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Metriste11·e'deki Merasim 
Bir Hitap: " Türk Ordusu, 

Cehennem Ayaklanıp Karşımıza 

l'nönünün Yüksek Sevk ve idaresi 

Türk Hudutların ı Tecavüz Eden İ'nönü Şehitlerine 

Olsun, isterse 
Kim Olursa 

Kazandıran 
Çık sı n , Size M eydan M uharebenizi 

Çarpışmağa Azmetmiştir. Artında Onunla 

«İnönü'nün Emrinde Bir Tek Yürek, Bir Tek Bilek Gibiyiz» 
İnönü, 11 Maysı (Başmuharririmizden) -

cMetristepe> üzerindeyiz. Senenin şehitlik ziya
reti için binlerce şehit anası, babası, evladı uzak
tan, yakından toplanmış, Ankaradan, Bursadan, 
Eskişehirden, Bilecikten, lzmitten, Bozoyükten 
resmi heyetler gönderilmiı-ti. 

lstanbulu ıProfesör Ka~ım !smailin reisliği al
tında on iki üniversiteli temsil ediyordu. 

Bu törenin İkinci İnönü harbinin yıldönümünde 
olması Hi.zım, fakat havanın müsaadesizliği dola
yısile bazan halkın rahatsız olduğunu tecrübe 
gösterdiğinden mayısrn ikinci haftasına tesadüf 
eden pazar günü bir kaç senedenberi şehitliği zi. 
yaret günü diye kabul edilmiştir. 

Törene Bqlanıyor 

Şehitliğin ortasında sade ve asil bir mermer sü
tun yükseliyor. Onun etrafında binlerce kişi çevre 
olduk. Ortalıkta tıs yok. Şehitliğin üzerinde dola
şan tayyarelerin gürültüsü ruhani bir musiki gibi 
akisler bırakıyor. 

Ordunun Milletle Hasbi.hali 

Birdenbire törene.başlangıç işareti verildi. istik. 

lal marşının bu kadar vecd içinde dinlendiğini hiç 
görmedim. Sonra ordumuzun mümessili sıfatile 

Binbaşı Seyfi Çetinsoy kürsüye çıktı. Söylediği 
sözler, bir vatandaşın diğer vatandaşlara bir hıta-

besi gibi bir tesir yapmıyordu. Ordunun fnönü şehitle
r inin huzuruna millet le bir haspihali şeklinde ruh lardan 
r uhlara akıyordu . 

Binbaşı Seyfi, T ürk ordusunun bu topraklarda can ve
ren evladının eşsiz hatıralarını tebcil için İnönü semaları 
altında toplandığımızı ve kalbimizden gurur ve iftihar 
taştığını söyledikten sonra, burada Türk şehitlerinin na
sıl dövüştüklerini, niçin dövüstüklerini ve nasıl sev..e se
ve öldüklerini anlattı ve kar§Ilaşan ik i ordunun .hazırlık 

dereceleri hakkında şu tabloyu çizdi: 

Çarpııan Ord ulann Mukayesesi 

Çanakkalede tasavvur edilmiyecek kadar büyük güçlüklükler 
karşısında yıpranmış. en kıymetli ve gürbüz evladını seve seve 
feda etmiş, büyl.ik harpten ısonra dağılmış, silahları alınmıştı. 
Kuvvet ve ,silah itibarile Yunan ordusunun dörtte biri kadar
dı. Bundan başka Osnıanlı padişahı bu orduya suikast tertip 
etmiş, zalim enıellerini tatbik için kuvayı inzibatiyeyi kurmuş
tu. Çerkes Ethem de Yunanlılar tarafına geçmişti.> 

Binba.§ı Seyfi, müdafaa mevzilcrintiz ve kuvvetlerimiz hak
kında askerce malumat verdikten sonra sözüne devamla 
dedi ki: (DC\'a.rnı Sa. 5, !"Ü. 1 de) / / / 

Amerika 
Fransaya 

yardım edecek 

Fakat, Alh 
Tane Mühim 

Şarh Var 
Londra, 1 1 (A.A.) - Eve· 

nins Standard gazetesinin Vaşing_ 
ton muhabiri bildiriyor: 

Amerika hükumeti tarafından 
Vichy hükumeti emrine gönderi
lecek buğday, çay ve şeker için 
§U şartlar ileri sürühnüştür: · 

1 - Hi~ir Fransız harp ge
misi Mihver - devletlerine teslim 
ec:Hhn iyecek.tir. 

(De11amı : Sa. 5, 8ö. 8 da) ** 

İngiliz 
Vapur Zayiatı 
Rakkamları 

Amerika 

Kongresinde 
Tesir Yapacak 
Va!Jİngton, 1 1 (A.A.) - Ti- , 

caret gemileri zayiatı hakkında 
Lonarada neşredilen rakkamlar, 
bugünkü gazetelerin mütalaa yü
rütmelerine in\ikan bıra'kmıyacak 
kadar geç verilmiştir. Fakat bun_ 
!arın sadece neşrinde burada bü
yük bir tesir yapmıştır. Radyolar, 
bu husu taki haberi verirken bu 
defa vapur zayıatma aıt ra'kkam· 

Devamı Sa. 5 SU. 6 da X X 

" Tueblo ,, ya Göre j" Tribuna ,, ya Göre 

İspanyanın Amerikanın 
Kararı : Harbe Girmesi 

cYunaıı ordusu büyük harbe girmemiş, yıpranmamış. 
dinç ve sağlam bir ordu idi. Cihan harbinin verdiği tec. 
r übelerden i lham almak suret ile t erbiye ed i lnıişti. Kuv
vetl i teçhizatı, y eni silahları vardı. Bütün dünyanın altın 
hazineler i le ve nihayet siz membalarile besleniyordu. Türk 
ordusu harbe girmiş, K afkasya dağlarında, Qaliçyanın 

yalçın t epelerinde, Diclenin kenarl arında T ih sahrasında, 
Tarihin icabı Veçhile 

Genişlemek 
Gün Değilse Bile 
Hafta Meselesidir lnönü zaferlerinin büyÜk kahrama nı Milli Şef'imizin istiklal mGca-

Yardım 
Gittikçe 

Sollanıyor 

Amerika 
Hint Denizine 

Filo Gönderdi 

Gl. Vilson 
Filistin Ordusu 

Başkumandanı 

Fakat Göz Kapalı 
Hareket Etmiyecek 

Fakat Bu, Pasifikte 
Akisler Doğuracak 

Madrid, 11 (A.A.) - Gaze- Bern, 11 (A.A.) - lsvjçre ga. 

~l!ırikanın yardımı her ay 
~ "~".elkiden bol olacak. 
"~ t•dış karşısında hiç bir 
titrl'lllıkadder neticeyi de-

teler, hükumette yapılan değişik_ zeteleri Romada çıkan Tribuna 
lik hak'kında mütalaa serdetmi- gazetesinin Vaşingtondaki muha. 
yorlar. Halbuki sabah ve akşam biri tarafından gazetesine gönde. 

Nevyork, 11 (A.A.) - Ma- Kudüs, 1 1 (A.A.) - Resmen gazeteleri buna ait haberleri jlk rilen br telgrafı istinsah etmişler-
ruf rnuharrl'rlerden Pearson ile b'ld' ·1d·-· General 

ı ı rı ıgıne n azaran sayfalarında göze çarpacak şekil- dir 
Allen'in Nevyonk Daily Murror Maitland Wilson Filistindeki İngi. de neşretmektedirler. ~1uhabirin Amerikan kaynak-
gazetesinde yazdrklarına göre, lı'z kuvvetlerı' kumandanlıg~ını de. P ~1 ... 1 d' !arından aldıg~ı hususi haberlere 

ırenıez. 
Hint denizine halen bir Amer~- · ueo 0 gazetesı şoy e ıyor: h 

d 'l · · ruhte etmiqtir. ispanya bu harbin inkisafını göre Amer.ikanın harbe müda a_ 
kan deniz filosu gön erJ mışktır. .,. ta başındanberi kendi mukadde· lesi gün moselesi değilse bile, ~-ı 

~: ~hmet Emin YALMA:'J 
M k t K lde izd müteyak ız General Wilson Libya ve 

a sa • ızı n e ratını alakadar ettiğine kani bir hafta meselesidin. 

1 aruıin !hiç bir devrinde 
~ <lünya sahnesi bugünkü 
'~ llıeraklı ve heyecanlı bir 
~lıt Yeri olmamıştır. Eski 
~ d 1ill'da ayları, hatta sene
~t .. ~lduran hadiseler şimdi 
~~· günler, hatta. saatler 
~:olup bitiyor. Nereye bak
.,~a ~ bir facia ya oynanıyor 

bulunmak, Naziler Süveyşi a1md. Yunanistan muharebeler.inde in_ millet sıfa'tile takip ettiği gibi ha. Avenide gazetesi Atlas deni. 
ğa muvaffak oldukları takdir e giliz kuvvetlerine kumanda et- diseleri kendi €ÖZÜ ile görecek zinde bir hndeketin Birleşik Ame. 
Alman ve J apon gemilerinin İş . (Devamı Sa. 5, Sü. '7 de) •= (Dev&m1: ~&. ıs, SiL ıs te) / §/ 
ber~eiliti ~alanna mini ol. =~~~=·r=·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
mak ve İngiliz bahr.iyesini mun-
zam vazifelerden kur.tarmaktır. 

Sırbistanda Çete ve 
Gece Harbi Her 

~ hihaıırlanıyor. Her gün göz. Gün Fazlalaşıyor 
ı. -tı.e:ıaz daha dönüyor, dün sil- Nevyork, 11 (A.A. ) _ Nev· 
ocq. h· e hadiselere seyirci olan-
4 ıre ' york Times gazetesinin Budapeş.-a t" r Qirer kendini -cereya-
~r ... "rkediyor ve oyuncular a· te' den aldığı bir telgrafa göre, 

«a Sırp komitacıları, Alman ve İtal-
bu karışıyor. . yan kıtalarına karşı mukavemete 

~~:Yanın hadise sahnesi ol- devam etmekrtedir. Bu komitacı- ' 
~il'! Veya olması ihtimalile lar, Karadağda, menkezi ve cenu_ 
~1antnıyan bir tek yeri kal- b.i Sırbistand": ve ~atti. Belgrad 
'i 'hattır. Fakat harbin netice- cıvarlarında bıle Mıhverın kurye. 
~let'i Itınıından en mühim hadi- 1erine ~e münferit keşif kolları~a 
~ ··ıı ncred tti-· . .kargı hır gece harbi ver:mektc;chr. 
~~lt'sak e ce:eynn e gını Yıugoslavyada beşten fazla Al-
A~~ll llatl top, tufek, bom?~· man ve halyan fırkasının tahşid 
"tletikaa~yan yerlerde degıl, ı edilmiş !bulunmasına rağmen, 

lt.tt" . karar kılarız. Sırplar ve Karadağlılar, yanların-
~~\ i ~ın neticesini tahmin et- da bir çok mühimmat ve hatta ı 
~aları~ln gözlerimizi İngiliz ha- ! b~zı dağ to!'l~rı ol~':ğu ha!de ko. 
.\tıa .a. .A.frikanın "Öllerine mıtacılara ılıihak ıçın daga çık-! 
d lltık·· .. , k .. d 1 d ~ ın dalgalarına değil, ıma ta ve. muca e eye evam ey. 1 dı~lb da? doğruya Amerikaya lcmektedır. • 

~.1:tnız lazımdır. Belgrad'da, Alman ölü ve ya· 
d 1 ahı · h .. f ı l !!tıbi I bır çete ile bunun bir- ralıları, er gun az a aşmakta-

Milli Küme Maçları 
Beşiktaş: 3 G. saray 2 

.. 

, F. bahçe: 3 lst. spor: 2 

1 

'e.~~ re ~avüzüne uğrayan dır. Almanlar, öldürülen her Al· 
~tıa::i haz:rhksız yol.cular a- man asıkeri için on ve hatta ba
~eQ~ hoguşmayı sınemada zan yirmi Sırbı asmaktadır. Fa
~ hır adamın heyccani- kat mukavemet, buna rağmen de. 
,_,,,""'-'Sa. 5, Si. 8 de} /X/. v.aın etmekttedir. Dünkü Betildat. Galatuaray maçmda Beıiktq muhac:imleri yeni bir •ol peıinde (Yazısı 1 DncUde). 

' delesi senelerinde alınmıı resimleri 

Karşıhkh Hava 
Akınları Çok 
Şiddetlendi 

Hamburg ve 

Londra Hayli 

Hırpalandı 

İngiltere Üstünde 
Bir G ~cede 33 

Tayyare Düşürüldü 
Londra, 11 (A.A.} - Hava Ncza· 

retinln tebliği: 
Bu gece obombardm1an servisine 

mensup bUyUk bir havıı. filomuz 
Hanı'burg ba:hriye tezgı\hlarrna ve 
sanayi mııhallerinc hücum etmiştır. 
Çok bUyUk hasıırlar yapılmıştır. Tay 
yarelerlmlz üslerine dönerken büyült 
yangınların ~iddetle devam ettiği gö 
rtllüyordu. 
Diğer tayyareıerımiz Bremen, Em 

den ve Rotterdam limanları ile Bcr· 
llndekı deheflcre hücum etmişlerdir. 
Bazı tayyarelerimiz dUşman va

purlarını bombalanuşlardır. Bunlar
dan birine isabet vaki olmuş ve iki 
nakliye .gemisi hasara uğramıştır. 

Parlak bir ay ışığında düşman av
cıları ile bomb:ırdnnan tayyareleri· 
mlz arasında bir çok muharebeler ol. 
muştur. Bunlardan bir kısmında. dilş 
man tayyarelerine isabetler vllki ol· 
muş ve bunlar muharebeyi terket· 
mller'dlr. 1ki dUşman avcısının mu
hakkak surette tahrip edildiği öğ· 

renilmlştır. Diğer bazı dllşman tay
yarelerinin tahrip edilmiş olması 

muhtemeldir. 7 bombardıman tayya
remlz kayıptır. 

Sahil servisine mensup tayyarele
( De\ anu: Sa. 6, Sü. 4 te + 

Almanlar Suriyeye 
Taarruza mı 

Hazırlanıyorlar? 

lngilizler 

Mukabil Tedbir 

Alıyorlarmış 

Irak Vaziyetinde 
Nisbi Bir Sükun 

Hüküm Sürmektedir 
Nev:york, 11 (A.A.) - Tass! 
Nevyonk Times gazetesine gö. 

re, Yunanistanda ve Ege denizin_ 
deki adalarda bulunan Alman as. 
kerlerj önümüzdeki günlerde Su
rryeye çıkmağa hazırlanıyorlar. 
Amman ve F.ilistindeki İngiliz 
garnizonları da Almanlar Suriye.. 
de üs kurdukları takdirde arka
dan gelecek ani bir taarruza kar
şı koymağa hazırlanıyorlar. 

Jngiltere, Suriyede Almanlara 
mukavemet etmek üzere Kıbrıs'a 
hava müfrezeleri ve hafif harp 
gemileri göndermiştir. 

İngiliz Tebliği 
Kahire, 11 (A.A.) - O rta 

Şark lngiliz ku.Y\ etleri umumi 
karargahının bugünkü tebliği: 

drak· da, Habbaruye ve Basra 
bölgelerinde vaziyet ıSükunetini 
muhafaza etmektedir ... > 

Rutba Düpnemİf 

Bağdad, 11 (A.A.) - 1 Oma. 
yıs tarihli Jrak tebliğimle deniliyor 
ki: 

Carp cephesinde, Sineldebane
de düsman müskül vaziyettedir. 

( De\anu Sa. 5, Sü. 3 de) /// 
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Avrupada-
s 
Nasıl Geçti 

Cebindekini Son Sa·ntime Kadar 

Hesap Etmek lsflrabı 
[ Yazan: 

Telif -ve tercüme hakkı tama mile mahfu2:dur 

-26-

~ gün Nermin bana. çaya gelme· ı lık bir boşluğa atmaya göttirüyor· 
den tK> ya telefon ctmış, Balzak muşum bibi bir his duyuyordum. 
oteline beraberce ı;-elmişlerdi. Ncr- fatı:.syona dört araba dolusu git· 
mın kapıdan içeri girer girmez: tık. Nermin, ve Nermlnde tanıdığnn 

tlıi ~ 
~y 

V..ATAN 
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Şe ir IÇin Otobüs Münakasası ı!'Pe:~~::::.:~!:~; 
~ gazetelerinde bır de\ , 

reisinin, bir başvekilin, bir b.11~ 
ciyc nazırının, bir parti Iiderı~it 
veya bunlar kadar mühiın tat· 
§ahsiyetin nutkunu okumasın eSİ 
Böyle bir nutkun hemcn .. ert iıı' 
günü de dünyanın dört koŞC:rr· 
den nutka ait tefsirler g 

1
p 

Garp, şark, şimal veya ce~U ~ 
nutkun muhteviyatını, na ı:,. 
keseri gibi kendilerine r._~n~i 
lar, Gönüllerinin dilcdıgı a;-

Bir Firma Yedişer Bin Liradan Yirmi 0tobüs Getirmiye Talip 
-ı Elektrik. tramvay ve tünel iş

. !etme idaresinin otobüs satın al· 

ısır Çarş.sı mak için açtığı münakaııa müdde
l t.i b tmek üzere bulunmaktadır. 
1 on günlerde idareye müracaat 

İ eden bir firma 25 kı i\ik 20 adcd 

Asri Ş~kla 
Sokuluyor 

otobus vercbilece~ini 

ve bunun içın 140 bin 
1 mi.ıtır ve bu otobiblerin 

lira iste· 
Bıısra ve 

Bağdad yolu ile getirileceğini de ı-

İdare, bu müracaati Belediye· 
taahhüt etmiştir. M s b 
ye bildirmiştir. Daimi encümen eyva ve e ze 
ile Dahiliye Vekülcti tasvip etliğı 
takdirde otobüsler bu firmaya sİ
paris edilecektir. 

Öğrendiğimize göre. bu husus. 
ta bir Alman fir~ası da baı;ı tck
hflerde bulunmuştur. 

Bir Senelik 
istihlak 

Koridorlarıııda: Perakende hal haline konula-! A dlige 
~~~-~----------------~~~~ 

ahkam çıkarırlar. . ıııl' 
Harpten sonra, «harpteki fşİt' 

tuklar ve bu nutukların tc b' 
leri», üniversitelere layık 

Aman kardeşım, müsaade e- ahpaplar beni t~yie geln·l~lerdl. 
dersen biraz yukar1 odana çıkaca· Girdi~ım kompartmuının rafları ge- cak olan Mısır çarşısına alınacak 
ğım. Ellerimi yıkamak istiyorum. tlrdiklerl .şeker kutuhı.n ve çiç ~kler- esnafın miktar ve sıfatları Beledi. 
l)cdl. Ben de: ıc <!oldu. Biraz sonra MUsyU (K) da ye İktısat işleri müdürlüğünce tes. 

Sormaya ne bııcet, Nerminci· dinde Paıisin f{rfzantem kadar bil· bit edilmiştir. Bu dükkiınların ha. ı 
ğım? Derhal çık, ne istersen yap. yük karan!Ulerinden bir bUyük de-! zılarmda soğuk hava tesisatı ya
Dedim. met olduğu halde seldl. Herkes ba· ı pılacak ve bu gibi dükkanlar so· 

Yağlı Müşteri 
1 Yapılan istatistiklere nazaran 
~ ~tan'bulda geçen 1 940 senesinde 
! ':i43 I ton d!Ua, 1954 ton ~oftali, 
1 (,oOS ton üzüm, 5 milyon 71 bin 

adet ka,.puz, 5 milyon 25 7 bin 

kürsü mevzuu olabilir. eiıİ 
Birleşik Amerika cümh~deliİ 

B. Roosevelt'in önümiıt: ~· 
çarşamba günü Panamerik" ~ 
tihadı kongresinde b?' n~ıc• 
irad edeceği haber verılıtı 

1 
ke:vun, 45 milyon 796 bin adet 

• portakal ile 2 7 1 7 ton taze biber, dir. }t' 

Salonda yalnız kalan (K) nın ya· na iyi seyahat diliyor, ve gelecek se ğuk havadan ist;fode mecburiye
nına geldim. MUsyü (K) arkamdaki neye mutlak beklediklerini söylüyor- 1 tindı= bulunan esnaflara verilecek. 
lfıc!vert oıı;antın esvabı yukarıdan lardı. tir. Çnrşıda yaptırılacak tadılata 
a~ğı sUzdUkten sonra: Ben de gülerek bol keseden yine ne vakit başlanrlacağı henüz ta-

-- Madam, dedi. Parlsten gidece- gelmek vaatıerınde bulunuyordum. ayyün edilmiş değildir. Buna rağ
t;inlze cidden müteessirim. Son za· Tren hareket edip uzaklaşıncaya ka- men, bir çok esnaf bu çarşıda 
manlarda sızın karşınıza çıkmak I dar el, kol ve mendil s:ı.llamalar de· dükkan tutmak için daha şımdi-

Ne Yapıp Yapıp Şikayetçilerı ) 5978 ıon domates. 4283. ton ta· 
ı ze fasulye, 1050 ton ıspanak, 

Kandır arak ıstidaıarını yırttı \ ıs46 ~on sakız ka?ağı •• 3 mi}yo!1 
4 7 5 hın patlıcan ıstihliı..k edılmış 

- Be birader, .şimdi .şakanın sıra- lhtlyarız ama, kadın da fena drğlldl ve meyva bedeli olarak 5 milyon 
sı mı, işim knlmadı da o kadına tu· doğrusu. 5 69 bin lira. sebze bedeli olıırak 
tulacakmışrm. S1Sy1ediğln lACıı. bak. ~u edzU söyleyınce udıımın ya· da 2 milyon 900 bin lira öden-

Bu sefer ben, sonradan ge relô 
cck tefsirlere takaddüm ed~ 
bu nutku «PC§İnen» tefsir e 
hevesine kapıldım: d~ıı' 

Nutuk, yüzde doksaJ! I• 
Mihver devletleri alcybuıe 0 

caktır. wl, 
iat.cmeylşlmln sebebini ihtimal an· vam cttıi... den te~obbüste bulunmaktadır. 

Bir elinde yarı a~ık bir ~cmslye, nındakl arkada~ı: mistir. 
diğer elinde beyaz btr istida kCığıdı - Ben demcdım mi? Sen ona vut· • Ya a ~ Kırkına Mevsimi 

Bunda Japonyarun da un°,ııJll 
mrunası ve B. Matsuoka ot'' 
«Amerika harbe .,.;rense JaP!:tıO 

TamlŞ!mızdır? Bunu sırf size hoş gö Oh, Parls? Sen! bir <laha görmek 
rUnmek için yaptım... lmkdnı olacalt mıydı? 

- Niçin? Dedim. Ne demek iste· Ştmdl içinde tek başrma. kaldığrm 
dığ!niz1 anlamıyorum. şu tren 'ben!, ömrUmUn en bUyUk im. 

_.J Çllnkil, dedi. Bana dediler ki tihanıru verdirmek için sUrUkloylp 
sız bizim 'huzurumuzdan sıkılıyor g1StürUyqrdu. 
muşsunuz. Otel Klli.~lçln, ve otel Bu imtihanın numaraları ya ha· 
Karltonun danslı çaylarını blzlm a· yat, ya ısıum olacaktı. Eğer kııb!li· 
ğır başlı muhitim ze tercih ediyor yet göstercbl?lr8em, belki hayat kıs. 
muşsunuz. 

Bu sözlerden o der~" hayrette 
kalmıştım ki, gözlerim ı!c ağzım da 
açık ka tiı: 

- Aman. dedim. Böyle b!r ,ey 
nasil 1.asa\'VUr edera!a iz': Ben ki 
hepinizden gördOğtlm nezakete son 
dereceiıe :m'innct duyduğumu her zn.. 
man toorar ediyordum .. 

- Miltcvazi dn.vetlerlmlzt ltabul 
etUğlnlz için biz size mlnnettaru:. 
Fakat o davetleri sizin sır! nezaket 
meeburlyetllc kabul ettiğinizi söyle. 
diler. Sizin Pnrlst:e en çok sevdiğiniz 
ışey dans etmekmiş. dedller. Bu se· 
bepten dUşQndUm ki terbiyeli bir 
adam. blr hannndan ne kadar 
hoşlansa -yine onu Tahatsız etmemek 
için ondan uzak durur. 

- Bunları size söyllyc."l belki ken. 
dl hislerini anlatmak tstcmlşt!r, her 
halde 'bentmkllcri değil... ÇUnkU hic; 
bir zaman bu yolda tefsir edilecek 
en ufnk b!r söz söylemedim. Dans 
meselesine gelince Pariste beş aydır 
oturuyorum, dört kere, yalnız dört 
kere danslı çaylara gittim. Onun da 
sem iki dc1'asmda Nerm!nlc beraber
dik. Orada biz ikimiz dans etmedik. 

o aralık salonun büyük aynasın· 
dan Ncrm!nin men:llvenlerdcn acele 
ııccle 1ıı'dlğlnl gördük. (K) tekrar de 
dl ki: 

- Bu meseleyi açtığını. için beni 
mazur görmenizi rica 1lderlm. MUsa
ndcn!zle nrtık bundan konuşmıya.· 

ilım. 
Nermin tclfışlı tcl!şlı gUlcrek sa-

londan tçerl girerken (K) nın ve be· 
nım yt1zlerlmlzi teceıısUs dolu bir göz 
le sUzdU ve: 

- Ne gibi mühim şeylerden ko
r uşuyordunuz? Diye soı"du. 

(K) da. şu cevabı verdi: 
:Madamın bizi tcrltelmesinden 

~uyduğum tccssUflerlmi söylUyor
ldum. Aramıza bizim ikl yUzJU ka· 
dınlarımıza benzemiyen lyi bir nr· 
kad~ karıştı di)'C çok sevinmiştim. 
Şımdi böyle çabucak kaybediyoruz. 

Ncrntln asabi bir kahkaha attı: 
Aziz dostumuz, <ledl. Siz de 

~arından itıbarcn Uze11nlzde bir ma
tem aı meti t~ırsıruz .•. 

9'!>nra. bir kolunu boynuma. dola· 
ı1ı gülerek: 

mını kazanırdım. Aksi halde ... 
Kompartımanda Oç kişi idik. Be· 

nim kıırşrmdakl kanapede bir yaşlı 
lngtllz kadını, pencerenin yanında 

da orta ynşlı bir Fransız Miralayı 
oturmuştu. 

Fransız :Miralayı, bir takım şık 

Parisliler tarafından böyle hararet· 
le teşyi edilen bu gene; kadının kim 
olduğuna derh:ı.1 merak etmişti. Çün
kü o senelerde Bctl!n hl'ı1B. mUttefik· 
lertn işgali altında. olduğundan Parls 
Berlln trenlerlndeld yolcular hep 
Fransız askerleri yahut asker aile· 
!erinden ibaretti. 

Bugün, temmuz ayının en sıcak 

gllnlerlnden birisiydi. LA.c!vcrt yün· 
lü tayyörUmUn ceketini ve şapka.mı 
çıkardım. Ve yerime yerleştim. Bo· 
ğaı:ımda. fena blr sıkışıklık, nğZım· 

da zehir gibi bir acılık vardı. Gali· 
ba şimdiye kadar, neşe ve sükfinet 
perdesi altında sakladığım tesir ar· 
tık yüzüme vurmuş olacak ki yeri· 
me oturur oturmaz Fran,sız Mırala· 
yı: 

- Madam. dedi. Demin dostları
nız sizi teşyi edeı'ken, sözlerinizden 
ecnebi olduğunuzu ve Berllne gitti· 
ğlnlzt anladım. Ben de Beı·llnde ka· 
rargA.hımla beraber bulunuyorum. E
ğer ora.da bir işler olur da size bir 
hizmette buluno.bl?!rsem pek mem· 
nun olurum. 

- Çok teşckkUr ederim, dedim. 
Fakat Bcrllnde pek kısı:ı. bir mUd· 
det kalacağım. Ancak şısyıe bir gör· 
mck için ... 

- O, dedi. Berlln şimdi gezmek 
için pek iyidir. Hem de Parlsten se
rindir. Görülecek yerleri çoktur. Ci· 
vıırı da gUzeldlr. Öyle iki Uç günde 
orasını göremezsiniz. Hemşiremin 

sizin yaşınızda iki kızı vardır. On· 
lar da s.rllne bır ha!ta için gelmiş
lerdi. Şlnidl 4 aydır Miti oturuyor
lar. Her sabah (Tırgartın) de atlar
la gezmeye bayılıyorlar. Siz de ata 
biner misiniz? 

{Arkası var) 

Çocuğa Sandal 
Verilir mi? 

Dlln saat 16 da Kızıltoprakta, Bağ 
- Ah, sevgili Rebiscığım, dedi. 

!:aten onun yoksuzluğunu hep duya· dat caddesinde oturan 16 yaşların· 
da Ali, Orhan. Refik ve kardeşi Or-

cağız. Ah, o ... 
Ben Nermlnln sözlerini 

b1ck !çın dedim Jd: 
- nugUnkU 1''igaroyu 

r:m'? Dedim. Ankaradan 
iyi haberler var ... 

kısa kes· 

okudunuz 
!cvkalfıde 

o gün Nermın, hep kocasının iş

lerlnln fena. Gittiğinden, para sıkın· 
tısı çelctiklcrındcn ve kocasının fena 
buylarındıın uzun uzun şikayet etti. 

o gocd odama çekildikten sorrra 
z:ıhnım hep Ncrmlnle <lolu idi: 

- Zavallı Nermin, diyordum. Dost 
ı:ırınrn arkasından böyle karışık po
'ıtlkalarla meşgul olacağın yerde, bl 
raz daha açık ve snmlml olsaydın 
da hallmiZI beraber dortleşseydlk, 
belin berabtt bir iş de yapabllırdlk. 
Yazık değil mı? 

han, s-ezmek lçfn Kalamışa s-itmiş

lerdlr. Çocuklar sahildeld sandalcı 

Kflm!l oğlu HUsnUnUn sandalını ki· 
ralamışlar ve denize açılmışlardır. 

Sandal Fencrbahı;c önlerine geldiği 
zaman çocukların beceriksizliği yü
zUnden birdenbire devrllmiş ve için
de bulunanlar denize dl:lkUlmilşler

dlr. 
Etraftan yetişenler çocukları bo· 

ğulmaktan kurtarmışlardır. KUı;ü· 
cUk «;ocuklara sandalı teslim eden 
HUsİlU zabıta tarafından yakalan· 
mıştır. 

İ ktısadi Haberler: 

Eğlence Yerlerinin 
Tarifeleri 

Belediye lktısat müdürlüğü 
bahçe, gazino ve içkili yerlerin 
yenı tarif esini hazırlamıştır. Gazi. 
noların Eınıflarında bu defa ehem. 
miy-etli değişik~.kler yapılmı~tır. 
Sınıflara ait fiyatlar da ve bilhas. 
sa mesailerı muayyen mevsimlere 
münhasır kalan yerlerin fiyatla
rında sahipleri lehine birer miktar 
zam yapılmıştır, Bugün, belediye 
tarife komÜ!yonu beledi:>~ rcıs 
muavini Lütfi Aksoyun başkan· 
lığı altında toplanacak ve hazır
lanan bu tarıfeye kati bir şekil 
vererek tasdik edecekıtir. Bilaha· 
re de daımi encumene gönderile. 
cektir. 

Kayıp Belediye Tahsildarları 

Şehrimizde ııon günlerde ka· 
yıplara karışan Belediye tahsil
darlarının adedi üçü bulmuştur. 
Bunlar Beykoz:, Şile ve Be.şikta§ 
Belediye tahsildarlandır. Zabıta, 
Beykoz tahsildarlarının izi üzerin
de bulunmakta ve bir kaç gün 
içinde meydana çıkarılacağını 
ummaktadır. Şile ve Beşiktaş 
tahsildarlarına ait tahkikata da 
devam olunmaktadır. Beşıkta~ 
Belediye tahsildarı kayıp Nazmi 
Doğanın zimmetinde 16Q bin l.i
ra olduğu riva;> elleri de ağızlar· 
da dolaşmaktadır. 

Kısa Haberler : 
LMUk tevziatına esas olmak üze

re Tıcnret Vcklileti 'çhrlmizde ça· 
lrşan ve ı;alışmıyan otomobillerin 
mlktarlıı.rını 'e bunların lılstlk ıh ti· 
yaçlarmı vlldyetten sormuştur. 

* Beylerbeyi iskelesinde yaptırıl· 
makta olan mendirek inşaatı bitmiş 
tir. lnşaat belediye reis muavini 
LuUI Aksoy ve :fen işleri mUdUrU 
Nuri tarafından tetkik edilmiş ve 
ayrıcı:ı. mcıtdlı·eğln iç kısmındaki rıh 
tımm inşası için de allıkadarlaru e· 
mir verilmiştir. 

* Şirketi Hayriye önUmUzdekl haf 
tadan itibaren Küc;Uksu \'e Salacık 
pldjlanno. ııtıve seferler yapacaktır. 

* İstanbul Mun.lllm mektebinin im 
tlhanları bitmiştir. Talebeye netice
ler bugUn bildirile<:ekttr. 

tutan, aşağı yukarı altmış beşlik gunsun. p gı . . 
bir a<.Iam, yanındakine sert ı;eı·l çı· - Git be bırader işine, ncrC'Slne Yapa~ıl~r~n kır.~a mevsım~ 
kışıyordu. Llı.Clal'l söyleyiş tarımdan vurgııımıuşum? ~·akla~ıgı ıçın !abrıka cksperlen 
duha ziyade Rusçuklu veya o taraf- -- Vurgunsun hem de nasıl 7 O· ıle d~ger Y~pagı alıcıları yurdun 
tan bir yen.len olduC-u anlaşılıyor. nuıı için Kadının biı· tl\rlli bir f;UVal yapagı mınta'kalarında bulunmak. 
üzerine giydiği kalın şayak c!Oısesi et olduğunu !arkcdcmc'dlıı. ta ve müstahsillerle temas etmek
de bu fikri ku\•vetlendlı ıyordu. - Sen ım hele benl rahat bırak... tcdırlcr. Bu sene istıhsal edılccek 

o· "ı;u--
Y~ da harbe ~irec~İr» şoubte' 
bır cevap verılmesı pek ın 
meldir. erle 

- Oldu bl kerck, diyordu, kap· BLZ o gUn parayı alamadık lllna ha· yapağının gec;;en seneye nazaran 
tırdık. Yok hani parayı geri almalt nıme!ı.:ııdi bızc (sC'n bu dUkkdnı bı· daha fazla mıktarda olacağı tah· 
meselesi değil, benim canrm yandı, rak ben sana Beyoğlunda, lstikll'ıl min edilmektedir. Bu sene yapı· 
onun da. yansın. Elin parasını lup et· cnddesınde bir tUtun bayılıği alayım lacak mÜ'bayaa ışlerinde muta
mek ne imiş g1SrsUn. baı~ gör, ııc kllr edersin) dedi ve vassıt buiunmıyacağına göre fi. 

Nutukta, Fransaya Mi~\" ib' 
if birliği etme hissi için bıait· 
tarda bulunulması beklcneb ol'I' 

Mihver ve dolayısile J9~1aıı 
ya tehlikesi ileri sürülerektlbllrit" 
cenup Amerikası devle e ~e 
Bitleıik Amerika ile ~ıkılıJll' 
azimkir bir it birliği teklıf 0 

ması variddir. rc1eııı 
Ezilen küçük milletle rııP1'. 

bllıyoıuum. lJıı~l>a bı.r gUn seıırız, bilhassa Yunanlıların kahr~ ~ 

Adamı konuşturmakta gUçlUk çek aklınla bu ışi soklu. Soıdum, soruş- yatlar miıstahsillerin arzu ve men
mıyeceğlmi ıınlayınca, sellim verdıın. twdum. KO.rlı l..ş dediler. Hem zoru fantierine daha uygun olacaktır. 
OnLnı· mukabele ettıler. Konuşmağn da yok. Al parayı, ver tUtünü. Biz 
başladık. Derdini sorduğum ııımnn, yine kadına gıdlp g1.: miyc başladık. 
ağzının ucuyla \'e Rumeli şivesılc du sefer ben: 
sunturlu bir küfilr sa,•urduktan son- - 1ş olacak mı hıı.nıme!endl? di· 
ra: ye sor uyurdum. 

- Epey oldu. Bir giin dUkltA.na Bir gun iş olacak, olacak ama bir 
kerli !erli bir hanımefendi geldi. Eh adRma rülf\'et vermek llizım. lieıılm 
biz de ınsanda.n anlar geçiniriz. Onu i'lm değılki vereyim. bger yUz lira. 
aldı, bunu aldı. Bazı öte beriyi be· verirsen senln işın bir hattaya vıu-· 
ğenmedl. Başka yerden alının, dedi. maz olur, dedi. 
Sonra (ben asıl başka bakal~ıın alış lJüşıindük, taşındık yUz lirayı az 
veriş ederim ama senin dUkkı\nını bile r:ıulduk.Hanıma parayı verdim. 
gördUm, halin\ acıdım da. bundan Bugün olacak, ynrın oİacak, derken 
sonra .senden nlıı;ı verı11 ı..-dec~ğlm. benı a.ylarcıı.. ııtu umlUrdü. Uslelik 19 
Bugün de tccrilbo ediyorum) dedi. olacak, aiyc vcrcsıyo alış verişi de 
Eh, ayda yUz lira alış veriş etse, elll kcsmedık. 
lira kAr ederiz, diye dUşUndüm. Kıı· Yanındaki adam, dw·amadı : 

dına bir itibar bir itibar. A!dı~ını _ Ya bana ne yaptı f ocdı ve an· 
aldı. Beğenmediği .şeyleri de başka ıatmağa ba.şlo.dı: 
yerlerden aldırttım. Çıkardı bir e1ll - lsen de bizim kayın biradere bu 
liralık verdi.(Aman hanımefendi dur kadın çok kişi tanıyor, bana da bir 
sun sonra. verirsiniz) dedim. iş bulsun, dedim. 

- Bu olmaz, ben borçlu kıılaınam, Bir gün Osmanbeydekl e\'lne git-
- Almadı, diretti. 11ilmdeıı de a· tik rıca ettik. 
- Aman hanımefendi, yok ne ya

palım, eğer ufaklık !Azımsa ,·ereyim, 
sonra iırdc edersiniz, dedim. 
ma yağlı müşteriye dUştUk, diyor· 
dum. Nihayet razı ettim. Hem öte 
berilcri çırakla evine gönderdim hem 
de 'beş lira ufnkltk vcrdım ve b~
ladım her so.bnh ı;ırnğı gönderip ha· 
nımefendln!n bir c:mrl olup olmadı· 
gını sordurtmağa. Kadın cin gibl iki 
Uç günde bir geliyor, çantasından 

para çıkarıp: 
- Şıt bizim hesabı gör. ben öyle 

borçlu yaşayamam, dl:rordu. 
Ben de: 
- Aman hıımmefcndi, keşkl bU· 

tiln mllştcrilel'imiz sizin gibi olsa ... 
Hesabı ay başında yaparız, diıye ya
ranınıya çalışıyordum. Eh böyle yağ 
ıı mUştcrl. doğrusu dostlar başına. 

Ay başı oldu, Gidip parayı atam1, 
dedik. Fakat eve gırinee bana bir f. 
ti bar bir itibar... A b'dallQ..Ştım. Ka
dın etrafımda. fır dl:lnUyordu. Hoş 

- Ben böyle kUçllk ışıcr için onu 
bunu rahatsız edemem, bir mektup 
yazayım, sen git gl.ıtUr, seni hemen 
ustabaşı olarak alırlar, dc'dl. Ama, 
sonra. biraz dUşUndU. 

- Malllm ya! Her Işın ucu para .. 
İstersen ben seni gdltlreyim ama o
rada bir tanıdık var, ona bir kaç 11· 
ra vermek !Azım kı, senin işin ça· 
buk olsun, dedi. 

Yirmi beş liraya fit olduk. O gün 
parayı verdim. Evden çıktık. Tanı 

lramvay durak yerine ge!lnCl': 
- Bana bir Boğaziçi sigarası al, 

dedi. 
Arkamdan da (ldbrftlni unutma> 

diye ilrıve etti. 
Aldık sigarayı. 

- Ben tram,·aya binmem, dedi 
Bir tal<si çevirdi. Naçar bindik. 

Tam Zeytinburnuna geldik. 1''abrlka 
kapıcısına bir şey sordu. Sonra bana 
dönerek: 

- Zaten ben burada. olmadığını 

u..,~... lığından sitayiıle babsedibl' 
.uc.i olacaktım. lçımdcn (Be kadın §Üphesiz gibidir. . jı1iı' 

b!lıyoniun ua ne cııye oana mnsroJ Bütün Amerika endüstrt$ ,e' 
ıMaoın) dıye &oyıcnırken: demokrasilere yardım içiııtef 

- .ı.yı oıuu aa ı;eıuıK, biraz hS.\'a f b dil kt ld <rtı ,,J er er e me. e. o u~- "'~"" 
olıJ1k (.&ı;mc;ıı mı! b f b 1 • h n 11 

ve u se er er ıgın er gu ~· 
~aşırdım. DonUşLc: hızlandırılacağı temin olun" 
- L>ana bir öoı;aziçl dııha al, de- tır. et"' 

dl. Nihayet, lngiltereye ınslı .J;J 
TA burnumun ucuna geldi, ama ArJJtf" 

ylne söylemedim. ta~ ıyan ve taııyacak • ıl: 
- Otckl pa.keıi açınadmkı yenisi- vapurlıı.nnm harp gemilctt ~ 

ni istiyorsun, dlycccJülm. fından himayesinin bir dt."".:..P 
olduğu - bu da yüzde oJr 

Kadın bize iş bulacaktı. Kızdırma dokuz _ ilan edilecek. _iıı ~' 
mak için sustuk. Bu peşinen tefsire, tahıı~ 

O günden sonra bize hanımefendi. 
n!n evine gidip gelip kapısını aşın- denilebilir. j\Vl 
dırmak dUştU. KÖR K~ 

Biz gittik, kayın birader gitti ve Bir Kaza 
onun bıı· kaç yüı; lirası ile blzlm o· 
tuz kırk liranın başına patladı. 

- Şimdi ne yapacaksınız, diye sor 
duğum zaman: 

- ŞlkAyet cde<:eğlz. Bizi <lotan· 
dırdı, rUşvet vereceğim, dedi. 

Tam bu sırada oksijenli saçları 

kfihkUI kalikUI alnına dllşmUş. 5Ur· 
mUş sürUştUrmUş, kısa boylu, Ram!
z!n tombul teyzesi gibi Oç otuzunda 
bir kadın telQ.şla merdivenler! çıktı. 
Bize doğru yürUmiye başlayınca, 

der'hal konuştu~muz kadın oldu· 
ğuna hükmettim ,.e şikl'ıyetçllerden 
ayrıldım. Hakikat te öyle çıktı. Ka· 
dın şıkfıyctçilere yaklaştı. Sert ve 
ricacı bir tavırla bir şeyler :ı1Syledi. 
Yaşlı adamı ok.Şadı. Sonra ellerin· 
dekl Jstldaları alaralt yırttı. Her i· 
kisini de Adeta sUrUldlye sürükllye 
alıp gitti. 

Onlar adliye koridorunda yOrUyUp 
giderlerken: (Demek. diyordum, ls
tanbulda bir tane Mahmut Saim 
yokmuş. Mahmut Salm!n kadın o· 
!anlarına da rastıanabillnlrmış. 

i\ll'l'AT n=ntx 

11 
Osküdarda. Solnkslnan n1aıııı l 

de oturan. llurşlt kızı iki buçıılt~ 
şrndıı. Günal, bir ştljcyı, bil' :>'11 

bir yana. götUrUrken dUıımuştOt· • o 
cuğun elindeki şişe kmlnllŞ ' tf.I 
parçaları çocuğun gözUno b& 
yaralanmasına sebep oınıu~ 
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yok. Kibar muhitlerde iyi trı.nınmış blrlsl f. bir mlinn ebet olabUeccğlnl dltşlionı ı11t<' 
ınl-:. 1 o Halbuki hu iki hadise anı ında bir b:t~ ~--· 

_ Aılı nedir'? y E ş L G L cuttu. Bu bağ da. hlr taksi şöforli iıl 1· 11 ' 
tel J-.mlndekl taksi öfOrli gayet 111crıı1' .,J 

- Raif Brirli... 1ıı ç-· 
_ Ya .. Hulf Urlrll ıııl ·: E' et iyi tunırunı' titiz; lılr ada.mıh. Gazete okumağB < 1 ı1 meraklı idi. Ak"aııı "'Bı.ctelcrlnln UdJlC 

lılrlsldlr •. Bohlcn'lıı düğününde şahitti. -. e 

~lr \'llyaın hu tes:uliirten hiç bir netice Yazan: Roy Wikers - 7 - Çevireıı: Rezzan A E. Ya!man bı çıkmıştı. 11ıı1( 
çıkarmadı. l:<~ııa en çabuk netice çıkaran \·e Boldeıı'ln öltiınüııii lıütün tafı;UutılC 0ı;I 
!lcrl kararlar ,·eren bir adam değlldJ. Sade· tıyorlurdı. ~ofiir, dikkatle hu ya;ı;ı3 ı 
ce kendi kendine şö~·le ılUşUndU. Ce,·ap olarak doktor çantasını açtı. Blr Doktor bir sivil ıınemurla beraber kimya· ken kemli kendine ı.oJlcııiyordu: .,!il 

~aın ka\·anoı. çıkarıh. haneye glttL Sir \'Uyıun, gül hlkıl.yetilnl bir - Bolden ••• Uu ismi hana g uç (iı:t . JI 
- Zıwallı nııır Urlrll, bir gUo l~·lnde lıa· '" ı er 

_ t"te .. Dcdl bunu tahlil <ıttlrmek lı.tl· tarafa bıraktı ,.e yine zihni şahide takıldı. lenıl"tl. Sonra •ine okumasına dl''pıı 
şma neler gellll? Tunulıtı blr genç krz gö- -. " " - Zıwalh Raif Brirll, lla,<jından bir gümle , ordu. 1 I~ 
:r.ü önünde , urulılu. Birkaç ıınat sonra en l)·i :rorwlı. ~ 1, 
.ıı.rkaclaşı dU'1tti, öldll: Ne garip teııadUf... Slr \'!lyıınt ka,·anoza bııkh, içinde &<'alp neler geı;fü Helo bir kcuılblni bulup ko· Gazetcıle Boldeıı'ln ndrcsl <le. l ıı:ı:J ft6r" 

Sonra kitlhlne (liıncrek emir nrdl: hlr ~t.,u glil vardı. nuşayun. :;ıurnrü fena Jııı)(le bir dıişUnco aJdl· C•'~ 
_Bana bu 1, hakkıntlakl rnı•orlan ,.6 bii- Doktor tiöı.Une de,·am etti: Katıbtnl ~ağırornk Raif Brirllli telefon· ıınkctl götiirdilğU yerin adresi Jdlul'l1'"

1 

tUn dosyayı getiriniz. - Bolden bu ıtlfü yaka..'lma taknııştı, öl- da bulmasını l!Öl le<ll: Biraz IM>nrıı. tclefoııu kız çok yakın bir ~ere bir p:ıl•et gol ııP'~ı· 
Biraz onra kCitlp haber ,·erdi: düğU zaman c;ıkıırııı aldım bakınız ka.,·ano• çaldı. için ona on şllln \Crml<;tl. Geç ıuıilıl r ııt"" 
_ Doktor Slnguh·e gelmlş biraz enel ı.un kapağını açacağını, ne kada.r kıl\'\·ctll Katıp aranan a<lantı bulup '·ermişti: nı dB 6ıkı ıkı tcnlıllı chııl!jtl. O 1>1111~1,ı;tJI 

bir düğUnde lmlş oraıb ölen biri 1 ,·annı,. bir koku duyacaksınız. - Alo, MI ter Drlrll, ben polis müıllirli, ~·ecaııh bir hali \'ardı ki ıı:ıl•etl ut.ll ıtOJ ıı· 
Bir tahlil traııtırnııık l tıyorıınuş. :sır \'Uyaın hiç heyecan göı:ıtermeden gU· nynl zamanılıı da gelinin akrabasıymı. BI· kolundaki aatl dtişUrınliş ,e di1':'

11
' 

III 
Osmanlı devrinde '(loğup bUyüyen 

\'e para lşlerlle hemen hlc; meşgul 
olmıyan bir genç kadın için cebinde· 
ki son santime kadar hesap etmek 
mecl:mriyctindc kalmak kndıı.r ıstı
rap verıel bir şey olamaz. 

:Muhteli! mahallerden şehrimize 

ııoo sandık nişadır getirtilmiştir. Ya
kında fiyat murakebe bUrosunun 
kontrolU altında ihtiyacı olanlara 
tevzi edilecektir. 

_ Gel in, doktorla görü,mek ıster(m. lü ı.:okladı. Ulç bir şey bÖyleınedl. Doktor raz enci ben de düğUmieyıllm. !"ili orada nün de fıırkına. \annaınıştı. ııc tılf' 
Biraz ııoııra. da l!>erl doktor geldi sır Vll· me-rakla 11orılu: gördUııı. Siz.inle konuşmak istiyorum. IIUSU• :sonra. \akalar bir yıldırım slirtl

1 
t'I ,,r· 

_ Ne diyorsunuz'? ııl mahl~ette hlr giirtişme. .. Hura~a kadar hirini tuklı• etmişti. Paketi kcnıJi"111 crt'rt' 
Ya: ;~::ıuıha, doktor, dedi. Bir tahlil mi - Hiç .. Bu gül kokuııuna. benıenılyor. gelir ml5lnlı. '? 1·eşekkür eılcrim, bekli~ o• <liktcıı hemen sonra genç kız, bl~ ;,1u1t1~ 

t k 1 t ll 1 • tMı•lrtolu bir nıadı\e "'ibl koku .. ·or. rum. kursunla ) aralanmış Yo yorc ti ': ,ııtll~ yap ırınn · !! cı n .,, . D ' ., " • 1 111 ı pi' 
_ Ernt .. Şlnııli lılr dliğllnden geliyorum _ Hakkınız ,·ar .• Bu gUI bir maJle, ze• Telefonu knp.-ttı 'e du~ünıfü: Kııstel tmllıirll \'l' Ilı ti,.) atlı hir ıı< 11 ıl;ı 

nen o gün atelin hesabını görUp 
ersonların da b::ı.hşışlarını verdık

t"n sonra cebimde kalan bJrkaç !ran 
gın karşısında d~ete dUştfün. Pa.rı. 
,. ı şımal 1 tasyonuna nrabamn ic;•n· 
1e giderken, kendimi derin ve karan. 

* I<:arabUk !nbrikası, miktarları 

muhtelif mevs imlere göre değişmek 
Uz.ere her ay 10 • 30 ton miktarın· 
d:ı. hnm no:ftnl!n vereblleceğınl alA· 
kalı makama b!ldirm!şt!r. Bunlar, 
bir mlltcahhlde kullanılır bir hale 
g<'tlrtıldlkten sonra ihtiyacı olanlara 
tevzi edılccckUr. 

ıla:rntll ıtllın... hlrll bir ma) ıe hatırılını,. Ne oltluğunu der- - Belki do aradaki hnjt Hrirll ıle*lhlir, için !ılı; hu l'jC kılrı':ııııuııı7tı. Gcııı: :~
1

111ı:J111;: 
_ Diliyorum. izi orada ı;ördUm, ben de hal ııöyllyenılyeceğlın. J:'akat l!tplrto ,.e klor. fakat eminim ki bu iki ''aka. ara.sınWı bir ra.ı; e\ vcl koııu-:nıuş olıluğunu ,.,[ı~uııııt14t 11 

da,·etll)<lbn. Fakat ne,yl taWll ettırecek!!l· fonn kokuyor. bağ ,·a.r, hem do sıkı bir bağ'... t;;alıitllk etmel•tcn hu urctıe ı.;rğıı 11.,ııtıl' 
nlz'.' sır Vllyam bir an dUşUndükten ı;onra: Yii Genç kızın kendisine \emliş ol u tııJ ' 0 

- l\11 ter Boldcn'ln r.ehlrlenmı, olduğunu - Pek filli, doktor. Şimdi klmyakerl gl· RE lM adr e götllrınii • ''ermişti. Şimdi 1:; ııtls'ıJ 
zannediyorum. dip rörl\nUr.. Bu keşınerden dolayı sld teh· Poll ınUdiirU l'\lalden !'lokııl\'ındakl hiulisc tee;te oturan ndllmın ani bir ısure r) 

_Ne, zehirlenmiş ınif rik ederim. lle Sen JorJ kllitıeı;lndc ölen gil'"Y arasında (Arka51 ,,a 

\ . \ " . \ . ' 
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_D_ün_k_ü _M_i_lli_K_ü_' m_e_K_a_r=--şıl_aş=--m_as_ı E yüpÇınar larındaki KATIL 
r Yazan: Sema Sadri 

Süleyman Çetın, l<apsnın önün. muhakeme ... Zırten iJ meydanda. 
de hiddetli hiddetli •Ö')'leniyordu: Belki de idama mahk\im edilece-

Beşikt~şGalatasarayı,F.bahçe 1 Balıkçıllar 
- Bu ne iştir? • c rcz;aleırtir) ğim. Be~ki de b.ir ı\in köy m~yda. 

Kır bekçileri uykuda mı? Bajila· mnda, köylülerin karşısında ası· 
nmızı, b~clerimizı de kaldırıp lacağım . Ah bir iki ağaç şeftali 

de lstanbulsporu Yendi 
götürecekler. Çalış, dıdin, yetif- İçin. .. Milli küme maçlarına dün Şe
tir. çalsınlar.. . Ay ışığında dalgalanan ağaç- ref stadında sekiz dokuz bini a-

••••••••••-ı Uzun paslarla oyunu açan Be 
.şiktaşlılar, tekrar hakimiyeti 
ele aldılar ve bu hakimiyet yine 
Şeref vasıtasile ikinci golü de 
kazandırdı. Bu ikinci sayı Be
ııiktaşlıları bir parça gevşetir 
gibi oldu. Sarı kırmızlılar da 
canlandılar ve hücumlarını art
tırdılar. Bütün gayretler bir 
türlü semere vermiyordu. Ni
hayet bir .hücumda Galatasaray 
lılar bir gol kazandılar. Vaziyet 
2-1 oldu. Gol farkının bire ini
şi oyuna bir parça Juz verdi. 
Fakat Beşiktaşlılar çok .geçme
den sağdan bir hücumda :,tılan 
sıkı bir şütün direğe vurarak 
gelmesile topa yetişen İbrahim 
üçüncü Bcşikt~ golünü de 
yaptı. 

Kom1u•u Ayşe nine kerpıç evi. hkların araoın;da gözlerine bir oeh. şan bir seyirci kütlesi önünde 
nin >·anından başını uzattı: pa gözüküyor. bu sehpanın orta· devam edildi. 

- Ne var, Süleyman? Yine sında kendi kirli ve lekeli vücu
Otoritesizlik 

Dün yapılan her iki maç to. 
lhm bzdırdı seni? dünün bır paçavra gibi sallandı- "' 

_ Baksana. komşu. Bir haf· ğını görür gibi oluyor. Ne yaptı· şampiyonada mühim rol oynu1 Dün Fenerbahçe • İstanbul-
ta.!ır b<>hçeme tursızlar dadandı. ğını, ne yapacağını bilmiyor, kal. yordu. Puvan tasnifinde biribi. spor maçına zayıf bir hakem 
~ğaçlarda şeft.,li kalmadı. Gece. byor. oturuyor, bir oigara, bir rini takip eden Beşiktaş, Fe- konması, ve :maça takaddüm 

nerb h G l t ki .. ı · eden giinde de hakem intihabı 
leri geliyorlar, çalıyorlar. Ben ka. •igara dai>a... Nıhayet işte tan · a çe, a a asaray up e111-. · · tl k meıelesi İstanbul futbol aı' anı· 
ıabaya ne gOtürcceğ ım? i'ie oata- yeri ağOTmağa ıbaşl..dı. Şimdi mızın vazıye eri no tasından 

k b b l
' k nın hüsnü niyetine ragm'"' en oto· 

cağım? her es uyanacak, ölüyü bulacak- era er ı veya galibiyetler der 
1 Jı ritesizligın" · i tamamen ortaya 

- Beklemiyor musun? Göz e. lar. Ve kendisini y..kalryacaklar.. . al takımların yerlerini kay- koymuıtur. 
miyor musun? Çıldırmış bir halde hay.kırıyor: betmemeleri iein kafi geliyor-

d 
' Hadise fÖyle oluyor: Futbol 

r- Dün iece ·yarıoına ka ar - 1'e yapıtım ben, ne işledim , du. Nitekim Galatasarayın Be- f ederuyonu maçtan iki gün ev. 
bahçede dol..ştım, oonra ya.ttım. nasıl ka,til oldum? .şiktaşa mağliıbiyeti, Fenerbah- ve] lstanbula telırrafla maç ha· 
Saba.'ılcyın baktım ki yin~ •efta- * .. ,. çenin de İstanbutsporu yenişi kemlerini lıtanbul hakem ko· 
lilerı toplamışlar. Kı>til olacağım, - Güm, güm, güm!.. üçüncü vaziyette olan Fener- mitesinin tayin etmesini bildiri-
gebertcceğun bu hırsızları... '"apı •ı" ddetlc vurul•~or. Sü'- b h · ' k' ·ı· • • belk · " " -, a çeyı ı ıncı ıge yükseltmiş, yor. aıan - i de hüsnü nı-!' leyman Çetin donmu, bir hafde. Gaatasarayı dal üçüncülüğe dil yelle • kulüplerin fikirlerine 

Süle}-man Çelin, o ı,:ece çifte· Yalnız buz gibi bir ter bütün aza. ııürmüştür. müracaırt ediyor. Fenerbahçe • 
•İni eline .aldı. Bahçenın karanlık sını .. tatmış ... • Dün futbal meraklıları haki- lıtanbulspor maçı için her iki 
bir 'köşc:1inc glz1cn~i. Bekilemcğe ,. - Güm, güm, giiml.. k t 'k" takım idarecileri uyu1am1yor .. 
ba•ladı. Bir &aat, iki saat .. bir şey Süleyman Çetin, yerinden kı- a en ı ı güzel ve heyecanlı 
yok. Canı sıkıldı. Bir a~ra yak- mıldıyacak halde değil. O kadar maç seyrettiler. Müsabakaların larFutbol ajanı bu defa ortaya 
tı. Bu bitti, bir d<>ha ya-kıtı. Aya· perışan, o kadar harap, o kadat her ikisi de çok çetin oldu. Ne- bir kaç hakem koyarak kur'a 

Devre sonlarına doğru sarı 
kırmızılılar da bir gol kaydetti· 
!er. Maç ta bu suretle 3-2 Me· 
şiktaşın galibiyeti ile neticelen 
di. ğa kalktı. Bahçeyi dolaşmağa bitgin... tieelerin 3 - 2 oluşu oyunları~ çekiyor ve bu mühim maçın 

başladı. - Güm, güm 1 .. Süleyman • sıkı <:ereyanına hiç şüphe yok idaresi de ikinci sınıf bir hake. Nuıl oynadılar: 
Hafif bir 'Poyraz dalları titreti. ğıya gell ki kafi bir delildir. 1 me kalıyor. BCJiktaşlılar dün uzun zaman-

yor, gökte ay ka·tmer katmer açıl- Süaleyman Çelin çaresiz kalkı- İlk milli küme karşılaşması Evvela futbol ajanı en baıit danberi askerliği dolayıoile an· 
mıt iri beyaz bir güle benziyor. yor. Titreyerok aşağıya iniyor. Fenerbahçe . İstanbulspor ara- bir fCYİ bile düıünememiı bu- trenmaneız olan lbrahimi mer· 
Etrafta ve uzaklarda köpek ses· Kapıyı açıyor ve haykırıyor. Ye;,, sında oldu. Futbol ajanlığı ta- lunmaktadır. Kulüpler bir ha· kez muhacime aLmıtkla isabetli 
ieri.. elem, neda.met içinde: rafından kura ile intihap edilen kem üzerinde uyufa.madtktan bir harekette bulunmuşlardı. Mü. 

Hah. işte. Duvarın üatünde bir - Teslim 1 Ne isterseniz yapın Bahaeddin Uluözün idaresin- sonra, artık her fCY tam ıali.hi- dafaaya almış olsalardı, herhalde 
karaltı. Evet. bir b..ş. Yavaş ya· beni!.. deki oyunda takımlar sahaya yelle komiteye kaldığına göre bir hata işlerlerdi. Siyah Bcyazh
Vaf yük,eiiyor. KoTiarını uzatıyor. Kapının önünde kadınlı. erkek. .çıktığı zaman sarı licivertlile· ayni zamanda hakem komite· lar dün baıkilca.tcn güzel bir oyun ... 
Evet, evet, i.'te hırsızlar duvara li, çocuklu bir kal .. bal.k. .. Süley· rin Fikret ve Esattan mahrum sinin reisi bulunan ajan, buma- la galibiyeti hak ettiler. 
tırmanıyorlar. Bahçeye a.tlıyaZak. man Çetinin bu kadar perişanlı- çın idaresini en emin gördüğü Galaıtaoaraylılara gelince: Sarı 
lar ve şeftahlcri toplayıp savuşa· ğına .§&Şıyorlar. Ayşe nine hay· ~~~~~~ şu şekilde oldukları gö- bir arkadaıa vennesi icap eder. Kırmızılılann hücum hattı bir tür-
caktar... retle soruyor: di. lü anlaşamadılar ve müessir bir 

Süleyman çavuş acı acı 8Öy· -Ne oldu sana Süleyman? Cihat - Cemal, Lebib - Alı Halbuki ajan, idaresizliiini or· oyun oynımıadılar. Muavin hattı 
lendi: Süleyına·n kendinden geçmif, Rıza, Zeynel, Aydın _ Küçük taya koymuı çok garip bir ıe- hücum hattı ile irtibat temin ede. 

- Niliıryet yakaladım. gö:olerj bir ıey görmez, kulakları Fikret, Ömer, Naci, Rebii, Ni- kilde kur'a ile hakem intihap medi ve iki hat tamBmen hirbi-
Ve çiftesmi omuzuna dayadı . bir şey itilmez bir halde, bir şey· yazi. etmek yoluna gitmiıtir. Kur'a rinden ayrıldı. BeşiktaJlılar da 

H•ykwdı; ler kekeliyor: ile hakem intihap edilebilir, bu boşluğa girerek galibiyetlerini 
- Hey, ksımldama, yakarım. - Ben .. ben .. ben .. katil ol· 

1 
Buna mukabil İstanbulspor- fakat bunun bizde tatbik imki- kolaylıkla temin ettiler. 

d ular da tam kadrolarını mu-Karaltı cevap verm;.,.,,_r. Duva. um .. i~te. nı yoktur. Puvan V•~ı·yet' ., - hafaza ediyorlardı. - ı 
rın üotüne ç•kma'k joter ıribi çaba. - Ne katili Süleyman, çıldır· Bilgi itibarile birbirine yakın D · k · k d B ik 1 lıyor... dın mı sen? Oyun çok seri başladı. İlk da dört hakem bulunmıyan bir un u maça a ar ~ t114 ı-

A k d 
· ·ı kikalarda ka,.,,ılıklı hu"cumlarla lar iki fena puvanla bap gitmek. 

- Sana söylüyorum, k.mıılda.. r a an ımamın og u, omu· ·~ yerde kur'aya müracaat kadar te idiler ve Galatasarayhlar da 
ma. zunda kocaman bir korkuluk Sü. geçiyordu. Fakat Fenerbahçe hatalı bir hareket olama~. üç fena puvanla Beşilotaş' takip 

''ine cevap yok. Karaltı aldı .. leyma.nın önüne geçiyor, gülerek, müdafaasının bozuk oyunu ls. Futbol ajanımız, naziktir, ediyordu. Fenerbahçeliler ise dört 
rış bile etmiyor. Süleyman Çeti- eğlenerek diyor lu : t~.1bulspor hücumlarını daha. çab§kandır, bu İtın hakikaten fena puvanla üçıincü vaziyette 
nın tehditlerine, duvarın üstüne - Si>leyınan, akşam şeftali tehlikeli vaziyetlere sokuyordu. hastasıdır. Fakat ne çare ki; idiler. 

Çıkmag" a çalısıyor. hırsızlannı yakalamışsın, hem de Bı'r tst b ı h"' d otoriter deıröldir. Oton'te de ol· • an u spor ucumun ~ •· Dürrkü maçlar Beşikh~lıları yi. 
Bu kayıtsızlık, bu cüret karşı- bak. delik deşik etmi,.in... Cı'h t k .. l b' ! mayınca, bu İtle muvaffalnyet 

V S 
a • ÇO guze ır p onjonla n_e önde tutmakta fakat Galata· 

Slnda Su"le"""an Çetinin kan ba- e gece ül~man Çatinin çif- t k ne yazık ki imkan· sızd ,.... 
1 

k lb -, a ımını muhakkak bir golden • ır. saraylıların mağlubiyeti Fenerin 
tına çıktı. Gözleri karardı. Biran tesi e a ura dönmüş bahçe kor. l •••••••••••••ı l 

k 1 
• S"I kurtardı. Bunu takip eden mu- galtbiyeti ile vaziyet deg";•mi•, 

kendini kaybeder gibi oldu. Çif· u uguı>u u eymanıft önüne bı- ~ • 
lg 1 d k 

kabil bir hücumda Küçük Fik- Bu arada da golıu·· k bı'r vazı· ye- Sarı Laciverdliler Beşik taştan iki 
teyi uzıwttı. gö eyi. nişanı a ı, ne ra ıyor. - b 'lrn· k d · K'· J"l · ·ı k ret, kendine has bir su"ru"'şle ta- te gı"rdı"ler. Fakat Fenerbahçe- puvan farkla ikinci vaziyete gir-
yaptıgını ı . ıyere' • üttünmıye~ oy u er, una.mın og unun en. d ·ı · d. b ı pu İstanbulspor kalesı'ne kadar · mişlerdir. r..k tetiğe dokundu. Silah patladı. ı erıni ne ıye uraya top ayıp nın can kurtaranı bu muhak-
Gecenin fekin~ a.yın ışıklarını, getirdiğini, Süleymanın neden indirdi ve sıkı bir şiltle Fener- kak golü de kurtardı. Devre Fener - Galatasaray Muhteliti 
köpek •esoizliğini yırttı. Bütün perııan halde olduğunu 9 zaman bahçe ilk golünü kazandı. sonlarına doğru Fenerliler sol- Ankarada Maç Yapacak 
kÖpekler acı acı havlamaya baş· anlıyorlar. Meğer bir adam öldür. Bu gol İstanbulsporluları can dan bir hücum yaptılar. Rebii, Fenerbahçe • Galataoaray ku-
lodılar .. Duvarı.o üstündeki gölge düğünü zannetmiş, korku ve ne- \andırdı ve hücumlar biribirini topu ortaya geçirdi ve sarı la- lüplerimiz bu hafta milli küme 
..Uandı. Havada bir kavis çize- dametle çılgına dönmüş.. . Bu takip etmiye başladı. Çok gü. civertliler güzel bir atakla Ü· maçlarını yapmak üzere Ankara
reolc arka üstü yola düıtü. Bir cis· manzarayı görünce imamın oğlu zel bir oyun seyrediyorduk, fa- çüncü galibiyet gollerini de ya gideceklerdir. Ayni zamanda 
min sukutu, bir inilti, yaralı bir da azizlikte pek ileri gittiğini far- kat hakemin çok fena ı'dares'ı 19 Mayıs spor bayramına tesadüf 
.es

·. kediyor, gu'"lmeyi, alayı bı' r tarafa kaydettiler. Maç ta bu suretle -~en pazarte · gu·· ·· d Fe İstanbulspor lehı'ne olan 'ceza- 3 2 F b h · · = sı nu e ner· bırakıyor. Toplanan kalabalık - ener a çenın galibıyeti- bahçe • Galatasaray muhtelitine 
susuyor. ları aleyhe, aleyhine olanları da le neticelendi. Ankara muhteliti bir maç yapıma. 

Süleyman Çetin bu netice ile lehine vermek hususundaki ga- Günün son ve en mühim ma- 01 teklif edilmiştir. Bu teklif esas 

- Ah. yandım. 
Sonra acı bir sessizlik ... 
Süleyman Çetınin elinden çif- karşıla~ınca bir müddet şaşkın rip kararları yedi sekiz bin kişi- çını Galatasaray • Beşiktaş ya- itibarile kabul edilmiş olduğun· 

te yere dü,tü" Ne yapmıştı bu şaşkın etrafına bakındı. Istırap, yi maç seyretmekten tiksindi- pacaktı. Şampiyonada hakika- dan Fener - Galatasara.y - Anka
adam? Köyün en ağır ba~lı bu elem. acı ile dolu bir gece geçir· recek şekilde idi. Hakemin bu ten alakalı idi. Samih Duranso- ra muhtel iti Ankarada oynıyacak. 
adamı ne işlem••ti? Hiddotle · · K d.i b · b f d ~ mı,tı. en ni ütiın ir gece ka. ena i aresile oyunda bir hadi- yun idaresindeki bu oyunda Be !ardır. 
kalkmış, fakat ta.mir kabul etmez · ı J tı sanmış, namu• u adamlara se çıkmaması doğrudan dog-ru- şiktaşlılar askerlerin tekrar oy Darüııefakalı Murat Fenere Girdi 
bir zararla otu~mu~tu •imdi. Bir h h d d k iki ağaç şe~tali için. bu ';~·pılacak f!la sus ayata ve a e ere ce- ya yirmi iki sporcunun hüsnü naması hususundaki karardan · Darüşşefaka Jiseeinin müdafii 
hır iş mıydı? Bu cinayete ne lü- ~7n~:;:J'~~~~iğ~:~~i~i:'::~l·i~i:: niyetlerinden ileri geliyordu. istifade ile takımlarına İbrahim Murat F enerbahçe kulübüne inti. 
zum vardı? Fenerbahçeyi yine hücumda ve Hüseyini almış bulunuyor- sap etmiştir. Önümüzdeki hafta-

tiğ1ni ve dünkü &ibi namuslu bir 
- Kı>til mi oldum ~mdi? adam olduğunu haber ahnea kor- görüyoruz. Küçük Fikret kale- !ardı. Şu kadro ile sahada yer dan itibaren F enerbahçe takımın. 
Diye oöylendi. Başı döndü. kulu rüyadan uyanan, hayata ye. ye girerken hatalı bir şekilde aldılar: da yer alacaktır. 

Gözleri kanrch. Ne yaptığını, ne nidcn doğan bir adamın sevinci- durdurdular. Fakat hakem bu M. Ali - Yavuz, Hüsnü _ Dünkü Maçın Hasılatı 
yapacağını bilmiyerdı: odasın> ni ve ferahını duydu. Şakacı deJj. bariz vaziyete de bigane kaldı. Rifat, Halil, Hüseyin - Sabri, Dünkü maçta 2677 liralık ha-
ko~tu, kapandı. Dünya gözlerin· kanlının kendisine verdiği azabı Uzaklaşan top Fenerbahçe mü- Hakkı, lbrahinı, Şeref, Eşref. silat elde edilmiştir. 5 700 kişi 
de simsiy«h kesilmişti. Düşünme. ve iizüntüyü derhal unuttu ve af· dafilerinin hataları ve bu fır- Sarı kırmızılılar da Beşiktaş otada bileti; olarak girmi1tir. Stat 
ğc ba~ladı: fetti ve dedi ki: ' sattan istifade eden fstanbul- karşısına şöyle bir kadro ile di- sahibi olarak Fenerbahçe ve Be-

- Şimıdi ne olacırk? Yarın - Bütün şeftaliler sizin ol.un, sjor sol içinin güzel bir vuruşi!e zildiler: şiktaş kulüpleri 677 şer lira, Ga-
iandarmalar gelecek. Ellerine ke b.ir taneaini bile kendim için iste· beraberlik temin edı"ldı'. latasaray 452 lira, 300 kii'sur lira 
f.-pçe vuracaklar. Onu Adliyey; y k d h' L. Saim - Faruk, Adnan - da lstan'bulspor almı~tır. 

k 
mem. "' ın a ır K·uzu çeviririz Beraberlik Fenerbahçeyı· bı·r Musa, Enver, Halil - Sala'-

verece ler. Zinda1>a atacaklar. de hep beraber yeriz. 
Köyde rezil olacağrm . Tahkikat, Sema Sadri parça bozar gibi oldu. Müdafaa hattiıı, Bülend, Salim, Eşfak, 
==;==~~:::::::::::::::::=:::== hattı büsbütün tutunamıyacak Mehmet Ali. 

( 

bir hat aldı. Bu bozgunluk ara, Oyunun ilk dakikaları karşı. 

Ş d B d 
" sında sarı siyahlılar ikinci gol- lıklı hücumlarla geçti. Beşik-

\ u n a n - u n a n 1 lerini de kazandılar. 1-0 galip taşlıların yaptıkları ini~lcr da-
l vaziyetten 2-1 mağlup vaziye. ha tehlikeli oluyordu. Nihayet, 

Gökten Düşen Bir Hediye 
Jngiliz baraj balonları ekoerı· 

J"etle rüzgara kapılır, ~ider, Is
. vcç topraıkları üzerine düşer. is~ 
veçliler, pek •ağla.m bir kuma~
tan yapılan lbu balor>lardan isti
fadenin yolunu derhal bulmuşlar 
ve kesip ım.u.,amlba yapmağa baş. 
lamı~lar. Bu 1bezlerdcn yapılan 
muşambalar pek çok rağbet gör· 
mü tür. 

Greta Ga rbonun Gülüşü 
Mc•lııur sinema yıldızı Greta 

Carbo, daıma meyus bir çehre 
arzedcrdi. Neşeli olduğu ve ttül· 
düğü hi~ görülmemişti. Filmlerin. 
de bile ayni hali muhafaza edi
yordu. Daima ciddi ve ağır film · 
ler c.rvirivordu. 

Fakat, son filminde, Minotch· 
ka' da aksine, başından sonuna 
kadar gülii)'<>r, .güliiyor, gülü-
yor . .. 

Terlik Yerine Kullan ılan Ku~ 
Yuvaları 

Rornanyada Tuna nehri bo
yundaki köylerin kadınları para 
verip le terlik almazlar. Civar 
ormanlardaki ağaçların üzerine 
çıkarlar. Bjr cins vahşi güvercin· 
lerin yaptıkları yuvaları alırlar, 
ayaklarına g<"çirirler. Bu yuvalar 
kıldan ve çok sık yapıldığı için 
uzu" müd·det dayanıyormuş. 
Mahzuru tahtadan yapılan Sa
bolar gibi kaba ve bicimsiz ol· 
ma!tdır. · 

te düşen sarı lacivertliler tek- siyah Beyazlılar oyunda bir ha
rar canlandılar. İstanbulspor kimiyet kurmağa muvaffak ol
kalesini bir tazyik çemberi içi- dular. Galatasaraylılar Beşik
ne aldılar. Fakırt baskıya rağ- taş sol cenahını tutmakta güç. 
men gol kaydedilemedi ve dev- lük çekiyordu. Çok geçmeden 
re de bu suretle 2-1 İstanbul- ortadan bir hücumda Şeref 
spor aleyhine neticelendi. Hakkıdan aldığı bir pasla kale-

İkinci devrede sar ılacivertli- ye kadar girdi ve topu ağlara 
lerin gol çıkaracakları tahmin taktı. 
ediliyordu. Nitekim daha ilk da 
kikadan İstanbulspor nısıf sa

Beşiktaşlılar 1-0 galip va
ziyete girdikten sonra tazyik 
daha ziyade arttı. Sağ açık Hay 
ri, gelen fırsatlardan istifade e
debilse idi, siyah beyazlılar gol 
daedini de arttırabilirlerdi ve 
netice değişmeden devre 1-0 
Beşil;;ta§ın lehine sona erdi. 

hasına yerleştiler. Bilhassa kü
çük Fikret vasıtasile yapılan 
hücumlar İstanhulspor kalesini 
müşkül vaziyetlere sokuyordu. 

Sağdan açılan bir Fener hü
cumunda küçük Fikret takımı
nı beraberliğe ulaştıran golü de 
sıkı bir şiltle kaydetti. 

Bu beraberlik sayısı İstanbul 
sporlulara büyük bir hız verdi. 

İkinci devreye sarı kırmızı
lılar daha canlı başladı ve üst
üste bir kaç hücum d3 yaptılar. 
Fakat müessir değildi. 

Kadıköyünde 
Hava Denemesi 

Dün sabah Kadıköyünde hava 
denemesi ve paraşüt tecrübeleri 
yapılmı,.ıır. Kadrköyde muhtelif 
yerlerde yangınlar çıkarılmış, çö
küntüler yapılmı'l'lır. Pasif korun
ma ekipleri faaliyete geçerek yan. 
gınlar söndürülmü~ ve çöıküntüler 
tamir edillmıİ~tir. 

Paraşüt tecrübeler.inde de pa.
ra~ütçüler ekipler tarafından za .. 
rarsız bir hale sokulmu,tur. 

Kalamış Vapuru 
Bir Motoru Batırdı 

Dün saat on ikide, Haydarpa· 
şada i•kelcyle mendırck arasında 
1 1 O ton buğday yükiyle seyret· 
mekte olan Edre111it belediyeoine 
ait t. Bizim motör > e Dcnizyolları 
idaresinin Kalamış vapuru çarpa. 
rak batırmı!!hr. Kaza esnasında 
nüfusça zayiat olmamıştır. 

Denize dökülen buğdaylar Li· 
man idaresinin vesaitHe çıkarıl .. 
mıttır. 

Altın sorguçlu Balıkçıl ku,la
rı latanbulda tek bir yel'<le yuva 
tutatfar. Eyüpte .. Evet Eyüp ca
miinin ·birinci avlusundaki üç 
y~lı çmardan baŞka latanbulda 
bu kuşlara lcıoltarını açan hiç bir 
ağaç yok:tur. 

Göç zamanı siirülerin·den ay· 
rılan malül leylekler de hu çinar. 
!arın lrirer kümes haline 41elen 
göV'delerin.dc yer ve yuva bulur· 
lar. 

Bizanalı ve Türk İstadbul her 
nedense leyleği sevmez. Surların 
kucı<kladığı şehrin içinde leylok
l-erin yuva kuT1T1aların1 istemezler. 
Bizanslılar Altıme•merde bulu
nan bir leylekihe>•kelini; lotanbu· 
la 1eyleıklerin ıgllımesınl ımıe'l1• e 
memur editmiş bir tılsım gihi ta
nırlardı. Tü•klcrde l.ıanbula ley. 
leğin girmesini yasak edenin Fa~ 
tlhin hocalanndan MoUa Hay
reddin olduğunu k>Jbul ediyorlar. 
Molla Hayredıdin Unkapanındı<kı 
• §imdi Üç r.ıihraplı adını alan -
ca·miini yaıptırırken bir leylek 
gelmi~. iak lak! Diye ötmüş. Bu 
na.ho, ötüş .mollanın sinirlerini 
bozduğu için b:ı.ğırmış: 

- Bre hey kuş! Var lolimboL 
dan taşra feryad eyle!.. 

Molla Hayrcddinin bu emirle· 
ri derhal taibik yeri bulmuş, bü· 
tün leylekler lstanbulun içinde111 
başka köylere ve kasabalara hic• 
ret e!m.i.,ler. ( 1 ) 

Ba1hkçıllar kendilerine misafir .. 
pervcrl:k gOOteren Hazreti Pcy
g:ımberin alemdarı Eba Eyühe 
karşı her sone ıükran borçlarını 
Ö<lerler. Bu uzun bacaklı ve uzun 
boyunlu mahluklar nankörlük bil
mezler. Her sene ka.falarını süs .. 
leyen altın -sorguçlarından Jkjşer 
teli Hazıreti E.yübün türbesine bı
rakırLar. 

Bu $Uretle türbenin kubbesine 
altın tüylerden 'biTer çelenk örer. 
ler. Bu; E.bu Eyyi>"bjn manevi bir 
mazhariyeti olarak kabul edilir. 

Evliya Çelebimiz E.bu f.yüıbün 
balrkçılara kar§ı iÖOlerdiği bu 
misafirperverliği ·de gözden ka· 
çırma~~. eeya:hiltnameaine §ÖY'" 
lece gcçirmİ!ı'.İr. 

«E:ırübün ..b ve havası latif, 
mahbup ve mal>bubesi memduh
tur. Ayan ve eşrafı çoktur lakin 
halkının ekseri ulemadır. Eyüp 
şe!mnin has beyaz dcımeği, kay· 
mağı. yoğurdu, şeftaıli.si, kays.aı 
me~hurdur. ve haremi Eyüpteki 
çınar ağaçla?ında yuva tutan ha· 
hkçıl ku;ları her ısene ba~laTından 
ikişer tel tüyü kul>bei pÜr envarı 
Eyüp üzre ihda ve isar ederler> 

PeygAmberin Alemdarı E.bu 
Eyüp Emevi halifelerin birincisi 
olan Muaviye zamanında H 5 1 
vılıni.. ~ 3. lstanbulu muhasara eden 
İblii:n askerleri jçinde idi. Bizans. 
lılar onu Eğrika.pı önünde taşa 
tutarak yaralamışlardı. Zaten i•· 
halden m,uotarip olduğu için ya· 
ralara mukav-canet edemlyerek 
ölı.rüçtü. 

Onu arkadaıları o vakit Koz· 
midyon denilen bir yere gömm.Ü§ 
1-rJi. Fatih lotan bulu muhaoara 
ed~rken hocası Alqemseddine 
şöyle bir sual 90rmu~tu: 

- Şeyhim 1 Ebu Eyüp Hazret. 
ler~n:_. mez ... rı nerededir? 

Mükaşefe sahibi olan Ak,em• 
seddin biraz dii~ündükten oonra 
bir o;mz..na girdi iri çınarlaTın göl 
ge:ediği bir yere pösteki.sini serd1. 
P-ıii~ıh ve bazı kumandanlu o· 
nu ta:kip ediyorlard1, Akşemsed
din iki rekatlı'k bir hacet namazı· 
na d...irdu. Namazdan sonra bir 
seocleye kapandı. Bu secde çok 
uzun sürmüştü. Yanındakiler: 

- Efendi kabri Eyyübü bula
madığı için hicabından uykuya 
vardı! Diyorlardı. Bu secde bir 
saat kadar sümnüştü. Başını ka'.l.· 
dlrdığı Z&man .gözleri Jcan çana· 
ğına dönmü~tü, Sultan Mehmede 
dönerek: 

- Sultanım dedi! Hikmeti hü 
da seccademizi tam kabri Eyüp 
üzere dö.şemi§ler. Hemen 'burası .. 
nı kazsınlar! .. 

11k kumayı Suıtan Mehmet 
vurdu. Üç arşın aşağıda ye~il bir 

somak.i göründü. Bu taş kaldı
rılınca altında Ebu Eyübün saf· 
rana. boyanmış kefen içinde teri1 
taze olan cesedi çıktı. Sağ elinde 
tunç !bir ımühür vardı! Mezar bir 
müd'det açık tutuldu. Muhataraya 
iştirak eden bütün Türk aokerleri. 
ne ve kumandanlarına münavebe 
\.le bu ceset gösterildikten sonra 
üstü tekrar kapatıldı. Bu suretle 
vefatında'n 806 oene sonra Ebu 
Eyübün mezarı ke~fedilmiştİ. 

Evliya Çelebi bu eomakinin 
Üşlünde kUfi yazı ile. Müriyyütte 
varih sahibi ise İbrani yazı ile 
cEbu Eyyübiitı kabridir> mana· 
sına gelen arapc;a bjr kitabenin 
.ulunduğunu •Ö)'liiyorlar. 

Semadımi zade bu mezar hak· 
kında şunluı da ilave eder: 

- Eba Eyüp t>ldükten '°"'" 
ka·Örinin üstüne nur yaityord0 · 

Bi~analı papazlar ona meıa.r ya'P• 
tılar. Ayak ucunda da bir su çık· 
mıştı. &ınu da bir kuyu halin• 
getirdiler. Mezarına ibranice bıl' 
de kitabe koydular. 

Fatih, •onra 863 H. yılında bU 
mezarion üstüne bir türbe yaptırdı. 
Daha sonra da cami ve medreŞt 
yapılm~ır. Tarihi hakikat ~dur 
ki burada eokiden Bizans ma:beı· 
!eri ve .sarayları vardı. Bunlar da.• 
ha evvelce Bulgarlar ta.rafında." 
yrkılırruştı. F ahh Eıbu EyYiibun 
türbesini yaptırırıken Bi.z.ane an· 
kazından istifade etımİftir. 

Bizans1ılar zamanında bu eeırıt 
çok ·mc,."'1urdu. Şark imparator!•· 
rı burada. tahta otururlar ve pat• 
riğin elinden ılıükümdarhk tacın' 
alırlardı. Bu. usul bir çolc Siz•"' 
adetleri gibi - bazı tadilleri• 1 
Türkl~re de geçmi,tir. Oam•" 1 

hükümdarları tahta geçtikten s~"'. 
ra Eyüpte kılıç kuşanma merasiı111 

ya,pılır ve Edfrnekapı yolu ile ,a· 
raıya dönülürdü. 

Ma.bedin havlueundalci çınarla! 
Biz:ana devrinden kalmı~tır. 13.ı 
çınarların altında bir de mu'k•0' 
des ayazma vardı. Kısmeti ç•~· 
m1yan, çocuğu olml)"an ıkız: ve k•· 
drnlar bir hezle bu ayazın••"' 
taşını lutaTlaT, muratları oluncl 
da buraya kur'ba.nlar nczrcderl<" 
d.i. Bu adet eski mahiyetind"' 
hiçbir şey kayıbctınedcn Türkl•" 
geçmiştir. ŞiTl!cli kadmla.r rnan..,. 
tınn tası yerine türbenin havhf' 

.. "111' 
açılan kapısının tunç tclkm•i 
mendille tutuyorlar Eğer mendı· 
le beraber el hafif .kayar ve or' 
narsa gönüldeki muradın veril'' 
ccğine hükmederler. Eşlip .~ 
ni iyi tanıyan. Ve eski i.detJer.l 0

1 

bilen rehberimizle bc:rahcr bu ~~ 
pını.n önüne gel....:ı ;;:.imiz zaman bı1-~ .. , 
rada genç kadınlar ve kızlar G",i 
d~k. Bunlar tunç tokmaiiı tutn' el 
ıçın sıra bddıy>orlardı. lçlerinO 
güzel bir !kız şen lcah'ka.halar fı 
!atarak kapının önünden ayrıldJ 

- Vali ahi mendilim !<•" 
kendine döndü 1 d;yordu. Y •'~ 
da.kiler hep birden onu tebrik(. 
tiler: ~ 

- Himmeti hazır okun ,eO 
muradını verecek t 1 

Bunlardan •onra ihtiyar b 
kadın kapıya yanaştı. Mendil~ 
çıkardı. Sağ tokmağa sardı j 
eliyle bir müddet tuttu. Men 
oynamamıştı. Muradı olmur0

' 

du. Teessürle oradan ayrıldı. ~ 
Rehberimiz bize bu tokJı' 

hadisesini şöyle izah etti: 
0
• 

- Yuvarlak tokmak tunÇ1\ 

dır. El ile tutulursa mesamat!:, 
terler madeni tuttuğu için el ~ A 
maz. Kadınlar bu tokmağı ')~ 
mendille sılll3rkı tuıarlar ve 01 
tarafa. doğru çevirirler. Bu sırj ~ 
mendil c.ililı madenin ü~tün ~ 
bittabi kayar. Bu kaymada ır..iO 
vi bir tesir görenler aldanırlaI• ~ 

Tecrübesini yaptık. Hakik,.ı' 
öyle oluyordu. ., 

Ben bundan sonra Bizan• l 
digan olan ihtiyar çmarlarırı d•~ 
lanndaJr.i balıkçıl yuvalannı "?-,, 
dım. Ortadaki ağ;rçta 25, &31Jı 
dakinde 1 O ve solundakinde 
12 yuva vardı. Jı 

Her oene balrl<;çıltar yaVTll1•'1; 
beraber 'lii•benin üstüne 376 ,r.' 
atmak suretile E.ba fqyübün d' 
safir.perverliğini kar§ı]~yor]ar 

mektir. ıJ 
İbrahim Hakkı KON°f-" f 

(1) Evliya ÇelcbL Cild ı, •aP~ 

Bir Yaralama 
Vakası ff 

Evvelki gün, Aksarayda ota 1' 
Rıza. Uo Ga1atad& oturan öırıel' " 
maz kavga etmişler, ve iş to'k.a.t:J "' 
diği bır srrada Ömer Yıımaı· ~ 
ğmı çekerek Rı:ı:ayr kolundan ) ,ıli 
1amıştır. Yaralı hastahaneye 1' 
rıırnı,, suçlu yakalanmıştır. 

Çorlu Mezunlarııt111 

Çayı i.r'ı 
Çorlu (Vatan) - Cürnh"~ıi" 

okulunun bu seneki .rneı.tı rtı'A 
mektep salonunda bir çaY ver~ 
ler, çayda örfi idare mahl<~ı 
reisi General Ihsan Ilgaz. k". ,~• 
kam Nasuhi, müdür ı-Jo• '.ıı 
T .. ~·"" emoçin, Belediye reıoı ~ 
Müddeiumumi Hakkı H~kerS•~ 
muallim Hilmi, Ba .. muallirn ~el' 
ye, Baş muallim Zekiye. m~•~" 
ler muallimleri ve güzide rıtJ' 
liler bulunmuşlardır. Sınıf d 4ıl 
!imi Hasan Can mezunlar• .. • ,1. 
lilere tanıtmı~. talebenin f11d',Jı 
kı ve nutukları dinlenerek 
fılını~tır. 
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~ 
N ~atanbul icra •memurlarından 
•ırn Kunter hakim mua.v.inliği

ııc · o~ icra memurlanndan ihsan 
iıır Ankara müddeiumumi mu. 

HYİnliğine, Bursa icra memurtı 
11Y<iar o~küdar icra memurluğu_ 

lla nakil ve tayin edilmişlerdir. 
ÖLENLERı -----= 
. E: :<İ 8~drazamlardan rahmetli 
'· Paşanın torunu ve hat:biye 

ııa~ırı rahmcotlj Nizan Papnın ....... 

k Az "l .. .. c 1 
ızı raarpat o muftur. enaze. 

si bugün Sanyerden kalıchrıla<:ak 
ve asri mezarlığa gömji~ecektir. 

Koncreye Davet 
lstanhul Eskrim ve jimnastik 

yurdu umumi katipliğinden: Sa
yın azamızın 24/ 5/ 94 1 cumarte
si günü saat 17 de Taksimde Te. 
nis • Dağcılık kulübünde fevkala
de toplantıya teşrifleri rica olu· 
nur. 

Ruzname: 
Tenis - Dağcılık 

birl~ek. 
Kulübü 

- -
Yardım 

Gittikçe 

Bollanıyor 
<ısa.ı 1 !adde) /X/ 

le h erk es aylardanberl kendi 
ken dine şu suali sordu: 

«Acaba im dat kuvveti vak
tinde yeti§ecek mi, yetişmiye. 
cek mi?> 

A merikadaki gidiı; iptidalan 
sabırsız ve sinirli bir seyirciyi 
çıldırtacak kadar yavaştı. Daha 

Metristepe'deki Merasim 

ile bir buçuk sene evvel Amerika
lılar şu meselenin mUnakaşa
sile meşguldüler: «İngilizler; pe 
§in para vermek ve kendi va
purlarlle b u radan gelip almak 
suretile bile olsa haııp malze
mesi vermek bitaraflığa uygun 
mudur, değil midir?> 

(:Ba.'!ı ı incide) / / j 
Makus Talih Yeniliyor 

t •ll.ı~ ı.ik lnönüuü uz.un kaııutu, 
~k~k kaJpatı ne dlmd[k ,.e '\'akur 
tıı Uic Metrlı;tepe üzerinde giirllr gl
h olıı3 orum. Meydan muharebesini 
ı:: ttııeden ldare edlyordu. Gözlerin. 

1 ınııtıaka nıuzafJer olmak azbn '\'e 
r:ı.cı 
ıı_ eı.ının at~şl yanıyordu. Türk 
h ~1~nln yarata<',ağı zaferi Umltle 

1 'l~orııu. Harp me.}danmda coşan, 
.... ·ı, köpüren, 8ahlanan Türk tıUn-
""l • 
1._ rı bir "ere\-an halinde geriliyor, 
~rr 
~ordu. Kanlı .muharebeler netl-
lı._ e bazı toplar ııwıtu. Bazı me
nı. lı•naıar lnrrldı. }"akat Türk 11ün 
hı ö, Türk imanı kırılmadı , .e hlç
d~ ~n lnnlrnıyacak! Teııeler el
l"ıe ele gidiyordu. Akşam bu t~ııe· 
ili dÜIJrnan .l erleşmh:tL Düşmanı 
b-._k llzımdı. :Fırka kumandanları 
~tin, Kemalettin Sami, Arif, NCi.
t fırkalarının başında bnğaz bo
.::- dcwüşüyorlardı. Birdenbire or
&I 1tı hazin, 1<;11 bir !liikllt kapladı. 
1\ ~ecUn Çelik ellerinde J llkselen 
~ha) ral'ı J en iden l\letrl tepe) r 
~ lştt. Düşmanın M"·lett, lnönü 
leıt lllnde lnrıldı. tnönll, orada mll-

ı.. lnakfuı tallinl J endi. 
t '

1<:1nlZdc !nonU schitlerintn nnala.
~babaları, kardeşleri var. Se\•gilı 
~Uerının azız hatıraları için gö
tts ~e hıçkırıklar, gözlerde ya_,lar 
llt l'lh- gıbl oluyorum. Fakat bunlar 
Ol '4dı bir ıstırabın ifadesi değildir, 
~~ltıaz. Bunlar, her Türk kadın ve 
l' ~!tının vatanın kendilerinden lstl:ett !Cdak!lrlığı yııpacaklarma alt 

lllattan doğan sevmcinin delilleri-

t.!ilterih Uyuyunuz! 
'~y ~I ~bitler: ., izi iirt~n hir 
' tıep,..... ....... ralla& ,,. 
,.~1'-ta. uyuyunu7.: Bu«ftnUn kYT· 

' 'l'tırk orduııu lriu.at Türk mll
~1• lctı>ndl!lldfr, Türiı: Jıuclutlarma ....:!iz eden kim oluna olaua, 111-
'- C: ~nnem ayaklanıp 'karşımı· 
~ın, ı>lze me,·dan muharfıbenizl 
"e 1 ıran lnönUnUn yüksek sevk, 
~~I alhnda onunla ı:arpı'Jllllll• 
"" trnı.,tır. Jlpıılnlzln l'lhanın ııııta 
~y~~ıuna Uh'lk :fedakArhklar ya

'-~'ta her nklt hazır olduğunu-
!l enılndlr.» 

«e ın~ı Seyfi, dlnllyenler Uzerln· 
~f0k derin bir tesir bırakan hıta-
arı tıtn sonunda törende hazır bulu

"'-11>·lıa"a generali Zekinin, İnönU 
l'ttt ınde dö\'ilştUğ'Unü ve ağır su
~f!tı e Yaralandığlnı hatırlatmış ve 
4tı;;aı Zekiye sevgi ve saygı l!a-

nde bulunmuştur. 

.\ ~k.ra Belediyesi Adına 
tı>'e~ltara Beltdıycsi adına söz söy
"4r gazetacı arkadaşımız Mecdi 
4~1~tın heyecanlı nutkunda şöyle 

~lr: 

-~ .... -,tt!I'• uyuyun He\0 glll ı:ıehltl f'r ! 
~ tl fteıJlller sizden aldı,dan e
••.. ::-tı tutmasını blllrler. Atatürk .....,tt ki: 
..... ":' t?n-.""lQ ..,.kUn dUtmanı y(ıktur, ,·anıa 
,.. 1naanııtrn dtl!pnanıdır.» Şah
~htırıuııarla dolu bir IUemln 
~it a biz dü,.,,anı detti. hnar 
"- etlertmtze d°'·arn edebilmek ı
t'-"11. \e tabiiliğin a\·detlnl bekll-

lf~ 
~l! s_ laman Çanakkaleler, İn!SnU 'it karyalar, Dumlupınarlar yara
~lllrk ltudretteylz. Millet tetikte; A
~r Yanınızda, lnörrU başınız-

bokto ~nıı r KAzım !sınan vakur hıta-
t..._ fl {femtştır ki: 

"- -.!"Öntı zaferi bir 11ürll ha,.ne· 
~ lanrı«'ı ,.e anaındrr. Bu mu
' 4 Yıllanmış tarzda bfr çarpı,. 
settldlr. Daha üııtlln mi'&na ' e 
~I) etı ~ardır. İnönü tam mUU 

~ bir ayaklanma 'e ltıtllil 
4- l'ıtlal in remzidir. A)-nl zaman
ıı.,. .. llıı \e rnAne,1 kunetln makl
~I tlinlDtünQ labat eden ilk hA· ... 
lı.~~ ..._ \.ı \e mübarek şehitler! Bl-
~ • rtine,, her gün 8lzl selı\m· 
"'ta ~n dofu.} or. KAlnat yıkılın
~tı r bu 'azlfeslne devam e
"' 11&.. "· Bize \'erdlklerlnlzden zh·a-> -llret • 't\t. llkıertnız için mlnnet duyu-
~llıaı it, bize ıte\'e seve ölmeyi öğ-

:ıı:. 

1 ••t1nıı 
~ıı ide bu lnönU, başımızda o 
Gı~ •• Sızı tarih huzurunda utan 
}(~atı& •• 
ttıtı Y&. Hsesı edeblyat öğret'Jne
'l'ur~un Cem. bugünkü hıtabesl 
~ \'atanı hıtabetlnde eşi az 

r Yaı atmıştır. 

Bu kıymetli hatıp, ırUcalen de
ml~tlr ki: 

<Mümkün olsaydı on sekiz milyon 
TUrk hepsi buraya kadar gelirdi. 
Fakat bugün, hepsi bu tept'lye, bizi 
yeniden yaratmak için can \'erenle
rin diyarına bakıyor. BütUn millet 
biliyor ki, !stlk!Ale, istikbale gl'den 
yol buradan geçer. Ben susayım ... 
Sen söyle Mehmetçik adsızım, asla
nım benim, sen söyle ... Bu yeri şehit 
ler kAbesl yapan .Mehmetçik söyle ... 
Kimsin? Hangi köyün, hangi ananın 
tomurcuğusun ... Susuyorsun. 

«Pakat, sükütun ıtözden beliğdir. 

Sen, Atatürk soyundan, l nönü bo
yundan değU ınılı;ln ': Biz de o HY· 
dan, o hoydanız. Tarihin bir ka ra n
lık gününde idik. ''atanın ıtö~ııU de· 
ilk, dt'"!lk, yürt-ğl kan lçlnde3 dl. Bir 
\'atan parçalanıyor, dünya tıuııuyor

d u. l~te o zaman milli , ·!edan uyan
dı; uyanan mRll \"kdandan bir kah
raman doğdu. Glil yüzlü, gUMıŞ ba.'h 
Atatürk, ruhunu ruhlarımıza kata n 
ebedi Tiirk ... Bu ebedi TUrk te, ken· 
dine eş, ''atana güneı, olmak üzere 
bir kahraman ııeçtl: lnönü! Bf'yaz 
ba.'}ı ak bulutlarla öpliıfen baı}unızda 
bir ba)Tak gibi yükselen lnönünUn 
emri altında bir tek yt\rek, bir tek 
bilek K'lbiyiz. Bize dokunmasınlar. 

Bir lııı;nii yaratanlar, her tepenin üs 
tünde yeni bir İnönü yaratabilirler. 
Bunu bil Melnnedlm, anlaaım.. Ve 
rahat uyu ... » 

ESkiı:ıehil', edebiyat öğretmeni Ce. 
mal Duru demi,tır ki: 

Amerikanın yansına yakın 
kısmı bun a taraftar değildi. 
«Aman, sakın bunu yapmıya

lım, harbe sürüklen ir> diye dü
şünenler ve mihverin propa
gandasına kendisini bırakanlar 
çoktu. 

Daha sekiz ay evvel Cilmhur
reisliği için seçim yapılırken 
Vilkie bağırıyordu: «Sakın Roz. 
vclte rey vermeyiniz, bizi har: 
be sürük ler.> 

Dört ay evvel, Roozevelt, ia

re ve kira kanunu n a .ait müna

kaşayı açtığı zaman şu suali 

sormuştu : 

«Komşunuzun evinde yangın 
olduğunu ıgörilrseniz kendisine 
yangın h ortumunuzu vermez 
misiniz? Para filan düşünmek 
hatırınızdan geçer mi?> 

Bugün «komşuya ödünç hor

tum versek mi, vermesek mi?:. 

münakaşası çok uzaklarda, çok 
sönük kalmıştır. 

Amerika, bizzat yangın tu
lumbasının başına geçip yangı
nı el birliğile söndUrmeğe az
metmiş görün üyor. 

A merika Harbiye Nazın Al
cKanlannız bayrağımız olarak dal manlara açıkça meydan oku

galanıyor. Müsterih uyuyabilh·siniz. 
Milli Şefimlzden, elleri!> kumandası. yor: «Malzeme taşıyan vapur-
nı alırsak, sizin yolunuzda yUrüye- lara biz bekçilik edeceğiz. Had
ceğiz.,. diniz varsa üstümüze silah çe-

Bursa. heyeti adına söylenen hıta- kin.> Diyor. 

IHıden: Sekiz ay evvel harbi umacı 
«Aziz şehitler ... Siz fani değilsiniz. diye göstererek Amerikahlan 

Ruhunuz nı:Udcn nesne geçiyor. sız I korkutan Vilkie bugün bambaş
kurtarıcı, bız kurtulan vatanın ko- ka bir adam kesilmiştir. İngil
ruyı.ıcusuyuz. Buna. inanın, rahat u- tereyi gezmiş. görmüş, cdünya-
yu~-un ... > b 

nın şu veya u yerinde değil, 
Bilecik mllmessiU. ayni nevi vata-

nı heyecanları gUzeı bir hıtabe ne tarihin ta içinde gezer gibi h is-
lfadc etmiş ve hariçteki <hasta a- ler duydu m> diyerek derin he
dam> tellkkislnln, lnönU zaferi üze- yecanlar için de memleket ine 
rine yıkıldığını söylemiştir, dönmüştür. 

!şte, Bozöyük Belediye Retsinin, G eçen gün N evyorkta 18,000 
ııade ve vekarlı son sözU: kişinin huzurunda tam mana-

«Burada 140 mezar ,·ar. lı:lnde se. sile bir ha11p nutku söyledi ve 
klz ytlz şehit yatıyor. Ruhlarının lıı- şöyle bağırdı: «B. Hitler, bizim 
tlrahatl ~in s izi, bir dakika aükClta 

gibi bir milletle çatışmamıştır. da\·et .edfyorum.» 

Bu davet üzerine bUtün baı:ılar say 
gı ile eğildi. Tayyare ile topu, sün
gü ve imanla tepeleyenlerin bUyUk 
huzurunda herkes, Tilrk mllletl var
lık ve mukavemet kudretine olan de 
rin lmanmı tazeledi ... 

Haydi kendi taptığı ilahlara 
yalvarsın da kendini bizimle 
karşılaşmaktan korusunlar!> 

Harbin yeni ve bilsbütün kı
yasıya bir safhasının arif esin
deyiz. Amerikanın filen işe ka-

A' E. YALMAN rışması belki de .gün meselesi

Almanlar 

Suriyeye taarruz 

Edeceklermiş 
(Bafı 1 Jnclde) / / J 

Bütün dü~man hedefleri topçumu. 
zun menzili dahilindedir. Düpna. 
nın hiçıbir binası ve deposu kal-
mamı~tır. 

Cenup cephesinde hiçbir deği. 
şiklik yoktur. 

Londra radyosu R utlba' nın in· 
gilizler tarafından işgal edildiği· 
ni bildirmi,tir. lngilzler Rutba'yı 
haber verdklcri için, aldrklarını 
zannediyorlar. Taarruz 20 saat 
sürmüş ve bu e8na<la lnziliz top
çu ve hava kuvvetleri müşterek 
hücumlarda bulunnluılaroır. Ku
mandası a1tındaki lngiliz kuvvet. 
!eri kıtalanmızın mukavemeti kar
sısında gar'be doğru çekilmişler
dir. Şil,!ldiye kadar müdafaada 
kalmış olan kuvvetlerimiz taarru. 
za geçmittir. 

P etrol Mmtakaımdaki lnıilizler 

Londra, 11 (A.A.) - Lon
draya gelen haberlere göre, Mu
ıul' da ve Gayyare petrol mınta
kasmda bulunan bütün İngiliz 
tebaası hayatıta ve sıhhattedir. 
Musuldaki İ ngiliz konsolosluğuna 
iltica etmiş olan bu lngilizler ma. 
halli makamların himayesi altın
da bulunmaktadırlar. O havalide 
ki büitün Jngiliz tebaası kadınluı~ 
tahliyesi muvaffakıyetle başarıl. 
mı§tw .. 

dir. J apon tehdidi, ne tesir ya
par bilir misiniz? Azıya gelen 
bir boğayı büsbütün kızdırmak 
için kırmızı renkli bir şey gös
termen in yaıpacağı tesiri ... 

Amerikanın yardım ve işti
raki ne demek olacağını bala 
bilmiyenler var. Bu genç ve 
canlı memleketin ytiz otuz mil
yon halkı, milyar larca serveti, 
hudutsuz ham maddeleri, geniş 
ve olgun san ayii cidden karşı 
durulmaz bir kuvvettir. Rozvelt 
iare ve kira kan unu nun kongre 
den çıkacağını ıpek iyi bildiği 
için san ayi seferberliği hazır
lıklarına kanu nu n kabulünden 
aylarca evvel başlamıştı. 

Ekilen t ohu m larm b içilm esi 
için ne kadar zaman lazım ge
leceğini anlamıyanlar a lay et ti
ler ... ileri geri söylendiler. 

Halbuki şimdi mahıul zama
nı gelmiş, her teY teşkilatlan· 
dınlmı§tır. Her aym mahsu lü 
bir ay evvelin den fazla ve Al
manyanın bUtUn imkln ve vası 
talannı zorlıyarak yaıpabilece. 
ğinden ~ok üstün olacaktır. Di
ğer bir sütu numu zda okuyaca
ğınız bir yazı bu nokta hakkın
da size daha esaslı bir fikir ve
rebilecektir. 

Muvakkat bir mahiyeti ha
iz olan şu veya bu hadise göre
ceğimizi şaşırtmamalıdır. Harp 
m u kadder olan neticesine doğ
ru gidecektir ve günden güne 
artan bir süratle ... 

VATA~ ------------ 5 %' i 

o Telgraf, Telefon ve Ajans· Haberleri D 
Yunan Dananması Vapur Kafilelerini ln9iliz iş Nazırının Alman - Fransız 
Ağır Zayiata Himaye Meselesi Nutku Anlaşması 

Askeri Değilmiş Uğradı 
Hanya, 11 (A.A.) - Yunan Ege 

Ajansı bildiriyor: 
.Alman taarruzuna karşı yapılan 

mukavemet esnasında Yunan donan 
masınm Uğradığı zayiat hakkında 

salAhiyetll makamlardan aşağıdaki 
malQmat alınmıştır: 

ı - Psarea destroyeri ı:s nhıanda 
batmıştır. 

2 - Kral Jorj destroyer\ Sellnlk 
körfezine giderken 12 nisan gecesi 
hasara uframış, tersaneye çekllmlı:ı. 
fakat sonradan dü~anın eline geç
memesi için havuzda batırılmıştır. 

3 - Hidra destroyeri seıanlk kör
fezinde gtderken 23 nisanda öğleden 
sonra 20 kadar bomba tayyaresinin 
hilcumuııa uğramıştır. Destroyere ıso 
bomba atılmıştır. Bombalaı'!!an biri 
destroyerin kumanda köprü.süne isa
bet etmiş, süvari fle iki .subay ve 20 
asker ölmUş ve diğer elli askerle tor 
pldo 111otlllasımn kumandam yara· 
lanmıştır. Destroyer son ana kadar 
hiç ateşi kesmeden 6Uratle batmış
tır. .Ağır surette yaralanan sQ\·arl, 
kendisini kurtarmak lstiycnlere c:bir 
kumandan gemisinde kalmalıdın 
cevabını vernniştlr. Bombardımanla 
yaralanan askerler de kendlleı'İlle 
yardrm etmek lstiyenlere <lop ba_,ı
na. koşunuz, yaşasın Yunanistan> di
ye baA"n'mışlardır. 

4 - Teyla, Kizikos, Kldonlal, Klos, 
Prolssa, Pergamos, Alkiyon, Aretus. 
sa, Dorts ve Tetıs adlarındaki küçUk 
torpidolar da 7 nisandan 28 nisana 
kadar şarki ve garbi Yunanistan su. 
derken bilyük bombaı'!!rmanlara uğ. 
ramııılar ve batmı9laı'dır. 

~ - Es'ki Kılkı.ıı zırhlısı tersanede 
bombardıman neticesinde yanarak 
batmılftır. 

Bütün Yunan donanmasından yal
nız denizaltıları, bir kaç destroyer 
ve A varof kruvazörü kurtarılabil
miştir. 

Karşılıklı Hava 

Akınları 

Nev.york, 11 (A.A.) - Nev- Londra, 11 (A. A.) - }ş na-
yoı1k T.imes gazetesinin Vaıington zırı B. Bevin çıraklık devresinde 
muhabirinin öğrendiğine göre, B. bulunan ameleden müreklkep bir 
Roosevelt, çarşamba günü Pana. dinleyici ikütlesine hıtaben bir 
meriken ittıhadı toplantısında n,1ı1tuk irad ederek gece bombar· 
aöyliyeceği nutukta harp malzc dımanlarına karşı yapılan müca
mesi nakleden vapur kafilelerine delcde elde edilen telakkilerden 
harP. gemilerinin refakat etmes. bahsetmiş ve şunları ilave eyle
veya etmeme.i lazım geldiği hak- miştir. 
kında sarahaten vaziyet alacak- Biz günden güne daha büyük 
tır. Muhatbir diyor kı: bombardıman tayyareleri yapı· 

Kabinenin dört nafiz azası olan ) oruz. Bunların nakil kabiliyetle. 
B. HulI, B. St"msin, B. Bnoks ve ri de da;ma artıyor. Bizim hava
B. Wiokard müessir birer nutuk cılık ilm ·.riz, Hitlerin teknisiyen
ıöyliyerek Amerıkan donanması- leori tarafından elde edilen muvaf. 
nın lngihereye gönderilen harp fakıyctlcrden daha üst'ün terakki
malzemcsini himave etmesi Hizu. l ler elde ed'yor. Her gün biraz da. 
muna taraftar old-uklarını alenen 1 ha ileri gitmekteyiz. Bugün muh
bildirdiklerinden rcisicümhurun taç olduğumuz şey Hitleri kendi 
çarııaıı:ıba ıgünü bu meseleden topraklarında mağlup etmc'k için 
bahsetmemesi mü~kül olacaktır. tayyare imalatrmızı arttım1aktan 

.Vaşington'da hakim olan ka- ıbarettir. Şimdi gündüzleri tehli
naate göre, B. Roosevclt'in nut· keden masun olduğunuzu bilmek 
ku bilhassa Amerikanın dı" siya- büyük bir muvaffakıyet değil 
setine taalluk edecek ve büyük midır) Bir sene evvel, Hitlerin 
bir ehemmiyeti haiz bulunacak- şartlarını kabul cttirobileceğ:nden 
tır. k'Oıkuluyordu. Bir sene evveline 
Nevyork Timea'in Bir Makalesi nazaran bugün vaziyette gördü-

Nevyork, 11 (A.A.) - Ncvyork ğümüz fork ne b~yük bir terak-
Times gazetesı şunlaı ı yazıyor: kidir. 

BugUn Amerıka mılletl için en c. 
saslı mesele lngllteroye gtınderllcn Batırılan Alman Korsan Gemiai 
malzemenin Amerika filosu tarafın-! Londra, ıı (A.A.) Reuter a
dan himayesi mcsclesidlr. Biz, hare-' jali.'lının öğrendiğine göre. Hint de
kete geçmek için . 1ngiltcrenin ümit- nlzınde batırılan slldhlı Alman yar
siz bir vaziyete dUşmcsini beklemek drmcı krU\·nzörU, 10 bin tonlilAtoluk 
lazım geldiği mUtnlflasındn bulunan- \'e 19 mil sUratli eskiden Hansa is
larla hemfikir değiliz. ÇUnkU bu mini taşıyan vapurdur. Bu \0 apurun 
tarzda hareket mantıksızdır. Eğer 1 155 milimetrelik 6 topla, müteaddit 
hakikaten tnglltereye yardım etmek toı pıl kovanlarlle \'C mayin dôkmlye 

Londra, 11 -A.A.} - Daily Te
legraph gazetesi Vişlnin aldıfı va• 
zlyet hakkında bir makale neı\lret

m!ştlr. Bu gazeteye gore, iyi haber 
alan mahfillerde yapılan bir anket 
netıcesiııde Amıral Darlan ne Abets 
arasında cereyan eden mUzakerele 
rin Almanyanrn askeri mahlyettekı 

talepleri ile bir münasebeti olmadıtı 
anlaşılmıştır. Vişi hUkdmetlnin Al· 
manyaya bUyUk tavizler verdiğine 

daır haberler çıkması, Fransanın Al. 
manyadan elde ettığl menfaatlere 
mukabıl Almanlara neler temin et.
tığı hakkmda hiçbir şey söylememlf 
olmasından ileri gelmektedir. 

Fransad a Huauıi Mahkemeler 
Cichy, 11 (A.A.) - Bundan 

böyle hırsızlık ile aleni veya gizli 
sılah taşıyanlar, zorbalık edenler 
ceza mahkemeler.ine değil hueusi 
bir mahıkemeye tevdi olunacak• 
!ardır. İdam ceza11 da verebilecek 
olan bu hususi mahkeme nihai 
kararını azami 18 gimde tefhim 
etvneğe mecburdur. 

Karartma nizamatı gece tcca• 
vüzler.ini arttırmırtır. Ve müteca. 
vizleri yapanların ekser,!yet jtiba. 
rile pek genç oldukları nazarı iti• 
ıbare alınarak ceza ya§ı 16 ya in• 
dirilmiştir. 

1nıili3 Maliye Nezaretinin 
B ir Karan 

istiyorsak bunu yapmak içln BUyUk mahsus tertibatla mücehhez bulun- Londra, 11 (A.A.} - DUn n..-
Britanyanın artık mahvolduğıı hak- duğı.ı soylenmektcdlr. dilen bir karllrnameye göre, ika· 
kında katı bir delil elde edlnciye ka- Han a mUrettebatının 300 kişi ol- 1 metgilıı Irakta bulunan şahıslar •lr 
dar beklememize ne lllzum vardır? duğu zannedllmcktcdır. ketler \'e diğer makamlar Maliye 

Amerika Bahriye Komisyonu ---o- Nezaretinin müsaadesi olmadıkça te 

R e;.1·n e Go"re L'b H be . d dlyat yapmıyacaklar ,.e ken'dllertne ... ı ya ve a §ıslan a 
Vaşington, 11 - Bahriye komis- Kahire, 11 fA.A.) - Tebliğ: 

yomı reisi Amiral Land'ın Ayan Libyada: ·Tobruk ve Sollum böl-
meclisinde yaptığı beyanat cumarte- ' gclerinde dcvriyelerrmiz, faallyeUe
si günll neşredilmiştir. Bu )>eyannt- j rlnc devam etmışlerdır. Düşmana 
tan anlaşıldıgına göre Amiral. Ame- zayiat verdirılmlş, bir mlkta~ esir 
rlka bahrıyelilerlnln ve yahut sahil alııimıştır. 
muhafızlarının. Amerika tarafından H b i t d şı ld ·ı l! 
mUııadere edilen ecnevl vapurlara a eş 9 nn a: ' ma en 1 er yen 

Hint kU\'Vetlcri Ambalagi bölgesin
ycrleştlrllmeslnin mümkUn olduğıınu de mühim iki me\'ZI daha işgal t
.söylC'Jniştlr. Amiral, bu ''apurların 

mlşler ve 150 esir almışlardır. 
serbest nımtakalara kendi bayrnkla. 

aft kıymetleri başkasına devir ede· 
mlycceklerdlr. Malıye Nezareti bu 
hususta bugün bankalara talimat 
vermiştir. 

(Ba§ı 1 lacWe) * rı altında gönderilmesi fikrini ileri 
rımts dttfman ytur l'etnfl•rlle ı.a Pal aürmUttllr. Amıral bu vapurlnı'!!an Eski Romanya Kralı Pennudea'e 

A vuıtralya • Çin Münuehab 
Canberra, 11 (A.A.) - HükOmet, 

A \'Ustra !ya ile Çın arasında karşı
lıklı dlplc:nnatik heyetler gönderihne 
s'inl prensip itibarile kabul etmlftlr. 
Bu karar hemen Çunglng'e bıldirıl· 
cektlr. Bu hususta Çunklng'in de 
doetane obtr cevap \lenne&i beklen• 
mektcdlr. llce'dekl doklara \'e pt-trol depoları- bazılarının yine kendı bayrakları al- v...ı Oldu 

na hilcum etmişlerdir. Petrol depo- tın~a. harp sahaln~ma da gonderilc
ları ne bir tasfiyehanedo yangınları ccğını llılve ctmlştır. 
çıktığı görülmüştür. Rıhtımlardaki 1 A merika Bir Alman Müeasesesi-
binalar çok hasara uğ'ratılnuştır. nin Paralarına El Koydu 

Diğer tayyarelerimiz Holanda ve Vaşington, 11 (A.A.) - Amerika 
Danimarka sahilleri açıklarında düş. hUkOmetl et. G. Farben 1ndustris> 
nıan gemilerine hücum etmişlerdir. admdaki Alman boya mamulAtı mu. 

Sahil servisine mensup tayyarele- essescslnfn bUtUn parasma el koy
ıimlzin hepsi bu harekattan dön- muştur. Buna sebep Alman firmıı
mUştUr. sının tröstler hakkındaki kanuna ri

Londrada H asarlar 
Londra, 11 (A.A.) - Londrada 

dUn gece çok şiddetli bir ha va hücu. 
nıun'dan sonra tehlike geçmiştir> 
işareti şafaktan biraz evvel verilmiş 
tır. 

İlk haberlere göre, bir! çocuk has
tanesi olmak üzere 5 hastahaneye 
bombalar dU.,'llTtliştür. Kiliseler ve 
diğer Abideler de hasarlara ufra· 
mıştır. 

* Londra, 11 (A.A.) - DUn gece 
lnglltere üzerine yapılan akınlarda 
33 dUşman tayyaresinin dü9UrUldU
ğü sallhiyettar kaynaklardan öğre
nilmiştir • 

Libyada İnaili3 Akınlan 
Kahire, 11 (A.A.} - Orta şark 

İngiliz hava kuvvetlerl umumi ka
rargahının tebliği; 

Libyada İngiliz tayyareleri 819 ma 
yıs gecesi Bingazl, Benina ve Derne 
üzerine şiddetli akınlar yapmışlar
dır. Bingazldekl katedral mendireg'I 
Şiddetle bombalanmış, Benlnaya ya. 
pılan hücumun neUceslnl tesblt et
mek mümkün olamamıştır. 

Ayni gece Tobrukun farkındaki 

bir yol ile Bardlanın flmallnde diğer 
bir yol da bombardıman edllmt,tır. 
MotörlU nakil vasıtaları tahrip edil
diği gibi yola da bUyUk hasarlar ya. 
pılmıft.ır. 

Habetfstanda Ambalagf, kalesine 
çok tlddeUI bir hUcum yapılmıştır. 
Bir çok tam laabeUer kaydedllmit
tlr. 

Cenubi Afrika tayyareleri İtalyan 
krtalarınm hUA mukavemet ettikle
ri mıntaka üzerine hUcumlar yap
mıtlardır. 

Siklad Adalarmm ltpJj 
Tamamlanmıt 

Roma. 1 1 ( A. A.) - lıtalyan 
orduları umumi karargahının 3'40 
numaralı tebliği: 

Ege denizinde Ozea, Syhnos, 
Syra ve Micono adalarına da ita!. 
yan müfrezeleri çıkarılmış ve bu 
suretle Siklad ıtakım adalarının 
cali tun..Uannuttır. 

ayet etmemi' ohnasıdır. 

8 . Rooaevelt 'in Sıhhi V aziyeti 
Vaşington, 11 (A.A.) - Roosevel

tln hararetinin dün akşam normal 
olduğıı öğ"renllmlşttr. Bununla bera
ber doktorlar pazartesi sabahına ka. 
dar her tUrlU meşguliyeti menetmiş 
!erdir. Roosevelt'ln bugün cenubi A
merika ns'kerl erkAnı lle yapacağı 

mUllUtaUar tehir edilmiştir. 

Bükrette Hidiaeler 
Bükreş. 11 (A.A.) - cOfi> 

Dün milli blyram merasimleri 
münascbetile Bükreş üniversitesi 
huıkuk fa.kültesinde bazı hadise· 
ler vukubu~muştur. 

Bu hadiseler üzerine hükumet, 
tafebeyj tezahürat yapanları iki 
gün zat"fında haber vermeğe da
vet etmi~tir. Mücrimler meydana 
çıkmadığı takdirde memlekette
ki bütün üniversite1erle bütün ta. 
!ebe yurd ve lokantaları !kapatı
lacak, sene sonu imtihanları ilga 
edilecek ve bütün tale'beler evle
rine gönderilecektir. 

Trakya ve Makedonya 
Demiryollan 

Sofya, 11 (A.A.) - Ofi: 
Trakya ve Makedonya demlryolla.

m•ıı Bulgar şebekesine baflanması 
için yeni bir hat inşasına temmuzda 
başlanacaktır. Mecburi işe tabi 50 
bin amele çalıştırılacaktır. 

Amerikanın 

Harbe Girmesi 
<Batı 1 l8clde) /§/ 

ıika için Pasifikte derhal akisler 
tevlid edeceğini zannetmektedir. 
B. Matsuolkanın beyanatı bu hu
IU$ta hi9bir şüphe bırakmamak
tadır. 

Japonyanın hazırlanmasında 
ııu üç nokta temyiz edilebilir: 

1 - Sovyetler Birliği ile bita
raflık paktının imzası, 

2 -Tayland c:Siyam> ile Hin. 
diçini arasında barış akdi, 

3 - Çin • Japon harbinin tas
fiyesi mansadile diplomatik ve 
ıiyaai tazyik. 

• 1 \ . 

Permudes, 11 (A.A.) - Eski 
Romanya kralı dün Permudes'e 
gelmiştir. 

lngiliz Vapur 
Zayi ah 

~ı ı. clde XX 
!arın vaktinden evvel verilmit ol
duğunu ve bunun da Amerikan 
efkarı umumiyellinin tazy.iki ile 
yapıldığını söylemiştir. Filhakika 
.Aımerikalılar, vapur zayiatına ait 
rakkaraların verilmesinden çeki
nildiğini zannetmekıtedirler. Ame. 
rika ayanından B. Vandeıiberg'in 
çarşamba günü yerdiği rakıkam
lar ve lngilterenin Atlan~1k mey· 
dan muharebesini kolayca kazan
mak üzere bulunduğu hakkında
ki sözleri jnfiratçılara Amerikanın 
yeni bir deniz yardımı yapması
na lüzum kalmadığı kanaatini ver. 
mİftİr. Amiral Land tarafından B . 
Vanderberg' e verilen rakıkamların 
vazıyeti tam olarak göetertnediği 
şimdi umumiyetle anlaııılmış bu
lunuyor. Vapur kayıbma ait raık
ramların kongre üzerinde bü~ük 
bir tesir yapacağı fÜpbesizdir. 

Amerikanın 
Fransaya Yardımı 

(Baıp ı hadde) ** 
2 - Mihver devletılerine Fran

sada, şimali Afrika-da ve Dakar
da hiçbir deniz üeeü verilmiyecek. 
tir. 

3 - Alman asker1erinin Ce· 
belüttank'a hücum etmek için 
i.:gal altında bulunmayan Fransız 
topraıklarından gcçmeaine müsaa. 
de olunmıyacaktır. 

• 4 - Abnan kıtalarının Suriye. 
ye çııltmeıına da müsaade edilmi. 
yecektir. 

5 - Şimali Afrikadaki Gene· 
ral Weygand ordusu Mihvere 
yardım etmiyecektir. 

6 - Aırnerikadan gönderilecek 
yiyece'k maddeleri iıgal altındaki 
Fran98ya verilmiyecektir, 

Bütün bu şartl,Ar kabul edildiği 
takdirde Vichy hükilmetine her 
ay 150.000 t-;,n buğday verilecek. 
tir. İleride şeker v~ çay da gön
derilecektir. 

Fransanın Amerika büyük el
çisi B. Henry Haye bu esaslar da. 
hilinde bir anlaşmaya varılabile
ceğini ÜQ!İt etmıektedir. 

Finlandiya Kabinesinde Bir latifa 
Hclsinki. 1 1 (A.A.) - Fin

landiya kabinesinde lsveç halk 
partisini temısil eden dahiliye na• 
zırı B. Vanborn iStifa etmiftir. 

ltalyan Ticaret Nazın Pettede 
Budapeşte, 11 (A.A.) - hat 

yan ticaret nazın B. Ricardi 4 
gün kalmak Uzere resmi bir zİya• 
ret makııadile buraya gelmi,ıir. 

S. Ruaya • Finlincliya Arumda 
Bir Protokol İmzalandı 

Moskova, 1 1 (A.A.) - Sov· 
yetler Birliği ile F.inlindiya ara• 
ıında kati hudut hattını teabi.t 
için bir protokol dün Moııkovada 
iki taraf mümeeailleri tarafından 
imzalamnıtlır. 

---4~---
Japon Tayyareleri Çünkinp 

Yeni Hücumlar Y apb 
Çunklng, 11 (A.A.} - DUn Japon 

ta.yyareleri, son 48 aaat içinde Çuıl
kinc'i ikinci -defa olarak bonıbardı· 
man et!ınlşlerdir. İki dalga halinde 
hUcum tden Japon bomba tayyarele. 
rl bir mahalde yangınlar çıka.rnuf
laı'dlr. Cuma gUnkü akın<!a lngtU. 
büyük elçlalnln lkametglhı hanra 
uğramı9tır. 

lrak'da Hava Faaliyeti 
Kahire, 11 (A.A.) - Orta far1c 

lngfllz hava kuvveıtleri kararglhmm 
tebliği: 

Irakta: Tayy-arelerlmlz uilerin lf
gall altında bulunan hava meYd&A
larlle diğer aakerl hedefiere hücum
ıanna devam ediyorlar. Muıutda. 1uf 
lalarla hava meydanındaki binalara 
ve nakil vasıtaları parkına 12 den 
fazla tam isabet kayd'edllmi,ttr. ,A .. 

mara, Divaniye, Nasrtye ve Kuran
da bUtiln kiflarlara hUcum ect1tmiJ 
ve hasara utratıl'i'mştır. 

ispanyanın 
Kararı 

(Ba91 1 laclde) = 
kadar olgun bir millet gibi hare
ket etmi§tir. 

Bu gazete, milletin ispanya ta• 
rihinin icap ettiiirdiği geni§lerne 
go.yrotl~rine devam hueuaunda 
karar vermı olıduiunu f.Cat bun
dan <iaha müataeel vazifenin 
memaeketi yeniden kurarken aö· 
zü kapata olarak hareket eılıme
mek olduğunu ilave eylemekte
dir. 
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Kim Kimle Evlenmeli? Kırkpınar Güreşleri Birçok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 

Müsabakamızda Kazananlar Kurtdereti Attın Kemeri 
Cençliklerine mağrur olarak güzelliklerinin temadi
sini mümkün kılacak olan yüz tuvaletine bigane 
kalmışlardır. Kadınlarca dikkat edilmesi pek mühim 
olan nokta: Cildin incelik ve taravetini ebediyen 
muhafazadır. 

8 

Bay Celal Yamaner Bayan Şehime Ülkümen 
Yirmi yedi ya~rnda. •ran1mn1~ bir hikiiyecl ve l'O· 

tnant·ıdır. Ya7.ılaı-ını btitlin ga-ıetl"lrr kapı•:nr. Ayda 
iki yü7. lira ka7.anrr. Kiın~l olmadığı lc:tn bir pan
.,iyonda ;\-ahı, kalkar. Olcluk<;a. derbeder \'e maeera
per~tlir. t·~telik if:or df> ... 

21 ..)'B.';-lndadır. İstanbul üniverıtlt.esl edebiyat fa,. 
ktllteıı.lnden ınezun<tur. Fraoıı;ızca lyl bl1tr. Gazeteler
de- tf'rt'llme i~lerlle ve roman yazmakla meşguldür. 
ı;v i~l<'rlndf'n hi(' anlarnaz. Büyilk emeller pe,lndedlr. 
ı:.aradan zlyadf" '}ühret ınerakındadır. 

9 

Bayan Naciye Pekişçi Bay Nafiz Kurar 
2-1 y&4}Indadır. ıAW:-am kız !tanat mektebinden ge

('en bene mezun old11. Ştrndi nlö~eci~l bol bir terzlha~ 
n f'ln ln sahibidlr. Zevkl seHıni11in. ,ytıkc;ıekllği •\:e i",:lerlnln 
mükemmetiyeU kfllldl~inl günden ~üne şöhret &altlbl 
etznekte ,.e kazan<.'ını arthnnaktadır .. Uzak akrahala.. 
rmd&n ı.a.,ı<a klm.-1 yoktur. 

S8 yaşında, uzun boylu, kumral, balık eti, yaku;oık· 
hdır. ~fühenıdl,t.ir. Bü)"'ilk taahhüt 1,ıerile me'8"Jldür. 
ifa.yatının büyük bir kısmını seyahatte geçirir. A.,k 
"·e aldk& ı,ıerlle hlç meşgul de,tUdlr. Da.ha ziyade ka
zanç P&.jinde ko~a11 bir ı, adamıdır. Bir tek anMl8i 
\'&rdır. 

10 7 

Bay Haydar Okumuş Bayan Perihan Öğütcü 
40 ya,m().atlır. Orta. ınıeıktep nıüdii ri.idür. l\Iaaı,ından 

ba,,ka geliri yoktur. Fazla ciddi, hatta. biraz da sert
~.e ahlıi.khdır . .!\lüte\·azıdır. Gösterişi sevme-~ fakat 
intizama bayıJır. Ha3·atta ~alımı.' çok ihtiyar bir ba~ 
bası vardır. 

~7 ya..,ında. Orta boylu, kmnral saçlıdır. Kı:ı ,l\l u
allim mektebi mezunudur. l k t senedenberi ilk m ek tep 
öğretmeflldlr. Durgun tablatli, ha.yatperest b ir kız
dır. ,Sosyete hayatından ho,lanmaz, bir a nnesi ve bir 
de kü('ilk kardeşi vardır. 

cKlm Kin1le Evlenmen!• mU- Paşada disyanser sıhhat memuru On Be şinciler (Ramizin 
Birer Karikatür Albümü) 

!llabakamızda. hediye kazananla
rın I~tesini ne.,re bugün de de
,·am ederf>k 26 oku)·ucumuzue 
ı.,tm, adres \'e kazandıklarr he

diyeleri bildlri)·oruz. 

On üçüncüler (Birer Liralık 
Birer Milli Piyango Bileti) 
1 - Babaeski tlvtıka.Uarından Alt 

Rıfkı Kiper, 2 - Alııkara.da T. C. D. 
D. Hasılat dairesi yolcu kalemi me· 
murlarından Ensari Nazif Tepedelen 
lioğlu, 3 ~ Esklşehlr tayyare fabri
kasında 735 numaralı Esat Öz.gül, 
4 -- Bef{ktaş Yenimahalle Yıldız 

Posta cadde!i 10 numarada Doktor 
Tevfik SUtem. 5 - Teşvlkiye Kalıp

çı sokak GUnol apartmanı 2 numa.· 
rada Fikref Köknel, 6 - Galata 
Bozkurt Han Steaua Romana şir

ketinde Sema Hekimbaşı, 7 --- Ha· 
Itcıoğlu topçu okulunda teyrnen Nu
rettin Kutlu, 8 - Yalvaçta Gemen 
Pansiyonlu okulu öğretmeni Ömer 
Tuzcu, 9 Nişantaş Vah Konağı 
caddesi 52 numarada Ali Kemal ha
neftinde Beraet Kemal, 10 - Eski
ııehır Hv. Ok. tş. Bl. de B,. Çv. Ah
met Okdar. 

On Dördüncüler (T anınm ı § 

Romancılarımızın Birer 
Eseri) 

ı - Teşvikiye Gökna.r sokak 67 
numarada Nedret Akdemir, 2 - Ni
fantaş Kodaman sokak 29 numara· 
da Hamiye Kıyıcı. 3 - Kadıköy 
Moda S. K. s. 4 - Omıanbey Şair 
N~g.lr sokağı 62 numara.dil Atiye 
Fıkrığ', 5 Bursa Mustafa l{ernal 

kJZı Birsen Kayahan, 6 - Bomonti 

Klnl İpekçi apartmanı 2 numarada 
Deter Terem, 7 - Samsun Gazi 
caddesi 34 numaralı tuhafiye, mef
rufat mağazasında H. tspahi, 8 -
Kadtköy Rrhtnn caddesi Nemlizade 
sokak 62 numarada ME"hha GUran, 
9 - Osmanbey Afitap sokak, Han
dan apartmanı 18 numarada. Mualla 
üstel, 10 - Ankarada Ba1vek3.let 
umuml murakebe heyeti reisliğinde 
Sabahat Bilge, 

1 - Beyoğlu Parmakkapı Haısnun 

Galip sokak 3 numarada Necati Ö
nay, 2 - !stanbul Hasköy Boduroflu 
.sokak 26 ı ı numarada. E. Mutaı. 3-
Beyoğlu Akşam okulu 984 numaralı 
ş. H. K. 4 - Menemen su l.şlert mü
teahhitliğinde Sin.ani Tança, 5 - Bo 
ğaziçl lisesi talebesinden 516 numa
ralı D. A. 6 - Kadrköy Acıbadem 
yolu 27 numarada Ş. Uran. 

Yarın Listeyi Naşre Devam Edeceğiz. 

ASKERLiK İŞLERİ 

Yoklamaya Davet 
Y~rli Eminönü A kerleik Şube· ı Yd. P. Cstg. Mus tafa oğlu Sabn Taş 

sinden: kıran ( 33 l • %S'!). 
Lv. Atğm. İst. 314 Hasan Rıza oğ- Yd. P. Atğm. Cemal oğlu Fevzi 

lu AbduWlamit 'l.'lazhar (16831). Göven (481'?8) 
Lv. Atğm. lst. 316 Esat oğlu Os· Yd. P. Tğm. Kazını oklu Hicri 

man Nazir (16124). BaJk•l (17310). 
Lv. Tğm. Hasan oğlu Ahmet 1h- Kayıtları tetkik edilmek üzere der 

san Çakar 313. İst. (16113). hal şubeye ınUracaatlarr, aksi tak· 
Yd P. Tğm. Nuri oğlu Mazhar dirde 1076 sayılı kanunun cezai hU

Çelebi (4.7910) nın kayıtları tetkitc: ktimlerine tAbi tutulacakları nan o
edilmek tizere Nüfus hilviyet eilzdan~ lunur. 
larile birlikte en kısa bir zamanda 
şubemize müracaatları aksi takdir· 
de 1076 sayılı kanunun cezai hU-

Gümüşsuyu Askeri Has
tanesi Baş Tabipliğinden : 

kUmlerlne tA.bi tutulacakları ııa.n Yardımcı Hem~ireler Kursunun 
olunur. dördüncü devre tedrisatına 12.5.941 

Yerli Emlnönil Askerlik şube«ln- pazartesi günU saat ikide başla.na-

den : cağından hastanemizde kayıtlı bulu-
Yd. Lv. Atğn1. Attll Ff'ttah oğlu nan bayanlarm mezkOr günde bulun 

'lehnıet l:·u<ıtuf Çolı>~t-n 311 İ-;t. 39111, maları rica olunur. 

Seneler. bin bir vazife içinde çalışan v~ yorulan 
genç kadınların biaıııan düşmanıdırlar. Bedeni ve 
dimaği yorgunlukların neticesi guddeler elastiki

yetini kaybederler ve cildde (Leke) diye tavsif edi
len avarizi (Rüzgar ve güneşin de tesiri le) husule 
get irirler. işte bu gibi halatta ve bu gibi avarize 
karşı Krem Pertev; Terkibinin kuvvet ve kudreti 
sayesinde cildi besler ve harabiden kurtarır. 

Yüz binlerce kadının tecrUbe ettiği ve sevdiklerine tavsiye
den hali kalmadığı Kren1 Pertev ile günde yapıla.cak S - :S ıı.Jd" 
kalık bir masajın ne gibi harlkalar yarathğını pek kısa bir O"' 

manda siz de muterif ol~ınız. Krem Pcrtev'ln yarını asırlık 
beynelmilel şöhreti asılsız değildir. Ondan f~tifade edJnfz. 

Pehlivanlar güre§e hazır !anmak için yağlanıyorlar 
Nafıa Vekaletinden : 

Edirne, (Hususi Muhahirjmiz· Direktörlüğü bu sene de büyük 
den) - Türık spor tarihinin mü· bir alıaka ıgöeıtererck birinci ve 
him bir mevkiini işgal eden ve üç ikinci geleceklere hediye edilecek 
asırdan'beri .devall'! edegelmekte 40 ve 50 şer liralık gümü~ saat· 
olan Kırkpınar güreşlerine bugün ler gönde11rniştir. 

20.S.941 salı gUnU saat 10 da Ankarada Nafıa Veklletl binuı ıçın· 
de malume mUdUrlüğü odasında. toplanan malzeme eksiltme koıniS" 
yonunda c13087~> lira muhammen bedelli aşağıda müfredatı yazıtı ıs 
kalem yol inş:aat malzemesinin pazarlık usulü ile eksiltmesi yapııa.calt· 
br. cBu malzemenin hepsi için teklifte bulunulabileceği gibi bir veY' 
bir kaç kısmı için de teklifte bulunulabilir.:t 

Sarayiçi mesiresinde ba~landı. Mebuslarımızdan Osman Şa-
Ba1ta Teki"dağlı Hüseyin ol·! hjnbaş rahatsıilığı dofayısile ge

duğu halde bir çok pehlivanları· lemjyeceğinj bildirmiş ve Çocuk Eksiltme şartnamesi ve teferruatı «654» kuruş bedelle maızent• 
mUdUrlüi!;Unden alınabilir. 

mızın iştirak etmekte olduğu bu 

güre,ter her sene olduğu gibi bu 

sene de üç gün devam edecektir. 
Ha~ı'latı yoksul çoculc.'iarın re

fahı gibi ulvi bir gaye için hazır
lanan bu güreşlere Parti Genel 

Yeni Neşriyat: 
Tarih Bakımından İlyad ve O dise 
O'mıer .. 'Melesigen. Birinci cilt: 

Jlyad. Birinci kitap: Kır""1 • 
Sönmez K~m. 

Metin .. :mitolojik, tarihi ve arp 
keolojik no~lar .. Metin Üzerirrde 
tarihi etütler ve mukayeseler. 

Tarihi arkeolojik neşriyatile 
tanınmı., olan Avni Candar tara
fından eski grekç.eden tercüme~ 
sine h"'!lanan İlyad'ın. birinci Şa· 
nı bir kitap .olarak neşredirmi.ştir. 
ikinci Şanı da !basılmaktadır. 

Tevzi mahafleri: Ankara·da 
Haşet ve l,,tanbulda Ankara cad. 
deainde Remzi kitapevidir. 

Dr. Şükrü Mehmet 
Gureba hastaneı=ıi cild ve züh. 

revt hastalıkları sabık hekimi, 
pazartesi, çarşamba ve cuma. 
günleri 2 den 5 e kadar, Be-. 
yoğlu İ~tiklAl caddesi, No. 99, 

Tel: 40916 

Dr. Side. 
T AR ANTO 
DAHtı.l HASTALı:ıı:ı:.Ag 

(lllide ve Barsak) 

MIT BB .&SSISI 
TUnel Şahdeğirmenl Sok. No. 5 

Tel. 49206 
2 den 6 ya kadar 

Abone Ücreti 
rttrklye dalıiluuie: 

Senelik 6 aylılı: S aylılı: 

1400 
Hariç memleketlere: 

Seoıellk 6 aylık a •:Jiık 

2700 1410 800 ıu,. yok tur 

Esirgeme Kurumuna nakdi yar
dıımda bulunmuşlardır. Beden 
Terhiyes iGenel Direktörlüğü ta. 
rafından Kurtderdi Mehmet peh. 
livana izafeten yaphrrlan altın 
kemeri bakalım bu sene kim ka· 

Muvakkat teminat miktarı pa.-.ariık esnasında teklif edilecek l,.. 
delin 50000 liraya kadar ola.nr için yüzde 7 ,5 yüzde yedi buçuğu ve 
50000 liradan fazlası için yüzde 5 yüzde beşi olacaktrr. 

İstekliler muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı ve.saik pe 
birlikte ayni gUn saat ıo da mezkOx komiSyonda hazır bulunmaları t:l· 

zanaeak? zımdır. (2398 • 3407) 

Clnol Takribi sıkleti 
Kg. 

[ 'Ollilit.CA 

'1-1-1-1--1-HH 
ı 

} 

~ 

5 

• 
1 , 

Kazma iki ucu sivri ve yeni 
Kazma bir ucu sivri ve yeni 
Kazma sapı yeni 
Kürek sapı yeni 

KUrek yeni 
Bel küreği yeni 
Varyoz yeni 
Demir tokmak yeni 
1t'.tnivell demiri yenl 
Y. .... ~ıklık demir 
ç. •:i'Jk çelik 
E>~ramin çeliği 

' Balast yabası yeni 6 parmaklt 
ıo I:alast ~ekici yeni 
,, c~ mici feneri 

S ld ,. 
1 

!il 
1 

K D{mirci takımı: Demirci seyyar kö-
o an sa6 a: - onopo ; e· . . 

der. 2 - tstarlbulun bir yazlığı; Bir 1 rtğü, örs, mengene, kıskaç, tokmak 

gıda maddesi. 3 Sada; Şeftalinin V"' çekiç 
bir nevi. 4 - Şans; BUyUk zil. 5 - l a.k dekovil vagoneti komple yeni 
Bilgi ile. 6 - Bir sayı: La.hza. 7 - Dekovil rayı yeni: Ekli&, travers, cı· 
Bir hariciye nazırı; TenavUl et! 8 - vata, krapo komple bir halde 

3.5 
3.5 

1,200 
2.S 

<7-10 Kg> 

<4-5 Kg.> 
12 

8 m/m tik 

50 m/m lik 
22 m/m lik 

1 Kg. 

<9·12 Kg> 

l\liktarı 

3500 Adet 

6500 • 
20000 • 
20000 • 
5000 • 
1500 • 

300 • 
17M • 

500 • 
1000 gııo 

5000 > 

10000 • 
750 .Adet 

2500 • 
1100 • 

:ıo Tak•"' 

100 Ad!t 

7500 Jl{ett• 

1 

Uzak işareti; Hevenk. 9 - Hak ye-
me. 10 - Seyrek değil; Ziya. 11 - --------------------------~--

Bir nakil vasıtası; Eski bır silıih #lll•••••••••••••••••••••••••ll4t~ 
Yukarda.o a.,ağıya.: 1 - Çatana; 1 

Şart edatının kısaltılmış ve kaıını~ Devlet DeDl.zyollara 
tırılmışı, 2 - Hububat tozunun ter- • • 
si; Hayvan odası. 3 - Şifa yurdu; ı,ıetmesı Dbları 
Bir muharririmizin adı. 4 - Met- 1 3 M A y 1 S T A N 

1 

kQre; Kuru tamir ha.vuzu. 5 - Du-

manlı; Genişlik. 6 -- Katmer; Din- 1 9 Mayısa Kadar 
siz. 7 - Fesliğen; Çok değil. 8 -

Yanak ooyas~ 9 - Hakikat; Bir Muhtetıf Hatlara Kalkacak Vapurların isimleri 
mevsim. 10 - Fırlatma; Yıkılmış. 

11 - zamanın taksimatından; Hay Kalkış Gün ve Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar 
van koşumu kısımlarından. ~ ba~ - Salı 12 de (Güneysu). Perşembe 12 d• 

DUNKU BULMACA:!HN HALLI (Cümhurlyet) ve Pazar 16 da (Ege), O•" 
Sold&n Sağa: l - Hamburg 2 - lata rlhtımrndan. 

Aka 3 - Mmr 4 - Atak • Ağarma _._ .._ Salı 18 de (Çanal&ale), Cuınartesl ıs d' 
9 - Mk • Şımo 10 - İle • Pelte (Anafarta). Sirkeci rlhtımııtdan. 
11 - Sadaka.. pot" il~ - Pazartesi, Salı 9,50 de. Çarşamba, 
Yuk&rıdan Aşağıya.: 1 - Hama- ıe 

ra.t _ Pis 2 _ Akıtarak • La 3 _ ~embe, Cuma 16 da. (Sus), CUmart.eel 14 

Masa. • Ek • Med 4 - Ikınmak 5 - (Marakaz) ve Pazar 9,50 ile (Sus). J'ef" 
5 - Ra. ... Islanmış 6 - Arena ... As şembe günü Tophaneden, diğer günler c;.e~ 
Sa.at • Ek 6 - Al • lş 7 - Gargara lata rıhtımından. 
7 - Takma ... At - Re 8 - Ati • Bar 1111111"•'...,w- ....._ Pazartesi, Çarşamba, Cuma 8,15 de (Jda!IY 
- (Ç) Ap (A) 8 - An ·Ne 9 - Hu• kaz). Galata rıhtrmından. Ayrıca çarf&"'" 
ma • Bolu lO - Mısır 11 - Kumaş ba. 20 de (Anafarta) ve Cumartesi 20 d• 
• Erkek (Çanakkale). Tophane rıhtmımdan. ................................... ~ Salı ve Cuma 19 da. (Mersin). Tophane tll" 

tımmdan. 

TGrldye C••barlyeU 

Ziraai Banka$ı 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Tilrk lirası 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Ziral ve ticari her nevi banka. muameleleri. 

Para biriktirenler• 28,000 lira. ikramiye veriyor. 

Zira.at Banka.cımda kum'ba.ralt: ve ihbarınz tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara. senede 4 det'a çekilecek kur'a ile aı;tağı

daki plA.na. göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4- adet 1,000 Ji rah k 4,000 Ura J 
100 adet 50 liralık 5,000 lira. 

t > 500 » 2,000 • 
.. » '?50 » 1,000 )) 120 » 40 » 4,800 » 

40 » 100 • 4,000 • 1 160 ,. 20 » 8,200 > 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan e.şa.

ğı dUşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde tft- 20 fazla.sile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa., 11 mart, 11 haziran, 11 eyltU, 

11 BlrincikAnunda çekilecektir. 

._ •tirat -- -
bmJr z. sürat po&tası -

Pazar 9 da (Antalya.). Tophane nbtıın"'. 
dan. 
Ça.t'\'amba. ıs de (Bursa). Cumartesı' ıs il' 
(Saadet). Sirkeci rıhtınıından. 
Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtrmmdsıı· 

Perşembe 13 de (Kadeş). Gala.ta rıııtıır>"'" 
dan. 

Çanakkale lif.ve pos· 
tallı - Perşembe D da (Seyyar). Tophane r.ııtı· 

N OT ı 

Vapur oeferlerl hkklDI'• har t11r1U malftmat llf&i!ıda teıefoD •d' 
manian J'<' ::.'..ı aeentclerimladon öğrerıllebU!r. 

Galata S., Aoeııtellil - Galata nhtmu. 

OaL.6a ... AaenW!11 

Umum MUdUrlnğU 

altında. 

- Gal&ta nhtnru. Mmtaka LI· 
ll'an Reisliği binası altında 401~ 

- Sirkeci. Yolcu sal:Jn\L 2"' 
< 3612ı I 

Devlet Demiryollan llinlarıl 
!-------- ------- ---------- d'I 

Muhammen bedeli 14.500 (on dört bin beıı yUz) lira otan 2 • 
3
p 

k~reııör ve bir adet h ava vinci 27.5.9U ulı gUnU saat 15 te k•P 

zart usulü ile Ankarada idare binasında satın almacaktrr. 1 

Bu i~ girmek tstiyenlerin 1087,50 (bin seksen yedi lira elli kUr~i~ 
liralık muvakkat teminat He kanunun tayin ettiği vesikaları ve ~
ıerint ayni gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lA.Z fJ.J'f 

Şarbı.ameler parasız olarak Ankara.da Malzeme ld:aireslnden, 
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (35i9) 

Sülbl ve N 8friye.t M:UdllrU: AHMET EMiN y~'i 

Basıldığı Yer: VATAN MATBAASI 

b 


