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Suriyenin tarihi 
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lsviçre gazete s ini n bir ha t ası 

Hiçbir tazyik karşısında eğilmey~z! 
Her türlü müfrit tekliflere ait ihtimaller iptidadan 

hesaba katılmış, kararlar 
"erilmiş, ona gö re hazırlıklar y~ pdm ıştır 

Yazan: Ahmet Emin YA L M A N 
l5t Ugilnkü şartlar karşısında kadı:ı-~ ha~ı~lıklar ?'aptık. · ı eğilmemek, bütün tehlik~l.eri gö 

. İsviçre ile Türkiye, biribi- Bızım ıçın tazyık karşısında ze almak hususunda degışmez, 
t'inı aniıyan iki memleket hali- eğilmek yoktur. En küçük te- ve gevşemez bir azmimiz var
ile gelıniştir. 1sviçre dağları ve reddüt ve müsaadekarlık yüzün dır. 
'l'u~k yaylaları Avrupada hür den istiklal cephemizde bir ge- Askeri bakımdan başka. mem 
fikırıerin, sulh idealinin, aklın dik açılmasına müsamaha eder- leketlerin geçirdikleri tccrübe
:11. iltica yeridir. Mukadderat- sek bunun diğer müsaadelerin leri kend!miz için örnek say-

ki bu benzerlik iki memleket zaruri bir başlangıeı olacağını mayız. Biz başkayız ve bunu 
a~nıda gittikçe fazla sevgi ve ve rnukadderatımıza sahip ve daima isbat ettik. İstiklalimizi ::ka uyandırıyor. Bu sebeple, hiı.~im vaz}~~tini el~e~ ka~n~- ve yurd~~uzun bütünl~ğ~~~ 
~ zamanlarda İsviçre gazete- c~~mızı b~~ınz. Hukumet~mı~ mlı:iafaa ~çın se':e seve gırdı~ı
b· ilde bizi anhyarak yazılmış gıbı her Turk te bu vazıyetı ıniz hic: bır harbı kaybetmedık. 
~k yazılar çıkmıştır· Bun- kendine göre ölçmüş, biçmiştir. Çan:.ıkkale ve İstiklal Harbi, 
ile n biri de Journal de Ge- Şeref, namus ve istiklalimize Türk zafer azminin ne de:rook 
~·de (Avrupa ile Orta Şark aykırı hiç bir teklif karşısında (Devamı: Sa. 5. Hü. 6 da) -

~ l~daki köprü) başlığı ile çı
~ bır makaledir ki, tercümesi 
~ki akşam Anadolu Ajansı 
~. ndan gazetelere verilmiş-

Mısır 
Mihver devletlerini 
şiddetle prc tes :u 

etmiştir 

Martinik 
İçin Amerika 

ile Fransa 
anlaştı 

.... nun bir tesadüf eseri oia.rak
1 

'1a İsviçreli ile buluştum. Bu 
~al~den bahsettik. İsviçreli 
Jıari ~ı: <İsviçre de Türkiye gibi 
la kı tecavüze karşı dayanma.-
tir arar vermiŞ bir memleket- Tazminat Mı&1rdaki Amerika hükumeti 
~t,:~ .. "."F::ı~: mihver alacakların- icabında fabrikalara 
~e kımdan.~m~~lığa Y!1~1 dan kesilecek el koymak istiyor 
~z:ığız. Bızım ıçm yegane sı- · 
diğ ıdeal, kendi dağlanmıma · 
~er İsviçrelilerle beraber hür Berlla, protestodan Amerllla ........ ,. 
ıı...._ ltıUstakil olarak yaşamıya ...... _. OJmadJ••• _ ....... ld 
~ı:n etmekten ibarettir. Biz, uva-a..-. 98r • ...,.. 1898 
bıj"l> arayan adam~ değiliz. ..,..,... 1 nota-' ll••arJı war 
't\kll.Yanın her köşesine dağıla- ı• ı-
~ kannca gibi çalışarak ek- Kahire. 8 (A.A.) - Mısır hü Vqington, 8 (A.A.) - Ha-
~ zorlukla kazaıııyoruz. kfımeti, ~al'§&mba gµnü laken- riciye Nazırı .Kordel Bul. dWı. 
~il varlığmıız aulhe göre l-, deriyede '"".waı ~villeriıa bom- p-.eiler kont......-, A
,..l' edilmiştir. Kuvvetli bir or- bardıman edılmeemden ~olayı, merika Birleşik devletleri ile 
.. "Qıuz kt y · W • • • Almanya ve İtalyayı şıddetle Martinikteki Fransız makamla-
~ yo ur. . ıy~egımızı.n protesto etmiştir. Ölenler için rı arasında bir anlqma vukua 
~ b dı§ardan gelır. Mihver! bı- ve maddi hasar için tazminat geldiğini ve bu anlaşma muci
~ bakımdan ~~bilir. ~~le Mısırdaki Alman ve İtalyan ala~ bince, Amerikan tayyarelerinin 
~ halde harıeı tecavuze caklanndan ödenecektir. ve gemilerinin Martinik sulan 
~~ ~oymakta en küçük bir M111r krahnm ziyareti açıklarında karakol gezecekle-
~ d.ut duymıyacağız. Muka- Kahire, 8 (A.A·) - Kral Fa- rini bildirmiştir. 
'at Qıetırnizle Almanyaya zarar'- nık ile Kraliçe, !skenderiyede, Filhakika, Martinik umumi 
)\ \le?-ebiiiriz, Almanya ile İtal- bom~d~andan müteessir o- valisi Amiral Robert, garp ya
lıt arasındaki münakaleleri kıs- lan bölgeyı ve hastahanede bu- rım küresinin emniyetini halel-
~ kesebiliriz. Bu sahade. eli- (Devamı Sa. ti, ~ü. 6 da) l••J dar edebilecek her türlü hareket 
~ :ıı geleni yapmak azminde ten tevakki eyliyeceğini taahhüt 
'ı:gurnuzu Almanlar da bilir. ı• n g 

1
• ı ı• z etmiştir. Amerika Birleşik dev-

~ ,_ tecavuzden koruyan başlı- !etleri hükumeti, malum oldu-
~ il ı ğu ~zere Fort - de - France'de 
~bu a kan, şüphe ve tereddüt f • 1o bulunan Fransız altınlarının 
~ etmiyen mukavemet az- 1 SU nakliyatmdan Fransız makam-

Q dir.~ lan tarafından haberdar edile-
~ıı aözlerden sonra İsviçreli S cektir. Martinik sularında Fran 
~il Uıtı, Cene\Te gazetesinde çı- on s Ü r ati e SIZ gemilerinin bütün hareka-
diı&ı?1akale hakkında ne dü§iln- tından da Amerikan hükfuneti 
&~15"tnU sord ş b A kd • d malumattar tutulacaktır. ~: u. u ceva 1 ver- en iZ e Buna mukabil, Amerika Birle 

t •• 'Çı· ok dogwru, çok dürüst bir 1 I şik devletleri hükumeti, Marti-
~ ıl İ Er İyOr nik makamlarına Amerikan 
~ ·· Yalnız bir noktada ha- memleketlerinden zaruri ihtiyaç 
~ "~r. İsviçre gazetesi öyle maddeleri alması vasrtalannı 
~nuyor ki, Almanlar günün Lalinee, 8 (A.A.) - Ofi: temin eyliyecektir. Yalnız bu 
~de bize harp tehdidine da- Bu sabah talakla beraber, maddelerin, Fransaya ve yahut 
ı...-:tr bir takım bıüfrit teklif- Ark Royal ve Flll'iou. tayya- Fransız şimali Afrikasına gön-
i:,'1le bulunacak olurlarsa dev- re a-niJeri, Renown ıarhlısa. derilmemesi şarttır. 
~ ld Sheffield kruvazörü ve torpi-
litı bi anılarımız müşkül ve çe- to ve denizaltı filotillalan. 
'ita r vaziyete düşecekler, şa- tam siiratle Akd .. ae dofru 
~ Cakıar ve kırılmamak için Cebelüttank'tan aynlmqlar. 
~lebk ihtiyacını duyacaklar. dır. 

"it Uki her hangi bir müf
~ teklif bize bir baskın şeklin
~ gelemez ve bizi gafil avlıya ... 
ll>ti~ ÇUnkü böyle ihtimalleri 
~n ~~an hesaba koyduk. Bu
~· ıçın de bu kadar külfetlere 
~üdafaa maksadile bu 

lstanbulda 

* La1inea, 8 (A.A.) - Ak-
denbdea 1"9len 1 O ticaret va· 
p uru, bu sab.h Cebelüttank 
limanına ıelmit ve demir at
mlfhr. 

yeni bir kanun layibua 
V~ngbon, 8 (A.A.) - Se

nato şefleri, silahlanmak progra
mtnın tatıbiklnde müşkülata ma
ruz kalınmak do]ay&aİk bahriye 
veya hamiye nazırları tarafın<lan 
lüzum göeterikHği takdirde her 
ha.ng.i b.ir fa.brikanın ,idaresini hü. 
kUınete devor için reiıaicümhura 
saladıiy~t veren kanun lay.ibuının 

(Devamı Sa. 5, Stl "I de) */ * 

Galatasaray;, Fenerbahçeyi 1 - O yendi 
Galatasaray denizcilik bayramı çok mu~tazam geçti 

Atletizm rekor denemelerinde iki Türkiye rekoru kırıldı 

Aııkarada : 

Beşiktaş, Maskesporla berabere kaldı, 
Harbiye, lstanbulsporu 4 - O yendi 

!!mirde: 

A:tay, Albnorduyu 1 - O mağlup etti 
[ Yazısı dördüncü sagf amızdadır.] 

Peten 
GI. Denfz'e 
bir mesaj 
gönderdi .......... _ .. 

lül• ..... ,. il 
• lddaa 

edllmE sini istedi 

Lübnanlılar ecnebi 
müdahaleye razı 

· degi /ermiş 

Müttefikler Müttefikler 
• 

Suriye hadises Şam, Humus, 

hakkında ne Beyruta doğru 
diyorlar? ilerliyorlar ... ,.. .••. . . ....... u 

ya A••a•lar ııat lçbltle ele 
glrecell Jalaatta geçlrl18C811 
•Dl llacalltdE" ••• ı.,... 
" Biz ikinci şıkkı S urigedeki Alman 

tercih etmiş turistleri fena 
bulunuyoruz ,, vaziyete düşecek 

Londı-a, 8 (A.A.) - Hür Londtoa, 8 (A.A.) - Afi: 
Fransız kuvvetleri wnumi ka.rar- Ak.tama doğru gelen haiberlere 

GI. Katnl 
SuriyeL1ere 

bir beyanname 
neşreffi 

ln-gi.lizler de Suri!Je 
etrafındaki ah/akayı 

kal.J.ırıgor/QT 

gaıhının bugün öğteden aonra ne§. &'Öre Filiıatinden hareket e~İf 
ret.tığ jtebl.iğ: olan kttalar, Şam0ın cenubu gar-

Hitler • Darlan siyaseti lngil- bisinıde huduttan dli :kilometze 
tereyi ve müttefikler.ini ağır bir kadar meaafeck Kuveitra 'ya doi- ' 
iki tık kart ... na .k.o)mUı§tur. Ya ru ilerlemektedir. 
gayri faal kalacaklar ve Vmynin Londra, 8 (AA.) - R~er: 
muvafakati .ile Alıman kuvvetle· Gece yar181Da kadar muhteW 
rinin Suriyeye yerl~eaine ~ij kaynaklardan gelen haberler, ! 
aaade edecelder ki bu takdirde müttef.ik k.uvv~lerin , yüz k.Homet
Suriyenin ieti.k.lAli klW)'bolacak, re me.afede Şam· a giden demir· 
Frama Suriıyedeki mevJc.iin.i ter· )'!Olu boyunca şimale doğnı iler
kedecek ve Suriye, Türk.iyeyi. lecükilerini ve pazar aa.bahı eıCea 
lralk'ı, fi'~'.i ve M•r'ı tehdit otııız löl.om.eıtre kadar bir iler~ 
eden kuvvetlıi bir kara, deniz ve ya.pılmış oLduğunu hiklirmekte. 

f hava Ü.Ü haline gelecek~ - v-e- <lir. 
yahut. Vidhy'ye •chk kalan kuv. 120 kilometre daha fima\de 

, vetlerle çarpıflllla .ihtimalini dah; bulunan Hum&' a kartı tarki Ür 
göz.e alarak, ,.imdiden Suriyede d~ v-eyehut Jraktaft bir ce
bulunan Almanlan karıı harekete nah hücumu yaıpJdığı hiaıııini ve
geçecek ve diğer Alman kuvvet· ren haıber!er d e mevcuttur. S. 
lerinin gelme.ine mMü olacaktı. llerley.if, Beyrırt .ik T rahlue§am' Hl 

Maretal Petain 

T abiatiyle ikinci hal '8Uret.i ka- weri kalan Suriye arazia.i ile müna. 
bul edfün.iştir. Bu ıeraitte, Amiral k.alatını tdlıdit eıındaedir ve bu 
Darlıwn'ın Framrz imparatıorluiu- noktalarclw bütün Alıı\ıan ct-v
nu tedricen Almanyaya vemıek r.ieırier.i• n.in vaziyetini f.evkali.d.e 
ve d\itmanla ._,irliii yapmak ıı.i· kıla bM- hak aokac:akttr. 
yaeeti, Sutiyede vukua gelebile- Batka kıolların, Aka"ıdan Bey
cek bütün çarpJ.llllllllaından tama- rut' a sahil yolu boyunca ilerle
miyle meeul olaıcaldu. Hür Fran. dikleri de tahmin oıunaıbilir. 
sız kuvvetlerini alak,adar eden Büyik mr mUkavemet olmaz· 
vaziyete gelince, kuvvetlerin he- -·bu maealleırin hepsi 24 saatte 
dıefi, daima, Alman veya kalyan ~lerin eline geçdbilecektir. 

Vichy, 8 (A.A.) - Ofi bildi- ===(Devamı===s..=1,=Sö=Z=de=)==/-::z::===(Dev==·=ow=: =s..=1,=sa.==l=tıe=>=J--1= 
riyor: 

Bu sabah Suriye ve Lübnana 
yapılan tecavüzler üzerine, Ma
reşal Peten, Suriye ve Lübnan
daki Fransızlara hitaben, yük
sek komiser ve başkumandan 
General Dentz'e bir mesaj gön
dermiştir. 
Mareşal, mesajında, bu tavsif 

edilmez hücumun muhalif Fran 
sızlar tarafından yapılmakta ol-

Harp_ Vaziyeti 
Suriyede harp başladı 

Yazan: lllıaa BORAN 
duğunu ve İngiliz kuvvetleri ta- . .. . . .. 
rafından müzaheret gören bu Swwyede Framaz hav~ mleri ~- ı ba..m. bideyeüe mücWaa ede. 
Fransızların Fransız hüküm- mamile Almanların eline seçti; celder, bamrbldanm tanwmladak. 
ranlığını mUdafaa eden kardea- s. d~~ Suriye au1anna hm MM1ra mukabil taarruzda bu
lerinin kanını akıtmakta tered- avmes• çok minahd ... Alinan tay- lunac:aldarcbr. Bu mukabil taaı
dUt eylemediklerini t ebarüz et- yM"e1-i Roclos ile Suriye .arum- na, Lihyadan Mlallr ve Süveyt'e 
tirmiştir. da mer ve malzeme naldıne ele- clojru yapılacak taarruzu takviye 
Mareşal demiştir ki : vam etmektedir. Artık Abiıanı.r eclerecek, yani kıskacın Filistin 

(Devamı s.. 6, 8IL ı ele~ L=l s..;,.,.i kanıdan, ..._ "e (De\1m11: Sa. a. Sü. ı •> 

General ICatn 

Londra, 8 (A.A.) - İngiltere 
Hariciye Nezareti bugün, apğı 
daki tebliği neşretmiştir: 

1 temmuz 94-0 tarihli dekla
rasyonunda, İngiliz hükiımeti, 
Suriye ve Lübnanm hasım bir 
devlet tarafından işgal edilıne
sine ve lngilterenin müdafaası
nı taahhüt ettiği Orta Şark 
memleketlerine karşı bir lıllcum 
üssü olarak kullanılmasına. mtı 
saade edemiyeceğini bildirmig- ı 
ti. 

Bu sarih ihtara rağmen, Vi
chy hükO.meti, mihver devletle
ri ile iş birliği siyasetine devam
la, Suriye ve Lü bnandaki hava 
üslerini Almanya ve İtalyanm 
emrine tevdi etmiş ve Iraktaki 

(Dewımı: Sa. 6, .. 6 ... == 
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Hava kaçıran 
delikler tıkanıyor 

insan iki kardeş olsa birbirile 
bu kadar anlaşamaz 

1Yeni bir ekmek sıkıntısının önünü 
alacak her türlü tedbir alındı 

(B ir çok kimseler: «Madeııt• 
ki Amerika demokrasi ts. 

·rı rııftarıdır, menfaatlerinin tngı 1 

me~f~atlerine bağlı oldugun:. 
kanıdır ve mademki bu tarıı 
tarlık ve bu kanaat yüzündel'I 
İngilizlere elinden geleni y1'~ı· 
yor. Niçin harbe girmiyor·' 
diyorlar. 1;' 

f_]·azan: Bebla Tevfik BAŞOBÇU 
Telif Te tercüme hakkı tam mile mahfuzdur 

-54-
Kend ı ne tauiyc ettim. 
Berllnde Madam Banllflan htı.lA 
ıı çıkın ılı Nihayet başka vaıuta· 

rla habc• aıd nı ki Madam Banaş 
oekledlbl y .. ı d .. ı para alnmnmış ve 
baııa do. göndercmlyeccl,miş. Eh ar· 
tık paraaızlıA-a karııı koymakta ld· 
man ke betmlştlm. şıuıdl hemen pan 
tılyonda çalı ıp para kazanmaktan, 
ve yol parusı ted rlk edince Berllne 
dönmekten b"~ktı c; re yoktu. 

ve kibarlığı var. Ve her y~rdc her· 
kes una bıı.kıyordu. P:ırlstc bUyUk 
rn&gaularda kendlslnl ~o~ defa cnç 
bir İngiliz kadını zannediyorlardı. Fa 
kat o ne İngiliz, ne de Fransızo. ben· 
zemck iddiasında değildi. BU!Un ıu· 
rurunu halta TUrk olmakta. buluror· 
du. Ve TUrklUğün hıı·klkt ah14kları· 

na sahip o1makta ... 

Bir bah Madam Tarnopolun I· 
k ne! kızı Tlna ile hi .. e pek yakın 
olan Bolonya ormanında gezerken 
Berlirıd ilk ba,langıçta Var'°vadan 
gelerek bize birçok elbiseler yaptı· 

r n bir Rus Mııdamla kar,ılattım. 

lçlmden: 
- Kurtuldum. dedim. 
K drnc ğız beni görünce boynuma 

sarılmı ı: 

- Ah, rtlya örüyorum, zannet· 
tim. Bu ne taıth... Ben artık Berllne 
gelemiyorum orası blZc çok pahalı 
scllyor. lt~ak t sizi her gUn dU~UnUı·· 
dUm. Ah, o eizln yaptığlnız güzel 
esvapleı-1 .. Ne olur burada da bana. 
lb rkaç kat: y p bilir mısınız? 

- Peki, dedim. Yaparım. Pensi· 
yond çalıtmak btrıız güç otuyor a· 
ma .. 

- Ah, dedi. N k dar bahtiyar o
lacağımı bilemezsiniz. Ne Uıtersenlz 
razıyım. 

Yınc b gün bu kadınd n Rozlnin 
\'~iye pttl ini oğl'endim. 

Ak am 112:eri Fikri Bey panslycna 
uğradığı vakit: 

- Fıkri Bey, dedım. Beyte boşu· 
na bura.ya gldlp elinmeı, s1zdcn bir 
çey istiyorum. Bana bir işçi bulma· 
lı ınız. Btrka(< h fta burada çalı nal{ 
lazım gelecek. 

- Aman, iyi ki soylcdin!z. Dedı. 
Burada. tatanbuldan yeni gelmiş 
bir genç Hanını var. Pek kibar bir 
e.iley menSÜp, şimdi Sorbona devam 
ediyor !aka.t cok parasız zavallı, nl· 
l pek az btr y önderlyormu9. 
Çalıfm<lk .ııyor. 

- lyı ama Fikri B6y, de<Hm. Sor· 
bon talebesi enim 1.fime yaramaz 
ld ben alkış bilen bır Hanım istiyo
rum. 

- LcylR Hannn dikiş blliy<>r ca· 
nım. öyle ohna!la size tavsiye eder 
miyim? Siz 6c beni sn!ılden çocuk 
•erine J<oyuyorsumız. BUtiin giydik· 

lcrlnl kendl dikiyor. Hem ı;önsenlz 

tam bir Parlsll zanncdersintz. 
- Fıkri Bey, eğer Leyit Hanım 

kfbtrli fıJ{ln kafa tutan bir hanımsa 
tık; tanıtmayın. Yapamayız. 

- Yok efendim, ne münasebet, o 
)( dar r:l:lrsWQ bir kadm kibirll olur 
mu? Öyle otş hiç a.ray girer mı· 
yim! 

- O halde a.ıa, bızl ne vakit ta· 
nıştırırınnız? 

- Ben Lcyltı. Serdarı yarın sabah 
on buçukta buraya ctlril'lm. 

- Ne Uzel tsml \'ar, ben Leyli. 
adını çok severim. 

- Kendini örUrs nlz daha çok se 
vecckalnU:. Pek hoş blı• kadındır. Fıı. 
ka.t o dıı. stzln gibi d1k kafalı ... Bil· 
<lifinden şaşmaz ki ... 

- Anla.dım, Fikri Bey, galiba içi 
lurmızı astarlı mektuplardan ona da 
ya dırdınız. V h zavallı ~yUl.cıtım 
vah. Klm bHiı· elinizden neler çek· 
~ . 

• Pan lyonda yeni bofal n genişçe 
bir odaya t.afındrm. On gUndenberi 
dikişler bUtUn kuvvetlle ilerliyordu. 
Leyi il ben eğer ikiz kardeş olarak 
do saydık, bu kadar ruhen anla.ı;a
mazdık. Ne derin örU ıu. her şeyi 
ne ç buk kavnyan blr zeklsı vardı. 
Ôyl• ruzeı, öyle t miz dikit dikiyor· 
clu 1d ince uzun parmaklarlle iğne 
ipliği çekerken ellerinin danı>ettiğl 
himn1 veriyordu. Ruhu bir çocuk gt. 
bl hafif ve n~ell olmasına rağmen 
ne ka.dar sabırlı ve mUtchammll gö· 
rUnUyordu. Her a.bah saat dokuzda 
geliyordu. Deı1ıal işine başlıyor, ak· 
şam altı buçukta bazan de yedide 
ldıyordu. Öğlo ycmeğını lbızını pan· 
yonda. beraber yıyorduk. 
Panaiyon aahlbl M dam Goty 'de 

- Lcyllcığım, dedim. bir 1:11n ... 
Ne gUzcl d•kı, dikiyorsunuz. Sizi dl· 
klf dikerken görm k bir gllzcl <tab
lo seyreder gibi ze\•kll bir fey, bunu 
nasıl öğrendiniz? 

- Reblacığım. dedi. Bir gUn size 
çok ylcr anlatacağım. Fak t evve· 
ld 9u dlki.91crl bitirelim. Sonra belki 
heyecandan çalışamam, kard~im. 

- Ah, Leyl4cı ım, dedim. öyle 
ise ben ize 'heyecan verecek ~eyleri 
öğrenmek istemem. 

- Hayır, hayır, dedi. Sizi kendim 
kadar kendime yakın bıtiyorum. o 
heyecanları öylemek bana bUyUk 
bir zevk ve tesclll olacaktır ... 

Bir ay eçmeden Rus Madamın 

dikişleri lama.mlanmı,t'ı. Fakat pan· 
siyonun içinde bizim atelyımln şöh· 
roti pek artınıştı. Pan iyon sahibi 
Madam Golye kendisine de birkaç 
kat elbise yapıp yapamıyacağmuzı 

sordu. Muvafakat cevabı Uzerlne 
LeylA. ile beraber Madam Gotye'nin 
elbiselerini de ya.ptık. B.r taraftan 
da ben kışlık modellerl arttırmaya 

çalııııyordum. 

Nermin merak ediyordu. Bızim 
nasıl çalıf1UA'ımızı gömlek istiyor· 
du. Bir giin bUrorundnn çıkınca pan· 
ılyonıı. geldi, Dolapta on tane kadar 
model asılı duruyordu. Parisin bu 
nıeŞhur esvaplnrmı bu kadar kusur· 
suz kopyo edebileceğime tıl9 ihtimal 
vernıemlştl. Hayretler içinde: 

- Aman, Rebiacığım, sen sakın 
Bcrllnc gitmeye iuılkma, burada kal, 
ben para bulurum. Beraber bir gli· 
zel terzihane açalım, ımnyon kauuıı
nz. 

öteden Leyli da atıldı: 
- Ben de onu her gün söylUyo· 

rum. Şu Berllne dönmekten vazgeç
sin de Parlste hep beraber olalnn. 

- Peki dedim. GUı:el bir apartmar. 
bulalım. Hep berabe_r çalışalım. 

Nermin: 
- Ben yarından itibaren araştrrı· 

rım. Sonra da. iş orta.klığı için karar 
verlrlz. 

!ki gün sonra Nermin pilrtelflt 
geldı: 

- Ben dedi. Birçok klmı>elerle ko. 
nuştum. Bır ahbabım para koyacak, 
fakat ikazanm.a şartlarını bilmek ıs
Uyor. M ellı sen çalışma. hakkı ola· 
rak aylık mı lsteı in? 

- Hayır Nerminclğlm, dedim. Ben 
kendl yaptığım bir şeyde aylıklı bir 
işçi olmak istemem. Benim fikrimce 
masraf çıktıktan sonra. kuancı ya
rı yarıya taksim ederiz. 

Nerminln biraz neşesi kaçtı. Ve 
o gt\nden sonra bu mesele bir daha 
konu~lmadr. 

Her gUn saat beşte dol<tor Fll<rl 
elinde bir deste gazete ile bize ıell· 
yordu. Beraber çay içiyorduk. Biz 
çalışırken o da öteden beriden hava· 
dis veriyor, bizi ve bizdeki çalışkan• 
lığı hayretle seyrediyordu, LeylA. da 
dlklflerden kazandığı para llc ken
disine gUzel bir palto yapmış, bir 
çift te iskıırpin alınıştı. Hepimiz mem 
nunduk. Doktor Fikri gazeteci kar· 
tile ara sıra bize opera b11etleri de 
gettrtyordu. Bozan de bizim ııefare

Un genç k4tlplerl CelAl, Muzaffer, 
ve Cevdet Beylerle b<ırab r Kade BO• 

kağındakl.: şark lokantalarında ince 
saz dinlemeğe gldlyorduk. Pazar B&• 

bahları Bo nya omuını ezlntılert· 

ni hlQ kaçırmıyor, hep beraber resim 
ler çekiyorduk. 

Bcl'llrıd ki konsolos CTI S.y Pa· 
ris tayin edUml tl. Doktor Fikri 
ondan bahScderken: 

- Sizi bir tUrlU anlamak istemi· 
yen bir dam ,;a o da odur. Fakat 
ben ona öğretmlye çalıtıyorum. Di· 
yordu. 

dahil olduğu holde pansiyonda. onu 
herke b nlyordu, Herkes hele goz e~!"!!~!e!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!! 

(Arkası var) 

lerlni pek ımethcdlyordu. Gözleri 
uzun kıvırcık kirpikli neviden dc:tl· 
dl, ilk bak~ta. harikula.de bir güzel· 
ilk h 1 vcrnılyordu, fakat büyük bir 
volkanın derinliklerinden fışkıran 
iki alev lbl da.ima canlı idi, daima 
yanıyordu. Fikri Beyin an1o.tıfına 
göre Sorbondakl profe3Örler, dl\nya. 
nın en güzel gözlerinin Lcylada ol· 
duıtunu soylUyorıannış. 

Leyli. bazen coşaral< bütün kalbi· 
l konu,tuğu zaman muUa' karşı. 
smdakfnl büyüleyecek J<adar bir kuv 
~ aahlptı. ince uzun boyu ve her 
hııJlndeld sadeliği llc haklkt ıarııfet 

Şehir tiyatrosunun 
Maksime naklinden 

vaz geçildi 
Fransız tiyatrosunda temsiller 

v.crmekte .olan ehir !tiyatrosu ko. 
medi kı ının Makaim salonları. 
nıı. nakli i9in bir ta vıvur vardı. 
Yapılan tetkikler buruının tiyat· 
roya elver.işli olmadığını gö ter· 
diğinden lat nbul belediyeai bu 
taeavv.urundan rfı nazar etımi§· 
tir. 

Yeni tip ekmek muvakkat bir zaman için çıkacak. Yeni 
mahsul alınınca yine eski çeşninin tatbikine geçilecek 

Evet, bu öyle bir sualdir '. 
bir çok kimseler cevabını ıırı 
yorlar ve bulamadıklarına sı"1' 
lıyorl r. Halbuki bunun cevabı. 
nı bulmak için Amerikanın hs.r• 
bin başındanbcri geçirdigi nıe~: 
haleleri gözönüne gctirnıek lı5 
fidir. 

---, Yllzde otuz arpa, yüzde y!ı·ml çav· ne başlanacaktır. ----·---------
VılAyet ve belediye makaıııları ye· J 

nl bir ekmek sıkıntısının :ı:ııhıırunu 

önlemek için icap eden her tUrlU ted 
bırlcrı almış, şehrin ekmek lhtıyaeı· 

nı karl}ılıyacak unları lamamlle ııyır· 

Amerika bugünkü yardım '°"' 
ziyetine gelebilmek için bile .d~· 
mokrat ahalisine ve o ahıılıoil'I 
mümessillerine ~indire sindire ne Hal• ş· k t• • dar \'e yüzde elli buğdaydan mtirek· 1 ç 1 r e 1n1 n kep bir hali tadan yapılan yeni tip 

• ekmeğimiz dUnden itibaren c;ıkal'll· 

d e V r 1 
mağa b~lanılnuş \'e rengl:ıhı beyaz· 
lığı çeşnisinin tatlılığı ile halk taı·a· 

tından memnunlukla kar lanmı,tır. 

Vekalet, kararı 
tasdik edince 

tatbika başlanacak 
Münak liıt V ekAletine devrl 

mukarrer bulunan Haliç vapurları 
idaresinin lbu hususa a.lt tasdik ka. 
rarı Münokalut V ek Jetinden ya. 
kındA çıkacaktır. !Belediye, bir 
müddeUenberi muvakkaten idare 
etmekte olduğu Haliç jaleLmesi· 
nin devri .için bir tasfiye heyeti 
te§kil etm t.ir. Ta dik kararı ıgellr 
gelmez bu heyc.t t sfiye mu mele· 
&ne lba~Jıyacaktır. 

Münakalat V ckalcti, Hahç i~· 
lctm~ıni Denizyol1arrı :>akın sa· 
hiller servisine lbağlıyacak, vapur. 
)arın tamir ve tadillerine başlıya. 
cak ve idarenin badema zarar et· 
memesi iç.in icap eden tedbirleri 
alacaktır. 

Maliye Vek:li 
An karadan geldi 

Maliye Vekili Fuat Ağralı 
Anakradan şc'hrimiz:e gelmiş, +'en. 
dikte trenden .inerek Ercnköyün. 
deki kö künc ınmiştır. ----...-----
İstanbulu terk ede!"' 

ceklerin son kafilesi 
sevkedildi 

Arzuları ile lstan'bulu 'terkcdip 
Anadoluya ıgitmek istiyen vatan. 
daşların son kafilesj de sevkedil. 
miştir. Mv..leretlerl ı;e.Qebne hare· 
ket imkanını bulamıyanların, kay. 
makamhklarca yapılan teEbit mu; 
amele.si yakında bitecek ve vilfı· 
yete takdim edilecektir. Vılayet, 
yapılacak yeni listeler üzerine ye. 
ni lbir sevk ıprogramı yapacak ve 
mütcakıben xen.i ışevkiyat baıılıya· 
caktır. 

İstanbul ticaret 
müdürü Ankaraya 

gidiyor 
İttanbul mınt11ka. ic ret mü· 

dürü Sait Rauf Serper, Ticaret 
Vekaleti ile temaalarda 'bulunmak 
üzere dün akşamki ek~presle An. 
karaya ıgitmi.tir. Müdürün. ) eni 
ithalfıt rejimi hak'kın;ia Vekalet
ten direktif almak üzere Ankara. 
ya çagrıldığı eöylcnmcktcdıı. 

Bır kısım halkımızın yer iz ve hat 
tA şuurfiur: tehacUmlerl neUceı;I ola· 
rak vukua gelen ekmek sıkıntısı, be· 
ledıyemlzln ve diğer nl kalı makam· 
larımızın aldıkları tedbirlerle tama· 
men ve halkta uyanan tereddUt ve 
tclA\I Uo beraber tamamen zail ol
mu9tur. 
BaşveMlctln tebllğfndc de blldlrll· 

mit olduğu vcçhile, bu yenl tip ek· 
mek inuı.Jlltı muvakkat bir zamana 
munhasır kalacaktır. Yurdun her ta
rafından gelen haberlerle bu yıl çok 
bereketli olması llmlt edilmekte olan 
yeni mahsu!UmUz alındıktan sonra, 
eski ekmek çeşnisinin tekrar tatbiki· 

mıııtır. 

Çıkaıılan yeni tıp ekmek hakkın· 
de. bir muharririmlzle ,ısrtl..şen ve 
1 minin ueteyc dcrccdılmeslni lıte· 
miycn şehrimizin bUyUk lokantnla• 
rından birinin sahibi: 

- Lokanta.ya getirllen ekmeğin 
c;eşnislne en evvel kepdlm baktım. 
Fnzlaca yedltlm halde ne ağzını ve 
ne de mid~m hu ekmeğı yadırgamadı 

bile. Arpa ve ça\'dal'IB knrıı~ık olınıı k 
la beraber hoşa gidecek hafi! bil' ko
kusu ve tatlı bir lencll var. 
Demiş ve o sırada 1okantada bu

lunan bazr mUşterller de bu sözleri 
ta dık \'e teyit ile yeni tip ekmelt· 
ten memnunluk beyan etmişlerdir. 

Yeni tip ayakkabılar 
Yeni tip ayakkabının 660 kuruşa 
yapılamayacağı iddia ediliyor 

Yeni tip ayakkabılardan imal 1 ruf 'bir ayakkabı imalathanesinin 
etmek !c;in icap eden j~ahatı al· aahıbi: 
mak üzere Ticaret Odasına mü· 4"- ... Elinde eski fiyatlarla 
racaat eden ~ehrimiun ayakkabı alınmı 1;lok malzemeai olan fab. 
imale.ilerinden. bazıları, aldıkları rika ve imalathaneler bu tip i<un. 

duralan bu fiyatla yapabilir ve 
U:ahattnn gonru :bu ayakkabıların 

660 kuruşa çıkarılmasını şüpheli 
bulmuşlardır. Bu imalciler. ilk ya. 
pılan tecru'be ve thesaplardan son. 

rıı ded, kösele ve diğer malzeme 
fiyatlarında a gari olarak yü:z;de 
1 O ve 1 .S dercccıinde ibir tercffü 

vukubulduğunu ileri sürmüşleT ve 
bugünkü fiyatların nazarı dikkate 
alınarak tekrar bir tecrübe yapıl· 
masını istemişlerdir. Bu dilek mu· 
vafık görüımüştür. 

Bir ımuhnrririmi~le görü en ma. 

Hastabakıcı~ık 
kursları bugün 

açılıyor 
Yardımısevenler cemiyeti latan· 

bul ııubesi tarafından muhtelif 
hastahanelerde açı)maaına karar 
v rilen gönüllü hastabakıcılık 
kurstan lbugün açılacaktır. 

BuiÜn ,ba~lıyacak kur•1ar dört 
haftada me;ı:un vereceklerdir. Bu. 
güne kad r k ydedi\diği anla~ılan 
700 .kividen ancak 300 ü ft:ıu dev. 
rede mezun olacaktır. Diğer taraf. 
tan Halkevlerinde kayıtlar <la de. 
vam etmektedir. 

k'lr dl{ edenilitler. P'aktl Jbu im • 
llt muvakkat ıbir z;ıımana münlıa· 
sır kalır ve 1em.İn edilen ueuı;luk 
da elde ıbulunan ııttokların bitece. 
ği ~üne kadar devam edebilir. 
Ondan sonra, bugünkü pahalılık 
umumi hir ışekilde yine ba~öste. 
rir. Bugünün malzeme fiyatları ile 
bu tip ayakkabının 660 kuru~a 
çıkanla bileceğini zannetmiyorum. 
Yapılacak yeni tecrübe zannım· 
dıı yanılmadı~,mı göaterecek ve 
bu t~ebbüse makul bjr cereyan 
verecektir» demiştir. 

Hapishanedeki. 
kocasına eroin 

taşırken yakalandı 
Kadirpda oturan , ,igar adın· 

da bir kadın dün sabah hapişha· 
11ede bulunan kocasını ziyarete 
~itmi , kocası Vedat 1 ığa vermek 
ıüzere elindeki gömleğin dikiş ara. 
)arına ıgizli bir halde bulunan ero. 
inlerle suç üstü yakalanmı§tır. 

Nigar kocasına getirdiği göm• 
lesin yaka ve kollarile önlerini 
ıaklamı"tır. Derhal hakkında za• 
bıt varakaşı tanum edilerek adli
yeye t~Mm olunmu tur. 

Yumurta 
ihracatı 

Ticaret Vekaleti 
derhal ihraç 

lisansı verecek 
Yabancı mcmle.ket1ere yumur. 

ta satmak istjyen ihracatçılarımı· 
ıa Ticaret Vekaleti derhal ıhraç 
lisansı vermektedir. Son günlerde 
yumurta ihraCD.tımız memnunluk. 
la karşılıya1bilcceiimiz bfr şekilde 
artmış ve daha aa artma.K .1!; .. -dn· 
dını göstermiştir. Taleplerin faz· 
!alığı yumurta fiyattan üıednde 
tcs.ir yapmıştır. Yumurta anyan 
ve alan Alman firmalarına ibir kaç 
ltnlyan firması da katılmıştır. Fa. 
kat, nak:1 mü~külatı dolayısile iç 
Anadoludan kafi miktarda yu· 
murta ~ehnediği için yapılan ta· 

leplerin karşılanması ve istekliler 
arasında zuhuru 'tabii bulunan re. 

kabctten istifade olunması biraz 
şüpheli bulunmaktadır. Yurdu

muzun muhtelif mın takalarından 

selen ha:berfer, yumurta istihsali. 
nin bu yıl da yolunda !bulundu· 

ğunu ve ancAk t~playıcı az oldu· 
ğu iç.in yumurtaların köylerde kal. 
dısını cöstcr:mcktedir. ihracat fa. 
a li>:;cti 'biraz daha hararetlendiği 

takdirde toplama faalıyctinin te ·• 
rar ıba~lıyac:ası ve yumurwl rımı
zın •piyasada arandığından daha 

ziyade lbollaşacğı tabii görülmek. 

tedir. 

Likör fabrikası 
Bomonti fabrikasına 

devredildi 
Mecidiyeköyünde bulunan Li· 

kıör fabrikası gprülen lijzum üz.e· 
rine lağvedilerek Bomonti fahri· 
kasına devrolunmu tur. Bu fahri 
kanın müdürü Hihmet Tekirdağ~ 
ııarap fabrikası rnijdürlüğüne ta· 
yin edilmiştir. 

Adalar için itfaiye 
motörü 

Jstanbul belediyesinin Adalar 
için yaptırma~a karar verdiği it· 
faiye motörünün keşiCleri yapıl· 
motktadır. Bu motör iç;n yirmı 
be§ 'b.in liraya ihtiyaç olduğu an· 
!aşılmaktadır. Mot-örün in aalı ya~ 
kın.da ha lıyacaktır 

}(il.• 
propagandalar yapmadı, ne • 
nunlar değiştirmedi ve ne ""· 
nunlar çıkarmadı. Hala da ys.P 
makt dır, dc(fütirmektedir, çı• 
kar maktadır. 1 

Şu halde Amerika, nıecb~ 
edilmezse, harbe ginniyecckt ' 
!,•.ki.~. ptığı propaganda, 1:r 
gııtırdıgı ve çıkardığı kanun 
kendisini dogrudan doil'.ı.ı~ 
hıırbedebilccek vaziyete getll'
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ve hava kaçıracak delikler uırıı" 
mile kapanınn. bit 

Vaıingtondan dün gelen . 
jans telgrafı bu deliklerden b~: 

rinin d ha kap tılmak üzere 
0 

duğunu haber vermektedir· ef· 
Bu habere göre: «Senato f 

lcri, ıilahlaruna programının ıst• 
bikinde mü§külata maruz 1'abrı• 
mak dolayısile bahriye ve beJ'°' 
biye nazırlan tarafından lii~ 
gösterildiği takdirde herh"ıı~ 
bir fabrikanın idaresini hük(ırl1~ 
te devir için reisicümhura ,ııJI' 
hiyet veren kanun Jayihas•

11
; 

aürntle kabulünü kolaylaştıı1'1 
ııır· 

hususunda mutabık kalrrııf 
dır.» • te' 

Bu s4rctlc kapatılma~ 1ş 
nen hava deliği «grev» ve •"' 
bot i» deliğidir. Jı' 

Bu v buna benzer delil' /ı' 
tamamile kapatıldıGı zanııııı 

ik h b
. • .. d ,.ı;r 

mer ayı ar m ta ıçın e " • 
mek hiç de aykırı bir §C)' olı11' 
yacaktır. 

KÖR KAP1 

!======~ 
Ziraat Vekili geldi 

Ziraat Vekili Muhlis Erkı1le~ 
dün ~abahki ck~resle Jsı.anbılıı· 
gelıni tir. Vekil bir kaç gün lsJ$ 
bı.ılda kaldıktan onra Trnk) 
bir tetkik seyahati yapacaktır· 
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OET\\ l?\D ~it, l\11 i BOLDEN Ml~ 

- rı.· ılsınız, lr \\'JUi mı: Odanız: ne ka· 

dar cUzel ... 

YEŞiL GÜL ' dıktald ttifo •i alarak Roda.} ı 'urdağunıu ~
sıl f pat eder.>tnlz 'o' Jlcm tn.ın o 6al!IJ c<\C rP 
danııı pencerenin dibinde olııcnğını ncrcdtı; 
bllcbUlrdlın '! onm Roduyı neden öldll~1• 
htl~eJ lın? Ernt, Holıllm'lrı mlnısınn gl sı 
ğirıl biliyordum foluıt hu nılrnstnn onıı cııı e 
ııaru. llo beıılııı ııoJ rm çok; eksllnılyor ı.ı .. ~ 

roıt nıulliiruııiln 1ıuıurun11ı g Ierılcr ara-
mdtıı bu tarzd öıe bıışlı.)an ilk ln an Stnt· 

)& olmuştu, roJI m!ıdurllc ULSktan akra• 
bahjını lı ımno Ollerck l>ö~ i tekıttsl.ı; bir ı:e· 
kll<le koııuşu.)ordu, ~lr \ llllıuıı oldukc;a liO· 

ukı;a blr turıdaı re\'111' \erdi. 
Bunun Ol.erine lnt.)a ;ıilerck: 
- Burı&JB bir akrıı.baı mı yokşa bir .ınaı· 

nun nı11 olarok geldJın '! 
- Bir lıll>anm kaııun 1U1.zarında. e.uçu i -

ııat edilince.) k dal' m wndur. Bu~'Urunın:, 
oturunuı;, Mi Cch lnd. 

l'azı masa mm lizerlndo lııt)ıııun gelin 
elbl llcı alııunış. muhtcllf poz.da :re5lmlerl 
duru.}ordu. lnt)a bunları örünce hiç bir 
hayret et:ierl gosknncden birer lılrer aJııı 
b ktı. nm lny<·ı bir Ul''ırl&: 

- Ne kadar naztı. 11111. '! Dedi. Bı.ı re im
leri ınahkClmltlrınız t elli tıuı ... un ıllye onla· 
ra göstennek lı;lıı ıni toıılatlıııı1. '? 1 )ıur hir 
ltıkırdı '"'Tdır. Hllnıem bilir mislniL~ cıKor· 
kan ,.e liı.l\le-.n bir adı~mı teskin i\'ln kenıtlııi· 
ne bir lut. Jl'ÖtiterıııelL» Derler. Elhl~enı dfl 
~ok gtiw. ucğll ınl '? 

Bu wılerl ııv.) lcrkoıı kıun tıiraz ~I tit
riyordu. l'olls nıüdilrüııUn Jııat~ı 11l\kfıtu 
l4endlsim fmın h ide ~hlleştınnl!,tl: 

- E\ct, 1tilzel bir relin ·ahı, fakat be· 
nim zamıınmıdald gelinlikler blraı: dalı& u

zundu. 
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~----------------...--------.-----~ MUdlir tıu özlerden &onra pot in l!IOnra• 
dıı.n tektlll nıl uı.attı. blntya. ı,i anlamoı 
lıktan ıeıerek: 

- Aman, bir Wlll m, ha.:Ularım blnaz 
s:;örünliyor dl.)e ınıl bunu t.oytüyon.unıız 'f 
·ızı bu kadar n Uta ıp bllnıey;dlfn. 

- Ben biraz; muhafar.aj(arıın. Ne yarıa.· 

) un 'f Ilakınız bu ret.iındcl\i halin~ dalı 
hoşuma ;itti. lb uıun 'e a '8klaruuzı 
tamwnen örtmli'i· 

lnt)a. lkl mt do elin almış bakıyor· 
du. l' kalamlı~ını h tm~I. Resmin blrl· 
ı~ elb u1..un, öt kln<i ise kı idi. Bu· 

nu lnkllr etmek. hu.tt te\il etmek dahl 
mıimkün değildi. Jllp ~ıkarmadr. Sustu. 

lr \\'illi nı'm öıe b !'lamasını bekledi. U· 
wıı ı.ıirmedi. Poll nladurii akhı bir -.~le: 

- Bana her ~)f nJdu~11 gibi anla~anıı, 

1~ 1 olur, ;\llıı Ceh1nd. Dedi. 
- Ren her ı,eyl ııhyleraem pnlls haf~eleri· 

ne iş kalmaz. Jlalbuld earıtrı kendllni kt1.-:

fctıneğfl ba~ ıtırlar. 
- '\'o e.rarın mUhlm ta.rafı keşfedllnıi~· 

tlr. Polhi ~din elblııenlr.in altı ımtimetre 
k&dar kr ltdmuı olduğunu i ııat eden mii· 
kemmel bir resim alm tır. Bu kı"llltılm.aya 
ıscbep etcktekl blr ) lekesi olduğuİlu da. 

billyorur.. bndl bu yağ lekesini n~ıl yap· 
lll olduğıınuıu blıe kendiniz anlatırımnı.ı. 

!;Ok memnun oluruz .. 
- Bunu nıu;ıl )'lll'lll!f oldukwnu da pek 

ül:"ı blllyor unuz :Sir WUlianı. Bana Roda 
)lltlne:.'I nlı:ln öldürmek i tedlğiml sorat,-Uk· 
ııınıL. clf'!ğll ıııi? }"akat Rod~ ı oldiirmck is· 
tenıiyordı.un ki. 

l"ir Willfaın rliio:Unılü. l\ııın yalan Miyle
yiıı bÖ) lenıediğlııl pek keııtlremlyordu. 

- Onun üıeıine ate: etmiş olduğunuzu 
Jnk r ebnlyonıunuz, değil mi! 

- h\rnknn olsaydı lrtl<iır ederdim. Bunu 
hiz: kola.}ca Lsrat ~bllln;iniz;, J'akut ı .. pat 
ed(',rnlyeı:eğlnlz tıirçok hı.ışka ~y Ier 'ar. 

- Onları da :1..ıunanla ederiz. 
- 1':\~t. fakat \akit ka~hediyorsunU1:. 

)'olis hafiy 1, terti )lerlino hir Urü hiı.uııı· 

eıuz ualler ıoormuıt· Za\'ıllJr adamı bir ı.aııt 
iimıii':'. ~e kadar ı;aınan odada yalnız kıd· 
mı, oldu;;ı11nıı anlamak !~in Mler yapnıa· 
mı-,. '.l.o.v Ilı ter/J dfl beni darağıacına ı;ön• 
dermekten () kadar korknıu.'j ki ne söyli,}e· 
l'eğlnl bıisbüüin şa-:ırımş. 

- Dara.ğııeı biraz fada .. Fakat hııpi mu· 
luıkkak .. 

- Fakat benbn odada yalnız kalrııea an· 

Sir \\'llllıım u U.} ordu. , lnt.}anın 1 1•
1 eıı1' 

.} u dalarak birçok ı:eJ ler ifşa t•ttlğinc ııı ,1~ 
nundu. O ı;aııuına kurlar Itotlnnın J>oldC11 

_1, ' ,,. 
ınlra-.ıııa dııhll oillu •uııı, da tıllıni.}orılll· l 1• 

bukl t·lııa.}·cı için hu ınuhlm bir elıe!' ıılll11 
Jlrıll. 

Slntya polis miidl\rlınlin dlkkatlo ı.cıııl 1"1 

ni dinlediğini görtıncc budalaı:u.ı :;uztcr "
01 

lcdl ini nııladı. Falmt I';' i';iteıı geçıııl;fl· 
'J'ıuırirc !: lı';'arııl : ~ı· 
- ~iz Rotla ile Boldcıı'lıı nıaccrıı ıııJ 

il.} c>r musunuz T 

- Tııbli, t.tı.bil hlli.~oruııı. 

Uıı ödcrln doğru olıııadığı ııck JJcll1 ıctl· 

:Slnt~u'dllf bunu anlaııııstı. . . ,., 
- Billyor.mnur., far1.cclcllm. Fııtrnt 11'

11 
11ır 

ım anlata.) un: Jtoda. olıııl\ş olsa.} dı bCll 
ııılktar ııara IHv.anıı.cııl.tmı. 

Şlr Willlaın haJ retle: " pıt• 

- Bir ııılktıır ıı rn ıııı lmzaıı:ıcıılitı 1p 
Aııltlllll.} orum, l\11!-ıls Cel\ imi nasıl oııır 
Roda ohincc l:r. ııarıı kaz.ıuıın:;ınıı ! rr· 

- Uıısit... Boldcrı'in bıuıB bıruJdııtı " 11• 
"" Yete Roda kendine <hi,en pa.)ı u1<1ıktorı öli\1" 

ra snlıip o)abilce('jt)m, J) ~mo kki fiOdB 

5e paranın heıı l bana l•nlııcali. ) 
{Arkala ~ 
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~arp Vaziyeti 'Adliye Koridorlım11da: 

vazaıı; Yüzümde tiyatro mu Suriyenin tarihi [ sıvAst ığMAL 1 
1 

Suriye hareketi 
lllaaa 80BA?f 

~:· h::;::;,:;: o yn ı yor? Meksikanın bir cümhurreisi Surige/idir. ~azMı: M. H. ZAL 
il nsili\der bu harpte ilk Ufa 
u.,... totebbiiaü ele .... 

)ar, Suriye7e Almanların daha 
fula yerlepnosine meydan ba· 
rumaclan Suriyeyi ietllay• bat
la~. 

Ona '' El Turko ,, der/er 
. (.,.,.,, ı incide) 

''Yüzün çar~amba pazarına 
dönmüşte ona bakıyorum ,, 

~de prk ucunu meyda. 
ta!~l'ec.ktir. Suriyedı f ruu11 
~u kumandanı General 
-._ 'in hıtva müclafaa11 için Al
~, ~ı. it birliii yaptıiı ve Vİ· 
llüa.~~ı\moti ı.raftarı oldqju Hoı giyinmiı bir kadınclı. Mah Benim kınalı e~krine baktıiunı 
-~tır. k~me aalonurıun kap111rıdıaki il· JÖrünce: 
~~et ıöıteriyor, ki SuriYeclc raya tombul v\icudi.ınü yetlt: tir· - Ne yaparsın kardeı. declj. 
~~.~ir Alm.n • Frane11 muka· mit iki aydını da topukluına Biz eli boyalı lkadmlardan deği
~ varcbr. Fakat btıililler ve b&1ar1k ha.vaya bldınnıttı. Etin· liz. Ancak elimize kına y"""ıyo· 
lıııı.......~anaız kuvvetMri hu muka. deki şifon mcndfüle ikide birde ruz. Şu kadına bak dedi. Sürmüş 
~ kırm.ta ve Sur~yi l11al burun c:lelikler.ıni ıfüyor ve arada ıüri4ıtürmüş. Roesam paletaaı mı 
a_-.e -.tak karar v.-mitlwdir. bir de ailar ıibi lbjr hal alıyordu. rıe d-erler orıa 0.nziyor. Bu hatun 
1~ .. ~ (8 haziru 1941) Mat Bu ıırada kenditirıc hayretle Q.. mahallc~o <:aka satmah •bııla· 
t-ı ~ FraM&S k"vv.u.ri Gene. kan bh s:encc hiddetlendi: yınca hepimiz içlendik. Bir gün 
~ lrou~ kumandumcla Suri· - Ne ıbakıyorıun. dedı. Yü· b~de topland~. Kulaklın çınla· 
~ ı..r:r.,.. batJuıutlerdar; bu ıümde tiyatro mu oynuyor. tın b.ir hemı;ire vardır. 
!\l "'eti H.n..&a HluMJa Gene- Genç., smkin bir tavırla: - A kıılar biıı 'bu kı<Jının ıi· 
"ve C.ıdle w.,. etmelct.dir. _ Yıok abla, djye nıı.ıkabelc temlerine JUMc•k mwız, dedi. 
~"Veler İnsili~ kıtalannın etti. Çırfamba paıarına dönınij9 Hepim~ köı köa yüıünc bik· 
~. a_-;,.~ wekete pçmifler· do ona ~akıyorum. tık. 
~ "'llliz dOllUlnUUlın ve hava Kadın ağlami.kıtın kıcerınıt - Ben, diye yine aöy}elldi. 
~~?tin yarclunlan olntad•· gözlerini fal taıı a~bi açtı, O kadının haddirıj •bildiririm. Yal 
~ ili.tin • Suriye hucludıında - Sen onu Kil de ablıana llÖY· nıı siı birlik ohm. 
it ıJ:- _bu ileri hareketin ıiirat• le • .dedi. O ıün luıtktı bu kadının evine 
~ etmai Mkleneme•. Bu ııradı koridorun kıl'fı ta· gitti. Bu yok mu hemfireye ne 
~ana Suriyede çok fena rafında bek.çinin yanında. oturan yapu lbeieıWrsin kaıpıYl açmadın 
ı. tlt dUtmeleri. hatti tarnami- tb.ttnı bjr baı örtü ile 11kmıı yel· cwnbıdın: 
~~ve eair edilmeleri varid dirmeli ıcnç bir kıdm: -Noı o) Diye acalcnmiı. 
~~· Bu Suriyedeki Vichy bü. - Ha. dedi. Ona da &&lif Hcm~c de: 
it.; :~ kuvvetlerinin hür Fraıuaı. bak.hm. - Hele kapıyı aç da sörür· 
..._, .. tih.kma, Arap abaliııin AL Derken iki kadın gürcıe ll>ı§- şün, demiş. 
~.._&leyhinde ıillha aanlma· lama.dan evıvcl pehlivanların yap Kadın kapıyı .çar mı bizim gi· 
).!_. -.-lldU'. l....uqJerin ltu iki tıkları el peşrev.i ıııbi aiıı poıre• bi fakirlere? Cumbaq~n ba.§ını 
~çok çalıfbklan, b•aı iyi ne- v.ine O.ııladılar, uzatarak: 
~ler de elde ettikleri selen ha- - Sına ne; d~ordu. Hoşça - Hizmct.çjye ihtiyacım yok, 

~en anlatılmaktadv. giy.inmiı kadın. Apımii da ııüm· demez mi) 
lııı....~~~ its~• vekil UY• riik yok ya. Bizim hemtire hiddetlenmi~ 
~ıtini aöylemittiki IHa nokı& - A ... A .. A Hanım ıen za· tepeden urnaia k.clar don•tmıı. 
~ daha iyi anı.,dacakbr. Su· ten aizının yüıünden mlhkeme· Ne bulatıkcılıiı kalmıf. ne hlz· 

t.tn.z M1a1r ve Süwn'in mu· Hk oldun, bülbülün çektiii .diLi metçiHjl. Eve geldi. H~detten 
._ • · d..;ı;.:ı --..Li .ı. Ld • b IA d d J tirtir .... ıw:e ıi>i titri..-rd11 • ~ t. l iÇ• .,.u, t""U"• - enu· c aeı ır, er er, - J- .. 

~ '!'~ ~ hakimi· - Sen onu affet.mi.wn. A11I - Am.ıun doct.lar hir yudum 
'Ilı~ d_e lnıiltereye 1lzund1r. senin dedikoduların yü~nclen su verin diye yere upuzun uzan· 
~-~ ilk hedefi, lnsiJia «io. buralara dü~tük. dı. 

-....... --~ A ı O-ıL 1 -ıL il Ben de durur muyum. Kadı· ~~tarki Alcdettis .Wann. - ana ne er, mmına eyı 
·~ b . b. · k b · · 'b' ·· mn yolunu bekledim. Tam soka· .ı.ıO ... Bu ...kaatla bi· ır mne atan enmııım i• ı ıoy 
• ~ llllihim üa olan t•encleriye, lenme... Kom~unun karıaına djl ia çıkarken 1Yalcff1ndan yapw 

~ L_ b · d" l tım. Ne kac:iar o!.a hizmetrj par• aava lcvnretlerinin ltom· uzatan en mıy un. " 
.....__, B k · k .:J nı · · t k çaaı o da be~ ~ldirmeye ya· ~-..u..,ına he4ef olmaktadır. e ç.ı, lGlu~arın !fı azı aca • 

ı._ ı f k · pı~ı. Saç saça b., b•1& ... eldik. ıı... . • I 11&Ybediline, tnsilis donan. arını ar etw. • 
. .,.. lkenct-n.e ve Hayfada laa. - Suaun bre, dedi. De~irıW Bekçi >"Uiaclı, ·buralara düıtük. 

-· "J A'h kndetim bir mal olaa ca· d.l'l ve Kıbna acluana da mü. mahkemede hallederainiz. 
~ tdemea. Bat ör.tüaü •ıkılı. yeldirmeli mm yanmaz. 

Elin hizmetç.iai oir "unakla ev. h.. er Suriv• _, __ :_~e genç kadın vakfon tabakaaından I 
·~ l...ı - ·J• ··---..... k enmif, zenıin olmuı. Bir fey de· 
~~tlardır; fabt İfp)e mu· ~nce ~rılmı§ bir eigara çıkuara. ğil, ~özümüz :ıok. Fakat şite:m et. 
~hn.ı.n mijııplcjjMir. Bu ~ecik ciuclaJdım aruına yorlef"" meaine çan ftyUk mı) 

' zararı kat kat t.Mfi ~.. - Of.. Of, dedi. lıte böyle ~:ı:: sırada oturan kadına 
~O aur..n Almanlar Libya kardeı. Elin ş_ırfıntısı mahalleye bak-tnn. O JWll b.ir elile perma· 
~.. Yol bulmaia çabpcalJar. gelince r•hatımız huzurumuz kay nantlı ve ok'liJ. enle boyanm•• aar 
lill '1 bir --L--- d!.!J~l!!-c:e, ln. boldu. "' "' 
l~ ._.....,,.. _.. !arını düıeltirken, diier elinde 
~llııl..~11' ve Süv~ı'i LiltJa Kendisine mütecess.ia na.ıarlar- tuttuou a.ifon mendilile burnunu 
~"'-aaa pek ili miidafu ede. la baktığlJllı görünce. Kınalı cllerj ailiyo~du:- Jier iki kadının yüzle· 
~ arasında tuttuiu vakfon tı•baka- rinde hafil tırnak yaralan var• 
S.ıı··L aını uzatarak bir siıara ikram et• dı. 

üıoz f abrikesı su tesisatı ti. Jyice giyin"rni§ kadın ikide bir 

yarıda kaldı 

dıı~t. (Hususi) - Muteabhi· 
t 't~ fl'leai üzerine, ikinci kijıt 

tı:ı 11~1.ıloz fabrJkalarına Sapanca 
~ t en ıctirilece.k olan su teli. 
~. l:~a kalmıttır. Sümer Bank 
:"ele Alatı ) eniden bir müteah-

ı, Vtrınış v.c in§aata tekrar 
ı. ~1 llltttır. Öyle ümit ecül.iyor 
~ ~tcaı1at eylui aonlanna doğ. 
"'Ilı •l edilmiş olacaktır. Ma· 
'tllu~dtıiu iııere ikinci kliıt ve 
~ltıtr ı fabrikalartnlft inşaatları 
~~:~ "e Yalnız au ıelmea bekle· 
~ f,bu" Su ıeldi4cten ıt0nra her 
~~tı rika da itlemeic açıla
'-) t'. ~u l~lemenin 14 Aiuıto
rıli~tıl'~lıneıi de çok muhtemel 
914 llıekıedır. Zira l .ıf Aiuetoı 
'l'i 1~e Milli ŞefimWn uiurlu 
,, 1~1tte ilk k'fıt eanayünin 

tıuıi .at.rnı§tır. 

- Bak hele ıu karının yüıüne, de entariainjn yen.ine ıizlenen al. 
dedi. Sakın ha kalrbına kıyafet.r tın bilezikleri çıkararak ıöaterme 
ne kanma. Mahallede ona burıa ğe ve çalım e&tmaja çalıııyordu. 
çamaııra bula~ıia aiderdi. Sonra Y eklirmeli kadın dayanamadı. 
na11laa aklı başında. olmıyan bir Uzaktan on« ffelendi: 
bunaiı ıbuldu ev.lendi. Herif mal - - Onlar para etmez, dedi. 
lbulmuı m•iribi ıaVbi kadına .iki el- insanın içi temiz olmalı. Eteie 
le sarılmıı. bir dediiini iki etnıe;ı; altın pe)an vurun oda yine qek· 
oldu. tir yine etektir. 

Hıd.i ezelden aail olur anla· 
rım. Ama ıbu hizmetçi parçuının 
lbi:itün mahalleye kafa tutmuı 
hepimizin KÜcünc gitti. Ö:Yle ya 
eline aündelik boiuına. kUfluk 
vermit olduiun adamın tahakkü. 
müne kim dayanır. Karı hizmet· 
çillk'tcn kurtulunca. eıki aünleri 
unuttu. Üıte d ev.ine ılUzmetçi· 
!er aldı. Do~ru u bu iti kıakan· 
rnadık deiil amma ... 

Kadın biraz meyue olarak du· 
raladı. Sonra kınalı ıparmaklarile 
batörtü.ünün düiümünü tazeledi. 

Mbt PERiN 

Is tan bul tedrisat 
müf ettiıleri kadrosq 

!.tara.bul tedrat müfetıtiıler.in· 
den Süleyman Ahme.t, Muharre.nı 
Kara.mızrak ve Mustafa yen.i açı· 
lan enttitü mixhirlüklerine tayin 
edilm.i.tlellClir. & euretle l.tıınbul. 
daki müfetti§ler kadrosundaki a
çıklık onu ıbulmuttur. Kadronun 
muayyen h~de tekrar .ibliiı Ve. 
Uletçe takarrür e.ım~tir. 

[Hür •·rauı.z k••"~tlerl 1nglliz, 
impa.rato .... ;u kuvvetletlnln de 
mlizaheNtUe !Sllriy4.'Ye girerlerken 
hllr Fr&uıs lı""8tlerblt .._U ,.,.. 
don Oeae...a K....,., ı_..wertn 
lı.UkllUnl taalllltlt etlnifl bulun· 
maktadır. Yuı ............ , N111t• 
ret Köy111enh1 lMı hitll9ı•ılen fl'\"Vel 

Allklll'll.Qn , .............. 0111atu ya. 
r.ı, Surlyellleria iıttldAI aşkına te
mas etmesi ~ı.ue, Gf'nerıtJ 

:fi:atru'nu11 ı.thıatlle -,yal zıwu.u 
tesıMtüf et.nılş eluyer.] 

Türkiye"in hiç bir ıneJftlelc•t• 
müyeseer olmıyan tabii hudutları 
vardır. Bu huaıatı.rın hemen ar• 
kHındaki ko"'fu rncnıJ.keder ele 
adeUı birer .u ... ç -gibidir; öyle 
süzseçler ki yabancı u"9Urluı ko. 
!ay kolay geçirmezler. Bu aüz•eç· 
!erin büyük huausiyetleri oudur: 
Bunlar birer din ve milliyet mü· 
ret.ine benzerler. Bu aüzgeç~er 
Balkanlar, Kafka.ya, Irak ve Su. 
riyedir. Bu dinler ve milletler 
müze~i ortHında Tür!Pye on ıe· 
kiz mih onl1.11' yekpare nüfutuy· 
la. derli toplu v•t•nıyla, çetin ta• 
biatiyle memleket idealinin rnev .. 
ut yurdu, millet is"tiklilinin sarp 
kalesi, .cfüllY• mcqeniyctinin sıiı
naiı lbir aıtlh ad••ı olar~k yük· 
seliyor. 

Türkiyen.in etrafını çeviren süz 
geçler araeında bı.tıün ıöz!er en 
ziyıtde Suriye üzerine çevrllmit 
bulunumr. Almanlonn Sı.ıriyey~ 
istila etmek ~cıre oj.dukluı, hıt· 
ta etmi§ bulundukları eöyleniyor. 
Bu ıuretle harp cenu.,p kopımıu 
dayanm11 ohıyor. 

Suriyenin çıok gar.ip bir tarih: 
ve talihi vardır: Dairrııı.. il'tilba 
uirar, fakat hiç bir müatcvli bu· 
rada tutunamaz. 

Bua-ün bir milletler müıcai ha. 
!inde olan Suriycnin aııl hılkı 
kimdir~ 

Akla ilk ;~len cevap ıufilur: 
Araplar ..• 

Hayır! 
Suriyenin aaıl htlkı Araplar 

değildir. 

Suriyenin, tarihi F enike!ilere 
kadar dayanan ve AraP, olmayın 
<;ok csk,i yerli nkinlcri vardır: 
Suriyeliler ve J..übn.anhlar. Fı.krat 
çok eıki ~aııı:mlardanberi Orta 
Aşyadaıı, Anndoludı.n, Arap çöl. 

]erinden o}ıtn ~!er yerli halkı 

tazyike baılamış ve bu tuyJt al· 
tında SiTolJban~lerin mühim bir 
kısmı lııa~ka memleketlere goç· 
müşlerdir. 

Mekaikada b'le bir çok Siro1i· 
banez bulunr.1.,kta olup Meksik• 
ticaret ve '9:ınayjinin mühim bir 
kısmı bu ıekj ve miiteıe'bbia in
sanların elindedir. Epey ıene ev· 
vel Mekaikaya muhaceret etnüf 
ve orada kendi ualarında evlene. 
rek ırk vasıflarını meydana çıkar· 
nuş olan Sirolibanaıler filhui· 
ka Arap kavimlerinden hiç birine 
henumeıler. M~la aralarmda 
yeşil gözlüler ve kwnral aaçlılar 
çoktur. Bunlar Mebikada kendi. 
}erini aala Ar•p olarak tanıtmaz· 
!ar, ya Sjrolib4pcz veya Türk o· 
!ara~ tanıtırlar. Fakat evlerinde 
Arapça kon'lturl.ar. Mek'Sikenm 
ıon dim'J)urreialeripden Elyaa 
Kıyyeş bir SiroUbaneı ojup Mek
ıihlı1ar kencliaine cEıl T ur~o> 
derler. 

Mı.ırlıltr ve Etiler zamanların
da Surjyeye Mışırdan ve Anado· 
ludan akınlar olmuttur. 

Yazan: 
••ret SAYMIN 
Orta Aaıya<ian daha islamiyet. 

ten evvel olan akınlar ve muha· 
çeretler Suriyenin zümrüt yayla· 
larına Türkmenleri yerle§tirmiş· 
tir. Horaaa.nlı bir Türk olan Ha· 
aan bm Sıb'bah tarafından İran 
dağlarında kurulan hırnaili rnez· 
hebi lıila Suriycde ya,,amakta· 
dır, 

Suriyedeki Ermeni, Çerkez, 
Kijrt ve Yahudiler de epey ye· 
küna varır. 

Fak.at Su-riyeye en t.Urll mu· 
hacaret, devamlı !bir smntı ha· 
lincle Arap çöllerinden olmuıtur. 
Çöl bol çıocuk yetiftjrir, fıkat 
b"1eyemez. Bu •eb~I• çöllerin 
•rtan nüfuıları ohillere ooiru 
akar. Bu yü~den Suriye yav•t 
f~at omirı admılarla Araplaı· 
m&ktıclır. Bu sebeble Arıpc;1& 
Surb'.enin hemen umumi dili ha· 
l.ino celmi~tir. Bununla beraber 
aaırlırc& türen Türk idar .. inin bı. 
r~ktıiı Türkler ve teairler ele bil· 
tün Suriyedc görülmektedir. 

Coğrafya manıı.aında Sıuiy~ 
Annrlye c:lailannın ıimal etek· 
!erinden baılayarak Akdenain 
Mısır kötıes.ine kadar uzanır. Bu 
itibarla Filistin de Coirafya ha· 
ltımındın SurG-enin bir parçası· 
dır. Suriye .için .doiru olan t•Y· 
!erin mühim bir kmnı Fil»tin 
için de doğrudur. Yalnız Filietin· 
in Suriyccien ayrı çok ımilhlm bir 
bQılıae.İyet.i vardır: Yahudilerin 
yur~u olmuı. fili.tinden i:>ahee· 
derilen buıün ıunu da zikretmek 
lazımdır ki Suriyede yerletmİf 
Alman bulunmadığı halde F.iliı· 
tinin Suriye hududunda yerleı• 
mit Alman köyleri ve Filiıtin ıe· 
birlerinde birç.ok Alman mi.yo· 
nerleri bulunmaktadır. Şu da t•" 
yanı diklc.attir ki Fillatindek.i Ya· 
huailerin de ç.oju Almanca bilir. 
)er. Çünki Fili.tine .muhaceret 

eden YthııcHlerin ekseris.i Atke· 
nnim denen ıhnal Yahudilerl· 
dir. Burılann Y ıhudieeleri b.iıde· 
kileriM&i d»J ıbir Japan;rolca kır• 
rnası olmayıp bir Almanca kır· 

muıtdır. Fakat filietin Yahudilerj 

bu.ıün {Yiddiş) denen bu diU 

konutmamaia ihdet.mişlerdir. 
Bunun yerine aıaı~ Yahudi dil~ 
olan ıbraniceyi, Kültür dili ola· 
rak da Ahnancanın yerine lnii· 
~eyi koymaktadırlu. 

Suriyede .iee Almanca hiç kul· 
lanılmaz. Burada hakim olan kül. 
tür dili f ranaızıcadır. Fakat İnıi· 
lizce F-raneızıc.anın kuvvıetli bir 
rakibidir. Müatak.'bel Suriyenin 

m~.et dili olarak l~ilizceyi 
kwbul edcceii umulabilir. Berut· 
taki Amerikan Ün.iveraiteai Su· 
riyeye kültür ve medeniyet aaha· 
aında 'beyük hizmetler .ifa elmek. 
tedir. Suriye münevverleri Fran· 
au; ik.tueadi istismarının öncüsü 
olın fr&JWIZ kiiltürüftün inbi.a· 
rınıd.an memleketlerini kurtar· 
ma.k emeliyle . lngiliıceyc dört 
elle suılıyorl4r. 

Diier taraftan Suriyedelc.i 
Türk .kültürü de çok eeki bir ma
~iye maliktir. Suriyeliler Türk 
idaresinden çıkt$tan Ye Türk in
kılalbını gördükten aonra bu kül· 
türü daha iyi anlamap, daha 
ziyade takdir eweğe baılamış-

'~ban, parka g!Wtfmi:ıı gün bana elini 
~'· «Ben de seni .. > Deml\jttn. Bazı da· 
'ctıı ..... bunu hatırlamak beni bir çıl&'ına 
'"'11.Yor. 1',akat buan her feyden .,uphe 

TUJUKA No. 70 .Pam&d&n tcia ve zayıf bır çocuk gibi mUte
reddit ve fa°"kın bir vaziyette oturuyorum. 
Bu h&l heni kendi nazarımda. alc;attıyor, 
m.,Jelc hayatımdaki muvattaklyetıeriml bile 
ıöstımde kUçiiltQyor, rahat ve bulurwnu ka
çıııtryor. 

'-' l'llıtı. 
~llıı defacık. yalnız bır defacık 'bana o 
O ~ hı~ rüya olmadıjını etiyler miıın? 
~'tı •n, ha.ttA senden uzak Yatamak kuv· 

ıu 'bııe bulacağım Kezban. 
FERlTI'EN KEZBAN A 

1stanbul, Mayıa 1839 
~l~ıı. 

)\l'ııı t ıtıeklubum henllz Kaııtamonuya 

11 
•ttan bu ak,am seninle konu,,mak arzu. 

~ it htsaedlyorum Kezban. Bana öyk c•li· 
'tt ti 1 bUtun yazdıklarıma rafmen sana i•· 

btı., 1'tt •eyteı ı söyllyemlyorum, aramızda 
~ kapalı bir ka.pı kalıyor. Ben bu ka
~alJklamak, biraz sana yakla.tmak la-
~ l'tt. Bilmiyorum neden sana kendimden 
t t~k ihtiyacını duyuyorum. 

~n her yaşta mazisine dönebthyor. Bu· 
' ben kendi öml"llmü uzun uzun dU.Un· 
1'tll\ı 8enı tanrmadıtnn ıarnanlardaki hisle· 
lııt t1.1ı1ı1 etmek istedim. Bu, garıp bir e· !l) .. _ 
.. "I!. 

llı..~iııgt hayattı'!\ ne kadaı· dümdüz ı;-eçmiş 
.... ~er· ·114ıı · >.tetıi c;alı~a. C1lnlerinin arasında 
~ ~ birka.q ~ılık kadm bLfl var. Bunlar 
s•r •ilik ki ~nde bir hatıra bile bıraık· 
' '· O kadmler yilzUnden ne uıtırap çek· 
~ ~bir gece uykusuz kaldım, ne de on· 
~ n derin dn.ıındUm. Klmlıi n99ell idi, 
' ~ttan, buıeı içli. ~ısı kıskanç ... P'a· 

larcsan hu; bir tanesi beni yanında. 
' ' , . 

r azan: Muazzez T ahıin bC:K"-ANO 
ne baflanamadmı, onların geçici kadınhLr 
oldutunu her uman :hiNet.tirn. 

Vıvet, "yatımın muamma olan tarttıdır. 
Onunla ı:ocuklupmuadan bert hofl&flık. bir
likte a-ezip eflendtk, ktıı. blrbirlnıize yaklaf
tık, klh uıaldqtık. Herkea bizi ıki nltanh 
gıbl ,.&i.ıyordu. B~ de böyle s&m•ti tabii 
saydık. 

Bug11n çok iyi anlıyorum: Birbirimizi hiç 
bir zaman 11.fkla ae~9iz. hA.h\ da sevc
nııyonız. Belki de seni tanmıasaydım hakiki 
qkın ne oldutunu anlıyamıyacak ve onun 
h1'llerini de incelemek ihtiyacını duymıy&cak 
bana 11okuıu,ıarmı sevda sanacaktım. Bu
gUn onı.m eamlmlyetınln mauyeıtfni anlıyo
rum. Hayır, Vlvet beni qkla sevmiyor, bu 
ınuhakkak ... öyle ise neden benimle nlfan
landı? HAlA neden bana çok yakınlık gCS.te
rıyor ? Kcndisınl niçin bana alt bir kadın o
larak g!SrUyorT lı,te anlıyamadığım nokta 
budur ve bunun için eli kolu batlı bir vazi· 
yette duruyorum. 
Eğer n1'anlım. çoculduğumdanberi bir ak

raba kızı libı •evdltim Vlvet olmasaydı çok
tan 'bu bağı kopa.raeaktun. Bunu kendi ken· 
dlme tekrarlamaktan Jarlp bir Hvk duyu• 
vnrıım. 

Vivet benW'n ni~ım fakat aevıtum delil ... 
Karım 9lmuı icln ne o, ne de ben acele •~ 
mlyoruz. Bu taak Yakmlık ikimilıe d• kUi 
geliyor. Dikkat edlyorunı, annelerimiz; dU· 
filnden bıı.Jwettiklerı zaman benim ıtbl o da 
bu tarihi mümkün old~ ka.dır gecüctinnek 
için telif söeteriyor. Acaba niçin? Bu hal 
]le \'tikte kadar devam edecek? 

Sana. bunları ne maksatla yaıdıfımı bil· 
miyorum l{ezb&n. Belki de bana Jm&caksı;ı? 
Darılma yavnım, bu akı:ıam kendimi ve va
ziyet.imi anlamqoa thtlya.cnn vardı. Ba tah· 
mı yapuken yalnız kalmak ıatemedlm, se
nınle olmağı tercıh ettim. 

Ben, &'Undelik hayatmı yqa.rken kuvvetli 
bir şahılyet sahibi ve lrade11ine ~kım gö· 
rUnen, ha.ttlı. kar~uıındakilere biraz korku 
telkin eden sert. '\'e çetin doktor Ferit, kendi 
samimi hiıılerimin pençeleri ar9.Blnda hırpa
lanryor, bocalıyorum. lrade ve metanetimi 
bulamıyorum. 

Eter cidden kuvvetli bir karakterim ol
saydı, her \jeyl yıkar, kopanr. atar ve kal
bimin sesini dinlerdim. Yahut da, billki&, 
~albımdeki sesi boJar. susturur ve sııtun• 
10luma bakmadan Vivıtıe mU.terek hayatı. 
mızı ya~rdım. Ne birini, ne de oteklni ya-

.Atfet beni Kezban. Sen bu f~i vaziyette 
zayıf JcadJn omu.ııların Uzerlne benimkinden 
d~& alır bir yttk &ldıltn ·halde metanet gös 
teriyw. fiktyet etmiyorsun. Bense, yükUnü 
latımak için eana yardım edecek yerde bl· 
likis sözlerimle, yazılarımla senin ce.arett
ni kırıyorum. seni U9llyonım. Bu çok b41yük 
bir kabahat ama ben his bUımmdan bina 
hOdbin olmaktan kencUrnl atamıyorum, Umtt-
8lzlifiml, çareııi•lltiml içime slndirfp netıim 
den fedaklrlrk yapaırıııyonmı. 

Zavallı Kezbancık, Beni de t.ıztıyonım, af· 
fet beni yavrum; fakat sa.Jcm belli Acia bir 
erkek gibi hor Cörme! Senin ha.yat karfl· 
ısında aldlfın metin taVTı bende 1'tllam&dı
tın için beni korkaklıkla ltltam etme. Za
af11n ancak sana kar,ı duyduğum derin ısev
C'iden dolUyor. 

IJllerinl ver Kelban, parmaklarmı birer 
birer öpmek iatlyorum . 

UZBA~'DAN FERb>E 

Kastamonu Hutranl938 

B&f he9tre başta idi. Fakir bir kadına 

mühl'1l bir aın•Uyat yapmak icap etti. Dok· 

tor Nusuna yardım etmek mecburiyetinde 
kal4bm. Ben de arka.dan Ulkll beyaz s&n· 
lek giydim, ( A..-.. .ar) 

lıudır. Sur~e>·e lıliklal 11.Xını 
•tıl•Yan ·ı ürk İtbkJil Miic.6delo· 
•i olrn\lf\ur. 

İ•tikllllerJni mııvakkıten kay· 
l:ıet:.e bile kazınrnakt.a secikmi· 
yoceiine inandıiımuz SudyelJ. 
)er.in Jatdc'balde en 'büyük ve en 
tabii k<iltür münaıeehetleri mu
hakkak Tur kiye j]e olacaktır. 

Hüriyet ve l.tiklllleri iç.in da
lma müca.elele elmİf olan Suriye· 
lilerin eaaretçi rejimlere kar§ı 
do.tluk cfo)'llna11 imklnııZ'Clır. 
Suriye dağlarınfla. eeen hüriyet 
havHını yok eclebilıecek ft.iç bir 
tayyare ve tank l"Oktur. 

Nitekim bütün A vnıpayı fet· 

he .muvaffak olnıtk kudretini 
söeteren Napobıon da Suriycde 
mıilup olm1.11tu. Napolyon'un en 
büyük, kudreti dünyaY'l bir hür· 
riYet haiVlvarjaj olarak teehir et· 
mesi ve fikir ve v.icdan hürriye

tine; en hüyUk hüımet.i göıtermcı; 
idi. H&tti Nap,olyıon Su.rjycye 
selirken müalümanlığın i\amiej 
tıv.rını b.jJo takınıdı, Fakat Na
polyonun filoşu Mııırda, Ordu

su da Suriyede m•ilöp oldu. U
nu~mamak ll~ımıdır ki Napolyon 
o zamanıki dünyıwuın en mükem. 
mel Ordusuna ve a.ilahl•rına ma• 
likıti. 

Almanlar da ~un ıamandan· 
beri Suriyed.. yalnız Sutjyede 
değil, .\,ütün Arap ve lsllın ale

minde geni~ ölçü!Je propasında 
yapm•ktıı.dır. En ziyade Arapça 
radyo oeırb-atiyle yapılan bu 

prop"'"ndanın dünyayı henüı: 
ıınlamamıı. milli 1.ı.iklalin mana. 
.uıı ta.rMmiyle kavramamıt ba. 
zı ıençler &Uerinde te.U yapmıı 
olmıaı tabiidir. Din ve kan fark· 
!arınım çok çefitli olduju, milli 

kültür v.ahıdetine yaramamıı b.ir 
memlekette ,ııençlerin kı9Un kr 

sım Alan&n. f rane~ ve İnam~ 
taraf.tarı ohnaları t~dir. Fakat 
dünyanın her tarafıında olduiu 

sibi Surisrede ele İ~ mana· 
aını anlayanlar. küçük milletl.rin 
de J.tiklilini bmımaja abdeden. 

lere taraftar olanlar, ve memle· 

ketlerinin l.tlklali uğrunda can· 
larııu fecladan ç~celder 
ıür' atle art~ktadır. 

MuhardDeleri dbiren ail-ihlar 

ka.zanabilir; f-*at ha.iki ve nihıi 
zafer rlJ}tlannchr. 

Gjidin tahlG-eıinden Mlllra 

ortaya ........ bir aük6R çiikıniif. 
tü. Fııbt bua kimae .ı.ı ..... 
7ordu. Sulh .öderim de kiwe 
c;iddiye abıu)'Ol'dQ. İJk hmlde. 
llMIUn nerede ve nalll olacaiına 
'bwkea IMl'Mla Mldi)'ord-. 

Lıtilialll'in •tbil mühim ..... 
batara türlij türlü auafter ptiri-
7or: FraR111 kvvv•tlıcri lilüla 
mukavemet ecMcelder mi 7 Bu 
mukavemet ciddi ve UllNIDİ ola. 
bilectk mi? Sllriye baUu .....ı 
bwek.t edtcek? AlıMnlar M 
yapaq,k? Vida1 ltunu veeile 
ed.W Abnularla apa9* illair. 
liiine ıiritm•ie ve ~ 
harba tulutmaia cür~ ••Dik 
mi? 

1t11W., tekil lll'•ıl11illi ele 
d.n .. wiıi kadar k~. 
lıti&iyı dopuclan doiruıP 1-i· 
Ji11er YlltMIUYOriaf, bir F,.... 
k~yapayor, ............. 
luk kuvvetleri ...- ,...ı
vuiyette ıörünüYor. Bu _.... 
Vieh1 hülcianeüne, ejw lcrdlın 
..- istene... bir açemek ,.. 
barak.ıa..,tw. 

5-İyenin ve Lübnum İllik· 
lill ilin olundutuna ıön ,.a 
ha• mültefik ~ koea). 
muttur. Bustiıne bıdar d...a 
eden infira~ ,,. ........ 
kurtulmak ,,. tekil .. lifq .... 
tile bile olia iatild61 elde ._ 
Liilllltmhlarla 5.-iyelileria .n..t.. 
te hOfUll9 .-eeldir. 

General Denz'in '"-9..ıa et. 
titi Fr&R11Z k""'9tlerWa ..W 
müttefiderinin ve F,..a aMla 
ark..,.._m tarahnt-. ,-.. 
Ahnanlann ve VidaJ'de k&idS. 
riİqe Almanlara alet olanJarm 
--.... ... lutacajı ........ -
milhim meeeleeidİ,[ • 
Öyle~ki ........ 

ltu adum Amerika ile iyice..._ 
~IOftl'a~ ... 
nun ~yeni ltir 4"rine Mt
luaıç olacaıjım fan 1 b ••k hata 
olmu. A.-ira. Vicla7'~ harp 
1uırid tulmlılr ~ eld-. ...... 
yalPlftlflu' ve ~. Ş-.. 
......ıe, ............... in Sari
"Pi ...O...,__,~ 
~eline k&köriine Wcıllnak 
meeulyetini alıp alma~ 
da". Böyle bir meeu1iJet almak 
ihtiyar M.r.,.I ~ lrola7 delil
dir. Hsbalde, relecek iki, liç 
sün İçinde aiyaai ve aalceri ba
kantdan harbin netice.ine teeir 
edebilecek pek aıtilhim h&cliHJe. 
rin birbiri aıbamdaıı İnlÔf8f1lll 
beklemek caiadir. 

( ŞUNDAN-BUNDAN ) 
lngilizlerin garip ananeleri 

lnstUsJer tHiıı~ a tıere11k1 ... 
,..,. ~ ~111 ~ aMlllS• ea • 
t.paur itiz mftleücllr. Meeel6, ...-.. 

AD IWUelerbade JmllurlM e.lıilter 

ilke yüz ydlMea evvel '-Umal etlllen 
HNnın ayaJıQ.r. Mec1le f&ralmclu ka

bul edlllD lrir 1f1Mau eMau kral, 
orta N* olhi9 gibi IN•ıtna I· 
ltare Ue cmael.....,_ ~r. 

Mecılle, stlaHYr ~ .,,_ 

•trdltl U8IQ bir ........ : 
- Eve ldıııl ~f 

ldandıa a4a.t!Hlld& ıı.bk çalmak, U. 
•m&ell yatakta. J>tlftJ'&nlD eD çok D• 

ilk çalan lnwanlan KaQ&rya adaJa.. 
nllda bal8'tQyonnu,. 

Otomobille gezmek mi, 
yaya yürümek mi? 

r.,.._ı.~~Anle

rtıc....,. büytUr tehf rlertnde ot.oınelıll 
ile ıemnek, Y"l' )'Ül'Ümektea üç ... 

ra ._ •Umdlr. 
Dtye ll&pv. - eellelli .....,, 

Allltaırce ewWI ~allaı' telıllall idi. :S.'Yorkta, 1DUIQyen lllr ...-
Şeldr llarietMe ....._ .....,. lıllteo 111-.n'*i ilk' aoMlriıut o-..ıı ile 

flr, pdeırleNl. Nels z __.... lott- ve ~ ~Jer U'WDda. 1'
ma ... _ ...... kMI. w.ıe. -- rtlJiellleria ~........... llo 
kaMee Mr ,........, Bu -• ıı.ta. 4efa clalta lada kuaya maru ...... 
•ilen ............ peılmldlls q. ..... •kları &nlqlım.,tır. 
........... lla «l9ıııp ... 11..t --... ...... ......,...~~ ........ .... 
ılem*ır bile. ....._ ....... mektızp .__ 
verer.eğt wnu ..- w -... ka· EQT1e~91fk melrtebi 
dar geleblllrler. • uılada 

Meclle reW U. lılWle& ~il ~ Ottava tııılariade. ek-
t9CÜ edea bir ua -1H dtter •ekçi Y.Uftinnıııll ıem lıılr meldep .. 
lıılr MUiD pç-1 ele katQrea y• ~ ...... Nyle elallekp. .... 
.Utu ............ de, lacUts nıe- talan, ~ olıMoalr flml1wa ..... 
...._ aaeelllllnde ualarm, dalma rl· ldlmelerdea ye~ defDdlr. Jl!Ds· 
.JMM.e Jıltap ............... Uori .... ~ .... mekteplerde ~· 
~r. Göt.,. eMe olaa tld ld· ._ _..__._ ....__ .. 
!lbtla arwadıla ..... ne Jmdaı' De- ~• -----n ierldbiaJ ..... 
..-..1s111E 1ee, rm Ue ldW ......._ raı~. 

eöaö .... edetl - .......... pe-
lllelr te o bdlw .........-r. 

Yeni bir ilet ..... ............... ...... ..... o.......,. adı Wl'IJea bit .. 
lellk bir çok ~ ue-- Jetin tecrübelerinde .....,,ak olMQf

._ MdedllınekWlr ........... iri- .... Bu ilet, eieldflk CHeYUI De. 
mir madallerhıde _.. ~,.. ~. a. ~ ve her 
Aktif • .\mele, .ırk ç .. ı....,. Z-. baıacl bir ınllllld illCllıe tatltlk edl-
9111' ~· 'Tiels .... • m"'9ü1'alr Jelllllr w bora .,., h aota kild
...,..-...,.. lan lwUe. _...... ~dana ... 

Araplar ladlde de nllk pek .. ,.... ........ ......-. 

•ur.dlır· Bir Arap dartH JIMJlleQae il- ~ ıa• z&, hlau ......_ .. 
,., «9'er .... ~ .... lrırlc .................... kalıfc'eMGecelı,. 
--.ıea--.-. AJ'IMt)ar llbla ~ .. lılr ilet ~ ..,.. ...-.0•-
tanın ntmlklllb c1N'ltır. nm•. 
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SEFİL! .. 
Yazan: 8ed1 O it N D 'it Z 

Ame.n yarabbi! .. Bu; seçLan kır· Sefıl Fer<limn son arzusu ba idi: 
il yüzü ve gözU şış, elbieesı yırtJk Karııunı ve kızını 'bir kerecik. yalnız 
pırtık, ayaklan çtplaık sefil, bir za. bir kerecik uzaktan görmek." 
manlar Beyoğlu sefahat Aleminde Hastahaneden çıkınca doğnı İstan 
8Öhrel Baıhlb' olan Fent mıydi? bula. geldı. Karnımm oturduğu evin 

\et eveL. O idi. Ferdi, pek genç bOtün pencerelerinden a)'dmlıklar 
· ~ ta kimsesız kalmıştı. Eline geçen gorülUyor, bir cazm terennümleri i· 
bUyuk bir servet.ı. vur patlasın, çal şitillyordu. Kapıcıya so?'du. Şu ceva
oyna.sın AJem)ennde 18\'afla, sefahat· bı aldı: 

le yedı, bitirdi .Akraba.ıuAdan 'bazı· - Kilçük Bayanın NfS.1l mera6!

ları, kendiskıi evleı.dırmek ve düş- mi y~lıyor. Yarm da nikAhlan Ju. 
tütü fefiket çukunmdan kurtarmak yılacak .... 

Galatasaray F. Bahçeyi 
1 -O mağliip etti 

Galatasaray Deniz Bayramı muntazam 

Danışıklı güreşlerde mutat 

veçhile Mersinli Mülayim berabere 

geçti. 

kaldı 

9. 6- 941 

Ankarada Milll küme karşılaşma!arı 
Beşiktaş - Maskespor 3-3 berabere 
kaldı. Harbiye lst. Sporu 4- O yendi 

Ankara, 8 (A.A.) - Bugün 1 Dün Vedat Abut ile 'MJJ,rl!Y 
l 9 Mayıs 6ta.dında 5.000 ini ge· çifti - Orhan Eralp, Semih vııı 
çen hır seyirc.ı yığu:u önünde ya· ı türk çifti arasında yarıda k~ 
pılan milli kümeınaçları.Ma Har- dömifinal maçı 6 - 2, 4 • 6, 6 • 
biye idman yurdu • 1.stan'bulaporu Vedat Abut Marffy çiftinin p· 
4 • O yennıi...., IBeşikta.ş - Maske· libiyeti ile sona ermiştir. _..J. 
şpor k~a.şması da 3 - 3 ıbera· Final kar§Ilaşmaları şu sur'" 
be.rl.ikle netıcelemnişt.i.r. le sona ermiştir: 

j& .k.arfı!a§ma Hamiye .idman Tek erkekte: Fehmi, 4 ~ 
yurdu ile .lstanhulspor a.raaında Ahmet Tandoğanı yenerek 111' 
y:a.pılmı§tır. ıBu kal!ılqma.da da- rinci olmuştur. 

lfitedtler. Evteninıe sefahatten vaz. Ferdi, ~ önünde saatlerce dm'· 
ıeçer sandılar. Fakat, bunm da fa- du. Gözlerınden yaıplar dökUlfıyor, 
ideeı olmadı. O. bir R«'e sefahate a- pencerelere 'bakıyordu. Kan9rnm ve 
l1'ft\.,, blitQn mt1'v83e?lcsini kaybet· kmnm hayaltrri gonnek istiyordu. 
ırrifti. Bir ktz ~ otdutu halde Ertesi gUnU erkenden nikMı daire· Dün Fenerbahçe stadında ya- kadar Fenerbahçenin da.ha. ha- dar gijvencmed.iğini ~öetermeğe 
yine kendini toplıyamam~. stn1n önline grttl. Bekledi. Kızının pılan Galatasaray - Fenerbah- kim oynadığını gördük. Fener kafidir. Fenerin y~n.i oywıcuları 

ha ilk dakikada Hadııyetilerin Çif erkekte: Vedat Abut < 
&ikikıten yapmı.ş oı<luklan sa)'1· Marffy çifti, Ahmet - Ferııı1>" 
dan eonra. 1stanhulsporlulann o· ı dört sette galip gel1!1işlerdir· ~ 
yunun.da bir a.n.laşnamazlık baş- .. Bu oyun çok. çetin e>ldU J4'İ 
Lami! ve ıdewenın sonuna kadar , ıkı saat ~ dakika deva.~ et-,::. 
bu ~lini muhafaza etmişt.ir. ı Mu~te!ıt~: Bayan PhılıP' se· 
Buna mukah.il, .daha ilk anda ga· F~hnu. ~~ı. Bayan Polo - ı;ettf 
lip vaziyete girmenin vermi, ol· mıh ~tim. kolaylıkla 2 

Nihayet kansı. kendini Jıturt'arMak yanında.ki delfkanlıyı görilnce bayı- çe maçını seyre gittim. muhacimleri aralannda. fazla araeında yalnız Mura.dd.a inkipf 
ıçin bu ayy11.4. lkurnarbe.z ve !ef'Rrten ıacak gıbi oldu. Aman yarabbi! A· İki sene var ki, futbol seyret- mütecanis olmamakla beraber, edecek hir ist.kiat gördüm. 
ayrılmaya mecbur <>Mu. caba aldamyor muydu? Heyır, ha- memiştim. Bunun içindir ki, ay biraz da Nacinin §8.hsi gayret- Gal.ataaara.y ıtakımın.da dün en 

Bu· gtln geldi k1 parası bıtti. Yı· yır! Mutlaka o tdi. ni müddet zarfında futbole ait lerile güzel ve tesirli akınlar jyj oy:nıyan ve takımına f a,ydalı 
)'eeek ekmeği. yatacak yeri kalmadı. Kendisini hır ızlığa davet etti'kt~n yazı da yazmamıştım. «Perhizi yapWar. Bunlardan iki ta.nesi olan ~aktı. Cemii mızıkç.t oyun 
Ne ~ı bihniyordu. Her taraf sonra yaralıyan delikanlı klı. bozalım, iki sene evvel bıraktı- Galatasaray kalesi için <:iddi tarzm1 ıbıralcm~ Galıbiyet go. 
tan red ve tahkır görüyor; serseri, Ferdi, ark.alarmdan daireye &inJı, ğım futbolümüz ne hale gelmiş- tehlike oldu. Bunda Na.cinin a- lünde amil okfoğu i9in onun bu 
derbeder dol~u. Yazın tarlalar- salona çıktı. İzdivaç mukavcle9i im· tir, görelim, gördükten sonra da yağında topu fa.ıla çiğnemek su tarzını beğenenler olabilir. Fakat 
da. Jnf!R mandıralarda. ve ahırlarda r.a. edilmek ttzere idi. ltlaeanm önü- okuyuculanmıza anlatalım> de- retile müsait olmıyan bir vazi- ben !bu -hali, futlbolcuya lazım ve 
ya.n,ıor; nerede iri buhınıa çalı~. ne atddı: dim. yete düştükten sonra kaleye ya.kl§ır va.stflardan saymıyorum. 

duğu şevkle enerjlk b.ir oyun çı· yen~şlerdır. ·c. 
karan ıHaı'biyetiler bu devrenin MUsabakalardan sonra JJ~e-
20 nc.i. dakikasında 3 üncü, 42 nci ye Um~~i Katibi Numan il' 
dakik .. ~ d d 4 .. .. 11 . nemencıoglu kazananlara. k11 

..... n a a unıcu gp ermı dal . . 
yapmı§lardır. v~ ma yalarım vermıştif· 

'kazanchtı parayı meyhaneye götürü- _ Bu iulivaç yapıhnıyacak, çünkü FenerlYcı.hce stadına gırdiğim gö~~erdiği topu, .~alatasaray ka Mustafa ııe Mohme't. Al.Kle fevka· 
~ordu Şimdi, ~ki nefis içkilere bu adam bır hırsız, ibir kaiildır. zaman muhiti pek yadırgama- lecısı yatarak guç tuttu, fakat ladelik g?rmemekle ber.aher jsti· 

Jlcinci devre, birincisinde oldu· lzmirde milli kül1le 
ğu ıgı.bj ta.C-sıie deymiyecek k.&dar 
tatsız ve can&ı.Z bir oyunla geçmi~. 
tir. Her iki takun da kendi6inden 
beklendiği gııbi güzel bır oyun 
gösteremcmiftir. Müdafilerinden 
birin.nsakatıanması üzerine 20 n. 
ci dakika.elan itıbaren CNVela 1 O 
k!i-şı ile sonra da d.okuz kişi jlc oy. 
namak mec.bud.yetinde kalan k· 

bedel ağza komnaz, mımr ve cl#'er dım. Yine biribirlerile iddiala- elinden k~çı.rdı· Diğer mulıncim datları seziliyıor. Diğerleri mutat 
""'"•la"'cı rakılar ....;.,,.rdu. Artık Diye haykırdı. Kızı di.iştU. bayıldı. · ·ı 1k ler becenklı davranıp bundan 

maçlan 
.-- .,. ·-s..,~ şan seyırcı er gördiim. i sene . . . . . ve belki de mutadın dununda oy. 
zilletin, adaletin 8(llll derecesine 1n- Ferdiyı tanıyan delıkanlımn benzi evvel işlemez halde duran kırk ıstıfade ~em~ler. ~ız:ınde d.e na<lılar. İzmir, 8 (A.A·) - Bue; 

Alsancak stadında milli kU 
maclarınııı sonuncusu ksJ&b''. 
lık bir seyirci kütlesinin hUP~ 
runda yapılmıştrr. Maç çok fi 

nu'1:1. Her fJ'!JYe tahammill edebilı· sapsan oldu: beş dakikalık büyük maç saa- ~nnederım .. yıne _Na.cının çekl!· 
yordu. :eazıuı açlığa, ba.mn soğuğa. - Bıt polis getıreyrm, şu sefil he- tinı yine muattal bir halde bul- gı sıkı ve guzel hır şutte top dı-
ve tahkiT'e duçar otuyor, fakat ha- rifı tcıvkif etsin... dum. reğe vurarak geri döndü. Fener 

S. Galip Savcı 

Galatasaray 
denizci1ix bayramı Jlnden ffttiyeıt etmiyordu. ~ savuşmak istedi. Ferdi, onun Yerime yerleştikten sonra a- Jiler bu iki mü~im fırsatı kaç~r: 

Şehırden ae1cla.şarak Maltepeye kaçacağını anlaymce. ônüne geçti. sıl maç saatinin gelmesini bek- dıktan sonra yıne ~ev§er gıbı 
ika.dar gıt.mtştt. Orada bir meyhane- Hırsız - katil dehkanb zavallıyı ı;y.. liyerek gençler ve B takımlan oldular. Bu gevşe~lı~ Ga!atasa
de rakı içıyordu. tnaktan halini dik- ıe btr itiş itti ki mermer merdiven- arasında yapılan maçları dalgın r~yı harekete getirdı. Nıhayet 

ve zevkli olmuştur. ~fil 

Galat.a.sarayl&r deniz bayram. tanbuispor, Har.b.iyenin baak•ın· 

katle tetkik eden bir delikanlı yanı· ~rden ~ yuvarlandı. ve alakasız seyrettim. bı:. Gala~y akınında Ce-
na geldı. Ve: x ..... ı k k . mılin ortalıgı karıştıra karıştıra 

laı:ını dün Bclbekteki lokallerinde dan kendini kurtaramam~ır. 
oldukça m8hlın bir davetti küt.:tesi Harbiyeliler bu devrenin 20 nc.i 
önünde yapmışlar ve davetti ere dakikasında da 3 üncü, 42 nc.i da. 
iyi ihjr .eıpor ıgünü y~tm~ıar.dır. kık.asında .da 4 üncü ©Oller.ini yap.. 

Altaylılar galibiyet goll~..-, 
ikinci devrenin 3 üncü d~. 
sında yaparak maçı 1 - O 
lerine bitirmi.'.}lerdir. 

- Aritadaf- cledı, pHb& hatin ha- - ...... ı arı apaymız. açırmayı- Nıhayet Fenerbah<;e ve Gala- sürdüğü topu Fener müdafileri 
rap.... ıuz btft'!U ••• Diye batırdı. Hademeler, tasaray oyunculan sahaya çık- uzaklaştırmağa muvaffak ola- Atletizm 

müsabakalaTl - Evet, ~... hmıız - .kalil delikaftlıyı Urttular. tılar, maça başlactı~ar, oyunla~- madılar ve Galatasaray bu su-
- Bu haki naerl ~ft'?... Perdinın sozlerlmn llakik9t otdtt- nı sonuna kadar dikk~tle ve bı- retle maçın yegine sayısını yap 

Galatasaray1ıların bayramına 
dost Fene~liler de ~raket· m~lardır. Maç. 4 • O Haı'.bJ&'e id-

man yurdunu!! gallQiyeti .ile aona 
mİ.§ ve aralarında deniz yan§lan enniııtir. . .J. •' 

_ Ne ça.t"e!... fll anta.şıkh. Biçarenin başı yantmış ~z .'!.~sabırla seyre~m ve ma.ç tı. 
- e-n. """nin -n·-..:a- ...ı.........l ~un- tr. Oluk mbi kanıtu· akıyor®. Der- bittigı . za~an şu netıceye var-

yıapılmı§ttr. Evveıiı mera.simi su Bcsikt~ ile Ma.skC$?0r ar.a.sm· 
sporları kaptanı Süha bir hitabe da yapılan ikinci karsılaşma fut· 
ile aç.mı~ ve müsahakaiara geç.ile- bol meraklılarına hak.ika.ten çok 
rek !U neticeLer alınml.§tır: canlı ve güzel bir oyun ~yrettir-

Dün sabah F enec etadı~.Jdllf 
letmn rekıaru den.cmdcri yapı"".i;t
ve iki Tiiltiyc rdcıoıu elde eao;. 
miş.tir. Alınan dueccler şuola~ 

..,., .... .r- ,....,. "'"'""'' " .,. dım kı: lkı sene fut bol saha-
dan kurb.ıbnanm çareınni mutlaka ihal çe.tırılan doktor, yaranın tehi!- !arma gitmemekle fazla bir şey 
bu!urdmrı. Nitekim bir iki gti.n son- k.elı olduğunu, kurtlllmak imk!.m ziyan etmemi§im. Futbolümüzü 
1'1L ceplerim para ile dolacak... bulunmadığını soyledi. ı tamamilc samimi olarak söylü-

Detikanh, bu 8Ö%Ö söyledikten son· Pak.at o, hiç tazülmüyor<kı. Çünkü yorum, nerede bıraktımsa ora-
n ~ eğilet"ek i!tve etti: bqı ucunda, kendisini affeOOl'ek at· da, hatta biraz. dah~. ger~lem~ş 

- Ele r~ bir fmıet 'V&T. Sö- buldum. Umumıyet ıtıbanle yı-
:aümtt cttnti~ olmaım büyük bir lıya.n, karısı ile km vardı. Onlar. ne sistemsizlik, yine futbolcü-
pa.ra kazaftacabln. Şurada. bir 1riişk 'bu bahtslzı, şu son mnştık hareke- nün topu koşturması yerine to
var. ~ üç giln evvel Yalova. tinden dolayı attetmif}er ve en sa- pun futbolcüyu yorması, yine 
k.,,.ı.,..ıarma ~· KötJde ~ı mimt göz yaflarile nıtıra.bmJ unırt- kale önünde beceriksızlikler, yi
bir betq~ı ~ı~an ~ ktm5e yok. turmaya çalışmışlardı. tşte Ferdmm ne. topu çiğnemeler vesaire ve-
Ben her ~yı i;ytıce betld« et.tim. K~ saıre ... 
kün sahibi ~ bir tüccar. KC>fkte ~a.tta gol"dUğll son mWdlfat bu ol- Maçın ilk devresinin yirmi, 
çok kıymeth ~ var. Oraya gı; m\Zftll. yirmi bes dakikalık bir müddet 
rip ıtırnü.t t.kımları, elma.eları aşır- Bedi O'CNDCZ içine sığabilecek bir kısmında 
mak pek kolay. Bana. muavenet ede- oldukça düzgün, canlı bir oyun 
cek onınren eltmize ne geçerse ııaY· r --uk bakıme (mürebbiye) görebildim· Fakat, bilhassa i-
lqmz... Y-- kinci devrenin berclimerci, bir 

Sefil P'erdl, birdenbire titr«ti. Düş okulu futbol maçından ziya.de bir t~ 
tUfll zillet ve eefalet içinde henüz T&fuıil mllddetı ameıı nazarı iki pun peşinde yirmi iki kişinin 
Jdrlenmıeımi• blT vıicda.nı V'&l"df. Der· senedir. Yattltdu. Tal~be kaydına maksatsız didişmesine pek ben-
hal t"ed cevabi~: temmuz sonuna kadar devam edile· ziyordu. 

- Bu benim elimden gelmez. Ku- cektir. llk taMilini bitirmiş olmak 1 Macı, ilk de\Tede yaptığı ye
nı •kmek y~e ruıyım. Gö!ıliim ve 18 Y311ınôan ~ olma.ınak, orta gane gol ile Galatasaray 1 - O 
rahat ohnın... t.aMil!Uer tercih edilir. Ta!sna.t tçın kazandı, Galatasaraylıların ve 

Delıkaniı. yerinden kalktı: Aııkara Çocuk l!lllirgeme ilwnnnu ge- taraftarlarının galibiyet mem-
- Sen bilirsin!... ~ merkez 81llhat mödt.irlttfttne mü- nuniyetleri bir haktır. Bu gali-
Dedı ~ -.vuftu. racaa.t edılımesı. 1 biyet memnuniyeti dışında, Ga-

* Ferdi, biraz daha lıı;tikten sonra 
me~eden ~tı. ArUk ortalık 
Jtaramı..U. Kendıne yatacak bir yer 
bulmak için 1kıra doğru giderken an· 
smn göpitne bir bıçak sa.plandı. 

Kendini kayt>etti ve yere yuwrlandı. 
Btraz evvel. meyhanede yanma 

selen hınız detikalıtlmm hızla ka.ç
tıtmı gördil. 

Ertesi günU, yoldan geoenler poti· 
M iba.ber verdller. Hastahaneye kal
dmJdı. Yapılan ıtedıa.vi sayesinde ak· 
1ı ı....ına geldi. Yat"alandığı gece. ei
vat" kaı,klerden birinın aoyulduğum,ı, 

bekçi ka.dmm öldürüldilfünll haber 
aldı. Her halde hırsız • katil, kendı· 
sıni yarakyan delikanlı idi. Zabıtaya. 
haber verdı. P'&kat, bütün a.ra.flır· 

m.alar bc,.a gıtti, hU'SIZ • katil yaha.
'6ftamadt. 

* Ferdi. uzun btl'. nekaha.t devresi 
r~· Ha.atahanedeki intizam, ken 
dlaine bakan ~relerın ı;ıefka.t ve 
hU.nU muamelesi, doktorların ihti· 
mam ve dlkka.tı bu sefıl adamın vi· 
ran kalbinde yeni yeni hisle!" uyan· 
dJnh. FelAltetinın büUln acılarını 
duyuyor, nedamet ediyotdu. ~n 
önünde za.vallı ka.nm ile baba.sız ka· 
lan kızının hayali dolqıyordu. Onla· 
t"m mUreffeh bir hayat geçırecek ser 
v.u.ri vardı. Fakat ne de olaa ken
düılni dll.füntlyortar, ilzWUyorlardı 

Kim 'bilir, km ne kadar büyümüş, 
stbell.U~ı! ... 

Altı! Niçın böyte yapm-., niçin on· 
lan feda et.miŞtı? Artık eski mesut 
hayata dönmek mümltftn değildi. Fa. 
k&t. onlan uzaktan bır göneydi. Bır 
kerecik görseydi .•. 

Bugünkü prosram 

7 .30 Progra.m 'e saat ayan, 7 .33 
Hafif program (Pi.), 7.45 Ajans ha 
be.rlerl. 8 Hafit programm deft.lnı 
(Pl.) 8.30/8.'5 Evin saati. 
ı:.30 Progı·am ve saat ayan, 

12.33 Şarkı ve tilrktllu, 12.45 A· 
jans haberleri, 13 Karışık program 
(Pl.) 13.15 Şarla ve tilrktUer 13.30 
14 Kanflk program (Pl.) 

18 Program ve aaat ayal'ı 18.03 
Fasıl sazı, 18.30 Zıraat takvimi ve 
toprak ma.h5Ulleri borsası, 18.40 
Solıatler (Pi.), 19 (.Mehmeclin sa· 
ati), 19.15 Koy ve Zeybek havala
n, 19.30 Saat a.yan ve Ajana ha· 
be.rleri, 19.46 Radyo caz orkeetrası 
20.15 Radyo gautesl, 20.45 Bir 
halk törkitsil ögrenl,onız. 

Kal!r kaleye karı}ı, 
KUentn dılbt çarşı; 

Sen dltif l'Öla'ftltndıe (ciW.el) 
Ben J8Dl'hln c6ne karşı. 
Kız amm ""*" Puuılr (Pzeil) 
Çtıkmedh pıt>et ella yaıHJU 

Bir "' doğdu P-mdan, 
PaMnm ortaanıdan; 

(Pzel) 

öyW bir ,.ar MMllm ki (&'bel) 
.. tıner gtlHRı Jıııa&mılaa. 

21 :Memleket poswı, 21.ıo So
lo şarkılar, 21.2S (H~beş) 21.45 
Radyo senfoni orkesl1"&8I, 22..30 
Saat aya.n, Ajans haberlen, 22.45 
Cazba.nd (Pi.) Z3.25/23.30 Yarınki 
program ve kapanı~. 

latas:ı.raylılarm dahi dünkü maç 
tan. iki tarafın oyun tarzından 
memnun kaldıklarını. zevk duy 
duklarını zannetmivon.ım. 

Bu görüşlerimi kaydettikten 
sonra maçı kısaca anlatabilirim. 
Çünkü vukardaki satırlarla e
sasen az çok bir fikir vermiş 
bulunuyorum. 

Maça Adnan Akının hakemli
ği altında iki taraf au şekiller
de çıktılar: 

QALATASARY: 

Osmaa 
Faruk Adnan 

Salim Enver M1lfi& 
SaJibatUa. 'M•tala, Cemil, E,tak, 

M. Ali 

FENERBAHÇE: 

CHla.t 
M11rat, MuaımnHır 

Afi Rıza, Zeynel, ömer 
Fiklıet, Naci, Ya,ar. ~. ll9llt 

Oyuna Galatasaraylılar ba.i
ladılar. Fenerbahçe rüzgarı le
hine, güneşi aleyhine alml§tı. 
Para atı§lnı kazanan Fenerbah
çenin taze kuvvet halinde bulu
nacağı ilk devrede rüzgin lehi
ne alması bir hata idi. Çünkü 
sert rüzgarlı havalarda rüzgar
la birlikte oynayan muhacimle
rin kale önünde topu kontrol et 
meleri çok güçtür. 

Nitekim Galatasaray muha
eimleri de ikinci devrede rüzgar 
la oynadıkları zaman kale önle
rinde top kontrolünü ka.ybetti
ler ve birinci devrede göster
dikleri nisbi muvaffakıyeti gös

------------------------- teremediler. Hücumları umumi 
Ereg"' li Kömürleri l,letmesinden : yet.le hesapsız avutla.rla netice

lendi. 
MU..•emizle muşteriler aramda Tat kmnürU, kok komüru, bri· Galatasaraylılar oyuna başlar 

keı; ve taıı maddelerinin satıtlan bakJanda yapılmıt olan mukavele- başlamaz Fener kalesine indi
lerden mütevellit. bilcUrnle baklan:mm 1.6.941 t&rihinde kurulan ve ler. Bu hücumları on dakika ka 
m•kezi Ankarada. bulunan cTO'RKtn: KöMUR SATIŞ VE TEVZi dar devam etti. Bu sırada fazla 
l(OJCS8JCSES1> ne devrettiğimizf ve mQftenlerimize kartı ola.n vecibe· tesirli olmamakla beraber Ci-
ıerinlJSI de bu mlleewenin taınaawı tekablll •Y\edill il6n olunur. hada iki tehlike geçirttiler. 

llOO' - ~> Bundan sonra. on beş dakika 

Bu sayıdan sonra devrenil) 
gelişi güzel oyna.nan cansız ve 
zevksiz kısmı başladı. 

İkinci devreye Fenerbahçeli
ler Niyazinin yerine Lebibi ala
rak çıktılar. Ali Rızayı da mü
dafaadan hücum hattına geçir
mişlerdi. 

MağKıbiyeti telafi etmek isti
yen Feneı:lileri bir müddet epey 
gayret aarfeder vaziyette gör
dük. Bu gayretin devamınca el
lerine bir kaç güzel fırsatlar da 
geçirdiler. Fa.kat sahanın orta
sından başlıyarak bu fırsatları 
hazırlamakta en mühim lmil o
lan Naci. kale önüne geldiği za. 
man, şahsi ve topu ezen oyunu 
ile bu fırsatları kaçırmakta da 
amil oluyordu. 

Fenerbahçe, bir hayli gayret 
edip netice alamayınca yine gev 
şedi, Bu sefer de tabiatile Ga.
latasarayın tazyiki başladı. Fa.
kat muhacimlerin topu layıkile 
kontrol edememeleri yüzünden 
bu tazyik umumiyetle avutla ne 
ticeleniyor. yahut ta boncuk Ö
merin ve Cihadın müdahaleleri
le tesirsiz kalıyordu. 

Oyunun son on beş dakikası 
iki tarafın da 1 - O lık neticeye 
nza gösterip işi büsbütün gev
§etmeleri §eklinde geçti. 

Nasıl oynadılar? 

2 c;.ifte bayanlar: Hir.inci Gala. mi§lir. Maç başlar ba.§lamaıı: her 
taaaray, ik~ci Feneı.bahçe. iki takım da çok seri ve komi.bine 

3 çifte erkekler: Bmnci Gala- oyunlarla rakibinin kaleaine in-
tauray. ikinci Fenerbahçe. v L 1 · ·r k mege 08§ am~t". Ancak, bu mü. 

e · çifte: Birinci Galatasaray, cadelede biru aonra BC§ik'tqhlar 
ilcinci F enerbahçe. ·-·- .J _ 

Dört tek: Bırinci Galata.saray, o,. .. .._ n.Whi ibir hakimiyet tee.i· 
ikinci.F..&ne:ııl:uw>ıçe iline mu.vaffak olmuılardR". Ma-

Tekaütler araam.dak.i tek A:'te mafflı, !<Ok enerjik oynayan Mas. 
~ kcsporlular fırsat lbuiduJtça Be: 

yarışına Fenerden Seyıfi ile Ga- §iktaf k.a.Jeain.i tehlikeli vaziyet.le.. 
lata.saraydan Nedim gir~. her re aoJunaktan geri kalmanuolar 
ikiıai de yanlı., hareketlerın.den do· dır. BO§)ktaşl.ılar bücumıannı eo. 
layı d..i.ekalıfye edi-lmişlero.ic-. la te.kaiıf etm~lerdir. Fakat Mu-

Yüzücülerle kürekçiler arasın· ken.in canla başla çalışan müda
dak.i ıki çifte yan§I da yüzücüler faaaı karommıda &al)"l by.dına mu
kazarınu:ş.tır. Müsabakalar net.ice vaffak olam.ın.t§ludır. Bir.inci dev· 
sinde de derece alanfara kupa v; re zevkle aeyreıclilen güzel !bir o-
madalyalar verilmitt:r. yun.dan eonra o • O beraberlikle 

iJanışıklı güreşler aona enniştir. 
Dün Şeref stadında profesyo jkinci deVl'e aiizgarı ark.asına 

nel güreş müsabakaları yapıl- alarak oyuna lba.§lıyan MaekeUler 
d y · ti b' daha ilk odak.ika.da şaldan yaptık_ 

ı. azıye n ılinmesine rağ- lan L'r ı'niete mer:.ı ___ m--·L-,.;-1· 
men yine sa.hada üç dört bin oı • ...,, ~ uırwı .... " ..... 
kişilik bir meraklı kütlesi bulu- cinin k.ornere yabn bir yerden Be· 
nuyordu. fi.kta.t kal~ gönderdiği baıvalle 

Üçüncü kategoıi &titan. f" 
rak 3.41.8 ite Cihat, Reıınızlo. ~· 
rit, Kamüran b.irkıci • BidoC? ~k. 
teg»r:i 4 X 1-609 Ha1il, F at.İIN r 
Ahmet 'bir.inci. 

4 X 1500 Raif, Y.iladmir. ~ 
Rıza 18. 05 y.ccli Türk.iye r,.. 
yapaı:ak 'birinci. ti' ı 

.f X 100 beyaır1u (Jale. ;pr· 
karde,Jerle Sehna) 60, l ı;k 
kjye r.ekıoru ile birinci. 

Dünkü maçu• 
blıinçosu ~ 

Dün Fener at.adında Y_,,a.:;,1. 
Calata.aa.ra.y - F enerıba:hıçe ti"' 
bala.ı l 5 7 2 lira naellat ~zO 
1221 kitıi kapals b"ihüne. 1 , 
~ ?e dılhul~e biletli ota:•k ,ııe. 
miftir. Davc~d.i giren'lıerıD el 
eli 186 ıdu. Bu haaılaıttan bii1'~, 
~ çıkuktan aonra 679 o' 
Feneıbahçe kulübü, 489 lir• ıt 
Galataearay kuii.lbü hiese •}tll p 
tır. Stadı dOkluran diğer k~ 
beclavacılardır. # 

Organizatörlerin elinde iğ- ile j.Jk ea.yılarını kaşdetmiflerc:lir. 
renç bir hale gelen bu müsaba.- Bu golden l!Onra Maekelil'er çok 
kalanla artık netlceleri bekle- enerjik ve dü2giin lbir oyunla Be
mek yersi7.dir. Çünkü bu güre§- §İ.kt&§ kaleıWU tazyik altan.& ahnı~
lerde kimin yeneceğini ve yahut la.r ve 1 6 ncı dakikada sol içleri
ta beraberliği daha bir kaç gün n:in ayağı ile ikinıe.i aayı}anns da 
evvelden söylemek çok kolay- Yaı>au§lard.ı:. ıMukeıaporun d.e-

Galatasaray müdaJaa91, F cnar- dır· vaım eden tazyik.inden bir ara say-
bahçe müdafa.a.ından daha kuv- Nitekim, dün Tekirdağlı Hü- rıla.n B~qlılar rakiplerinin b. 
vetliyd.i. Bun.un Galataearayın seyinden sonra MUlA.yim de 4 'keine inm.i§lerdir. Maske kalesi 
gallbiyıetin.de tab.ii bir rolü oldu. devre süren gü.re§te amatörlük- önünde cereyan. eden kıaa. bir mü. 
lkıi tarafın da hücum hatları faz. ten profesyonelliğe geçti. Mer- ca.clele csnaaında lhakem 22 nci 
la b.ir muvaffakıyet gösteremedi· Binli Ahmet bermutat berabere dakikada entiboklen Maake aky· ' 
ler. Ewveb tanıdığvn futbolcu- kaldı. hıine bir pena~t.ı Yermİ§ ve bunu 1 
la.rıdan Salahad.d.inle Niyaziyi çak Kş.r.a. Ali ile güreş antrenörü Hallı gole ıtabv.il etmiftir. Bu ı 
ağırlaJlllJ9 buldum. Salahaddinin. Bellinen arasındaki müsabaka- golden sonra BC§ika..şlıla.r kendL , 
ki ıbir dereceye kadar kabul edl- da da. Kara Ali galip geldi. ler.ini toparlamlflar v-e ~ eıonu 
leb.ilirse de henüe pek genç olan Diğer müsabakalarda da a.kmlarıla MUkaporu ısakı§tırma· /1 
Niyazin.in ağırw.naaı idınan.ar Hayrabolulu Süleyman ile Eyüp ğa ıbll§lamıtlardır. _.._.._ ~ 
hktıaıı mı. yoksa a.rkadqarile an- lü ~uri ~ya o~n ?1bik ~e: Beşiktaşlılar bu ga.yretlerinm SOidan sata: 1 

- ~ 
lqarnamasıınıdan mı .Heri ~r mediklerinden diskalifiye edildi semeresi olarak 30 uncu dalti- ileti, Spor sayısı ı-Bir nota. ?J ı' 
bamem~ ler. ka.da. kazandıklan bir korner- halmı. 3 - Bir renk· Bir ııe"'i ~ 

Dünkü Fener tıakımmda ~pe Dinarlı İsmail, Kumkapılı Ce- den kafa vuruşu ile 2 -2 bera- maş. Halis. 4 - ~lakta~ 
en fazla bakim olan Nacinin ~ lili, ~?lla ~ehmet Gönenli ber vaziyete girmİ§lerdir· An- 5 - Bir hay:van; .Ag'mia ~ 
phei v.e c;.alunlı oyununda ıerar Hamdiyı yendı. cak bu devrede mükemmel bir dola.ff.ırma. 6 - Padr.pb ~ 
etmeai bir ziyandı-r. Ya,ar, kiçük FENER - GALATASARAY B oyun çıkaran Maskesporlular Gramer tlbırlerinden. 7 - ~ 
FG.k:ret, All Rıza bıraktı.o..,.. devir. ye GENÇ T.A.KDıtLA.Rl 35 inci dakikada sağdan yaptık- yıp karar vermek. 8 - Net>St ıo / 

.. -·· .. MAÇ4.\RI lan bir akınla sol açıklarının a- Bir ot. 9 - Bir vilA.yet; A-Y· 
deönden daha .iyi değil. claha fe. Dün Fenerba.hçe stadında. bij. yağı ile 3 üncü sayıla.nnı kay- Levis. 11 - Valde, arkadaf· ; 
na oyn~rlar. L~ ve Boncuk yük maçtan evvel Fene~bahçe - detmi§lerdir. Mağlftp vaziyete Yakarda.o ..-iJ:ya: l - s11' rtf11 
Ömer k:a.hiliy-etkrini fazleaile Yer- Gala.taııara.y B takmılarile genç düşen Beşiktaş, rakibinin tazyi- me; D\ıman borusu. 2 - Bit ' / 
diler. Ciıadln bir kaç kere aalıa- taınmla.n ka.rşilaştıle.r. kinden kurtulmak için büyük a - Bir nota: Çok pifllllf pıt"· 6 / 
nın ortuma kadar çık~ to~u B ve genç ~lar müsaba- bir gayret sarf etmiye ba.şlaml§. .M~ bir İtaly11J1 vıyoJorı.,t 'I 
ayakla ka1111'la~ ımedbun;yetin. kalareını her ikiai ~ 2 - 2 be- ve 44 üncü dakikada yine kafa Bir b&mya. yemeği; A!ri~. JJ" 
de kalmua1 müda.fauma ne ka- ra.bertikle neticelendi ile üçüncü sayısını yapmıştır. memleket.. 6 - Zihin keeklıı~ 

M·ıı• k•• ı· Maç ta bu suretle 3. 3 beraber- ntn kısası. 7 - KraJ~e. ~,_, 

r 
Tabnıar 

Beş1kta~ 
1stanbtılspor 

AM.ay 
Altmordu 
Fenerb&hçe 
G&lata&aray 
Harbiye 
Demft"spor 
:Maskespor 
Gençlerbırliği 

l 1 Ume puan cetve l lilde bitmiştir. 1 Namus lekeısı. 8 - IAstilı ~ 
Bu karşılaşmada birinci dev- haiz. 9 - Zot"la almak. ıo.--,,-ı; 

ıs 

15 
15 
l!'i 
11 
11 
13 
14 
13 
14 

G. 

'5 
6 
5 
7 
't 
5 
4 
1 
3 

B. 

s 
3 
1 
3 
2 ., .. 
2 
2 
7 
l 

7 
8 
7 
2 

6 
8 
5 

10 

32 
22 
27 
25 

17 

Y. 

1-6 
37 
30 
40 
H 
15 
23 
29 
36 
25 

P. 

28 

28 
28 

27 
25 
24 
22 
21 

' rede oyun mütevazin geçmi§t;ir. takaimatmdan; Gelir. ıı - JI 
ILP. tkind devrede Maskesporlu- YUz rengi. _.ıJ 

1ar rakiplerinden daha canlı ve D'ONKV' BULMA.CANIN ~"" 
daha düzgün bir oyun çıkarmış. Soldan sap,: l - N~" , "" 
l&rdır. Maç, çok heyecanlı ol- .Alenl - Ufa 3 - Zebun.~ 1' 

3 
17 
17 
17 

6 
6 

H 
18 
ıs 

21 

mu§tur. 4 - net - Hususi s - B8' a - ~ 

A k 
• dikule 7 - Pa • Ha.bef 8 - P' 

n arada tenıs . Sabnak 9 - Çat _ El ıo --
.. b k - Ad 11 - Ana - Makal'Jla. -ıı.J' musa a ası Yakandan ANrYa= 1 - .... , 

Ankara, 8 (A.A.) - 19 Ma- - Pi - Sa 2 - İlel - Ya.ngı11 3 
• fi 

yıs stadında tenis kortlarında beke - Ra. 4 - Anut 5 - 8:t ı ./ 
başlıyan tenis maçlarının bu- (hiç) 6 - Kasaba 7 - aubU JO "" 
gün final ka.r§ıla.§maları ya- .Aaalet - La 9 - Kuruçetın• 11' 
pümı§tır. Fas - .Aia.n 11 - YapıpnalC " 
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~hadise 
Müttefikler 

Şama ilerliyor 

o.----~~~=======~u 

t.vı .. 
~ ULi:.l'ILt.ı<: 

h" !k.tı adi Yürüyüş anecmuası sa· Deniz miralaylnrından rnhn:ct. 
Plcrinden Selim Cavit Yazman- Ü B. Şekıb'ın eşı ve eczacı Rıfat 

la Bayan Mi.mev.ver Berksal ev· 1 Süleyman Pekbilek'in validesi 
cllıniılcrdir. Bayan Rukiye ölmü§, Karacnah
Ş -;. E.ınckli yanbay Necmeddin met kaıbristanına gömülmiiştiir; 
crı ın kızı Nec.münnisa Şen .ile *Emekli ilk mektep muallım: 
~nç 4laytarlarımızdan Hı.iscyin !erinden B. Bahaeddin ! lüncrlı 

dna.n Gürkan evlenmi~lcrdir. ölmüş, Eyüpte aile kabrıstaııına 

(B~ı 1 indöc) /-/ 

Fakat lngıliz k~vvetleri ile hür 
1 

Fransız kuvıvederinin ilerleyişi 
buraqa durmıyacal,.tır. Süratle şi. 
mal hududuna kadar ilerlemek ve 
bütün Suriye sahilini işgal etmek 
ıiı1:ımdır. Büyük miktarda Fran
ıız kıtalarmın ve ayni zamanda 
Suriye halkının, Lava!' in Fransa. 

Bağdat 1 Vinant Kıbrıs'ta 1 Amerika 
Her gün biraz Amerika yardtmının Halk hava aktnlarına Yeni sınıfından 

daha normal hayala gittikçe arttığım karş. şehirlerin üçüncü zırhlıyı 
kavuşuyor beyan etti dışı na yerleşiyor denize indirdi 

Vaşington. 8 (A.A.) - Birle- Lefkoşa, 8 (A.A.) - Halen 
Bağdad, 8 (A.A.) - Bağdad. şik Amerikanın Londra büyük mihver tayyareleri Kıbrıs üze. 

ta vaziyet gittikçe düzelmekte ve elçisi Vinant, dün Hariciye Ne- rinden yalnız Yunanistanla Su
sokaklardn seyrüsefer artmakta. z~rctinc bir ziyaret yapmıştır. riye arasmda normal yollarını 
dır. Fakat tabii şartların daha bir Vınant cuma günü ayan azası değiştirmiye mecbur kaldıkları 
müddet geçmeden tekrar -tcessü· önünde yaptığı haber verilen be zaman uçuyorlar. Normal yol. 
sü beklenmektedir. Bağdad cin. yanat hakkındaki haberleri te- 12 ada üzerindedir. Böyle bir 
rında camilerle diğer mukaddes yit veya tekzipten imtina etmis- mecburiyet halinde mihver tay 
yerlerin ingiliz bombardımanlnrı tir. Bununla beraber her hangi yareleri çok yüksekten uçmak
yüzünden hasara uğradığı hak· bir tarafta veya 1ngilterede ba- tadırlar. Resmen bildirildiğine 
kındaki şayialar tekz.ip edilmekte. rıştan bahsedilmesine doğru bir göre, düşman tayyareleri dün 
dir. lngiliz tayyareleri mukaddes temayül müşahade edip etmedi- sahalı Kıbrıs üzerinden uçmu13-
yerlere bomba atmamak için bü. ği hakkında sorulan bir suale larsa da hiç bir bomba atılma. 
yük bir d.ikkat göeterırn;ı:ılerdir. sefir ııu cevabı vermiştir: mıştır. Kıbrıslılar şehirlerin dı-

Camadan «Nev-Jersey), 8 (A. 

~AN 
1 

gömülmü~tür. 

---- KONGRE: 

8 ~n;ekli hariciye memurlarından 
~ı I Uredd.in Aaım Üatmen'in kı
Lc: \;°kul muallimlerinden Neza: 
1( d . alıınen ile gÜvari üsteğmcnı 
~ adrı Şeldp Sa)gılı n~anlanmı§· 

t it, 

' Peten'in 
ı 

bir 
' 

mesaJı 

Adalar ilk okullardaki yoksul 
çocuklara yardım cemiyeti ) ıllık 
kongresi 1 7 61941 salı günü saat 
1 O da Büyükadada C. H. P. bi
naıında yapılacaktır. Azanın teş· 
rifleri rica olunur. 

Müttefikler 
Suriye için 

ne diyorlar? 

111 olan Vichy'den bu derece fark
h olan hakiki vatanlarının, haki· 
ki Fransanın davetine icabet et· 
.neleri pek ~iyade muhtemı;ldir. 

Kahire, 8 (A.A.) - lngiliz 
ha Ya kuvvetleri ortn · ııark umumi 
ıçarargahının bu akşam neşrcttıği 
hususi te'b iğ: 

lngil.iz hava kuvvetlerine men. 
ıup tayyareler, bugün hududu gc· 
çerek Sur":ye'ye giren İngiliz im
paratorluk ve müttefik kuvvetlere 
tam müzaherette bulunmuşlardır. 
İlerliyen kıtalar üzerinde karakoi 
uçuşları yapan avcı tayyareleri, 
hiçbir mukavemetle karşıla~ma
mışlardır. 

lngilizler Şam'a mı yürüyor? 
Vichy, 8 (A.A.) - D. N. B.: 

(BIMJı ı incide) C=J (Başı ı incide -/- Fransız askeri mahfillerinden 
~1 l<'r

1
•
1
kansa, sabık müttefikine kar dü~manı her bulduğu yerde vur öğrenildiğine göre, İngiliz kuv 

ola k Th k ·ş 1 mak, Fransız ana mlra11ını muha. vetlerinin Surıye ve Lübnana lllakı ra sı a çe memı. 0 
- girmelerini müteakıp İngı'liz ha 

a müftehı'rdı'r faza etmek ve mÜRtcrck zaferı· ve 
~ · ., rekiı.tmın cereyan ettig~i mıııta-ı._ areŞa} b'ıla· hare teca vüzc F ransanın ıstihlasını '-·akla5t1rmak 

<ıah • ' • ~ ka, Şeria vadisidir. Huduttan 
lltn a~e hazırhyan propaganda- için her yerde ve mümkün olan hemen biraz sonra, arazi cok 
illa ~Uriye ve Lübnandaki li- bütün nisbctte İngi\tereye yardım d ·ı k b. t' k .. 

1 
•• k 

etiiln1.&:,~a Alman kıtaları ihraç eyleı7nektir ve istikbalde de böyle ag 1 ve ınnc ıcc ço guç u • 
"u·dıgı iddı'asında bulunmu<> ol- 1 k liidür. Merkezde LUbnan dağ-
11 lun ha ~ 0 alca tır. !arını AntilUbnan dağlarından 
tO)>} U tırlatmış ve sözlerine Vichy nereden emir alıyor? ayıran vadi vardır. Daha şarkta 

s·e devam etmiştir: Ka'hirc, 8 (A.A.) - Reutcr: arazi daha ziyade çöl ve binnc-
hun~2 ki, oralardasınız. bütUn Suriye ve Lübnan' daki f raneız tice askeri harekata, bilhassa 
~Unu~~n yalan olduğunu biliyor kuvvetlerine mensup erler ve er· motörlü ve zırhlı kuvvetlerin 
~ ba~lar araSJnda Almanlar aleyhi. harekatına daha ziyade mUsa-

le b areşal, uçamıyacak vaziyet- ne 9ok derin hiS&iyat mevcut ol· ittir. 
~ulunan Uç yahut dört tay- duğu malümdur. Suriye ve Lüb· Pek muhtemel olarak, İngiliz 
o,11~ haricinde, Suriye ve Lüb- nan halkında da ayni himyat var. ve Gol' cü kuvvetlerinin hUcu
"i ne~ ne Alman hava kuvvetle- dır. Burada beyan edildiğıne gö- mu Merj - Ayum'a müteveccih 
~ e Alman askeri bulunma re, eğer bir mukavemet vukua bulunmaktadır. Bundan başka, 
-it :t: tasrih cylemif ve demi§· gclırsc, bundaki kabahat, şimdi- bazı hasım kuvvetlerinin De-

'l' ye kadar körkörüne Vic:hy'nın reab'dan Şam istikametinde ha 
~e yCavUz, tamamile haksızdır emirlerine itaat etmiş olan z.irve· rekete geçmiş olduğu müşahede 
~~ akın Şarktaki Fransız hü- dek.i !l<lhrslardan mürekkep kiiçük edilmiştir. 
'· llıtanııg· ı yalnız bugün ilk de- Kahıre, 8 (A.A.) - lngiliz 
"4 Ol bır çeteye ait olacaktır. Vidhy' nin 
1llak4rak tehdit cdilmiı; bulun- emirlerinin ise Almanyadan ve· orta l}ark umumi :karar.gihının 
~ dır. rilmekıte olduğu muhakkaktır. tcıbiiğinde deniliyordu k.i: 

ll:ıek~re~al, mesajını şöyle bitir· Surıye' de, bu sabah erken, Ge. 
li edır: Avustralya batvekilinin beyanatı ncral Wılı&on kumandaaındaki 

\olt.,aklı bir dava için, tarihin Melbourne, 8 (A.A.) - A- mütıtefik kuvvetler, Alman mUs· 
~na emanet ettiği arazinin vuııtralya başv:ekil.i B. Menzics şu .tahdim1erl ve Alman nüfuzunu 
)~ tniyeti davası için çanpışı- beyanatta bulunmu§tur: devamlı bfr şızma Jle kendiler:lne 
etllı lt~uz. Bu arazjyi müdafaa DüJmanı Llbya~a ve Suriyedc hakim bir vaz.iy«:t temin ettikleri 
·~tUsıni bileceksiniz. Benim ve ~~malı~ız. Avus!ralyada ~mse., bazı mıntakalardan izale maks~· 
~r F'ransanm temennileri, mutcc~v z .A~a~ ın ce~a gormc. dile Suriye hududunu atmır!udır. 

e 'beraberdir. den ~iohy nm ·ıbıtaraflıgı ve mu· Eğer Almanların,b.u . .ı:nıntakalarda. 
V• tav•alf arlCaaında Nklanamıyaca- ımgela Ahuan. üsleri tuiıa etrnc-
IŞİDİD feryadı iını eöylemekte tereddüt etpıc- &ıne müsaade ı0lunursa bu, orta 

\'· mektedır. sarkta müt.ıefikluin vaziyetinin 
~et~chy, 8 (A-A.) - Salahi- ~niyetini tchljkeye koyabilecek 
~ı"o~:blr membadan tebliğ e- 1 ve Arap mcml~'- etlcrnı'n Mıhvcr 

J • hüt, hatta kendisi ile ngiltere CJI. 

ı. ilgili l · S i k Baı:ı.vekili Çörçll arasında akte- devletleri tarafuıdan işgali ile ne. '~N:k 2 erın ur yeye arşı ~ ·~-elen•bJ'lecekti'r. Bu ·:~te. Fran· ~ ı-14 ları ta r z hiç bir suret dilmiş olan mukavelenameye bi ...... "' -. 
kah· ar u • "'7ların ve Arapların icb ırlig~ inin ~ ıli müdafaa değildir. Ol· le girmiııtır. Halbuld bugün gö- .. _ ,, 

f~dOlsa bu taarruz Çörçil tara- rüyoruz ki, sabık Fransız ge- elde edileceği ümit o0lunmakta-
~~~n Fransanın içinde bulun- nerali Katru, Surive ve Lilbna- dır. 
~~tı. f~ci vaziyetten istifade e- nı, kendilerine istiklal vermek Londra, 8 (A.A.) - General 
~lln 1\, ırnparatorluğunu ele ge- vaadi altında. tereddütsüz İn- Dcntz' den V.ichy'ye gelen ilk tcl
tıllıı ek hususunda tatbik edilen giltereye hediye etmektedir· Bu graflar, Sudyc4e Cebe1 Dürüz'..de 
tn'~ blr devamı addolunabilir. hareket Fransa devletine ve Suvcy:da'nm hemen cenubundr. 

~~tilterc. kendi taarruzuna Suriye ve Lübnan milletlerine, şiddetli çarpışma1ıı.r olduğunu bil. 
~~l'· olarak Almanların Suri· karşı tam miınasile bir hiyanet-1 dirmektedir. Suveyda, Suriye ile 
~t. ijhraç edilmesini göstermis tir· 1 şarki Ürdün araeındaki huduttan 
~ .. ,albuki, Merselkebirde hiç İngilizler, Alman tayyareleri -

1 
takT:bcn 35 kilometre meaafe<ie 

~i ~ınan yok iken, İngiltere, nin karaya inmesine karşı bir 1 ve Şam'ın 80 kitometre ka<lar ce· 
~b~ filomuzu mahvetmiye te- aksülamel olarak Suriyedeki nuhu şarki&ndedir. 
~b· B etmigtir. Dakarda yine tayyare meydanını bombardı· General Den~'in umUı:tıi ka-
'rıia1l' Alman mevcut olmama- man ettikleri vakit Fransa hü- rargahı Bey•rut"dadır. 
tle ra.frnen bu büyük limanı k\ımeti bu hareketi hasmane bir Fran.aaa teltliii 
~ıı geçırmek teşebbüsUnde bu- taarruz olarak telakki etmemiş . 
«l rnu§tur. Gabomda, Kamerun 1 ti. Fakat Surivenin İngiliz kuv. Beyrut, 6 (A.A.) --:-- Surıyc· 'u' .~eni Kaledonyada, Tahitide vetleri veya İtigiliz parası ile deki ~Fransız ~~~vctlerı kuman
l'ıt ~a İngilterenin Fransaya o- yaşayan çeteler tarafmdan isti- d•nlıgının tebılliı .. 
~\~~amak istediği her yerde laya uğraması Fransa hakimi- İngiliz kuvvetlen, hu aabeh aa· 
'h-ı ıçbır Almanın bulunmadığı yetine karşı hasmane bir hare. at iic;;ü 4S geçe Suriye - Lübnan 
~ ct_ tayanı kayıttır. kettir. Buna rağmen hUkumet hududuna· nü<:urn etmi,lerdir. 

\ Ut-ıyede General Dentz, hiç mahafilinde gerek vaziyet ve Fransız orduları, bUtün noktalar. 
~t!rrıa~ askerini~ ~evcut ol· g~rek. m~~t~mel inki~flar bU- da parlak blr .. surctt~ :mukaveme~ 
~l gını ıddia etnuştir. Yalnız yuk bır ~ukun.la ve so1?ukkanlı- etmektedir. Uç lngılız ta.yyare&J 
tt.'f>t a. ieçmiş olan bazı Alman hkla takıp edılmcktedır. düşürülmüş, müteadldit tank tah. 
Sl~teleri Suriye tayyare ~ey Lübnan hükumetinin tebliği rip edilmiştir. Şam. Halep ve Ra· 
~ l'tnda karaya inmişlerdir. Şam, 8 <~:A.) --: D.N.B.: .. yak tay.yare meydanları düşman 
~ıı 8aatte manda altındaki bU- . LUbnawn huku~etı. ne~rettığı tarafından bortibarıdıman edilmiş. 
~ ~emleket dahilinde yalnız bır tebligde, Sunye ve Lubnana tir. 
S rt Alman tayyaresi kal~ 1 kal'§ı fena niyetle yapılan gaze- 5 . · bir çok Alman 
~ ı,~l' ki, bunlar da uğradıkla- te ve Tadyo neşriyatını tebarüz urryede •armat 
~~ar neticesi olarak topra-ı ettirmekte ve bilhassa Lübnan Loodra, 8 ..{A.A.) - Reuter: 
l ta inmişlerdir. efkarı umumiyesinin bir yaban. Ş~rnali Suriye hududundan alı. 
~11tiltere her vakit takip et- cı devletin muhtemel müdaha. nan haberlere gıöre, aralarında 
~~e lt~uıe ~Uracaat ederek Su-! lesi.ni sempati ile karşıiıı·acafı havacılık teknieiyenleri, ta)"Yare 
!.:' \'e L"b h lk nı madd"ı iddıasını reddeylemektedır mürettebatı ve pr09aganıdacılar ~it u nan a ı . · 
~ı}deler vaadi ile. ablokanın ~ Bu te~liğde ezcümle §Öyle den da dahil olmak üzere blr çıok Al. 
~U "ll'ılrnası ve Sterlin bloku ile mektedır: man .halen ·Suriyedc bulul\lllakta
ltı~ebet tesisi gibi, menfa. 1 Lü_bnan hükumeti, Lübnanın dır. Bütün Su-riyed~ki hava dafi 
llh:'le kendi tarafına çekmiyc kend! . ı;ıukadderatı hakkında bataryalarının h~. A~manların 
~kr!~or. Bu da gösteriyor ki, ke~dısının karar vermekte ol-' elindedir. Almanlar siviLiir. 
b61 lıı istilası, her yerde olduğu dugunu ve Frans:ını~ . memle- Suriyede f.iyatlar durmadan 
' bttradil da sırf İngiltere kett~.sulh ve emnı~etı !dame e- fırlamaktadır. Mnell petrol gibi 
~~:aatlerini müdafaa nokta- de:_egıne tam cmnıyeti bu~un- bir çok maddeleri bulmak imkan. 
"" n yaııılmıştır. İngiltere, dugu.!1u beya.~ ~der .. Buna bına- sızdır. 
~l)ı ta Uğradrğı mağllıbiyeti bi- e.n 1:-ubnan huku'21eti!. ~e~lek<;- Ordu<lak.i Mker ve erbiitlar ~· 
t-t 111rtırnızdan çıkarmağa uğ- tı bır anla§mazhga surükl~yebı- rasında hür Fransızılar hareketine 
~lt\aktadır. Ayni ıamanda bir 1€ce~ ve harp ~eydanı halın.~ so ve General De Gauılc'a kartı bir 
~~·' bize ait olan Irak petrol- kabı~~cck ı:ıahıy:t~e her turlU sempati iöıükmek.tedir. Bir yük. 
'ıııı 1 

de nıüda faa etmek mev- serguze~ 8}yasetım reddeyler. sek jf1'ila···-ı dün Filiıııtin' e kaçmıı 
t) I! bahistir. Bu son nokta C4- G.~rek ~tiku1!1et,. gerc.k halk. olduğu hildirHmektedir. 
'l~i ~!'ununda yaşayan bUyUk bö~le ~ır ihtıf!lalı g~yrı 1!1evcut 
-~e lalistıerin menfaatleri va-ı !cla~kı .etme!1ın vazıf elcrı oldu- Wan'-nd'ın hattı hareketi 
~it t_~ ne kadar hakim olduğu- gu fıkrındedır. bilinmiyOI' 
~08t.erir. ~eygand Afrikaya dön~ü Londra, 8 (AA.) - Hür 
~ ~tilterenin bu meseleye de VıchıY. 8 .<A.~. ) .-: Bır k&ç Frans1zların Londradaki umumi 
~Ulle kuvvetlerini de karış- gündenbe~t Vı~hy d .e ıstıta!clerde karaurahında. Suriyedeki jnki§af 
"'~ Şayanı ~ayıttır. Halbuki bulunan şımalı Afrıkadakı Fran. hllkkında ş.iımdiye kadar hlçbir 
>t ~ lUlle hiçbir vakit Fransa- 112 umumi murabbası General haber alınmadığı ve Suriycyc gı· 
~ll=t~?lı harp etmiyeceğini be- Weygand dün tayy~re ile ~ali ren hür Fraıwız kıtalannın ıhue· 

ınrt:l RÖvlcmi tir Bıı 1a:ıh /\fr'ka\ a avdl"l etnıı,tır. kı-ti kar~&ınrla c~neral \Vey• 

Y ewi Swp • Hırvat hududu 
teıbit edildi 

Berlin, 8 (A.A.) - Bir husu· 
si muhabir bildiriyor: 

Salahiyettar bir kaynaktan öğ. 
rcn.i:ldiğine göre, Hırv.at.İ•tan ile 
halen Alman işgali altında bulu· 
nan Sırbistan arasındaki yeni hu· 
dut, No'lijsad"a kadar Tunayı, bi. 
lathare KarB'dağ .ile muvaz.i suret· 
te yaptığı bir kavise kadar Drina 
nehrini ve Drina' dan kara dağ' a 
kadar da tetbit olunmamııı bir 
hattı litkip clmekte<.hr. 

Macaristanın arzu ettiği liman 
hakkında .ketumiyet muhafaza 
olunmak.tadır. Mamafih, ancak 
F.iume' de bir serbest limanın ba. 
his mevzuu -0labiicceği tahmin 
ediLnıckıtedir. 

Gaull taraftan 2 zabit idam 
edilecek 

Hükumette hiç bir tereddüt 6Inda yerl~meğe çalışıyorlar. 
mevcut' değildir. Bu milletin mu Kendi arzuta:rı ile şehirleri tah
harebesidir ve millet te bunu liye edenler arasında, maden sa 
biliyor. nayiinde alakaiları olan ve bir-

Vinant. Amerikan yardımının leşik Amerika hükumetinin iki 
Atlas denizini gittikçe artan bir ay evvel yaptığı ihbara rağmen 
miktarda geçmekte olduğunu i- memlekette kalmış buluıı~n kü 
lave eylemi§tir. çük bir Amerikan grupu da vaı - --Q--- dır. 

Brest doklarına hava hücumu 
Londra, 8 (A.A.) - İngiliz 

hava kuvvetleri, gece Br~t dok· 
!arına hücumlar yapmışlardır. 
Stratmore vapuru Cebelüttarık

tan aynldı 
La Linea. 8 (A.A.) - Strat

more vapuru Cebelitarıktan tah 
liye edilen 2000 kişiyi hamil ol
duğu halde dün öğleden şonra 
Atlan tik istikametinde denize a
çtlmıştır. Bu vapurun meçhul 
bir sebepten dolayı bir hafta i
çinde iki defa Cebelitarıktan ay 
rıldıktan sonra tekrar döndi.iğii 
malfımdur. 

lsviçre 

gazetesinin 

bir hatası 
( BIL':l l iııdde) -

oldugunu gösteren canlı misal
lerdir. Bize karşı ne kadar bü
yUk ku\'Vct kullanılırsa kulla~ 
nılsın gayeye varmak için düş
manın ödeyeceği bedel o kadar 

A·) - 9 adet 16 pusluk toplB 
mücehhez bulunan cSoutbda
kota> zırhlısı dün Camden 'd' 
denize indirilmiştir. Geminin in 
şası 13 milyon sterline mal ola
caktır. 

Bu merasim münasebetile .söı 
söyliyen Birleşik Amerika bah· 
riye nazırı Albay Knoks ezıc:üm· 
le demiştir ki: 
Dünyanın bugüne kadar gör

mediği en büyük deniz kuvve. 
tini tesis etmeliyiz. 

cSouthhakota» zırhlısı Norlb 
caralina ve Vaşington zırhlılan 
nın sınıfına mensuptur. 

Camden tezgahlannda diğer 
harp gemilerinin inşa.atının in
kıtaa uğramasına mani olmak 
üzere tezgahların diğer kısım· 
larında çalışan işçiler, merasiqı 
esnasında dahi çalışmalanna de 
vam etmişlerdir. 

Ancak yemek tatilinden isti
fade eden işçiler merasime işti • . 
rak etmişlerdir. 

Romanyanm niifuau 
Bükreş, 6 (A.A.) - D. N. B·: 

6 ni8El.nda yapılan nüfus sayı
mına nazaran Romanyanın nü
fusu takriben 13 milyondur. 
Bükrcşin nüfusu hemen hemen 
bir milyonu bulmaktadır. İsta
tistik merkez ofisi iptidai me
saisini bitirmiştir. Yakında s.
yıma ait ha.kiki rakkamlar Bet· 
redilccektir. 

Vic!hy, 8 (A.A.) - Clcrmont ============ 
Fcrrand divanı harbi, dün, Gene. GI. Katru 
ral De Gaulle taraftarı .iki subayı 
ölüme mahkum etmi.ftir. Dıvan. 
haılbin müteakip ccışcsindc de 
üstüvadaki I· ransız ordusuna 
mensup 3 ki,i lngılızler lehinde 
propaganıda yap-tıkılan için 3 se· 
ııe hllp&e, altı sene medeni hak· 
ludan iııtifade edememeie mah• 
k\ıım edılmi§tir. MahkUınlara ait 
emlakin müsadereııne de karar 

büyukıur ki, tali mahiyette hiç Kısa Haberler: 
bır askcı i gaye bu kadar ağır ---------

. bir bedel ödemeği göze aklıra- * Kahire, 8 (A.A.) _ lngı'liz 
(Başı ı incide) = 

ası kuvvetle.re harp malzemesi maz. hava kuvvetleri tebliği: 
vermiştir. Suriyeye Alman sız- Biz kapılarımızı sımsıkı ka- 5 - 6 haziran gecesi İngiliz 
ması bal)lamıştır· Vichy hüku- palı tutmakla Türk - Alman tayyareleri Bingaziye hücum et 
meti, Suriye ve Lübnanı tama- dostluğuna da hizmet ettiğimi- mişlerdir. üslerine dönerken bir 
mile Alman kontrolü altına ko- ze kaniiz. Almanlar bizi içimiz- kaç İngiliz tayyaresi Mantuba
yacak mahiyette tedbirler al- den c:;öktüreceklerini ve hafif da yerde duran düşme.n t.ayya- " 
makta devam etmektedir. bir yolla ele geçireceklerini ü- relerini mitralyöz ateşine tut. 

MU k · · · muşlardır. tare c şeraıtını pek çok te mit etseler . .arzu ve iştahlannı *Kahire, 8 (A.A.) - lngı'liz 
cavüz eden ve Fransanın sabık t d ı ·ıe · t lı ı r zap c emcz er ve ı rı a ı r a . tebligı··: 

vcrilmi...,.tir. 

mlittefiklerine karşı her hangı· Çu" kü u"mk"n olan her yerı· 
n m u Libyada, Tobrukta, iki ta gand'ın hattı hareketinin malum bir harekete geçmesine şere- . rr t k Al l b' d -

ofmadığı bildinlme'ktedir. 1 finin mani olduğu hakkında Ma ıs 1 a e mc ~a~ _arın ır. ~- raftan topçu faaliyeti olmuş-
, 1 p t . be .1 fa başladıkları gıdışın zarun bır tur. Sollum mıntakasında., ~-

Tu.rruı: dfha zıyad4; ainai mi? ı reşa e emn son yanatı 1 e icabıdır~ Halbuki böyle bir te- detli lr'&.if "kollan !aa~eti,;.J..oe~ 
. Kahire 8 (A.A.} - Reuter: tam teza.tlialiıi.de bulunan böy- ,.,..,~ u;, 
Suriy~c harekat, pliı.n ınuci· le bir ha:eketi !ngiltcrenin mü- şebbüs Almanlara pek pahalıya vam etmiştir. 

hince de.vam etmek:tcdır. Bahis samaha ıle karı:ılaması beklene- oturacağı gibi, iktısaden bizirp * La Linca, 8 (A.A·) - Ar
meVıZuu olan, askeri bir hareket· ı mez. fazla mahsullerimizden istifade gus tayyare gemisi Cebe?ita.nk
ten ziyade ~iyasi bir harekettir. Buna ~inaen, impara.~orluk imkanlarını kendileri için tıkar ~~ hare~et etmi.ştir. Atlantik 
Çünkü, Fransıztarın, ist.hlas kuv. kuvv~~len t~rafından muzahe- ve araya bir daha silinmiyecek ıs~ıkaf!l~ınde ?enıze açı)a~ ge
vetlerlne iltıhak edecekler.i ve Su. ret. goren hUr Fransız k~vvet- birk emniyetsizlik ve dütmanlık ~?:t ~~~~ı;-~~- muhribı re
riyc ve Liibnanda yerle meğe çr.- len, bu sabah erken Sunye ve so ar. 
lı şan Almaniarı kovmağa yardım LUbnana giı;mişlerdir. . işte biz, Avnıpadan Orta Şar-
e)'.Üyecek~ler~ ümit olunm~ktadır. • ~~a:Setı; ~A~Y~;ral ka giden köprüye gev!}elnez .~ir 

Harekat, saat 2 de b:r asken K t s' . lil L"b . ·irade ve tam hazırlıkla bekçılık 
·1 ı ·ı L_ 1 t Fakat Al 1 a ru, unye ere ve u nan- ı h k d' •st· kı·ı· .. ı erıeme ı c ınt amıt ır. • l l h't b tt' •· b etmek e em en ı ı ı a ımızı 
manian kovmak üzere Fransız la· 1 araed 1 a eln ne~:el ıgı kteedy~n.- hem taahhütlerimizjn icabtnı 

• ıL· ı··· . ld d"I w . •• nam e şun arı soy eme ır. • 
rı~ ~ş:'t~ ıgının e c e 1 eccgı u: 1 Büyük Britanya kuvvetlerinin hem hakiki bir sulhe ait prensip 
mıdı 1Y.ı haber alan Ka~~re ~-~ de iltihakile hür Fransız kuvvet leri, hem de Türkiye ile AlmaR
fürerind.c ~uvvetle tcb~ru~ ~t 1~:- }erinin topraklarınıza girdiği şu ya arasındaki müşterek iktısa
meitte<lır. 1ierl~me net.ıce1ı1nın ~r anda Fransanın şark mümessili di menfaatleri kurduğumuza 
askeri 'hareket olup olmıyacagı sıfatile bUtün salahiyetleri ve k T Al 1 d k' k 1 

ı · tamamiyle Franeızların , . . aı ız. man ar a ı .a ı ve 
m~ .e•ı. . b .• 1 bulu kt mesulıyetlen deruhte edıyorum. mantık tam bir iflasa uğramaz-
akaulameltnc • ag ı nrna a- Bu beyanatı haki~i F~ansa i~e sa taZ)rik ka~•sında bır:a.kılmı-
dıı-. ve onun ananelenlc bırat cttı- w • :r k d 

Bu mesele ile illi.kadar olarak ğim hUr Fransa namına ve onun yacagımı.z.ı. ve son.una a ar 
lngiliz hükumetinin 1 temmuz şefi General de Gaulle namına harp ha!'lcı kaıa:ak ıca~ın-~a d~-
1940 taıjhli deklira".Yonu hatır· neşrediyorum. Bu fırsatla man- vamlı bir prensrp sul~u~u kın 
latılmakt•dır. .B~ . d~lirasy,on da rejimine nihayet vererek siz ve nefreti.ere Ye dar ı~tıraslaı:a 
§Öyle aemekte ıdı: 1"1f!lte:c, Su- leri serbest ve müstakil ilan e- k&t'fll müdafaa edebHeeek bir 
riye ve Lübnan'ın hasım bı~ dev· diyorum. Hür Fransa kuvvetle- mevkide kalaca.ğımm ümit edi
let tarafından iş:gat e<iılmeeınc ve rile İngiliz kuvvetlerinin htldut· yoruz.> 
İngfüerenin müdafauını deruhte Iarınıza tecaviiz etmesi hürriye- Ahmet Emin y ALMAN 
eylediği orta şark ımemlcketlerine tinizi kaldırmak için değil, bill-
kar~ı hücum üssü olarak kuHanıl· kis sizlere hürriyet temin et
masına müsaade edemez. mek jçindir. Bu ytirüyü"Um.ü~ 

Suriye ve Lübnan !hakkında Suriyedeki Hitler kuvvetlennı 
muhtemel olarak ablukanın kal- tardetmek ve Ira:kın İngiltereye 
dırılması vaadi ile alakadar iü- ve bize kartı bir üs oW-ak dü,
zumlu talimat, İngil.lz bahriycainc mana hizmet etmesine mlni ol-
şimdidcn ver.i~miş bulunmaktadır. m.ak içindir. . 

Vaziyette sarahat yok Hürriyet içifı harp ~~ .bız-
Kahhe, 8 (A.A.) - Müttefik ler düşma~ me~l~~et!nızı bu 

ku"YVetler Surjyeıde bazı terakki. kadar ezmeeıne bütun ınaanla
ler kaydeı~miıt..ir. Bir mı.&Uvemet. nnızı, bütün ell'!val ve eşyanı
le karıılatılıp karııl.atılımadıiı ma. zı ~~~i k?Jltrolü altı~a ~la~k 
lum olmadıiı &'ibi Frarwızların hepı.nızı e~ır. menzel~~ne. ındir
hattı har~keti de bili.nmemekte· mesm: ma~ olma~ ıçınc:tı!". 
dir. Salahiyetli ımahfıllerde, va· 1-i._._. KMare .aefiriftin 
ziyet hakkında çıok earih malu· M,a ......... ı . 
m•t mevcut deiil<l.ir. Kahire, 8 (A.A.) - lnııltere 
H ...ı. · ··•irik eden müttefik) hükumeti namına hareket eden 

ar-ata •r .~r Kahire büyük elçisi Sir Miles 
Looclra, 8 }A·~·L- Bu~un La.upsan Suriyelilere ve Lübnan 

Londrada öercnırdıgınc ııore, lılara. hitaben bir bey11.nname 
Sur.iycdcki hare.kata, tayyarelerin netretmit ve müttefiklere yar
müzaheretJ ile iştlrik eden müue. dım ve onlara itimat ettikleri 
fik .kuvvetler arasındcı, lngilizler, takdirde İngiltere hükumetinin 
Avuftralyalılar. Hindiler ve hür kendisile iş bir~iği YS.:~mış. olan 

bütün milletlerın mustefıt ol. 
dukları menafii onlara da te
min edeceğini bildirmiştir. Be
yanname 3u noktaları ihtiva et
mektedir: 

Fransızlar vardır. 

lıkenderiyeye yeni l:Hr alem 
Kahire, 8 (A.A.) - Mısır .Öa 

biliye Nezaretinin tebliği: 
Cumartcşiyi pazara bağlıya~ 

gece, lskenderiyeye b~r hava hü 
cumu yapılmıştır. Ölü ve yara
lıların fazla olmasından kor
kulmaktadır. Bir çok bomba a
tılml§ ve mühim haşar vukua 
getirilmiştir. Zayiatın kati mik
tarını tesbit henüz mümkün 
değildir. Bir düşman tayyaresi 
~uQn .. :·ı...,·: c · 

Abloka kaldırılacak ve sizlerin 
sterlin bloku ile derhal mUna
ıebata girmeniz temin olunacak 
tır. Bu hal ihracat ve ithalat 
hususunda da sizlere fevkalade 
büyük menfaatler temin ede • 
cektir. Mallarınızı memleketler
de serbe8tçe satacak ve iatedi
ğiniz şeyleri serbestçe satın a-
, . , .. . ; .,. . 

Mısır 
< .... ı ieoiııie) C••1 

lunan yaralıları ziyaret et.mi§· 
lerdir. 

Berfin hail• ..... deiiJ 
Berlin, 8 ,A.A.) - Yan res

mi bir kaynaktan bildiriliyor: 
Yabancı gazeteciler, dtin Al· 

man Hariciye Nezaretiaden, lı
kenderiyenin bombardımanı do 
layısile Mımrın protestosu hak
kında aaber almak ietemiıler
dir. 

Gaaetectlere, böyle bir Xısır 
proteatosunun !fimdjye kackr 
Berline gehnemil olduiu eevabı 
verilmi§tir. 

Berlindeki dil§Ünceye göre. 
böyle bir protesto, nazarı dik
kate alınması için, İsveçin sallhi 
yettar olmadığını bildirmesin
den dolayı, İran vaSltasile veril
melidir. Esasen burada, mihver 
askeri harekatının sivil hedefle· 
ri ietihdaf etmediğini tebarüz et 
tiren Alman ve ltalyan dekla
rasyonları tcbari.iz ettirilmekte, 
ve Aımanlar tarafından şu ci
het kaydolunmRktadır ki. lekc:n 
deriye bir harp Hman:ıdır ve bır 
İngiliz deniz üssüdür. Eğer İn
gilizler bu vakada da bir kere 
daha.. sivil hedefler fikrinin v. 
kasına gizlenmeğe ~ahşırlaru., 
bu an<"ak itibardan rliicıfi,.firii 

·.. • ı. ı. ' , ·1 

Martinik 
(Bef}I 1 IDCWe) */4' 

&Üratle kabulünü kolaylattırmak 
hueusunda mutabık kalmı,Jardır. 
Layiha pazarte1i günü Senatoya 
gel~cck ve derhal müzakereye 
bat!anmaaı .ietenee~ktir. 

Amerika notuan m. ... 
lauarbyor 

Va,ington, 8 (A.A.) - H•· 
ridye nezareti V:idıy ile V lllfoİnC" 
ton arHınd.ki münaeebetkr hak. 
kınıda bir 'kaç gün evvel alınan 
Franaız nota&ına verilecek ceva· 
bı hazırl~maıktadır. B. Hull tara· 
fından F11llW& hakkında yapılan 
beyanat bu cevabın mahiyeti hak. 
kında sar.ih bir f.ikir vermelrteclir. 
Urmı~eric kabul edildiğ;ne sö
re B. Henry Haye' ın cuma günü 
yaptığı gibi hareketler nıotayı ha.. 
fifletmeic mu:Yaffak olamıyacak
tır. Çünkü bükumetin Franeaya 
veya bugünkü Fransız şefler.ine 
kartı sabrının tükendiğini goste· 
ren bir çok aliımetkr yardır. 

Müteaddit haberlere göre, Bir. 
lqik Amerikanın Vidıy'dekj se· 
firi Amiral Lcahty'ye kar~ son ZIİ. 
manlarda bekıencn açıklık g&
terilotcmiştir ve V.ichy' nin hattı 
hareketinin Ameıikaıda y&nllf an. 
latıı.n.kta olduiu hakkında F ran. 
ıız rni.ime.W~ıi taraftndan yapr 
lan bey•nattan eonnıı Darlan ta· 
rafından ha~uyane beyan•u• 
bulunulması Vatinctonda .infial 
uyandınnıttır. B. Hull'ün Framız: 
acfiri B. Haye'yi, a.rarla v.ci ta· 
leplerine rajmen, k~ eciecek 
vakit ow1111uıırmı olM&ll da mini· 
daı te..WU edilrndt\eciir. Bu mJ, 
aekat pazarteei günü y.apalac:M
hr. 8. HuU' Ün Mıfirlıer hakkında 
bu .urerie hare.ket etrne.i her z ... 
man vaki olan bir teY odeiil.dir. 

Vating.tondak.i memurların bat. 
tı harek.et.i, Arner.&kanın cev&t,ı 
verikliii zaman Viıchy'nin Ame· 
rikan hattı hareketini veya Arne· 4 
rika hük\ı.metinin 90I\ Franeız ic· · 
raatı hı&kında ne düşündüğünü 
yanl19 anlamak jçin hiçbir vesile. 
ye malik bufonaımıyacağını kati 
ıurette pennektecilr ve f ra.n· 
aanın hem Almanya hem de A· 
meri.ka ı:..ırafmdan dostlar idamt-• 
._;Mt' İntl7 lP er • r ~· r Jı: cU 

• ..... • _, .. ""' 4.t _. lr. 



VATAN 

Boğaziçi V apurlannnın Yaz Tarif esi 
• • 

Pazardan Başka Günler için iskelelerden Kipriiye 
S.D. S D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. &.D. S.D. &.D. S.D. ~D. S:D. ~. S.li>. &D. S.lıl. ~.E>. S<». S.l>. S.ı>. $.s;>. S.D. Sr9. S.D. S.D. 

Anadolukavağmdan 

Rumeli kavağından 
5,40 6,50 7,ZS 9,00 l0,.20 12,00 13:;35 16,31) 17,20 19ı00 21,05• 
5,48 7,00 7 ,35 9,10 1-0,10 12,08 13,45 16,40 17,30 19,10 21,1!;9 

Y cnlmahallcden 
Sarıyerden 

BUyükderedcn 
Kireçburnund n 
Trabyada n 
Bcykozdan 
Paşa bahçeden 
Y('.nıköyden 

(':ubukludan 
Istınyeden 

Kanlıcadan 

Emirg{ından 

Rumelihı arından 

Anadoluhı arından 

KUçUk pl{!Jdan 
K ar dıllıdcn 

Bebekten 
VanlköydC'n 

6,00 7,15 7,M 8,45 9,30 10,35 1!,20 H.00 
6,04 7,19 7,54 7 ,f9 9,34 10,39 12,24 14,04 
6 ,10 7,25 8 ,00 8,Ci5 9,40 10,46 12,30 14,1'0 
6,16 7,32 8 ,07 9,47 1:0,51 12,36 ıt,l{) 17,12 
6 ,22 7,40 7,45 8,15 9,05 9,55 10;57 12,4"2 
6 ,05 7,20 7,35 8 ,00 8 ,05 9,35 11,19 11,15 
6 ,13 7,28 7,ti6 8,09 9, 14 11,18 10,41 13,03 
5,US 3,31 7.00 7,45 7 ,50 8,25 8,30 9 ,15 
6.~ı 7,36 8 ,18 9,53 11,26 10,32 13,11 14.58 
6 ,:::7 7,52 S,37 9,21 l&,17 10,35 11,<tO 13,07 
6.28 7,43 8,25 10,00 10,27 11,33 13,18 15,()5 
6,45 8 ,00 8,45 9,28 10,25 lQ,35 11,40 13,15 

6,52 8,07 8 ,52 9,20 9,35 10.32 19.21 11,47 
6,35 7,50 7,53 8,33 10,08 11,40 ll,45 13,25 
7,45 9 ,42 10,12 1(),17 10,40 10,31 11 ,44 13,29 
6,41 7, 15 8.00 8,40 8.43 10,18 10,:.!5 11 ,25 
7,00 7,1/'i 8.00 8 ,45 8 ,50 9,30 10,10 10,47 
n.50 6 30 1,10 7.55 8,57 9,35 10,32 ıı.oo 

6,48 i ,00 7,22 7,48 8,0i 8,52 0,25 9,37 
5,57 6 ,37 7,17 S,02 9,05 9,45 10. lO 11,10 
6,02 6,13 i,23 8,08 9,11 9 ,51 li',16 11.16 
7,00 7,35 S,20 • 9.0S 9,50 12,15 13.50 lS,32 

15,20 16,55 17,45 1'&;29 21,30~ 
15,24 :Mi,f19 1'7;49 ~29 21,34 
15,30 17,95 N,56 :k§,36 2~0 

19,.t-2 
12,5& 14,22 1'&;40 17,20 ı&;Oıt ?9;50 19,'5 21,5&• 
12,55 14,35 H,tO 1'5,59 17,95 17,25 17,55 20,05 22~ 22,05 • 
14,49 15,58 17,15 17,?6 18,()4 20,H 22,HH• 

9,20 10,05 10,10 10,50 11,25 12,35 13,00 14,25 Hı~ 11..30 N~ N,'5 1'8,33 20',00 22,lO 
11),05 17,08 18,13 20,23 22,23H 
H,51 17,86 17,42 20,06 
16,13 17,00 18,20 20,30 22,39*• 
14,57 1'7,50 20,13 22,21}1' 

13,22 1~.05 17,10 17,57 l&,57 20,20 20,35 22,274' 
13,35 15,12 16,20 ıa.218 20,38 20,43 22,38-S* 

·. 

13,39 15,12 15,16 1'6,z.i 17,20 17,48 18,o.5 18,32 19,05 20,27 20,t2 20,47 22,35• 
11,50 13,35 13,45 15,22 15,30 16,30 17,26 18.38 20,48 22,450 
10,50 11,5.5 13,30 13,52 1~20 15,22 18,12 18,17 19,22 20,!:;5 22.~ 
12,02 14,00 14,17 15,12 15,30 16,37 17,33 18,12 19,82 20,32 21,03 
12.02 13,37 15,38 17,(0 18,10 18,20 18.45 19,15 
12,10 12,50 14,01 lUO 15.45 16,40 17,25 11,.-1 ı8,os 18,52 18,55 19,50 19.35 20,25 21,10 
12,16 12,56 J.4,13 15,51 16,34' 17,19 17,53 17,59 18,58 18,49 19,U 19,H 20,19 21,16 

.Arna\·u tkoydcn 
Çengelkö}1lndcn 
Bcylcrb<'yındcn 

Ortıı.ko~den 

Kuzguncuktan 
UskUdardaı 

6, ıo 6,50 1,30 s.ı::; 11 2•1 ıo.oo 10 50 n.25 12,25 13,os H,20 1s,s8 1s.oo 19,os 19,15 19,ı>O 21,23 
6,20 7,00 7.10 7,40 8 ,2iJ S,25 9 00 9,30 1(),10 11,00 11,s:i 12,Ga 12,35 13,15 ll.56 H.30 .lfi,i5 15,t.O JQ,e& li,55 17,35 18.10 l&.15 19.05 

19 15 20,00 20.45 2; 05 21.3(.l 22,30 2311 • 23,C;l• 
Beş ktaştan 7,18 7,42 8 ,22 9,12 9,57 11,02 12,20 13,57 17, t5 18,10 18,40 

ı _ Trabyndnn 12,50 ..-apunı cumartesi J:'linleri 12,4::i de BüyUkdereden hareket edecektir, 
% - ( ) işaretli ı;eferler 16 hazirandan ttfbaren yapıla<'.akhr. 
8 _ ( ılı* ) tşnrctli ererler '?l hazirandan itibaren ~alıuz cumartesi günü ya{nlacaktr. 

'--------------------·- --------------------------------------.. , 

ve he yerde POKER tıraş 
bıçakları isteyiniz. 

Eti Bank Umum Müdürlüğünden: 
Bankamızın, 

a. - Ereğli kBmürlcri işletmesi, Zorıguldalt 
b - Garp linyitleri işletmesi, Bahkemr, 
c - Mabnıkat bürosu, Ankara 
d - Ereğli kömUrleri işletmesi, 

Kok ve ihrakiy~ scrvislerı Ankara, İstanbul, lzmir, Mersin, 
Ereğli <Karadeniz• 

Yukardaki :müessese v-c servislerinin, taş komllrU, lınyit, kok, Brıket 
ve tali maddeleri:ıtfn alrm ve satımından mUtevellıt biltımum mevcudat, 
tanhhüdat ..-c ma.UUbatı bütün hUkult Ye vecaiblle yeniden teşkil eyle 

dit;imiz, 
lahdat me5uU.vetlll-

öM11R SATIŞ '\o'E rEVZ1 H()J!S ESESİ 
firmasına devredilmiştir. 
AlAkadarlarm 1 hazının 941 tarihinden itıbaren: 
ı _ Her cine taş komUrü, kok, briket ile tali maddcleri ıçin FOB 

olarak yapuacak talepler mtics9eSenin merkezine: 
Adres: A'tatttrk bulvarı Zl/23, Yeni~, Miihendisrer birliği bina-

sı, Ankara. 
2 - Linyit komUrU için yapılacak m'lraeaatlarm eskisi gibi, cGarp 

linyitleri tştetmesı> Balıkesir, adresine, 
3 _ Mahalli ihti)laçlar ile cttt,\I kMnüi'U, kok komllt'U, linyit> ihra· 

kiyehk kömürler için o mahaldeki ~ veya aoontelerimlze> İstanbul, 
l%mir, zonguklak, Mersin, Ereğti «Karadeniz> de ~be ve depolarımız 
olduğu gibi muhtelif şehirlerde acenteler vardır.> 

4 _ Mahrukat kanunu JnUCibtnce evvelce intihap edilmiş ve mu-
kavelesi hentlz hitama eı:memiş acel'ite!enmiz ile diğer mUstehliklerin 

.Ankara merkez e. 
5 _ Taş kömürii, lin,rn:, briket, kok ve tali maddelerinin Hıraootı iş 

ıennc mtıte:ılllk bususat için A11kara merkezine, 
Yukardaki adreslere müracaat etmeleri rlca olunur. ierkez, şube 

ve depolarımızın telgraf adrestert: Mahrukat. (3003 - 4257) 

Eti Bank Mahrukat Bürosundan : 
:MUessesıcnrizle mUştcriler arasmde. yapılmış °'3n rnukaveleıerden 

mütevellit bilcümle haklarımızı 1.6.941 tarihinde kurulan ve merkezi 
Ankarada bulunan cTUrkiye Kömür satış ve Tevzi MUessesesi> ne dev· 
rettiğimızl Ye müşterilerimize karşı o1an nclbclerimizl de bu müessese
nin tamamen tekabül eylediği llJl:n olunur. (3006) ( 4260) 

TlrldJ8 ClmharlJetl 

Ziraat Bankası 
ltmWul# taraıi: 188& - Senıayeıet: 100,000,000 'ftrk Jiruı 

ljuıbe ve .~ adedi: 266. 
ZkaS ve ticaı1 her n4'ri banka muameleleri. 

panı, b.irikt.ireDler 28,000 liM .iluami:ye venyor. 

Ziraat Banka.amd& Jtumbarab: ve Uıbamz tasarruf heaaplarmda 
en aııı: 5U lirası bWUD&Dlara Beneıdıe 4 defa çekilecek kUr'a ile .eı· 
dald plAıuı. gllre iknmıiye ~tır, 

1 adet ı,oce Hnıldı: .,._ llD Hl adet M UııMhlr 5,008 llıı'a 
' :ı> 600 > ı,ooe > 
' » Z5t ,. J..Oll » nt » .. • 4,808 > '° • ıeo » ..- > ıee » zo » 8,JOO a 

DlKKA T : Hesn.plarmdakl paralar bir sene içinde l50 llradaıı ...,.. 
tı d~yenlere !kramlye çıktıtı takdirde % 20 t a&luile veriltıeektlr, 

Kur'alar senede 4 deta, 11 mart, 11 haziran, 11 eylQl, 
n Birine!kamınd& çekilecektlr. 

~ ................................ _ .... .. 

Bolu Orman koruma 1. alay 2. tabur komutanlığından : 

.'.Uünaka.8anın yapılacafl mahal 

Bolu kışlasında satınalmada ,. 
,. > 

> 
> 
> 

~PARA 
' RAT.&.T T.&. ... nmf° 

T. 1, BANKASI 

1941 iKRAMiYE Pi.ANI 
KEŞlDELER: • Şubat, 2 Xaym, 

1 Atı-toe, 3 İkiDcitefrin 
tarıhlerinde )lallllır, 

J 941 il:ramiyeferi 
1 adet 2000 liralık = 3000.- ı.. 

3 > 1000 > = 8000.- > 
2 > 760 > = 1600.- > 

' > 590 > = 2000.- > 
8 > 2ı50 > = 3000.- > 

35 > MO > = i600.- > 
88 > 50 > = 4080.- > 

300 • ~ > = eooe>.- > 

---· DOK.TOK ÇIPRUT 
Olldl,-e " :lMlue•tre Mtl • s 
11191 Be70fl• Yelti il.allar Pa
un ~ P•ta ı.Jlmlı 
köşet'Jlnde Me~ apartmanı 

---· Tel: 43161 ......... 
TABARTO 
DABILI !Uft•t.mı.•• 

MITl•&lllll 
TUDel ,.b4itbmwl 8ak. Jıo. G 

Tel.48ıol 

Sten 6 e k.-r 

kilo teminatı Mtklaka8aıun Münakaaanm 
Lira Kr. tariJll sün saat &uretl icrası 

Ekmek 
s. eti 
Sadeyağ 

190.000 
43.000 

4.300 

1852.50 18.6.9U Çarşamba 9 
1290.00 18.6.941 Çarşamba 10 

• 70.85 18.6.9•1 Çarşamba 15 

Kapalı zarf 

(U49) 

. . . . . 
tMRnnn 11uı IS aaıKAsııoA 
IKRAMiYW HES4P AÇ48 

-

Devlet Demiryollan İliıılan 

Memur alınacak 
ı - Devlet demiryolları istasyontı. sınıfında istihdam. edilmek üzere 

mtisabaka ile « ta. mektep mezunlarından h areket memurı. nam· 
zedi alınacaktır. 

2 - MttSabllkada kazananlara 60 hra ücret ver ilecektir. 
3 - Müsabaka imtihanı 16.6.9U tarihinde saat 14 te Haydar~ An• 

kara, Balıkesir, Kayııerl, Malatya, Adana, Afyon, İzmir, Sirkeci 
ve Erzurum işletme merkezlerinde ve Sıvas, Eski.şehir cer ateıye

lerinde yapılacaktır. MllracaaU&r bu ~letme ve atelye mUdUr-
lükleri ve istasyon şefliklerince kabul olunur. 

4 - Müsabakaya iştirak ,eraıtl fUnlardır: 
1 - Türk olmak, 

2 - Ecnebi bir kimse ile evli olmamak, 
3 - 18 yaşını bitirm lt ve 30 zu geçmemit olmak. c30 yaş dahil-
4 - Askerliğini yapmLf veya askerliğini yapmasına. en az bir sene 
zaman kalmıt olmak, 

5 - Müsabak ada muvaffak olanlann blllhare idare doktorları tara· 
fından yapılacak muayenede sıhhi durumları demiryol işlerinde 

vazife görmiye elverişli bulunmak, 
6 - Müracaat 1.stidalarına bağlanacak vesikalar şunlardır: 

Nüfuıs cüzdanı, diploma veya tudikna.me, askerlik vesikası. polis
ten tasdikli iyi huy kağıdı, çiçek qısı k!ğıdı, evli olanların ev
lenme cüzdanı, 6 adet vesikalık fotoğraf. 

7 - Daha fazla mal<ımat almak iatiyenlerin işletme müdilrlüklerfno 
veya istasyon şefliklerine bizzat müracaat etmelidirler. 

8 - !sUdalar en son H .6.9H günü saat 12 ye kadar kabul olunur. 
2849 - 4-063) 

* Muhammen bedeli 30000 (otuz bin otuz) lira olan takriben 462 m3 
meşe dilme ve kalaıı 17,6.9H salı günü eaa.t 15,30 da kapah zarf usulü 
ile Ankarada idare binasında satın ah nacaktrr. Abone Ücreti Bu u,e girmek Jetiyenlerin 2252,25 (ik i bin iki yüz elli iki Ura )'irmi 
beş kuruş) liralık muvakkat t eminat ne k a nunun tayin ettiği vesikaları 
ve tekliflerini ayni gön saat 14,30 a ka dar kom isyon reisliğine vermeleri 

AıMI ıa.zımdır. 

11btdJll bMM > : 

••• •llfl* 
------------ Şartnameler 150 kuruşa Ankara, b mir, Haydarp&f& ve Eskt.Jehir 

• 111 ... veznelerinde satılmaktadır. (4236) HılO 

VAT AN Gazetesi 
i LA.'ltol FİYATLABI 

» 
> 

4 » , 
5 > ,. 
6 > > 

» 
> 
» 
» 
> 

'1M 
600 
364) 

300 
100 

'16 
:so 

' Muhammen bedellerile miktar ve vaa?fları aşağıda yazılı iki grup 
malzeme her grup ayrı ayrı ıhale edilmek üzere 12.6.941 perşembe gU. 
nü hizalarında yazılı saatlerde Haydarpaşada gar binası dahilindeki ko
misyon tarafından açık ekalltme u.sulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istıyenlerin her grupun hizasında yazılı muvakkat te. 
minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine 
kadar komisyona müracaatları lfızımdrr. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
ı - Muhtelif ebatta 8000 adet gaz idrofil Ue 1500 adet gaz iodotorme 

muhammen bedeli 970 lira, muvakkat temina.tı 72 lira 75 kuru, o
lup eksiltmesi aaat (10,45) onu kırk 009tedir. 

2 - 5000 adet harp paketi muhammen bedeli 1375 lira, muvakkat te· 
mlnatı 103 lira 13 kuruf olup eksiltmesi saa.t (11) on birdedir. 

(4087) 

İstanbul Fiat Mürakaba Ko:nisyonundan: 
Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 72 numaralı 110-n: 

AHMET EMİN YALMAN 5 M3 IUk bir tUp oksijenin fabt'ika fiyatı azami 250 ve fabrika.dan 
Basıldığı yer: VATAN MATBAASI uzak mahallerdeki satış yerlerinde azami 295 kw-uştur. <•413) 

ns·9-w ---

~&~~rrr~ 
KOMP ~f M ELEl21 

Tercih: Sizi aldatmıyacak en doğru hakikat iıaretidir. Kii1i: 
ve emek iıtemeden tavuk suyu il e mamul b ir komprime, ınub • 
olduğunuz kaloriyi ve buzuna temin eder. 

BÜYÜK BAKKALİYE MAGAZALARI."'IDA VARDIR. 

Garp Linyif eri İş:etmesintlen: . 
Müessesemizle miişteriler arasında liny.t kömürü sat~ları bal<IC~ 

da yapılmış olan mukavelelerden mütevellit bilcümle haklafl~Ô' 
l.6.90 tarihinde kurulan ve merkezi Ankarada bulunan cTüRK1YE 1i 
MOR SATIŞ VE TEVZİ MUESSESESb ne devrettlğlmlzi ve mUfte
rilerimlze karşı olan vecibelerimizi de bu mUcssesenln tamamen teıtab 
eylediği illn olunur. (3005 - 059) 

Çocuk Bahçeleri, Talebe Tatil Kursiarlı 
Çocuk Kampları 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
194.1 yaz devresinde vHA.yetimiz ilkokul talebesinin n~li ,.e::::. 

ıfadeli blr tatil geçirmeiel'ini temfn ma.ksndile 23 hazıranda çoeu!C sN" 
'eleri, 30 lıaz.ırat*ia çocuk kampları vıe H temmuzdıa. tatil kursı.arı 
iacaktır. 11• 

1 - ÇOCUK BAHÇELER!: Öğretmenlerin nezareti altında ııe'..tt' 
l•l!e71 ~ edecek <ıyun levazımı, mecmua ve kitap gfbl va.sı~ 
~ann Mf&li ve isUfadeli ta.til geçirmelerine yardım eder. ,,f 

: 2 - TATİL. KURSLARI: Bllgilerlni çoğaltmak istiyen veya (<' 
•bır ders ZUmresınden noksanlarını tamamlamak iht'iyıı.cmda. oıan ıııı· 
cuklara mahsustur. Bu kurslarda çocuklar kütüphaneden ve kUr:S 0ş 
resinin tertip edeceğı tenezzüh ve tetkik ziyaretlerinden ve ayni bl11~er 
bulunan çocuk bahçesinin eğlenceli faaliyeUerlntlen iEıtifade •· ectcbillt d· 

~ - ÇOCUK KAMPLARI: Talebeye gelecek ders yılı ~in taze ıc~ 
retler 'kazarrd:ırma.ğa, kamp hayatmm çocuklar M;in hem aıbht. ~ 
!fikri ba1kımdan faydalı olmasına ve çocukla.mı toplu bir hayatın 
ve eğlencelerinden faydalanmalarına çalışır. #' 

4 - Çocuk bahçeleri ve tatn kursları paraım:dır. Bir ay ıte ,ıı· 
.edecek yatılı tatil 'kamplarında yemek parası olarak 20 lira ucret 
nu \t• bu ücretten her ailenin gelirine göre tenzilat yapılrr. ,,tJ 

5 - Çocuklarım eokaklann fena tesirlerınden kurtararak oııl ,. 
n .. i ve istüadeli bir yaz ta.Uli temin etmek istiyen velilerin bet lC o· 
zada Maarif memurla.rma veya maarif m!ldürlüğü gençlik ve spar 1' 
roıruna müracaat etmeleri lazımdır. (4350) 

~~~~~~~~~~~~~~~--__,./" 

Devlet Dealzyouarı 
İtJetmell baaıarı 

9 HAZI RANDAN 
1 6 Hazirana Kadar 

Muhtetıf Hatlara Kalkacak V apurlarm isimleri 
Kalkıı Gün ve Saatleri ve Katltacakfan Rıht1tnlar 

6' 
Kanuleniz hat1ma - Salı 12 de (Enıurum), p~ 12 ti 

Bandınna battma 

Karabiga hattına 

Ayni.ık hattına 

(Tarı) ve Puar 16 da (Kwadeniz). ~· 
rıhtımından. 

- Salı 18 de (Çanakkale), Cumari.eBi ıs 4f! 
(Anafarta). Sirkeci nhtımından. 

- Pazar, Paza.rtEel, Salı 9,50 de, ~ 
Perşembe, Cuma 16 da (Sus) , ~,ti 

de (Marakaz). Tekmil Mudanya p<>6t-' • 
Galata nhtımının Karaköy cihetine ~ 
şır ve ayni mahalden kalkarlar. , 

- Pazartesi, Çarfamba, Cııma 8,00 de_(~~ 
kaz), Galata rıhtımından. Aynca Ç3T'i'"".sı' 
ba ve Cumartesi 20 de (Konya). ToJ>i1 
rıhtımından. 

-Salı ve CUma 19 da (Mersin) . Toptıane rsJI' 
tımından. 

~ ..... .-tıfl'ııı· 
- Pazar 9 da (Aıı.talya} . •-uı--o- ~·· 

dan: cıe 
Çarşamba 15 de (Bursa), ewnartesi 15 

(Saadet) . Sirkeci nhtnnından. .ı' 

t :r.JW-r 1. ıtür&t hattına - Pazar 11 de (lzmir). Galata nhtıı:n1nd ııı· 
1ı.mir 2. sürat posta&ı - Perşembe 13 de (K~). Galata rıııtJJ1I 

daıı. 

iline poıs· 1ıı· 
Perşembe 9 da (Seyyar). Tophane rıııtııı1 
dan. 

NOT t 
o"' 

Vapur Mferleri l:.akknxla b., türlU mal~at afatıd& teıdo0 
IOU'alan ~;:ı acenteleri.millMn öğrenlleblltr. 

a...... a., AeeeW llf - Galata nhtmu, L iJDADlllt 
Umum MtldUr!Uttl blnaa .,,,, 
altmda. 

GaL.ta Ş.be 4.oentelJfl - Galata nhtmu, Mmtak• LI• 
40

13' 
ft'an Rei:liği binası altında ,'J'1 1 

&Uked Şabe Aoea~!!tl - Sirl•ec1, Yolcu E"'' nu. 
(4421) 


