


IURSADAN RÖPORTAJLAR: 

Uludağda 
ilk Gün .. 
Uludağ, Yalnız Türkiyenin 

Bile En Güzel 

Yeri Olmıya 

Değil, 

Avrupanın 

Eğlence 

Kür ve 

Namzet ... 
YAZAN : ŞÜKUFE NİHAL 

=--ı- J 
ilk sabah ışıklariyle, engin 

sis deniz.i.nın altından sedef 
golgeli bir alem belirirken, şose, 
yeşil ovayı: her dönüşte, her yük
selişte bir başka dekorla kavn

- Kaç yaşındasın? 
-On yedi. 

yor: 
Ağaç, kubbe, minare, fabrika .. 
Bursa, tabiatle medeniyeti ku

caklaştırırken güzelliğini kay
betmiyen bir memleket ... 

Otomobille yükseliyoruz. Vak
tıyle, Reşit Paşanın açtığı yol ge
nışliyor; virajlar azalıyor. Yer 
ver, gah çalışıp gah dinlenen a
mele grupları.. Pazar olmasına 
ra.ırmen, çalışma durmamış ... 

İlk istasyon, köyüne saldıran 
cşkiyayı tek başına tepeledikten 
sonra şehit düşen Türk yiğitine 
mahsus "Şehitali abidesi" Son
ra Orhaneli, Dolubaba ... 

Yukseldikçe temiz, serin dağ 
havası göğsümüzü dolduruyor. 
( 900) metrede çam ormanları; ki
r:ızlı yayla, devetaşı ... Bir yanda, 
asırlardanberi karlarla yalana ya
lana acaip şekilli kubbeler haline 
ı?elcn birbiri üzerine abanmış a
zametli kayalar; bir yanda ağaç 
' :! uçurum ... Uzaklardaki tepeler
de renk ve şekil yarışı.. Göz ve 
hiıfıza, görüp zaptetmiye yetişe
mıyor .. 

Kocaman, efsanevi bir deve 
boynunu andıran ve üzerinde 
porcularm kazdığı bir arma bu-

1 unan (Devetaşı) ndan az sonra, 
l 880) metrede Uludağ oteli .. Ha

\ a serin, elbiselerimiz ince geli
vor; üşüyoruz, lakin şikayetimiz 
yok. Rengimiz ve ruhumuz bir
denbıre yepyeni bir hayat bulu
yor. 

Otelin önündeki düzlükte, şort
lu. kulotlu, yün ceketlerle top oy
nıyanlar. . . Gezintiye, yüri.ıvüşe 
hazırlananlar .. Saat on bir; ilk i-
ımiz, bir daha kahvaltı etmek 

oldu. O kadar acıkmıştık ki, şe
hırde üç sabah yiyeceğimiz ka
dar yedik. Sonra. orada bulunan 
arkadaslurla zirveye çıktık. On 
beş dakikalık bir otomobil yolun
d:m sonra bir saat süren taşlık . 

rp bir tepeye tırmandık. İlk 
dımlardn biraz kalbimız cnrptı 

ıbi; hatta bir aralık dönecek bile 
olduk. Lakin, küçük bir tecrübe 
hızı ilk kararımızda alakovdu. 
lkı dakıka siırmiyen oturup din
lenmelerden sonra, şaşılacak bir 

buklukln kalp düzeliyor, yor
unluk bitiyor. Her dinlenip baş. 

l yışta. yola, yürümeye ilk b::ışla
yı kadar canlı ve kuvvetliyiz. 

* * O• • lü, çıplak bir tabiat... Ağaç 
yok, kar yok, rüzgar yok, 

es yok ... Kavalar arasında yaşa
mıya uğraşan cılız fundalar, mor 
renkli diken çiçekler... İki üç 

erde kuçuk buz .l?Ölleri.. Nere-
d n geldi~i belli olmıyan bir kuş 

- Mektebe gidiyor musun? 
- Yok. Ben çobanım. Bizim 

köyde mektep yok. Bu yıl yilpıl 
dı. Şimdiden sonra okuyacağız. 
Hoca gelecek. 

Çocu_i!a. bir arkadaş, elindeki 
peynir, ekm~k paketini uzattı: 

- Beliti karnınız acıkmıştır, 
yersiniz. 

Seyit Ali grurla başını sallıyor: 
- Karnımız tok. İstemeyiz .. 
- Bize lazım değil artık, alın 

canım. 

- Eksik olma, bize de lazım 
del?il. Bizim yiyeceğimiz var, her 
şeyimiz var. Parasını verip al
mıssınız, kendiniz yiyiniz. 

Üstü başı parça parça, genç 
çobanın büyük ~rur..ı karsıstnda 
hepimiz şaşaladık. İşte, dedim, 
Türk köylüsü böyle tok ı;(Özlü o
lur. Adeta heyecanlandım. 

Resimlerini çekmek istediğimi
zi söyledik, razı oldular. fotoğra
fın karşısına dizildiler. Baktım, 
çoban Alinin elinde bir küçük ka
val var. 

- Ali, dedim, çalarken alnlım 
resmini. 

Ali kavalı dudaklarına !!ôtür
dü, bir yanağını şışirerek çalmıya 
başladı. Ayrılırken çocuğun eline 
bir kaç kuruş bıraktım; o .ı:!Özle
rini açtı, yine hayretle yüzüme 
baktı. 

- Bu, ne bahşişi? 
Ben yine şaşaladım, bu çocuk, 

gururiyle insanı eziyor. Hemen 
kendimi topladım: 

- Bize kaval çaldın. Ali, de
dim; ne guzel çalıyorsun, onun 
için bu parayı veriyorum. 

** 
Dağdan iniş daha kolay oldu, 

ama, yamaçları yer yer 
sis 'Kaplamış; önden ı!idenler, ka.Y
bolmnsınlar diye, arkada kalan
lara ses vere vere yola ulaşıldı. 

Bizi bektiyen (kaptı kaçtı) ile 
otele döndük. 

Saat iki... Dördüncü def:ı ola
rak yemek yemek i:zere. büyük 
salonda sofraya oturduk. İştıha
mız sonsuz ... Otel kalabalık· da
ha ziyade Alman, musevi aileleri 
var. Sabah ı:!Czintisinden dônen
lerin yüzleri kıpkırmızı. neşeli; 
canlı! ... 'Üniversite iktisat pro
fesorü (Dobretsberı:!er) dereden. 
alabalık avından dönmuş;elindeki 
yüz liralık alabalık oltasım etra
fındakilere göstererek yorulma
dan gunrle on beş saat yuriidüğü. 
nü söylüyor .. 

Herkes birbirine dai!m havasın 
dan. sinir, kansızlık, yor,ı:rur.Juk 
üzerine yaptığı iyi teslı"Jerden 
bahsediyor; otel o kadar dolu ki. 
o ı:!Cce kalmak ıicin bize ver bi
le yok. Dönmek mecburiyetinde
yiz 

e ı, bir ıki böcek vızıltısı, sonra • ** derın bir .. iJkı'.'ıt.. 
Uçsuz, bucaksız ulu tepelerde 
endıni dinleyen kainatı küçük 
ucutlanmızla rahatsız cdivor ı;ti

bıyız ... O, ne kadar ulu; biz. ne 
k dar ki.içük, bicareyiz. Bu ulu
uktnn ürkerek bir kava kovuğu

sığınıp büzulmek isterken. i
mizdeki o ululardan ulu insan 

uhu ısyan ediyor; o zaman. başı
mız boş, sesimiz hur, çıplak ka-

ların ele avuca sı~maz hakimi 
mak için gururla tepeye, daha 
peye vukselıyoruz .• 
Sığınak evine kadar .1?eldik. 

D gın öbür yanında bir aralık gö
zuın uze .ı?örünüp kayboluveren, 
cennet gibi bir yamaç açıldı; la-

n. Uludal? bizden öç aldı; bir 
nda vadiyi sisler bürüdü; artık 

bır adım ôteye gide:nedik 
Zırvedeki sığınak e'\tinin tera-

ına oturduktan beş dakika son
ra. yola çıkmadan evvelkinden 
d ha yeni birer insanız... Da
marlarımızdaki kan, sıcak bir ha-

t usaresı halınde akıyor; teni
mız ateş ı!ibi yanıyor; karnımız 
vıne aç ... Üçüncü defa olarak ye
mek ihtiyacındayız. Arkadasların 
\ erdigi peynir, ekmek ve şokola
yı kapışarak yedik. Bir yandan 
resımler çekiliyor. 
Kuş uçmaz, kervan geçmez yo

ku tan, sisler arasından birden
bıre üç golge belirdi: Üç köy ço
cugu .. En büyü_ğüne soruyoruz: 

Nereden gelıyorsunuz, böy-
? 

- Karaıslah köyünden. 
- Ne işiniz var burada? 
- Hiç .. Gezmiye ~eldik. 
- Adın ne enin çocuğum? 
- Seyıt Ali 

Uludağ, Türkiyenin değıl, 
A vruparun bile en ı:!Üzel 

kür ve eğlence yeri olmıya nam
zet ... Vilayetin bir cok projeleri 
var; yollar şimdiden .ı:!enişletil
miyc başlanmış. 

Bu projelere 2öre. ılk istasyon. 
'18) inci kilometrede. Dolubaba 
mcvkiinde yapılacak. Burada her 
ya a. her keseye uyj!un. hatta sa
bah cıkılıp. ak am dontilebilecek 
sıhhat ve eglence yerleri olacak. 

İkinci istasyon, (20) incı kılo
metrede. sanator •um için doktor
ların ittifakla musait bulduğu, 
camlan bol, havası oldukca miila
vim, manzarası çok _güzel, şarka 
b.:ıkrın bir yerde ... 
'Üçiıncü istasyon, (Korazlıyayla) 

da. 18 _ 30 yaş arasında, dae spor
larına yeni başlıyan gençlik ek
zersiz sahası. 

Dördüncü istasyon (1550) met
rede <Devetaşı} denilen yerde. 
Burası Bursaya. Apollona, Man
yas göllerine, karlı dağ yarım a
dasına, Mudanyaya, Gemlik kör
fezine, İstanbula kndar uzanan 
aeniş ufkuyla, şimali dağlarla ka
palı, şark tarafı ormanlık. cenup. 
ı;?arp yanlan daglarla örtülü, muh 
tesem bir dağ parçasu 

Burada dinlenmek ihtiyacı o
lan entellektüeller, eğlenmek is
teyen zenginler, kuvvet aravan 
yaşlılar kendilerine elverişli te
sisat bulacaklar ... 

Beşinci istasyon. (1880) metre. 
de. şimdiki otelin bulunduğu yer
dedir. Burası da~ sporlarında iler
lemiş, ski kullanmıya alışmıs 
,genclere mahsustur. 

B11 beş istasyon yakınlarında, 

Hastalar için 
Tuzsuz Ekmek 
Yaptırıhyor 

Francala Almak l<iin 

Rapora Lüzum Yok 
Yüzde otuz arpa ve yuzde yir

mi nisbetinde cavdarla kansık 
yeni çeşni ekmekler üzerinde be
lediye tarafından yapılan tetkik
ler neticelenmiştir. Ankarada ay
;ni tip undan imal edilen ekmek
lerden ı!ctirilen nümuneler dün 
vali ve belediye reisine ,J?östrıl
miştir. Ankarada yapılan ekmek
lerin sehrimizdekilerden daha be
vaz fakat sehrimizdekilerin daha 
lezzetli olduğu }!Örülmüştür. Bu 
farkın tevzi edilen unların cin
sinden ileri geldiği anlaşılmıştır. 
Yeni tip ekmeklerin daha pişkin 
cıkması için bazı yeni tedbirler 
alınmıştır. Bunun için bu ı?Ünler
de Üsküdarda bir fırında tecrübe 
,·apılacaktır. 

Diger taraftan belediye hasb
lar için tuzsuz ekmek pisirtilme
sini muvafık bulmuş ve bu nevi 
ekmeğin imali işini Galatada Nc
catibey caddesinde 122 numaralı 
Mehmet Kecelinin fırınına bırak
mıştır. Belediye alakadarlara vap 
tığı bir tamim ile de hasta olduk
ları için francala yemek istiyen
lerin rapor tedarik etmelerine lü
zum olmadığını bildirmiş ve hem 
francalaların hem de tuzsuz ek
meklerin müracaat edenlerin hep 
sine verilmesini, ancak J!erek tuz
suz ekmek, gerekse francala az 
olduğundan bunların daha çok 
hasta olanlar için alınmasının 
halka anlatılması tebliğ edilmi~
tir. 

Eski tip unlar 
Dün yapılan araştırmalar neti

cesinde de bazı fırınlarda eski tip 
unlardan bol mikdarda bulundu
ğu ve bu unlarla ı?izli ~izli ek
mek yapılıp fazla fiyatla bazı eş
hasa satıldığı J?örülmüş, ve bun
lar hakkında takibata .ı?ecilmiştir. 
Mevcut eski tip unlar mühürlen
miş ve toprak mahsulleri ofisi ta
rafından tesbit edilmiştir. Ofis es.. 
ki tip unların bir cuvalım iki çu
val hesap ederek tevziat yapacak 
ve eski tip unların yeni tip una 
tahvili için lüzumlu olan cavdar 
ve arpa mahlufonun eski tip u
nu bulunan fırınlar tarafından 
karıştırılmasını temin edecektir. 

Fransız 

Elçisinin 
Cenazesi 

--o-

Dün Sabah lstanbula 
Getirilerek Feriköye 

Defnedildi 
Ankarada bir ameliyat netice

sinde vefnt eden Fransanın Anka
ra büyuk elçisi Jul Henry'nin ce
nazesi dün sabah saat 10,10 da 
hususi bir trenle şehrimize ~eti
rilmiştir. Cenazeye, büvük elci
nin refikası ve sefarethane erkanı 
refakat etmekteydi. 

Vali namına muavin Ahmet Kı
nık, polis müdür vekili Salahat
tin Fransız konsolosu. konsolos
ha~e erkanı ve Fransız kolonisi 
de bu münasebetle Haydarpaşada 
cenazeyi selamlamıslardır. 

Bir polis müfrezemiz ihtiram 
resmini üa etmiştir. 

Cenaze buradan Maltepe vapu
riylc Tophaneye J:?edrilmis ve o
radan da Beyoğlundaki Fransız 
konsoloshanesine götürülmüştür 
Müteakiben Tabut Bevo.l?:lunda 
Sen Lui kilisesine j!ottirülmlis ve 
buradn dini bir ayin yapıld1ktan 
.sonra hazin merasimle Ferikö
vündeki Latin mezarlığına nakle
dılmiştir. 

Bu merasimde Vali ve Beledi
ye reisi Dr. Lutfi Kırdar ve hü
kumet erkanı da bulunmustur. 

Cenazeye, Rivaseticümhur. Bü
vük Millet Meclisi. Başvekalet. 
Hariciye Vekaleti. Hariciye encü
meni ve kor diplomatik tarafın
dan celenkler gönderilmistir. 

J A ~ 
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i RESiMLERi 

Cenaze merasimi yapılan Fransl7 clcisinin tabutu top arabaı,1 ü:ıe
riııde giderken 

Kordiplomatiğin mütevcffa Fransız sefirinin karısına taziycltlcri 

.. 
Ankaradan hareket eden Fran!iız sefirinin cenazesine son ihtiram 

yapılırken 

Basın Kongresi 
Sona Erdi 

idare Heyeti, Haysiyet Divanı ve Ankaraya . 
Gidecek Heyet Azası Seçild; 

Basın birliği İstanbul mınta-ı Eşref Şefik, Bürhan Cahit ve Ah
kası kongresine dün de devam e- met Emin kazanmışlardır. 
dılmiştir. Dünkü toplantı da he- İstanbulu temsilen Atikaraya 
ç cc.mlı olmu ve bilha::.sa :ı .kere ı:tidecek ve orada bütün meslek 
giden arkadaşlara yardım mese- müntesiplerini yakından alakadar 
lesi üzerinde ehemmiyetle durul- eden dilekleri izah ve müdafaa 
muş, ve münakaşalar yapılmıştır. edecek olan delegelerin intihabı
Bu mevzu etrafında muhtelif ha- na fazlaca ehemmiyet verilmiş, 
tipler söz almış ve neticede bu bu yedi kişilik heyetin intihabın
mesele ile idare heyetinin ehem- da çok hassas davranılmıştır. Bu 
miyetle meşgul olması ve mutla- heyet azasından Selami İzzet, 
ka müsbet bir karara bağlaması, Bürhan Felek ve Vala Nurettin 
ayrıca, Ankaradaki umumi kon- bir . .J?Ün evvelki kongrede seçil· 
.ı:!rede de bu meselenin mevzuu- diklerinden dün geri kalan dört 
bahsedilmesi kararlaştırılmıştır. kişinin seçimi yapılmış ve Tan 

İdare heyetine asli aza olarak gazetesinden Naci Sadullahla Sa
seçilmesi icap eden beş kişiden, it Kesler, Tasvifi Efkardan Cihat 
Hakkı Tarık Us, bir evvelki cel- Baban, ve Peyami Safa intihap e
sede seçildiği için dün yalnrz dört dilmişlerdir. 

aza intihap edilm.iş ve~ Biirha~ Büyüklerimize telgraf 
Felek, Reşat Feyzı, Dogan Nadı 
kazanmışlardır. Ziyat Ebüzziya Ankaradaki umumi toplantı
ile Anadolu ajansı müdürü Mu- dan en geç bir ay sonra idare he
vaffak ayni mikdarda rey aldık- veti tarafından, azanın kongreye 
larından aralarında kur'a çekil- davet edilmesi ve başta Milli Şef 
miş, ve kur'a Muvaffağa isabet İnönii olmak üzere büyüklerimize 
etmiştir. tazim tel~rafları keşidesiyle Mat-

Idarc heyeti yedek azalığına ı buat umum müdürlüğüne, merke
da Ahmet Cemalettin, Feridun zi Aııkarada olan Basın birliği re.
Osman, Fuat Duyar, Nurettin Ar- islı.i?ine ve diğer Basın birli~i 
)an ve Kazım Şinasi seçilmiş- muıtakalarına selam ve muhab
lerdir. betlerimizin bildirilmesine karar 

Haysiyet divanı azası olarak verilerek konı:!reye son verilmiş
Rcfik AhmPt Sevengıl , Enis Tah- tir. 
sin Til ve Ömer Rıza Doğrul bir İdare heyeti dün akşam ilk içti
gün evvelki seçimde ekseriyet ka- maını yapmış ve idare heyeti re
:r.anmış idi. Dün de haysiyet di- isliğine Hakkı Tarık Usu intihap 
vanının yedek azası seçilmiş ve etmistir. 

Deri Tacirleri 

Toplanıyorlar 

Kartalda Bir Çoban 

Öldürüldü 
Yalovada olduğu gibi. halk için 
evler yapmak imkanları verile
cektir. Bu projelerin en kısa za
manda hakikat olabilmesi icin vi
Jayetçe esaslı etütler yapılmaya 
başlanmıştır. 

Bu, bır vila:ıet işi de_ğil , büttin 
memlek'~~~~H ~lak'a.dar eden 
h?-xatt1bff üdtW!" .Neticenin 
tati'ak~Mru? Çij frRgtfıel'fflr~se 
olacaktır. 
Dağdan iniyoruz; aksam yol

lan sabahkinden güzel... Batı 
renkleri her bak1şta bir başka si
hirbazlıkla ~özleri ş.1şırtıyor. 

Yarın toplanacak olan fiyatları 
mürakabc komisyonu, deri fab
rikatörleriyle deri tacirlerini 
dinliyecektir. Deri fabrikatörleri 
komisyona ham deri meselesi 
hakkında ayrıca bir rapor ver
mişlerdir. Fabrikatörler ham deri 
tedar.iki için, Ticaret Vekaletinin 
kendilerine müzaheret etmesini 
ileri sürmektedirler. 

Kartalda Başıbüvük köyünde 
Süreyyapaşa köşkünden çoban 35 
yaşl~rında Murat bir kaç ~ün ev
vel ortadan kaybolmuştur. Zabı
ta ve jandarma tarafından yapı
lan araştırma esnasında, köskün 
civarında topra~a gömülmii$, fa
kat ayakları dışarda bir ceset bu
lunmuştur. 

Bursaya yaklaşıyoruz; ova şeh
ri, tepeden, başaşagı devrilmiş bir 
Afrika gök kubbesine benziyor: 
pırıl pırıl en,gin bir çukurluk ..• 

Şehirc, bir 2ünde bile büviil: 
bir neşe ve sıhh~t alarak ,girdik .. 

l<"h·at l\lürakabe Kursu - Fi
yatl~rı mürakabe memurları i
cin acılan kurslar gelecek harta 
nihavetinde bitecektir. Kursa ,l!ir
mek için yeniden müracaatlar 
başlamıştır. Yakında bir kurs da
ha açılacaktır. 

Muayene neticesinde cesedin. 
ortadan kaybolan çoban :h-ıurada 
ait oldu,ğu anlaşılmıştır. Muradın 
bo~azına kalın tel sarılmak su
retiyle boğuldu~u anlasılmıstrr. 

Süphe edilen bir iki kişi zan al
tına alınmıştır. 

jEğlence 

r

y erlerinde Halk 
Aldatdmıyacak 

Belediye Bu Hususta 

Dün Yeni Kararlar Aldı 
Belediye, yaz mevsimine ait 

eğlence yerleri için yeni bazı ka
rarlar almış ve bu kararlar dün 
bütün kaymakamlara ve eınni-

. yet amirlerine bildirmiştir. 

1

1 
- Bu kararlara _göre: eğlence ver_ 
lerinden belediyenin musaddak 
tarüesi fevkinde para alanlar tcs
bit edilince derhal beledive ri-
yaseti haberdar edilecek ve tari
fe harici para alan miiessese he
men kapatılacaktır. Kaymakam. 
nahiye miidürüı zabıta amir ve 
memurları gayri muayyen saat
lerde ,gece ve C?iindüz. en az beş 
müesseseyi teftiş edecektir. Bu 
~ibi yerlerde temizlii!e son dere
ce riayet edilecek. belediye ta
bipleriyle kaymakam ve nahiye 
müdürleri bu teftişlerde hazır bu. 
lunacaktır. Müessesenin görülen 
verine büyük harflerle yazılı bir 
liste -asılacak ve her masada bir 
el listesi bulunacaktır. Bu liste
lerine belediyenin musaddak tari
felerine tetabuk etmesi icin tef
tişlerde musaddak tarifeler de 
görülecektir. Her kaymakam ken 
di mıntakasmdaki eğlence yerle
rine muayyen bir müddet vere
cek ve tarifelerin istenilen şekil
de hazırlanmasını bildirecektir. 
Bu müddetten sorua yapılan kon. 
trollerde tarifelerde bir noksanlık 
görülürse en ağır belediye zabı
tası hükümleri tatbik edilecek
tir. 

Plaj ve deniz hamamlarında is
tenilen temizliğin temini ve zabı
tai belediye talimatnamesinin 
plaj ve deniz hamamlanna ait 
hükümlerinin tamamen tatbiki 
icin bütün belediye zabıtası me
murları faaliyete geçecektir. 

\fÜTEFERRlK: 

Zengin Bir Dilenci 

Yakalandı 
Dilenci olduğunu söyliyerek 

belediye hesabına Sürmeneye 
ı?Önderilmesini istiyen İbrahim 
Koyalta adında peri.şan kılıklı bi
risinden şliphe edilmiştir. 

Belediye reis muavininin em
riyle polis tarafından İbrabimin 
iizerinde araştırma yapılmıştır. 
Neticede bu dilencinin gizli ye
rinde 116 lira bulunmuştur. Di
lencinin parası alınmış ve kendi
si cürmü meşhut raporiyle em
niyet müdürlüğüne sevkedilmiş
tir. 

Toros Ekspresi - Suriye ve 
Lübnandaki harp dolayısivle bu 
memleketlerde bulunan İtalyan 
ve Alman tebaası Balkanlara git
mek üzere memleketimizden geç
miye başlamışlardır. Gümrük ve 
pasaport muameleleri yüzünden 
Toros ekspresi rötarla gelebilmek 
tedir. Evvelki gün İstanbula ge
len Toros ekspresi tam 13 saat 
rötar yapmıştır. 

---o--
POLiSTE: 

Mühim Bir Döviz 

Kaçakçısı Yakalandı 
Zabıta, Eminönünde Yağcılar 

sokai!ında 5 numaralı dükkanda 
sarraflık eden İzak Bohur adın
da birinin döviz kaçakçılığı yaptı
~ını haber almıştır. Evvelki gün. 
sarrafın Taksimde Talimhane 
meydanında Topçular caddesinde 
ki evinde yapılan aramada kar
yolanın snteleri arasında 2500 A
merikan doları, 1090 İsviçre fran
gı ve 2664 Liret bulunmuştur 
Memurlar suçluyu paralarla bera
ber beşinci ceza mahkemesine tes. 
lim etmişlerdir. 

Otomobil Kazaları - Alem
darda kunduracılık yapan Mu
ammer Dural Sultanahmetten 
geçerken şoför Suphinin idare
sindeki 3063 numaralı otobüsiin 
altında kalmıştır. Muhtelif yer
lerinden ağır yaralanan Muam
mer Cerrahpaşa hastahanesine 
kaldırılmış, şoför tutulmuştur. 

Soför Muhsinin idaresindeki 
1934 numaralı otomobil Kuşdilin
den ı;(ecerken o civarda oturan 
Cevdetin oğlu 8 yaşında Rağ
mene çarpmış, ağır surette yara
lamıştır. Şoför yakalanmıştır. 

Dün Akşam Bir Ev Yandı 
Dün akşam sa~t 17,50 de Sa

matyada Hacıkadın soka~ında 
Ümmiye ait 78 numaralı evde 
bir yanıın çkmış, bina ve için
deki eşya kısmen yandıktan son
ra itfaiye tarafından söndüriil
miiştür. Yapılan tahkikata j?Öre 
yangın, mangaldan sıçrayan kı
vılcımdan ileri gelmiştir. Tahki
kata devam olunmaktadır. 

Daha Nr 

Y apmah idiler ? 
Yazan: Naci Sadullah 

B ir okuyucumun hana mck· 
tupla bildirdiğine göre. 

"Va- 'iı.. göziimden ka(an bir 
vazısında. benim bu sütunda in· 
tişar eden bir fıkrama sntnsmı-.· 
Okuyucularım belki hatırhya· 

caklardır: Galntnsarayhların mc• 
hur pilav toplantılarını yaptık· 
farı giin, bu sütunda henhn de 
Gnlatıısnray lisesine nit b11tı ha· 
hralarmı inti ar etmi ti. O fık · 
ramda, Galatasnray lisesinin be· 
nim talebeliğim devrindeki bazı 
hususiyetlerini anlatıyor, ve bil 
hassa tnlehclcr arasında bulunan 
scl11:adelerdcn bahsederek diyor· 
durn ki: 
"- Bunlar , sırmalı üniformalarını 

giymiş \ c saltanat arabalarına kurul
muş olıırak, tıpkı birer nazır azame
tiyle mektebe girerlerken, lisenin 
cadde üzerindeki kocaman demir ka
pılan, ahmak gözler i g ibi alabildiği
ne açılırdı. Ve mektebe bu suretle 
giren şehzadelerin yattıkları, yemek 
yedikleri yerler. hattı'! dershanelerde 
oturdukları sıralar, bizimkilerden ta
mamiyle ayn, ve başkaydı. Ve b izim 
körpe dima •)arımız, lmtiyaüara karsı 
duyulan f yanın yaratıcı lezzetini, ilk 
defa olarak, bu şımarık şehzadeler 

önünde tattı1,, 

Halbuki şimdi "Va-Nö,, nun, 
kolleksiyonda bulup gözden ge· 
çirdiğim yazısına göre. Galatasa· 
rayda okumuş ehzadelcr, saydı
ğım imtiyazlardan hiçbirisine sa· 
hip d~ildilcr. 

Hatta, Va-Nu'ya göre. onlann, 
tıpkı diğer talebeler gibi mek
tepte haftalarca izinsiz bırakıl .. 
dıkları bile vakiydi. 

Ve mesela, yine ayni yazıdan, 
Va-Niı ile bir sınıfta, hatta bir 
sırada okuduğunu öğrendiğimiz 
ehzade "Serafettin Efendi,, ; 
mağrur değil. bilakis mütevazı, 
neşeli ve sempatik bir talebey .. 
di? .. 

"Vn-Nfı., nun Galatasara~·da 
okuduğu yılları bilmiyorum. Bu
na escflcnmiyorum. Zira "Va • 
Ni'ı., dan dnha genç olmaktan 
- çok şiikiir - heniiz hi(bir şi
kayetim yok. Fakat benim Gala• 
tasarayn girdiğim ~·ılın -ve on1! 
takip eden iki senenin, - yam 
1918 - 19 • 20 nin hatınıtarınl 
kendilcrh"Je paylaştığım arka- ' 
da lar. "Va-Nlı., ya inannııslar
sa, çok acı bir gıJlta duymuşlar· 
dır. 

Şiiphc yok ki. bu gıpta, şeb· 
zadclerle yan'\·ana o rmanın 
ahmaklara ~erebileceği etil gu· 
rura karşı değil , imtiyazsız bir 
cemiyette yaşamanın masum \'C 

temiz zevkine karşıdır. 
Fakat ne valan söy1ivelim? 

Ben. "Va-Ni'ı,~ nıın, cocukluk ha· 
tıralarını bu~lin tesbit edcrkenı 
miifrit hir Gnlatasaravlılık his • 
c;inc kapılmak cocukluğundan 
kıırtulnmadığına kaniim. 

Çünkü Va-Niı'nun sınıfındaki 
ehzadelerin bizim devrimizde· 

ki schzadclere \'erilen imti:raz • 
lardan mahrum bırnkıldıklarıns 
bir tiirlü inanamıyorum. \ 
Acı hakikatleri hahralamak 

Galatasnrayı se,•miye mani de · 
ğildir. Gnrlnn en demokrata 
memleketlerinde bile, cemiyet' 
dolduran tezatlar. mektepler( 
kadar sirayet etmistir. Oralarda 
bir .. vekil. hir zenı:rin. bir mebu• 
çocuğu hile, mekteplerinde hiı 
t.nkım imtiyıu~lar elde edebilir· 
ken saltanat devrinin Ga1atasa · 
ray;nda okumuş şehzadelerin is· 
tic;nai muamele ırörmelerindctı 
daha tahii ne olabilirdi? Bu ha 
ıHsedc. Gnlntn aray lise inin bil· 
tiin meınlcketce malfım olan kı~ 
metini <'ksiltf'n bir mahiyet vok· 
tur ki. "Va-Niı .•• eski mektebi · 
ni, seh7:nd<'lf'rc mcthh·<' yazacalı 
rlcrccedc şidclctlc miidafaa et· 
•11,.k liiuımunu duvu) or. 

Hem iistnt. hu liizumu ö~·lc i· 
n<" duvmııc; ki. haftnlarcn izinsi2 
lnrakı1chklnr1 irldiasına hakarak 
"ırl('fa birer ciksli7. ınunmeleı;j göt 
ıfiikl<'rini umncağımız o sirin (! 
o miitc,•azı (! ), o demokrat (! ) 
c;chzadPlf'rc knT ı nn8dc:vse. meı 
'1amet1e knrısık sıcnk hir muhab· 
t.ef .lııvııc;1m1z gcler.ck. 

1'Vfı-Niı .. nun vnzısındn, )"a • 

man bir tezat daha var: 
"- Ynlnız. divor. bizim devri· 

mizdeki chzndelerin hir t~k im· 
1 iv azları vardı: Y f'meklcrini hi7.· 
il~n avrı olarak. \ ' C mckten mii· 
diiriinün sofrasına oturarak yer· 
lcrdi?,, 

"Va-Nü., insaf buyursun: ırar· 

zımuhal olarnk. hen hatırlarım· 
da vanılsaın hile. hu kadarı knfi 
değil mi? Müdiir sofrasına kuru· 
lan o ehzadderc. hundan hariı 
hir imtivaz olarak ne verilebi· 
lirdi? 

Acaba hugiinkii iditinmıza ina· 
nrlması i~in. o devirdeki sehzn· 
delerin. mektep müdiirlinün scıf. 
rasından kalkıp. "Vu-Niı" nuıı 
başına mı oturmaları I:ızımdı? 
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uzadıkça iki taraf da, muhtelif 
derecelerde, fakat her halde 
yıpranacak, iki mem .. et halkı 
beqin bir hale pleeektir. Bu 
şartlar i~inde harp ister İnıfli:s. 
lerin, ister Al..-nların 9{alibi • 
yeti yahut bir uziQma ile bit· 
sin, sulh masasına oturuldutu 
zaman, askeri ve iktısadi ba· 
kamlardan en kuvvetli bir dev• 
Jet olarak kalacak olan Sovyet· 
ler Birlill, hikim bir l'O) oynı· 
yacak vaziyette bulunacaktır. 

ağlı yan Köşküne 
lursadCll Yalnm 
lir Kötü Şey Yar 
Yazan: Sa6Uaa SERTEL 

Buna ne mükemmel yer ... E· 

Gid • 
emıyen Yoll 

ier, ıazete ve radyo ol
masa, ikinci , bir cihan harbinin 
içinde oldulumuzu ancak mtina· 
dilerle ilin etmek lizım. Tabiatın 
sfWbıetine, halkın siik6tu da in
dmam edinee, koea şehir cihan 
hadilelerlnl vebr ve tevekkülle 
seyreden 'bir fllonf manan11 ar· 
zediyor. Bele iman istan•uıun 
ctlrllttl pabrtmndan eılnp •ura 

Sovyetıer Blrlil l hükClmeti, Tass 
•Jansı vasrtaıiyle İngiliz ıazete -
leri ve diğer ecnebi matbuat tara
fıııctan Almanya ile Sovyetler ara
llnda bir harp çlkacatı hakkında 
~arılan şayiaları tekzip edereıı:, 
bunların Alrnanyaya ve Sovyetle
l'e düşman olan ve harbin daha 
t11ade ıenişlemesinde menfaattar 
bulunan kuvvetler tarafından be -
te?ikslzce tertip edılrnlş bir pro
hıandiı mahiyetinde oldutunu 
bflcUrmiştir. 

So't'yetlerin Almanlarla har • ıstanbulun bir tarafında bir 
be tutuşmalan, Almanyanın (Eski • Yeni mahallesi ~------ Yazan: """' ' 

Refik Halid 
kara ve hava kuvvetlerinin mü- vardı amma hanli eemt- ,... 
him kısımlariyle Sovyetlere deydi? Eyüpte mi? Şimdi ha
karşı btltün . cephelel'de, bir yıl· tırımdan çrkmıf. O isim, küçük· 
dınm taarruzuna g~meleri de- lüjümde zihnimi epeyce yorar· 
mektJr. Böyle bir vaziyet İngil· dı; kendi kendime derdim Jd: 
terenin (ok işine gelir. Çilnkü "Acaba niçin böyle bir ad tak-
Sovyet şehirleri ve sanayi mer· mışlar? Evlerin kaplamalan •-----------------------' 
kezleri tahrip edilirken, İn~I • yağmurlardan kararrruş, çürü • mel'unu, paCÜ§Bh hainidir, vu- baha ile, mezbaha kokusu ve 
tere geni, bir nefes almak, ra • müş, kopmUf da mahalleli birUk l'UD kellesini!,, diye Yenıçeri a· oraya ıcstürülen boynuzlu hay· 
hatlamak imkanını bulacaktır. olup bunları değiştirmişler, ea- p.nm boynunu vurdurtmı.ış! van sürüleriyle kal'fılaşayorsu • 
Bu vaziyetin he!J, altı ay deva· ki tahtalan yenilemi§ler de on- _ Sakın ktifedeki taşı yerin· nuz. Otomobilinizi, kokan, dal
ma ise, Almanlarla bentier Sov dan mı? Yoksa evlerin bir ta• den kaldırmayuıaz; saraya git· galı ve acı acı le8li bir kırçaJ 

R yetlerin askeri ve iktuadi kud· nesi yeni, öbürü eski, baıjka ma- tiii 1111'ada Bakl'nin ata onun Ü· çit ihata ediyor; gidebilirsen 
• usya - Almanya : retlerini zayıflatacak. fakat tn· haııe1erc1~kine benzemtyeıı bir zerıne basmuı, aürçmii .. , fakat gitı Çobanların bainfmaaı; k~ 

. giltere ve Amerikaya nihai za· lama ' , ~ 1 km ........... ..._ j f k sıra mı var·,, pire bir feY olmamıştı. Tarjhi yun ann şaş rY-'" öteye ucr 

S ovyetler Birliti hükimeti e~i ~zanma_k ic;in ha~ hlki • Hoş, hlll bu meraktan ta· ve edebi kı'Vl'fteti vardır. ye ve daima ela en münasebetsiz 
T ' mıyetıni teman ed~ektır. · le k uJ A•Ail" F J~ 

'L. : us ajansı vasıtuiyle, Bu bakımdan tn.ııtere hük(i. mamıy urt muş ....._ un. a Aynca fU kabil sözler: .. Ey ıarafa koşuşmaları, ac>förün hid-
~liz gazeteleri ve diter ecne- t' • 8 1 1 1 kat bence yalnız bir mahalle- tahta ı.....ik, leD dahiler yet~·tir· deti, korna gürültüau... Bu, 
: 'lbatbuat tarahndan Almanya me ının, ovyet er

1
e A mani ya· sine değil, Iatanbulun tamama- elin ·,b~~-ı.u·· modern çocuk&9 

8
• bir ana baba günüdür. Nihayet 

1119 So le DID arasmın bozu mMlnl ste • b ·· ('1:'-kj y i) •-• e..uaa la • di 
M._ - vyet r aras1Dda bir h8JP mekte menfaati olabilir. Bunun na ugun .- - en 1aıu.ı rabalarında ancak bobstiller bü· onu at tıyorsunuz amma ıun 
~aiı hakkında ~ıbnlan ş.. . . d' ki t .1. 1 . verilse uygun düşer: KüWu uç- viivnr!,, Bakalam, sıra ne zaman de sizi çeviren, gözlerinin ak
~ tekzi ed k b la ıc;ın ır ' nıı ız ame e partı. muş bodur minareli bir meısci· ıc,-J~tan ·ı bo ah __ ,__ b larıru üzerinize devirip pek dÜf 
~ P Sere 'ti un dnn sinin en kuvvetli ve en sn1 te· din yanında altı katlı, &i-"'" p ' yeşı y ' ıMUUtl ı-
..__ yaya ve ?vye ere. Uş· mayüllü $ellerinden Mister ı-nu çimi eski zaman llzmıbklariyle manca bakmakta olan 11ğrlar -
-a olan v,e harbın daha zıyade Crips'i Moskovaya göndermişti; bir apartmıan... Oted~ ild kü· bugünkü panl parıl cilllı, emay- dar. Koyunların bakışında, at

lemesınde menfaattar bu- yine bunun irindir ki beı altı bik binanın aruma ınkıfıp kal· ye porselenlere oturıuı yavrula· llhları ahnmış bir eair kafilesi 
~ , kuvvetler tarafından ~- ay kadar evv.;ı, Sovyetler ' an • MI§ yamrı yamru, cumbalı tah· nn mukayeaeaine gelecek'! gibi kadere teslimiyet, itaat 
~ıuı:sce tertil! edJJmiş hır Jaşmıya nzı oldukları takdirde tapoşlu, kadidi çıknuf ahpp Şuna ya.kın yazanlar da görül· var. Lakin 11jırlarmki, bir ih· 

P&pnda ma)aıyetinde oldu· Baltık devleti-inin ilhakını ta- evler .•• Genit bir yanım yeri, d"" " Ah Ed tilll _____ .. _,_~ 'llüma~ ..... , 0 N• bildi 1-tir .... ortasında, deniz feneri hlllinl u: - ı ne olurdu, ime- IUUIU&UGAA ~ ·~ • 

zara bo.bfltiln hqka hlüf! 

** "Deniz yolunu unuttun!" ya geldi mi, b11 11&hane stikhetin 
demeniz mümkün, u- •-nutmadım; unutmak istiyorum. "\'inde ahdrlerinin iplik iplik a· 

Unutmak ve unutturmak ja- ~.tıiuu hissediyor. 

tedJiim, eneJa Haliç vapurla- * 1' 
radır. Ah, Yarabbi, biraz yük· Buna, sulh devri i,.inde --· 
selmek, birulcık seviyemden "' J ••· 

taşmak arzusunu, ihtiyacını, yan her ~ir gibi imar faaliyetle 
bir açlık ve 8UIUZluk kadar pcı. rint durd11rmam1ş... Eskisine na· 
detle dUJduğum tek yer bu uran belld ltir d111'1q vanhr, fa· 
vapurlar dejil midir? içeriye kat hayat normal, pahahlı.k İ• 
..hl'i d dö"rt ı..- basam-... tanbula nuuan az, maneviyat 
•-·P e ' _.., ... ça- hl t..--1 ' 1 . kacajıma 0 miktarda inmek ve e -u ma11UŞ... Tanhin c;ındt 
kanapelere oturunca da cam harpten harbe seçen bu şehir, heı 
pervaziyle kafamı bir hizada fac~daıa sonra ayakta dipdiri du. 
bulmak çok ajırıma gidiyor. On- na ımaniyle, yarın d:a bizim diyı 
ıar ne hesapmca yapılmış se- bafmyor. Şa tarlaların arasındı 
dirlerdir... Dapradan bakılanca çıpl~. ayaklarla çalısan kadın er. 
yolcularm batlan bir işkembe- kek koylüleri, şu tas kıran amele
ci camekAnına dizilmiş kuzu leri, şu Madanyadan Bunaya ka
kelleleri gibi tamamile kopuk ve dar, çakıl tash ao~~an, ufaltı 
bedenlerinden ayrık, çok hay· diney~ askerleri ~orilyo~ mu· 
siyetaiz IÖl'ÜDÜJOI'- A1f1Ca et· sun, • ••t~ bunlH, Türkiyedir. 
rafa rahat rahat bakamayan, Ttlrkıyeyı bunlar kurtaraeai .. Bu 
rahat oturamıyan bu adamlaran vetil Bunama, yüreklere serpti· 
çehreleri me161 ve muti, ayni ti ne tat?• lt!r duyp. '!le kuvvet· 
zamanda meidur bir tnlna da a- il ve kat 1 bır tesellldır. 
hyor; haklEaten ptlaklaran • * * a: ıe~ rmbin._ . la 

6 
_ __. d nıyacağını Moskovaya ihsas et· veren ince uzun, tek ı...-.... bir kapsa kabristanı ortasında bir pu kadar kin ve humuaetle do-

~ ~ru ~nn e miıtti. + .... kul . bir~- ahpp evim bul .. - ........ ·; etra. lu .. Hususiyle otomoblldekıleri 
ulu en milhiın nokta: ~l • Tass ajansmn hu tekzibi, di· H~ tar~~ta~f n -~ı... fllncla serviler ~mezarcı· Adeta "Şimdi lizi paramparça • BunalUll yalnız kötü hlr şeysi 
yanm Sovyetler Birlli?in • ier ajanslann verdikleri bir ha- er ... J_,.. e--- yanya• lar c1o1 ..... -t .• , ecinniler top derek indireceğiz ve yennize biz var. Ak'8m saat beşle altı ua. 
Yeni hi,.bir talepte bulan. ben" teyı"t etmektedı"r: Alman na, kolkola! -.-;,- u1 Haliç vapurlannda etrafın ve smda mahkemeden bölük bölü• 

dan ayrılmJI, bedenlerinden 
cüda dtipnÜf gibll 

~ oynasa, mezar tqlan maziyi fı- kur up oturacağız!,, minum· etraftaki yükseklikler. • in güzel- çıkan, elleri kelepçeli, allnıfi tak 
•lı ve .daha ıeni, hi~bir an· kıtalannın Balkanlardan cekile. * * aıldapaydı!,, Karacaaiımetteki da fena fena, dik dik süzüyor.. lijinl görmek ımkAnı yoktur. mq neferlerin hlmayesln•e hica· 

~ldıf etmediii ve bu hu. rek •imal ve şimali şarki böl- eski miskinler evi bilmem du· lar, insana korku veriyorlar. Muhakkak surette kıvıı boy 
ta iki htik6met arasında hiç· •elerinde ....... ..aı etmeleri. B ir manzara ela f&ld11r: Ha· J • unu, hından başlanm yere etml• mah· 
mflzak ere .. _.-.aur.a • ~.. rıl harıl -1..:1-- _._1_ ruyor mu? Mezada çıkanlaa pek Camdan başunı uzatıp kendimi ylni çürüğe Çlkanlml§ vapur en· k6mlann ı~işi... Mahkemeden 

ere c yan e~·· Tus ajansı bunun. tahmine- allUIC& ;,-;,.,r, çok talibi zuhur edecek galiba! anlatmak arzusuna bpalıyo • bziyle murdar barüale1'I, ha· ffsa evine iki kilometre mesafe 
~s dilebilecek sebeplerden ileri ~I yeniler yapahyor! Bir sahne da- Bir kllllD dostlanm ela divor. rum: "Kııa.ıı..--, 1P-afetime, al· rap iakeleleri, paslı demir -. va-••.. Bu ... elep-lı"ler a•--
uıller mflhim nokta: Balkan· dix..ını söylüyor. Akla •elen ilk ha var: Eskinin eskilitini mu- J •- ... J J• -- .. """' .. J. 

a.ki harekat sona eıdikten m:in.ı sebeo, tn.-aııe..:nin isti· bafaza ederek yenilenmesi!. Kan lar ki: "Elime bir servet pç- tundald arabaya baJanayuuz! jmlaruu, lljmı borulanmn a- halkın öntiıulea bu iki ldlometıe-
n, Alman Jutalannm timal landır. p-... -t b:Uun irin, Al· bcadaki yah, Kalıthanedeki • ne yaptırırdım, bilir .mWnf Ben ne burjuvayım, ne kapl· ~ fabrikalardan aıta yi katederek pefyorlaz. Bunlan11 
tim 11 rkl t.."1-1 ri ._ r .. Ala LJ&.1.fl "b' TememlvJe Osmanlı minıariai .. _,._. ne de em..-w-1 •_. Sa •• m11 kömür tozlarım, ıiiprün- ı.-ı daha mahk6m da deır.11 ... a 118 00• 1111 e ne sev· man kıtalannın -rk dex..ıı, nrp ..-. yan •vv- gı :1... J WUMt•, r-Jaua•··· • tü ... _...._ h de ....... "a 
ilmelerinln, Alman • So-et ... ... Bu kJC.1.un,·· -""'"M- halel tarlııDda abpp bir konak .•• .Mel' dece tahrir ame•-ı en .fulaa ve ıun ... vatı, em pek BeUd yarın ak ahnla yine öteki 

6 .. . Y cephesinde, ıfdi olarak, toplan• ...,.. ~--V ı-·-- ~- relen &-.., y..1.-Aa- b•.-•- bH-•-• .._ nasebetleriyle hi(ltlr alib•ı malan icap eder. gelmeden tamiri için kaç binli· mer av..-&, J- merme tahrir ırpt t.fılıJım!,, diyece- J----. .-...a ...... _ ..eyre, vatandqlannm arasına kUlll8· 
t:'!'""lılı ve bunun talmala -'l· General Antonetıea Mllnlhten ra IAznnml§! On bin, yirmi bin, mualuldar ve çefllleler, külhan· lim geliyor. l'abt dfltünılyo- en ufak " çir.kin teferııiatma r.aklar-. Olmasa dahi, hagttn va· 
.,..ilecek diler ... plenlea ile- yuz·· bin, ~, .. elli bin lira mı? l& l8ID8D tepe camb hamam, ne rum, bu kabil vakalarda har- kadU:.tetld.ke mecb~\IZ. ~- tan mtldalaannda ~şanm yann -s döndükten sonra, Romanya mat J..... 1..1 ...... #er. """ ..,.ı.... kocamın' anlar ek . yet.sın. eymaniye camtinın . . ıru .. b- ıı.dl t..ır su .. la bunya dil--= ba. 

·~ı.uttdir. buabnm, Romanvanın maruz H~z. Hem de tam--9ir.-o ~M.· ~- _.....,. ··--. can ' senya cezaya en bea • ... "' ...... ..._ 
n,oncü milhim bir nokta da: k ld .. hak 1 ki t . misli çıkmanız kabediyor, yJni pirinç ve-bakır mangallar. Du- az müstahak olanlardır; emni· ·~veya <?•lata kuJ~ını gor- gün cnasını tamamla)'11t yuQI 

'iti'-- 1.-sb Al a ıgı sız 1 a\'ııı ıtmu:,~· varlarda resim yerine yazılar, d mek ıstersenız oturdugunuz ita- vatan müdafaasına ...ıtm-l mtlm-po aaaına -. ve • .111--x.a _ -w...1Dda~ :t. 300,000 JiRva! "'·A)•van ... .__ yet uyamıyorum. .... '"'° -
11 • SO#et ademi tenvftı. ,.dise~l ·- ., .. a ı T-: L.:..,._"f'i Jtünden wf bir~~-.....,- ~ÖM.,·=:i,peni'8!: nepedea kallrmak ve .l*'e ~ ldla olan ba vatandaflan •u 

..... , hükUmlerine •d-L w...-1. erin vakua ıe ... a • ravıını .. :nem• ..a. """k.:ii...::::=.--c. lifle ıillilal:" ..... Nasıl duyabilirim ki haydi meJnıellJ.tktla eder! Ln.1-
"- a& - lnndaki neşrivatı ve bi:dat Sov- J -- J "'•"' ......,...... llğırlara meramımı anlattım dl· - """- :tethlıe ne IİizllM .. ? An-lı 'hrannda olan Sonetle. yetlerin aaklamadıklan a•lceri harabe mlmure olur sınma bi- ler, pencerelerde kafesler; dön- yelim ... Fakat ya geçen oldqu Vapurlarda konfor ve au- kara, İzmir, fmnh ,Pbl lllTİ ceza 
~1 .Almanvaya ka"'1 bir 

0

harbe hazırlıkları, bu mesele hakkın· zim halimiz de harap olur! me dolap, kahve ocajı ve vere gibi iki maıida aalhaneden bo- rat cihetlerini kale bile alma- .vlerine ıidemiyen, kur'a clfism ... 
rlandıfl uvlalanmn valan daki vu:suhsu:sluiu bllabüttln Uzun ve mutauaap bir moder IÖJDülÜ küpler ... Ah, ne hoş şey, yorum. dili lein bu taliden mahrum •· 

~tahrik edici mahiyette ~im•· arttırm-L...ı.--'ır. nizm hummasandan 90nra finı- ne bayat!,, prup kudurmut halde 90kağa * ~ lan vatandaşlann mahk4ın clahi 
lid11' -UIU fırlarlar \'e, k•-- -1.,.•}arsa? "' 1--•-- t..---t..Ü ··-- f da • Bugtlnkfl sartlar l(lnde, ne dide - reaksiyonu olaa gerek - * * -..-- ~- o......-, uu~uua vazı..,..,._ ay • 

l>fin de va:sdıinnu ,-Jltl. ı.u. Rasyanın Almanyaya, ne de bizi bir eskicilik merakı sardı: Kljıthane seferi o takdirde Af· N ihayet "çat çat! pat, pat!,, b lulınmaJan ne kadar mOmldla-
ttlnktt 1JArtlar lcinde Almanya. Almanyamn Rusyaya kaqı ta· _Ah, efendim 0 türbeler, 0 • merakmın ben bu de- rikada "Rinolıeroa,, ve Aıneri- bir aaja, bır tola, gaı'tla- dür. Köylenle boe kalan istihsal 
~n ~ovyetlere karşı ailAhlı hit arru:sda menfaati olmaclıiı mu. sebiller, 0 kavuklu mezar tqla- rece ileri götürülmesine kada "Bizon,, avcıhlmdan çok imıza kadar vapurun içine gö- kuvvetlerinin yerlerinJ almaları. 

tilifa lrirtnesi mevzuu baUo- hakkak olmakla benber, hu. ra, 0 direkli Boğaziçi yalıları, ah aleyhtaram. Yalnaz ona değil, daha tehlikeli bir duruma gi- mülü, bir sürü hüzün verici su~ ltl-'ikleri yerlerden 11uk 
ı.. ... ıvacaiı ribi, Sovvetlerin de gtlnkil vaziyeti esasından del'l4- hele ~ler, yalaklar, nuıaz- m4111ell belediyenin teklifi veç· rer! ve iğrendirici sahneler eeyrede toıanldarda bu eeza mtiddetlerinl 
41manvava bm ba"he ,Pnn,.lc· ik sta Aa.. ,__ H le onlar b ,_ onla t hile Çatlayan köşkünün yaktı· * ..a. ede, Haliç ve kalafat gürültu- nlışank tamamlamalan ....... 

~te -enfaatleri olma..1.JC.. m-L-L. tinniye matuf ıeni, m ya g~... e , e_. r _, __ ._ c:·.. '1111 •• d kaf L.n. ••• ..... ....... siyasi kombinezonlann mUza. Birine raqellyorum, elinde a...a- yertne ...-kklri bir kah sun eıı anız Iİ§IDiŞ gidersi- .. u vasiyetin bir i~abı delil mi-
ır. kere edilmekte olduiu hissi ha· bir paket. .. Aizı ku.bıldarma va- ve yapılma•nı da ıııünuip bul- O badireyi de 8§ttnız mı niz, gideniniz._ Mahut ınez· •ır? Memleketin her vatandan• 

ile BtJdn Sovyetlerln tn,utere •ıl olmaktadır. rarak anlatıyor: - Biliyor ıııu- muyorum. iyisi, köfkü yakmak, yol bozuluyor. Başlıyor- baha kotu.u yine etrafı sarar. tlan i, beklediii ıünlerde lmra. 
ltblrliil yaparak Almanya· lngı"lterede .. • sun içinde ne var? Bir eski ka.. kıJmetli parçalan varsa bunla· sunuz çalkalanmala... Bir oto- Deniz yolunda kokudan baş- lr ve Enine• aiimuneleri..._ 

))a kaqı harbe sirmesl, Alman· nak kapıaa tokmağı .... Amma ga- n müzelere koymak ve orasını mobilin öküz arabuı, hatta .ka bu kokunun teairin1 arttıran sonra bu ltıl kuvvetleri de ite 
-.. askeri mai16biyetlnl ia- rw~-- ne_,.._. ne ..... _ tbndilik düpedüz bırakmaktır. ---.ıı.... --: -1.·-p -1.·-·vaca- m•nraralar da vardır: Sepilen- ıı.~vketmek rravafık iken, """'an 

f.._ -..1--1..ilir, Jl'-L-• bU v-...lve6 1 J ~ f8'1; ~t ua-- -~ - ~-· ~uaoJ JcaLla ~-':"'- ._., ... J ,.,, D iin Londrada, "Sa nt a • lık, ne ince saıı'at... Bir phe- KQıthanede Şv~ kah- jını burada tecrübe edebllint • mek için sahile a•lmlf, yan 11- Buna ao .. nndan elim ktlep. 
~ Sovyetleria blyük mayi· mes,, suay1Dda fnıilte • ser! ve? Evvell, töyleyiniz bana, niz. Sade yaylardan değil, b· lak koyun ve &1jır derileri, bar- ~i. ytirekleri burkulmas "2. 
'ta uirama].an, bir~k '8hirle • renin Dominyonlannın. Hindis- Dft.1r. 1 B{r oraya nereden, nasıl ..wtılir? sak hevenkleri ve bunlardan halde p(irmek. kötü bir şey. Blı 
~ Ye sanayi merkezlerinin tan .. ve bütün müttefik dev • _,,.,... biriai l6y üyor: - Şifll tepesine plctiniz ;i""" yol rnOlebrlninır' . in'tt•ı h:;1.,.~or. danD;:?r· kıyıya atllmıf olan ffe varamaz etebtiı hu kötilltiifl ıiderebWr. 
~~~!mesl, iktıaadt inkişaf Jetlerin mümessillerinin ı,tıra • bm~ yakalacbm, bari· keflliyor. Hem ne kesiliş! Ap- taraftan c~n.ca örth.... larmı birbirilerini g6allyerek çe- 8-dan hariç Buna ne miikem· 
~-aannua, hlc olmusa ma· kiyle Y•Pllan toplantıda: Mil· nu ..... biri ,..__s: • al jıya cıoa..• bir göz attınız mı v balha ... kiştire ~,.,.,_ .,,ellyen kö- mel ur ... 
'-kht bir aman için, alttid ol· Jetler Nui cehir ve ta:syfla al· ... - :-vvl'lell yem • JrencHnlzi_..b.mct.n bir 1r ... viız yOl'lunUZ: .&tem ~ •°" pek ve J;dJ:;:',plan! Mendili- *===========-
-...ile temin edilebilir. tında v-·-... ıklan müddetçe, dıjmı rahleyi [yahut da .,.. ta- ~ " kuau, hem f•brika -- du • --B J...- kımmı, türbe kandilini, musluk MDe evvelld Aınerika hayatını maru, hem .... At- humam tüt- niztn bir Jmmmı burnunuza, b;r 

~andan bqka, t1l1'llll dama· mflatakar ve fevizli bir ıalh te- + ........ ,---•·~eyi, ı.nau ..x- gtilteren filmlerde, mesell ce- ......... lnpıunı da 16zlerinize örtme -
L.! ._ __ aı__ ile -ı- _.111 1 ıc.ı _.__ bft•n- -Y- .... UMUi r-u ™" •- •ÜSÜ içeriye dolmaaan "'"-! 

Bir Günde 258 Bin 
Urahk ihracat 

f-~ aa, ......... A&lllanya .uua euı elft yeeeııı:ınucul. •IUI Jeji, aedefll takunyayı, manca! Daptan fimale IÖÇ eden bir ke• -r~ nin t.JD ftktidir. 
~tere arum4la denm edip (Devamı: SL 4, ~ti. 1 de> maşaamı, bakır cezvey.f m difi file aruuıda aaıuyol'8Wlug, Ara- itte 300,000 liraya ıamJri o berzahı geçince vapura 

l<•l3!nU.MiM f.~~s ~~~=1 §;~;!~ ~~~E g • * IWatm utJamhjuul, mora dll blıyla p!lllr ••• Daha ıloirusu ııt- JUlı~I 300,000 liraya 

Dün muhtelif memleketlere 
258 bin liralık ihracat olmustur. 
En ziyade İsviçreve bakla, keten. 
tohumu, susam, Slovakyaya ku
ru üıüm ıönderılmistir. fsviçre
den arpa, nohut, kuru fuulye 
talepleri artmaktadır. 

üneı Karıısında Mikroplar... I' bukadar: da kalmıyor ~ınchr~tl~aı:.z em~~t e:~~ dil=~ fllJlU hesaba katmalı: ~~~ı~!;!t:?n~. ~!~ 
«ı&nee ıtrmey- yerden hekim biri verem mikrobudur. Onun ı. ki ... Muharrirler de a.ttye yerli kabilelerin hticwnunM uj· Kağıthane yaZın pek bunaltıcı- hut gazinosuna giden yollar, İtalyan firmalan tarafından da 

mallanmıza kal'$1 talepler arı; 
maktadır. İtalyan sun'I ipek fab
rikalan, sun, iı>ek mukabilinde 
vatlı tohumlar iAtf!mektedtr. 

~· södi pek eski, mikropla· çin verem hastabiı ~ ve cilt rağbet illetine tutuldUlar: - ramak korkusu yok! dır, kıım fazla 10ğuk, baharda itte bunlardır, böyledirler. O 
..... ~den daha eskidir. Mlk- il.erinde oluna, kemiklerde ve Aman, belediye o duva'ra do • * -A. ile çok rütubetli! Nedimin te- pzino bu yollarla olsa 'llu., an-
~ keşfedildikten sonra bul· oynak yerlerinde olursa, &linet Jtunmasm, Kuyucu 'Murad pa- rennüm ettiii (Sldlbid) o de- cak meZbahadan bllap haznaı 
~. 11eaba gtlnee lıiımeJ• yere buyosu büyük fayda verir. Yal- p, el yızma111 bir kitapta oku· " S iltlüce - U.11C10ilu pesi virde alaçhkımf; (Haliç) te fab- tam için ücra kırlara çekilen 
~plan hekimler mi ptlrir? nıs verem hastahil a.keiierlerde duğuma göre bir IÜD 1111\nı ona var 19!., demeylnız. Var; rika ~• mezbaha yokmuş; bu ~ tok linekleri avlı-
i:!!_~ du.tnmftşlerdi. Dolnsanu oluna 0 vakit ıtineş banyo- clay8Jlhf: '1'ire ne 16yı9tininiz fakat bir müddet sonra mez· itibarla da hem hava, hem man- yabilir! 

fsveeten de civi mukabiliJMll 
tiftik talep edilmektedır. 

i.~• böyle dü,ünmek yaalq au yapmak pek karqık bir ------.....;~----------------.,~---------.------------ı.;:.~L Çilnkü mikroplar 'keş. meseledir. O hastalıkta rin8' -
~en önce hekimler bir has banyosu yapmak iyi olup olnuya· Harbin Elmas SanaJn 
,._ yanmdan bqb bir hasta. capnı aneak, hastabiı tedavi e-

Yanına ıhlerken mi.kıoplan, den bekim aöyliyebillr. (}zerindeki Tesiri 
da olmıyuak, gfln .. giren Verem mikrobundan ha ka miL 
e de, atlaeş girmeyen yer· _j " Elmastraşçalıjın en ileri gitU-

IL.._de aötürOrlerdi. Şu kadar ki roplardan aa gün.eş kal'SISında ji yer Holanda ve Betçi
~ -1nliii ı d mikro la pek az dayanank, meseli iki defa ka idi. Bu iki memleket ahaliat 
lt 1elef ederdi~er er e P • birer ~yrek saat rtıneş karşısın· yük 1 
,,. ~plu k8$fedildikten son· da durunca telef olanlan vardır. :. ~lç:. b~e Ho==~ Yazan: 
~-hekimler onlan bir yenlen En ç~k dayanıklı olanlar da ~. galiyle dünya elmas pazal'Jarın
~ yere rötiirmemek usulünü altı ııün Jriineş karıtısında kalınca da büyük bir sarsıntı hiaaec:til • mu aanayilnin geçirdiği !ırtı-
P.1tdiklerinden , adi, hekim· telef olurlar. mi§tir. nayı, elmıslann yüksek fiyat· 
~ ae gheein ılrdii yerlere, ne Mikroplann •nbklan sehtr. Zira memleketleri istill ılı.- larmı l6s &ıünde tutan Jngi· 

tlnnedlil yerlere • rtk mikrop ler de ..mlkroplardaa ayn olduk· na lir1nce 8000 m ,akın Ho- Uz Namı Londrada bu it tçiD 
esler... lan halde- &linet bl"flllnda b- landa ve Belqikalı l'ranla'ya yeni bir fabrika yeptlrmıftar, 

~--•- m ·• plan telef etti- haca fena tesirleri kalma. Verem kaçmıflardar. Bkleril1 Yahudi 8urqa Ulta ve amele olarak 
•iaı;;r;-tava ~rlbelerlyle de lıutabinwl sehlrl bir be saat olan bu elmutrlfÇlbir Fren- Jqil-.,. iltica eden bu mu
~ olmu,tın .. Uneş kareıaında IÖQ8' kartalDda kabaca artık •da dallbnlf]ardır. Bu 8000 bllCirleri yerleftirmiftir, Böy
~ olmıyacak mikrop yoktur, hutalık yapama:s.. nin ancak yUlll aüçbell in- lelikle oldukça lnkıtaa ujnyan 
~ek mflmldlndtlr. (ihaldi telef Mikroplar insanın vtkudün.de giltereye v&rma1a muvaffak ol· elmu aanaytin1n Londrada tek· 
ı..~Yanlar da ancak ıttneı •flk· olunca giineşin faydalı tesiri iki muşlardır. rardan ihya edileceği umul • 
~ ayd w devamSIS olma· türlü olur: Biri mikroplerı doiru· Bu kıymetli ifçtlerin mahare maktadır. 
:-wa1a .tolayı daynabllirler. dan doiraya telef ederek, biri de tinden istifade etmeyi ilk'. defe Elmu cill ve tr&flyle utra· 
Clneş ışddannın h"111nda en vllcudln mikroplara breı tabii düşünen lngiltere Iı Nazrn pn dfjer memleket Müttehit 

dayuabilea mikroplardaa mukayemetlni uttırarak.. Eanıest Bevin olriıuıtur. El • Amerika Devletidir. Bugün el· 

maslara en çok taliı.> memleket 

de yine~' o 
::...~ fll!~ 
caretl blıflamak • 

Bu fabrikadan istenen neti· 
ce aımct• takdirde bir lkin
ciatni açımlı da dütilnmekıa .. 
dirler. 

** İlk Sieghied Batt 

Her hanıi qıuhtemel bir 11-
tna hareketinin önüne pç 

mek icin iki memleket bucludu 

Bir Muhtekir 
Mahkôm Oldu 

araana, yahut o memleketin hu 
dudu boyunca duvar çekmek 
bu ura mahsus bir Wl eseri 
değildir. Fiyatladn mür8aır1abe bilrasu me. 

murlan im, u tanharmmunciı 
Tarihe bakılcfılı 1.aman ilk s la • · d bi a... 

S'_....ed hattının Çinde ku- a mon ısmm l' rinıu mala• 
-lt&6" rasmda cürmü meshut ~q. 

rulan Çin aeddi oldUğunu gö- tardır. Malaza sahibt metre!• 5 
rülilz. Bu duvar 2800 kilometre kuruşa saıılması lazım ıeJen kato 
~lu~. 5 - 10 metre ması 850 kuruşa ntarken ya1ca
yükaeklijinde ıdt ve tam 1000 tanmış adliyeye tevdi edilmit 
tane kulem vardı. Bu set sözde tir. 
Tatarlan memlekete girmekten Mahmutpaşa yokuswula da ~ 
menetmek içindi ÇinWer hiç p0 isminde biri. bavul .lbtikAn ya. 
bir aman .bR duvarm abür ta· parken ya.kalanmıstır. 
rafma ~. l'akat T• 
tarlar l8Cldi 8fap ça strmeae Sftmer Vapuru Port munffü oldular. 

Ddncl bC1Jiik ..el 1100 .... SaiUe Karaıa Oturdu 
ene! lnsiltende ~ tıı.ıat taoirıertmbe bul nW 
memlekete lifmeslne mini o,l· lar aetinnek tlzere Mwra ıtt 
mat içfn Romalılar tarafından mit olan Sümer silebt Porı SattU 
kurulmuttu- Hadrian duvarı karaya oturmattar. 
'Clenilen bu ..c:ldt Romabtar d.. Vapur hayli büyük yara al 
lil. fakat Iakoçyahlar ..., ı• Mmrda tamir ec:I ldlldeo 
memlekete atı"CWa"· ra 1daabula aelecektlr 
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SiNEMA DIYARINDA ı-
T A. l'f 

---------··---...... ··---·-·--·-----' • 

Be~n t'erbiyesi Mükellefiyeti Tatbikatı 

15 - 6 - 941 

Kadınlar - Üzerinde En 
Müessir Erkek Artist: 

Beşiktaş Fenerle 8.30 
8.33 
8.45 

Program 
Müzik (Pl.) 
llaberler 
Müzik (Pl.l 
Evin saati 

18.30 Ziraat 11 
vimi 

SPENCER TRACEY. 
• 

G. Saray /. Sporla 
Karşılaşıyor 

r 9.oo 
1 9.30 

112.30 
12.33 

l 

1
12.45 
13.00 

1 
113.30 

.. 
Program 
Oyun ha
vaları 

Haberler 
Zeybek ha-

18.40 Orkestra 
19.00 Şarkılar 
19.30 Haberler 
19.45 Caz parÇ~ 

lan 
20.00 Konuşma 
20.15 İnce az 
21.00 Meınle1<et 

postası 

21.10 Operalar 
22.30 Hatcrler 
22.45 Spor hat> 

vaları 

Gül Kupası Atletizm Müsabakalarına Bugün 

de Robert Kollejde Devam Edilecek 
! 13.45 

Konuşma 

Ork~tra 
~ 

18.00 Prognm 
18.03 Orkestra 

leri 
23.00 Dans mUı 
23.25 Kapanış 

llu reaimde Spencer Tracy'gi Hedy Lamar ~ 
!le birlikte görüyoruz. 

Kadınlar Üzerinde 

En Müessir Erkelı 

Beyaz perdenin en güzel er
keği mukakkak ki, Spencer 

Tracy değildir. Fakat, şimdiye 
kadar, onunla konuşan ve bir
likte film çeviren bütün kadın 
artistler onun cazibesi altınd• 
kalmışlardır. 

Sôylendiğine göre, Spencer'in 
o kadar kuvvetli bir şahsiyeti, 
insana öyle bir bakışı vardır ki, 
karşısındakini yavaş, yav•ş fa
kat kat"! surette kendisine cezbe 
der. 

Fakat, buna rağmen Spencer 
hiç bir artiste Aşık değildir. O 
çok seneler evvel daha sinemaya 
intisap etmeden önce evlenmiş -
tir. Bir ev kadını olan karısını 

çok sever ve ba ka hiç kimseye 
aldırmaz. 

** İddialı Bir Film! 

Son zamanlarda memleketi
mizde gösterilen bir fılm

ıle Spencer Tracy tek ba~ına 
oynamıştır. Tracy aslında Ame
rikanın en kabiliyetli ve kuvvet
li artistlerinden biridir. Şimdiy~ 
kAdar ona yakın kupa ve madal 
ya kazanmıştır. 

Son zamanlarda onu çeke:ııi-
' yen bazıları Spencer'in bu ~h

retini kısmen kendisiyle bir
likte oynıyan kadın artistlere 
medyun olduğunu iddia etmiş
lerdir. Bu iddia Spencer'i fena 
halde kızdırmıştır. Bunun l:ıöy 
le olmadığını isbat etmek için 

tek başına hiç bir kadının par
mağı olmadan bir film çcvire
cegıni söylemiştır. 

Hakikaten Spencer, dediğini 
yapmıştır. Bu filmde bıiyük ar
tisti bilinmemiş diyarlar keşfi
ne çıkan bır alayın kumandanı 
olarak buluyoruz. Hiç bir şey
den korkmıyan atılgan, çevik 
müthiş bir kumandan ... 

Tracy dekoru Allahı'l or
manları, dağları, tPpeleri nenır 
leri olan, ve asker yürüyuşltı
rine ait sahnelerle dolu bu film
de bile üstün kabiliyetini gös
termiş, harikalar yaratmıştır. 

Otobüslere Fazla Yolcu 
Alınmıyacak 

Otobüslerin istiap haddinden 
faı:la yolcu almaması ve 11durak" 
yerleri haricinde yolcu indirip 
bindirmemesi icin çok sıkı kon
t.roller yapılacaktır. 

.Nişan Atarken 
Sirkecide Bolu otelinde yatıp 

kalkan Ahmet Kızılırmak evvel
ki gün Yenikapıda Abdu!lahın n!
$an atma dükkanında tüfek atar
ken oyuncak kurşunlardan biri 
orada cahşan Yusufun baŞJna isa
bet etmiş. ağır surette yarabn
masına sebebiyet vermiştir. 

Sıvas Çimento 
- Fabrikasının Mesaisi 

Ankara, 14 (TAN) - Sıvas çi
mento fabrikasının iı1'natıncla 
günde üç saate kadar f~zla me
sai yapı imasına koordinasyon he
yetince karar verilmiştir. 

Milli kümenin en he:, ecanlı 
maçlarından ıkisi bugün Fcner
bahçe stadında oynsnacaktır. 
Maçların heyecanlı olma•ında 
başlıca amillerden biri Be~ikta
şın milli küme şampiyonu olup 
olamıyacağının bugünkü netice
lerden sonra hemen hemen anla
şılacak olmasındadır. 

Bugiin Beşiktaş takımı bun
dan evvel 7 - 1 gibi bıiyük bir 
sayı farkiyle yendiği Fenrrbah
çeye karşı oynıyacaktır. Bu se
ne en çok istikrar gösterers 
lig ve milli kiıme maçlarında 
liderlik yapan Beşiktaşın saha
dan bugün de galip çıkması ak
la çok yakındır. Müdafasının ınu 
kavemeti nisbetinde verimli bır 
forvert hattına malik olan ls
tanbul şampiyonu Jayanıl -
maz tempolarından bir;ni bu
gün de tutturursa, fena bir 
mevsim çıkarmış olan, ıiste
lik ıyı oyuncularından ınah -
rum bir şekilde maç yapan Fe
nerbahçenin bunun kHşısında 
dayanması hayli güç olacaktır. 

Nereden mülhem olarak tatbik 
ettiğini anlıyamadığımız, üç bek 
li müdafaa taktiğini Fener -
bahçe, bugün de tatbik eder
se, Beşiktaşa Meta: "gel yük
len., diyecektir. Karakteri ıti -
bariyle oyun bozmaktan ziyade 
dü2eltmeğe mütemayil olan sa
n Ulcivert takımın da Be ·ikta~ 
baskısı altında uzun müddet da
yanmasına imkan yoktur. Fe -
nerbahçenin bir noksanı da ka
leci ile beklerin bir türhi anla
şamamasıdır. Bu hal buı:ün Be
şiktaşın bunaltıcı hücumlcrl kar
şısında Fenere çok tch.likell an
lar yaşatabilir. 

Buna mukabil Be§ikta. da a
ra sıra gösterdiği bozuk oyunlar
dan birini çıkarırsa Fenerin 
tecrübesine dayanarak bundan 
istifade etmesini bilmesi müm -
kündür. Bu işte de en mühim rol 
Küçük Fikrettedir. 

Beşiktaş Feneri yendiği takdir 
de şampiyonluğu temin etmiş o
lacaktır. F"ner az ihtimal ile 
de olsa, kazanırsa Galatasua
yın ekmeğine yağ sürecek ve 
bütün tahminler önı.imüzdeki 
Galatasaray - Beşiktaş maçında 
toplanacaktır. 

G. Saray • İstanbuJspor 
Günün ilk maçı Galatasaray 

ile Istaabulspor arasındadır. Ga
latasaray son zamanlarda takımı
nı çok kuvvetlendirmiştir. Maa
mafih aldığı neticeler, mescl5 
Fenere karşı olduğu gibi, bu 
kuvveti hakkiyle ifade cdec~k 
rakamlarla gösterilmemek•.edir. 
Galatasaray defansı önünde bu
gün Istanbulsporun muvaifak ol
ması az ihtimal ile dili;ünülebilir. 
Buna mukabil kendi mıidafaa
sından bir gömlek aşağı olan Ga
latasaray hücum hattı karşı-.n
da Istanbulspor defansı pek 
fazla dayanamıyacağa benzemek 
tedir. 

KISIM XXI Yıuan: Vicki Baum 
Boş bir evde çınlıyan bir %il sesi korkunç bir 

ıeydir. 
Gece yarısı: Bradley'lerde in cin yok. Hol bo,, 

odalar bo~. hatta Madam Bradleyin yataılı bile 
boş. Erik'in, Filip'inki de öyle: Bomboş. Skirr.p! 
yok, ve zil çın çın çınlıyor. Uzun, kısa, sonra yine 
uıun bir ses; evveli. sabırlı. sonra sinirli, •onra de
li gibi, çıldırmış gibi bir ses. Nihayet sessizlik, ge
ne sessizlik. 

Nina, dışarıda, elinde iki valizle bekliyeo şo -
före: 

- Evde kimseler yok, dedi 
O eşyaları tekrar ara baya koyarak: 
- Madam geri mi gidecek! diye sordu. 
Nina: 
- Hayır, asla• diye bağırdı. 
- O halde nereye, Madam? 
- Ya ... Nereye~ ... 
- Belki bir otele? .. 
Nina donuk bir sesle mırıldandı: 
- Evet, bır otele, ama öyle pek pahalısına 

değil. 

=- Burada, fare avlamıya çalışmışlar iıerhalde! 
diye düşündü. 

Tekrar telefonu açtı, "Merkez"i ve zaman za -
man da Bradley pansiyonunu aradı. Nihayet sa -
bahırı epeyce Uerlotmiş bir saatinde cevap alabildi. 

Telefonda, Skimpinin ince, çocuk sesi i~itildi: 
~Alla! 
- Allo, Skimpi, ben Nina. Annenle konuşabi -

lir miyim? 
- Hayır. 
- Gitti mi, Ona söylenecek mühim bir işim 

var. 
- Anne ha~tanede. Fakat iyi. Onu öğleden son 

?a görmiye gideceğim. Nina: , 

Bu miitaleayı her iki takımın 
son maçlarını göz öniinde tuta
rak serdediyoruz. Sürpnzlcr için 
daima açık bır kapı bulundur -
mak her zaman icabeder. 

Beden Terbiyesi kanununa gö
Atletizm Müsabakaları , re mükelleflerin teşkilatlandırıl-

Gül kupası atletizm müsaba -
ka !arı bugün sabah tan akşaına 
kadar Bebekte Robert Kollej 
sahasında dördüncü defa olarak 
yapılacaktır. 

1938 de ilk defa Güneş tarafın
dan kazanılan Gül kupası. mü
teakıp iki sene zarfında Fener
bahçe takımı tarafından alın -
mıştır. 

Bu sene Fenerbahçe takımında 
puvan vampiri olan Melin ile 
klüpten çıkan Rıza Maksut yok
tur. 

masına devam olunmaktadır. Dün 
Eminönü mıntakasındaki kadın 

mükellefler Gülhane parkındaki 

Balkanların Yeni 

Haritası 

(Baş tarafı 1 incide! 

Bulııaristan ve İtalya arasında 
taksim etmişlerdir. İtalyanın hi
mayesi altında bir Hırvatistan 
vücude getirilmiş, Dalmaçva sa-

Diğer taraftan Galatasaray bü- hillPrindeki bütün adalar İtalya
yük masraflar ihtiyar ederek bu ya ilhak edilmiş, İtalyan hima
sene takımını eski şöhretini iade vesi altında bulunan Arnavutluk 
ettirecek bir hale sokmağa ça- büyütülmüş ve Yunanistan İtal
lışmıştır. yan nüfuz mıntakası olarak ka-

Bugün Fenerbahçenin bir müd bul edilmiştir. . . 
dettir sahip olduğu üstünlı.iğii "" İtalyan devlet reısı bu yeni 
bırakmamak, Galatasarayın da B_alkan. harıtası":ı yaparken,. ta· 
eskiden olduğu gibi en kuv- k.•P edılen ye~ı . nazarıyeyı de 
vetli takım olmak için sarfede- şoyle .ızah etmıştır.: . 

uElkı zamanlar tarıhı ve bllhası::a 
cekleri g~yreUc ortaya çok he- <on zamanlar tarihi ıöıterdi ki, dev
yecanlı bır çekışme çıkacaktır. Hır leUtrin ırki ve !irk! sahada Azami 
tahmin yürütmek llizım gelirse bir birlik tahakkuk ettimıeleri ve 
bugün her iki takım da hemen ırk, millet ve devlet mefhumlarını bir 
hemen ayni kuvvettedir. Ancak noktada birleştirmeleri rnımıdrr. Baş
takımını iyi tanzim eden ve ele- ka dil konuşan birçok unsurları üs -
manlarını yerlerinde kullanma- tüne alan devletler vaThklarını daimi 
sını bilen taraf kazanacaktır. bir buhran içinde J:(ecirirler, Bazan 

Beşiktaşlıların Teşekkürü 

Beşiktaş Jimnastik klübü baş 
kanhğ:ından; 

Çok kıymetli arkadaşımız mer 
hum Şerefin ölümünün 8 inci yıl 
dönümü münasebetiyle mezarı 

başında yapılan toplantıya işti
rak eden sayın sporcu arkadaşla
ra ve çelenk gönderen bölgemiz 
başkanlığına ve Alemdar gençlik 
klübüne candan teşekkürlerimi
zin iblağına sayın gazetenizin de
lliletini rica ederiz. 

yüksek sevkulceyş emniyeti sebebiy
le- böyle unıurların hudutlar içine a
lınmaımın önüne gecilemez. O zaman 
bu unsurlar hakklJ:ldR husust bir mu
'RTJlele yapmak .n"rektir. Ta.bil o tak· 
dirtic bu unsurların devlete karşı 

mutlak surette sadık vat.ındaş ol -
mıı.l&TI prttır. Esas olan sudur: Irk 
mevzuu ile coij'r9fi vaz.iyet telif edi
lemf'diAi takdirde, ıt'k1n yerini değ:iş
tirmeı;:i 11\zım gelir. Ahali mübadelesi 
ve halkm bir kısmmm hicret etmesi 
~J:el bir uı;uldür. Çünkü bu surc-tle 
trjyast ve rrki hudutlar telif edilmJş 
olmaktadxr .,. 

oahada toplanarak l(ruplara ayrıl
mışlardır. Bugün de erkek mü
kellefler toplanarak gruplara ay. 
rılacaklardır. Resimde dünkü top
lantıdan bir safha görülmekte
dir. 

Şeref 

ihtifal 

için Bir 

Yapıldı 
Dün saat 15 te Beşiktas Jim

nastik klübü mensupları, klüple
rine her hususta bir cok hizmet
lerde bulunan Serefin mezarı ba
sında toplanmıstır. 

Saat 15.15 te mezara Beden 
Terbiyesi Genel Direktörlüii:ünün 
Alemdar Spor Kliibünün ve Be
~iktaslıların yolladıkları celenk
ler konmuş ve hitabeler söylen
miştir. 

Taziye Teşekkürü 

Henüz pek genç yaşında iken 
aramızdan kaybettiğimiz koca -
mız, oiılumuz ve kardesimiz vol 
mütf'ahhitlerinden (NATIK BE
SEJ>w.R) in Cf'naze merasimine 
ııemc relenk ıtöndermek ve ge
rekse bizzat gelmek suretivle is
tirak etmiş olan bilumum evidda 
ve ahbaplarımıza ve kendisinin 
e:enc is arkadaşlarına ve son ne
fesine kadar yanında bulunarak 
fennin vapmasını icap ettirdi._ 
bütün ihtimamı son dereceye k~
dar ifa ed('n KPmPrb1trt7~z di!I;· 
pan~er hekimi Doktor Mustafa 
ve Alman hastanesi doktorlann
dan Harurı'a en kalbi tes~kkür 
ve minnetlerimizin ayrı ayrı ib
lafıma acımız imkan verrmedi
i(inden bu hususta ııazetenizin 
tav;:ı~sutunu rica ederiz. 

KRnsı Fiiruzan ve aile efradı 

!atmaktadır. Harbe lüzum kal -
mıyacaksıı sevkul~eyş emniyeti
ne 

0 

liizum kalır mı? Askerlik isleri 1 
Şubeye Davet 

Betlktat Yerfl Aıkerllk Şube•I". 

den: 312 il~ 332 dahil bütün sakatlar 
derecelere ayrılmak üzere muayene 
ettirileceklerdir. Ellerindeki nüfus 
hüviyet cüz.danı ve eski raporları ve 
alttşar adet vesika fotografları ile 
hemen şubeye müracaatları ilıln olu
nur. 

M ussolininin bu yeni naza- Görülüyor ki mihverciler, 
riyesi, şimdiye kadar Avrupada mil!l hudutlarda yap

mihvercilerin; bilhassa Hitlerin tıkları keyfi tadilatla, milletle -
ortaya attıiiı ve uj!runda harbet- rin siyasi ve iktısadi istikl~l!e
tij:\ini söylediği prensipleri baş - rıni ellerinden alarak orta v~ 
tan başa reddetmektedir. Hit - cenubu sarki Avrupayı birer nii
ler Avrupada, muahcdelerin vap- {uz mıntakası ve hayat sahası 
tıji;ı haksızlıkları tamir ederken, halinde istismar için teşkilat 
istikbalde Avrupa milletleri için yapmakla, Avrupaya sulh getire
harp sebebi olan dar milliyet cej!ine, yeni harp tohumları eki
düşüncelerine de nihayet ver -

Dünyanın Siyasi 

' Manzarası 
(Başı 3 ünciidcl 

miittetiklerin nihai zafere ka' 
dar ellerindeki biitün vasıtalar; 
la birbirlerine yardım ctnıclctl 
kararlaştırılmıştır. 

Bu içtimada bir nutuk söY" 
!iyen Mister Churchill: Bu hat• 
bin uzun süreceğini, (etin ola• 
cağını, no ııibi safhalardan ge' 
çeceğini evvelden tahmin el• 
mek mümkün olmadığını, Al' 
manların Asyaya ve Afrik••~·• 
geçebileceklerini, fakat en nı • 
hayet, kale gihi dikilen ingiltt" 
re adası ile boy ölçii~mi:ve met• 
bur kalacaklarını, İnı::iliz hn•• 
kuvvetlerinin Alman milletine 
harhin yalnız yağma ve zafer• 
Jerdcn ibaret oln1aclı!tnı ö~re~ 
mekte devem edeceğini, LoJI' 
dra tahribatının intikamının 
yakında fazla•iyle alınacağııı1 

söylemiş ve Avrupa blinycsi' 
nin yeniden tanziminin. h!itiiJI 
mill~tlerin kin ve n<>fretini k• • 
>anmı~ olan Alınan eleriyle yn• 
pılam1 ·acağı kanaatini iz!ıar et~ 
mi~tir. 

Bu konferansın, geten giid 
Avam Kamarasındaki hararetli 
miizakerp)Pr r'\nasında hnzı nıe' 
husların. İnı:iliz müstemfokrlc• 
ri ve Domin ·onlarının harlıCI 
faal ,.e miiC~!'lir hir sur,..tt(" i~tij 
ra kettirilmedikleri hakkınde1' 
trrıkitlerine ilk cevap olarak tc• 
lakki Pdilnbilir. 

Filhakika bu harbe Yeni Zt" 
landa, A,·ustralya "" kısmc11 

Cenubi Afrikanın az eek istirak 
etmelMine mukabil." JJindist• • 
nın, l!eçen harpte olduı;t gi1'İ, 
faal bir surette istirak etmedi • 
i!"i e-öriilmrktedir. 

Fakat ranncdivoruz ki, Rin' 
distanın faal va;dımını temi~ 
etmek irin, Lord Amrry ırib 1 

anc•k inı:iltcrc)·i tem•il <'dcıt 
<:nht"ilarla ileffil. Tlindic;;tnnı hn • 
kikafrn temsil eden insanlarla 
mli7•kcrelerdc bulunmak I~· 
.:ımdıı 

IJl. ANTEN 

Yalova Plajı 
Yalova (TAN) - Evvelce 45 

bin lira sarfivle vücude getiri· 
len Yalova pliljı ihmal yfizlinde" 
haran bir hale gelmişti. Kaplıc>' 
!ar müdilrlfiğü plaila alakadar ol• 
muş ve icap edPn tamirler yapıl• 
mıs ve p!fıj isletilmek üzere bit 
müteahhide ihale edilmiştir. 

mek liızım geldll(ini söylüyordu. yorlar. Çünkü, Mussolininin an-
Hitlerin davalarından biri de lattıi!ı ve Almanların tatbik et - U L M A C A 
Avrupa milletlerini harpten kur- tii!i şartlar kinde ne Avrupada 8 

Bakırl<l5y A•kerllk Şubesinden: Şu
bemizde kayıtlı 312 - 332 doaıımlu 

sakat eratm ırup tesbiti için yeniden 
muayeneleri yaptrrdat"ağından grup
ları ayrılmamış sakatlarm rapor, nü
fus hilviyet cih:d&nları ve iklser a
det totografiarJyle birlikte hemen şu .. 
beye milrac;ıat etmeleri nan olunur. 

Çeviren: Ha • Ça 

tarmak ve onların ırki ve milli :inn~:~d~~~·;t1:~ s~~~~i~~ rı-,.2-._s...,.._4..,.._,5_6..,._7 8 9 
haklarını tanımaktı. Halbuki 
Mussolini, sevkulcevs icabı bazı dejtildir. Galibin psikolojisi de· 
sebeplerle, bazı milletlerin tek - ğişmiyor. Vaktivle !nııiliz ve 
rar esaret altına alınmasının za- Fransız ricali Versaillcs'da ne 
ruri olduitunu sövlemekte ve yapmışlarsa, şimdi kendilerini 
bu suretle yarın da Avrupanın ııalip telakki edenler de ayni şe
harpten kurtulamıyacai!ını an · 1 yi yapıyorlar. 

len kısmından çekip vitrine sürüklediklerinden
No. 51 beri hayatı alt üst olmuştu ... 

- •• ···1-1-1 
ijij~ijii~ipii~~~~~~~~~ Kalabalığı adeta yarıp geçti; yayından kurtul-

muş bir ok gibiydi; artık geri dönemezdi. Onda 
bir dokunuşta bin parça olmağa hazır, küçük teh 
likeli bir kuyruklu yıldız hali vardı. Fakat her 

-_ ·-~-~--ı·-ı·-ı 
Skımpı bır zafer edasıyle: 
- Eşyaları çaldı. Soygunculuk yaptı. 

patlattılar, diye devam etti, 
O bir gangsterdir, ben de oradaydım. 

şeye ratynen, içten içe yanıp tutuşan bu gizli Soldan sağa: 1 - Uzak şarkta 
yangın, görünüşte, bütün diğer mü~teril rden hiç bir takım adalar 2 - Kafkasya· 
te farklı değildi. Herkes gibi o da, büyük endam da bir şehir - ters okunW"sa. yı· 
aynasında bir an kendine baktı ve hazır şeyler Jın bir kısmı 3 - Suriyede hif 

, •. !ah! ı kısmındaki göz alıcı plaj eşyaları önünde durak- us _ ters okunursa: basmaktan e
uı ar !adı. Bu sabah, bu kısım, ağzına kadar hıncahınçtı. mir 4 _ Buyültmek - rl:ef-de 5 -

Tenzilatlı satış günüydü ve herkes iyi hır şey Bir hayvan _ aptal 6 _ ııerisı • 
alabilmek için, öne, en öne geçmeğe uğraşıyordu. ters okunursa: usulüne tevfikurı 

llk yaz aylarıydı. Sabah oldukça sıcaktı. Mağa- 7 _ Baş _ bir renk 8 _ Yeme!<· 
zada vantilatörler işliyor, satıcılar terden bunalı- !erde iştahı açar 9 _ Ters oktı· 
yordu. Baş satıcılar suratsız, müşturiler sinir nursa: Orta Asyada bir ova. 
içindeydi. 

- Ben ... Filiple de konuşamaz mıyım? 
Fosfor kokusu Nina'yı adeta sarhoş etmişti. 
- Filip amca, polis karkolunda, resmi gazete

lerde! 
Skimpi biraı daha bekledi, fakat Ninıı'nın ce -

vap vermediğini görünce telefonu kapattı ve konuş 
mak için üzerine çıktığı iskemleden dikkatle ine
rek, zaferinden emin bir kumandan eda.;iyle 
mektebin yolunu tuttu. 

Nlna, dikiş atelyesinden çıkan Lilian'a dümdüı: Yukarıdan aşağı: 1 - Istanbul 
- Benimle meşgul olunmasını istiyorum. dedi. da bir semt 2 - Ters okunursa: 

roni onu, uzakta, t1 Brodvey'in öbür ucunda, 
Ninaya tuhaf bir gözle baktıkları küçük bir otele 
gotı.irdli. FakaL elinde iki valizi olduğu için, ona 
bir oda vermlye razı oldular, fosfor kokan bir o
da; orada yatağın kenarına oturup telefonu açtı. 
üç kere •·:-.ıerkez,, i ar•dı, ve her seferinde de 
hep ayni cevabı aldı: 

- Ya .. Çok üzüld!lm, dijaı111ırıld.and~ 
Fakat acımağa ıun~k 'il!ollı'•Yaktı ~hı: 
- Ben ... Mösyö Bengstonla konuşmak isler -

Bütün bunları işitince Nina'ya acayip bir hal 
olmu,ıtu. Skimpi'ye saat sekizde telefon ettıği 
halde, ancak saat onda "Merkez., e dogrıı giden 
bir otobüste oturuyordu. Aradan geçen bu iki 
~aat içinde, ne yaptığını, ne düşündüğünü ne bili
yor, ne de hatırlıyordu. Bununla beraber mağa
ııaya gidıp te otomatik merdivene ayak bastığı 
zaman, düşünceleri durgun bir su gibi berrak ve 
açıktı: Sokakta bir gazete almıştı. Orada Lilian 
ismi hiç geçmediği halde, kocasını hapise onun 
si.ırüklediğine ve onu oradan yine ancak onun 
kurtarabileceğine tamamlyle emindi. 

O sabah Lilian her zamankinden daha da bo- teroik, tatbiki değil - bir mayi 
yalıydı. Her halde yüzünün solgunluğunu · kapat- 3 - Bir harfi değişirse: niyaz o· 
mak için. Çok boyalı dudakları, bembeyaz cildi lur • kışın yağar 4 - Ters oktı· 
üstünde adetfı bir leke gibi duruyor ve sakin nursa: bir renk - bir harfi deği· 
durmak isteyişine rağmen, heyecanı, burun delik- şırse: inleyiş 5 - Temiz • tel'! 
!erinin açılıp kapanışından okunabiliyordu. okunursa: kuşun hapsediJdigi ını 

"Güruh,, yakalanmı~tı .. Bill öteki dünyayı boy- kan 6 _ Inmekten emir ilk I• 
lamış, öbürleri kodesteydi. Artık ne kürklPr rı~ r 

- Numara işlemiyor! 
- İmkAnı yok, bir daha arayin lütfen. diye yal-

vardı . Fakat bundan da bir f"Y çıkmadı. 
Odanın acayip hııvasını koklıyarak. kendi ken

time; 

dim. 
- Milıyll Bengston mu? Onu yakaladılar. 
- Nasıl? Daha hı.Iı konu§, Skimpi. 
Skimpi telefonda: 
- Mösyö Bengtson yakalandı, diye bağırdı. 
Nina titrediğini hissetti: 
- Ama bu ... Nasıl olur? Bu ... Bu ... Mümkiin 

değil!... 

Dudaklal'l ldeta buz kesilmişti, başının derileri 
çeklliyor gibiydi. Düşmemek için, sımsıkı telefona 
s::ırı]cir. 

Nina bütün ömrü boyunca, daima sakin \'e 
yumuşek kalmı tı. Fakat şimdi olup bitenler onu 
büsbütün değiştirebilecek hadiselerdi. Onu porse 

para, ne dost, ne de Brodvey'de tiyatro artıs' 
ği.... Dillerini tutup onun da başını yakma:da 
yine kArda sayılırdı ..• 

Nina daha hıılı: 
- Benimle meşgııl olunmesini isterdim, mat

mazel. dedi. 
Lilian, kendisini vaktiyle, diğer çırak kızlar 

arasından çekip moda salonuna kadar yükselten 
o kıvruk kalca hareketiyle oldui?U y~rde durdu. 

Arkası var) 

Evvelkı bulmaca: soldan sağ~ 
1 - Kolalamak 2 - Akad<'•"' 
3 - Rumana (Anamur) - ar 4 -
Ayine - ada 5 - Luca - era~ 
(kare) 6 - Acı - arala 7 - ;\~u · 
meleme 8 - Alacalı 9 - Kafa• 
karış. 



!:LI KAV ~ ~ 
~ 

KARDEŞ ' 
Çeolren: N. K. ! 

~ \ 
' 11euaine 1117'1 (Reut) k67QnO ı ıün biraz daha yüz ~eviriyordu. 

derin bir uçurumla ikiye b&- Yüzil kırlltı. O kadar kötü bir hal 
ı>ernbe damlı yirmi dört e- aldı ki, pnç kızlar ondan tiksinmiye 

11rısı yeşil, çimenli sırta Bel'• başladılar. Görenler ürktnter. 
· ltalanı çıplak taraftadır. Zavallıya yalnız *li kaldı. Git -

hnıaçların birinden lSbllrüne ıe- tikçe daha çok sevdlli eşeli. Çektik
(n...... kayadan fca7aya yuvarlanıp terine karşılık biltiln teselllsl bu e -
-.UShıe} un :ratatına dOpnek ı;etin boynuna sarılmak, onun başmı 

ktır. kendi götsüne sOrttillünil ıörmekten 
un birbirinden ~dılı iki ibaretti. 

lta,lilail, tıpkı ıenlt mesafeler, Güz gelince ardı arası kesilmiyeıı 
llnırlarla ayrdan in.an küt- nlmurlar onu büsbütün zarara sok

llbi, birbir~ bie botlan- tu. Borçlarına mukabil her feyi sa -
tıldı. Feliket hiçbir zaman yalnız 

"'laequlnot,, De (Quinquin). ıelmez; elinde son kalan malmın da 
iki yanından bu lkl •kek satıldıtı ak,am Quinquln. yannuyan 

dÜlmaD albl hep 78117ana ocaiınm karşııında üşilyUp hastalan-
' hlerf lı:•l'fl k•rt1YadB'. Biri eh Titre)'e tltre)'e yatata serildi. Er
llbi, un y0&1Qd0r. ÖbOrGnh tesi ıün uzwı bir kibuatan .sonra ıöz 

l>arlak bir renıt vardır. lerlnl açtılı vakit, gtınee i)'ice ,.Ok -
1!•'4Utln. a6re, vaktb'le bu Od selıniştl. Yanında kimsecikler yoldu. 

derin - 10nu plmf7ecek ka- 'Batırmak istedi. Sesini kimseye du
~ - bir dostluk birbirine yuramıyacatı için vazgeçti. Zaten 

u. Fabt 10nralan JaequJnot seslenmek için 'kuvveti de yoktu. 
bta basla"1. Quinquln de bu- Umutsuz umutsuz etrafına bakın
Clfta uyc!u, 0 ela JMqUtnot'yu dı. Ha)'T"et! İ)'i kapatılmam11 pıancor
• Çok '9ell'leden eski d08tluk lardan biri birdenbire ac;ıldı. Pence -

...__ Ulkenmez bir dflfmanhla d&ı renin &rilnde kara, biçimsiz bir göt
~ tarRf birbirinden daha fazla ile belirdi. 

k hırslyle ldeta bir 18vap Bu, Rem.1 idi. Saf, ı6rıfts0z. 61ç0-
• Birinin kazancı 6tekine da1 .OZ bir şefkat nuıl insanı en yalnız 

'-.. 'bqıada. ıünlerinde arayıp bulursa, o da tıpkı 
~ Dk zamanlarda IJdaine de 61le sahibini aramı:ya gelmişti. 

~ilde lfl)dO. Bir yd Jaequlnot (Qulnquin) onu ıörQr aıörmez: 
• ablr 711 da (Quinllaba) bir - Sen beni terbtıneuin delil ml, 

ıatm aldı. Birkaç tene sonra Remi? demek istedi. Fak~ sesi, tıpkı 
tel ot) be1az. IOzel, IOtHl bir korkunç bir ri11ada «fbl, kısddı, Bir 

indi. Daha bu kuancln &e\'· dakika, kollarau Remi'ye doğru uza
ltlremeden (Qulnquln) in ela tıyor sandı. Son kuvveti ve b(ltUn 
) Mmda bir 8fek alcbılmı ı&'- J'(lrelfyle (Remi) nln keneli öz kar

deti oldutunu dilfilndü. 
o IOnderı 10nra itler clelltti. He)'eean nedir bllmb'en Remi. ba
•otnmı Qulnquln'de bir dell- ımı salJdı. Geri çekildi. Qulnqulp o 
oldu. 1:1111 abr alma eııld tin &ece ,Uut ertı.l ..ı.ıı 61dil. 
e, ha)'alper8ltllllne 46nd0. Jaequinot onun evini de satın aldı 
tama•ı. bu kaba boı Mb'- Bu artık son zaferdi. Yazık JtJ, da,~ 

kulaklı U,.... ~ man pek vakitsiz Merek Jaequlnot -
Bu teVli ona (Jaequtnot) J'Q nun bu kqfiıd bkn kaçırmqtı. 
hınmı unutturdu. Gittlkee 

iz, daha u çahftı. Biriktirmek- * * 
lllQUlllfttbtltGn> -~· R emı'71 ahırmcıan ayırmak çok 

uualm, itle tannach. .aç oldu. OlduJu ;yerde mıh-
topladı. Bu emtlhdn mlkl- 1annuf lfbl duruyor. kımıldamamak 

erdi. (1hrle Pesard} ı.m leln •JehlMlltne inat ediyordu. Fakat 
~~-- verimli za~ o lı:aclar dlSldüler, o kadar 

warladllar 1d, çarem, JsWUdert yere 
bDe ..,,,....., .. nk lill ..,_ lftml7e razı .wu. 

(Qulnqaln) • 1llo tı.lr ...... 
' aankf ıtttlkçe llhlrlf bir dur- "Qalnqtdn'ln evinden Garaıe köp -

nöbetine tutubı7ordu G U rWıilne kadar 1amaç boyunca uza -
~.._- urllof llbl ....:...:.: nan ;yoldan indiler. Köprüden kartı 

• etell Reml'ye deli .... ... mt1ann etıel1ne .-etDel: Oradan 
n.ba ten-. 1aa7vlUl eld· (J'aequinot) un evine kadar çıkan u-
bq sa1ladılmı &lrm* llln mn ;yolmpı t1rmandı1ar. Onu hemen 
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AMERiKAN 
VAPURUNUN 
BATIRILMASI 

Amerikan 
. Yardımı 

Tobruk'ta Miittefllder leyruta Sovyetler •lğlnin 

INGILIZLER 
ela Yaldaı+. Romanya Elçisi · 

<-.. taraıı 1 IDdüJ Bükreıten A ynlacak 
V • f le • • vetlerle iktifa edeceıt an1qı1ı -

HADiSESi 
Ge~en Harptekinden azıye rını yor. Berlin, Suriyenin kaybedil-

"S di~ini kabul etmektedir. Alman-

D •• 1tt•ı larm kanaatine J(Öre, Suriyenin 
Fazla y apıhyor uze 1 er İngiliz)er tarafından zaptı, har -

Berlin, 14 (A. A.) - Resmt bin neticesi üzerinde müeuir ol-
membalardan ecnebi ıazetecilere -~~drit, ~4. (A. A.) - lnıiliz Kahire 14 (A.A.) - "Tebliğ,, mıyacaktır. 
yapılan beyansta ıöre Almanya B.u!ük Elçısı Sam~e~. ~~re .. İn- Libyada: 12 - 13 gececi Tob - Suriyeden alınan son haberle
için Robin Moor vapurunun batı- aılız Kralının yı1donumu muna- rukta yapılan mesut harekat re J{Öre, sahilde ilerliyen İnıiliz 
nlması keyfiyeti siyasi deiil fa- seb ı~iyle tertip ettiğ~ bir k~bul neticesinde dış istihkamlarda ve Hür F;nnsız kuvvetleri, Bey
kat sadece askeri bir mahiyet ar- resmınde bu harptekı Amerıkan düşman elinde bulunan ve köşe ruta 35 kilometre mesafeye ka
zetmektedir. Binaenaleyh Alman., yardımının ge~n ,. 1rpte Vilson teşkil eden bu mevzilere esaslı dar yaldqmışlardır. tJeri bare
va bu meseleyi münakaşadan is- tarafından harp ilin edildikten surette nüfuz edilmiştir. Ve va- kit burada bir müddet durmut
tinkif etmektedir. Robin Moor sonra yaJ?.ılan ra~ıma. faik ~l - ziyetimiz 11lah edilmi§tir. Sollum tur. 

S o f y a , 14 ( A. A. ) -
"Ofi,, U t r o aazetesi, Sov-
yetler Birliğinin Roman -
:va elçisi, önümüzdeki ıünlerde 
Bükreşi terkedecelini, yakmda 
Moskovadan ~lecek bir maslahat 
J{üzarın elçinin ıaybubeti esna
sında elçilik işlerini t.edvir ey
liyece4ini, fakat elcinin hareketi 
sebebiyle ıaybubetinin ne kadar 
süreceıI hakkmda hiç bir sarih 
malıimat mevcut olmadıjuu bil
dirmektedir. 

Mar91C11 Petalll'in 
Franco'ya Mesap 

kaçak eşyayı hamil bulunuyor ve d~unu '?Yle~ıştır. Elqı, bugun- mıntak•S1nda ve Tobrukta aey- Şam istikametinde llerllyen 
İnıiltereye J(idiyordu. Bu sebeple ku asken. ~azıyett.en memnun yar devriye müfrezelerimiz bir İnailiz kuvvetleri de fll!hre hl -
mezkur vapur, ayni vaziyette bu· olmamak ıçm hiçbır sebep me.v- düpnan nakliye koluna rula - kim bütün mevzileri elde etmiş 
lunan di~er herhanli bir vapur c.ut olmac:lıbm da bey~ etmıt- mıeiar ve 12 nakliye vuıtuı talı olmakla berabr, hareklb dur -
J(ibi batınlmıstır~Almanya kaeak tır. H~. mütalhsmı, dunyanm rip e=erdir. durmuşlardır. Bu da İn,{ilizlerin 
eşya J!Ötüren her vapuru, milli- ~e~ ko.,es~den ~len maltim~ta Ha da: Mogi mıntab kan dökülmeden ve sulh yoliyle 
veti ne olursa olsun batırmaya ıstmat et~ırmek~ o~~~~u ıll- sında bir Belçika müfraesi- i•in halledilmesine karar ver -
karar vermiş bulunmaktadır ve eylemış ve sozlennı şoyle bi- nin yaptığı harekat ne Jimma diklerinin delilidir. Madrit, 14 (A. A.) - "D. N. 

· tirmittir: bölgesinde Imparatorluk kuvvet- Muhtelif kaynaklardan ~elen B.": Lyon bat ı>eskoposu bnii-
Nevgork Time.e göre "Almanlar başlıca hedefieri o- lerinln harekltı memnuniyet haberlere göre, şehrin bütün hl- nal Gerlier, General Franco'ya 

lan Büyük Britanyayı istilA et- veren bir tarzda inkipf etmekte- kim mevzilerine aahip olan lnai- Mareşal Petain'in bir mesajını 
Nevyork, 14 (A. A .) - Nev- mek ve Akdenizin eark kumını dir. lizler için Şam'ı zaptetmek pek tevdi etmlftir. Mare.-I, ba mesa-

york Times JEazetesi, Robin Moor kapamak ıibi iki teşebbüste aka- Berlin 14 (A. A ) _ "Beamt kolav olacaktır. jmda, Şubatta General Pranco-
ismiddeki Amerikan vapunınun mete uıramtş bulunuvorlar... teblij Akdeniz b&vulmda Al- Filo lllıreiMG ,,_.4u11 nun yaptııt ziyareti henin iade 
torpil~enmesinden bahsederek di- Fabrikalara el koymak man 'tayyare filoları Tobruk li- elJiJor ~.1• o1'!'•and•n dolayı te-
yor kı: . .. . . . ttaUJd dl man tesisatına brp muvaffakı- .. eaur~ b~. :.e huau.11 

Amerikan huktimetını ve mıl- U yetti hücumlar yapmışlardır !\l- Kudus, 14 (A.A.) - İnalliz fi. kıymetinı takdir ettıRi l'rama-
letini tatmin etmek icin Naziler Va.şinlrto!!•. 14 <A.A.) - Ayan man ve Italyan topçuau T ... u losu namına beyanatta bulurum- İspanya clostluiunmı daha ziylde 
acaba hadiseyi nasıl izah edebile- Meclıs.i,. Reısıcümhura: harp mal müdafae eden lngiliz batacyala- ya memur şahsiyete göre, fn"1 - ~ye edil~ oldulu fikrinJ 
ceklerdir? Bu hadise J{Östermiştir z~mesı ımal eden fabrıkalara, is- rıru muvaffakıyetle dövmUşler- liz donanması Sayda'nın eenu· izhar eylemiftir. Mareşal, mesajı. 
ki, denizaltı muharebelerinde ri- tıhsal durmak tehlikesine maruz dir. bunda ubil boyunca muharebe m, İspanyaya ve İspanyanın '8fi. 
ayet edilmesi icaı> eden hususlar bulunduAu veyahut ı>atronlarla Lo clra 14 A ) vermkte olan latalara JaymeW ne bJ'll _.. temennlJeriDi iz. 
h11.kkındaki muahedeye hürmet amele tavassut teskilatına mü - . ~ •18 Alman( .A. - 1

1
2ta1Ha • yardımlarda bulunmaktadır. Vi- har ile bitirmektedir. 

edeceiine dair Alman hüktlmeti- racuttan imtina eyledilderl tak- zıx ve yan chy hüktimetinin emrindeki ıu- Mülakattan IODl'8 General 
nin Teşrinisani 1936 da yaptlil dirde el koymak saWıiyetini ve- ta~~-~ob: taarruz etmit- bay ve askerlerden ın.tuzJeriıı Franco ile Kardinal Gerlier ara
vaadin hiç bir kıymeti yoktur. ren kanunu 25 muhalife karşı .e e, ~ ır y~mıY:~ mu- tarafına ~ler mühim blr amdakt ~ l'nlllz wı,. 
Hitler Amerikan bayraJl..M ilk 

8
_ 46 reyle kabul etmiştir. vtaaUak 0~d- _rülmtır. :r.'f!ırfirduşman miktan bulmaktadır. yük elçisi Pietri de hazır bulun-. ""° Re• . ümb. lifibe YYArell UŞU .,..., . ....... . teşi a"mı .... ır. Ticaret v•nurlan- uıc urun, te ı yn te- H ı.__; tand L.6- ile. li Merkez kumında Merculawn'i m~. 

.,. il'" - sebb" .. .. ak . } a~.s a '81'•-n r yen 
3 
~ mızı silahlandırmak ve donan- usunu~ . ametınden evve İnJ{iliz keşif kollan timdi J im _ zapteden kuvvetler eimdi iki ==========-==--

mamızm himayesi altında ltlet- bu saIMıi:ve~ı kullanmıyacaiı ma'ya 20 kilometreden daha az kola aynlmqlanhr. Birinci kol verdik. Yalnız Almanlarla har 
mek zamanı gelmiştir. ~~ında ver.~len takrire karşı mesafeye yaklaşmış bulunuyor - şimali ~~I istikametinde Na - ediyoruz ve nihai zafere ka~ 

Nevyork Herald Tribune diyor u. met m!lcadele ~tşıs~ ~e lar. baty~ köyüne dolru. fJdııcl kol nerede Alman bulabilirsek orada 
ki: n~~ıcede takrı: kabul edılmıştır. Eritre'de Assab şehrinin umu- da Pnali şarki istikametinde onlarla harbe devam ec1-....~iz. 

. Hüktimette yüksek mevki i~al mi hizmet} . Hasbaya dolru ilerlemektedir. Suri..-.ı... b .... m. b. --~ ~u h~dise korsanlı~ ve cina- eden bir zat. hükumetin ırev . erı normal olarak 1.- tkiDd kolun ileri hareketi ,_ u;ı-- ır ~· m~-
yetin bır cürmü meshududur. tertio etmekle mesu1 addedile- lemı:ve başlamıştır. Borkıu.da yıkılan bir köprü yü- ~yet .. ~de delili:ı ~urı-
Beynelmilel kanunlann Jık biri cek herkesi. baro sanayilnde ea- Jltla eden ,,.,,.,_,. zü.Dtlen ll'eeikmekt.edir vedekı Bur Framız ukerleri bi-
bu harek~ h~klı gösterecek su- lı'8n fabrtkalardul uzakl•ttır- ln,,UU tıı..w ·ı.iellıa rincf olarak ateş aemamak husu-
rette tefsır edilemez. Bu hadile, mak karanın verdiiini söylemiş.. Salsbourı, (Cenubi ROdezya) :.ı:_.n..nu sunda emir almıtlardtr. 
Amerikan akidelerine ve denizle- tir 14 (A.A.) - Başvekil HulWns f!llM "'11,,.,.eıer llİİfur.._li Suriyedeki Fransız askerlerin-
~ anane\Yl hürriyetine karıı Na- • Habetistandan iltica eden 5000 Kahire, 14 (A.A.) _ Orta len birçol1;ı bir ellerinde Fransız 
ziler tarafından meydan okundu- İtalyan köylüaüne masuniyet Şark tnJ(iliz kuvvetleri umumt bayrab., cli4er e11erlnde de beyaz 
lunu ve bunların hiçe ıayıldılJ- ltalya ve Bultar hakla verildiıtnl bugün Parll - kararıihııwı dün aQam neşret- bayrak olduiu halde bi7.e 8imdi-
nı göstermektedir. Maruz kaldılı- mentoya blJdirmil w bu ttaı - tW fevkallde teblil· den iltihak etmitJerdir. Fakat 
mız bu habıett.en soma Ameri- KratL 

1 
lr yanlann himaye edilmek Uzere BU«11n öAleden ~nra Avus _ General Vedillac'm emriyle hare. 

kan .remileriatn yapmak mecbu- RUI Habeşistandaıı ~ .UJdbrle- tralya tayyarleri Suriye ..ııw el. ket eden yerli kıtalar bme iltihak 
riyetinde blacaklan muhariplik rini ilAve tmltf;lr. ıoOI lddik vanada üç tane Yünken 88 dfi. edenlere arkadan atet etmfslerdir. 
hareketi ne olursa oı.un. bu ha- FabrllaJI Ge~r ilk kafile Temmm 8Cmgnc1a ıe- .Urmilfler ve 1-tka tayyareleri Göl'" 1161• 1llll1uın6eler 
reketler hukukan ve manen şiın- lecektir. Diler kafileler ele en de hasara utratmışlardır. Bu A- olııı 
diden mesruiyet iktisap etmiş ol- Livoume, 14 (A. A.) - İtalya ~eç Ağustos sonuna bdar ıet- v'Ultralyah avcılar Suve,da'nın ti or 
maktadır. Knlı Victor Emmanuel ile Bul- miş bulıınacaldar ,ve mülteciler üc; mil ac;aklarında buluN•Jnai-, Londra ~4 (A.A.) - Reuter 

l(ar Kralı Boris büyük bir sun'i harp esiıj mwzn ı... ....... Uz lilOlw t.Mrm ...... tttı. -: aJ • "'"• fillldi lıleNaJUD 1"" 
mayi mahrut fabrikasını ziyaret ceklerdfr. yen ve açıkça İtalyan ı.aretıe- fi"'flf!* ~Uy~ :tn,iUıl kuv· 

lnglter.. lıllası etmişlerdir. Bu fabrika makine rini taşıyan Yünlters 88 tipinde vetl~ ne~deki husulli mu· 
vatı ve parafin istihaali için son 8 -9 ta h.. tm• babın bildiriyor: 

r ..1w y alumnl zamanlarda tevst edilmit bulun- Yu lerc:1ir. ~= ıa;:!ı:rlncl~ . Kan dökülmemesi ıçm tngı. 
:.a.. * Yeni araba (Leorıtine) 1 pek ae- Y-- 1 maktadır. • dördü pike hücumiylıe bombalar ~ tar•fmdan sarfedilen bu· 
-.r viDdinalfU. (Jaequlnot) nun ela için- Bu'-LA I • H atmıelana da diler tayyareler ~ pyretler~ ra~en, salı gU• 

lhlnil78 nl7eti .....,... ....., dea ıunır, 70zQnden •vinç tawlr- <Bat tarafı 1 incide) ....-•• ••• P bombalarım rutgele ~ ıw Metulla btilg~ Fransız-

bir luamnıı lfbl kODUfUIW• ~ara;~ ı&tarmek 

vaklt vakit tarlalm' ---· clu. "Dow J ones" ajansına ıöre FranSll Donanması H• Al.1!- itti alelAcele nıaldapnıflardır. A- 1ann mukavemetiyle ~-tık. ı 0111f9d11ordu. 11a1mtm g_.. koc!a aebzelerln. .epet1erin :ı- Goebbel$ "Girit misali" başb~ - vustralyah aveı1ar 4 Yünken ~ çabuk teslim ola • «oı... dwa,CN4a. ......,
11 

ruma dc10kle ~ettil•. Klrbaç - altındaki mabte.inde eacümle <Bat tarafa 1 incide) düşürmiifler ve ı.tka1armı da cakJarmı ümit ederek harekete 
birblrlerb'le aeveıe1lk ed• lanan Remi yola düzüldO. eijyle demektedir: Londıra, 14 (A.A.) - Eıe a - ciddi huara ulratmqlardsr. Bir blıPTaD AVUltra!.1~ pQ'adeai, 
damlann a.tonden Jdlme Fakat tuhaf .-,.!.. RQ'ftn dolru Churchill Alman1aruı r.a1ı1rl Kdmf.llÜI ~ iaDllD';!' bir teb1tllne a&re. Yu • tanesi kanatlanndm biri ale91er timdi oldukça mnhım bir diif-

kalkan ~ )'91p•• · lldeeell ,..c1e •ta •pm11, ~o hareketsizlik devrelerini mütead- Vichy 1'6 (A.A.) - Kabine Jı1a- nan hükQmett remd bir dekJl • ~inde oJdulu halde azekhır•t- mm bqllmda bulunmaktlıdar. ~- Ormanlara. 78P- Qulnqafn,n evine dlndtlrmOltfl. dit defa tecriibe etmie bulunmak- ~ Petain'in re.laliltnde toDhm-~ ~ Bulor lata· tır. AVUltralyahlar ne hmr, ne ıa:v:hldmmdeld mitralyöz 

...., ':.ı~ :: -~:.: :---:.:.~ ~-~~~cı:=: ~~ -..ı -- • ıwıaı ~..::-:= '='..: em- -- ,.__. :- ~...ı::ı.':" =.ıı: 
.ş;... bu - ......... .., - anı. ....ıa .. nnıa .onı•- 8VV1!1uzanuzannefeulclıklonna # MiMi Mil.en De olddet ve bu'lıarhlı: ııöaterclllin· ~ .,...,,,..,_ - ,-ı eHm- - • 
lıt .:...- -. - - ..._, 1- ..._ ........,... cleWet fttlitlnl "'* '1l bilir. g. 6-llidiNr cl~beri Ymıanlslan De ~ • ~ ~..:._!Bat ~- albm ~~batta. Bir ,on ıe1dl 1d. a- du. ler ld ay eneı Alman1arm Ha- ristan arumıda hllrp hali mn· -..-- ı• - - Kaim~ _. ~ hiçbirine bir ..,. ...,._ Leontbıe çıllddar koparıyordu. Fa- ziran bidayetinde Girldi abteak- Vlehy l4 (A.A.) - VJchy clva- euttur. Londra. 1'6 ( A.A.) - 8ellhl- 5: IÖIÜle muharebe olmKıa-
\a..~..... lld. ...,.. lllııl ......, Irat ..- ne .........-.. • p.ldet- lan söylenmie olsaydı Churehill nnda Gannat'da kurulmuş bu- yetil Wr ..,,.wan bikUrlldtltne • ~ bir 8ftbtm ....,... • 1e ee1dlen ~ten ne de ıeDet1nf buna hi~ şüphesiz ıüİerc:li Eler lunan yüksek asker! divan 12 K·L-- ı ıöre Cuma abfl SmtJıe ..wı- Diipnan ml~ •fılll 
, ~ ... - .... """""• ,.._ _;,.. ,,._ ..,. bllJIÜD .ıe iki • ...,... .. ·-.. ve ı3 haziran tarihli ceı.eıerın- _. ve Hayfa ya 1er1 ............ tıc Amm ıana-~ _. llerlQorelı:a ı.._ -un elinden e*1lftl ~· 'illere aldınn!J'W snen her mabl6k b söylenecek oı.. yeniden ıül- 4e de Gaulle taraftarı baza kim- rest d6'iina AvastnlJ.ah piJot- -1 de~ Ihtlyatıa bir ~ JaqılL • ı pek uht ldi H lb k" aeıer htlkkanda yeniden iüm, a L-1-r tar Amedbn 1M1Dn1.ltmdan T~ .- -

1
11inden blıbnk 1'e . lfbl oraya, "kendi evleri ne dön - m~ m eme r. a u 1 müebbet kürek ve ha Is ları llUIMRUI _..__ aa..ı...aa ta--Ieıe bin- kBJ(iniiıı bir dınnan tamk='-' .. ~-- 11n1Yaftalarwtt 3......-.e .tik mek 1c1n lmJa""'kca ~· ordU ikı ay sonra müşkülatla kartıla- . P ceza m-w-. ....,_ ·n-- ::....n.ın. ~-~ 7amacta1d da.un'Jarm _.. nıy · şacaktır. vermiftir. Mabktlmlar ayrıca pa <Ba• tarafı 1 lnclaJ mit bulunuyorlardı. "'°'"" oJduimm lf5ltlüm. ATUSt 

~,.. •hlbl olnnıttu (Odaqilln) J......ınot 1*kao kereler tmnlye ra cezamıa da çarpalmaşlardır. ICı.oe "'1lllıe edlldl ra17ahlar mltralyti& w havan >ııa..... ~hm artasmda • ~ cahltı. Fakat LeonUne korku ile ona Munwılardtm ildi! beraet etmiş- Kı6ndll 1ltÜlifd• Londra. 14 (A. A.) _ Sallh1- top1armm ~ •tefi altmdl 
~ bir pmnüldda ~ - - san1dı, lnnlmuıdı. Ankara aa ... ~ tir. t etlbilWri yetli kaynaklardan blldirildP''-e ~ Wn.LemeJrle ....... ~ ...._ • - Mr ..,._ Araba, artık UÇUJ'Umun kenarına EEttp Yalaıılllafa •öre Suriyedeki Vtchy h~ti duı:ler. lngWz toı>yusu köytiı 
~ ~ ...,. zaman (Qulncpılnl e ulapınfh. Talıaf bir t.sadflf •• Hep be- l<o•• esi ~ 1_,_ Londn, 14 CA. A.) _ Reuier kuvvetleri Kisveyi tahliye etmif. ~bulunan dılflDM mev-~ blll eldfrdl J"abt '*1181' raber UÇUJ'Uma yuvarlanırken etek .,_. ajanpnJD KJhnsta bulunan Jıu- lerdir s· di $ama b" Dc kilo- zileıinf d6vüyor. ~ nutta Bir .. ~h ~er o- bepu yeni uhlplerine çnlrdl. itan Viclıy 14 (A.A.) - Yahudl it- ...ı muhabiri bildiriyor· metre. d:: alan ~ tızerinde • .,.,., •• diri .. l/flpıl,dı 
..,. llt\teze bir - ..n.ı adan koca bir saniye. o sazıente içten ıe- a-1.-- 1 .. ( & a ) - ..._.,,_'- 1erl umumi lr:itlbl Vallat cumar- Glrid'tn tahll • . . a Y yo u.-nı 14 (A.A .. ' ...,. .... clunn len bir im pD'l]d clıJm .n.uw-. • n..n. uu·a teai gün .. uzun iki kanunun ı.- yestnden 90Dl'8 bır mevzı tutuyorlar. ._..,.... .) - lngiliz taJ 
'-ı IBJ'ledfltnf t6rdQJeır. 111 a 1 drdiller. Basın Birliii Ankara mıntakası mi aze:!cıe netndfleceğin! bfi- Kıbns1?;1 m.~dafaası hazırlıklann3 Merkez mmtakasmda, tn.nız J~Jeri dün gece Beyrut üzerint 

'-.l llr9Cla (Lecıntlne) 1 tanlllr. S.C- konıresi b~ saat ıı de An- ~tir. Bu kanunlardan bjri R~ ~nduz deva~ edi!miştir: kuvvetleri Nabatiye'yi tutmakta dört llkmda bulunmUflar ve boa: 
~tan domıntan.mtn atefla Anan CepZırhllsma kara Halkevınde toplanmq ve Yahudiler hakkında mer'iyctte ~uttefik kuvv~tl~nn Sunyedekı ve Mercayun'un şimalinde fn"1- balar atmışlardır. Fakat hasaı 

• tMerf bin mnıfnlik 4o1u fasılasız olarak saat 15.30 a ka- bulunan kanun hükümlerlııi ge- ileri hareketlen dikkatle, büyük Uz tayyarelerinin kuvvetli müza- yapamamışlardır. Bava batar .. 
Qı..._ <Leontme) f. 

2 
Torpll 1-Ant 

1
.._._ dar devam etmiştir. niş mikyasta ıumullendirmekte- bir ~lika ile takip edilmektedir. herettyle Vichy kollariyle temas yalarınm şiddetli ateşi c1üpıan 

ı-...mn omı Ut 41efa 79Ma r/ltr· MilUS ..... 
1 

İdare heyetinin iki senelik fa- dtr. Diter kanun da Framada Se~rlerde1d lıalk bükılmetin yar halindedir. tayyarel!r~i uz.aklaşmıya mec• 
~dl. Sonnı _. '°" 70lana aliyetini izah eden raporu okun- y8fıyan bütün Yahudilerin tes- dımıyle köylere daiıtıJmaktadır. Sabile daha yakın mmtakada, bur etmııtır. 
S '-1 alıttı. Dl1"'9 ~ t/f- Lcmdra, H (A.A.) - Londra- muş ve billbare dilek .e hesa1>- elline aittir. Birinci kanun Ya-

8 1,r taraftan ela İıııiUz, Avastnl- İnıilizler Suveyda yakınında Begral'a atılan 
~ bit ltlze! sene 1nım etrafım •- da dün attam izhar edilen kana- lan tetkik encümenleri seçil - hudllerin bankacılık, borsacılık, ya~ı ve Kıb~b kıtalar durmadan bazı mukavemetle karşılaşmış- 6«----'-
_...._ cennet lfbf ,eronmı,. MI. ate J(Öre, bir Beaufort bombar - miştir. limarlık. ~ ıazetecilik müdafaa tertıbatını ıslah etmek- lanbr. .,.._ ~ akpm OatG t.ecmtine. oman dıman tayyarealnln attııı bir Bundan sonra idare heyetlnbı ve filmcilik 8ibi mesleklere inti~ tedirler. Leftı:o119'de yollar dar ol- Vlelııl mrJdlerilte Alman Londra, 1

4 (~.) - tncmı t ~ tıpkı bir melek llbl ıo- torpille yaralanan Alman cep raporu münasebetiyle müzakere labma menetmekte ve bakalorea- du~dan muhtemel yanıuıJann Generali kıuıtanda ediyor !&~ 8 haziranda Beyrut ~~ ._. blrbc dakika c11du. zırbhsı pek muhtemel ola k açılm1' pzetecilik meslellni a - Yahudi talebelerd ıenışlemeslne mani olmak üzere uzerme meali aşajıda yaalı be-
'-~kpm scınra ela QuJaqula o- Sim li ' Atlantikte B~ likad~ eden muhtelif meıeleler fr~ gireceklerin acıJ~ hususi tertibat almmıstır. Kıbns- LoDdra. 14 (A. A.) - General yanname atmışlardır: 
~ k bir dllKte balamnak ee - y~i doldurmak üzere yola çı~~ üzerinde hararetli tonusmaLır Dl tahdit etmektedir'· lıların man~i~atı mükemmeldir. De Gaulle~ün ~~~!başkanı Ge- "lncfllz ~ ....ıı a~ ,..:=. Gtbll m lece, ı- mıt bulunuyordu. Bu pmt, ,. olmuş ve neticede idare heyeti Umumi kltip, yeni tedbirler M~le~ı kendi ocaldarmda nera1 Petit, bır m.ülikat esnamı- at 3 ıe Beyrutu bombardmwı e
~ h llDlr llCIDll libl, Lu ~ neu•~'--d '"--·· ı..- t ibra edil h•k~... __ .._.ı.r ·--1..- mudafaa etmıye karar vermie ~ da, Suriyede ln,p1ız ve Hür l"ran- dıec91derdir. Karmay lmrar8'ha ~ Sonra ---. ~ • •ln'ln tzıov - sau... ~· - Tapa~ .,..vıp ve ı .... ,e - -; .....aa .-::---.:- e J...awıt ver lan ~iler, hÜktimetten siWı is- sız kuvvetlerinin karşısında bu- petrol depolan ve askeri hedef· 
~ kaba! dl. veyahut Admlral Scber'dir. mıstır: . . DUf ve bu münalebetley Fra~ız temektedirler. Kıbnshlan cok lunan Vichy kuvvetlerini 30 hı. ler bombardmwı edileceklerdir. 
~~ dalla Bazfran Mblulen or- Hava Nezareti istihbarat ser- t' ~ ne~•1J?-de idwJey: ~ ~ ~u?ile- memnun eden bir cihet de Akde- ni yerli olmak üzere eeman 45 Araplarm btllunmamalan için eYıo 
~ lra;,balıılııa. Qı•~ cmu ıon- vilinln tarih ettWne !'öre, tor- d1;;:U u~:.: ;~-;enik, ;.u,;_ chlm49n bunlera ait mes:ıe~~ nizdeki İnJ{lliz vaınırlannın işle- bin kiti tahmin e~ v! bu kuv- velden haber veriyoruz.,, 
"-~ clal8m .-..... Ve bir pil, zırh1uwı ortasına 11abet :~ dolu j uharrirlerind ancak harpteD soma kat'i bir mesine mani olmak üıete Al- vetlere Almanyada bir mera tam 9 bulraıı sabaha tayareler br 
cııı.....~stm Mr 1 em••, ıu- m. w bJnz IDDJ'a ildncl bir m- Serif ,:;:1 uı: uharrlrS.: hal euretine baiJanabileceliin! b mantar tarafındam ~ )mra pmda iken Almanyaya tanı biç hedefleri bombardıman etndf • 

ı§::.0"::,...,,, .. ı===-=~!: :;nı..\'8,!~ıh~:i:;r..: 1u Betmiftir. ·'- e :~=~=~MkıkfıOlirHle :::..:::=~=.sa~==:=-= 
'\ ftltaallıma ......_ Mdılıs.,. mıa Ddnd 1tlr tarpil yollamısbr. ve Yeni Sa~ uhabfrl B1W ...,_. MelllUrmr Mısır JtmanJanndm birinden General Veclillac ile eliler bul nedihnektedtr. 
~~ 79ftldeD tnneadeJeıa ti· Bava XezeNtl .a.cüaü. mhlı· Akba intihap ~ lıdlırlNI• tedbirler t~lyanlardan müsadere edilen GeneraDertn Jmmnda ettildm'lnl ~ Dtırıls ,_,,, 
111· ,~, 1111'1 •._k ...._ ya J'apdm hMann cok b8yük Haysiyet divanına N~ttln Vlchy 14 (A.A.) - Amiral b!r vapura binerek Kıbnsa ıel· söylem1'tir. .alrllM 
"- .....__ im ~ beta. ...... oldulunu kaydetmietir. Filha • Artanı. Fazıl Knrt!t s.•Mtt.tn D.r.la DahiliJ9 NUll'I ..ıaı· ıe dııtm zaman, 46'man han ha- General Nlt, mltts&Jertn ~~· llrdl. <~> 1 aur- klka bu ıeml sabah saat 10 da Sönmet. Cemil ~ Relat N - bfltan prefelere verdili bir t!u reketlerinln K!1mshlann lzertn. hiç bir suretle ne ~la ne Vich~~>-.. ~e Na-~~ovdu. Mandel aeıtlannda ıö "ld_it_ . Ekrem Tektae ~ de, menfi hareketl . de ne kadar az tesir yaıtblmJ de Surlyeli]erle daviişmek arzu- Dl'llllll Be, _...,... Pe. ~ nı Qutnqutn Jenl&m n.,e. uman, yabuz elli mil ":ıe:.ı: ~ir ve - metin faaliyetini ~.!!~~ r~rdüm. Ben Kıbnstan avrdırbn ıuncla oJmadrkllrma ı.aret ecWret tatn,1 S:V-~ ~~ yülalll ~-: detnın .akGna kaV\lfllU1a t* katetmlı bulun rd H 1b k. . ..,., ... ısu""'uıu15a dı~ bazı V81Mlliar ıtdiP ıell- demittir ld· • k•wn.-r " ara ıı:a& Praa-"~ • .Nafile. Joequtnot'1a llttik- . Ul'O •• u. a u ı Umumi k?n«re murahhashf!- uğratmağa teşebbüs eden me - vorlardı. Bunlardan birinin haft surbedekı Almanlan kovmak • )Dlm1arl bqkıııruıpdam Kcır

' çok ıillen talih, ondan her !:..:~j~ -~::unı.~d· normal n~ da ~;cdı S8:vm.an: ve Samıh murlar hakkında e~ ağır t~hi.r- hücumôna uiradıimı fakat ha- ve yenilerinin ıelmesine manl oı. pneral Dentıfe OrgeneraJUll 
n mı ır. Tırvakıoıılu se<'ılmıı;tır ler alınmasını tamım etmıştır. cısır eörmediiini öeendim. mak icin Surivevi istiliya karar rOtbesinl vermlftir 
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. .· • ı.. 1 ' Tel: 42690 ·-----
Sıhhat ve 
Sağlam 

Güzellik! 
,-----·•Her 

TEPEBAŞI 

Akşam 

Belediye BAHÇ ES i 
Birçok Genç Kızıar 

Kadınlar ve 

Güze 1 
DİŞLERLE 

Sağlam ve güzel 

D i Ş LE R de 

SAN i N 
Diş Macunu 

ile temin edilir. 

Dişlerinize Çok DD<kat Ediniz, 

Bazan en üstad doktorların bile sebep menşcini bulamadıkları 
bir hastalı,ı::ın, diş iltihabından ileri geldiği pek çok tccrubelerle 

anlaşılmıştır. 

Sabah, Öğle ve Akşam Her Yemekten Sonra 

Günde 3 defa dişlerini'ıi fırçalamak ve daim. 

l(ulla11arak Dişlerinizi Koruyabilirsimz. 

SAFİYE 
,.,. 

1 6 Kişilik 

SAZ HEYETİ 

Alafranga Kısmı: GARDEN 

ADALARINDA 

BiR GECE 
KİŞİLiK 3 o 

IÜYÜK REVÜ 

BAHÇESİ 
Varyete - Restoran Dans Caz 

Ve Genç 
Gençliklerine mağrur olarak gilzelliklerlnin temadlsını 
mümkün kılacak olan yüz tuvaletine bigane kalmıslardrr, 
Kadında dikkat edılmesi pek miıhim olan nokta: Cil
dın incelık ve taravetini ebediyen muhafazadır. 
Seneler, binbir vazJfe içinde çalışan \'e yorulan gC'nç ka
dmların biaman diişmanıdırlar. Bedeni ve dımaği yor
gunluklarııı rıcticesi guddeler, elfıstikıyetlni kaybederler 
ve ciltte (Leke) diye tavsif edilen avıırızı (Ru1.giır ve 
güneşin de tesiriyle) husule getirırfor. i;ıte bu gıbi halı\•t.ı 
ve bu gibi avarıza karşı Krem Pertev; terkibinin kuvvet 
ve kudreti sayesinde cildi besler ve harııblden kurtarır. 

bir zamanda alz de 
asırlık beynelmtıel 

iluyükadad.ı Sııkıırya, Lalahatun, Hcybclıadada Kuyubıışı BeledlY 
\ c han sokııklamıın katranlı sosc ve ııdi kaldırım 'c Burgazadasınd 
Rıhtım caddesinde beton yol inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye !<.J' 

nulmuştur. Keşif bedeli 10fl91 lira 56 kuruş \C ılk tcm.n ıtı 801 lira l)İ 
kuruştur. Mukavele, eksiltme, baymdırlık işleri genel, hususi ve fen 
şartncımclen proje keşif hülasasıyle buna mııteferri diğer evrak 54 kurU 

' mukabilinde Beledıye Fen işleri Müdı\rlugiinden vertlccektır. İhale 3C 
6/941 Pazartesi gıinu saııt 15 de Iniml Encümende yapılacaktrr. Taht>' 
lerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihinden sekiz gu11 

e\'\'el Belediye fen işleri mi.ıliırlü~iine nıiiracaııtla alacakları lcnni e}l~t· 

• Her Gün 18 den 20,30 a Kadar l\IATİNE - Konsomas~·on 20 Kunış. ••'ı 
yetı, 941 yılına alt Ticaret Odası vesıkaları, imzalı şartname ve kanu· 'ili 
nen ıbrazı lfızım gelen dığer \'csaık ile 2490 numaralı kanunun tarif.ı!J 
çevresinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ıhale gunli s.ıat 14 de J.,:.ı• 
dnr Daimi Endımeııe vermeleri J!ızımdır. (4740) 

inşaat ilanı COCUGÜNUZA VERECEGiNiZ - I 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden : 

Elektrik Tesisatı - Asansör Tamiratı \'C Bakıııu • 
Bobinaj İşleri - Radyo Tamirini 

• 
1 - Srvas çimento fabrikası mütemmim inşaatından türbin ve ka-

zan binaları ile soğutma kulesi beto:ı imalatı \•ahit fiyat esasiye ve ka
palı zarl usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

İşbu ınşaatın muhammen keşif bedeli 346063,13 liradan ibarettir. 
2 - Eksıltme evrakı 20 lira mukabilinde Sumerbank muamelat ~u

bcsinden alınabilir. 
3 - Eksiltme 28 Haziran 941 tarihine müsadlt cumartesi günü saJt 

11 de Ankarada Sümerbank umumi mudilrlüğunde yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 19600 liradır. 
5 - İstekliler teklif evrakı meyanında şimdiye kadar yapmış olduk

ları bu kabil işlere ve bunların hdcllerınc, firmanın teknik teşkilfıtı
nm kimlerden teşekkül ettiğıne ve hangi bankalarla muamelede bulun
duklarına dair vesikaları koyacaklardır. · 

6 - Teklif mektuplarını havi zarflar kap;ılı olarak ihale gQnü sa:ıt 
10 a kadar makbuz mukabilinde Ankarada Süınerbank umumi katıpll
gınc teslim edilecektir. 

7 - Posta ile gönderilecek teklifier nihayet ihale saatinden bir sa:.lt 
evveline kadar gelmiş ve zarfın kanunJ şekılde knpatılmış olması ıtı.:um
dır. Postada v!\ki olabilecek gecikmeler nauın itibara alınmıyacaktcr. 

8 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. (4572) 

_.._.. ................... ...._.....~ 
TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kurt1luş Tarihi : 1888 

Bermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Biriktirenlere 28,800 Lira Para 

tKRAMIYE VERiYOR 
Zlrut Bınkasında kumbaralı ve ihbarsa tıaarruf hesaplarında en az 50 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aıaOıdakl pllna gö· 

re ikramiye dajjıtılaeaktır •• 
4 .\det • 000 L irahlr 4.000 lira 
4 .. 500 .. 2.00" • 
4 • ?50 1.000 • 

40 • 00 4.000 • 
100 • SO 5.000 • 
120 40 4.800 • 
160 • 20 ı 3.200 • 

D 1 K KAT: Hesaplarmda ki poralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dfişmt
yenlere ikramiye çıktığı takdirde 3 20 fazJnsiyle verilecektir. Kur•aıar 
senede 4 de!a, 11 EylQl. 11 Birlnclkfınun, 11 Mart ve 11 Haz.Iran 

tarihlerinde çektlccekUr. 

,-------------------~ Elektrik Mühendisi Aranıyor 
Kayseri \ 'C Cfrarı Elektrik T. A. Şirketinden : 

Şirketimiz elektrik müht!ndisliği münhaldir. 300 lira üc
ret verilecektir. İsteklilerin mühendislik diploması suretiyle 
tercümei hallerini ve şimdiye kadar çalıştıkları yerleri gös
terir vesikalariyle bir kıta fotoğraflarını göndermek suretiy
le Şirket Müdüriyetine müracatta bulunmalan ilan olunur. ' - , 

lstanbul Defterdarhğından : 
Balmunıcuda muhabere alayı ıınbarında mevcut 54 kalem köhne mal

Z<'me \'e eşya 16/6/941 Pnzartcsi g,inü at 15 de M 11 EmlAk MudUrlQ
gundc rnOtcşekkil komi yonda açık arttrrmn ılc satılacaktır. Muhamm n 
bedel (139) lira 31 ku"l.ış, temin ı'ı 11 liradır, Fnzlu ıınhcıt ' tçln MıllI 
:Em16K Dordüncıi kalemine murac,1at. (4208) 

! EN GÜZEL HEDİYE 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyorr .. 

Çünkü: Çocuk ar.siklopediı:;ı 6 
çocuğun mektepte 1 
mektep-dışında, hattfı 

mektepten sonra muh· ı 
taç olJuğu en kıy
metli eserdir. 

Cünkü: Her hedıye kırılıp kay
bolabilir. veyahut u. 
nutulabilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopedisi, ço-
cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bil. 
tün hayatınca iz bıra. 
kacak bir eserdir. 

TAN Neşriyat Ev-

Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
bütün dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 
en çok verilen eserdir. 

Çünkü: Çocuk A.1s!klopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür.Ona boş 

saatlerinde hocalık v 
arkadaşlık cdf · 

lstanbul .. 

(,'ocuk Ansiklopedisi iki 
,.ilitir. Mükemmel şekilde 

teclit edilmiş olarak iki cll
li birden (7) liradır. 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 

r T. iş Bankası ~ 
Küsük Tasarruf j 
Hes.apları 1941 iı-

IKRAMIYE· PLANI. 
Keşidclcr 4 Subat, 2 Mayıs, J Aius
ıos, 3 İklncitcşrin tarihlerinde ya
pılır. 

1941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 Liralık =2000.-Llra : 
3 .. 1000 • =3000.- • : 
2 • 750 • =1500.- • : 
4 • 500 • =2000.- .. : 
8 • 250 • =2000. • : 

: 35 • 100 • c:3500.- • i i 80 fi 50 • 1:4000.- " : 
• 300 .. !O " e:IOOO- .. ! 1 
•••••••••••••11eeeeeeeeeee1e11elHlle•e••••• .... I• 

Eşyası İle Devredilecek 
OTEL 

Bursada Ulu cami yamndaki 
Altan oteli hahamın vefatı tize -
rine eşyası ile atılacaktır. J,ti
ycnl<'rin haziran sonuna kadar 
Bursnda me7.kfır otel müdıirliıiü 
ne müracaatları. 

Talebe ve muallimlere 
tenzilatlı (6) liraya verilir. 

iôAnı.NiBiüii is·sANKAS INDA 
lw:etA.MIVs:Lf WE.SAP - .ACAR 

·rJrJÇ 
P! B11KI~ 
Ç!NKO. 

LEVHA 
MüttÜR 

KLiŞELfR 

Teknik büromuzun yeni teşkiltıtla mütehassis elJC'rle yap • 
nakta olduğunu ilfın ederiz. Galata: Voy\'oda caddesi N: 7111 

Uzun Han Tekı:ıik Uiiro Tel: 43801 

' . · /' ı • '• •. ,. ' ' .' I '~ • C '• 

BANKA Si 
TÜRK ANOSil\1 SİRKETİ 
TESİS TARİHİ 186:1 

~tatilleri ve Türkiye CUmhu'r!yetl ile mi.ınakJt muknvelenamesl 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunln tasdik edılm~tir, 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Rcsmt Gazete) 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi: 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 lngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARİS, MARSİLYA ve NİS'de 

LONDRA ve MANCESTER'de 
KIBRİS. YUNANİSTAN. İRAN, IRAK, Ftt.IS. 
TİN ve MAVERA Yİ ERDÜN'dc 

Merkez ve Suhcleri 
YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANİSTAN, SURİYE, LÜBNAN. 

Filyalleri ve bQUln Dün;vada Acenta ve Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka l\luameleleri ~·apar 
Hesabı cari \'e mevduat hesapl:ırı kiişadı. 
Ticari krediler \ ' !' vcsaikli krediler küşadı. ' 
Türkiye \'e Ecnebi memleketler iizerine keşide scnedat 
iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve ta~,·ilat. altın ve eıntaa iizerine avans. 
Senedat tahsilatı ' '(' 0:11irt" 

En yüksek emniyet şartlarını haız kira hll
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanm en müsait şartlarile (kumbaralı veyt.ı 
kumbarasız) tasarruf lıesapları açılır 

Yeni ve Cazip 

BİR PUDRA 
EMSALSİZ GÜZELLİKTE 

BİR TEN TEMİN EDEN 
Bu pudra yeni cHanılandırnıal) u

sulu sayesinde on defa daha ince 'e 
gayrimer·ı olduğundan cilt için gayet 
pratiktir. Ve cildin - makyajlı degıl -
tabii manzarası111 t1;mln eder. YaÇ
murlu, rüzgarlı ha\rnlarda bıle blitun 
gün sabit kalır. 

En sıcak dans salonlarında bile ar
tık parlak bir buruniJ tcsaduf edU
mez. Çünkü terkibinde hususi bir u
sul dairesinde karl!jtrrılmış 11Krerna 
Köpüğüıı vardır. Bu pudranın bır 
Fransız güzellik mUtehassısı tarafın
dan icat edilen ve Pariste pek ziy~de 
rağbet bulan on muhtelif rengi ,·ar
dır. En lyi cins olan TOKALOlll 
pudrasını tecrübe ediniz ve yüzünü -
zünün nasıl sehhar ve cazip bir m.ırı 
zara kesbettigini görürsilnü.ı. 

Sahip ve NeGriyat müdürü Emin 
UZMAN, Gaı:etr:çilik ve Neşriyat 

T. L. Ş. TAN matbaaıı 

Dr. İhsan Sami 
İstafilikok Aşısı 

İstafilokoklardan mütevellit (er
genlik, kan çıbanı, koltuk altı 
çıbanı, arpacık) \'e biltün cilt 
hastalıklarına kar§ı pek tesirli 

bir a= D lvanyol u No, 113.

1 
Re~ oğlu Dördlindi Sulh Jlı1' 

kuk Hakimliğinden: Terekesifl 
mn•ıkemece elkonulup tasfiye' 
sine karar verilen olü Luici .Al' 
bcllaya ait ve Beyoğlu İstikln1 

Cad. Serkıdoryan'da bir odııd 
bulunan ve mahkemece tesb11 

edilen eşyalar 20/6/941 tarihi.Jle 
müsadif Cuma j:tÜnü saat 14 t 
satılacaktır. İsteklilerin yukarı· 
da gösterilen gün ve saatte nııı' 
hallinde hazır bulunmalan ilıW 
olunur. 

KAYIP: Sevrüs<'fer idarl.'sitı' 
den aldı~ım 3242 numaralı biı;tl'' 
l lct plakamı kavb~ttim. J:hıkll1ı.ı 
yoktur. Cahit füuıl·ıoğlll 


