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Amiral Darlan, milli haysiyetimize 
tecavüze cür'et ediyor 

Kilikya' nın kurtuluş mücadelesine dil uzabyor 
Bu mücadelenin mukaddes minasmı kavramak Darlanlann kudreti haricindedir 
Yazan: Alamet imla YALMAN 

Meriç 
Üstündeki 

G. Sarayldann pilivı 1-(, İ§i kendisini nasd bil"'rr.se Fransa, bir müddet soma im 
~ başkalarım da öyfo bilir- zasmı tammamağa kalkıştı, Ki
~ · Bugün şahsi mi, şahsi likya hududunda bin türlü fe
~~aati, şahsi emelleri için sat çevirmiye ve ancak emanet 
~ıuısu; istiklalini ydmıağa, diye eline bıraktığımız Türk Ha 
k.. n~yı Almaniann kölesi :&a- tayı boğmağa cUret etti_·, yeni- ... h....L!..... ~ .. •• )..1. L..A __ ~.J..ı.__ h -1~ .. 
"'le ı .. .:ı:_. d 1.. ket --'*'k mil~ rd k •• ••} ıJWMOM ~ ıMCU ·~ ve er Sefte OKJunıu ~ -.ürnıiye uğraşan bir a- en. .nare e 6"'s... 1 il o u- r -., 
~~-- ~ardır. o da Fransanın ~~· ~eni baştan Fransızlara opru e )gibi ~ ~ s•nıiıwi bir ha.a içinde meşftur pliv 
~\'ekıl Muavini Amiral Dar- gosterdık. ~ CÜMI • "9'f' Sbfd.e · idil k S 
da dil'. Bıı bozguoou, Almanlar- ~zlerini bozmu~lımh. Ema- Y •d k ' ye sonra*"') stne 9 ere arı-
.. n aldığı emir YC telkinle iş netin ~arına Jrürınet etme- enı en uru.uyor KRnfZI renk5 bir ~elHlc lttmdu 
f01'düğü için başka milletlerin mişlerdi. Biz de Ankara mua- ------------ ı ~ 
~tıdi ınmi iradelerinin, kendi hedesinin ruhunu yerine geti- Alman so··zcu··su·· ' 
~ lllleı;nin tesiri altında hare- rerek Hatayı ellerindea kurtar-
~ete ~eçebileceklerlni tasavvur dık.. . . diyor ki : 
1 eınıyor. Bir nutkunda İngiliz- Kılikyanın kurtmuş hıkayesı 
:e sataşayım derken bizim işte budur. Ne çare ki, böyle bir B u 1 8 u ' g a r ' a r 
ııu hayşiyetimize ~vüzde celadet ve istiklal hikayesini 

~lllunnıağa ciiret ediyor ve di- kavrayabilmek Amiral Darlan- taraf 1 n d an İşgal 
0r ki: lann ruhi kudretinden hariç 
~tl~gilizler bize Kilikyayı va- bir şeydir. • edilmemiş yerlerin 
~ lllışJerdi. Fakat sonra. bura- Ahmet Eımn YALMAN r·· k' ·ı · 
den kurnazbkla ve cebren biz- ur ıyeye ven mesı 
'1ııt koparmak için Türk ordu- Irak harbı· demek değildir 
& ll üzerimize saldırdılar.> 

nihayetlendi 
Beıılin, 1 (A.A:) - Hususi 

muhaıbir bi.J.diriy:or: 
Har~e nezareti sözcüsü, Me.. 

riç nehri ~erinde Türk ve Yunan 

'ıt Ugün Amiral Darlan, Fran
~~n~nmasını ve Fransız kuv 
~1, nı Almanlarm arzu ve e
~ "~e rnüheyya bulundurabil
~ lçin zemini hazırlamıya ça
,r, Şayet elinden gelirse bu 
\LL e.tıeri eski müttefiklerine 

-lngiltere, lrakm hudutla.rı ara8lndaki lroprününp 
• · ~ • • k ' yapılan müzakereler neticeeinde 

~caktır. 
~~iraı Darlan, bu emeline 
~~fak olursa Fransız milleti 
\ .aChıleak Uir bale düşecek, 
b.ı~ daha başını milli gururla 
~nııyacaktır. 

ıstıklalını tamyaca yeniden tesis ed.ilmc'k Üzere oldu_, 

Bağ ~at' da bir tebliğ 
neşredilerek 

sükunetin av ..:et 
ettiği bildirildi 

Kahire, 1 (A.A.) - Orta tark 
İngiliz umumi ıkarargihınm teb
liği: 

lTak'ta Raş.it Ali'nin ve avene
sinin firarınıclan 80Qra Ba.ğidad' da 
idareyi temin etmek üzere kurul
ınuş olan konılte tarafından talep 
edilen mütareke, .tara.fımlzıdan ka. 
bul ed~. 

ğunu biklirrni§tir. Ayni aözcü, ge. t 
r~ ltirki,yenin gerek Almanya- ı 
nın mi.ı.nwlatın. yeniden t~ 
de menfaattar bulunduklarını ili- f 

ve etmekle beraber, bunun Mer.i.ç 
ile Ded.cağaç ara.ında elyevm 
Bulgarlar tarafından edil-
memiş olan arazının rkiycye 
teıGc.eıdilrn.iş olmuı ına gcl-
miyeceğ!ni kaycleıtm' Yapılan 
kÖ!J)rünün, fİ:ı!ı<lild ha de mual
lakıta bulunan bu mıntakanın ü
me ait olacağı me&eleai ile hiçıbif 
alaka-sı yoktur. 

---o-----
,. . 

Yukarıda: Galatasaraylılar Cümhuriyet ibideaine çelenk ko""'91' 
1ar. Ataiıda: Galatuaraylılar meflıur pilivlanna k&flk abyoriar 

- Ya~ı ikinci sayfamızda -

Urkiyenin lraka 
uhtemel yardım 

Hakkmdaki suale 
Aknan hariciye 
nezareti cevap 

vermedi 

Berlin, (A.A.) - 1-hı&U&i 
muhalbir bildiriyor: 

A11manya hariciye nezareti, ec
nebi gazeteciler tara.fında.n Tür
k.qcnin Irak' a muhtemel bir yar
dnnına veyahut Irak aakerl~ 
bir melce venne&ine dair aorulan 
suallere cevap vermekt~ i;tln
kif ~tımİıft'İr. 

Girit Harbi 
sona erdi 

15 bin lngiliz askeri 
Mısıra geçirildi 

Alman tebliğine 
göre on bin İngiliz 

ve Yunanlı esir 
oldular 

Londra, 1 (A.A.) - Jngiliz 
har.biye nezaretinin tebliği: 

Bu har·bi.n hiç şüphcs.iz en şid
detli çarpıflllalaıını teşkil eden 
1 2 gü~ bir mllharcbeden 90n
ra Gir.it' ten iuta.lanm!'Z11l ç.ckilmc_ 
sine karar verHmiŞir. Dü,rnana 
insanca ve tayyaroce ç.ok büyük 

(Devamı ; Sa. 5, Sti. ' t.e * 

~'lıırkiyede de geçen harpten 
'-~l'Q. .Amiral Darlan gibi ruban 
tıı~ l'ejinıe mensup ve şahsi e
-._~ti için vatani menfaati hiçe 
~~ğa hazır tek tük memle
' hainleri görl.ilmüştü. Fakat 
lııı lar, Türkiyenin mukaddera
~ }'abaneılara teslim etmeğe, 
~Ya gibi Türk taıpra.klarını 
~uahedesi mucibince Fran 
~ ıpeşkeş çekmeğe cüret 
)\~leri zaman Türk milleti a
~ ~tırnış, vatan hainlerine 
~·dini bildirmiş, Türk istikla
~~.ve tnilli misak hududu için
~ '!'ürk topraklarının bütün-
l(j ~Ü kurmu~. 

Şehirde sükun hüküm sürmek
tedir. 

Mütarekenamenin metninde 
neler var? 

Londra, 1 (A.A.) - Londra
nın salahiyetü menbalarından öğ_ 
renildiğine göre Iraklı asilerle dün 
öğleden sonra mütareke imza 
edilmiştir. Mütarekenin metni, 
i~il.iz hükiimetinin lrak'ın .istik
laline •müdahaleden i.çtin.ap husu
sunda.lci malum siyaseti esasına 
istinaden tanı.im edilmiş olup 
meşru hük\t'l'loti yeniden kurmak 
için naibe her tıürlü yardım yapı
lacağını tasrilı etmektedir. Bun
dan başka mütarekenamede Irak 
milletinin taibii ve müref!feh haya
ta tekrar kavu~ası için kend.ieine 

Pr ns Eugen 
kruvazörü 

şidde[e aran:yor Sirkeli Hayriye satın mı alınıyor 1 
~~ li~yada vazife gören ?-'ürk 
~tı.iCe.~tıerinin vatani vazıf~le
~ gorınek için kimseden ışa
ıq; "e telkin beklemiyc ihtiyaç-
\t ~oktu. Yurt sevgisi, istiklal 

~ . .!tanlarında, ruhlarında var
~~ ~ransızlar Adanaya Albay 
~~~n gibi cellatlar göndere
~lt Urkleri yok etmiye ve top
~b~.rırnıza sahip çıkma.ğa t~
\ "Qs ettikleri zaman bız, bın 
Fıı ~le içinde idik. Öyle oldu
~~lde Türk mücahitleri, top 
!ıııid lınr, evlerini, namuslarını 
~afaa etmek için silaha sa
"'l~ltta bir saniye tereddüt et. 

'le 
~.r. 
~ltııkya kurtuluş mUcadelesi. 
ıt 11~a Amiral Darlan'm en 

Londra, 1 (A.A.) - İngiliz Bahri
yesi Almanyanm Prinz Eugen kru
vazörUnU aramağa devam etmekte
dir. Bu kruvazör 10 bin tonluk olup 
8 pusluk toplarla mUcehhezdir. Prlnz 
Eugen kruvaUirü Blsmark zırhlısı I· 
le beraberdi ve bu zırhlının tahribi 
üzerine bundan 8 gün evvel tek ba
şına dolaşmağa başlamıştır. 

Bl.smark'ı yakahyan pllotıarın 1· 
daresl altındaki tayyareler ve harp 
gemlleri düşman kruvazörUnU bul
mak için Atlantlkte binlerce kllomet. 
re gezmektedir. 

Girişilmiş bir teşebbüs yok, fakat olursa 
hissedarlar memnuniyetle karşılıyacaklarmış 

imtiyazın bitmesine 12 sene var, mevcudun kıymeti 
dört milyon diye gösteriliyor 

MUnakalA.t VekA.letinln bUtçesl, BU 1 rim lncedayı, tl'skUdar bilet Ucrelle
yük Millet Meclisinde konuşulduğu rinln fazlalığından bahSetmlş ve bu
sırada MUnaka!At Vekili Cevdet Ke- nu indirmek için kanuni saIAhlyet 

yardım edileceği ka.y.dedilrnekte. ======================== görmediği cihetle işin radikal bir şek 
il olarak Şirketi Hayriyenin satın a
lınması meselesine dair bir imada bu 

latedlğt takdirde imtiyaz müddetinin 
bitmesinden ~ sene evvel anusu
nu firkete bildirecektir. İmtiyaz mu 
kaveJestnde buna dair madde vardır. 
Bununla beraber hUkOmetimizin şir· 

keti satın alması hissedarları mem
nun eder. Bunun şekli de şirketin e
lindeki krymeUeri hesaplayıp rayice 
göre bedellnl ödemekten ibarettir. 
Zaten Şirketi Hayriyenin imtiyazma 
göre, imtiyaz müddetinin hitamında 

dir. 

hağdad' da bir tebliğ netreefildi 
lunmu.ştur. 

Bu hususta blr teşebbUs ve bir mU 
zakere bqlayıp başlamadığını anla
mak Uzere Şirketi Hayriyenln mer
kezine başvurduk. Orada bize dedi· 
ler ki: (Devaml: Sa. s, su. 1 de) 

• 1 

Darlan 
Şöyle bir saçma 

savurdu: 

" lngiltere bizden, 
hukukan tanımış 
olduğu şeyi cebren 
koparmak için Türk 
ordusunu Kilikyaya 

saldırttı,, 
Parl6, 1 (A.A.~ - Amiral Darlan 

matbuat mtiıne8sillerine y~ be
yanatta şuilları da sôylenıtştir: 

İngiltere için btlt.Un bahane!er meş 
nı bir itham sebetıidfr. Almanya ile 
İtalya.ya yiyecek malzeme verdiğimi· 
zl. onlar hesabına el~h naklettiğimi
z! Heri sUrmdeıi Jııep böyle bahane
ye müstenit 1tbamlardır. Hakikatte 
bUUlA bu harokct1<rtn bir tek gaye
si vardır: Fransızla.rın dcntz J<uvvet
lerlAI imha etmek, ana vatanımızı 
hnparatorhıktan ayırmak ve bizi dUn 
yamıı diğer lrunmlanndan tecrit et
mek. Fransa.ya karşı bu kadar kin 
beslemesinin ve Fransayı aç bırak· 
mak. istcT\Jlmestnin sffiebi nedır? 

Banu anlamak için son 20 eene 
zarfındaki İngiliz • Fransız mttnase
betlerini gö?.dcn geçirmek lbımdır. 
Fılhakika daha sulh konferansında, 
İngiltere bizi kısır bil' muahede yap
nuya mecbur etti. Ba muahede ile 
v~ İngilterenin tazyDd altında kuv
vetbl temin etmiş olduğa menfaatler
le c:Wanmertıiğtn 8C!nel'elerinden fe
ragat etmek zarur:eönde kaldık. 

Ayni devirde lngiltere ev 
velce bize hukukan tanımı§ 
olduğu şeyi kurnazlıkla ve 
cebren bizden koparmak i
çin Türk ordusunu Kilikyaya 
saldtrityordu. 

(Devalm Sa. 5, Sil% de)-/-

Ankara vapuru 
Hareketini 'tehir etti 

... 

Ankara, 1 (Radyo) -
Türkiye Hariciye Veka
letinden Atina Büyük El
çisi Enis Akaygene: 

"Ankara vapurunun 
hareketi bazı mücbir se
beplec- dolayısile teah
hur etmiıtir. Hareket 
tarihi ilerde ayrtea blldi
rnecektir .11 

~d h·r fikri ve malfımatı ol
t>ı'l1 .bizi İngilizlerin, Fransız

.11 U~erine saldırdığını söyle-

Londra, 1 (A.A.) - Bcyrut 
radyosu mütarc'kenin imzalanma. 
sından sonra Ba~ad '<la nctrcd.i_ 
ı cn tebıığ hakkın.da malumat ver. 
mc.ktcdir. Bu ma!Uınata göre teb
ıığde eZCÜmle §Öyae clenıilmckte· 
dir: 

«Şirketi Hayriyenln imtiyaz mUd· ======================== 
..,. <'Uret edemezdi. 
~1tk mücahitleri cellatları
'l.t"r derme çatma silfıhlar
~l'ekete geçtiler, fakat milli 

• 'P iradeleri o kadar yük
ki muntazam Fransız 

/'tleri bu savlete dayana
lı~ l<ilikyayı boğaz boğaza 

Sükunet yeniden avıdet ctmq
tir. 

T ebüğde mütarekenin milli 
birlığı ve memle.kıetin istiklalfoı 
lcorumakta olduğu ili.ve edilerek 
herkesın derhal .İ§ıle' meşgul ol
mağa başlaması tavai.ye edılmek. 
tedir. 

Şeı,1ıirde ı§zkları karartma mee. 
burb'eti kaldırılmıştır. Fakat oto
mob4llerin ~leme memnuiyeti 
elan devam edi)"nr. 

(De\uı.ıı :Sa. 5, SU. 1 de) C=1 

~ ~belerden sonra kurtar
'~ eticede Fransa, Umumi 

bten sonraki bu hususi mu
~ etle mağlfıbiyeti kabul e
i 1921 Ankara itilafname
~tı;zaıaaı ki. bu itilafname- ============ 
t anası. Fransanm muttefi- sah ık K 
~:tketmesinden ve bizimle a yser 

~ulh yapmasından iba-

~;;:::====-N:l . k . . 
~ıran ta v mı 
~ncı sayfada 

•• • o memış 
Berlin, 1 (A.A.) - Sabık Kayaer 

Vilhelm'in öldUğü hakkında evvelki 
gün verilen haberler teeyyüt etme
miştir. Maamafih Kayser ünıitsiz bir 
haldedlc. 

Çörçil - Geçmit oban kmm, 
artık fJrtma bUıden korbm! •• 

detl doksan senedir. Bunun daha on 
iki senesi kalmıştır. Fakat hük~met 
o tarihten evvel imtiyaz vaziyetini 
tasfiye etmek ve şirketi devir almak 

N rv çteki A man 
deniz kumandanı 

intihar etti 
Lonıdra, 1 (A.A.) - Norveç 

ajarwıı.na gelen ıh.a:bcrlere gÖre, 
Almanyanın Norveç'ıdek.i bahriye 
kumandanı Amiral Bölwu, O.lo
da Grand Hotel'de intihar etrn.İf
tir. 

Alınan hatberlere göre ıbu inti
har, Amiral Blöhm ·ün Heeı ile 
'""" sıla dostluğuna ve Almanya 
polis teskilatı rciai Hrmmler 'in 
geçenlerdt' Norveç' e yapmıı ol
duğu ziyarete atfulunma.kıadır. 

Harp Vazigeti 
Yaz devresine girerken : 

Yazan: illıaa BORAN 
1941 ......min ilkbahar devre- çok devam etme.i lngilizJerin w

ıi Mihver ıi.tilA hareketinin prkİ ta ıarkta vakit kazaıımalan ıtiba_ 
Akdenia havzumda Girit aduı - ri1e faydab olabilir. 
T obruk batbna yerletme.ile bit- Yaz mevsimi batJarken inNıım 
mit bulunuyor. Tobruk kalesi mu.. 1 batınna bir aürü aıaaller geliyorı 
kavemet etti; fa.kat Girit adaaı AI- fakat bunların en mühimmi l"
manlann eline seçti. Adanın tark dur: Acaba yaz mev.iminde tar• 
kumnw kalyan kıtalan çıkarıklt· ki Akdenizde ve orta tarkta ne
ima ıöre, artık deniz yoliyle ler ola<'.ak? Tatbik edilP.n harp q 
muvuala ve takviye imkansızdır. b.uelcat planlan o kadar çok bii
Girit müdafileri, evvelce tahmin yük ve genİf, ki bunlal) süratle 
ettiiim veçbile ters cephelerle deiiftirmek bu~ harp ve Iİ
m.iliiP ve elir edilecek vaziyete )'uel pyelerinıe göl'f! mümldlm 
clfitniiiflerdir. Mukavemetin a& (Do\;aw: Sa. 3, 8L ı .. ) 





--- iTA.TAN 

H:arp Vaziyeti ... 
• YAZAN: 

lbıaa BORAN 

j 

1 
<J::m ldi Kuı;may Subay> 

-----
1 SiY ASi IC vıAL J 
Gözler Suriyede 

Yazan: M. H. ZAL 

Kuzu etine narh 
konacak mı? 

Fiyat rmürakabe komiqGQU 
bugünkü toplantıeında et meıclc .. 
sini kati b'r ekle bailıyaca.k YI 
kuzu etınc narh konup konmama .. 
sı hakkında da kati !bir karar Vf·. 
recektir. Komisy:on narh koymak 
irtemektc, fakat celepler hır Mi· 
rü itiraz c bunu önlcmeie çahı· 
maktadır. 

~ 
Buıünkü program 

7,30 Program ve saat ayan, 7,11 
Hafif program (Pi.), 7,45 .Ajau 

haberleri, 8 Hatif program deya. 
mı (Pi.) 8,30/8,45 Evın saati. 

12,30 Program saat ayan 12,~ 
Şarkı e tUrklller, 12,45 .Ajana ha· 
berlert 13 Kanfık program (Pi.). 
18,15 Şarkı ve tilrkülerln devanıı. 
18,30/14 Karı ık programın dev.,. 
mı (Pi.) 

18 Program ve saat ayan 18.0I 
Fasıl sazı, 18,30 Ziraat takvimi 'ft 
Toprak mahsulleri borsası, J8,40 .. 
ki prşrevler ve takalmler. 19 Ko
nuşma (Mehmedln saati), 19,•&ri Al 
keli parçalar • Trio, 19,30 Saat &• 

yarı '\'O Ajans haberleri. 19,45 Rad· 
yo caz orkestrası, 20,1~ Radyo ga
zetesi, 20,45 'Mil&ik . .bir halk tUrktı. 
sU öğreniyoruJ, 21 Konuşma nuı•n· 
leket postası, 2110 Solo şarkıltr, 

21.25 Konuşma (HO(!beş) 21.45 Raci 
yo senfonı orke traın, 22.30 But 
ayarı, Ajans haberleri, 22.45 eq. 
band CPl.), 23.25/23.80 YaJ'Dlldt 
program ve kapanış. 



l( 

Bir daha elime geçerse .. • 
d Samih 

1 
Yazan: r 
ı----

Ayten BUlbUJU tanır mısınız? Zan. 
etmem ... Ko ervatu\ ara devam et

mıycnler ıçln bu henUz keşfedilme

miş ba- define gibıdtr. Ben de bılmi
yordum. Yalnız, geçen pazar gUnU 
kon ervatuvarda yapılan mlisabnka 
imUh nında gördUm ... 

FakaL.. K kc gormeseydım. BI· 
raz talihim olsaydı onu görmez, tanı
mazdım. Aytcn'I, o tasvıre sığmaz 

halde görünce bUtun mevcudiyetimi 
tatlı, hararetli, hayat verici, çekici 
bir zevk kapladığını hissettim. 
Bır kumral gUzelı tasavvur ediniz. 

Fakat her gördüğünUz, bildiğiniz 

kumrallar glbl değil. Mineli, donuk 
altın renginde, gayet sıcak ve lA.Uf 
bir renge malık ltilc lüle saçlar sede
flye meyyal hafif esmer rengine öy
le bir gençlik Vil güzellik veriyor ki 
gbrenler, misli olnuyan muhayyel bir 
peri ');annetmekte mazurdurlar. Fın
dık kabuğu renginde lri, zeka. nurla· 
rı saçılan gözler; koyu kırmızı, çıl

gın, hırslı dudaklar, gayet muvazin 
bır endam, nahıf bir vücut, kUçUclll< 
<>ller, mini mini ayaklar ... Beyaz kre
pondan bır korsaj altında güzel, ge
nış bir göğüs. Onu, size tarife yel· 
tenmek büyük bir belAhat olduğunu 
bıldiğim halde tşte yıne söylüyorum. 

Ayten, bence teşbihe 6Iğmaz bir gU 
zel. Onda anlnsılamıyacak bır hassa, 
bır cazibe, blr füsun var. 

Müsabaka saionu samiın ile dolu. 
Bütnn dikkat nazarları sahneye çev· 
rllmi.ş iken Ayten işveh bir y{lrüyüş
le ortaya çıktı. Hıç sıkılmadan, tit
remeden, se•ıs. vazıh, perva.sız bir t!a 
de ile, mfuneyyız heyetinin tayin et
tiği parçayı okudu. 

Ah! Ah! .. Ne sesi var, yarabbi ... 
Ne sesi var ... Yalnız kalbime değil, 
kemıklenrne tesir eden bır .ııcs... En 
rı.ğtr ve mUşkül tonlara. elverecek, is
tedıkı;o pesten tıze, tizden pese ınıp 
cıkacak güzel bır ses ... 

Ayten, sahne Uz.erinde soyledıği 

şarkıyı bi.tirlnce mihneyyiz hcyetiru 
benim gıbi teessürden şaşıracak 

zannederken ona ancak Uçllncü mU
klı.fatı vermek istediklerini ıuıla.yın

ca canım sıkıldı. 
ismini ve oturduğu yen oğrenmek 

i in hemen mUsa.baka programına 

müracaat ettim. Bu sayede ismini 
oğrendim. Ayten BUlbUl imiş. 

Yaşı henüz yirmfsinde. Bunlar iyi. 
l'"akal oturduğu yere dair hiç bU' 
kayıt )'Ok İşte buna son derece ca
ı ım sıkıldı. Ben, Ayteni bir daha 
ı;oremlyecek miydım? ... DuşUndUm, 

taşındım, nihayet konservatuvar ka
pıcısına bıraz balışış vererek öğren
mcğe karar verdim. Şu işi çok ko· 
1 y zannettığlm halde kapıcı beni fc. 
ne. kabul etti. Eminim ki konserva
tuvara de\-am eden kızlar hakkında 
mal"Cımat almak lstiyen yalnız ben 
değilm~m. Kapreınm hali bunu ima 
cdıyordu. Yahut bahşışı ıpek az bul· 
du. Her nedense, verdiğim parayı ce 
bıne atbktan sonra: 

- Affedersiniz, Bay, talebelerin o. 
turdukları yer hakkında. malllma.t 
veremem ... 

Fakat, znnnettıl,'lniz gıbl değil, 
hayırlı bir iş için ... 

- :MUmklln değil-. 
- LAkin ... 

Emin olunuz ki beyhude yoru
uyorsunuz • 
Kapıcyı kandırmak mUmkün ol· 

madı. Fena halde canım sıkıldığı i· 
çın Tak m bahçesine doğru yUrU
dUm. CUmhurlyet meydanına geldı· 

ğ m ırada uzaktan Aytenl gömlye
y m mı? Sevincımden titremeye baş 
ladım. KUçük bir otomobile blnmlştl. 
son stste."llde, torpido tarzında yapıl
mış olan bu otomobilde yalnız bu
lunuyordu ve kendisi kullanıyordu. 

Otomobilin iki yanında gayet zarif 
il:! fener vardı. Kendi kendime dü
şündUm. Aytenle tanışmak, onu yo
lundan alıkoyarak takip edcb!lmek 
için bir çare aradım. Birdenbıre ha
tırıma gelen bu tedbırl tatbik mev
kil e koymak 1 tedim. Otomobil tA 
yanımdan g erken, gfıya dalgın iml-
ım gtbi bastonumu bylc salladım kl 

u u fenerlerden birine isabet etti, 
mı kınldr .. 
Ruhumun dcrinlıklertno tesir eden 

tatlı bir esle: 
Ne dıkkatıılzhk bu! ... 

D ye haykırdı. Yerlere kadar eğ!· 
1 rek: 

Affedersiniz, Bayan... Görme· 
dm. Zararı tazmınc hazınm. 

D d m. Yoldan geçenler toplandı. 

B r polis koştu. 1ş pek yolunda glt
t ğl için kalben seviniyordum. Bitta
bi bu zararı tazmin ettirmek istiyc-

cek, polise oturduğu yeri söyliyecek
tı. Sonra: ben de kim olduğumu ta
nıttıracaktım. MaUQp hasıl olacaktı. 

Polis, derhal benim kim olduğumu 
öğrenmek istedi. Kartımı verdim. 
Artık nöbet ona gelmişti. Adresini 
verecek yerde: 

- Zararı yok, dedi. Ehemmiyetsiz 
bir kaza ... Tazmıne hacet görmüyo
rum. Gezmekten geri kalmak iste
mem. Müsaadenizle... Diyerek vitese 
ba.smasm mı?... Orada, arkasından 
baka kaldım. Eyvah bu tedbirim 
boşa çıkmıştı. Fakat, her nedense U
mldı kesmlyordum. Bu güzel kızın 

bir haha yoluma çıkacağını kuvvet
le Umlt ediyordtun. 

Bu tahminde hiç aklanınamı91m. 

Geçen Pazar günü Fenerbnhçede ya
ya dolaŞirken Ayteni bislkleUe uzak- 4 
tan gördUm. Yolun ortasında dur
dum. Ah yazık! ... Ne halde idi. Açık 
gtlmllşi rengi Kazmirden yapılmış 

caketl, kısa pantalonu, siyah çorap
ları, beyaz keten iskarpinleri, ha.sır 
ve me.vi kurdcleli küçük şapkasile, 

ve bisikleti uçar gibi kullanışı ile 
seyrine doyulmaz bir :manza.ra. gös
teriyordu. YUzU kızarmış, lüle ltlle 
saçları uçuşuyor. Oh! Nasıl anla.ta
yım? 0, bir Afet olmuştu. Yanımdan 
bır yel gibi uçup giderken bir şeye 
dıkkat ettim. Bisikletin ne borusu 
vardı, ne çıngırağı ... 

Bunu farkedince son dere-
ce sevindı:m. Bir kazaya meydan 
vermemek için bisikletlerde bir bo
ru veya çıngırak bulundurmak ni· 
zam iktizasındandır. Buna muhale
fet edenlerden para cezası alınır. ı te 
bu, onu bir diğer tf'.Sadilt'te haber ve. 
rip, para cezası aldırmak bahanesne 
adresini öğrenmeyi mümkUn kılacak 
tı. Ne yaparsın? Başka hıç çare 
yok. Buna katiyen karar verdikten 
sonra her gUn Fenerbahçeyc giderek 
gezinmeye başladım. Onu uzaktan 
görünce haber verecektim. 

Geçen perşembe günU, yanımda 

c:Stop adlı küçük fino köpeğim bu
hmduğu halde yıne oralarda gezer· 
ken uzaktan Aytenın yine bisikletle 
kuş gıbi uçup geldiğim görünce he· 
rncn memurun yanma sokuldum. 
Kendısınl nezaketle selAmlıyıırak: 

- Geçen gUn şu bisiklet beni çiğ
niyordu. Ne borusu var, ne çıngırağı. 
Sahibi hakkında. lli.zım gelen muame. 
leyi ifa etmek lA.zım gelmez mi? ... 

- Şüphesiz Bay... Haber verdiği
nize teşekkUr ederim. cevabını vere· 
rek hemen yolun ortasına çıktı. Ben 
de takıp ettim. Tabıt köpek de ya
nımda. idi. Bu defa, nasıl olsa ad
resini öğreneceğimi UmJt ediyordum. 

Belediye memuru, Aytene <dur!~ 
emrini verince b!~lkletten ındi. Beni 
hemen tanıyarak: 

- Vay, ylne 11lz ha?!... z 
Dedi. Mahcubanc gUlUm ıyerek: 
- Evet ... 
Diye mırıldandım. Memur ona hi

taben: 
- Bayan, blsikletinızde boru yok, 

çıngırak yok. Bunun için para ecza
sı vereceksiniz. 

Dedi. Ayten gülerek cevap verdh 
- Beil!I yok! Fakat, paro. cezasını 

yalnız ben verecek değillm. Bay da 
vermeye mecbur. Hatta, onun nizam 
sızlığı benımklnden daha ağır ... 

- Niçin? ... 
- Baksanıza. .. Yanındaki kopcğe? 

Köpeklerde bir kazaya meydan ver
memek için tasına bulunması nizam 
lktizasından değil mi? .. 

Aytenln dediği pek doğru idi. Her 
türlU ihtimale karşı caddelerde, ka· 
!abalık yerlerde gezdirilecek kopek· 
lere tasma takılması nizam iktıza

sından llı:en <Stop> da yoktu. Me· 
mur hlddeUe bana dönerek: 

- Bayanın hakkı var, bunun için 
c:tenblhatı şedide> olduğunu b!lmiyor 
musunuz? Para. cezası vermeye mec 
bursunuz. İsminiz!, adresinızi söyler 
mlslnlz? ... 

Dedi. Fena halde canım sıkıldı, 

asablycUe: 
- Peki, dedim. Fakat, en evvel 

bayanın adresin! alsanıza. .. 
- Ya! ... Savuşacaksmız lSyle mi? 

Söyleyiniz bakaynn, isminiz ne, nere 
de oturuyorsunuz? ... 

Meram anlatmak kabil olmadı. Blz 
uğraşıp dururken Ayten .yavaşça bi
sikletine binerek yanımızdsn rUzgAr 
gibi uçup gitmesin mi?.. Yetişmek 

kabil değildi. İşte bu defa da kaybet
tim. Para cezasını da ben verdim. 

Ha.la. Ayten! arıyorum. Bir defa 
daha tesadUf edersem elimden ka-
çırmıyacağım onu ... 

Fuad Al\Jt H 
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1 Yer f ıst;ğ ndan zengin 

olan memleket 
Yeni bir hayat kurmak istiyorsanız 

(Osmaniye) sizi bekliyor 

j __ Y_a_z_a_n_: -~-~-=-~-~.::::Y..=....• ~...:....:!8=·=-j _n_A_K_c_ı _ _ , 

Dün yapılan E'~. GCiı.111. ııtlt-ı N&~-y ~ ..-ı bir enstantane 

Otuz iki kil'Ometre murabbaı lağvedildiği yıl, 9 32 de ~
bir saha üzerine yayılımış, Gavur yede beş b.in kişi oturuyoı:u~· 
dağlarının §tmal yamaçlarının hi.. O günden bugüne kasabanın n~· 

• ~ mayeaine sığınmı§, iki bin be§ fusu on bini a§mlştır. lktis~~: 
' ' yüz ev~ on binden artık nüfuslu zirai, ticari kaLkınrmam1z da nu 
\'I pek güzel bir ka.aaha. Hemen her fusun a.Tltrna.sı. niibcrindc kola>" 

ev genif bir bahçe ıçJnde ... Dört- la§Illı~ çaıbukla~ı§tır. Sokaklat1' 
yol gibi Osmaniye de tabiatın mızın kaklırımlanı.:n.aııı .işi ~~~ 
türlü lU:tuflarından, nimetlerinden zamanda b~ olacaktll'. 0$e 
bol bol hisse aıhnı§. Ününde fe· medeni ve sıhhi ihtiyaçlanrnıt!11 

yizli, beroketli ge~ ıblr ova... temini de imkan dah.iiinc g~· 
Dün yapılan milli küme karş:laşması 

İstanbulda : Arkasındaki dağlıudan kayırııyan tir. Bele.diyeler banka6Uldall 

G a l atasaray, Feneri 
lst an bu lsporu 

2 - 1; Beşiktaş, 
5-1 yendi 

b.in bir pınarın mebzul suları bu ( 65) bin lira. borç para aldık. ~~ 
ovayı duımadan beslemekte, ta- para ile elektrik ve su ~al1 \f\l• 
zelemok.tc... Her -ıevi_ hububat- cude getireceğiz. Projeler hatır. 
tan, sebzeden başka pamuk, çel- lanmııı-tır. Si.z gazetenize yaı.:ı~· 
t.:k, susam da cıkiliyror. K888.hanın Heııkese duyurunuz. Huşusile p• 

içinde ve etrafında se'.kiz on sene. tanhul.da, Bunıada. oturan ınüW 
derJberi habre pol'itak.at ~i.mon kaitler, orala.rda Oo§ bo§Un& dut. 

Ankarada: 
baJıçeieri yeli§tiriliyı0r. Buranın 1 masın:lar. Buray.., gel&inler. J-le~ 
şimdiye kadar gezdiğim yerlerde para. kaunarak daha rahat ö«ıl.~ 

Altay, Harbiyeyi 3 - 2 yendi. Mask~spor'l a 
Altınordu 3 - 3 berabere kaldılar 

görme .5'::n bir .mahsulü daha sürerler, hem de memlekete hJ'Z 
var: Amc .• :.an fı tığı denilen yer motler.in.i. devam ot:ti:n.-ni§ oluıl•t· 
fı.stığı. Bu fıstlktan, iç olarak Belediye rciısine t~iir e~ 
bir dön .... me beş kiıo ekiliyor. Bi- tim. Ve -.kinci geli§imde Oııın~~: 
re yüz ~ı.i vedyor. Yani bir dö- yeyj yİrm.i bin nüfuslu daha gu 
nümden (750) kilo kabuklu fıs- zel bir §ehir görmek temenni"iııde 
tıı:t alımyor. Bu sene bir kilo ka- bulunarak yanından ayırıldıın- . 
buklu f.stık yirmi beş !kuruşa ıa· B.izhn baYi Bay F dlmi il~ bi~· Dün milli küme rnaçılarına Şe- anağa ve §ampİyonadak.i vaz.iyet

ref stadında devam cclildi. Hava. )erini ku:vveıt1endinmeğe muvaf. 
nm çok sıcak olmasına rağmen fak oldular. 
iki ezeli rakip karşılaşması saha- Fenerbahçe • Galatuaray 
ya yine sekiz on b.in klşilrk. bir se. İki ezell rakip karşııa11ma.smda o-
yirci küt'esi toplam~ bulunuyor- tuz yıllık rekabetin doğurduğu heye
du. F enerl.iler maçın yetmiş daki- can yine iki k!Up taraftarlarını bu
kasını on !Uşı ile oymyarak saha- naltıyor. Heyecanaan titreyenler, e
dan 2 _ 1 mağlup ayrildılar. lindeki mendili di.şlerile kemirenler, 

Beşikta§lılar d! Jstan'bulspoora tırnaklarını ekmek peynir gibi yl-
5 • 1 gibi büyük bir farkla galıp yenler göze çarpıyordu. Stadı doldu
geldiler. Bu sure.tle Siyah beyaz· ran meraklılar iyi bir maç seyret
Iıların milli ~üme şampiyıonıuğu mek dllşünceslle bu cehennemt gUn
hemen hemen kati hır şekıl a mış de bir Ç-Ok külfetlere katlanarak gel· 
oldu. 1 mlş bulunuyorlardı. 

İ•tanbu}gpor • Befiktq Blr gün evvel bllgis!ni diğerlerine 
Şeref stadında ilk rnı11i küme nazaran eskillğini gözlSnUnde tutarall'. 

k 1 B 1 1 ta 1 
bu maçın idaresine memur edilişin! 

ar§ı aşmrun eşıxtaş a s nou • . 
d d l tanb 1 memnunıyetle kaydettiğimiz Şazi 

spor aras;n a o u. 3 uıspor- T . I l b 5 1 . k b • ezcan, maalesef bızl inkisarı haya-
u ar u maçta . - g.ıoı aç~ ır le uğratarak yanlış bir hareketle ne 

aay1 fa~&ıe :>'.enilrnclerme ragmen oyunda ve ne do sekiz on bin kişilik 
~~e ~el bır oyun o~adılar ve halkta zevk bıraktı. 
ılk dakika.dan son dakikaya ka· On yedınci dakikada to t 
d h' ilmed'l B k 1 pa ser çı-ar ıç ez l er. ll arşı aş· kı9 yapan Muamnıetl bilmiyoruz 
~a. daha zevkli ~lr oyun oı~bi- gibi bir dUşünce ile oyundan çık;~ 
lır~ı. F aka1. h~crnın ç.ok fena ıda. dı. Bu suretle bir takımın mağlQbl
reSJ buna iırikan bıtakmad.ı. Fc- yetine oyun oynamadan karar ver
ridun Kılıcın maçlarında seneler- mekle beraber maçı da seyredilmez 
denberi adeta bir anane halini bir hale soktu: 
alan kavgalar belki dun yine ola- Biz yapılan bir hareketin ceza"lız 
b~lirdi.. Fa:kat çocukların hüsnü bırakılmasını lstiyenlerden değiliz. 
niyeti ve s;por.tımence hareketleri Bl!A.kls her zaman bu sütunlarda bu
bunu ön!enuş oldu. nu müdafaa etmekteyiz. Fakat yal-

Hakemde ne ot,orite, ve ne de nız kendini dllşUnerek bir tarafın ı-
verdıği kararlaıda isabet vardı. damına. hUkmedeıkcn, futbol zevki-

:btanbulsporlular oyuna çok iy: nl ortadan kaldırmak suretile bin· 
başladılar. Bu canlı başlayıs ilk lerce insanın hlslerile oynamak hiç 
dakikalarda neticeden ümit vere. te doğru değildi. 
e& bir şekilde idi. Hatta ilk bet İlk dakikalar mütevazin bir şekil· 
dak4ta için-de birisi boş kaleye de cereyan ettikten ve blr iki gollük 
oi"l'lak üzere iki muhakkak gol fırsatı da 9anssızlık yUzUnden kaçır
fınıatı kaçırdılar. Eğer hunlardan dıkt.an sonra, on kişi bırakılmış bir 
bir tanesini gole çev.irmiş olsalar_ taknndrı.n bundan fazla bir şey bek
dı, hiç şüphe yok ki not:ice bu lcnemezdı. Hat tA sarı kırmızılıların 
şeJkilde olmazdı. daha farklı bir netice elde etmeleri 

beklenebilirdi. ÇünkU, daha ziyade A.. 
aabın rol oynadığı bir maçta, on ki· 
şi kalmı9. mtınev!yatı sıfıra ınmt.ş bir 
takıma karşı alınacak derece böyle 
olmamalı idi. Galatasaraylrlar dUn, 
maçı kazandılar. Fakat iyi bir oyun 
oynamadılar. Bu da gösteriyor ki, Fe 
nerliler on kişi kalmamış olsalardı, 

netice her halde sarı kırmızılılar lehi 
ne olmazdı. Hatta on kişilik kadro
ya rağmen maç, her an içın berabere 
bitebilirdi. 

Maçın tafıilitı 
H akem: Feridun Kılıç. 
Ta ·ınılar sahada şu kadrolarla 

dizildiler. 
B~ikıtaş: Mehmet Ali. Yavuz. 

Feyzi • Rıfat, Halil, Hüseyin • 
Salbri, Hakkı, lbrahlm, Şeref, 
ŞUkrü. 

lstanbulspor: Fikri - Sefer, Fa. 
nı'k • Enis, Rü~tü, Celal • Fahri, 
Süleyman, Faruk. Tarık, Kadir. 

İlk dakikalarda da'ha ziyade 
btanbu$poru canlı görü;'lOruz ve 
bu Sl'ada da i.kı g;ol fırsatı kaçtı, 
beşinci dakikadan oonra BC§!k
taşlıların açıklığı ve vaziyete ha
kim oldukları görülüy:or. Nitekim 
çok geçmeden HaKKıdan bir ka· 
fa pası alan İbrahim ilk Beşiktaş 
golünü ka~etti. Bunu Şeref ın 
yaptığı ikinci gol taikip etti. 

Bundan sonra hakemin fena 
idareş:nin oyun üzerinde yaptığı 
tes.ir göze çar.pımağa başladı. Or· 
taya garip kararlar çrkıyordu. O. 
yun.da zevık namına bir §ey kal
madı. 

1 7 nci dakikada hakem lstan· 
bul.BJ>or aley1h.ine bir de penaltı 
cezası verdi, fakat Ha:kkı bunu 
kalccinın eline vermek suretile 
kaçırdı. Devre onlarına doğru 
batayı silmek dü ünccs.i)e olacak 
bir penaltı da l tanbulspor lehine 
verildi. Bunu Siyah sarılılar gole 
çevirdılcr ve devre 3 _ 1 Beşiktaş 
lehine bitti. 

lkinci devre yine ayni şekilde 
cereyan etti. B~iktaşlılar iki gol 
daha çıkararak maçı 5 • 1 kaz n-

Şazl Tezcanın bugün bırinci ısınıf 

bir hakem olduğunda şüphe yoktur. 
O halde hareketlerıni bllerek yap
maktadır. Bılen bır hakem içın bir 
takımın mukadderatile oynaoıak af. 
!edilmez bir harekettir. Bilmese de 
yapsa, o zaman bu bllgisız hakemi 
koyduklarından dolayı ancak koyan
ları mesul tutmak icap eder. Halbu
ki dUnkU vaziyet bunun tamamlle 
aksl idi. 

Fener takımını on kışi bıraktık-

tan sonra dAdis olan bazı vaziyetler 
ve bunlara bigfine kalışı haklı olarak 
herke~ıı sinirlendirdi. Hakkında iyl 
dUşUnmemlye mecbur bıraktı. 

Maçın tafailatı 
Her iki takım sahada göründükleri 

vakit Galatasaraylıların haklarında 
dedikodular cereyan eden ve hattA 
klüpten ayrıldıkları söylenen oyun· 
cuları aralarına alarak ve yalnız E•· 
faktan mahrum bir vaziyette ve şu 
şekilde oldukları görUldU: 

Osman. Faruk, Adnan, 1\lusa, En· 
ver, Salbn • SalıUıaddln, Mu tafa, 
Ccmfl, Blllend, Mehmet Ali. 

Buna. mukabil Fenerbahçcliler do 
ou şekilde Galata.saray karşısına di
zildiler: 

Cihat • Muammer, ~lurat • ömer, 
Zeynel, Leblp • F ikret, 'l"ıı.şıı.r, Ali 
Rıza, 1'ilyazl, Naci. 

Ha!<em Şazi Tezcan. 
Oyun çok sert başladr ve ilk (la. 

kikalar baş döndürücü bir Uratle 
geçti. Bir Fener hUcumunda Nacinln 
sıkı bir şütu direğe çarparak geri gel 
dl. Fenerlller bu suretle muhakkak 
bir gol lırııatı kaçırmış oldular. 

Yedinci dakikada Sal!haddln sıkı 

blr şUtle ilk Galatasaray golUnü kay 
detti. Bu gol, sarı Jaclvertlllerl hız

landırdı ve Ç-Ok geçmeden bir hUcum
da hatalı bir hareket cezalandırıldı. 
Frikik atrşmı Fıkret köşeyi buldura
rak kaleye soktu ve beraberliği te
min etti. 

1 /\ , b' b •• f!L • bıt tı mı~.. .Mcın:an!aya • ın .e ?""z •.K.te ~rşıya çıktık. Gen~e 111 
ton gonden~. (37:>) hın Ura· kahıvenın önün.de sa.hah ~ayla.ti 
!ık bir satış, Bu rnalUınatı ver.cHk- İ.çm~e olan mii6t.eriler araşıfla • u· 
ten oonra fıstık c.k:im sahasının karı ttk. OOl'eden tepeden kD0 

•.• 

her yıl gen~lemekte olduğunu §Urken yanıhaşımızıda iki ki§!.!'. 
ısöylemeğe bilmem lüzum kalır riime ilişti BunlMdan bir:i cijge 
mı~ Fııstığı on sene evvel bura:da rine anla:tıyıordu: vü· 
ilk defa eken ve bu yokla halka - Birader ba'k şu halüne. er 
örnek olan eski mdbus Bay Bas- cudümde derman, gözleriınd~ !.1. 
ridir. Allah sayılarını &rUırsın, kaLnadı. Bu kafir sıtma befll 

0 

meğer memlekette ne hayırlı ve dürecek. 
hitr:metli Kadı Ta:hs.inler varmış. - Hap yutmuyol'i ınu6Un? 

Beledi:ye re.isi ile görü.§tüm. - Bulabilirsen yut. ..,,. 
Bilgili, ateşli b.ir genç. Bana ilk - Yahu burada sıtma ın~ 
sözü şu oldu: de1e te§kil~ nm §Ubeei '1af· 

- Ümit ederim ki buraya ya baş vu.rmauın mı? _ ,,ıe, 
yeıtl~meğe geldiniz. - Vurmaz olur muyum. l>l" 

- Hayır, böyle bir niyetim gele kapısının eşiğini a.şındır01dl1: 
k V . 1 .. , .. 

yo • 
1 

• • • • • .erm~or ar. Nöbet tuttuğU Bı' 
- Ba§'4a hır yeıde ışınız. ala- kit gclıreen veririz diyorlar· 

kanız. yoksa ~e . hemşeri olın~· de oradan hap ala!bihnek i~Jl >11
: 

nızı uca ederız. Size beş. on do- d I v d l 'b. ~: ... rnell) 
nüm tarla alalun. Portakal bah- ~ın a agı avu gt 1 ~- gel· 
çesi yapanımız. İsterseniz fıstık e• mış. Düşün bit kere, nöbet 0 

kers.niz. Bunlar çok karlı işlerdir. diği zaman evvela iki üç :rorg' 
Bu, yıl üç dör.t dönümde seksen altında bile hop hop ttopl•r11~; 
yüz ağaç porıtakalı olanlar mah· sonra dudaklarını çatlaıtan 4'l 
aullerini bin be§er yüz liraya sat- h . . d k Bu hal• 

l B. d"' .. f t '- d .. elli araırot ıçm e ıvranınsın. 
tJ ar. ır onum ı ı,& a. yuz • d pil' 
yüz eeksen lira getiriyor. Mebu· e na$ıl C'V'den çıkar da ~1!Jetiı' 
su.muz Bay Hilmi Uran b.ir por.ta- za.r dokıtlor araMın? Koylu "lı~ 
kal bahçesi ye~riyor. Diğcı ba. İ§i daha beı'bat. Oralal'a şag 
z_ı ?1ebuslarımı~la d i~ veJ?- memuru bir iki a%a bir ~~r~r; 
lımı.z de bu yold~ te§~bb~~~U:: Bir saat kalır gider. O gel<iiSUI • 
ler. Bura.da topragın hir donumu "bet' oksa ha vrJ 
on ile otuz lira arasındadır. Sudan no ın Y .. yan~ın, . p iktll 
ucuz değil mi, ha, suyumuz da mcz. H&51lı nobet uzerınde .ai 
boldur. !)ağlarımız hitmez. tiu~en ın~urun gehnosi iç.in Ailah11 'ı1u 

Birincı devre de ı . l beraberlikle mez bir su deposudur. Toprağı- varmaktan yahut e~lddcn olduı. 
neticelendi. rnız pek münbit ve verimlidir. Se- gihi koluna sıtma ipi bılğlattJl~ 

17 inci dakikada hakem Fenet' mU. 
dafii Muammeri oyundan çıkardı ve 
sarı lAcivertliler oyuna on kişi ola
rak devama mecbur kaldıl,ıı.r ve maç 
ta bundan sonra zevk kalmadı. 

İkinci devre yine ayni zevksizlik k-
lçinde geçti. Fenerbahçelileı- için nenin her &yında bir iki bagıka tan ~cı.ka kuritulU§ çaresi yo ed~ııı 
mağlftblyet mukadderdi ve bu devre- mah&ul alırız. Ormanlanmız da - Azizim bu senin d bııll· 
de de Sala.haddin bir gol daha kay· zen't"indir. Öteye beriye külliyctll §Una benzer: Sen eline bir tıı: .BeıV 

m&taıd& keret.t.e, odun, kömür ca bfr saldırma geç.irm~in· · . 
det ti. Maç ta 2 • 1 Galatasaraym ga. fi aevked.eriz. Sıcalk yaz ayla.rınd.a öl.dürmek mabaclile üz.er.ime . 
lıbiyetlle neticelendi. rwlıp oturulacak Y'"··lalanmız da rüvonlW\. Ben karn.oınrum. Bir~ 

KEMAL O~AN ıs ...., ..,_ r~ - :o-
va.r. Helo Zoı.kun decliğimiz YaY· lis bula.rak beni kurıtarmasıııı t11 

NOT: Arkada9ımız Saclt Tuğrul, 
dUn bir ak!Jam gazetesinde Galata.sa
ray • Fenerbahçe maçmm tahminini 
yaparken bu mUsabakanm 2 • 1 Ga
latasaray lehine netlc~leneceğinf ev
velden bildıriyordu. 

Bir m~ın. galibiyet veya ma~lft· 
bıyet içtn tahminini yapmak o ka
dar güç değildir, Fakat böyle gol a
dedile neticeyi bildirmek bugüne ka
dar kaydedilmeml9 blr hAdı e olarak 
11ayılabiltr. • 

Bana kalır.sa Sacıt Tuğrul arka· 
(!aşımız, maçtan bir gece evvel rü
yumda her halde hakemi gormU.., 
ve kendisinden bir işaret almı~ ola· 
cak. K. O. 

(Anka;ra maçlarmı bildiren A 
jan telgrafı beşlnd sayfamız· 

eladır.) 

ıa pek güzeldir. Çam'ia.r arasın· ni yakalamasını rka edororu et. 
dadır. Serin, temiz havası, buz Polis bana, dur bakalım acele IJ' 
gibi sulan vardır. Görüyoreunuz me, evıvela o adam seni Y8~J111 
ya. Oemaniyemiz her bakımdan sıın. öldürsün. Ben sonra ic8 ae> 
rağbet edilecek biT yerdir. ba1tarırn. Diyor. Hiıç böyle • 

- Ba e<>zleriniz beni heı.-n ae- olur mu i' ~ı>· 
vindirdi. Hem de cürete düşürdü: - İnan!ınty.orsan mıücadele 
Aziz yuttdurnuzun her k.öoe huca. besine gider soran;ın, "tt~ 
~mm böyle tükenmez b.ir servet :Bay F duni ile kalktrk. g~iP 
ve rdah kaynağı okluğunu görüp bir dokıtor bukluk. J~utikler p 
anlamak şüpheaiz insana sonsuz kcnd' ine anlattım. Şu ee
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r ·,.. ee:v:inç veriy.or. Fa.kat bir yer· verdi: . 11111· 
de eekidenberi Oturanların yeni - Doğrudur. Belki üı'ıunıı. ve' 
gelenleri iyi kar§Ilarnadıkları dün me böyle emredjya.r. Dokıt01,.be' 
yanın hemen her tarafında görü· v- sağlık memuru, hastayı ntıı~ 
len b.iı ha!®. Yalruş ve yersiz ~zeııin~e ~r~ veya dd~' 
de olsa eSk.iler, bulun.dukları köye uç za1t huyumu§ bulunnı8 

veya. kasa.baya yeni yeni .insanlar kiınin veremez. ~ç1 
gelmekle mai§etlerinin, ekim sa- Cemal ~ 
haların1n. meralannın daıralau- -

ğını sanırlar •. Ha~uki ~::· .. Pirin~ fiyatları nedef1 
- Evet biz böyle du§Unmuyo. '3' •• , 

rtız. Sevgilisini bekliyen sabınıız yukselıyor efl 

~ı.kla~. ıi:~i her gÜn yeni hem~· Menfaat hıraile -harek~ ~iıı. 
rı~~~. göz.luyoruz. B~kı.nız sıze, bu lbir ık181m ısermıcye 68hiple~ 111~· 
d~~e ve vhareketım~e çok,~: mevsim hue.bile bazı cins pJJ'erel' 
munı. oldugurn~n ~r . ~~lilınl lerin a~lma-sını fı~ added11 ~· ver.ey1m: Osrna~~e, yırmı u~ se- muhtelif vasıtalarla pıyuacl8 .. rtı!. 
ne sancak ve vılayet m.erkez.ı ol- rin.ç toplatmakta oldukları sO bir 
T?U§tur. Burada mutasarrıflar, va_ rnck.tedir. Bu sebeple, fiyatladort 
lı!~r hul~n.urkc~ kasabanı~ i~an, kaç gün içinde kiloda ÜÇ h1 
s~:1le;t.ır~hı:1esı namına hıç bır ~ş kuru~ )"Ükzeim~tir. Piy~sadıı eJil' 
g~rulın~ıştır: Sokaklar, mevsı- cins pirinçler'n toptan JülosU ttJf 
mıne gol'e, bırer çamur ve toz ye, engin dnsleri de 35 kU il'' 
deryası halin.'tl.e idi Çünkü nüfu satılmıtkıla ve bu fiyatlar uı:e! 
aWJ. Belediy~ fakirdi. Vilayetin den alıcı ıda bulunmaktadU'· 



--

Japon 
Taarruzu 
akim kaldı 

lngittereye bir 
oota verdi 

~· Çunking, 1 (A.A.) - Çun-
~ng hükumetinin rcmıi gazetesi 
Qıj Central Daily Ne.we dzyor ki: 
l aponların Çinddci ya'Z taarru. 
)ıı. ,feci bir tarZida alUm kalmı~tır. 
d aınız Şansi vlliwyetinin cenubun. 
.., cı Japonlar 40 bin ölü ve yara~ı 
trnişlcrdir. Çekiang ve Stttien 
r bılarında bir ay aüren bir muhıı
g: ed•n eıonra ekk ettikleri yet:nc şey Ningpo ve Fuşovda lu
ti rıa'bılınek olmuştur. '-':akıa Çin
Ş k b:dayette V cnşu, Hsimen, 
ı\1 ~e Fuşi~'i ka~betmişlerdir. 
ıt: a at bu yerleri t-ekrar geri al-

LO!Mıa, 1 (A.A..) - Öğrenil
diğine _göre Franaanm Madrid'&e
ki bteyıük elçisi, Maodriddeki lng;_ 
liz büy4ik elçisi. Sir Samuel Hoa
re' a bir nota vererek Tunustakj 
Sfax limanında Rabelais vapuru
nun bombardımanını ve 8 Fran· 
sızın yaralanmasını protesto et
miştir. 

1f ar~ır. -

J\lman - Fransız 
llıiitarekenamesi 

Bir. muahede esası 
değilmiş 

.,,.~rıtn, "l (A.A. - Yan rcaml bır 
)?ııktan bildlı"ilıyor: 

tı Strttnıır ecnebi gazete mUımssllle
.f, J\lrnan - Ji'ransız mUtarekename
~:~ bir muahede çerçC\·esl olduğu 
~it unun nıttstakbel mU-.kerelere a
bır · kapı bıraktığı yolunda. bundan 
tı kaç gUn evvel Alman hariciye 
~etince yaprlan müşahedeye isti
Clbı bu -ıntttarekenamenln daha ne 
t1ı inıktnJar temin etmekte oldu-

ıııı SO~uruyorlar. 
it lı.Jrna.n hariciye nezareU, bu husus
ı.r ftınu kaydeder ki, mezkftr tmkı\n
'iünttn styul vaziyetine bağlıdır. 
~ eveıt ve Hull, munhasrran Al
~ Ya ve ı••ransayı alA.kadar eden, 
'llıuahededen bazı neticeler çrka· 
~~lannı söylemişlerdir. Fakat bu 
'J\.lınanyayı katiyen lAkayt .bı· 

Amerika da 

Sekiz bin I ngiliz 
1'i.'otu yetiştirilecek 
~-.ı (.A..A..) --A.nıerlka. ·e. 
~e, tnodem harpte bu kadar 
~hır 1'0ltt olan hava kuvvetlerinin 

ltiai "Ye gentı,lemeai üzerinde bü 
'ı d11t1tauerini toplamışlardır. A· 
~ Bekiz btn İngiliz tayyare

~Ul'e~lfttrı~ekttr. İlk tayyareci 
teı :;50 kişiden mürekkeptir. 

~p~:;e korkunç bir cinayet 
~ f'ı\i~~. 1 (A.A.} - Ste-

~lad~c· de i§1enen kor.kunç 

~eıtın esrarı, talılciıkatı .ida'!'c 

~ Jlc.i poli. hafiyc.i tarafından 
'ana çıkarılmJ;!lır. Öldüriilen 

'1 ın ceeedinin parçalan kıa

dt tchrin mezarlığımla, kı.ınen 
~ 9'lırc 20 kih>mctre m..afede 

~.~ 01'lnarı.da bulunm~r. Cese-
" d"• 'ter -arçaları bulunamamı!I-

J\,til M dl. • 'nd b" ı\.ı . • an ın .-nı e ır şa. 

~~rııdır. Bu cinayeti kıs· 
~ llt Yiminden irtikap ettiğini 

f N~· • 
-·•ııljtır. 

t) - -o 

'"İnıarka - ineç ticaret 

1\ anlapnaıı 

Darlan 
- (Bafı l hıddc -/-

İnglltercnin 1920 ve 1921 senelerin 
de çeviı'diği manevralar bizi ltalya
dan ayırdı ve bu lAtln müttefikimiz
le aramıza JhtUAf tohumları serpti. 
Btiyük Brltanya, doğurduğı.ı bu ihti
latı zehirllyerek idame etmek husu
sunda büyük bir ihtimam. gösterdi. 
Almanyaya karşı olan vaziyete ge
lince: İngiltere muahededen mllte
velllt bütun askeri vecibeleri bize bı
rakarak kendisi Almanyayı iktısa

den istismara çal~tı. Biz, hoş olmı
yan jandarma rolıinU oynuyorduk. 1n 
giltere ise nnmuskA.r bir komisyoncu 
gibi görünllyordu. Bu suretle dllnya 
b~ sevimsiz insanlar nazarilc ba· 
karken öte tarafta ıngllterc bUttin 
menfaatleri topluyordu. IIuUı.sa, 1919 
dan 1939 a kadar lngiltercden ne za. 
man yardım istedlsek o, her sefer 
bizi yalnız bıraktı. Halbuki İngiltere 
kendi menfaatlerini ne zaman mü
dafaa etmek istemişse 1''ransayı dai· 
ma yamnda bulmuştur. 

İngiltere, bugün bize bu kadar şid
det ve mrarla hücum ederken her 
zamanki siyasetine sadık kalmaktan 
b~ka bir ~y yapmıyor. Bu siyaset 
te İngilterenin hüküm sürebilmesi i
çin A vnıpayı parçalamak ve sonra 
ıstedi~I gibı ticaret yapmak. _ 

Ancak yeniden doğan Alman kudre 
ti, Avnıpada bir ittihat unsuru ola
rak göründüğü gUndUr ki, İngiltere 
bizi harbe siirUklemek için siyaset a· 
damlarımızın budalalıklarından isti
fade etti. Şimdi Fransa Mareşal Pe
ten'in şahsında uzağı gören ve nııı· 
zinin yalancılıkları ile alllkn kesmek 
ist!yen bir şef bulunduğu içindir ki, 
lng-fl'tere bize kin ve adavet besliyor. 

Diğer tuafta.n lngilteı·e, ·kendisi 
için ihtimal dahilinde bulunnııyrın lblr 
zafere erişecek olsa bile munhasıran 
kendi menfaatlerinden millhem ola
rak hareket edeceğini gaye.t: lyt bili· 
yoruıı:. Fransa ancak ikinci derecede 
bir dominyon olacaktır. Daha 1940 ta 
muhasematın ilk on ayı zarfında, 500 
milyon nüfuslu bir imparatorluk olan 
İngiltere cepheye ancak 200 bin as
ker göndermiştir. Halbuki ayni dev
let senelerce sürecek bir harp hazır
lamakta. olduğunu söylUyordu. 

İngiltere bize bir kıta lrlandası ve 
hatta. bir müstemleke muamelesi yap 
mak lstlyebilir. Bu bizim umurumuz
da değildir. Ben Fransaya Avnıpe.da 
ve dünyada eski mevkllni temin e
decek şekilde hareket edeceğim .Bu 
tarzda hareket Fransarun, yeni nl· 
zarnın kurulmasına iştirakini istilzam 
etmektedir. Bunun için Fransa sulhü 
tacil edecek yolda hareket etmek za
ruretindedir. İngiliz emperyalizmi 
tahrip etmek için harbe muhtaç ola
b!Ur. Fakat Fransa bekasını temin 
etmek ve bu Avrupanın başlıca bir 
memleketini teşkll ederek ietilfı ede
bilmek. için sulha muhtaçtır. 

Sfaks hti.diseslnin ferdasında şunu 
beyan etmek isterim ki, Jo'runsanın 

limanlarını ve mllnakale yollarını ser 
bcstçe kullanabilmesi hakkında ria
yet ettirmek hususunda her zaman
dan ziyade kaU karar vermiş bulu· 
nuyorum. 

Amerika 

R. Kolej atletizm 
müsabakalan 

1 

.. ki Dün Robert Kollej satıasfnda Be-... usu a den Tcl'"iyeffi Genel Dtrckt.ödtiğ.U te
rafınclan tel'tip e<Hlen lManbttl 12 h\. 

'tişi hilkume1ine bir p k k Al Cl &Uetizm bayramı minaUeri kaiaba-

k e ç o m an Irk btr halk kütlesi ôıtünde ~pıtdı. 
nota v-erece MU&e.~alaı·a finale kallllfŞ otatı at-

Va,.o.il18ton, } (A.A.) - Sıtla. bulunuyormuş »etlerin bir geçil reıllltiie başlandı ve 
h~tli mahifıiMıetoden ıtht.en ha. ı.:hıtHeNlııl marı;ı çalıntlı. MUsa-btlittltal'· 

b 1 .. A 'k b' l.....~ dan sonn kazanamara mtıka!aUıtı· er ere gore, men a, H'n'""' Lond.ra, J (A.A.) _ lrak•te. ~ . edildi 
güne kadar Metfeş&I PM&;n' e ıe.b- mütare1·e ya;ftılm"'"sı Raşı"t A..lı' is- zı · 

il. ~ ez - rn Netkele•i yazıyoııw:: 
ligatta bulunarak sözlerinckn zi- yanının ..... na e-- _L uz" ere 0~. ....,. rıtne1'0. .....,.u :NM> metı·e: Bkınci Ceemi 11,{, 
yade Vichy hükiimct.inin m4ietak. ve lng"•- ~n..-nnın _:.JL.... ..-.ı.. 

n-. ... "°"'" ~.. ~_.. klnoi Muzaffer, tlçöncQ Sami. 
bel hareketlerine bakıluak Fran- c,.....lı bu1--nJ...:;.,. ,L _._,_ın...L...L. 1• ,·~. """ ru a..._ ~ ._ ....,, 800 metre: Birmcl Rıza MaitsNt 
şız - Alman ~birliği hakkında bi. l>aı tt.,yid etm~. 8-awla be- 2,3.6, lkioci K~mal, tiçlincü Galip 
lahat'e bir hüküm veril~ğini bİ1· raber Londsa.rHO si,.asi ma'hMeıi, Ankara. 
direcektir. Notayı B. 1-hıll hHH"· Muwl IDIM~ae1rıd& 'btlıhlnen Al· ıiO metıe mbraJı: :mrtnel Vasfi 
larna'kıtadır. Bu notada Alman m.,....lann ·t..-I..;l e,_....

1
• t .ı ı"-eyJ· ... u ..,, ~ -e. -cnUK 17,3, ikinci Swdl, Qçihı1,;u Merih. 

taleplerine, btlh899a Suriy-e mcse. küç.ük gönne'k+en ,İ9İnap etmdc.- 3000 metre: Birinci Eşref 9,2'4,4, i· 
ı~ .. de Fransa tarafından geme- t~irler. Sunda.y T.imes gazeteşi. kirıd İbrahinı, UçüncU Sabahattin. 
rilen ırnuta.vaa.t hakkında Ame- nin d.ipl.om.atik mvhaN.ir.inin 'bu 400 ınctr.e: Birinci Ancus 53,7, I· 
rikanm noktai nazarı v~ Franstz - sabah işaret ettiii gibi mezkur kinci Ahmet, üçilncU Nuri. 
Amerikan münaııebetlerinin ışla- mıntakada ç.k Alman lııulunmak- 200 metre: Birıncı Muzaffer 23,3, 
hı için Franeattm tMdp etmesi le- tadır. ~-- ikinci Cezmi, UçtincU Ferit. 
z~rı~gelen siyaııct.i jzaıb edecektir. Drsk atma: Birinci Yavru 37,76 

Nevyork belefliye 
reisinin nutku 

İtal)'anlar MidJ.ncl h~i mett.c, i+:inei Melih, Uçöncll Kürk-

Romaya aötirclüler çiloftu. 
Y'Uksek at:le.ma: Birinci J.erfi 1,81) 

Ncvyork, l (~.A.) - Nev
york be}odiye reisi B. La Guar
dia, clhiirriyeti kurtar> m"i11ginde 
12,000 kişi karşısında :hupcuya
ne bir nutuk flÖylem.i~ ve sözlerine 
§Öyle beşlamıŞtır: 

4"Mihver.. eğer ilcrlersen, seni 
ka~ılarnağa hazırız.> 
Amenkanın 19 l 7 Oen daha 

iyi har!he hazırlanmış bulunduğu_ 
nu söyliyen B. La Guardia ~yle 
devam etımittir: 

Bazan bir millet harbe karar 
vermeie mecbur kalır. Bu ne ka. 
dar eı'ken olul'Sa o ru.bette iy~ 
olur. Amerikalılar, B. Hitlerle 
müzakere etjmektense İrııgilizleı
le beraber kazanmağı tercih eder_ 
ler, 

Amerikada askeri 
hazırlıklar 

Roma, 1 (AA.) - Stefan.i: 
Giornale d' ltalia" nm New- Y ork 

muhaoui Amcrika'nm &On günler
de alelacele ittihaz ettiği askeri 
tedbirleri tebarüz ettirmektedir. 

Amerikan ordusu 14 ve deniz 
makamları 26 vapur mü11adere 
etmitlerdir. Bu vapurların ımecmu 
tonilatosu 150.00Q dir. 

Bir zırhlı fır'ka Portorico'ya ha. 
reket etmiştfr. Bundan başka bü. 

Yiik Ohanwı yııdonannaemın bi 
kısmı A~lantik cknizine nakledil
miştir. · 

---o---· 
Caproni fabrikasına el konuldu 

La Paz, 1 (AA.) - bUmlAk ka· 
nunu ·hükümlerine tevfikan Bahriye 
Nezareti l hazirandan itibaren Cap
roni fabrikasına vazıyed etmiye ka
rar vermiştir. Bundan sonra fabrika
yı Bahriye Nezaı-etl işletecektir. -Montevideoda Naziler aleyhine 

nümayifler 
Montevideo, 1 (A.A.) - Üniversi

te talebesi naz! taraftarı olduğunu 
iddia ettikleri Libertad gazetesi ida· 
rehanesi önünde nümayiş yapmış ve 
gazetenin nüshalarını yaknıışlardır. 
~-o 

Bolivya elçisi De Goll' e 

iltihak etti 

Argosti (Kef'alonya) l (A.A.) 
Slc!anı: 

Argosti meydanında, şimdi Musso
lini kışlası ismini alan Yunan kış
lası l'IVarında bulunan Midland'ın 

siyah gömleklileı· tarafından yıkıla· 

rak eritilmek Uzeı·e Romaya. gemde· 
rilmiştır. 

Girit harbi 
(Safı 1 Jac.We) * 

zayiat verdirilmiş olma~na rağ

men askeri ve bahri kuvveıtl~rı

mizin Afri:kll<laki üslerimizin te

min cdeçeği hava yardımından 

ba~ka bir müzaheret görmoden 

Ciritte ve civarında ilanihaye ha
rekatta 'bulunabileceklerini bek~e

men~n doğru olmadığı anlaııılmııı. 
tır. Takriben 15. 000 aeiker şim

diden Mısır" a dönmü~ bulunuyor. 

Zay.iatımızın ciddi olduğunu ka
bul etmek laztmdır. 

Alman tebliği 

Beılin, 1 (A.A.) - Aekeri 
lchliğ: 

ıGirit adasında cenup ıkıaımın 
Yun.an ve lngiliz kıtalarından te
miı:lenmesi muvaffakiyetle devam 
e~mek'ledfr. Şarka doğru ilerle
mekte olan İtalyan kıtaatile mu· 
vasala dün Haraperıta civarında 
te_sis .e.di~ Şimdiye kadar 
10.000 Yunanlı ve Jngiliz esir 
edılrni~ir. Adanın cenubunda Al. 
man anuhısrcbe ıtayyarelednden 
mürekkep te.e"kküller hafif İngi
liz gemilerine hücu;:n ederek bir 
toıpito muhribini hasara uğrat
mış ve hiç zaıyiat vermeden dört 
tane Hurricanc avcı tayyare& dü_ 
§Ürmü~lerdir. 

Ayni havalide, Alman tayy;. 
releri 3.000 tonluk bir ticaret 
vapuru ile mühimmat naıkleden 
bir motör batırmışlardır. Kıtaat 
nakleden daha küçük bir vapur 
ağır hasara uğratılmıştır. 

il 

Lond-ra, 1 (AA.) - General l 
--ı--<ı--

0 e G.olle umumi k.arargi.hından 
bildirildiğine göre, Fransanın Bo. '1 
livy. elçiei B. Leprevier, Vicıhy 

5 
hükUrrıetine ieıtifasını gÖndel'.nU§ ....__..._~_.-

ve General De Golle hareketine 6 ı---+--+--
iJıtihak eylcımiftir. 7 
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Amerikalalar nutku tasvip ediyor ' ~-~"--

n~tre, ikinci Jeba, üçüncü Gilner. 
Uzun atlama: Birioci Çaro~lu 6,18 

metre, ikinci Necdet, üçünctl Kamar. 
yotis. 

Cirit atma: Birinci Kemal 54,02 
metre, tklncl Varak, üçüııcU Şerif. 

Üç adm1 atlama: Birinci Yavru 
l:i,61 metre, ikinci Turan, UçUncü Ak 
pmar. 

Ankara maçları 
Ankara, 1 (A.A.) - BugUn 19 Mır. 

yıs stadında yapılan millf ktiıne maç. 
larında Altınordu - Maskespor kar
şılaşmaaı 3 - 3 beraberlikle, Altay -
Harbiye idman yurdu maçı 3 • 2 1z
mlrlılerin galibiyeti ile son& ermiştir. 

11k karşılaşma Altınordu ile Mas· 
kespor arasında yapılmıştır. İlk dcv
resı 3 • 3 beraberlikle biten bu kar
ı,nl~mada her iki taraf ta bUyük bir 
enerJi ile oyuna b~lamı' Ye hlklml· 
yeU tesis için mllcadeleye girişmiş
tir. Karşılıklı seri akınlardan sonra, 
MtU!keiiler 10 uncu dakikada ilk sa
yılarını yapmışlar, on dakika sonra 
da J:ı:mirlller buna mukabele etmiş
lerdir. Yeniden hllcuma geçen Mas
kesporhılar biraz sonra kazandıkları 
frikikten tekrar 2 - 1 galip vaziyete 
geçmişlerdir. Her iki tarafın enerjik 
oyunu, bugilnkU karşılaşmada gali
biyet! zevkini uzun sUrdürmemiştıı·. 

Nitekim, bir k~ 4akika. sonra Al· 
tıııordu kazandığı kornt>rden 2 • 2 

heraber vaziyete girmiştir. Bir mUd· 
det sonra Maskesporun yaptığı 3 Un
'cU sayıya derhal mukabele etmLı; '\'e 
3 • 3 bft'abere vaziyete geçml~r. 

İkinci ckvrede Altınordu daha düz
giin bir oyun çıkarmış ve rakibini 
mlitemadiyen sıkıştırmış olmaaına 

Ye 25 inci dakikadan itibaren Maske· 
sporun on ki.fi ile oynamasına rağ
men 3 • 3 beraberlik vaziyetini değiş. 
lirenıemi11tir. 

İkinci karşılaşma Harbiye ile Al
taY. ar~ında olmuştur. Harbiyeliler 
daha oyun başlar başlamaz hücum
lara başlamışlar ve rakiplerini sıkış
tırmağa koyulmuşlardır. Bu enerjik 
oyunun neticesinde 10 uncu dakika· 
da merkez muhacimlerinln ayağı ile 
ilk sayılarını yapmışlardır. Bu sayı 
lzmirlilerl gayrete getirmiş olduğun 
dan Altınordu muhaclmleri gli.!.el bir 
anlaşma ile Harbiye kalesini tehdide 
başlamışlardır. Biı1b!rlni takip eden 
bu akınların birinde 34 tinci\ dakika
da .Altınordu 1 - l berabere vaziye
te ginnlftir. Fakat ayni enerji ile 
mukabele eden Harbiyeliler bir da· 
klka s,onra merkez muhaclmlerinin 
ayağı ile 2 inci sayılarmı yapmış

lardır. 

'ııı:0ı:>cnhag, 1 (A.A.) - Stc-

s Dil. . 
ı nırnarka ile lsveç arasında 

Mareşal Petenlc yekvücut biı• ktit
le teşkil eden mağlup vatanımız, top 
rağı üzerinde zorbalıklara meydan 
vermlyccek ve bayrağına hakaret et
tirmlyccek kadar şeref sahibidir. 

Nevyıoılk, 1 (A.A.) - 8. Roo. 
10

ı--.ı.-..__..ı-
sevelt'in &<>n nutku hakkında aldı. 11

.__....._....__.._...__..__ 

Oyun gittikçe daha sert bir cere· 
yan almış, iki dakika sonra İzmirli
ler de merkez muhaclmlerinin ayağı 
ile beraberlik sayılarını yapmışlardır 
Devre 2 - 2 beraberellkle sona ermiş
tir. 

İkinci devrede her iki taraf ta bir 
çok gol fırsatı kaçırdıktan sonra nl· 
hayet İzmirliler 36 ıncı dakikada ga
libiyet sayılarını yapmışlardır. Son 
dakikalarda tazyiktan kurtulan Har 
biyelller mağlftp vaziyetten kurtul
mak için hücuma geçmişlerse de ne
ticeyi deği11tırememlşlerdlr. 

~ltı.i!Yon kronluk mübadele ya. 

~ına dair yeni bh ticaret an 
() ı hnı:a edilmiı.tir. • 
lliil.lliznarka odun, kağtt, ma

ltı; J'i!.ilar ithal edeeek ve lsveç. 
'.\.,. tai, kimyevi maddelerle ba
~aldne alacakıttr. 

İrak harbi 
L <Safı ı incide) [-] 

İngiliz siyasi mahfilleri nutku 

tefsirden imtina ediyor 

ğı mektupiar ve telgraflar bu 
nu~un Amerikan milletince tas
vip edilmekte olduğunu ı:;ö&ter
melctcdİr. -Londra, ı (A.A.) - J.'ransa Baş· Zarnzam vapurundan kurtartlan-

vekll Muavini Amiral Darlanın nutl(u lar serbest blrakıldı 
hakkında !nglllz siyasi mahfilleri her Madrid, ı (A.A.) - Zanızam adın-
türJU tefsirden imtina ediyorlar. daki Mı.sır vapurundan kurtanlmış 

Resmi mahfillerin bu .sUkutundan olan 119 kişi dün sabah Irun'da .Eoran 
şu netice çrkabllir ki, İngilizler düş- sız - İspanyol hududunu geçmlı:ıt1r. 
manı her nerede bulurlarsa orada ta. Porlekize gitmek üzere tekrar yola 
arruz edeceklerdir. Bl\yUk Brltanya çıkmadan önce bir mUddet San Se· 
bugUn mihver devletlerine karşı yal. bastleu'de kalacaklardır. 
nız kendisi için değil, A vruparun ta
hakküm altına girmiş blltlln ml11et
lerl için de bir hayat ve memat mU
cadeleslne girişmiş bulunuyor. 

Şili bitaraf kalacMl
Santıago de Chllle, l (A.A.) - Btc-

1'anl: 

Soldan Sağa: l - İntikam arzusu 
2 - Ödeme - Ayı yuvası • Y emel<. 
3 - Taze ve ufak ağaç - Bir diş 4. -
Kızmak l'i - Zayıf • Lahza 6 - İ
mar etmek - Blr nota 7 - Bfr mey
ve - Bir şeyin bıraktı#? yer _ Bir 
hayvan 8 - Eski biı• ölçU 9 - Cet 
• Boş toprak parçası 10 - Temaşa 
müesseselerinde odamsı yer • Mayi 
boşaltma illeti 11 - Di~leme • İnan
dırma. 

Maç 3 - 2 AH.a.yın gaHbiyeti ile so
na ennlştır. 

Yeni Neşriyat: 

Perde ve Sahne 
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REBEKA 
Son senelerin en meşhur İngiliz kadın muharrirlerinden 

D&phnc du Ma'\lrier'in eseri olup bUtUn dünya lisanlarına 
ler.OOJRC edilmiştir. Re2zan Yalman'ın, ÜZÜNTÜ ismile 
VATA'.N'da tefrika edilen bu kitap 1940 sinema birincilik 
müsabakasını kazanmıştır. Bilhassa genç kızlarla, kadınlar 
ar.asında büyük şöhret kazanan bu kitabı okumıyan kalnu
yacaktH'. 208 .sa~fa, 50 kwu~tur. Ciltli 86 kuru§. Taşra&ln 
posta pua91 allnmaz. 

ABMBT BALiT KiTABEVİ 

Eti Bank Umum Müdürlüğünden: 
BaRkaRuzm, 

a - Ereğli kömtirlerl :işletmesi, Zongıllda.k 
b - Garp linyitleri işletmesi, Balıkesir, 
c - lıkhndtat bürosu, Ankara 1 
d - EretH kömürl:cl"i işletmesi, 

1 ' 1 ' 

Kok ve llrrakiye servisleri Ankara, İstanbm, 1zmİr,-Mersbı, 
Ereğli «Karadeniz> 

Yukardakl mUessesc ve servis~rinin, taş kömUrU, Unyıt, kok, Briket 
'e tali maddelerintn alrm ve satrmmdan mütevcllıt bHQmum mevcudat 
taahhlklat \'e ma.t.h.tbatı bütün huknk ve vecaıbllc l!eniden teşkil ey!• 
diğimlz, ';.J 

)lahd11t me!>UliyeU~. t , 

'fÜRKİl.E IJW)IÜR ISATI~ \ .E TE\!'.l1 Mt)E~SEsESl 
firmasına devredilmiştir. 

Alt\.kadarlarııı 1 haziran 9H tarihinden itibaren: 
ı - Her cins taş kömtiril, kok, bı !ket ile tali maddeleri için FOB 

olarnk yapılacak talepler müessesenin merkezine: 
Adres: Atatürk bulvarı 21/ 23, Yenişehir, Millıcnetisler birliği blna

.sı, Ankara. 
2 - Linyit kömi\rli için yapılacak mUr caatıann eskisi gibi, <Garp 

llnyitlcrı işletmesi'> Balıkesir, adresine, 
3 - Mahallı ihtiyaçlar He «taş kömUrU, k-ok köıuiirü, linyit> Htra

kly~l!k kömürler için o mahaldeki şube '~ya acentek:rlmlzeb İstanbul, 
17:mlr, Zonguldak, Mersin. Ereğli cK&Tadeniz> de şube ve depolarmuz 
oldutu gibi muhtelif şehirlerde accnteter vardır.> 

4 - Mahrukat kanunu mueiWncc wvclce intffıap cdibnlş ve mu- , 
kavelesi henüz hitama ermemiş acentclcıimiz ile dığer mUstehliiderin 
Ankara merkezine. 

5 - TIMJ kömürü, linyit, briket. kok v~ lali maddelerlRIR Jhrooatı iş 
!erine müteallik hususııt iı;in Ankara meı'kezine, 

Yukardakl adreslere nıüı:a<:aat ~tm~-i rica 
\"C depolarımızın tclgrRf adresierl: ~ahrukd. 

okınıır. Merkez, şube 
(3003 - 4.l?M) 

Devlet Demiryollan llinlan 

Memur at.nacak 
l - Devlet demıryolları istasyon'- sınıfında. lstlhdam edilmek Uzere 

müsabaka ile orta mektep mezunlarından hareket memıw.. nam
zedi alınacaktır. 

:.! - Mllsabakada. kazananlara 66 lira ücret verllecektft". 
3 - Müsabaka imtihanı 16.6.941 tarihinde saat H te Haydarp*, An· 

kara, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, İzmir, Sirkeci 
ve Eı·zunım işletme merkezlerinde ve Sıvas, Eskişehir cer: atelye

lerinde yapılacaktır. .:Müracaatlar bu işletme ve ateı;ye midür-
ltikleri ve istasyon şefliklerince kab~l olunur. / _ 

4. - Müsabakaya iştirak şeraiti şunlardır: 
1 - TUrk olmak, ./ ' 

2 - Ecnebi bir kimse ile evli olmamak, ,. _.. 
3 - ıs ~ını bitirmiş ve 30 ı:.a -geçmemiş olmak. «30 yaş dahil· 
4 - Askerliğini yapmış veya askerliğini yapmuına en u bir ııene 
zaman kalmış olmak, 

5 - Mlleabake.da muvaffak olanların bilı\hare idare doktorlan tara
fından yapılacak muayenede sıhhi dıırumları demiryel iflerinde 
vazife görmiyc ef'ı'erişli bulwımak, 

6 - Müracaat istidalanna bağlanacak vesikalar şunlardır: 

NUrus cüzdanı, diploma veya tasdikname, a.cıkerllk vooikası, polis
ten tasdikli iyi huy kı\ğtdı, çiçek aşısı kağıdı, e\'li olanların ev
lenme cüzdanı, 6 adet VC6ikalrk fotoğraf. 

7 - Daha !azla ma)(lmat almak istlyeınlerln işletme mUdUrlüklerlno 
veya istasyon şefliklerine bizzat mllracaat etmelidirler. 

8 - lstidalar en son H.6.941 gilnU saat 12 ye kadar kabul olunur. 
2849 - 4063) 

+ 
Muhammen bedeli 30030 (otuz bin otuz) lira olan takriben 462 nı3 

meşe dilme ve kalas 17,6,941 salı gUnU saat 15,30 da kapalı zarf usuın 
ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek tsttycnlerhı 2252,25 (iki bin iki yUz elll iki lira yirmi 
beş kuruş) liralık muvakkat teminat n kanunun tayin ettiği vesikaları 
,.e tekliflerini ayn! gün saat 1:1,36 a kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lAzımdır. 

Şartnameler 150 kuruşa Ankara, lzmlr, Haydarpaşa ve Eskişehir 
veznelerinde satılmaktadır. (4236) 

Garp Linyitleri işletmesinden : 
Mlleaecsemizle m»şteriler arasında linylt kömUrU satışları hakkın

da yapılmı11 olan mukavelelerden nıUte\•ellit bllcUmle haklarrmızı 

ı.6.941 tarihinde kuı·ulan merkezi Ankarada bulunan «TÜRKİYE KÖ· 
MÜR SATIŞ VE TEVZİ MÜESSESESİ> oo dewettiğimtzl ve mUşte
rilerlmlze karşı olan ·vecibelerimizi de bu mUeeseaenln tamamen tekabül 
eylediği ll!ln olunur. (8005 - 4259) 

Eti Bank Mahrukat Bürosundan : 
Mtiessesemlzle m\l.şteriler arasında yapılmış olan mukavelelerden 

mütevellit bilcümle haklarımızı 1.6.94.-1 tarthinde kurulan Ye merkezi 
.Ankarada bulunan 4.Türkiye Kömlir Satış \?(! Tevzi MUcssescsi> ne dev
rettiğimiz! ve mllştcrllcrimi:oo karşı olan v~lerlmfzı de bu mtleascsc· 
nin tamamen tekabUI eylediği !100 olunur. (3006) (4260) 

Ereğli Kömürleri İşletmesinden : 
MUeseesemlzle m~tcrller arasında Taş kömürü, kok kömilrll, bri

ket "e t.all maddelerinin ıSatışlan hakkında yapılıruş olan mukavete
lerden mütevellit bilcUmle haklarımızı 1.6.941 tarihinde kunıian ve 
merkezi Ankarada bulunan «TÜRKİYE KÖMÜR SA TlŞ v:ıı: TEVZi 
M0m88ESESb ne devrettiğimtzi ve rnUşterUerlmlze karşı olan vecibe· 
lecimlzl de bu mUesscsenln tamamen tekabül eylediği i!A.n olunur. 

(300t - 4258) 

Suad Gün konseri ---·DOKTOR 

~~ta, 1 (A.A.) - Ofi ajan. 
~ itlen bir ha:bere aöre, Bağ
S ~İYet ıkonüteei tarafından 
~'11c.n bir tebliğde, genç kral 
~~ ın, İran• a gitmek üzere 
1 ttd il geç.mi§ olan Rafit Ali"nin 
• l bulunduğu bildirilmekte. 

·~ 
Bir İsviçre ıazeteıinin tenkdi 
Zurlch, 1 (A.A.) - Bcster Nach· 

rlchten gazetesi, Vişl hUkQmetinln, 

Kabine içtimaı sırasında reislcUm
hur Şilinin tamamlle bitaraf kalaca
ğını tekrar etmiştir. 

Yukarıdan APJağıya: 1 - Bir Yu
nan adaaından 2 - Bir musiki lleU 
kullanan • Vakfe • Kara vurma 3 -
Hatıı·a - Elen 4 - Anahtar - Sanat 
5 - Bir kadın ismi 6 - Rabıt edatı 
• Ramak kaldı 7 - Ana yerlM kaim 
olan 8 - Alaturka saat 9- Fakat 
- Ortak 10 - Sazla mt!flgul olan 
11 - Aydınlık - Mutfak levazıma
tından. 

Bu aylık slnma ve tiyatro mecmu
aeınm haziran sayw zengin reıffmler
le ve ı. Galip Arean, Vasfi R. Zobu, 
Kemal Jamll Aktaf, Metharet Er
sin ve Jl'Jruzan Cemalinin lııtlfadell 
yazılarlle çıkmıştır. Genç muslklşinasımız Suad Gün 

tarafından fi !hazlr(lll perşembe gtinü 

ÇIPRUT 
Cildiye ve ZUbrevlye M~ 
IU9ı Beyoğlu 'Yerli Mallar Pa
zarı ka.,,...nda Posta ıs.-.atı 
kötfJ8lnde Meymenet apartmanı 

''l ~ezleri balelden masun 
I~ dad, J (A.A.) _ Qfj 
~~ ~ •jan•ı bildiriyor: 
,;

0 1 rnerke:ı.ler.inin halelden 
\i~ 01duğu ıbildirilmektedir. 

er Neirab hava meydanını 
'v~ bombaladılar 

\ıı ~· 1 (AA.) - Beyrut
\ ~itildiğine göre, dün öğle. 

\._ c1\. ta bir İngiliz tayyaresi Ha
'llıl\ı ~n~aki Ncirah hava mey. 

~ardmıan etmişlerdir. 

Almanyaya karşı takip ettiği muta- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I• 

vaat slyasellnl te, kit ederek diyor babı boş bir hayalden ibaret kalmıt-
~: ~~ 

MUtarekenln l!lğ\1 Petcn idaresi ı. Mezk(tr gazete, Suriye ltAdlsele-

çln vahim bir hata teşkil eder. Al· :~:e~n~~~::~ ~;;nu~7;1~:::~:~~:ı~ 
manya tarafından ınağlflp edilen dl· 

sarfettlğl gayretleri meşru vaziyete 
ğer memleketler dllşmanla birleş- tamamlle zıt bulmaktadıı·. 
mekten başka bir yol tutmuşlardır. 
Fransa da müstemlekelerinde harbe 
devam edebilirdi. Mütareke akdinin 
.Eo"ransız itibarına ve hayaU menfaat
lerine diğer kUçük devlctlel'ln tuttu. 
ğu yoldan daha clverl~ll olduğu ze-

Amiral Darlan Vicby'ye döndü 
Vichy, 1 (A.A.) - FranSJZ Baş

vekil muavini Amiral Darlan Parlae 
yaptığı seyahatten dün öğleden son
ra Vichy'ye dönmü~tUr. 

DONKO BULllACANIN HALLI 

Soldan Sata: 1 - Toprak • Da 
2 - Yed • Kıl 3 - Şekerkamı91 4 -
ligin 5 - Önemli - Ras 6 - Zamk 
- Ilık 7 - Ilık 8 - Raf • Ki • Tasa 
9 - Un - Sıdık 10 - Uskur _ Aka 
11 - Ati - Nevi. 

l'ukarıdan Aşağıya: 1 - Taşkl5-

mUl'ü 2 - .Anut 3 - Pekmezci _ Si 
4 - Ma • Ok 5 - Ayrılmak - Un 
6 - Keklik - Re 7 - Dağ 8 - Mı· 
rıltı 9 Kınalıada 10 - Dış • Sık 
sık ıı - Alık - Akan 

Salllbl ve Nfllfrlyat 1'1tc1Urtl: Ahmet akşamı Taksim sinemasında bir kon. 
Emla l" ALMAN • BMıldıtı yer ıer verilecektir. Programda mUnte-

VATAN MATBAASI hap parçalar vardır. Tel: f3353 ___ .. 

Bolu Orman koruma 1. alay 2. tabur komutanlığından : 
Cinsi Miktarı l\IU\"akkat :.'\I üııakw.an oı M ıinakl\Sauın 

kllu tenıinah tarihi gün saat ısuretl lcnuıı 
MUnakuanın yapdacatı mahal Lira Kr. 

18.6.94f Çarşamba 9 Kapalı zart 
Bolu kışluında satınalmada Ekmek 190.000 1852.50 18.6.941 Çarf&IUb& 10 

> > > S. eti ~3.000 1290.00 18 6.9 ıı ÇarMmba 15 
> > > SadeYal 4.300 470.85 CHff) 

1. 
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VATAN ' ID Haziran Takvimi 
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1 Carsamba 1 Perşembe Cuma Cumartesi Pazar 

Biih;e "ienesi ipt:tlası 941-9!2 

Zirai kredi kooperatifleri kanunun 
_;nlıulli ( WW) 

GUneş: 

Öğle 
İkindi: 

5 ,31 Akşam: ~5,34 

13,12 Yatsı: 22,33 
17,11 İmsak: 3.16 

Ekin Bic;me Mevsimi 
ıtr•• 

Milli AaDa)"fi korwna kamm~un 
kabulü (1929) 

5.29 Akşaın: 

13..13 Ya.tsı: 

ı 7..13 İmsak: 

20.39 
22.40 
3.11 

Çift.çiyi üç fieY zf"ngin eder: 
, arı, ~ları, karı ... 

Güneş: 

Öğle: 
İkindi: 

5.28 Akşam: 

13.14 Yatsı: 

17.15 İmsak: 

20.42 
22.15 

3.08 

GUne,in Seretan bilrcöne girmesi 

**"' 

Gün dönUmU ve fırtınası 

Güneş: 

Öğle: 

!kindi: 

5.29 Akşam: 

13.16 Yatsı: 

17.17 İmsak: 

20.44 
22.48 

3.08 

Vedş tar:lı verilenden daha 
Da.ha kıymetlidir 

*** 

Her ~yin f!OOUDU diişünıMk 
,rerektlr 

Gün.eş: 5.31 Akşam: 20.45 

Öğle: 13.17 Yatsr: 22.48 

İkindi: 17.18 İmsak: 3.11 

Pazartesi 

Habeş lmparatonı Halle Selasiyenln 
Londraya muvasalatı 1936 

*** 

Çok içmek lıahrayı zayıflatır 

Güneş: 

Öğle: 

İkincf 

5.30 Akşam: 

13,33 Yatsı: 

17.ıı İmsak 

20.35 
22.34 

3.15 

Pirine; Ekme Mevsimi 

'· 
Lokomotif mucidi Stefenson'un 
~ '4oğumu (1781) 

Güneş 

Öğle: 

İkindi; 

5.29 Akşam: 

13.13 Yatsı: 

17.13 1111sak: 

20.40 
22.41 
3.10 

Cenup Rüzgarlarma.n 
Esmesi 

*"'* 

lntam Alinin Veladeti 

Güneş: 

Öğle: 

İkindi: 

5.2S Akşam: 

13.U Yatsı: 

17.16 tmııak: 

20.42 
22.46 

3.08 

lngiltereııiu ttalyayli. kal'l}r 
tedbirleri kaldırması 1986 

zecri 

Güneş: 

Öğle: 

İkindi: 

r 

5 29 Akşam: 

13.16 Yatsı : 

17.17 İmsak: 

20.45 
22.49 

3.08 

Yaprak Fırtına~ı 

Çocuk Esirgeme kurumunun 
Kuruluı1u 1921 

Güneş : 5.32 Akşam: 20.45 
Öğle: 13.17 Yatsı : 22.48 
İkindi: 17.18 !mea.k : 3.11 

1 

1 

Sall 

FlRTlNA 

Hayat baştan başa fırhnalarla. 
dolu değil midir f 

*** 

Güneş: S.29 Ak.,am: 20.36 
Öğle: 13.12 Yatsr: 2235 
İkindi: 17.12 İmsak: 3.14 

Ol~er Doğumu Ftrhnası 

••• 
Sapını elinde tutan tavayı iste 
dJğl 1tarafa döndllrür. 

Güooş: 

Öğle: 

İkindi: 

5.28 Akşam: 

13.13 Yatsı: 

17.14 Imsak: 

20.40 
22.42 

3.09 

Her şeyde l<endJ menfaatiıü 

düşünen cemiyetin dü-;manıdır. 

iyi kanunlar fena adetlerden 
doğar 

Gilneş: 

Öğle: 

ikindi: 

5.28 Akş;ım: 

13.15 Yatsı: 

17.16 imsak: 

!Kl.43 
22.47 

3.07 

Hatayın Anavatana 
Kavuşması 1939 

Güneş: 

Öğle: 

İkindi: 

. *** 

5.29 Akşam: 

13.16 Yat. r: 
17.17 !ıruıak: 

20.45 
22.49 
3.09 

Şair ve edip ıAJımet llafjimin 
ölümü 193S 

G'ı:meş 

Öğle: 

!kindi: 

*** 

FIRTINA 

5.29 Akşam: 

13.12 Yatsı: 

17,12 İmsak: 

20.36 
22.36 
3.13 

• 
1 

Türklye <'ümhuriyet !\lerkez banka.-
; 811UD kunı.IU.'}U ,1980 

1 ••• 
Atatürkün bütün em.laklnl partiye 

teberrü ettiklerinin Meclise 
,blldJrilmesi ( 1983) 

Mareşal Grazyaninln Habeşistana 

Kral vıekili olarak tayini (1936) 

Güne~: 
Öğle: 

İkindi: 

5.28 Akşam: 

13.13 Yatsı 

17.H ~ak: 

20.11 
22.43 
3.09 

Zorbaya kilit para etmez 

Vait, çuval doldurmaz 

*** 
Hastalıklar beygirle gelir yaya. 

·;neş: 

Ö~le: 
!kindi: 

döner 

5.<!8 Akşam: 

13.1!5 Yatsı; 

17.16 İmsak: 

20.43 
22.47 

3.07 

Uzun Günlerin ~onu 

Memlekethıe Jyt hizmet edenin 
ecdatla. oğUwneğe Dıtiyacı ..) oktur 

~ugün ı;imal rüzgarları esmeğ~ 

başlar 

*** 
FIRTINA 

Opeta müelliflerinden Ha.ydn'ln 
Ölümll 1809 

~· * 
Bestekll.r Veber'in ö!UmU 1826 

Güneş 

Öğle: 

llklndi: 

5.29 Akşam: 20.37 
13.12 Yatsı: 22.37 
17.12 İmsak: 3.13 

Japonyada ilk defa şUmendilferin 

faaliyete baslaması (1872} 

Modayı deliler icat, akıllılar 
takip eder. 

Güneş: 

Öğle: 

İkindi: 

5.28 Akşam: 

13.14 Yatsı: 

17.14 İmsak: 

20.41 
22 . .ı 1 

3.08 

Uzun Günlerin Evveli 

*** Yemeklerden sonra U.,ümek slhhate 
alfunettir. 

*** 
ıÇoma çok znman doktor yerine 

geçer 

l 
.....,,.. 'tr&j<dlslnln banı.ı K~n•Y'J 

Doğumu (1606) \ 

... t 

Kamı aç olana f~na. ekmek 

Olmaz 

Güneş 

Öğle: 
İkindi: 

5.29 Akşam: 20.38 
13.12 Yatsı: 22.38 
17,12 tmsa.k 3.12 

1 

Beşiktaş klilbUnUn ilerlemesine ve 
yilkSelmesine en fazla çalışanlardan 

Ş.:refin ölümü (1933} 

*** 

Bugünkü yumurta yarrnkl 
ta\.'uktan iyidir. 

Gi.ineş: 

Öğle: 
!kindi: 

5.28 Akşam 

13.14. Yatsı: 

17.15 !msak: 

FlRTINA 

"'** itki kere ısınan yemek 
blrşeye benzemez 

*** 

20.42 
22.44 

3.08 

Her klistah galip, kendi mah-
vını bazular 

Venizelos'a silikast ~1933) 

"'** 

Gilneş 
Öğle: 

İkindi: 

Hastalann odasında 
ıDokt-0rlar kraldır· 

5.29 Akşam: 

13.13 Yatsı: 

17.13 İmsak 

RUMi HAZiRAN 

', 

Güneş: 

Öğle: 

İkindi: 

*** 

Bltirilmlyecek bir ıı;e 
ba,ıamak ıdeWUdir 

5.28 Akşam: 

13.H Yatsı: 

17.15 İmsak: 

t ı.ılt 
Elin yetişmediği her f>ıuıde 

hWyadan ;tıarettlr• 

*** 
Clahll dost kadar tehlikeli oei 

olmaz 

*** tıl1 llaklkat kadar güzel fŞCY yo1' 

Güneş: 

öğle: 

ııo.~~ 
5.28 Akşam: 20.44 Gilneş: 5.28 Akşam: 20.44 Güneş: 5.28 Akşan:ı: ;z.4' 

13.15 Yatsı: 22.48 Öğle: 13.15 Yatsı: 22.48 Öğle: 13.16 Yatsı: 3.os 
İkindi: 17.16 İmsak: 3.07 İkindi: 17.16 !msak: 3.07 İkindi: 17.16 tmsak: ___________ __.,/, 

1 
11.· . "" .. · .. ..,/' 

(;t:::MA:LIELAHtR FIRTINA iZMITIN KURTULUŞU 
*** 

Yaprak aşısı zamanı Babanın geçtiği yerden 
çocuk da geçer 

*** 
1's.ııııl0 

Türk Ticaret Kanununun 
1926) 

Güneş: 5.30 Akşam: 

13.16 Yatın: 

17.17 !msak: 

20.45 Güneş: 5.30 Altşaın: 

13.17 Yatsı: 

17.17 İm:;ak: 

20.45 
22.48 

3.09 

Güneş: 5.30 Akşam: 

13.17 Yatsı: 

17.18 İmsak: 

20.45 
22.48 
a.10 

Güneş: 
Öğle: 22.49 ı Öğle: Öğle: Öğle: 
İkindi: 3.09 İkindi: İkindi: İkindi: 

Ana vatana iltihakı bu aya tesadüf eden güzel Hataydan ıkı man.1.ara: lskenderunda Cümhuriyet 

• 


