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Usul bilmeyen 
adam aranıyor! 

Amerika çabuk iş başar
hlak ihtiyecHe her türlü 
kuruıu usuUeri çiğnemiştir. 
Bi2inı de lstttctll Harbinde 
tuttuğumuz yol bu ;di. 

'tlZlft: A~ Emin YALMAN 

15S irleşik Amerika, :usul bil-
nıiyen bir adam aramakla 

~dür.· Çünkü kendi hesa
~ Çabuk silihlanmak ve tn
tütereye tesirli surette yardım 
~ek için ça.bttk i§ görmeği, i
~ı:: .. tesirli surette gayeye sa
.. ~~ zaruri sayıyor. Halbuki 
~Ullere ait istibdat, memur ka
i:;· neme lizun zihniyetini do-

an dar meeuliyet ölçüleri 
:uk ve iyi i§ görmiye mani-

Darı anın 
Yaphğı gafı 
anladılar 

Söylediği sözler 
tasrih olunuyor 

Türk - Fransız 
ananevi dostluğun
dan bahsediyorlar 

c\ınerika hükumeti, millitınü
~ya ait maksatlarla İnilyar-ı 
1 dolar kıymetinde sipariş- ~.,:-.,,,,,,.,__, __ 
eı- "ernıiye hazırlanınca satın 
~a komisyonları, türlü türlü 

Jt 
Genenı1 de Gaulle; Kahirecle Ge aera1 Wavell, ee...ı CalrouK, "'8iiz Mı.a Marep]a LOftlmore 

ve General Spema91a bir •ada 

Suriyeye doğrul Veygant 1 Hitler-Mussolini 
Alman akını Dö Gol' e karşı Sulh siyaseti 

devam ediyor harekete takip edecek 

Kafile sistemini kabul 
harp demek 

• 
geçmıyor Brennerde ha hususta 

mutabık kalmışlar 

' r 
Hitler'e 

Göre Amerika 
istilası 

Ayın istilası 
adar hayali imiş 

Alman menfaatleri 
milletleri esaret 

altına almak degil 

B. Roossevelt 
diyor ki: 

Ne sulh teklifi 
mahiyetinde ne de 
herhangi bir sulh 

müzakeresi yoktur 

B. Roosevelt 
Almanyaya aldanan 
kimseleri itham edigor 

Vefington, 6 (A.A.) - B. 
Winant"ın sulıh teklifkri getirip 
getinned.iğine dair bir gazeteci· 
n.in eualine verdiği ceva.bın ay
nen neır.ine B. Roosevelt müsaa
de ~. Bu pek ender görü· 
len bir hadix<lir. B. Rooııevelt 
demiştir ki: 

«- dlir eulh teklifinin onuncu 
derecede bir yiğeni bile mevzuu
bahis değildir. Ne sulh tdd.w 
mehiyetinde !>C de herhangi bir 
BUlh mıü2&ket"-C9i yoktur. Kat'.iy· 
o/en buna benzer bıir fO}' mevcut 
değiklir. Bunu Rei:siıcümhanm biı 
tdtzi>i ~ değil f.kaıt bir 
.iıhemı surıet.inde k.ulJa1Mn1Z.> 

Kiııni itbaım ettiii B. Rooee
velt'ten !IOl"Ulımut. o da c.Alman
yaya aldanan kimeekrit demi,
tir. 

lıırdan para kazanmak isti
:erı .her türlü adamlar, canlı bir 
~liYetıve anafor devresine ha
ti l:anını~ardı. Şartname yazıp 
ıtı ~eği, mukavele kaleme al
re atı, münakasa usullerini ida
~tıneği bilen memurlar, bun
~ çatmak vasıtalarına alışık 

111 iş adamları. kendilerinin 
11,~la aranacağı bir devrin gel

«İngiliz kaynakları Suriye 
hakkında. heyecanlı haberler 
vermekte devam ediyorlar. Bu
gün, Londra radyosu neşriyatı-

Darlan na şu sözlerle başlamıştır: Al~ 

Ordunun Dö Gol 
tarafına geçmesin

den korkuyor 

LoAdra, 6 (A.A_.) - Museo· 
linj ile Hitler'in, eon mülirkatları 
esna.ında yeni bir sulh siyaseti 
~i husu1M1nda rnutalbık kal· Amerikanın eski Belçika sefiri 
dı.k.ları anlaşılmaktadır. Her ilci: Cudahy 

Amerika 
Hariciye Nazırı '"'glni \sanmışlardı. 

liaıbuki gidiş hiç te öyle ol
~r~. B. Rooeevelt, ameli 
de -sııe §U ha.kilwJerin tietün-

duıınuştar: 
~ 1- Kurulu usullere ait yollar 
~I giderek Almanya mağlup 
Ilı eınez. Çünkü Almanların 
tı UYa.ffakryetlerinin başlıca sır
ta~ Yollardan kendilerini kur
b ınış olmalan ve yalnız ameli 
)r ~eye kestirme yoldan varma-

1.tauı tammalarıdır. 

Vidııy 6 (A.A) _ HavM • manlann Suriyeye akını arb-
06 biıclh-iyor· • yor. Buna ~ıkça Alman istila-

Amiral D.;.lan'ın beyanatında sı denebilir. Suriyenin bütün o
Umumi H ten IODl'8 Türkiye- telleri Almanlarla dolu· üç bü
de vuk1la. ;ı. hidiıleler hakkın- Y.!!!. tayyare meydanı Almanla-
daki &kraaana karp Türk matbu- ~Sa. 6. Sö. 6 •> C••l 
atana abülimeli üzerine, aaWıi- ----o--

yettar mahfiller f'!I ciheti ta.rib C b" Af · k 
etmektedirler ki Bafvekil muavi- en u 1 rı a 
ni, Tiirkiyeye kartı. milli aaynıti. 
nin aafhalmnndan bir tanesini tef. 
kil eden ba kadar eeki bir hare· 
ket bakkında aenenifte bUlun
mall: niyetini gİİtmemİftİr. Ami-

(Devamı: Sa. 6, SU. 4 ıe) l+I 

kuvvetlerinin 

Eski müttefiki 
lngilterege karşı 

hareket Veyganda 
zor geliyor 

aiıün de dünyaya ne eöylemek 
niyetinde olduğunu temin etmek 
güç değ.ildir. Alman ailahları ile 
hemen hemen tamamile fethedil
~ olan Avrupa, Prrıdi yeni ni· 
zamın ni~tlerinden v~ Abnau
yanın ycni altın devrinden rahat 
rahat müetefit olaibilir. Fakat Al-

. ., manyanın önünde yegane m&nia, 
· Amerikalılardan yardım gören 

lnıgiltere, !hali duruyor. Avrupa· 
• nın efendileri haI1he bafl,amalt 

mes'uliyet.inin kim1ere ait oldu
ğunu unutturmağa çalışara.k §im· 

(Devamı; Sa. l'i, ı;u. 4 ıe * 

Vetin,gton, 6 (A.A.) - Life 
mecımuası, Hitler·in 23 ma.yıst.a 
mecmuanın Berlindeki mı.ıhabiri 1 
olan B. Cudahy'ye yaptığı lbir 
beyanatı neşretmi,...tir. B. Cudahy 
Birle~ik Amerikanın eski Belçika 
aefir.iclir. 

B. Hltler Amerikan muh-alb.iri
ne verdiği bu ilk müla.katında 
şöyle demişt,ir: 

«- Kafile sisteminin ka'bulü 
harp demek olur. Alman başku· 
mandanlığı Amerika .kıtasmın 
hütün bir kısmının istjlasını ayın 

(Dtwaıuı; ı=>a. 1, ısAi. 6 ı&) = 

Hull'ün Fransa 
hakkında sözleri 

Mühim bir kısmı 
Mısıra geldi ..!. - Milyarla:rca para aarfe-

~ -uailere pre hateDt Fransız kalrinesr· · Kı.a~ 0 <A.A.> - Bir F.-.... -'41lek caiz değildir. Çünkü bu SIZ t~re9i ~ Kudüa üze- .. 

~~r hırsızlığa mini olmaz, d•u• n toplandı rinde yçarak Franaızlara hitaben 

~f ..... ' ' µ Almanyafi nöra 
Koordinasyo~ heyeti .. .. J - ::r.,. v 

Başvekilin rıyase- UÇIU pakt 

Ehemmiyetli 
bir vesika 

telakki ediliyor 
v.,......., 6 (A.A.) - Har.ı

ciy.e Nazın B. COllddl H.U tara
fından FYansa haıkkmda ;y.Apılan 
beyanatın metni şucluı-: 

tinde toplandı 
~ hırsızlığın kiğrt yığınları bcyannı.meler a'tmı~tır. _ 
~~da izinin belirsiz bir hale Bu beyannamelerde halJcın 
·~~trıeshıe hizmet eder. yanlış yola &e'Vkedildiği, Alman General V eygand 

Qu B .. ·· l D hava teteJ&ülkrinin Surqe hava tıi ılıJlerde dürüstlük tam em ufun nazır ar ar- üaJ.erin:i ı.aL ettikleri.nıin veya Al- Londra, 6 (A.A.) - Tayıniain 
~ve mesuliyet e8ElSı üzerine lan' ın S gasztini manların Suriyeye .,elcUkler.inin Franaız hududu,-ıdaki muhabiri Vey-

Ankara, 6 (A.A.) - Koordi.. 
naayon heyeti, bu allblıb IUll 
1 O da Batvekil doktor Refik 
Saydannn riyasetinde toplanmlt-

~ n edHebilir. Bunu yapar- doğru olmadığı biklirillmektedr. ~and - Peten gö~elerinin Fran· 
te_ b. ~Bira adam seçmekte ha- tasvip eaigor B !benze beyannameler .sız - Alman işbirlığinl aydmlatmıya-
9' hile edilse, yolsuZluk bile ol- Hay~:;a da bir rF raıwız tayyarai ~atı ve baaitıe.ı,irmiyeceği kanaatin 
"1t bu gibi yolsuzlukla.nn yeku- Vicby, 6 (A.A.) - Nazırlar tarafından atılm1:9tır. (Denmu: Sa. 6. sa. 1 tıe) -

br. . 

~ !'esrn1 usullerin fırsat vere- mec~ bu.gün saat 11 de Mare- ========================ı::=:======;:==::::ıı=== dah Yolsuzluklardan kat kat şal Petain':in riy~ akında top· 

\ ehvendir. lanmıftır. c "' f k • d • • $ ~::.:~ !~..:1~~6:~~ c.!" F':::'Afuı.":':1.:ı :.:: o g r a ya o n g re s ' u n 
ı._ la .satın almalarında bütün raihhası General V e:YEand, Ce
~rıtuı za.i.r umumi valiei Amiral Abr.ial. 

~ ~::~
1

:~ie~t'!:u!~t!ı 1:: garbi Fnnsız Afrikaeı umumi ~- A n k a r ad a aç ı I d 1 ı..:'llltştır !isi General Boieson.. Tunu. umu. 
~trı' . Eski usul satın a1me. mi valiai Amiral Eeteva. ve Fas 
~ lSyonlannm fen heyetleri- umumi valisi General N~ de 
~ kılı kırk yarma kaideleri- .iştirak elmişlerıd.ir. 
~buçlan dama atılmıştır. NaZJrlar m«:lİşi toplentıaından M ·ı 'r k ·ı · u A ı · y - 1 k ı · ~l elki gtinkü sayımızda me- ııonra netredilen resmi tebliğde aarı ve ı ı n asan ı uce ıymet ı 

~~ı:a hikayesini okuduğunuz müzıakereler.in Franeız Afrikası 
~~l'a~:~in~ü~~~ı:~m~ ha.kkında cereyan ettiği bildir.il- direktifleri ihtiva eden bir nutuksögledi 
~ Jtı.esuliyeti yüklenmiştir. Bu mdlteclir. 
~bal Şlrca murakabesi, namus Diğeri taraftanlis, .geçeln salı ıhguak .. n- Ankara, 6 (A.A.) - Btrinci Türk 
~\> esini bu adamın sütüne kÜ nazır ar mec .ı. Lop antmı • Coğrat k esi bugün saat u te 
~~le etmekten ibarettir. 1- kında öğrenil~ine göre, bütü.n Dil ve Y;ar~:~oğratya fakUltealnde 
Olıı~bir murakabe de yolsuzluk nazırlar m~zkur ~plan.:~a. Amı: ·Maarif Vekilimiz Huan Ali YUce-

... (ısa.....__bunun nasıl olsa serbest ral Darlan ın takıp ett.igı sıyaseti li k kıyın u· dlrektl!lerl ihtiva e-
~ • l d . n ço e ı 

~arru Sa. 5, sa. ı de) X/X ta9vip etmıŞıer ır. den bir nutukları ile a.çılm1'br. 
- Maarif Vekili Ha.ııan Ali YUcel,, 

Gaıatasaray-Fenerbahçe 
Yarın yine 

karşılaşıyorlar 

nutkuna şöyle başlamı.ıır: 
Memleket tımtnin gerek tınlvenıttıl 

ve diğer okullanmu.da gerek memle
ketin muhtelif kiart teykllltında mev 
ıruumuz olan dava ve 1' balammdan 
krymetll mümeeslllerinl aranında 

görmekle mesudum. Hepinizi hlll'
metıe eellmlanm. 

Hasan AU Yücel, bu toplantıyı 

<Birinci Coğrafya kbngresb olarak 
yaaı:flandrrmasınm sebebini fÖYle 
izah ebnlştlr: 

<Bundan l.tnce ooğraly& için pro- Muiif Vekili HMUı Ali Yücel 

• gramlar, kitaplar ve difer hU8U8lar 
hakkında bir çok toplanmalar ol
rnalda beraber bu mevzuu her cep
hesinden nazara alarak her cephesi
nin mümenillni bir araya tophyacak 

~kikle flmdiye kadar biç bir iot'.i· 
rna yapılmam1'tır. Bu ilkidir. Hayır
b ve ilmi bir ~ 'b&flanp:ı
dı:r.> 

Maarif Vekili, veklletın kongreyi 
niçin topladıantı izah ettikten sonra 

• Dk me11elenln <program> oklufunu, 
ilk melltepten 'ba.şlıyarak orta okul 
v. lieelerlmizde coğrafya programla
nnrn bazı \>otluklarla kopmuş zincir
ler halinde bulunduğunu kaydedenk 
bunun sebeplerini anlatmJJ, diğer ta
raftan programlar ayrı ayn za
manlarda yapılırken 8iatem itı"barile 

(Dennu Sa. 1. 8tL l de) */*/ 8ı.ı hususi fak at geçen 
haftaki maçın intika-

~~=~~!~~:7k::~: 
~ki tarafın gürüttütü 
•d.diaları dördüncü 

·Harp • • 
vazıyetı 

Şarki Akdenizde üsler meselesi 
~O!Jf ada okuyunuz. Bu h~ :~liaı muhtemel Şarki AkdenDde nebdar ln- y AZAN: ve S~e lmrulmuftur. Bu mev 

giliz deniz iiaaü vana hepıi de f kiler en ileride bulun.n iia1er bat-

~tçın ertesi günkü VATAN'da, bu karıılaımanın Alman tayyarelerinin UÇUf ve lllU BOBAK bd .... Bu üslerden Süven kanalı-
bombarcbman aahalan altmda C&nlekli Kurmay Subay> nı, Ha:yfa ve lakenderi)'e limm-
kelmqbr. lqilizlerin bava kuv- ı.r-~ elmek mim-

İlk rapoılar<laki ifaratnt ten.i
ne olarak v~ hükumetinin 

Yeni A vrupanın t8nıd.i taarruz makeatlarile diier 
dev.leıtlerlıc ifbirl.iği siyeaeti b-

b •• " h •• • • bul ve ta1il»k etmeei inanılır bir 
unyevı UCreSJDJ tcY deiil:dir. Böyle bir siyuet 

teşkil etmektedir =z =~T ~~eke;, 
Beri.in, 6 (A.A.) _ Bir husu· ha1dann ve menfaatlerin terki de-

si muhabir bildiriyor: mele. olmıyacak, ay.ııi zamanda 
Avrupa birleşik devletleri ku- FraM&yı derhal a9keri ve siyaai 

ralaıcağı haldcındaki AmoriJcan (9"-: Sa. 5• 8L 1 te} 1-/ 
haberlerini baihis mevzuu eden --<>- -

aalitıiyetli Aiman ma!hfillerj fUDU A 1man1 arın 
batırlabyo r lar. 

Yeni Avrupanın ana hatlarını Şa 
Ahnan mailbuatı 'bildir~ir. Üç. 1111 
lü pakt yen.i Avnıpenın bünyevi 

hücresini teşkil etmdcteclir. Bu 1• ~Q alı" ya lan 
pab ukeri Mff-ıanın bir ifadesi- y 
dir. Avrupa tesanüdü üçlii paktın 
kıoydaiu prensipler · dahilinde 
kurucu olacaıkttr. Hiç hir Avrupa 
devkti tesanit vazifesinden :ka
ÇUl9ılnH. 

ıBeynıt, 6 ( A.A. - Aiman 
Ltalarınm Şamı ifgai ettikleri fil· 
yiaları kafi 00.r.ak tdcDp ed4'
mcktedir. 

'"kidini, iki senedir futbol seyretmiyen ve yazmı
~t" eski bir spor muharriri: S. Galip Savcı yapacaktır vetleri üatüınlüie eri!emeclilderin- 1DUft ve böyle siderae zararb ol- ldindür. Aradan çdt seçmed• 

den bu vaziyet bilaMH İnciJiz mMta devam edecektir. Alman lak.nderiye linwu ~i bir laa- Kayserin ruhu (yeni Almanyaya) - Doatum ayajmı yorp-
cbwwwu içiR pek wwlı ol- lwıa iilleri LiltJa, Girit, Rotleı <Devuu Sa. ı, SL ı ... - w ıöre uat, benim b.tnm sellaleri ı..m.dan çwka...,., 
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Nasıl Geçti -
Yetmiş üç apartman sahibi 

bir namzet 

Yazan : Rebia Tevllk BAŞOKÇU 
Teliıf Te tercüme hakkl tamam.ile ~ 

-52- ' 
Bu surprizi ben, biraz Btkıcı bır 

h ~retle ka~ıladım: 

Fakat dedim bu adamlar şim
buraya gelırlcrse ... 

SözUmU tamamlamaya va.kit bırak 
dan o sozc başladı: 
- Bu adamlar beni çok iyi tanır

lar dedi. ÇünkU meşhur piyano fab
rıka ları sahibi (Bechtein} ntn vıruı.
mna sık sık gelirler, mlsaftr olduğu 
zaman konser verirler. Bu akşam da 
buraya bir cemile yapmak için gel
diler. Para da almıyacaklar. 

- Her halde onlara bir .şey ver· 
mek lazım. Ben bu fıkara adamların 
hedlyeBlnl kabul edemem d etim. 
MUzlkacılar odaya. girmişler, • pi

yanonun etrafında yerlerini almış

lardı. Madam K\lne flc diğer misa
firler kendilerine sandviçler ve li· 
korler ikramına başladılar. Biraz 
sonra da mUzik temposunu almış, 

gidiyordu. Odadakiler dansa başla
dılar. Yanımda oturan Ma1lam Fon 
Kopchen: 

- Çocuğum! Dedı. Bu ziyafet sa
na pahalıya mal olacak, bak görtir· 
sl\n. Bu Karnap d!vanenin biridir. 
No yapbğmr bilmez. Eğlenceden 

ba ka da bir şey düştlmnez. 
Bu geceden ıki gUn sonra bir ge

ce Anıri gelmişti, konuŞUYorduk. Te
lefon çaldı. Yunyanm sesi: 

- Madamiçka, size fcnn. bir ha
ber vereceğim. Dedi. Biraz evvel E
dene glbn!ştim. Orkestranın şefi be· 
nl tanıdı. Doğum gecesindeki hiz
meUerıne mukabil on beş dolar ieti
yorlar. Fakat ben on dolara razı et· 
tim. Hiç vermesenız de bir şey la.
zım gelmez, onları sız davet ctmcdı· 
ruz ki-. 

- Evet, ama benbn günilmde o
lan bir şey için küçliklUk yapamam. 
Ben fimdl Anni He on dolan gönderi 
yonım, siz de müzlkanm şefine lt'tt
fen verirsiniz. Size teşekkür ederim, 
Yunya, Bertin haya.tından Mr den! 

daha. klım, zarar yok. 

JI. 
CVestcriandl adasında ta-nışbğım 

il<l kardeş Kolı'lardan ıgittlkleri her 
yerden birçok kartlar almıştım. 'Bir 
-gün de ikl kard~ bent g'Ormiye gcl
mtşlerd . Matmazel Koh zengin bir 
Alstıslı ile n· nlanmış, ya.kında Sar
btirk'de evlenecektL DOğtinUne mut
lak gelmemi rica ediyordu. DOğUn 

kalabalık ve parlak olacaktı. Karde
t'i Jan'da. artrlt otuz iki yaşında idi. 
o da çok evlenmek lstlyorou. Fakat 
A vnıpah kadınlnra pek inanmryor· 
du. M:ntlak kendine sadık kalacıağı
ım emin olacağı bir kadın istiyor
du: 

cJanın Alsasta 78 tane büyük a
ııartrnanı var. Berlindekiler ve ban· 
kam da ayn.~ Diyordu. <Kim bnlr 
yaşlandıkça bu servet ne kadar ço
~aıaca.ktı. Eg'er bir gUn Sar ha.vzaBl
na bir muhtariyet: verilirse CUmhur 
reisi olmak ~ hazırlanıyordu. Bu· 
nun için iyi bir alle kurması 1Azım
dı. Ve sonra bUyUk servetini bıraka
cak birçok da çocuklar .•. > 

Kohlar bana sık sık gelirler, Be· 
ni de davet ederlerdi. Hem tiyatro
ları, hem de mtizeleri, resim galeri 
Jcrtni beraber gezerdik. Şubat ayının 
başında J"anet Koh'un dilğtinU karar. 
!aşmıştı. Ben de o günlerde modeller 
için Pariee gitmeyi kararlaştırdım. 
PariSe -giderken bir ıgece yolda Sar
brllk'te kalacak. Janet Koh'un dugil
nünde bulunacaktım. Bu yeni seyn
haUn dUşUnccsi bana Se\inç veriyor
du. 

Sarbrllk o zaman Fransız işgali 
altında, kUçUk neşeli bir şehirdi. 

,Janetln dllğllırll hakikaten pek par
ıak oldu. Hem Bcr'iinden hem de 
Fransadan gelen iki yQz kadar da· 
vetllyi rahat ettirmek için Sartırllk 
ün en ogüzel otelini tutmuşlnr, misa
firlerin yatıp kalkmasmo. tahsis et
mişlerdi. Bana da otelde ıgllzel bir 
oda. haztl'lanmıştı. 

Sarbrtikte ve Sar nehrine şöyle 
tepeden bakan güzel vfllAnın büyük 
,yemek salonunda o gece dllğün zl· 
yatetl çok neşeli oldu. Yalnız Jan 
Koh, galiba şampanyayı biraz fazla 
kaçırmıştı. Muttasıl içini dökmek 
istiyordu. Dünyada. iki arzusu vardı. 
Birisi cUmhurreisl olmak, dlğerl de 
çocuklarını yetiştirecek iyi bir eş 

bulmak... Bir aralık ıgözlerlmln i ıne 

bakarak: 
_ !ster misiniz? Dedi. Kfiçfik 

Janetln düğün ıgecesi bizim de nişan, 
gecemiz olsun! 

_ TeşekkUr ederim hakkımdaki 

ıyı dUştlntelerinize. .. Dedim. Fakat 
ben kendtnıl bır manastırdaki hem 
ttırelcre benzetiyorum. BUtUn varlı
ğımı c;al~aya verdim. 

- İnanmıyorum, dedi. Beni ı ed
detmek için mutlak Berlınde sizin 
gizli bir bağınız olmalı. 

- H&yır, yok, dedim. Sizce cüm
hurreisl olmak nasıl bir idealse be
nim de idealim, ıhayatın hisler kıs
mına bir daha dönmemektir. Böyle 
hısler, çalışmaktan ~k daha yoru
cudur. 

Gözlennm içindeki kıskançtrk ar· 
tarak azimle: 

- lnnrunryonım. Dedi. Fak~ el
bette bir gün öğreniriz. 

* krad u:ıswı ay\el· geçiyordu. Do· 
l!!i Vansovıç Derimin pahahhğma ta
hammül edememiş, kocasmm son 
yUzliğünU de satıp metresi Attasta 
Varşovaya gitmesinden 90k motee6· 
Bir olmuş, artık :Berltni terketmlyc, 
Pari&o gidip fı!BPk&ıeılık öğftmneye 

karar vemıtşti. Hazin bir veda. He 
ayrrldzk. Annhıin ka~i ve an
nesi ide Parlse ~nmrşlardL Amri 
ile baba9ln1 da oraya. aldn..caklannı 
yaznuşlardı. Ruslar yavaş yavaş 

Benini terkediyorlardı. 
Bir gece Annl ile Yunya. ~ o

tururken kapı 9&)mdı. Marya: 
- Aşa#tdan kapıcı geldi, madamı 

görmek ist!yor. Dedi. 
- İçeri getirin. Dedım. 
.A.nni fle Yunyadan çekJnecek de

ğildım. 

Kapıcı: 

- Madam, dedi. Bır zamandaberi 
bizim evin karşısında. bir adam pey
da oldu. BurMını gö1Jden geçiriyor
du. Bu akşam sokak kapısını kilit
lerken tam kapının yanında gördüm. 
Ne istediğini sordum: <Ben ücretli 
hafiyeyim birisi için Madam KUne
nfn kiracrsına gidip f:'elenleri öğren· 
mek fetJyorum.~ Dedi. Ben de size 
haber vermeye geldim. 

Ben, şaşmış, kalmıştım. Benim 
hus~ hayatımla Berlindc meşgul 

olan acaba kim V6l'dı? Yunya der
hal söze kanştı: 

- E\•et, dedJ. Ben de gordUm. 
HattA bana yaklıı.şar&k hangi kata 
~eceğimt sordu. Ben de o adamı 

kapreı zannile: <Madam Kllnenin 
katına> dedim. Fakat o yıne sordu: 
c"Madaın Küneye mi gidiyorsunuz? 
Yoksa kira.ctsına. mı?~ Diye ... Ben 
de: <Kiracıy~ dedim. Ama biraz da 
bu meraka çn.şmıştım. Tuhaf ~Y··· 

- Evet, pek tuhaf, dedim. 
- Her halık yakında mesele mey. 

dana ı;ıka.r. 

Ertesi günü atelyeye gittiğim va.
kit hafiyeden Madam Banaşa. bah
settim. O: 

- Ben biliyorum, dedi. Bir hafta 
evvel o adam bize de geldi. Smn ha 
.yatımzı oğ'renmek istedi. 

(Arm "H l') 

30 bin çuval 
. 

Kahve geldi 

10 bininin tevziine 2 
gün içinde başlanıyor 

lskenderun şehrıne yeniden 30 bin 
çuval kahve gelmi~ir. 

Şehrimizde ofisin elinde bulunan 
10 bin çuval kahvenin te\•zllne de 
yarın veya l>t>Ur gün baflanacaktır. 

Almanyaya 1 O milyon liralık 
tütün ihraç edeceğiz 

Hükumetimizle Almanya ara· 
sında y:eni ve hususi takas esası 
üzerinde bir ticaret anlafma&I da. 
ha imzalanmış, keyfiyet hakkında 
alakadnrlara icap eden tebligat 
ya.pılarak tatbik mevk.üne 1'.onul
mu.,<rtur. Öğrendiğinı.Ue göre, bu 
anl~ma 1 O, S ve 3 J;uçuk milyon 
lira!ık kontenjan muhtev.iyatı ile 
üç kwmı ihtiva etmektedir. A!
man:ya muka;blıinde ihtiyacımlz 
olan bazı malları vermek §artile 
1 O milyon liralık anl..-nayl ta· 
mamile tütün mubayauına has
redeceıktir. 5 milyonluk anlaşma 
ile memleketimize kağıt, 3 buçuk 
milyon liralık anlaşma ile de kim 
ycvi maddeler ~nderecektir, 

Yüksek lktısat talebesi 
Bursa da 

Bursa, (Hususi) - Yüksek İktl· 
sat ve Tıcaret Okulu talebesinden 
150 si koza kampanyası zamanında 
koza birliğinde staj göreceklerdir. 
Bu talebelerden 'bir kısmı şehrimiz
de kalaca?< diğerleri de birliğin diğer 
UUbelerine gönderılecel•ler'dır. 

VATAN ----...:;:----------------==------·---.. -- -----,- 7-G.9'4T -------

Kahvenin inhisar maddeleri 
arasına alınması isteniyor 

Bir vasıyet 
IL.n alice bakan babçelerdetı 
u-u birinde oturmuşlaT'' osr· 

gilelerini çekerek dereden te~e
den konuşuyorlardı. Ben e, 

ut'(lu· yanlanndaki masada ot. . or 
ğum ic;in konuştuklannı işıllY 
dum. Esasen gizli bir şey kon';.'; 
muyorlardı. Bir iki yaş da bÜ' 
genci, Londra radyosunda 

1 11 Fransızlar tarafından ya~:~. 
K ahve tüccarları atı banda gerek hük umetimizin, 
gerekse halkımızın men/ aati olduğunu söylüyorlar . d. 1 . 8J1IO"ı nepıyatı m em!§, onu b~ 

yordu. Anlattığına göre .. ii" 
Fransızlara mensup bir küÇ. Ankaradan <&hnan bir habere 

lfÖN:, kahnnin dev1ot inhiear 
maddeleri g'1:>i devlet ter..fındarı 
saıttınlması hakiunda. k~i b.ir 
cereyan m~ut olduğu anı.,rl· 
malctadır. Alakadarlar, lıcrlknnı· 
zm nohut, fındık kab.tğu, aıpa ve 
bıatti bakla gibi maddelerle ka· 
nştmlmı ka~vdetoden -.ııeya mün 
hesıran bu ma-dcldeNe )l&pt}mış 
kahve taklitler.inden a.ncak. bu $W· 

retle kuıu.raWıilcceğini:. mem~
kette saf kah.ve bulunmak an&a-
11ıntn ancak bu ~de temin o· 
luna'bUeceğ·ni teemmül etmekte 

ve k~ ii;&eriAe aıhi.ren llon.\-1 - Son ,gönkMe v.e g:izH eller· 
muş olan ~a-k re•n~n ıbek. de f:iye'tı on liraya 'kadar yübd
lencn Hnine m.-enSutirun de bu ti~ çdcirıddt kahv-eye emin bir 
t rzıd. daka emin bir IWeMe llıo- tıe.z,i ,ekli~ için ~
run4fimııı!J obııcai-ı ~ndc~- cW.:i di.kadeır:iaır tara.fm<lan ya
dirler. pN.n ~}erin, bulunan for-

Bi.r mulwarr.ir.imide bu it üze- müllerin ~ !biri bu İ§i eea.eından 
rinde ~~n tehrimiz kah~ ve her lbai:andan faydalı Te isa
tiioocarlarmıcian biri, k&twenin deov betli bir tarzda NıU«kmez, c:k-

tev~ tarzına esas ottnak üz.ere 
yaptmlan ihtiyaç tet!ibiti muame
lesi. bence bekknilen ne~yi ver 
mi.yecektir. Çünkü, ~İyaıcl llOTl:l• 

ları her kaıh'Veci, sarfiyatı mikta· 
nnı sümmettedarik söylemekte, 
ilt.iyacındrA ke.t kat fazla kah'll'C 
istemdtte n taid>jni hiç bir ve· 
aikaya i-stinat cttirmemektedir. 
Sinaenal~. inh.i.ar tarzından 
gayri bahınacadt hcrhanıgi b•a 
bİT §ekil ne halkın n ne de hü
k\Jmetin men.faaderi bakMllJT\<lall 
f..,.d.alı ol~ ve ihtikarın 
önü ket'jyyen .J.ıoamıyacakttT. 

zabit radyo ile vasiye~i- bi~~ 
mİ§. İfittilderimden halh1V1':" 
kalanları buraya not ed~~-

Spiker: «Askeri bir ınabk(ııJl 
me tarafından idama ınıabk_::k 
edilnWı bir hür Fransız kilF 
zabiti,. timdi, size vasiy~ 
&ini okuyacaktır» dedikten soO 
ra bahriyeli baılaırnş: --.ıs kt inhisar maddeleri ,eklinde •· dikodvyu n ihtikarı önleyemez. 

t*nasınm g.erek l\ültitnadin ve Ticaret Of~ son gelen kah

gerekse halkımızın menıfa.atleri velcrin nıe ~e teıni ett.lrilece

haıCnnın.dan çok lll4fYd olaca· ğini kafi oıarak bllıniyorum. Fa. 

ğını ıııö~ 'Yle: kat, ~ ~n he~gi bit 

«Ben Fradsız donannı&!I"~ 
lskcnderiyede silahlanndaP t~· 
rit edilen filan gemisinde k~ 
zabit falanım. O ~den kıt~ 
rak il~raettl ~;. Ga~l~ ~ 
na ıgmı ıçm .ıf• 
mahkeme tarafından kaçak 
ded~ üthem kaldınbnlt ~.0 Yeni tip ekmek Lastik tevz J at ı muayyen Bir limon r ·ınıt· gıyaben idama mahkUın cd!.ıJrii 
fÜn. 8a bana VJZ gelir. Çii riJe 
ya ben Fransarun ~ • 
çarpqırken daha evvel oıe:ur 
j'im, yahut da ölmezseın ti
Fransı:z.larm ve ·~-~l• 
biyetini ıöreceğim. DiiF:ji;,j 
çarpı§U'ken ölmek ib~; 
göz.önünde tutarak bu .a!l1C-: 
yazc;lım. Dünyada bir dikili ~ 
cım yok ama, kaçtığım ~be" 
bıraktığım kıl1C1mla buraya _.f' 
raber getirdiğim diipnanla !1'" 

pt§m8k azıni.m var.. • o 

Yapılacak prensiplerle ba şlam ıştH 50kuruşa 

Ekmek fiyatında 
degişiklik olmayacak 

Yeni tip ekmek için yUııde 30 ar
pa 'Ve yllzde 20 çavdar ve diğer yüz
de ellisi de buğday olmak Uzere ofis 
hesabına çalışan dl!ğirmenler unları 

hazırlamışlardır. 

Vilayetlerdeki motörlü nakil vasıtalarının 
adedi lastik iht:yacı teshil ediliyor 

Mürakabe komisyonu 
limona f igat koyacak 

Mal gelmcmeei yüzi.indcn 'bir· 

Un, bugl\n ofis tarafından fırınla
ra tevzi edilecek ve yeni tip ekmek 
yarından itıbarcn piyasaya çıkacak· 
tır. 

Ekmek ununun terkibindeki bu 
değişlk11ğe rağmen ekmek fiyatm
d& bir fark olmıyacak ve yine ayni 
!!yatla satılacaktır. 

Florya plajı dün acsıldı 
İşletilmesi bir müteahhide ve

rilen Florya plajları bugünden 
itibaren açılmıştır. Plajlar bu yıl 
daha güzel ibir 1ıekle ıı.okulmuş. 
kabineler daha konforlu bir hale 
konulm~c;tur. Bir kaç. sınıfa ayrı· 
lan bu kabinelerden lüks olanla
rı 5, 3, 2 lira, duhuliye de 30 ve 
45 kuruştur. Dün tesadüf ettiği· 
miz banyo müptelalıfnndan bir 
kaçı kabine fiyatlarının yüksekli· 
ğinden şikaye~le hu hususta Be
lediyeye müracaat ve fiyatların 
tenzili ricasında ~,ulunacaklaırını 
söylemi.5lerdir. 

Belediye peksimet nümur:e
leri yaptırdı 

İstanbul belediyesi iktıs:ı.t mUdUr-
11.lğti Karadeniz havalfslnden gelen 
fırıncılara nünıunelik peksimet yap
tırmıştır. Bu nUmunelef dUn 'beledi
yeye gelmiştir. Yapılacak tetkikten 
6onra piyasa için imaline müsaade 
edilecektir. 

Almanyaya ipek ve ipek 
döküntüleri sevkedilecek 
Bursa, (Hususi) - Almanya ne 

y&prlan ticaret anlaşması esasları

:na müsteniden l}ehrimizde mevcut 
ipek ve ipek dökUntUlcri tçln 30,000 
liralık kontenjan verilmiştir. Öğ'ren· 
dlğime göre bu kıymette ipek ·ve 
ipek döküntUsU Alınanyaya sevke
dihnek üzere yola çıkarılmıştır. 

- )llster Carron, ben Bolden'ln vasiyet
nameelndeı yazılı olan arzulannı yerine ge
tirmeğe memur olan adamım. Bana. emniyet 
edebllirslnh::. 

Habe!J fena haMe sinlrll.vdl. Cc-:\"ap ,-erme
di, omuzlarını s11ktl. Oradan uzaklaşrrken 

öfkesine ı:o~ hilkiııt oldujtu aıılaıtılıyordu. 
Raif Habeşi U\dıkt&n ııonra ~krar yazı 

ın»aSınm bı&ljlna geldi 'e mektuplarm tas· 
nifine devam etti. Biraz enel okuduğu nıek 
tup Slntya'nın ısözlerlnl tasdik e~kle be· 
rabe~ Roda'nın ma um oldutunu da açık~a 
meydana ı,:ıkarıyordu. 

~ıxr 

POLİS M'CDORO BİR ADAMI TEl'Kİl' 

ETTİRİYOR 

Raif eline döndU. Kapıyı anahtarla. a ııı 

~eri lg"lrfn<'« ~yret.le olduğu yeııile / durdu. 
Roda ayakta. ,-e kanir<!lındaı bulunuyonlu. 

Giket kı:ı: nrkalinta. oyu renk t>lr tayyör 

glymlş, fn<'ec·ik 'iic'Udii daha ıımrU bir ~eldi 
almıştı. ıAyakta dummş, ('kUvenleHnl ~~I· 
yordu. Raif, genç kın, gi11.d. fa.kat hemen 
Şapku;ındo.kl tily giın te altın gibi parh· 
yordu. Raif, genç luzın giı7.el, fakJıt hemen 
kaçıverecdc gibi duran ibtr kuşa hcnzettı. 

Boda ısanV:rtıi blr tanrla
0 

~liı1i uıatarAJ.o.: 
- f'l:z[ iJtÖrdUğUntft ~ok 11ıemnunurn, Mi • 

ter BrlrlL dedi. Biraz da'ha gecl~tltnlz si· 
.zl gormeden ~erek~m. 
Rodanın r fath 'e ınunl ti. ,Nazik bir 

µ,·rı '\'8.l'İll· 

Her vilayetin ~ne dü!len denbire azal.an lnnon fiyatları 
l~stik. ~ktart il.e eb'adları i~:iyaç l birdenbire artrnrş, piyasada tane. 
listeeı ~Cl'flUf bulunan vılayet. si 4-0 - 45 kunıŞa bile aranını~· 
lere biknr~ bı.Junduğuınd~ tır. Abdullah EJcndi 1-okanta.s~
bu liatikler, ~enta bulunan yer nın muhtelif yerlerden eni kuruş 
lcroe acentalara, !bulunmayan firatla limon toplattığı d. haber 
yerlerde .ise valilerin &eçecegı alınmıştır. İki gün evvel lzmirde 
mut~metlere verilecektir. Bu ci- Hu!usi adında bıirinin İetanbul 
het ls'tanbal Mıntııka Ticaret mü. Halinde S numaralı ya.zıhaneck 
dürlüğüne de btıdirjJmiştir, komisyoncu Veh:bi}"e ıönderd.iii 

Mutemetler peşin para ve İs· 4 sandık ve üç küfe 1imon, tane
tanbul Mıntaıka T.icaret mii<:fürlü- si 22 • 25 kuru§ olmak üz.ere aıı
ğünün delaletile lastikler· lata • cılar tarafından bir an iıçılnde a-

1' n deta kapı.5tlmıştır. Dün ek Ramiz 
bulda bulunan itha.latçı fiımalar· adında biri Halde 34 _ 35 numa· 
da.n alacaklar, fakat tevziatı yal- ralarda k01n.isyoncu Latif Rüste· 
nız valiler yapa-bileceklerdir. Bu me İzmirden 1 O sandık limon €e. 
uretle daiıtılan lastikler en baf· tirmiştir. Fakat satışa çıkanlama

ta gelen ihtiyaçlara sarfeclil~ m~tır. Bu limonlara Mürakabe 
komis:yonunca bir fiyat tayin 

Yeni tip ayakkabılar 
yapılıyor 

Altın fiyatları 

edileceği dün sa'bah söylenmekte 
.idi. Bu iki parti limonun Suriye
den kmire gönderilen bir vagon· 
lu:k maldan olduğu anla~lmı.tır. 

Harbin Iraka da. sİTayeti sıra
sında Basra ve Bağdatta kalan 
mühim miktardaki ithalat eşya· 
mızdan bfr kHllTlı tramit yolunun 
açılması üzerine ımemıeketimize 
getirtilmişti. Bu eşyadan mahal
lerinde kalanlarıntn İran yolile 
nakli düşünülmüş ve bu husuata 
icap eden teşelb'b.üe ve ıtemaslara 
geçilmişti. Fakat, son günlerde o 
havalidekj vaziyetin normal bir 
ııekil alması geçilen te§eb'büs ve 
tC'lTlaslerdan sarfınazar olunması
nı icap ettirmi~tir. Bu C§Yanm 
Nusaybin yol.ile getirtilmesi .İm· 
ki.nlan elde edilmiştir. , 

---<>--
Dünkü ihracat 

Dün, tsveçe kepek, tiftik, İtalya. 
ya koyun derisi, İsviçreye Keçi do
risl olmak üzere 154 bin lirahk ih
racat yapılm~r. 

Şayet ölürsem, 1sken<let11 
deki _semimin kumand~ 
rica ediyorum: Kılıca:n1, fr'. 
aanın düşmanile dost -.e d~ 
na düşman olmayan beniın lf' 
birine versin, dü§lll811la ~u· 
mak uminü de v· · F~.:
nna vasiyet ediyorum, ~ 
onlarda noksan olan bir ~ Jş 

• IJP 
Bu vasiyetname 5 ~....& 

Londrada tanzim ~ noW· 
tescil edilmİ§tlr.» .d 

Kendim iıitmcd~ ~ 
kulaktan dolma not ettiğÜ11 ~ 
«radYo va e vasiyet» itt # 
limesi kelimesuıe öogru oluf' b"' 
madığm!tt~~~~ Fakai ı,(111 
Jum& gı tgl JÇlJl yazroıu"~ 
kendimi alamadan. Kör~ 

Bir kalay muhtekiri 
yakalandı ~ 

Diln, fiyat murakabe memurlal'~ 
mlnönll Tahmis sokakta Ali isJıl ı" 
birisini 5,5 liraya. satılmMI J{lzrfll ~· 
len kalayı 9 liraya satarken ys1t• 
mıştır. ,. 

Ali, bugUn adliyeye tesltın tdi 
cektir. 

TA 
'7 llAZİRAX 94-1 

CUMARTE~J 

AY: 6 - GÜN: 158 - nı:ur: ,S, 
RUMİ: 1857 • l\IAYIS: ~ 
U1CRi: 1360 - C ıazi le,cl: J 
VAJıi.1'1' ZEV.u.J ~,I 

G'ONEŞ: 
ÖGLE: 
İKİNDİ: 
AKŞAM: 

YATSI: 
İMSAK: 

5,29 
18,13 
7,12 

20.38 
22,39 

2,12 
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YEŞiL GOL 
.Şhndl siz ıoraya gldarsentz l>lzi lmutıaJ<a t~, 
.idi ederltt. ,lloş ,blr • y ml lıapffito :l-"ııWI 

Rodı.ı omuzlarını silkerl';k: ı 

ısJ•" - Xem~ liızım .• Bentm 'lcdaıum t cı 
3·a, o bana. ı'<llfi ..• ı~ııkat haı>.b cıLnııı~"1 .. u ııtı 
betten .istemem. Sonra k"'[)tlll anyam:ııı1. _,. 

Yazan: Roy Wikers - 33 - Çeviı en: Rezzan A. E. Yalman 

Raif, genç knm uza11mıt oıct11tu eli ıellerl 
arumda tatanılk dedi ki: 

- Çok kabaea harelcıet Eıtttm. Size hıB~" 
nmıedt(n kaol;:tnn, gıltıtiım. Ç<Ok lnirli ~H;rn. 
Adet& hasta. '""*diJn. Ornit ed«bn iki ben 
yokken ita& ~;i baıktıJa.r. 1'ahaıtatt ohMA!ıruz 
.) .... 

- Çoik !,)iyim, teşekkür ed~im. Aeıl ben 
'<i.tıe v~~ raN(tsnlık itin a.ttınrzı dile· 
yeceğ'itn. !Bana ·yapbğmız btıyUk fytlllder i
rin tekrar tt-kJ'ar ~kUrlcr edemn. 

- Rica (ederim, hol le konu~ymız.. Çok 
mu a.cf'lenh ,·ar'! Hemen gldeook mfttlnl11 ':' 

- E\"t~t, hrnnen gi~. Fakat ~aııne

der \n ıayni t,yoJun yoku..uyuz. Çünkü bu 1'.'&

hah pot müdiirlU~Un<\en iblr .arlımt geldi. 
.Sl:ti ~e pöliıi ımüdüriı Jıugün dörtte bekliyor· 

n11ı •. 
- /Fakat iz'! 
- Ben de pol.., ~ııüdüriyetınc ıgld~oruın. 
Raif korku Ue sordu: 
- Sizl de mi ratırdıtar'! 
- Ha,yır. Ben :kemllllğlmden gl,ıtiyorum. 
- X!~Jn'! 
Krz, derin hakışlı menekŞQ gözlcrlle Ralfa 

!>akarak Ol!J\lap verdi: 

- Po&e ;ya.Nmum dokunur -.ruyonım. 
Bolden'~ öldürilldütüoo kaıııfJm, jKalp &ek· 
te51'rıclcn ölecek aıdam ~dl. 

Ralt Jayretle ~ıza aka kaldı. O ise &öze 
~~\aınla: 

- :Sizinle hiç kona,anıa.clık ki ... \0aktııe 
Bolden Ue hen beraberce blrı:c>k hayat pro
jeC!ri ıyapmıştık, 'fa!Wt bunla.rı gen;-ekB,tl· 
rflme'llfk, 'H'ıeyat lblzl fayırdı. Önümüze fıkan 

mü,kUUed ~:enıtlmedlk. Hatırlıyor musunuz? 
.Ben teşler :k.·lncle yanarken ayıklaım~tım. 

.\'e ~: «Bolden e,·kın}rken ynlasmda bh' 
gül Yar mıydı!» d•ye onnuştmn. O gülü 
ona hen gön<lennlttinl, haberiniz var mı! 

- Bunu &nlar ıglbl olmu,tum. liakat l'I· 
ıhı _:\ erinizde olı;aın polis lnüdiirlUtüne Jıiç 

gitnıe«tim. Belki de 71lhıtaya. ~-aırdıın edecek 
yerde kendilerini lıli<iblitün ~nnlrş bit' ,yola 
:-aptırın.ııuz. ısır.e ~·azımş olduğwn tııektup· 

.ta t:ok ~bt~atlı oımanı.ıı sôylemişttm, deSil· 
mi! 

- Fakat ihtiyatlı olmağa ne lüzum var! 
Gülü !kendisine ben conderdim. &kiden be
ri tıı.rudığım blr ;doı.twn klJ. 

- Evet ama. polis glil "ile Bolden1n ölii· 
mu atasında ibir mün,..;aoot \:ar ™1ledil or, 

lamam. Zatoo bu .işi de endi beşnno. ~"' 
ramıy,aooğunı ıınladmı, onun 1';hı poll"" 
(d\,yorum. 

- Hayır, hayır km bunu :.rnprnııl 1
11 p 

Rod,a. gillÜl-ordu. Bu glilliıjUn sn:ınfı 1 

"' "11: ıır' 
- "l"a.pacağun ı,ı.cre ne ıfıakla l;,arı~ıJ 

11nuz?:o 
e1"' Demek jlstf)ordu. ltalf öz gf'~ireııtb 

ğlnl aıılaymda c:roın a.ı: c· 
- "Göriiyorum kl özüınll ıdlntemiY'CC".l' '° 

;ııt 
nlz. o halde rkmnı kabul ~lnJ;L.. ı;,"clil r1· 

polis ımü4üriinU göre,'!lm. onra sız 111lı~ 11 
ct!!•ıı 

ı"tınıu ,'! pmız:. Bnnu benden ~irgenı 

,değil ıııl ! 11' 
- J>ekt lstedlğlııh:I 3 nparım. şınıcll 1
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mlidürliiğiiııe beraber gldr..rl:r.. r 
ı<ll' 

Ben ld otomobilde bel.! riın. Siz çı 
ir William ile göriişlırtiiiııliz. 

- ~e ise ..• Böllc olsun. ıC 
.• :f.IJ 

Beraberce e~deıı ~ılctWı.r. Otomob3lu rl 
>Ik de.ta beraber aJ nl otonıohlldc gtttude,-e 
_g(!(~li hatırl:ulı. Roda. kt\lııll i'nc 111ec1tııl 
,müphem bir aı:ı.yal gibi gorilnnıu,rn. ) 

,(Arbll.., 
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'!arp Vaziyeti 

Yazan: 
llıaaa BOBA.1' 
~kil Kurmay Su•11> --· Şof'kj Akdenizde üsler 

-.......__:: -
~ 

T'ATAN 

Adliye Koridorlanmla: 

HADiSELERiN 
================• 

EDEBIYATI 
... ~------------------

• 
iğreti ata binen 

çabuk iner! "Europaphobie ', 
Yazan: Yüap Kadri KABAOlllANOILU 

(Bep ı iaclcle) -

... , ....___. ·--- ~.. . k ~ k" ti ~-- .... - t HAkim: ru geJrrıefe 11qı&ark. Eh ak,am ee· E tı t' o p a p tı o b i e ; bu, tabuuzın ellerinde hafif bır rayaca tır. wnı, yann ı m · 
~~-=-~ör:.&!!~~ - Bak 0tıum. dedi. Sen bu arka- fası ~adır. Şöyle arka sokaklarda ,yeni bir ruh hasta.lığının adı- titreme ve gözlerinin üstünde verrih. bu hldiseyi, bizim gibi. 

Sevgilisile buluşmak için arkadaşmdan 
ödünç elbise alan delikanlmm macerası 

~ da~nm elbiae&ıni ödünç almıı;ırıın ııon blru t.oaaınn dedik. Tam m&iı•ll•Y• bir acayip yeis gölgesi eezersi- gündelik va.kaların, dörder be-
..._ ~~ A.~ ve L~·k~- ra bir ıey oımu, kımp yrrtnuı;ırıın ve geJdık. Bu herif k&rfnnıaa çıktı. Kı· ıdır. Gerçi, bugüaUn, illetler il- ıniı· İçinizden, bu, mutlfka bir .şer satırlık resmi tebliğlerin, 
~ ... - ..aı -n nava •
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• e-eri vermenıt-in. • • .-.z mu k_....u, nedir? Bu t•in b... mi kamusanda böyıe bir keli- · d" h be ı · · L-.._.. bir _ı..___ .,.. - av ..,,,... ..- Yahudidir veya bir so8iyal - .&J&nS ve ra ıyo a r ermın 
~ ~--~.=:"BU:. - Efendım ben onun elbisesini ö- raconu vardır. Bir arlladq kısla ri· meye rugelemiyecekainiı. P'a- demokrat'dır, der8in.iz. Hayır; bölük pörçük gösterileri ha-
l:~ :---t dtlnç aldım. Fakat o beni kızdırdı- derken ötekUer M. çıkannu. Bu öy- .k t "'bnwn\ b d d" d d ğtl M h b h k linde degıw'l tarih ve dünya öl-~ lıı.a ,,. ...._ kuvvetleri· ğındaıı ben de yakasını yırttım. le ctettı. Dam tıattınde aaıcıatan be· a ' yann o -~ ... n, u &, 1· ıo a e . u ata ınız a • 
'-W de Çok ww ~ mu- - Peki ne diye parasmı ödeme- ıtrıe vurdwn kumayı k&bill~n rel· ,ğer bUtUn (phobie) ile niha- kında ufak bir anket, size, is- çilsUnde bir geniı insanlık 
.;a:_ lsllaar. ~ .AkııılmiaM in- din?. dı.· yetlenen :nataJocı·ya -tı'-"'ları tpat edecektir ki. o halisstid- .manzarası teklinde müphede 
~ .....-n-n Mlrimiyeti, - P'lllla f)U'& leledt efendim. - tlana 1*l, dedi, aana bir .. y SlrUIDda. ~erini a~' Ve ıdem bir aridir Ve Ömründe, Bi· edecektir. ::i .... kwl+atleaildn no&r * tiyfiytıoetfm . .A.çddnn: ,rx 6,. 0 ., ıh lo b ~ • 'ıt, eh y _ ıyui .partilerden hiç birine inti- LA.kin, bune. rağmen, korka-
1ıııı..... • 7iıdiı.._ ~ aiıal- Mdlkeme karar venMk tt~l"e - Ulan ... rncıı lll'Uı mı? Dedim. ap etmemi-.:r. Şirket müdU- nm ki, gelecekteki bu mUver-
_,,. & L- ._ ._ :..-.ı- •--- T' ,d r o ıp ho o i &> cr;bi ha.rcıi.- 9w 
ı.:ı_ • ""ft!ı > ..,..,..... --·-· t.arat'twı dlfM'ı çrkardltf zaman iki - lfeıı'nen etbieeleri vet", dedi. •· rü de övle. ünivenritede ftıolô- .rth de kah i"inde yaaadığımız. :..... ,,_._.-ıı._ _.u.....ı_ ol r k ~em tağbirlerden biri olacak- · ~ .,,... 
ı.....~ ·~-...... muv...- u • ar ~yine mUnaka.şllya bqJadılar - Hadi b&lcakm ıtt ı.ıne, &kttma ıciya tahsil eden aile kızı da kah bir kenarmdan seyrettiği-
~ ela.. .. _... Klilnl müda- Hali'l'lden paraca vaziyeti ı>ek iyi alır111n diye cevap verdim ve kmn ıtır. Biz, §imdiden, bumm, törk ıöyle. Şöhr~t kazanmış genç miz şu kahotik alemin tahlili-
~ İltİr.tQ...,. HaJfa •e lı- olmad!ğı anı~ıan suçlu, üstu ba~.ı yanına -um. ıc;ede bir mukabilini balmaia 'b" 

L---- •·~ ı -ı. -. ınnrharrlr de öyle. P'akat, .bun- :ni yaparken bizim gı ı şa31-...._ ·o' anda __....,, cttlzgUn eon ntOdaya ıöre glylnmıııı atru ., .. Mnlnlri ytnt ı•ldl. Kı· ~a lvwwlll. .l!Alropt.t>bobie'ye, • 
~ ~ 11111111-.el biiytik ariı:&da~rııa: y ıa. b&JuJOr, bir .. yıer yapıyordu. El· 'ıAvnapa _ korkueu mu diyece- Jar, mahaJli polis tarafından .np da 111bepleri neticeler, ıl
~cl E Jı .... ordmuna - Ulan, d~. YMa bir tytUk btHnkı Mtlrı "tetn 1Nttuk. Fakat he· ğiı; :Avrupa • irkintfsi illi di- tağkıyp edilen mücrimler gibi, Jetleri anzalarla kanfbrm&k 
L..: yard .. etırnesi çok miit· edeyim dedin onu da ağznndan •ur· rtt lfl Mfttı, Ben de kaldım, yuıma ~etiz; Avrupa • yadırpıması ISİze, gizliden gizliye batvur- gafletine düşmesin ... 
~ol. kbr. ı.- Giridıiııa DPe· nUl'ndaıı «etirdın. çetadııtıt: ımı, ıimdiden tafyin ve t.Mbit makta devam Mecekler; size, Zira, bugünkü Avnrpanm ~ 8 b a '•inde it- Ot-. .t..trıı sıntrtt: - Oel l*k.ınn ne ı.u10m111 ba.- ıetmeğe kalkalım. Yani, lN ifi, ~lvaracaklar. Sizden hiç de- lıiLli, herteyden evel, • kelime· 
ı... ~ _......., 1111 ...,_ çr - J!ll'efteeye gidecefım d«l;n •ır- ııertttt? ntdtm. -.u .. __,.1• de, ı..- -...ae v.•-11, ğilıı bir tranlit vizeei istiye- .nin bUtUn tıbbi mafnuıyla • 
~:.... "e hizw ' ıt cllifiindinneli tın& etbtse verdik. lnean e---....."e hl- Adlılb - .. -- bir eda ile yuurru- ·u A<>vA ,_- vv;ru .,-yw ıceklerdir. -.ıı ._..... .._.... J5.nuz ""bi A·-1ıla"1l ken- bir pataloJ'ik hadisedir ve an-L..:- ..... • ..,._ • •mr yaı.et eder mf '? Ne diye elblılıenin a c•. l:ıUıa: 1§' 

61 
.. , ~ B" gU bul d•~· 

~. ff-a...q ~---=- ilk )'ftkBMRr yırtıycrsun? Sen ek .. Tu .. e - ıu elbllelert ver 1-kalım eekll· ,dilerinden beklemiyelim. On- ır n, un "'eum teh· cak bir p ı i k a n a 1 i z M a. L--:·. -.-... ...,..T Jar, belki, bu hadiseyi ilmi ba- ain en muteber Liselerinin bi-~ ek ırnH• MM, o IMılılki· bötıör:leııımce, diğer g~nç adam: ttn delnez mi?!... ....ınde (Mukay-·li Avrupa E- c ı n ı n sala.hiyyet dairesine 
-~ .._. . ..__._...ı• ·· 1 d ·kımdan mUp.hade ve tah- ırı ~ ki Dr ~. G+A lltoıi ..m)WID:ıe aıore- - Emanet eteA'e bmen çabuk ya- Kan beynime fıra ı. debiyatlan) tedris eden bir .mal edilebilir. Ne yazık , . 

~lf Pelı malııdut ollaıldlr. ya kahr, dedi. Sen bana elbıee ver· - Hadi bas bailalım, d9Qim. Htın· ·kıyka vakit bulamaya<:aklş.r- ld ,.._ ... ud o"lmu··, bulunuyor. 'lı'~er, 
__._~ .a..L....J_-.1......1_ !l...ı dı z· E h 1genç kadın, }>ana, ge i: t:- Tilr ~ ıa ...,. ~ LL; ,_.,; --- cep· difinl ona buna Y&Yacafını &öyle- gi elbise? r. ıra, u r o .p a p o -

L.,-.. ~---: UbJa "Ye eeydin vallahi almazdım. Ne hiı.. _ şu 81rtuıda}d, dedi. b 1 e , btltün Avrupa memleket kiyede, buradaki vazifeme mu- peikanaliım..nın bu dihi atası, 
~ ~ oııd- ltu iW cep- y.tm? VerirSin vermeMln derken. llen ılerinde, çoktan, müthiş, bir ıadil bir it teemin edebilir mi- devrimizi dehasmm bütün CÜ· 

~-:.:::.- iç hJ' M Alman İki taraf dıflertnl aıcırdatmata tahil yerin dibine he.ttım. Amma &lgın haline girmiştir ve bu- 'Yim ?> diye sordu. Benim, ü- ret ve tazeliğiyle idrak etmiş 
..:~ lır.ııh ..... w dw- -.ıaymca etraftan hal &nk)Wl bir- (bari) dedim, oldu oıacalt btr kavga- 'lla, tutulan tutulanadır. Biyta- mit kmcı bir cevabım Uzerine, bulunsaydı, Avrupalıları, haa-
~ .... -.1' 11ipal' ıkdt-. Fa· kaç ~ Oftlarr ayudı. ya t~k. Ytannık yumruta. to- .raf bir müp.hit 11fatıyla da id. eeli titremeğe, gölleri dolma-
~ .__ ... .......! ~ -L--- ~ ı...- saten kendi vatanı olan Orta ' .... ....,. m- .,.. - Ben de fltJCfu dil'fl setirHen ıenetn kat tokata. En 90n"n4• da elbllHlln dia edebilirim ki, musaplann 16a UD9ladr ve bal,mr önfine 1-
-..__~ bel Brt rda .W. '" yaaına 90kuktum. Zavallı enuli)'eU yakaaın tutunca cart diye yırttım. -en başındş. asıl dtişünen kim- ğet-ek ıu ha:ain sözleri fnıılda- - Avrupa halkını kuıp kavu
~ •W'ılv tr' ı 3

•J1DCA, 8llıiatilnal ~uıtUt1 bir eiıı&IMt ıuou Şiindi ete kalkmı• bllll emniyeti •Ut· 18$ler, uıl kafalanyla çalışan- dı: ran ruh haebılrklanndan, bi
~l.i.- 1 ·; a - • h .. _... .._..__ ~k ...ı.t...lk._ .... ,,,__, ..... istimal etti diye mahkemeye vermiş. 
:"l --- -~ ---·"'" -:..._-- - Jar geliyor. c- Buradaki vazifeme mu- ze, muhteeem tezilli deha ge-~ ~,... ,paıin luzaw> ~ da emtrteniyordu. Metene aonr&U.n ötrendlm. He- A ·adil bir ı .. demekle, belki, siıe 
ti "'-P teoel nwi ~mfıltk'· _ .A.il lur-6,, ... y-"'u. •r .. u .. rif bbJtm ıaa gtSs _,,...., d& onun «- h, bir Avrupa'da.n Çt· ~ .niş bir vuzuh ve daha derin 
~ .A. L ~ .....,.... \il vnı ..... k "d b"l N 1 lu çok mütkillpesent 4"Öründlim. b" . betl t b't edec k mi lıııL..._ ~ lıllılta ....., ,.,. nndevum vardr. llh u..n dsıha OOk içLq beni l"ellll etmiııı. • ıp gı e ı sem.·. eres o r- o ır ısa e eı ı e • 
~ linı r ıw ele •eç8ıela• •Aftl- .J.a--ır d........... O ...... ik _......__ -.ı.u.--.... bunltıl'ı anlatırken ~enı- ı A 'k A ıf'aka.t. iyca.p ederae, ben, ta- aalleri çıkarabilirdi. İptidai a-

a.- • ... • .....:_ _.... il ............ _., - ..... ........... uwr,__ " ı11a. 0 sun, men a mı, aya ıı\lolğmıa bir ailenin yanında d b lm k · ı & .. "k 
~ L - lllC e -.. ~ · burdan elbmelerhııden birin( Htino dM h~. ~nlerden ımı, Afrika mı, nereai olursa t amı u a ıç n ne ALn a 
\~~ .......... ~ ... ı.s••itUw. Zi- .ieıtıedik. AHah i9Nı iyiMk yaptr, ver- btrt: çocuk dadılıgına... veya ... ne çalthklan arasında yaşayan 
~, ~~ eWe ~~ di. Fakat ondan M>nra berD&t etli ve - ottum, dedi. Kom,unun e~ıne ıolaun, tek Avrupa.'da kalma-, bileyim, meseli., çok ağır ltl~r- kabilelere kadar gitmek, ne 
\'1 Gll_ Jrr il Mil•~ 0 t1ln gı,indtm. rial~dtm, Bt:Yottu· binen çabuk yay• kalıt'. .yayım; tek Avrupe."dan kurtu- de kullanılmamak prtiyle bir de prebistorik'in karanlıklan
"- ~"!ıle .ı.,e ... , M ilanli na orJrtun. Kmoatı• buldlbn. mu ya. Deltkantı ba.futı m&hsun maıtzun dayım da bafka feY latemem.:ıı aıevi hizmetçiliğe de razı olu- .na kadar eokulup nesilleri in
)\~,.,.,~~~· ~ stı döqiln aUıMılee bir kız. Hemen aallıyarak: Bahsettiğimiz haatalığm ilk rum·> Juraz bulmuı (Totem), leria 
~ ... ._ çölleri fimdilik Wbilk plilm de kapdmam" detlldi. - Ya Bey balta, dedi. Biz de ya- ıSğrazı, işte, bu sözlerl~ kendi· «Tek A vrupadan çıkıp gi- Jcemiklerini kal'lfb•ak mec-
~""- ._ .. ,_..,. ..-.it ... Guctik to.cluk. o cta Nrıı S'Ö9Ü ya Jcaiclsk. ni zahire vurur. Bu hezeyana ...ı-yı·m de , 'C'..1.:den bı·-.:ıe ~ f'..ı._ .. 11 != • - -ilıta .___.,, _.,... .Ak••- oldu. '""-·e ,A.Jı.. •* ~ ··· ~ • .u • buriyyetinde kalırdı· Hattl, bl 

- _ - _ - - -. -·- y ... av - MtıtM P•-s tutulan zavallılar. kadm, er- b' k · t ı ktU ıı rd k" 
~~ Jıb .-., _.... ,... ır ço ın e e e er va ı 1• tUn vakitlerini »ir tumariıane-
~ :"'li L.:..J.:ı.•~ ....wt.a Mele- ıkek, genç, ihtiyar. yanmıza, ıcBu memlekette efendi ola- de bile "'eA•rm~jUJT"* his-
"~.....-. 8 k d • --. . d k .vele, hal)ıoa ve ümit-delu .... tek ~ütitıa AvnaJM'k a: ~ ~ ... öila ... .,.. ~ ..___ -- ___ lı_L .. ~; i r a 1 nı e vı ne gi er en .ıerle veya nefis bir yemekttn kundura boyacıaı olarak BÜ- aetmeacli. Yahıız. - AY!'U· 
,._ Ll~ te1r&JOU1 

1 
bahseden bir ağızm yumu .. k · ı....: ~·mn herhangi bir şehrinde 

~ ~~bo..IP*I• •••ıit lataları-. • •• • J J AdJ• d rilnmeği tercıh ederim.> der- sokaklan do'· .. ·mak, kahveler-.... ._ ___ __._._ UZerme ah lp soyan ar 1ye e ve nemli tebe88ümleriyle ao- J rdi Hu.:. ı.. .... b"l b k 'Afil 11.ı ...... ~ ......... UQ'~-• ~e · &1.ı.a, ut:D 1 e u ara- de oturmak ve normal l""'İDell 
,,,.._ 1'i kultavNIFı..... ıkulurlar. Hallerinde hiç bir sevdalılardan biriydim. Onun --s 

h.._ ~· f k ı~ d l'k okt Bağ kimselerin meclisleriDQe on. k ....._ L.:.ı..:....:..~ Ül&.ıe "Ve Bundan bir müddet evvel 'Oaktt· an veritrılElden itfaiye terafmdan aön · ev a a et Y ur. zı için, (Mukayeseli Avru.w E- e-
_,_ ~ rd ld ğu "bi r- kulek olmakla iktifa ederdi. 1ıı..r t~ ta11•ıa.n U· darda Huliaeıl ile lhhmet adında iki ılürWm~tir. :malihulyalıla a O U gı debi~tı) hocaamın bu yükaek 
~· .lJ.&.. ~ cleDiz arkadaf, Selimiyede 'bakka.llık ya- Yanpun, dUkklnın t\st.Undeki &az ne benizleri uçUk, san; ne de mesleke • TUrkiyede yqa- O zaman, tıpkı benim gibi, 
~eti ele M71ÜU'; hava lalv· pan Zehranm sec• pu&larmı yanına ocatınd&n çtıctJtr aplqılmı,tır. nu. «özlerinin etrafı halka halka- mUphede etmek nıtırarmda 
lıı.-;"lti ~ ...... _1. W.in !ı....t_.....:_ ._ alan.k ..tne ""'tH•·' ... i baber amua. kln 'bin-...... ı .......... ıı "-·-1un111a'-ta- tetl rl b mak • tartıyla hizmetçiliği kahrdı ki, AUl"lı.na, her-""-

_,,_ ~ -.- UUS111 - .. _... ~ .. _,,._ ........... IPQ K dır. Tavur ve hare • • er- tercih edlıindeki ruhi dramı ··-r- ~~..,,,,." 
o.tL._....._ A.-ı, Z111•1..1--. hidır. dır. z.o.ıta tahkikat& -*'--ııııtır. ..ı--· t ıevel, devaıı 2J0r bir nıh hasta-
- ~ - "'"'"-.' y hane.o; bir normal euauun a- la kta rluk km.ı·y V .a. L _ ._ ___ • '-~•.-....: Yine bir gece Zehra evine •ider· 0 • 4LD ma zo çe or- Iı.ıh.•Ja mağlUldür ve bunu• ._ ~ _,, ..,,__... • p ..J __ dü. ·· vur ve hareketlerinden fark- d Ani kta ı k k &•:r 

~~ ::....__ ... __ L---'·et ecl__., ken Huıaai ne Mehmet kedımn fise. enc:ereU9fl fUp um. ama zoru ge • baıhca ag .. r.azı cEur.---S..obie> 
L._ ~ -- ~- sızdır. İçtimai vuiyyetlmnde tiği lard bari b"" vpaıpu 
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1 SiY ASi IC~AL 1 
Amerikadan 
gelecek işaret 

'l'f mM: M. H. ZAL 

11 ,.ıı.a dat'a ...... Ja. 
lard.ile kalmadı. a. W

tum modaa ı..- .cı ..u. 
IMcud-... 

Bir .... ,.... .. ~ .... 
ıiltere ile hitıecek iti kalmadijı 
İçin bu hafta bir ... t.arruz. • _, ......... 

Ve bir diisi: H- lAnclra

~· aulb tekliReft pıt'ı ııiw. lıunu 
aıtak 1ncüt-e de ~ .. 
İnkar etrni)rorianmt. El-- Ame· 
........ ,...... ..... lra-
rıpnıqwıak .. Aaaill 11 aulla 
mü-+ .ı.-. p '; eWı iı 

Üç&d lııir HU q el: Ameri-

ka, Çinle Japıq -·-
.......... J ... 114 ,.... 

Ma"91*o ve u. • M ' nla Ur 
tifa .... Çiai ..... .....__ 

• ve cenup d·Hu · r1e ,..- a. 
rui ..................... . 
... -- .. __ h, .... ele 
Jap_,. ile ... ..., il ıhı
..... laıld. t ... 

BtitiM ıica; ol de - ...... .. 
- ...... ,., Jwj .. ...... 
....._ ........ b~lııillr 
rWn boeth -- clair ..... 
reler .... Ftııbt buna njnıen 
__ ...._ •• id' • l-...J.._.L ~ • _..,_ ... ~_ .... 
4jir. Bu löd•iıır •sı ıla .... 
illti- "il it .... ...... ,.. 
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""'al& MMReri iw'iDde rüııe a.blıarak aorıa peraems ..,.._. • y- -1---'1 ın ,ey, uır an • u- 111eolonaması·.:t.. ifadeve .... , __ 
__ ..... ~ de insanı şüpheye dü!liirecek t·· ed · t h"' · et ı. " 3 - " ~ '1&._~ aHWi ..,dw naiıf1er ve .. .._"'8aıdır. un m enıye ve umy •- tığımız bir (c:ompex d"inferi- Bu- --' .. üll. •• I b" 

~ ~ iri nelicmw ....... Bu- Birinci aıır CUllda c1evw eden • ~ otaran Haçıttn kısı, ·bir hususiyete rasge1emezsinlz. 1ıklanmn cenneti olan Avrupa orite) dir. Ekonomik bahraa- r-MVe gon u yazı an 1r 
~ ~ lapiz ı...a bvvet· ıpah&kemelert dün 80n& el'Dlif ve Marlka. dUh evterintn tJcincl katının Kimi, kliniği an kovanı gibi diyarının böyle bet on yıl içe- lan doğuran da bu, soeiyal Türk kaı 
h.., '-a k.,..ı.ti ....m edem r-. JaiddeimnUml muavini J'wldun :s.-~ ~~ auY&ııenetb\i dılemekte olan bir ditci; kimi, ıriıinde, böyle birdenbire, bir k ·-1--= k da....... -a,__ 
~ ......__ -- b' t' eth nin veya bı'r n..--ı ÇI aran ua, --- Buna. (lfusull) - c-•1.M- ...... ·.-.an bava iWsi ~ w g...a müta».uını llöylemiflh'. Jfid. kaybederek dl'lfmllf, mıuht.ltt yerle- ır ıcar ane • kerkunç cehennem haline gi. et. . . . H""'_.... ..ı ...... &'" 4 

.......... __ , "rinl H 1""-' · '-etin ··durU· kimi thıiver Y ıınyası gergın uı::ın ve m· mutlu Nahiyesi merkt'tZinde :ao --
L~: Ş::'!W--. in- ;::=ı: ~arlari~~abi~-;...: = ,::-:1*:::1."ı!':i. !~e fi:~iya' ~il ed~ :~deki harukulade facıay- llhb boğ'1§malan tahrik edea lannda fedakAr ve vatan sever"'bb. 
lıı.:.~ .... Lı1- L-•- .a..iz iia- dol~ h• ikietnln de '617 inci ~---... müreffeh bir ailenin kızı; ki- de budur. Türk kw olan R&vztye adında bir 

--·- - _ .. "'n"T••H Bir milletin ve- bir cema- Zira & . • .... ..ı.... ak 4.:.L ---..... __ , ..... , 
..:_"'1111 deniaden zi,ıade laMraya maddeye uyularak ~ .. d.. .. mi de, oldukça ~ kasan- .1- 1 .n.'mlp&..,.. wwıa u !tCl%1 vn.: ... ııu ... a avn._ .. olarak hl• 
~ ~ edi&m.i limadar. nnı ist.emiftir. Damdan aıagı UfUp mıt bir ıgenç muharrirdir. Fa- atin insanıan için tarihi mu- cirler vuku bulmadu, dalta ilk met etmek lsledtğtni bOdtrmlıptir. Bu 
~ bava lmvv:6"~ ~ Xub&lleme kar-ar vvtlmek lllllft yar•landı kat, herşeylerini bırakıp git- •kadderatın bu kadar hız ve sil- -akınlar batlamadan, daka. a- mttraoaat orduca me11tn~ıyet ve ter-
~ lftJuılwnı •.m,ıetl mii· taHk ecftlmi9tir. , J(urtulu.,ta llemtrcntk yapan 'Yani ımek iırt.eyorlar. işte, onlarda, ıra.tle tersine dönUgU göriU- ·tet. ilkin ve ~bat yurtlarm ..,ıt~e klll'fllanJIUf " kabul edil· 

~. ~ 11.lyan y eft91t1ı gaz ocağlnd.n fifbnede MI' praJtn tqıannı aö- eiae, anormal göriinen hal ımemiı bir hidiaedir ve yarın- eaçaklarmı sarmadan evıeı. mlıtür. 
~ da iltifMe ede- •erken oN1t1u ~lvdan ayatı kay· yalnız budur. ki müverrih, yarmki aosiyoJog, &ropaphobie, çoktan, 0 diya- Marame çekwge aktnı ~ llınbeMraldJr. ltaipa do- çılcmtı nı.-.. A ha Türk. nn blitt1n b·•ı ruhlannı en 
~ aaJ!ftar. Faıbt ~ bar Evwiki gece uat iki buçak ...... Yanı 1",1-*ç• ~amdan a.ıııatı dtlfttl Dieci. şonr: '« ca ' ı- bu hldiseyi dotur.n eebeple- hayati köklerinden k&1'l'amıl Mardin <Husust) - "1riYedeıı 
~~ 00 .. hıta ıl.i bu ~ do· lannda örllctDer 90katmda, Xola1n ttınclell llWlhteUt ,..ıeırtnden atır au- şeye gidip yerl(!llSelD ... ne der- ria ttsttine dofnı iğilirken de- bulunu~u IMidutlanmıza U9kun haiinde ~ekil'-
~~ Uetüıı b.va kwvwtleri dUkktnmda yangın ÇT1mu.f ve .. t kat r.ıte yanlanm,.tır. Yaralı BeJıottu iliniz?.> Siz, bunun kabil ola. :rin bir uçurumun kenarında- Yak1tp Kadri ce •ürtllerl l'~lmete 'b&flaınlftır. Çe-

:"'llıı ~kullanmlııa .....,_ !Yandıktan aonra etrata lllra.J«e mey lluteheneıdne lla.tdmllDlftu'. ımayace.ğmı anlatınca, muha- ki adamm bat dönmesine uğ. KARAOSMANOOLU ::e1:m:t!:~: Cf~laka~1: 

~ kaaıJd Ye lasitiz donan- ----------------...--------------... -.-~----------------------------- Beyhan mıntak•ı mlk:adele rei81 Sa 'd~ pçirmlie .. ,. Ne prip .yey! İki gt1n evvettne kadar seni EDr;al ROlt1AJ! 'l'EP'RfKANo. 88 çac.dd81'ını dtlnyaya ptirmek için bizim det'Un Sarıka,. bu il--. tetkikat 
• yalnız ha8sa8, içli, zayıf bir! krz, lttm&yeye ıM"inme plen kadınlarla ~çe. onla- PpllN:f ve lca.p e4e11 tedbirlere te-

muhtaç bir wan addedtyordıun. Btnllesıt>lte .rın dertlerim Clln1edtkçe gö~n karşı- v .. w edilmiftir. Cektrreleriıı. hu-
8'.rsade bir kumaı 
~ muhtekiri 
~· (Hususi) Kuruçeşme ma-
' 4e oturan ipekli kumq fab· 
~ "ahlbi Yako otlu Moiz ha.v
'-'.'. bazı kimselere ea.ltığı ipekli 
\ ~ Uıerinde lhUklr yapmış· 
~~ derhal .Adliyeye teıılım e-

8
"''tda kamp, Kirazlı 

~tyJida kurulacak 
~ '• <liuaust) - Her sene Ulu· 
~ bactoluda kurulmakta olan 
~bu yaz Klrulıyaylada ku· 

ltıı a karar vwtlmjftır. Kam· 
lto "ulnıasını temin ıçın üç kıftlik 
~ite ~kil edl1miştir. ögren· 

Cöre kamp 13 tıulranda a
lır. 

~ M-wc.t haatawi 
ş:,~ (A.A..) - Memleket hu,:oq, lntaatı ikmal edilmi.t olan 

~Ya. na.kledllmıflir. Sıbha.t 
lk' ,

1111 
ın Cönderdtj'l plin dahilin· 

.''il ~n "e her türlü modern teal· 
~ 'buıunan yeni haatahane i · 

' lılUhaııebe bUt.ç.ıncteıı ~o 
llarfectilmltllr. 

bu hiaslm değifli. Şimdi aynt zamanda kal· .sında yeni yeni ufuklar belirl':ytor, ~ tk* yakın köylerdeki ı:na.bnllta 
bim sana kartı bayranhttla doldu. Hayalın tıtmu hi91edl:vonnn. Onların etle tutaleıcü bir w vennemalM'i idil Wllyeti· 
acılarile &"ötüs &"Öft1se mUcadele~eclecek kud ;)(adar canlı olan acı ve üzünttileri yanmc1a mis ııtraat mWrU llad9t bo7WKl&kt 
rette bİr kadınaın sen! .şahsi der..tim, st1lUnç denecek kadar Jr8oWU· ıköıyterf ~ !lznn relen tertl· 

.Acaba bu mütemadi galııpna ..ut•I sa- Yazan: Muenez Tehsin SER AND :10r, kendimi dUıfünmekten utanıyonun. batı aldınnUd:adır. 
na gitgide buradaki do9tlamır da uuttura- lin\fn .ı. vldetuttm dOIMukıa ka'lıBl t'dtf .tim. fltanbutlı!a ltrendtlclertm beftl 'buraya Yarab1ıl, dönJ&da. ne çok aetaıet, ne p 
cak mı Kellban? Bana öyle~ ld, latan-, olmadıfını buCiin anlıyonım, Atfedtnlz. ,ha.zni&Jn1' oldu. Jlltıra.p varı Bunların kiıı:rfı8mda inaan ne 
bulla, lstanbuldaktterle arınmıa kalın bir Hayır, bura.ya gel!Myiniz Ferit Bey. Se- Size Yirmi d6rl 1a&tlfk bir gUnUmU nuıl kadar za.1Jf ve kiz! 
duvar örmek nlyeUndeein. Beni bu dmarm ya.hatinizin bir takım ıdnMus dectt'kocbalara ,pı;trdtttmi )'Uaelfun: Geçen &1hı m~ cıidaamda doktor 
beri tarafında bırakmak 18t~ misin? yol açabileceİlni btr tarata 'buUaak bfte Ba.flah yedide lıal~ • klbükte ken- ıN'uunla otunı:yorduk. Kapı acıldz. PejmUr
GörUyorsun ya, senden hiÇ'btr '*1 iıltemiyo· l9eniln sttkQnetlml iblAl etmesi ba'kırnından .dlme öç Odalı btr dafre a)'ltdılmu size ııöy- de kıyafetli pnç 11ir kadm içeriye clrdi. 
ırum. Yalnız vakit vakitJblr ilci .ııc. Z&l'&rlı ol11eafuı• emınlm. Halbuki ben artık Jemif miydim? - Sekt.le haatahaneyl bq- Y&fl beJlkf 'benln'rld 'kadar, hatta. belki de 

Bir gtln, 'bir doktor sıf&tUe, Kutamonu- Y&v&f ~ ha7at yolumu dUMltmefe, ken tan ba4I& dıolqtrktan eorın evveıa. bft' aat bellden cenıçU ama g~e. ytbıOnde, çok 
daki dolum evtni styaret etmek 18tenem, .dimi tamamlle ..erime vererek lı<J9 ömrüınü ıJtadU ~lann yaamCS. kalıyonun. Bir ,c6rmUf geçirmf4 bir :insan mblılı YU'dı. 
bana çok kızar mısın Kezban? doldermAI& çalJıtıyorum. yqla yedi yq &rtemd& on Ucl çocutumuz .Bana hiç bakmadan doktora yllltlaftı: 
ı FERl'TTEN KEZBANA Hutahaneıni ıöraenlz! Her taraf beyaz, var. BfJfi ücreUi dtlwlen bedava bakılıyor. - Çocutumu •dotunna.Jc ıa..ntJıorum. 

1stanbld Mart 1939 ~r tarat t~lz. Dek9or, ebe, hasta bakıcı· ıBunllU'dan bir ta.ı anadan dlDtma kör; ıB&n& ameliyat yapouz. Dedi. 
Son mektubumu yollryalı 'btr ay o1'tu. .tar ve ben ~r. gtller )'Qzltl ve mftff!Jt... fakat doktor bu k6r1Ultln bır arıa& oldutu· S•hlde 90k eert bir ifade ,_ 1wfiıı bir 

.Senden cevap alamadım Kezban. Niçin 1 Ba. ıŞQnurk zenrtn kadınlann nazlarını sabır ınu, çocutun ledavt v...- ıay•inde yavq metane~ vardı. Nazım Bey hayrettı.t cizti.. 
na darıldın mı'? Yoksa artı'k bana da yaz· ve lahammutle ka~ıyoruz takat bUlün kal yavq &iSnnete baflıyacatınıı temin ediyor. ıremedt: 
nuyac&k lllJ8ın? Beni de lırtanbuna aranıza bimiz, ışlJrapla kıvranırken dlfini sıkan, le· anası ve •\'&Dı yavru içih ne bU~ bir sa- - Nigtn kJSQn? Gelir çocutuu da ıuı... 
.ördU#tln kalın <hvann aTkıumıda mı b'ıralu· sini bolazmda tıkayarak Y11aQmtıze mbmet adet olacak! Bir dtferi köyünde oynarken tahanede dotunırısun. 
,yorsun? SllkQtunurı beni ne hale ptirdltfni ve .f{lkranla bakan fakfr hutaıanmrza gf • ıdillfftlU., becaftnı lunnıf. Annesi onu bir - Ya 90nra '? 
t&'hmin etsen bent bu kadar lnrpala.m&Jtta diyo•. ~111k yqldan sırtında t1L9ıyarak bize getir- 'Bu sualde blr isyan, btr meydan «*U)'Uf 

devam etmezdin. Senden haber !»ekliyorum. ~ur&,4a ıı.n insanları öğreni:vorum. Haki· dl. Kapmın eıttttne ayak buar bumaa ka- vwdı. 
DOıttluğumuz namına bent ihmal etme Kn· ık1 &el'1m ve mahrunrt:rettn lnaanblı ne h•l· dmeatız Yo"l\lnhık~n. açlıktan baftldı. Ço· - Sonra, onu ~· BabUI yok 
ıı.n. Acaba hula mı11n? öyte i8e hemen Jere ptirebilecefinl gfhilyonım. Hayatla ~uğUn feryatlan ytlrek parçw:vordu. Kıtık mu ? 
celeyim mi? k•r•ı k&l'fıy& yqıyorum ve her gUn yeni bır 'Ve yaralı bacatı teda\1 etmek çok güç oldu. Genç kadmın yüzünde bir fırtuıa Mtt. Du· 
, KEZBA.1'i>AN P'Zll!DJ: dfl"• aııyprum. btanlmlda dört b~ sene zar. ıBtr ara Umıtal& kaldık falıat Allah yardım daklan btmbeyaz oJcfu . 

Kutamonu, Ntn.n 1139 tında ineanlan buk~er iyi tanımarnı11tım ; ~ttr. Do)ltor Nuımın itina ve ihtimam lan da - Ba•uı mı? Soysuzun birili imiş. Beni 
Buraya "elırsinlz diye korktutum için •i• ıÇünktl ora4a 4*ha zi'y&de muayyen bir zUm· vaktinde ye~. &uf1ln KUçQk Hamit alçı· bofadı ıitts. 

ze cevap vermeınlııtıpı P'ertt !ley. Bu ihına- re ile temut& idftn, kendim de pek genç· ıı bac:&llle baatabınech Clola.fıYor. 

DoMna mgiWan lzmite 
geldi 

lantt~)-h.Ve
Ulc taıUmdan eönderilen 200 
dokwna ~&. ıbütüo tD9lzeme
aile ı t riı De selmift;iır. Hu.asi 
Mui 11be miidüMüii. \Mı tez
Plala.daa K.aıd1r.,._ 80, Gebze. 
ye 20, ~ 20, lı.iıt. 20, 
K.a...-...e lO, He.deie 20, 
Götdiie 1 O, Aıd....,..nna 30, 
Kaıe.y. da 1 O adet göDtdennir 
tir. "-ndlMda açılm11 olu do
bmlcı.lık k-.u da -....ı.a.1. 
biıtece&tir. 

lkinci k1Ra ~ kö:riemade 
ve 'bi•wa Akmete ~ aun 
tabemda ~· Wl:vet. ha 
~rdan pqderpey dat.. 
aönder~. Bütün halk Cüna
huri;Jel bdkalnetiniıı bu ~ 
dan aon derece meauıa .,.. _... 
tehilıdir. 
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Bir yangının hatırası 
j Yazan: Sema SABRİ 1 

Birkaç gün oluyor. Sultanahmet sekteki evlerden biri bırdenbire tu
ıarluncla oturuyorduk. Sivil elbise- tuşmuş, kan rengi alevler lçtnde ya
ıerle askerlik .şubesine dökttle.n ve ruyordu ve yanatlken yanmdak1 ve 
oir müddet sonra askeri elbiselerle ilst tarafındaki evler de tutuştu. 
tunçtan birer k&!e kesilip vazife ba· Mektebin dört çevresine kırmızılı si
şına k~n mert, kahraman erleri yah!ı alevler, tutuşmuş parçalar yağ 
gözlerimiz ve göntillerimlzle göğüs- maya başladı. Hademeler, hocalar 
!erimiz kabararak teşyi edıyorduk. damlara çıktılar, mektebin saçaklan 

İtfaiyenın kıımp:ınası işitildi. İt- na ıslak kilimler çektıler. Fakat ha
falye otomobilleri, kamyonları btrl- şin ve siyah bulutlar gittikçe ooğa
biri ardından Sirkeciye doğru akıp lıyor, datJlıyor, yangının ateşli ne-
gittiler. Etraftan: fesleri pencerelerden içeriye vuru-

- Sirkecide yangın "-arınış. yordu. Mektep hemen tatil edildi. 
sözleri lşit!ldl. Fakat itfaiye on, on Heplrnizı cvlerimi?!e gönderdiler. 
beş dakika sonra döndt.i. Demek yan- S:ı.bahlcytn &ıttan tepesinden ba.ş-
gm sönmüş veya sondürUlmUştü. lıyan yangın bir tarattan BWbUld<>-

Yanmuzda, göztilldU, ikUyar, şa- resi caddesine, bfr taraftan Pn.şall
kaeı bir mektep muallimi vardı. Gü- ıruuır sırtlarme. uzandL Sultan tepc
lerek dedı ki: sinde IJ..."i tarafh bkı3ları yakmış. kül 

- Yangınlar ~ti şimdı .. Dıkl 1 etmiş, öfleden sonra da çılgın ve a
yangm!ar mtlt.eeavız. mütaarnz, ta- levli bulutlarla bu yangından kopup 
laneı ferman dinlemez .şeylerdi. Bir gelen ateşli bir tahta parçmıı Kaptan 
kere parladılar mı, gemi azıya alır· paşadaki ev.leden birinin kaplama
lar, etrafı yıı:karlar, yıkarlar, dört !arına yapış~. ikinci ve ~ bir 
bucağı idil ederlerdi. Şimdi öyle mi yansın ı;ıkarmışü. 
ya? Bugünün ;rangmları itfaıyenin UskUdarm iki tepesı ateş, ev, chı
kampanasuu ~ır işitmez korkudan man içinde yanıyordu. Kudurmuş iki 
sınlyor, pUf demeden sönüyor... volkan gibi. Halk sokaklara dlSkm-

Hey gidi gUmer! Btr yerde yangın müştti. Arabalar, hayvanlar, insan
c;ı~ mı kule sepetlerini çeker, :ıru- lar karmakarışık birer tarafa koşu
lelıden gfimbilr gUmbUr toplar atılır, yorlar, dağılıyorlardı. Perişan, tel&ş
kırmızı: 'Gömlekti ~ mızrakları lı bır halde eşya kaçırıyorlardı. Biz 
ellenncle lstanbuhtfl dört çevresme bile o sırada Yeniçeşmeye yeni ta
dllğılırlar. Ma.ha.tle tutmnb&crlan ııa,. ıpnmı:ştık. Eşyamızı kısmen o gün 
ıreJı:ete geQer. soka:k köpekleri ava.ve- yangın korkusundan İnadiyede hala.. 
lerle larlak!an tınna!ar, tuhımbacı- mızm evine naklettıırti. 
lann ır.\rala.rı yen~ sarar. Halk 
ışı güctt bırakır, yangın eeyrine gtder. 
su bulunmaz. balta. bulunmaz, bulun
maz: oğlu bul~ Yangm ooşttıkça 
coşar, aktan ~. mahalleden 
ma ha.lreye aşar, btr cehennem ketillir, 
gök alev ve duman içinde ka1ır. 

Bır çok 'h;<dk, kova1aria. e\.'\erinin 
damiarma tınar. eşyahr bir mahal
leden bır ımıluılle~ taşınır. Bir :hen
gamedir, bir km!ca k!yamet'tir ıgi
der .. Evet. .şimdi böyle mi 3'&? İşte: 

- Sirkecide yangın '1a!'! 
Dediler, demediler, itfaiye görilıı

dü. Yangın da püf demeden söndll. 
Yalnız Bize bir yangın hatırası &Dlıı.· 
taymı, bir yangm ki tızerlnden kirk 
em yıı geçti, hMG. i2'Jeri '\ae esenerı 

dııru,m-. 

Ve anlattr. 
Fi tarihinde Usktl'd.a.rd3. Uncular 

eokağmda bir mektep vardı: (Ra.v
zai Terakki) mclctebi- OOnUn birin
de bu mektebin KJZl8rat;asma. ta
,ınnıasr kararlaştinldI. Eşyası t:op.. 
lamnağn ~· Bu mrada. 'bir 
sabah mektepte btr te1ru,ı lıasri oldu: 

- Sultantepcstnde yangın vunuş. 
Bır üti ııea.ttfr deçam ed1yormuş. A
teş çok bfiyilk .•. 

Gibi sözler 'bütiin talebe arasında 
yayddı. Heıites bftyttk. kUçük mek
tebin Wıt kaUanna hUctrm ettiler. 

Aradaki çablann üstünden v~ Ilı'· 

ka.smdan volkanlar rot köpürmliştll, 

ne olm~tu? Gökyüzünü kara ve sı:k 
duman buhrtları kaplamıştı. Bu du· 
m&nlar arasında kırmızılı lev par· 
çalan çırpmıyordu. O semtlerde o
turan talebeyi derhal evlenno gbn
derdiler. Herkesin $mdwı: 

- Yangın de~tli. yangın çok bil 
ylllt. Rlll:gdr da sert. Saba1ıtanberi 

otuz. kJrk ov yamnı~ üç dört kol 

olm~. 
LAkırdıl:m doırtUUyordu. Hephni

zi bir korku sarmıştı. Çocuktuk, ut
reşıyord\lk. Dersanoler bomboştu. 

Hocalar, bademeler d~. Biz 
bu hallerden ya.ngınm vahametini an 
lrycırduk. 

Derken mektebin arkasında.ki balı
ç etrafından acı acı çığlıkl&r, kulak 
rırttcı feryatlar koptu. Bahçe ftst1ln
~ekl odal8.ra koştuk. Mek~bin bu 
~hetl Kaptanpıt48. mahalicei kfi. Yük 

Bir avukata hakaret 
etmiş 

Dün Sultanııhrnd.te T.apu ve 
Kaduıtro dairesi ikorid'orlarmda 

şoför Zekeriya .i:mıinde bir a
dam bir münakaşa esnafllnda b. 
tanbul Barosu avuk.adannıdan b· 
mail Sı1kıya ba-'karct ettiğinden 
Adi.iyeye verilmlştir. 

Yangın, yangın... Gittikçe çdgın
laştı, kudurdu. Öntine gelen evleri, 
dükkıinları kastı kavurdu. O'.sküdar, 
bir eemtten btr semte kadar vtrtıneye 
~evirdi. 

Ufak çocuktum. Şimdi b:ı yangı
nın dehşet ve flddeti Ml& gözleri· 
min emünde. O ne ale?di? Ne at.eşti? 
Ne dumandı? Yerde, gökte, ufukta 
dmnandan ve ateşten başka bır şey 
görilnmilyordu. Oskadarm her sem
tine gökten ateş Ye .kıvılcım yağıyor
du. Herkes evinin damında, tulum
balar, itfaiyeler, nlralar, koşuşma
lar, ateş, alev, duman birlbirine ka
rışıru.şt.I. Bir bercU mcrçtir, bir kıyaı
mettir kopuyordu. O gün artık haki
katen btr ana. baba günü ohnuştu. 
,Yangın geceye doğnı İmrahor tara
fın& geçti. izden uzaklaşmıştı. Ge
ce babamla beraber Açıkkuyudan do 
laştık. Yangını görmlye gittik. Kor
kwhn dizlerimin bağı çözUldü. Bir 
yangın değil. ateşten bir fırtına. fdi 
bu! Dört taraftan sütun sütun yük-
ele.n, çılgın çatırdılarla kabaran, ta. 

fan alevler haşin ve kırmızı güllere 
benziyordu. Bu alevler evleri sarıyor, 
acı ve zehirli ça.tırtıiarla. diğer bir 
evden yilluıelen alevierle sarmq do
laş oluyordu. Bütün 'üekUdan ateş
ten ve dumandan bır nefes göklere 
sa.vuruyor, yerle beraber ediyordu. 
Volkanlar mı kudurmuştu? Cchen
ııeınlerin ateşten devleri mi azmış, 

,şahla.ıtnuştı ? Her şey bu ateşin ö
nünde erıyor. bitıyordu. Halkın fer
;rattarı, tulumbacılann acı aa hay
kınşınaları, itfaiyenin yakıcı ve yır
tıcı boru sesleri, köpeklerin havla
malan.. da bu yangının. bu kıyame
tin huşwıet ve '1ddetine başka bir 
korkunçluk veriyordu. Bu koca yan
gına su mu yetişir, tulumba mı kllr 
eder? Yakacağı kadar yaktı, gece 
!b.angi saate kadar devmn etti bilmi
'yorllın. Her halde ertesi sabah: 

- At.eş söndil! 

Dedıler. Ateş sondU, fa.kat O'skil· 
darm yarısı da vlrane~e döndü. Şu 
yangmdıı.kl dehşet ve şi<'ldete bakı

ruz: O vakittenbcri (kırk, elli ~'ll) 

geçtl. Hiı.13. bu yangında yanan yer
lerın çoğu \;ranedır. 

1 BORSA 1 

1 Sterim 
Dolar 
tsviçre F:ıc. 
Drahmi 
Peçe ta 
Dl.nar 
Yen 
tsveç Kronu 

Etıbam ve~t 

5,24 
132,20 

30,60 

-.-
12,9375 

-.-
31,1375 
30,745 

1938 Türk borcu I 19 40 

VATAN 

Birbirin i sevmiyen 
sin ema ylldızları 

Her Yerde olduğu gibi Hollvut- ~-·--.,.,..,,.-=--:::--,--=~:-=,--,~,..-..,..,,=,,...-----------
da da birbirini çekcmiyenlere, (Hat-/ 
tA biraz1daha ileri \'ararak birbirin
den nefret edenlere diyebiliriz.) sık 
sık rastı:ı.ma.k mUmkündUr. 

Bılhassa kadın artistler arasında 
bu gibi dUşrnanlıklar pek çoktur. 
Virglnia Bnıcc ile Jee.n Gravtord'un 
yıldIZlan bir ttirlü bartşamamı.ı;tır. 

Virginia, Jean'ın ilk gevirdiği film
lerle alay etmiş ve bu yüzden arala
rı soğumııştur. 

Jee.n Gravford, Norma Shearer'e 
tahammül edemez. Aralarmda Cflki 

bir mes~k rekabettnın kini vnrdır. 

Jea.n ilk önce Metrogoldvln şlrketin
dn çaltŞiyOrdu. Parlamaya ve baş 

rolleri almaya bıu,layınca Norma 1 
Shcarer onu kendisine mühim bir 
rakip tel!kki ebniş ve ne yapıp ya
parak şirketin direktörlerinden lr
vlng Thabberg'in gözUne girmiş ve 
onunla evlenerek ..şirkette en iyi ve 
en sıı.ğ'lam mevkıi elde etmiştir. Ta
bH ondan sonra Jean'a artık istediği 
roller verilmez olmuı, buna fena hal 
de içerliyen °Jean, Duğlas Fairbanks 
He evlenmeyi gaye edinmiş ve mura
dına da ermtşt1r. Duglas bavka. bir 
tıhn şirketinin en mQhlm hissedar
larından bindir. Böylelikle Jean 
GraVford istediği mevkle kavuş

muştur. Fakat bUtUn bu M.diseler 
Jean ile Norma Shcarer'in arasını 

bir daha kapatmıyaeak şekilde aç-
ını:ştrr. • 

Loretta Y oung ile Tyrone Pover 

Annabell a 
En çok k ı skan ıla n 
kad ın dır. Çü nkü : 

Tyrone Pover'in kırısıdır 

7 - 6 - 941 ------

Yarm yapılacak G. sar y- Fener 
maçı üze(nde düşünceler 

Gala tasa raylı I ar, kazanacaklarından 
emin görünüyorlar. Fenerliler de 

on bir kiş lik bir takımı güç yenerler diyorlar 
Fenerbahçe • Galatasaray klüple

rbnizfn yarın Fenetbahçe stadında 
,Yapacakları intikam maçı, futbol nıo 
raklıian tarafından büyük bir alika 
ile beklentyor. 

Tramvayda. ttlne!de, vapurda beş 
.altı kişinin ya.nyana geldiği her yer
de 'bu mtlsaba.kııı üzerinde münaka
şalar oluyor. 

Galatasaray t.aratta.rıarı geçen baf 
ta elde edilen galibiyetin verdiği em
niyetle ka.zanıı.ca.kla.rnıı muhakkak 
görmektedirler. Buna mukabil sarı 

Jftcivertıiler de yetm~ dakika on ki· 
jll oynamış bir lakmu güçlükle 2 • 1 
yendiklerine göre, tam kadromuzu 
yenmeleri çok güç olacaktır, diyor
ıar. 

Dün koyu bir Fenerbahçeli ile ko
n~uyordum. Geçen haft4kf mağJQ
biyeti hA.lA hazmedememiş görUnti
yordu. Çok f;inirli idi. Maçın tarzı ce
reyanı üzerinde mukayeseler yapı-

1 Yor ve fikirlerıni söy!Uyordu. O, bil
hassa. şu noktalar Uzerlnde duruyor
du: 

.-Bugün, eski Fenerbahçe maı:lann 
da.ki heyecanı duymak kabil değil-, 
dlr. Fakat yine Galatasaray _ Fe-
nerbahçe maçlarının verdiği heyeca
nı hiç blr maç vermiyor. Eski gün
leri yaşadığmıız için artık futbol maç 
larınıı. &i'tmlyeyim, diyorum, yapa
mıyorum. FeneTb:ı.hçe - Galatasaray 
duyunca dayanamıyorum. Geçen haf· 
ta Galat.asa.raylılar bizi daha. bllytlk 
bir farkla yenmeli idiler. Bir kere 
müdafaadan bir oyuncunun daha on 
yedinci dakikada. sahadan çıkması, 

ve takımın on kişi kalması, rakiple-

Norma Shearer, Marion Davles'i 
günahı kadar sevmez. Zaten birbir
lerini ötedenberi kıskanırlar ve hiç 
geçmemezlerdi. Bir gün Marion Da
vies, Norma Shnerer'e k9rldorda rast 
lamamak için, locn.sını değiştirdi. İş
te o zamandanberi 8fbk birbirlerinin 
yüzünü bfie görmüyorlar. Marion Da 
vis, Mao \Vest"den hiç hoşlanmaz. 

önüne gelene de bu antipatisinden 

H il tta 1 rlmiz için bulunmaz bir avantajdı. 
o vu en çok luskam an ar- ı Bir yerde Marlene Dietrich'e rast-

tist Annabella'dır . .Amerikalı artist- Iıyacak olursanız, sigarasını yakı- Galatasaray bUcum hattında iş 
ler onun Fra.nsada.n g~lip de kendi- nız. Onun hoşuna gitmek için bun- görebilecek oyuncu SaUUıatti:ıı var. 
!erine rakip kesilmesini bir türlü af- dan daha iyi bir fırsat bulabibneni· • Tlteklm bize iki golU de o yapt.L E- GUndOz, Eşfak, Mehmet Ali.~ 
!edemiyorlar. Gelip kendi araların- Ee imkan yoktur. ğer bizim müdafaa. bir kişi •kalmamlf Muavin hatb ile mUdafaa ~ 
da kendi mevkilerinden UstUn yer olsa fdi, öyle zannediyorum ki, gol de bir şey eöyıemiyeceğiZ. ~ 

Mae Vest Marlenc Dietr1ch'e kuv- tutması yetişmiyormuş gıbl bir de, * yapamazlardı. Bu vaziyeti gördük- ttıkartlshDecek en kuvvetli ?jl' 
vetıi bir kin besler. Marlene gazete- hepsinin etrafında döndüğü Tyrone Sinemacılık, Amerika. mllll sa.na.yi. ten sonra bu hatta maça büyük iıir dir. ,,t· 
bahseder durur. 

ellere bir beyanatında: Pover'in aklıru çelerek onunla evlen- inin üçilncUsünU teşkil etmektedir. ttimatla gideceğim. Futbollln cllvele- Htıcmn hattma gdince. ~ 
cMae West mi dediniz?. Kim ol- miştlr; bütün kadmlarm, ve bllhas- ıBu sanaylin merkezi de Hollvut- ri tekrar blz~m takını aleyhine tecelll ta merkez muhndınde Cemil ssP fJ' 

d .ıo.. b'~ bllmi şt sa Tyrone'ln sırasile sevgill81 olan tur. İfin sarip tarafı Hollvudun etmez ve söylemek istemediğim se- __ lflell 
ut>unu "" yonım.> Demi 1· nüfusunu hemen hemen hop Avru- bepkr hAdis olmıu:s<> mUsa ... -'-.,..,"l la ldınnaktaıı, rakiplerini sfJV'..A 

Mae Vest.. Marlenc~ bu cehaletini Lorett& Youns"un, Janet Gaynor'un ..., .,_,.,,....., tılf r 
bir türlü affedernfyor. Sonla Henje'in can düşmanı olmak palılnr, daha- doğrusu Avnıpalı Ya· muhakkak kau.na..cağrZ.> direoek hareketlerden ba.fkA f 

Marlene Dietrich, Merle Oberon'a için bundan daha a.ıa bir sebep bu- hud!ltr te.şkıl eder. Artistlerin, Şir- Diğer taraftan btr Galatasaraylı i- yapmadı. Azıtremnanmz o~~ 
fena halde klZ'"ndır cAllahın bah- lunabllir mi? ket müdür ve memurlarının çoğu le k'onuştum. O, daha emindi ve şöyle r:llk:Oycır. Gllndüze gellnoe. 'bıl ~ııı' 

'" H ydi 1 dl di eli Avrupalıdır. Demek ki Amerikanın eöy!Uyordu 'P"~~ "eleri filmindeki rolü Merle Oberon a ev en Y m, iyi ya ar- · cunun a.ylardanberi futbol 0 11"' 
" bk l a.kıll t millt sayaniinin en mühimlerinden <Kuvveu· bir müdafaa"""·' bil k ,._,_ ....,{ ile epeyce çekişmişlerdi. Netice itiba. usu ı 0 ursa ya .. Geçenler- 1 

-·- ere ması uuw.ymlle bir iş göreceg.....-1'i' 
rile Marlene kazandı ama bir tilrlU de iki Amerikalı genç, Annn.bella ytı. birini kuran ve işletenler Avrupa- oynayan bir muavin hattımız var. Fe netmiyonız. Bu hatta EşfııJC, fl 
bu çarpışmayı unutamıyor. (Böyle zUnden kavgaya tutuşmuşlar ve Rl- lıdırlar. nerbahçedo bu müdafaayı yaracak, met Ali ve Sal!haddfnden b1f ıJ1' 
şey\er Hollvutta affedılemeb.) cardo Ramez, Arjantinli c. Madero * muavin hattını yaracak bir hücum bekleneblllr. Gündüz de bu ıuı.ttJ&Jll ı 

yu dllelloya davet etmiştir. Annabel- Sinemacılık :F'ransada eski!l ka- hattı yok. Tehhkeli bir tek oyuncu- ye ay~ğma göre, tş ~ 
Merle Oberon top yekQn btittın •-- d Knftük Fikret. o d la kendlsile görüşen gazetecilere bu dar faaliyet göstermediğinden, Fran .,.. • var o a ....,. nıı a. Sa!A.?ıaddin ne Eşfak& kalıYor' p-

Jiolivut kadınlarından nefret eder. hldlseden çok müteessir olduğunu sız artistıerinln çoğu başka mem- iyi marke ettikten .sonra :mesele kal- Fenerbah;;e takmuna gel~: 1 
Onları iki yUzJn, hain bulduğunu söy fakat bunda hiçbir suretle dahli bu- leketierde çalışıyorlar. Amerikaya. maz. Bizim hücum hattı da ne olsa rı lAcivertıller her halde bU ıtaftJ ~ 
ıer. Ve bu zincirleme giden düşman- lunmadığmı battA gençleri tanımadı gidenlerden başka. Şimali Afrika.ya. bir iki gol çıkarır. Ama. Melihln bu 68JlS meselesi mevzuu bahis o~~~ 

"""ı söylemiştir İtalyaya, İspanyaya gidenler vardır. hafta muhakkak surette oynayacağı d h k tıl .._._ ile --
ltk Merle Oberon'da nıhayet bulur. "'"' • sdyleniyor. O zaman bizimkllero iıir ca a a uvve u .... kadro ;t 

* Maurlce Chevallcr ile beraber Mar- "'ıkacaklardır. HUcum h&ttrnd& .... et 
Bunlardan ~ka Holivudun iki dah f l al ak dil " 17 En çok sigara içen artist Marlene gueritte Moreno İspanyada bir mm parça a. aza. ç ışm ~er. oyunculara y<rr vermeleri be1<1- ·ı'-' 

Meksikalı yıldızı Doleres Del Rio ile t · 1 ı){aa.matih ne de olsa k ........... ,. .. ıı..., > ııtDH-Dle rıçh'd r Marlene bir sigarayı ı;evlrmektcdir. Gcorge Rlgaud'da -..-..oe- lir. MuaVin hattında. oyle zan _.ııtt' 
Lupe Velez hep ayni rolleri elde et- sondUrmeden diğerini yakar. Daha Arjantlnde bir film çeviriyor. Bu nazariyeleri her iki taraf ta ken ınız ki, yenl bir oyuncu yer al8'P" ç 
mek için çabaladikları ~>in birbirle- doğrusu bir sigarayı söndürür dlğe- Gaby Morla.y, Charles Vanel ile di '<lUşUncelerine g6re ileri sUrilyor. Takımlann vaziyetlerini şurıı~\j 
rile geçinemezler. Biri diğerini mA- rlnl yakar. Birinin .a.t~e diğerini beraber Hanrt Bordo'nun bir ro- Ve ona göre iddiada bulunuyorlar. dtardıktan sonra Fener JehiflC tııl' 
nlslz bulur diğeri, öbürüne soğuk ateşlemenin uğursuzluk getireceğine manından a lman, <Kar il7A!.rinde> is- Şimdi biı: bu hususta ne dllştlnU- ~ avııntajmı da gözönUnde ~t 
der. Daha olmamış cSen tam Mck· kanld.ır. Onun içln sık sık kibritsiz mlnde bir fılm çevirmeğe hazırlanı- yoruz. cak olursak mfisabakanm ço1' 
sıkalı değılsin!> <Sende Melaıikalı kaldığı vakidir. yorlar. Futbolda riyaz1 Juıtiyet olmamak- olacı\ğı kendiliğinden roeyd~ 
tipi yok.~ Diye kavga eder dunır- !""""lllllll"""!!!~ ... ----'!"!!!!!'!!!'llllllllllllll"""'!!!!!!!!!!!~llllllllllllll""'!'!!!!!!~llllllllllllll~~1111111!"11"'!!!'"llll la beraber bir tahmm yilıiltmeğe oknr.. 

lar. artistin düşmanlıkları hAl! devam e-1 le'in t:aklidlnl yapmış. Buna mtisa- ı;alı~lrm. 
Vıviane Romanoo fle liısUngvctt'in diyor. a.dc etUğinden dolayı Shlrley'in an- Sa.rı kırmIZilılar bu hafta Fener• 

daq:ınlıklan on on iki senedenberi Geçinememezlik hastalığı · çocuk- ,nesi Jane'in annesıne fena halde içer 
ilrUp gı<Hyor. Vl'iane Romanca o lara kadar sokulmuştur. Shirley !emiş ve araları açılmı~ O zaman-

zaman Vıvuı.nc Arbncus ismi ne Mo- danberi de çocuklar da, tesir altmda 
Temple ile Jane Winthers btrblrle-

ulin Rouge'de dansözlük ediyordu. kalarak blrtnrlerinden soğum.uşlar-
Bir gün yıldız mevklinde olan Mis- rinf hiç sevmezler. Fakat vazife tea- dır. 
tınguett ile kavga etti. tşı, MlsUn- bı ekseri beraber oynarlar. Çocukla- İşte siooma A.lemlnde Myle geçlm
guett'i tokatlamağa kadar ileri gö- nn birbirlerini sevmemeleri daha zi- stzlikler hiç ekSik olmaz. Her yerden 
tUrdU. Meseleyi Viviane'i Mulcn Ruj yade annelerinin birbirlerine darg-ın .ziyade orada: <Ben iyiyim, sen fena, 
dan çıkararak Mıstlnguett'i tatmin olmasından ileri gelmektedir. Bir zi- ben yiyeyim, sen yeme!> nazariyesi 
edecek surette knpatblar. Pakat iki )'Bf~ Jane Winthers, Shirley Temp hUkUm sürmektedir. 

• 

ZABITA ve ADLİYE HABERLERİ :l 
~------------------------------~ 

Bir günde 68 ekmek alıp yüksek fiyatla 
satan bir açıkgöz yakalandı 

Bursa (Hususi) - Vilıtyet hudut- ı ,çekirgeler imha edilmiştir. 1" 
lan daJıiİinde mu.zır haşerelerle bU-1

1 Tarlıı. faresi llc mücadele ~il ti
yük mikyasta mücadeleler yapılmak ,şeklerlle yapılmı~ ve Yenl~ch ~· f 
tadır. Bunlann ba.şmda bllhru!Sa Öde döırllm, Kemalpaşa.da l'il 11elt 1, J 

mlş. çekırge ve tarla. fa.resi ile ya- nlkte, 10 hektarlık arazide t:.. 
;pilan mUıeadeleler gelmektedir. roleri tamamen ltlM' edilmi{I 
ödem~ haşeresi (veya. salkım gü

vesi) memleketimizin çok kıymetli 
hır mahSülil olan milşkara (milşkl· 
fo) ilzümUnc musallıı.t olmuşüır. Mm 
kamıZda 936 senesinde bu haşerenın 
tahribatı % 70 ni'sbetine kadar yQk· 
selcrek mahsulü kıymetten dilşllr
mtıştür. Fake.t devamlı surette yapı 

bir 
Halk Bankası Bursada 

şube açtı ıı ' 

6eksen beı kuruşluk çoraba 
125 kuruşluk etiket koymuı 1918 İstikrazı dahili 21 50 Bir iki gfuıdenberl 'halkın ynnlış * "f.ophancde, Lükciler c.ad· 

desinde 1 3 numarada oturan Os
man Aküzün eroin eattığı ha:her 
alınmış ve ev.inde araştırma ya
pıldığı zaman tavuk kümeaindc 
bir miktar eroin bulunduğundan 
suçlu yakalanm~tır. 

dan ev:lerinde arama. yapılmıştır. 
Arama sonunda beş gram eroin 
ve !bir çok boş paket, müteaddit 
katılacak toz lbulunmu§'tur. 

ıan mücadeleden sonra 940 senesın
do bu tahribat % 2 dereoosine düş· 
mUştnr. İzntk kazasmm Dere, Elbey
li, ömerli. Körlstan, köylerinde ekili 
'6000 dekar vU.satindeki ara:tinln 4000 
dekan tamamen mahsilldardır. Bu 
mmte.kada Ödemiş m1.lcadel ine dc
ıvanı olunmaktadır. Bu sene 1125 ki· 
ıo kurŞUnlu a~ik Bordo bulamacı 
.ne kanşt.mlarak bağlara pWverlze 
edllmiştlr. lkincl mücadele için 

Bursa, (Hususi} - Ankar• _,,?' 
Bank881 !Bursa.da da bfr şutıtı .~ 
ta karar vcrnıiı,tJr. Bankallıııd' !foe
cağı bina kiralanmıştır. ya.]<tıı sıı1'~ 
murlar da. geleceklerdir. BU tııl • 
Halk Bankası Bursa şubeSi şl{ts! 
içinde faaliyete geçmiş oıac ..... -1 .. 

Bundan bir müddet evvel Sul- 1933 İkramiyeli Ergani 19 35 bir zihniyetle fırınların önUne toplan 
ta~ında BtuŞa P.'.YZ.Uı mü· 19M Sıvas - Erzurum 19 so maıarı bazı klmsclenn 'bu hali lstls-
~de F~y:ı.t Mür:ıkıı.be bü- Anadolu Demlryolu Tahvıll 43 ;5 mar etmeleniıe meydan vermiştir. 
roau mC1U1Urları ontrol yapmış- ,Oemiryolu Mümessil Senet 42 oo Haber aldığmUZa göre aç gözlü 
lar ve l:ıu kontrol c.onunda malla- T. C. Merkez Bankası 112 oo bir vatandaş, bugünl<'1" içinde günde 
nn üzerindeki bazı etiketler.ln T. İş Bankası müessis hisse 115 oo GS ekmek alara.k bunlnrt fırma gi
uzer.indeki rakamın fazla kar ve- T. İş Bankası (Nama muha.r.) 10 oo reıniycn ve her ne ~kilde ekmek a-
rece:k bir §Ckilide çıok okluğu sö· Osmanlı Bankası 27 50 ıarnıyan kimselere yUkeek fiyatla. sat 
rülm~ ve bu meyanda 85 kuruş- ŞlrkeU Hayriye 26 00 ını:ştrr. 
luk !bir çıorahın üzerinde 125 bı- NUKUT Bu açık goz hakkında. takıba.t ya.-

nı§luk etiket bulunmuştur. .Tür'k A?tmı (Reşat) 26 45 pıhnaktadır. 
Mahkemeye veıiicn Burea Pa- r.rtlrk Alt.mı (HamPt.) 25 15 

zarının mu'hal:emcsi dün sona er- TUrkl Altım küçük (Hamit) 24 70 

mı$. mahkeme i!ııtiknr suçunu sa· Tlfrk Altını kUçUk (Aziz) 25 05 

Altı eroin kac;akc;ısı 

Yakalandı 
b" ··nJ"W-nd B p .Kalın beşi birlik 114 00 
.t go ugu en ursa azarı > > (Ha.mit~ 116 00 Zabıta Kaçakçılık b~rosu mc-

sahı.bi HUBnÜıyü 25 iira ağır para > '> (Reşat) 119 oo murlan evvelki gün lstanbulun 
cezasına. düldmnmm yedi gün, 24 ayar altın gramı :; 31 muhtelif semtlerinde altı beyaz 
'\Cd.dine mah1Wm ~- Mectdiyo 7~ zehir kaçakçısını ya!:alamı~ır. 

* Kumka.ptda oturan Kemai 
Koç. Fat.ihte oturan Macit, Gala· 
tada oturan Cemil Ak.sol eroin 
satarlarken ve ya .içerlerken ya
kaleınnu~lardır. 

Eroinciler Adliy>cyc teslim edil 
m.işler ve b~<Unei .ihtısas mahke
mes,i tarafından teY:kif ediltnişler
d.ir. * Küçükeazarda Yen.ihayat 
aokağında 7 numarada oturan Jb
rathim Altın ile karısı Fikriyenin 
croın ~ttıkları ha:ber almdığın-

Bu sırada eve Hasan Karade

niz ve Osman Çam adında ik.i ki
şi eroin sa.tın ahnak .içhı geldik
lerinden bunlar da ,-akalanrnı~ 
!ardır. 

70 kuruşluk eti 80 kuruşa 
satmış 

Dün asliye ücinoi ceza mahke
mcsind~ duruşmaları yapılan sey
yar iplik satıcısı Agop ile. 75 ku 
ruşluk kıvırcık eti 80 kuru§R sa
tan Beyoğlunda, Bald..-pazann 
kasap Miltiyadi suçlarından ötü
rü tevkif odilmişkrdir. 

zırlıklar yapılmaktadn·. 

M.ilşkUle ilzUmü son tecrübelezde 
hl~ bir tert.fba.t alınmadan birinci ka 
aun sonuna kadar sapı ne sağlanı
lıgtnı muhafaza etmiştir. 

Çekirge ile yapılan geniş mOcade· 
le ıse Bursa merkez kBylerinde 311 
bek.tar, Muda.nyada 200 dekar, ay
rıca Karacabey, Orhaneli ve Ortıarı
gazı köylerinde de S'CDlŞ sahalarda. 

e,~,,r1· 
Bu banktı. billıassa lcilçUI' ()OP""A 

.orta tabaka tüccarlara ve )(ııcti~ 
tiflere kredi açarak bunların ıct.Jf· 
.inklşıı.flarnu temine ça.tışactl 

Koza fiyatları tf 
J.'f> 

Bursa. (Htısufll) - Haf&Y• ..... I' 
}(O...-oo<tll 

ya. İzmir ve Diyarbakırdıı. aJ41E''..d 
yasa.sı açılmıştır. Habel" tJ!ır 
gore koza tanm satış ko<>Pc.r:st'"tt 
de bu mmtakalarda. koza rnO ~ ~ 
na. başlamıştır. Ha.tayda bC ~ fi 
ır.a. 100, sarı koza. da 90 kUrtlşt 
im alınmaktadır. ı1tff' 

Bursada. ipek fiyatlar• 1~ 
kadar yUksel.nuş bulunnıalt 
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Çivi ihtiyacı karşılanıyor 
Çivi yapmıya yarar dökme tesisat 

için tecrübeler yapılıyor 
~t~kara, 6 (Tele fonla) - ı yakında tekemmül edecek bu te· 
ilıt;y t Veltaleti memleket çivi sisatla Karabük demir ve çcljk 
\iic~lni \a:ışılayahıkcek tesisatı fa!brikalarının ımevcut atelyeleri· 
na ~ c ~irmek .için çal19malarr ne bir ~vi atelycsj ilave edilerek 
ı, ç:i ~arn etmdı:t~ir. Bu husus- çalf!Olağa ba~layacaıktır. Öğren· 
t~ .Y.~ğa yarar dökme diğimize -göre, Kare!hük fabrika· 
da ~ ~ Kırıkkale farbrikalarm- sına ilave edilecek bu atelye bü· 
~k ıiibeicr yapılmaktadır. A· .. . . . . k 
.ı ~rlan .. 1 d'W• .. b tun memleket çıvı ıhtıyacını ar-\lok n eoy e ıgıne gore u . . .. 

1
• 

tc rnc tesisatından alınan neti- ~ılaya'hılccek bır mukcmme ıyet· 
tr ll'lcınnuni;yet vericidir. Pek te olacaktır. 

l<adın mebuslarımız ıslah 
enstitüsünde tetkikler yaptılar 

bu 'hayırlı mÜeMeeede gördükleri 
intiza'lndan fevıkalade memnun 
olmuşlardır. 

Usul bilmeyen 
adam aranıyor! 

~llmdııle) X/X 
ttnünakaşa mevzuu olacağına ait 
ıgüvendir. 

Amerika hükumeti, memur 
zihniyetini ve köhne ve yalancı 
mesuliyet telakkilerini tasfiye 
ıetmek üzere senelerdenberi ç.a
o:e, fırsat arıyordu, fakat bu isti 
kamette ilerleme• güçtü. O ucu 
bucağı bulunmaz murakabe u
sulleri ve yalancı mesuliyet ka
yıtları öyle bir bataklıktı ki, bu
lanık suda balık avlamak istiyen 
iş adamları ve politikacılar, bu 
bataklık içinde istedikleri kadar 
dolap çevirebilirlerdi. Halbuki 
gözü doymuş biri§ adamına, sü
tüne havale suretile, ne zaman 
vazife verilmişse dürüst ve mü
kemmel neticeler alınmıştı. 

Amerikanın 942 
harp masrafları 

2 milyar 250 milyon 
lngiliz lirası olarak 

kabul edi.:di 

B. Hitler 

Hırvat reisi 
Paveliçi kabul etti 

Salzburg, 6 (A.A.) - D. N . B.: 
Hırvat devlet reisi Ante Pavellç, bu 
sabah saat 11 de buraya muvasalat 
etmlftjr . 

Alma.nyaya ilk resmi seyahatini 
yapmakta olan Paveliç, Salzburg 
garında Alman hariciye nazırı ''on 
!Rll1bentrop'la, hükt'.Unet, ordu ve par
ti mUmessillerl tarafından k~ılan· 
mlflır. · 

Salnurg, 6 (A.A.) - D. N. B.: 
Hırvat devlet rei&i Pavellç, bugün 

öttedcn sonra saa.t 15 te Berghof'ta 
Httler ta.rafından kabul edilmiştir. 

Bir müddet stlren mül!katta Mareşal 
Görlng ve ''on Ribbentrop hazır bu
iunmul}lar<hr. 

S ~nkara, 6 lTekfunla) -
Şerıı n kadtn me'bı,4'lanmızdan 
ıtı~r 8-, Şen~, Hacer, Muam· 
lıtuıu"c Met"gUb.e Çocuk lslab Ens 
lıının ne ıriiderok teütikkrd.c bu
llııışJa~ar ve 90CU'ldarla konU§
~ Kaeın mdbuekt.rlm1z 

Kadın mahkumlar için de bu 
kabil '9lah müesseselerinin açıl· 
ması iç.in Meolise bir takrir verc
c&leri mUhıtemeldir. 

Amerikan gazetelçri, ihtiyaç 
karşısında yapılan bu mühim in
kılaptan hayranlıkla. iftiharla 
bahsediyorlar. Çünkü hakiki ih
tiyaçların icabını yerine getir
mek mesuliyeti, usullere tapan 
ve mesuliyetten kaçan acizlerin 
elinden böylece ahnmış, kendi 
kuvvetile yüzebildiğini fillen is
bat etmiır bulunan, usul tanımı
yan, fakat gayeye kestirme yol
dan varmayı ve mesuliyet taşı
mayı bilen devlere verilmiştir. 

Londra, 6 (A.A.) - Bir}e§ik 
Amerika hii'kumet.ir.in 19,.2 se· 
nl"..si askt-ri masraflerı .iç.in 2 mi;. 
yar 250,00q,ooo Jngiliz lirası 
gibi muazzam bir tahsi&atı con 
dakikada kongreden istemiıJ ol· 
duğu hakkmdaki ha\>er ıbüıyük 
bir cbemmiyetle .karıılanmı~tır. 
Bu meblağ kongre tarafından g.c_ 
çen harp esnasında kabul edilen 
3 milyar İngiliz lirası tahsisatın 
kabulündenberi istenen en muaz. 
z•m talh&uttır. Ayni zamenda 
B. Rooscvelt kongreye bir meeaj 
lf()ndererek milli tehlike vaziye· 
tinin d<>rt sene sürcbikceiini be- Sir Cripps Londraya 
yan eylemiftir, 

Aınerb • F .. nea ınünaeeltatı 9 idi yor 

Coğrafya kongresi dün 
Ankarada açıldı 

Vlchy, 6 <A.A.) - Fransw: Londra, 6 (A.A.) - Salahl-
Ofj ajaneı bildiriyor: yet'tar kaynaklardan öğrenild.iği-

tBirl. Amerika jle Fransa a· ne göre, )11g.fücrenin Moskova el. 
raaındeki ımünasebetlere dair A- çisi Sir Sta.Hord Cripps, Hariciye 
mer.ika Hariciye Nazın B. Hullün Nazın B. Eden'.in daveti üzerine, 
matbuata yaıptığı lbcyanat hu.u- mü,.vere için yakında Londraya 
sund6 yarı rcsni malhfiller tam gelecektir. Sir Stafford, Londra· 
bir .ihıtiraz goöeteriyorlar. Bu mMı- O. bir kaç gün kaldıktan eonra, 
fillerde her türlü mütalaa ve tef· Moskovaya vaz.ifeı,,i ba~na döne. 

Biz de İstiklal Harbinde bu 
verimli gidişi tecrübe ettik. O 
zaman usul yoktu, mesuliyet 

ltııı 'bl. .. Cllafı ı lncWe) */*/ 1 tecrübesi faydalı olmuştur. Ayni şe- almaktan korkmıyarak asıl ga-
lini r ıneicam vücude getirilme- y-i coğrafya 1gın yapmamız lAZlm. 

bıı bak ilk, ~a 'Ye lise programlan Cotrafya tedrisatını da bu karg~a- yeye varmak vardı. Ta Bizans eirden imtina edilme.iktedir. cdttir. 

~ h.~an blriblrlerile iyi bqlan- lrktan kurtaracağız ve tek kitaba g!- günlerinden beri köhne usuller H ı"f ler-M u ssol ı· n ı· 
~ """l\lt\ olmuıtmı, bundan başka deceğiz,> / sulhten sonra Anadoluya so-
~"1Stnlflann ders maddeleri fazla., Hasan Ali Ytlcel, prograrnlann kuldu. Sonradan bu usulleri öl

lıııı. "'I nok91.n görtildtlğü.nü kay- tesbıtinde kliSik cihetıeı·in ayrılma- çü diye kullanarak İstiklal Har-
~ bundan 11011ra fkincl dava o- smı münakaşa mevzuu olmakta de- bi zamanında yapılan bir takım 

tS atya tenmlert rneseı.eeme \•am eden hususatm mUnaka..şa. ve işleri tetkik edenler şu yolda ne. 
lfas ır. tetkik olunmasını tavsiye eunlş ve tticelere vardılar: <Filan ve falan 
'an Ali Yl~. bu mesele Jtak· «ongre a.zalarmrn çalışmalarında mu adam, usullerin haricine çıktığı 
'8 eıcüınıe demıştir ki~ ~kı_yetler diliyerek nutkunu bı· için asılmağa layıktır. Fakat hiç 
llct~ ~rzetmefl fazla butuyorum. tırmıştır. . bir ı?ahsi menfaat aramadığı. 
~ Söy«ımek te boynumun bor- Maarif Veldtinin açılış nutkunu l d' .

1 
h t" l" 

kı, bır milletin diH her ttır'tti ttte-'" azada bl k __..1 mem eket en ışesı e er uru m ..... ıp n r ısınının Vcn.ı • d' w · İ "k 
\ı1ıı Ce ini ifade edecek vaziyette ği bir takrir üzerine Ebedi Şef Ata· mesuliyeti\ yüklen ıgı Vew ~l. • 
,~. 0 rnmctte tefekkür inkişaf türkün aziz hatıra8ma hürmeten bet lal Harbine faydalı oldugu ıçın 
\ı 1'tir, demektir. lHm de ola.- dakika ayakta ihtiram duruşu yapll- ayni zamanda kendisine bir hey 
~ 'l'urk m!Uetlnln beynelmilel kıy mış ve bundan sonra Aziz Mim Şe- kel dikmek icap eder.> 
~ hir llım smiyesine yükselmesi fimiz İsmet lnön'llye, Btiytlk Millet Hiç birimizde şu noktada te
~lıntn bu mertebe yükselmesi Meclisi reisi Abdülhalik Rendaya., reddüt yok ki. emniyetsizliğe, 
\lıı r. Tcrtm için de davamız TUrk Başvekil Doktor Refik Saydama ve merkeziyete, mesuliyetten\, kaç· 
~ ııı bu . 
' yonden tefsiri davasıdır. Genelkurmay Başka~ı Mare.şal ":evzl mağa dayanan köhne usuller, 
~ı~ fll veya bu aôze, .şu veya bu çakinek'a korıgrenın tuimlerınin bu memleketin verimini azaltl-

(Bafl 1 IDcMe) * 
di haribe devam mes'uliyetinln 
İngiltere 4le Amerikaya raci ol· 
duğunu tdkine çalışacaklardır. 
Ayni adamlar Ayrupa hirleıik 
devi-etlerinin Almanya idaresin· 
de sulh ıhalind~ Yatamaia muk· 
tedir okluklarını beyan edecek· 
krdir. Bundan baflta bu memle
keıtlerin su»h içind~ yaşamak ar· 
zu~unıda bulunduklarını fakat bu· 
na Amerika ile İnıgillterenin mu· 
halc-fet cttikkrioi liwe edecek· 
!erdir. 

Lu.. bir ka,...ılık bulup seçmek .... .,.ına k 0 ...,r vcrllmiatir k ' f 
"( "I 'T --K ,..,. . k!T{ll~ S" l yor, hIZIIll gevşetiyor, in lŞa illi harıp karşısında duıydukları kor• ~r. Bu ıtıbarla dığer ilimlerde ongre, rel6 ve 0 .ne ıyasa .

1 
. B 11 b' ·· k d }ki · · h .. 

~ı coğrafyada da terimleri Bilgiler okulu profesorlerlnden 1eta- gen etıyor. u usu er ır gug- u ur. ncaı :r~un a~e 

Diktatörlerin bu hattı ha~ket· 
!erinin ısebcbi nedir? Bunun ma
nidar iki sebebi vardır: Birinciai 
diktatörlerin uzun sürecek bir 

~;ıtt~. tettiı-~ek-'mecburi• ttstık umum mad1h'ft '"'<::tftr :k,.._,., d& ltal~3,l; ~-~ill:-,.karştsm~ ni.ihver .i.devl~erı ~ t r 
k.~ ve klUpllklerlne prot. Beeim Darkot da usullerı degı§tirmıyel d& e~- b_rr vazıye~. •!an l!!gıliz • Amc· 
~f Vekılimfz a}Tı bir mesele ile oğretmen Kemal Batuyu seçmiş- bette imkan yoktur. Fakat hiç 1 rikan bırLg :dır. Avrupayı atı.b· 
~1/ct- lsıınıcrlnm nasıl yazılacağı tır. Azaların komisyonlara ayrılma- olmazsa hazrrlıklara girişelim. datları altına . ala~ların kalbleu~ı 
\ ~ bcyanaUa bulunmuş, bun· fü hakkındaki teklif r<'ye konulmuş derde teşhis koyalım ve şifa yol k~rku1 ve ~nd:/e d~durab d~-

1> 1' a dördüncü mesele olarak ive komisyonlar kunıla.rak kongre i- }arını aramıya başlıyalım. Bu- şullie er un ~a.i:"· l ed ul ~I ep ~ 
~lr L lıti mevzuubahis ederek de· le umumt toplantısına son vermiftlr. günkü gı'dişin ıstırabını dairele- su . ~aarruzu ~ u l ıl c kec~. 

&[ l\I: tıd k en ıyı Ve yegane yo o ara go· 
'· t111ı..a._, ti . . Bu umumi toplan k andlsol nra taho· re i§i düşert halk elbette duyu- rülüyor. D~ktatörler, Alicenab 
"t~ı-e\. çocuklarına kudre mızın 1 misyonlar ayrı ayrı en erıne • yor fakat asıl derin ıstıra.p, ya- b' f ın· ih ., 'tı 
t lltıı Ue çaıu,ııp iyi kitap vermek ı sis edılen salonlarda toplanarak rellı ' k i ler kar l81nda eli kolu ır . ~t . ~ ~ a~~ yepa~agı .~u •. 
~~'rııaıı teşettUt ve baakalıklardan ! ve raporförlerlırl intihap etmişler ve pılaca ş . ş teklı.fmm ikı tee.ırı ol·~agını umıt 
.. ~rn T 1 b g"'h duran lı:ı.e sarılacak yerde kt--'. 1 B' . . . A .~ ak ıstıranndayız Bunun za- çalışmağa başlamışlardır. ' a • ~ · etme eaır er. ırınc11.ı vrupa· 
~~ Çjok gördük. Buna ~ukabll ay-ı Kongre, Uç dört gtln komisyonlar manasız,. l~~U~SUZ. ~u?abere- da harpten meıs'u.l _olanl~ra ka~tı 

ıııı~ bertaraf etmek için sarfet- halinde çalıtmalanna devam ettik· l~rle vakit olduren ıyı nıyet~ sa- bosle~en .koy~ ~ Jngılt~re ıle 
'- ~ 11 t>tneklerın güzel netlceleıinl ten sonra hazırlanacak komisyon ra.- hıb~ v_e an_layışl_~ devlet ~rkanı- Amerıkanın uzerıne ~m~k: 
'ıııt e ettık. Mecelı\ ecnebi dili ki· porlan üzerinde umumi çallfmalan- nm hıssesıne duşmektedlr. Anglo • Sakson memleketlerını 
~da Yaptığımız birleştirme , na başlıyacaktır. . Ah;n"t f.m:n YALMAN umumi .saadete yegane engel ola· 
~ rak göatermek aurcti)c buna mu· 

O t Ş k A . k d A . k vaffak olacaklarını zannecljyor-
r a ar merı a a m e r ı a lar. 

lrı • • İkjncisi Amerikada B. Roose· 
iılız hava kuvvet Mühim bir Alman Hariciye Nazırı velt'in siyaseti aleyhine bir ecre· 

ler • • f l• t• aJ· anı tevkif edildi . 1 yan uyandırmaktır. Bundan ma~-
lta . ının aa ıye ı . . _<BaıJı ı IDcide) '-:-' I salt da, mümkün olursa, Amerı-

~1t ~te, 6 (A.A.) - Orta Vaşmgton, ~ (A.A.) - Ber- bakımdan tiııbı hır aevlct haline kanın harp -gayretlerini azaltmak 
~~l llgiliz hava kuvvetleri ka- l li~ hlikümetirun yakında ~eni koyacak ve bu meml~et diğer , tır. Djkttatörler Amerikan infirat-
.\' hının tebligwi: lbır sulh taarruzu yapacagma bir çok milletler alcyhınde lb ır 1 1 

_ _. b" .. JA d 
~ ~ 1n d . d"' b d b ' k h be k ÇI anna ŞU tarDOa iT muta aa a 
L>fyareı . giliz bombarddımadn leaır ~n 1 urauı:ı.tuar ıFr çko t ba r- taarruz aleti olacaı tır. . . •bulunmalarını temin edecek de-
~tta erı Rodos a asın a r şayı o m :.. · a a unun Amiral Leahy'dcn iptıdaı ma- l"IJ.c w 1 ı A 

ba}ia tayyare meydanına 4- Hitlerin Cudahy'ye verdiği mü- h' tt lbir kaç rapor ald1k. Sa- ı r ve~eg.~ ~dışıyor ar. "':" 
...,.ıra · d b 1" k t k k d L.f ıye e rupa naz.ı re1ımın e muvazeneaı-llı n gecesı taarruz a u.. a a ın pe ya m a « ı e> mec mıımi ve açık olarak söylüyorum k k ıb· . · 

~ı~§lardır. Bombalar uçuş muasında intişarına intizar e- tahaddüs eder gibi görünen va: ~ avuş~~ t~n 80~~dah ~· :Jın 

~"'·:ı~ Üzerine ve hangarlarla dilmesinden ileri geldiği zanne- . ,,., .... -n ~ı.. enıdi•e ediyoruz. 
1
. ":,upaD''-lş e.~ınl e mu c.. ad e t ke-

'.1-." · w b' d 'l kted' ... J ~""' ~ ...,, .un r l1tıtator er tatann an c -lta tneydanmın dıger . ına- ı me ır. Birlctik Amer.ika, Franeız hüku- lif ed 'l A lb' 1 tik d l t-
hi; sına düşmüştür· Şıddet- Vaşingtonda hiç kimse, BU- metine vaziyetinin zorluklarını l . dı enA vrik~pa s ·rrı~-~ı.. devevl~ 
· Çok · f'l- kl lmuQ ve "k B · bu 'b" kl" F en e me a ır ~ ..,,. ~- ııı.r-ı· ın ı a ar o ';/ . yu rıtanyanın gı ı te ü- tak.c:lir etmekte o0lduğunu ve ran l . · iftit t.ii. h .. .i t 

'111~1
1 akları yangınlar takıp lere ehemmiyet vereceğini ak- eız millet.inin aelameti meseleleri· ~rınıtn '- ar et kl~rıd~r YÖik~~ 

~ t. l b.l . kted" Bu k .ı:_: .. :ıt·· rume e &aVUfaoa t.(ah-a 1 . . d • ına ı e getırmeme ır. ni hal .için en~ne mum un o- törler Almer.ikllihlarm Avrupada 
."tt1 bin rf enmız, pem~ f as hususta Amerikanın aldığı tavrı lan bütün müzıııherette bulunma« her ııeyin yoluna gWiğ-ine :hük
'.boı:~rı ve Bı:azık :e~- ga}'et iyi tebar~z ettiren bir v~- uminde bulunduiunu bildin11iş- medcceklerini ümit etmektcd.ir. 
~lli h rdımanğr ~e 1 rdır kıa da Kurt Rıeth adında mu~ tir. Fakat Birlcıik Amerika ana J.e 
~~b asara u a ış a. . · him bir Alman ajanının Nev- aiyaactinin Franaayı ,istila eden r. 
~ ltaı8.rde ıman tayyardelenmdıaz yorkta tevkif edilmiş olmasıdır. ve onu .boyunduTuk akına almak 
j' P tayyare mey anın B Al · A 'k · 

ilıı an tayyarelerine taarruz d U l man RJalll a men a. l§ :· Üzere bu1unaın kuvıvetJcrc kartı 
l.. ·· ler v t · b tle tayya am arı arasın a pre>pa.gan a ke- -':aı·nı' müdafaa irin BH ... ük 

Hitlere göre 
(8-şl 1 laclde) = 

iatiliıeı ka<lar hayali bir şey te
talclc.i etmektedir.> 

Hitler Ahnanyanın, işçileri zor 
ta çalıştırmak ılmitanı scbdbile A· 
merika iç.İn ;ikıt1ıSadi bir telhüke o· 
Sac.ağı fikrini reddetmiş ve cma· 
demki Almanyanın rekabetinden 
korkuh.ıyor, o halıde niçin miie
temlekeleri el.inden alındı» -de· 
miş'tir. 

Hıtıler Avrupa tetlLilıiıti<lnma· 
stnın Alman ihr.catına piyasalar 
arz.edeceğini ve bu suretle Birle· 
tik Amer.ikaya rc*a.bet :imkanı· 
nın azalacağını bir deüi olar* 
ikri sürmüş ve aöaerine ~ SUTet· 
le devam etmi§tir: 

c- Almanyanın müetırkıbel ti
careti k.iğıt esaaına değil, s~kü· 
lkyonun tam.ımen ilsaaile emtia 
miibadeleei esasına dayanacaktır. 
Almanyanın altınları tamirat ve 
tazminat suretile elinden alınmış 
ve kendiei beynelmilel altın81Z 
bir ticaret aiBtemi hazırlarnağa 
mecbur edihniştir. Bununla bera
ber Almanya altının kredi e&Hı 
olarak f.ydasını tanımaktadır.> 

B. H:itler Alman menfaatinin 
milletleri esaret akına almakta 
olmadığını söylemi§ ve netice o· 
larak ~yle de1miştir: 

c-.Alman daweı Birlqik A
merika menfaatlerine muhalif de· 
ğj}dir. Fakat bunu Amerikalılara 
iebat .iç.İn yapılan gayretler daima 
akim kalmıttır.> 

Veyganf 
(Baı}ı ı incide) -

de bulunduğunu bildirmektedir . 
1',ran.sız - İngiliz münasebetlerinin 

Akıbeti bu i~ birliğinin tecelli şekil· 
ierlne bağlı 'bulunmaktadır. Bu muha 
bire göre general Veygand şahsan, 
Pö Gole kartı harekete geçmek taraf 
tarı değildir ve Darlanın Suriye ve 
,\!imali Afrlkada yapmak istediği şey. 
lere muhaliftir. Veygand bu muhale
/etini müstemlekelerle manda altın
daki anuide yaıµyan halkın ekseri
yetle Dö Gol taraftarı olan.asma isti
nat etUrmektectır. General Veygan
dın bu hattı hareketinde şeref hlssi
ınln de rol oynadığl zannedilmekte
dir. Filhakika, eski müttefik İngil· 
tereye karşı slllha sarılmak Veygan
& ağır gelmektedir. Bunun gibi, 
iFransa.nm ananevt dostu olan Ame
rfka.ya karşı harekete geçmek te 
Veygand için zor bir iştir. l.:."l'd e am ısa e . • yaparak onları Almanya harbi nu..., ,... _,, 

.'rıtit·.e~ bitini tahrip eylemı?· kazandığı takdirde her şeyin Britarryaya yardım etmek oldu
~~ 't>· 0nıbaların hanga:lar 'e daha iyi olacağına iknaa çalı~ı- ğu da fran11z hükUınctine aç~ça 
~1 ~~leri üzerine düşüp pat- yordu. söylenmi§tir. 

ta goruımuştilr. Taarruzdan 
~ .. hedeften siyah bir du-
14~~~u yükselmiştir. * 

Bununla beraber Dö Gol'Un Hay
/aya gelmiş olması Uzerine Almanla· 

(Bat}I ı tnclde) ı+ı ı'ln hul<ıJU azalma.dığl takdirde Su· 
ral Darlan, yalna İnailizhırin iki rlyedc çıkması muhtemel kargqa-

Jrklardan evvel karar almak zarureti 
yüzlü hile ve cebir oyununu -,· 

Darlan'ın 
yaphğı gaf 

~~~standa dün dilş~an 
~erıne rvc motörlü nakhye 
~ h na İngiliz ve Cenubi Af· 
t~1 a~a kuvvetleri bomba ve 
b111Yoz ateşlerilc taarruzlar
~llt ~rınıuşlardır. 
111 ~~ bu hareketlerde yalnız 

~. tıliz tayyaresi kaybolmu§-

~~ bomba.rdunan 
~ıaq. edilmemiı 
~\tt, 6 ( A.A.) - Reu.ter : 

l ~rın Amman üzerine bir 
~,~nı yaptıklarına dair çı· 
b tın tamamile asılsız ol

Util<fa bildirilmektedir. 

Horia Sima'nm muhakemesi 

batladı 

Bükreş, 6 (A.A.) -
0

0.N.B.: 
Hali firarıcla bulunan eski Roman 
ya Başvekil mua'Vini rve lejyoner. 
ler reisi Horia Sirna'nın mufıake
meai dün gıya.ben Bu.kr~ı divanı· 
harbinde başlamr;tır. 

Sofya b.ttı üz.erindeki p ... port 
Büroıu 

Sofya, 6 (A.A.) - Sofya hat 
tı üzerinde eaki Y~oalav hudu
dunıda Dtagoman iatasytonunda 
bulunan pasaport bürosu, Niş ile 
Dra goman arasında yarı yolda 
bulunan Pirot" a nakledilmi,tir. 

Vaşington, 6 (A.A.) - B. 
Cordell Hulf .\in beyanatı siyasi 
mü~tler tarafından birinci de
recede eıhcmmiyeti haiz ·bir ve· 
aika olarak telakk.i odilmektedir. 
V.ichy hükumetine, Berlin , önün· 
de eğildiği ve Darlan tarafından 
çizilen yolu ta.kip ettiği takdirde, 
Franııız - Amerikan dostluğunu 
feda etmiş ad'Cleıd.ileceği hakkın
da bir ihtar mevzuuıbahistir. Bir
leşik Amerika hükumeti, Amer..i
kalılarm F ran:saya mütemayil his
siyatı dolaynile bu memleket a
leyihind.cki tedbirleri çok büyük 
bir isteksizlikle alacaktır. Fakat 
Vfohy hükumeti Büyük Britanya 
aleyhinde Almanya ile i,birliğin. 

dmlatmak istemiflir. va.rdrr. Vlşl memurlarla ordunun he-

ş ib 
bariiz ttirilmekt men hemen klmllen dö Gol tarafına 

. u. c et le ürke _ e- ,geçmelerinden endişe etmektedir. 
du. kı F~ •• T. İkd bet· 1Bunun için Suriyedeki Fransızların 
len desıtm~· 8

• en erun Gestapo ile boy ölçlişeblleceklerlne 
aancaiı meaelesme verilen hal kanaat getirmeleri ktı.tidlr 
aureti, bu münasebetlerin iki te- · 
mele dayanc:hiuu iabat etmekte· 
dir. Bu iki temel, an'anevi doat
hık ve Y akmterkta kertalıklı hak. 
lara mütekabil hürmettir. 

Kayzer'in nitı tabuta konuldu 
Doorn, 6 (A.A.) - Sabık 

Kayzer Vilhefm'in na~. Doorn 
şatosunun ıbüyük yemek salonun_ 
da tabuta konmuş ve tabut bu sa. 

de ısrar ettiği takdirde Birle§ik ban kapatılmıştır. Tabutun üze. 
Amerika hükU.metinin Fransa ile rin.e eski lmparatorlUk sancağı 
münasebetlerini keserek hakkın- örtülmU, ve çiçekler konmU§tur. 
da Almanya cezasından bir mem Hohenzolletn ailesine ımensup 
leket gibi muamele yapacağı mu- j prensler, tabutun başında müna-
hakkak görünmektedir. \'ebe ile nöbet beklemektedir. 

S. Rusyada 

Yeni bir halk 
Fransada 
açhk artıyor 

komiserliği H:ıyvanat bahçesinde 
Moskova, 6 (A.A.) - Ofi: ! hayvanların kesilip 

Sovyetler Birliği yüksek meclis l / · l · 
riyaset divanı tarafından bu sa- sa l ması zs enzgor 
ba.h neşredilen bir karameme jle 
imalata yarayan makinelerin in· 
~asını tedvir edecd: bir ~alk ko· 
!miserliği .ihdas edilmi tir. 

Fransa da 
• 

Yahudiler kamplara 
gönderiliyor 

Vichy, 6 - (A.A.) - D. N· B. 
Fransız emniyet memurları, bü 

Vlchy, G (A.A.) - Tass: 
Fransız gazeteleri Parlstc iaşenin l 

yeni bır vahım safhasını kaydediyor
lar. 

Lyon'da çıkan cProgres> gazetesi 
Parlstc orta halli bir ailenin mun
hasrran sebzeden mürekkep bir ye· 
mek hazrrlıyabllmek !çın bir orta 
mektep öğretmeninin gilndelik kazan 
cının iki buçuk misil fazla paraya 
muhtaçtır. 

Buı;Un bir Patis gazetesi, et nok· 
sanına bir çare olarak, hayvanaf 
bahçesindeki 4500 hayvanın kesile· 
rek etlerinin satılmasını teklif et· 

tün Cote d' Azur vilayetlerinde 
Yahudilere karşı takibat yap
mışlardır. 42 yabancı Yahudi 
tecrit kamplarına konulmuştur. 
400 Yahudi muayyen yerlerde 
ikamete mecbur edilmtştir. Bir tır. 
çok yahudiler de kara borsada 
faaliyetlerinden dolayı mahke
meye sevkedileceklerdir. Polis, 
temizleme tedbirlerine devam. 
etmektedir. 

mcktedır. Et noksanı bJlhassa Boy~ 
nuzlu hayvanların kesilmesi ya.sak e. 
dildiği için vahim 'bir mahlyet almış-

Suriye 
Baş.ekili teftişe 

çıkıyor Amerikada askeri 
hazırlıklar 

Birinci m~ıarebe flricaaı 

Devena'de kararph kurdu 

Vaşington, 6 (A.A.) - Ame-

Beyrut, 6 (A.A.) - Suriye 
başvekili ile maliye ve iktısat 
nazırları önümüzdeki cumartesi 
günü iaşe durumunu bizzat tet .. 
kik etmek üzere şimali Suriye. 
de bir teftiş seyahatine çıka
caklardır. 

Cebelitanlctan ~ vapur 
kafileleri 

Alge~rH, 6 (A.A.) - 1 4 ti-

rika hari<:e scf eri bir kuvvet 
göndermeğe karar verdiği tak
dirde cbirinci muharebe fırka
ıSI> Amerikan ordusunun kıta 
ıdışına sevkedilecek ilk cüzütam 
larından birini teşkil edecektir. 

Birinci fırka fiilen seferi va- caret vapurundan rniirek'kep bir 
ziyettedir ve şimdi Devens'de kafire Akdeniz<l.en geltni.j ve Ce
karargah kurmuştur. Bu f1rka bclitankıta dul"!IDadran Atlantiğe 
geçen harpte ilk Alman esirle- açılmıttit· Kafileye üç torpjto 
rini almağa muvaffak ofan fır- muhribi jle iki denizaltı refakat 
kadlr. etmektedir. 

B. Molotof 
Bu yaz Tokyoyu 
~iyaret edecek 

Aziz- el- Mısri 
İki arkadaşile 

1 yakalandı 
'l'ok)'O. i (AA.) - .HOfll Şimbwl Kahire, 8 (A.A.) - CUÇt!K' a1 Mı• 

guettıalnln öğrendiğine gi>re, Sovyet .sudan tayyare fle kqmafa tetebbila 
ler birliği Hariciye halk komisef'ı B. eden eskı :Mısır Genelkurmay rebıt 
Molotof, bu yaz Tokyoyu ziyaret e- tAzlz - El - Mısrı ve iki arka.dafı tev
dccektir. Bu ziyaret üzerine Japon • Jdf edılmişlerdlr. 
,SOvyet münasebetlerinde yeni bir in-
.kl.-r gözükmesi beklenebilir. 

Suriyeye doğru 
(Başı ı incide) l••J 

rın elinde. Bir Macar gemisi, 
Suriyeye 500 ton tayyare benzi
ni getirmiş ... 

«.Almanlar, bu haberlerin Su, 

Bir Fransız 
tayyaresi 
Kudüse 

beyanname attı 
riyeyi işgal etmek istiyen İngi- Cenul>i Afrika kuvvetlerinin 
lizler tarafından uydurulduğunu müh' bir 
söylüyorlar. Hatta. Alman tay- .. .-n · k11m1 Mısıra ıeldi 
yarelerinin Suriyeden geçtiğini Kahire, 6 (A.A.) - Bu ak-
bile kabul etmiyorlar. Halbuki, pm neşrolunan bir reemi tebl.iğ
Suriye fevkalade komiseri Ge- de Cenubi Afrika kuvYCtlerinin 
neral Dentz, bunu, dünkü beya- Ortaıar'kıta bulunduğu ve ayni z:a
natında itiraf ediyor ve diyor manda Cenuiti Ah.ika Madenler 
ki: 4'Almanyanın bizden istedi- Naz.m albay Stallard'ın Mar~oal 
ği, kendi silahlarımızla müstem.. Srnuttı'un nıümeeıı.ili olarak M191-
lekelcrimizi müdafaadır. Biz de ra goldıiıği b.iJ.diıilmdtıkdir. 
bunu yapacağız.> Cenubi Amka kıtaları dalıa 

«Fransa. bütün müstemleke Adisababa dü§'medcn evvel Mı
imparatorluğunu üs olarak kul sıra gelmeğe be4lam~lardır. Bu· 
lanması için Almanyaya terke- giin miınim b.ir yek.Una baliğ o
decektir ve İngiltere buna ma- lan bu kıtalar Mısırın ım\lhtelif 
ni olmak isterse silahla muka- mahallerY\e ;)'Crlqmiılerdir. 
bele eyliyecektir. 

«İngiliz Hariciye Nazın B. E 
den, Avam Kamarasındaki be
yanatında şöyle demişti: < Ne
rede Alman kuvveti görürsek. 
orada çarpışacağız.> Vişi hükfı
rneti bunu bildiği için hazırlanı

yor. Vişi, yalnız lngilizlerJe de
ğil, bir takım Fransızların mu
hale! eti ile de karşılaşcyor. Ge
çen sene, Peten ve arkadaşları, 
lngilterenin teslim olacağını ile
ri sürerek Almanlarla mütare
Jc:e yapmışlardı. Şimdi, İngilizle
re karşı hareket fikri bir çok 
Fransızları Vişiden ayırmıştır. 
Bazı Fransızlar müstemlekeler

Yunanistanda 

Harp istikrazına 
iştirak edecekler 

idam olunacak 
Atina, 6 (A.A.) - Hükumet 

tarafından kabul edilen bir ka-. 
nunla mubasemat bittikten son 
ra harp için yapılacak istikraz.., 
lara iştirak eden yunanlılari
dam cezasına çarpılacaklardır. 

den kaçmışlardır. Bazıları da. s· t • k J • 
kalmışlardır. Vişi, bunlann han ıgor a Şlr et en 
~s~nin dö Gol'e, h~ngisinin k.en- ve tasarruf bonoları 
dısıne sadık oldugunu kestire- . 
miyor· Ankara, 6 (A.A.) - Haber 

cAmerika, fikrini aÇJkça söy- .aldığımıza göre, sigorta şirket
lemiş, Vişinin Almanya ile iş leri tarafından muamele yaptık 
birliği yapmasını Amerikanın ları sigorta sahiplerine karşı te
dostane telakki etmediğini bil- minat olarak tevdi edilen ve lis
dirmiştir. tesi Ticaret Vekaletince tesbit 

cHitler, bir gazeteciye verdi- olunan kıymetler meyanında. 
ği beyanatta, Amerikalılar hak- kanunu mahsusuna tevfikan ib 
kında tatlı dil kullanmış. Alman raç olunacak tasarruf bonoları
yanm Amerika için t~hli~e teş- nın da ithali muvafık g-Orülmüş
kil etmediğini söylemış, nıhayet tür. Bu suretle sigorta şirketle
ı.ı:kafile sisteminin kabulü. harp ri irae etmekle mükellef bulull 
demek olur> tehdidini savur- dukları teminatlarını tasarruf 
muştur.> bonolarına da plase edebilecek-

( Radyo Gazetesi) !erdir. 



8 ------------------------·-- ----- Y'A TA .N 
Çil, ergenlik, sivilce, yağ, kir 

fe lekeleri katıyyen izale eder. 
Jecelerı yatarken bır pamuğ"u bu 
osyonla ı latarak • yüzünüzü ve 
klrlı mahalleri siliniz. Pa.muğ"un 

üzerinde husule gelen pislıklerl 

goreceksıniz, bu elze trunarnUe ıs. 
bıı.t eder ki, şedaıdi havalyedcn 
ıcaktan, terden, ı·uj ve allıklardan 
;ehrenlz ne kadar kırlidlr '> Bllttın 

bunlar güzel yüzünüzde bir çfl ve 
leke tabakası husule getırmıştir. 
lşte HA. A. • LO YO:SU çehre
nlzdeki 'boya, ruJ, kır, ter ve her 
tUrlU toz ve slyahlıklarla çirkın· 
likitti ve yanıkları izale eder. Le. 
ke ve çıller yavl41 yava.ş zaıl olul'. 
Clld Uz rlndekl tenetfQs noktaları 
pı açar ve bu sayede çehre güzel· 
leşır ve şeffafiyet ve letafet kes· 
beder. 

HASAN Çil LOSYOYU 

Bugünkü pro gram 

7,30 Program ve saat ayan, 7.33 
,Hafif paı·çalar (P\.) 7,45 Ajans ha.. 

-berlm, 8 Hafif pnıgra.nnn den:mı, 
(Pi.), 8,30/8,45 Evin saati. 

13,30 Program, evin &\ati, 1$,33 
rrürkçe plflkla.r, 13,<l5 Ajans haber
leri, H RiyasetlcUmhur bandosu, 
14,45 Türltçe plaklar programının 
devamı, 15/15,30 Dans mOziği (Pl.) 

Temiz Hava ••• Bakım ••• 

Fennin ve tekı\mUlUn bır harlka· 
ndır. Bütün kadınların hayat ar
kadaşı olabıhr. 

Traştan sonra erkekler için P<"k 
ince bır zevk te.şkıl edeı·. Şişesi 50, 
dort misli 100 kuruştur. HASA • 
deposu ve şubelerile ıtrıys.t.çrlar ve 
eczanelerde arayınız. 

ÇiL 
LOSYONU 

18 Program ve eaat ayarı, 18,03 
,Piyasa şarkıları, 18,30 Ziraat tak
vimi ve toprak mahsulleri l:>omaSı, 
·18,40 Radyo caz orlcestrası. 11} Ko
nuşma, 19,15 Radyo caz orkestrası 
programının devamı, 19,30 Sast a· 
yan ve Ajans haberleri, 19.45 Çtf
te tnsrl, 20,15 Radyo gazetesi, 20,45 
ıSolo şarkılar, 21 Konuşma memlc· 

.ıc~t: postası, 21,10 Dinleyici iete-kle

'I"i, 21,40 Konuşma (GUnün meeele
rerfi, {%1.~ Rad~ salon orilıestra-
61, 22,30 Saat ayarı, Ajans :haber· 

ıert, 22,46 Radyo salon ork.eelTftSI 

ır>rograJJMnın deVttmı. 23,15 Dans 
müziği (Pl.), 23,ıö/23,30 Yannki 

program ve kapanış. 

Çocuğu Gürbüzleştirmege Kafi iki Mühim Unsurdur. 
Memleketimizin Saf Havası, Feyizli Toprakları, lş Verimi 

Türk Neslinin Yüzde Yüz Hayat Sigortasıdır. 

Çocuk Bahçeleri, Talebe Tatil Kursları, 
Çocuk Kampları 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
1941 yaz ıdcvresındc vMyetiml'ı: ükokul talebesinin n*li '\'<l isti

~adcll bır tatil gcçlrm~rinı temin maksadllc 23 lınzlrandn çocuk bah· 
t:eleri, 30 hazırarlda çocuk 'kamptan 'ile 14 temmuzda. tatil kursları aQI· 
.ıacaktır. 

ı - ÇOClı'K BAHÇELER!: Öğretmenlerin nezareti altında her ta.
lcbeyı meşgul edecE..'k loyun levazımı. mecmua ve kitap gfbi vasıtalarla 
px:uklann ncşclı ve istifadeli tatil geçirmelerine yardım eder. 

2 TATİL KURSLARI: BilgiJennl çoğaltmak isUyen veya zayıf 
ıblr ders zUmrestnden noksanlarııu tama.mıa.mak ihtlyacm<ia olan ço
cuklara mahsustur. Bu kurslarda çocuklar kUtUphaneden ve kurs i'da
resminı tertip edeceği tenezzüh ve tetkik .zi~retlerınden ve ayni binada 
bulunan çocuk bahçcsınm eğlenceli faaliyetlerinden istifade~. edebilirler. 

3 - ÇOCUK KAMPLARI: TalOOeye gelecek ders yıh Sçın taze kud
retler 'kazandlrmağa, kamp ha.yatının ÇOOllklar için hem srhhl, hem 
tfikrt ba'kundan faydalı olmasına. ve çocukların t!gplu bir ~n llefle 
'Ye ~ faydaianmalarma çalışır. 

4 - Çocuk balıçe6eri "flO tattı kursları parasızdir. Bi!" ~ dıovam 

\edecek .,.atıtı t.aUl 'kamp\annda yemek parası olarak 20 hra. ücret ah-
11w V. i>u ücrettım lllır ailenin geııriıte gore. tenzilltt yapılır. 

5 - Çocuklarım sokaklann fena tesirlerfn<icn kurt..ararak onlara 
neşeli ve tst:ifadeU bir yaz tamı telRin etrRclc istfycn veHlerin her ka
zada :Maarif 'MCmUrlarma. "YCya. maarif m'üdürltiğü gençtik veı spor bil· 
T<ll!ftllWL :mttracaa:t eıtrBEieri lılznftdır. (43001 

lstanbul Belediyesi ilanları 
.Anackıiubi9armda Y-erılmaha.Hedıe Göksuderesi Uzerindekt ahşo.p 

Göksu köprllıt1nün sökülUp ~~Si açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. Keşif ltıedeti M8i ın lıO kunış ve i1k teminatı 126 lira 53 'kuruş
tur. K.eıfff ..,g '1Qrlname zabıt 'Ye muameitıt mUdUrtüğtl kaleminde gö
nilebillr. İhale 16.6.9'11 paza.rt:c9l gtt ü eaat li te daimi encümende 
yapüaoaktır. Taliplerin Rk ~ 100kt>ı.ız veya ımcktuplan:, ihale 
<tarüıınden 8 gün evYel beledıye ten ~i mUdUrlllğihMı müracaatla 
-alacak\erl fenni ehltyet 've 941 )nl.ına. ait Ticaret Odası vcs:ıkalarilo 
ihale g{infi muayyaı saatte daDni encümende yapılacaktır. (4187) 

lstanbul Defterdarlığından: 
1stan'l:M deniz mmtaka komutanlığı atcıyesl 8nUncre m<ıvcut köhne 

o3 istimllot, 11 a.hf}ap motör., 1~.6.e-41 perşembe ogUnU saa.t on beşte millt 
emlMc :m~ğilıııde taphwacak Joomisyonda. &911< artt.ınna >le satıla

caktlr. 
Muhallımen bedel (3180) tıeınbıntı (284) liradır. FaZla izahat için 

miut em'Wc mfldürlütil 4 üncll ~akmlne mUracaat. (41){2) 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden : 

1941 senesi lka.nunwınnisincre ortadan ka)'b<>lup polısçe yapılan tah· 
ıkikata :rag'rnen fz.I. bulunamtyan Polonya tebaasından SamsOft Mikicins· 
ld'nin siyaneU lwfkuk\l zmmmda JRBhkeJBcce tedbtr M:tlhazma lüzum 
,basıl olmıı.kla. l&taobul 'Ba.roSlmdan .Nvukat hukak dokOOrtt Ga.d Fran
ko MUM1rnm kayy.m tayin ediMiği '\Oe alakadarJar:ın malikcıneırrize m\1-

neaatlan ?özmnu ilAn oltınur. ~) 

BULMACA 
Soldan Sağa: 1 - .Avrupada bır f 

memleket _ İşaret edatı 2 - Btr hay ı 

\'an _ Soydan adamlığa yakışır şe· ) 
kllde 3 - Hatuiama yazısı - :Maruf 
bir sporcumuz 4 - İstihza. - İsim 't 
cAJAmeti farikası 5 - Kurum - Tehli 5 
ke işareti - İsim 6 - Nota - Coğraf· 6 

ya tablrlerlnden - Koyu ve ya.prşka.r: 7 
madde 7 - Ml1sel1Ah takım - Btlytlk r 
bır yortu 8 - Yemek - Kale duvan j 

- Bir htikUmdann nefyedildiği yer ,. 

9 - Bir nehir • Bır hayvan 10 --
11 

Branda - Birader 11 - Fazlalaşmak -.-....... _.__.__.__ 

_ Budala. ı Ta - Dayamak 7 - Arbede _ Akan 

Yakandan Aışağ~·a: l - Şekerli 8 - Salata. - Re 9 - Adet • Le 10 -

-.e yumurtalı bir ntWi ekmek 2 - Em - Safran 11 - • Kameriyııe _ Re. 

Bir ~l nakil vasıtası - Bir nota - ------------
Düstur a - Uzak işareti 4 - Uzak 
işareti _ Bir kemik 5 - mr musiki 

lşareti - Ttırk U8UtU 6 - Kimyevi 

tahlIDer yapan - Bır renk. 1 --. 

Beraber - Nefer 8 - Gaddarane -

Abone IJcretl 
1'9rldıe .,... .... : 

• Zarf edatı 9 - Yarı - Spor sayısı Seaellk ı .pk 

• Btr uzvumuz ıo - 1st.anbuhm bi.r 

eemti 11 - Hak tevzii. 

nt)NKÜ BULMM'uUHN HALLI 

oklan Sağa.: 1 - Yumurta • Ek .,.___ - ·~ 2 - Ulah • ArSa. 3 - Muşta • B&-

dem 4: - Rendeleme 5 - Tadat 6 - M.10 

Kraliyet • Si 7 - Pa - Alay 8 - -----------Panama • Efe 9 - Yatak 10 - Afi· 
klr • .Ar 11 - Mekik • Ne&Mı. ============= 
Yukarıdan Aşağıya: 1 - Yumruk -

Cam 2 Ulu 3 Maşrapa - Ayak 

' - Uht.e - Naşi 5 - AııtJ.patik 6 -

Sahlbıl ve Neşriyat MüdQrQ: 

A HMET EM1:S YALMA:S 

BesrldJtt ~ VATAN MATBAASI 

TAı:!HlH - İstanbul Asliye 11 JncJ 
hukuk mahkemesi tarafından 19.4. . 
.941 tarih ve 941/228 19ayılı karar mu- DOllTOK 
pibince Enver Mehmet adına yaztıı Ç 1 P R U T 
nlifus cüzdanım Ali oğlu Aliye tahvil 
edi>diğiRi beyan ederim. cnatYe ft ~iye MMelıM-

111111 Beyotto Yeril Mllllar P .. 
Afi oilu Ali zan ~ Poeta t.Jkatı 

FaUh Karacibııtrük Bey- I.3crslnde Meymenet ap:ırtmam 

ceftz. F"rnR 80kak Ne. si&.--• Tei: taMS ---• 

~----------------·--------Tlrldye Cl•llarlyetı 

Ziraal Bankası 
Kuıul"f tarihi: ıssa. - Sermayesi: 100,000,000 'n.rk 1lraaı 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zlrat ve tJc&ıt her neovi banka muameleleri. 
~ biriktirenlere 28,000 liJ'• 4kramiye 'Yerl7o1'. 

2Ynat Banka8mda k umb&rah ve ihbarsız tasa.rrut hesaplarmda 
en az 5'J Uruı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ne &f&lı· 
dald pıt.na cm Utraıalye datrtdacakttr. 

• .-& ı.eee ~ ""' .. i 
4 » ile > ,,._ > MO Met 111 1lnl* 5,098 11ra 

'> ıee » ı.MI > UO > .. > '- > 
.. > MI » f.eet> 180» 10 » 8,!08 > 

otKKAT: Reıu.plarmdalti paralar bir sene içinde 60 liradan ..,.. 
tı d6fıııiYenlere ikramiye çıktJtı takdirde % 20 fazlaelle verilecektir, 

Jtw'alar eenede 4 deta, 11 mart, 11 buiran, 11 • J'lQI. 

U B6rincl.kMwıd& çekilecektir. 1 

, Daima ÇAPAMARKA 

%PARA. 
' BAYAT YARIŞltmf 
__ ,, ___;' DİREKSİYONUDUA1 

- . -

r T · il BAlmASI 

1941 JKRAMIYE PLANI 
KEŞ1DELER: 4 Şube.t, 2 lıf.ayıs, 

1 Aguetoa, 3 l1d.ncl~ln 
tarihlerinde yapılD'. 

J94 I ihamiyeferi 
l adet .2000 liralrk = ıooo.- L. 
8 > 1000 > =3000.- > 
2 > 750 > =1500.- > 
4 > 500 > =2000.- > 
8 > 250 > =2000.- > 

35 > 100 > =3500.- > 
80 > :.o. > =4000.- > 

300 > 20 > =6000.- > 

.... Is. ... 
TABANTO 
DAlll:Ll~ 

MITl•ABSISI 
TQnel IJMdettrmenl Bok. Jfo, ~ 

Tel. 4e208 
2 den 8 ,... kadar 

Gerçeklesen Rüya 
Yazan: Ahmet Emin YALMAff 

Bu sıralarda pek t abii olarak hep günün mesele..,;; 
meşgutüz. Fakat yarının -düzeni w inkifaf1 hakk....0-
arastra ohun zihin yormak, kendimiz; hazırlamak~ 
Bu maksırt için Ahmet Emin Yatmnn'1n (Oen(ek..r: 
Rüya) adlı eserinde bol münakaşa malzemesi bufabi..,_. 
niz. Bu kitap, hepimizin her günkü tstwa:phtnna # 
ooyor ve ha.kiki ihtiyaçlar"' k apJad le ölü ttSUller 'Y8 IC,1-
delerin yar.a.ttığı Slm'i kağıt aleMi arasan<Ja.kj fari<ı "ri"' 
canlandmyor. Dertlere teşhis koyıuyor w çar8'erilti af" 
t eri yor . 

(Gerçekleşen Rüya) J1 her vatıand8' okumahdlf'• 
Teni yeri: Matbaam&z, f"tyatl eUi kuruş· K~· 

da da bukınur. 

·------------------------~ ı._ __________ d 

Tren Banliyö T8rifele • 
rı 

al tepe 
UçUkyalı 

tancı 

Suadiye 
ren köy 
öz tepe 
eneryolu 
zıltoprak 

öğUtlUçeşme 

Haydarpaşa 

aydarpaşa 

öprU 

K l'1 9 19 

K. 
(V. 
{K. 

(V. 

(K. 5.25 6.15 7,01 
> 5,28 6,19 
> 5,33 6,23 c ı > 5,39 6,29 ;: oı 

> 6,43 6,33 ~ ~ 
> 5,50 6.40 ~ ~ 
> 5,53 6,43 1 ~ 
> 5,57 6,47 ........ 

> 6,02 6,52 i f 
> 6,06 6,56 :; .= 
> 6,09 6,59 ::::ı c: 
> 6,12 7,02 Q < 

6,~ 

6,.30 

6,81 
6,46 
7,10 
7,14 

7.18 
7,21 
7,28 
7,35 
7,38 
1,42 
7,47 
7,51 
7,54 
7,57 

> 6,16 7,06 8,01 
v. 6.20 7,10 7,43 8,05 

(K. 6,28 7,18 8,10 8,10 
(V. 6,45 7,32 8,27 8,27 

21 1 

7,35 8,33 
7,39 
7,43 ., 
7,,19 ~ :r 
7,53 ~ f: 
8.oo r ~ 
8,03 ıı;ı ;· 

:: 
8,07 = 
8,12 i f 
8,16 c: ., 
8,19 < ~ 
8.22 < 
8,26 
8,30 9,10 
8,35 9,25 

8,52 9,42 

2S 11 21 %7 lS 29 ıı 

8,45 10.00 10,o7 1050 11,56 12,12 1258 
8,49 ıo.u 1054 12,16 13,02 

8,53 ~· 10,15 10,58 ., 12.20 13,06 
8,59 :. 10,21 11,04 ~ ~· 12.26 13,12 
9,03 :; 10,25 11,08 i ~ 12,30 13.16 

9,10 'C=~ 10,32 11,16 = ~ 12,37 13,23 - ..... 
9,13 10,35 11,18 rfı s 12,41 13,26 
9,17 • 10,39 11,22 1 ,.., 12,45 13,30 

9,22 § 10,44 11,27 = f 12,51 13,35 
9,26 !, 10,48 11,81 ~ as 12,55 13,39 
9,29 as 10,51 11,34 < '! 12,58 13,42 
9,32 ~ 10,54. 11,37 < 13,02 13,45 
9,36 10,58 11,41 13,06 13,49 

9,40 10,40 11,02 11,45 12,35 13,10 13.53 
9,48 11,08 11,08 11,53 12,45 13,18 13,58 

10,05 11,25 11,25 12,10 13,()2 13,35 14,15 

(!) - 18 mımaralı katar~ ve pazar günleri~ 

'J SG 3'1 39 fi 

18,12 
18,24 
18.27 
18,40 

14,05 14,53 15,28 16,15 17,12 18,42 19,18 19,%2 20,10 21,03 22,36 
14,09 Hi,32 16,19 17,16 18,46 ~ 19,26 20,14 21,07 22,40 
14,13 15,36 16,23 17,20 18,50 ! 19,31 20,18 21,11 22,H 
14,19 : 15,42 16,29 17,26 18,56 1' • 19,36 20,24 21,17 22,50 
14,23 ~ 15,46 16,33 17.30 19,00 ~ i:' 19,40 20,28 21,21 22,54. 
14,30 < !· 15,53 16,40 17,37 19,07 ~?. 19,47 20,35 21,28 23,01 
14,33 ~ ~ 15,56 16,43 17,4.1 19,10 ~ ~· 19,50 20,38 21,31 23,0<l 
14,37 ! ~ 16,00 16,47 17,45 19,14 ! 1 19,54. 20,42 21,3.5 23,08 
14,42 f = 16.os 16,s2 11.s1 19,19 ~ e 19,59 20.41 21,40 23,13 
14,46 :.. 16,09 16.56 17,:55 19,23 .:ıı: 1: 20,03 20,51 21/1 23,17 
14,49 Q 16,12 16,59 17,58 19,26 ıı;ı ~ 20,06 20,54 21,4.7 23,20 
14.52 16,15 17,02 18,02 19,29 e 20.09 20.57 21.00 23,23 
14,56 16,19 17,06 18,06 19,33 ~ 20,13 21,01 21,54. 23,27 
15,00 15,32 16,23 17,10 18,10 19,37 19,50 20,17 21,05 21,58 23,31 
15,08 15.53 16,28 17,15 18,15 19,43 20,03 20.2~ 21,13 22,03 23,38 
15,25 16,10 16,~ 17,32 18,32 20,02 20,20 20,~ 21,SO 22,20 23,55 

('3) (3) 

11 13 15 17 19 21 28 25 ~ 29 Sl 3S 3IS 8'1 39 fl 43 tıs n f9 61. M lSS 15'1 159 

~amatla 

enlkapı 

um kapı 

nlrurtaran 
stanbul 

iL 
(V. 
(X. 
K. 

(V. 
(K. 5,50 
K .. 5,38 

> 6.01 
11> 6,05 

l> -

» 8,10 
l> 6.13 
l> 6,1'1 

ll> 8,20 
> 8.25 

v. 6,28 

6.25 
6,28 
6,84 
6,35 
6,43 
6,46 
6,50 

6,55 
6,58 
7,02 
7,05 
7,10 
7,13 

7,12 
7,15 
7,20 
7,23 
7,29 

7,02 7,30 
7,10 7,.38 
7,13 7,41 
7,17 7,45 

7,49 
7,22 7,52 
7,25 7,55 
7,29 7,59 
7,32 8,02 
7,37 8,07 
7,40 8,10 

7,45 
7,53 
7,56 
8,00 

S,05 
8,08 
8,12 
8,15 
8.20 
8,23 

8,o.5 
8,8 

8,13 
8,16 
8,22 
8,24 
8,32 
8,35 
8,39 

8,44 
8,47 
8,51 
8,45 
8,59 
9,02 

8,45 
8,48 
8,54 

855 
9,03 
9,06 
9,10 

9,15 
9,18 
9,22 
9,25 
9,30 
9,33 

9,35 10,20 11,00 12,05 13,10 14,15 
9,38 10,23 11,03 12,08 13,13 14.,18 
9,44 10,29 11,09 12.14 13,19 14,24. 
9,46 10,30 11,10 12,15 13,20 14,25 
9,54 10 ,38 11,18 12,23 13,28 14,33 
9,57 10,H 11,21 12,26 13,31 14,36 

10,01 10,45 11,25 12,30 13,35 14,40 
10,05 - - 12,34 - 14,14 
10,08 10.50 11,30 12,37 13,40 14,47 
10,11 10,53 11,33 12.40 13,43 14,50 
10,15 10J)7 11,37 12,44 13.47 14,54 
10.18 11.00 11,40 12,47 13,50 14,57 
10,23 11.05 11,45 12,52 13.55 15,02 
10,26 11,08 11,48 12,55 13,58 15,03 

8 - G'J ve SU numaralı kat arla r yalnız Cumartesi , .e pazar günleri işlerler. 

17,17 18,4.0 
17,20 18,43 

15,30 16,18 16,45 17,39 18,30 19,03 
15,33 16,21 16,48 17,42 18,33 19,06 
15,39 16,27 16,M 17,48 18,39 19,12 
15,42 16,29 16,55 17,50 18,40 19,13 
15,50 16,37 17,03 17,58 18,48 19,21 
15,53 16,40 17,06 1s.01 lS,:Sl 19,24 
15,57 16,44. 17,10 18,05 18AS 19,28 

16.48 17,14 -
16,02 16,!'Jl 17,17 18,10 19,00 19,33 
16,05 16,54 17,20 18,18 19,03 19,36 
16,09 16,58 17,24 18,17 19,07 19,40 
16,12 17,01 17,27 18,20 19,10 19,43 
16,17 17,05 17,32 18.25 l!>,15 19,48 
16,20 17,08 17,35 18,28 19,18 19,51 

- . 
20,00 20,35 21,00 21,40 22.31 23,30 • 
20,03 20,38 21,03 21,43 22,34 23,33 ıt 

20,07 20,42 21,07 21,47 22,38 23,37 ıt 

20,10 20,45 21,10 21,50 22,41 23,40 ıt 

20,15 20,50 21,15 21,55 %2,45 23,45 ıt ~..-
20,18 20,53 21,18 21,58 22,48 23,48 & . .......... 


