S' 

almıyalım. 

- Sakın ayıp olmasın. ,, 
- H~ır, hayır orasını ben :> ııJ'.' P" 

rını. Şimdi yüzüm gözüm to iO cı:a 
rak içerisinde yine dşarı çıl< ı- ]( 
da bir münasebc!sizlıkte bulı.:ı 1;ı, 

. u :ı 
istemem. Elleı imi, yiız.tlıniı 

yıkayı\•eririm. 

- Nerede yıkayaeoksm? 
- Sen kar~ma. f~ 
Hakikaten ellçriın, yuzüm fcıı:ı dO 

n• kokuyordu. Karşıki eYden 
kii)cn pis suyuR kokwu !dı. 

(Arı<ası var} 


