
SON HAVADiSLER 

Atina. 2.; (A· A·) - Stefanl a. 
jansı bildiriyor: 

Yunan genel kurmay başkanı ile 
donanma kumandanı \'O Tilrki)•cnin 
yeni ataşemiliteri kral tarafından 
kııbul edilmişlerdir· 

GiRİT SULARl:\°Dı\ 

Atina, ı:> (A· A·) - Röyter : 
Girit açıklermda ltalyen harp ge· 
mileri görüldüğilne dair \'Crilen ha· 
bcr hakkında Yunan mahfillerin· 
de ademi m:ılümet beyan edilmek. 
tedir. lııgiliz mahfillerinde beyan 
edildiğine göre ltnlyan harp gemi· 
lerinin Girit cı~·arında bulunduğu. 
nn delalet edecek bir c>mare m ev
cut değildir· 

PİREDEKi ı·A.'\'GJX 

Atina, 2.; <A· A.) - Sebebi 
meçhul kalan bir Yangın csnruıında 
Pire ci\·armda a.<ik<?r elbise depola.· 
rı dün akşam yanmıştır· Bir kiti 
ölmUştür. Tahkikat yapılmaktadır. 

:lJiüar 
cama tatili yapmak 

mecburi mı ?I 
BAZI mcmurlann isleri, gö:ıü 

l•apah yaptığına, lı;ln hi 
olına"ma ılrğil, olm:ısma bakb~a 
dair zamnn zaman ·hnı rinyetlu 
çıkar: z:ıman zaman dm·am eder, 
zaman zaman sürer ı;:lder· Bu o 
demektlr ki bu riva\·~t her 1.a 
man, her dakika, he; :saniye \'&~ 
dır· Buna inanır mı!\mıı? nİı inan· 
mak ısteınf~·oruz. Fakat bu riuyf'
te hak nrdire<'ek bir §e~· dikkati· 
mh:e ı:.nrııtı: 

Ellml:r.dc !l3!l s.enr.sindc btu.ılınış 
bir bclctllye 7.ahrt.ıun talinıatnıune. 
ıııi \'ar· Sayfalarını çc' iri~·onıx· 
ıoı tindi sayfa.'!ınd:ı gü:r.ünıliıı> ko· 
ca bir: 

CU~l ı\ l'ATll,I 
ı;arpıyor! - llan~ Cuma t.atili': 
diye ıo;om1aym12. Cu tarih~ ı.arı~.H 
Cuma tatilidir ki, yeniden hasılatı 
beltdiye ı:ıbrtası tallmatname~lnde 
yerini , .e adını rnnhara1.a ('diror· 
Temenni edelim J.i raur t~tlli 
rapmay& S.annnen mtthur olanlar 
belediye 1.abrta taJimatnam~lndekf 
bıı maddeleri görüp dlikkanları, 

- Cuma güntt kapıyacağnl 
Dtyc l'ıuar gtinU açmıya kalkmı

yalar· 

** 

Çanak~ale 
boğazından 
Sovyet donanmasının . . . 

geçmesı ıçın 

cenabı Dobracada 
Rom,angalı 

köylüler 
Şjmdiden 

mallarını nak
led~bilecekler 
Tahliye 1 O ilkteırinde 

başlıyacak . . 
Mlsaade ı ıtendlll 

ballerlerı 
uydurmadır 

RükrcJt ;?6 (A· A·) - Cenubt 
Dobrucanm · terki için Romen • 
Bulgar heyetleri ·ara.smda c'lün ak· 
3am Crajovada elde edilen anlq
ma hakkında neşredilen tebliğde 
bildirildiğine göre, terkedilen ara
zid.C· Caliaera ve Durostor vilayet. 
leri ahali.-5i elde bulunan i§ler için 
lllzumlu görülenler mUstesna · l'!iın· 
diden mallarını nakledebtlecekler • 
dir. Bu tedbirin alınmasına .!ebep 
ilerde yapılaçak tahliye csnruımda 
yağmur ve nakil güçlüklerinin . çı
karabileceği mll§külatı kolaylaşbr-

M~ko,·a, :ı;; (A·A·) - Tae a
jansı tebliğ ediyor: 

So\')'et hlikfunetinin, Balkan 
yarımadası mıntakasmda bir harp 
zuhuru halinde. Sovyet donan
masının Çanakkale boğazından 
geçmesi için Tilrkiyenin rızuını 
talep etmiş olduğuna dair bu
gfinlerde ya.hancı matbuatta ha
berler neşredilmiştir· Tas ajansı 
bu haberlerin ~ırf uydurma ol
duklarını beyan etmcğe mezun
dur. 

makllr· ' • ' • 
Ahali mübadeleei bılr.ı arazi ter. 

kini de icap ettirmektedir· Faltat 
bu, Romanyalılnrm derhal mahsul 

CDe,·amr 4 Un~Ude) 

Amerika ile memleketimiz arasında 
Ticari nakliyat · için 

şilep seferleri başlıyor 
Irak· ve Suriye den1iryollarıle 
müşterek tarife hazırlanıyor 

\ 

(l'a7.ısı 4 Cnrüdr) 

- ll<'n,ıeo iıJ i!'ttlJOr!lunu1, ı· liniıılcn "" ;:~lir~ 
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- Brn eekl ııal1TltTI, in asttıı ilk t:ı.~ı kılyma..,ını miJ:.cnımcl 1,111. 
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19 Yazan : :lUuüccaK- J{a/h, 
Hacı Murat. çadıra girdiği za

.nan ilk ig olarak genç prensi nra· 
lı · Onun tam karşıdnkJ bol tUylü a. 

laca koyun postu UstUnde oturdu. 
ğunu gördü; yüzünde '\'e bakı;:ıla· 

rmda korkudan iz yoktu. 
Hamzat Hacı Murndn nmcazadc· 

"İ Çapanı gösterdi: 
- Bunu Honuka, Bahu Bikcye 

6'Ötür, ona bizim dileklerimizi söy 
lıyeeek ve Omar hanm iyilik habe. 
rıni verecek!- Han §imdilik bura. 
da kalıyor-
Hneı Murat beraber geldiği. genç 

prensi bırakıp da gitmeyi bot bul· 
madı; bu ona ağır geliyordu. Fıı· 

kat. Omar bana baktığı zaman o· 
nun BOn emre itiraz etmediğini 

gördil; aea çıkarma.dı; Çapan'm 
ardından yürildU; birlikte atlara 
bindiler ve ~e geldiler· 
El~ Bahu Bikeye uzunca bir 

konferans verdi. Hamzat.m yüksek 
tildrlerlnden, hanlam ve ailesine 
olan saraılmu nygnıımdan bahset. 
u. Sonra asıl maksada girdi: 

- Ha.ınzat, bUyilk oğlun Nusal 
hanm da artık onun emrinde bulu. 
nan orduya eerer vermesini isti
yor; yapılan ialer hakkında. fikir ve 
emirlerini almak lbmıdır· 

Dedf • . 

Avar kraliçesinin mercan sacü
lı uzun ve altın küpeleri heyecan· 
la eallandı; ipek şalın, !'!aka.kJan 
örten kenarlannı dUzeltU ve sa • 
ğmda duran hoca Mirm (Hacıyav) 
a baktı: 

- Sen ne dersin! ... 
Demek istiyordu: ayni bül§lar 

Nur Mohamat Kadı ile Kadı Hasa. 
nm da gözlerini dolqtı. Onlıirm no 
düşUndilklerini anlamaya vakit 
kalmadruı Çapan yeniden •e heye
canla söze ba.ıJlamıttı· Omar lıanm 
nckadıır hürmetle ltarplandığmr, 

Hamzatm onun atmm öwmgialD -
den tuttuğunu adet! orduda §e.nlilt 
j."aprldığmı anlatıyordu. En 80n!'I. 

Hıw:ı Muradı göstererek: 
- ~e bu da. gördü; bana ı. 

nanma7.1l8nn: ona aonın· VaUabi 
hiç yalanım yoktur. 

Dedi· 
Hacı llurat müridin anlattık la -

rIDI inUP edemem!; tasd!k etti. 
O zaman Bahu Hanm yfi.züııü 

saran. gözlerini korku ilo parlatan 

Upheleriıı eUlndlğl ~rWdil; Ho -
canm ve tadılarm fikirlerini anla
maya lllztım g6rmedcn cevabını 

verdi: 
- Peki ... gitsin! 
Hact llurat ise pet haklı olarak 

kqtulanml§U. Kendi kendine şöy 
!e dilgllnllyordu: 

- Mademki Hamza.tm. mak.s&
dı Ha.nlarm. uğruna ha.rbctmekten 
ibarettir; burada niçin dwııyor; 

hemen !ıloskoflarm üzerine yUrU -
~ün! Hanlardan birlnbı kendi ya
nında. bulunmumı faydalı bulu
yorsa Omar Han yetmez mi? Nu
ul Hanın fikirlerini öğrenmek i -

Hakiki keşifler devri 
BAZI bidbıeler oluyor ki in. 

--. eski hıeanlıır.nn. yani 
c•cdlerimlzba bldm ba&Un J'fllll diye 
lıaldağmau, laattl kfllfettlğimbi 
~andığmm eeylerl bllclllderlne hü· 
klim venltrl10r· 
'fopraldanmızda malııtelir rna 

den!Arle &can,.k bir .tfm ntadeal 
hırlunduittna dair gazetelerin nr
cliklcrl haberi dikkatle olmmu~· 
nıı. izJn de benim glM dilştiDmeniı 
liiınngellr· AraştınwıJar da bu ma· 
denin bundan Ud )iiz Mme kadar 
en-el ~eUldJifne lMttıt nJ-ılahl. 
lr.c~• kuma ,.e kürek gibi i.letJeriP 
hırlunma.sı sizi bu Diltk~:re ı;ötUr
ınıh·or ınu ! 

Clr t.vllı içinde iki yüz ~ne bir 
kUJI f'U yanmda bir katrcdn başktı 
hlr sey olmsdığuıa göttı bu bize. t. 
ki yüz sene CV\'eJ fıletiJmi~ hir 
ınndenln ye..rfnl l.."Ilybcdeoek k:ular 
Lcndindcn ::e('en bir Osmanlı Jm· 
parntorluğuntm kı~,netlnJ anl:ıtı 
_\Or. 

çin kendı ayağına gelmesi mi H\
zmıdrr? Hem de hangi Han Hnm
zat gibi halk nra.sından sivrilmiş 

bir adamın nyağınıı. gitmlutlr? 
Nusal Hnn lıazırlımrncııya kadar 

beklemek Uzere mUrlt dı33r1 çı

kıırıldı· ffacı Murat bunu fırsat 
bildi; Bahu Bikeye yaklaştı: 

- Biz.itn anamız! Nusal Hanı 
gönderme! Korkarım ki bir alçak
lığa kurban gidecektir. Omar'ı 
pek iyi karşıladıln.r nma ben bu -
nun yürekten ynpıldığma. inana
mıyorum; bu bir tuzaktır; belki 
de onun hayatı şimdi tclılikcde 
bulunuyor; Nusal Hanı da bile bi
le tehlikeye atma! 

Hruıwıt'ın Omar Hann yaptığı 

teklife cevap verm~mesi üzerine 
kendisinin ne söylediğini. Şamilin 
e6zlerini, hanı !:.adıra götürdfikle -
rlnl de anlattı. Fakat Bahu blke 
ortnlrğm karı.~mruımdıı.n, Hamzatm 

tuzak üzerine yürilmesindcn kor -
ltuyordu. Bu 

0

derccc bUyUk bir 
lıiyancti de ummuyordu; bunun i· 
çin çoktan kararını vcrmlş bulu -
nuyordu. Bu toy dcllknnlmm cocuk 
ça §Üphelerine ve sözlerine uya -
rak dlizel.m.ekte olan orta.lığı ka -
rll3tmnnk budalalık oluyordu! 

Bahu bike oğluna emretti: 
- liaydi, çabuk ol! .• 
Uşaklara da onun atmı hazırla

malarını söyledi. 

Nusal Han Hacr Murndm söz -
ferini bli:>ilk bir dikkatle dinlemiş. 
ona, l1a.k vermişti; gitmek istemi -
yordu. Hatta annesinin ısronna 

kal"51 o da JBrar ediyordu. Bahu 

bike i§l ke&tirip atmak iSiin gen~ 
adamm en hisli noktMma dokun
du: 

- Korkuyonıun ! 
Genç Han annesini ba5tnn aya

ğa kadar, kin ve llUrmethı aüzdü. 
Korkmak haM• bUyUk nı Ha

nın oğlu korkar mı ? 

Korkmadığını isbat etmek 18-
zmıdı; işte edecekti. 

Nuaal Han emretti: 
- Çabuk atımı hazırlayın! 
Annesine, elini öpmek 5öyle 

dursun, söz bile söylemedi; oda
dan çıktı. 

Hacı llurat bir aralık Oemanın 
yanma ı;okuldUo"u zamıın. yumruk 
larmı ve dişlerini sı":nrak homur
danıyordu: 

- Alı ... yumurtanın kalıuğunda 
ne kadar kıl var8& kadmlarm ka
falarmda. da o kadar akıl vardır! 

Merdivcıllcıi inmekte olan genç 
prensin n.rdrndan yürüdü· 

Nusal Han sonsuz bir gayrete 
çıkar gibi solgun ve durgundu. 
Gfü;lerl belli belinıiz yaşarmı§lr· 

Avluda. toplannıııı olıın saray a
damlarmıı.. pencerelerden ve kapı
lardan baltan kadınlarla çocukla -
rn. eon de.fa göz altı; ic;ini çekti. 
elini hafüçe salladı, titrek bir ses
le: 

( Dtımnu vnr) 

Jmparat.orluk denini bu beknn· 
d3n da kayıplar <levri. Cumhurlye. 
tlYfle hakiki k~fler, fakat u.nutul
mıyo.cak, bir daha kaybt>dUnılyc_ 
'·el.: hnlıil.i keşilln ıll'\'J"İ saymak 
l.i;~ım· 

Jkiai de lngiliulir 
A IANSIX bir tercüme hatası 

fn~illz Baş\·ekUi Çö~U Is· 
tHaya kadar \"ardırdı· Çemberlayn 
yr.rtne Çörçtl yarilmnsından bir mu· 
:tlpllk, UDA ne muzipliği? Bu luıta 
Uw.r ta.rafından farkına. \"anı. 
ms3,p, Ajan5 idaresi tcıeronla I· 
ka:ı crlilnı~ydi. belki lıssmakale. 
ler üz<!rinde bile te61rlnl göstere· 
bilecek bir ııJAblw~t ıılmıs obcak· 
fi· Fakat günün hlrinde ~;ne farL:r 
n• \"ti rılnl'Jtl\, haldka t orta \"tl c;-ıl;a. 
~kf~. . 

nunda ajan!ö mülcrcinıini k:ıbft• 
halli bulut mabJır. ~·etiee IUb:ırll<• 
('ürdl ~ ÇemberSayn da h•"ilizdir 
',. iki 1 d,. l.Plı:n<'u~dir· lki>ilnln dl' 
n<lları <Ç> il(> haslıır: hlrir.i l',.,l,i. 
hirlsi ~ <'ni lr..ı~\Ckildir· 

p,. 

H A b t. t< - A kı:ıam Puııtası 

Bu sene -.. ·-;ı 
öğretmen Avrupadaki bazı i 
çıkanlar sefır ve ! 

Tayin edildikleri yerleri kOOSOIOSlarlmlZ 1 
ve isimlerini yazıyoruz Ailelerine yazdıkları f 
Oğretmcn oıruııannd&n bu ecnc me- j mektuplarla : 

zun olanlar .Manrl! VektlcU tnratm· • ş k b 1: 
llıuı muhtelit vilAyeUcre tayin edil· i e er sa un 
mlşlerdlr. lstıı.nbul kız Ye erkek öğ· ! ' 
retmcn okullarmd.ıın bu acne mezun !:. ve gıda ,:.= 

olanl.ı.nn ve tııyin edildikleri yerleri 
)·azıyoruz: • • 

Semiha Karacao\·alı, Fazilet Oz- ~ maddeleri J 
can, Avniye Yalçın. Mürüvvet Gür · • 
Sinopa; Huriye Tanyeri, Fazila A- : • t d · ı i 
ka lceie; Ferhunde Şentiirk, Erni· ~ IS e 1 er i 
ne Bolol, Muazzez Ataşan Orduya; 1 ~ • 
Şükriye Gülensoy, Sabahat Çelik· 1: Bu kış Avrupayı ! 
kan, Müne\'Vcr Tektaşan. Habi : bckliyen kıtlığın çok! 
be Ergün, Huriser Oydaşık, Kezi- ! .. h" I .. 1 
he Ulusoy Samsuna; .HaticelJ)~ : mut ış o acagı : 
gun, ~ıualla Ertem, Müşerref Tu· : anlaşılıyor i 
na, Mihriban Yılmaz. Sevinç U· : : 
ğurJu, Ll\tife Peker Antalyaya; Avrupanın bazı memlcketlcrlndo 
Bedia Karahan, Feriha Eray, Ne· bulunan ııdlr ve ltoıısolo..'llamnız bu· 
\'İn Gülgör. Efser Kot at, 1\ Iuall5 radaki aile ,.c clostınrın:ı yazdıklıırı 
Arkun, l\foafül Çivi Zonguldağ~; mektuplarla §eker, ııııbun ve gıda 
Muzaffer Ayca, J\süman Yavuzer. maddeleri göndcrllıııcs!nl istcmckto
Mcliıhat Oztoprak. 1kbal Akış. Ni· dlrlcr. 
luf S d 1 l\f f G- · F'k Bu mektuplıırcb A vrupacl.a baş· 

er .. an a, üşerre urış. ı · göstermekte olan Jntı~ın şimdiden ı 
ret Alpman. Be:ia, Melahat Tarı çol;: genişlediği anıa~ılımıktadır. Her 
Tekirda,~ma; Atiye Açıkgöz, Gül· hangi bir memlekette en fazla .sUhu 
süm Gültekip, Hikmet Daylan Kas Jet görmesi JAzrmgelen ve bu gibi 
tamonuya: Meliha Ergün, Fatma n1addclerl tedarikte de vnzlyct ve mcv 
Gül ün Hileciğe; Semal1at Gültun· kileri çok müsait olan hariciye nıc· 
ca. Hayriye Tike Çoruha; Leman murlnrmın memleketlerinden gıda 
Kılıçaslan, Perihan Çabuk Toka· maddesi seUrtmcğc mecbur kalmnsı 1 
ta; Me ude • ~ayan, Şükran (hde· Anupanm önUmUzdeld kıa ne gibi I 
mir, Tevhide Akbaytürk, Ruhiye facialara maruz kıı.lacağmr açıko:;:l 
Bilgili Trabzona; Mürüvvet Kara göstermektedir. 
Eskisehire; Samime Türkoğlu, A· ---o---
dilc Hiç.usanmaz, Fatma Tuna. 
Neriman Faizoğlu Giresuna; LUtfi" 
ye Erten, H~~de Ozertcn, Fevziye 
Erk, Ruhat Ozger, Hanife Ulrar 
Rizeye; Fatma Görünay Ça~m· 
ra .• 'ezahet Erensel Kırklarcline; 
Nezihe J{üçükertan, Ülker Çelen 
Perihan Esmeli Afyona; \'ccihe A· 
taizi, Mehlika Ozbek. Muzaffer 
Metiner, Mualla lşmaıı. Beria 
Kartan Manisaya; Gülsüm Kasa· 
dar Kocaeline; ô.-mile Kozlu Mar 
dine; Müberra Uraz, 1eliha Ok· 
t:i}', Gümüşhall('ye; Beria Erlunen 
Nihade Olga. Fatma Arapkirlioğlu 
<,."":oruma; Fehmiye Akın, Şerif~ 
Etus Jstanbula; Vesile Günerem, 
Aydına; Sanavber Timuçin Malat" 
yaya; Vahide KUçükengin Giresu· 
na; Meziyet Bozkurt Gümü~hanc· 
ye; Sabahat Aktin, ı~met Sa\'a! 
Sıvasa; Güzin Saraçoğlu Seyhana. 
Saadet J'\rat Karsa; Müce\'heı 
\·ardarlı Çanakkaleyc; Fikret De 
nisaslon Gazinantepc; 
İSTAXBUL l:RKEK ()(;Rt.."T31E.'\'. 

DE."'l MF.ZUN OLANLA.it 
Nuri Günay, Hayri Uygur, Tah 

sin Karadeniz, Sabahattin Gin, Sa· 
iılhaddin Zor}ılmaz Çoruha; Na· 
dir Polat, Hulusi Tckgıl Urfaya; 
.\bdülhakim Arval, Muzaffer Gün 
doğdu, Sami Tuğray, E~ref Ozen, 
·~ekeriya Aykaç Hataya, Nezih 
Kayı, Fuat Erözgan, Ali Attila, 
Karsa. Refik Zeynioğlu Yozgata; 
Must:ıfa Di~li Trabıona; Ali Kır 
oğlu, ümer Artaç, OJ:ruz Bölük· 
ba~ı Sinopa; Fevzi Vural. Musta 
fa Bilge, Zeki Ocel Seyhana; Mu· 
z.a!fer Bik Samsuna; .Nüzhet Kılıç· 
ay Zonguldağa; Biırran Kaygmz· 
er. Süruri Terlan ,\ğnya; Nail E· 
cc Mardine; Burhaneddin Karael· 
mas Tekirdağına: Zülfikar Ozkılı~ 
Necdet Vural, Rifat Sungurtckın 
Giresuna; Semih Kartalpençe Kırk 
larelinc; Adnan Palandöken. Enis. 
Türker, Behzat Yalçınkaya Antaı· 
yaya; Mithat Erdem Vana; Nuri 
Oa~ekenoğlu Aydına; 

lncir sab§t Blırsada 
yapılacak 

1zmirde bu sene incir satı~la
rının münhasıran iboraada yapıJ. 
ması ve bors1 hnricinde incir 
satışı yapılmamnsr katiyetle kn· 
rar altına almmLst_ır. 

Mahalle arasında 
oynıyan 

Türk yavrularının 
hassasiyeti 

Surlar civarında şüpheli 
gördükleri bir adamı 

çevirdiler. 

.Muıteza isminde bırlal evvelkJ glJr. 
Snlmatomruktııkl evine giderken Ay· 
vanıı:ıray surları önünde cebinden def· 
tertnl çıkararak aklına gelen bazı 

ışcylerl kaydetmek ıst ... ml;, tokat om· 
tla oyruyıın 30 kadnr çocuk Yazlyetln· 
Jen ııtıphelcnerck casus zannile otnıfı· 
nı aarmışlarctır. toe pollıı müdahale 
etmiş Ye Murtezanm hUviycU tespit 
edildikten .sonra. çocuklnra ya:ıılüıl<'P.· 
rı nnlatılmı§tır. 

Mürefte ve civarında 
uzum mahsulü zarar 

gördü 
Miirc/te, fS ( A.A.) - Bu vıl 

ntlldiya hastahğmdnn üzÜm 
mahsulü Müreftc, Hasköy, Ki. 
rnzlı ve Tepeköyde kısmen, Çr. 
nnrlıaa tamamen bozulmuştur. 
Üzüm n?Jığmm Çınarlı hııriç 
diğer yerlerde fiyat farkı ile tc· 
lafi edileceği ümit ohmmakta -
<lır. 

ANTAKYADA 
BİR FACİA 

Amcasını öldüren 
bir genç ağır yaralandı 

Antakyadn c;ok feci bir cina • 
yet olmuş. Tiiccardan Osman 
::Mıstıkoğlu, Abdurrahman Mıs· 
tık adlı bir genç taraf mda n pa. 
ra. meselesi yUzünclcn münakn§a 
ettiği amcnsı Ömer 1-lıstığı ken
di sa:bunhanelcrinin odasında ta· 
ıbnnca ile öldürmüştür. 

Katilin t:ı:bancasmda.n cıknn 
üç kurşundan ildsi amcasm·a bi
ri de kendi başına is.1bet ederek 
ağır surette yaralanmasına se. 
l~p olmuş ve katil hastahaneye 
kaldırılmıştır. Katilin hayatın • 
<lan ümit yoktur. 

/ 

-:/ 
,/ 

-·--

Feci bir 
otobüs 
kazası 

Bir otobüs devrildi, 6 
ağır ·13 hafif yaralı var 

Antakya da f ecl bir otobüs 
kazasr olmuştur. Antakyanm 
Fetike köyünden Mehmet Yah. 
ya Mısırlıya. nit ve Ş<>för Sadrk 
oğlu Baklavacının idaresindeki 
97 numaralt otobüs, 20 ye ya· 
km yolcu ve beş çuval buğday 
ile muhtelü eşyııları yüklü ola
;rak Karbeyazdnn A.ntakyaya ge. 
lirken Nn.rlıca. köyü civarında 
mu\'o.zenesini kaybederek dev -
rilmiş ve içindeıki yolculardan 
6 sı ağu· olmak üzere 13 kişi ya
ralanmıştır. 

J<nza.yr müteakip firar eden 
§of örün ehliyetnamesiz olduğu 
\'e kazaya fazla yük ve yolcu aJ_ 
maktan başka §Oförün acem.ili· 
ğinin sebebiyet verdiği anlaşıl -
nu~tır. 

!\'.aza mahalline derhal yeti. 
~n zabrta y:ıralıla.n hastahane· 
ye kaldrrmıştır. Yaralılar ara -
sında bulunan Sabri Bona ile 
iki kadının ya.ra.lnrı bilhassa. 
~ok ağrr ve tehlikelidir. 

Kaza esnasında. yaralnn:ı.n 

yolcuların isimleri şunlardır: 
Dört.ayak mahnllesinden Yah. 

ya oğlu Mahmut, Kcf ea.bit kö· 
yünden Hasan oğlu Dibo, MLI"
hanodan Cuma oğlu Haşim, An. 
takyadan Halef Esmerli, Karlxr 
yazdan Musa oğlu Ahmet, Türk
men mazraasından lbrahim oğ. 
lu Halil. Ali kızı Havva, Anlak 
yalı Hamit oğlu !na.yet, Mah
mut kızı Vedia, ŞUkrü Gürler, 
Sabri Bona. 

Kaptan ve iki tayfa 
boğuldu 

lncbolu llınnnma bağlı Ahmet kap· 
tanm fdare!lııdckl 27 tonluk Sakaryl\ 
motörü fırtınıı yüzünden evvelki ge· 
ce ı<arabunın açı1danndn bntmrıı, 
k:ıptan Ahmet ile tayfa. .Mehmet ve 
Salih boğulmU§lardır. Diğer üç tay· 

kurtarılmı§lardır. 

Gene <'Vvelkl gece Yıılovadan ~eh· 
rlmize ..,clmektc oıo.n özknrtal motö· 
rU frrtmaya tutulmU§ ve ancak ha· 
mules1n1 atıırak batmaktan kurtul· 
tulmuştur. 

Her gece ıarlıoş 
olabilen kimsesiz 
5 gün hapis ve 1 O lira 
ceznya mahkum oldu 
Yetllclırckte kimsesizler yurdunda 

yatıp kalkan Zeynep admda bir kadm 
dUn oda kom§uau Mehmcdin her ge· 
Ce 8llrho, sclerclt kendilerini rahat· 
sız ettiğinden !'ikQyetl.tJ buluıımuıs, 

Mehmet de kadma. hakaret etmiştir. 
Mehmet llc;:Uncil sulh eer.ıı. mahkeme· 
al tarafm<lın 15 gtin hnpls 10 lira para 
cezaema. mahk(lm olmuştur. 

Türbe soyan kurşun 
hırsızı 

Sabıkalıla.rc1an Cemil Kfüıe dün Nu· 
ı uoso1anlye camii avluııund&k! lUrh!'· 
nln lmr§Unlıırınr ıökcrkcn polisler ta.· 
rafmdnn görUlmUş, derhal R§ağı at· 
layarıık ltaçmağa bıtşlamı§tır. Fakat 
memurlar kovnlıynrak yakalaml§lıır, 
cilrmUme,ınıt mahkemeııJnc vcrml,ş· 
!erdir. Cemil bir ny on gUn hcıpce 

mr.hktlm edllmlşUr. 

Bir huğa boynuzlarile 
çobanın karnını deşti 
Ali fü~ isminde bir çoban Kartal 

ci\·annda srğır otlatırken nzgm bir 
bu#anrn hUcumunıı. uğm.nıl§tır. Buğa 
bir mUddct lto\-nladıktan sonra yeUa 
Uğl çobanın karnına boynuzlıınnı 
geçlrm~ ve baygın bir lıaldc kanl~r 
içinde yere scrml3tlr. Zavallı adam 
Haydarpaşa numune hastanesine knl· 
drnlmışlır. 

~ 

1JiteAfe( ~ 

,.,. 

Şel kumpaıı~a" 
satı~ şubeler• 



UZAKTAN 

Not d it ili 
İngiliz - İtalyan harbi Londrada 

Fransızca bir 
gazete 

• •ıt 1 tC"rdim ... l§tc bizim öz şür dedi~L 
l n g l ere H ER güzel şiir bize kendi ha· miz ele bu :,mısra başka. mana baş-

italyada 
İngiliz tayyareleri 
bombardımanlarda 

bulundular 

.. • d trralarmm:dan bahseder gı· k:ı ... Bu hususta 7.nmanmıız ediple. 
UZ er l n e bidir· Bu )'aşıma kadar hiçbir ynz ı inin çoğu il<~ 'bir tilrlü anlaıınmı· 

gecesi. hiçbir se,·gili ile. hi~bir kü· Yoruz nmıı. eskiler bi71 hiç şüphe-

•• k ,. g u• • n d e ,çilk bah~c>de dolaştığnn olm~dı; fa- sız nnl:ırlnrdı· Zaten Abbe Ber. 
'\kal Ahmet Hamdi Tanpınar'ın: mond'un da, ondan öğrenip tekrar 

a O <"d<:n bizlerin de söylediğimiz yeni 
X" ;.:ü1.cl ~rı:H biltiin yaz bir şey değildiı'; bazı kimselerin Hür Fransızların 

fikirlerini ne§re 
başlıyor 

Gecelt•r kiiı:iik bahç<'<lo pek unuttukları hir haln'"kati batır-

Al m tay · latmak istedik. an yares ı ~L!nıları ile başbyan manzumesi- " Fakat o mısrn güzel dei:il; bir 

du .. şu·· ru·· ı du·· nı okun.en içimde benim olmı) nn. mısra.ı bC'rceste .. sayılamaz. Mn-
btiS-"fh.. Kapuzzo kalesi önünde fakat benim olmn. ·- - l nası doğru. (Ma-

'11'-'~'l>O,...,,,.ı Gtnı 1 b d Id J.onılra, 26 (,\, \.) - Yarın Lon· r•nı ı>ek ıs· ted'gun~· u vu • • • """' ı • ' -..zan : nannı gu""zeli ol-ı r musa eme o u drada '•Fransa,. ıı.dlı fran.m:ca gazete ... 

Gt 1 na·'ra 23 (A·A·) - Bugiln ""' üıtive i9tiye nihn- 1luc A maz· d w n1n Uk nl1.ahas1 çıkncaktıT. Gazetenin ..., u ' ' ~. " llafı • ogrwıu Ce 'İ\o diln de r;.ı; du" ""'""' ta,ı·va--•-·n '.·et benim ·.annet- U taç 'nnl,.,1 olur. ''Cu .. : UDi I.ondra, 25 (A·A·) - J{ahircdc lnti§ar maksadı, l.ngilteredc bulunnn uv ,,. •• 
046

• .,., &'=1.Jıı " ., .... .., 

G Versıtesl nc,7rcdllen resmi tebliğ', Trablos _ Franıız asker, bahriyeli ve mUıtcclle· düııürilldükleri resmen bildiri!. ti*im birtakım zcl" kelimesini öy 
~l'JaER garpta kcııif kolları arnsmda vu - rinc, ~alr Fro.nsız ve !ransızcıı. konu• mektedlr· Bugün dört tayyarcmiz Jıatmıl.:ır uyanı • fe olur olıraz yer-

~~· l'aton n~ Maıı.rU ha.- kubulan bir müsademeyi zikret • ııulnn d~nlzaşm memlckctlrrc ml\ICl· üssüne dönmemi§tir· Üç pilotumuzl yor· O şiiri okurken onu cz.bf'r· de kullana kullana mnnasmı da 
I\~ bbıc.c ~n inklruma. ait. ya- mektcdir. mat vermektir. Gazetede çalışan kJmr kurtarılmıştır· Dün 19 t~yyarc ledlm de öyle :mi söyliiyonım? anlamaz. olduk-) 
~~1 ~ıındanberl sark· Fort Capuzzo'yn yaklnşmakta 0 Bclcr meslekten ycU§mc ve halihazır· kaybettik, bunların mürettebatın. ·oksa o m:sralar daha Hk defn o· .lllUııf<olıab!l.h ~lir Xıızif'i açmış· 
'-&ı ~rsı•-.... l"rilr dıui olan lan bir İngiliz k~if kolu, istih _ da lnguten-de bulunan Franaız gazc· dan 12 pilot hayattadır. larak benim gönlümden mi yükse'. ltl'n hemen lmpatmıyalrm.,Ragrı) 
~ \~t~,;:ı•uin tesisi ~ln c. kflm kazmakla m~gul bir İtalyan tec.llcridir. llk nUshada lngUiz iatihba· J.,(JSDRA lL''TAKA.'INI ~iyod' ibilemiyorum· Dikkat edin, Pn.c;a'nm bir mısraı: ''Bu gü~ende 
lı...:' 1 btiN:ı_ 3'.ılJ>ılınafa ba~Jıya- 1 rat nazırı Dut Kupcrin ve general dö BO)IBARDIMA1'" siz bir şüri ezbere okurken ba.')ka ıncş!m-f cima bfı'--i ıı .. i-~ gel. 
;"'l!ı•· .. 'l!f bir müfrezesi gönnUııtUr. nP'ili?.lcr G ı·n be u bUI nacakt " _..... 
bıı.:-"~· ltu ınernnunlyetle o. 

0

...-:-
0 n yana nn u ır. 1.oıuJra, 2a (A· A·) - "Pı·ess ,biri, hatta sizden "Ok i•d okudu•hı- mcz." Bunda. ne tatlı bir melfil '-r. il.~ ~Udi 1 dü§mnna ısünsü hücumu yapmı. la.r • " ,, ... •.a 

"ı kaııa ' <:!1' öni.im\ttde'!d ve on lt.alyan öldünnU !erdir- Di. Association,, muhabirinin yazdığı;_ nu bildiğiniz biri de onu söylcmiyo değil mi? Yazık ki beytin birinci 
~ tııan ~o r. nlhay<'tlenect'k ı:e ğer on ltalynnm da ölmUı> olması na göre. sabahın ilk saatlerindo lmlknrsa bfr tuhaf olursunuz; o a. mı.sn:u iyi değil. Söylediğim mısmı 
~ ~lıJc tıı ~11 bütçesine de bu iş muhtemeldir· 

1
~ ~ı yUk.sc.k irtüadan Londra ınmtaka~. dam sizi tatlı bir hülyadan uyandı· belki siz de .scvmi§sinizdfr; ondan 

~11.\e~~~t ı.onacalınu · Bu İngilizlerin zayiatı yoktur. ln- ' ~. '.· sını bombardıman eden. .Alman pi- rıvermiştir· alacağınız zevki ~ka.çmnnmak için 
~ 1-rı aı ıne orta ıne'k1cp gnizler yedi esir alarnk dönmllş • lotları, hakikatte askeri hedefleri Asıl sevdiğiniz şiirler derhal bi· birlnclslııi söylemiycccğim. Meza. 
~ ~ R .nınCllk 'C muhtelif fa- lerdir· vurmak niyetinde idiyseler •• zlın olan, kendi ruhumuzun sesi gi- kl'den iki beyit: 
~ 1 knt'ıÜorc Z- l bt'ne ara mda. :;. 22 ağustosta doğumunun 80 lnri bombardıman ettikleri mahalleri . lbi gelen şiirlerdir· Şairlere bize ha. 
'~1t~cionk. JCE!\'"l" \ ~llNTAKASL'"D.\ devir aene:ılni tesit eden televizyon bir ziyaret etmeleri kendilerini in.. tıralar bahşettikleri için minnettnr • ·o o gıunu!lerlc hemaem ne nlgl'ıhlo 

~it lcı"ııı~-. izin bi.i iik bir ihtiya· mucidi Pauı Nipkol, cunuırtesı saba• k:isara uğratmak için katidir· Lon.. olmalıyız. Hayali hatrralar; kendi 
ı.:, ·il_'ı fa,_dclak oJan cidden ha. Prctoria, 2·"> (A·A·) - I\enyn ht knlb sektesinden ölmU§lUr. dra müdafasını müteessir cdeeek kendimi7.C kabul cttir~'imiz valan-

~)'JT. 
l"lno l4de - nfış • l qkı:ı t ~ino 

L"'"ll '" J 'ı b J harekatına alt dün nk11amki resmi · ti 'l'r " "'lu "'t' \1 ııııan bu tcse'b· " 'i· Aı:ncrlk& hl\rlcıye nczare oç· hiçbir nokla hasar görmemiştir. far ... Bunlar hakiki hatırnlnrdan 
ltt,. l'lrl!ıı, ~:a <:'Tel tahakkukuna tebliğ: kinin cesedinin Amerikaya nakline Almanlarrn biltün yaptıkları. tica. dnha tatlı değil midir?··· Ywaular 

tnellt - l bl - ~yıY. 
Çü nesim - 1 nevbclıAri açarız o 

~~~t-ı:ır;1ın .. 
1 
rtftc :reni fnaHyet. Vcziyct sakindir· Büyiik mikyas- mUsaade ebncmi,JUr. ret lbürolarmm bulunduğu \•e Jçin- dedim; hayır, onlar iıizlm hulya. 

t:""llı b "t t ten1ld1T..i ı hl ta kara kQşif hareketleri yapılmış· :ı. Isvi~rc federal meclisi, lngillz 
~"t"· 'il gün] t;" n et· tı 1• ·r d 1 1 rim" d b' · ta"'-'arelerfnin ...-enlden lsvlçre arazla! de kimse olmıyan bina grupunu mızın. gönlümüzUn hnltikntlcrl, 

gül - bm'ı 
nu ııl'tC .kl bizde . \'IU'dır ~ ıdııaı·, l 

' ~cı11.1ıı cı.rd(': lıir r1e TUrk r. \.CŞI evr ye c lZ en ırı r .,,, " t yakmak, bir !banka şubesini, bir kendi l\endimizc icat ettiğimiz için 
... •'- en lıu .. ,l Bıına'nm .. ,·mal mıntnkasındıı bı"r Ozerlnden geçmek sure lyle yaptıkları 
'"'l'ı.:".' 11.a.-... • lu' bir lhtf.-nct- "" 1n 11 h"'·"- ti "in n..abveyı· ve dı"g~er başka ticarctha· bi7.e daha ,..,k l :ı..ntil l ."""lll•ı-;""'4•• dık'·-t ".. du'"ı:ıman devrl•-'e";"C ra .. t'·m,..tır 1 t~avUzU, " g tere ...,..ı.uuc nez.. • ,... · .•"" ın o an.,.., n sır ıı-

ııof'ha. - ı IM':bG~r .. 

Sakıb Dede'nin §U beytini de da· 
ha hiç ibir yazıfua ~nmıştım: lbı..~ """ ""- ıuı c alınması te· r- " ,,,... ~ uı .,. • ' t t t t neleri hasara ugra~ tmnktan ibaret rmı sezdiren hnkikatlerdir·-

"'q lft.._ ···'-11.y:l nf- Düşman "Cki!mistir· J de enerjik bir ııurct c pro es o c rnl!I· 
iL ~1crııecı-.....,.11~.0 aktan kendi. ,. ~ 1 ~ İsviçre ordwıu umumi kararghı kalmıştır. 

.. 
'4'l .... u.....,... Dün sabnh erkem, bir Caproni 

eıı.ıcı 1nı;iliz olınası muhtemel bulunan l:'ANGIN' BO:\IBı\LARI DA 
'ı... ~ ~ •·L e aUe,i 'azi) etleri bombardımtm ta) ynrcsi Tana gölU yabancı tayyarelerin dUn gece lııvtç· ATIT:.J>I 
ı..~ ,. ~aııı<'rl d el rnıntakasmıı altı bomb:ı atmıştır. b dirm kt "tlı4;. ne enm <' c• ı re Uzerinde uçtuklıımu il e cdir IA>Odr&, 25 (A·A·) - Londrada 
't>tıai._ ~li l'llşta 13 hayrıtm:ı atı. Hnsnr ve zayiat yoktur. f • tahminen 200 metrelik bir sahaya 
~~ ltı~tlffi ve M~klerl • MAL'( :\YA 11Ccnu J yUk.sek infi!B.k kabiliyetinde dört 
~~fit~ ar edemi) en 'e bii· r dudu arasında dilıımnn motörlü bomba ile bir miktar yangın bom· 
~~. l'lıahJ. tla ldiçük bir mrmur Malta. 25 (A·.1.) - Avcı tay· ı nakliye vasıtalarına l1ava filoları- balarr düşmü§tilr· Yangın bomba. 
~ ~flct1 ·fıın olan g('nt;lcrimi· ynrelcri.nin rt'fakntindc olarak düş. mu: tarafından hUcum edilmiıtir· larından biri bir hastane üzerine 
\' ı.~n td.110 de, arn <'drbllnıelc. man bombardıman tayyarele.rinin "üç zırhlı otomobil tahrip edilınl&• dü1Müe fakat ika ettiği yangın si. 
l~~b\ıl r.?b~llnıcl> iı;in ist!ınbul bu sabah yaptığı hücum esnasın. tir, tayyarelerimizln hepsi iislcrino rayet etmeden söndilrülmU~lür. 
'ı.~hlrtett 1 nUiusu kalabalık da htikümctc ait ba7.ı binalarda dönmfiıılcrdir- Diğer bir ynngın bombasr dıı bir 
~ ~d .. hat~~~ ı;1 eco kursları l'ıt.• hafif hasar olmuştur· Bir dil§man Dü§nlanın Tobruka kar§ı yaptığı fabn1ca üzerine dilijmUşse de hasar 
b. ~hır. un 'er it~sinln im. tayyaresi lngiliz nvcı tayyareleri hava hücumu esnasında beş ki§i yapmamıştır. Bombaların lıir kıs· 
~~."' er '-b·u tiırnfrndnn dUşüriilmüf ve V..ilSJtu e· yaralnnmr~ ve az hasar olmu5hll"t lilI da yangın çıkaramaml§lardır· 

"ll" ""' 1 \efl~d. • h k sir edilmil(ir· ıji;;er 'liftôMmnn u -• h b lıık:: g oıı.ıu • 1 ım:ı nıı a •• 'l n '1 Arlı:a arkaya yapılan tetkikat neti• .-aamw.i ir kısmı da yangın ÇI• 
ı:' ~ )._,. >n{ J>al"lllan yotmc• tayynresimn de .ha93ra uğradığı ee.slndc 20 Ağustos bUltcninde neı· lkarml§lardır. BüyU.k bir ~carttha· 
"'t ~lr •IJt. ta Ya. kt"ndlhırhıl, ya.· ~nncdilmckteclir. Zayint yoktur. rcdilen düşmanın Tobruk'a kllt'll ılle hasara uğramış fakat yan~ 
~lltd11~lar, ~ ~ctlnıllnneğo mec. iTAl,YAN Rt: 'lif Tl:Bl:.rnl J yaptığı harekette deniz kuYVetle• süraUc söndüıiilmü!ltilr· 
~~ h,~ .. tın hlrı:ok ı;cmçlor • rine ait tayyare defi bataryaları BiR SİNEMAYA BO!IBA 
~ )\"ırıı :~ lı1tidatıan olduğu ltaJyadn bir malıal, .25 (A· A·) tarafmdan iki dü man tayyaresi 1S.\Bh'T ETTİ 
it.~ \e bıt tah lllc hıı3nfn. a• - 1talynn oNJuları umumi karar· düsürilldilğü tcsbit ~dilmi tir· I.oıulr:ı. 2.> (A·A·) - Dahili 
1~ otııll h ~iizden c'lt- memlc gahmm in numaralı te>bliği: emniyet nezareti tebliği: 
!~trıu,~, ~!i.ııdo rnulıt.'tt olduğ~ Bir hava filomuz Maltada Ha1far Şarki Afrikada hava filolarımız Dün öğleden sonra Portsmut U-
"'tl~ 'e ~r i&hslllc havatn ıı.· üssünü bo'llbardınınn etmiştir. U- Gnrrissa, l{cnyada Vnjir tayyare zerine yapılan havn hücumu esna
~\4ıı~ ~dıı ~ ~ ÜzdC'n <le ~ırnıJc- çu§ halinde bultınln on lngiliz a•r meydanlarını ve aşağı Sudan'da ımıda bir kaç ölü ve bir miktar ya
" d::ı.r"ttt ~ ın\ln muhtaç oldnğu cı tayyaresi bu hnrckcUmize mfuıi dilşmanm Daga - River - Port mev- ı·alı olduğu şimdi teyit edilmekte. 

111 
tccıı kaırıı:ıı ("U t;ıbii tu suret· olmnğa te!icbbüs ct."T1~'ilcrsc ele zilerini bombardıman ctmiı;lcrdir· dir· Bunların ekserisl, 1.nm isabet 
\""" l"dt1 ' Mır. derhal bombardıman tnyyarclerine Dün gece düıpnanm hava kuv • vaki olan bir sinemada bulunmak. "ııs.:1:1lt"ı . at .._ .. h • '"lla et'i!tlıı ·'"ll:\C.:tl• lınlk ıı. rcfukıı.t ctmd~tc bulunan ll.\'cı tay· ,·etleri Piemont ve Lombardie üze· ta idiltl'· Bazı ususı mesk<"nler ve 

fı~~!'k ~~"c"ı. lturulmnsı hunun yarclcrimizin hilcumuna uğramıır rinc hücum etmiıılerdir. Yine Is· ticaret evleri hasara uğramıştır. 
~~ 'ilh\11 ~e'r, bu. urcUc Jıem Jardır· C"re!·an C'den şiddetli mü· \'içre üzerinden gelen Uıyyar{'ler Ramsgnte civarında .Manston tav

~'ll bıhtrn trı nıs küU?lcrc mal sademe csnasmd:ı lngi!izlcl'iıı dört, avcı tayyarelerimiz tarafından püs· yare meydanına karşı yapıld;ğr 
il oı~." hılin 'l'lll<'kr.t çok ıl ... Jıa bizim de bir avcı tayyaremiz dilı;- ktirtUlmUı::lrrse d~ Borgosesia el • l1nbcr verilen hücumdan başka di· 

tı c;,~lıtrr. '''c.r k\itlcsinc sa· :mü!ltÜr· varına Uç, Piemont 1slwndeıiyesl ğer bir tan·arc meydanında daza· 
lcıı.._~ b I~! V Şimali Afrikadn Bardia limanına ilzcıine de üç bomba atmı.,'jlnr vo )'iat olduğu ııimdi öğrenilmiştir. 
~ ~t " eklliıni7.in ıı:ı.rnl:ı. karşı g-ecc nt.E'~i açım iki lngi!iz bir c;iftlikte yangın r.ıknrmışlardır· Londra mınlakn.sının• bazı .kısım. 
d 1'~ l:ıti'~la~arı d r. fakat o· destroyeri. derhal muka.belo <'den Mario.no"dıı halk ara.qmd:ı iki ti· !arı ür.orine diln gece yapılan ha. 
~' ~l!ııı:ll'tl •1 hudut l.!z ol:ın bombardımnıı tayyareler:miıln mu· şi ölmiicıtür. Husuc;i mrskcnlC're ltn. ''a hü:-umu hakkında alınan rapor-
t~tı rl;ıtı tniıın hu Uıti)ncmı kabil hücumuna. utramıı:lar ve püs· fif zanır olmuştur. Düı1man tayya· Jar burada (fa zayiata sebep ver-

• -aft> nl:ıcağını iimit kiirtiilmüşlerdir· J releri bombnlnrln beraber bt-ynn •
1 
diğin! faka~ ölülC'rfn adedinin nz 

~-~:::'.~':~~~:~:.:~~=-~:.:::::d: _______ .:~:~~~~~·=~:~--. 
eledige gasak lall... ve Tatbikatı j 

• .._..... _ _ .. .... ....-.. • • - .• --.-. t 

Yulcarlki resim u....ı #fla • (R O ....... Mlru kı\h'"ecı hnm· 
11111 bulunılui'u IOOkaltt:ı. alınJ'llMf"r. • ı· it k' -...nı.rm iiııll'rinf! konan 
J.ılfc vn lşııoıtn'ard:uı ıfa1111Arı cılıia&tltw ru~,.rrrln iııs:uıııı bllc r;t~·rne-hıe Jm· 
kfm 'r.rıııiyerrk h:ı lr ılrı\lltaJ Hı -.lt•cc ~ ul.ıırıdakl ~lf'di~,. yn~ıığıııın ııa· 
a.ıl tatbil.: t.'<lildl inl öııtcrmM~lr! 

:({illAh rı hırka mey • alOd çArpare 

11 • bo~f,j,-ı 

AYD"'TT "'K b" sal d k • ' ;'\ e.rAy • ı perde - f ~ ü Arcdfok 
~~...... ır on a onu J:fderlz 

§U~orlardı . .Açı)t f pencere· . Şimdi e.1" tclcrar k d 
den mehtap, on dördüne vnrm13 ay gaz 1 1., <> U um ; 
gö7.üküyordu. Karanlık yollarda gL l bundan evvelki l>eyitfC'güıel: 
denlere ı.ıUpheııi.% çok hayırlı olan oıunro gomıe • J gfıJ.rfil - 1 nc.ıcm J 
bir mehtap·· O, §iiri değil, kendini, aelırr 
kendi şiirslz.liğini d1i3Unüyordu. Ayı' Ziyaret - 1 .er - l bbr • bedkmseı. 
göstererek: Cfclerlz 

- Şuna bakın! dedi: bu. ışıklı« • Yazık ıki,Nazü,Beyin mitnteha· 
odadan bakılıncn ne kadar lilzum· •ı batı yanlrolarla <lolu·' Dikka•"ı.,.w. 

k c1 glil.. - -k"' 1 .,, t ~ı~ı 
suz, ne a ar unç gozu uyor, Galib'~: ''Bir eu'lesi var ki tıe • · 
değil mi? ... Sizin münekkid dediği. , canin" :X:ısraınr ''Bi/§u'lcsi vn~ k; 
niz ndnm da lşte bu .aY kadar lü· 

1 
tm<li c:unn" di~ebnzmağa kadar 

zumsuz, bu ay kadaı: gülilnçtUr- vardırıyor. Fuzuli'nin: ''Hayret ey 
Anl~mı?'anlara, karanlıkta olanlara büt"silretin: gördükte lfil eyler be· 
belkı bır faydllSI dolnınur; fak~t nl" diyeıba§lıyan\ gazelinden en 
131kt~ olanlar onu ne yapsm? :Mu· gUzel.beyti:1ı"Ben geda sen ~a 
nekkid ancak ika~ıkta olduğ~- yıir olmak yok emma neyl~im _ 
muz zaman arıyacaı,"Jlllız, nydmh? Arzü serk~tc.i~ fikrljnuıışu eyler 
kavuşur kavuşmaz da unutacagı. beni" beytini ı ~dınVermiş. Beli;" 
mız bir insandır. Fayda bilmiyen • bu kl:ıh:ıhat Nazif BC;in değildi 1 

sa~atc. f?yda mefhumunu gc~s; J dc1milntchabatI ~<>t.İran.ıSat mah~ 
nıusavı ınsanlar ?rasrnda bır :ko- Jesli zatındır-~ o, ıi"alkmıı;, .ikita.bn 
nusma olan sanatı. onlarm dere. I kendi şiirlerlni~de' sÔku§tunnuş. 
":esinde olmıya~ara an1atmağ~ n~!1' hiç•~e iyi şa,ir~dCğil; b,µ. t.ed~ 
kalkmıştır... Belkı d~ bu r,ayrPtı hinne rngmenTglliiUıi birinde §lir
ikendi de iyice nnlıyamndığı; dü· 4 Jelinin" okunmasına.pht:im"aı·verc
şUnmek~lzin, icinden birdenb~~ 1 :zıiyo~'m. '.Ama ~ nılinteh&.ba.lİ,,.:bns· 
~ele~ hır ı~ıkla hemen sezemcdıgı l tıı:dıgr ~ ic;in. ona da• ... minnettar • oL 
ıçindir ... Şaırler var, romancılar nıahyız; bunun için ondan· da bir 
l'nr; bunları anlı)anlar ' 'ar. Mü· beyit nlacnğnn en az fen~ buldu· 
nekkid onlann arasına tufeyli ola- ğumu. Mcrs.iye'den 
rak karı mı~. aczini ukafühğı ile 
hazmctmeğe çalrı~an hir zavallıdır. Akmaz ful& - yl lş~tıme pyn 

. ~Bunları söyliyen b.enden bnııkn .Rc7.a - yı gü~Imde kok!! ~~ 
bırı olsaydı znnnedenm kızardnn. JterbelA 

Kendi hakikatlerimizi başkalarının Münte-hnbab güzel bir beyit.b l 
a~zından dinlcmcği pek isteme. duktan sonra" knpataınn. y~r:1; 
rız.) Şeyh Necib'in gazelinden: · 

111 

MtR ~AZlF müntchabatmm 
• 'mısraat" kısmında §U 

mısraı gördüm: "Mısra·ı berccsle-i 
me\'zün bir ma'na iki"· ... Tnzif Bey 
bunun kailini göstC'ımcmiş; ben de 
bilmiyorum· 'Fakat bilmeği çok is· 

Uruguayda 
Birle~ik Amerikaya 

Den iz ve 
hava üsleri 

veril iy or 
:\°(', ~cırk, :?.) (A· .\-) - JUiyt<'r: 
Nevyork Taymi.s gazetesinin 

Montm'ldeo muhabirinden alınış ol
duğu bir tcl;;rafta şunlar bildiri!· 
melttedir: 

"Urugu:ıyda mc\'kİİ iktidara geç· 
mck için hazırlanmış olan lıir te
• ckkill meydana çıkarılması \izeri· 
ne. Birleı::ik Amerika ha7.irandıı U· 
ruguay hilkiımctindl'n deniz ve ha
va ilsleri kurm:ık için müsaade ta
lep etmişse d", bu talep reddedil
miııli· Uruguay hilkumcti Birleşik 
Amerika hükiımetine, bu gibi Usle. 
re milsnade edebileceğini, ancak 
bu milsaadenin herhangi i>ir Ame
rikan milletine de şamil bulumıı.
sı lüzımgcldiğini bilclirmi§llr· 

Umgua.v hükumeti Birleşik A
mrrikndan cslihn almak üzere 5 
milyon dolarlık hiı· islikra;ı: yap. 

~ w 

DiılılU çil Bk!;elerin §U1C • f tt.v:vtlll' 

delil 
l\fılkılem - J yflro nlsflr eyledi.dürlcr 

lbehb'\b 
O şeyh Necib. ne galant adan1· 

mış! ... 
22· V.lll· 1940 
Nurullah A1'AÇ 

j ısveç vapuru rolünde 

Bir Korsan gemisi 
faaliyette 

Vr•Jliııgton. 25 (A·A·) - Bq,•c
kil Frazer, S. 705 tonluk Turnklna 
1ngiJiz vapurunun salı a.k°§amı Tas. 
manie denizinde bir korsan gemi· 
slnin lıilcumuna uğradığmr telsizle 
bildirdiğini beyan cbniştir. MUtc
caviz korsam bulmak üzere Yeni 
Zelanda deniz \'C hava kuvvetleri 
tarafından bütün tedbirler alınmış
tı;· Tnhaniyntn devam roilmcktc. 
dir. Temmuz sonunda bir Alınan 
korsan gemisinin ntlantik cenu -
bunda faaliyette bulunduğu ve bir 
deniz muharebesinde İngiliz mun· 
vin kruvazörlerinden Atcantara ta. 
rnfındnn hasara uğrnbldığr hatır_ 
lardadır. Bu korsan gemisinin iki 
lngiliz gemisini batırdığı ve 10000 
ton cesametinde olduğu ,.e bir ls
Yeç ticaret gemisi maskesi altında 
gizlendiği malümdur. 

şimdi lspanyıı hilkü ctile tor ''f.' 
mnlzemC' itası ihakkında. müzakf'
rattn hı~lunduihı eh fü'ıv<' c>'1ilmrlt· 
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111•• • N dd· 1 ıv.ı unır ure . ı~e Sovyet-Atman Amerika ile memleketimiz 
st:sce eş genı bır anı~ş':!'a~ının arasında şilOp seterıeri başllyor 

İngiltere 
harbinitı 

• 
ikincı 

l t k tk A yıldonumunde , a a ur a Sana ar l S t t l · b Ticaret Vekili Nazmi Topçu. rımızdaki tesisat henüz kafi de. 
ovye gaz.e e erı u oğlu dün akşam Tırhan vapuri· ' ğildir. Ancak, ileride meşgul Of ı 

anla§manın le lzmirden şehrimize gelmiştir_ la.cağımız mevzulardan birisi ae 
saf hası 
başladı Yazan: Ve~ta ~aıcsı ı ~ One n 

l'cpebaşı BC'lediye bahçesındc • çok mes'ut ve heyecanlı geçil'dim. 
Kızılay menfaat}ne fevkaliı.de mil. - Yaşınız.? 
samere veriliyor, bahçe tıklım tık- - 18·~ 
lnn dolu··· Geceyarısına doğru bir - Tahsilinız? 
temsil grupunun oyunu bitt.ijcten - Orta mektep mezunuyum. lz· 
sonra sahnenin ıı.rka.srrıdakl perde mirde Karataş orta okulunu bitir. 
aralanıyor, önde esmer. z9.yı!ça bir diın· 
genç ısahnP. önUndcki mikrofona. - İzmirli misiniz? 
doğru ilerliyor ve selam verdikten - Evet, İzmirliyim. Orada an· 
SQnra duruyor· Kendlııine refakat nemle babam var. Bir de pollıl me. 
eden şişmanca zat bu genci hal. muru kardeşim var· 

' ka takdim edi)iOr: - Musikiye nasıl heves ettiniz? 
_ Necdet Engin ... Size birkaç - Yedi yaşımdanberi alaturka 

F,arkı okuyacak!·.. musikiye çılgınca düşkünüm· Plik-
Sonra genci mikrofon önünde bı- lardan ezberlediğim earkılan mü-

rakıp gidiyor··· ternadiyen okurdum. Mektebe de· 
Bahçenin daimi eaz takımı çal- vam edt'rken bir yandan da musi. 

maya başlıyor 'Ve mahcup vaziyet· kiye çalışıyordum· Üç ay kadar ol· 
te eahnede duran genç doğrulur du· Konukomşu: 
~lbi oluyor ve "Kalplerden dudak. - Necdet! Sen .latanbula git! 
fara .. ı,arkuımı söylemeye başlıyor. Sesini plağa ver, dediler· Kalktmı, 

Halk, ille defa ytizünil gördUğU geldim. Kolombia kumpanya.sına 
hu genı:te pek bariz ses UstUnlU- başvurdum, sesiıni dinlediler. Be. 
ğünU tahmin etmemiş olacak ki ğendiler. Birkaç pllk doldurdum. 
gözlerini sahneden ayıran ve ku. Kızılay gecesinde bahçeye gel· 
!aklarını yanındaki arkadllJ)larınm mİ§tim. Bay Mithata sesimden bah
anlatmaya başladıkları şahııi mes~ sedildl: 
leleri dinlemeye verenler oluyor· - Bir iki .şarkı okur musunuz, 

Fakat! .•. mahcup tavırlı gencin dedi· 
sesi perde perde yükselip de bah- Kalabalığa baktım. crr:- re tim kr 
'.:ey{ kaplayınca gözler 11ahneye nldı, fakat yanımdakilerin teocil~. 
çevriliyor: Bir anda uhnedekl ea· ri Uz.erine yerimden kalktım, bir 
huı değişti ml '? Ne oldu? Ses MU. az sonrl\ sahnedeydiın· 
nir Nuredd.inin sesi .. Yoksa elj!!b: -- Bundan sonraki gayeniz? 
sanatkirmm sahneye o anda - Usul ö!rcnmek ve ölünceye 
gökten mi indi 1 Hayrr-· Sahnede kadar sanata bağlı kalmak! Şunu 
•'K&lplerden dudaklara" ~arkmmı itiraf eedyim ki, usule vukufum 
okuyan. biraz evvel perde aralığrn· faı.J.a değildir· lııtanbulda kalrp 
da.ıi sahneye çıkan gencin tA ken. Ustatlardan alaturka musikinin u· 
diai ... Şarkı bitiyor; binlerce k1§i sul ve bütün inceliklerini öğrene. 
hayrette· Alkışlıyorlar. mahcup ceğim. Ümit ederim ki kusa bir za· 
genç reverans yapıyor ve bu sefer manda en ağır ve gUıel eserleri u
'"Dell gönül" şarkısını söyletôeye ııulle okuyabileceğim. 
başlıyor. Ses o kadar Milnir Nu'- - Sesinizin MUnir Nureddinin 
reddine benziyor ki; halk güzide~ ııcslne benzediğine vakıf mısmız? 
sanatkA.rnnızı dinliyor sanki- Göz.: - Evet! Bütiln dinliyenler öy
lerlnl kapıyanlar · oluyor ve aoıü-&! le ııöylUyor· Tabii insa.n kendJai 
yanındakine: 1 ııek fark edemez ama çok beıued.i. 

- Haytet yahu! Buka.dar dC· ğini tahmin ediyordum. Hat~ o 
bc~eyi" olmaz diyor... geceden 110nra birçok ldnuıfller ta· 

Biraz evvel lıımlnln ve ıa.hııiyeU· nıdıklanma 11öyl~işter: 
nln etrafında hiçbir alftka. g5'ıte. - Göz.Unu kıı.pa, dinle! Sanki 
rilmJyen genç ikinci §arkıslle o k&.. MUnir Nureddin okuyor, tiemı,ıer ... 
daı' B1kt§ topluyor ki, nihayet fl Ol&bllir? İnsan insana nll~nı ben_ 
r;UncU olarak '•lncecik" ııarkısmr <:T" ıerse aeııler de benzlyehilir· 
kuyor ve sonra ibahc:eyl çmlatlul Şunu da iliveı f'rlf'yim ki; okur
Allcılar arMmda geldiği yere sU- ken aeslm tamamen tabiidir· üatad 
zUlilp gidiyor··· MUnlr Nureddinin sesini taklit et-
~i Ustad Münir Nureddlnin ae· meyi hiçbir zamım dileünmı>dim. 

ıılnden hiç farksız olan bu gen~ Zaten Allah vergisi olıuı au nutl 
klmcil? Bahçedekiler gibi ben de taklit edilebilir'! .• 
merak ettlın· Nihayet kcndiNni Bundan başka benr.eti~ bana iır 
bulup konu!jlum. likbal temin etmez ki: .. Böyle bir 

*** hareket kısa bir zamanda falsolu. 
Saat dört-· Tepeba.şı bahçesln. nu verir· 

de kimseler yok··· Necdet Enginle 30 Ağustos gece~i yine burada 
karşılıklı olurduk: parti menfaatine verUı>cek mUaa· 

- Şu sahnede ilk gece duydu- merede okuyacağım. Merak eden 
ğum heyecanı hayatımda belki hiç olursa gelir, dinler. Taklit edip et. 
duymıyacağun ! Bay Mithat beni mediğimi işitebilir ... 
elimden tutup binlerce insanın önQ. Necdet Enginle görilşmemi.z bu 
ne çıkarınca şaşırdnn doğrusu... suretle bitti, beni uğurlarken 80r
Öyle ya! Beni burada kim tanll'. dum: 
kim bllir! Fakat ilk şarkıyı okuyup - Evlenme telA.kkinir.den bahae-
da al.kI§larr işitince halkTn takdi- debillr miyim? .. 
rine mazhar olduğumu anladım. - Siz bilirsiniz, de<li· Bunun 
Cesaretim yerine geldi- İkinci şar- gizli tarafı yok. Ama kimi Alıi.ka· 
kıyı okudum. Üçüncü bir ııarkı is• dar ~der bilmem kJ ... 
tenlncc hayata ilk attığım adımda - Er'ler. dedim. Seslnir.e tutkun 
muva.ffak olduğumu anladım. Sah. olacaklar, izdivaç tekliC edecekler 
neden çekilirken ön sıralarda olu- bulunur ... 
ı;a.nlarm ilk çıktığım zaman gözil. - Konuşmamız aruında tıöylc. 
me şöyle çarp:ın na1.arlarının ta· diğim gibi ancak 35 - 40 ya.'!ında 
nuı.men değiştiğini, itimat.ııtr.lık ye- evlcn~ce~İm· Bu da Mnatta mu. 
rine benl takdir edici bakı~lann vaf!ak olabilmek için b~nce birin· 
kaim olduğunu gördüm. O geceyi el eart! 

Birçok kimselerin elin
de ingiliZ liraları kaldı 
Bu sabah da dejı,tırmek için Merkez 

Bankasına m8racaatlar yapıldı 
İngiliz liralarının değiştirllmC'si 

için İngiliz htikfunf:'ti tarafından 
tayin edilen nıUddet Cumarte.<ıl 
günU bittiği halde bu 5abah yine 
birçok Jtlın.srıler Merkez bankruıınE\ 
müracaat etmi.şl"'r, ellerinde kalan 
paraları U.-Slim efnıC'k j!ltemlşlerdfr. 

Bir çocuk karpit 
patlatırken 
yaralandı 

Arapcaml!nde od:ılartçı E1>kıı~rnda 

oturan Asmım 10 yn,ınd:oıkl o6 tu Ya· 
flU' dUn sokahtıı oynarken bir miktar 
karpit bulmuş bunu b.r kutuyl\ koya· 
rak patlatmak fı;trml~tlr. Fakat kar· 
J1 tlıor çabuk patlıım:~, Y~ar yllzUn· 
d•, , . ., vtlcudunıın muhtdi! yHlrrin· 
d n yar&lanualc ~cuk hastaneııine 
kaldırılmııtır. 

Fakat banka bunları kabul etme. 
miştir. Çünkü İngiltere hükumeti· 
nin bu Jıusıı5taki karıırı ~arihtir. 

Cumarte i sün ü pa:-aların yola çı· 
kanlmıısı bildirilmiştir· )[erkez 
Banka111 aldığı paralRn yola çıkar
mıştır. 

Vefa t 
Şehrlmlzln manıt rczıı.cıltırı:ıdıın A· 

gop Mlnas:ran kın bir ha.oıtalıktan 
son:-a 'det rttlt:-1 tee•~llrlt' ha~r n· 
lınmıştır. Cena~e meoral!!ml yarınki 
salı ~unu Beyo~lu Balıkpazarındakl 

Ermeni kılls'"•lnde lcr/\ \'P. 1~ıkUdard11 
Dağlarb~ındııı ı Ermeni Rllf' m!'ı:aı
lı""ına clr!n•dll<?rektlr. Snn teni 1'AJ:I· 
feslnd .. bulunmak lstıyenlHln m .. .zk~r 
uatte klll!ed .. b;ılunmıı.lıı.n rica olu· 
nur. 

ehemmiyetini Vekil birkaç giln kalarak tetkik- Bu olacaktır. ... 
anlatıyorlar Jerde bulunacaktır. r:1azmi To~- Suriye - lrak. ~ürki~e d~ 

AJ k .,- ( '.A Ta.,. çuoğlu dün akşam bir muharrı· yollarında muhtelıt tanfe li~ 
ır. os ova. -.:> ıı .) - ..,., . . . . f . ti kmd d b gilnlerd Ank d• 

Ajansı bitdıriyor: nmıze_ haı:ct. tıcare ı.mız ve - a a u ; ara · 
''Büyük tarihi ehenunı}t:ti haiz cıı.rct ışlenmız hakkında şu be. konuşmalar yapacagız. _ 

bır l<ııııı,, ba~lığı altındakı ba~ma- yanatta bulunmuştu~: !ngiliı.lere ne kadar mal satı. 
kale:;mde "İzvestia., gazct~1 di- ''- lstanbulda bır kaç· gün lacağı hakkmda henüz bir an-
yor ki: kaldıktan sonra An karaya dö· Ia~ma yapmış değiliz. 

.B~. ~~r~ 2~_Ağu~tu:-.t.~r. ~u s~- n~ccğim. Burad~ bı:Iundu~m İngiliz korporasyonlar lordu 
nı.: t:•\~l ~3 .\J{u,~os ı~..,~ d;i So\: milddet zarfında ıth_alat faalıye- ile İzmirde görüştüm. Fakat, e· 
yellerle Almanya arasında ademı ti ile meş.,.ul olacagım. ihracat 1 ·ıt · Balk ı 
t - · • ı . . d · ,, . sasen ngı eren.ın an ar 
ee<t\ uz pa ... tı •" O:-ıKO\ a a ımza e- mevsiminin arifesınde bulundu. .. ' . . b tl k"d 
d1lmiştir. ~luahedenin imzası, ~ k t. d 1 mumessılı olan u za a es ı en. 
h . 'k' . . k . . kled'". gumuzdan hare e ı~ en evve be . t halı"ndeydik arp muı;evvı ·ıerının ·oru · ıgı . . ' .. . . n enıas · 
Almılnla;ıa Sovyetler arasındaki lzmırde ıhracat t~cc~rlarıle yenı 
hasmana duruma nihayet vermiş- mallarımızın vazıyctı etrafında Amerika ile memleketimiz a-
tir. konuşmalarda bulundum. rasında ticari nakliyatın açıl • 

Sovyetler komünist partisinin lthaliı.tımızın vekalet tarafın· masmı vekiı.letimi7. tr.min etmiş. 
18 inci kongresinde Staıini harp dan kontrol altına alınacağı ti19 Bir haftaya kadar ilk ecnebi 
rnüşewiklerıne kar~ı ıhtiyata da- hakkındaki şayialar asılsıulır. 1 vapur limanımrza gı>lcı-ek ve 
vet etmişti. Hu mu~evvıkler kendi Esasen vekalet birlikler vasıta- ihraç malarımızı alımı.k Ameri
maksatlarına varmaK içın Sovyet- sile icabcden murakabede bu. kaya götürecektir. Böylece A· 
ıe:i .. başka _devletlerle muharebeye lunmaktadrr. merikadan siparişlerimizi de bu 
suru~lemege gayret edıyorlardı. lran transitinin memleketi· vapurlarla getirmek mümkün 

!ki memleket arasında muahede . . .:ı • -1 si i in limanla- olacaktır." 
akdınin ıptıdai sathalarını hatır- _m_ı7.u_e_n_g_e_ç_ı_r1_m_e __ ç _____________ _ 
)attıktan sonra lzvestıa şu suretle 
devam etmektedir: , • 

Sôvyetler yuk::.ck şt1rasının dör
düncü içtimaında verdiği raporda 
B. Molotov, iki mem:e..-et arasın· 
daki. sulhperver münasebetlerin e· 
hemmiyetini göstermişti. 

23 Ağustos 1939 muahedesi yal
nız Sovyet - Alman münascbet
lerının tarıhçesinde değil ayni za
manda A\rupanın ve hatta ~umü
lü onu da aşan hakiki bir dönüm 
noktası olmu~tur. Bu muahede son 
seneler dış münasebetleri tarihinin 
en büyük ve mühim bir vesikasıdır. 
Bu muahedeyi imza ederken iki 
taraf, ideal ve rejim farklarının iki 
devlet arasında dostluk ve iyi kom. 
~uluk münasebetlerınin tesisine 
mani teşkil etmemesi lazımgelcliği· 
ni nazarı itibara almışlardır. 

Sovyet - Alman paktının ~im
di.ki harbin arıfesinde ve fırtınayı 
haber \'Cf'en hır hava içınde imza• 
landığmı unutmamalıdır. Yine u. 
nutınamalıdır ki muahcôenın ak
dine takaddüm eden uıun cıyJarda 
İngiltere ve Fransa, Sovyetleri. 
kendi emperyalıst ın<ıksatlarına 
vasıta o.arak kullanmak için dur
madan teşebbi.ıslerde bulunmuşlar· 
dır. 

Hu planlara tevfikaıı harbin bir 
hatıra5ı olarak ademi müdahale si· 
yaseti tatbik edılmıştı. Yıııe bu 
planlara teviikan bu siyaseti, ~fü. 
nih yani sulh siyaseti takıp etmişti 

Hu siyasetin failleri muhtelif 
merhale:erde muhtelif şekillerde 
hareket ettiler. Fakat maksatları 
ayni idi: Sovyet kuvvetlerine karşı 
koyarak daima artan Alman kud
retiyle mi.ıcadele etmek için Sov· 
yetleri Almanya üzerine yahut Al
manyayı Sovyetler iızerine saldır· 
maktı. 

Sovyet - Alman paktının akdi, 
bu müşevvik faaliyete nihayet ver
mi~tir. Bu muahede Sovyetlcrle 
Almanlar ara ındaki gayri dosta
ne münasebetlere de nihayet ver
mi~tir. Yalnız bu netice, So\'yet
Alman paktının ba~lıca ehemmiye
ti haiz bir sulh amili olmasına ve 

öyle kalmasına k8..fidir. 
Sovyet - Alman paktının im

zacı, harp mesullcrinin üzerinde 
uyandırıcı bir tesir yapmış olması 
tahmin ediliyordu. Maatteessüf 
böyle olmamış ve A vrupada harp 
p~tlamıştır. Atmacaların Polonya
sı a keri cergüz~te atılarak ilk 
darbeler altında yıkılmı~tır. 

Bundan sonra Iz,·estia, Alman 
hariciye nazırı von Hibbcntrop'un 
Mo:.ko,·aya yaptığı ikinci ziyaret 
esnasında 28 Eylul 1939 da imza 
edilen doctluk \'e hudut anla~a
sından bahsederek şöyle devam et
mektedir: 
Şimdi A' rupada ~ğlam ve de

\"amlı t::ulh c~asları vazeden yeni 
So\·yet-Alman anla$lllaSı· ay• i 
zamanda kıtamızfn öb~ ucunda 
harbin bitmesi için bir hareket 
noktacı olabilirdi. 

O zaman Almaıl\"anın, 1nl!iltere 
\'c Francaya müracaat ederek har
bi bitırmek teklifinde bulunduğu 
malümdur. Bu te~ebbü-:ü So,·yct
ler ittıhadı tahiye etmişti. lngil· 
tere \'e Fran~anrn bu teşebbüse 
kar~ı aldığ'ı rnziyet bi.ıtün cihanca 
malümdur. 

•· Pra,·da'" g~zcte-.inin muharriri
ne \"Q:°rl•~i c::yapta Stalin Yolda~ 
der.1;,tir ki: 

lnttilte:c \'C Fra:i~a,·ı idare eden 
mahfillc:r, .\lmam·anın ı::ulh teklif
lmni 'e harbin k~bil oldu~u kadar 
cüratle ~na erme•ı ıçin So\·yetler 
Birliği tarafında:-: yapılan teşebbüs 

Alman yada 
bombardımanlar 

(Baş ta •. fı 1 incide) 
hu·cndeki Azot !abrlkasma hUcum 
etml?ler ve tam isabetler elde etmeğe 
muvaffak olmuşlardır. Tayyare da!l 
bataryalarının şl,ddetll ateşine rağmen 
tayyarelerimiz s:ıb:ı.h ııaat 1 e kadar 
hUcumlarına devam etmişlerdir. 
Frankfurtlakl sınat petrol !abrlkaııma 
da hUcum edilmiştir. Aynı gece aabU 
hava kuvvetlerine mcruıup Dlenbclm 
~yareler!, Duardı agır bir bUcum al• 
tında bulundurmu,1ardır. Atılan bom· 
balar civar ormanı tutuşturmuıılar ve 
çıkan şiddetli yangın neticesinde pet· 
rol depoları ate§ almı~tır. Çıkan zly&• 
nm kuvvetinden tayyareler hangarla~ 
n görerek kolaylılılıı. nişan alabllm!f• 
!erdir. Salıll ha\•a kuvevUert ayn! u· 
manda Boullogne ve Calıı.lıı ara.ıımdan 
lngtttereyu endahl eden bataryalar& 
mukabele eı1en lngillı; topçulanna ra· 
ıaUık •mz[teıo1 gOrmU§ler<ıır. · 

leri kaba-ca re<ldetmişlerdtr. Bu red 
keyfiyeti, kan dökmeğe devam me
suliy1:tinin tamamiyle Londra \'e 
Parise ait olduğunu göstermiştir. 

Yeni Sovyet-ı\lman münase
betleri yalnız iki fıkit taraf arasın
da sulhu tesise meyyal değil fakat 

,ayni zrunanda dığer memleketler 
arasında da sulhu tesis etmek te
mayülünde olduğunu bir kere dalıa 
teyit etmiştir. 
· Bundan sonra lz\'estia, Sovyet
lerle Almanya arasında 19 Ağus
tos 1939 da imza edilen ticaret ve 
kredi muahedesini zikretmektedir. 
Dış siyaset sahasında Sovyetlerle 
Almanyanın işbirliği iki taraf rne
nafiine tamarniyle tekabül etmek
te olduğuna şüphe yoktur. Sov
yet-Alman iktısadi münasebetle
rinin mesut inkişa(ının da bu men 

' faatlere tamamiyle tekabül ettiği 
münakaşa edilemez. 

19 Ağustos 1939 da Sovyetlerle 
Almanya arasında yapılan ticari 
anlaşmadan bahseden gazete di
yor ki: 

Sovyet-Alman ticari anla~ması
nın ehemmiyetini takdir etmek i
çin, meriyete girdiğinin ilk senele
rinde Sovyetlerle Almanya arasın
daki ticari mübadele inki~afımn 
umumi harptenberi hiç ulaşmadı
ğı dereceyi bulmuş olduğunu söy
lemek kafidir. 

u anlaşma sayesinde Almanya, 
bu müddet zarfında evvela Alman
yaya sonra da bütün Avrupa.ya 
karşı yapılan İngiliz ablukası yü
zünden bilhassa ihtiyacı bulunan 
iptidai maddeleri almaktadır. Bu
na mukabil Almanya da Sovyetler 
Birliğine sınai maddeler, ezcümle, 
halihazır beynelmilel vaziyetteki 
gerginlik dolayısiyle oldukça mü
him olan eslaha vermektedir. 

Geçen sene 2.1 Ağustos 1939 mu
ahedesi, büyük tarihi ehemmiyeti
ni isbat etmh~tir. 

Almanya v~ Sovyetler, dü~man
larının iki memleket arasına an
laşamamazlık ve itimatsızlık sok
mak :~in hala tahrik edici teşebbüs 
terine rağmen, Sovyet-Alman an
lcı~ması halihazır fırtınalı devrin 
yoluna çıkardığı bütün imtihanla
rı şerefle geçirerek carsılmaz sağ
lam!ığrm isbat etmi~tir. 

Sovyetlcrle Almanya araı:ındaki 
bu muahede. \·e onu takip eden si
ra~i ve ikticadi :tnla~malar ile Al
manya şarkta ~ükuna kanışınuş
tur. Bu muahedeler arni zam:rnda 
.\lmrnranın önünde dikilen iktic:a. 
dI me;;ele!erin halline de mühim 
yardım temin etmişlerdir. 

Btltfln Amerika 
devletleri 

batknmandanları 

Şimali 
Amerika ya 

davet edildiler 
\'aılngton, 2S (A.A.) -· Harbiye 

nezaretinden bildirildiğine ı:öre, Ame• 
rika ba§kunııı.ndanı general :Marsh&l 
ınerkezl ve cenubi cumhurJyellcrl baır 
kumandanlarilıı bıı memleketlerden~ 
birer zabiti, Amerikanın aııkert tesl•, 
ıatlıırını gezmek Uzere teşrinlevvelde 
Amerlkaya davet etml§tır. 
.oumtKA - KA~AD.\ ::ut:JO..\FAA· 

KOMISYOSU 
\'aıtn('l.cıo, %3 (A.A.) - Va~ingtoıı 

da Ruıvelt ile ~llrllşlükten sonra 
harbiye na:r.ırı Stiınııon, bahriye nazı· 
n Kndkıl ve Aınertk&~~aııada mUda• 
!aa komı1yoııu Anıerikıın .a1.a)arı, 

' Ne\·york belediye reisi I.at;'Uardiıı.yı 
reis olarak lnUbap etmişlerdir. Bili.
hare Laltllardla yarın Amerikalı a.za· 
larm Kanadaya hareket edeceklerlnl 
ve Kanadalı a.zalarla komisyonun Uk 
lçtlmaını aktedeceklelfnl beyan et· 
ml§Ur. 

AMERIKAYA \'EUILEN BiR. 
US DAHA 

llamllton • Bennudr.a • 2S (A.A.) 
Hamllton hava UıısU, Amerikanın 

emrine A.made bulundurulacaktır. 
A:\IF.RlKA HARIClYE NAZIRININ 

BEYA?li..\Tl 
\'aşlngton, 2;; (A.A.) - Diln yaplıfl 

bir beyanatta Hyl,Arnerika cumhur!· 
yellerini tehdit eden tehlike imkA.nla· 
rmın haklkl olduğunu bildlrm{f ve 
garp yarım kUres!nl mUdalaa etmek 
Uzere Amerika cıımhurlyeUerlnl birleş 
mcğe davet etmiştir • 

Cenubi Dobrucada 
( Ba!J t&rafı 1 ocldc) 

lerini ve evlerini terketmesi de -
mek değildir. 

Romen • Bulgar mlizakerelcri 
mütekabil bir anlayış zihniyeti için 
de inkigaf etmektedir. Hiç kimse 
Romanyalıları mallarını beraberle· 
rinde götürmPkten menetmiyecek
tir. 

Ordu ve bUkümet memurları va
zifeleri ba§mdadır. Endişeye ma • 
hal yoktur. 

TABI.İYE TARİHi 
Biik-rcş, 25 ( A.A.) - D. N. B. 

ajansı bildiriyor: 
Emin bir membadan öğrenildi· 

ğine göre Crajo\·ada Romenlerle 
Bulgarlar arasında cereyan eden 
müzakereler esnasında cenubl Dob 
rucanm tahliyesi tarihi üzerinde 
mutabakat hasıl olmuş ve bu tarih 
10 teşrinievvel olarak tesbit f'di!· 
miştir. 
ştıuoı Tf:FERROAT tlZERINl>E 

(~)Rt)ŞÜl,ECEK 
Sofya, 2:S (A· A·) - Krajova 

Romen - Bulgar görlişmelerine 
iştirak eden Bulgar heyeti reisi 
Pomenof. hllkQmete raporunu 
vermek Uzere Sofyaya gelmiştir. 
Bu akşam tekrar Krajova'ya avdet 
etmrsi beklenmektedir. 

Cenubi Dobrucamn Bulgariııta· 
nl\ terkine ait te!errüat hakkında
ki müzakerelerin müsait bir ge. 
kilde inkişafına ve Bulgar kıtaatı. 
nm Dobruca topraklarını işgal e· 
dccekleri tarihin teshitine ve tek
nik meselelerin halline r:ıtiteallik 
seri hir anlaşmanın husulüne inti 
zar E'dilmt>ktı>dir. 
~l.\CARLARI.A MÜZAKERE 

KEStf,DİKTEN SO~'iRA··· 
Budapeşt-0, 25 (A· A·) - Tam 

Taymis diyor ki: 

Cç1ncı • .
,ıztırapıı, ••: 
nazik oıabl el~ 

., ··ııcuı ,,, Londra, .:5 (,\.,\.) - ııtr 
batlığı altında. neşrettiği J 
lede Taymls diyor Jd: .-1"': tıJ 

"İngiltere lıarbinln •• u~etll ııır ' 
blr hatta kadar suren ııld 1111, 
va harbi teşkil etmiştir. :arı l'~ 
cı tayyarclcrlmlz tarafın ıı.ıııt dl' 
lan muza!!erlyetimlzin ııa ısbll~';;ı 
nJ benUz takdir etmeıni~ 0 1111'1~,ı 

llılUdafaa esnaınnda clı~ılC· ~ 
olınıyan insan zayiatı ye t.1 ~ 
kenler, aynı zamanda bil ı;ııt f. 
hedefler hasara. ujtradı. f"• ıdl'· 
rm hiçbiri ehemmiyetli degi-c ıı 

\'&' . .ı 
cı tayyarelerimiz, \'arşo ıııııl"'~ 
damın AklbeUnc ıığranı':ı,eıctt"'ı&' 
ıelılrlerhııizi himaye e: 111 te.: ~ 
Alman zayiatı Umltlcrlın t rıreıt 
olmuştur. Muharebe ts~g.11 IJl I' 
takviye edilmiş bom bllrdı blyet ıı" 
re dalgaları ölllm ve hara ııu ~~ 
mak için ı;elmlıler fakS.l ~ 
kendileri uğramışlardır. ıııı·illcl /r 
Croydona. ka~ı yapılan pı.ıo1 
cumdan sonra hiçbir .AJJJllll' 
manyaya d1Snmeınl§Ur.. rıııt. fll..J' 
Şimdi başlıyan lkincı ısa t.,-ı:; 

rid veya kUçllk gruplar .... ~ 
ııucıı"" "' yapılan yıldırım hava gtıııUll 

1 
ibarettir. Bu tayyareler de tfl?I 
cenin herhangi bir ııaaUn bir ııc1 
ket ~tUnde gözUkı:nekte. ~ııçffı!! 
ba atmakta, sokakları kl~tıı ,e . 
mitralyöz ateşine t~tntıı~i.c<Jl'~ııl 
aadaki üslerine donnıc rcJi!e!P' 
nevi hUcuı:nlar az haaar ,.c bllııl~.J 
.Aakerl hedeflere geJinCC~e93~ıı.' 
pacaklan hasarlar biç tıif teıf~ 
dir. İkinci safhanın diğer tllıtlt~~ 
d& Kale ve 13ulon 1,rııı f 
konulan uzun menzilli t0Jıruı~d 
yetidir. İkinci safha da rftıl~: 
bizi ılmd iye kadar ~~-s. c~ 
Yenl tıuı.rruzun yert.ne ' }d d011rl" 
aynı ZAm9nı1n Akdenı.zdC . .:ttlt 
mız.a, orta D&rktald Jc~; ııucıııı' 
SUvevş kanalına karşı b rit- ~ 
pılm~ına lntlı:ar cdebtll yl ,yıııll\J I 
.. Ne oluraa olııun her ıe cU _,..~, 
yetle karşılıyaca.ğız. üçU:ııJC bl1~~ ııa.ıımdl\ ııtırablı hl\ltA rı u~"uıı~; 

: i'eçlrebillrlz. Fakat bU ~Ull ~ 
inince tehlikı>nin en bUyU P6 1 
1 olacağını ümit edeblllrit· )(O~ f 
ll&!hanın geçirilmesi daba)Cltl' 'J.J 
caktır. Beşinciye geıınc~ed,,c' 
ki o nıukabU taarruzu l< ~ 

· sdP~ Florya gazı~o 
mutfagı .. ,,.~ 

Günde bir totı lı'?1eti 
yakmak mecbıır• 1. 

yoktur ~4•0 

Bazı gazeteler F_~0~: j. :: ~ 
nun mutfıığmm ~ıı ,·e 'd~ 
faı.J.a kömilr yaktı~~at.ı ole.J: (f 
liralık elektrik sarfJ~)'tc il" ~ 
ve bu yüzden işJetil ,.~ıf Oft'r 
halde bulunduğunu •1()o0 ~ 
bu arada bu inşaatın .,pıl Jl. 
gelei!eği düşUnülerolc ) 1"1~ 
!ive etmi§lerdir· te de ~rl!b· 

Bu ııabalıki bir gaı~ıeı' ) J 
yenin bu hususta tel ~ 
nı yazmıştır. .. riJle b11t>e~f 

Bu haberler uze uı 6 r 
kendisilc görüetn_ğüJ111'S°i I' .~ 
reis mua,~lni J.{ıtfı ).. Jı ~ 
le dem.iştir: Jlllltl::ı1t';' 

••- Gazinonun lir J'ı:;.ff 
fazla ma.ııraflı ola~i 

0

1Jl~Jİ 
mtlstecirln elindedir· eıe• 'Al 
man fazla kömür ve ıı d• ) 0tr1,1. 
kar. istemediği zaıxı~i>"'.~:P, 
Elektrik ve kömür s çstıfP'#J~ 
k1 alet ve tesjjJatın teti; cfJC 
na bağlıdır. Az ın~f şjllı J ,,· 
zaman bunlar az ~ııtf•~•,: ~.J 
fiyat da az olur· rfııo" J 
kişinin ihliyacmı 1'~_,ı ,,ıt tıl' 
dar mUkemmet )'llP1 

... ıı 41 uf 
mudur? ~ııı' ~r 

Bize milstecir t1< .. ,t > 
gik!yet yoktur· x~dif"ı• ' 
nıız da d~etl'Jıl 

Bir Yugosla "d~ ~ 
torpillell .~.~~* 

Llzbon, 26 (A . .A.·)
1 
;tfl~ ~ 

deki Yugoslav petro 19 ı-U ıP IO 
batından ııağ kaltıJl ıA il' f(JıJP 
•'Kine.. Portekiz geıll)"'dıııııJ 
gelmişlerdir. "RD-d.. ııııştlf· ( 
mil açığında to~ ,t ~ ı 

~,.c (tlıı 
t)"· j'll ,, . 

sal8.hiyetli elçi aorsıı.b~ ~el'! t' 
yetile beraber bU ştc"e 111U • 
Severin'den BudsPL' ,,.tııı1 11,rl' 
t . n H rnuva!" •t ır . .o- ory, Jdle ' tJf' 
kip derhal baŞ"e ,.erııılf 
nazrrma rapon.ınu 



'= -31-
'""'""'-liııı..ı.. ~9,. baatmrz! 
~ e::.1ıın. dedi. Rüqar Varkle:r mukabele etti: . 
~ ~· llüagara kaqı - Yılan uyumuyordu kl ? Harp 

--~n ~taek iyi olur. ten aylarca evvel gelip hayvanla-
,_~ ~ • IUnıettonun tah rmızt öldürenler onlar değil mi? 

~~a nıll§kUl «ıldu. Rimetto sordu: 
,~ .._ k 111zctn, sulan - Ne yapmalıyız efendim? 
tıı._~"'1t ~k Çeken kolla- - Deniıi tarauut etmeli ve 
~~ na ıiblydı. bir harp gemisi görünecek olursa 
' " ~ batarken vuıl koloniden ayrılıp dağ'& çıkmalı. bir 
~ ~ ~dilerinı bek- yerde toplu bir halde bulunmama 

.... ~ ,, \' k&J'§ılandı - hsmız. 
:~ "le &rkleyi l&lıdalda - Gelen bir İngiliz harp ge -

ltı._ tle ba....__tılar. bö l l · ~ ~ oul§ misi olursa gene y e m yapma 

~ a.._"nk btr lelcntere vere - lı>1:.ı? 
...._ ~ lN..... -- bavadfsleri var- - Tabii hayır· Fakat İqiliz 
" ''l---. lılr dbıai ile tek mi. Alman mı oldupnu anlamadan 
lıı.._~ ~·· a gitmek ~ önce dediğim gibi yapmalısınız. 

ı.,,. ~~~ Almanlar sizinle meşgul olmak i
' ~iller :bda§ıan Vark- çin bıırada saatlerce kabnaz!ar. ' 'onun eınrini bek- Zaten ben de bir mUddel ııizinlo 
' '-. ' PCtlnden. kO§ • 'bera.berim· 

' -. il-. -:- d&nnıesini belde • - Hans geri gelirse? 
""-.._ ~? - Gelirse ben onunla mrşgul ..... ~. 
'' lllJ olunun ama gelmez· 
it~~ )b.~_ lil:';n, dedi. Şimdi 

1 

Vaı*leye yattığı eve kadar Pe-
ı. ~ --.-~ iş aile rclale- ter refakat etti. ''Entellicena Ser

' ~Ylp ınes-0ıe~i on • I vis,. ajanı yatağa bir girerse ylr
~ "-t · mi dört saat uyuyac:ığmı hesaplı-
\ı.:: ~~ F'Jınettonun e- I yordu· O kadar yorgundu· Genç 
,,-~ ve çok genı; Tri3tanlı .,apkaaı elinde bir mUd-

4' ~ !'eterin de içti- det tereddilt ettikten sonra: 

\ı-._.~' karar verildi. - ~ffe~~r~iniz, d~di, L~~ ~
~~ ~~ltııi iı;timamda mctto ile gorüşmek ıater mıııınız? 
'-....~ ile Ukadaşlanna Size HaMtan balı.sede<:ek· 
~ ,e~ladı. Fakat Varkley cevap verdi: 
, ..._ fM,,;,.:'. YaptıJrJarmı an- - Maalmemnuniye. Yarm sa-

tıaı.,., (~ bah görilfürüm· 
'-~ ı.._ " a bu mazot de- Bu, iatirahat programmda bir 
~ ~ ~ e~eai, dllnyaıım engeldi, fakat bu kadarcık bi~eyl 
~~ ot bir köıesinc çekil- Luizanm nhjanlınndan e•irgeye' ..._,.h~\lı harbin aki3- mesdl· 
......... ~ "'l!l Uzakta k 1 Peter kekeledi: 1 
~ ,_ ~- a ma- - Şey ... Luir.a bul'ada. aw bek- J 
..... ~ ~~ llnı size isbat 
~' tlaaaııı& lizun, Al- liyor· 

~" ~!arına sabotaj Aile ~leri iÇti.mamdu önce 

~~erinin hınıUe Luiza, Petere ya.klqmUJ ve bir de-

H A J1 & it - Alqam =• ,, 
J 

Fantezi 
En Son Dakika gazetesinin röportajları munasebtttile 

Bayan Safiyenin 
aaaaaa gtU derler,. f8l'llısıadan ••ilan 

bir 11a11111 ı ve llua talaayJlller 
"En Son Dakika" refikim.iziıı 1 fız Yaşar, ıu: 

neşrettiği "Gece eğleılen lsta.n- Aamalarda WUm "°"· 
bul" isimli röportajlar içli dışlı Yoamalarda giSzilm oor 
bir ali.kayla karftlUlJYOl'· Bir Bira.ı c.1.cWı bügüraen 
kaç gün evvel •'Haher" in Çapkmlıkttı gö:dlm var 
"Rastgele" .Utunu muhaniri Şarkıaını ağız1arma almama.-
"R" de, o röportajlardan birine hdır. Naaıl a.lsmlar ki, yaşlan 
ait enteresan bir müşahede kay. bir hayli'ilerlemi§ olan ve acar. 
detti. lıklan da o nisbette gevşemiş 

Hld.iseyi batırla~akan:ıız: bulunmaaı I&zmıgelen bu iki 
Methur muganniyemıA ~.ıY_e, zattan, o şarkıyı işitmek sadece 
"En Son Dakika" muhaıTinn_ın merhamet ve ihtar meyli uyan • 
Tepeba§ı Bah~inde bulundugu dirir. 
bir akşam. "bana gUl derler'' Onlara daha ziyade. 1"8laıı ey 
diye bir şa.rklya başlamış, arka dil, 1ıslan cırttk Uı.tiyar olmakda
safta.ki erkek mUzisyeııler w 8ın! 
bilhassa. onlar a.rasmd& elli bet- Gibi mısra.La.rla yapılmış şar_ 
lik, kıranta bir zat ta: ''Bana. kılar söylemek muvafık düşer. 
gül derler. Niçin bana gül der. 'Keza, pek hesni ve şirin bir 
ler?" diye avaz avaz tekrara bayan olan okuyucu Mua.llaya: 
girişmişti. Yabancbı geUUm yabandan 

Bittabi bu, söylenmekte olan Alaytm 8t'ni çobandan 
bir şarkının "nakarat" tabir~- Sözile başlayan bir şarkı, 
dilen, srk sık tekrarl&DJr bir hiç te layrk değildir. 
parçasıydı. Fa.kat hakikatte * * * 
pek ince ve §airane bir mefhu- D 1CER taraftan Münir 
mu ifade eden o parça, Safiye'ye Nurettinin: 
yakışıyor da; elli beflik, klranta 
zata hiç gitmiyordu ... 
D~ündüğümü.z gibi yazdık. 

Meğer ciddiye almmış !İmdi 
''R" diyor ki: 

- Geçen akşam dikkat ettim: 
Bayan Saf iye "Banla gül derler" 
derken, arkadaki elli beşlik zat, 
onunla aşık a.tmağ& girişmeyip 
başını mahcubane önüne eğerek 
ağır ağır: "Evet, SANA gül 
derler" diye söyleniyor. 

••• 
B lZ bu va.kadan mülhem 

Mani oll'yor halimi takrire 
hicabım 

Vznıe beııi, ü:me, fri.k-ınla 

lıaı-ahım 
Şarkısını söylemesi pek yerin

dedir. Zira Münir Nurettini 
- kendisile esaslı bit görüşmek 
nasip olmadı ama; bir kere 
Konse1Ta.tuvar binasında aynı ka 
napeye dli§müşt.Uk - Pek mah· 
cup, pek çekingen ve eski mek. 
tep talebelerini andıran bir cu 
ve talrayyild içinde buldum. 

MÜJÜr' Nurettin öyle bir ya
radılııtta oldukça: 

Göniil neiıw bilftne, gönül 
. . vere~m gelir 

, 
Cep-Kol ve Maaa 

saatleri 
8 AY VADE·· 

5 

Fototraf maklııelerl 

6 Ay Vade ,._ _____ _, 

5 
?~ S2 -

1 
A E G Vantilatörleri 1 
ocaklan, Cezveleri 

4 AY VADE 

1 
Avtt.eıer " E G 

fırınları. ırtıpUrgeleri 

o&.6 Ay Vade 

ııavagazı ocaktan 
KömUr ııob.'\lan 

4.6 Ay Vade ----·----' 1 
LUkaor Radyoları 

ve hediyelik eua 

O S M A N $ A K A R ve Şki. 
Galata, Bank .. tar Caddesi 59.47 Tı:l: 427CO. E"yazıd, ünJverstt.e 

Caddesi No: 28. Kadıköy, lakele C:ıddesl No: 33/2 
; ; -.. = ~-uzm -

" 

Oev1et Denizyolları işletme 
umum müdürlüğü ilanları 

izMiB iLAVB SflBAT POSTASI 
Zafer bayramı tatili mUnasebeWe tzınlr fuarını ziyarete gideceklere bir 

kolaylı'k olmak üzere 25 ağustos pazar ve W ağustos per§embc lzmlr posta· 
lanna Ulveten (KADEŞ) vapuru 27 ağustos salı gtinU saat ır de Galata 
rıhtımmdnn doğru hmiro ktıldırıl:ıcalctır. Bu vapur lzmirdcn perşcmbe 13 t 
kalkarak cuma 16 da tstanbula dönccclttlr. (i755) 

EKZAMiN 
Ekzemanın ilacıdır. 

rara. "e çıbanlanla kullanıla. Her c-czanede kutusu 50 Kr • 

r·· -ı·· .. • "> · 

L. ·' ısesı ·iStiklôl 
MUDURLUGUNDEN: 

ı - llk, Orta ve U1e kısımlarrııa yatılı veya ~ ahsı:ı kız. vıo. erkek 
talebe kaydına baflanmr,trr. 

2 - Eıkl Talebe EylUl'Un On beflncl glliıUne kadar gerel• mektupla, 
l'erek mektebe ba'}\"Urarak kııydmr yMtllemelldlr. Eski Talebenin EylUllln 
On ~inden. sonra yapttakları mUraC"aat k:.bul f'dllmlye<-,,eldlr. 

8 - lstıyeıılere mektebin ka.) ıt prtlarmı bildiren taıUoame ~iincJerlUr 

Adres: Şe'bzadebqı Polis kal'ıikolo arkası. Telefon: 225M 

D~vlet Demiryollan ve Limanlar. 
·iştetme Umum~ idaresi_ ilanları,• 
l - Jdaremizlrı lbUyacı için mubayaa edilecek 2000 metre mlkAp lra· 

·. '-.:e~!l!t ça_m tomruk; kapalı zart usullle ekslitmeye konmuatur. 
2 -. 2000 tnetre ml)<Ap tomruğun tahmin edilen bedeli 40000 liradır. 
.3 -:; l~U\"akkat tcmlııat 3000 Unı.dır. 
4 - Çam tqınrul<,lar ldaremi1.e tefrik edilen Oıtunun I{öroğlı,ı onnan· 'lı.....' ~' ~ebilirler. faya mahsus olmak bere mahcu-_-, ·~~ O: barıtdı: biyeli brralrank'!Petn aıun .. mıa. .. • 

olarak, mllıitakbel 1j8.r

kıcılığmuza ait birtakım Umit 
\'e tahayyUllere bafladık: Ma.. 
dem ki bazı şarkıların ifade et. 
tiği manalar, söyllyenlerin hal.Ü 
şanına uymadı~ı zamanlar, on. 
lan -değiit.inlıek-Ve en ~uvaf ı
fınr'156yleme'lr' ca.mnt". O baldo 
buyurun; birlikte kuralım: 

GC.itıUlden aıılantayaııa ıcrsem . 
ni11C8im ar. • 

1 ~ all. Y'u._.u .. ;ll"'ı ' • 

s;r.kısını ,da a.gzına. aj.Ju~ . ,.,. lirmdan ).{eşUecekUr. 

' ....._~ •ra. doltunmua)" dı)' k~wJmuttu· Gen~ kıs lı&tur
't ~ ~ıU'l'ri.tanı bombar nı anlaınıttı ve hunu 11amimiyetle 

. •8)\,. lrnıa bile gel- itiraf ediyordu: 
.. 3ı'a. ' tını 'klıl'l'Ufuna (Devamı. uar) 

Mesela meşhur bestekar Bi. 
men efendi yahut olcuyucu Ha. 

dakFilm 
~ 
~ ..................... . 

11 le.buru ltomutanlıiından: 
' ~ ~en lııliktan 1\ıtan '" 7 ,6 t.ezı!1na.tı •rzakm cinsi 
\~ 4. '1rıa l&Dthn kilo lira kuruı lıra kurut 
'-"-1 1 t.buııı 

1 
60 210000 241~0 00 181 ı 2~ hu ekmek 

~ :--ıc ıa 1 :otnıuı 1·9-HG \arilUDden !l·l·Hl tarthlıı• kadar b.r aenellk Uıtiyacı olan yukarda mJk 
• .. '...: llhlu il tarlbl.ııöen ıtlbareıı 15 gUn mUdd•tl• kapalı zart usuHle eksiltmeye konmuı ve 27· 

a.,.,.\abtı •t ıs d• lhaıeı kaUyest 3-..p,ıaca~dan taliplı rin mezkdr gUnde SlllClce J. okul ta· 

ica.bechr • .zitra o-"~*,.,. !blP 
cilr'et yakışmaZ: 

Gelelim Bayan N~ihcye: .. o: 
nun da en gör.de şarkısı: 
Çıbp '!JiıcelN"den haber 1'ora. 

11ını 

Mısraıla ba.şlayan tiz, uzun 
ve hem söykmişi, hem de ifade 
ettiği mana ba.kımmdan killfetli 
bir şarkıdır. 

Haber sormak içm ''yU· 
eelere kadar çıkarmak '' civa 
bardağı gibi yerinıde durama
yan, hoppa ve filiz y~pılı bir 
Ba.y veya Bayana elve~li gelir. 
Fakat muhterem Bayan Nesi. 
henin, bu çabukluğu filen göL 
terebilmesi için - görUnUşe aı
da.nmıyorsa.m - biraz daha za. 
yrflamaaı lizmı defil mi? 

. . 
Ve nihayet mevzuumuzun ka.y. 

na.ğını teııkil eden Bayaı' Safiye, 
eğer hayranlarına bir tatlı kar 
şerbeti serinliği vennek fikrinde 
değilse, bu kuru v~ sıcak yaz 
ortasında: 

Yollar kapmıdı 7ocırdaıı 
TurnCJ gelnıcz diyardan 
Şarimmı, birinci ve ikinci 

k&.nunlarm. ortala.nna doğru tan~ 
ztm edeceği repretuvarmın a
rasına. koymalıdır. 

"Bana gül derler" şarkısını 
söylemek, bittabi her zaman 
için sarih bir hakkıdır. 

HiKMET JIONIR 

IB!D!l ı 
26.8.940 ır:~-;,ı;!:.:~ ve 1 

memleket saat ayarı, 12.35: MUzik: 
Fasıl hıoyeti, 13.20/14.00: MIWk, Ka· 
rıtık program (Pl.) 18.00: Program ve 
mrmleket saat ayarı, 18.05: MUzilt, 
Oda muaiklsı, (Pl.) ıuo: lırlll%ik Rııd· 
yı> CU orkestrası, 19.10: MUzlk, 19.415 
Memleket aaat ayarı ve Ajana, 20.00: 
MUZlk, 20.30: KOnU§JDa, 20.415: Mflzlk, 
Dln!eylct latekleri, 21.10: MUzlk: Bea
tektr Simalan eerlatnden, 21.30 (Rad. 
yo Gazeteatı, 21.45: MUztk: Radyo sa· 
lan orkeatruı, 22.80: Uemleket saat 
aysn, Ajans, Ziraat, Esham - Tahvl· 
li.t, Kambiyo - Nukut boraas.ı {11'1· 
yat). 22.o&S: M.Uz!k: Radyo ııalon or. 
ke.atrw, 23.00: Mflzlk:· Dans .:lııltlrlti' 
(J>I.) 23.H/.aa.so: ~armld prorram. 

l.~~~8Wl ~,,eri Sankamıf Bizar f&brJ.kaadff'. 
.ı\ ,_ ~e 6 eylQl IHO .c:uma gGnU saat 13 te Erzunımda onuncu tjletme 

mUdQrlOğUade mU&e19kkll komisyonda yapılacaktır. Tnllplcrln 
·.. m.ezk(lr gtın ve saate kadnr temlnatlannı yatırmalan ve 2490 ?'o . 

1ı kanunun 3-2 lııcl maddeaıl gcreglncc tanzim edeceldcri zarflan 
-cl•slltme saaUnden bir saat eYvellnc kadar kom~yona tevdi etme· 
lr-rl 111.":ınndır. Posta gecikmeleri kabul edilmez. 

'iı - Tallplerln mUteabhlUik vesikalarmı ve kanunun tayin etutt dlter 
vesika.lan ibraz etmeleri. 

8 - •Şartnameler Erzurum onuncu ıııetme mUdUrınğü, Sarıkamıt ,.e 
Kars l.ııtasyonlarmdan lkl lira mukabilinde temlıı edilir. (7681) 

inhisarlar umum 
m · o d o r 1 Ü ğ Ü n den : a 

I - Şartname ve nUmwıesl muc1bincc llOOO adet bira "andığı Kapalı 
zarf wnııne satın aıu:acaktır 
ıeva&ım ve mUbayant §!lbe&nmuvnkkat teminatı 1350 Hrauu-. 

il - Muhammen bedeli 18000 llragünU saat 15 tc 1stanbulda Kabataıta 
nt· - ~kııtitme f·IX·ll40 (arş&mb& deki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname aöztl geçen ıubeden ve Jzmlr, Ankara ba§1I1Ud0r1Uklerlıı 

den paraam aıına'bllecegl gibi numune de mezkQr ~ubede g!SrOlebl!ır. 
v - MUırkaııaya girecekler" mUhUrlU teklif mektuplannı kanuni vealld<.• 

3·Uzdc 7,5 ~venme paıası n::ıl;buzu veya banka teminat mektubunu 
ihtlm edecek kapalı zarfların lbııle gtınU ekslltmc aaatlnden bir ııa· 
at evveline kadar mezkQr komisyon ba§kanlıfma makbuz mukabf 
llndc vermeleri lll::ınıdır. (7451) .. ..,, 

1 - Mevcut ebat listesi mucibince (129.260) 1\13 sandıklık ke. 
reste pazarlıklaı satın alınacaktır. 

il ...:. Pazarlık 29-8.1940 per~mlıe günü saat 16 da Kabata~· 
ta le\'azım \'e mübayaat şube:;in<lcki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

III - Ebat listesi sözü geçen şubede görülebilir. 
IV - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklil 

edecekleri fiat üzerinden yüzde 7 .5 güvenme paralariyle birlikte mez-
klir komisyona müracaatları. (7717) 

k~'~k Veni Kolej NK~zari-. 
tLK - ORTA - LiSE 

Taksimde Sıraservilerde: Yeni açıldı 
lUUdürU: Eski şı,ıı Terakki Direktörü ıu. Ali Ha ml't Kırca 

Huauaiyetlerl: YABANCI DILLEtt OORl·~TlMINE geniş mlkya:ıl.ı 
eJıemmtyot vermek, sınıflarını az mc\·cutıa teşkil ctler~1t talebesinin ı:a 

ı~ma vo inkll'llfı, sıhhat ve lnzıbatı ile )nkındnn nlfı.kadar oımakur 1 
Mektebin dentze na.zır kaloriferli tencHU hane \'C jimuastllthanesl vardır 
Her gUn saat (9 lle 18) araBJnda taleb kayıt v ltııbul olunur. Tel: 4ll!:ıt ---Beybellada Deniz Harp Okula ve 

Llaeıl Komataalığmdan 
ı .Bu yıl Deniz lisesi birinci sınıra gıı ın ., iste" tlı ol.urların ruüs.ı .. 

ka sınavlarına 5 eylftl 910 ~r"cmlıc gunil snbah sa:ıt dokuzda b ;ı 
Ianacaktır. 

2 - Sınavlar fen bllglsl •'fıı:ılt ktrrıy:ı., mal nıutık ,e tuı:kt,;cdcn ;.apıla 
cslttır. 

.3 Sınava gıreceı~ o.mrlıı. .• n kuprudc:ı sa alı s:ı.at 7,2S te bare~et e 
•. dem vapurla yanlarında sıy.ah nıfüc tkcplı knl"m N tersim maıu· 

ıuesi olduğu haltlc- olrn u ı, lmel ... rı. Sına; b~ladıhtmı so'lııa mUra 
• :OMt eden olmrlıırm sı:ı.:wn ııcıkulmıyaca t aHl.kadarlatıı l!lı.n o· 

lunur. (7620). 'hlıUraoaat etmeleri. t 7214.) 
---~---------'---'-~--~~~~~~-"-~~~~~~~~~------------------------------~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



- Bizde at yarışlarının virajlaı·ı geniş l:avis şclz 
/indedir. Bu suretle atlar dönerlerken süratleı·in
den mühim bir şey kaybetmezler. Ve bu virajlan 
11 tehlikeleri de yoktur.Fakat Amerihada hoşu 
pistlerinin dnek yerleri tamamile bir köşe şekli 
nde olan yarışlar tertip ederler. Dönek yerleri 
üçer metre mesafede dil~ilmiş sırıkla:-la ayrılır. 

Süratle köşeye gelen her at bu sırıl:lardan birinin 
c1·a.smı intihap eder ve döner. Fakat bu dönüş, b 
iitün atları bir noktada topladığı için, biribirine 
giren cokey/ere, yere yuvarlananlara çok tesa 
düf edilir. 

Resmimizde böyle bir yarışta virajın ne kaJ 
ar tehlilıeli olduğunu görüyorsunuz. 

Sa malya Y enikapı arasında dün yapılan 

Kürek müsabakalarında 
Güneş şampigoıı oldu 

J9jl)-4J. scncsl İstanbul kllrck eam· 
plyoııası dlln Samatya ile Kumknpr 
ıırasmda yapıldı. l\llibtedt \"C kıdemli· 
lcr arn8mdn yapıb.n bu :rnrJ3}arın 
ını>saf 1 ~elderdc 2000 bayanlarda 
1000 metreydi. 

Bundan ewcl ~apılan Ud tqvfüten 
birinin GUnC4i dlğc.rlnln de, bUy1lk pu· 
'an !arkı Uc G:ı.latasaray tıın:ıfındaa 
ı •. l7.ıınıhn:ısı, ~pJyonanın bu ı ... 
.. lllııteıı biri torJ.fmdan alınacağı il• 
• lmnllrrfnl k"llvvctlendlrlyordu. 

Beykuı; klllbU iki teı.wikc de tıs:ıs e· 
lcmanlarından başka eldplerle iş1irnk 
ııulşU \O lldnd tc:>vik"to s:ırı kırını· 

'l.ılılarm bUUln yan:ılonn hlrlnclllkle· ~ 
r iul olmalıın ıı.ıınıplycınada tera:r.inlı:ı 
hl"fl.'8lnl d:ıhu ziyade kendl tamn:ınna 
ulıırak ağır bastırıyordu ... ı~akat Gii· -
nr liler dl" lklncl fcş\0lktcn sonmld 
liç lıntt:ılık mm:ınl:ırmı boş gt.~nne-

ınl;,ler, muntnznm talı5Ull~·- DUn· 

-

re sonra Güneşin bütün rakiple -
rini geride bıraktığı görülüyor. 
Simdi daha ziyade çekişme Gala
tasarayla Beykoz arasında ... Ya· 
rışın sonlarına doğru Beykoz fu· 
tası Galatasarayı atlatıyor. Müsa 
bakanın bitmesine 40 • 50 metre 
kadar var. Bcyko1: dümencisinin 
bir hatası. Teknesini Galatasara· 
yın üzerine kırıyor. Sarı - Kırmı· 

l 
zılılar kürek bırakıyorlar. Hare • 

1
' ket hatalı. Hakem heyeti ikinci 
D # 1 

• gelmekte olan Beykozu diakalif • 
ye ediyor. 

__ ....,-,___,~-~--~-- 1 Ferit: Kenan, Dunun, 
Abdürrahman, Yaşar Güneş eki· 
pi (10,15 ) . 

ı.u yan.,ıar bize bwıa gl>ste.rdJ, 
Br.} kor. da ı:; gilnlllk bir ~tılıııma. 

i t>\ re lnd,.n soı •a dUn girdiği mUsa· 
l:!lknl:ırcb 1~1 dereceler ynpm:ığa mu· 
ı nf!ak oldu. ı·aımz kllttlrs:-.Uerı.n tcş·ı 
• klPre ı:trıll('ınl:ı olıwılıı.rmın müsabn· 
ı. ' k bllh·ııtlcrl tlı.crlndekl te6lrl de 
ıl • ın ~ôrilldü. DllnkU yarıslarda her üç 
lilııp tutnlarmrn yarı,ı:ırı bltlrıllklerl 

zaııııuı ıll'alaruulakl 2'Jl.man forldnrı 

d:ı hn k1Upleı1n eamplyorın için çok 
~lı,mrtı olduklnrını blzo gösterdi. 

DUnkU mUbtedJlcr ynrı,mıl:ı l'cner • Denılr!'por ili! ç ift l · ıl cckl~lrkcıı ... 

2 - Reşat: Turgut, Kesım, 
Fikret, Alber, Galatasaray ( 1 O, 
27,3). 

Dünkü yarışlarda kıdemli ve -
müptcdilere iştirak eden klüple -
rin adedi: Galatasaray, Güneş, 
Beykoz, Fener, Beylerbeyi, De • 
r:ıirspor, AJtınordu olmak üzere 
yediydi. 

Bunlardan bir kısmı sadece kı· 
demli yanşlanna girdi. 

Milptcdiler 

.... 

İlk müsabaka müptedi tek çif· 
tesile başladı. Bu yanşa sadece 
Galata.sarayın futasr girdi. Satım 
kürek çektiği bu tekne 15,2 ile 
rakipaiz: olarak birinci geldi. 

'Aja11, birincı" gelcıı G.S. iki çif le TidYan1amıa mükôfallarmı veriyor. 

iki çifteler: 
Bu yanşa Demirspor, Fener, 

Galatasaray !utalarr iştirak etti. 
Yarış güzel ve zevkli oldu. Mü
sabakanın ilk anlarında Galatara-
raylılar rakiplerini geçmekte 
güçtük çekmediler. Neticede: 
Galtasaraym: Reşat. Fethi. Raha 
ekibi ı o.ı 9 üe birinci. İlhan: Sc· 
mih, Osman (Fener ekibi) l 1.57 

bahattin Güneş ekipi 10,24 ile i· 
kinci. '.Ethem; Mehmet, Şahap, 
Safi, Feyziden mürekkep Beykoz 
eki pi de 10,32 ile üçüncü oluyor. 
Ve bıı suretle müptediler arasın
daki yarışlar da bütün birincilik
leri alan Galatasaray on beş pu • 
vanla birinci; Fener ve Güneş 
(3) puvanla ikinci. Beykoz: (2) 
puvanla dördüncü, Demirspor ( l) 
puvanla beşinci oldular. 

ile ikinci. B:ı.haettin: Necati, Ca- Kıdemliler: 
hit (Dcmirspor ekibi) üçüncü ol- Sıra şimdi senenin şampiyonu-
clular. nu belli edecek oian müsabaka -

4 Tekler: lara geldi. Taraftarlar heyecanda. 
Yarışın sahasının etrafını çcpe -

Bu yarışa Galatasaray. Güneş, çevre saran motörlerden bağırış
Fcner, Beykoz, Altınordu ekip • 
leri girdi. Hemen deparda Gala- malar teşci nidaları yükseliyor. 

Hakem dubasında yarışa girecek 
tasarayın rakiplerini atladığı gö • tek çifte kıdemlilere ilk ihtar ya-
rUldü. Kendisi Güneş ve Beykoz pılryor. Galatasaraylılar şampiyo· 
ekipleri tarafından sıkıştırılıyor. narı kazanacaklılrından emin ... 
Nitekim bir ara Güneş Galatasa· Yarış yerinde klüplerinin renkle
ray futasını geçiyor. Fakat hin 

rini taşıyan müteaddit motör ve 
metrede Galatasaray hıtası yine kotralar görülüyor. Biraz ileri<le 
başa geçerek rakiplerini !!eride 
bırakıyor. Bu sefer aradaki" me • Güneşin seyircilerini taşıyan gü -

zel bir motör açıkta deniz ticaret 
safeyi de epeyce açmaga muvaf· mektebinin kotrası, yanında Ce · 
fak oluyor. Yarışın sonlarına yak vat Abbasın (Bark) yatı. Beykoz 
!aştıkça Galatasarayın dört nu · Altmordu, Fener motörleri de sa
maralı kürekçisi Alberin yorgun-

hilde ... Bir Galatasaray motörü Juk alaimi gösterdiği görülüyor. 
Bundan istifade eden Güneşli· mütemadiyen futalarını clepar ye· 

rine çekmekle mcsgul • kr, biraz: mesafeyi kapatıyorlar· 
•da netice ô~ğişnriyor w: Tek çifte: 

Rcıat: Turgut, Suat, Fikret, İlk yarış başladı. Giınesten 
Alber eklpi 10,16 ile birinci olu- Dursun, Beykozdan Mehmet. Ca· 
yor. 1 latasaraydan Ali Beylerbeyinden 

Suat; Zeki, Emin, Murat, S:ı • Hüsam ... 

Çıkışta Ali başta gidiyor. Bi· 
raz sonra Beykoz tarafından ge
çiliyor. Yarış bu suretle bin met· 
re kadar devam ediyor. Fakat 
Güneşli Dursun bin metrede iki
sini geçerek rakiplerini hayli ge
ride bırakıyor. Bu kürekçi yarışı 
başladığı gibi bitiriyor. Derecesi 
11,38. Mehmet (Beykoz) 13,21. 
Ali (Galatasaray) 13,27. 

iki Çifteler: 
Bu yarışa beş tekne girdi. Ya· 

rış çok zevkli ve heyecanlı oldu. 
Deparda Beykoz: başta gidiyor. 
Biraz sonra Güneş ve Galatasa
ray tarafından geçiliyor. Bir an 
her üç futa da başbaşa ... 800 met
reden sonra Galatasaraylılar ra • 
kiplerini açıyorlar. Ve neticede 
11, 18 ile Galatasarayın Reşat: 
Fethi, Raha eki pi birinci. ı 1,39 
ile Ethem; Mehmet, Burhan eki
pi ikinci. ı 1 ,48,2 ile Ferit; Celal, 
Rıza ekipi üçüncü. 

Dört tekler: 
Bu yarışa kadar Galatasaray, 

Güneş ve Beykoz ekiplerinin pu
vanları müsavi. (6). Şimdi sene· 
nin şampiyonu ve şehrimizi Mar
mara grup birinciliklerinde tem· 
sil edecek takım belli olacak. 
Herkes .heyecanda. Bütün ekipler 
yarışı kazanmak için ellerinden 
gelen gayreti sarfedecekler. Bey· 
kozlular da az zamanda güzel ha· 
zırlanmışlnr. 

Yarış başladı. Futaların dördü 
de başbaşa gidiyor. 100 - 150 met 

3 - Nedim; Mustafa, Semih, 
Behcet, Nuri Fener. 

Bu suretle Güneş 1 1 puvanla 
•enenin kürek şampiyonluğunu 
Galatasaray 9 · puvanla ikinci; 
:Beykoz 6 puvanla üçüncü, Fener 
(1) puvanla dördüncü oldular. 
Şampiyon Güneş takımını teb

rik eder Marmara grup birincilik 
]erinde de baprılar dileriz. 

Bayanlar: 

Bayanlar arasındaki yarıılara 
yalnız Galatasaray ve Fenerbah· 
~e klüpleri girdi. 

Tek çifte: 
Bu yan~ı rakipsi1! Galatasaray 

futası çekti. Ve 8,39 ile Galata • 
saraylı Nazlı birinci oldu. 

iki çifteler: 
Bu müsabakaya Fener ve Ga· 

latasaray ekipleri iştirak etti. Ya· 
nş güzel ve zevkli oldu. Netice· 
de: Behin; Nazlı, Güzelden mü· 
rekkep Galatasaray ekipi 7,10 ile 
birinci. 

Melek: Müzehher, Müzeyyen
den müteıekkil Fener ekipi 7,18 
ile ikinci oldu, 

Dört tekler: 

Bu yarışa Fener, Galatasaray 
futalan girdi. Yanı heyecanlı 
başladı. Başbaşa çıkan futalar Ga 
latasaray iki numarasının fena 
kürek atması yüzünden geriliyor 
ve rakibi tarafından rahat rahat 
geçiliyor. 

Nitekim yarışın yarısında iki 
futa arasındaki mesafe en az: dört 
beş tekne boyu idi. Müsabaka 
sonunda: Fenerin Melek; Fitnat, 
Nezihe, Dura, Leman ekipi 6,40 
ile birinci. 

Behin; Nazlı, Güzel, Jale ve 
Faikadan mürekkep Galatasaray 
ekipi de 7,4 ile ikinci oldu. 

Yarışların sonunda Galatasa • 
raylılar 13 puvanla bayanlar ara· 
sında birinci gelerek ajanlığın 
mükafat olarak koyduğu kupayı 
aldılar. Fener (8) puvanla ikinci 
oldu. 

Yarışların muntazam ve bil • 
yük nizam içinde cereyanını te · 
min eden hakemlere, susporları 
ajanını tebrik ederiz., 

T. DELIDAG 

Anadolu 5 Beylerbeyi 1 
Diln ÜskUdarda Bc'\ğlarbaşı 

sahasında Anadolu ve Beylerbeyi 
futbol taknnlan karşıl~mı~lardtr· 
Anadolulular gilzel bir oyundan 
iOnra Beylerbeyini s·ı yenmi§lcr. 
dir· 

Arna vutköyü 
sahasındaki maç 

Dün Ama\'Utk~y Mhnsında Bo· 
!aziçi ve Balat TürkgUcU klllblerı· 
nin A ve B takrmlan arasında mu. 
!abakalar yapılmış. B takımlarm· 
da 4.2 Boğnzic;i ve A tnkımlar.nda 
da 6·4 Türkgücil galip gelnıJştlr. 

e 
F enerbahf 

galip t 
dJlld• 

Dün F enerbahçe s~,rııı' 
de başlıyacak lik ınaÇ rb'b 
lık olmak üzere fen\us~ 
lstanbulspor takrınlıırı ç.o~ 
mü ııabaka yapmışlard1r· aoetc' 
~ait bir hava içinde ve ıt 
rcyan etmiştir· . de\'~ 
Müsabakanın birf.nCI k O.,...., 

t evazin cereyan cde~ctir ~ 

1 
rabcrlikle neticelcnra•I? ıı.~1 ~ 

İkinci dcue tıael~~ıııt~"~ 
j :Fe nerliler bariz bir hl\eSıııı 1 -ı aı·a !< 1stanbulspor k9 ,,.W' 1 
tırmağn ba3lam1şla~l: 5a·~O 
rı.siynh takım kalecısı 'J ~ Jl 
rinde müdahaleleri ,,c ç~~d ~ 
yunu karşı~ında ancak Jdlt•d' 
kikada .Kaci, 4 O ınct d•1 çı~st' 

l şarın avağı ile lki ~o 
2-0 g~Up gelmişlerdir· 

Zafere kadaf •' 
8~ 

Spor, macera, aşk rof11 
Yazan: SACIT TUGRUL OGET )(S ~ 

12 taı1buloan Cebelilttıırı çect"·~ 

Şark tarafında beliren hafıf 
pcnbclik günUn nğarmak üzere 
olduğunu belli ccliyor. 

Modada, ağ:ı.çlar arasında. gö. 
mUlü imiş gibi duran l(Uçük bir 
villanın üst katıı.da, üniir. le bir 
balkon bulunan kapının camın· 

dan bir elektrik ziyası süzülü-
yor .. 

Bu ziya sokağa kadar ak&t. 
miyor.. Fakat sık ağaçlar ara· 
sından arada sırada gö?.ümiiz.e 
iliştiğini görüyoruz. 

Bu vakıt sabah namaun.:ı kal
kan bir sofu mu acaba?. Yoksa 
henüz balodan dönmüş bir çift 
falan mı? .. 
Merakımızı yenemiyorsak ,·e 

mutlaka bu elektriğin niçin yan. 
dığını öğrenmek istiyorsak ocJa · 
yı gözden geçirelim: 

l\.üçük bir oda .. Bır yaJıda al
<:ak bir karyola .. Tam karşısın .. 
da bir yazıharn~.. Koltuklar ve 
saire .. Yazıhanenin ürerinde bir 
abajur içinde kuvvetli bir am. 
ı>Ul ~ty.t>f1(Nı... • 

ıYaZ!hanenin başın.da bir n. 
dam oturuyor .. Büyük bir kağt 
da yazmakta meşgul .. Abajur 
yüzüne ışık bıraktığı için kendi· 
sini tanıyamıyoruz .. 

Fakat biran doğruldu. Kenar
da <luran piposunu aldı. Tütün 
doldurdu. Sonra pipoyu nğ7.ına 
götürdii. 

Ve kibriti çaktı. 
'.l{ibritin ışığında adaınm yU

zünü görüyoruz. Ve derhal ta· 
nıyonız da ... 

Bu. Beyoğlunda bir pa.staha. 
nenin karanlıkça bir kö;1CSindı.) 

dün gördüğümüz ve yazdığı ~y
ler bizi meraka dUşilren Ccyms· 
dir. 
Açıksan saçlan dağtlmL5 .. Uy .. 

kusuzluktan gözleri kızarmış.. 

A.Mbi hareketlerle piposunu c:e
kiyor. Tekrar masaya oturdu. 
Ve yazısına devam etti. 

Mektup kağıdının bir tarafı 
altında olduğu için onu okuya · 
ınıyoruz. Fakat Ceyms'in yu.dı. 
ğı tarafta ingilizce 5u ctimlcler 
mevcut: 

"Bir gün evvelki tarihle yol
ladığnn mektup, bunu aldığınız 
vakıt çok.tan telgraflanmış bu· 
lunuyor herhalde .• Aynı şeyi bu_ 
nun için de yapacaksınız. Zira 
hareket tarihi buradan pazar 
olarak tayin edildi. Seyahat İs· 

bir Türk Yapurilc f,C bit ? 
bclüttankta 3 gün~~~ 
kuftan sonra ayuı JV ,, ~ 
ket edecek olan "Yıldıı rtıV.n 
lantiğine binecekler: o;:e<f" ı 
yor ki buradakileriil adS~ . ıı~c ...ı 

ayakbasabilmelen aJde ~=.~ 
gün olacaktır. Şu h biııı"ıl' 
elinize geçer geçıneı 19rı 
rin f aaJiyete başlaıll11 ,f_ 
clır. ...

1
1]1 t~ ı 

Benim her hazır11f1Yorıııı1'f. Yalnız nakliyat bek )-el p 
ğcr altı gün zarfındıı.ıı.)111 'f 
nıek mUm.kün otursa~ ~J 
ae yollarsınız. Olnl~ il~~ 
tekrar arar ve YC;111 dili1' /J 
talimatı alırını. şını ~ s 
ısmarladık." . ·ııiı ı-ı • 

Art1k iyice eını.nsı • p.(1311 6' 
• k 'l"Jl:Cl Jıf 

dam Kemalle ço • ·ıto.11"' ,ıı 
!;adar olan bir A.ıncrı ~ıo 
Amerikalının nY"1

1• l..,..., 
. J:ı.• !11 

dünya ı;ampıyonu ~iıııil o,1, 
de yakından bir b:ı: rece ~ ıJt 

Fakat niGin .?u ! ?Jel\~ 
!in üzerine düşuyor · ~ \., 
nedir? Bunu bi7..C aııc /. 
öğretebilecek. s.Jlt~ f. 

1\:emalin Yalovadıı ;.ctll 
hayatı ilk gUnler l111:#c~ ~ 
ti. lstanbula ha.rc1'\,i11oC)

1 

akşam vapurun<ı. bı 
dar istirahat ettilel'~ Jı~ 

Diğer günler, çal ~ 11'~~ 
ne gibi bu tesir nltI;1:g.Ji 
ğu belli olmaYSJ1:. ~ctOrııı-~ f 
yine düşünceli gofU) ~ ( 

Vapur köprilY~ >'1l-~1'eıe) 
man adeta acele ıle ·.1 ~ 
kıyor. ço1' ı.;f )\. 

Yapılacak o kadar at~~ 
foka t 1.amanı o }<aP llf Ct 
Yarın öğle üzeri~· 

1 
(I 

tanka hareket cd rwı"'rrı 
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· Dr. Murat R· ı~ 
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Beyoğlu • Pa 1'eı: a ~ 
sokak No: 2. ~11~ 
Muayene ve b'!'çiı' ~ ....ıı 
ameliyata fıkar• 1 

ÇocUk aeııusıi ~l" 4 

Ahmet Akk~, rl~ '' 
rakalm, TaUmball• ~ ~ 
Puardan maada b~oıı ,o r/ 

ten eonra. Tele /"" 
/:;:...; 

:..---- 1 
ıstanbul Beled ıve' 

ııanıarı 
Tahmin llk · ~ 
bedeli teminat 11tt1ıı!JI ,;~ 
Hi'.56 33,:57 Aksaray yangın yerinde Camcı:ıU Jllaıı• rıt• P A 

" .ıııı t1', neşltpll§a cadde.sinde 3 Uncu adada ,, 9' ~ 
ve 11,S!> metre murabbaı ııatıalı ar.ııa. ıı.1ıe,ıt1':,.ıı 1 

29.00 2.18 Fııtılı yangın yerinde llııaan Halile ınsb ııuJJI ·"" 
zcl caddesinde 118 inci adada 157:5 b&l'1~ rtll• Jı'~ıl 
arkasında 29,20 metre murabbaı saııııl' J:1'eıı6er 45 il" 

:::?:.?.50 24,Hl KaragUmHlk yangın yerinde muhteıılP uıJ <' . .111J 
lesinin Fcvzlp~a cnddcainde 189 nuın':ıı ,.,,.~,ılj' 
numaralı ve 21,50 metre mur:ıbbat sab ıttıı ııı ret> 

87,50 6.56 .Aksaray yangm yerinde mimar m.~nıale2, 11Ufl1f ff 
Şeyhnamecl sokağında 13 Uncu ndad• ,.r,-. ,ı~6' ~ 
maralı \'c 25,00 metre mur:ıbbaı ssbal'Jdı ,oıııııe'tf 

73::.oo 56.40 Fatihte Hasan hnll!c m3.hallcslnln oC8 519.SO "'' 
uncu ndada 4 numorotaj numaralı •• ~·t ~{ 
rabbaı sahalı arsa. ıı:;ıll • ı:ıt' ,., ,-J1 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukard:ı Y ltt -ı' .AltlO "'* 
_.-.. ... n.ıtıe .ıı ı- ' mak Uzerc ayn ayrı a~ık arttırmaya konulmu~tur. Şıı.ı ... ~ •6ıtı1' 11111 ~ 

amclAt mUdUr!UğU knlcmlncle sörUJcceJ{tir. 11. :ı.lc ri·O ı.ııo pc7 ııı"ı::ır' (' 
H le daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ılk tcn1 ınıı ıuıı111•1 

mcktuplarile ihale ı;UnU muayyen sn:ıtte daimi cncümtndc bil 


