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Ö8iıaaiik8Siiecek dili 
- = 7'·· k d · 'L k ve topraklarını 

ı llt: l er, ken ı na . 
l(.Otıımak için hattô. kendı 1ulıla11ndan 

emir almayacak kadar insigakıg 
ha1ekel ederler 

... ~. • • , • • • e • .,. vcUc..-inl onun muda.'3.a kuvvetlf!rinc 

ııtz~:J)ar: -..············- -· • ~Yoruz:uıı biliyoruz vtı matla. Darlanın a.u kesıle· zam ('tmeyl kabul etmlşU. Bu d<>Bt ~~ · hani §U zavallt hürri- 'i' ve müttefik Fransanm bir gün hemen 

~hı> :a. a~z a.çtırmayYp. g-ır.ı cek dili Avrupadka. y~- hiç sit!h kuııanmayamk kmdinı hna· 

TüRKiYENiN 
IRAKA 

MUHTEMEL 
YARDIMI 
Hakkında 
s o ru lan 

b ir suale 

Alman hariciye 
Nezareti ~la11ıı eı attıran mütareke • ·zanı kurma ıstı· nm kucağma atmış olmabl htıdlscııl 1 ~ dan biri. Dl Dl ı;iyMİ tsıihl muhıı~emcye hazırlıı.na 

lltt itıbty~ }ere bu nıantık ve dursun. nihayet rnuklldderatı ha.ama Cevap vermekten 

Modern ceza evleri 
Krrr:ffiılr, 1 ( \ .i\.) Adli~ VekıUeU tanı.fl!ldlla 

bunıda yaplınlmı§ oıa.n mo<k'm can ve tcvl<lf evleri 
ı.·n açılış d>N>nl bugUn ynpıİmı§ V {' mrc ıslm1 mUtcaki; 
mnhl<Omlıır )eni binnya nal<lcdılm tir 

IRAK 
1 ngiltere ile 
mütareke 
ak detti 
-o-

Bağdatta sükUnet 
başladı; ışıklar yandı 

-<>-

lraka istiklal 
verilecek 

Kahl"J, 1 (A.A.) - Orta Şark ln. 
c'lll.z ı:mumJ karargAhınm tebliği: 

Libya ve Habcşlstanda kayda değer 
bir dc~§ikllk olmam~t.ır. 

r 
TüRK 

ALMAN 
Menfaatleri 

mevzuubahs 
olan 

, 

~Ce J~ttirU gaz gibidir. bir yeuhn k y}e ıni İn.Şa Qc>yun eğmek sul'('tinde tcoc\U eden İstinkaf etti 
YUkae ~an ve vıcdanı isUJdfı.l nt a enıe k d Fransanm bir )ıldır kmmda mcnOç ı 

~ıial' k kayalarına cremlye~ ırgadlığı yapnıa ta ır duran dili Türklycyc dokunur ilk &l:izll Bertin, l CA.A.) - Hususi mu-
""-' lleııpaye kalanları boğar. • • n • h •.,.. ı;öy!('mek için l<ımıldanmca işftcecğl· 

1 
bahir bildiriyor: 

""1lııı olaJı~lhazJarında scl!ınettcn r+•' •' '• 9 4 
'

9 
• ~ ~Jan farket· mlz bu kör, bU çarpık, bu kendi "sir 1 Almanya. hariciye nezareti, cc-

IraltUı. Ra§lt Alinin ve avenesinin 
flnırından aonnı. Bağdnttıı idareyi ta· 
mln etmek Uzcrc kurulmu, olnn ko
mlto tarııfmdan talep edilen mnta.re. 
lro, tarafmıı.zdnn kn.bul cdllmlitlr. 

Meric 
üzerindeki 
köprüler 

yeniden yapıhyor 
r 

~ı n §aşkına döndürtır. havasıylc çarpılın"' 0 • ynl lbtiS&S kaUnl söyliyCD, cümleler mi olmalı nebi gazeteciler tarafından Türld-

'ca.ö \;'°ka.klanndan atına binip mcJcte hiÇ d aı:;r;:;:Z~ıral oarıan idi? 1 yenin lnıka muhtemel bir ynrdı-~- "r Z8.!cr alayı· geçiren ma· ııc iddl<' e er ııtareke JstanbU pek DUllOın olan fıkradaki suali ha. mma veyahut Irak askerl~rine bir 
Şclılrde eUkfuı hllkUm Btlrmcktcdlr. 
Londra, 1 (A.A.) - Beyrtıt radyo· 

su mtıta.rckcnln ımz.::ıınnnuıamdaD 
sonra Bağd:ıda ncçcdilcn tebliğ hak. 
kmdıı malOmat vermektedir. Bu mıı· 
ıomat.ı göre tebliğde czcUmJc §OyJo 

denilmektedir: 

Dedeağaçta Bul
garlar tarafından 
İşgal eclilmiyen 

arazinin kime ait 
olacaği belli değil 

· b"ll§c l>c d tıD.yatısınm m • 
1 
yıırak düsün!lyoruz: Acaba bun· melce vermesine dair sorulan su· 

il' 1'~-· l!Pere bu Amiral Dar· lt.a a.r ırnış oırıuısı dahi dil§il" trr a > ' ll ikl<> • link. ~ı:ıı~e~a türlüsü değil mi tdi '! tun.da ue:~"'ma ıı memlekeUcrdc Aml· tar ou l!ilcre getirildikten ııonra mı a ere . cevap verme: n ıs af '<\lıı "lll ııa h ıııurJU '-'~b •kılları sımıyor! Yoksa akıUan alm· otmiştır. 
\.. hır k. - r O§u tdl. bu mağlıi· . n . ıa r buJmanuı g!lç oıduğ\IDB .. ~~tıı[n Öl' kandilidir!.. l<'ranşe ral p;ırıan d sak ınanmaııyız. diktan sonra mı bu işlere getlrlllyor ------------

~Clte 'ru o ~man alına hl.Dip de te1'lssl.ir de uyırcrken Fransa Türki· ıar?. Hele 1nglltzlerl FransızlArm gö. 
il. ~lcı • rkiyesinde aradığı işte Son harbedg tu deıtil mlitteılki idi. zUnde.n düşürmek için verdiği §U mi· 
•. ~ ı. ~nııraı ·n yalnız os tı ' ti 1 bakınız· ı t+.:.'_~ıte ~ Darıanlardı: biz. yenı . Un balıfarını kuvve e sa e • 
_-, ı:a"il'lcrinln kara günlerini TUrktye bır S' d ka.ltrSll kendi kuv. (Dct'amı Sa. ! · Sü. 6) 
' ğl(ıp dU§nıcnin boğıJCU müd~aıı zarun a 

'"Qilizler inönünün takdir ettiği 

t
G iri d i Ankara mükelleflerinden Merkez gençlik 
&hlive kulübü merasimle bayrak aldı 1 
~ d ı· Yor ........ , ";'.;!.-T~:; ı::ı ··::. :::~ ~::~. ···""''rl-

StadyuDlund& al eerıııı Ta.ııcrln ve ne yüksek buzurıarlylc ~ veren 

~ Direktö~ır!':;~Uk erkAnlylc bölge Milli şet .tınnet lııönUnUn Ankara mU· 
~gl'ta ' ~ Genel • An]cıı.r& ıııerkez genelik kelleflerinın h&l'ckcUerlnde glSSterdik· 

...... l )~ehliğle verilen b~kaxu ve ..ı- birliği roJ& ...ve~ ım ınuwnd8n crotayı memnuniyet 

ıs ' 4lft ~ kuJÜ\tÜ geıt..-- il• ~r rneJ'8'. • la)ı4jrs.rhil ı.aıar ~l&nlU 

O 
llrnata göre beyet o,yeJerinlJI ll~ t ~ ta1'• ilSYJeırılf " gençlerl bU mazhaJ1Yct-' OQ k şıııı ..,.-ııtrııı!3 •:::çı~: kU]llplerl· ten dolay:t tebrik ederek gençlik kulüp 

~ 
as er rnat.narnesine J dilli llld Anka· terinin ba)T&klannm ncckmek olduğu. 

ne veritecıek ba:;a~~~bilnC vuiJml;ı. nu ,.e beden mUkellefiyeUnln mAna ve 

ı~ıra geldı• ra merkez genç fUDlUIUnD teba.rilZ ettirdikten 80m'B Q u d Uk tıa;Yra#ı gençler blrll#t tıepaıu 
r. sa.at 10 da aW'lYllm a l'""l mebuBU Ferit CelAl (iQvcne tevdi 

---0 ){era5iDIC •" rln t,dt)§I Ue ~· ... -
toplanan mllkCU.,_.,e etml§tir· 

.\Jll'l.. ,. ı:tır --~--~-----tebı- :"!1 resmı tanın · ral -raner mtlkendleri 

1 
ıgıne göre ~11 oene gncn balldosunUD 

O 
tetti: et ti. AnkB:erinde yapUklarl \. 000 refa,.katUe pist l direl<törU ve uıl· 

r • ~~:;: :;.:ı-.;. '"""'"'"" -:. 
~nan ve - - :-N 

Bir Sovyet 
gazetesinin ifşaatı 
Alınanların Croenland· 

daki istasyonları 1 1laiıı·z HES'I &~- ARKADAŞI Tahrı·p 
~ır d·ıd· ~ 1 (A.!ı _1 Vedi~ iNTİHAR edilmiş 

~de Gir!O't<ı, bugünkü resınl ETTi M06ko'11- ı (A.A.) - "Ünlted .. : 
~-~tı len çekilerek MJSil"8 Sovyet donaıımumm organı olan 

, ~Para•-bildirilen 15.000 as- •- Leşinde Bis-

s <-Ol'J ... ı. 1 ı ( .. • .) - N-- Ajaıl. "Kra.snaya Flo-.. gazc e ...... ~ ve ngiliz kuV- ~ .,,........ dan \JalıSCdeD Yer-
~ ~ı~L::•ensup aske. rlerdir. Gi- ~ göre .AlJJ1al1ya· mark'm betnıasm ""lllıye ....:ı·ı .... a gelcD b&berlel"C ,.,.. ·--andanı maşcf, bu llY biday'Ctindc GrocnlaDd. 

a.... -.:uı en Yunan asker- .,.... ki be)ır...,- a~- eteorolojt Is· 
li ~ .... dah'I . rım NorveÇte da orand Hotelde dakl Alman radyo ve m .~ erıer· ! . değildir. Çeki· .. .... i,rııl Böhm. osıo ta.syonıarmın tahribi ncUccalnde Al· 

}itıiıı ın. ıçınde dominyon IO-"' u \ . l\ :n ıabeti henüz mallım iıltiJı&l' etnıJşür. man deniZ tsUhbarat servi.si !Mllyc • 

t ~"vt.ıe~~ İn.giıiz!erin Ciritte- ba.bCrıere göre bU ı.nuııa;; nln a~rr bir darbe yemi§ olduğUn: 
~ ı~? haı tıın Yekünunu bUdiı:- .ı\]JnaD 'iln He&' ııe olan 61 ksydctınektcdir • .Maamııflb Ycrnıa§C • 

:"ll Ye ~~i ~llınkün olmadığı An:ıtral Bô!Jill Alma.rı.Y& poliB tc~J<iJAtJ 1 b Jııtaı;yonıarm kim.Jer taratmda.n 
tı.' ı..:ı .~ nın tamamlanıp ta.- dostl".İı;rı~.~~in ,eçc.nıerdo Norvcçe ;rlp ediıınJ~ olduğunu bildirmemek. 
"ll ç -.ı..ıgı d reisi JJuı.u . te atfoltınıJUlk· 

~ltıtnı a söylenemez. yanını§ olduğu zjyatc tcdfr. 
b entn lüzumu hakkmda ...,.. 

et>t?nıı Sa .& ~ı n ad> tadır· - " 
11 

" 

~ALATA.SARAYLILARIN. ~ILAV G~NU 
N 

·rniyet 1çınde geçtı 
eşe ve sarnı 

AMiRAL 
DARLAN 
İngiliz siyasetine 

hucum ediyor 

Başvekil muavini İngiliz 
itti fakını yapa n Fransız 

erkanına 

BUDALA 
Dedikten sonra garip 

bir cüretle 

Türk siyasetine 
dil uzatıyor 

l'arls, l ( .A.) - Ofl: 
Amiral Darlan matbuat mUmcs.."il. 

terine yapt.ığı beyanatta §ıınlan da 

söylcm~Ur: 
- 1ngUtcrc için bUtUn h.."Ülanclcr 

me§rU bir JUıam scbcbıdlr. Almanya 
ile lta1yayn ylycccl< malzeme vcrdıtl· 
ı;rıl?J, onlar hesabına slllUı nnkJcttlğl · 
mlTJ ileri sUrnıelerl lıcp böyle bahıı. 
neye nıUst.cnlt ltlınmlardır. Hal<Jkat. 
tc bUtUn bu harckl'!Uerln bir tel< ga· 
ye.si vardır: FrnJı,&JZlarm dcnlz kuv. 
vctıerlnl imha etmek, anavntanımızı 
ımpanı.torluktM ayırmak ve bl.zl dUn· 
yanın ~lğcr kı..sımla.nndan tecrit et· 
mek. Fransaya karşı bu kadar kin bca 
ıcnmcsinln \"C Fnı.nsayJ aç bıral<mak 
l.ııtcnflmesinln sebebi nedir? 

Bunu anlsmıık için son 20 &<-ne zar. 

(Dcuamı Sa. 4 sü. 5 de) 

Boğaziçi 
vapurlarının 
yaz tarif esi 

---o-

Bütün tarifeyi cetveı 
halında Altıncı sayı

famızda bulacaksınız 

(Devamı Sa . .$ sii. 4 to) 

Nevyork belediye r eisi 

HiTLER 
ve 

NAZi 
Rejimine hücum etti 

Cenubi 
Amerikada 
nümayişler 

Nevyork, l (AA.) - Novyork be· 
lediycı rclsl La. Guardl.a, ''HUrlyctJ 
Kurtaı-., mltinglnd l!:.000 kı,1 ka!'Dl· 
ıımda harbcuyanc bir nutuk ~ylcmJş 
\' &ö%1crln<ı g6ylo ba§laml§t.ır:r: 

''Mihver_ eğer i\crlerısen, acnl kar· 
ftlama.ğa ha.Zıroı.,, 

Amcrlkanm 1917 den daha. iyi har. 
bo h8%1rlanm~ bUlunduğunu &öyllyen 
La Guardla oöyle devam etml§tlr: 
·~ bir millet harbe karar ver 

lm!ğc mecbur kalır. Bu ntı kadar er
ken oıurıııı o nisbcltc iyi olur. Amcr:l
kaıılar, HlUcrlc mUza.kcrc etmckt.cn. 
tıo İngilizlerle beraber kazıınınnğı ter
cUı ederler. 

eclcdlyc rcltıl, inflmtçllan scvczc· 
ilkle ıtUham tml§Ur. 

Biz mihverin dünynya ta.ıutmak IB
tcdlğl gibi ayrılık olen blr mnıct de. 
ğlllz, Reisicumhur dUnysya bUıı.p et· 
U#f zaman Amcrllca nmWcU onun ıır
kamndııdır. 

(Dcvcımı Bo. 4 sil 4 to) 

STALiN 
F inlandiya elçisini 

kabul etti 
f n!<ko'"R. 1 (A ,) - Halk kom!· 

scrl~rl heye ll rcl..li Stıılln Finlandlya
nın Mmıkova eıcıııı raaaavtkl'yi l<l'bul 
cl.ml§~lr. MUl!kat yanın e:ıat ııUrmU~· 

LQr. 

Berlln, 1 (A.A.) - Hususi mnha.· 
bir blldlrlyor: 

H&rlclyo nez: reU ıı6zcU.sll, Meriç 
nclu1 Uzcrindc TOrk ve Yunan hudut
ları arasmdaki k!SprllnUn y&pıla.n mtl 
zak reler m:ıUccslnd yeniden ~s e: 
dilmek Uzcra olduğunu biJdırmlştir. 

Aynı eözcil, gerek TOrktycnl.n gerek 
.Alm&nyantn mUnakalA.tm ycnld n 
tcsısbıdc mt'Jllııntt.Br bulunduklarmı 

ilAvc ctm kle bcr&bcr, bunun Mcrlı
flo D~ç arnmıda clycvm Bulgar 
1a:r taratmdnn lpl edilme~ olan 
ara.ztr.ıa Tllrldycycı tcrkedllml§ otmıı. 
aı mftn!ısma gclmlycc ğl.nl Jmyd tmıo 
Ur. Yc,pılan köprllnUn, olmdikt hald 
nı~lfta bulunan bu mmt lnlnm k 
me alt ol&cağ1 nıeeelCft! Ue hJç bir ıı. 

lllkıı.m yoktur. 

Bir İngiliz tayyaresi 
Beyrut üzerinde 

uçtu 
Be3 rot, 1 ( .A: ) - Bir l.ıııgifü: tay

yaresi bugün 11.15 de B<ıynıt (lzcrüıde 
uçmllf, havn dafi bataryaları faally .. 

tog~. 

• • • 
l'iel. l (A.A.) - Boynıttım bildi· 

rild~o göre, dUn öğleden sonra bir 
tnglllz t.ayyarcal Halep civanndaki 
Nclrab hav meyd3.omı bombllromı... 

etmı:Jcrdir. 

• 
1 ngiltereyi 
protesto 

Londrn, l < .) - ö rcnlldiğiııe 
göre Fnuıs:mın Madrlttcld lıtlytlk eı· 
çlsl, Madrlttckl lnt;lllz bUytll< dçt:ı l 
Slr Sn.mu ı Ho:ır 'n bir nota ' rcrcl< 
Tunustakl Sfnx llnmnınd R&bdnl!! 
vapurunun bomblırdunıı.nmı \O 8 P'nın 
sızın yaralnrun mı protr to ctıni§lır 

Milli Küme Maçları 
~alatasaray Fenerbahçeye 2 -1, 

Beşıktaş lstanbulspora 5-1 galip geldi 

Dü~ Galataiar.au- Fpner ?JUl{:Uıda.tı bir ~rii~ ••• 
(Yazası S iııdtk) 
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arlan' a cevap 
Kimsenin teş ik, himaye ve 
kllavuzluğuna muhtaç değiliz 

Düniiil &m Da.Jdka rellklmlr yarıyor J 

B UGÜNKÜ F'ransanuı ba§vekll 
ınuavinl mevk'ınde bulunan ve 

iSıDlıı1 her giln yeni bir gnrlp hll.disey
ıe beraber işUtlğfmlz Amiral Darla). 
nm, her fırsatın ~yledlg-i sözler. nl· 
'layet kendi kozunu paylaşmak sade· 
'!inde olduğu için biz! ntiıkadar et
mez. rııdccc mllşalılt sıfaUylc oltur, 
b:Lşımız, ııallar gcçerıilk. 

Fakat Darlan bu defa TOrklerln 
milli hays!yctinc temas e1c.c çok ağn' 
bir it.hamda bt:lundu. TUrklcrt Adeta, 
hor :hangi bir lstiknmettc-ı gclecc!< dl· 
rektif ve crnlrlcr Uzeıino ouraya, bu
raya ııaıdm:uı UcreW b1r kuvvet ba. 
linde göstermek istedi. 

lnglllzıcrle olan lhUlUmdn ttendisi· 
ol haklı ~karmn.k makRadlyle gazete
cilere verdiği beyruuıtta, "İng!ll.zlcr, 

bize hukukan tanımış oldu'kları Kllilt_ 
yayı elimizden almak için Türkler! 
l.ir.erimiıe saldırttı.. diyor. 

Bu ne cfirettir. I:Iar'.!~ 1umumld<ın sonra Avrupa miUeUerlDf yeniden 
girmiş oldukları bayat memat mUca· 
delealndc Tilrkiyenln öz wpraklarmn 
tırnak takmak klliıtahlığmd!t bulun
muş mll.stevli her hangi mllleUD, o 
topmkt.ıın koroımaaı içi açııan mu_ 
cndelc, o milletin kendi rutıundan ko
pan '.stikW e bUtllnlOk arzusundan 
ba§ka ll"'YC atfedll" f!lr? 

O vakaöa., Fransa gibi, anıda bir 
AYnıpa medcnlyctinb ptgtl'rjığmı 1d-

Bir elçi 
d". Go e 

il i a eıt& 
Londru, 1 (A.A.) - General 

dö Gol umumi karargB.hmdan tıil
dirildiı,<.{ine göre Fran.sanm Bolivya 
elçisi Leprovicr, Vişi hilkumctine 
istifasını göndermiş ve general 
dö Gol hareketine iltihak eylemiş
tir. 

Bu suretle Lcprevlcr, Surlye
nin ka.pılo.nnı Almnnyaya o.çan Bit 
ler - Darlan ı;ı.nlaşmasma ve Vi
i hüldimetinin şimdi apaçık tat -

blk ettiği ihanet siyasetine :ıtarşı 
procstoda. bulunmak :istem.iştir. 

Yarı resmi hir Alman 
kaynağına göre 

Fransız - Alman 
mütarekesinin 

.mahiyeti 
Bcrlhı, 1 (A.A.) - Yan resmi bir 

kayııal.."tan bildiriliyor: 
.BerUnJn ecnebi gıızcto milme&!Dlert. 

AJnwı - Fransız mfitareken.ıuncsinln 
bJr nuıahede 9Cl'ÇCV'eZ olduğu w bu_ 
mm mtıstııkbel mUml.:erelerc açık k&· 

Pi brraktığı yolunda. bund&n bir kaç 
gQn evvel Alman barlclyo nezaretlDce 
yapılan mQ.cpltedcyc LsUnaGeıı bu mO
ta.ıclı:enaınenln daha ne gibi tıxikAnlo.r 
temin etmekte olduA"unu ıronışturu_ 

Jl!Orlar. 

.Alman hariciye nezareti bu husu.a
t& şanıı kaydeder ki. mezkO.r i:ınkAD
Jar gQnlln slyas! vıwyetlri.e blığlıdır. 
Rtızveıt ve Hull mllnhamran Alman. 
,_ve Fnuı.c;ayı a.J•kadar eden bu mu· 
abededc:n bazı ncUccler çıkarnc&kla

mu 9iiylcml§lerdlr. Fakat bu c:ilıet 

Almanyayı katıyen lAkayd bırakır. 

---:»oe---
Earı:n bildiriyor 

KAYZER 
ÖLMEDİ 

Berlin, 1 (AA-) - Sabık Kay
zer Villıelm'in öldllğil ha.kkmda 
evvelki gün verilen haberler te
eyyüt utmemiştir • .Maama.fih by· 
zer Umltsiz. bir haldedir, 

Prens Ojen 
ingir zler tarahndan 

ara_'?lyor 
Londra. 1 (A.A.) - Inglllz bahri. 

yesl Ahnnnyanm Prlnz Eugcn kruva· 
".Örunn aramap devam e ktcdir. 
Bu kruva.z..ır 10 hin tonlu!-: olup 8 pus. 
hık top!n.rla mllcehhczdir Prlnz ~u
r;~ kru~rU Bimnark zniılılll De 
bcrab<'rol •e bu zırhlmm tahribi 02'ıc. 
rine bundan S g1ln evve! tek ~ 
dola§mSt& başlanıt§tır. 

d1a eden bır devletin, ba§kasına aft 
b!r topr .. ğıı gaz koymıış olm88J kadar 
Mt ve çirkin bir haro':ct tn.eavvur 
olunnmnzdı •• _ KJllkvıı dedikleri ve el 

u~.atm-:ık istedikleri yerler bukukan 
ancak birinin olabllirdl. O TUrk. 
lerlndL Böyle bir tasallut k~mnda 
Ttlr· c ;raln"'7 rürklr ·e dll~"n va
zife, elbette ki derhal ·~ba sarılıp 

düşmanı hnrimlndcn atmakU! 
Türk, alnıT. kcrdl m ! lıırt.ldndcn, 

vatanı fedakArllğmdan ald1ıtı emir ve 
cesaretle ., kruılı mUcaf leye girm~ 
ve r.ı:.ıvaffak olm~tur. To.rllıinln geç. 
mlş g l11de bHyle olr' · ı gtbI, g~ _ 
lecek glln!crinde de b6vlo otma}ıta de· 
vam ~c..-ektlr. 

Türl.Un tamamen mllll varlt~ylo 

ol~k:dar vazltelcrde ltimnenln teşvik. 
tergib. blmaye veya fikri kılavuzlu· 

ğunn m~taç olmadığını Fransanm, 
en yakm tarihin vakalarlyle bilmesl 
llznn ell~ken, ynzık ki, takdir edile. 
memlş. 

Fakat biz bunu, koca bir mWetfn 
sevki talihle düştQğ{) buhran lr:lnde 
kendini kaybetmiş zavallı bir slyas!· 
Din utradığı zıhnt da ıaıet olarak 88.Y· 
mak isteriz. 

Akstnl dtlşUnmek, da.11:ı çok kendi 
aleyhlerine olur. 

Arasında Am!rnl Darlan nevinden 
zlbnlr,ıt sahipleri bulımdtJl'NI bugUn
kQ Fransa bOkQmetf ne yapac:ığnu 
olduğu gıbi, ne dlyoocğinl do eaşı:rdı 
mı? 

merika 
Vişiye cevap 

hazır ıyor 
\
0

mılııo;tmı. l (A.A.) - Sa.IAhJyctli 
mnhf!llcrdcn alınan ba.bcrlerc göre, 

Amerika, bir knç güne laı.dAr Mare_ 
pi PeUzıe tebliğatta buluıuırak söz

lerden ziyade Vlşl hükClmetlnin mus
takbel hareketlerine balol.arnk Fran. 

mz - Alınan i§blrlfti hakkında bllMu· 
n. bir hUkQm verileceğini bildirecek. 

tir. Notayı Hull hazrrlamaktadır. Bu 
notada Alman talebelerine bllha.esa 
SUı1ye meselesinde Fransa tarafından 

gösterilen mutavaat hnkkmdıı Ame· 
rikanm noktalna%nn ve Fran.nz .. A. 

merlkıın mUııasebetlerlnm ıslahı için 
Ftansanm takip etmesi 1Azım gelen 
ıılyasetf izah edecektir. İyi haber ıı· 
lan mahtlllcrdcn öğrenildiğine g6rc 
"mütareke mucibince tayyare mey_ 
danlannm kontrolunun., bu tayynrc 
ıneydıınlan:nm harp mıı.ksatıan it:hı 

kullanıldıilccegi demek olmadığı <hl 
not.ada blldlrllecelct1r. Ç'Onkll, böytc 
bir t.efı::lr G'l1J'P yarım kUrresindekl 
Fnuı.sız mtistcmlekeleriııdekl b:ıva üs
lcırinln de Alınanlar tarafmdan kulla· 
ru1abilcceb1 demek olur. 
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Hem böyle yapmağa mecb rr de
ğil miyiz! .. Muhabbet, pOygam.be· 
rin nuru gibi bize ezeliyetlen mi
rastır. Biz gelmeden o vardı. Biz 
öldükten sonra da o yaşıyaca.ktır. 
Buna inandık, Ve bunun için onu 
kirletmedik değil mi? .. Nastl pey
gamberin nuruna Ebucclıil iman 
etmediyse, ezeliyetten ebediyete 
giderlcen bir 18.hza biz in'ltaf eden 
bu nura da onu görcmiyP.n cbna)i 
cehil iman etmiyecektir. Fa.kat 
neden meyus olnlnn? Evvel TO 

sonra bizi muhakeme ve mnhkfım 
edecek ycgfıne hfi.kim olan Meda· 
nmııza karşı bir gilno.honız mı 

var? Alnmuz dıı macerayi a.şkmu
zm sahifeleri gibi milnevver ve 
beyaz değil mi? Ve lbu, hep böyle 
münevver ve beyaz kalmıyecnk 

mı? •. 
Oh, ba.na dön MeflkUre! Hiç bir 

Firdevs, senin bu avdetini kalbim 
kadar müştak ve mPuıettar kabul 
etmiyecektir. 

Saadet nodir? .. 

Aym. batışmdıınberl keııdi ken
cllme bunu dllşünüyonım. Bazruı 
dfmağımımı zati veya harici bir 
tesirle flrpermesi olur ki g&leri· 
mizde bir lem'a, çehremizde bir 
mevce, dudn.kla.nmızda bir inkişaf 
yapar; saadet tebessüm mUdUr?lba 
zan yine dimağunızm uyuşması o
lur. ki gözlerimizde baygınlık, çeh
remizde renksizlik, dudakla.rımız.. 
da gerginlik ya.par; san.det sarhoş
luk mudur? Servet kolumuzu u· 
zun, marifet gözfunüzU keskin, 
muhabbet hissiyatunuı zl'ngin ya. 
par: saadet bunlarda mıdır~ .. 

Zavnllı insan! Gayen dPima ıi
yazi mahiyette kalacaktır. Ona 
daima Y'2klaşacak, fak.at asl8. vasıl 

nlük 
Tayyare sayısının çokluğu üst"inlük ölçusu olamaz. insan 

bünyesinin tahammül çerçevesi içinde olacak 
tayyaı e evsafı hAkimiyetin özUdUr 

Hava ha.ıı>lerinde hAkimi~ rııak, muharebe devresinin Jıaki
kurmanm, kara ordulannrn da miyetini kurar.'Ancak bu suret. 
çarpışmasının zafer amili olduğu ledir ki; memleket gerisi efkin 
geçen gUnlerin hacfü~eleri pek a. t:mwniyesinin beklediğini ve hat
çtk olarak gösterm~cmr. Polon- ta. fazlasını başannak ve çok 
yadan başlıyarak Yunan harek • farklı biı netice elde etmek im. 
tma kadar olaıı devreler srrasm- !<Anı meydana gelir .. 
da mihvercilerin muvaffakıvet Malzemenin buradaki rolünü 
kazandığı ceJ)helcrde mutlak ·su. ihmal etmemek icabeder. En ya
rettc havacıların büyük hissele- km mis=ı.liyle Yunan cephesi mal. 
ri olmuştur. Dunkerk çekilişinde zcme mu '<lffakıyeti olmuştur. 
İngiliz havacıları canlannı dişle. Arazinin dağlrk oluşu yUzi\.nden 
rine takılı donanmavı himaye et- zırlı1ı vasıtaların ağır hareketle
memiş olsalardı, o günün rakam. ri, ağır topçunun dar QCrçe. 
ları QOk daha büyük olur 'e bir Yeli hareketi nazarı itibara alı
zaf er telakki edilen harekat he. narak rnihvercilcr tarafından bu 
zimetc dönerdi. Böyle olmakla cepheye bol savıda pike bom.bar. 
beraber, hava hfı.kim.iyetinin dmıan tayyareleri ~irilmiş pi
lı b~'lna bir harbi kazanacağına vadenin yolu bu cins sil.'.',,hla a~ıl
tam bir knnaat hasıl olmamıştır. mış, müttefik orduları da nike 

Hava harplerinin h~kimiyd bomhardnnanlarla taciır, cdilmiş
unsurları bir değilclir, birkaç ta. !erdir. 
nedir. Tayyare say~ çokluğu Ha.va fistünlüğünde malzeme 
üstünlük ölçüsü olamaz. Mihver- deyince namütenahi evsaf de. 
ellerle Hüyük Britanya havacda. mektir. Nasıl kt savı farkınm 
rınm harp ~mda arzctm.iş ol- kat'i bir fistilnlük · ımra .. "Tl.adr<; 
dukları adet farkı ve üstünlüğUn muhakkNcsa.. insan bilnveninin 
kat1 olarak temın edilememiş bu. tabammülU dmrnda olan \iiksck 
..illmasI bu düşünceye canlı ör- irtifalar. baş döndiiriicü · sürat-

nektir. Şunu unut.toomak liiznn. r de P"'..k işe yarama1 .. 
dır ki: muharebenin her safha- Alman avcılarından en ~k iş 
sında, düşmana göz açtırmadan g-örenler Messerohm:th tipleri. 
h8.kimiyet kurmak için on bin. dir. Bu taVYarelerin (109) m<>
lerce tayyarenin cepheden hiç dellerinin büvük bir süratleri 
eksilmeden devamlı olarak çalış. t 
tırılması ve bu kabarık yekUnu " • li 'l 
ıdame ettirecek bir o kadar da. e ,:eme 
ihtiyat tayyarenin hemen cephe Refi!< Halldfn blr yazısında (dldir. 
gerisinde hazır bulundurulması gin) ımıeısıyıe yazılı bir kelime gör
icabeder. İkmal işi ve bilhassa mQ!ıler. (Dtdlıı;in) de~ırcli, Hcdlr
fabrikasyon havacılığın en güç gin) demeli, dlyorlardı. 
tarafıdır. Her gün yeni bir tip 
tayyarenin meydana. çıkması, 
güden hafta.ya, haftadan aya sü
ratin az görülmesi, sı1filılarm 
noksan telakki edilmesi ve niha
yet hasma~ daba faik ev. 
safta tayyareler bazmıyarak cep 
heye vermek dü.ŞQnoesi lbüytıK 
masraflar açarak hava ibütçeleri
ni sarsar. Altına dayan.an ihtL 
yaçlar altından knlkıla:mıyaca'k 
kadar ağırdır. 

Hava harplerinde üstünlük lru. 
rabilıne elemanlarından her bi
ri, şahısların, malzemenin ve 
idaı e tekniğinin kombine edilme. 
sinde isabetlere ihtiyaç vardır. 
Üstfüılük istenen yere. vaziy~ 
emrettiği şekilde teeemmfı yap
mak, basım ordusunun kurul~'<l\1-
na uygun hava silfihı getirmek 
ve bilhn::sa bu çeşit arazi üzerin
de uç.uş melekesi olan şahısları 
bir araya toplamak ve en sonda 
da taarruz tabiyesini tasarla. 

o'l.nmıyncaksm! Saadet, dilnyaya 
gelmemektir demişler. Eğar onla
ra bir idrlı.k vennclc mfimklin ol
saydr, hakikaten mesut ola.ca.ldar
dı ! Ne kadar sUzel ~-ılımlar vardır 
ki rn nn:m.ni.iba renkler altında ('n 
katil ?.Chirl0ı i saklarlar!... I~ğer 
zulmeti nrasmtla bir a.c;kın iltıhi 
bezn'J !kunılrnr·~:ıks:ı. altın işl"
mPli geceler nE'dir?. Eğer gölge
sinde iki ha.sretzcde kalbin heye
canlan birlcşmiyocekse ba.lıarm 

m~er !kokuları nedir? .. Eğer 
nunı altında biribiri için tirliyen 
iki ateşin dudak kavuşml3•acnksa 
zöhre shruı.h mehta.plar nedir? .. 
Çiçekler, kuslar, dereler, me\-sim
ler neye yarar? .. Hepsi, nihayet 
katil bir zehir, hicran vo hUsra.ıı 
zehiri saklıyı:ın birer güzel yılan 

değil mi? ..• 
7..avallı insan! •. Ömrün rıe karlar 

az! .. Nihayetsiz manzumelerle do
lu bir fezada bir küçük yıldız gıöi
sin: doğduğun saniyeden sonra sa
atler, günler, hnftalar, aylar, ve 
l lliar aaymaktasm. Ve bunlar 
milyonla.-ra baliğ olur. Sonra, da
marlarında.ki !kan kalbinle birlikte 
dunırken, perdelenmiş gÖ7.lerin 
bo.Ska bir cilınna açtlırıkP.n ve ce
sedin isyanlar, ihtiluçlar iç.inde. 
san.ki gnspP.dilmek istonAn 'lir kıy
metli şeyi v<>rmemck için. köpillt
l"r. hırıltılar arasında çırpmrrkcn 

o:~ o milynn!nrm yPkfınunu sor· 
salo.r biliıtercdtlilt sıfır: diyf'•cek-

Bu ltcltmeyi Vt'!ik PB§3run (Lıı.h· 

çeJ Oımıruı!) sindM Bahanm {TUrkç~ 
Uıgat) ına kadar, bütün JQgn.Ucr es
ki harfle ( didirgin) yuarlar. Blı:lın 

do blld.lMml.7. kelim~ tıuwı~kl ~ 
te) <teğll, (de) olduğudur. Ref'tk Hn-

lldin yazrsmdıı (ere) ~ (df) yı'Wl· 

mo.m: da eski harfle ynzıl::-.n müsvcd_ 
dclerd-=ı 6yle yaT.JlmMI r.anırl oldu· 
ğundıuıdır; muharrir yanlı,,t d~ğil. 

mtıre~üp ve mıi:-.ahhlh yanlı:tdır. 0-
kuyuculannuz blllrlcr ki (demek) ke· 
lfmesf de eski harfle (dimck) yazı_ 

hrdı. Geçen gfln bir defa daha hatır 
lıitr.ı.ı:ştık : Demek, dermek, vermek, 
ermek, et, el, sel gibi kellıneıerdflkJ 

(c) ler belki daha çok (i) ye yııkm 
blr sesli idiler. (Bclvtl) deki ('bel) ile 

(belıığnsı) ndaki (be) gibi ..• 
Böyle kelimelerde yanlı:şllğm önfinü 

9.1.mak için çare ~ harflerle ~-a.z
ma ktır. t~te bumda öyle yıızryoruz; 

(tedirgin) dememeli, (dcdlrgin) de· / 

melL 

-
Y4zan: HAYDA~ lllPAfrUT 

siniz. Sa.adet ibun•ın nerr.r\nde? .. 
Zavo.llı aciz ln":l"l ! !l'ul :ı'tPm~ni 

reye fşl~ttin? tz•a,..mt ne~ e pa -
l:ıttın? lhtisasa.tnu niçin bıl"rlin? 
llı.kin . sen ııvvelil. temiz bir ça
m•ırdun; net.ıc·ed ı mevves bir 
ç<ıınur olaca.ksm de~· mi'! Kendin
den ha.c:kn her • ı kim oluvor
sun: fnkat bıı "11 ur n nP.? l.!'tl" i
çinde, ;.n ·cı., d · .ir ı bilmc>dit:i n 
yerinde öyle u ak bir Fey var ' i 
sen onun cslriJ .n ! O sana tahal· 
küm ediyor: onu susturamryor511n. 
Ha.tı:u on;ı, on binlerce asrın llsr.n 
bir isim verememb,. Onun elir!d 
sen, bir krrık oyuııca!ksm! Niç:.ı 

muztaripsin ?.. Bu ıztırabı fu;tün -
den ntsruıa. ey zfıfiinun mUhcıı
dis ! • 

ıı: ıı: • 
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Sen. benim t.a.nıyJp sevdiğim 
.Mefküre değilsin. Benim Mefk{}
remin rengi ı>embe idi; siyah göz
lerinden aşk ve şcf'ka.tin nuru a
ka.rdı. Sen sararm.rşsm; ve gözle· 
tinde ı •ekrU bilenin ateşleri 
vnr. Sen, s ınavt Mefürcmin beşe. 
ri t.iınsall mJSln? Onun alnı temiz 
ve yüksekti. Senin yerlerde sürü
nen ıılnmda, yalan iliılı('sinin sivri 
urnaıdarile yııpflmc derin :izler 
var. Neye böyle dU finsün ! O· 
mu1..!armda hlr gt\nahrn a.yı'bmt mı 
taflıyoreun?.. (Muht.Jranm mabadi 
yoktur.) 

vardır. Denebilir ki; Avruı>a tay. 
yareciliğinin sürat bakımından 
eri üstün bir silfilıtır. Fa.kat bu 
silratlc hava muharebesine tu
tuşmak her pilotun harc.J: değil. 
dir. Baş dönmesi, göz kararma. 
SI ve hatta ant tansiyon yük
selmeleri pilotları hırpalamakta, 
ve tayyare aüratini muayyen bir 
haddt' indirmoden hava b31".bine 
tutuşmak gilç olmaktadır. Bu 
netice hasım için bir avantajdır. 
Buna karşdık İngiliz avcılarm
dan Sp!tfire'lerin sürati hasmırı
dan yüz kilometre kadar noksan 
ve fakat çok daha oynaktır. Bu 
oyna.Klık ve bilhassa tayyarenin 
sağl mlığr ü fuldür. lnşaaat 
maJ .. emcsine bağlı olan bu sağ. 
!anılık ayrıca bir avantajdır. Bir 
pilotun sil8.hma güvenerek em
rıiyetle 1.areket etmesi ha.va av
cılığından bekle.nen güzel has. 
lanm. elde edilmesinde önayak 
olur. . 

Yer müdafaa vB.!'rtalarmm 
hava sililılarma yal'dıml da. ay. 
rı bir meseledir. Hakimiyet lrur
mada düşünülen gayenin başın
da hasmı havıu::ılığmı meydan. 
larmtla ba tırmak ve uçurmadan 
imha etmek vardtr. E1{er mem. 
leket yer müdafaası gevşek dav
ranırsa, dü'$rnan havacılığı ko
layirkla tayyare meydanlanna 
sokulur ve istediğim yapa;bilir. 
Halbuki uyaruk ve aman ver • 
mez bir miidafaa hem har:m a • 
te.'jiyle ve avcısiyle kat"Şllar, hem 
de raunta.zam haber alına, dinle
me pontolarırun yardımiylc 
t a a r r u z irtik3llletlerini 
ve lbash-ma uğraya~k birlik ve 
mçydanlan kestirerek bazırlı:klı 
bulunınalarmı t<?min eöer. 

.lngiltere müdafaa tertibatının 
kuvveti ve uyaruklığı adetçe çok 
üstün olan mihver havacıbğma 
karşı durmuş, gerek meydanları. 
nın vcge.rek tayyarelerin.in bas. 
kına uğramasına mani olmuştur, 
ki bu işte, açıklarda ~ezen do
nanma. devriye k--uvvetlerinin ve 
alarm postalarının ~ref hissesi 
büyüktür. 

On binlerce tayyarenin bir 
noktay • hücumu ve nihayetsiz 
s-ı.yıda bomba atmış olması, bel
ki bir devrelik sinirleri bozar, 
muvakkat oian ibir korlnı verir_ 
Faıkat üstünlük kuramaz.. °'i
nak, şaşırtan, teknik idareli ~ 
kınlar İ<:e heldencn muvafiakı
Y"ti v:erir. Mihvcrcilerin Lon
dra üze,.inc olan akınları bol Fa.. 
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Kendi işlerime hfr ii;Uyak his
setmek için kendimi zorlayarak, 
~işi unuttuğurıa kendimi ınnn
dıı-arak Hada bir kaç gnn ya.zı· 
haneme iniyo-rum. Daha, ciddi bir 
eyle meı;tgul olamıyorum. Bu pek 

rn.knı mazinin zilınimdo bir kroki
ııi ve göğsümde bir ıztıra.bı var. 
Gcçc.n gün doktor, va1demin han
gi hastalıktan öldilğünü niçin sor
nıu.cıtu ?. 

VA, o tanıyamadığını muhterem 
kıı"mda.n ha.na kalan bu elem, va
P"r Kadıköy sahillerinden geçer
kc, ortıyor: Moda önlerinde müp
hem bir lt;vha canlnn•yor ... Sonra, 
<>:.ık! bir htı..nm üst katma. sdtışan 
bu odanm ağır ve ziyasız havast
na kendimi hnp.<mdt•rc>k di.icıünU

yorıım. 

· Burada ne ta .. h saatler ya.,.~· 

m. um! En çok, pa.Y.artesi ve :P"r
b('\ gUnleri tele mı nakilinden 

t• ı l munis sesini işitir, lfitufkiir 
't~lerini dinlerdim. Ve mulıa.

veremiz ince, berrak sadast ile: 
- Kimsiniz? •. 
Diye başlardı. Ona, bir.;kelime 

ile cevap verll'dim: 
- FiXret! 

Sonra, pek iyi tanıdığım hal· 
de Jmnmi kendinden işitmek için 
aorardnn: 

- Siz kimsiniz efendmı? 
- Ben ... Mefk\ire. 
Bunu, amakmda heyecanlı te

neffüslerlmlz duyulan bir sUkut 
takip ederdi. 1kimiz de biribirlınl
zi kaybetmek endişesiJe telefonu 
brrakmıyarı!.k, merkezde mamaro
lin sabırsızlıklarına k!lnlı blribirl
ml1..d en bir şey beklerdik. 

O :r.aman: 
- Na!ı•lsmrz? 
1ı=• ifsarile muha.ereyl açmak 

isterdim. 
(Devamı uann) 
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Şehir Habe7J.lei-i 
Gerçek 

Mefkureciler 

• • 

dan inmemek uğrunda, masum 
ve cah 1 halkın binlercesini, milli 
servet yata.klanru kan ve ateo 
ı ınde bıralana.ktan çekinmer .. 
ler. 

• - • ,._ca 

Be kozda bir ~uk, üzerine 
.Y ~ sıeak su • 

devnlen ça~ bütün tedavilere 
larla başlaD1IllŞ• k---"-•ıamn ... 'ICI. 

rağmen öJnıektel1 Ull.IU ~ 

tır. 1 • 
Beykoz yalJ,köyü Seyre:U;!~ 

ler sokak 6 nUJllarada daki oğ 
doktor Cemalin 4 yaşın . ·ru:te· 
lu Yankat, evde o~en 1~ 
kaynar su bUI~aD .bi~ çay -
ilk U?.erine devrıiınıştıl'· . "nde 

vücudunun muhtelif yerlerinden 
yanmış. yaralı bir halde Şişli Et 
fal hastanesine kaldırılmıştır. 

Yankat, burada tedavi göroilk 
ten sonra hastaneden alınarak 
Pangaltıda Pratik apartmanın • 
daki akraıbasmm dairesine götü
rülmüş, bir müddet sonra da öl. 
milştür. 
Tahkıkata devam olunmakta -

dır. 

~en, mefktlr cil"ğ n kud ı;eti
~ .ınanmış bir adamım. Bilirım, 
kı ınsnalar, ulvi heyecanlara er. 
meden bu yolculuğa çrknmazlar. 
Mefkure yolu, dağlar, 1 çurum
l~r, geçıt "Vermez ularla vnli. 
~ır. la<>an, bu ~olun csığın , can 
'\:e ba koymadan bir t k dım 
atam z. 

Mefkurecı, bulur bu tehlıke -
le!'"e' güzunu kırpmadan ·· ~ ünü 
gerer. Uzım gelınce de uğrun • 
da se\e seve kurban olur. Du
daklarında m ut b r gul ·m yiş 
aralık gozlcrinde • rk bir bakış.. 
Ja son nefesini \'erır. 
Mefkurecı, etrafım kuşatan 

tehlike ne kadar büyük olursa 
olsun, yolundan donmez. Saplan
d~gı noktadan ayrılmaz. Onda, 
bır~z peygamberlerin cezbe i hal. 
lt"rı varoır. Resul rin a J ile co-
ş~rlar .. Maksat, c nn t k dar ul. 
vı, hurı kadar uz J, Tanrı ka
dar büyüktür. Çunku "maksat" 
ı~ gaye ınde, bunların hepsine 
bırden kavı ulaca ına inanırlar 
Mefkurecılenn bırer da - in~ 
oluşları, bu ıç kuV\etindendır. 

Fakat onlar i !erini yarım bı. 

K ARABOKT 
rakmazlar. Bır mcfkUreci idea-

E line şayet 'armamı sa. ' ömrü 
y eni fabrikanın yetmediği, uğrunda olduğil için 

• varmamıştır. Yerini ikinci kur. 

Karmakarışık ettikleri yurt
larını. kan batağına sapladıkları 
mi!letı, du anla başbaşa hıra.. 
kıp kaçnrlar. Bir kumar oyna
mışlar; fa.kat zararı ba,ıcaıan. 
na yiliclemcnin yolunu bulm~ 
lardır. Sıyasi suçlulara karşı 
milleti r araamda rehine devrin. 
den kalma garip bir kanun mü
samahası var. Bir tek adam öl. 
dürene "Adi milcrım'' damgasını 
vurur ve bıze sığınmış olsa bile, 
yalcası~~an tutarak geldiği ye
nn polısıne te Ilın ederiz· fakat 
binlerce k · ının boğa.zlaPıasma 
sebep olarak binlerce ocağı eön
dıiren ve kendısi onJarJa bera • 
ber olmiyen bir yüksek katili 
başka hudutların içi mlsafir e~ 
der. 

Yer yilzilndc, siyasf suç çok. 
luğunun bıraz da bu milsa.ma _ 
~adan, bu y~rs.ız misafirperver
lıkten doğdugunu söylemek. a.ca. 
ba haksız olur muT 

Gerçek idealıst, mefkQreniB 
yıkıldığı yerde can vermdir, Jra
çan degil! 

Hakka BIUuJ OBMJIN 

Bakırköy halkevinde 
temsil 

Zavallı çocuk. bir an ıçı 

Ekmek fiyatı P.ira:z: daha 
ucuzlayabılır mı ? 

ınşaıma başlanıyor bana bırakır ve hareket noktasi-
Karabilkte demir ve çelik fal>- le he<:ef arasında, bu mezar taş. 

rikalan civannda kurulacak sil 1 lan: bı~er basamak olur. 
perfosfat ve asit sülfirik f b · • Ş~dı, ara~a sırada yıne mef. 
kasının inşaatma derhal b a rı : k\ı.recı heyetıne bur:iinerek, bir 
nacaktD'. Fabrikanın topra~ t~ ~krm adamların belırdiğini gö. 
viyesi ve temel işleri ikmal edil rilyo~~ Bunlar. saman altından 
m.iştir. lnşaat, yarım mil n iL su ~ üruterek. kar nJık pu uJar-

Bakırköy halkevi temdl ıı.
cumartesl ve puar gOnlerl Ve
dat Ürfinln "Beyaz baykua., ....... 
il eser.ini temall etmJfJerdJr. Batta 
Suzan, Seher, Mazlum, TurtıaD ye 
mUnir olmak Uzere bllttln ıençler 
muvaffak olmqlardtr. 

~ek vanıcılar oeıniyetiı be
Jedi-tMüdf1rlüğii ınemu-
~ de tığı bir tecrübede f'!1 oııün yap 104 5 ekJllek çı. 

bir - 1 undan ' . t• ;-~-~~.:;--...-nni jsbat etmış ır. 
~-... _ . ti 
Maamafih. ~~ılar ~~ir 
reisi, bu tec~ edilJDesi lftzım 
vaka oıarak kcıJUU& 

ticenin aıınamıyacağmı söylemi§. 
tir. Bir çuval undan 104 ekmek 
çıktiğı takdirde ekmek fiyatla -
nnm adet başID3 10 para daha 
ucuzlaması ica.p edecektir· 

Tecrfil>ede yapılan ekmekler, 
belediye Jcimyaıhanesince tetkik 
edilin ektedir· 

raya malola.eaJrtır. yo da yıl!ayarak fırsat gözlerler. ---»oe Sevgıh canlarını, tombul göbe&c-

F
• .. ak be leriıu hiçbir tehlikeye koymadan 
ıyat mur a makamlara saldırıyorlar. Fakat 

kun lan bugiin açılıyor bir damlacık kanlarını akıtma.. 
dan ele geçiroıkleri makamlar-

Fiyat milrakabe bürosuna ye • 
Diden niden alınacak memurla • 

VAKirA 
ABONE 

OLUlVUZ 

geldiğini, toplu jmalAtta aynı ne 

- Kavzer Vilhef m'in 
hayatı 

rm tabi tutulacağı kurslar, bu- 1 1 
gün saat 9 da geıııiminie mera- G O N O E N G o· N E 
simle açılacaktır. 

Kurslara. 15 i bayan olmak ü. 

~ ?:ı~ıili~~uru nam. 
1 
Galatasarayın pilavı dolayısile 

:Yaııaıi ı Btrllf J:,üdVig 

Kurslarda muvaffak olanlar G A.I.ATASARAY llleal """".""" 
baıWDdak1 dereoıaJerine 8&w ma- -ae alacak ve HJ:zum g6r\Uen vı • lıi.rdım .ane&ı blr defa topıa_ 

ibaret delildir. Nice f&ha1,yeU.rtmbı 
daha var ld. teys ka;vnak.lanm ....,.. 
tıracak olursak. kUçllkJQ bQyWdQ 
blrÇok diğer irfan JUValanm bulu 
ruz. Şu baldo d r u.eıenn mesuıı 
lan da .eııode bir defa oı..un, DJ~ 
bu gabi toplantılar terUp etmlJ'(ll'T 
Edfyorlanıa bile, neden ürkek, _. 
sız. maballt n IUZUnıundan tala 
mütevazı birtakım tefebbOalerden 
ileri geçmiyorlar?. Bu memleketin 
plpdn evJAUar nrn tcys mentıamm. 

birden zl ııd olduğunu labat lçbl bıı 
harek tin geni ıemeıslne lbum ,...... 
dır •.. H painde de mutlaka pJl&'I' 799 
mek zarur1 detudtr. 

AJmanyanJD son imparatoru 

layetlerdeki mürakabe bürolan narak kardetÇe pUAv yemeıert .,. 
em.rinde çalıpcak.lardır. eald bltıraıanm anmaıan artık an· 

aııe ha.dııde kökJeıU. Bu toplantı 
1914 harbinin mes'ulü telakki e
dilmiş ve ömrilnilD nihayetini silı
gUnde geçirmiftL &Iandanm if
galinden sonra da Dorn'daki mali-
tAnesiııde yaşamakta devam eden 
tkincl vilhelm son günlerde tu
tulduğu bir grip hastalığından 
kurtulamayarak gözlerini hayata 
kapamıştır. Bu tarihllk adamm ha 
yatı yarm: 

Kalayaız tencereden 
zehirlendi 

gerçekten nqell " aamiml oluyor. 
Genç, yqlı, memur, tactr, hWAaa 
mazinin kllçUcflk bir taJebelli iken 
b&lin mUhlm rol aahlbl p.bslyeUeri 
ck~alnl bulmut bfltUn Galataaa
raylıtar mesut birkaç .eaat geçlrf· 
yorlar. 

Haberde başhyor 

Ortaköyde DereboyuDda 115 
numarada oturan 38 yapım F.s
man Yücel ile oğlu 17 y8f1'11ıda 
MU7.affer, kalaysız tencereden 
pilav yedikleri için mbirlenme 
alA.imi gösterdikleripden Beyoğ. 
lu beledi,e b.taneslne kaldınl. 
ımşla.rdı. 

Ve bu Galatasaray mUeııııe sl 
için dahi bir ere!, b r ttlb r veal 
Jul oluyor. LAkin memJeketlml.zd; 
mOfhur, muvaffak almalan yetiftlr
mtı o•an lise Yalnız Galataaarl\ydan 

nül beğlılrklarIBI gösterdikleri gibi bu 
düşüncesini dahi semi'nA ve eta'ni! -
duyduk ve uyduk! karşllığile kabul et. 
tiler. Yeniçeriler taraf~an biri M;t1· 
met ve biri ,Ahmet adlı ild teğmen (Ml ) 
ve paşa tarafmdan da Karapça (Allah 
rahmet eyliye) tayin olundular." 
Yukarıda da söylendiği üzere Karap. 

ça islAm smır boyunun ünlU gazilerin -
den olup, sınır boyun~ ?ulun~ak d_<>
layısile düşmanın tiirlu dıllennı de bıl. 
diğinden, kılığını değiştirip teğmenleri 
arkasına alarak ka&eden çıktı. Düşman 
ordusunun içinden ger.t1• Taşıdığı mek. 
tubu serdara götürdü. Hattı serdar ta
rafmdan imdada gelineceği üzerinde 
Kanijeye bir muştuluk mektubu da ge-

tirdi. geroar yerinden ımnJdamadı. Yalnız 
muhasara altmdakile!"ın bu muştulukla 
.)'ilrekJeri ye-ı~şti. ,.,. 

Yeniceri tegmenleri ~ıgetuvarda Ye. 
ınişçi Hasan Paşanın gelmesini bekle. 
diler. , 

Buyanda ise düşman kaleye her giın 
en az bin gUile atardı. Gaziler dahi, lbu 
gilllelerin tesirinden kale duvarında açı· 
lan gedikleri, üzerindeki esvabı yırta
rak örtmeye çalışuiardr. 

Faizi der ki: 
"Hele rahmetli Hasan Paşa o yaşm. 

da duvar deliği doldurmakta ve ialam 
gazilerin galebe çalmasına çıüışmakta 
o kadar gayret gösterdi ki kendini Al
lah katından isli.mm imdadına gönde
rilmiş bir melek sanmaya başlad!it: 
çünkü düşmandan karşısına her kim 
c;ıkarSa. arslanla karşdaşmış yaban E'Şe" 
ği gibi vücudu kılıç yaraamdan yol yol 
kara kanlar içinde kalırdı. Kendi ise 
bedenindeki yer yer (2) yaralardan ova 

TURK TARiHiNiN l 
BiR KAHRAMANUK 

DESTANI _______ J 

~ (23) dillmil§ kaplana bemeti. 

Bemule .şiV& id' ~ rezmde air. 
ı'~a1ub.i kilk fl sahıö-f 3emair: 
Bezm..ü rezminde y0lrdu akran. 
Kavli ~r idC tur f)armaQt tir. 
Be:nn.i tı'tlsinde. rezm. i3ind6 
Ona hic tlh'medik a.dil-ü na.zir (24) 

beyitlerindeki gür.el sözlere iyice uyan 
rahmetli Hasan Paşanın yüksek binı. 
meti o kadar ileriye varmıştı ki Allahın 
kendine en yalan melekleri gen,"ekten 
imdada gelmiş olmak gerekince islima 
ondan büyük bir yararlığı olamazdı. 

Bu hUcum her ne kadar düşmanı ka· 
le yakmlarmdan büsbütün uzaklaştır. 
madı; ama muhasara olamaz denerek 
kadar dü§ID&ll& göıdağı vermişti: hat
tA bir kaç gün o kadar c:okluk bir ordu 
ile kalenin dört yanını bütün bütun mu • 
hasara altına almaya cesaret edemedi
ler. A9ker istediği gibi çıkar. ta radan 
zahire alırdı. Asker değil. hayvanlar 
bile kale yakmlannda gezerken düşman 
ta.rafından hiç kimse Uz.erine yürüye. 
meırdi. 

En son, yine bir danışma meclisinde 
gerek imparator, gerek komutanları 
- kendi çokluklanna ve islAmın azlığına 
bakılınca gösterdikleri cesaretsizlik pek 
bUyUk ayıp olautu yolunda • bir takım 
sözle birbirlerinin cahiliyet d vri ha· 
miyetlerini kızlfbrarak, kale yanındakı 
muhasarayı ta.mmnlamaya karar verdı. 
ler. 

O vaktin harb fenni icabınca kale 
yakmlarmda bulunan nehri - ki geniş.. 
likte Tunaya yakmdrr - geçit veroigı 
yerden 8BZla doldurarak ve üzerine çit. 
ten bir tilrlD cRSfeıDıelerin tlurine se.. 
petten meterisler kaldlrdılar. Bir de 

tah~adan dilz.gün köpru bağlıyar&k ge
tırdıler, kale hend gine bağladılar. 

Beri taraftan - Faizt nın anlattığma 
ore • Rahmetli Hasan Paşa dllşruınm 

bukadar çalışıp çaba.lamasına bakarak 
kale muhafv.asından umudu keemi§ 
ağlamaya başlamıştı. ' 

O sırada, pek beğendıği Karapça hu. 
zura gırdi, paşanın gözünde yaa göıiln
ce sebebim ögrenm k istedi: 

- Dllşma m demirinden korkmadık; 
ta.htasmdan mı korkacağız? Sen beni 
duadan unutma. Ben eımdi gıdcr, him
metinle köprüyü yakar, gelirimi 

Dedi, huzurdan çıktı. 
Faiz! der kı : 
"Rahmetlı Paşa. Karapçanm llkmh. 

larmt salt avutmaya vermifti. Biz u.. 
ıcer kon1utanlarile beraber rahmetlinin 
huzurunda başımızın çaresinı dll.şUnme 
ıle me.şgul iken, kale dızdan geldı: Köp
rilniln yanmakta oldugu haberini 
verdi. 

Rahmetli PaM bu h, berı alınca: 
- Karapçe} c bu kal değmez. Şunu 

- yaralı bile ol an • her ım kurtarabılır 
se elimden g len iyıhf(l ondan elirge
mem. 

(Arkan~) 
(20> Kitabın ötekl baakılannda (beyler) 

aurettndc yaz• lJ!C d d gTuau böy~ olacaktır. 
{21) Aslm:ia (ada ı) dır. it. ı. -. 
(22 Asim• ki kellmf' !asi ful 'dır. la. t. aa 
(2" lliltün ııUshal rda ketime böyledir; fa· 

ıcat ı v) keılmeal allHlnden blr ikJ kelime 
oıacak: (av v avcı araama dllfmllf kaplaD) 

gibi ... - ... &. ua. 
'(24) lbnl K mAl dfye tanmmlf bUytık ada_ 

aıın Bultall &!Hın ölUmUnde yasdıtı manaO· 
m d ıı. - SOlrymaa Nadi. 

Buradaki beytin atık türkçe.11 euctur: 
Konutma ~tunnalannda zarlf, ııntmll1dl; 
Kavpya pl.IDCıP anlan glbldL Dem lı:aleme, 

hem lalıt-.a ltNı• ......... 
Otunnalarda ft kavpda eti Jolltll: 
Kotu latıe. parmajt1 oktur deDebllln1I 
EA'lentlıdllde. kavpamda, 1f1nc1e 
Onan bll' etini. IMmtırlDl ~ sll'WCllk. 



• 

4 - , •• •\.J'T 

1 İngilizlerin 1 
Mısırda çıkan di kat etti . leri! 

iıs r v uroodan : ~~~~ıar ~O 1 ~ !8!'~~•) 
~ur~uıan1ar bın olu verdiler tmdaki İngiliz - rTanStZ mUnasebetle• 
n l rin1 gözcJeıı ,geçirmek ıAzmıdır. FiUıa_ 

unan .. 111ühim 
~.7e e.erı 

MtMlrit, 1 (A.A.) - Zamum 
admdaltl Mımr vapurundan kurt.a.
nlmış olanlardan 119 kişi dün ım
beh trun'da Fransız - İspanyol 
hududunu geçııı.i§tir. Portekiz'e 
gitmek üzere tekrar yola çıkma
dan önce bir mnddet Sansebıısti
yende kalaeaklardtr. Hasta otomo
billerinde şoförlük eden 21 A.mo
rfkalt ile yaralanm~ bulunnn yol
culardan 2 kişi Fransada ktılm~ -
lardtr. 

ÇwnkDg. J. (A.A.) - Çunklng 
hükümelıtln resmi gazetesi olan 
Santral Deyli Niyuz diyor ld: 

kik& daaa aılh kaa!.erımsmda tngUte· 
re blz.l klllır bir muahede yapmağa 

mecbur etil. Bu muahede Ue ve lngil
tereDin tazyfid altmda. lmTVetbı ıe_ 

mln etmlş olduğu men!entlerle cıvan
merWğl.ıı semer!'lcrlndcn feragat et• 
mek zaruretinde kaldık. 

• -e rı 

.. ıJieı.tdeı c, 1 ( '.A.) - ge 
Yunan ajansı oildlr.:yoı: 
MuırJn k Yun ıı 

v. di r .} r.:i \ • ~ nm ucte
ler Yunan km!uıın Girit d lamı
dü e ... ettif;i ve k nlla. bUALunetin 
müttefikler.in yanı b· da nihai 

noktaiar 
Londr.a, 1 (A.A.) - Giritte

ki vaziy.etin v.alıame.t kesbetmı:.. 
sine mukabil Irakta lngilizler 
vaz;yetılcrini tarsin etmekte ve 

1 

r1aklılnrm isyanına nihayet ve. 
ren mütareke bu me.uılcketi In 
gilizler menfaatlerinin li?tilnlü -
ğünü teyia ~ylemektedir. ~.u 
menfaat:leı irı rr. ;uafa~ı ıçm ~-u
tün askrd vasıtaıarm harekete 
geçirilmesi .lfızmıgelmiştir. 

Ruzveltin nutkunı 
tefsir 

Jz.ponlann Çindeki YM ta.a.rrıı
zu feci bir tanıda akim kalmıştır. 
Yalnız Şansi vilAyetinin cenubun
da Japonlar 40 bin ölü ve yaralı 
vermlı;Ierdtr. Çelda.ng " Sutı.yen 
kıyılarrnd!l bir ay s!iren blr muha· 
rebcdcn sonra elde ettikleri ye. 
gine şey Nlngpo ve Fuşovda tutu
ııa.bilmk olm uetur. V a.1aa Çinliler 
bidayette v~ Hsimen, Şmt:i ve 
~l ka)'betml§lerdir. Fakat 
yerleri tekrar geri alnuşl!lrdn-. 

Aynı devirde 1ngutere evvelce bize 
hukukan tanımış olduğu oeyi ırumaz_ 
!Ikla >e cebren bizden koparmak için 
:Tllrk ordur.mu KtHkyaya eıı.!dırtı,.or· 
du. 

za.fore kad r müc:ıd le hususunda- Şimdi askeri ~ım~an .l!leee. 
ki kati azmini ka)·deden mesaj le şu suretle Iıulr..sa cdilebilır: 

Nevyork, ı (A.A.) - Ruzveltin 110D 

eöyledıgt nutuk hakkında aldığı meG" 
tuplarm ve teıgratlarm ekserfyet1 bu 
nutkun Amerikan milletince tasvlb e
dDmekte olduğunu g&ıtermektedir. 

IRAK 

lngtıtıere?ım 1!1::?0 vt' 1 ~ s elerln
de Qll9irdlği manevra • biz! tt 'YB
dlıın a)'U'dr ve La.tin müttefik1mlzte n· 
ramuıa ihtlllh tohumlan serpti. Bü· 
Jtlk Brltanya, dogurduAu bu lhtlllfl 
zehirleyerek idame etmek hwrusuııda 
l:ıQytık bir lhtımam gtiaterdl. Alman. 
yaya karşı oıaıı vaz1}'9te gellnce: ln· 
g1.ltere muahededen m1lte"velllt blltiln 
askeri vecibeleri ;ı,tze btrakan>i ken· 
d1sl Almanyayı lktiııade.-ı lsttsmııre 

çalı§tı. B1%, ho~ oımıyan jandarma ro. 
lQnü oynuyorduk. İngiltere ise namu.s· 
kt.r bir komisyoncu gtlıt y6rttn11yordu. 
Bu Blll'l!t1e <!Onya bta aevlııudz tman· 
lar nazarty!.e ba.karbn ate tarafta 
tııgUtere btlt1ln menflı•tlert topbyOI'_ 

du. HillAsa, 1919 dan 1939 a kadar 
lnglltereden ne zaman Yf'rdmı ıatedly
•Y o, htt aefer bizi Yalnız bıraktı. 
Halbuki lngiJtere kendi menfaatleri· 
ld ne zaman müdafaa etmek 1.stemfJ. 
se l'ran.layı dalma yanında bıılnnJ§· 
tur. 

hakkında . tefsirottn bulunmakta 1 _ Almanların yeniden nüfuz 
davo.ım edı orlar. h ıl""ı + ... .,...bibüsl rine kuvvet 

(B<lf tarafı 1 incidıJ) 
SUkOn.et "8Diden avdet etmlfUr. 
TeblıS-de mütarekenin mlll1 blr'llği 

ve menıleketin lstlklA.ltnı korumakta 
olduğu flAve edilerek herkesln derhal 
lşlle mP§g\11 olmağa ba§lamaSI tav.il. 
ye edilmektedir. 

K za gazotoler Yun:ın B~vttkl- ı ve t w ~ e_ · 
linin harp sonras; şartlarına daya 1 ie muhalefet etmege hazır~!W -
nan yeni bir hilr siyasi hayattan I ma.1:. Alm~nların bu teşeb ~ . -
b~den m ajı halckında da tef- ıe;~;n gBen ka

1 
lmı~a~~afi1: 

Ruzvelt.bı kll.tibi Early gazeteclle.re 
yaptifı beyanatta demiştir ld: 

siratta b ·Junmaktaclırlar. kacuxr. u •. yanız ra. .~ 
Tiıhidromos gazctcal diyor ki: asının ta~~ ve _~e~llll ile başa 

- Ruzvelt, sayım bir rekor te§kfl 
edebll<teek derecede çok olan bu mck. 
tup ve telgratlan Hyde Parkta ha!ta 
tawı esnas;uda tetkJk etmokted!r. 
Bunıe.rm yUzde 95 i Ruzveltl taavıp 

etmekttodlr. YUzde be§l ı.ae tamamiyle 
tasvip etmemekle beraber bu nutku 
red de etmemektedir. 

Küçük mikyasta Yunanistan E- nlacak bır ış degıldır. ,:A-~ 
le~i tom il eden Mısır Eleniz- marufa 12 ma~nberi. . 

Şehlrd~ UJıklart karartma mecburi· 
yetJ kaldırılmıştır. Fakat C\tomobUle. 
rln lfleme mcmnutyeU elD.n devam e. 
diyor. 

mi kahraman krallar-na bUtün E- larm kontrollermı. takvi~e ~t~k 
lenleıin 8elemlanm ve hayranlık· len anlaşılan su;.ıye cihe n e 
larnıı arzederek milletin sevgi ve de son d~ rnuteyakkız.. bu • 
merbutiyeti ile çevrilmiş olarak lunmamız lazımdır. ~lum~ur 
pek yakında Atinaya dönmesini ki ilk Almna tayyarelen Surıye 
temenni ederler hava meydanlarına 12 mayısta 

Eary bu tasvib ekserlycUnln her 
tnrlll tahminlerin UstUnde çıktı~ 

llAve etn:ıJatlr. 

Lo~dra, 1 (A..A.) - Londranm •· 
ta.hlyctıı menbalarmdan lSğrenlldlğine 
yöre Iraklı asUerle dlln öğleden eonra 
mUtal't'ke imza edllmf§tir Mütareke. 
n1n :netnl, İngiliz hllkfimeUnln lrakm 
lstfldAllne müdahaleden içtinap huau
sundal.d malllln ıılyaaetl esasında la· 
tinaden tmızlm edllı:ıı, olup ~ 
hUktmıeti yeniden kurmak için nanıe 
her ttırJO yardım yaptlacafmJ taamı 
etmektedir. Bundan başka mütareke. 

Anatoli ı;azet~sl yazıyor: inmeğe b~lamışlardrr. 
lır-•al aıtmdaki Yunanistanda, Bu teyakkuzun müsbet ted • 

hfir Yunnnl-rtanoa veya yabancı birle.r alnım.asını istilzam edip 
memlcketl.r>rdc, biltiln Elenizme etmiyeceği meselesi askeri malı 
iftihar. veren kalır:ıman krala kar- fil ,.rde münakaşa. edilmekt.edir. 
p h yrnnlık bısslyntı besleme~·~n l liaşit .Alin.in Bağdattaki Al -
bir tek Yunanlı yol-tur. Kral mil- man ve ttaJyan elçilerile birlikte 
ıı vakar ve serci' t~ e~ekte- lrana iltica etmiş olması da Al. 
dir. O yalnız Elenler ıçin değil, bil· manların derhal bir müdahale • 
tUn htir insnnlar. için yqryan bir de bulunıııaları ihtimali olma. • 
örnektir. NP meşekkatler, ne t:eh- dığmı göstermektedir. Bu key • 
l.llieler onun dilrü<Jt ve kahraman fiyet aynı ?.amanda asiler rcisL 

• .Argostl (Ketaıonya), 1 (A.A..) - named~ Irak miUetbıln tabtl ve mtı
Stetani: Argoırti meydanmda, şimdi rcf!Cıh hayata tekrar. kavupıuı tçbl 
MWKl.llnJ lu§lası Lmılni alan Yunan kendialıie yardım edileoeği kaydedll· 
kI§lası ch'armda bulunan Mldland'm mektedlr. 

tabiatına :ecıır edememiştir. nin böyle bir müdahaleye kati 
BUTS Ej ptiyen yazıyor: bir emniyet beslemediğine de 

heykell alyah gömlekliler taratmdan Lonı:tra, 1 (A.A., - Irakta mtıtare. 
yılola.-ak erltllmek tLzere Romaya ite yapıımıun Raşlt All 18)'1UlUUD aona 
gönderi~tir. ermek üzere olduğı.ı ve tna"Dıs lt!barı-

Bedbin dUFUncelere kap:lmak deJa.Iet etm~ırtedir. 
için hlç bir ııebep mevcut olma-

• Kopenhag, ı (A.A.) - Stefani: nm §arkta çok canlı bulunduğu hak· 
Danimarka fJe !!M!Ç araımıda 52 mil· kmdalo intibaı teyit etml§tlr. Bunun. 

makla be.rnb r. GiıiUe başlryan 
muha.reb nln neticesi ne ohınıa 
olsun, mihver, müttefikler tara -
fından hakik1 bir surette seçilen 
milmbız teş<>kküJlere mensup 
binlerce n!Mer hesaba kntılmaksı
zm, %1r bh- ha.\·a ve deniz zay;la. 
tı v"r c !!fr. Bu suretlo YunanJs
tan, yanı lt lyruılıum tabfrl veç
hllc b1 kiklik m<'ml<:'k!'t çetin ,,... 
fa.arı z h rbJn yefil ayı zarfmda 
şanlı cdadma lô.yık olduğunu gös 
tennış V" el tarihinin biltün 
dcvirlorlndcn aaha. büyük ve da.ha 
asi~ olauğunu Isbat etmiştir. Baş
ta krollarr o duğu halde kadm, ih
ti .. 1r v-.. eocuk biltUn Elenler ken
di nn'anel r!ne ve b'Jyllk mUtte -
fikl ı i ,. k n;ı L-nhramnnllk, cesa· 
ret v lıı.knt hareketlerinde mu 
k mm 1 p:ıvranm15!ardır. 

P!lar Egyptıen yazıyor: 

Bir liaç gQn evvel bugtlnkü vazl. 
ye& (lJldlşeBlne ralfmeD bafV'e]dl 
TSude"°'s nfhat zaterden ve bu zater 
vasıta. 'lıyıe harp sonrıumıtn etyut ha
yat ~rtlanna uygun prenl!!pler Oze· 
rfne da:vanan yeni bir hllr siyul h&. 
yattan bahsetmiştir. Bu ııl:lzler, ıı:ıen

lertn mücadeleyi namı bir azimle mD· 
talea ettiklerine dellldlr. Yunaııtatan 
tıqta :kahraman krallan oıdulu halde 
ve cesur başvelrflln klyuetll c!lrellt!f. 
lert aa~atnde mazlslle mtıttebtr, ba· 
g1bıktl c;ocuklarly1e mtlftehir " :mtlY° 

cudiyetlyle dllnyayı karanltklardan 
kurtarm13 olan me3'a188in• yaptaea_ 
ğmdan emtn olarak ayakta durmak• 
tadır. 

Biraz daha zaman geçince bu yon kuronluk mübadele y.apılmaama la beraber Lanl'lranm ıdyut malıfille
mütareke Irak isyanının !ngil • dair yeni bir ticaret anlagmaın imza .rl, llrfuauI mmtakaamda bulmwa Al· 
tere ile bazı arap memleketleri edltmtştır. manlarm te~kll ettlğl tıehlD:eJI ktıçttk 
arasında tabiafle çılm.rmış oldu ~nnekten içttnap ebnekted!rier. l!tm_ 

şt Da:ılmar.ka odun, k4#Jt, madeni ,_ •--'-in dip'-..._ ğu son mii..şküllcri de yatı ır • day Taym .. gaze.....,... ......... 
mağa yarıyacaktır. Bu suretle yatlar ithal edecek ve lsveçten zırat, muharrlririntn ba aa.bah f§aret etuıt 
Almanların arap dünyasını ln- kimyevt maddelerle balık ve makine gibi mezkfuo mmtakada çok Almllll 

giliz ınıparatorhığu aley?ine a.. alacaktır. bulunmaktadı:r. Ayni mahfiller Irakta 
levlendirmek hususunda],., pUüı • • Roma. ı (A.A.) - Stefam: Ro- me§l'Ut1 lda.ren!Jl nalbln otorite.! aıtm
lannm da yanlış b!r' hesaba is • maaya ne ltaıya ~da.ki tiaut m1l da .,., balltm ~ muldbM 4llallr 1"" 
tinnt ettirildiği gthillmü~ ofa. • bndcıeterl 1kt memlel{etın mtttekabll Yf.l}{ Jı!.f \!;ısı:ıµnm m~Uyle yeni_ 
-.ı-+·- yeni llıtiya.çlan ne teut etmek malaıa. den teemtlıt etmlf obnaamdan dolayı 
~anlar Girit muvaffalayeti dlylo btr Romen heyeti Romaya gele- memnuıyet izhar ebnektedlr. Fakat 
ile şarl{ )'olunda yeni bir merha rek :ıH!.kadar 1ı:alyan makamlan De ııa m&ht!Uer prktakl ukert nzlyett 
le elde. etmek ti7.ere bulunurlar- müzakerelere bqlıyacakttr. Glrtt.., Surtye !lld!ııelert ile UgtD oıa.-
ken asıl hedefleri olan memle. rak mOtal• eylemektedlrler. Gazete-
ketlerdeki faaliyetleri beklenen • Bertin. 1 '(A.A.) - Yarından lt1- ıer ba tkt memleketteki ftZiyett m11. 
neticeleri vermemektedir. baren Qlne tayyare Ue mektup ve taıea etmektedirler. 

kartpostal göııdltrUebllecektlr. 
lngiliz aevkulceyş planı, bu • Buda.~te. ı (A.A.) - RemıS Girit muharebealn,,_ alman denler 

taarruzun, ~hca hedef olan guetiımfn yudrfma göre Kacvtata_ en bqta gelmekte ve bmılardan dtıf
Süveyşe varmadan önce durmuş nm Z81r'ebdekl tevkallcle mUmemtıı manm havadan yapması muhtemel 
değilse bile yavaşlamış olmasın- Zağreb orta elçWttne tayin e<HJmt..,... diğer taarnızlarmda tat:Uade lmktn· 
dan :istifa.de ederek askeri ehem lan U'a§trnlmaktadır. 
miyeti haiz bütün noktalara. smı Lond.ra, ı (A.A.) - Oft Ajammıa 

sıla sanlmak olmalıdır. Çünkü 1 ş A K A 1 gelen b1r habere göre, Bağdat emnı. 
tehlikeli bir, devre geçiriyoruz. yet komilıeal tarafından ~en 
Bu devrecit' Iklim şartlan ile Al- bir tebliğde, genç kral Faysal'ın, l· man sil'1ılarmm üstünlüğü .Al - ___________ _. rma g1rmek üzere hudııdll pemfi o-

man taarruzuna. hizmet etmek. Ynnıla1t1ıvan dü~9r.n lan Ra§lt Allnln yanında bulunduğu 
tedir. Dieğr taraftan Kızıideni- - "' ,,;u blldl.rtımektedlr. 
zi.n Amerikan vapurlarına. ~. • Bily Zİıhni Gördeal, fena halde ~ ı (A.A..J - on Fraıua 
muı Amerikan malzcmesının •inirlerım.işti. Arlca.daşma tali- Ajan.s bildiriyor: 
bu sahalara gelmesi suretile te. sizliğini anlatıyordu. Petrol merkeztertnln haleldm ma-
sirini göstenneğe baflamq buli.r- - Düşün bir kere doatlmı. wn oldUğıı bfld1rllmekted1r. 

Hiller • ve nazı 

lngtltere bugUn bize btJ kad&r §ld· 
det " mra.rta ht~ ederken !!er za_ 
manld ıdyasetlne sadık kalmaktan 
bafka blr §ey yapmıyor. Su slya.let de 
ln!?llterenln hUktlm ııtlrP.bllm<ısf için 
Avnıpayı parçalamak ve sonra iste· 
diğf gibi Ucaret yapmak. 
Aıar.ü yeniden ~ Alman kud

reti A:nup&da bir lttlhlld ı.-ıururu ola. 
rak g~rilndtıgtl gilndtır Jd İngiltere 

tül harbe stırnklernek lçln siyaset a· 
admJanmızm budalalıklarmdan tstt. 
fade etti. Şimdi Franaa Mareşal Pe. 
tenin şahmıda uzatı gören ve mufnfıl 
yalancılıkları ne allka kesmek ı..tt
,._ lıtr ~f bulduğu içindir ld ;lngil· 
tere b!.Be ldn ve adavet bc!911yor. 

Dllfer taraftan !ngUtere. ıtmdlsl 
14:1D ihtimal d•htıfnde balwımıyan bir 
safere erf~cek olsa bile mnnııasrran 
kendi menfaatlerinden mllllıem ola· 
rak barelmt edeaelhd gayet ty1 tını· 

yorua. P'rıul8a ancak fktncf dereClldi! 
~ ~- Daba 1940 da 

nm!f9eematm' ilk Oll" iajı zar.tine!&. 
500 milyon nflflı9lu bir tınparatoı1tık 
olan İ.ngtJtıue cepheye ancak 200 b1D 
ulter sGnd•rmlltir- Halba!rt aynı deV· 
ıet aeneıerce llGrecek bir harp baZU'. 
lamaJrta olcftılunu lllJyllyurdu. 

tngtlt.aN 1dse bir lata lr!andab '" 
hatta bir mbtemleke muamelesi yap 
mak ı.tiyebDlr. Bu blztm ıımrumuzda 
detıJd!r. B4ııı Framaya Avnıpada '" 
dünyada eski mevkllnl temin edecek 
pJdJde hareket edeceıtm. Bu tarTAa 
~ B'raııılelım, yeni niza.mm kU" 
nılmaama ifUrt.klni l.ııt1la.m etmekte· 
dlr. Bunun tc;tn ırran.a IR1lhu ~ •. 
decek yoJda hareket etmek zaruretin 
dedir. İnglliz emperyallzml tahrip et· 
mek ıçm harbe muhtaç olabDfr Fa_ 
kat Fransa bel{asmı temin etmek ve 
bu Avnıpanm ~lıca bir memleketini 
tqkil ederek itil& edebllnıü içtiı suı· 
ha mubtaçtır. 

SfBz hAdi8esinln ferdannda fUDU 
beyan etmek lsterim ki, l1'ransanın 

Uma.nlarmı ve mOnakale yollarm§ ser· 
bestçe k:ullanahlJmeat hakkında riayet 
etttr:mıtk bummnda her zamandM zl. 
ya.de btt karar vennl§ bulunuyortını· 

Reforme gazetest yazıyor: 

Glr!t muharebesi devam edf1'0!'. !Bq 
tan bıı.§a bir muharebe meydam ha. 
Iine ~len adada yalnız askeri de~ 
ayni zamanda milll meaullyetıerı de 
deruh•e etmı, olan krala ve hükQme
te yt?r kalmamqtı. Memlek~tın mukad 
deratz m~nı mUmessillerln elinden 
ayrılmamalıdır. ! te bu sebepli!dfr kt, 
mlW menfaatler fçlil en iyi banket 

eden kral V!' hfilcOmot memleketi terk 
rstır:ırma tah'l.lilIDUI ctml.§lerdlr. Kral 
ve hUk'Qm t şimdi yabancı memleket
lcrdelti :8lc.n'crtn ortasında mtıcadele. 
ye daha tesirli bir surette devam e
debllrcrklcr<l r. 

nuyor • .Ahnan taarruzu esas he- Kızımı ihtiyarca bir adama bile 
definin yanma varmadan yapı - vermiye razı oldum. Adam mu
lacak mukavemet ne kadar uzun allimdi. Hali vakti de yerindey. 
sürerse lngilterenin !başlrca he - di. Bir ay gece gündüz evime 
defteri müdafaa için malik ola· d&vet ettim. Zaten adamm biraz 
cağı vasrtalar o kadar arlmJ!t ?- da. obur oldtığunu da bili~ 
lacaktır. Girit muıharebesinih Ve bu yüzden gayet usta bir 3f. 
neticesi !hakkında göeterllen bed çı kadın aldmı. Ba.pma ne ~-

'-·-..:.- de ~;~ ... ., 'hinliğe rağmen uw- son . - ae ~ .. u.u.-. ··-
rece §iddetle mukay~ edil. - - Ne oldu?._ 

(Bq tMG/ı 1 incide) 
!naanı yerinden sıçratacı.üc dencede 

tezahürata vesile olan. aynt mttlngde 
söz aıan Amerlkanm Fraruıadald e.eld 
bflyttk elç1sl Bullltt de demJgtir kl: 

- Reialcumlıur bize hürrlyetle.rlmf_ 
Si kurtarmak için yolu göstermt§tr. 
alemleket.mbd dilfQrtmlyeceğiz. Hitler 
blse hal'p il&n etmek lı;In, lngiim do
nanmam aa.ye.elnde bize uls.pmadtğt 
bir zamanı intihap edene, harp §imdi 
geldi demektir. 

lOreral Petenıe yekvücut bit' Jdltıe 
tqldl eden m~iıp ntan!mtz, topra· 
rr ftZerlnde zıorbaltklara IMYcfan ver· 
mlye:ek ve bayratına hakaret ettir -
mfyecelı: kadar tere! aahfbldir. 

mesi Alman bareketım ne baha- - .Adam. aşçı kadmla evlmr 
.. ..ı..._ .. lr .? 

l.Mdra, 1 (A.A.) - Fransa bafVl'
kD muavtnı Amiral Darlanm nutkU 
bakkmda İngtUz B1yul m&hflllert ber 
türlll tf'!elrden imtina ediyorlar. 

sına olursa olsun yav~- mezmı. ·-

E pll:ı.n Mail yazıyor: 

Glrtttck! askert kumandan kral ve 
hUkQmctı edadan a·~ılmıığa bUyük 
zorlukla ikna edcb!lml.şlerdlr. Kralm 
ve cesur hUkdm tinin bu dramatik 
nyntı 'an. belki de bir memleket şef. 
lertnl;ı im k:ı.dar Ç""tin ve bu kadar 
lrhllk•ll ıartıar içinde yaptıklnn em_ 
ı;atsiz bir şeydir. Bu hal bUtUn El n· 
l<>r1n m*kkatıcri dllşünmekslzln mü 
cnd ye devam husu.sunrtald kaU a· 

isüyen İngiliz azmini tebarüs 
ettirmektedir. Şarkın ileri Jm:ra .. 
koJlan sayılan noktalarda da AL. 
man tazyikine aynı azim w !lid. 
detle mukavemet edileceğine 
hükmetti:recek birçok 9ebepler 
vardır. Bu siyaset J.ra.kta oldu • 
ğu gibi ~ bir ~ukavemet 
§eklinde tecellı . etmi~ daha. 
ziyade Alınan myet1erın.ı ve ha
rekfttmı önlemeğe matuf teşeb -
büsler şeklinde görülecektir. 

Suriye meselesinin bu ikinci 
nevi mukavemete d<O'hll olup ol • 
madığmı istild>al gösterecektir. 

merbutlyetlerlnJ mllc:ı.deleye devam 
husuınıtıdakl katı llZimlerl.'ıi teyld ve 
tem!n etmekte oldukları krala ve. mn-
11 hınm1Il1!te ı;evrilm t1r 

ı:lml,..rm! göst rmektedir. .A.r&pça lnt.l§ar eden gaze.tcler, ez-
ı..:ı;ynt1an Gaz tte ya%Iyor: cUmJe Al.Ahram, El-lI:srf v Al· 
Glrl!. ems •iz bir :aat ve Sprltıı 1 Mokattrım dı:ı n !!rettıklerl mıı.kalelcr

blr kuv:vet m ,. esidir. Yunan tarihi_ d" dftn~·n -.rnıerlnln nihai zaf"re olan 
a uzu-ı e :ı ıl serisin 'tıugtln <'ilin lnıml rı.nt sena De yAd ve harbin so· 
:,um hayret ve ha,yranlıkl" s:ıyrctU- nunde. Yun!lll!.'Jtanr bııltllycn §an ve 
il Otrtt ~ flmlmam etmek_ reretı J:a)'dcdiyorlar. 
~. ı ltahir!'de çıkan Fos ve Kllo gazete_ 
-ıuı D'Egypte yaz.yor; !eri de ayni mealde yuılar ~ 
Bnttıı:ı ~fi' Yunanlılann !{i!Zl"ri 1!'..!şlerdtr. 

-0--

Kabahat kimde 
Polis - Ne için bu kadar ~ 

lr gidiyonmnuz? .. Bir kadım çjğ. 
nedin iz.. 

Şoför - Kaıbahat onurıdm-, 
bay 'POli•! O da çok yavaş gidi. 
~ 

Köy BeTberinde 
MüŞteri - Yahu, ne y&.'J>L 

yorsun? Usturaya nu tü.kürüyor
sım ? .. 

Berber - Tabii efendim!.. E
ğer köyden ols:ı.ydmız. .. Doğru. 
dan doğruya yüzünüze tükürür. 
düın. 

Bitlar Amerika De harp etmek §111:
lmu geçene, Alla.hm hakkını ga.ııbet_ 
.llleP bllttln teoebblla edenler gibi o 
da mahvoıacaktır. ÇUnkU bfıtlerlyetl 

idare etmek hakla ancak Allah aittir. 
~ ı (A.A.) - 'Onlveralte 

talebesi nazi tara!tan olduğunu iddia 
ettiklcni Llbertad ga.zeteııt idarehane
si: Gntlnde nUmayl§ y~ ve gazete
nin nUshalannı yakmqlardır. Dtğer 

~ de yeni ttaıyan elçlalnln 
Cuma ~il Uruguay 1Bt1klA1 Ablde•l,. 
ne koymilf olduğu çiçekleri kalc!Irıp 
atmak 1stemf3ierı1e de poila buna ma
ni obnqtur. 

K uponlarımız 

Re8!"cl mahfillerin b1I eUkGutundaD 
iti net!ee çılranJabillr ki, tngnız bD· 
kdmettnm e!yuett Amlr&' DarlaDill 
BtlytUt Brttanya aleyhindeki §iddetll 
hitc:umlarlyte katıym müteeulr oıııu
yacaktJr. Bu etyuet 80D zamanıard• 
mtıtac:!dtt defalar açxkça beyan ~ 

teebft olunmuştur. Bu siyaset '1JdUI": 
!nrfllztn dtlfmam her nerede tıutur~ 
tarsa orada taarruz edeceltlerdlr. :stı· 
ytlk Br!tanya bUtnn mihver deVletıe
r1ııe ka~ yalnız kcndlst tçtn değil. 
Avıııpanm tahakktlm altına ~ 
bütlln mflle.tleri için de bir ha.yat ve 
memat mOcadeteatne gfrfşmlf tıu1un°
yor. Btııaenaleyb bu <M§manl her ne· 
rede .ııifmak arayablll.rse orada taldJ> 
etmek :tngiltere fçtn yalnız bfr hak 
delil ~ zamanda armt 1llr a.D
!edlr. 

PulıJ, 1 (A.Aj - D.N.B. a~ 
• bildiriyor: 

Amiral Darlanm Fra.nMya kar 
fi 1nciJi;ı: tecavil&leri -.. 1919 dan 
beri :incili& _ ~ aly98eti ve 

ŞAHİN REİS ..Gu!!'MDnrn &CM! il tow !da aetre~ kupoalllr 
'1.5 lllc1 11umara llc 90Dra era!}ıftlr. PoftlllUaw, ~ stlDe bdar taamr. 
liumış olur.ak ve t~zt günlJ ayna-. edDeOllldlL 

\:Alt1'1'. ltUtlin oku7U0Uluı lcla lllr skpri& ollıall yemi bir ıııerl ha· 
lllrlama:ırtadl. Blrk:ır gt.e kadu ....ıtlıııllıl tafsmtl ~l.,.._lr... 

i'rıma ile impuat.oria.ğun.u da.ima 
1 mıltıdafaa arzmunda oı.tulu )Mlkı
kmda yapılan beya.nM Parls mat
buabılıda kırne:tli bir Wlba ı..-1 
ctmfştir. lngnterenhi Franea aıer 
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- 10 - - ı:.et.. Yarım -.at kadaı' e>- • 
~ I Jıl)'Ol'o ınalflmat • Mıll Kür11e Maçları 
)'e~l"Yarede bir ~ vardı. - K.a h....,..,... ıs-
~ :u=nı~ ıeın__.s:~~-- Faitat bflmediği- Heyecan il geçen bir maçtan sonra Galatasaray 
~ ~~ tlak 8brikada illi ~=j- edre8lerlnl ver- MiUt küme maçlarına dün Şe- 2 1 """' I A • 

riz bir hakimiyeti görillemiyor. 
Galata.sarayın genç ve tecrilbe _ 
siz üç ortası birçok muhakkak 
ı:ı;ollüık fJr&'ltları öldüıilyorlar. 
Mehmet Alinin !bütün gayretleri 
berhava olµyor. Devre sonlann. 
d.ı sarı-kmnızıhlar hAıkim oyna
malarına. :rağmen bir türlü gol 
çıkaramadılar ve birinci devre 
1-1 bcm'berlikle bitti. 

Feneri 
tllttı. ll!f\ı..~· u a f _,ydiniı.. . BiraZ aonra da bu- ref stadınıda devam edilmiş, Be.. - mag up ettı 

~-.ıu.. trı1.:=..... - verun.. şiktaşla stanbulspor, Gala.ta..~. 
'>"ert~ 4~ııtır katladı, ce- geleceklerini söylediler. Her ravla Fenerbahçe takımları kar- Beşlkta ı·sı b 1 . 5 1 ı· 

~~-:!~ ~=.':': ~"":.~ :.;. ·.;:::: ,=::::" ..... - rı.=~~~"'"~;:rı~.; Ş an u ,spora - ga ıp 
"';: de arlwlaşmm kaY dugu ~ Evrakı ~da büvL. bir kala.balığın topbnmas•na se- Milli Küıne Puvan Cedveli tıı. lier fan bir fe-vkalAdelik ;;1 meydana ç*aracak veaikıv beb olmuştur. 
Yatı e~Yi normal haliyle ye bulunacağını lJIXUU"DD. Birinci karştlaşma kuvvetle . 

~ ,e,.n..~ kaybolan., yeri bo- Jar p·-•:.. bu ""' balletae de ben· nn' muvaunesizligı~· ve hak"""İn 
'.'Y.Yar --er değildi saniLi.. - V&ID _. ...... ~g~ h._e tekrar eahili hlnr. t meraktan .kurtuısam.. de zifı yüzünden zevksiz geçmiş 
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"t :"'9la.tıu __.. e - Poli8 daha zivade tayyare ve Beşiktaşlılar Ş-1 galip gel • 

1 
'iarry0rdştı, Hava yavat ya- ~en ve ne vakit havaıandığmt mişler, ikinci müsabakada da Ga 

~ı;attr. A .;. _ _,,_u. Genç motörll ya- ne -'·! eşgul BiJhassa gece· ıatasaraY oldılkça canlı bir oyun 
1\ ~P. ı...:1~la.ra doğru sil.zül- a:arrıb- ~ .. :1atın' de .. yola çıkan bu ııe y~ -..ı .Alçald 

0 
· · nm u ....... • dan sonra F. Bahçeyi 2-1 mağ 

. 1 tne•-· r. enızın on nin nereye doğru uçtugu hip et:mı.ş" tir. !l'L&.t;la.rm tafsilatı 
1.: 0t'du "'" kadar Ustiinden u- tayyare · Bakal ne-~lal' ·· Kurnluklarda tek tük 

8
• ınera.kla beJtlenıyor.. mı sırasile veriyoruz: 

,...!atın~:~t.hŞatolarm, yaWarm tice n~~!acakta k~e gelse, biltün B~lKTAŞ - lSTANBULSPOR 

A. Ordu 
Altay 
lst. Spor 
D. Spor 
Gençler 
Harbiye 
Mll8. Spor 

ll\ 
15 
14 
l5 
15 
11 

11 

5 
6 
5 
4 
3 
4 
l 

ll 
5 
5 

23 
19 
20 
21 

44 
30 
35 
32 
30 
21 
29 f:ll~. (; ı\fif rşı:ldar görtmü- - .P-' _,.:ı .. ,.A çıkan- Günün birinci müsa.bakaet 

"llJ'a t cnç ı.reçon hı\dlselerden bunlu kolaylıkla m .. ,...-- hak~m Fridun Kılrç idaresinde 
?l'du~.ttucduğu ıslığa '1evun e _ ıabilir.İJaşmdan aldığı yaraya ba- Beşiktaş _ lstanbulspor arasında gelmişti. Herkeste takımlar na _ 

~a~)·are ha - _,:ı_..e olduk"" şiddetli yapıldı. Oyuna Beşiktaş başladı. lstanbulspor başladı. Ve sol - sıl çıkacak diye bir merak vardı. 
.zan ğ dıı-n- .... ı- .,....~... .,... Bu &kmm akabinde siyah 'beyaz Hak-- c....ı '"----hı."" Bola ea a uu .. ,.,r, aUü~ Bu sademe lle dimağ dan inen siyah.beyazlılar ilk da- . .,..... ~ A.~ .. Oyuna Fe-

iKiNCi DEVRE: 

~"',,.lta aran Ya.t~r. pilot sa.bil bo- ı~·.:._..:ı ba.Zllarmı kaybet- lılar oyunu l stanbulspor nısıf kikada siyaJı~beya.z kalesine teh nenn merkezden inkişaf eden lbir 
·ın,.1,. 1Yol"du. Na·-yet ~leri hassal&n..,...an demektir sahasına intikal ettirmekte güç- 1. . 1 1 *""la. kesiJ-ıı..1·ıcn bir-•~-- 1·ıe a.. ..... ~ "' Pa ı ......... ı;v- -n•rmJZ var il B . t ......... ıkclı odu ar. Kadirin aı;til .kale ~ 'CU ilAUU uag-

~'. 'I'..... r &dr.. Kendi ... endine: meı»e -- ·· lük çelaned er. u vazı ye ~ 9
.. landı. Biri""'; d&kı'kaıda Gala.tasa _., .. d "rd" Bu d direklerini yalıyarak avt oldu. • ..... 

. ~nı. ------'varmış. Bu _,:ı .. teı,Jorıuıı zili çaldı.. dakika ka ar su u. ara a De b'da raylılar kazandıkları n .. : frikik. -sı_ 9'UJllUU auauo cı· 1 1 - '-'adı:kl vre ı yetinde oyun müte • _.. 
A.:>ol Cet> kıZ dışarl çrktL tstanbul~r u ar yi:l,.l\ru ·arı vazin ve devre aramnda biraz ten istifade edemediler. BJrinci 
·?:; J.fo~~~ ~ çakı ~ı:tardı.. Ge.:.S sonra dokortı çağırddar. ilci mühim fırsatı heba. ederek sinirler yat.ışmııg olduğundan da- maçın hakemi ne kadar kötü ise 
tib{" Qir nü biraz daha yavaş- k dini iki mtrhakkak golil kaçırdılar. ha dür.giın oluyor. lO uncu daJ<i. bu mUaa'bakanm h•Vmi Şazi 
·~ ()ldu an için tereddüt eder Hasta ya:nız kalınca en . Dakikalar ilerledikçe oyun mu dakan fübaren Istanbuılaporlu - Tezcan da maçı 0 

kadar dikkatli 
1'11: • :Faauı.ı derhal ka.rarmı t.oparıaınağa ça.ıı,,tı. Uswı ~ tevazin bİ'r cereyan aldı. Ntha - lar ibiraz ağır basmağa. 'Ye hafif ve iri takip ediyor. Oyun beşinci 
;::"' A<.ia.nı dır uyk-~~~!tr'=u· nı:=ve- yet 10 uncu dakikada bir Heri bir üstünlük kurmağa. muvaffak dakıkada sUratlenmcğe ve Fener 
""'" ~ sende... :tan by11<>.....,..-:· ıt pas alan llbrahim adu bir oütle oldularsa da .kale önünde becerik kaleei tehilkeler atlatmağa ha§. 

~lllt'etı:ı,1 başını salladı. :saşmdan ınet edemedi .. uyum:· b~yan ü Beşikta.şm birinci golünü ya.ptı. sizlikleri gol çıkarmalarma mAni la.eh. Cıhat çok glt7.el kurtaıışlar 
llatna attr. Elindeki çakı ile bulunmak arasında el ::.;u - Jki dakika sonra da lbrahimden oluyor. Biraz eonra maç yine yaparak birçok tehlikelerini at· 
llr hi Ylıkarıdan kulak üstüne cadel8)'• tutuş.tu. Nihayet p bir ara pası alan Hakla ~· mütevazin bir seyir aldı. Da.ki _ tatıyor. Galata88.rayltlar oldukça 

~llltıy~ ~ara açtı. DW.erinl sık- oldu ve gözlerıni kapadı.. Şifi ikinci golünil yaprnaJrta güç kalar ilerledikçe lst&nbuJaporlu- fazla akın ypaıyorlrs da el.ıha 
,., fll1att~randaki pencereden de- r ...ıc-terini • ......n saman ın1: A""'-edi. Oyun jki gole rağ- lar magwliibiyeti kabul etmia gibi henüz iki tra!ta da bariz bır bit. 
• 01'1

11 
'r. ŞaJı:aklarmdan kanlar Tetra 5';ıyan ;;:;. saatin- ~ ~~vazin oluyor. Fa.kat bu oynamağa, buna mukabil ~ Be. kimiyt yok. 13 üncü dakikada 

~ ~hiİct :-.~.YYareyi sola devlre- k&rŞISIDa raolsd gun• u anladı. Yan geçen 12.?.akika. zarfında hake- şikta.şlılar ağrr lbasmagaw lh. .. ~ıa.dJ. Nacinin ya.kından sıkı bir şiltii :•ı a 1!.ıu ha.Irk ılarm h yrot~ den ııkpm u i . . , ___ ..ı al UC19' di-.ı;... CA."'"1akla Gal tasa a tastnd ç a ~--ç d~ dil Baş ucunda b r ~a- min verdigı garıp JUUcu•ar h - lar. Nihayet 37 nci dakikada Şe. •"fi"" ... ::-,- :ı a ray 
lt Çal'J>tı Ta kanat Ustiine kunılu- \al-a ~ .. Yalnızdılar.. Hasta Jun mUtıemadiyl!Il prot.69~U ref sıkı lbir vole şiltle Beşiktaşm kalesi mühim bir gol tehlikesi 
ıı lıı.ıı11 . Pilayya.re parçalandı, yu- ballCl vl a"mazltk ve aptallıkla mucip oluyor ve oYUJ1U da çıgı. her an beklenen dönlündl golü- atlattı. Dakika 17. Mehmet Ali -
, t~;ll ?t kafaınnda1."i yara-- aynı an ::m ytızüııe bakb.. Ya- rında.n çıka.rJ'YOrdU. Nitekim 21 nü devre aonuna doğru da Jbnı.. nin çok güEI silrerek ortaladıtı 

-.'ll~al' e ınleıneğe başladı. Ko- yanında • eğildi: inci dakikada lstan.bulspor al~Y: him gü7.e1 bir kafa vunışile be • topa ye~n Sallhattin aıkı bır 
lıt l'dıı~· 'l'ayyare içinden pilotu · baDCl ııaaıaya doP"U hinde verdiği acaıp penaltı ışı şinci golünü yaptı ve bu zevksiz filtle Gaalatasara.ym birinci go. 

l ~ü~· lhyı.rrndı. _ Patronun se!Amr var .. l!fler büsbütün berbat etti ve. ihakem maç da 5-1 .Beşiktaşm galibi _ HinU yaptı. Biraz sonra da Fe -
Şallıbaaek aldılar. !ki bahJiçı voıunda.. . . seyı·rciler tarafmdan dakikalar · :vetile netioelendL Bu mii8abaka· neriiler kaza.ndıklan bir frikik -
ille u.Yd ını bu küreklere bağla - · Ha.st:ıya birdenbire can ~eldi.. ~ca yuhaya tutularak taltif edil... ya takımlar şu Jcadr()larla çlk •• ten Küçük lı"ikrelin ayağile be -
{· IU"nıa bir aooiye ha.zırla- y akları kIZ&rdİ. Gözlerinın içi -&'fi>- JlllHm'm ~ği penaltı. nu.,lardı: ra.berr-· temin etmekte iÜçlÜk d,•Yyıır . ..::!ı Yatakta 4otJ:ruk1D: da kalecinin eline çarparak gol ~::fıer. 23 Unaü clM•Ma "',,.~. ecıyı bu derme çatına •--· dak"kadan o BEŞIJ{TAŞ: hakem Fener .-ır. müdatlinl mtt. ~ ~ e .Yatırdılar. - Demek haber aldmız .. Na- olmadı. Bu ı sonra - eldi -e 
t,.. akr.n kn..ı.e d ,g-ru yu··nıdü- --ı...... .k_ ... ft .. da,.,._ yun ~erdenberi görn;ıecl.iği • Mehmet Alı • l'avuz. l'eva dteaen dolta.yıve ~-~ • .,;::_ {Ilı-,.._ ..,._ "'" _ r .... k kolay ve 

0 
_. ...- miz ve yıne aynı ihakcmın ıdare Rifat. Halil. lliiscuin - Sabri. k _.llUAU ~~ ~~ 

r ·.uı 
11 

Y" ettiği G~ _ Galatasaray, ve Hakkı. lbrahim. Seref. Sükril. at Fenerliler 10 kişi kalmaları. 
~lt ..... aat sonra giin ağardı... buL. ıuııdu .... ı..-ı.-~n idareettig-i Hay lST"'N~" r..POR: na -~en kalelerini yme· -''-"! "aıııa .. ~el:'akhlar sahilde kumlu· _ o halde muvaffak 0 yine vu ,._QIMA&. .n •ı:>uı..o 'aot;"' 6..-. ~~- ilan tayy . ....... ...,. _,... darpaşa _ Işık lisesi !lla~J~ı mUdafaa ediyorlar ve KilçUk 

roı3e l· areyı go ..... en .. -- dMe...-·· f notu ol- andırmağa. başladı. 37 ıncı dakı- Jl'ikrt:t • Faruk. Scf er OtMl. Fikret ara aıra Galatasaray ka. 
r-;ıiıı ha~;~uştu. Herkes ta.yya- - .Eve~ :: t~graf çe- kada l!brahim üçüncii Beşıkta§ Rilştri, , nis _ Kadir. Tarık. 'fi'n- let!i için tehlikeli olmaktan hali 
l{ ı. "a ını biriblrine soruyor duğwıu1: f f brikadan golünü attı. Devre sonunda Is . - ntlt. 8tl/e1Jman, Jl'ohri. kalmıyor. 3S ilncU dakikada Ya-
QşJtt . kildi Bir sa.ate kadar a ..... penalt.Jd b H&k kf ;;ı -Ç't-ı. IC~l~ ?.Uyük bir faaliyet va.r •• - bir heyetle bir dokf.oT gelec.,.... ta,nbu18p<>rlular an ır em: ll'M'idıun Kıhç. pnn çe ıs• n~uı bir şütü aynı ~lhıı "Yu Yataklar j •inde b8.la -'-• gol kazandılar ve birinci devr..- G. SARA y _ F. BAHÇE rıe!asette bir plonjonla Osman 

~ .... _ Yat .. -· . _,_ bu ...... ıriJde 3-1 Beşiktaş lehine lurtararak bir hayli alkışlandı. 
1-"'lı ilık an gencin ba§ı sarılmış, - "Ge~ .,...un.,. 9'<"" Sıra gUniln en mühim maçına Oyun i.i7.erinde iki t:arafm da iba.· 

ı.ıli. P&naıınanla temizl•· . 'iP-~ ~;:":":-:::::=-iei~,D#JfJtlf'U~~~.,.,.~~J;=net~~icel;;e;ndi;. ~~"i'zinl--------~,:;~;--~~-,------T--
~~~ &'Özlerini hafif a.raia.dL , - • i 9' /l-w 1 Ga··na/ı 1b.iııc ~c!a bir doktor vardı. Ev 1 1"'. r H • 
'.Sad 2ahat veriyordu: !!!J~i,~'~· .. ~~~~~·=:-:::::~=~=~ dtliı:ı ;rı:.: şidd~tli olmuş .• Ya-
n'lidan ~gij· fakat bir iç kan~- -ıwuan telefODWl ~k düzgün ıbir ~ ~· Tit-

e bir 0ı-kula.bilir. Bu an içm ~ ~~anna çar. reyen sesle devam etti: 
"elet' korkuyu işaretıfyecek 11esi, boŞ odaJllll Gözle gör- - Onu öldürdUğümtl eöyler-

" li'aıta{'0k .. Ateş biraz yUtsek pa çarpa. dol~~ sesinin sem inanmaııemıs.. Fakat artık 
it. nab·z normale çok ya- :ınek kabil olsab_;~;;;; aell'dt o y8J?3.lllJY0r ki .•• 
1\ !lata b' bu şaştmtl!.~i odacn dağılan 'MUstantik, genç kadmı omuz. 
VOJt•- .... 1raz daha gözlerini açtı.. belJd .. .Araı-:6- allı gUllü .... -n lanndan tutarak koltuğa oturt-

ı..o. "il yerme .--·· tu. o....;nı· yum1-tarak:. 
bo:vı karşısında kumral, basırrı.u" arneii jake1Dle- ~· w-r-~aı u bir gen<; k1z duruyor- diki}oıış Jrol~..-.aıfti bl-... daha _ Biraz oturunuz .. Bır kahve 

l"lı:ı..._.. _....ıı • •• ine ~- ·- · · · s'-=..ıeriniz yatrşır. eti h -: ~a merhamet yıuul. sinın uzer. ....un §ekerleme- ıç.ınız.. 1Jl11 I • • 

tii Yan fif nemliydi, Bu içli il- yerlettirdi ve ya;it.ı. ()dacmJI1 - Hayır, tBtemıyoruın. Beni 
gu tJıda kendi esrarengiz ııin bonıltusUflll örJeriııe bakan- de l)JdQrU.rrilz. DU.şünemiyereğim 

. neldU. Talih ve teeadüfleriıı ~&(ık kıı:1&~mı seyre dal. bir hale getiriniz. Ne olursunuz .. 
._ -tıeıe relere ve daha ııe gibi ıar Mehnıedin Yatvarrnm sim ... 
~Cilt .• ~ sürükltyebileceğin:l dil- ~ sanırlardı·: emifti. _Peki bayan. BOtiln bunlnra 
l!tıeıerlüınbilir ~undan eoara da-- ,Aradan~ ~eri bil- sebeP ne olabilir .. Anlatır mısı. 

"- ıı ıtna01acaetı?. Bir genç pdıD De çıJamYI:..,.. nız?-
t.tllınırm k~~ıuı iller yolua- ~ bir~-"' m•48,,.,,,,ıar Genç ~~r ~~k~~ daha 
~er ht. ... --6~.. jadr. Uf~~~t ...a.;: ::i.1.--ln.. yaktı. !ki üç ııt:1es ~·ı LA.:n son. 
,~~ .taaarJandıfr gti aJt.- Qııeri~ ~...!:do.~ ra binuı stl<Qnet bulur gibi oldu. 
"'erilnıı:talktinde ve zamanmd& Etekler! ~da d·~·-;k-;ladJ, akim& Çantatımdan (irkardığt ufak ku. •·•L- . yarııın _.. ..._.. tuda.n bfovaz tozu alarak kokladı. 
~t!. · n~ y ge1Jni4ti. Etrafına ~: ve yavaş sesle anlatmıya başla-
~ llleaeı bu acağı bır te pkirli odaCIYI gooın dı: 
~ ak~ klSgktea çık dl. Ara _Bundan yarun saat önce 

~ıttı7 içiJı Yapdaeak tet Jo, pat- ~u~ fle1ID oddl~. her 'l"1'! ohJJ> bitti. Onu seviyor
~tn.lln lı&bef. alabtJmelıtl. Hele _ ~ ~· AJP dum. M& tapıyordmn. onun için 
fı\t~ ıa~telere aaetmeııl Iİ yok .. Gelmedioda,yı IC-· Beldi- kendimi öldürebileceğimi tasar-
''tı>t ~ Ancak o zaman. _Sen b8D& lıyordum .. Halbuki cemiyet ka. 
~,'°"!rebiJ&beri olaca.t ve tali- ....-'im.. . . ---........ 181- nunlan beni ondan uzaklaştın-

ı:ı.._:. 'IQt ece1rt1. • Ye;;;~ 11&1""""-~ yordu. Ona ktyacağnnı düşiine-
;ıt. ~taiında· hafifçe kmul- bl ve ~· ~~ mealim bile .. Fa.kat bir otelci bu
~tlir<>rd 'lk IÖZleriyle de • etrafl ç.ntaSIJll firiatarak ~ ku- na eebep ol&ı. Bent ıstrraplara 
"'<l(la d il. k&ryolanm ayak u- b ktI M-.nrn Dolaşa- vuvarladı. Biraz tuhaf değil 

ııı "'- }) uran genç kız seslendi: ıran btr si~ yaktr. sıra mi?.. Bir otelcinin hayatımda 
~ıv0roktor .. bakm hastamız kı· ~ iqllliT" bati~· Ara.yor elinin müeff!'lır olacak hi\.di C'lere öna. 

ı "'Oltto'" ak halkalar yapı _-:ı' Bu vak olmasını belkı doiru bulmaz 
~ r k 1 . ,..... durar · • .ı. -2..;;..tn·<n""u. • 11..: ~ u aktan geçme göal-- h reketi.r"". "°"·-·: __ , sınız? .. Meselenin içyüzünü an-
~tı. ~inden hastanın yüzüne bir d: kaf>I acıfdı ft .ak ;;rl1' ;-. !atayım da ba.km .. 

da sn-aya koymuş gibi anlatmıya ta kunsem yoktu. Baiışladıkla. 
devam etti. rmı boşunaydı. Karşımdaki a. 

- Bakın müstantik bey, dedi. dama baktım. O bana uzaku ar. 
Size hepsini baltan 8003 kadar tık. Kalbim birdenbire l>oealrver
anlatayım. Dertlerini dökecek di. Yabancı olan erkeğim akşa. 
insan bulamamak bir dertli için ma berumle kalamıyacaktı. Işık 
çok acı şey. Bu anda günalıları. lar vnnınca ayrıldık. O kansma 
mı jtinı.f ettiğim i<;in kanun ai2 döndü, ben de içimin iayanrna 
biraz da beni dfalemek mecburi. kapıldım. Fena ihtimaller dur
yetini veriyor •. Ben de S()yliyebi· nıadan kafamda yarıştılar ... 
lirim. Ben artrk rıarasrs, hamıaiz ve 

O, beni. Mttcı olduğum mağa· ışsizdim. Belkı yine hayatımı 
uıdan I..Aleli taraf'Jannd.'\ kirala.. kazanır ve saadete ererdim. Yal. 
dığr eve getirdiği zaman ~ene:. nız l1U var ki; bir kadm için tek 
tim. Evlenme adalclarma ıııan- mana!U a."?k olan neşe bu alqJam 
dım. Onu bektr biliyordum. İki vn.ğr bitmiş kandı! gtbi eönmUe. 
ay çılgınca yaşadık. Bir giin ona ıu ... 
ana olacağımı söyliyecektim. O Geoelerim b<)f hUlva ve kuru 
~e<'e c,·c gelmedi. Brt<' i ı.:ünii tac::nrl:ıvışlnr nra~ında ~e<;tİ. Son 
i)ğrt'nd1m kh Anadohıda r.ezmcl<- karnı'lm ı Urkmcdtn verdim. A· 
te olan kansı gelmıfi.. Artık o ILc:lnn <'ellitt IRr gıbi burnuma kan 
c;kisi ~ibi bana gelmivecekmiff.. kokınordu. Ertr .. ~i ı:ı.-rbah elımc 
DüşilnUn bir kere mUstantik flC('Cn bir çimdik nr8"11ik hıwa. 
bey. Gendiğimi ve mukaddesa. tJma ron \•ereC'okti. Bu 19.z.ımdı. 
trmı baiPşladrğmı erkek akşam Fakat mtistantik bev .. lnsan ken 
garipliği cöken odama yabancı din~ kıvamrror .. 
kalacaktı. Ben karısmm hakkını • 
bilmiyerek çalmıştım. Fakat o Hnr.ırladıfıın ?ı hırl<' her ş._-.\. 
vedi RY sonra doğacak yavrumu- den kı\Pmetll ohıv<'rf"'rı hn\n1ımıı 
zun cemiyet haklarıru çalıyordu. son v.eı:-enıedım Ona .. ıx-nı nida.. 
Vakit geçirmeden htt ~areye ~ t.A.na ıçırdlm:. Onu öldürmek!<' 
vurdum. Doğmadan öldürdüğüm rah~ta <'r<'CCj:'lmı sanmıştım H.,l 
coouıhunun acısiyle hasta.hane. bulri onu tııparc11 ına ı::evlyormu 
den C'ıkarken ona kapı önünde şum. Artık C'Jldıracağım .. Onsuz 
rastladım. Beni bekliyormuş. Bir vaşıvamıvncarrım. Beni C'<'ktİ,,m 
otele gcld;'< D ft<'N' isimlerimiz iı;kerıl'f'l rdC'n lmrtarm .• Öld'ilriin 
\'azıla<'al<tı :-:. ırdı•lar. Ru 'ıl ~i olf'un fonnhi'ttm Rôrcıtl. 

- Evli misiniz?.. 2üm c "nı'' t bnnden <' 'r ,. 
Birl:birimizin vtlzüne bakıstık. !!iı1 .. 1' ••1•nl rmr:ı'. ' rdım et hı 

Doğruvu ı:öylc11tek imkfinsrzdı.. ve beni gilmıhnndan lnırtnnnn .. 
- Akrabam .. diyebildim. Yalvannm size .... 
Bavulwnu odama çıkardılar. IJEM'A N A T/lSI( Al 

IKINOI DEVRE: 

Galatasaray başladı. Bu dev. 
re Fcnerlıler tn.kunlarmda bazı 
yer değiştirmeJeri yap:ı:ı..ı&l'. 
On kişi oynamalarına f8imeıı 
devre bidayetinde oyun yine mu 
tevazin oluyor. Galatasaray or _ 
tası yine birçOk gol fırsatlarını 
öldlirüyorlar. Dakikalar ilerle -
dikçe san-kımuzılıların ağır bas 
tığı görillü)'Or. Nihayet 10 uncu 
dakikada beklenen gol oldu. Mu 
tnfadan bir pas alan SaWıa.ttin 
sağ 7.aviyoyi bulan 8llkı bir şiltle 
Galata.sarayın ikinci golünü de 
yaptı. lki daıkika Gal&tasaray ka 
lesi ild miiıhlın tehlike atlattı. 
Bu vaziyetten sonra Gala.tasa. 
raylılar iki golil kafi görmüş gibi 
işi gevşett:itcr. Fenerliler bera _ 
berliği temin için çalışıyorlar ve 
on kişi olmalarına. rağmen daha 
dU2gtt.n oynu~·orlar. Fakat onlar 
da gol çıkaramıyorlar. Biraz son
ra Galatasaraylılar yine hA.kimi
yeti aldılar, fa.kat yioo üç orta 
w billwısa mer'kez mUheirn Ce. 
ıı.mil eline geçen blltün fırsatları 
öldürdü. Devre sonlarına dognı 
oyun ağır ve zevksiz bir cereyan 
nldı. İki tarafta da kanrksam.Dj 
hır hal görillli) or. Oyuncular 
koşmak değil, dolaşır g.bi oynu 
yorlar. Son dakikalarda Niyazı 
nin yakaladığı bir fırsat Galata
saray kalesi için tehlikeli oldU) 
sa d:ı, Osmanm yerinde bir mil 
dahalesi bu telılik~yi de atlattı 
ve ibu heyecanlı ruUs.ı.ba1ra da bt: 
~ide 2-l sarı kırmraılılar le
hine bitti. 

Bu maça da takımlar ou kad. 
rlarla çıkmışlardı: 

FENERBAHÇE: 

Oihot _ Mıunnm.er. M1lrtıt -
Ömer. Zevnel. Lebib K. Fikret. 
Yaşar, Ali Rıza. Niw::i. Naci. 

GALATASARAY: 

Osmatı • Faruk. Adnan Mu
,rıa 1<.1m1cr. Salim • Sa1d1ıattitı. 
Mu11tafa. Cemil. Bulnıt. Mtila
mct Alı. 

NASI!. OYNADILAR? 

Oywı başlar başlamaz. her ı· 
kı tarafta da katt bir galibiyet 
almak arzum göze çarpıyor. Fa.. 
kat ild takunm da 383fı yukarı 
en mühim elemanları eksik. Fe. 
ııerb.'lhçeliler mütemadiyen en 
miıhim ve yalnız kendi üaknnla· 
nnın değil, belki TUrk futbolcu 
!erinin en iyilerinden biri olan 
Kilçi.ik Fikret ıle akmak iatiyor • 
Jar. Fakat bu seyyal oyuncu kar 
şısında yine S{'yyal ve enerjik 
bir oyuncu olan Salim Fikret! ı 
yi marke ediyor, ve tehlikeyi ya 
n yanya bertaraf cdıyordu. Fc. 
ner müdafaası oldultça sert bh 
tabıye tatbik etti ve hatla b .. 
lıususta bıraz ileri gıden sa 
müdafi de O>ıında.n <,;ıkanldı. H.ıt 
hattı oldukça iyi oynadı ve bıl· 
hru l Ömer temayuz etti. 

Forvet: Birincı rlcvrede 1\ ı 
dcğildı. Va.sat bir oyun oynadı 
lar v~ bıllıassa dört kışi kaldık 
lan sonrn blisbliturı bozuldu! ır 
l•, kat \kıncı devr da.hıı dilı.giiı 
\ e deplfu manlı bir oyun çıkar • 
dılar. Cihat: ber.mutad birçok 
rollere manı oldu ve 90lc alklf .. 
lnndı. 

Gn.latasaro) a gclınce: lyi bir 
umindc)di. Adnan - Fnruk ha.t 

tı var.ifolcrını muvaffakıyet!~ 
başardılar. Haf hatlı her zam&n 
kınd"n da.ha dw+,rUn ve şuurlu 
bir oyun oynadı. Fakat Uç orta 
nıuh ıl'ım ıkı rıçıgın gtizel oyunu 
na rnuka bıl vasattan ,ısağı ve 
rıetkesız bir oyun oynadılar. 

JJ k m Şazi Tcg(_-an bu maçı 
u~ ıdarc ctmıştır. 

F . BAllC'E . B&<:>l1\:TAŞ 
B. TAKl.Ml~Rl 

~ ~~nı şa.Juıklarmda dolaiW:- = baftyfe ın~ik atıldı: Genç kadın birdenbire austu. 
~~·· ı:ı. .. 

1 
__ Yavaş yavae göderln1 d' ~ kadm nr.ıenne Bir&S ev- Yarıya kadar yanmış olan siga

~- ~latı:nda bir mtna.mlı:k ı. _ y:0sıantik beY·· Btılam2- rasmm külünü halmm lliJeıine 
" doktora, bir de ııast&- "1 te1efaoda aradJm. · itirafa dökerek ayaimm ucuyla ezdi. 
'-3'tJ> ha d6ndU. Elleriyle bir iki dJIJl Gelctiln-· Her ~ Kızrl dudaklarmın içlerini dişle-
h...ıa.t &ı-ekette bulundu.. Tek- ~ .ılaA bir bal riyle çimdikledi. Gözleriyle oda. 
~.. .;:ı kapayarak dalar gibi MQsiantt"k yarı m bir .,nç 0: mn bir k~ne daldı. Bir eliyle 
-"'it ı.. at başucundakileri bil- :·-~ clafO de ta de · · · b -·,..uru ~-.r dldı:atıe dl-"·--·. de ~.._;=:.u. Bu. kadınm,_~ çan smm nsmı Urlm" • 

Fakat bir odada kaJamıyacait. 
mw sbylediler. Buraya Jradar o-

1 
y b .. d \ 

lan hidiseler biru nonnal ~bi.. a.nn, u ıutun a 
aen de öyte sanıyordum. Fakat (Olmu 1) olmaz 
otelcinin ihtarı beynimde trrb. --~--...-.---
nalar yarattı. Demek ki havat. 

Dün Şe?'C"f stadında milli kil • 
me maçlarından evvel Fenc.roah 
c:e - BeRik~ B takmıları karşı 
laşmJllar ve küçUk Jl'encrliler 

--~" '"'.JV"'"'" ..1-'" pa.a•,-:1'1 _ .. .....ı .s...ı..ırıacı yardu. Söyliyeecklerini kafasm· 
......._ gen~ kıza eordu: UJ•-~ .....-.ı aw- ' 

(Lütfen Sfl't/fo \I {"'·iri.,: ı 



1 - V AKIT 2 HAZİRAN 1941 

BOG ZiCi VAPURLARININ YAZ -; T ARiFESi 
Pazar an başka günler için köprüden iskelelere 

KÖPBtJDENı 
S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S,D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.J>. S,D, S.D. S.D. S.D. S.D. S.J>. S,D, S.D. 8.D. S.D. S.D. S.D. 8,D. 

6,15 7,00 7,20 8,00 9,30 11,00 11,20 13,30 14,4 o 15,00 16,05 16,10 17,20 17,30 18,25 18,40 19,15 19,45 19,50 21,10 21,15 
a,1s 7,3c s,oo 8,4o 8,50 9,10 9,45 10,00.10,30 ıı.ıo ıı,45 12,ao 13,05 13,30 14,25 1s,15 16,1)() 16,45 11,15 11,so 1s.oo ıs.ıs ıs,so 19~0 

19,45 20,30 21,15 22,00 23,25 24,15 
Kuzgnncuğs 

Ortaköye 
BeylerbeyiM 
ÇengeJköye 
Kuruçe~eye 
Arruıvut".cöyo 

Va.niköye 
Bebeğe 
Kandilliye 
Küçiik Plaja 
Aoııdoluhisara 

Rı1melihi'>ara 

\ 
ı 

6,15 7,30 8,00 9,10 10,0( 10,30 11,45 13,30 14,25 16,00 16,4517,25 18,15 18,50 19,10 19,45 20,30 21,15 22,00 23,25 24,15 
7,00 9,30 11,00 13,00 14,40 16,10 17,30 17,55 18,40 19,15 19,50 21,10 
6,15 1,20 7.3o 8,oo 9,10 10,00 10,30 ıı,45 12,30 13,30 14,25 16,00 16,45 11,25 ıs.ıs 19,10 19,45 20.;w 21,15 22,00 23,25 24,15 
6,15 7,20 7,30 8,00 9,10 10,00 10,30 11,45 12,30 13,30 14,25 16,00 16,45 17,25 18,15 19,10 19,45 20,30 21,15 22,00 23,25 24,15 

7,00 7,20 8,05 8,50 9,10 11,00 13,00 14,40 16,10 17,30 17,55 17,5518,40 19,1519,50 21,10 6,15 
7,20 
7,00 
6,15 
8,50 
6,15 
6,15 
7,00 
6,15 
6,15 
6,15 
6,15 
6,15 
6,15 
6,15 
7,00 
6,15 
6,15 
6,15 

8,00 8,50 9,10 10,00 10,30 12,30 13,30 14,25 16,05 17,25 17,55 18,15 18,40 19,45 20,30 21,15 22,00 24,15 
7,20 8,00 8,05 8.40 9,30 9,45 10,00 11,00 12,30 13,30 14,25 14,40 16,10 17,30 17,55 18,40 19,15 19,50 21,15 
7,3o 8,oo 9,10 9,3o 10.30 11,oo 12,30 13,oo 15,30 1s,oo ı6,05 11,30 1s.•o 19,45 21,10 24,15 
9,30 10,30 11,00 11,30 12,30 13,00 14,40 15,00 16,05 16,10 17,30 17,55 18,40 19,15 19,45 

·1 

7,30 9,10 10,30 11,0012,30 13,00 15,00 16,05 17,30 17,30 18,40 19,45 21,10 24,15 
7,00 8,00 8,40 8,40 8,50 9,45 11,00 13,30 14,40 16,10 16,40 17,20 17,55 18,25 19,15 19,56 21.15 24,15 
8,00 8,50 9,45 11,00 13,30 14,40 17,20 18,25 19,50 21,15 24,15 
7,30 9,10 11,00 13,00 15,00 16,05 17,30 18,50 19,45 21,10 24,15 
7,00 8,00 8,50 9,45 10,00 13,30 14,40 16,40 17,20 17,20 18,25 19,50 21,15 24.15 
7,30 9,1011,00 12,30 15,00 16,05 17,30 18,45 19,45 21,10 

t<.:tnir~ana 
Kanlıca.va 
tstinyeye 
Çubukluya 
Ycnlköye 
Pa'8bahçeye 
Beykoza 
Tanıb~·ayıı 

Kire!)bnmana 
BüyUkdereye 
Sarı yere 
Venlmalın.IIcye 

SütJficeye 
Rumelika\'llğma 
Anadolokavağma 

AJtmkuma 

1,00 7,30 8,00 8,50 9,45 11,00 11,30 13,30 14,40 16,05 16,40 17,2017,30 17,40 18,25 18.40 18,45 19,50 21,15 24,15 
7,30 9,10 11,00 13,00 15,00 16,05 17,30 18,40 19,45 21,10 24,15 
7,30 8,00 9,10 9,4511,00 12,30 14,40 15,00 16,05 17,20 17,30 18,25 18,40 19,45 21,10 24,15 
1,00 8,oo 9,45 ı l,oo 11.30 13,30 15,oo 16,10 17,40 18,45 19,50 21.15 
8,00 9,45 11,30 13,30 15,00 16,40 17,40 18,45 19,50 21,15 
7,00 8,00 9,4511,30 13,0IJ 13,30 15,00 16,40 17,40 18,45 19,50 21,15 24,15 
7,00 8,00 9,4511,30 13,00 13,30 15,00 16,40 17.40 18,45 19,50 21,15 24,15 
7,00 8,00 9,45 11,30 13,00 13,30 15,00 16,40 17,40 18,4519,50 21,15 

7,00 8,00 9,45 11,30 13,30 15,00 16,40 17,55 18,45 19,50 21,15 24,:1/'i 
7,00 8,00 9,45 11,30 13,30 15,00 16,40 17,55 18,45 19.50 21.15 24.15 

1 - 24,15 seferi yalnız cmnar tcc;I günü akşamlan yapdacaktrr. 
2 - 18,00 seferi cumartesi günleri 15 dakika sonra yapılacak tır. 
3 - 6,15 Rumeli po tası 16 hazirandan itibaren yapılacakbr. 

rakiplerini 3-1 mağlup etmiş . 
lerdir. • • VAK 11 ANKARADAK1 MAÇLAR 

Ankara, (HususV - Dün sa-
bah 19 Mayıs stadında milli kü· 
me maçlarına on binden fazl:a 
seyirci önünde devam edilmiş, 
birinci müsabakada Ma.skespor -
Altmordu 3-3 berabere kalmış 
lar, ikinci karşıla~ada da Al .. 
taylılar Harbiyeyi 3-2 mağltlp 
etmişlerdir. 

ıstaubul atletizm 
bayramı 

Dün Kolejde yapıldı 
23 mayıs 1930 tarihindenberi 

her sene muntazaman yapılmakta 
olıı.n İstanbul atletizm bayramı, 
dün de kollcj sahasında yapı:Imış
eır. · ÇOk güzel olan ve muntazam 
geçen bu müsabakalara diğer böl
geler atletlerinin iştira.ki de &Yl'I

ca bir heyecan yaratmış ve zevk· 
ll geçmiştir. 

Alınan teknik neticeler şunlar
.Ur: 
ıoo Metre: 
1 - Cezmi 11,4, 2 - Muza.f· 

fer 11,4, 3 - Sa.mi 11,6. 
200 Metre: 
1 - Muzaffer 23,3, 2 - Cezmi 

23,4, 3 - Ferit 23,7. 
400 Metre: 
1 - Ancus 53,7, 2 - Ahmet, 

53,8, 3 - Nuri 53,9. 
800 Metre: 
1 - Rıza Maksut 2,8,6; 2 -

Kemal 2.4, 3 - Darılmaz 2.5.2. 
1500 l\ft'tro: 
1 - R?Za Maksut 4,20,2, 2 -

Vladimil' 4.24,7, 3 - Galip, 4,25,1 
8000 Metre: 
1 - F,şref 9.24,4, 2 - İbrahim 

9.44, Sabahattin 9.46. 
110 Manialı: 
1-Vasfi 17,3, 2 - Sudi 17,7, 

3 - Merih 17,9. 
Dlks: 
1 - Yavru 37,76, 2 - Melih 

33,04, Kürkçüoğlu 32,39. 
Gülle: 
Jeba 11.74, Şorü 11.67, Kara

Jemoza 10,86. 
Cirit: 
1 - Kemal 5-1.02, 2 - Varak 

50.86, 3 - Şerif 47.23. 
Çcld~: 
1 - lzzet 3 t.09. 
Yük..,ek atlama: 
1 - Jerfi 1.80, Jeba 1.70, Gü· 

ner t.70. 
Tek adan: 
Çaroğlu 6.18, Necdet 5.88, Ka

maryotis 5,81, 
tlç adım: 
Yavru 13.16, Turhan 12,80 Ak

pmar 12.30. 
Sınk: 
Halit 3.25, Miinir 3, Buttcı 

fleld 3. 

VAKiT 

1 

ı 

1 

.Jazetede Çl.kan o1lt1lıı yazı n 
reaimlertıı hukuku ınahtuzdur 

&BONE 1'4..IUFESJ 

Mem1elret 14emJekel 
lc;lnde dıfmda 

Aytılr ~ l6:5 IU 
ı ayWı tflO 126 • 
it aylık '711 >12Cı • 
ı J1lWı 900 1600 • 
l'arUeden .BaJ.kan BirUğj ıçtn 

ayda otuz Jruruf dü§filUr. Posta 
birUttne gtrmlyen yerlere ayda 
yetmiş beşer lcUruş zammedilir. 

Abone kaydm.J tıUdlren mektuı: 

1 ve teJgrat Ucretını abone parası. 
aın posta Hya banka Ue yollama 
UcreUni idare ilendi üzerine alır 
I'llrldyealD ber poeta merkezhıdf 

V A&rra abone yazıta. 
4dretı cıegtşt.lrme 11crets 2~ Kij 

ILA.N V<JRETLEKI 
l'!c&Pet IJAıılarıDm aant.!Dı • a · 

tın eondan ttlbareıı llAn aayt&Ja· 
rmda fı-0, tç saytaıarda 60 k1lnl§. 
dôrdOncU sayfada l; Udnd ve 
UçQnctıde 2: birincide •: tıqlııı 1 
vam kesmece o Uradıı. t 

81lytlk; QOlı devamb ~ 
renkli llAn verenlere ayn ayn to· 
dirmeler yapı.ID'. ResmJ tJ.AzıJarm 
santim aatll'I 60 kllru§tur. 

'l1carf &lahlyette Olmıyan 
KUolllr Da.ııJa:r 

Biz defa 80; i.ltı detuı CIO, O<: 
detur 63. dört defası 70 ve OD 
defaaı 100 ıruruştur. 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bogtiıı 11 de, Gece 8 de: 

1 bilyük ftlm birden: 1 - K.ing 
Konc: Türk~, 2 - ~ytan Çeteaı. 

3 - Kwnarbazlıu gembL 

---o-
• 
BEŞ1KTAŞ GtlREL SİNEM.ASI 

Bu akpm Bı.iyilk Temsil. 
Film Rejioıöni Vedad tlrfl 

-KAN-
P!yesuıln bizzat baş rolünde teınsi-

11, eald Dartilbcdayl.. İstanbul ve halk 
opereti, Halk tiyatrosu san'atklrla· 
rmdan mUteşekkll bir gurup lştirAk 
edecektir. 

""" 

1 
Or. Kemal Ozsar. 

lt'rar yolları hastahk-

ian mütehassısı 
. 

\.-yotlu l.atlklAI Uaddf'al N<>. '\Xı 

1 
Vatt> Ob&nyaD ~a.ru Pa"'ln 

~pılrtr " - nl. : 41!8!1 

---™ ı 

matbaası 
K ita o kısmııtı 

tanzım edip 
qeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler n:-m•ruıı rı;7;;.; ;0:1~ .. : alır. 

' .. - .. " .. -' . 111 ... -~ ...... 1 
-

Otel yapılmaya elverışll 
kırahk bina 

1 
Ankara caddeslnlı. ec u.utcber yerinde fevkalide 
vada.r ve aydınlık blr binn kirahktır. 

Vakit gazetE>~l ldarehane~lne müracaat. 

Akhi&ar belediyesinden: 
1 - Kazamı; umumi temull.k lflertnın·bıl.r yıllık müt.a~tllfl prtna• 

meltrine tevfikan ve kapalı zart wrul.iyle ek8lltmeye çıkanlDU§Ur. 
ı - İhalesi 12 Ha;;!ran 941 Pel'Ş'"..mbe gUnU sa.at 15 tedir. 
3 - Bedeli mul'.ammenl il:SOC ara olup muvakkat temtııa.tı bu bedelin 

% yedi buçufudul". 
f - İsteklilE'rlr.. ı.r.nunun t.arifi veçhlle mektuplanru ihale aaaUndısn bir 

aa.at e\JVclMe~dU %rltii.U!n lfth~. : t'!?!'~i !!~~ , -' 
""" -ip>-

Devlet Demiryortan· ve Limanlar1~1 
işletme Umum id~resi ilanlan -· 

Memur alıiıacak 

1 - Devlet Dmıirycll&n lst.&<JY"11 mutmd&" IBtihd&nl edilmek tızere mU
ııabaka De orta mektep m.ezunllL\'JDd&:ı ha.re.ket memur namzedi a)macaktır 

.._ - MUsatıakada kazananl ... '"9. 60 Ura Ucret verilecektir. 
Müsabaka imUhaı:ı 16.6.9U tartbJ.nde saat 14 de Hayda.rpqa, A.nka.ra, 

Balıkesir, Kayseri, !d&•&tya, Ad&1'4, Afyon. Izmlr, Slrkect ve Erzurum işlet· 
mc merkezlerinde ve Sıvaa, Eakişehir Cer Atölyelerinde yapılacaktır. MUra. 
caatJar bu ı:ıetme ve atölye müdürlükleri nı lata.Yon fC!liklerince kabul 
olunur. 

' - Müsabakaya tşttrA.k ecraitJ §UDlardır: 

l • TUrk oimak 
2 • Ecnebi bl.r kimse ile evll olmama.k 
3 · ıs l'aşmı b tirmif ,,.e 30 zu gec;ıncmif olmak. (30 yaş dahil). 
4 _ Askerliğini yapm13 Vt?Ytı a.akerll#inl yapına.ama e.n az bir aene 

zama:> lralmı§ olmak. 

S -- 'M:üsab3.kaô& !r'Uvaffe.k oıanıarm ııtil.hmı idare doktorlan taraım· 
dan yapılacak muayene.~ sıhhf durıımlan 1emiryol işlerinde vazife görmiye 
elverl~ll bulunmak 

6 - Mül"ac&a• LSt'e:alarma ~ııanacak veııikala.r tunl&rdır: 
Nıtlus cUzdaıır, dipll•ma veya taı:cakname, aakerllk ve.wlka.sı, poliaten taş. 

dik!J iyi huy kA~ıiı, çlçcır aşıaı kllğldı, evll olanların evlenme cüzdanı. 6 adet 
vcsikalıl~ fotoğraf. 

7 • - Dah • fazı.:ı rn~litmat aunl\.k istiyen1eri.n i§letme mUdürlUklerfne 
veya lsta.!!yon ı:t'fliklerine biz.zat :nl!raca.at etmelidirler. 

8 - tstidalar en Mn H.6.\J11 gtı.ııU saat 12 ye kadar kabul oıunw. 
(28'9) ('°63) 

• • • 
:!\fuhl\mmPI' tıenı-ıı 3~ (Uçb!:-ı t.e;,ıyUz) 1bıt olan l50 ton İspanya Ustübecl 

ve 10 toı1 kaha i.lııti.lbeç 18.6.llHl Çarşam~ günü saat 115,415 te kapal zart 
usulil ile Aı:karada İdare blnaamd~ aatın almacaktır. 

Bu l§e girmek 1sUyt>nlerin 2ti2,:SO (iklyUz altmış iki lira elli Jrun.ıı> lira_ 
tık muvakkat teminat •ıe kanunun tayin et.tığ! vestkalan ve tekliflerini aym 
glln 11aat 14,45 e kadar l:omlsy.> ı •elıdJği.ne vermeleri llzımdf! . 

~rt.J?amele,. rarası:. olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hayd&rpa· 
pda TeseliUm ve Sevk Şefllğin'!C':l r;ağtWaca.kt?r. (41Mi) 

• • • 
Muhammen bedel, r.ıuvakkııt tem.iııat ve mikdarlarlyle ctnalerl qağıda 

ait olduSu list.E'sı i•'za.sroc;a yÜılı muhtelif kttrestenln her liste muh~vtyatı 
ayrı a•Tı ihale edilmek tlzere 11).:; '9tl Salı gllDU aaat 15 tn itibaren sıra Ue 
ve kııpalı zarı usuliy~e Ankara.Ü i'1ı.re binumda satın alınaclktır. 

Bu ı~e glrml'k lstı:vf<D.lerin 11.B;csf hlzMrnı.Je yazılı muvakkat teminat Ue 
kanunun tayin ettiği vesika ve tekliflerini a.ynt gün aaat'H e kadar ko
mlsyoıı rcis1 iğine verme!E,ri IAzmıru.· 

Şartnameler ikl llrı.. mukalıil:rıdıı Ankara, İzmir, Eekt§ehlr ve Haydar-
paşa veznelerinde satılmakta.dır. (3959) 

Mom.ınn- Muvakka& 

Lilıte bedeli teminatı . 

No.s1 . Mlkdan ot:Nşt Lira Kl'f- Ura Krt-

1 6418,250MS Çam dilme 3153.003 75 17.870 ıs 

2 2522,400 M3 Çam kala.a 138.732 00 8.186 60 

ı 3037,725143 Çam tahta· ıe'f."014- 87 9.603_"'n_ 

Devlet Denizyollara 
umum müdürlüğü 

uhtelif 11' 
2 Hazirandan 9 Hazirana kadar 111 •• ti 

kalkacak vapurların isimleri. kalkıt giiJl 
lat· .J) 

ler~ ve kalkacakları rıhtılll "' c<ll',
tıe 12 

Kar:uıenb: battım - S&Jı 12 de <Karadeniz) pe..,eDl tJllll!l~ 
Pazar 1" da (Qu!nhuı::Yf'!t). Galııta rıb ..., { · ıs ... 

Bartın battma - Saıı ıs de \Çdnakkalcl cwnart,dl 
. . . Sirkeci <tthtrmmchn. ~~ 
MudNıy" battme - Pazar, Paznrt lSI Salı 9.50 de, ~ (SıJI)· .-ııi1 

Cuma 16 c'a (Mar3k3:ı;l , cumartesi 1!..--~ . 
'll'kınll -.todanya p•>t.taJ~n Galata rdl 

- • yanafll' W1 •Ylll 11JnMl«k1t kallaırlal'• C~ ~ 

B&nıfımlj ut . .,..,, .. f.ti~riüı~ cqdı& s.ııo ~ de c 
t.rruu:ıd&.ıı. 4~ryca. Ci.-vaınba ve cwaattdı ~ttll 
bane rıbttmmda.D. ~, 

Kan.İ>•gn hattına - Salı ve CurtV' 19 da (Merslıl)~~ "" 
lmroz battma - Pr..1ar 9 da \ A.~.taıya). l'opba.116 ıJ ~ 

A~1Wk hattına - Çar§l:mba Jb de (Bunla), ~ *" 
.Sirkeci rıbtrmmdan. rıb~ ~ 

luni.r ıılı~? ha.ttına - Pazar t1 de tlzmlr). Galata ı- ~ 
). a-ı• 1 

hnıl.r ı. Stlral poe•8fiı - Peqıem.be 13 de ı KadeO 'f</PtJl'll' ~ 
ÇanakknJ«> ilı\vf- p0t.taıı.1 - Per§GU!be 9 da 1 seyY81")· ....-

NOT : \apur !IW!ferl"rl b.akkmcJa ber türlü roa1oosat 
- mamları ~•~ılı Acen~IPrtmlroen öğrenueblli'· 

. r uıııu&O 
Galata Baş AC(.nteligi - Gal&ts nhtmıı. wıııanıacıa. 

Ml!dil:-tfif.U bln&.Sl altın ~ 

Galata Şube A~ntelifi - G&.ata rıhtımı Mmtak& 
Rel.3'1.gl binam !Lltaıd&. 

Sirke~ Şube AccntP!.!ğı - Si.rk&".f, Yolcu sa.ıonu. , 
·ı·uraıye \iamaorıJ•tl 1 
ZıRAA T BANKA;., 

Kuru!~ tanhı. 188& - ::ıe.rmayesı~ ıuo.000•~ 
Şube ve Ajans adedi: 265-~ 

Zııat uı tıcati 'ın neuı banka ns1ID ~ 
Panı blrlkUnınlere "4.SOO llnı ~ 


