
VilAN1191 - ... ..._. a. a 
'elefe• ı M1ll - r....., YBAK bL 

''Malak 
kadın,, ?9 HAZlkAN 1941 

PAl&a S 1 Y A S'l S A 1 A H 6 A Z E T E S 1 Y ~: 1 - Sayı: 307' 
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Milll Şet 
Ankaraya avdet 

buyurdular 
ldrahat buyurmak Uzer• Ya

loY&Jf .-reft.ldi,_ Reiaicüm
hurUmuZ Milli Şef 1..-t lnönU, 
dün aıkpm Derince yoluyla f.n
karaya avdet buyurmuflardtr. 

Saha o şaha, 
oyun yine o 

oyun 
PUrçemi'91. Lemberl· Bro
di Iİl>İ isiml«İ bir çe&rek 
asır sonra tekrar duyuyo
ruz. AJl"i feciı& tekrar edi
liyor, yalnız tıillh&artn tHW'i 
ve mik18n bafka. 

Va:zan: Ahmet Emin YALMAN 

A "eaba rUya mı gördük? 
:Mtıtarelt8. sulh diye bir 

çeyrek asmianberi duyduklan
mızm hepsi yalan mı? 19H de, 
1915 de 1916 da. kulağımızda 
yer eden isimleri yine her gün 
radyoda dbıllyorus, gazetelerde 
okuyoruz: Pürçemifel, Lem)>erg 
Brodi, )(inak, Kovno, Viln& fi
li.o falan •• Arada geçen bir 
çeyrek asırlık saman bir serap 
gibi dağılmıttn°· EBki harp çö
lünün ortumd&J'!So 191' har
binde buralarda ÇILl1Nl&l1 mu
hariplerin evJldı, a~ arazide, · 
ayni şekillerde birbirlerile bo-
ğuşuyorlar. 

1914 harbinde bütün bu sa
hada aylarca harıp muhabiri di
Ye dolaştmı. DövttfeD kuvvetler 
hesabına kocaman bir tatnuıç 
tahtasına çevrile.il aruide gali
ba milyonıare& inan da yaş!
Yordu. Fakat buaJar canm bir 
tuh, . 
'Yarlık • t iki hay-

Tass 
AjanSI 

ürkiye - Sovye 
dostluğunun 
tarihçesini 
yaparak 
·--
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ibaretti \faıı, bir .~ beraber 
gizlenecek • lmcak arıyor. 
lardır. Bu b&am ne bdan Jeti- Sovyetlere karşı 
lllarda erlcli, gitti. ne kadarı 
kaldı buJlUD )aeAbml tutan ol- r-L--..e ~ hİI dirilen 8. ffit1er dostane olmıyan 
lllalllJlbr. • ~ ........ 
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Yeni hUldllnetl• kuruldu, yem Alman SURIYEDE 
Yem dtızenler, Jlisa.mlar 1*is e-
ıtildi. lnaanlar yeni yeni emel-
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Bir Alman um~ 
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~er Ruaları mJalbı'J)'qr, vakit B. Hitler iktidarı k C" sa ece askeri meseleler Ba,uekil, taarruza her 

'' Malakalı Kadın,, romanımız 

~t binlerle Mir alıyorlardı. d t l• ett• U'UVet/eri ~ayda'yı c·-1-1• tt ... ... .. .. .. "l .. dzk' .. l'--1• • ~ u.manıar tanufııin roıtt or uya es ım ı . l -'t. 1 ıuaıye en arı soz- goruşu muş utra ıtırını soy c:uı pnda bulunmek 11tet:lllll 
~d ttu.. Ta.DkJar ordularda ışga ~ ııer ' l k t '~ '-k. ..-1 ...... 1.. 
'»ek u lm mqt:ı. Moto- Nevyork. 28 (A.A.) - Va- ıer O ara eıcuc l Tok 28 (A.A) _Kabine Budapette. 28 (A.A.) -Ma- --ru ... 
'tJae fula JW,.~_n;c. bir eey tinctona selen haberlere söre Kudüa. 28 (A.A.) - Müt&e· ediyor azal J 0

' rdu mÜmeaaillerinin c:a- te&sraf aj&MI bildiriyor: (Radyo 
kuvvet Ga11ı1 Alman orduau Almaeyanın harp fik ku'V'Vetlerclen tqek)Wl eden İa ev 

0 
vvelce haber verll- Mebuaan meclisinia dünkü top 

ı.>ktu. ~un ~ı.ı...~ 8Ö'uetinin idaresini nazilerin elin. bir kol Şemclan hareket ederek Moakova, 28 (A.A.) - Tua Y8;IH ~· te plantası bugün vuku lantaaa e•numda ~ Bar· & 88wff• ·•• 
'°'1aus ~........,. e- den almıı ve fütuhat harbine p· çok sert bir ileri hareketi yapmlf aj&Ma bildiriyor: ::'rm:,':: Bu içtimada kabine douy Macaristanla So-vyetler BW 
'l aylar, aeıneJer ~~ ritlnittir. ve Şanım SS IUlometre kadar 11· Sovyetler Birliiile Türkiye •· .:.ıa 1 Harbiye Bahriye neza- liji aruanda lıarp hali JD6Veut ol: ca...un Londradmn bildi 

(De; sm .. 1, ' 10ewwı: Be. a. 8tL 'J de) - mali prkiainde ve mühim bir ruınd.&i doetluk. Türk milleti- tl ~ '. _ _._t lif~ b "d'" duıc..·-00 L!u, __ ; •• ;. iİIM IÖn. .... F,.,... • . . . tak'l re er.uun muu e ıu e mu ur- .. .._ UMU.U..._.. lan ...... ., ....__ 

Y f 
•k 1 merkez olanlclH~ulı a bemN~-~~ nmilli/.tatürk J:!.arti~e._:ıüat diiı. leri. senel kurmay ve donanms E'V'Velı& meclüı rei.i So"V'Yet tay· c;--ar.. ~=fs_.bu~_. ..... 

r men yan yo a uu unan ıcuca. e m mevcu....,e JÇ&n av• er 1 •• bi çok umumi karar , ~ _,_., -~ 

el' 1 1 arımız 
varmıılarchr. Humua itPJ edil· ..vat tıünlemde doğmUflur. ruuu~.ve .r . • yareleri .taraıınaan ber türlü hu· p......_ ~ 
clii.i evvelce bildirilmit olan C.... Nilan 1920 de Büyük Millet 8iıh mumeuillerı hazır bulunmut- km 4üvel kaideleri bila&nda olmuftUr. 
tal'in öte.indedir. Pe~e sü· Mecl.i.i açddııktan ili; sün 10nra, laıdar. yapılan bombardımanlar karp· cF..,_ ltU1cOnMıli, 0..111 
nü 8aıydaya hücqm eden ve Atatürk So?Yet büktmetine b.ir Domei ejan1ma göre toplanb- ıında bütün memlekette duyulan twtdfi İ9İJft lbm ..... 
HumUI :yolunun prbından ileri:- mektup pdererek senç Türk da müstacel li.yui ve alkert me- infia&e teıaiman olmuttur. venniftir-» 

(.,..._ ... 1, M. 8 •> ••• (~ 1 Be. 1, M. ' te) ı+ı eelele~ srörüf(ilaıü,tür. (-• ... 1, l!IL 
1 tılt -

-=====-================-=-==--=-ıam=--=---..... 

ugün başlıyor 1 1 HARP VAZiYETi l • I 
Eyüplü Halit'in habralan .. _• ...... ..._ ___________ .... ...._.__. 

Bakırkögünde 
feci bir cinag t 

............ $ il• ......... l s', ...... malt-..... dUnkll ıuceraJannı,... Sovyet-Alman cephelen·nde > ı alw, ... • •zl sr '* .... bancı bir M•mdan babMder gibi '* 
,..._. pe ..,..... llr IGCI- ldılle anıatına fena mı olurT R li Q J 
• , ...... JJJ11Pltl BaUt blr tÖl'bedM'ln ottudur esne smanın oğ u a 

~ U'ID batlra1U'llU Dlfl'9- 'Baİlrtyecle ukerllk •tını.ur. :mn g11- s h d h b . .. k b !'lllmtlıl Ulıı eUqimts..,..... ..,_ rOltlltl mwraıarm, buırlarken bU ovyet cep esin e eniz uyu ir yarma surette yaralandı :.::r: JIJrMldl: Vay, l1IDin baantlnt duymQftur, Haptı. 

~-T JWlektafiar mı pey ::sm:::':nıı anı.:.u:.=':m.: olmamış Ve büyük bir kuşatma da belirmemiştir Jul~ ku1ef1 ReaneU omnanm, mut Çanlui& lllt Jr01'I ._. 
_..._... ~ fU noJı- barici bqat baJc1un4a çok latlfadell • bir çtftUk melelMl.ndea dôlaJI civar mlln&kafa cdanrt. m'bıü• 

CTCı ·:::!fi• ... .._ --•uda bir .. ==:'k.,.•r • D&a Almanlarm Lilla• " Ri- 1 nm • ....... Balbk memlılEel. köyltııcle aralarmda 1111' ibtlllf var- mllncer otmUlf ve nctietde lllllllllll• 
r - - - ..._ .. __ ... • a ............ Mir ...... 8Z8D: .__ i.tilila ve So.,.deri Bal· dır. Bu lllUW ._.....,. ...._. nl- budan. .._.t ~ :.-=.:!"9-= CSiZ öyle umuyorus ld. sUnUn t.1- = ,. .... '-'-i ..........,..... ...... • •• •• bk denisjncl• ~ Ba Al- b&,.t bOlttmet. ~ .. tjınlAJr ede- ,..._.llldlll .p -- Mllliıiıiiı 

bir --~ ~ .... ~ t&vbelcAr btr lllyllpltı Halit'l pek ....... a.•w ... 1 ,,.. ..... .. - .... ..... • rek ldS:yttıy9 ~ lwv v•- laidlr. 
bir ~ Dllildl '* IQOIU. ı,ı bir S&bıta mubabll'l olarak 19tifti· StM+-elm'tlaa ..U. ...._ Lit• (il • ..._, ....,., - P ....ufak oJm.. mtf ve bu aunıtle 111aw lcl:yttmu.ı le- Yaralı, lt8de .. ..,.. .-

f-'~mlJ.l.ı.•n• •~ol-~ ......,.- ............... ......_ ........ h1m balledUm•,U Ve Mdfeeutn bit· !tMtıben.,. ............,. 

d ba.1.. WWiriıw w U.• • ... RE Yaıisıtl lesıılfı lafııa ...... - F.at Vilna • ~ llllft. .. btılanobmmuftu. tMllJr.wlr 'YüarfıİllllllİI .. r•u•be sayımız a ,..yor _. .. ,.flht ..,_ ........ • ,...... a. Mıı 11 .. 1111 ...,. c-.. a.. a. -. ı .. > x Hallıuıtı, ctoA Mbab, •ını ...-. s:ı ,.. ........ 



29-6 .941 -
2 

~,.___a_r._h_,,·n_~_e_C_a_s_u_sı_ar_.,~ ta~=i ~ ... ~ ~ ' R ~ .~ ,, ~~ .. R a ' .. ~t 
~-;ı; y~r• ~ f'tr\~~~ -='~ 

hizmet eden Bizansa 
Şaraptar İlyas 

Yazan: 

Eytam-Eramil Denizcilik bayramı 1 

maaşları 

Altı aylık yoklama
lar yeni kanunla 

kald.rzldz 

programı hazırlandı 
• 

merasım 

Perakende 
un satışı 

Vekaletten gelen 
son bir emirle 

durdurullu -9-
kızdı; tahkikatı yaptırdı. Kora.ks'ı 

haber veren adamın Mişel Pılls oldu
ğunu öğr ndl. Bu adam Ayasloğlu 

ıd . O sırada TUrk ordugA.hında bu
lunuyor, Bızansa hizmet görüyordu. 
İk 1 Murat MI el Pıli.Bi tevkif ettlr
dı Ve onu Bızan da Koraks'a yapı
lan ayni ez yellerle öldlirttU. 

Şimdıye kadar askcrt 'llC mUlkl e
mekli, dul ve yetimlcı· her altı ayda 
bir yoklamaya tabi tutuluyorlardı. 

Defterdarlığa tebliğ edilen 4056 nu
maralı kanun bu mecburıyetı kaldır
maktadır. Bu hususta icap cdc>n mu
amelenin yapılması defterdarlık tara_ 
fından mal mUdUrlUklcrine bıldıril

m ştir. 

Büyük 

türbesi önünde 

Barbaros 

yapılacak 
Tilrk sularına Tilrk hAkimlyettnın bunu tak ben Yüksek Deniz Ticaret 

teşmil edildiği bir temmuz salı gUnU, mektebi talebesi ve bunların arkasın. 
btitlln yurtta büyilk merasını yapıla- dan deniz ticaret mensupları alayı 
cağını evvelce bildirmiştik. muntazam yUrUyüşle Aynzpaşa yolu-

Ticaret Vckllletinden gelen blr e
mir üzerine Toprak Mahsulleri Ofıst, 
Bakkııllar Cemiyetine peraltendc un 
satışının durdurulduğunu blldırmlştır 

ILJl arp, veya harpler, dün
U-U yanın büyük bir kısmını 

kaplamış bulunuyor. Hergün 
nice nıce canlara kıyılıyor. H<'r 
saat, her dakika, her saniye ni
ce çocuklar anasız babasız, ni
ce ana ve babalar çocuksuz, 
nice kudınlar kocasız:, nice er
kekler kansız kalıyor. lnsani 
bir hisle bu hale teessüf etme
mek, bu halden teessür duy
mamak kııbıl olmuyor. Bir tek 
adamın bile bir başkası tarafın
dan öldürulmesi ne feci şeydir! 

Bir çok esnaf, Bakkallar Cemlyctı
ne evvelce para vermiş olduğundan. 
bunlar eah plcnne ıade edilecektir. 

827 - 1423 de Bizans muhasarası 
olanca şiddetıle başladı. üç ay sUren 
muhasara katı b r muvaffakıyetle ne
tlcdcnemcdl Türkler (fc Rumlar da 
b ı hAdıseyl ayni tezahUrlc tefsir et
tiler: Türkler, Bızans surları Uzerın
d ye il esvaplı bır kadın dolaşırken 
gördUklerlnl öyled!ler, Rumlar da 
imdatlarına Hazreti Mcryemln yctlş
t ğini lddıa ettiler. Halbuki Blzansı 

Türk pençesınden kurtnrun no ycşll 

Yeni kayıt muamelelerini yaptır

mak üzere maaş sahiplerı nUfus cUz
d::ın ve maaş senetlerllc mensup bu. 
lundukları mal mUdUrlUklcrinc müra
caat edeceklerdir. Kayıt muamelesi, 
ağustosun sonuna kadar sürecektir. 
Bu müddet zarfında kayıt muamele
lerini yaptırmıyanlara maaş \•crllmi
yecektır. Bu müddet iç nde Em!Ak 
ve Eytam bankasından iskonto llc 
maaşlarını almış olanlar da mUracaa_ 
ta mecburdurlar. Bunlardan da mua
melesini tamamlamıyanlara maaş ve
rllmemesi bankaya blldlrılmlştlr. 

16 ıncı yılı kutlanacak olan bu me_ mı takiben Beşiktaşa inecekler ve 
sut bayram için her :ıenekindcn z ya- Barbaros türbesi etrafında yer ala
de çalışılmış ve bu bUyUk ghııUn bU- caklardır. 
yUk merasimle kutlanması lçln şim- ı Barbaros tUrhesl önünde, merael-

.Kandilli - Vaniköy, Şişli - Si
livri yolları 

lataca ım. 

-9-

vaplı kadın, ne de Hazreti Meryem 
dı. O man oğullarının kendi nesli. 
kendi ırkı vc kendı şehzadcsıydl. tsı
zans yıne bir casus bulmuş, Hamıtell 
v 11 ı ve ıkıncl ıuradm kardeşi olan 
Şehzade Mustafayı ayartmış, Bizans 
muhasarası sıra mda isy na ve tıal
tanat ıddiasınıı. ltalkışm~ı temin 
etmlştı. 

Bızansı muhasaradan kurtaran va.
ka, Şehzade Mu tafanın lhanctıdır. 

Fakat Şehzade Mustafa bu ihaneti 
kendi kendine başa çıkaracak çağda 
değ ldı. Kendi in yanfım edenler var 
dı Bu yardım edenler, başta 'Bızans 
lmpar toru onra Germeyan oğlu ile 
Karaman oğulları idılcr. Bunlar za
hirde Şehzade Musta.tanın dostu, ha.
klkatta TUrkUn öz düşmanı ldıler. 

Bu işte Bızıınsın adamı. Şehzade 

Mu taranın lalası olan Şaraptar 11-
yastı. 

dmparator Manoel, ŞchZade Mus
r t fayı tablatilc hiç gözünden uzak 

bulundurmuyordu. Onu hiç olmo.zsa 
padışahı tac z için korkulult gıbi 

kullanmak ıstedl. Şc.lıZade Mustafayı 
Osmanlı tahtına çıkarmak için her 
ne mUmkUnse yapmaya Şnraptar 

!!yası memur etti. Bizans maliyesi 
fakru zaruretın on derkcsinde bu. 
?unduğu halde, llyasa kUlllyetlt pa
ra. verdi. Bu p ra V1tlnyada Mura
dın kumandanlarını elde .etmek .içın· 
d (2) 

TUrkUn içinden çıkan ı;e lBlzar.sa 
~Ani düşmana. para mukabilinde llk 
hızmet eden, Türk vatanının emniyet 
\ sel meli aleyhinde ilk defo. casus
luk eden adam, işte bu Şaraplar n
~ a tır. Yaptığı marl!etlerıne gellnce 
onun da hikayesi şudur: 

Blzansın tam muhasara edildiği sı
rada Şaraptnr İlyas Bizo.nstan nldığı 
kUlliyctll altın mukabllinde gizli mü
nasebet ve mUzakcrclerde bulundu; 
dı er taraftan Germeyıı.n ve Kara-

diden bUtlin hazırlıklar bitmiştiı. me 1stıkl!l marşile başlanacaktır. 
Hazırlanan bu programa g<irc bir Parti crktı.nından bir zat, Barbaros 

temmuz sabahı dcnızdekl bütUn vesait hakkında kısıı. bir hitabede buluna. 
cak ve onu milteakıp en bUylik de
nizcimizin, bUyUk hatırasını tazlzcn, 
herkes bir dakika sUkütıı. davet olu
nacaktır. 

Kurtulmak i~in kendini 

bisikletten atmış 
Anadoluhlsarında Ayazma cadde

sinde oturan Şunyıp oğlu Haşim dUn 
saat 20 buçukta blslldctlc Paşa.bah
çeden C\1ne gelirken bisikletinin fren 
lerl birdenbire bozulmuş ve yokuş n
şağı hızla ınmcğe başlamıştır. 

Feci bir kaza olacağını gören Ha
şim bu kazayı önlemek ıc:ın salah yo
lunu kendini bisikletten atmakta bul 
muş ve dUşmc neticesinde çocuk muh
telif yerlerinden chemmlyetll surette 
yaralanmıştır. Yaralı, Beyoğlu has· 
tahaneslne kaldırılmıştır. 

Osküdar - Şile yolu tamir 

edilecek 

Üsküdardan Şileye giden yo
lun da tamirine başhmacaktır. Bu 
yolun tamirine 14 bin 7 3 7 lira 
sarf edilecektir. 
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Maarif Vekili dün geldi 

sancaklarla donatılacak, alay sancağ"ı 
olan ulay sancaklarını, olmıyanlıır 

topuzlarını çekeceklerdir. 
O gtln saat tam 11 de denızcilcr, 

merasimle Taksim {Jbideslne, 11,40 ta 
da Beşiktaşta bUyUk Türk kahrama. 
nı Barbarosun türbesine, armalarını 
taşıyan bUyük çelenkler koyacaklar
dır. 

Merasime saat 9,45 te Ka.sımpa.şa. 
dan başlanacak Deniz komutanlığın
dan bir böllik asker ve şehir bandosu 
denizcilerle beraber merasime iştirak 
edeceklerdir. YUksek deniz ticaret 
mektebi talebesile, Devlet Denlzyol. 
ları, Devlet Limanları umum mi.idür
IUğU, Şirketi Hayriye ve armatör
)P.rin gönderecekleri zabıtan ve mli
rettebat bir temmuz sabahı saat 10 
buc:uktıı ,ı::;aıatasaray llsesi bahçesln. 
de toplanarak denizciler bekliyecek
lcr ve hep beraber Taksıme gtdllecek 
tır. 

Alay, Galatasaray lisesinden yola 
koyulunca limandaki bütün gemiler, 
sel m düdükleri çalacnklar ve dUdUk
lcr alayın son eri lisenin bahçesinden 
çıkıncaya kadar devam edecektir. 

Saat 11 de Taksimde yapılacak bay 
rak çekme ve çelenk koyma merasi
mini bütUn şehre duyurmak maksa. 
dile limandaki bütün gemiler birer 
dakika snren ve yarım dsldka fası
lalarla Uç sellim d\\dUğU çalacaklar
dır. 

Çelenkler konulduktan sonra genç 
denizciler namına YUksek Deniz Ti-

1aarif Vekili Hasan Ali Yü- carct oktılund:ın bir talebe. deniz ti. 
cel d).in sabah Ankaredan t~!ırl- arat filosu namınn da bir zııt klir
miı:e ~elmiŞ ve-=i fasyo'nda Cini- !illye gclerek Jıalh"a bu tarihi günUn 
versile Rektörü Cemil Bilse!, kıymetini anlatır hitabelerde buluna· 

Maarif müdürü Tevfik Kut taTa- caklardır. 
fından kaTşılanmıştır. Vekilin bu 'Buradaki merasim blttıkten sonra 
akşam tekrar Ankaraya dönmesı merasim komutanının ver~ccği ku-

h ld
. manda üzerine evvelCı denız askeri, 

mu teme ır. 

Bu e nada civardaki vesaiti nakli
ye ve halk ta bir dakikalık bir slikQt 
vakfesi yapacaklardır. 'Bu sUkQttan 
sonra mızılta, denizciler marşını ça. 
lacak ve hazırlanan çelenkler sırasıle 
bUyük denizcimizin mezarına kona
caktır. 

Saat 13,30 da Devlet Limanları iş
letme umum mUdUrlUğU tarafından 
tesis edilen hastahanenin açılış me
rasimi ynpılacaktır. 

Saat 15 te Moda koyunda kayık 
yarışları yapılacak ve kıı.zananlııra 

'.Münakallı.t Vektı.letinin hazırlattığı 
kupa ve madalyalar verilecektir. 

Gece, bUtUn resmi dairelerle vapur_ 
lar donatılacak, ayrıca. denizde bir de 
fener alayı yapılacaktır. Deniz ala
yına iştirak edecek vapurlardan De· 
nizyollannın bir vapuru 21,30 da köp 
rUden kalkarak 21,55 te KadıköyUnc, 
Şirketi Hnyriycnln bir vapuru ise 
21,40 ta köprüden kalkıp 21,00 de 
KndıköyUne uğrayarak davetlileri de 
niz alayına götürecektir. 
Limanın donanmış kUçUk vesaiti, 

bu vapurları takiben hareket edecek 
ve bu vapurlar Üsküdar önlerinde 
birleşerek teşkil edecekleri alayla 
çımgelköy önlerine kadar gidip, yine 
kıyıyı takiben Tophane önüne gele
cek ve burada ayrılarak köprU ve 
Kadıköyc gidip davetlileri çıkara. 

caklardır. 
Donanmış seyyar fener. dubası, 11-

nıan iŞlelmesinln renkl( su fışkı(trul 
su ı; e fişek dubaları merkez! bir yer
de demirliyecekler ve alayın devamı 
nıl\ddeUnce gösteriş yapacaklardır. 

O akşam Sarayburnu ve Şemsipa
şa renkli havuzları akacaktır. 

,::::::;;::::~----------------~------, 
ADLİYE ve POLİS HABERLERİ ~--......;, _________________________ J 

ıdı. man oğullarından da menfaatler gö-
Fak t Yuvanıs lk nci Mur dın 'Bi- nrek Şehzade Mustafayı ısyana ve 

z ns uzerlne yUrUyeceğini h ber ın- · ltanat ddlasına teşvik etti. Şeh
ca korku ve dehşet iç d kaldı. B _ zade Must fa bu fğf allerc kapılarak 

Dün Bakırköy ile Y eşilköy 
arasında feci bir kaza o du 1 yan etti ve l!altanat iddiaslle lalası 

zansta mUclafaıı. için h ç bir hazırlık ş raptar llya la yAnl Bizans casusl
~ oktu; Yu..:anls İk nci Murad bır he- le beraber Bursa üzerine yUrUdü. 
)'et gond rerek Bıznn a il rııyen or- Fakat Bur nın ahileri o zaman 
d unu gerı ç km mi rica etti. Rum bUyUk bir nüfuz sah bı ıdıler. Şarap
lar Şehzade Mu tafay yardım etm ş tar İl) hediyeler vererek Bursaya 
1 rdı. Fakat bu kabah tı B yazıt Pa- glrm kten vazgeçlrdıler. Şaraplar 

İlya hedı~clcrl aldı ve Bursaya ~ır-

Trenden atlamak isteyen Mustafa isminde 
bir adamın bacakları kesildi 

İstanbul Belediyesi Kandılli -
Vaniköy yolu ile Topkapı - Si· 
livri şosesinin esaslı surette tamİ· 
rfoe karar vermiştir. Bu iki yolun 
yapılm85ı için 1 3 bin liralık tahsi_ 
sat ayrılmıııtır, 

Topkapıdan ~iv.riyo açı1an 
yola da •beynelmilel işaret levha
ları konması takarrür etmiştir. 

-o-

Vali muavini vazifesine 

başladı 
Bir müddettenheri mezunen 

Ankarada bulunan Vali muavi
ni Ahmet Kınık dün lstanbula 
gelerek vazifesine başlamıştır. 

--<>-

lstanbul adliyesinde görülen 

davaların bir istatistiği 
Hllzırlo.nmış olan adli bir istatlstı

ğe gbrc memlekette muhtelif seneler 
içerisinde işlenmiş suçlann mlktar1a
rı tesbit edıldlğı gıbl İstanbul Ağır 

ceza ve aslıye cezalarına muhtelif se
nelerde tevdi cdılcn suçların miktarı
nı adet olarak tesblt olunmuştur. 'Bu 
adli istatistiğe göre Tilrkiyc hudut-
ları dahilinde 1930 danberi işlenen 

suçların miktarı sene besene şudur: 
1931 de 72820, 932 de 83469, 1933 tc 

80547, 934 de 82291, 1935 te 79920, 
936 da 78105, 1937 de 79304, 1938 tc 
71734, 1939 da 72292, 940 ta 69;.ılO, 

Bu müddet zarfında İstanbul ağır 
ceza mahkemelerine intikal eden da
vaııır da muhtelif senelerde şunlardır: 

933 te 759, 93ıl te 6il, 935 te 617. 
986 do. 608, 937 de 663, 938 te 719, 
930 tıı 1'47. 

Asliye mahkcmclerino inUkal eden 
davala!': 

933 to 7545, 934 te 5355, 035 t<' 
8230, 936 da 9628, 937 de 10518, 938 
te 10258, 939 da 10205. 

Bu cetvele göre asliye mahkemele
rine son seneler içerisinde lntıkal e
den dııvalarm mlktan artmıştır. 

--<>--
Bir top kumaşı bacakları 
arasında ka<iırmak istemiş 
Evvelki gün çok enteresan bır hır

sızlık vakası olmuş ve iki sabıkalı 

kadın Orozdlbak mağazasına gımılş- 1 

ler, sözde mal bakmak bahancslle lm
maşları gözden geçirırlcrkcn Hayriye 
ismindeki kadın bir top kumaşı el 
çabukluğu ile bacakları arasına. sok
muş ve kaçırmak istemiştir. 

Vaka şöylece cereyan etmıştlr: 
Hayriye 1le Zeliha adındakı sabı

kalı kadınlar evvelki gl.in Orozdib:ık'a 
girmişlerdir. Her iki kadının kıyafet
leri yerinde olduğundan hiç kımse 

bunların halinden şUphe etmemıştır 
Hayriye ile Zeliha da bu fırsattan ıs

Bir gün bir adam, önünden 
koşan bir ad mı «Tutunuz! tu
tunuz!» dil'e b ğırarak kovalı
yormuş. Kovalanan adam meş
hur filozof Sokrat'm önünden 
geçtiği halde Sokrat hiç aldır
mamış. Kovalayan adam Sok· 
rat'ın yanına yaklaıınca hiddet
le filozofa sormuş; 

- Sağır mısın be adam! Ö
nünden geçen katili niçin yakn
lamadın? 

- Katil mi? Bir kere katil 
ne demek? 

- Garip ual! Katil, öldü· 
ren adam demektir. 

- Yani kasap mı? 
- Budala! Başka bir adamı 

öldüren bir adam demek isti· 
yorum. 

- Anladım... sker. 
- Cahil! Başka bir adamı 

sulh zamnnında öldüren adam! 
- Şimdi anladım: ceJlal 
- Ne eşek ıeysin be! Başka 

bir adamı evinde Oldlıren b t 
adam! 

- Anl ıldı! Bir doktor de· 
mek? 

Adam, Sokrat'a laf anlata
mıyacnğını anlayınca yürümüş 
gitmiş. 

Öldürmenin, Sokrat'ın dü-
şündümi .. ihi bir çok ıekli ola
bilir m . eğer bu ralimelli fi· 
lozof dünya~ın bu ünkü halini 
görseydi, muhakkak ki, insaf
sızca yüklendigi doktorların kn· 
rınca bile çignemekten hazer 
eden kimseler olduğuna inanır• 
dı. 

Kör Kadı 

Vergilerinizi 
ödeyiniz yarın 

son gündür 
Kazanç vergisile mükellef 

bulunanlar 30 haziran 941 
pazartesi günü akşamına ka
dar birinci taksitlerini men• 
sup oldukları Maliye Tahsil 
şubelerine ödemelidirler. Bu 
kanuni vecibeye riayet etmi
yen mükellefler yüzde 1 O ce
zaya maruz kalacaklardır. 

Ynrın son mühlettir. 

Askerlik ilil.n arı 1 
Bejlklnş Askerlik Şubeslııden: 

anın Uzerıne atıyorlardı Beyazıt mekten vazgeçerek Şehzade ile be- DUn Bakırkôy ıle Yeşllköy arasın-ısıkışarak kesılmış olduğundan :r.ıus- Otobüs biletçisinin başına 
Paşa İmparator Mo.noele hakaretli rabcr (İznik) e geldi. 1znikte İbra- da feci bir tren kazası olmuştur. Kli- tafa fazla miktarda kan kaybetıniye demirle vurdu 

Ufade ederek kumaş kısmına gıtmiş. zuııl:ıı ından or 
ler ve orada kumaşlara baknıağo. ve temmuz 941 d h zu ıık J,ıt ın 

muamelelerde bulunmuş, Ç 1 bi Sul- hım Paşa sarayına kondular; etraf- çllkçekmcceuen tstanbula. doğru gel- başlamıştır. •Bu sırada tren durd~rul-
tan 'Mehmedln lkı oğlu u merhumun tan tımar !stıyenlere tımar verdller. ı mekte olan posta treni Bakırk6yü ıle muş ve şefdötren ıle kondoktor~er Eyüple Tabakhane caddesinde ben
\inB yetı muclbınce, kendllerıne ıo.de HUkQmetl eller ne alarak saltanat Yeşilköy arasındakl köprUlerdcn bi- koşmuşlarsa dıı. köprli Uz~.rlne geld.ık-1 zlnci Haydarın ynnında çıraklık ya-
tmcm~ti. ı sürmeye ba !adılar. rlnı geçeı ken trenin yolcularından teri zaman ~{ustafayı olU olaınk ! pan Asaf oğlu Ali Çakar, EyUpten 

seçmeğe başlamışlardır. I kedllec itlerinden bu t riht 
1şte bu esnada Zeliha gözcU oldu- hUviyet cüzdanı \ e d p om 

ğundan tezgtıhtarı lafa tutmuş ve bir beye mUr ti rı e 
yandan da etrafı kollamnğn başlamış- olunur. 
tır Diğer taraftan Hayrıyc de fırsat 1 Sultan Mur t Ruml:ınn anlattıkları B zansın istediği olmuş, Şaraptar Mustafa adında bir adam trenin ya- bulmuşlardır. Sirkeciye gelmek Uzere dUn saat 19 

mas ııarın hıç b rislnc kul k asmadı İlyas Blzan3tan aldığı altınların mu· vaş gttmcslnden tst fadc etmek iste- Bu ko.zn. yUzUnden akşa~ Uzer! iş_- da 3004 numaralı otoblliıe binmiştir. 
mz ns muhasarası için y pıl hazır- kabilin! Bizansın ıstedıği şeklide ö- mış ve ba"nmaktan köprU l\zerinc at- lcmesi ltı.zım gelen banll)'Ö trenlerı l<'akat gelirken Ali otobüs blletçlsı i-
lı !ar b tınc ye kadar Rum heyet nt ıamıştır. 1 bır müddet inkıtaa uğramıştır. le para yUzUnden münakaşaya başla-
alıH:rmedl. H zırlıkl r bıt ne Rum d mlştı Fakat İkinci Murat yaptır- Fakat atlama neUcesindc Mustafa- Müddeiumumilik \'e jandarma hfı- nıışlar ve münakaşa yumruğa. dökUl-

heyetine: dığı gızlı tahkikat neticesinde Şarap nın tkl a')'ağı köprUnUn nralıklarına dise hakkında tahkikata başlamıştır. mUştUr. Bu esnada kunduracı çırağı 
Şımdı gill t r tiy s'ın Blzansa hizmet cttıC"f nl Ali, eline geçirdiği bir demiri blletçi 

d dı. fakat imparatoru uza öyley ,. h r şcyın onun elinde olduğunu SOR UNUZ "\ tsmail n başına indirdiğinden İsmail 
başından ve yUzUnden yaralanmıştır. Yakında 'Bızansta ~örU o e dı. tkınc Mur t bunun Uzerıııc 

lk ncı Murııt Bızan ° du 1 ı Bızans u ullle halletmeğe ko.rar •• • EL/•M Yaralı tedavi altına alınmış suçlu ya-
eıc t etti. İmparator l\t o 1 il o - so YL [ y vcrdı. Bunun lçın Paşalarına Şarap- kalıınmıştır. 

lu Yuvanls, n hayet en mllmtıız adam _ 
lanndan Koraks'ı gönderdiler. Koraks tar tlyası elde etmclerıni emretti. r 
Tilrkçeyi gayet güzel bıllrdl Tilrkl - Bunlar 11yasa haber göndererek 
rın adetlerin<', ve bilgiler.le dehaları- cHUnkt'trın sana Anadolu Beyler Bey 
na tamamlle vakıftı F knt bu s fer lığinl vcrdığinl> bildirdiler; fakat 
mUzakercde İkinci Muradı azmınd n 1 1 şu şartı koştular: cHam tı e oğlo.nı 
döndUrm ğe muv ff k ol madı Ko
r k 'ı çckemıyenl r, m mi k tı e i- (Ş hzadc Mustafayı) eğle, blZ anda 

han et ctt ğini, Türkl uyu tuğunu, ,. arınca 
t ıncı Mur t Bız.:ınsı lacak olursa Blzan ın q,ltınları lı tüne şımdı 
KorakS'ı vali Y P cağını oylcdıler. rUtbe ve ikbal hır ma dUşen hain 
tmp ra.ton.ın m )'etinde bulunan ı;e Şaraptar tly razı oldu. İkinci Mu
Gıritll olan has o. kcrl rln n bır ço- rat Eclırneden hareket ederek dokuz 
~ da KorakSın dU m nları ar ırd:ı. 

bulunuyordu. tnıpar tor 'M: rıoel, Ko- günde İznik'e gcld . Şehzade • fusta-
r ksı kurtaram dı. y k ı dıl r, fa bu ırada hamamda bulunuyor. 
kcnce ve ezıyetıerl b zı özl r soy- du. Mihal oğlu lznığı kuşattı; nhali 
ettıler; evinı ba arak gümU t kım- kapıları açtığından Mıhal oğlu içerı 
ar, kıymettar h lılar meydana çıkar- gııdı; kar ınıı Şehzade Mustafanın 
dılıu-. H:ora.ks tk ne :Murada takd m \•ezırliğint yapan Taceddın oğlu çık
edılmck uz re, imparatorun yoll dığı tı. Mlhal oğlunu gondcrlle atından 
~ayı ıışırmı , cvm klaınıştı. Ce- yıkarak, yUreğ nden vurdu. Fakat 

z ı ml\thtŞ oldu: Go lrr nı oydu! r Tnceddın de Mıhal oğlunun nskcılerl 
b r gozUnU 0 k dar zo 1 ç ktller ki tnnıfından parçalandı. 
Kor sın yUzU k n n ğı dondil; (Arkası var) 
tlç Un sonr obUr dünyayı bo~ladı. - --

Korak İkinci :Mur dm d unıvdı. (1) A>:ık Pnşa. Z de: ay fa 100 
r h d ( '!) ı··nuıcezden nnklcn fasd O 

Bu mu meleyı duyu c a 

Bayan Nur Tahsin hakkmda 
t:renkt;ydcn B . .n. v. tmzaslle: ayrıldı. Şlındl, iki o.y ılanberi tam~-

•--"'"d ,_ .r... ibn"lı\""" tı(;nnız bir ailenin oğlu krz.mı ile 
Gazcı..,,....,. e ~1""'""-t>.. • • ..... y t nl ı;.. 

iz yas) b. slıklı kUçlik hl- nl'jlllllanmak istiyor. :ı.p ı '."'ın 
(Oıı 6<'.k • • k d• 

1
• hlk'· ... ı tilıare de uY•!lln rıkta. nen munıı-

kii · ı z kle o rn um. .u uy ... - ··" , 
Y ey 6' ) el ip vönlum , e oğlan tarafına nıu-

lı Ulıı:ırril'.i (Giızlerln ırrı n - ., 11 ı m ' . ,'Bfı:Umtiml bildirdbn anıa ku:mı 
lı romanın sahibi ol::m !Baytın ı\ur ---' lüd. •~n hala mütereddit. Bu teı~< u ~-
Tah in nıldlr '? bat 

CEVAP - Evet, öyledır. HUse- le için ne ynpmnh acn » 
y!n ('ahit ustadıdımız, Fıkır Ha- CEVAP - Kızınız tcreddUt et
reketlerinde bu romandan uzun u- mektc ve muvafakat cevabı verme
zadıya bahSetmlş ve Baya·ı Nur mekte çok haklıdır. Saadet, ne ls
Tahsınden edebiyatımızın g\l·wı c- tlhare ve ne de st.zin mUnasip gör
scrler beki yebılcccğinl ya?.rrıfilı. mentzlc temin edilemez. Kızınız U. 
Bayan Nur Tahsinln kUrllk hiK:A- çUncü defd hayal sukutuna uğrat
yelertnl v ıklt vakit tııkt\yl' sUtu- mamak için çok hassas ve dikkatli 
nunnızda bulacaksınız. davıanmak. yeni talibi her hususta * tecrübe ile ah!Ak ve temayllllerlnl 

Ç.anukkaledc Buyan L. ş. oru- iyice anlamak ve intihap hakkı ile 

yor: 
cÇBirtclk kı7.ınt bir ı-.ne l\'.lmle 1-

kl nlşanlısınıla ela \hnnct görerclc 

son sözU kızınızn bırakmak daha 
makul ve muvafık bir hareket o-

ıur. 

Otomobil çarparak ayağını 
kırdı 

DUn saat 11 sırnlarındıı şoför ŞUk
rllnlln idaresindeki 2414 numaralı o
tomobil LAieliden Aksarnya giderken, 
Çemberhtaşta oturan Mehmet oğlu 
Halit Ülkütaşa arkadan gelerek çarp 
mıştır. 

Çarpma neticesinde Halldin ayağı 
kırılmış olduğundan şoför ŞUkrU ya
ralıyı alarak ccrrahpaşıı hastahancs• 
ne götürmüştür. Şoför bilahare kaıa
ıwıa gelerek teslim olnıuştur. 

İnönü gezisi tanzim ediliyor 

Taks.im meydanı ile eski Tak
sim kı!!lasının bulunduğu yerde 
yapılacak olan İnönü -gezisinin 
tanzimine devam edilmektedir. 
Bu iş iç.in Belediyece 80 bin lira· 
hk tahsisat konmuştur. Taksim 
kışlasının yıkılması için de ala
kadarlara emir verilmiştir. 

lwllamış, puntuna getirerek bir top ======~=== ===== 
ince ırnmaşı eteğinin altına sokarak B ı·zo N 
bacaklıın nrnsına sıkıştırmıştır. - ....-ı! 

Hayriye ile Zelıha daha bir milddct ı ı 
orada kaldıktan sonra tezgtı.hın öniln- .-SORUYQRLA -
den ayrılmışlar ve Hayriye de bllyUJ< 
bir maharetle kumaşı bacaklaı ı ile 
sıkıştırmış olduğu halde yUrUmeğc 

başlamıştır. Faltat bu esnada bir şey 
satın almak Uzere Orozdıbağa girm ş ı 
olan sivil taharri komiserlerinden Nu 
ri, sabıkalı kadınları görmüş ve peş- ı 

lerlne diişmUştilr. Kadınlar, Nurinin 
kendılerinden şliphelcndiğinin farkına 
varınca Hayrlyenin korkudan ba
cakları tltremeğe başlamış ve dızlerl 
arasında tuttuğu kumaş topunu dU
şUrmUştUr. 

Bu vaziyet Uzerine komiser Nuri, 
yanlarına sokulunca Zelıha: 

- .Aman bizi rezil etme, dıye yal· 
varmağa ve komiserden kendllerinı 

bırakmasını rica etıniye başlamaları 
para etmemiş, Nuri her ikisını de cür 
mu meşhut halinde yako.lıyarak adli
yeye vermiştir. 

DUn Sultannhmet UçUncU sulh ce
za mahkemesinde Hayriye ve Zeilha
nın muhakemesine bakılmıştır. Mu
hakeme neticesinde, Hayrlyenin sabı
kası üstlinden beş sene geçnıiş oldu
r;,.ndan, Zellhanın ise henüz bu mUd
det geçmemiş olduğundan Hayrlyenln 
llç ay, Zclihanm ise 3 ay, on beş gün 
hapislerine karar verilmiş, suçlular. 
muhakemeyi mUte:ıkıp tevkif olun· 
muşlardır. 

Lokantalara 
bak1.mıyor mu ? .. 
Dün.ı Divanyolunda firma· 

sana k pılarak bir lokantaya 
girdim. Listeye göz gezdirdık• 
ten sonra patlıcanlı kebap isle· 
dim. Getirdiler. Gorünu§Ü g.ı· 
zel olmasına rağmen bir lokma 
bile alamadım. Cünkü etli kc· 
bap, benzerine ancak bir sa
bun imal· thanesınde tesadııf 
edilebilir, son derecede acı ve 
kerih bir zeytinyagı kokuyor
du. Tabii oldugu gibi bırnk• 
tun ve kalktım. Odedıgim pa· 
rayı alırken lokantanın sahıbi, 
sadeyağın pahalılıgından, pat• 
Iıcanların zeytinyagile kız"rtıl· 
mak mecburiyetin maruz ka• 
lındıgından bahisle giiya özür 
dilemek istedi. Onn şu ev bı 
verdim: 

- Firman güzel. Fakat, ha 
rekctin bir öz Türke yakışmı· 
yor. 

Şimdi soruyorum size: 
- Zeytinyağıle patlıcanlı 

kebap olur mu? ... 

-

So 

\ 
lt 
lt 
\ 
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Eski Sporcu, dün 1 Musa Peygamberin 
:-larp Vaziyeti Ali Saminin k f eransı 

YAZAN• 

lba BRAN 

vyet • Alman cephelerin· 

. . 
(Blfp 1 ~) x 

Milllk'e doğru tevcih edi· 
a bili devam 

~~~~, .. ~~~~~~~:"~~~~ T anrıga itirazı 
Al~ yarmuı bu bölse-

ted•· Sovyetler il 
orc:hmnn• büyük kılB"~ e 
i hudut ..-eki tabkimat 
takalanada bulunuyorhır. Bu 
ple burada b~~ ~ 

ydan mubarebe9mm ~ d 
li obnaaı ve iki taraf IÇID. e 

_ı_ı_ • netice· 
veya fena ...-na 
bwl ebneaİ malaek'ıaktır· 

.---61-v~ .. Lem· 
Y.J"'''''_. • serilecfiler ye 

1 Ç~w D • ettİk• 
zi terkettiler. ~- YI ilk Ai-
te>' IM.mdan ibiırebew --ı..:ı 

rmaJan mmatuam ~-· n ya müdafaa ile 
rle ve o~ __ ......., Eler 
çakanlmıt a-• 

et orclulan ~ . bmdaed • 
bu --L--ebeMre iftarak .. 

m-" kaimi I 
çekilmeye ~ecbu!' tela:: 

o halele vazayetleri 

akat biz R~ :ı= 
ı aıal ordularile 
lanndaki tabkjpaat ~
da toplanclaklann• .. timclı: 
soar.a mey.lan ~ ___ ._. __ .. --ayoruz. Ha· 
~mı Le:.~ .a.ı 
et ..-bdi.ini ___. .ru• 

lara -~ve Alma. 
bir parp yorduktan ~ 

. ~·eçmek .. 
doinMU budur. Böyle ~ 
So~ çekilmeleri bir 

memleketin ılk TUrk spor teşekkü!U memlekette spor ancak Galatasara· 
olan Galatasaray klUbUnü kuranların yın kurulması ve Fenerbalıçcnln de 
başında gelen Ali Sami, o tarihten- ona rakip olmastle genlşiemlye ve 
beri bu gtizklc spor klübUmüziln ta- kuvvetıenmiye ba.,ıamıştır. 
rlhlni ekte mevcut ıstatisttklerc isti- Ali Sami, konferansı arasında Ga-
naden anlatmıftJr. latasaray klöbünde 16 sene g}bl u. 
Başta İstanbul mebusu ve muhar- zun bir zamatı faal sporculuk yapan 

rlr Ab;dın Daver olmak üzere Beyoğ- Nihat Asıma, denizcilik şubesinın ku· 
lu Halkevi relsı Ekrem Tur. Yüksek rulmasmda en büyük AmU olan KA
lktıeat ve Ticaret mektebi müdürü mile ve Galatasa.rayla Fcnerbahçenin 
Nihat, CUmhurtyet müddeiumumi mu rekabetıni Gal&tasaraya en fazla gol 
avlnlerinden Feridun Bagana ve Fe- almakla temin etmiş olan Y.'enerbah
ner~ın emektar sol açığı Bedri çenin eski sol açığı Bedriye hatıra 
olmak üzere memleketin tanınmış olmak üzere bırer madalya vermış ve 
8P<>rcutarı bu toplantıda hazır bulun- bu rnadalyalıp- verilirken alkışlanmış-
mu.şıardır. tır. 

Ali Sami, Galatasaray ktubUnü kur Diğer taraftan Galatasarayın eski 
duldan günden bugüne kadar geçen jimnastik hocası 'Bay Faik'e de Ga-
36 senelik bir mazinın içerisinden lata6araylıtarın alın terllc kazandık
tatlı ve acı hatıraları dinleyicilere a- lan bir kupanın götUrUlmesınc ve ken 
çık bir lisanla anlatmış ve daha çok dtsine hediye edilmesine karar wrıl
Galatasaray ile Fenerbahçe klüplerı- mlştir, muallim Faik, şımdl gözleri 
n.ln rekabetinden doğan ilerlemeye kördür ve ancak Galatasarayın ga
temaa etmiştir. Jibiyetlerini duydukça hayattan zevk 

Ali Saminin dünkü konferansı gCS. aktığını söyliyen bir ihtiyardır. 
rünüşte Galataaaraym spor tarihi ise Konteranstan sonra daveUıler ha-
de, hakikatte Fenerbahçenin spor ta- zırlanan bti!ede izaz cdllml~lerdir. 

Bölgeler arası atletizm 
müsabakalan dün yapıldı 

zur tetkil etmeSo 
akat en ,_...., ~ Atletizm ıFederuyonunun ter· 16.09.6,Halil (iatanbul) 17.23.5 
i tekmil ord..,_ Y91ıİ hudut tip el'tiği grup :müsabakalan dün 1 1() - Mehmet (Jstanbul) 
la aerptiklerini kabul et· Kadık~e ve çok intizamsız bir 18.2, Sudi (İetanbuı) 16.3 
d':':m.,,,.ı ~ büyük şekilde yapıldı. Belkan ba,yraiı - Jstanbul ta-
buhran yoktur• Zara Alman Şimdiye kadar hiç ibir atl-etiznt kımı 3.35,01, ikinc.i yine İatan-

n b!.:....:ılr y---1
-- M• .. -.L. f J •• bul ta.kımı olmu0 •"r. u7- .....-- maçı beş ib...,.. ..... aaatten az a sur- ~ 

inkılap etı11ıeclen 9'k...,. menU!tir. Çekiç - Alaettfo (lstanbul) 
ffak ohn~· Hele flln- Müaabakalardan evvel re&mi- 23.75, İMnail (Kocaeli) 20.86 

e kadar bir Abnaa ,,....... geçit yaptkJı ve istiklal mar§ını Gülle - Veysi {Jstanbul) 
•ffak olup ela biVik bq- laa- 12.29, Jeba (ıİsta.nbul) 1 1.5 1 

lin ·~ı-ı.:.- ..t-:..h.. mütea-kıp yarıtlara ba§landı. 
• laa e ~ ~~.· Disk - Yavru (~stanbul) 
L-- L _ _. __ DUT- 111111" ,,_.,.._ Müsabakaların neticeleri şun· 

~ au
1
• A~-ı-- _:-.1;..e bdar 37.33, Nejat (İstanbul) 32.76 

...,._.;;:;;;: Baltık lardır: Cirit - Varan (lstanbul) 
lalyekamuletlerainderdı. ve Minik llöl. 100 - Muzaffer (İstanbul) 50.35, Hasan (Kocaeli} 43.53 

• 1O.9, Cezmi (İstanbul) J 1. 1 Yüksek - Seüm ( latanbu1) 
de hewüz tarded3.mi7en llir 800 - Rıza Maksut Cfstan- 1.65, Cüner (Jetanbul) 1.65 

ileri barelMti vanlu:· İtte bul) 2.01.9, Kemal (Kocaeli) Uzun - Muzaffer (lstanbul) miibim Mrek-*'i ..... ı 
dır.:':_ Baltık mendelr_etlerin. 2.03.2 6.62, Çaroğlu ( stanbul) 6.56 

,,_ ~ cepL. 200 - Muzafkr (JstAnbul) Üç :adım - Yavru <latanbul) 
i cephe ile_.. iflMırliiile id 23, Cezmi (lııtani>ul) 23.3 13.39, Cemal (Kocaeli) 13.23 
ahenkli ve L •• ._._ .... _._ z~· 1500 - Rıza Makaut (latan- Sırık - Cevat (İstanbul) 
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insanlar boğuşuyor. Küçük büyük mamureler 
ya-kılıyor, yıkılıyor. Yüz binlerce genç ölümün 

korkunç pençesi ne atal ıyor 
Evvelki gün. Boğaziç.inde otu· 

ran bir dostumu ziyarete gidiyor· 
dum. V dpurda sol tarafımdiL bu
lunan .iki yaılıça zat yükac:k ıea· 
le şöyle kon~şuyorlarch: 

- Yahu, şu Avrupalıların it· 
!er.ine. yaptıklarına bir türlü akıl 
saı:dıramıyorum. (Medeni) vaıft
nı kendilerin-den ba,kalarma la· 
yık görmiyel'\ bu .insanlar bir bu
çuk senedeberi durmadan dinlen
meden amansız •bir şdtilde boğu· 
fUyorlar. Birkaç yüz yılda, mil
yonlarca insanın emeği, alın teri
le meydana Belmiş büyük küçük 
şehirler, ka.aabalar, miımurder 
yakılıyor, yıkılıyor. On binlerce, 
yüz binlerce genç, ölümüa kor· 
kunç .pençeleri arasına atılıyor, 
binlerce gemi, yolcuları, yükleri· 
le birlikte denizler.in dibine gıön· 
deriliyor. Ve bütün bu fenalıkla
rı yapmak .için akıl ve hayale 
sığmaz paralar harcanıyor. Şey· 
tanın tasavvur bile edemiyeceği 
müthlş cehennem makineleri, 
bom'balar, türlü aletler .icat edi
liyor. Geçen cihan harbinde, .İn· 
san öldürmek için sarfedilmit o
lan paralarla yer yüzündeki her 
beş nüfuslu •bir aileye bir ev yap 
mak, her on bin nüfuslu bir ka
saıbada bir hastahane. bir mektep 
vücude getil'imek kabil olduiunll 
gaz.etelerde mj kitaplarda mı bir 
yerde gÖrımÜştüm. !!u harpte ev· 
velkinden çok daha fazla mas
raf yapLlıyormuş. Yalnız lngilizler 
her Alla.hın günü bizim paramız
la yetmiş aekeen milyon lira har
cıyorlarmış. Bir adam öldürmek 
için üç yüz bin lira aarfe<Ülİyor
muş. Yazık, günah değil mi bun
lara) Bütün bu paralar, emek ve 
gavıetler beşeriyetin refahına, 
saadetine hasruaarf olun .. -el.ha 
iyi olmaz mı? 

Arkadaşı, gün gör;m~ bir filo· 
zof tavrı edaaile cevap yerdi: 

~ 1 

- Ya Muaa, eier bu sorgunun 

azal. Cemal BardakCI iyi niyebten doiduiUMı, alacağın 
• cevaptan ıbütün ineanların fayda-

- lanmaaını arzu ettiiini bilmemi.ı 

büyüdü. fik döıtdü. Zıplayıp. 
uçrad~ yerleri araayor, ke_. 
k.in, kuV'V'C'tÜ dUşnemder.ik kom· 
şuları, mai.alle,.i raha.t11z ediyor
du. Ele, aıvuca stima-z azgın bir 
at ohnU§hı. Önüne geleni ısırt)l'Or, 
arkama geçeni tepiyordu. Niha· 
yet tarlada y.onca bttti. Bende de 
her sene yealsin.i yet.ift.irecdt mal 
kalmadı. Bununla beraber at da 
yatını doldurdu, ve günün birinde 
nalları dikti. Çürüdü. Toprağa 
karl!lı. bu .suretle ya§&dıjı müd· 
detçe aldıldannı, aldlğı yere ay
n.ile ve tamamile ~eri vermit ol
du. İ!le alemde her varlık .için 
mukadder olan ik.iıbet. 

- Affedersin birader, benim 
aklım biraz kabacaıcbr. Bu aöz
ler1e ne murat ettiğini kavnyama. 
dım. 

- Dur <;yle ise sana bqka bir 
h.i.kiye anlataylm: Musa Peygam 
ber ıbir Kim Sina dağın<la Allahla 
konu§Urken, aklına e11T1İf, ,öyle 
bir sorgu ve itirazda buhınmut: 

oleaycbm, seni bu cüretinden do
layı fiddetle cezalandırırdım. 
Küataıhlığını iyi niyetlerine bağıı
J.ıyorum. Hay~ timdi git bir tar
la ıbul, ve ek. Ti ki sualinin ce
v.b.nı kendi fiil ve bereketinden 
aluant 

Muaa Pey.gamber gider, bir 
tarla kiralar, Bu tarlanın toprak
larını bir ik.i defa aktanr, ta11n•. 
otlarını aıyıklar. Tohumluk buğ
day bulur, eker. O yıl, gal'1>a ku
rak devreye rastlamamıt olacak 
ki tohumlar vaktinde açıJ.mat. tıtr 
la zümrüt gibi yetil bir h.tlıya 
benzemif. Gün geçtikçe, güneş"n 
S1Cakhiı arttıkça ekinler yükııe!· 
nıit. insan boyuna varmıf. Bag .k 
lar büyümüt, gelin sibi süzül .n ·ie 
bqlamı§. Nihayet Musa Peyganı· 
ber .bu ba§Clklann akNl g.ibi ıarar. 
dıimı, malıaulün kemale geldi4ı'ni 
görünce, elüıe bir orak alarak 
tarlanın bir başından ekinleri biç 
meie giritmit. lıte tAm bu aırada 
Tanrı Musaya hitap ederek bu
yurmU1 ki: 

- Ya Musa, buftCa zahmet ve 
emekle, aylarca alın teri dökerek 
yetiftir.ip kemak getirdiğin bu 
güzel bataklara naaıl kıyıyorsun. 
~ sapları naal acımadan doi· 
ruyonı~n. Onları neden böyle t&h 
rip ediyor, yerlere aeriyoraun? 
Yazık dejll mi~ 

- Ulu Tanrım. bu eapklarda 
tane ile saman biriMrjne karıt
mlflır. Bunların hir ar.ada kMnıa· 
aı doiru olmaz. Tane buiday an~ 
barında, aaman da kendi damın· 
da bulunmak gerek. 

Vaktinde tane samandan ayrıl 
maua. bide heder olar. İkia.i de 
ite yaramaz ftale aelir. 

1 SiY Ast iCMAL 1 
ispanyanın 

kuru nümayifi 
':f ezen: M. H. ZAL 

M acariataa. Aı..a • So•· 
yet harbine ............. 

Göıtercliii sebep, Macar tehir· 
lerinin 5oV)'et bava hiicamlan· 
na maruz bırakılm....W. itin 
içinde; Alman1ann arka11ndan 
yürümek ve 8'enİf olacajı aana
lan Rua talanından pay almak 
anuıu da olduiu batıra plebl· 
lir. 

.Diier taraftan lapanya ela 
Rua hareketine aeyirei kalama• 
llHfbr. Busünki bpan,oi reji
minin R•yaya karp bi7ik ı.u. 
aumeti vardll', So.yetleria a.. 
panyol clabilıi harbini, lııüliia 
Avrupayı deuilecek bir -.. 
veli diye k..ııa.chima ve iaya
nm bü)'Ümesille ve -=e•• 
aebep olcluiuna baiclir. ı..... 
ya milli .,...tisi ....,..W katibi, 
bu kanaatleri Pdcledi bir .... 
yanmme ile ilin edİJW •• la· 
panyollann bir aeferi be,.& lmr. 
malan ve 1Öllüllii he,ede At. 
manlarm yardlllUDa IMJ lwa 
hakkında tetv:tieı •• w •• . 
yor. 

Görünüyor ki ...... ,., ...... 
ten aianm tacllm •b ıtz. a .. 
ya,.a lrarfı l:Nr ......, -·k••· 
bulUIUIMk ilııti,..... mW'i .. 
... ~ ..,...... ........ pek .. 
ri sitmeie ve ........ - f Wr 
tekilde kartflDAia t.Ut. ... 
ğilclir. Kuru bir aiis •N ,.._. 
ca ve bir avuç wöuiilli ı•••• 
rince içi ,..._ edecek w ...._ 
fesiDi ~ kwli ... ı· ı• 
inudwaaıldlr. 

lapanya üha il.ri i • ilk 
Awupa harlM.e km.... Wr 
türli k.ar..... . ••. lllm
leket bir ...... laa& •• ılir. Yi
yecek içia lnailialelle '- ... 
lılarm eline ............ ~ JW. 
ti t..iliz ............. ... 
lis memlın' id•'n -
sön, Ahw=h· ....... , ..._ 
rik makwclile hatip ..... Wr 
tecavihöm .....,. Lanı es 
tarziye verm drte ele •••• 
etmemittir. 

l.p.nYllND limi ......... 
a..da U.,.m• •• dlil ,.. 
lriplw ınaa.. ........ . 
Viti Fnıu•ld ... - ;p. ı.. 
....,,., R•~ ...... Wr ... 
aöaiiDii ile .....-.ık,• has sili 
1c ............ ,..a.ki_ ... 
.... taaf"ayesi için ........... ... 
bette tercila etmektedir • .:.. 

0Min.k iltilramet.._ bul) 4.21.8, YJadmfr ( atan· 3. 13, Halit (· stanbul) 3. 1 3 
______ ... , ...... tahmia et- bul) 4.22.1 Dünkü müsabakalar neticesirı-
~...-a huhnelda 400 -Ahmet <lmnbul) 54, de İstanbul 123, Bursa 41, Ko· 

- AV.Um ibir zamanlar ben 
altı ayhk bir tay alımı§, yonca 
tarlasına aalıverm.İftim. Yedikçe 
gelişti, semirdi. Seminükçe yedi, 

- ey Ulu Tanrım, ey kıyamet 
ve hesap ıgıününürı sahip ve mali
ki. alemi halkettin, yer yüzünü 
den.izler, nehirler, dereler, p1nar• 
lar, lati.i ormanlarla eüekdin. 
ıgöz, gönül alıcı, nefie kokulu 
renık, renk çiçekler açan nelbat
larla ıbezedin. Boy boy. çe§it, çe
~t- !hayvanlarla donattın, eonra 
insanı yarattın. Onun erkeğine, 
c:lifiaine bu kadar l(ÜZel, mükem
mel bir ,ekil ve surat verdin. A
kıl ve zeki .ihsan ıbuyur<lun. Yer
leri, gökler.i, denizleri, tabii kuv
vetleri ona Jnünhaeır :ktldın. Fa
kat neden. ~ra biitün o aüzel
liklcri türlü ıi.fetlerle tahrip ve 
viran eckrain. Neden ibu zavallı 
insanlan binıbK ıb9'i ile, aayıaaz 
illetler. muaibederle 19lar•ba dü
ıürür, sonra da öldürüraıön, ya~ 
zrk değ.il mi) Ceta.bı Hak cevap 

- Demdt ki bu yaptığın it 
zllhiNle söriinıditiü sibi taD.ip ================------ıilla 

• Remzj <lstanbul) 54.2 cadi 38, Kırklareli .bir ıpuvan al-
-:.:~ lau barekit 5000 - f.§ref (İstanbul) mıılardır. 

;': :· dejjl. tecdit "e aya ~· Hava Kurumuna 
vermiş: 

~·~~Hl" 1 "lefme"h·ı~------------------------, olacaklar 1111? Bunun lflll a ıc; vapur arı ıı tn ı· 

Ya muvaffak ollalar da bu. k I" "ha l G t 1 . k k e 1 

- Öyledir beaim .mt Alla-

._..:_ s... bu ..... ı -..ı.. para verenler 
bir ihata ile tamamJamaja sarı anun ayı Si aze e erı o ur n 
burdurlar. Bu İle man So~· Ankara, 28 (Telefonla) - Halıç 
cepheleri üerinde. kolay ~ vapurları işletme inhisarına dair ka- J 

ayırma!k lüızum•nu ve o ameliye
nin bu neticesini ~imden öğren
din> 

d..;o:..:1dir. So.yetı-in ........ -
-11u kuvvetle- nun llyihasr wnuml heyete sevkedil-

Ufak bir f arlc 
- Bana bu ic&.JU. lba bijgiyi 

sen verdin Y aNhbi. 
Virgülün yardtmı - O bakic una o idnki. o Dalgınhlc eseri derindir ve ihtiyat orduları mi~. Hazırlanan Jlytha esaslarına 

de fazladır. SoYJNll 
tdıp imha ec(ilmeclikçe ille)'· ıöre, ımtıyaz mukavelesi !esheclilmıv 
muharebeleri d...m eder bulunan Haliç vapur .\'irketlnden dev 

>'tıniclen baflar. lete intikal eden ve halen İstanbul 

Selimi İzzet Sedea'in c:Ya· 
lova ik naaıl konupmadım ~ > 
.baılıklı fıkrasından: • 

Bir ıgazetenin bir.inci aayfa. 
sında ·bir şehir rC91'1\İ gördüm. 
Nereaidir diye merak ederek aJ.. 
tındaki yazıyı okudum. Y a:ı:ı fU: 

M. R. in cıMerhum•Ata Efen· t~iz kudretiıti ~ '\J.M'lık, se-
dU ôqlıkh yaza .. nd.n-: rUrı yaptığın .itin •"'"'1'1 yapınca 

«... Bir aralık kadan iDeri- ne cliy~ haddini ~r da .İti· 
ne 7tiırüaııwk iltedi, fakat elinıMu raza %•lkııpyonun) 

~~~~===:;~~,,~ .. ~ .. :! belediyesine ~rbut bulunan muvak
lar Umum Müdü ügura- kat idare elındekl gemiler, iskeleler, 

d 941 senesi haziranının 25 in 
ci çarpmba sünü aaat 15,48 
den 17,35 ıeçeye kadar telefon 
ı,.,.ncla y alcwayı bekledim. 
Nihayet 17 yi 49 seçe hattın 

mettJUI olc:baiunu haber verdi· 
ler.» 

«Macari.tan Kral Naibi " 
Ba,kumandan Amiral Horti, 
ordunun bepnda. •• » 

INr kua Çlkarmanwık İCİn •· itte bu tekdir ve ihMT üzer.ine 
tmclan çalcarchiı meli ......... Muaaem .,.ır.ıerı .uy.a emıit. ak
cim b1!fM8 80kaia fwlada.ıt la b.prNt ~ tö.ıbe, .ist.iifar de tayinler tamirhaneler vesair bilrunum işletme 

Merhum Ata Ekndiı.,e cake· etrnit ve AUaıbtan ad dilemif. 
tini ıbir kaZa çıkaımamak mak· Şimdi anladm mı ark~? 
eadile çıkartmamlf olmak için - Yani A~ medeniyeti 

kara, 28 CA.A.) - Açık olan ve bunlara lllve edilecek olan emsali 
bakır vakıflar mUdürlfltUne bedelsiz ve her türlü borç ve taalı· 

>'&eri Vakıflar mUdürü Remzi, Kay hUdattan vareste olarak Devlet Dc
Vakıftar mUdürlüğtıne :Malatya nizyollarına devredilecektir. Muvak
ar müdürü Hüsnü, Malatya va- kat ıdare zamanına ait biltlmum rnu
ınUdUrlUtflne Mardin vakıflar ameıat ı:e hesabat İstanbul 'belediye

Şu 'halde 15,46 den 1 7,35 

Belli 'ki biraz fazlaca bir dal
gınlık e~ri: Yannm iistüoe A
ım.iral H.orti'nin resmini koya· 
cakken .bu ıeh.ir resmini oturt
muılar. Fakat, rea&mde l'ÖrÜnen 
üç taae güzel kule ,öyle bir li
tifeye vesile ol.du: 

muharrire ufacık btr virgülün ve f.mpe19·liani ele kemale erdi 
çok ıyardtmı dokunaıbihr. Şöyle de böyle bir eme~ lü2um ba-
ki: .ı oW., dıemeık m.i jlltiyoreun. 

«... Fakat elindftı IMr kaa - . • . . . . 
Urij Şemsettin ve Mardin vakıfiar 
llrlütuııe Tarsus vakıflar memu- •ince laeflye edılecek ve tasfiyenin 
lııet naklen ve terfıan tqin e- neticeJerı İstanbul belediyesine raci 

geçeye cadar deiil, 15,48 den 
17,49 ıgec;eye kadar be'kledin 
demektir Seii.m.icliun. Sana on 
dört dalüka daha kay\>ettiriyo· 
rum ama kueura .bakma.zıın. 

«Anlaıılan kulelerden -b.iri 
'Kral Naibi, ibiri ~Ulftand&n, 
.biri de Amiral .•. > 

çakannamM için. atand-. ÇI• Bu 91Ada 'WrpQr. jnecej.im ie-
kud.P ceketi minc:lerdea kapm. tteleyıe Yan.tm... ~an 

!erdir. bulunacaktır. 

GONON 
TAKViMi] 

%9 HAZ1BAN Ml 
PAZAR 

l': 1 - Gt)N: 118 - emr: 155 
&it: 1161 - HAZtBAN: 18 

t: lllO - O-• :Hthır: .. 
.\IQT ZIW ALI IUlll -~.31 8,48 

13,17 4,32 
17,18 8,33 
20,45 13,00 
22,'8 2.oa 
3,11 8,25 

Ocreti ........ : . ..,..... ..... ~ 
ı-. ., . .. UIS. lario .. lıılııllllıı•ı ._.. ..... ..... AılıılE 

~- ........... 

Odrey Grinvud, Fransanın Kale şehrinde 
Frarnon rnektebinde İngilizce ders veriyor
du. Kara tahtanın üzerinde asıJı duran .sa
ate baktı. İmlA. dersine gireli henUz on da
kika olmuttu. Karşıaındaki kUçilk kız ço-
cuklan heceUye heceliye imlAlarını yazıyor
lardı. Odrey çocuklann haline o kadar alıt
mıtb ki artık acalp ~ıvelerine gWmüyordu 
bile ..• 

Genç kız yqamaktan bezmiş oldutunu 
hiç bir zaman bu anda olduğu kadar hi81et
meJJ11'ti. lkı senedenberi ayni mektebin ayni 
sınıfına aynı tia&tlerde ders veriyordu.İki se. 
nedenberl her sabah oturduğu sakin ve ten· 
ha sokaktan çıkıyor, tramvaya biniyor ve 
Kale fehı'Jnin tA. öbllr ucunda.ki Tramon 
mektebine gidiyordu. 'Buradan da akşam ıa
at altıda çıkıyordu. ÇUnkü pek dolgun oln11-
yan hocalık 11laafını biraz arttırmak için 
bır de sınıftaki mUzakerelere neaaret edi:YOl'-
du. Akşamlan hava ne kadar bozuk olursa 
oıaun, bıraz hareket etmek maksadlle dalma 
evine kadar yaya yijrllyıordu. Apartmanı kU
çükW. Mutbak b&nye yerindeki bir hava lga
zr ocağından ibaretti. Ekseriyetle yumurta. 
sofuk et ve yemlften mürekkep basit bir 
yemek yereli. Odrey dalma bu yemek zama
nını sabırsızlıkla beklerdi. Öğle yemetvıi ta
lebe ıle yemekhanede Yediti için blltun gUn 
hlç yalnız kalmıyordu. Odasına, odun aoba
aına. eskı gramofonuna, hele kitaplarına ka
VUfMak genç kıza derin bir baz verirdi. Ye

mekten aonra bula.tığı yıkar, Yeıt.ne ıt1ka 

EDEBİ RO~N: 

Yazan: Francis de Croisset 
zevki olan güzel kokulu Ttlrk sigara,armı 

içerek bir taraftan kitap okur, bir taraftan 
iki sene evvel ölen baba.sının llediye ettiği 

gramofonda güzel pıtıdar çalardı. 
Kıtaplan kitapçı Madam Turpin'den kira

lıyordu. Madam Turpin Fransız akademisin
den mükA.t&t kazanmJ\' Gramer kitabmın 

muharrirlydi. 

Bu eserile çok öğünUrdü. Fakat hOf soh· 
bet ve okumUf bır kadındı. Kocaaı Kale li
sesinde muallimUk etmittl. Öldükten sonra 
kadın hayatını .kazanma.ta mecbur olmuf 
ve bir kitapçı dükkAnı açrnağa karar ver
mi4tı. Odrey ile bir yaz, deniz kenarındaki 
bir otelde tanıtmışlardı. Genç kızın babası 

Perri Grinvud kalp sektesinden o otelde öl
mU!flü. Madam Turpln bu vakur ve biçare 
İngiliz kızını derhal hımayesıne alm .. tı. Hat
ta avdet para.er kalmadığı için bilet paraaını 
ve cep harc;Jıtını bile ödUnc; vermlfti, 

Kızın babaaı Perri son paraııma kadar 
her teYı bir itte batırmq ve bunun kederi-

ca ~ hrlada.» alt tat'aitnt muleeef clintiyeme-
s.d• G. SAVCI dkn . 

Tefrika No. 1 

Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 
le de ytıretine inerU ~ Cenazeelnl 
kaldıracak kadar bDe pua kabn&DUflı. Bu 
parayı da ~ lııllıdMı Turptn &IQnç ver
mifll. 

Genç kız Tra.mon mektebine de :Madam 
Turpinin tavalyeeile girnrifti. 'Bu huea8I mek

tebin sahipleri Tramon admda lki91 de alc8i 
ve pyet mtlteaasıp kadınlardL 

Odreyl bu mektebe ta"9iye tam 8D'wnda 
olmUftu. Jıluallimelerin blri81 tul& içJdJııe 

dUfkt1n oldutu w den eanaaında bir dtbıtye 
uyuklach&ı için aa.vılm... bir dlter muallime 
jimnastik hocuına Afık olarak birkaç gt1n 
evvel kaçmıftı. Bu bidiseler erruında Ma
dam Tw"ptn, Tramon bemtlrelere kilieede 
rastgebnif ve Odreyl tncııı.ce hoquı cfbııe 
almalarmı tavatye etmiftl- Kadmlara dem~ 
ti ki: 

- Qöreceladnia mW<emmel bir im, t.üsiH 
yüksek, fakat babuı öldO, kimeealz kalarak 
fakir dtlfttl. 

Tramon ıı.....ıreıertn en bU)Qltl ltilillkJe. 

rinl silerek cidclt bir tavırla: 
- Jl'uk&Nllk ayıp detil :ya.. Dedi. 
- Tabil.. Bu kız hem lnsüiace den ve. 

rebllir, hem de müzakenıl• -.umcSa sDUf
ta talebeye nearet ele eder. a. aaretıe iki 
vuife için bir tek boca ktıti plecelt, Biz de 
klı' edecekainiz. 

lki karde.f birbirleriae baktıktan aonra 
bir atnrd&n: 

- FWl& fikir detfl. Dediler. 
Sonra aonnata obefı.dılar: 
- Nerelidir'? 'Bebui ki1D11i? 
- lrlind&hdır. Dtlbltn ~ pliyor-

Jar. Babuı Jılancee&eıde if Jl&pmak istemif, 
fakat ıbUtl1n paraauıı bir iıfte tı&tırnuf.. Bi· 
H:ponunuz ki Jlılançeeter ... 

- E\oet büiyonun: Manç.eater bu,ıük bir 
sanayi .merkezidir. 

KQçek ~ JUi' wt atmap de. 
vımı etti: 

- 455.000 nttfwlu olell bu fel* ... 
K&l'dlti *8nU keeerek ICll'du: 
- Kısın aılM9i var mı'? 
- Hayır. ötalBf. Çok t)'l bir aileye men· 

suptur. HenDa yirmi dört )1l8flnda Jdbar ta
vırlı, tertıiyeH lıir kJZ. .. Yalnm. •• 

- Yalnız he! 
- İfte fU var: Yalnaı ÇOlr ... ldir. 
1kt heln9lre 'böiıirlerine baktılar •• ha

berden memnun göranrntQorierdr. Jladılm 

Turpin ..... erini eeaerek kendilerini tes
kine çallftı: 

(ArırileaYllr) 

~l Çikrvatyilti 6000 Ge· 
nel Tecim T. A. Ş. Leon Nahum 
2000, Orya Ekeport 1 000, Mah· 
mut Karamancı 700 Mahmut re 
Ciharı&ir Saıfiyurtlu 700, Melı· 

met Karamancı 700, Mayer A. 
Nahum 500, Süleyman 1118 S ~ 
Merclo Mizrahi 500, S. ve P u· 
dorokes 400, Yoııro Vaailyad 
300. Peter T. Ltd. Ş. 300, İaalc 
Bahar Yuda 300, Zühtü Kınaa 
250, A. S. Patrikyoe ıso. TM:.. 
ret "\IC lıAalit 9'ontuan 200, Ko-
ço Nino 200, Hikmet Yener 200, 
M. Sadık Afitap 150. lhr.lıim 
Göktan 15 O, Şükrü ve Alemdar 
Yeğenleri 100, Andoa Sakaya~ 
100, Jozeıf Nalıum 1 00, Mi.. 
ve Cemal 50, şer, HulUlli 2S, Ye 

ayrıca 200 lirayı az aören Setrak 
.. 00, lint. venniftir. 
-YdtUrı teberr .. t < 16. t2S) U.. 

radlr. 
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Serbest Kürsü: 

Kütüphaneler hakkında 

Okuma ihtiyacımızı karşılayacak 
bu yerler her zaman açık o~malı 

ve arzusu 
et.ini eli-

N. :leMU r Bugün LALE Sinemasında --, 

ı - Ölmlye~ - 't11

• ;~İ~;.;;B~1 
Blil'TE DA'\ • Hfilii t DİCK l'OWEL - RO EMERY 1 

FO .. iDA LANE 
Bugün aat 11 de tenzllAtlı matıne 

Her tienf! olduğu S' · 'bu de ın ha!iikırmza kul:ı.,) lık oln1ak 
ÜUlr& ilıir uzda.ıa itülaftııt Boğaziç2ıılıı her ımıntlaikasına malr;u 

olarak: 

Fevkalade Tenzilatlı 3 ayhk Abonman Kartları 

İLE 

hna.lraadaa itlbann bu 
oııtrol IOOılndeıi teda· 

·Her yemekten IODl'1I ırunde 'üc; dehi mutaıamaıt 
di lerinm ruçalayuuz. 

"~ '; . ~ ..... ' ~ . - ı . 

Işık Lisesi Müdür üğünden: 
1 bulda bu ıuw talebem z ıçın 16 t mmuzd b şlamak 

açılacaktır. 

2 k tale~ 10 temmuza kadar pazartesi, per· 
ktcbe müracaatla kayıtı nnı yaptırmalıdır. 

Boynuzları ned3n 
çıkmamış? 

.Kiiçükçamlıcada oturan es
ki devir vezirlerinden birinin 
iki hoppa ve §onarık kw var· 
mıt- Bunlar, he.rgun köıkleri
nin önlinden gelip geçerlleri., 
her kim olursa olsun, yollann
dan çevirir, garip sual ve ta
rwerle alay eder, gönül eğlen
dRirlermİf, Bir gün, Büyük
çamhcadaki Bektafi tekkesi 
dedelerinden bıri., kucagında 
bir keçi yaVTUSu oldugu halde, 
oradan geçiyormllf. Bunu gÖ· 
ren kızlar, dede ıle de alay et
megi kurmu~ hemen caddeye 
kopnuflar. Biri yanına aokul
DWf, keçiyi olqamağa koyul
IDUft digeri de dedeye aorhlU§: 
-Bu yavru difi mi erkek mi?. 
-Erkek. 
- Erkek de niçin boynu:ı· 

ları çıkmamı§ ya? .. 
Dede de bu acı tarize: 
- Ve:ı.ir kt21 ile evli degü 

de andan. 

1 (Dünkü nüshadan devam) 

1 
K!.fın ancak kaçırılmıyacak 

gUzel fılmlcr gtdeblllrim. Kışlık o· 
j d m Ş ldekf apartmanın Mecldıye· 
koyil açıklarına baJc:an arka tarafın· 
da ne gUzcl, ne fcnıhtırl Yazın da 
bayatını bahçede, denizde ve köşkün 
en vtmll. en manzaralı yer olan 
bu çatı k tındaki Odamda geçer. En 
ü t katta. olduğu için ben lbu flrln o-
daya şakacıktan tavan arası derim. 
işte benım hayatım bu kadar de •• 
Arkadaşlarım benden fazla. bir şey 

b lmıyorlar ki onlarla oturayım da 
sakın, sakin konuşayım, her h.:ülerl 
yld r amma.. Konuşmalan pek ba· 

a L Bını.z oturduk mu Anneleri! git 
lıklerl mec!Werdcn bahsederler. Kım 
k me n l iltifat etmiş: n Il dans 
etml 1 r? Filil.n ne gıymlş? Yahut da 

saçma 11 pan roman te!nka!annı bal· 
dıııırak anlatırlar. Tarihi hiç ııcv. 

mczl ki Ba'.bamın tnv.slycsilc oku. 
duğum S'i.IZ 1 Jutaplardan bah ede· 
yım Anncmın seçerek verdiği güzel 
romanları heyecanlı t>ulm zJar. Ne 
soyllyccek mühim z yarcUerfm ve ne 
de p ım d~n bır erkek yok kı, 

anlatayım. Onları dmlcmek de bana 
eıkıntı vcrdığt 1çin en ıyı ı bıaıklct 

müs bakaları, tRn , denız ve ıbah· .. 
çcdı..: dort dönmeler .. ÇUnkU bunlar 

p mize zevk veri or evet kcndı ar

kad larınıla yaptığım hep bunlar 

ve bunlaı iç n Nccdrt ağ bey bana 

yaramaz muzıp n<ll ı mı takıyor 

VATA fi ________ ....__..:...-_________ _..._....._. __ __. _____ _ 
%9. 6. 941 

,------------------------------------------~ Hangi Renk • • es'ut Eder? 
1 Haftallk Radyo Programı iZi 

Pazar (29-6-941) 
8 ao Program, Saat nyarı, 8.33 

Hafif program (Pi.) 8.45 Ajans ha
bcrlcn, 9 Hafıf Muzlk ve marşlar 
(Pl l, 9.30/9.45 Evin saati. 

12.30 Program ve saat ayarı, 

12 33 Muhtelif şarkılar, 12.4:> Ajans 
habeı len, 13 Tllrküler ve oyun ha
vaları, ıa 30 Konu ma <D<:reden • 
Tepeden> ıa 45/14..30 Ra.dYo salon 
orkestrası 

18 Program ve saat ayarı 18.03 
Radyo caz orke:ıtrru5r, 19 Fa~ul 5a• 

zı, 19.30 Saat ayan ve Ajans ha· 
berleri, 19.45 Tango ve Rumbalar 
(Pi.). 2Q Konwmıa, (Yurt saati). 

20 15 Solo arkılar, 21 Zıı-aa.t takvl. 
mi v toprak mahsulleri barsam, 
21.10 Kadınlar faslı, 21.40 Faust o
perasından parçalar (Pi.), ~.80 

Saat ayal'ı ve Ajans haberleri, 
22.45 Ajans spor servisi, 22.55/23 
Yarınki program ve kapanış. 

Pazartesi (30-6-941) 
7 .30 Program ve &a t a;yan, 7 .33 

Hafif parçalar (Pl.), 7.46 Ajans 
haberleri, S Hafif parçalar progra.
mırun devamı, (Pl.) S.30/8.45 Evin 
saatı. 

12.30 Pr<>c,"Tam \'e memleket saat 
ayarı, 12.33 Sa.z eserleri. 12.45 A· 
Jans haberleri, 13 Şarkı ve türküler, 
13.15/ H Karışık progı-am (Pl.). 
ıs Program ve saat aya.rı, 16.03 

cazband (Pl.) l .30 Konuşma mem 
lcket postası, 18.40 M.clodıler (Pi.) 
19 Kolıuşma (Mehmcdin saati) 
lS.15 Halk mWilkıal cemiyeti • Peş
rev, Saz semaileri taksim ve oyun 
havaları, 19.SO Saat ayan ve A· 
jans haberleri, 19.45 Fasıl sazı 

20.15 Radyo &"Uetesl, 20.45 Bir halk 
tllrkUsü ö~ntyoruz: Hattanın tnr 
kttsü Ziller t1l:rküsü, 

Blrlnl tın yın-rum bhin1, 

Hamınna ticrdhn klltmJ. 
Takn erde :r.Uleriıı.ln birini, 
Doniı\erde •11?-dan senindir. 

ÇJitlnl -avrum çiftini, 
Golherd c;ırteu çlttelf. 
Tnkı,·erde zlllerhı ~thıJ, 

Dönünr~ meydan ısenindlr. 

Üçünü de ya\'rurn Uçünü, 
Yal !Ada gordü ~öçllnU. 
'.lükrrcrde :r.IDerin li.çllııü, 

Döniherde meydan 8CD1ndı"r. 

2LZiraa.t takYiml vc..:tomak mah· 
sfüerı borsası, 21.10 Solo şarkılar, 

21.2S Konuşma (Hoşbeş), 21.415 Rad ı 
:ro senfoni orkestrnsr, 22.30 Snat a· 
yarı. Ajans ilıaberleri, 22.45 Dans 
müziği <PJ.) 22.55/23 Yarınki pro
gram, ve kapanış 

Salı (1-7-941) 
'i.30 Prognım ve saat a.yan. 7.33 

Hafif program (Pi.) 7.45 Ajans ha· 
berlcrl 8 Senfonik parçalar (Pi.), i 
8.30/ 8.45 Evin saatı. 

12.30 Program, Saat ayan, 12.33 
Türkçe p!Aklnr, 12.45 Ajans haber
lcn. 13 Türkçe pllı.klar programı

nın devamı, 13.15/H Karışık prog· 
ram (Pl.). 

18 ve l ayarr, 18.03 
Radyo salon orkestrası, 18.30 Ko· 
nW}ma memleket postası. 18.40 Rad 
liO salon orkMtraaı programının 

devamı, 19 Konuşma (Yu ... ·a. saati). 
19.15 Radyo salon orke.ııtras.ı prog
ramının son kısmı. 19.30 Saat aya
rı. \ e Ajans habcrlerı, 19.45 Fasıl 
sazı, 20.15 Radyo guzetesi, 20.-45 
Şan soloları - Nihad Kızıltan (Te· 
nor), 21 Ziraat takvimi ve topı-ak 

mahsfillen 'borsası, 21.10 Saz eser
leri, taksimler ve oyun havalan, 
21.30 Konuşma 21.45 Kıt.sik proı;· 

ram, 22.30 Saat ayarı A;ıans ha· 
b~lerf, 22.45 Dnns mtlzfği (Pı.) , 
22.55/ 23 Yarınki program ve kapa· 
nış. 

Çar§amba (2-7-941) 
7.30 Program, Sn.at ayan, 7.33 

Haftf parçalar ( Pl.) 7.45 Ajans ha· 
bcrlcrl, S Ha!lf parçalar programı. 
nın dc\•amı, (Pl.) 8 .30/ S.45 Evin sa
atı. 

12.ao Program, saat ayan, 12.33 
Karı.şık '8J'kılar, 12.45 ıAJ8ruı haber 
leri, 13 Karışık şarkılar programı
nın devamı, 13.15/ H Karışık prog
ram <Pa.). 

ıs Prasram, saat ayarı, 18.00 
Dans havalan (Pl.) 18.lfi KııU1JI11& 
Memleket postası, 18.25 Kntı.,ma 

(Dış politika JUi.diseleri}, 18.46 Ço
cuk ~i. 19.30 Sa.iı.t ayan, Ajans 
haberlcn, 19.{5 Fasıl sazı. 20.15 
Radyo !gazete&, 20.4:> Bir halk tür
kiliıU öğreniyoruz. Hıı.tt.anın tfirku. 
sü ziller WrkUsU, 21 Zıraat takvimi 
ve toprak malıslllkri bol"Ba.SJ, 21.--0 
Solo ~kılar, 21.2.5 Riyaseticllm
hur bandosu, r.!.10 Mtı.zik Karqık 
şarkılar ve ttlrktller, 22.30 Saat a· 
yan, Ajnas haberleri, 22.45 Caz
bs.nd (Pı.J, 22.55/Z3 Yarınki prog. 
ram, ve .ka.panış. 

Perşembe (3-7-941) 
7.30 Prograv ve saat ayarı. 7.33 

Hatif program (Pi.) 7.45 Ajans ha· 
bcrlerl, 8 Hatif' programm devamı 

(Pi.), 8.30/8.45 EMn saati. 

haberleri, 22.45 Dans mllzlği (Pl.) 
22.55/23 Yarınki program, Kapn-
nıv. 

Cuma (4-7-941) 
7 -30 Program ve sa.at ayan, 7.38 

Hafif parçalar (P.), 7.45 Ajans ha· 
berlcıi, 8 Hatif parçalar programı
nın devamı (Pi.), 8.30/ 8.45 Evin 
sa ti. 

12.30 Prognı.m, Saat ayan, 12.33 
Peşrev, Nakış Semai ve saz ııema
ileri, 12.•5 Ajans haberleri, 13 Ha,. 
fif şarkılar, 13.15/H Karış:k prog
ram (PJ.). 

18 Program ve saat. ayarı, 18.03 
Fasıl sazı, 18.30 Kon~ma, mcml~ 
ket postası, 18.40 Radyo Svır.g or
kestrası, 19 Konuşma (İktisat ~ 

ati), 19.15 Radyo Svuıg orkeırt.ara
sı programmm devamı, 19.30 Saat 
ayan, ve Ajans ha'ber!eri, 10.15 
Klt&sik program, 20.15 Radyo lga,.. 
zetesi, 20.45 Solo şarkılar, 21 Zira
at takvimi ve toprak mıı.Jıs1lllcri bor 
sası, 21.10 Temsil. 22 Radyo salon 
Ot".kcstrası, 22.30 Saat ayan, Ajans 
haberleri, 22.45 Radyo salon orkes
trası programının devamı, 22.55/ 
28 Yarınki program ve kapanış. 

Cumartesi (5-7-941) 
7.30 Program ve Saat ayan, 7.33 

Hafif program (Pi,) 7.45 Ajans ha· 
berlen, 8 Hafif programın devamı 
(PJ.} S.30/ 8.45 Evin saati. 

13.30 Program, Saat ayarı 13.83 
Türkçe plAklar. 13.45 Ajans haber
leri, 14 RiyaseticUmhur bandosu, 
14.45 TUrkçe pliUdar, 15/ 15.30 Dans 
müziği (Pi.) B 

12.30 Program, saat ıı.yarı, 12.33 
Saz eserleri. 12.45 Ajans haberleri, 
13 Hnfif tUrküler, l3.15fl!t Karışık 
program (Pl.) p 

18 Program aat ayarr, 18.03 Mü 
zık Radyo caz orkest.mEı, 18.30 
Konuşma memleket postası, 18.40 
Pi;>"ll.Sa ş:ırkıları, 19 Ko11uşma (dert 
!eşme saati), 19.15 Rııdyo orkcs· 
trası, 19.30 Saat ayan ve Ajans ha. 
berlerl, 19.45 Yurttan sesler, 20.15 
Radyo gazetesi 20.45 Fasıl heyeti 
21 Zıraat takvimi ve toprak mah· 
stlllen bor88Sl, 21 .ıo Fasıl heyeti 
prognımmm devamı, 21.25 Konut
ma (Sa.natkilrlarırnız konllljUYor) . 
21.40 Radyo senfoni orkestrası. 

22.30 Memleket saat ıı.yan, Ajanıı 

18 Program, Saat ayarı, 18.03 i 
Karışık l}IU'kılar, 18.SO Konuşma, 

Memleket postası, 18 40 Radyo caz 
orkestrası, 19 Konuşma 19.15 Rad
yo caz orkestrası progranunm de· 
vamı, 19.30 Saat ayarı \"O Ajans 

"Padr r nklerı,, 

tecr be edil b lir. 
~ 

10 KADINDA 
9 U FENA 

RENKTE BiR 
PUDRA 
KULLANlR. 

haberleri. '19.45 Çifte fasıl, 20.15 ısı 
Fena ı enktc b r pudr , yüzUnLtte m ıne ve btnn tıce !bunıfukluklst 

Radyo gazetesi. 20.45 Unutulmuş t )Ctf 
korkunç b r mnk} aj manzar mı v • zuhuru da mtuıi olur. Her vaki 

şarkılar 21 Zu-aat takvimi ve top- ma kopQ:'!ilyle .karışt.ınlnuş m~ 
rak mahsUllerl borsası, 21.10 Din· rır ve sizi olduğunuzd n daha fazla Tokalon pudrasını: kullanınız ve :ı:ıft 
leyici istekleri, 21.40 Konuşma CGU yaşlı gösterir. Tcnınızc U)gun renkte ltaç gUn zarfıtıd:ı. tenınlzde yapacsl' 
nlln meseleleri), 21.55 Radyo salon bir pudra intihap etmen n y gdnC' ça· cazip tek mmWU gorUntlz, dııiJJl' 
orkestrası, 22.30 Memleket ııaıı.t a- resı, yUzUn UzU bır tarafında bir renk mlulann l.ü: rindekı Tokalon ısnıill' 
yan, Ajans haberleri, 22.45 Radyo ve diğer tarafında b ş.ka renk pudra dikkat cduıız. T nınıze uygun reııl'' 
salon orkestrasmm devamr, 22.55/ 

1 
tecrübe ebnektir Bu tecrilbeyı he- !ntlh3bında tcreddUt elliğın.izde ıt:ıtfı' 

23 Yarnki program ve kaptuuf 1 men buglln, s iz paıasız olarak verile. tstanbulda 622 No poata kutusu ~ 
!!!!'!!'.'!'!"~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ml!!!!!!"~!!'!!'!'"'!ll!!'!';!!~~~~~~~~"'!! cck yem ve cazip renklerdeki Toka· r e (Tokalon pudrası sc.rviSi 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan: 

Mektebimlze kapalı zart usullle6:500 kilo sadeyağ alınacaktır. Echer 
kilonun muhammen heaeli 1'55"Jfüruştur. l1k temtrıııt 7~ ıradır. Eksilt· 
me 17.7.941 saat 14,30 da meklcpteyapılacaktır. (522t) 

Birçok Genç Kız ar 
Ve Genç Kadın ar 

Gençliklerine mağrur olarak güzelliklerinin temadi
sini mümkün kılacak olan yüz tuvaletine bigane 
kalmışlardır. Kadında dikkat edilmesi pek mühim 
olan nokta: Cildin incelik ve taravetini ebediyen 
muhafazadır. 
Seneler, bin bir vazife içinde çalışan ve yorulan 
genç kadınların biaman düşmanıdırlar. Bedeni . v_e 
dimaği yorgunlukların neticesi guddeler elastıkı

yetini kaybederler ve cildde (Leke) diye tavsif edi
len avarizi (Rüzgar ve güneşin de tesirile) husule 
getirirler. lfte bu gibi halatta ve bu gibi avariz~ 
karşı Krem Pertev; ierkibinin kuvvet ve kudretı 
sayesinde cildi besler ve harabiden kurtarır. 

l .. üz binlerce kadınm tecrübe ettiği ve se' diklerine ta' iye
den hali kalmadığı Krem Pertev ile gUııdc ynı,ıJacak S - 6 daki
kalık bir masajm ne gtbl harikalar yarattıtını pek kısa bir za
manda 8h: de muterlf oluaksmı7~ Krem Pertev'in yarım asırlık 

beynelmfld föhretl asılsız: dqilcllr. Ondan 1 tlfadc ediniz. 

!on pudrasıyle yapınız Bu yenı <Cıld VAT) vli.kl olacak talepte 61ZC ıncıll 
rcnklf'r > (Kromoskop) tAbır edılen en nu yeti uhtcıif renklerde nüJıl11 

son ve modern blr makıne vasıt.ısllc n 1 tı ufak paket pudra gönder" 
kan~tmlmıştır S hrdm z bir gl:lz, tam I cc iz. 
ve kusursuz bır ınc llkl re klerı m- DİKKAT. Tokalon Krem ve pıı6' 
tihap eaer. ralirmm yUlt k kalıteal saycSııı"' 

Tene gayet uygun bu yeni pudra kazandığı betten lstlfade ctıneJ 
i'Jaycs de artık makyaJlı b r yüz gi:J. g s ym mllşterllertmızi iğf~" 'tt 
rUnm lyccC'ktır. Tokalon pudra ı, lmtı. d p sahte-mukalled adi mallu ptılf ~ 
yazlı bir usul daircs nde «Krema ko· yor. Hak k1 Tokalon MUstahZal'ı:ıt' 

:~fr1:nı~e a::~~:ı::~ı~aı:~~~- :ı~b~rnrpull~ ~~::::1~.::: ;~:!U:: 
mln ettiği gibi pudra.nm cıldın yağlı ya pu yırtık açık kutuları ı.wilYe, 
tabü ifrnz:ı.tmı mna etmesine ve bu reddedınız, pullularıru ısrarla. i&td 
sureUe cildin kurumasına ve ertleş· niz. 

Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden: 
1 - Adana Reşatbey mahall~ "ide on de ar eli okul :tıfnsli 

ikmaı inşaatı keşif tutarı o an c8043f 1 a c22 'ku~ ı:ızcrlnden :ıc-· 
palı zati usu1lle e lltmeye: kdnulmuşt ır. 

2 E'kflUtmc 1717 ı9U pel' cm be gU u t 15.ao~ da vilAyrlt dtÜ' 
mı endhnenlnde yııpfıa.cağından k p ı zartlar en geç bu. saatten blf 
saat evveıtne kadar t «l:i,30 d bu hğ"ine ı:crfiml.Q d!J' 
cak't.ır. 

HiKAYE 
nUz dınmlşken gözlcrmıl ıenklerden 

ve ışıklardan lMllmllş on dokuz yaşı· ı 
mın neşe ve saadet Alemine açıyor· 

dum. 
Herkes uyandı. Odamın kapı ını 

araladım. BugUn evde bUyUk b..r le· 

Halbukı başka ağabeyler, ablalar be
nım içın: 

- Ne canlı kız! Diyorlar. 
Bu lli.bıri, 'biraz IIUfat kokusu al· 

dığım iı;ln, beğeniyorum. Onlar b l' 
araya geldi mi bir k~e ualu, uslu 
oturur saatlerce onlıırı dinlerim. O 
esnada bUtUn ağn'lığnn ve akıllıltğtm 
üst.ümdedır. !Bunun kimse farkma 
varmaz da ağzımı açıp bir şey sor
dum 111u kunt lftlharla: 

- Ey sende mı artık hızc karışma· 
ğa ~ladın Şcrrare? .. 
Kımı bıraz daha insaflı: 

- Tabii, artık knçmcı aırufa. gel· 
di? Koca kız oldu!. 
Ktmı de: 

- Siz onu bl ıkletin üstUnde go
rüp de hep çocuk mu zannediyorau· 
nuz? Dc.r. IBunlaı- pek fena özler de
ğil. bUyUdllğllmU anlattıkları için a· 
zıcık ta hoşuma gidiyor. Fakat öte· 
den Necdet ağabey duramaz, hemen 
imflar, hem d gözclrunın içme ba· 
karak: 

'Bunları muhakkak tırmandığın 
ağ-açların tepel rind kuşlardan öt· 
renmiflndır değıl mi? dcı, beni kız
dırır. 

Fakat ı.~tc bıttı. Şimdensonra be· 

On sekiz yaş 

Yazan: 
Nur TAHSiN 

nimle hiç alay edemez. Oh! ... On ~ 
kiz yaşında 'bir kız, tam m4nluılle 

bır genç kız demektir. Artık odamda 
da oocukluğu hatırlatacak hiç bir şey 
kalm8.rnalıdlr. Fakat neden? İçimde 
tuhaf bir hia var. KUçUktenbert bera
ber kaynqtığunız, birkaç aencdenbe

rl dynamadlğım fakat hAIA odamın 

k~tndeki yerınl mUbafaza eden 
maviş bebeğimden, b.r ild eenedenbe
ri, odamın kapıs:ı açık l<al8cağı Zil.· 

maıı, onu tutmak vaztfeelle önünde 
oturan kıvırcık tüylU ean aymıdan, 
büsbUUln ayrılmam icap cdeuk. Ye
ışil gözlü Blyah ıkcdlmle artık merdi· 
vc:nlerde, .koridorlarda Yllnf edemlye 
ceğiz:.. !çimdeki his yavq yava.f a· 
cılııştı. Yatağımdan fırladnn, mavi 
gtiZJU bebeğiını, küçDk minderinde 
kıvrılan kcdımi, kapmm dıbinde mah 
:tun mahzun duran ayımı kucakla· 
dmı. 'OçUnü de öptüm, öptUm. Bebe-

laş var. 
ğimlD dudakları 'bUkUlmllş, ayımın j Annem mısafırlcre hazırlıyncağı o
t;özlcrl dolmuş ağhyacak gibtydileı-. ğuk 'bfı.femn lşlerlle me gul. Hız. 
Kedim de ince, ince miyavlamalarla met.çılcı·e mUtemadlyen emirler Hrl· 
sanki şikayet ediyordu. yor. Evın bu tcUı.şındnn Uı keı·ck ka· 

Onları kollarımdan bıraktım: pımı kapadım. Gardırobu açtım B ı 
- Haydi artık, Maviş bebeğim de- geceki pcnbe tuvaltıtimlo ılk defa çok 

dmı. Sen de on sekiz ynşını bitırscy- sUslU olacağun. Bu Uz 1 gC'nç kız tu 
din, benim gfbf yapardın. vııletl ga.ı-drobuma o k d r yakışını 

Kedimin yeşil gözleri gözlernndcn 
ııynlnuyw. Kabararak eteklerime sü 
rUnUyordu. 

- Ne yapalım, Şirin, dedim. On 
sekiz yaşında. lblr kız, artık kediler· 
le koridorlarda bahçelerde lCQŞmaca 

oynıyanınzmış, buna tıen de mUtecs
sirlm ama ne çare.-

Aymıla, lbcbeğimf b rcr kutuya 
yerl~rerek dolabımın UııtUne kal
dırdım. Zaten dört beş senedir bana 
oyun arkadaşlığı etmiyorlardı. Şımdi 
gözlerimin önünden de kalkmıt oldu· 
ıar. 

Güneş doğdu. Dışarda tatlı 'bır yaz 
sabahı var. Yatatnnı heruon topla· 
dun. 

İstedim ki her gecesini çocuk rU· 
yalarımın mavilikleri içinde geçlrdı· 
ğlm on sekiz yaşımm munis sıcak· 
lıp çabuk dağılmasın. Hatıralarına 

çok bağlı olan gönlümün ıstırabı he· 

k l.. Onun yanında ıra ile duran kı· 
sa etekli elblselerlm b r çocuk .şrma
nklığilc somurtuyorlar. Na.!tle.. On· 
lara hiç iltifat etm yorum. Em n m 
ki gece giyeceğim bu pcnbc tlılden 

tuvalet bana :hepsinden daha ok ya. 
kışa.cak . Hele Necdet ağabey. Kır. 

bilir nasıl şaşıracak! .. Ona nrma ı 
yım nıısıl 'b0)1lmUş mUyttm '> 

Acaba ne d r? DUnkU gibı l n 
nl kızdırır mı" Ne söyl rse &ö 

Bu aklJam artık bUyUdllğüm 
cağına eminim.. Fakat ruçin. n n 
beni kızdırmaktan hoşlanıyor'> ı t 
onun bütün fena huyu bu .. Ve r 
çileden çıkarıyor, O ç n gün bC'n fi· 
kA.yet ederken kUçUk Nermın kula· 
ğımıı tısıldadı: 

Nccd t ağabeyin rom nla ınd -
ki kızlar tıpkı sana bcnzıyorlar, de· 
dl. 
GWdıtm: 

(Arkası var) 

Terbiyeli bamya 
güveci 

Kuzu dinin but veya kol ti' 
rafındar. budama surclile ys.I 
parçalar çıkannız. Bol su içl"' 
de bir saat kadar kaynabıı'1 ~lı 
ve kopükJerini sık sık al~ 
Sonra, yayvan bir güvecin Q'I' • 

tarafına ayni biıyüklükte "" 
tiri miş bir cam koyuı uz, Jı;'!; 
lanmıt etl rj ve etlerin üzerıı.
dc temazl runiı ve yıka~ 
bamyaları muntazam bir ıur-. 
te &ıralayını:ı.. iki kahve kafll 
tuz, yaıımşar kahve kaıığı tı e" 
çınla kuru kekik aerpıniz. oı 
rinc ince rcnd den geçirı~ 
dbrt bq so anla bir körpe l'ı'1 
vuç ve biraz da domatesli 

1 

suyu katını:ı ve fırına salı.1'11 
Pi§til len sonra, bır kap içi11~4 
ytiz gram koru un çıkarı~ U 
suyile üç yumurta. yarUtl iJ• 
v ka ığı dövülmüı kaleta .~ 
zile iyice çarpınız, köp~ ı. 
kaçmadan uzerine gc:ıclar t 

tekrar fırına sürünüz. Bet i' 
kika sonra çıkannız. 



VATAN ------------.---------------------------! 

Q Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri lngiliz hava 
kuvvetleri 

tanbul Erkek Lillel Tabliye öf· 
leni, Vefa li8e8l m1ldtlr muavinı 
t e.ytur .bkara <Jul LllleB1 mU
Ye t&biiye öğntmen!Jline, Sıvas 

okm mü4Dr muavtnt tadb. oot-

Buna ceza hlkıml 'Bay İsmail Hak
kı KUrdüzün m&afl 80 imaya çıkarıl
mak suretlle terft etttrilmiftlr. 

Ol.ENLER: 

·a ~ Zübttt KaradeniS E- Ellzıt Naklıyat Ambarı eahıpie· 

~ 
mtıciür wı tarih, cofrafya..., rinden ve .emektı harita yarbayların

Hae81. abnan dan Remzı Ergüder ölmUş, aile kılb-
igine, Kastaıl'IOIN - riııtanına gömUlmUştUr. 

~retmenl Faruk •Serimer, Zan- * D yanet işleri reisı rahmetli Rl-
k Çehkli li&e8l mlldürlUğtlne n~ fat Börekçının eşı Bayan Samiye Bö
e tayla edilm1'Jerdlr• rekçl Ankarada ölmüş. Yeni mezar

lıkta aile kabrıat&nına gömUlmUşUlr. 
* Emekli Albay Hurflt Demirelln 

otıu ;AZiz Demirel 'Bunsada ölmüş, 
aile kabrıstanma gömUlmüftür. 

man-Sovyet 
harbi 

( .... 1 ..... ) •ı•ı 

k ·i..J-tı' mukabil tau
arşı ŞlCJU4' u . k 

rda bulunmuılaTdır. Bir ço 
ı tahr.ip etmifler, d~ana a 
zayiat verclirmifl«dir, 
uk mıntakaaında tank muha
led bütün sece devam et· 
ıve bila da .... etmea-te-

ile L.k .....-.ıu 
• ___ ı.._ cloin& yarmak 
.ı ce.- L:- _ _._ te

diiımanHl yaptaiı PV --:
~'-..J :ı-.. ve acsr zar tara--. 

* Tllccardan kabzımalotlu Hasan 
Cavit 'Oaküdarda ölmüş, Karacaah-
111et mezarııtına gömtılmU9tUr. 

iane geçen ay tayin edilmiş olan 
General Kuznetzof perıembe gÜ· 
nü bir emirname netrederek üç 
Baltık cümhuriyetinde örfi idare 
ilan -etmiş ve balkı parafiitçülere 
\le Betmci Kola kartı yapılan mü. 
cadeleye müzaheret etmek sure
tile vatani vazifelerini ifaya da
vet elınüştir. 

l)ijtrnana yardlm ettiği görü
lenler divandıarbe verilecklerdir. 

F nblacle teblii ne,..edilecek 
Berlin, 28 (A.A.) - Alman ordu

ları b&fkumandanlığı bugUnkU tebll· 
tinde: Şark harp sahasında elde e
dilen büyük muvaffakıyetler!, yarın 
fevkalAde bir tebliğ ile bllldlrileceğlnl 
haber vermektedir. 

Sovyetler 
lrana yeni bir Elçi 

gönderiyorlar 
Mo.kova, 28 (A.A.) - Sov

yetler B' .. l.iği yüksek ,Şurası B. 
Smirnof' u İran elçiliğine tay.in et· 
mittir. Tass ajansına nazaran 
,imdiki elçi 'B. F.ilimonof başka 
bir vazifeye tayin edilmiştir. 

-8AŞ
/mıw.na •n•\ 
Saha o saha, 

• oyun yıne o 
oyun 

<B.tı 1 Jadde) ı-ı 
Günün birinde hususi bir Al

man treni, Lenin ve Troçki a
dında iki Rus ihtilalcisini lsvi~
reden Rusyaya taşıdı. Bunlar 
harpten yorulan Rus bünyesin
de ilk hamlede bir çöküntü a
mili oldular. Çarpışa çarpışa ka 
!;iŞ birdenbire durdu. Rus mili
tarizmi yıkıldı. Harici mücade
le yerine bünyenin içinde mUca 
deleler koptu. Almanya, yarat
mağa yol açtığı bu yeni Rusya 
ile Brestlitovsk'da dilediği yol
da bir sulh imzaladı. 

uiratılmıttsı:. _.-1...:ı:__ Almanlara göre 
abyada Prut -•lUUC yer- 'Bert Almanyanın o zaman işine 

..ı::--an& Sovyet in, 28 (A.A.) - D. N. B. A-
iatuen u- . J&naına gelen haberlere göre, Alman yarıyan rejim sonradan artık 
i taarr4 "'°ifierdır. kuvvetleri 26 haziranda !}arkta yap- yaramamağa başladı. Eski Rus 

Alman piyade ala)'l tama- tıklan muharebeler esnası11da Sovyet topraklannı bir tek elde tutan 
imha edıilıniftir· 1 hatlarının çok gerıııtne nüfuz ederek 

llna üzerinde kata anmızın bolfevtk tanklarına büyük zayiat ver bu idarenin yıkılması için Al-
ettilder.A yeai mevzilerde dlrmişlerdlr. Tamamlle tahrip edilen manya şimdi eski can düşmanı 

an eden muharebelerde 200 tanklardan başka bir çok sağlam olan beyaz Rusların tabii müt
fazla .Aııllnaa • JWmen eetr t&nk ta ele geçırilmlştir. Bir yerde tefikidir. 
· tir. d v adenize 

11
• bir tek Alman topu 15 Sovyet dUş- Yalnız ortada bir fark var. 

ijllÇemi§el' ea ,.ar man Zll'hlı fırkasına rastıam1'lard'ır. 1914 harbinden beri silahlar 
c.....a.e ıu.......O• Sovyet Cereyan eden •lddeUi muhareb,.ler ne-...,., p hudut ., " değişmiştir. İyi kullanılmak şar 
ı diiaananlD Nt ve ticeetne1e bolşevik kuvvetleri dafıtıl-

-s--; "teaôdit taar- m tile tayyare ve tank, hareket 
e yapt~ tnV -~L:..•etı_ 1' \'e bir çok top iğtinam edilmiş· h b' 

1 tam ba.r ınuv--.., ~ Ur. Göttıs göğüse yapılan şiddetli ar ındc her hesabı şaşırtıyor, 
tınıifler ve hududu MPU&I· çarplfınalar eıınuında dağ avcıları- mesafe ve zamanın temin ede

tutmakta bulunrnuılardır. mız 100 den fazla dtllpnan tankını bileceği faideleri hiçe indiriyor. 
V')ret tayyareleri dün. Şatla~ tahrip etmı.,,,ıerdlr. Yeni Rusya, hiç şüphe yok ki, 
kumda taarruz hareketlerJ Diter bir yerden blldirildttıne gö- bütün azmile çar-pışıyor. Muka
ıtlar ve .dütman tank k~ı- re, bir zırhlı alayla takviye edilmiş vemet belki de Almanlann bek
fickletle hücum etmitlerdll', olan b r Sovyet fırkw diğer boltevlk lediğinden fazladır. Fakat aca

tank ~.ip ohtnmuıtur. cUzUtam1an ile irtibatı kaybetmiş ve ba devamlı olabilecek mi? Sov-
.. c:ok kısa bir mesafeden yapılan_kanlı yet Bmiği "llleBafeye ve-zamana 

cwa, 28 (~A.) -:;: Sov- hluharebeler eanaamda tamamile im· . . ? 
b ofiei tarafına.an cu- ha edilm~tir. Dutmanın bu muhare- arkasını dayıyabılecek mı . 

. .:~ı aetretli&en Kaai bede Yerdlfi ağır zırhlı, tank, top ve Muhakkak olan bir şey var-
tebliği: motörMl vuıta zayiatı bilhassa ağır- sa. o da şudur: Harp sahasında 

et !kıtalan Şole. Vilu ve dır. yaşıyan milyonlarca zavallı, 
· bölgelerinde ~1~ 'BerUn, 28 A.A.) - D.N.B. AJanaı babalanndan korkunç hikaye-

la.nmış müdafaa mevzılerane bıldlriyor: lerini dinledikleri faciaların ye
• çekilme hareketine 4eva~ llleki Polonya Ukranyaaında cere- ni baştan sahneye konulduğu
lerdir. Bu çekilme birek~u yan eden muharebelerde bir Alman nu görüyorlar. Tıpkı ayni acık-

• ela muharebeler veril- ~'!:'1 alayı çok mu,kuı şartlar al- 1ı oyunun ezberlenip ikinci, ü-
. Kıtalannuz fiddetli muka- etmı.,ur~tıtı bir taarruzla temayüz çüncü defa olarak oynanması 

~ri icap ettiren barekl&a P Btr tümenin vardııı-. bir mevkiden gibi bir şey .. Hayalimizi, dikka-
. erdir. Bazı bölcelerde kıt- dah e• t' · · k dar zorlarsak zor 

ı~ m··ı-abil hücusnlarda. bu- a ileri gidebilmek için çok ba- ımızı ne a . • 
~ be laklık bir sahadan geçmesi !Azım ge- lıyalım, 1914 harbınde duydu-

a.lt dütrnanı aiır bır z.une· ll)'Ordu. 23 haziran akşamı işgal e- ğumuz, sonra unuttuğumuz, 
•tmıtlardır. 1 bazi dilen bu mevki çalılıklarla çevrili ı- şimdi yeniden hayretle adları-

mıntakuaında kı d ·Nehre ctden tek bir yol vardı. Neh nın tekrar edildiğini haber al-
tilnü tiddetll muhar erce rln bert tarafı 'P yadenln ve tankların dıgı-mız Pürremi...,.ller, Lemberg 

et-•••ir. Bu nuntakada c:lüt ~ ~ .. ~ ak ak sec;mestne katıyen mUsaıt olmıyan de- ler, Kovnolar bizim için niha-
lnevziler.imızı 7arm m 1- rtn balaklıkıar1a çevrili idi. Yolun yet birer isimdir, haritada bi
dıemmiyetll f:!nk tetekku • ö

15
teainde bulunan köprU ise beton bır rer noktadır. Fakat bugu"n şe

lnuharebe mey.daıuna wr• tihklın il 
r. F-ı_at L:ıtü"n .ı..u t---L.bua. e mUd&faa ediliyordu. Bt- birlerden ve ~ivarlanndaki bin-

- ou 'U .._.. naenaleyh taarruzu ancak süvari ya- .. · · 
larınuz tar•fınc:lan dUtm .. a- pabilecek ve ._1 ak bll ek- lerce koyden her bın, 1914 fa-u.. ,1 _..J.. JV u anc o aça ec d h . ..1 Ud 

..... r zayiat verdir.i.ae..- pus ti. Sllvart yolu açıncaya kadar da 1• cialannm a a ge~ış o. ç e, 
lıtıüştüor. Çarplflllalar esna· ki tank da!i topu lstlhkAmı dövmesi daha çok ve daha şıddeth tah
Pek çok eair al&DIDll ~e lbım seliyordu. rip vasıtalarile tekrar edildiği 
~tarda -sanaim elde • 26 haziran günü şafakla beraber, birer cehennem birer felaket 

tank dafi toplan Sovyet beton 13tth· bucağıdır. 
iaükametmde ınühim klmına şiddeUi ateş açtı. Ayni za- İş nereye varacak? Akın ne-

tank teıekküller.a tarafın manda Alman süvarileri de nehri at- k? · · 
declil lan ile birlı'kte yü k k ü rede ve nasıl duraca . Şımdı ılan bb' hücum tar • zere geçme zere h' . .. .. 1 be · 'l 

Bu mıntakada kıtalanmı· ileri atıldılar ve iııtlhkAm ateşıne, tU- sa ıpeız ~uru ere nzıyen .mı • 
iı bir ~ak.bil hücum le- fek ve mıtralyöz ateşlerine rağmen, yonlarca ı.nsa~~ yarın ~~.ngı ~o
neticelenerek clüpnanıD nehrin öte sahUlne varmışlar ve sır- ban keneli esın, kendı oz malı 
umumi kararafııbı daiı- lltklam bir halde dörtnala sovyet pt- gözile bakacak? Bunlann hep-

~Alman pnerali eaır yadeslne hücum etmişlerdir. sovyet si meçhuldür. Bu harp sahasın
"e harekitla a1'&adu ye. P yadesını rtcate mecbur etmiş ve daki milyonlarca zavallının da, 

r ele geçirilmiftir. ~nı çok uzaklara kadar takip etmek su- dünyanın diğer yerlerindeki 
cliier bir yerinde tuta· retile bir köprUbaşı kurmuştur. 'Bu yüzlerce milyon insanın da he-

40 tan fazla dıütmaa taa- k5prUbaşı sayesinde Alman tümeni nüz çileleri dolmamıştır. 
r«p etmifleııdir. köprUyU geçeblhnU, ve ileri yörUyUştt Ahmet Emin y ALMAN 

...,..,._.,_ Beaaraıbya mınt.ka• ne devam etmiştir. 

d katalarımız Skuleni cıv~: BJ:~Js c~!':'>hala=lfpetrol 
Ufrnana hücum ederıı:a ., 
ın •aa.i mikyasta bir taar· f(!brlnln Sovyet tayyareleri tarafm
Ve Ll L-~:..Ları- dan bombardıman edlldtttne dal!', 
· le tan-. annı &llRIR& &ovyet ve lnclllz radyolarının haber

rdir. Cuma seenı kat· leri tekaip edilmektedir 

Deniz ticaret filomuz 
Kuvvettenmesine yardım rçm kanun 
hüküm~ 1945 ye6atta kaaar uzabltyor 

Ankua, 28 (Telefonla) - Deniz rUk resminden muafiyeti kabul edil
ticaret filomuzun adet ve evsafı iti· miş bulunmaktadır. 
barile yurdumuzun deniz mUnakıWe Ha.len mer'i olan bu kanun 1940 
Kıtlyacını temin edebilecek miktara mali yılı sonun1l kadar u:zatılmıştır. 
çıkarılması için alınan tedbirler me- Halbuki müddetin bttmesinden ev
yanında devlet müesseselerUe tUecar ve! istihdaf edilen gayeye \'arıımamış 
ve TUrk şirketleri tarafından hariç- olduğundan bu muafiyetin 1945 yılı

na kadar temdidi hakkında hazırla
nan kanun IA.yihası alAkadar encö
menlerıten geçerek ınedls umumi he
yetine &e'\'kedllmiştit'. 

ten satın alınan buharlı gemltet'le 
memlekette yaptlan mümaMlleri için 

getırllecek eşyı& ve malzemellin göm-

Macar 
meclisi 

Tass 
ajansı 

(Bıafl 1 IMlıle) ı+ı <Baıtı 1 laclde) -

Cümlwrjyetine miinheret etme· Mumaileyh Macar milleti na-
sini iıtemiftir. Sovyet hükumeti mme. bu tavan edilemez taarruz. 
yalnız iyi temennilerde hulun· takbih etmiş ve mecüain taziye 
makla iktifa etmemiştir. Türkiye !erini bombardımandan zarar gö. 
ne zaman müşkül bir vaziyette renlere ve ailelerine hiklirmiflir. 
bulunmu~a Sovyetler Birliği ona Bundan sonra söz alan Baş· 
elini uzatmış ve karşılığındjl :hiç vekil demittir ki: 
bir menfaat 8Özetmeksizın yar- , Meclis rciai ber türlü hu
dım etmiştir. kuku di.Wel kaideleri hilifına Sov. 

Sovı)'et 1hükumeti 19 2 2 • 19 2 3 yeti er Birliği tarafından yapılan 
Lozan konferansında Türkiyenin taveif edilmez taarruzları pek 
Boğazlara ait mutalebatına tama. haklı olarak takbih etmİ§tir. Ma
mile müzaheret göstermiştir. car Kraliyet ıhükumeti b11 taar· 

19 36 da Türkiye Alman - hal- -uzlar dolayısile Sovyet fürli,ğile 
yan faşistliğinin tehdidi üzerine Macaristan arasında harp hali 
Boğazların yeniden silahlandırıl· mevcut olduğunu beyan etmiş ve 
masını istediği vakit Sovyetler bu .özleri fiddetle alkışlanmıştır. 
Birİiği bu ayni vazjyeti Mon-treux Macariatancla Vakum petrol 
konferansınga da muhafaza et• tufiyebaneainde çakan )'angın 
miştir. söndürüldü 

Daha geçenlerde, faşist Alman Budapeşte, 28 (A.A.) - Ste-
asker sürüleri Türkiyenin emniyet fani ajansından: 
sahasını istiia ve hudutlarına yer- Budapeıteye 60 'kilometrelık 
!eşerek hiç sıkılmadan Çanakka- mesafede kain Almas Fuzito'da 
le Boğazını kontrol eden adaları Vacum şirketine ait petrol taafı
işgal ettikleri vakit, Sovyetler yehanelerinde bu sabah büyük 
Bmiği, yaptığı deklarasyonla •bir yangın çıkmıftır . 
f.ürkiye bir tecavüze uğradığı Yangının .mak~1erin hasara 
takdirde Sovyetlerin tam bir an- uğramuL yüzünden çıktığı zanne
layış ve bıtarafıığına güvenebile- d.ilmektedir. 
ceğini temin eyledi. Yangın üç saat çalı!!ıldıktan 

Bütun bunlar, bütün dünyaca aonra ıtöndürülmüıtür. 
maiumdur. 

Bitler, Sovyetler fürliğıle Tür
kiye arasındaki bu dostıuğu boz· 
mak iç•n Sovyetıer Bırliğının gu· 
, Karadeniz ve Çanakkale .Ho
ğazları üzerinde mutalc.batta bu
lur.muş olduğu yaıanını ortaya çı· 
kardı. 

Hariciye Nazın B. Molotov·uıı 
22 haziranda bu hususta kat'iy· 
yen sardı ve tamam beyanatta 
bulunmuş oımasına rağmen Türk 
.matbuatın~n Hitler tarafından 
tasni ed.len bu apaçık yalan ve 
iftirayı .haıa bugüne kadar üret
mekte ıerar eylemesi şayanı hay
rettir. 

Türk matbuatının c Türkiyeniıı 
hakiki dostu kim ve düşmanı 
klmdiu meselesini incelemesi da. 
ha münasip olmaz mı~ 

Anadolu ajansının notu: 
Sovyetler Birlığj Hariciye Ko

miseri B. Molotov'un metni bize 
TaBS aJansı tarafından verilen 
nutkunda bu hususa dair me~ııt 
yegane cümle ıudur: 

Sovyet • Alman paktına riayet 
edilmediğine dair ithamlar tasni 
eden Hitler'in bugünkü nutku da 
keza bir yalan ve tahriktir. 

* Londra, 28 (A.A.) - Müstakil 
Fransız ajansı bildiriyor: 

İngiliz Hariciye Nazırı Edenin öt· 
leden sonra TUrklye bUyUk elçisi Rüş
tü Aras ve Sovyet büyük elçisi Mals
kl ile yaptığı mUIAkatıara pek büyük 
ehemmiyet verilmektedır. 

Bu hususta sıkı bir ketumiyet mu
hafaza ediliyorsa da Londranın siya
sı mahfillerindeki mUtalAalara göre, 
TQrklyenin, İngiltere ile çok dostane 
mUna.ııebetler idame etmekle beraber 
sovyetler Birliğine k~ı hasmane ol· 
masa bile gitgide artan bir vaziyet 
alır gibi olması yüzünden bir huzur-

suzluk haaıl olmuştur. 
'Binaenaleyh von Papen'ln Kafkas

yaya dofru Alman kıtalarının 'rtlrkl
yeden geçme.sini temin için TUrkiye
ye Gllrclatan ile Kafkasyada mUslU
manlarla meskQn topraklann verilme 
si vaadiyle yeni manevralar çevirme
sinden endişe edilmektedir. 

Söylenlldltlne nazaran, Eden TUr
klyenln Rus • Alman harbında tam 
bir bltaraflıktan çıkarak herhangi bir 
suretle Alman davasına müzaheret 
etmesinin İngiliz - Türk doatluğunun 
ruhuna uygun dtl.fmlyeceğinl Rüştü 

Arasa izah etmi9 olması muhtemel· 
dlr. 

Bunun içindir ki, her halde .Alman 
propaganda.unın eseri olan ve gQya 
TUrklyede deniz Uslerl elde etmek hu 
susundakl Rus mUtalebatına İngilte
renln müzaheret vaadinde ~lundu-
ğuna dair çıkarılan haber Londrada 
9lddetle tekzip edllhlektedir. 

ANADOLU AJANSININ NOTU: 
Ttlrklyenln tam bltar&fhktan lnlll
rat etmmt lhtlmall ll&erlne ytlrüttt
Jen tabmlnler 'e lnglltere Hariciye 
Nuınmn Türkiye büyük elçillle 
dld olan mutad mlllik&tıanndua 
birine bazı mahtllle~ atfedilmek 
hıtenllea mAnalar Türkiye ~i 
mahanllnde ciddiyetten arl ııözler 

olarak telUdd ed1lmi9tlr. 

* Berlin, 28 {A.A.) - Yarı resmt 
blr tebliğde deniliyor ki: 
Boğazlar meselesine dair Rus Tass 

ajansının verdiği tekzip hakkında Al
man Hariciye Nezareti bu hususta Al 
manya tarafından yapılan resmı be· 
yan&tı bugün gazetecilere anlatmış
tır. 

• Öyle zannediliyor ki, zamanı gelin
ce bunu yalnız Alman değil. icap e
derse elde mevcut resmi Sovyet ve
slkalarlle de !ebat. etmek lmkAnsız 

defikllr . 

~=~aup ~-~6&~~ Bu fehır Uzertnde hl~ b!T tayyare 
edere-mızın muamıere- agmam" ve hiç bir bomba atııma-

l.areketk Tunayı zorlam~~ llllfbr· HattA Romanya üzerinde da-
er l ~~aa~a m~ ili dtın lılç bir Rus tayyareeı uçma-

oı_:!_ e .. geçırilmit ve l ıı • IDJfbr. 
Salihaddini Eyyübi 

r .A~ uzere SOO eaar alın· 
• - V.11Ca 1 1 topla lula mik· 

r. 
111~t .ijıtinam edil

lol\y 
e it •nın cenubundan Bel'Q 

•dar bütün l'ürc;enuteı 
"-de balanımz hududu 
.~ 8'U'etae mUıclafaa et
ıraer. 

~ ...... ., .... .,. ..,,w-. ......... . 
. o._, 28 (A.A.) - Rea· 

""'~ llllntlba ----

Aland adalan 
Stokholm, 28 ( A.A ) - Finlanda 

JUtaJan Aland adalarına. çıkm1'tır. 
Burada nezaret için butunan Sovyet
ler, adadan kaçmıya mecbur olmu.,
lardır. 

Hitle,r'in nutku 
Beriin. 28 (A.A.) - HiUer bir &\' 

tayyare filosu kumandanını 28 ha&l· 
raada '° mcı hava muaafferiyet do
laJ'llllle demirbaç nLp.nının defne da
lmı vermek auretile taltif etm1'tir. 

Alman orduaunda bu nişanı alan 
18 mcı aubaycbr. 

dirildi. 
Salahaddin Yuauf bin E)oUb, 

1137 de doiınut. 1193 de öl· 
miif, Mıa1r ve Sariye melikidir. 
SaWaaddin üçtindl Ehli Salibe 
karp bU,uk munffakiyetle 
micaclele ebnİf bir kahraman· 
dır. S-libaclclin 1174 de M111r 
Meliki obnut .. derhal, o -
...... ~ elinde bu-
lunan Şama ft SmVe7i uptet .. 
mittir. ........ hedefi 1uriati.. 
1...ı.n FililtWea atmak Ye 

Kudiili ele aeçirmekti. M._ 
liman haalann katliima ..... 
rablmua bu fikrini talaakbk · 
ettiamei• • ..ne olnmt Ye c1 •• 
hal Filiatini İltili ederek Ku· 
dU. Krah ( GQ de Laaipan) ı 
eair •tmittir. 

Mıaırda aaltanat süren E,U· 
biye deYletinin buiai olarak 
22 ..... tahtta kalan S.W..d
clin, Awupanm w tua&nclan 
akm akm plen Ehli Salibi w 
1ercle tamamile mailip •e pe
rİfaa etmİf, nice nice prem Ye 
knllan .... etmİftİI'. 

Ne Almanya imparatoru 
( FNcWric BarberOU1M), ne 
Frama Kralı Fhilippe Au
,_.e), ne ele lqilt-. Krah 
{ Atlan,urekli Richard) Ku
~Uaü iatirclada maffak ola· 
ma= ve hepli de matlup 
olm ır. 

Garp eclebi1atı, Salüaddi
nin ceaaret •e feCUtİni, iticla
lini hilırmet Ye ha,ranblda 
1acl9b11ittir. 

Salahaddin Şamcla vefat et· 
aüttL 

1 Amerika 
lrlindaya mühimmat 

gönderemiyecek 

B.Ruzvelt alüminyum 
sıkıntısı çekildigini 

ifşa etti 
Nevyork, 28 (::A.A ) - Roosevelt 

bugün gazeteciler konferansında be
yanatta buhlnarak Irlandaya bir mik
tar eil.Ah gönderilme 1 meseleslnı tet
kik ettıtınl, fakat mühimmat lıstllıt

sal6tı hattA Amerika lbtıyaçıannı 

k&J'llllaınak bakımından bile ntsbeten 
ağır gittiğinden mOhtmmat gönderi· 
lemlyeceğlnl beyan etmışt r. 

Rooeevelt, Irlandahlarm sılAlıtan 

başka daha bir çok şey istediklerini, 
fakat bunlardan çoğunun temin edl· 
lemedlğlni söylem ' ve lrlandaya ya
pılacak esllha yardımından evvel mü
kemmel bir Alman hücumuna karşı 
Irlandanın mtldafaa edllecett hakkın
da bu hUkt\metin teminat vermesi IA.· 
zım gekllflnl llAve etmiştir. 

Irlanda ' mdlye kadar böyle bir te
minat vermemiştir. 

Roo evelt, bu beyanatı arasında 

harp sanayl\nın ammınyum noksan
lığı karşısında bulunduğunu da ifşa 

etmlştır. 

Suriyede 
(Bali• 1 illdı4tt> ""' * 

yen diğer bir kol bu mevkii işgal 
ettikten sonra düşman rnukave· 
metile karşılaş.mı.ştır. Ayni za· 
manda ileri harekette buhınan 
İmparatorluk kuvvctlerlıUn kısmı 
küllisi ııahıl boyunca 7 kilometre 
daha .ilerliyerek Beyruta 25 kilo
metre kadar mesafede bulanan 
Kaauba'nın şimalinde lvacffye 
varrnıılardn. 

Sah.il yoluna haklın bir mevki
de bulunan ve müttefik kuvvet
lerin cenahını tebdit etmekte olan 
F ranuz topçusunu ıuıturmak iç.in 
kuvvetli ıhücum müfrezeleri j]eri
lemiflerdır. Su müfrezeler müte
addit köyler işgal etmitlerdir. ln
giliz donanması Sayda ıle Beyrut 

Alman deniz üslerine 
şiddetli hücumlar 

yapb 
Londr 28 (ı.A.A ) - Haber alm• 

dıfına gören lnglUz hava kuvvetıerl 
cuma gecesı Ahnanyanın denız üsle
rine ve ağır endüetrı merkezlerine 
karşı taarruzlanna de\ ıım etmişler

dir 
Klel'de doklar ve ı şaat tezphlan 

şiddetle bombardıman edılmtştır. 

Rh n'de bqlaca taarruzlar Kolonya 
ve Dusseldorf'un endüstri müallele
rl Uzettnde leksıf ed mlftir. 

İı,gal altındaki topraklarda bulu
nan tayyare meydanları da bombar· 
dıman edllmiftlr. 'Bir İngiliz bomtMır
dtman tayyaresi kendine taama e
den bir ~an av tayyarestnl dtl-

ftlrmn,,tOr. t 
Btltlln bu harekt.ttan Hd lngiUz 

tayyaresi &önmem~r. 
Londra, 28 ( A.A.) - Allnanıara 

karşı 24 saatllk. denffen hOcumlara 
devam eden tngltız tayyareleri dün 
gece Almanyanm fimallnde ve ly'a1 
altında bulunan Franaada aakert he
deflere taarruz etm~ r. 

LIHe dekı çelık faltrikalarma yapı
lan hücumla laanı:tz en ytlkaek nok
tasını bulmuştur. 

Alman tayyarelerinin İngtlterenbı 
~arp kısmı üzerindeki faalt)'etleri a
yıf olmu.,tur. 

Amerikada 
Otomobil ve kamyon 

imalatı tahdit 
olunacak 

V~ngton, ıa (A.A.) - 1.
tihbarat .bürosu müdüni B. Ris· 
gers min, müdafaa atiy.açl.mı 
temin etmek .ıç.İn eV'ftlce bir ka
rarname ile yuızde 28 1tİ9betiede 
indirilen otomobil ve k~on 
iınalitı 'haddinın daha ziyade 
tahııüt edileceğini bilclil'ftlittt. Bu 
vaziyeti göriifmek wzıere bütün 
otomobil fabrikatörleri 2 tem
muzda yapMac:ak bir toplutıya 
davet edilnıitl«dir. 

ar&11nda yan yolda bulunan 0a- Alman ordusu 
mur'dalu Fransız ıDatlarını bom-
bardıman et~işur. · 
Şamın cenubu garbiainde ~r

ceayun ·un firnalinde ilerlemekte 
olaa müttef.ik--auW"VetlCI' H..0.
ye'nin .ıki kilometre k.dar ce
nubunda Firusi'ye yaklaşmıtlar
dır. Bu mıntakadak.i Fran11z düm 
dar müfrezeleri Fransız k181Dı kül
liaine iltihak etmek üzere ricat 
etmekte~rler. 

Müttefiklerin IHabaya'yı mu
hasara etmek maksadile Geri.as 
bani'y.i tuttukları ogörülmekteclir. 

Tüdmür' de de ayni tabiyenin 
kullanılacağı anla§llmaktadır.Müt 

(..,. 1 lmlıie) -

Ecnebi kaynaklaıdan :m 
diiinc gore, Sovyetler 
karl}I taanvza geçilmeden bır sün 
evvd ordu rue81l81 DU! partisine 
tiddetle muhalefet etmifür, Nu.i 
partisi Soıv,oetlere taama edil
mesine muarız ve Buyük Bntan· 
yaaıa zaptına tqehôüa o'-nm .... 
na taraftar bulunuyordu. 

Hitler ordu l'ÜeNıllnın fiKUıe 
iftira etmit ve Ou .... Al 
ınant'ada iktidarı orduya teslım 
eylemİfbr. 

tefikler bir çevirme hareketi ya- ========-=========:m::== 
parak Tüdmür'ün 100 kilometre Gayrimenkul 
kadar cenubu garb.iainde Sababı-
yar' ı İfgal etmi§ler Ve Fransız satı, ilanı 
kuvvetlerinin Humus iatikamet.ia. Beyotı. Sama ......._.. 
deki rical thatlarmı keırnitlerd.ir. Upilttndm· ~ 

Kahire, 28 (A.A.) - lnsiliz Ayşe C<>kaerinl• He JlanM' lllh-
Ort~~rk umumı karargilunm medln şay:ian ve ma,tereken ..._ 
teblıgı: • sarrıfı bufunduklan Kammpefada 8t 

Suriyede müttelik ktıV'\letler, nanp&t& mahalleelncle e9k1 y_.. 
Şam - J-lurnuı yolu boyunca Ş.- yeni Yumak aokaamda 31 .No .. 
mm tima)j garl:tiainde ve ş.imalin- yU& elil lira kıymeti muh&mm 
de ileri ,.Urüyüılerine devam edi- de 12 kUsur metre rrwrabb9I ..._.. 
yorlar. hal •tblyealnde bir ana fUYaun m-

Mclbuk i!fgal edHmiştir. Mer- lesi zımnında açık arttırmaya kooul
kcz ve sahil mmtakalarında mev- muştur. Gayri menkultın evsaf ve 
zii faa.liyetler olmuştur. hudutları ve •atıf şeraiti doefaaında 

Kahire, 28 (AA.) - lngiliz mevcut vazıyed zaptı ve prtname
hava ·kuvvetleri Suriyede Ve Si- sinde yazılı olup herkuln cörebllnıe
renaik.' de 2 3 tayyare tahrip et- 111 i~ açık bulundurulmaktadır. 
mitler ve diğer tayyareler,i de ba- Binncl açık arttırması 23 7.Nl ta,.. 

sara uğratmışlardır. r hıne mUsad f ç&l'f&JDba stınO 8&&t 
Vifi kuvvetleri mukavemete H,30 d&n 18 30 a kadar 'Be:votıu Sulh 

çahtı)'or mahkemeleri kal9111 oduında ve,,.. 
Viti, 28 (A.A.) _ Frane.z kAtlp nemtnde le. ve k gayri men 

askerleri Surivede muwlf.akiyel kul ııatıfma dair ahkl.ım ve 8&tıf 
le mukavemet ediyorlar. fngiliz ,,artnameat mtlnderecatı ctairtııbıde 
tayyareleri Rayak haYa meyda- icra edllec ktir. Jıluh&mmen klJIU
nında bazı Fransız tayyareleri ha. tın yUzde yeınu. 'beflni bu1'ı&CIJlı 
sara uğramıştır. İngiÜ.Zler Oeyri- surette ikinci ~1 2 8 9'ı cu 
zor meydanına da taarruz etmq· marteai B&&k t lO dan 12 ye kldar le-

le d . ra edllere en çok arttın.na kaU or ır. 

F - _ı. ı . p 1m· larak ihale edilecektir. Pey __.. 
ransız ıaıtAer ~rı a ır mın- yüzde yedi buçuktur. --~ Jf-

takası etrafındaki vahada kuv- ti k edenlerin blltOıt ıt l 
vetli bir mevzii almıtlardır. lng•· d ra KA... 

1 
ldukl fel'~L.~~ -

lizl ·1 L _ıikl • h d en ve•._nm f 0 arı Ve vucnuı. ,,_ 
er ı erıecı erı ııa a a mevcut Up bulunduklan addedilerek 

kuyulara .güveniyorlardı. Halbu- dan itirazları mesmu olmıyac:a: 
k.i Franaazlar bu kuyulan vaktü aalıf sOnUnden evvel gayri ntenkuHl 
zamanında tıkadı:klarından bu gezip görm eri \'e ta•a maleına.t .ı. 
kere İngilizler su bulmak ıçin yüz. mak latiJenlerln iMi H No. ne nıeh
lerce kilometre uzıaklara gitmeje keme beş k&Ubtne mOi'ecaat etıneıe-
mecbur kalıyorlar. r illn oluaur. 

Seyidna ifsal edildi 
Londra, 28 (A.A.) Surlyecle HUr .... hll lldncl ttllıa M.......,__ 

Fransız krtalarr Şanım ~ Jdlometre daa: 
şimalinde bulunan Seyidna Dl8\'k1iııi 

if&al etmişlerdir. 

Şam bombardımanında öl..ı.r 
Londra, 28 (A.A.) - Reuter ajan

sının Surlyedeki müttefik kuvvetleri 
nezdinde bulunan huaual muhabiri b ı 
dlrıyor: 

Alman tayyarelerinin Şam llzerlne 
cuma günü yaptıkları hava hUcumu~
da 70 kiti ölmUş, 200 kifl yaralaıımlf 
ve 100 den ftz!a ev hasara utramıf· 
tir. 

Jıllftia Gözem l:skenui Nepin Ll· 
mlted firketınln teklif elmif old$ 
konkurdatonun rnllza.kerealne devam 
ve idare azalarının mNbuk m ... lleri 
UcreUerı takdir ed imek tlze alllCak 
lıların l'l. 7 941 pe~mbe gtlnü uat 
11 de dail:ılde h&&ll' bulu malan el& 
re kararile tlln olunur (5725) 

ler 
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1 1 1 On ı r ı n ı tanıyalım 
Şükrü Gühin: 1922 de lstan· 

bu ıda doğdu. Gayr.resmi !eşek· 
k · erde yel ştL Kın ada klü
bund O) nadıktan sonra Pera 
k ubunde gözuktü. V c geçen se
n de Beş ktaş:ı intisap ettı. 

Feyzi Unan: Feyzı bugün za
tn n zaman Besiktaş takımında 
ver a makla beraber onun da 
IJu nku Beşiktaş takımı arasın
dd smırfi anmak bir vaı.ifedir. 
Çunkıi takım•na büyuk bir emek 
ver ı · tir. 19 1 O st-nesindt" Şiran
d do· n Feyzi Rume:ıhısarında 1 

b:r uddet oynadıktan sonra 
Kur.u uş k ıibünde yer almış ve Beşikta~ın banisi meıhum Şeref 

Galata~arny on birıni bugün 
için Osman _Faruk, Adnan - Mu. 
sa, Enver, Salim _ Sa fi.hattın, 
Mustafa, Arif. Eşfak. Mehmet 
Ali o~arak sıralayabillrız. S:m 
.ırmızılıların başında Ziı:ıgal şir
'.eti müdürü profesör Tevfik J-\li 
ou.unuyor. İdarf"ci olarnk ec;ki 
milli ta~ım sağ açığı Leb'ebi 
.w1ehaı edin nezareti altında yeni 

n •aj e etlikleri b:r fngiliz antre
.ıör tarafından ça!ı~tırılmaktadır-
ar. 
Sarı kırmızı takım bugün için 

diğer rakip:erinc nazaran genç 
oyuncu.ardan müteşekkıldir. Ga
:atasnray on b"rin"n lıayat'ar:r.ı A hare Ses ktaııa intisap etmiş-

'-""~-~.--~~~&>.;,,;,._.---..,N 
tır On 11enedenberi birinci ta- Klüplerımi.Ln irinci takımın 

teşk.i eden oyuncu. rın hayalini 
ıkı tarnfa sıra. dııtlan onra, bı:. 
k,up~eri kı :r er ıdare ediyor 
Bunınrı dn tanıtma • c.zım geu 
} or. Bunu do o z mümA.lİn mer 

ısaca "Uraya ku) detıneğe ça. şa
cağız. 

1i o .. rak sım al-

.. 

,, -

• • 

İbrahim 

larında yer aldı ve Peradan ayrı· 
larak eçen l!f'ne Beş.ıl,ta a ınti
s p cttı. ~!ucum hattının muhte
lıf yer erınde oynuyor. 

Hakkı Yeten: Be iktaşın bir:n
cı t kımının suriık y"cisı Hakkı 
191 O da \l odınede doğdu. Bu 

oyuncu M tepe A keri !i
s s n merhum Ş refın gözune 
çarptı. f.sa en Be ık.tas kuçukle
rınd d oyn mnkta idı. I,k defa 
o ar k lT' i t kımla Sofyn seya·; 
!h tine ı r k etti. Ve Bu garlara 
karşı merkez nıuhacım oynadı. 

Bundan sonra merhum Şerefin. 

gayretıle Askeri liseden ayrılan 

Hakkı Be "ktaş bırinci takımının 
esuslı rukun eri nro.sına karıştı. 

Dıyebiliriz ki. bugun Beşıktas ta
kımını en rıısı. b ,,· ile tek ba ı- .. 
na ı;uruk oy.p got~ruyor ve mu
v f kıyet ermde amıl o u;ı;or. 

İbrahim Kusdcr: 19 14 te lz
mırde do an İb ahım futbo a lz
mırde b adı ve lzmırde par 11-

dı. B uh re lstanbu 1 e ere. 
Ga t araya girdı. Bır mud f't 
Gaı t..-ısarnyda oynadık an c.ınr 

malum lhadısclcrle Gune~ k ı.:bJ 
tr. ekkiıl edince bura) n geçtı. 
\ e kapandıktan sonra da b .ı ... -
tnşlı ar ara ına k rı tı. E' uaır, 
çocugu d ı vardır. 

Şeref Gôrkey: 1913 de 1 t n

bu d doğan Şeref de m rhur,ı 
ve yetı tırd ~ 

\ e k ubu de Be-
n k:-

1

. kta tır. M ı O) unculanmud n· 

mu.ıvm dır. Geç.en sene evlenmiştır. 

O'l.n maktıu-lı" 

Yavuz 

.. 

Rifat 

I tebe şu aya k ycıetme.;e ça.ışa· 
cagız. j 

Be~iktas deyince nıç şüphe; 
yok Kı; .cterha. göı.önune meıhum 
._,erci geıır. :ı ret " uo.ı lÇln ha-

• >atını ıstını<ar edercesıne ça.ışll. 

l•nun en b }'ut. f'me..,. ÇOı.. 6 VU•~· 

1 

.ıbı.inıin muvcııru .... J et eı.n1 gor
meKtı. O vyıe o r eser bıra ... lı Ki, 
rahat cıoşecı'nue c ued yen azap 
du) madan m .... e •• n o.ar k } at · 1 
caK, onun ısmı ae Be ıc a .ı arın 

1 
ka • .t>ınde dunya duruu ... ça yaşa

·~ yacaK ır. ~ eı bu eserue o.me· 
r.ıış ve )'-' m.ı;;t oır. 

j lıeşiktası ou~.1-n Baba Abdüı-
• .ıcıır. aoK~or ı ecınct .. n t ıa,. .... ı 
ız..1" irıi, ı~ıı:.n ar U)~Ur, Doı.:.tc,r 
namııe marur r t. ıın1, Abduııah 
idare etmcı<,c.U r. ı ccmctt.n ~ <lK ! 
.Kı kıubune her h.ı.r u }ardım.ı:ırı
ıe. aıgerıerı ae 'ı..ctıL.enıe ça.ı~

n•a,.taaır.nr. 

emeı\11 .uu .. .noen 
arıs:a.da.,ıaru a ndır. ve bug~n n
\ .ı.et me"" n g, edyor. 

Kıiıbun JKıncı reıs ıg.n1 dok.or i 1ı 1ecmett n 1-t ı.Kı una_esındc bu· ı 
, lundurmaKlaaır. 

Muhasebe ııı.erini eskı Sü!ey
mnnıye ı., seneıerce tcsK.ııatta çcı
.ı,. nış :V unlar Ü)6Ur tedvır et· 
meKteqır. 

I Bugjn Bcsıkta!I kliıbünde en 
' mühım ro.J Uoktor r en.nı oynu

yor. Gerek k.ubun ve gerekse ta
kımın idaresı bu aıkada,ın ı..ize-

• rindedır. f:.sk1 darecı,erden Ab
dulıah da kendısıne bu işlerde 
yardım etmekte'dır. Rehk Osman 
da antrenör ugı.inü yapıyor. 

Galatasarayı da kimler idare 
etti ve kimler kurdu deyınce ılk 
akla -gelen is m, bu k ubiın bır 
numara ı azası A i Samidır. ra
kaı Ali Sami ile beraber Yusuf 
Ziyayı da saymak bü) uk bir ka-

J 

dirşinaslık olur. 1 
Bugünkü idare hcyetının ba

şında Tevfik Ali bulunmaktadır. ,--,'"""""-,.,..-.,...,..,~. ..c . ...-.~--~~ 
Arkadaşları dıı Adnan Ahıskalı, 
Leblebi Mehmet ve iki Fuatlar· 

Sakır 

1 dır. 

GDI tas r y 
Galatasaray klübünde de ida

ri vaziyette en mühim rol Leh-
• lehi Mehmetdedir. Umumi kap

tanlık vazifesi uhdes.inde bulun
maktadır. Leblebi Mehmedin 

spor işlcrındeki yardımcısı da 
Ahi.ettin Şahinbaştır. 

I Muhasebe işlerine iki Fuatlar 
l, bakıyor. Adnan Ahı:;kalı son 

1 günlerde mesaisini daha ziyade 
denız işlerine vermiııtir. 

~·~-,,~~··----~<ı:: --~~~~·~-~~-

Beıiktaf - Galatasaray klüplerimiz bundan evvelki bir karşılaıma da 

Mustafa Gençsoy: 19 2 3 d 
Balıkesirde doG.muştur. Beşıktıı 
sağ açığı Sabrinin kardeş dir. 1 
tanbulda ilk tescil edildiği klu 
Galatasaraydır. 

Arif Sevinç: 1917 de Konyıı 
da doğdu. O kendisini Ankar 
Demırspor klübünde tanıttı ' • 
Ankaradan geçen sene İstanbu 
gelerek sarı kırmız1lılar 
karıştı. 

Etfak Aykaç: 1918 de lstan 
bulda doğmuştur. Öz Galatns 
..-aylı olarak sarı kınnızı takımd 
Eşfakı gösterebiliriz. Bu sene c' 
lenmistir. 

Mehmet Ali Gültekin: Meh 
met A li Konyada doğmustıı 

Tahsil ve vaı.ifc dolavısile İstn 
Osman 

O . man İncili: 1916 da lstan• 
bu .... .ı uoğdu. O sman iık defa ls
tanhu.spor t>liibünde oynamış ve 
L.rınci takımda yer aldıktan son· 
ıa Ankaraya nakıederek Ankara 
<...uıciıne ınt.sııp etm~ştır. Ve An· 
karadan da İstanbu.a -gelerek 
Ga atasaraya ı;:rmiştir. 

l uruk Lnrlas: 1916 da İstan• 
bu.da doğmuştur. İz.mirde biı 
m:.:ddet oynadıktan sonra İstan
bu da ;,k tescıı edııdıği klüp Be· 
ııı.. ... laşlır. Beşiktaştan Galatasara· 
Ya gcçmıs. b.rınci takımda yer al. 
dı .tan sonra Güneş klübünün 
iıK birinci takım azaları arasına 
karı~mış ve Güneş kapanınca da 
tekrar csk.i kliibii Gaiatasaraya 

avdet etmiştir. Halen takımın 
kaptanıdır ve üç sene evvel ev
lenmiştir. Milli oyuncularımız
danHır. 

Adnan İncirmen: 191 7 de iz. 
mirde doğmuştur. Jlk oyunların. 
lzmirde oynamış, İzmirdc parla
:-..:ıştır. \f e biıahare İstanbuta ge
lerei\: Galatasaray klübüne ~nti
sap etmiştir. 

Musa ::,ezer: 1914 te İstanbul
da doğmuştur. Karagümriik fd. 
man Yurdu birinci takımında 
uzun mü<idet oynadıktan tonra 
Ank.araya giderek Ankara Gücü· 
ne intisap etmiş ve tekrar lstan• 
bula avdetle Galatasaraya git 
miştır. 

Enver Arslanalp: 19 1 7 de İz
mırde doğmuştur. lzmirde par
lamış, tahsıl dolayıs.ile lstanbula 
geıcrek Galatasaray klübünde 
yer almıştır. 

Salinı Şatırzade: 1916 da Trab 
zondn doğmuştur. Trabzond" id
man Yuraunda bir.incı takımda 
seneıercc oynamış ve oradan ls
tanbuıa gelerek Galatasara) kliı
bune girm.ştir. 

5alahattın Uluay: 191 2 de İs· 
tanouıda doğdu, lstanbulda hu· 
suısı bir kıiıpte bir müddet oyna· 
d,,,tan sonra, lstanbu ıspor kıübü· 
11un muessısı eri arasına karıfml§, 

laKını ve umumi kaptanııktarını 

yaptıktan sonra Giıne!} klübünc 
dahıı oımuş ve Günes kapanınca 
Cla Gaıatasaraya gırmıştır. Bır 
muddet takım kaptanlığı da yap· 
tı1'tan sonra bu vazıfeyı Faruğa 

bırakmıştır. Bundan üç sene ev
vel evlenmiştir. Bir çocuğu var
dır. Milli oyuncularımızdandır. 

bula gelmiş bu sene de Gnte.t 
ray klübüne intisap etmiştir· 

Cemil Görgeç: Cemil Jztı1 
doğmuş ve İzmir takımle.1 

tanınmıştır. Onu evvela lz1t1 
kımlarında müdafi olarak 
dı.ik. lzrnirden gelip Galatll 
ya intisap etti. Ve sarı kır:ril 
kımda da merkez muhacıın 
kiinde yer aldı. 

Galatasaray takımında b\I 
r 

ne yer alan oyuncular arıı 

Bülentle Halil var. Bülent J 
pek genç bir oyuncu ve hı.I 
hattında oynadı. Halil de 11111 

hattında yer aldı. 
Kalede bu sene Sa m g<.. 

dü. Saiın Fenerbahçe genç,'. 
rasında vetişti. Sonra fstı: 

spora geçerek birinci takıırı 
nadı ve bu sene de Gala~' 
blar arasana kauşta.. 

'< 


