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rıa~p ve İngiliz 

hberalizmi 
1 

\"azan: Sadri Ertem 
"ti ~ti !t~ İmparatorluğu kabul 
~ ~1 korunma L.anunu ile 
~ •ııtemindcn çık.ıyce. Ve 
\~ ttt~~.Ye:ıi zaman §artlannm 

lt\llg·. • 1 . 'bak or 
8 

ı vazıyet ere ıntı 
~•I ~ ~ kanun bin senelik li -
"'ll~~e ~Ju~a temayüllerinin bir 
~i il •ktadarı devlete terket _ 
,..,~ ~ Yeni bir U-.ı..-ih faslı aç 
~ır. 

'~·· ~d~i t~İn bu harp dolayuile 
,,~ıtı\ rarın ıosyal bü:ıycdc 
~did •on.ı-a yapac3ğı tesirleri 

1 · çU", ~.italaaya lüzum yok -
~tt~z, ~t.ıı hc:a·bin galip veya 

1• ı b: b.r ~~kilde nihayet bul • 
~it'. ·tta?· . 1 h l 
1 

~),, •nn netıce ,,_. usu e ı:e 

\td;ce;ini heu{l:ı katır.alt iktr 
lı-~· .. akat fngiliz tarihin:n a· 

1 
~~ı •~ren tc-!t:ur.ül ıcyri geri 

lq b ~.an hayata avdet imki • 
.fir~ylarn.1n t"lıal<kuk ettirme. 
ı ~~ ava! yürüyen fakat ada 

~ :~n:ınıe?en lngiliz td:?.ınülü 
• 'Ilı ı.~ kı, ıulit devrinde de, 

Ojr dn} l''-· ) •• 1'' 
~ n· • ıa ıoı:rn rcı .. :r.e (K.I" 

~ ;l:ll'ı ıı rneıelcyi bu:;üniin ih
.. ~llı ~:_ drosı.ı i:intlc mütal~a 
~ b~c· uciise bugün için topyc 
~~n teccUH.rıden, imi ka • 
i 1: d~ıı ve lr.ı karara bün . . ,t,:.u~ ak hı:ıuıun~'.a gös. · 
l i.IYu!r cesnretten ıb:-.·ettir. 
'qtiı,, . 

'1c!J• terıın korunma kanunu 
lı..,, ~ cephe Almllnyanın Ho • 
ı;.ı~. elçi!ta, Fransa taarru7ln 
'ıııd;~1 ~Ykaliıdcliktcn çel< n ü 
~l't.t ~ İti~rla ekonomi ve 

1 ~~linyesinde yapılan tn:r. 
4;~tllt Ya için ani bir d:-• !>e o! .,i. Bunu büyük bir tc~dC:ü~ 
1 ıeçi~den aöyliyebiliri:ı. 
~ . 

"" t•lter • ·ı d. 1 ~ıı. ~ .~~ın ı <lısa ı ve ıosya 
q,~ lıgı Almn.nyanın rr.odcrn 
~ tt ~-~klemckte olduğu bir 

· atırnı ortadan knlch-mı~· 
~,, 
L. '' ~ taarruzları her ,eyden 
l:iıı" •~k tefekkürde ve l;)asik 
İıt~ 11 nız.amının har;cincle bir 
~t ba~rlıklara, tecrübckrc 
~ ~~brıekted:r.. 
~tıt. Ya, askeri cephelerde 

taarruzlarda ''motorize 

(Devamı 3 üncüde) 

lngilterede 
tehlikeli 

~·~~ntakalar A 

lJkumetçe ilan 

~~ olundu 
t'a.d k' ~l',1 a ı 

1-Q 
etine 

çocuklar Gal 
gönderilecek 

t 1 llcfra 2 
ı; 'lor.' C (,LA.) - Hcs men bil-

~t O)~tı • 
~tı d:ı \ ' C R 1 ' k ') . 1· ~t Siııı 1 1\ c çı ·a ı e şımıı ı 

~ ~~nr hnz:ı kı:o;ıınlarının Alm:ın 
... ( u~~~d~n ışgııli ÜT.erine, lngi-
• 

1
1 •ahili tı: lnı:il'cr<'nin rcnuh 
1ktlı crınrıe nşıığıdoki şehirleri 

llıeıt'ri lllıntakn d:ıhil telUkki e. 
f, ne kar:ır ,·ermiştir. 

1 :ıt)' \ 
fl't, H rrıı?uth, Lowrstofl, Fe. 

S arv ı ch, Clııclon , Printon 
ı.ı~ Outhend , Mıırıwıe, Jlnms

t ı0 1\00 d~lııioı;, Dom·rcs, Deni, 
~il • 
b 'thırı 
•h:ııar ('rde oturan çocuklnr, n. 

tl;ıkdird ının mt\$aadcsl hulunrlu-
t ııı., '· '.rııhli)e edilerek lns iL 
lttiıı:erhkcz mınla'rn~ ırı:ı ve Gal 

Ct:..ndcrilccel.t ir. 

il 111 

rı 
il 

1 
111 

1 
il ingiliz anavatan kuvvetleri 

başkumandanlığına r 
Takviye kıtaları alan Almanların General Ironsid 
Valansiyen mıntakasındaki şid

detli taarruzları muvaffak olamadı 

Din saatlerce siren bava 
mabarebelerl olda 

.A /!_!l_~nl~r /!.~l<:J_n!/.f!-Ya girdiler 
' ' ... ' ! 

tayin olundu 
Eski başkumandan general Valter 

Kirke tekaüd edildi 
Londra, 26 (A.A.) - İngiliz har· 

biye ner.aretinin tebJ;ği: 
lngiliı hüktımeti, aşnitıdnki ta. 

yinleri tas\"ip ey!('miştir: 
<ienerııl Sir :·Jmuncl !ronı;icl, te-

kaüde ~evkedilen Sir Yaller Kirke. 
'nln yerine an:ı~alan kun·ctleri boş 
kıımandanlığına tayin olunmuştur. 
Gener:ıl lromid'in yerine inıpıırn

lorluk km·Yelleri :ııenerlkurınav 

ba,kanlığına general Sir Con Dil 
getirilmiştir. 

T.\Dfl.,\T ~rDE!\ lCAP ETTi? 
J.ondra, 26 ( A.A.) - Röyterin 

1 

öitrenrliıiine göre, ~eneral !romicHn 
anarntıın .kuvvetleri ha,kum:ınılnn· 

:·11.~'"°''"''ı.1 lıAına ,.e general Dil'in genelkur • 

~ • ..e.ı...........-~--- ·~ 
Mmnn molörlii /,;ıfnlnrını mıll'n!/11 kıyctli bir ııırttlr. /ıomlınıılımrın t<lc n ln!Ji/i:lerin mtYııır l'clı"nofon 

la11ynreltri 

Diin grr:e yarı.Hnn 1.:ndnr nl
dı{iımı: ojnn.t hnbcrlcrinr 
güre ... 

Kıırtrede Ye lııı ~ehrin ccnubun
cla Franc;ır. kılaatının hılhıl, Jarı rnın 
tak:ı:ya karşı Alıııanlnrın u~ İİ7.C -

rinde ) aptıkları t:ı:ırrıır.l:ır bii~ ük 
,·3~ılalrırl:ı icra rc!ilmişlir. ntı tur_ 
ru1Jar hüyük rnikya'iln \ ' C çok top. 
~·ıı lıiiı·um tayyareleri ve l:ınk küt
lelerinin rniizaheretile ~·ııpılmı,lır. 
nu tanrruwn dün hiitiin ~ün muh-

telit f:ı<;ılalarla Y11'wh11l11111ştur. 
Birihiri ardından ilç Alm:ın taar. 

ruzu ka) dedilmi~tir. 'raarrıı7. on Hl\ 
on be' kilometrelik hir rehpe Ü7.e· 
rinıle rercHın c.>tmi~tir ,.e ı·cpheonin 
'üsatine ,."e muhar~IH') c iştir:ık <>· 
tlen kılaalın nılecline binaen Al
m:ınl:ıra dehşetli 1.a) iat:ı mal ol_ 
ınııştıır. 

Almanlar \':ılan<;iwn Ye Ara<; C'ep 
hc<;İnc bir çok in<;ıı~ n tAnk 1akvj. 
:ye nıiifrer.eleri <;e,·kedi)·orlar. Du 

Siyasi vaziyetin inkişafını 
hangi lider keşfetti? 

Bu sualin cevabını 
miye enstitüsü 

Nevyork, %6 (A.A.) - EfkArı umu. 
mlye cnstıtl\sU, dlinya ıılyııs1 vazlye. 
Unin fnkişlllını en iyi hangi demok_ 

KIZ Ali'Yi 
VURDULAR! 
Tar ıhi roman 

Bugün "Son Dakika,, 
da okuyunuz 

~...__..~ 

1 

Amerika efkarıumu· 
tesbit etti 
rat ve Cumhuriyet~t liderin keşfet
miş olduğu hııkkındıı sorulan suale 
verilen cevaplan neşrelmlşUr: 

Ruzvelt, demokratlar arasında rey • 
lerin yUzde 62 111nl, Huver, cumhur!. 
yetçiler arasında reylerin yüzdde 22 
sini almıştır. 

Enstitü dlrektörll Callep, §&yanı 
kayd derecede mühim cumhurlyetc;I 
reylerin Ruzvelte verilml;ı olduğUnu 

kaydeyleml.§tir. 

Sureti umumlyede ıılyıı.st mahfiller: 
bu neticeyi çok enteresan bulmakta. 
dır. Çünkü bu, Hoverln cumhuriyet.. 
c;iler tar&!ından rlyasctlcumhurıı 

namzet olarak gösterilnıeslnln mtlm 
klln bulıındugıı hissiyatını teyit ey. 
!emektedir. · 

-.e,·ki:ralı ~iddetli muharelv:'lcrin vu
kubulmuş olduğu Arasın ~imaline 
de y:ıpıyorlar. 

Biiliin Som hattı, Amyenin ~ar_ 

bınrla Fran<;ı7.ların kontrolıı altın_ 

dadır. Am)cn'in ş:nkında Fran~ıı
lar düşman müfrezelerini teıniıle

Yerek dii,manın bir k:ıc ~iindlir iş 
ıt:ıl rlmiş olduğu Jıeçil noktalarını 

birer birer i~tirdat ech·rek nehir bo. 
runca terakki ediyorlar. 
Valansiyen mıntakasında, Al· 
manlar, dün iki §iddetli hucuma 
kalkmışlar ve bütün gün bu iki 
hücumu inkişaf ettirmi~lerdir. 

( [)p,•rım? !ı fi1ıriirlP ' 

Ankaradaki at yarışları 

Milli Şef ipodromu 
şeref lendi rdi 

A11kura, 26 (lhsıuf) - llkhahnı 
at ~·arışlarının clörclünciisü bugiiıı 
kalabalık bir c;eyirci killl•si iiniin. 
ıle ~apıl<lı. Millİ şer lnönü yanın 
da Başvekil Refik Saydam oldus ıı 
hıılıle ıpoıiromu ~ereflendirmişt i r. 

l'nrı~ rıelicclrri ,~ö11lcılir: Hirin. 
ci yarısın Sifkap birinci, Korniş:ıj 
ikinci. Taşpınar üçüncü gelmiştir. 

lkinri ko~ucla: Ya-.ln birinci, 
Tas\İr ikinci, Kiıh:ın iiçünrü. 

t\·ündi ko~ud:ı: ln·ana birinci. 
Bercc<;te ikinci' Cesur üçüncii. 

Dördiinrii ko,wl:ı: nira birin<'i , 
J'omurruk ikinri, Çelenk üçüncü. 
neşinci koşuda: Mic; birinci, SL 

l.ıcl il. inci, Gürayak üçiincü. 

nuıy başkıınlı#ına lnyiııleri, lngil
lerpnin anavaıan miiılaraa k11,·,·eı. 

!erinin bütiin va-.ılalnrla mükem • 

(Devamı 4 üncüde) 

ingiliz istihbarat nazırmın 
Fransızlara hitabesi 

"Nazi rejıminin 
ölmek bin 

esiri olmakf ansa 

kere hayırlıdır..,, 
Londra, %6 (llusuel) - İngiliz is. 

lihbarat nıızın Dut Koper bu geC'e 
saat 2: de ( tstan bul ııaatlle 23) rad_ 
yoda Fransız mllletine bir hitabede 

Musolini 
Dün birçok generallerle 

görüştü 

Roma, 26 (A.A.) - Musolini 
bugün ordu genelkurmay başka
nı Mareşal Graziam harbiye müs
teşarı General Soddu, harbiye ne· 
zaretinde seferberlik servislerini 
idare eden generaller ve pasif ko· 
runma dairesi şefi ile görüşme • 
!erde bulunmuştur. Musolini, is· 
tihsalin fazlalaştrrılması bahsi ü
zerinde esaslı teslihat fabrikaları 
şefleri ile de görüşmüştür. 

(Deıınmı 4 ıincütlc) 

bulunmuştur. :Nazır ezcümle ıuniarı 
&öyleml:tir: 

"Almanlar blta.rn! memleketlerde~ 
sonra toprnklnrımıza da. saldırdılar. 

Almanlar harpetmeği seviyorlar. Biz .. 
sc harpten nefret ediyoruz. Onlar. 
harbi seviyorlar, çUnkU barbardırlar. 
Rlz harpten nefret ediyoruz, çlinkU 
medeniyiz. 

Almanlar bu taarruzlara bqla• 
mnzdan evvel uzun ~ok UE:un hazır .. 
lıklar yaptılar. Bugün elde etmlı:ı ol. 
dukları bu muva!faklyetler uzun gay .. 
r ctlerlnin ho.zırlıkları neticesidir. 

lliz mecbur edilmcdlkc;e harbctme. 
ylz. Fakat mecbur olunca da mağlQp 
olmayız. ÇllnkU na7.I rejiminin eslrl 
olarak yaşamaktan.sa ölmek bin kere 
hayırlıdır. 

Almanyanın bugUnkU kuvveti gün· 
dengUne azalacak, buna mukabil bl. 
zlm kuvvctıerimlz artacaktır. Bu son 
hafta. zarfında milletlerimiz bir la"re 
daha yenmek azmlnl göster~lerclir, 

(Dcvanıı 4 üncüai); 

Galatasaray, Altau kar,o la,,masından bir q~rnnaı ,. 
.(Spor yaz:ılarımız ildnci sahlfe"t'~J 
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Elektrik, su, lıava-
g azı idareleri 

Müşteriltr!nin hususi vaziyetlerini 
gözönüne almalıdır 

Bir Alman ajansı Göçmen 
başmuharriri geldi 

nakliyatına 
yakında başlanacak 

Bazı tanıdıklarımız elektrik ve ha- sonra kapıyı çalan tahsildarın mUte. 
vagazı tdarcleri.oln iki ayda bir yap. hakklml\ne konuşmasına ne diyelim. 
tıkları tahsillıt tnrzından şlkA.yet et. - Bizi böyle gel gtt ile yormayın 
mektcdlrlcr • .Ma~la geçinen lstan- efendim! 

Şehrimizde iktısadi is
tihbarat bürosu kuracak 

bullular için hakikaten esaslı blr §L - Aym kaçı biliyor musunuz! 
kA.yet mevzuu olan meaele 1t1dur: - Biz ayın kaçı talan tanımayız 

Ekseriya ayın on altı veya on ye- Parayı verin. Yoksa keseceğim. 
dlsindc elektrik ve havaga.zı memuru - ObUrgtln eylık alınca ilk etziıı 
kapınızı çalar, koltuğunun altındaki paranızı getirip vereceği%. 
çantasından çıl(arttığı beyaz blr kA.. - Olmaz efendim, olmaz, biz mU· 
ğıdı uzatıp elinize verir. Evde bulun_ dUrden azar i§ltıyoruz. 
mazsanız beyaz kll.ğıt kapının aralı- HUkftmet tnhsllo.tı lc;!n knpınwı. 
#J:ndan lı;:erlye atılmaktadır. Bu kL gelen memura dert anlatır, makul ve 
ğıtta parayı vermek fı;:i.o sekiz gün mo.ntıkt ııözlerinlz karşısında memur 
m!Uılet bırakılmaktadır. Sekizinci çekilir gider t!!l ~u ic!nrelcrln tah:JlL 
gUn bitince de 48 saatlik aon mUhleU darlan aöz dinlemez, ya borç hare; blı 
lftt!eden kırmw renkli kD.ğıt bırakıl- yerden bulur parayı verir, yahut ta: 
maktadır. - Kes birader dersiniz ..• O d:ı ke. 

İşte bu kırmızı klı.ğıt geldikten ser, gider. 
sonra yine parayı lSdcmez.seniz elek. Blllyor ı.ı medeni h!r lns3.n clcktrl. 
t.rık cereyanı ve bavaga.zı fip diye ğc, suya, bavagazınıı muhtaı;tır. Er. 
kesilmektedir. geç hırsınız geçecek, nihayet esld 

Her lltl idarenin tahs11Atmı mah.. borcunuzla birlikte iki Ura da ceza 
kemesız, icrasrz: emniyet altma alma. verip açtıracakamız: 
sma dlyecelillliz yok! Ancak dalma Netice olarak dlycceğlm1% sö~. 
muhtaç olduıtu m~terl amıfmm azaL m~terllerile lyl geçinmek mcnfaat
mumı da lstemlyen bu glbl idareler lerl lktlzasından olan eJektrl, su, ha. 
abonelerlnln huıruat vaziyeUerinl göz- vagazı gibi ldarclcrln abonelerinin 
6nUnde bulundurmak mecburiyetin.. husuat vaziyetlerine göre tahslllt sis. 
dedirler. temi kurmalan 11\zımdır. Bir bakkaL 

Aym yirmi yedi veya yirmi aekL da, bir kasapta her an borcunu öde. 
zinde hangi memur 8 - 10 lirayı çı_ yebilccek para bulunur, takat az ma
ltanp verebilir? Ekseriya elektrik, 1 qlı bir memurda ny sonunda ac:ıba 
hava ıazı ayni aya raatgellrse.- Su kaç lira bulunur? 
parumı da heuba kabnayı unuttum. l'okta R:ıgıp ö~mN 

Hele ıu kırmızı klfıt bırakıldıktan 

Dünkü Milli küme maçları 
Galatasaray Alfayı 2 • 1, Fener bahçe 

de Altınorduyu 7 -O yenditer 
Dün Ta.kaim atadmda Galatasa. 

ray - Altay, J'enerbahçe atadmda 
d:ı Fcnerbahçe - Altmordu ikinci 
gün mıııı kUme k&rflla§malannt yap. 
mı§lardır. 

Galatasaray • Altay 
Ha~m Tank özereng!nln idarcain.. 

de yapılan bu mU.sabakaya Galat.asa.. 
ray qafıdaki kadro ile çıkmı§lardı: 

Osman - Fıınık, Adnan - Haaa, 
Enver, OeW - Salim, SWeyman, 
GUndUz, Eatak. Sararım. 

Altaylılar da ufak bir tadfllt yap
IDJllar, ömerl aantrha!a alarak dlln. 
kU kadrolannı muhıı.!aza etmi§lerdJr. 

F enerbahçe • Altınordu 
Evvelki gUn Altay kar§ıaında ta.m 

dokuz gol yaparak mllll kUmc gol re
korunu kıran Fenerliler, dUn de h. 
m1rln Altmordu takımını 7 - O yın. 
diler, 

M:Usabakaya takımlar mutat kad. 
rolariyle çıkmrşlardr. Birinci devre 
Fenerliler daha Ustun ve hll.k~m bir 
oyun oyn:unıWırınn rağmen r.ayı ado. 
dini Uçten !azlnya c;ıkarnmadılar ve 
llk devre 3 - o Fenerin galebesiyle 
bltU. 
IKtNct DE\'RE : 

İkJnci devre b:ı~lıı.r b.-ı§l:ımaz bUtUn 
kuvvctlerile raltlp kalo Uzcrlne yük
lenen Fcncrlllcr, hcrkesJn beklediği 
gibi gol adedini fa.zlıı.laştrrmakta güç. 
lUk çekmediler ve bu devre yaptıklL 
n dört golle mUsabııkayr 7 - O galip , 
bltlrdllor. 

Fenerlilerin evvelki gün ve dtın al. 
dıkları neticelerle forvet hattmm kı. 
vammı bulmuı olduğu tebarüz et· 
mektedlr. Altaya ka11'ı alınan netice. 
nln blrçol<lannın lddlaaln gibi tesa.. 
d11f1 olmadığı da dUnkU 7 - O lık ne.. 
tlceden sonra anl~ılmııı oluyor. 

Almanyanın Trans Kontinen -
tal Pres ajansı başmuharriri Dr. 
Hcnrih Diz refikası ve katib~sile 
beraber dün sabah ekspresle şeh
rimize gclmişt~r. Sirkeci garında 
Tür;:işepost gnzet ~si muharrirle
rind~n Dr. Tciber kendilerini kctt'
şılamışlardır. Parkotclc inen Al 
man ajansı başmuharriri. şehri 
mizde iktısacli istihbarata ait hiı 
büro kuracağını ve. tc .kilatı ta · 
mamladıktan sor.ra Alrr.any<ıdan 
buraya m~mur!ar geleceğini ve 
kendisinin birkaç ay l:ııldıktan 
s~nra bur:ıdnn Viyanaya dönece -
ğini ~öylc::niş ve şunları ilave et . 
mi~t:r: 
"- Bu vesile ile Türkiyeyi zi· 

yaret cttitimden çok memnunum. 
Türk - Alman iktısadi münase -
betlerinin ileride çok inkişaf ede
ceğini umuyoruz. Almanyada 
Türkiyeye karşı mevcut dcstluk 
bunu kolayla~t rac:ıktır. Aç~ca~ı
mız büro cla bu h~!:usta c;ck fay
dalı clacal:tır." 

41 Çe!< geldi 
Almany~d'ln kaçan 41 Çek 

mült::cisi dün trenie şehrimize 
gelmif erdir. Burade>n Fransa ya 
giderek Almanlara karşı oradaki 
Çek ordusunda h::ırb:decel:krdir. 

HUSUSi MAÇLAR: 

Beşiktaş - Beyoğluspor 
Dlln öS1e:1en evvel Beıtkta' - Bey_ 

oğluspor takınılan, Şcrct stadmdıı 

husus! bir karşıl~ma yapmıglar ve 
bu mUsabalcayı 3 - 2 Deyoğluspor· 
!ular kazanmışlardır. 

Galatasaray · Beyoğlu
apor küçükleri 

DUn öğleden sonra Galat:ıaaray 
Beyoğluııpor genç tnkımlıırı Taksim 
stadında. husus1 bir kar§ıl~ma yap. 
mışlar ve dUzgUn blr oyun oynıyan 
Galal3saray kUı;:Uklerl mtısabakayr 

2 - l kaz:ı.cmışlardır. 

Galatasaray B. • Beyoğ
luspor B. 

Gene; takımlar rnUsabaknııından 

sonra 1kl klUbtln B talamlıın da hu-
8Uat bir mUeabaka yapmışlardır. Ma. 
çm birinci devresi 2 - 1 Beyoğlu. 
spor lehine netıeelenrnl§tlr. 

İkinci deVT"Cde r~yoğlusporun lkt 
golUnc mukatll Galatasaraylılar da 
Uc; gol yaparalt mUsabakayı 4 - 3 
kazandılar. 

Altayın sıkı ve enerjik blr hUCU
ınu ile baglayan oyun, biraz sonra 
rtızcarı da lehlerine alan Galata.sara. 
ym hAkimlyetl altına girdi. MUtema. 
diyen aıkıatırıyorlar, takat bir hayli 
fıraaUar kaçırıyorlar. Bu arada Al· 
taylılann da bıı.zan hücumlar yaptı. 
ğI glSrUIUyor. Fakat kale önUnde on. 
ıar da mUeaalr değiller. 20 inci dak1.. 
l•ad&n itibaren oyun muteva.ziıı bir 
~reyan aldı. 23 Uncu daldkada atkı 
blr Galata.saray hUcumunda Ef!ak 
Sara.timden aldığı bir pula Galata.. 
.sarayın birinci golUnU yapmağa mu. 
vatfak oldu. 

Bu gol oyunu durgwıl8ftmr gibi 
oldu, Galatasaraylılarda bir 1steka1z. 
ilk ve bozgunluk göze çarpıyor. Biraz 
sonra Altaylıların mUeuJr akmları 

glSrUIUyor. Yine bu akınlardan birin.. 
de Vahap kaleci ile ka11ı kar§lYa kal
dığı halde topu iki metreden avuta 
atmakla güzel bir gol fırsatını heba 
cttl Devrenin bundan sonraki laamı 
lta?'§ılrklı akınlarla golsUz geçti ve 
birinci devre bu §ekllde ı - O Gala.. 
tuaraym galibiyetiyle bltU. 

İstanbul atletizm bayraını seçmeleri 

tlUNct DE\'RE: 

Galatuaraym bir hUcumiyle ba§la
uan bu devrenin hcıroen ilk dr.k!kala.. 
rmda rUzsAn lehlerine alan Altaylr.. 
lar bariz bir UsttlnlUk kurdular. l"a. 
kıt Galatasaray mUde.Caa.mun yerin. 
do müdahalesi; ve Oamanm da ,>crln· 
de Jrurtanıtan gol olmasma mani 
oluyor. 

GalatuarayWar bugün berbat bir 
oyun oyn&makta blrblrlcrlyle yarış 
ediyorlar. 

Nihayet 16 mcı dakikada bir kor_ 
ner atıfmda Eıtak kata Ue Galata
aaraym 1k1Jıc1 go!UnU de attı. Bu gol 
Altaylılan ıaram&dL Onlar da mU. 
temadlyen bir netice almağa çalı:ı. 
yorlar. 

Dak1k& 27. Altaylılar kazandıkları 

bir korner aU,mda llyaam kata vu
ruıu ile llk ve 1011 goilerinl kazandı. 
lar. Oyunun bltmealne 10 dakika ka. 
la hakem favUUQ harekeUerlnden do. 
layı Galatuaraydan Salim, Altaydan 
Omırt o.'IL!Ddtuı çıkardı ve mUsnbaka 
da neUce detlfmeden 2 - l Galata. 
IU&'1D ıallbiyeUylı bltU. 

DOD Alt&yltl&r enerjik ve dllzg(ln 
bir oyun oynadılar. Galatasaravhlnr 
d& f1md1ye k.adar görmediğimiz en 
~rbat bir Jtlnlerfısde idiler. 

Dün Kollcj sahasmi.~ yapıldı 

ı1merlknn Jıollt}imltki atıeli:ııı l" ıvı ıba!.n!arınd1111 Mr gciriiııii~ 

Dün Robert Kollı!j ısabaamdıı b. 
tanbul ntıettzm bayramı ııcçmclerl 

yapılmıııtır. 
Finale kalan &llctlcr ~unlardır: 

100 metrede: 
Muzaffer, Melih, N~cn1i, Seıai 

Zaven, K!lmran. 
200 metrede: 
M:uzııt!er, Zaven, Turan, Şefik 

Hayri, Hilmi. 

110 metre manialı: 
Faik, Vasfi, Sudi, Agop,Hırlse!eplos 
400 metrede: 
~ren Zare. l<Azmı, Ahmet Haça. 

puloıı. 

ROU mctrcdr: 
11ıza Mnksut. flıkmet, ~ b'.lııll&h, 

D~~ricl!s, Ahmet, Şeref, CC\'dct, 
Cevat. 

15!>0 metrede: 
Mac!dia, Oaman, Habip, Artan, 

Şevki, Bedridis, Rıza Maksut, Ab
dullah, 1zak, All, Todorı, Seyfi. 

Cç aümı: 
Kutbi, SUreyya. Faik, Nadir, 

Necip. 
UZlJn: 
Süreyya, Kutbi, Çicopulos, Hik-

met. 
Disk: 
Yavru, Hayri, Ateş. 
Gülle: 
Ateş, Şeri!, Ali. Huınsı. 
Cirit: 
Mel'h. 

Bu sene 100 
muhacir 

Eu seneki g~men nakliyatına 
toplu bir şekilde yakında başla· 
nacaktır. HükOmetimize Roman 
yadan ve bilhassa Bulgaristan -
dan binlerce yurttaşımız göç et
mek istediklerini bildirmişlerdir. 
Bulgaristanda b·.ılunan vatan . 
da§ları."llız soı. zamanlarda halle· 
rindcn memnun olmadrl:lan dola 
vısile adeta. kacarcasma memle 
ketimize göç e"tmektedir. Sıhhat 
Vekaleti Romanya ve Bulgaris 
tanchn vapurla n kliyata başla 
mak üzere hazırlıklar yapmakta· 
d:r. Yakmd3 vapurcu! ır arasın -

bine yakın 
gelecek 

da bir münakasa açacaktır. Du ae 
ne yüz bine yakın yurttaşımıza 
memlekete nakil fırsatı verilme 
ğe çalışılacaktır. 

Bu sene gelecek g~menlerin 
çoğu Trakya mıntakasına yerleş 
tirilecektir. Trakyad.'.ı §imdiden 
hummalı bir faaliyet vardır. Çor. 
lu kazası köylerinde bugünlerde 
500 göçmen evi inşasına ba~la 
nacaktır. Bu evlerin 430 tanc<si 
kerpiçten ve 70 t3nesi kagir ola 
cal:tır. Hepsi sıhht şeraiti haıı 
bulu'1n.ca1~tır. 500 evin inşasına 
140 bin lira sa.rfolunacaktır. 

f,f u!~ab~le bilmisil olmak üzere 

Tüccarlarımız italyanıardan 
peşin para istP.miye başla~ılar 
Aramızda klir!ng anlaşması 

yapr!mı~ olmasına rağmen İtalyan 
müesseselerinin harp vaziyetin • 
den istifade ederek tücc:ırlan • 
mızdan pe~in para istemekte inat 
etmeleri devam etmektedir. Bu
na karşı alakadarlar da mukabe· 
lebilmisil yapmağa ba~lamışlar -
dır. Pamuk ve diğer bazı mad -
deler için İtalyanlardan peşin pa
ra istenmektedir. İtalyanlardan 
mühim miktard:ı olan alacağımı. 

zın gittikçe kabarması tüccarla 
rımızı da peşin para istcmeğe sev 
kctmektedir. Bunlar da İtalyan · 
lann bilhassa gıda maddeleri ve 
hububat üzerinde!ci taleplerini 
peşin para ile yerine getirmeğe 
karar vermişlerdir. Aynca İtalya 
hükumetinin permi dairesi İtal
yan müesseselerinin Türkiyeye 
gönderecekleri malların mühim 
bir kumuna mfü:aade vermemek -
tedir. 

Dünkü kazalar I ihtikar kom;syonu 
Uç çocuk ağır 

yaralandı 
Şoför Mehmet oğlu Atıfın ida· 

resindeki 3083 numaralı otoblls 
Edirnekapı caddesinden geçerken 
birdenbire önüne çıkan 12 ya~ın -
da Yervant isminde bir çocuğa 
çarpmıştir. OtobüsUn altında ka
larak başından ağır surette yara. 
lanan Yervant Haseki hastanesi -
ne kaldırılmıştır. 

• • • 
Galatada oturan :Mehmedin 6 

yaşındaki çocuğu İhsan 221 nu -
maralı tramvayın altında kalarak 
basından tehlikeli surette y2r:ı -
lari°mıi. l-!ascki hastane:ıin~ kalc!ı
nlmıştır. 

• • 
l<'atihte Haydarali Te!:in soka

ğında 1 numaralı evde oturan 
Mehmet Eminin oğlu 12 yatında 
Ramazan Fatihten Edimekapıya 
gitmekte olan 2639 numaralı vat
man Ramazanın idaresindeki 
tramvayın ön sahanlığına atlamak 
istemiş fakat yere düşmüştilr. Sol 
kolu tramvayın altında akalarak 
ezilmiş, Cerrahpaşa hastanesine 
kaldmlmı§tır. 

Deniz lisesinde kayıt 
başlıyor 

Jleylırli:ıd:ıdaki Deniz ll!!e"llne 1 
haıiranônn ilihnrrn talehe kaydı. 
na b:ışl:ınnc:ıktır. Koyıl 10 ağustosa 
kadar rlevnm <'rlcct>ktir. 

---c>--
Tutuşan talaşlar 

Jleyyo#lunda Kumlınracı yoku
şıınrl:ı 47 numnrnlı marangoz Ser. 
kisin dükkıinının arka lnrııfıncla 

hirikmiş olan lııl:ışlar birdenbire 
tıı!ıışmu'}, gelen ilfnb·e büyümeden 
o;öndünnese mu\"affak olmuştur. 

Balıktan zehirlendi 
Yc-:ilköyde fo;tıı ~yon cncldc~inde 

i 1 nıınıarnda ohır:ın k:ıhnd Mch-
1 ıııeılin karm Gtil, ycdilti balıktan 

1ehlrlcnmi,, h:ıstnneye kııldırılmı,

ı ır. 

Kocaeli • Galatasaray 
voleybol müsabakası 
Diln Golatanray klUbU salonunda 

Kocaell - Galataaaray voleybol A 
ve B takımları birer m!lMbaka yap
mışlardır. ~etlcede Galatasaraylılar 

b1kim bir oyundan sonra her Ud mil. 
aııbakayı da kazanmışlardır. 

Kuzu maçı 
Dün Bakırköy gtadmda Rum mUte. 

kaltlerl ile Ba.rutgUcU taknnlan ara. 
smd4 yapıl8ll kuzu maçını Rum mu. 
tekalUeri ' - ı kazanmışlar ve bu 
suretle 'Wr kuzu zlyatetlııi hak etmı, •. 
!erdir. 

Bugün fevkalade bir 
toplantı yapacak 

İhtikar komiayonunun bugün 
Vali ve belediye reisi LOtfi Kır
dann reisliğinde, mUdC:eiwnumi 
ve kaymakamların iştirakile fev -
kalade bir toplantı yapması muh
tem:ltlir. Bu toplantıda, ihtikar. 
la şimdiden sonra başhyacak ha· 
kiki ve esaslı mücadeleni:ı ana 
hatları tcsbit edilecek ve kaza 
ka ymakamlanna mın takalannda 
ne şekilde kontrol yapacakları 
hakkınd1 talimat verilecektir. Her 
kaym::.kam mınta'·ası dahilindeki 
ihtikar hareketlerinden meaul o-
1:.cal:trr. Bütiln bcl:diye memıır -
lan esraiı ve tüccarı sı!u ve dai -
mi bir kontrol a't•nda bul:.ındura • 
caktır. Fiyat etiketlerinin yanına 
cinsi ve nevi yazılması da derhal 
tatbik edilecektir. 

Yolcu salonundaki ga
zino ve lokanta 

İnşaatı tamamlanan yeni yolcu 
salcnunun lokanta ve gazino kı -
sımları 4 haziranda kiraya verile
cektir. Lokanta iki kısımdan mü· 
rekkep olacak ve bir kısmında 
deniz müesseseleri memurlarına 
ucuz t<lbldot verilecektir. Gazino 
ve diğer lokanta kısmı limana ge
lecek ecnebi yolcuların oturacağı 
gö::ö:ıünde tutularak güzel bir 
ıe!tilde hazırlanacaktır. 

Emniyet Sandığının 
Satı§ salonu 

Emniyet Sandığı tarafından in 
ta. edilmekte ohn satıı salonu ta· 
mamlanmıştır. Bundan sonra sa
tışlar burada yapılacaktır. Bu iş 
için inşa olur.an salonda hususi 
tertibat ve oturulacak yerler var. 
dır. 

Bir araba devrildi 
Kasımpaşada Servi mahallesi 

Sebure sokağında 3 numaralı ev. 
de oturan Feyzi oğlu Hilmi diln 
saat 10,30 da ehliyetsiz olarak 
kullandığı 7344 numaralı çift bey 
girli arabasile Beyoğlundı Sebu -
re sokağından giderken araba dev 
rilmiJ. altında kalaraic muhtelif 
yerlerinden yarala.nmııtır. 

Bir usta balkondan 
düştü 

Aya&papda Ulaer aokağmda 
Akın apartmanının Uçüncü kat 
b!.lkcnunda çalrp.n Artin usta 
dün SJ.bah birdenbire muvazene· 
sini kaybetmiş ve eokağa dil§mil' 
tür. Muhtelif yerlerinden tehlike· 
li surette yaralanan Artln Beyoğ
lu hastanesine lc:aldınlmıttır. 

-islanbulun bir 
caddesine ıayi!< 

• • 
IS!m ,,, .. ,,,, 

Yazan: Hikmet "··re 

G EÇENLERDE Bel~ı i 
Meclisinde bazı . ~ 

ıimlerinin dcciştirilır.eııoerııt'ııı!' 
venlmi~ti. Bu arada n.a~ J-ı-İ ı
ıefil birtal:ım hayvan ısan:~ 
şıyan ıo~aklara, üıyık 01 

• 

namlar verildi. ı<Jr.ır:' ~ 
Bu arada azadan B: bıJI rı • 

r.asinin ıöyle bir teklifte 
dufımu hahrlryccum: ·htir:r 
''- Sokak isimlerini de~1.11t r 

İlen, meşhur aclamtar:rn~l f(f' 
lasak dı:a, onlann .is°'?1 ..,ıet· 
ıek. •• Mesela ben tıındı, r-- Ô' 
de vefat eden Genera~ ~ 
men hatırlıyorum.- B-~ ıfJ 
mıza onun ismi:ıi ve 
yiz?" tifir ~ 

B. Kizım Şinuini.., tek~ 
ni bir ,ey olnana!da =~ ,ttl' 
hnyr:ı rnatııf bir düşücceO;i!cr 6' 
oliluc:.ı r:ıuhakkal:trr. Es ı,:r' 
böyl::: daşünmü!ler. Du ;;,uı. 
htanb;.ıl ıoka.l:l .. nnın bU <"' •"' 
lmımı, meıhı ı: ilim •• ~=:-j!rı1' ' 
yns~t adamlarınnzın ııırfl • 
nıhnaktadll". , ~~ 

Eskilerin bu husoataki lt.'ıır 
ferinin yalnız bir n:ah%Ur0 .;.~ııııt• 
tur. Bir valıiller gayet t bit• 

ııtl , • 
aynı xrımıı.nda n:ercuP ~ d· ı"! 
dam, nihayet ~ünün biriıtl: ~~-~ 
den ~üştü mü, c!:rhal ~ ,.. 
mini de d!ğ:ı~k lii j;l 
ıe:filmi~tjr, • -"~ 
Anaık, muhtft"enl ;3'ıif, •. j~ 

azasınm bu defa teklif ettı~ ~ 
ıöhretinde hiçbir kStü çeJ ~ 
lunmAyan, bütün hayatı;~c,; 
aar!etmiı, cemiyetin tı 't . 
zürriyet m.İyannı yiiksel~~,ı 
yükııek bir insanın adıdır:.~~ 
rd Besim ömer, yahut l:iJ~ f 
ı,; neslin kolayca hatırJaclr .J
Besim ÖIJK't" Paıat_ dt'' r.'", 
Beıim Ömer Patanın •_1J61.'J, 

ruz fchrimizin değil, ~ "~ 
mizin herhangi bir muteıı• tsfl'fi". 
ıine verme(de teredlüt e ~ ~ 
Anr.ak, bana öyle ıelifC?~ f"'j~ 
tanbuhın bugfüıkü "liııJ· ,.ıı~ 
bina11·1 nm balu::dıığu ıı~t.' (JI" 

şeli caddeyi, General Se~ı#...J" 
narrı:u pe'.,ali\ i'?a!e ed: 0~11 

Or:ıya si.mdi ·•aamal• ı~ 
deniy~. Bu unva:ı pelı; _ ~ 
muatll'? tr". 

A= ··ıc:ı n ndcl3, Be::~ ı,:t~ 
mtr:1orn:ı, bndi evir-•" dşlıi ~ 
duğu cru.ldet!ir. Bü~ün or1l.:rr_,rl 

• • 11'.. f'_ 
şaat ar.lSL,c.ıı A vrup::u İıı•" .-..:. 
ön tıırafmdald küçük •~; ~ 
şil sarmaııklarile her .ı~ ffP:_; 
ciddi ve !amİmi bir ılidl G_,.~ 
tesiri bmı.1ca.n o evi d;,. "1'~ 
Besim Ömn- namma ar,- P.-. 

kütüphane" l:ir ilmi ç.al•t. "' ' . . .~._A. 
biti haline getinne!ı ıç., elı stP" 
den tefebbüılere ıirittıı 
naıh olur ıanınm. • 

. }<t~· 

Çocuk bakımı rııe t 
ne talebe e.Iııı•1° ı\ıı

urııı" tı1 
Çocuk Esirgeme Kuttını crıı"' 1 

nıkadıı çocuk yuv:ı~ınd:ıki çı.:ıı>"ı1 1 ~ 
kıcı mektebinde lale~~ ıınıirl 1c 
b:ışl:ınmı~tır. Knyı! . " \"1'şıııı1 1~r 
knô:ır devnm eılecc.>tır., i btl~11 1111 \'e clnha yukorı yıışJ:ırdııi' h§ıııııi tr 
ıılınııc:ıktır. ilk ml"ktcp ili rot~~ 
tirmi, olmak ısnrllı~ •. o~~ı.ırl' 'ıt 
mnıınlnrı tercih cdıJır • . addt.tl 1 

tılı ''e iirrcl~iı, tahdl _ " 1
, cO'd~ 

~cnedir. T:ıllplr.rin nufıı r ,.,, ~ 
mektep dlplomn,ı. ~ıhhııt '"c.pı •ff t 
ponı. lyihnl kllihclı, Qç 11

11r::,cıerıı', 
çıkmı' foloğroftorını cı. f,sırı:·d., 
hlrlıkte Ankar:Hla Çocıık ,_311 
Kıınımu umumt ml"r!;«'ıırıe 

• mdır· rcrrk mlirncoatları loıı 

(iUn~t.ı 4 IS t es 
dnt'.lf\I 

Oil• 
tklııdl 

Akfam 
Yatar 
llDl&k 



--...._____ -----~----~ 
~tiir H arelıetleri: 

'~Tercüme., 
~•arif Vekilinin .ıizel 
btr "1ukaddemeıi ve bir 
~ daveti 

Maarif Yeldlli
llnln diln) a tah. 
eserlerinin dili· 
miıe hrnüı ıet
meyen lerin i en iyi 
blr ıureltfl nakil 
Jçfn ilıerfne aldı. 
lı te$ebbüsü ., .• 
vrke memnuni. 
)'elle haber ,·er· 
mı,, bu maksatlı 

hUkömet merke-
1' ıinde Tilcude ıe. 
hl~n Ali l'ücel tlrilen lt$tll.\küliin 
11 de "TercUme" adh mtıcmua 
•.~ttdet'rji ni bildirm İJlik. 

l' Terrüme" nln ilk aaym, 19 mı· 
1~ tarihile satıı• çıkarılmı$tır. 

la ·bedı Şerin Sam~ıına ayak bıısıs 
~ r~hln i, ~ençliğe bayr:ım olarak 
~~ ,uı ettik; bugünün terdlme işlr-
111 l'lırı fikirlf'rini ne$redct'ck bir 

1 ~t'ntuaya da başlangıç olarak •
h .,"'•'' pek mnnnh ,.e u~rlu bir 
•telcet .ılmuşlıır. 
~Underecaıı lıakkındaki dıi~ün

R~ •riınizi ~on raya bırakar~k. bu. 
~in, ~lauif Vekilinin yazdı#ı ıü· 
Ur bır mukaddemeyi nakil ile ik. 

!,1• edtyonır.: 
Oo lılt:drıtfyd bir bütündılr. Şarkı. 
11 '"'· Utni t•f'ya uki dün11a11 ,ah. 
h lltt farJ.lnrile ltütünün biur te:a. 

1
11

ro ıfay:labillr. Ri: Tıirkltr. tarl. 

11
11 lJrl4 cağlarında ona yeni un· 

11 
r( ~ katnıı, ııt ondan biıim için 
Pıtı '<~Qn umurları hlr faaımıp 

• 111 
~ık t.rnı~ ittı bol bol almııı:dır. 
Q lrı tnd~t.rinı" Avrupada ltıfmak. 
t 0 1Qn m..U~nlutl bütününe Tnn
,.. ~ot ue daha tııvtlki uuanma dev. 
ıı.' ftdt.nbtri Türk umiueti dt. it• 

11 'e:ı1ı etm') bulunuuor. Türk mü, 
ı:,,ıı...ri, fltk aı iıtiına ilt baıtfl ttr/" dl~minln tn kuıııulli mümtı• 
bfl Prtrnıı: 10111et11i olmak Dure 
ıı !ıcıııa Me~rutiuette Cermen dleml 
~ de ııkı temaıa baılauarak, Aıı. 
rl ~ cemiuetini kültür cephcıi.1t· 
'" lanımaua calıpnııtır. 
~iJ.ltür ta1111ıklılınrn fikri man. 
~ •ı, h~r :aman her uerdc dil l't 
1,, ılı eıt.r alıı verili ile olmuı· .. ,.. b' 1' • ı:de de aunı lıol vaki olu111)r. 
b;rrarne, ıihnt, fikrt, ve mtdtnl 
ıt: ltttibak oldu"una göre oün gıin.. 
ıı,.tı daha mütekamil bir ".4na dl· 
~ • llakil" lıart.bti biıde dt' '"· 
' ''ln tlmiıtir Jlünevvtrlerimi:, 
~'ltdt aralarındıı verimli bir bir· 
~ttıe uaMtadıkları ve bu iıltrde 
•ı~lı:a memleketlerde büuük müu. 
,,

11 
ileti olan naşlrlerin bilgili Ön· 

ı~1Q/c oluılartna lmkdn bulunmadığı 
0 " lercıinıe davamı: bir lürlii 
•ıt'llonrl bir ltrlibin %incirini takip 
•o;"'tdi; hu.tt11t te,ebbüı ve. t~ı'ek. 
eo:ttle vıirut bıılmaıı te.menniue 
O. ld11ık olan bu büyilk klllti1r dn· 

'"'" dt.nltt eline intikali 1'u u. 
'tılerıe bir .:arurtt olmıııtıır. 

ile Aiaarif l' ekllllğinln ltrcüme iıi 
lıo Ciddi ıu~tte mtnul oldulJıı, bu 
~tketln dtııltl kadroıu dııında 
it 11'1/ıtta bir baıılangır olmak fcln· 
ı, '· IJir aıırdır nice nice l!ltrlrrl 
,,;carıı, ve ba!ma ı,in emek r•e. 

1 df6i halde dil1111a ınh.tıcrltrin. 

"
en baılıcalarının mim lrütüpha. 
'ıtı ' ıt/ ı:de bulnnmayııı, t1t.li~i t1ı1:el 

" 
11 1ldıiiının t'n kuvııetli, faknt en 

e~~lı bir delflidir. 

0 
Pfriytıl konqreıini lapl11.dı{jımır 

tı: llıon diğer antT kiWür meıtleltrl 
,,::'•inrle tercünıt ı,inl de bir 
,1 t~onıa bağlamak lıaılıcn diJ1Dn· 
~o '"l.ltıirrlendl. Maarif l'tkllllDI 
ı "-firenin vtrdi~l dlrtktfflır dahi. 
"rıı1, ferrümı l#nln orgnnlıaıyo. 
~"u lturmnyn muoof fak flldu. Da.. 

11,.~ııa vnrdımını vı enu"fnl Jratan 
~tı 0daılnrıma ıe,tkkUr etmıul borç 

'"''" t . 
~o rrcunıe, bi:im nıı:arımııda. nıt· 
it "-fit bir nakil lıarekell dt/lildir. 
1tı~"ltanoi bir eur ana dil' 11eclril. 
,.,: •a11ılabllmtk tein bu lfl 11apa. 

11 .trfudlffln %ihnl11ttlnl benlmıeme 
flitl daha do4ruıu mQdlifln mtnııup 
0 

11611 crmi11din killlllr ruhuna 
Fı'"relrttn niJfıı: ~tmtıl lıi:ımdır. 
~life olunca dn o ctmlrıelltn o/a. 

ı iJı nıef hıımlarla l•rndi ('mtl11r· 
"'tı f il;/r Jın:incdııi :engiııleşlir· 
/t' IQbiidir. Ru1111n id11dlr ki ana 
,,_,' lnıi:in bıı irııiballı fikir rafı~· 
ı;;'Qrı ile, 1/f'fl/Jrni lf'kdnıul i111k611. 
it 

1 ka:nnm:nqına imrnmııl.tnuı:. 
":' Onlauıı bir uarntma olıfııuııııo 
ııt;' lui bir mult'rcim büııük bir 

ellif kı11nıttindr,dir. 
,~"!!llUt.11 J:ifaplorın tercıinıui fr 
vbıu - . ( - . 

rı, il ynnuıda tıı:zot errunıeııııı 

ı ,. 01rlııü11 or. 110111/ olması ldıını sıe. 
ı,.1,'"61 hol.:kcnrla /ıi:drn lıoıl.a mil. 
/"in bu lwııusla nrlrr 11aııtıl:la· 

ı 1 
rln 011r11{' iif1renrr,I.· ıurfınır 

// ~, h 'r i_.tikmııtl t•f' hı: 11umr11i 
tı,. 01 <' m,.ıfiJ.:. Tercilmt munwa. 
ı, '

1 
lııı nı<ıhnlla Turk nıı1nt ı•ui· 

J. 11 r~Ldinı t"ıliuoru: l'ı" ıendllrriııi 
ıJ bouıı" :;rırır1111arı bi: r ll<ll r/11110 

1 et ı · f < IU<.1111 : 

3-VAKIT 

Frans z denizaltı filosu 
takviye olunuyor 

Slovak yada 21 tahtelbahir 
Yahudiler aleyhinde 
yeni bir emirname 

neırolundu 

• 
ınşa ha·linde 

Buclapefte, 26 (A.A.) - Havas 
muhabirinin Slovak hududundan 
ötrmdifine cörc. Slovakya hü -
kumeti, Yahu.diler aleyhinde yeni 
bir emirname ne1retmi9tir. Bu e
mirnameye &öre, muhtelif mcı -
leklerde çalıJ&n Yahudilerin nia· 
beti, 1941 seneci nihayetinden ! 
evvel, Slovak umumi nüfusuna na 
zaran Yahudi halk nüfu~u niııbe
tinin yüzde onuna tekabül eden 1 
bir nisbcte indirilmiş olacaktir. 
Bu emirnameye göre, Yahudilc -
rin Elinde bulunan bazı müesse
seler "Ari" le~tirilece'k ve Yahudi 
sanatkarların meslek imtihanları 
sıktlaıtmlacaktır. Maama!ih, bu 
yeni emirname, büyük Yahudi en 
dilstriyellerini alakadar etme -
mektedir. 

Mı:nr hükUmeti 
müteyakkiz bulunuyor 

Bugiin Almanya ile hali harpte 
buluıa.n Fransa dünyanın en bü
yiik denizaltı filosuna maliktir. 

l<"ransanın uı:un seyirlere mah· 
ıusSurkuf isminde bir büyük de· 
nizaltısı vardır. Bunun ağırlığı 
su iiurnide 2880 ton daldığı za
ma., i&e 4300 tondur. Sürati su 
üzerinde 18, su altında on mildir. 
Silahları iki tane 20,3 lü.k ve yine 
iki tane 3.7 lik top iie dört mit. 
ralyöz on torpil kovanı ve bir tay· 
yareden ibarettir. 

Bundan gonra birinci sınıf geyir 
cleni:r.alttları gelir •. Bunlar dokuz 
tanedir. Röken, Suflör, Mors, 
Narval, Marsuin, Dofin, Keman, 
Fok ve Ispadon isimlerinde ola~l 
bu denizaltılar su üstünde 97 5 
ton, su altında 1440 toh ağırlı -
ğındadırlar. Süratleti ıu \Uerindc 
on altr mildir. Silahları onluk bir 
topla on tane torpil k<Wanından 
ibarettir. 
Fransız donanmasına mensup 

seri halindeki denizaltılar Rö.!u -
Kahire, 26 (A.A.) - Başvekil tabl (Redeutable) tipinde olan 

Mahir Pap, beynelmilel vaziyeti ı 500 tonluk tahtelbahirlerdir. 
müıakere etmek üıere yapılan Fransız donanmasında bunlardan 
nazırlar heyeti toplantısından 29 tane mevcuttur. Birk'4iının i.s
ıonra, aon günlerde dolasan bed· mini verelim: Paakal. Pastör, 
binane ıayialara karıı efkinumu· Puankare, Argo, Afil, Espuar 
miyeyi teskin edici beyanatta bu- Gloriyo, Hero vesaire ... 
lunmuıtur. nunların aı.ğırhkları uı..tumiyet-

Batvelril, ezcümle, Mısırın rarp le su üzerinde 1380 ton, su altın
hudutlarında bir hidiae cereyan da ise 2070 tondur. Süratlan au 
ettiR:i haberini kati ıurette te1ı •' üzerinde 17 mil, su altında ise 10 
etmİJ ve mUteya.kkıı bulunan hü. mildir. SilAhları onluk bir top, 
kümetin memleketin selameti için j 3,7 lik diier bir top, bir mitral -
icap eden tedbirleri almakta. oldu· yöz ve on tane torpil lrovanıdır. 
ğuna dair teminat vermiıtir. Yukarda bahsettiiimi~ tipte 

Ali Mahir Pap, vaziyetin in · a1tı denizaltı gemisi de hali inıa· 
kitafman parllmentoya malumat dadır. Bunlardan birinin ismi Fc
nreceğini illve etmiı ve vaziyet niks olacak ve haziran 1939 da 
te bir vahAmet görüldüğü takdir Kam·Raul açıklarında batmış olan 
de mebuaan ve ayan meclialerinin Feniks denizaltısının yerini ala -
müstacelen içtimaa sağmlacağını caktıı:. Bu altı denizaltıdan bazı. 
aöyleıniJtir. laf.uıııı aiıdaklan 1500, buılarr 

Para,ütçülere kartı in· 
ıil terede alınan 

tedbirler 

nın da 1600 ton olacaktır. Sürat· 
teri au üstünde 23 mil su a1tında 
10 mildir. Sillhları bir tane 3.7 
lik bir tane de 10 luk top, iki mit· 

ralyöz ve sekiz ta.ne torpil kova -
nından ibaret bulunacaktır. 

Fransız denizaltılarına mensup 
ikinci sınıf denizaltı gemilerin • 
den müteşekkil bir filo da sahille· 
ri mtidafaa işini üzerine almııtır. 
Bugiln mevcut elanlar iki tip Ü· 
zerinedir. 

Birinci tip Siren. Lori.s veya 
Tetis tipi olup bunlardan on tane 
mevcuttur. Bunların ağırltklan 
au üıerinde 548 - 576 ton arasın
da müteh:tvvildir. Süratlen 14 
mildir. Su altında 785 ton ağırlığa 
maliktirler. Süratleri de 7 ,5 mile 
düpnektedir. Sili.hları bir 7,5 luk 
top ve yedi tane torpil kovanın. 
dan ibarettir. 

Bunlardan sonra seri halirıOe 
elan 560 • 660 tonluk denizaltılar 
gelir. Bunlardan Ftansız donan -
masında 22 tane mevcuttur. Ba· 
zılarmın isimlerini verelim: Dian 
Mediuz, Amazon, Orlon, La Sibil, 
Venüs, ikaiı vesaire. 
Bunların ıilratleri su üzerinde 

14 mil su altında iıe 9 mildir. 
Bu muazzam yekuna ciahil edil

memiş olan Oror (Ourore) tipi 
1 s denizaltı rmisi de inp. edil -
mcktcdir. 

İO§a edilmekte olan bu gemiler 
su üstünde 895 ton, su altmda 
1170 tondur. t>Uratleri su üstün
de 14,5 mil. &u altında 9 mildir. 
Sillhlan bir tane onluk top, iki 
tane mitralyöz ve dokuz tane tor
pil kovanıdır. 

Bu hesaplara göre, Fransa:11n 
halen faaliyette olan denizaltı ge
milerinin adedi 71 dir. Bunlardan 
maada bir tipten altı tane. difer 
bir tipten de 15 tane olmak Uze -
re 21 den!zaltı gemisi daha inp 
olunmaktadır. 

Sahil ır.Udafaa deniz lnln.nn
dan Dorisin son gilıı'"rde b:!.tnu 
olduğu nazarı it" ra alm a b 
gün 70 ve yan.., cb 91 deniı:nltı 
gemisile Fran":ıntn Avrupada en 
büyük denizaltı filosuna rmli • 
olduğu görUlür. 

Loftd..a. 26 (A.A.) - Paratüt~ 
çillere urıı müdafaa kıtaları için 
toplananların yckünu 400 bine 
yaldafmClktadır. 

Londra ve civarında ihtiyat tcd 
birleri almmakta berdevamdır. 
Stratejik noktalar etrafında di • 
kenli telörgilleri te~bit cdilmit ve 
muhafa.ıa kara.kollan fulalaıtı -
rrlmı,tır. 

Harp ve lngiliz 
liberalizmi 

(Ba:, tarafı 1 ıncide.J f bel bağlamasnu adeta nr:uri kılı· 
kıtalarla ıerilla" yapmak usulünü yordu. 

Ankaradaki a. ıe ~.ı.a :a 

müsabQ k:l.!a.nnda 

Yuk~ek atlan1a 
rurkiye rekoru 

kırıldı 
Anlua, ZG (A.A.) - Bugün 

stadyuır.tla yapılan atletizm mü -
sabakalannda elde edilen dere -
celer fevkalide iyidir. Sırıkla 
ytiksek atJaınada Muhittin Akın, 
kendi rekorım\l kırarak 3,81 ile 
yeni Türkiye rekoru tesis etmiş
tir. Adıı.n ")anlmaı:, ~ İngiliz 
mil yarı§ında 4,41,2 ile yeni Tür 
kiye rekoru yapmııtır. M~ba • 
kalar çok hcyeanlı olmuıtur. 
Bugün bütçe müzakere· 

leri başlıyor 
Ankanı, %3 (Husu&!) - Meclisin 

yannkt toplnnbsmdn. 9 40 lt.ltçe mu 
aakercl r1 bll§lıyacakt.ır. Mecll&ln ay 
sonuna kadar h,.r g\1?l toplanArak 
bUtçe,)1 çıkarmuı JmvveUe muhte. 
meldir. 

Petrol mıntakasma bir 
heyet gidecek 

Ankara, %6 (Hususl) - lıladen 

tctklk vo onma enstJtUatlnUn Bcşiı1-
deld petrol mmlaka:ım:ı. y eniden bir 
h")"'!t gllndermNd m cvzuubohlstlr. 
Bu ,_;eyet daha ~ 1I totldkler yapa.. 
cal<tır. -

İzmirde ihtikar yapan
lar tevI<if edildi 

lzmir, 26 (A.A.) - Kahve Ü
zerinde ihtikar yaptıkları anlaşı
lan Torbalının Tepe köy aemti-.
de bir bakk.a.1 ile kahve Hbcısı 
mahkemeye verilmiıler ve SQrgtı· 
lan y;:pıldıktan ıonra mahkeme 
karanle te\•kit olunmutlardır. 

Amerika K1.Z1lhaçının 
mültecilere yardımı 
Vniin ton, 2G (~.) - Amc· 

lh:-~ r ·sı o-man D • 
v • .t Jt:cr-cylc mikUr 
gelm~k e oln:rı B elç' , Holnr. ·a 
ve Liiklemburg muhuirlcrine 
yardmı olmak unre Londr 
t•lgrafl yU: bin dolar g8nder -
miş olduğunu bildirmigtir. Davis 
lngiltereye gelen muhacirlerin a· 
cmacak vaziyette oldulunu bun • 
ların bir çoğunun Man, denizini 
çok fena ferait altında küçük va
purlar içinde geçmiş bulundukla. 
rınr ıöylemittir. 

Yaralı 

imza neden 
gizlenir? 

Mttharririn biri bir mektup 
Jıyor: Devlet muamelelerinin y 
"'-''ı;ı ~ğıt israfıncan misal v 
ren hesaplı b~r rr.el.."tup ... Muh& 
rlr, bu hesabı: 'Tar.ınmıg ve i 
m:.da layık bir zat oldufu i 
imzasını gizli tutuyorum." d 
yerck a.nla.nyor. 

Niçin? İmzasını açığa vurd 
larımız hep tanınmadıklann 

ve itimada lil · olınadıklarm 
dan mı? Selim bir muhakemtt 
nun aksini bekler: "Tanımadı 
nız bir adam. İtimat etmeli 
etmemeli mi? Bilmeyiz; h-.. n 
için imza falan &ormayın da n 
dediğine bakın!" d~k d 
akla yakın ıelir. Belli ki asıl sebe 
o değil: Şu ~ruf he~ınt 
ren zat, her şeyden evvel talı 

nı esirgemek ıayretindcdir. "Be 
den duymuş olmayın!" diyor. 

Bu hizmeti küçültmüyo 
Bu çekingenliği ayıplamıyoru.s 

biz söyliyenden z"iyade söylene 
ne l,nymet veririz; fakat m 

rin imzayı saklamak için kaydc 
tiği sebebi doğru bulmuyoruz. 

Yunanistanda 
iki sınıf silah altına 

çağırıldı 

Atina, 26 (A.A.) - Harbiye 
za.rcti, neşrettiği bir tebliğle, 3 
ve 36 sınıflannın bütün ihtiyat 
!arını, bir talim devresi için •İ 
1~ altına c;ağırmt§tır. İhtiyat e 
rat, bu taliın devrcai e::ınum 

yeni silahlarla ihtisa& peyda e 
deceklerdir, 

Sapanca tenezzüh 
trenleri 

trenleri Kont Ciano 
Arnavutluktan döndü 
Rocna, 26 (A.A.) - Kont Ci· 

yano ile milli terbiye ve korpo · 
ruyon nuırları, GaribQldi kru ... 
vuörü ile Arnavutluktan Brin· 
diziye dönmüşlerdir. 

orijinal bir tertip olarak ileri sü. Smıflara bölünmüı, merkez sik· 
nrken müttefiklerin askerlik it • Jeti ferdi menfaat olan bir rejim 
lerinde '9ıuna hayret edeceklerini için harbin uzun sünnesine bizzat 
ve yenileceklerini ümit ettiii sibi mani ol.ak ferdleı-in menfaatleri 
senelerdenberi Hferher ettiği n bu menfaatler anısındaki te -
cemiyet bünyesini de onun için bir zadlardır. RADYOLARDA yMancı ül· nlsa l»ilc, i.lem.den tecrid edi 
faikiyet silahı sayıyordu. Hitlcr, harpte gedil'i asıl ha keleri aramak cinayet •yı· ülke, söylediklerimizi prçOk • 

Her üç nazır, dün akıam trenle 
Romaya hareket etmiılerdir. 

Modern barpkt< bütün cemiyet ct.phede beklerken tngiliz paı·Ja- labilir. Havaya parazit dalgalan nır, bizi alkıılar. Evet bütün 
bünyesinin bütün kudretile sefer. mentosunun verdiği karar bu im- uçura.r.ıJc, hakikatin sesini halk- lan batarmak kolaydır. Mqe 
bor olması, ve bütün kudretile kanı ortadan kaldırdı, Mücadele tan gizlemolc kabil ohT. Telgraf ketten inaanlık Mklannı, • 
mücadele sahasına çıkma11 demek birdenbire mülkiyeti, serveti. bü haberlerini, sansür fa1'rikaamdan hürriyet havUllU aürijp çıkarma 
olduiuna ıöre, Almanya, mütte - tün istihsal menbalannı devlete geçireı-ek istenilen kahplnra dök· ia katlandıktan eonra, önü""m\i ... 

hu · • • --•- L...L!ıd:-. L:-bir en•el blmaı:. filelerin liberal 'rJUTa nıaamı ı• terkebniı bir hüviyette ortaya ··- ..uu .. -v 
~inde kalarak bir tazyik kar,ıam. ~ılcmaldadır. Bu aayede dütmanıo kayıbmı Fakat muı..nbe öyle bir 

Lahaydeki elçilik heye- da ferdlerin ail&hlvnnı t..U.. • • lnıilto:-e ribi smai orpnizasy.1- yÜa, k•ulisininkini bir söstermek dir ki, er, seç kendi atı 
timiz sıhhatte decelderini ümit ediyordu. Libe - ftu yüksek bir mertebeye çıkmı1 ıihirbazlıiı, kolayca bec.rilir. en uzak k~ere kadar yayv. 

ral nizamın, müttefik memleket· olan bir memlekette bu rejim le. Kuıba.kııa seyrottiiimiz, damlan Berlin radyoau, hemen her 
Atıkara, 26 ( A.A.) - Laheyt lerde devam etmesi Almanya için beddülünün reaksiyonsuz olarak üstüne bit-kaç bomba atbinm• ce, tn8iJiz tayyueleriniıı 

elçimizin \'e elçilik heyetimizin bir haz ümidi verebiliyordu. Ni • tatbik edilec:eiinde ıüphe yok • yerleri, fetihlerimizin hududu içi· nnde.n bahsediyor. Mülteci kafi 
ticaret müzakeresine memur heye- tekim lnıilterede bet ıenedenbe.. tur. ne katar, ordulnla etir alır, kah. lelerini, çoluk çocuk ve ihti,... 
tin ve ticaret ata,esinin Laheye·· ri devaın eden ıevtek ve Alman- tngiliz konuıma kanununun nmanlık taslanz. Çünkü hakika- J.dan ibaret uvallı top)ul 
de afirette oldukları hariciye ve· yaya kartı mütemadi koesepıi· harp cephesi budur. Sulh cephe- tin girebileceği her yer tıkanmıı· ınitralyözle biçtiklerini unu 
kaletine gelen resmi malumattan yor.la l)areket ed• aai cenah po sini de ıuthtan sonra konutun.iz. br, bu ta.cim bombardJ?D&nlarsnı 
anla~ılmıştrr. litikaaı Hitlere bu ümide bol bol S DRI ERTEM Bütün dünya kahkahadan kr kanlı haksızlığından avaz a 
--~--~~--~·--------~~..-~------~--------------~----~----~------------~--._,.--~~-~~~----------~ ...... --, sızlanıyorlar. 

Alman bomherdımanlan içia 
de kartı taraf aynı teri söylüyor 
du. Dünyada her ~ey 11ra iledir. 

r; it i/. nrlu miillrfilr tn•ırıarr/er farcı f rndan dü~u.rülnı 11rin1,tl Alman 
• • • 1 ·• ldriniıı r11ı·,,: ı 

f nalli:ler larafıntlan Br1cikada uir edlllp frrqililtri!.1/t uıılmillen Al· 
• rıılrltrlntlen bir grpp 

Bütün bunlar !}Öyle bir yan 
hıl"alulaa bile harbin canlı ba 
imini, canlı telgT&nannı hi 
sansür &ileme:ı.. 

Bu can?ı haberi~, cephedea 
gelen yarahlarclır. Dünkü ajanı 
brda yaralı trenlerinin çoğalıı 
n kartısında AhnM halkının asa 
acv;ya nın b02ulcluğunu Ckudull 

Holanda, Belçika ve A vuatur 
yadaki mektepler, luııtan 
dolduktan sonradır, ki Alman)'1J 
ya Alman yaralılan &önderiliyor 

Y ann bunlarla konuPl\IU, 
~evi ötrenec:elder. o vmt ' 
l<l maneviyat boz~unu bir felake 
halini alabilir. Hnkikat, httr za 
man güneı gibi doğmaz; ba 
Lö,, lc kanlı cörünütlerle de tüy 
leri ürpertir. 

Hakta Süha GEZCIN 
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Harp vaziyeti 
(Baş tarafı 1 incidt) 

Akşama doğru, bu mıntakada çar
pışmalar devam etmekde idi. Sa
nıldığına göre, ancak gece karan 
lığr bu çarpı~aya nihayet vere
cektir. Çarpı~manrn yarın yeni
den başlaması pek muhtemeldir. 

1 
Pel.: tabii olarak bu çarpışmala
rın neticesi hakkında hiç bir :işa
ret yoktur. Fakat ~urast kaydc
dilmektedirki şimdiye kadar bu 
çarpışmalar, Alxa.nlann bütün te
şebbüslerini tardeden ve düşma
na çok ağır zayiat verdiren Fran· 

' sız kıtalarmın tamamiyle lehine 
olarak cereyan eylemiştir. Bu bil 
yük çarpışma, ak~ama doğru kay 
dedilen yegane hadisedir. 

Dünkü gün daha ziyade bir ha
' vacılrk günü olmu:itur. İki muha -

... c: ...,.., taraf hava orduları, bilhassa 
faaliyet göstcrmiıştir. Almanlar, 
şıdcletıi ta:ıliyette bulunmuş ve 
birim tayyarelerimiz de Alman • 
lann arkalarına ve hareket halin 

1 deki kollara siddetli darbeler in-
r dirmiştir. • 

Aynı zamanda ı;urası da kaydc 
dilr.ıelidir ki, ne Lys üzerinde ne 
de garpta, Almanlar, şimal mütte

'f fik orduları tertibatında bir gedik 
açamamıştır. 

Bütün sahil limanları, Kale, 
Dunkerk, Ostend, Zebrueg sıkı 
surette tutulmatkadzr. Alman 

• zrrhlI unsurları Bolonya şehrine 
girmeğe muvaffak olmuştur. Fa -
kat şurası teeyyüt etmektedir ki 
bu sabah, Fransız kıtalan eski 

1 müstahkem kaleyi srkı surette 
1 tutmakta ve limanın tam olarak 
işgalini muvaffakıyetsizliğe uğ -

. ratm.aktaydı. 
1 

Garp cephesinde:1 naklolunan 
yaralılar 

Havas ajansının Avusturya hu 
dudundan öğrendiğine göre, Ka· 

tren ti ve Stiri eyaletlerine, garp 
ı cephesinden ~imdiye kadar alt • 
rruş yetmiş bin kadar yaralr gel -
miştir. Mariboradan alınan bu ha 
ber, inanılır bir menbadan veril -
~mektedir. Bu yaralılar iskan için, 
hemen bütün mektepler ve <>tel
ler tahliye edil~itr. 

Diğer taraftan gene Avustur -
'ya hududundan alınan haberlere 
1 göre, kırk ile altmış yaşlan ara
sında bulunanların !eferber hale 

~ getirilm~i i~}t7-,e başlanmı§tır. 
Avusturyada yiyecek, bilhas

sa yağ fıkdanı- tehditkar bir ma
hiyet almaktadrr. 
1NG:tLlZ HA\"A KUV\'ETLERlNl.N 

FAALn"ETİ 

Londra., 26 (Hust181) - İngiliz ha_ 
~~·a. nezaretinin tebliğine göre İngiliz 
=hombardıman ta.yyareleıi düııman 
'l.razllerinde Roterdam benzin dt'pola
rmr yeniden bombalamı~la:dır. Bu 
ııaabah yapılan keşltler neticesinde 
benzln depolarmm hAh\ yanmakta ol
.:Jukları görülmüştür. Bu lıarek!t es. 
:ıaSindı. iki İngiliz tıı.yyaresi kayboL 
muştur. 

. üsleri Fran~a. ve 1ngilterede bulu_ 
un Paris ağlr !n~lllz bombardıman 
;.ayyareleri Alman zırhll kıtaıarma 

::teı:uıni mmtakası:ndaki gı=ır11jlara ve 
nllhimmat depolarma demlryolları 

nakaslJ.rIIU Ye dUşrna.nm ağır topla
f'IllB. taarnız etmişler ve bombalar at
-;nı~lar yangınlar çık:ı.rmışlardır. Dört 
,tngillz tayyaresi Uslf"rlne dönrr.. .mi~ 

erdir. 
DUn dört İngiliz tayyareolno rnu.. 

·ta.btl 20 Alman tayyare~i dlişUrUL 

ııUştil •. 
Bugün Fransız sahilleri cenubunda 

l saat sUren hlr hava harbinden ı-on
·a 40 .Alman tayyaresi dU;ilı:-tllmU~ 
reya ha.ııara uğraWm~tır. Beş lngi
lz tayyaresi zayi olmu~tur. 

Bir İngiliz torpidosu 
battı 

Londra, '6 (A .. 4.) - Amirallik 
iairesi We5sex 1nıziliT. lorpirlo mııh 
·ibinin Eran~ıı ~ahilleri :ıc;ıklarııı
:la ha\'a. hücumları nelice~inıle b:ı.t

ıAını bildirmektedir. We~~el.'in 
nürettebatından altı kişi ölmii~lür. 

15 yaralı '"arıiır. 

Reyno Londraya 
gidip döndü 

Lôndra, 26 fflımısl) - .P'r:ın51r. 
Baş'\"ekili Pol Reyno bugün Lon
draya gelerek Raşn~kil Çörçil ve 
ıarp kabine~inin di~er :11:afarile 
~örüşmüş, ve ak~amleyin ı:ıcc nı_ 

dt Pariı;e dönmü~tur. 

lngilizler dün 
dua ettiler 

Londra, '6 (.4.A.J - lnı:ıilir. h:ıl_ 
o, hu ~ab:ıh, 1n;;ıilir. kralının dün
til mesajındaki talehine iktifa. e_ 
derek, hliliin kiliselerde mur.::ıffer 
lir ~ulh için dua elmiş T"e falıril.:a

ardaki bütiin kadın, crkck işçiler 
ie aynı dava için paıar tatili ~:ıp

nadan mütemaıil sıırele c:ılı~mış. 

Belçika nazırları 
Londrada 

Londra, '6 ( A.A.J - İngiliz ha. 
·lciye nezaretinden bildirildiğine 

göre, Belçika fl:ışvekili Pierlo :rn
nın da hariciye n:11.ırı .Smık, ;11iııt 
nıüda r::ıa nazırı gencr::ı.l Döni~ Te 
ılahili)e nazırı Yan der l'orlen, ol-

duğıı halde dün Londraya ııclnıiş
Jcr ve bir kac ı;ründen beri Londra_ 
da hulun an Beldk:ı mali~ e nazırı 
Gut tarafından karşılanmışlardır. 

~~~~~~~~~~~~~. 

Resmi Tebliğler 
Fransız Tebliğleri 

l'~ric;, 26 <:.\·A·) - 21. 5 tarilılı Fransız sabah tebliği: 
Duşman, şımal cephemiz ii:ıcrine müteaddit hücumlar yapmrştJr. 

Hu hücumlar aklın kalmıı;tır. 
Somme cephesinde yaptığımız vemzii hareketler, lehimize dön

müştür, nehir üzerinde yeni geçit nokt~ları zaptettik. 
Aisme ile Memıe arasmda, iki taraf topçusunun şiddetli faaliyeti 

rnkua gelmiştir. 
Montmed.i mmtakasında düşmanın şiddetli bir hücumu püskür_ 

lülmü~tür. 

l'ati.~, 2fi (.L-i.) - Fransız akşam tebliği: 
Soınıııe Ü7.crindc ~idrlclli bir miicaılrlede, tcrakkilcriınizi fazlalaş • 

1 ı rdık. Şimal cephesi ııdc, son ı:Hnlcr zarfında Buloııya nıınlakasına mü
him Yasılalar t::ıh~it cimi~ olan düşman, sokaklarda tlerırn1 edilen şitl_ 
ılelli lıir mücaılclcdcn sonra schri almıslır 

Ezcümle e'lirlcrin sözleri. ile leeyyUt ~tmektcdir ki Esne ile Möz 
arasınıla ,·ul.:ıı:ı ıı;clcn son çarpışmal:ır esnasında, lopçu atcşlerimizin 
ve otomııfik silfölann dü5maırn kaydettirdiği zayiat, çok ~ iiksckllr. Ila
rekcl esnasında, .\.iman piyadesinin baştan baş::ı olduğu yerele biçilmiş 
kıtalarıııı bulduk. 

Tayyare nıcnl:mhırıınızdaıı Jı::ızılarıııa hücuma gelen diişmaıı filo
l;uıııa şiddetle mukalıclcıle lıulıınan avcı tayyarrlcriınİ7.: ve hava <lari 
lıatary::ıJarııııır., yübck zayi::ıt verdirerek bu filoları dai(ılnııştır. 

Alman Tebliği 
26, (A.A.) - Alman ordusu ba~kumandanlığ'ınm tebliği: 
Fl::ındr'lerde ve Artuva'da, Alman kıtaları, mahsur bulunan düş_ 

man ordularına karşı teksif edilmiş hücumlarına devam etmişler ve 
demir çemberlerini gittikçe daha ziyade daraltmışlardır. 

Düşman, hala, şiddetli surette mukavemet etmektedir· Bu mu
kavemeti mümkün olduğu kadar çabuk aurette kırmak için, Alman ha
va kuvvetleri ,bir çok defa, askeri harekata ve karada vukua gelen 
çarpışmalara. iştirak etmişlerdir. 

Fransa - Belçika sahillerinde, Alman hava kuvvetleri, Zeer
brugge, üstende ve Dilnkerk't-0 limanların bahri tesisatım yeniden 
bombardıman etmiştir. Ostende'de bir baruthane ve bir bahriye de
posunda bombalarla yangın çıkarılmış ve bir nakliye gemlııi çok cid. 
di hasara uğratılmıştır. 

24 mayısı 25 mayısa bağlıyan gece, Alman hava kuvvetleri, !n_ 
gilterenin şarkında ve cenubu ııarkfainde müteaddit hava meydMları
na hücum e-1.mişlerdir· Bu bombardımanlar, muvaffakıyetle yapıl
mıştır. 

Kale açıklarında. bE'.'şer bin tonil!toluk iki büyük ticaret gemisi
ne, daha ufak iki ticaret gemisine ve bir harp gemisine bombalar :isa_ 
bet etmiştir. 

Cenup cephesinde kayda değer bir ~ey yoktur. 
Alman ha\·a kuvvetleri, demiryolu hatlarına, topçu mevzilerine 

,.e bilhassa ormanlarda müşahede edilen asker tahaşşütlerine karşı 
hUcumlarma devam etmiştir· 

25 mayıı:; günü düşmanm ka~"lplan, 59 tan aredir. Runla.rdan 1 Q u 
hava muharebelerinde düşürülmüş, 17 ııi hava dafi bataryaları tara. 
fmd:ı.n yere indirilmiş ve kalan kl"lmr, yerde iken tahrip !'dilmiştir· 

On bir Alman tayyaresi kayıptır. 

Almanlara göre "Kale" de düştü! 
P.ı>rlln, 26 (A.A.J - Alman orduları bıışkumıı.ndanlıtı bildiriyor: 
Kıtıtlıı.nmrz, lleori hıı.rekeotıı>rinl' Gravelinııs'e karlar dPvıı.m f'tmlş olduk.. 

la.rmdıtn, KalP, bugUn şiddetli çarpışınal:ırdan sonra. l~ga.l edilıni~tir, 

Bulgaristanda 
askeri hazırlıklar 
Sofua, !'fi (A .. 4.) - Harbiye na- ı Rıı kanun prrjc<;inin esaslı ınad

ıırı, nıııı:ar ordu~ıınun IC'~l.:il;ilı h:ık <lelerine göre, 17 ya'}JIHlan (jj ya~ı
J.ındaki kanun proje.,ini mclıusaıı na 1.:adar !Jütün Bulıı:ır valan<laşla-

mccli~ine IC\"di etmiştir. rı .silah allına alınabilecel.:.tir. 
Harbiye n~r.ırı, hu tcşkilallan

ılım1anın, l\öyi mııahcdc~i ile R11l_ 

ı:ıari!llaıı fü:eriııe L..on:ın askeri lııh
didalın k:ıldırılnıasınılan do~nııış 
olduğunu bildirmiştir. 

İngiliz istihbarat 
Nazırının hitabesi 

( Ba:jtarafı 1 iııcide) 

Fr&Il.!IIZ i~çileri İ§ 11&atlerinden fıı 7.la 
çalı~arak !aa.liyetıerinı miııt milda.fıı.. 

aya. haıır,,tm~k fedaktrlığınr göster_ 
diler. 

Buyük ı:-ayemiz yenmektir. ÇilnkU 
~manyanın hedefı 1ngillere ve Fran
.ııayx esir etmektir. Almanya. evvelfı. 

İngiıterenin doı5t\Uj!;u.nu kazanma~ı 
ve bil!hara. Fransayı ma~IOp etmeği 
dtişilnmUştur. ÇUnkü l<'ran.sa ~nil
dikten 11onrıı. İngiltereyi pıı.rçalıı.ına.k 
mUmkün olabilecekti. 

İngiltere böyle bir hataya dü~edi. 
Bunun üzerine Almanya ilk olarak 
İngiltereyi mağlup etmeği dti!fündU. 
Böylece kuvvetimizin mukavemeti 
kalmıyacaktı. 

l§te Alman propagandasının bugün 
de çalıştığı budur. Frıın.t;aya. en bil. 
yük dü,man olıtrak 1ngilterf'yi gos_ 
termek Paris Uzerıne attığı beyanna_ 
melerle hıtllu ıı.yaklandırmak Uıtiyor. 

Birlik olarıı.k .Alınıı.nyıı.yt yenmek ll
ı:ımdır. Almanlar bug-ün bizi ayırmıt
ğa. çalı~ıyorlar. Halt~ bugünkü şerait 
lçiı:;de F'rant;aya bir ıı.nla ~mıı. teklıl 

f'tmeleri de mümkilndür. ll'ııkıı.t .AL 
ın::ınlar hic; bir ıı.nlaşmıı.yA hürmet 
~mı~ deıtillerdir ki.,. P"rıı..n.ııa ile bu_ 
gün yapacakları bir ırnlaşmada Fran. 
~ayı Polonya i:ibl esarete sUrUkllye
eektir. 

Bugünkii harp uzun Ye fedak.Arlık
lar da. mua.7.zam olacaktır. 

BU tün fm~rıı torlu'< halkı ölilinU 
ma~lQblyete tncih ed•cek ,.e icR'b<ıl. 

den;!! gayıoleri lçin ölecek, fakat bu 
r;aye muza!!eriyeti getirecektir.,. 

Harp esnasında Bulgar 
kadınları 

Sof11rı, ~6 (llıı.rn~I) - IIarn r:ı;rıa. 
o;ınıl:ı kadınlı:ırtlaı1 ılR islifade için 
l.:allın leşekl.:iillcri faalivele ı.reçmi~ 

lııılunmııkladır. Bıı ciir~ılrden ola~ 
rak Bııl.ıı::ır karlııılnnnın kadın ce
miy;tlcrine mürarııalla ihtisao;forı, 
lah~il derecrlcri, lıu,ııiin yapm:ıL:ta 
oldııld:ırı j~ ve :ıile va7.iyelleri hıı.k_ 
kında malumat vererrk isimlerini 
bydcllirmclcri !Ar.ım geldiği ra<l
yo, nıalbual \'e saire vasıtalarla ilan 
olıınmıışlıır. 

K:ıılın lcş<'kkiilleri h.,-.:ırlıy::ırak_ 

hırı bu c-ctvrlleri hiikômct mıık:ım
larına verereklcrcl i r. 

Musolini 
( H~ taraft 1 incide) 

Hususi mii~aade verilecek olan 
!ar hariç olmak üzere mayi mah
ruk ile işleyen bütün otomobiller 
bir hazirandan itibaren işlemeye
cektir. 

İtalya mc~ru t'.r:-zulanm 
tahakkuk ettirecek 

Roma, 26 (Hususi) - Tos.ka
ni ve Bulonya eyaletlerinden ge· 
len harp gönüllüleri Floransada 
toplanmışlardır. Roberte> Farinaçi 
bu harp gönüllülerine hitaben 
söylediği bir nutukta şöyle de -
miştir: 
Muıolini bugünkü hadiseleri 

dört sene evvelinden görmüıı ve 
bir nutkunda demokrasileri ikaz 
etmişti. Fakat demokrasiler İtal
yaya karşı aldıkları muha6ım va· 
ziyeti bir türlü terkctme<liler. Bu
günkü harp kaTVt.ındl\ 1t11Jy.,nın 
niyeti meşru o1an bütün arzıılarmr 
tahakkuk ettirmek olacaktır. 

Vefalıların Şikôyeti: 

Mera haline gelen 
bir mahalle 

Muteber bir lmT.a. ile :;-önderilmiıtlr: 
Vefada. oturuyorwn. Burası bir za_ 

manla.r 1.ııtanbulun en mamur ve te
miz bir muhiti iken Umum! h&.rpteki 
bılyilk yan.ı:ından aonra ~k bakımsız 
kaldı. Bugün bile Yemi~, Unkapanı, 

ve Gazi köprüsü ıı.çıldıktan aonra., 
Beyog·ıu ile lstanbulun Şehzade, Lı\. 

leli, Yenikapı, Beyıızıt gibi, bu civara. 
yakın semtlerin irtibatını temin eden 
yeglne güzerga.h olduğu vıı gilnde bir 
iki bin araba, kamyon ve otomobil 
;;;"eı;:tiği halde, ne yolları yapılır ve ne 
de temizlenir. Bir de bunlar yetmi_ 
yormuş gibi, Vela semtini, ve Kova
cılar, Süıeymaniye muhitini burada. 
oturan ve Ekseriyetini Siirtliler ve 
Süleymaniyelilerin teşkil ettiği adam_ 
tar birer keçi ve koyun nıeruı JıatL 
ne getirmişlerdir. Her sabah koyun ve 
l<eçi sürtileri, çobanları başında, su_ 
leymaniyedcn Ve!11.ya, Vefadan Şeh_ 

zade avlusuna ve Kovacılara ,giden 
yol etralındaki arsal11.rdadırlar; hal
U., Ferah sineması arkasında Beledi_ 
yenin istlm!Ak etuğl arsalar, ııaba.h

tan akşama kadar birinci, Vera. mey
danında esııtl karakol binası bahçesi 
de ikinci bir mera vazifesi görmek_ 
tedir. Acaba Stilcymaniye glbi tarihi 
bir mevkiin arkasına düşen Ve!a ile 
civarı İstanbul §ehrinin budu.. 
du haricinde midir? Dediğim 

semt kısmen Kiiı;:Ukpazat', kısmen de 
Beyazıt nahiyesi hudutları içindedir. 
Gerek Küçükpaza.r, gerek Beyazıt na
hiyıı mildürlerine şifa.hen va mUteıı.cL 
dit kerelerde telefonl11. vaki rica. vı 
eikAyetler maalesc! nazarıı. alınmadı. 
Yemeğimi evimde yedi&im için, her 

jjtin buralardan dört defa gider geli_ 
rim. Şehzadeden Vefaya. kadar olan 
kısımda bir gün bile - büyilklerinln 
değil - bir belediyıı zabıta memuru. 
nun gezip dolaşttğuıı - belki !e_ 
na bir tesa.dllt eseri olarak - hatır
lıı.nuyorum. İsbata ne hacet'! Al!kalı 
bir idare !mir veya memuru mıntıı._ 
lıasını dolıı.şııa. hcı· halde bugünkü 
elim ve se!il vaziyet devam etmezdi. 
Bir gün Vefadan, bilhassa öğle üstü 
Şehzadeden Unkap3.tltna. inen cadde
den ve Vela lisesi önünden bir mu_ 
h:ı.rririnizi geçıriniz. Manzarayı bü_ 
tun çıplaklı~ n acıhğiylı ı-örecek
Llr. 

Vefa ve civarındaki her evde bir_ 
kaç koyun ve keçi beslenmektedir, 
Bunlar akşama kada.r bu civarm cad
dıı ve arsalarında ve cami &vluların. 
da dolaşırlar, ônUmüz yıı.z, bunlar 
rehrin 11ıhhatini tehdit etmezler mi? 

Bu yazdıklarımın nazara alınma.. 
sı ve bu hususla tedbir ittihazı zan
nederim ki bir bütı;e meselesi de~L 
dir. 

Belediy,;ı talimatnamesinde ııokak

ıardt1. chıt hayvanat dolnşlıranlard"n 
iki lira ceza alınacağı ve koyun ve 
keçi gibi hııyvanların evlerde beslen_ 
miyecegi yazılıdır. Nizamlar, talimat. 
iar kAğlt üstUnde kalmak için değil
dir ya? .. ,, 

Bulgarlar Almanlara 
3 - O yenildiler 

Sofya, %6 (Hususi) - Bulgar ve 
Alman milli futbol takımları arasın_ 
daki maç bugün yirmi bini a.5an bir 
ıeyirci kalabalığı huzurunda. yspıl

mıştır. Seyirciler arasında .hükumet 
erklnlyle birçok mümtaz zatlar vı 
.Alman sefaret erklm da bulunmakta 
idi. 

Hakem Atanasot'un idaresinde oy_ 
nanan maç pek heyecanlı olmuş ve 
3 - O Alman mllll t&.lummın gale_ 
besiyle neticelenmiştir. . 

Bulgar federasyonu tarnfından Al. 
man futbolcuları şerefine bu gece bir 
ziyafet verilmiştir. Ziya!ete Alman 
.ııe!aret erk~iyle devlet ricali daveL 
11 çla.ra.k lşUrAk etmi~lerdlr. Ziyafet
te ııöylenen nutuklarda. Alman - Bul. 
g-ar dostıuğund&n hararetle bahsedil
miştir. 

Alman futbolcular yarın memle. 
ketlerine döneceklerdir. 

Balkan bisiklet yarışı 
Bükre,, %6 (Huıtuııti} - Bugün çok 

gUzel bir hıı.va.da ve oldukça. kalaba_ 
lık bir seyirci önünde müsabakaların 
ikinci gününe geçildi. 

llk mtisıı.b&ka, birinci giln yapılan 
Vites müsabakasının 3 üncü ve 4 tin
cUlU.1' için finali Talltla Yunanlı Ko_ 
lidis giriyor. Yunan mfuııı.bakıı.da bi
rinci oldu. TalM ta yaptığ"ı bir favüL 
den ııonra. ikinci olabildi. 

Birincilik ve ikincilik tinalinde BuL 
gar Geerglyef birinci ~elerek 1311.lklln 
Vites ~ampıyonu oldu. GUııün en alA. 
katı ve heyecanlı müsabakaaını takip 
koşusu tc~kil elti. 
Takımlar bu müsabakaya 4, der ki_ 

şilik ekiplerle i~tlrAk ettiler. Bizim 
takım, Orhan, Kirkor, Talft.t, Nuriden 
>'\'IÜteşekkil. İlk yarış bizimle Yunan_ 
lılar arasında oldu. 15 m~trt ile birin
ci ~eldik. 

Difer kıuşılAŞmada Bulgarlar Ro. 
menlere galip geldiler. Bu ııuretle Bul 
iiariarla biz finale kaldık. Fakat !i
nıı.lde Bulgıı.rla.r 4 ııan1ye !arkla birin_ 
el geldiler. 

Biz ikinci, Romenler üçUncU, Yu.. 
nanlılar 4 üncü oldular. Son yarış A
merikan .koşuım idi. lkl k~i!ik 
takımlar ara.sında yapıldı. Bizim e
kip: Orhan, Kirkor. Netleedıı BuL 
garlar yine birinci oldular. Bizim ta_ 
krm ikinci, Romel'llrr üçüncü, Yunan_ 
lılar dördüncü ,ı:'Plrliler. 

Ronı"n halkı bl1:im takımı çok ,ıd
detı& ıılkıtıllLdı. Çar~m\ııı günü l20 
kHomııt!"ıııı ll.z.erindekl muluı.veınet yıı... 
noı ya.pılacakt.xr, 

Küçüklere öykü 1 
~~ -~~~~~~~~~~~~~~~~-------.........-

Çetin kampta 

(Geçen haftadaıı deva.m) 

lki arkadaı, sevine seTine 
sofradan kalktılar .. 

* * * 
Akşam, çarC:ağın altına is_ 

kenıleler dizilmiş, birka.ç ) . ri. 
ne de büyük m~tlenci fenerleri 
asılmıştı. Çocuklar birer birer 
iskemlelerine yerleşiyor. Her
kes daha ilk akşam yapılacak 
eğlentiyi merakla bekliyordu. 

Öğretmenler ve lıastabakıcı 
Bayan Sabahat ta işini bitirmiş 
onlar da çardağın altına gel
mişlerdi. O sırada Uay direk
tör de yanında birkaç misafir 
olduğu ha.lde geldi ve misafir
lerini çocuklara tanıttı: 

- Çocuklar kampımızın dok
toru Bay H.ifat, Bayanı ve kızı. 
Doktor Bey ayni zamanda Şi. 
lenin doktorudur. 

Gelen misafirler çok sevimli 
idiler. Güler yüzle derhal ço. 
cukların l!.rasında açllan yer
lenı oturdular. Misafirlerin 
gelmesiyle etrafa hir sessizlil{ 
gelmişti. Bunu :!aı~rnden dok
tor, çocukları neşelendirmek 

için onlara bir hikAye anlattı. 
YQ arkasından dedi ki: 

- Şimdi sıra sizde. Bay Di
rektör süzi nıethetli. Çolc güzel 
şarkılarınız ,·armış. Eğer onla
rı söylerıseniz, kızım da size 
kemanla birkaç ıarkı söyliyo. 
ceklir. Öyle clcğil.mi kızım?. 

Irıı güler bir yilzlo: 
- Tabit de.di, kemanımı nL 

çin p;etird im?. 
Bunun ilzerine büttin çocuk. 

lar etrafı çınlatmaya bMladı

lar. 
Şakılar bitince; doktorun kı· 

zı kemanını ı:ıkardı, sesi de ga
yet güzeldi. O kadar güzel şar
kılar söyledi ki, çocuklar, siz 
her akşam bize geliniz, diyerek 
misafirlerle ahbap oldular. 

Uyku hastalığına mÜp· 
tela Bafralı bir tüccar 

Otel penceresinden 
sokağa düşüp öldü 

Dün gece ı;;aat on b.irde Sirke
cide Fhü!!iöuud caddesinde bir ka
za olmuştur. Bir cephesi bu cad
deye bakan Yeni Aydın otelinin 
23 numarasına bir hafta evvel 
40 yaşında kadar olan Bafralı 
tüccar Mecit inmiştir. Geldiği 
~ündenberi kızile birlikte aynı o
dada yatan M~it, dün kızını Baf
raya göndermiş, kendisi odasına 
çekilmiştir. Saat on bire doğru 
ise sokaktan geçenler bir şangırtı 
işitmişler, akaıbinde bir adamın 
taşlar üstüne düştüğünü görmüş
lerdir. Yanına gidildiği zaman öl
düğü anlaşılmıştır. ' 

Otelcinin on sekiz ı;;enelik ar
ka<laşr olan Bafralı tüccar uyku 
hastalığına müpteladır. Bundan 
beş altt sene evvel Hocapaşadaki 
Aydın otelinde bir gece yine so
kağa düşmüş, fakat burasının ir
tifaı az olduğundan hafif surette 
yaralanmakla kurtulmuştur. Tüc· 
car Mecidin dün gece yatağından 
kalktığı ve bu suretle düşüp öl
düğü anlaşılmaktadır. Zabıta ve 
ı.dliye tahkikata başlamıştır. 

General ironsid 
Başkumandan 

(lla~ tarafı 1 incidt) 
melleşlirilmesine hilkCımelin atret
tij:!i hi.iyük elıemmi)·eti gö .. terınek_ 
ledir. Ana valıı.n km•\'ellerinin ku
nıand::ınlı~bırn ~cneral Jronı.irl'i (le_ 

lirmeklc, hiik(ınıel, höyle hir v:u:i
reye liyakati :y:ıh:ın<"'t memlektller
de lı:ıklı ~urete ta~rlik edilmi~ !'1l:ın 

re,·kalAde y!lkse~ bir asker seçmi$. 
tir. 

Sıra Çetine gelmişti. DireJı:· 
Lör s eslendi: .. 0• 

- Haydi Çelin seni bekll~ 
ruz. Hazırlandın mı? ·esi 

Çetin ortaya geldi. ırer1' • 
f . ıer" sel~mlaclı. Sonra misa ır 

dönerek: dCf 
- Bana biraz müsaade e }ll· 

misiniz? Evvcrn. arkaclaşıill ııs 
kftyesinl anlatsın! Benim d~1i. 
hazırlığım bitmedi, dedi ,.e 
yi takdim etti. dl· 

Çetin derhal mutfağa fı_rls.ba· 
- Haydi aşçıbaşı tabagı 

zırladın mı? 
Aşçı: ~ı 
- İste o<Ylum dedi tabaı:oJl 

•• h • -tll 
Çetine verdi. O sırada uzak ,\lİ· 
kahkaha sesleri geliyordu. •

1
de 

nin anlattığı hikc1ye her h!l. 
çok gülünç bir şey oımaır.. it 

Çetin iki tane porselen t~b:0• 
aldı. Bunlardan bir tancsı .. 

11
• 

miz, diğerinin içi mum ale' 1 
9 . ·,.e ' de islettirilmişi. Onları ıçı.,, ,·e 

başaşağı):a tutarak, kinı5e·11 • 
belli etmiyecek bir şekilde e 
ne yerleştirdi. ., 

i'>' '].P' 
Çardağın altına geld!E>ı 1 ~ 

man Ali de hildtyesini b1tırJ11ıı· 
alkışlar arasında yerine ot~~ 
yordu. Artık sıra. Çetinde ı · 

Ortaya çıkarak: ~ ıı· 
- Arkadaşlar, dedi, tı;.~l ti· 

den en açıkgöz bir çocuk 1\ı 
yorum. Lep demeden lebleb1

11 anlasın. Bütün çocuklar ••]3€ r 
ben, ben, diye ortaya rırı~dıl~ıı 

- Öyle ise müsaade edın b·ıı· 
seçeyim, tabil hepinizle bu O) 

nu yapamayız. . ıı:ı-
Diyercl< etrafı şöyle bır g 

den geçirdi. Ve: . 
- Padişahı Sen gel. ded1~r· 
Padişah IAfı olur olmaz b 

keste bir kahkaha koptu. .,, 
. çetıv 

Padışah ortaya geldi. -e· 
kendinin seçilmesine çol{ =-

vinmişti. e 
P a · h mı·safirıer Çetin, a ışa ı 

tanıttı: 13i· 
- Sayın misafirlerimiz. ıı;i • 

zim kampın padişahı! Kend 111• 
le geçen sene Kızıltoprak k~11 • 
pında tanıştım. Şehirya tl 0 ol· 
lundanclır. ~\sıl isminin n° ,,u .. fll" 
duğ"unu ben de bilmem. çu·~ııll 
ona bütün çocuklar Pa.'~1;Llr' 
der. Çok açıkgöz bir çocuJ; dC' 
Şimdi siz de beni tasdik e 
ceksiniz. . ııl 

Şimdi bana dikkat edll\0, 

Gördüğünüz gibi elimde te~ııl' 
miz ilci tane porselen ta ,-e· 
var. Bir tanesini Padişaha dS 
receğim. Bir tanesi ele be11

16• 
kalacalc. Ben işaretlerle 111, 
tanbulun meşhur adau1ı:.:ır dl· 
dan birini tarif edeceğim. pa ıııı 
şah da ben ne yaparsa~ 0 ıv 
yapacak. Son tarif ettiğıOlJ<ıl· 
damı bulursa, açıkgöz ve ~ılıı.• 
lı bir çocuk olduğu anla, 
calitır. iflıı 

Mesela. Amc~ ~ey~ bePeıoıl 
tanrrsınız. GozluklU~ 1:1 re• 
şapkalı, küçük şemsıyelı. aıe
dingotlu, her gUn Ak şanı g nııı1 
tcsinde bizi güldürür. se ı~te 
tarif edeceğim adanı da. obıl' 
böyle Anıca Bey gibi 1sta 
lun meşhurlarındandır. 

Padişaha dönerek: ...., 151rı? - N::ı.sıl bilcbilecclc '" 
Padişah: tarif 

- Elbette bilirim. Sen 
et balrnlım ! . ol a· 

Bunun lizerine Çetııı s ._ağı 
linde tuttuğu tabağı başa.,~il· 
çevirdi. Diğerini de ayni ş;etıe 
de Padi!=;aha vererek o su 
tutması;u söyledi. ağl)' 
Sağ elinin işaret parın ~tırl• 

le de tabağın altını karı.,.11 ııe 
yordu. Padişah ta. Çetınd~rdll• 
gHrüyorsa. aynen yapıt 
Çetin: . • . uzuı:ı. 

St>yleclıgım adaın 
boylu, pala. bıyıklı. n Jşfl· 

Rıyık l~aretin1 yaparke a. 5u. 
rı:ıt parmağını bıyıkların 

rUyordu.. ft ya) 
(Devamı 'M a 



A .... IJ1 .......................... , 
~em./ ek et i 
obeıleıi f 

Bucsalılar tenıiz 
.. ._ i ............................ su va avuş u 
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Ctj b~rçc.k malitmata vakıf - Hayır ola, neyiniz var mat 

~l:ııac ?u amansız rakip. mazel. Bu sabah pek tela~h gö. 
-.ııq Is: ıç!n sizin anlatmış rünüyorsunuz. Ortada hakikaten 
lchı~~kil.de ~rkadaşımı ta. l:ir mesele mi var? 
ffaıt Ctıız bır hale &0kma- - Evet cfendi:n. 
r l> oldu. - Bir fena hab::r mi? Mösyö 

01oron şapkasını at. Tineye a:t mi? 

~ - Hem evet, hem hayır mü. 
d:di, !:: ı~ınarladık müfettiş fotti!j b ::y .. Hastanın sıhhati ka. 

illin clun ıstırabınızı lıil ol:luğu kadar iyidir. Sonra ~a-
tk l?abt n:ukadcl::r:ıta yanı dik~at bi r hacii:::e de cere. 
~k·c: lazım. Arl:atla~ ı:ıı. et~:ş cle;';il tl:r . A-:::c:k ş .ı var 
~İl!l 0~tlan var mıdır? ki, hem l:i~b:ı : r b,ı b .. :i b:ınz 

;ata bıldiğ:me cöre doS- öy le <je! ·.,tir, ıı: l•ri ""1 cem al 
,,. Yalnızdır. H:ç kirr..se c~tm . t~r. ~.ize ~e E~J' e e e t 
ha ildar olma::. Fakat o- re<l .üt edıy • m, nü"UlÇ t;ciriın 
, b .. a:ağım. Her h ale .: mel. ten kork u;•orum. 

il \ta . 
zıyette bıra!:a r am. Hay rli cam • eöyleyın.. B :~ 

kt~ Yil§ayan bir cesetten 1 ..... r.ler en ufak bir ciizü bile a. 

c ~b tın za:ni C:ıc:nmiyetle dinler ve hiç 
• · ız., Hem böylece bi al · lfl'k r zaman ay etmeyız. 

· ~~{. etmiş olursunuz. 
hür U."l olduğu kadar 

• hastayı muayeneden 

v ~Or • 
~-~~ filzden son bir rica. 
~ '""mı !:\ 

11 
• .ı;; en bir r ck yer. 

• ~ ve dJydu - ı.:m'l 
•-ı ll:ıscleri:ı b · yL • ir 

~tı~n, nı s cta l~ir kor~u 
ıctı .. ? s onra bırde.ıbı re 
iıtıı"tıne avdet etrr.cl~ri 

ıt ih ş;· Dostum için de 
ı !'ti? tıznaı gözönünde tu. 

•ha • 
I lır Yrct dolu bir nazarla 

t:ııı tına baktı: 
~ ~~~ illi? Fakat dostum, 

'<lvcy rrlimkUndür .. de. 
'r..~ aranu:?da öyle zan-

1 b-.ı pek uza'.< bir ih. 

- Peki, öylcise söyliyeceğim. 
Biliyorsunu:: ki müfettiş bey, za. 
valh h:ıst<?mızı oyal:ıır.ak için e. 
limd::n geleni y<ıp:yoru:n. Görüp 
i •"tt' ğini 7~n~etti · ·~ i~i~ ıcr "ıl 
b ' ı kenc' "ı c :ı l n r:a eteler 

ı ıyor L'n H t Tı• c '. ıd k' n 
rımı a far goriin " iı!rcc f · v c 15.dc 
:.ıcrrnun o1uyorum. Du rabah dz 
kcnd icine g azeteyi c:rn) or du m . 
Iladbe!cr arasında dün Kolomb. 
d:ı boş bir villanın ya.nmı~ oldu. 
ğu haberini ol:u:func.a mefllı«j vü
cudu için<le fcvl:~liide bir hare 
l:ct olduğunu hissettim. Sanki ko. 
mısmak b:r ;eyler anlatmak isti. 
yordu, fakat bir tek k~li:':le söy
lemesine bile imkan yoktu. Öyle 
hisse.ttimkt Kclomb'c~!ti vilh 
dediğim zaman göz kap.ıkları 

~ ci · • . . . . rnutad olmı;-an bir hızla hareket 
~!Ilı 0d~r samimi bir dost (' ••• 1eye başladı. Kimbilir belki de 
hı: 1'ıncyi evine götü.. ben yanlış görmüşümdür. 

Akçağhyan s1ıyu Bursaya kapalı 
ş ~kilde alutılmıya başlandı 

Buna, (Hususi muhabiriml:dcn) 
- Çahş!rnn belediyemiz, şehire a. 
cıktnn gelen Akç:ığlayan memba 
suyunun k:ıpeh bir şekilde getiril
mesine knrıır vermişti. 

OJh<.'ndl~ime ~öre hu su enelld 
r,ünılen ililıaren mcmh:ıınrlan itiba
ren ~u kan olınn k:ıclnr borularla kıı_ 
p:ılı lıir şeklide akıtılmnlta lı:ışl:ın
mıştır. 

nu s:ıyede su pislikten kurıııld.ı_ 
~u gibi bi rçok kıo;mı rla ı:ıyi olmı-
0:t rn'~ tır. 

l\iı:ı': ı!i enm" h:ıfriya!ı y.ı • • 
en d ı ı ı ne ıl :ı h:ı ı .ı emb:ı elde • 
lılm ir \C Lunl r d·ı kan :ıhı • 1 -
n cııktı . Bu ~ene d er ~enci re 
nıız ırnn ~ehın." su sı lı.ı .. ~ ısı o.mı_ 

vacaktır. Al\çojjl,111nn •ıı"ıın•ın uolıına kıİ!ık 
düşcniuor 

Hastabakıcı hemş:reliği kursuna 
Bursada 45 bayan yazıldı 

lJur.~o. ( /Jusml muhabirimi:dcn) 
r l cı 1 k \·11' uun l'l !ıqc;tnlı:ı lrı-

ıl ı·ıık ıı r . Bun un ıçln 

tonunda b uyuk hı r top! ı. t ı yıı p ıl . 

mışt ı r. Bu ıo: lııntıdn vnlımizin sn. 
yın Ilaynnı Mukbile Koraltan da ha· 
zır bulunmuştur. Cumhuriyet hail.: 
partisi 4 7 nci birleşik oeııkları idn. 
re lıeyclindrn Zehra Caner, toplan
tının m:ıksadını iıalı etmiş, mfıten. 

klhen toplantıda lııılunan Yaliıniz 
Refik lforlall:ın aynı mevzun dair 
beyanatın lıulunmu1 l"e Setbaşı ocn. 
Aının bu Rfizel ve mukndde5 milll 
ı:ınye u;:!runcln tertip ettilıi topl:ıntı 
doluyıslle teşekkürlerini bildirmiş· 

tir. Yııllıniz Refik Korallıın beye_ 
nnlınılıı ezdim le demiştir ki: 

"Askl·rt mükellefi)·cı k:ınunu 65 

yoşın:ı kııdar bnyanların ~derberlik 

l · lı' zmetlc alın -
ı . n un ıcın md 

m hırı ctın e -
ız. 1 urk ko nm ı hlı~ uk 

hızmellcrınl ırı h:ı. la kn) tmıştır. 

Bimıenalcylı erken ha7ırl:ııırnakta 

~erefin ön safında Yazifc almış o
lacaksınız.,, 

Valimiz toplantıdan nyrılrlıı,:tan 

sonra boynnlor kendi aral:ırında 

miizakerelerine devam etmişler ve 
başta l"nlimiıln bayanı olmnk üzere 
45 boyan }•n<;tnbakıcı hemşire~i ye_ 
tlşmek üzere bu kursa yazılmışlar

dır. Ayrıca aral:ırınd:ı secliklcri 3 
grupla e\·Jeri birer birer dolaşmak 
ııurctile bu hususta h:ıyanlnrımızı 

aydınlatma/la ''e bu miııt ,~:ızlfcre 
,imdiden davet etmeye knrnr Yer. 
mişlcrdir. Esal Alkan bq l::ardeş ihtimamı gös. ( Dahn t:ar J 

t dostluğunu bir kere l•maım 1;;~t·~-:-~:~~~E~~~~~~:-3~~~:':~~~~~~-~~~ ' ttııu ~~~:d•t!~=~ ~ 
' lr ~iına~ ~~~rao~~eu~eşgul K A 11 KAR ş 1 HU" MET K R ~§İre tuttu ve arka. 
~t ll:ı Yetini dUzeltecek 

~Strııınevi hiç bir fedakar
~~ :adı. Bir dakikası 
t ~~ Crhal koşuyor, arka. 
~ beye geliyordu. Fakat 

~i't tıl.-nası iCjin yapt!ğı 
~~ı ~er boşuna idi. 
\.~ Cflüç bir vaziyettey. 

icrd, göz kapaklarını oy. 
~da il. Müfettiş Godar 
~ okumuş clduğu gibi 
; 'rtrının hareketleri va. 
t ~daıı ile konuşmak 

da tnuvaffalc da ol-
e il . . 

~oıı ~ı arkadzş ccssiz bir 
>or~;nıak imkanını bul. 
t~~ tdı. 
~ ,, lcapaklarım bir kere 
~ht~~et'', iki kere indir 

<tıııi d.emck istiyordu. 
tıııııc tal:ıp eden kara, bil. 
't~ r geçiyordu. Çocuk 
lti aıa:n birdenbire niha. 

tt ıı~ .. Fakat polis hiç bir 
lcı ~ceye varabilmis de

~ ~ti e~İl İskelet topra:C. 
~a §, strrolmuştu. 
: ıat~llorına_ı. bir ş:ki~de 
~il E::-ıılın adreı;ıne 

tirltıi zarfı Godar açtı ve 
1 törıı .. tane biner liralıl: 

tıltl u. Bu alicenap <los 
tı hi~ğllna dair en ufal. 

1\ it c Yoktu. Bu milşkül 
t ~r Ctıdisini anc<ık E:ml 

1 • ~,,,_ • 

<~t ~ayı aydınlatabı. 
huı hafiye hareketten 
il ... ~~UYordu. 
telin .. ükar arkadaşı Le. 
!:tıııtc o da vazifesinir: 

; -1~ ! \•c vücudu orta
~ tc ıı •• tu. Polis Ye~il b. 
. ıı.,.~ Çırernediği gibi za 

'\: rın cesedini de bula 
lc.,.k 

\ı.. ~tl~l~de meşgul, mah 
~~ dı. Yalnızca Pa-

l~ d tık sık vukubulan 
't:ı lt~tı Cğil'. fakat taşranır 
d lııctb !tk , ışleriyle meşgul 
~: tıren d01>tunu ihma1 

·t 
~ tl~ttı on beş gün Emi1: 
~ ~ h tcket versin ki Emi
ı tı~8tahakıcıyı dikka•:lc 
~dtıf lllazeı S imcn pek 

b· Olunur temiz, ttnf 
d.Jt~r Cenç kızdı. Tine. 

at ''C ihtimam gös. 
1 "th c 
~~l& ?<iar genç bastaba 
~ ~li\lc telaşlı gördil. 
U ta' tnüfcttlşinc bir 
~il} Ptı ve her ikisi de 

a l:eçtiler: 

Saatine baktı. Gece :rarı!'lına yir
mi dnldka rnrclı. Knlktı, rline bir 
klt:ıp ıılnrak hir kııç satır ol.udu. 
Onıı da can ı::ıkıntı~ilc fırlnttı. Son. 
ra ı;eıılş odanın içinde hir:u: clol:ış
tı , k<.'ndl kendine güldü: 

- Sanki hu işe ) eni haşlıyorum; 
•ı kndar heyecanlıyım ki... 

Tekrar oturdu. Ga!gın ct:ılgın et. 
rafa bakındı. Cio-ıterişsiz ve mfıte
\'azl bir apertımanda otunıyordu. 

Onu; iri cilssesi ve kemikli \'iicudi
le, l;oyu ren kli rlhic:elcrl içinrle so. 
: :ıkın F;<5 renicr, noter, nvu!rn t, ı!ok
or gibi serbest nıe~lck P-rlınbınd an 

;>f r l znnneclcrlerrli. nu kıyafetle o 
·adar cnzip bir h:ı li ':ırclı. 

Blrııı daha vakit geçti. Artık ııes 
nd:ı ke!ii lmişti. nu me~hıır lınyılut, 
\ uyumrul:ırın ,.e büyük mlh.·~~C'·C'. 
!erin biamnn düş:uanı yarın bü
tün g:ızelelcrl ın<'şgul crlecck olan 
cüretktır:ıne "ı;ece i ş ini" tahay·yül 
cdiyorılu. 

Sokal!a çıktı. nir ilJ;lı:ıhar ı:ıcce
'>İycli. Şehrin ı ş ıkl :ırilc nıorln şan, 
yıldız sız bir ,crnadrın inen nğır ve 
serin bir f!CCe. Onfınde ı;okak re_ 
nerlcrlnin nlıen kt:ır r.inciri uzanı
,·or, ora ı;ır:ı r ntltleden ~eçen hir o. 
'omobilin homurtusu i~ililiyorıhı. 

llayılut ıı/hr ıı~ır yürüyordu. Ge. 
ıi' ruddelerıl l'll birinin kö~csini 
!ön erken iiııiine iki !:işi ılikiıli: 

- Biı polis ; k lmsiniı ve nereye 
ıiıliyor unuz? 

Durdu, sn kin hir tııvırlo: 
-- Affedcrsi n iz, rle<li. Melodram 

\ 'Dri bir llllıl] ı;ordUlllll. ilen şehir 
lı:ılkındrın birisine do~ıırn yapma
~:ı giden hlr doktorum. 

- Hüviyetiniz rnr mı' 
Sahte doktor ı;ıi\lilmsecll. Elinde. 

. i knrmanyola ç:ıntasın ı yere bı
rnktı. Cebinden bir kart ılö ,·izil 
cıkararnk polislerclen birine uzat. 
tı: 

- Ooo .. dedi. Bir. doktorlar için 
hüviyet ta,ım:ı!;n lilzum yoktur. h
'e kart dö vlzltlm. 

Sonra çıınta,ını RÖ~terdl: 
_ İşte çantam. Dir hnynt kurtn

rıır.:ık olan hütün aletler içinde. Da. 
na '\"Okit kııyhettirmeyinlz. flcnlm 
vnktlm de :1ir.lnkl kndar kıymetli 
'iir. 

llfiyük 1.ıir ıneycl:ınrlan geçml~ bir 
'>ok:ı~:ı ~apıyordıı. Yandnkl blno_ 
!:ırd:ın birinden birdenbire bir ka
clın fırladı, ona doRru ırn,111. Kadı
nın vara \'e bere içindeki yüzü hay 
dııci~n göriinrlen k:ıcmarlı. Bir ~öı:ü 
mosmor türümuş, a~~ı burnu şl~
mlşti. Her hnlde hf rfle l;avgıt et. 
mi~ti. 
K::ılın a <l.ırııııı ıiniinc ıwlirır<' he-

yecnnl:ı haykırdı: 
_ Mö~yö; Mosyö; siı doktor mu

sunıı:ı:? 
_ Sizin :ıraclıAınız cJoktor olup 

olınadıl?ıını bilmiyorum Madıım. 
Fııkot ben de doktorum \'C görüyo_ 
ruııı ki sizin de teılııYiye ihtiyacı

nız var. 
- Jfarır Mfısyö. Jkn tedavi İ!ile. 

mh·orum. Fak:ıt bu evde bir ııdam - . 
var ki.. 

- Koennız mı? 
- ı:,·ct. O. 
- Yüzünüzü o mu hu lı:ıle l:oy. 

llu? 
- Oh .. doktor. Ona bir şey söy

leme ·iniz. S:ırho~tur; cok s:ı rlıoş. 
- Demek ki bu dııyr,ıusuz adamı, 

bu snrhoşu :ı;eviyorsunuz'1 
Kadın lııçkırıAını tutıımndı, il_ 

mitsizlik le !'ôÖylendl: 
- St'vlp ~evmerııek elimizde mit 

Aşktan lıoşl:ındığımıı: için mi Se· 
vişiriz; aşkı ls!eıllğimlz için mi or;c_ 
vcrlı? ll:ıyır rloktor. Siz rle lıilir
slniz. A•k baznn Jıir kiiHettir. 

' Sahte 
0

cloldor hnyrctle hu knılınn 
b:ıkıyordu. Omrilnılc, hu knd:ır ha
rnn·tlc ltonıı~:ın. ~evgiyi hu knd:ır 
benım~cyen bir kııdın:ı te'.'ladüC et. 
mcmişti. 

- Geliniz, ~ize bir pnnsıman r:ı· 
payını. 

- Hnyır, kocamı tedo\'İ ediniz. 
- Fak:ıt bu çehre ile nereye si. 

debllirsiniz. Hangi otel ~izi hu hal
de l:ıılıul ccler ... Akr:ıbn Y<'Y" dost
larınıı "nr mı' 

Kııdın ba~ıyla "hayır" işareti 
yaptı ve gfılleri ya-şln doldu. 

- Tr<.'n garl:ırındıın birine E:icllp 
nereye olursa ohun bir bilet ııl:ı_ 
cn~ım. F:ıkat sizden rlcn ediyorum . 
Gidınlr., koe:ımı f!Örfınüz. İşte hu· 
nıd:ı. üçiindi k:ıtıa. Karşıdaki ka. 
pı. İçeri girince benim ismimi söY
leyiniı. "Pang" dersiniz. 
Omuzlarını ııllktl, bir elini kadı

nın omuzuna koydu: 
- Madam; gecenin bu ı;natinde 

bizi hureda birleştiren talih cilve_ 
sini ihtimal ki hilmiyorsunuı \'e 
belki de bilemiycceksiniz. Sizi söı:· 
lerimrlen hnşkn bir ~eyle tedavi et. 
mck ı~terrlim. F:ıkat ~örüyorum ki 
her şeye rağmen hu imkiinsız. htc
di~lniz yere gidiniz. Size hiç bir 
tavsiyede lıulunmıyaca~ım. Çünkü 
~özlerlmln boşuna olcluı:tunu görü
yorum. Fnkat bnnn inanınız ki, ıtL 
yık olm:ıyan bir arlam için bc~lr
nen a,k, ıı~k de~lldlr. Du belki R<'. 
lip geçici l"C ha~tn bir gönül üdin. 
tilsüdür. Kurtulmnk ta kolaydır. 

J{ndının dudoklarıııdıt milphem 
bir teh<'s~iım helirrii ,. ,. h., ,,,, .ı., l• ft , . 

dudun sözlerini reddetti. O }ine 
devam etti: 

- İ~te bir tnbi geliyor. Onu 
şimdi huradn clurcluraeağım. Siı de 
istediğiniz yere gidiniz. Mesut olu
nuz. Talihiniz nçık olsun. 

Tnksi durdu; kadın :ıtl n dı. Adam 
tnksınin uznklaş'n siluetine bAklı. 

Her tarnfıı hir .serinlik yııyılınn_ 

{ta bn~lıyor, yavo' ynvaş sabah olu· 
yordu. 
Knldırım üzerinde clurnrak dü_ 

şünrlfı. J;\'d en çıknrken kararla~ 
lırı.l ığı "r.ecc l~I" nl ynpnc:ık mıy

dı? nıı J.:aıl ı nla tesa<lfi rünü bir leh 
liken ln ı:ı l zll bir ihtıırı J;ibi leHikki 
edho rclu. 

E\'e mı dönecekti'! I<nf:ısınd:ı bir 
fikir. blrar. evvel genç kadının nr
nı elli~! gihi, ~:ırhoşu görmek fik_ 
ri helirıli. Bu ad:ım b<.'lkl bir ap
t:ılclı. Fıık:ıt lılr ~ergü7.eştçi bu gibi 
mnn:ı<;ız ~e) !eri ~ever. 

Kapıyı ç:ılrh . Açan ı"'lama "Pa~" 
nrlını vt'rrli ,.e liçüncü knln çıktı. 

Sö\'lenİl<'n knpının önünde rltırdu. 

Cnlmnl:ta tereıldüt ediyordu. Biraz 
ıhırılu. Cin!erek çant:ısını açtı . 

Yirmi saniye !'ôOnra kilit açılmış
tı. lçeri girdi. nir odanın :ıralık 
duran knrıısınıl:ın bir ışık sır.ıyor 

Ye bulunılnllıı \'estibülü nyıhnlatı . 
Yordu. Hu orlaya do~nı yürüdü. 0-
radn; bir di\'an fızerinde bir adam 
yatıyor \'C gilçlilkle nefes alışından 
bunun lwmen ölmek ilz<.'re olduğu 
anlaşılıyonlıı. 

Sahte ıloktor ·kapıyı itti ve şlcl_ 
cletle içeri girdi. Divanda :r:ıtan 
sarho, ,;özlerini açtı: 

- Oh .. diyebildi. Siz kimsiniz' 
- fl<'n ıloktonım. 0<.'nl knrınız 

RÖndercli. 
Hayılut s ükönetle ynkln,ırken 

dl\'anın riihinde, halının üzerinde 
dc~te ile lınnknotlar ve yere serpil
mi~ pırılr!ııyan kıymetli tn~lar f!5r _ 
dil. E#ildl, onları mcslejtin verıliAi 
nlışknnlıkln topla<lı ve masanın ii· 
ıerine koydu. 
Sarhoş inledi: 
- Onları hnn:ı Yeriniı:. Onlar bl'_ 

nim 'er;rtlm. 
Sahte doktor gülerek hast:ının 

nabzını tuttu: 
- Ilnyır, ha~,r dostum. Ilunlnr 

arlık benimdir. 
Sıırhoşun nabzı ıayınıyordu. 
- Slz'1 .. demek htiyorsunuı: ki 

bir bmm:sınır. 
Öteki e~ildi ve kulağına şu keli 

melerl fto~ıld:ıdt: 

- fa·ct, hen bir h:ıydudum. Fa. 
kat kadınların yüzlerine karıı hür
mı>tUr bir haydut! 

S. Sıimtrcan 
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- Her h:ılde ben bir şı>y işitme. 

dlm. Öyle bir tur geçmiş olsaydı 
hiç yerimden kınıılılanır mıyclıın'l 

\'e muhnsibe dönerek fersiz göz
lerilc onun ) üzünc b:ıkmnk cüre. 
tinde bulunnlıildi. 

- H·ıtırlamı)or musunur., Mo. 
ı nnj ... Siı deli gibi indirniz, bana 
oir :şey siiylcmediniz '\"C ben de yo_ 
lumrı de\·am ettim. 

Ilır çelik sertliğıle ı.;öılerinin içi
ne girC'n bu donuk gözlerin tesiri 
:ıltıııdn muha~ihi ndeta bir korku 
:ıhlı. Bütün z:ıafı, iradesiz ,.c lın. 

L.m lalıiııtı geriye tepti. llu kaılnr 
ıil ı r bir ilhanırln lıulunm:ık elinden 

f!Cl!r ınıydi? Sonra, kendi de artık 
oi r şey bilemiyordu. Kekeleyerek: 

- Uen söyledim r.:ınnedi}·orum. 
.~:ı!m t her halde ) nnılmışınıdır .• 
~üplıesiz. B:ışkn türlü olamnzdı e
'l seıı. 

-u~ m, bir bczgin!il,!e tel.rıır sü_ 
• n d !d ı. Bô)- 1 ec, bilerek \ 'C isi e
rek suc- o 1 lı~ nı knlıul etınl :) 

olu) ordu. Hır !jlıza k:ıll;:ıı ııl.: Ule. 
zin h:ıliı nefes alıp :ılmodıl;ını gör
mek isteıli. Fakat cesaret edt'medi. 
\'e odnd:ı derin bir 5Ükün hüküm 
~ünlü. 

Ah! Dönlz :ınnesilc hnbnsıııı geti
rirken otcımolıil içinde ne lıolfııcu 
bir sıkıntı vardı! İlkönce Döniz 
onlnr:ı bir knzadnn, mühimce bir 
diişii ~ len b:ıhsrtmişti. Fıık:ıt oto. 

il ikrle lıkç içi l:nhcrıp l ııç . 
1 ,. h r ~e) i HL 

1 • 

doktuı llul .... . ıı ~. t, ın l :<ş ucunda 
ha:o;t:ının nabzını mu:ıyene ederken 
buldular. Blez son nefe~ini vermiş_ 
ti. Doktor, Mntyö ile Maryanı gö. 
rünce onlııra doljru koştu. Ve g5z_ 
!erinden sel gibi yıışlar aknr:ık: 

- Ahi Aziz dostlarım, onu öpil_ 
nüz. Son ncfeslnrlen d:ıha biraz bu
lursunuz. 

Bedbaht ana ve baba hıckırn hıc. 
kıra oğullarının ynnınn koşup onu 
dudaklarından öptüler. Bir sene ev_ 
vel, gene bir hnyrnm günü, ve gc. 
ne bir kaza kurbanı olarak Rozu 
kayhctmişlerrli. Henüz pek iyi ka_ 
p:ınmamış olıın kalplerinin yarası 
müthiş sızılarla tekrar açılmıştı. E
pey z:ıman sürmüş olan snndetlerl 
içinde ikinci defo felaket borçları
nı ödemeğe c!ın·ct ediliyorlardı. 1-
klnci defa zalim tabiatın anır sille. 
sini yiyorlardı. Ve cnclişelerl git
tikçe artıyordu. Kara talih onlar_ 
d:ın daha ne istlyecel<ti? Yoksa :ıi_ 
leleri izmihltıle mi ~· üztutmuştu? 

Gecen sene Rozu tiçeltler ortasın

da gömdükleri znmnn öyle bir '·eh. 
me kapılmışlardı. l~te Blezleri de 
J{addar feleğin ı:ı:ız:ıhın:ı ultrnyarak 
feci bir kazaya kurb:ın gidiyordu. 

Uzun mfııldet M:ıtyö ile ?>fnryun 
yatalım önünde diz çöküp hüngür 
hüngür ıığladılor. Bu ölümün deh
şetinden tüyleri ilrperen Boşen, o_ 
roda hıılunan bir kilçük masaya 
yerleşcrc!•, ertesi giin f:ılıriknnın 

:rnp:ılı olacnğın:ı dnir nmclelere bir 
ilün hazırlıımağa ko) uldu. Faknt 
lıellme hul.ımıyor, cümlelerini toıı
l:ıyanııyordıı. O sırada Dönlzi gör. 
dü. Gene adam ı::özyaşlarını tüke
tircesine ıığlııılıktan \'e ölü knrdl'. 
,ini son defa öptükten ~onrn dışarı 
tıkıyordu. noşen onu )anına Ça
Rırdı, ,.e kendisine yarrlım ettir_ 
mekle :t\'utmak istedi. 

_ Gel olur şurııyn. DeYam eli 
O aralık Konstıın'I içeri giriyor. 

ıhı. Dönizi mnsn bnşındn göriince 
,iddetli bir holecon (leçirıli. Bl<.'z 
dirilmiş miydi? flir kaç saat cHel 
o ncşelı isim 7.İynfrtinden ayrılır. 
kcn ikiz k:ırdeşleri birılinhcre kn
rı,ıırdı~ı gibi şimıli tekrar Diinizi 
görilp Blez sunnıı,ıı. Oldürdlis ü 
13lez gene cnnl:ınm15 ,.e nıe,·ldine 
oturmuştu. JT:ıhrikayı alacaktı. 

Konstnn~ nldnnmıştı. Çünkü Mat. 
yökrcll'n nncnk lıir tanesini öldür
müştü. \'e kaybolanın lı<.'ıncn )·eri. 
ne geçecek lıir başkası vıırdı . Bu 
itiharl:ı Ko nstansm )'aptığı cln:ı
yet kendisine hiitrın lüzuııısıızhığıı, 
:ıptnllı~ı ve çlrkinlil!ile göründü. O 
knı!ar ki, bir hcyultı ı::örmÜ'J ~ibi 
ensesinin tü)·leri dikildi ,.e aynkhı_ 
rına knrlar terliyelerek iki üt adım 
ııeriledi. 

no,en: 
- Ameleler için ilün h:ızırlıyo -

ruz, dedi. Fabrikanın knpı~ınıı ta. 
!iacnğız. 

Konı1tan5 iyi kalpli görünmek is
tiyerek: 

- Niçin kendin yazmı)·orsun. 

Böyle bir \'akitle Dkze bu zııhmet 
verilir ml'1 

Gayri ihtlyart olarak Blez elemiş_ 
ti. \'iicudunu soğuk hir ürperme al
ch. D<.'min ,,fyafetten ayrılırken 

"Bler. boamı ı:ıetirir misin,. demi,_ 
tl. Ye Döniı bonyı getirmişti. 05-
niz !lajt olduktan sonra Ill<.'zi ölılilr. 
mekte ne mllna vardı'! Ölüm hu ha_ 
yat nskerlerlndcn herhangi birini 
nhncn, bo' kalnn ~arı dolclurnınk 
üzere h<.'ml'n hir ba~kn~ı hnhınu_ 

yordıı . 

Faknt Konstnnsı daha kaU bir 
hezimet bekliyordu. Maryan göı
y:ışl:ırını silerek nyağn kalktı. 

- Ş:ı rlo:u bulm :ı~a gidiyorum, 
dedi. On:ı bu felaketi nncak ben 
.söyliyebilırim ... Karnındaki çocuk -
in beraber ölmemesi icin Uizım ge. 
len ihtiyatlı sözleri yalnız ben bu .. 
labilirim. 
M:ıtyö onu bu firaklı vazifeden 

esirgemek istedi. 
- Hayır, rica ederim sen gitme. 

Döniz g ider '\"e yahut hen giderim. 
Marynn tatlı bir ısrarla medivc-o 

ne doğru ilerledi. 
Hayır, im şeyleri ona yalnız ben 

~öyJiyelıilirim. ~klin davranacağım, 
emin ol. 

Der demez diişüp bayıldı. Onu sa.. 
lond:ı lıir kanapeye yatırmak l~ıım
geldi. Rengi bembeyaz olmuş, yil. 
zü tcka lltis etmişti. Sonra kendine 
geleceği bir sır:ıda cl elışetli bir bub 
rana tulul:ırak hnğı rsnkl:ırı sökülür .. 
cesine ku 'ima~ıı b:ış l :ı rlı. 

O zaman, Konstnnsın müşfik bir 
endişe ile ö teye beriye koşarak ıu 
ve ildç yetiştirmesini, hizmetçisine 
emirler vermesin! görünce, M:ıtyö, 
henüz. :kimsenin bilmediği hakikatı 
itiraf etti. 

- Zavallı Maryan! Kendi de ı;e_ 
lini gibi dört aylık Jtebedir. Bu 
çağda, kırk ilç yaşında, bir parça 
utanıyordu .. Kimseye söylemiyor
duk ... Alı! Az:z kntlııı! Gelinini tok 
şidıl ctli hir d:ırbeden korumak i,,. 
fiyordu. inşallah kendine bir şey 
o!m:ısın! 

Gebe 1 Hey yarabbi 1 Bu haber 
Konı1tansın beyninde bir topuz dar. 
besi tesirini yaptı. Demek oluyor 
ki, şimdi Döniz de öhe, arkadan bir 
başkası, daima bir başkası, ilaniha
ye bir başk:ısı yelişeeekti: Öyle bir 
hayat ve kuvvet seylabı ki, karşı .. 
sında her nevi mukavemet imkAn. 
sız! Ve acılan rahncnin böyle ani
de tnmlr edildi~inl görerek, Kom;_ 
tnns, nclz ve sefil kısırlığının biç_ 
Hitinl hissetti. Ve bu sonsuz tena
süll bereketin muzarrer feyezanına 
kapılmış gibi korku ve dehşet için. 
de sersemledi, sendeledi •e mağlup 
oldu. 

On dört ay sonra Janvll çiftliğin
de şenkllk yapılıyordu. Fabrikada, 
Blezin yerine geten Döniz, Madam 
Del"inyin kızı Martla e\'lcniyordu. 
Bu ilk sevinç nsllesl, naır bir kış 
mevsiminden sonra çıkan berrak 
bir bahar güneşi tallılığile evin 
acıklı kalplerini bir parça ısıtmıştı. 
O vııkte kadar daima elemlerinin 
kemirici tesiri altında yaşamış olan 
Mat)'ö ile Maryan, hayatın bu eıell 
yenllenmesl karşı ında rikkat ve 
heyecanl:ı neşeleniyorlardı. Aylar -
clanberi k:ırarlaşmış olan Ye her ci
hetce ba~lnnma'lı lazımgelen bu e'\" _ 
lenmeyi artık seelktlrmemeyi kabul 
etmişlerdi. lki seneden fazla bir 
m!lddettcnbcrl, Roz Jnnvilln kucük 
mezarlığında yatıyordu. Dlez de o· 
n3 kanışnlı bir ı1cnedeıı fozla geç -
mlşll. Onlorın hatıraları herkesin 
kalbinde saı:t ve sıcaklı. Fakat ken
dilerinin nrııd::ın çıkın:ıl:ırı yüzün • 
den nllcnln çol'.lnlm:ı ,.e y:ıratmn 
zeykindcn çok zaman mahrum kal· 
ma5tna o a7.IZ ruhların razı olmaya_ 
cağınn hntün aile kalldi. 

(Daha var) 

27 .5.940 Pazartesi 
12.30: Prorrram ve memleket saat 

ayan, 12.3:5: Ajans, 12.:50: Müzik: 
Muhtelit f&rkılar (Pl.l 13.S0/ 14.00: 
MUzik: Kıın§ık progrnm (Pi.) 18.00: 
Program ve memleket sa.at nyan, 
18.0:5: Müzik: Haflt müzik (Pl.) 18,SO 
Mllzlk: Radyo caz orkestrası (Şet: 

İbrahim Ô?.,.<TÜr), 19.10: Müzik: SU 
eserleri, 19.SO : Müzlk: Eski İstanbul 
14rkılıırı, Okuyanlar: Tahsin Kara.. 
ku§, Cel:ll Tobc3, 19.4:5: Ajans, 20.00 
Müzik çalanlnr: Hut.en Knm, Vecihe, 
Cevdet Kozan. Okuyan : Mefharet 
Sağnak, 21.10: Konuııma (Fen ve Ta. 
biat bilg ileri), 21.30: Koruıer Takdi
mi: Halil Bcdll Yönetken; ve MUı:ik: 
Radyo orkesb'uı. 22.30: Ajana ha.. 
bcrlcrt; 22.:50: MUrJk: Cazband (Pi.) 
23.2:5/ 23.30: Yarınki program ve ka. 
panııı. 

28.5.940 Salı 
12.30: Program ve memleket aaat 

ayarı, 12.3:5: Ajana, 12.W: M'lZik: 
ı - Okuynn: Melek Tokgöz; Sadi 
Ho~ııes, 13.30/ 14.00: Müzik: Karı§Ik 
program (PU l8.00: Program ve 
memleket saat r.;.ıırı, 18.0:5: MUzlk: 
1830: Çocuk 8aa!l, 19.00: Müzik: Fa· 
ıııl heyeti, 19.4:5: Ajans, 20.00: Kon* 
ma, 20.11): .MUZik: Ankara Radyomı, 
Küme soıı ve saz heycU, %1.00: Konutı
ma (İktısat ve Hukuk sa.aU), 21.ıo: 
MUzlk: Mesut Cemil taratmdan Vlyo. 
loIUcl solo (Bach _ Suit), 21.,0: Mü· 
zik : KQı;Qk orkutra, 22.30: Ajana ha.. 
bcrleri; 22.50: Müztk: C4zband (Pl.) 
23.2:5/ 23.30: Yarmkl program ve ka. 
panıı.ı. 
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j!I çeAP ~M~RK~LM1UST~<HZ~RA Ti il 111. .Sari Çapa Kunııu, tarihi 1 !11.i 1 
~ 

·::::::::::::::::::ı:::.::::::.=:::a.a:::=x::::n!:ii:::::::::?!:::::::::::::::::!::::i·:r~ 
.t•• ••••••••a•••••••••••••••••••••••k•===•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'-=• " Türkiye Büyük Millet Meclisi idare Heyetind~n: 

l - Kapalı zart uınılile t YUz yirmi bin) litre benUn alınacaktır. 
:? - şartnamesi :Mcclu daire mUdürıaganıJ('n bedelsiz olarak al!llablllr. 
:1 - Ek lltme 3 Haziran l!l40 Pazartesi gUnü ~ at 15 te IlUyük J.!lllet 

t Iecllsl tc!aıe Amirleri HeyeU odasında icra kılınacaktır. 
.f - liuval<kat temlnıı.t miktarı (Bin iki yUz altmı~ iki ı llrarJır. 

:; Kapalı zarllımn lhnle gUnU ııa:ı.t on ddrde kadar idare heyetine mak. 
ız mulmbllinc!e tevdi eclllmc~ı IA.ıımdır. 

tl - Tnllplcr :?490 ~ll}'llı ltıı.nıınun 2 ve 3 Uncu rnaddelerlnde yazılı veııl-

1.ıtı birlikte ~eUreceklerdlr. r 23tH ı ( '093) 

Nafıa Vekaletinden: 
21 / 6 910 tarihinde Cuma gUnU saat 16 dıı Ankarada Nafia VekAleti bL 

ası içinde Malzeme müdUrlU~U odn:ıında toplanan nıal~cme eksi:tme kom!s. 
yonund:ı :!06000 llr:ı., muh:ı.mmen bedelli \'e Mersinde Cit te.!!im şo.rtile 100 
,akım ba it mıı.ka• ne bir :!Cet uy tekatunun kapnlı 7.Br! U!Ulile tk:ı.ltmeı!I 
yapılacaktır. 

Elwltmc şıu-tnam .. ,.e teferruatı 13.M on Uç lira otuz kuru, b• Jelle mal 
eme mtidU rlUf'tUnden alınabilir. 

Muvnl.l:at teminat 1!>950 liradır. 
tstc!:lllerln teldi! mektuplnrmı, muvakkat temln~t \'e :artname:!,fnclc 

·azılı vcsall: lle b rllkt• aynı gün saat 14 e l:adar mezkı'.ır komisyona mak-
buz muk~blllnde ''ermeleri laY.ımdır. ı ::0:;5 ı ı :lGi2) 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu i A ı'arı ' 

ı - Tahmin edilen bedeli (13316) lira !Ml kuru, o'an 11[>.00uı kilo 
>"'UnUn, 2S Mayı.s 940 tarihine rutlıyan Snlı gUntı !:.\at H .::o da l•ap lı 7.:ırflıı 

ekstıtmerl yapılacaktır. 

2 111< teminatı (1036) lira (24) kuru, olup ~arlname.sl her ı:nn ko. 

mlsyond:ın nlınablllr. 

3 - lsteklilerln 2490 Myılı kanunun tarltatı dahihnde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve ~sı:.tte:ı bir ııaat evveline ka. 
dar J{aaımp~ada bulunan kom!.syon baıkıı.nlığmıt m kbu, mukabilinde 

verm~ı rl. * * * (393'1 
1 - Tııhmin l'dılcn bedeli (8979) lira olan (S7600ı kilo ekme:;n 2S Ma. 

'1JI 1>:0 tarihine ra~!ayan S:ı.h ıUnU Ma' l 1 de kııpalı 2'.arflıı. mUnakıı.~a•ı 

yapılacaktır. 

2 lık lcmlno.lı 6i~ llrıı. ~2 lrnruş olup :ıı.rtnııme3l her ı;iln komisyon. 
dan parasız olaral< alınabilir. 

3 - ı~trltlileıln 2~00 a:1yılı kanu;ıun tariratı d&hi!!nde tan:r.lm edecek. 
lcrl kapalı Uıl>l t mektuplarını en geç be!ll ı;iln ve .saattt>n bir ııaat n-veHne 
J..adnr Kt'ımnp:ı.µdn bulunan komiııyon b..'\Şkıınlıı;tma makbuz. mukatflfnde 
\ermeleri. 

Zayi 
nösterllen usullerle Batm nlmacaktJr. 
"' n - Muhammen bedelleri. mu\'altkat tcmlnalları. eksiltme sa.atıcrl hlzalarmds yııuJıdır.' ?JUııııf"1 • 

111 - EkRl\tme \'e pazarlık li/ \'l/ 9i0 I':ız:ı.rtı>sl g Unll lstanbulda Kab:ıtn.şta Levazım 'e 
İstanbul liman daire.sinden ttld:ğım 

384 No.lı rei.s ş:ıhadetnamemi zsyı 

ettim. Ycn!.oıini alacat;ımtlan hükmU 
yoktur. HaMn oğlu Haun 

~lndC?ki Alım l:oml.,yonuncla yapılaca tır. 
. IV - KapııUI şartname!lf Levnzım su~s! \'ezncslnılen, Ankara, lzmlr ba2müdürlül•lerinden 
nubileceğ'I g \'bl mont.'lr §artnttme~I ıne7.ltür ~ubeden pnruız ıııınııb!lir. 

v - tsteklllerln eksiltme ve pazarlık için tayin olunan gUn ve ııaatıerde % 7,5 gih·enn1e 

Ukto "'"""' komf<yo" "'"""''""'· ~ 

r-l_s_t_a_n_b_u_l _B_e_l_e_d_l_y_e_s_I_ 1 Asktrı tabrıkalar Satınalma Ko~ 

'

• 1 """ n I · a (1119 1 ~tuU>aWlll ,l\o:ım \t~ Hc...alıın:t 100 J'on ~IP:<trolil 1 ui,l:t 11 ııı 
Q ı •ıı ıııt> ' 

Tnhmln eclllen beüeli \23.000) lira oınn ıoo ton Elel<trD· , cı '9 ,J 

Sf>nl'lik 

kira!\! 

111,00 
125,00 

135,00 
11:?,0tl 

Hl,00 

• 
ı:.?0,00 

400,00 

100,00 

120,00 

::?il'\,00 

4'!,00 

llk 
t#minah 

El,33 
9,38 

10,13 
10,6~ 

ıo,:;s 

9,00 

30,00 

i,50 

9,00 

::0,80 

3,60 

Karaa~rıç mUe.•.'lCMtı p:ıy mahalli dahilinde 1 No. ot de;ıo.sıı 
Karaa~ç ınllt!'sııesatı pay mahalll dahilinde 2 No. ot depoRu 
Kaıııa.~a<: ınUeııscsatı pay mahıı.lli d:ı.h\1\nde 3 no. ot depoau 
Kaı aağaç mileı:sesatı pay mahalli <!ahillnde 4 No. ot depo:ııı 
Karaag-(tç mile~!'!(l.!latı p:ıy mahalli dahilinde :> No. ol dı>posu 
(:Mayıaı 9i0 snnıınA. kadarı 

Tepebaşındl\ Me,,rutfyet caddeıı!nde 6 Numaralt dilkkln 
(1 sene milddt>tlc) 
Tepeba;nnd:~ Me11rutiyet cadde.sinde ıs :-;umııralı dUkkAn 
(1 sene mucldetıe) 
Tepeba,mda Mc~ııJtlyet C'..addeııinde H Numaralı Dtikkln 
( 1 ııene müddetle) 
Tepeba~da Me§rutiyet Caddes:nue ıo Numaralı Dilkktın 
( ı sene mUddetle) 
Tepebn~ınd11 Me,rutiyet Caddt>ıılnde 12 Numaralı Dfikkttn 
( ı ~ene müddetle) 
Yenlbnhçt>de Sulukule Caddeıılnde l!J .Nıınıarıı.lı Bostan 
( ı sene mUddetle) 

Yıllık kin. muhammenlnl ile il'k teminat mlktaıları yultarda yul!ı 

gayri menkuller kiraya \'erilKıek üzere açık arttırmaya konulmu;,tur. Şart. 
nameler Za.bıt ve MuamelU MUdUrlU!tU kalemlnde görU!ecektir. İhale 7/ 6 1 

1140 Cum11 günü ııaat H de oaımı Encumende yapılacaktır. Taliplerin ilk tt'
minat makbuz veya mektuplsrllt ihale günU muıtyyen saatte Daimi ı:~ncU. 
mende bulunmaları. t 4254) 

,••ıc::!'::1s.:·m~•~•a.•nmmc:::ısrn••a+1m•ım•m••••••••• wımm' 

Dev1et 
umum 

Oenizyollan 
müdür~üğü 

işletme 
ilanları 

27 Mayıstan 3 Hazirana kadar muhtelif hat
lara kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün 

ve saatleri ve kalkacaldarı rıhtımlar 

Kıırıodenl• hattına - Rıılı 12 de (Cumhuriyet), Pertembe l:! de (Anka · 
karal ve Pazar ıe da (Aksu). Galata Rıhtımından. 

fbrtın Hattın:ı - Salı lR de (Ülgen), Cumartesi 1'1 de (Antalya). Slr. 
kecl Rıhtımmdıın. 

b:mit hattına - saıı, Pertembe \'e Paz'!r 9.30 rl'! !Uğ11r). Tophan'! 
Rıbtnnındlln, 

~lııdan~a hattrna - Pazarte!<I 13, S&Jı 9.50, Çar:amba, Per~t'mbe, Cuma 
16 da. ve Pazar. s.::o da <Sus). Aynca Cumartesi 14 de \'e 
Pttnr 19 da (Trakl. Galata R:htımmdan. 

Bandınııa Hattma - Pazartesi, Ça.~amba ve Cuma 8.ll'i c!e ITral~). Ga... 
lata nhtımından. Aynca Ça11amba 20 de (Antaly11} ve Cu. 
marna! :?O de IUlgenl. Tophane Rıhtımından. 

liıırahi;:-a. h.attına - Rsh ve Cunı:ı. 19 da (S.!yyar). TophanP Rıhtımındnr 
lnıro:r. hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Top::ı:uıe Rıhtımmdıı..n. 
\yvalık hattına - Çarıambıı. 15 ele (KemAJ), Cumartesi l!I de ıBartm) 

S 1rkecl Rıhtımından. 
lımlr atı.r:ı.t hftttma - Paı:ar 11 de (İzmirl. Galata Rıhlımındnnı. 
!\l enin bııttmıt - Salı 10 da (Kauc:,l, Cuma 10 da (Errurum). Slrkec 

Rıhtnnmdan. 

hit nam "e hesabına Aakerl Fabrikular umum !.iUJUı ıngil nlcr" uı~' • 
rlıklll (Si komillyonunca :.?9 :119 ıo c;.:ırşıııı1ba günü saat ı:ı tt' p:ı~ 111 dl 

ccl<Ur. Ş&rtııame p:ıraııız olarak komisyondan verılir 'fallP1e~.ıdt• 
teminat olan ın2:ıı lira \'e :!\&> nıımarıı.lı kanunun 2. \'C 

3· nd&ll ol rt' 
\'es3lkle komL,yoncu olmadıklarına \'e bu işle :ılllkallıır tUccıır 11, t' 
na dair Tıcaret Odası ves!lm sile mt'Zktır ı;iin ve "8.atte ııonıl5)°" c'1'

11 

!ltları . fi~ 

* * * 4~ 
l\lult>ahhil Nam \'l' Uı•ı<ahınıt t U! Kıt lf'ıu :\lııht.•lif P.:7:ı• H~:ılrt' ı:;J' iti 

Tahmin edılen bedeli ı HU>09) lira olan 41 ı< kalerıl mulll~:;~ı!l''; 
nıi.iteahhıt nam ve hesabınıı A~:u~rl Fııbı ikaJar umum mil dt. p 
satınalma komiıı;>onıınca :!9 5 ı 910 <;nrşamba günü ~at 11 

111• 1
11

, 
,.~rı ~-ihale edilecektir. Ş:lrt.namc p:ıı't\sı:ı o larak kom13yondıın "' raıı :) 
unı' ı ' muvakkat teminat olan (131'1~) ılra 1681 kuruş ve 2-rn.ı n ıııı 1 tf 

2. ve 3. madôeler!ndekl \'e3alkle komlsyo::ıcu olnıadıktarınıı vr·tır ıııc 
dar tüccardan ol<ltıklarınn ı.l:ılr Ticaret Odası ,·e.s.ikasllc nıtı" S 
atte komisyona müracaatları. 

\~ "' .. * 
ı""' p Mütı-ahhit 1'\~m ı·e llt:sabma :10 Ton ,\vrup, f,lntf'rıı Paıt't ;t•r' dl' 

Tabmm edilen IX'dell 22.600 ı lırıı olan 50 ton Avrupa ı,i il 
müteahhit ntm \'e hesabına Askeri Fabrikalar umum nıudUrcl' pl1 

•atınalma komisyonunca 29 1~/1940 Çar~nmbn günü saat 15.SO ıır ~ 
iiı::ıle cdilccel<Ur. Şartnıı.me para~ız olaralt komisyondan ,.eri rllP J 1 ı~ 
muval(kıı.t teminat olan ı l6S7 J llra (.'50) kuru;ı ve 2400 nuın9 .,ıı ·.ıuı 1 

,-c f" 
2. \'e 3. maddelı!!ı indel'1 vu:ı\k!e kumlııyoneu olmedıldıırına !:1'D' 11 
kadar tUccıırdan oldukıarııııı ualr Ticaret Otlaııı \'eaikaslle 111e i•ıS 
uıı.tte komlııyona müracaatları. 111 

• • • ~.~~ 1 

\füte:ılıhit Sam "e Heıııabınıt 10 adrt Ha"a' l\\iç\.ık Torna Tf'f~ı: t ~ ~ 
Tahmin edilen bedeli (15.iOO) lira olan 10 adet hassa!! kO"dutl • 6' 

~ıı J' 1 ırAhı müteahhit nnm ve heı;nbınn A!!kerl Fabrikalar Umum 16 " ~ 

';;.ez Satınalma komlsyon11nca W/5ı !l40 Çar:ıtunbn günU l'll81 , 1.tıı~ 1 .ı 
tıkla ihale edilt'ct'ktlr. Şartnıınıe paral!!t7. oıaral< kom1Syonilnn ı;ılıtr" t 
ıerln muvakkat teminat olan ı 11771 lira (50) kuruş ve 2190 ı:u ıı ,-e r 
nun :!. \'e 3. maddelerindeki vesail<le komiııyon::u oıma1ıl-:111rtıl f.I V ~ 
al~kadar tüccardan olJuklarına dair Ticaret Odası ves.lk:ı.ıfııe l•I' 

~e ııaatte komJsyona mUrıı.caatıan. 

* * * 1000 l\J:. !l'Umurıeı;lne <<örf' Gut.-pel'liS 
1000 Kıt. Stimuııe~lnf\ <.<ört' <iuU>perkn 

Tııhmin ed'!C'n bf>dell ı 1 O i50 ı lira oıttn yukarda yaz:tı .,.0rıı! 
perka Askf'rl Fabrikalar Umum MhdUrlU~ü Merke~ satınıılOl~ıecı·lltlf I 
ca Wı:> ı 910 Çar;amba ı;UnU Hat 11,30 da pıı=arlıkıa ihale t.d u:ıııııı' 
name parasl'- o!arnk komlsyonrlan \'eı lllr. Tallplerın muvai<kB~dd ıe 
ı US!) lira ı 2!\) kuru7 \'c 24tl0 numaralı kanunun 2. ve S. dllıı 
veMlkle komisyoncu o:madıklat'lna \'0 bu işle a!~kadar tOCC~:!)OllS~ 
rına dair Ticaret Odası vesıkıuılle mezk!lr gUn ve saatte ııo ı41 
caatıarı. 

• •• 
Mlıtrahhlt Sam \ f! Heıuıbınıı 18 Ton Ft'rro Krom ,\lııt.r.' 

ı: 

rııC! 
1'roıt'I ./ Tahmin edilen bedeli (18.0001 lira olan 18 ton Ferr<> 11 t..~1 

nam ve be!'labına Aııkerl Fabrikalar umum müdUrlllgtı merkt.z::ıl!n 1!111' 
ı ı·.. a' ml<ıyonunca 2rı Mayıs 940 Çar;:ımba gUnO saat H te pııı::ı~ 1 erili rıı 

c!'lctlr. Şıırtn&me parasız olıtrak komisyondan verilir. TallP1 .,.dıJtl' 
tt>mioat olan < lJ:)Oı lira ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3, ın_A:ı!I 

ıırv· 
ve~alkle komisyoncu olmıı.dıklarma ve bu işle ata.kadar tucc ısroıı', 
nna dair Ticaret O lası veslkaslle mezkQr gün \'e saatt.e kOıtl ı•J"' 
caatıarı. 

* * * ı:ıoo Ton Nitrat Dı)..,ut Almll<'3k • d~t > 

1 
ıslanbul Levazım Amırli~i satınalma . -ı l!ı 

Komısyonu ılanları 
-...e-111Ur1'l!Z':ı.m:m'-WW1111.:1• ~s;scz~v --------

SOT; 

\ 'npur ıteff'rlerl hakkmd., h~r fürlii m°1.l<lnıat a,.'ll'tdft t#l('fon numa 
rııları yazılı A<"ent~lerlmh:den Öğ'N'llllebllir. 

Galata Ba~ Acenteliği - Galata Rıhtımı, Limanlar Umunı 
M:UdilrlU~ Bin&l'l altında. 

Tahmin edilen bedeli ı 2.5:1.000J lira olan lliOO ton :-:ıtrıat c• 'J 
0 uo tP' Fabrik;<1.far Umum mUdUrlUğU merkez Satınalma komlsYO 1',uı& ı:f 

Çar;amba günü aıtat 16,30 da Pazarlıkla ihale edilecektlr. Ş pıll\'f~;/, 
lira ı iS) kuruo mukabilinde komlsyond:ın verilir. TallpleriP rıııdt 
mlnat olan (13.9501 lira ve 2490 sayılı kanunun 2. \'e 3. maddele otdı' 
lkle koml~oncu olmadıklarına ve bu işle al1kadB.l' tnccard:" mili" (.1 
dair Ttcart't Odası vesikaslle meı:kOr gUn ve saatle komisyon (41 

l:?:>i Jlralıl< kadar benzin alına.caktır. Pıızarlıklll ek~lllmul %S/S/940 
Sıılı gUn!l &aat 15 c!e Tophanede Levuım Amlrll6f Satınalnıa konılııyonmıda 
~npılacnktır. Kııt ttemlnntı ~3 llnı. ıo kuıı.ı,tur. bteklilerln belli 6aatte ko-
rnis)ı>na gelmelsrl. (OHJ (43751 

* * * 7110 ı.ııo lmdu çny alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 2!!/ 5/9-40 Salı gli. 
nU ıaııt H ,80 da Tophanede ~v:ızım Amirliği s:ı.tınalma kon'llsyonund3 ya. 
pılnr,aktır. NUmuııe ve evııllfı lwmiııyonc!A rörillUr. Katı t~::nlnntı 56:? llrıı. 

liO kuruştur. lııtr'diler!n belli ııaatl! l<om!~yona :!!meleri. !:1131 (4874) 

"' ... "' 
Osram. ı••n ps, Tunı:ııram m:'lrkatarmdan olmak ll.zere 110 ve 2'.!0 vnt· 

lık muhtc:ıt lmvctte s.m nd:t k:ıdnr amp•ıl alrnııcnktır. Pazsrlıkl ek!ilt. 
mc.!I 23/ 5 / 0tO S:ılı g!lnll .. .uıt H <!f' Top1'tıu\ede vvazım Amirliği Satınalmll 
ltomt.:ıyonunda yap:l.o.eaktır. l{sti t•mlnatı 2T3 1lr11 45 kuru~tur. lfiltr~datı 

kom11yonda :örlllUr. latekl!lerin belli n.ath komlııyona :-etm•lerl. 
(~16} ı-t::ii'I 

'f. • li-

8000 adet çuval 11lmn~lttır. Pazarlıklıı eksiltme!!l 2~/5/!UO Salı g-tlnU 
t:ı.Clt .15,ZO da 'T'o:phıı.llt'de I.e•:ı::ım Amlrllğl Sabulm11 komt .. y'Onunda yapt
lacaktır, KaU teminatı 1320 lindır .• ·umlllle3l koml1f)'onda görU!ür. tsteı.._ 

llicrfn belll ~aııtte komisyona gelmeleri. (911) ('437~) 

42:l62 
Galata Şu~ Acenteliği - Galata Rıhtımı, Mmtal<a Liman 

Rt>fsliği BinB.11'1 altınd:ı. 40133 
Sirkeci Şube Acenteliği - Sirkeci, Yolcu Salonu. 22i40 

(.(3821 

,411 .. 111 .............. llll .. 1A .. llllllllli21J1 .. lll .. lllllf .... ZE O:ıt. 

: l ' ... • , .... < ~ • "'- ' •• f:1 .. ;."~ • • ~. • ,..., . , •• - • 1 . .. .... 

' Ankara Caddesinin en işlek yerinde 

liiralık dükkan 
Va kıt Wa tbaas• ıdaresine müracaat 

.. ... ~ ., ., . .- . < . ., ' .. ........ ~ • .. • . . .. . 

SAHİBİ: ASIM US 
Buıldığı yer: VAK/1' ~1atbusı 

Umum Neşriyatı idare eden: 
Refik Ahmet Seven~) 

"'~ MUtMhhlt Kam n Hesabına %~0 Ton Elektrolit Bıı.kır ıt IJY-fl 
ı<tr<>l rl' 

Tahmin edilen bedeli (175.000) lira olan 250 ton Ele :ı-11 )it 4 

teabhlt nam ve hesabına Askeri Fabrikalar Umum !LUdUrlll!i~rllJıll 
tmaımıı komisyonunca 29/:1/ 940 Çar~amba ı;UnU saat J5 te p ,..aııdf'll 
edilecektir. Şartname ısı lira t7li) kuru;, mukabilinde }Corrıll 11r,ıı j 
Taliplerin muvakkat temina.t ohm ( 10.000l lira ''e 2490 nurı:,e tııl ''f 
2. ve 8. maddelerindeki vesaiki• komisyoncu oımadıkt!lr.ına ın~ot 1f 
kadıır tuccardan olduklanna dair Ticaret Odası vesikaslle (41 

aa.atte komlsyona mUra.caatıarı. 

lstanbul Levazım Amirliğinden: 
•o ti 

fld ?' • 
Satın alınan iki adet ainger saraç makinesine alt olUP "erıtt.ll 1,r 

evince tanrJm ve milteahhldl Slnger Kumpanya.az mUmessıııne ııııı.ıcll''ııı 
g"Un ve 15259 aayılı levazım ayniyat tesellUm makbudle ~Jdllğıl 'tf 
verilen vekA.let muayene heyetinin raporunun kazaen ı;a1P ~ ~ 1' 
ğından zayllnden yenlsl tandm edilecektir. lııbu zayi m~bll c•' 
rmrn hUkmU olmadlğı il1n olunur. (915) 


