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>:azan: SADRI ERTEM 
A l\IERİKA harbiye naz.ır veklll 

Patenon bir nutkunda ıüyle 

diyor: 
"Hltıen abluka Do dofil, aoaak 

harp meydanmd& hcz.lmccte utratabL 
llrlz.,, 

Bu natktın Um sllrdilftl 1k1 fikir. 
den 1kiBl do talın.kkuk etm4 denemez, 
Fakat nbluluınm h rbiıı OOıtmda aa.. 
mldığı gibi nblııka ile mağlO:p etmeğe 
blıılata 01tnaıhgı 1939 eşlutlliıileııoorı 

dcvu.m eden harbin olaylım llo 1abak.. 
kuke~. 
Patenıonuo muvaflaklyet;slrllflnl 

lUrat etuli "Abluka,. lınrp 90rU'UI • 

ııın nlr.ammı mnhafam cdt()Qk JDUaL 

qm b1r tılsım telAkk1 edll.lyordo.. 918 
gallplert ~ muahedeleri cbcdllcııtU.. 
rooek kuvvet a.ncak "Abluka,, fıdl. 

lluabedelerln esaslan bep ba noktayı 
iemlD eclooek b1r dirayetle, ,eytanı bir 
~ De lıımrlaıımJP. Alman aonan.. 
ınaaınm lmhaaı, deııfz, anl~an 

hep abluka mefhumwıa kuvvetlmdl • 
reae1l vaartaıarcb. 

181' .. 1918 barbüı1n kötn, hlO :ı-fko. 
loJlk olııuyaD ve ma&'IOp mllletlert 
ılaba pbqk ayaldanrııaya .evkeden 
maabedelert Ozerlııile clülllDeu lmıBD • 
.. A1mıuı DJBtlablyetlnJıı .ebelıılerfD1 
........ pUplenlen lllo de •JTI bir 
JlllmJ.7ete ..ıalp ckıtildller. ODiara gtl. 
.. llOUln matltUJl7Cl felAketlerlnlıı ... 
...,. - lrollmenfp kadrosu lclDde ifa.. 
de e40eblllnll; ablukal Almanyada 
dftpnMJa.n J"CllDlelc tçJn her eeJden 
.,... alılulmıun mağlQp edOmesl JA.. 
mmgeldfll umumi lılr bnaaı ı.ıme 

llıdl 
1938 bıutııJDla llllmiıiml tarmll ... 

lıamall ~ •Abluka" ,a 
cJaı. mib ıraımnmcla ;rapılan beytlk 
1aarnlz1an llatırlamalan na.ız. eder. 

Abluka DA111 UJBililp edllebillrcll f 
Baııuo t'l8kJ mantık icabı galebe V88L 

taaı denlzlente htudlm lli1lrooek bir ıı.. 
lcr,ya sahip olmaktı. Fakat ba lmkAn.. 
mzdı. Ablukayı lıaoka oephelercle vur. 
lbak JAzmıclı. Bunun ırın Almanyayı 

kendJ membalan ile barbedebileoek 
kencll keodlao kifayet edebilecek bir 
bale gctlrmek IAzmıdı. Bu yol tercih 
eclllcU. 

Esaaen harp yapmak lçhı bir mem. 
leketln yalnız: kendi mcmbalarma gll. 
\'enmeeı lAzımdır. Bu C8kldenbert ma. 
lfbn olıuı bir mlltcarlfedlr. Bfr mem. 
leket harp halinde kendi kendine ki . 
fayet edebilmek davasma dllştUfil za... 
ı:naıı mutlaka IUtuhat yapmak mec. 
buriyettndedl.r. Tı\ ki kendini kendi 
topraklan ilzerlııde, kentli membaları 
De be&Jeycbllslnl 

Almanyan111 Sara Avuııturyaya, 

~kosJo\·nkyaya ını,ı bu manada bir 
genfı:ılcmcydl. HattA "hııynt sahııaı,, 

tablrt ablukaya kar§ı l.."Urula.n kaleler. 
elen biriydi. 

Eııaııen Almanya tA Flbtc 7JUJUlDm. 
da.nberJ kendi kendine kifayet prensi. 
Plııı nazari ve felsefi bir r:ekilde anla.. 
;•ıs bulunuyordu. l.Jt, fon Ştayn, 

rfk, Otto Strtı800r Ii"ih\'enin daha 
1800 yılında bevnelmllcl tknretl.n dev. 
ı . 
e1e bırakılması, bu surethı mMDleke. 

DS":, Devamı 2 ncl sayfada 

.. .. . 

Maarif Vekili dün·· meC iste 
mühim beyanatta bulundu 

Bugün 9000 köylü çocuğu 
içerisine almış olan 

KOy EnstitDlerinde 
10 senede 50 bin ilk 

öğretim ekibi yetiştirilecek 
· Büyük Millet Mecli.inin clünkü toplantınnda köy 
mektepleri ve köy enstitüleri kanununun müzakere.ine 
baılanmqtrı. Bu müncuebetle M aaril Vekilimiz H cuan 
Ali Yücel fU beyanatta balunmuıtur: ~ ~ ı 

Dun şehrimize gelen 

Parti Genel 
Sekreterimiz 

Arkadaşlamn, 
Huzurunuza getirilmiş olan 1ta.. 

nun partimizin ilk öğretim için 
hüikQmetc vermiş olduğu direkti
fi tam, yüzdcyüz yerine getil'
mek ümıe olduğu tedbirlerin 
mütem.~im.Jerinden olan bir hü· 
küm ve teşkilat mecmuasıdır: 
Bundan iki sene iki ay önce köy 
enstitülerinin köyde ilk öğretimi 
temin etmek için kurulması hak-

Parti ve Balkev e. :!~=~~: ~a:ar ~~ 
rlnln çabşmalarını 1 muş ]bulunan bmmun iki sene-

t tkıı. d '- denberi ibayırlI verimini maddi 
8 AA e 8Cea olarak göstermiştir Bugün Tür-

kiye topraklan tisi üste on yedi 
yerde iki yıl çerisinde 9000 çoC.H.P. genel l!lekreted Kemduh 

Şevket F.ecndal, dQn Ankarad&D ,eh. 
riDmo gelmffttr. Genel eekreter, bir 
mUddet ıehrtıııizde kalarak tetJdkler 
de buhmaca.ktır. Bu camıecıen olaralt 
bıı sabah !atanbul parti merkezinde 
muhtcut ı,,ıer berinde me§IUI olan 
Memduh Şevket E.sendal. bir araka.. 
bul etti#i bir mulı.arı1r11Dtr. p l>e1*
natta bulunmU§tur: 

cuğu, köylü çocuğunu içerisine 

OebclUttarık görillmcmlıt bir 1JUrette tahkim edllml:tttr. Burada kaleye 
yonlden ycrlettlrllen bir tayyare dafl topu cörüJUyor 

Cebeltarıkta 
-<>--

Mühim hava ma-
• 

nevraları yapllıyor 
Alceüras,, 4 (A.A.) - Oldukça 

mUhim bir ölçUde ya.puan hava nıa.. 
nevraları cebelUttank tızerlnde gece. 
nlD bir lmımma kadar <revam etmı, 
ve bataryalar ta&llyete geçmlft1r • 

Atlantik 
mukavelesinin 

Siyasi lıOklmleri 
dellftlrllecekmlş 

---:o- ' 
V cqingtoncla müttefiklerin 
bir konferans aktedecekleri 

1'ildirili;)l'(1r. 
Ltzbon, 4 (.&. A.)' - D. N. B: 

Heydrih 
Oldii 
---0-

Pragda yeniden 
15 Çek daha idam 

edildi 
Prac, .& <AA) - 8.8. puplan 

ba.§kumandanı ve hlmayc idaresi nll 
veldll Heydrihln aldığı yaralar te.ırt.. 
le vefat ettlğl bildiriliyor. Yakmda 
bu huauata. bir resm1 tebliğ negredlle.. 
ccktir. 

Prag, 4 (A.A.) - Hendrlhe yapılan 
ınılkasda. alenen 1ft1rak n aranmak.
ta. olan .klm8eler1 saklamak ııuçlann.. 
dan dün 115 Çek daha idam edl1m!f • 
tir. 

Mareşal Tlmoçenko 
yaralanmql 

Beıtln, ' (A.A.) - D.N.B. 
A.aker1 k.ıı.ynaklardan alma.ıı ma.10... 

mata g6ıe 70 1ncl sllvarl tt1meD1 De 
birlikte eslr ed1JmJf olan Rus bap;&. 

'l'UfU Bogoftkı marepl TlmOÇeDko -
ntm Barkat muııarebMlnde ~ • 
dıtmJ be7an etıi:ı!ft!r. 

Ba taarruza 
iştirak edea 
kanetıer 

lngilterelJe 
döndü 

--0---

lngiliz kıtalarının zayiatı 
haf il tir 

Londra, ı (A.A.) - Mll§t.crck tıa.. 

reketler umumt kanırg&Jıı B§:lğıdakl 

toblifi veriyor: 
Bu sabah ilk saaUcrdc Bulonyn. 

ile LelUke &ıJsmd& yapılan ufak bil' 
ke§lt taaruzuna ffllrak eden 4kara ve 
deniz kuvvetkri §imdi İnglltereye 
dönmüş bulunmaktadırlar. Bir ktlçQk 
mlltreze Fransız sahilinde karaya· 
çııaxu,, orada dllşm&na taarruz et
ml§ ve de~ malQmat elde etml§tlr. 
Kıtalarımız ha!l! kayıplara uğra.mı.,. 
tır. 

tnglllz h&va lı:uvvetıerlne menaup 
tayyareler hareket cmıasmda kara 
ve deniz kuvveUerinl deatekleınl§ler 

ve avdet et.naamda bunlan himaye 
etml§lerdlr. 

Yüzlerce· 
tayyare 

Şimalt Fransaya 
hucum etti 

Yallıada 2000 
tanare Almaa 

,eblrlerıaı 
bombabyacü 

... y.._ s ... .... '*"} 
•- t&ta.nbula paramtz tıef'"Mmm 

n haikevııeı1mJzl ne 1014& çalıftık. 
ıarım gtmnek ..., ba.JJamrza hizmette 
daha faydalı ola.Nlzııek ıçtzı neler 1L 
pabUecegimtzt, bu g1m1bı pt:dan 111.. 
tmaa m11taıee. eıtmelt tı;ln geldim. 

Burada ceJJ11A meeııı arkad•flttı • 
mızla Ve icabedımı tamdıklarla g6rl1 • 

§el'ek ıat.ennen oel'1erS ~ 
eoma Ankaraya d&ııece~ 

Mayısta 
Amerllıada 58 

gemi lap edildi 

almış olan bu mU~ler iyi ça
lrşma.kta ve muvaffak çall§lll8k" 
tadır. Bu çocuk1a.r ders okujacak 
dershanelerini kendileri yapar. 
lar, yataca.klan yatakhaneleri 
kendileri yaparlar, çalışacaklan 
atölyelerin duvarlarım, damını 
kendileri yaparlar ve kendi yap
tıkian bu binalarm içerisinde 
düşii1'ücii ve yapıcı olarak mem· 
~ketin ~ evlAtlarmı yetiş. 
~ içm teııbiye görürler, ders 
görürler ve iş öğrenirler. Tahsil 

.... Devamı 1 ııcl •Jfll4a 

Taymis gmr;ete!ıntn Vqington 
muhabirinin bildlt'd$De göre, Va. 
ıin~ooda tnglltcre. Sovyetıcr 
Birliği ve Birleşik Amerika aramı.• 
da mühim liyaa! gGıilşmeler ya • 
pılmaktadır. Muhabire gfire ba 
giirOtmeludm malaıat Atıantik 
mukavele8iıı1n eb'ul hük:Dmlerlıü 
deiifti;ımektir. 

Boşanan boşananal 

Ankara At Yarışları 

Bu hafta koşulara 
50 at giriyor 

V~ 4. (A.A.) - Bahriye ko. 
misyonu blrlC§ik Amertka.mn deniz 
tezgA.hla.nDID ~ ayı lçlııde M ge. 
mı 1D§& etml§ olduklarını ve bu gemi. 
ıcrm t;0pyek0n tonajmm 632 ton 
olduğunu blldlrmclrtedlr. Bu bir rekor 

te§kil etmektedlr. 

ıtaıyan tebllll 
--0--

22 tank ve 
top aldık 

--0-

Ayrca elimize bir çok Ja 
eıir clüıtü 

Roma, 4 ( A.A.) - İtalyan or
duları wnumi karargWımın 734 
numaralı tebliği: 

Marmarikada dün cereyan c 
den sav8.;1.,.11ar, leh.imir.e netk:e
lenmi~ir. 22 silahlı tank ve 7 
top iğtinam veya tahrip edilmiş_ 
tir. Birçok esir alınmıştır. :Mih
ver hava kuvvetleri Kapuzro <;.SV" 
resinde dcmiryolu tesislerini ve 
depoları bombalaımışlardır. Bu 
kuvve\ler, motörlü araba kolla-

--=. Devamı ' ncl .. yfada 

_..._,. ...__...... . \ ....... 
Yazan: BiR MUHARRiR 

BoŞ~ diıd<atl ~- . g~ bunu etten koea9'ylo kendisi 
cek derece<Ie artıyor. arasmda, cinayete kadar gitmezse 

Suil5timil ve lhtikir hidhelerl ~ok defa ~ağa varan bir lb. 
gibi, bonlat'm da bir sebebi llrtna. tilaf ba,ş gösteırecekth. 
eli öteki sebebi de ahlikidir. Bu ahlak düş'künlüğUııüıı sebebi 

~ ' (TekıfODla)~ - :At~ 
larmm aıtıucı hatta koplan pe.zar 
CtlDü 19 Kaya lpodromun4a yapila.
eakb:r. Bu batta kOfU}.ar ~ ka. 
dar ~ miktarda at ka.yde_ 
dllmiftir, B1lha&la Gazı kOfU.SU 90k 
enteresandır. Çifte bah1a 2 • S 1lııci1 
kOfU]a.r yani blly{lk lng\l1Z at1ariyle, 
Gazl k.OfUSUnU kO§&Calt olan Qç ya· 
§Dlda lng!Uz auan arasmdad.tr. 

Giren auar fUJilardır: 
BtıWılCIKOŞU: 

'Oç yqmda arap erkek ve ~ 
taylara ma.haus, mesafe: 1200 metre. 

1-Blad,I- Ola, 1-..... 
& - JtıDbnM:ıe, IS - Oe;Jlnm, t - aı 
ar, 'J - Baku, 1 - lle.J.llell, t ,.: 
LDll, 10 - Sena.re 

tKINOl KOŞUı 
OOrt .... daha yuka.n Y8§t& tngDll 

at ..e lmıraklara m.ahaua, meaat.= 
2600 metre. 

1 - Ozcıeımlr, 158 kilo, 1 - ~ 
156,5 kDo, 8 - Bomans, 56,5 kilo, .& -

Umaoı, 156 kDo, Subutay 156 kilo, 8 -
l" eUi K,5 kllo. 

.... Devamı 2 Dol e&yfada 

lktuadl sebep meydanda. Hayat y:1bnz iktı'ladi değildir. tlıldlabm 
pahalı. Geçim zor. Aile ytikünü ve otodenı hayat mefhumunun ka
kaldıramıyaıı)ar bunun altından dmlar arasında ~k yanbı tefsit'e 
tnynlmak lçbı bin bahane arıyor- uğramMı ev kaihnhğı ve analık 
lai". Belki bunların sayısı azdır. hislerini körletiyor. Bilhassa mü. 
Yoksulluk böyle hesaplı ~nma- reffeh tabaka i!:inde briç, pol<er, 
lardan ziyade, asabi cümle ve ah- vf~kl Alemleri, lüks ve zarafet ya. 
lik üzerbıe yaptıiı t.eslrJerle ev r.şJan, nihayet boşanmağa varan 
bark yıkıyor. rır.rt l'e ihanet vak'alarmda karar 

Türlü m:ılırnmluklar erkeğin de, kılıyor. Fakat iktısııdi Amiller bu 
kadrnm da slnirlerinl bozmuştur. ahlak buhranını halk tabakalan 
Bir hlı: itin kavgalar ba5hyor ve arac;mcJa da. artmıştır. Buna inkila 
ft!cdeni Kanunun "&iddetll g~lın- ba verilen yanlı' mananın halk a
~ızlik,, tabir ettiği müstesna hal rasmda. da yayılması, ideal yok
ıstisna ohriaktan çıkıyor. Gıdasız· "uiluğu ve bütün lıa,·ayı dolduran 
lık kansızlığa, kansrzlık ı.lnirJIJiğe, bir eplkürizm :r.ihniyetl de katılı. 

Çay ve kahve satışı 
Daha bir müddet şimdiki 
şekilde devam edecek 

sinirlillk geçimsizliğe, geçimsizlik yor. Ellerinde çay ve kahve bulu-
boşannıağs. varan yollardır. Aile <'..emiyetin temelidir. E\·den 1Jnnlarm inhisarlar idaresine be 

Buraya kadar bosanmalar hazin e\'e zlrnyet eclen bu nhJak veba.si. yanname verme müddeti bitmiş
ve meŞrii sebeplere dayanıyor. He- le mücadele için öğUd vermek ye- tir. Fakat aldığımız rnalürnat.a 
nUz amiller lktı adi ''c asabidir; tJsmez. taeaı vermek ıazımd1r: ıun. göre, idare daha bir müddet için 
fakat yok.;uUuk daha kötU netice- li ideal. Bu da bir mektep 1 i de· satışın şimdiki ~kilde yapılma.. 
lr.r de verir: Kadın ya geÇinme zo.. ğil, rejime Yerilen mana, lnkimhm sına karar vermiştir Hazırlıklar. 
rnyJe veya tilrlü hediyelerin ..-azl- yanlıs tef,.irlerlni önliyecek bir ha. tarnami le bittikten ·sonra çayve 
besiyle yoldan !:tluyor. Sinirleri yat telAkklsl \'C buna dayanan bil- y . . 
bozuk olduğu ~in ahliki mukave- yük bir içtimai te kllll.t isidir. A· ıt.ah~elcr ınhısarlarm. damgasını 
nıeti azalmrş, iradesi zayrflamı,_ teş delta fazla ~ğı sa1'1111lda.n ha. havı şeffaf paketler ıçindc satı-
m. DayaııaoµJ.or ye dtl~or. Er reke~elmeliyiz. lacakb:r. 

Diğer taraftan inhisarlar u· 
mum müdürWöü kahve ve çay 
§Ubesi namiyle iki şuhc ihdas et. 
miştir. Bu şubelerin kadrolan 
bıu.ırlan-maktadır. Yakında şeb. 
rimize tebliğ olunacaktır. 

İnhisarlar idardi çay ve kah
velerin paketler içine konm~ 
için imalathaneler açacakt1T. 8ıa 
imalathanelerin bir kısmı şehri· 
mime, bir kısmı da Ankarada 
k.urula.caktir. 
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8aştnruh 1 ocl yfa<I 

çağında bulunan ve okullara gı
den çocuklardan yüzde nltmlş 
bıri Pehirlerde yüzde ondokuzu 
ancak köydedir. Bir defa muvau: 
nesiz; 'ği, izrue etmelks'zin ilk 
öğretim dn•asını halletmek mü.m. 
kiln değildir. Şu halde ilk öğ 
retim dfi.vasmı halletmek için 
tahsil çağındaki çocukların bu 
.ışnğı nisbettc okuttuğumuz köy
ıcre bizim itmemiz icap ederdi 
ve i e ot'2dnn b~amak laznn 
gelirdi. 

Onun için burada hocalık ede 
cekleri yeti tirece.< enstitülere 
köy enstitüsü dedik ve o ruhla 
bunlan kurduk. O kanunun çık_ 
tığı tarihtenberi ancak ikinci se· 
ne bittiği halde çocuklar üçüncu 
smıftadırlar. Kanun çıkmadan 
önoe elimızdeki butün imıkRnlar
dan istifade ctti:funiz ve kabul 
buyurduğunuz b"r münakale ile 
hazırlayıcı tedbirleri aldığmuz 
için ef:HISCn bir sene :kazanmış 
btrlunuyordm. Onun için koy 
enstitüleri bugün üç yaşında bu. 
Iunuyor ve iki sene sonra mezun
larını veımiye 00.Şlıyacak. Her 
sene üç bin olarak hesapladığı
mız takdirde verecekleri mezun
larla sekiz senede 24.000 öğret. 
men elde edeceğiz, Bugün elimiz
de mevcut olan eğitmenleri de 
sekiz bine çıkarmak suretiyle <le
me.~ ki 32.000 talim unsuru elde 
etmiş bulunacağız. Bugün elimır 
de §clıirlerde ve köy}erde vilfi.yet 
h'W3ust idareleri t.ıı.rnfmdan bütçe. 
çeılerine konulup vazife gördü~
len 14 bin öğretmen de yakında 
huzurunuza getireceğimi~ ve Par
tinin bir içtimaında kabul ettiğı
niz esasiara göre hazırlamış ol. 
duğumuz kanwıa göre 15 bine 
çıkat.aktır. Şu halde 24 bin, 32 
bin ,yuvarlak bir hesapla 50 binli 
bir ilk öğretim ekibi azami 10 
sene içinde vücuda getirilecektir. 
Bu bizim ideabnizdir. Bunu ta
hakkuk ettirmek için bu güne ka 
dar yaptığnnn: işler, aldığımız 
tedbirler, yapanlara ve yaprlan· 
lan görenlere ümit vennekt.edir. 
Şu halde ilk öğretim da.vasmı bir 
bütün olarak almış ve onu gün. 
den güne ve seneden seneye ek
sik tnrnflarmı tamaniıyarak ger
çekleştimıek için ülküıniiz2 yit 
riimekte buluronuşuzdur. Şimdi 
tasvibinir.e arzıedilen .kamın bu 
adun\ardan'11irisi ·r: Bundan ön;. 
ceki 3805 numaralı kanunla. köy 
<-nstitülerini. ve oradan çrkacak 
öğretmenlerin alacnldarı Ucret· 
leri bu yaşama tarzlarını, talim 
usullerini toobit etmiştik. Ş~mdi 
buradan çrkt:rktan sonra nasıl 
bir teskila.t i ine gireeekler, nasıl 
çalıMcaklar, onu da :Kanunla 
huzurunuza g tirmiş bulunuy<>
nız. Bu kanunun teŞkilata taal" 
luk eden bir ltısmı var ki onunla 
hedef tuttuğu.muz amaç şudur, 
köy enstitülerinden vereceğimiz 
mezunlar tek. tek dağıtılmnsm_ 
lar ve görecekleri iş bakımından 
tC'k kalma dolnyısiyte yardITtlSlz, 
soracaklan, öğrenecekleri, müra
caat edecekleri kim...~erden ve 
kendilcfi gıöi m('zun ohnuş arka
daşlariyle ic:birliği yapabilecek· 
teri sahadan ve in nlıı.r<inn mah.. 
rum Olmasınlar. Hakikaten bizim 
iç.in tam gaye, di~r irfan saha
larında olduğu gibi bunda da a· 
dam yetiştirmek değil, ~eti!itir 

. diğimiz bu insanları: müsait mu.. 
h itlerin foerisinde ve lümmsuz 
mücnde'elerle yıpratma.dan, yapı
eı olarak "91erimlerini azami ~ 
trcite mun'lekot ha.,nnıa d&ebiı
UJl"lerinl fEmin etmiştir. Bunun 

· her köylünün karşımın, ilk 
ğretim 88lbasmda saWıiyetli ol 

tadar k6yffin0n teknü iş. 
de melelre'fi insanı götür-

• Bu gaye ve esası Milli 
~mis yüksek huzurunuzdaki a· 

mt1*13l'tl'ldan birinde ifade 
o~ W'dır. Bu direktif bi_ 

·;m. için atııB düsturdur. Onu ye
get:iıtı'dt içhı ~1 tŞilatı 

~. 
~ eğttmcn1i okuıı.ar buluna. 
~ !btr mllddot bu devam edecek e. 
' lf!tmenll okullarda 1lo mnıfta eğit 

.ıs teddsntta bulunacak. Öğret • 

~ o1mMar oıacak, köy enatttwertn 
.ı ~1'111.klerimlzle bugün köyler. 

.. ..~n ö~retmenıer arzetUğim bu 
üi ~enli okullarda vnzife görecek. 

...... ~ ........ , .. '6 mnıfıııd eğitmen, lkl sınıfın 

,.-:ı~4''1it:'C'tmen bulunan okullarımız da 
it. B'rblrlnc uzak kt;ytertn hep • 

• okpl açıncaya. kadar o uzalt koy 
• goouklan ilk öğretimden mah. 
~için pansiyonlu, pan 
~ blilge halk ilkokulları yapı. 

İ~ TahB.11 ç:ığou geçirmiş yahut 
• t~:ı Pl!'mm Jçcrislnde, mevcut ka.. 

'iTI!'l~ vcrdıltl mıl.lhlyctle okul 
olm'l~ mUsalt vaziyette g~r 

• ~ın a.Jtşam kurıılıırı ola. 
etılt. ll nlar dı~mda da dcmircillk gL 

bl erkeklere ve ev caııomalannda ıtı.. 

zım hwıwılan öğretici olmak Ozere 
kndmlara tahsis edcOC#fmlz meslek 
kurslar olacak. Şu halde bUtUn bu 
arzettiğtm cinste okulları ve arzct • 
t1ğim vasıfta lnsanlarltı ilk tahsili 
köy şartlanna uyar, köy muhitine 
tetabuk ed"r &ıekilde b:ı.§nnnata gidi 
yoruz demektir. Bu tcşkll~t bir takmı 
bölgelere aynlmak auretile gerçekleş 
UrllecekUr. Başında öğretmenlerin ve 
eğitmenlerin bulunduğu okullar, mer. 
kezleri nahiye merkezierl olmak Uzc. 
re bölgelere taksim olunacaktır. 

ita yan tebHQI 
Bil.tarafı ı ncl sayfada 

rın1 mitralyöz!e bomba ate§ine 
tutmuş ar ve mukavemet mer. 
kezlerine şiddetle hucum etmi~ 
terdir Hava düellola.n esnasmda 
5 Kurtis uçağı düşiirillmüştür. 

.r.nıman ikisi üslerine 
dönmemişlerdir. . 

Pnnteliria. üZerinde Ahnan av· 
cılafı tarafından yolu kesilen bir 
İngiliz teşikili arasından 5 Spit· 
fire düşüriilmüc:;tür. Augusta üze. 
r::ıde yapılan bir geoe akını es
nasında hiç.bir knytba uğranıl· 
mamıştır. Uçaksavar topçusu 
Santn Croce denilen mevkide bır 
uçağı alevler içinde diişürmüştür. 

ingiliz tebliği 
Kııblre, 4 (A.A.) - Orta Şark 1ıı.

gluz umumi karnrg~hmm tebliği: • 
2 haziranda alaca karanlıkta zırhlı 

kuvvet1eriınlz Knlghtz Brindge'ln 10 
kilometre kadar babamda mllstah
kem bir nokta olnn Tnmardan dllf_ 
ınaru t.ardet.mi§!erdir. Almnnltır, bu 

savaş esna.amda en az H Uuık kay. 
bctml.şlerdir, 

Mevzilerimize kar§ı dün be.§ka bir 
taarruz de.ha yapılmış be de sonu 
gelmiştir. Clvardakt kollanmız dUş· 

I!llUlm geri hatıarma taarruz etmiş
lerdir. 

stuka t&yyarelertnden mllrekkep 
bUyOk bir kafıle, Blrüıhakem'e hücum 
et:m~ l8c de hnva kuvvetıeriınlz tara. 
fmd:ı.n muvaffakıyetle )rnrştlanmıştır. 

Şeb.lr tiyatrosu 
artistlerinden 

Sait Köknarın 
ayağı kırıldı 

Dtın Galata nht:mıuıdA .?darakaz 
vapurunda fecf bir kaaz olmuş, tur

~en dönen aehlr tiyatrosu artist. 
!erinden Salt. Köknar vapurun ambo.· 
rma dU§e:rek yaralltnmı~tır. 

Salt Kölaı!lr, vapurda ı numaralı 
ambnnn yanında c§yalannı bıızırlar. 

ken ayağı kayarak ambarın Jçtııe 

dll§Dı1.l§tUr • .Artlııtln sukut sonunda 
sol ııyal;ı lanlm~, ınuhteU:t yerlerin. 
den yaralwıar&k yetJaen aıbhl im • 
da.t otomobili ııe 'Beyoğlu hıuıtancslne 
kıı.ld.ırtlm.Jltır. 

Sevimli sanatklnmıza geçlrdif;l bu 
tldncl kazadan dolayı gcçml§ olsun 
der, ırllratıe iade! MiyeUnl dileriz. 

Y zıerce tayyaıe 

naştarah 1 ncl eayfada 
tin lkmadi lnklptmm ''Jabmıcılardan 
mtıatakll olmaSl,, fikrine J'&b8DCt 
deltildlrler. Onu . kmdl tuavvnr
lanııa ayktn bulmıyorlardı. tnglltıe • 
rede Ubcm11zm bcynelmtlel ticaret 
zlhlyetlne yol açarken Ahnauyada 
''milletimizin ıdldct merkezi keneli a 
razltnlzdedlr., ım,ııncest gitgide bh· 
felsefi, fktl!l3di, slyuşt bir mistik ball. 

nl alıyordu. 
BOyUk harp ııonnuında abluka71 

m:ığlftp etmek için seferber cdlkın ge. 
ne bu zUııllyet oldu. Nıulzm bu znı.. 
nl.)etf azami hadlerlr.e kaadr 1nklpf 
ettirdi. "Ota.rsl,, bö.) lece mllli bir bil. 
vlyet kıuandı. Otarvt kendi varlığmı. 
memlekette roovcut ınadclelerln m 
rasyonel eekllde kullanılmaaı, mevcut 
olmıyan maddeler ,-crlım kalın macL 
ı!iJ1er kullanılı:nası ldmya llborabnar. 
La.mu bareket.e getirerek an.utlar vil 
euda gettrnmest tJUtttlle lstıh9al tan. 
dm edildi. BUyUk harpte emııaUne ıe. 

ımıdllf edllmemlfj bir &dillde sentetik 
maddeler ~sall çoğalbldı • 

Sentetik petrol, rıentetlk kaoCUk bir 
yandan yol alırken, kt\fıt, oclmı, sltt 
inek kılı. balık albomlnl, sa.maa, mır. 
gan ın51511cat sanayllode yeni , yeal 
f)IT.Utlar vtlcaıda getirdi, Bunlsr ma _ 

dealer, ve gıda maddelerbıde tatbik 
edildJ. 

Bu hareketi tlcaret muahedeleri ta. 
kip etti: Abluka bu eurotle dalla mrp 
ten evvel ortadan kaldınlmJ bolullu.. 
yordu. 

Buna bir de ukerllkte yeni telmlk 
UA\·e edlldl Bu )'1."DJ teknik etıkt aa.. 
kerllk telAkkllertne aykınydı. Ta)'1L 

ftlDID llAklmlyetl fl9IUID1a dayanan 1"1 
yeni etratejlyt t"rADl!JT'L erl<Ant barbl.. 
yesl blr türlil anlıı.mıyordıı. Harpten 
bir hayli zam:ın ev'ft"l yeni ba.rp tart. 
lan hakkmdA kitap yazmış, fUdrkırL 
n1 Uerl ftti.rmUş olan dö Golün 4DIOD
()('1ertnl yıkmak 1~ Veyp.114 ~ 
bal'blyesl maknleler yaaarak eekf .tra. 
tejlyl müdafaa ~-ordu. lngUıeıre w: 
Amerika yenl ha.rbln ~Uafnl FrmmL 
dan daha iyi ldrAk ctmJ& dctDdL Fa
kat harp Alman,_ lçln de )"&lmz alılla.. 
kayı mağIDp etmekle Juızanıhmıt el -
inadı. Hcrkestn bildiği ~!do UTJM!ı. 
IWA da uzanıp gitmekt-Odlr: Bu mlltL 
det itinde tnglltore \'C Amerllaıdn. hıı... 
!ili olan yeııı ldrfik, abluka. De A1maıL 
yanm nınflOp edUeınlyooeğidlr. l'ater 

ııonun &07.leri 38 aytıt' harbin ftl' • 

dili bir ldıiUrut lfndeetdlr. 
Son zıımıuılarda bin taY)'a!'ellk b. 

fllE-lerlo Almno atihJdert tn.erlne yapı.. 
lan akınlar d~ımuu mağlOp etmek :l. 
om nblokadan bo4tka bir lUUla aahlp 
olmak zanıretlntn hl98edllml11 oldutu. 
mı göstenııekteclil'. Net('.klm ÇCSrçll 
Aimanyaıım tJdılr, ıtehlr, tayyare a. 
kınlan De mağlQp ed.Ueceğlne kanidir. 
Patersomı.n "harp meydnnmı,. 95rell 
havnlıır manasına anlamal."1adır. Ko. 
lonya ve F~'l!lea üurlnc yapılan bin 
ttı.y)·arellk akınJar müttefiklerin a'b. 
hıknnm ~erine tayyare.)1 lknıne ettik. 
!erini ıınlatma.ktadır, 

Tayyare yapımı, pilot ye-tlltlrme 
ho.kımmdan ~nglo Saks<ın memleket. 
terinin '!#1& abluka hattmı tutnıaktan 
daha fazla g-örUnllyor. 

SADRI ERTEM 

VAZLJGA GtDECEKI..ERE: 1 
HASIR KOLTUK ve 

Londra, l (A.A.} - H .B.<J: obllyanıibıi DIŞ budak •P<'m-
DUn ~Qz ve gece yUZierce 1n dan ~ kbıtuklannıu 

glliz tayyaresi §lmall Fransayn akın. HER YERDEN UCUZ 
lar yapmı6}nr, Dlq>pcde dcmlryolunu latanbul Rızapqa yokuounda 
havaya. uçurmll§lardır, Şerburgda d:ı 66 No. Alll\IED FJ'!VZl'nln 

btr atölyede yangın çıkarmışlardır, ASRI MOBILY A 
a dn,m&ıı avcw dll§tlrlllmut 4. ln. , 

gil1z a.ycrsı aönmemı;tir • llll••Mata--nllİiiııll••dan••alnuz.•••••I 
~ AMoCJatloiıa gör• 1ng1lls ha.. 

Ta akmJarı daba Ziyade art&Cakt:n'. 
HattA bir hedeftn 2000 tayyare tara... 
tmd&n bomb&rdıman edllmesl iht1 • 
mail de va.rdn'. Kolonyayı ve Esaen1 
bcmibe.rdiman 8tm1ş olan 2000 lngUtz 
bomba.rdıman tayyaresine 1000 den 
a;ıağı obnryan Splt:tire avcı tayyarai 
Tef&.kat et.mi§tfr. 

tngll.lz hava akmlamım cephedeki 
Alman askerleri llzerlnde fena ~ 
yaptığı Llbyada eair edllen ve Jdan. 
bayın ~chrlnde bulunan btr Alman on 
bqt.smm not defterinde okunan ıu 
ııatırlard:ın anla§llmaktadır. ''Her ne 
kadar buında savn§ çolc çetin tsc de 
gefen haberler bizi daha ziyade mu. 
teesslr edly.:>r.,. 

:;. :(.. ~ 

Londnı, t (A.A.) - Stokholmdan 
bildirildiğine göre, İngiliz tayyareleri. 
nln Kolonyayı bornb!lladıkları cuma 
gUnUntlenbcri oradan Berne hiçbir 
cltsspre _gelmemiştir. Bazı marp.n. 
diz trenleri gelmişse de hiçbir Kolon. 
ya gazetesi gelmemiştir. Gazetelerin 
çıkmam!§ olması muhtemeldir. 
Halkın Ren ve Rurdan akın halin

de !•açtığı söyleniyor. Fıı:ınsada vak. 
tile görillcn manzam, şimdi Alman • 
yada görUl!lyor. Halk nereye barma. 
ce.,Xmr bllm!yor. 
Eğer bu ~ay.alnr do~ l.'le Alman. 

ya sanayii yakmdıı vahim bir lfÇI 
buhraDlle kar§ılaıı:ıcaktır, 

Şa.lıfka, Tagonın llhleıtDI clGıtae 

dUŞUne ~ çabftt. 
Ve ber mmanJq gibi .. tak 81Sker • 

ken g-özlertnl kapadı. Yorxun, bitkin 
bir halde • tıpkı bir ıııarhoe gfb1 - -.. 
:ı:rp kaldı. 

"' "' . 
Ertesı ııab&h Sedat bahçede ot.unır· 

ken, Neclllann kısı,ldlnUn balı~ kapl 
ı kapandı.. 

Sedat göTllnm ucuyla kapıya bC\lc 
h .. 

\ 'e Ekremtn n~l bir taVU"la k~ 
ten takeleye dofru glttl~lnl gördü. 

- Ya... dernek ki, Ekrem bu &'ece 
NeclAlarda kalm.ııt! 

Saraylı hıınım koşnrnlt bnh90ye in· 

di: 
- Yahu, Ekrem! görm<'dln mi! 

1'ec1Alardan ı;-ıktı,. 

Sedat önllnc bıılmnık lgarumı 

yaktı: 

- Ewt. Gôrdlinı, 
Ve i çini ~t'kcrek lllhe etti: 
- lı: f5tcn geftı artık. ~ Görtc 

peye git de bl.J.lm kıza bir koca an.. 
~ başla, hBDIDK'lğon! 

··ısn,\ n, ,,lU\' AFi' \1\h'ETtS 

l'OL\H>tm.,, 
~ahtım erk'.sl gün aıtı•" inin Gö;ıt~. 

peye nlı;-ln gldt'cl'~lnl bllll·ordu, Sa • 

~ ....................... 11911m!'!ll:!'!I:==~ 

, Mahkem8Salonlarında 

isafirliğe ne halde gitmiş!? .. 
'' Oğlum, madem ki şu rakıyı içmesini 
hiln1iyor, kaldıramıyorsun, bırak şunu 

da Allahın Nazmi kulu da rakı 

EN SON DAKiKA 
K8çGk llinlar Kuponu 

EoltmllM teklilleri: • y., M. boy 1 ,73, kumral, ser. 
1-t IDMlek eahlbl, 1çk1 ve .tgnra kııl. 
lamDJ7&D bir ~: haaııe.a ve kuraca. 
ğt yuvaya mutı. ailenin madcD refa. 
hına k11çtlk bir gelirle l§tlrAk edebile. 
cck bir baya.ala. evıenmelr tstemelrte. 

, .tir. (Hamu) remz!De ııınracu.t -
""' içmeyiversin ne olur ? ,, . -~r~-~ eon ımunn 

U~cü sulh cea. mahk~i· -. Ben. dedi, ne yapt~· l da bir gene bu yıt deftm etm.ıyeccği:l 
nin küçücük, loş holü kadın, er- ~~nım. Yalnız çok. r~ı .~ç jcn b1r bQronun mubaBCbe, muhabere 
kek bir sürü kalabalrkla dolmuş- tigımı ve buraya mısaf ırlıge ve yazı işlerinde ehven ncreuo çal~· 
tu. Mahkeme salonu dolanU§. gittiğini hatırlıyorum. Sonra· mak ıatemektedir. (C.Z) remzln" 
kapıyı tıkayan meraldrlann baş- sından haberim yok. . Fakat mllracaat. 
lan birbiri üzerinden uzanmı§tl. 'dmseyi rahatsız ve ta.lıkır etti- • Erkek terzilik okulunun bl.ı1Dcl 

İçeride suçlu olarak bir kişi ğimi sanmıyorum. smıtmda okuyan bir genç; taW mOd. 
vardı. 24 • 25 yaşalnnda bir de. - Daha ne yapacaksı~? Gece detlnce yelek, pantalon dikmek ve 
likanlı. Adının Nazmi olduğunu vakti bütün bir mahalleyı ayağa bunlara att dlğtT iflert yapmak tızenı 
söylemişti ve yaptığı hareketten kaldırmış.sın! bir t.ent )"&Dında çııl.ı§mak istemekte--
sonra, utanacağı yerde, hafif ha.· . dir. (KUÇ(tk terzi) remzine muracaat 
fif giilümsüyordu. - 'fi~ bı• vaşta rakıyı. hele A.ldırınu: 

IUkim bu hareketini fa~-etti b
1 

u §ekild«;, içersen, sonun ne o- <S.C.K) (Gar> (El, Ural) (E.0.) 
ve: ur sonra· (H. ôllMl) (Ş.U.l (H.B ) (S.F) 

- Mahkemede olduğunuzu u- ...... (R.R.C.> '(Bayan Vlktor) (N,CJ<.) 
B d ·dd .~: da Hikiın, <111r-luya . baba .... A-a. nutmayın. ura a cı yow . · ~~ ..., 9'"'-"' (821>) (A.M.) (E.I..) (Ş.B.ı ı B B O) 

ima muhafaza etmek gerektır. tiyle daha bir hayli nasihatten (Mihra.ce) (Tckoan) (Yedek d nll'.cll 
dedi sonra, şahitleri çağırttı. Şahit· (T.H.R.Z.> (F .A) (Naciye oınd r) 

r>e°likanlı toparlandı. ellerini Ö· lerlen evvela dinlenen Hatice idi. <G.M.> (A.)(A.G.) <Kaıeııd rı , ~.N) 
nüne kavuşturdu ve beklemeğe Hadiseyi oldujhı gibi anlattı. (Ş.F.1 es. 2) (Gün 40) ıvartıkı 
başladı. - Pekala, kimseye sarkıntılık C2SS8 ressam) '{B.T. 4> 

Okunan tahkikat evrakından falan yaptı mı? 
anlaşıldığına göre, Nazmi adın· - Yalan , vallahi, yalan. ne. 
daki bn delikanlı, evvelki gece me lazun Allah vnr. Sonra iki 
ötede beride birkaç arkadqiyle elim yanıma gelir. HiG kimseciğe 

iri · ı d bir şey söylemedi bile. Nerede 
b eşip, bır çok meyhane er o- kaldı, ki $atıkıntılrk etsin, takıl
laarruş, orada bir şişe, burada 
birl<aç kadeh içmiştir, Nihayet sın. . 
kend.isbi bilmi~ bale gelmı§, Diğer şahit kadınlar da, kımse-
yıkıla. yıkıla arkadaşlanndan ye sarkıntılık etmediğini, sad~
aynlmı~tır. Fakat doğruca evine ce bağıra çağrra şarkılar söylı_ 

ük yerek, sokakta nara attığını an
gidip yatacağına, kafasına h' - 1 ttıl metmiş, tutma~· sb~ıtnnahm~saft ~- a ~ bitmiş Namıinin 
varında tanı ıgı ır eve mı u ·"' l ak :saf. 'ttiW' · · ti sar.u.0§ o ar mı ır gı gı 

gıt~ı§•v:· 1 rvde rezalet çıkardığı sabit ol· 
(,ıttıgı ahb.abı e:-de yoktur. ~. Mahkeme kendiSini 5 

Karısı Medıha bırknç ka?ın lira para cezasına mahkQm etti. 
k"OOlıŞusu ve genç kızlarla beraoor Delikanl karara çok sevinmiş· 
toplan.mış. muhabbet etrnekt.edır. ti. Hakim: teşekürler ederek dı. 
Nı:zmı· .. v arka~mın evde ~- şan çıkarken, kendisini yaŞlıca, 
~~ını. ogre~dıkten sonra da. cJö: babayani tavırlı, kırımızı bunın
nup gıtm?mı~ ve sallan~ sallana. lu bir adam durdurdu: 
. --; 1:1bıi bı1:8zd~ ~·. ~e- - Bana bak oğlum, dedi. Ben 

ntn. dıyerek ı~crı~e .g•rm..iştir; sana bir nasihat vereyim: 
Sa~t l_? u /?C~m1ştir. Kadm:ar :O.fadern, ki ~u rakıyı içmesin1 

bu mısa~ıı ~ı. qeıı~lnden memnun bilmiyor. kaldİİ-amıyor, ağzından 
olmamışlnr:3: da. ~r!•acla~larım burnundnn getiriyorsun, bırak 
k_ırmama~ 1ç·n kendısıne bır eeY ~ mereti. Allahm Nazmi kuh~ 
soylemr-o'lJı~Jet ;ve l'~nız hırak- da rakı ig~eyiversin Ne olur 
mamak ıçm de ev erıne gıtme- 11:·? • 
...... :~1...-ı•- san ı . 
·~N&~. ·. k" :ı..ntük· Bu sÖzler Ur.erine bozulan Naz. 

ammnm <>rAu sarhoş ol- mi: 
duğu belli. Evvelfi haf'1!ten baş· _ Anla ne kadar içtiğimi bil
~ yavaş )''avaş para d.~re: miyorsun. lki 85 likten başka 12 
cesme çı:kanhgr sesıyle turlu kadeh! Falan diyerek kendisini 
türlü şarkılar oku:mağa ba~a- mazur g&,"'termeğe ça.lıeıyordu. 
ım§tır. . . . Şahit kadınlar ise, kendilerinı 
Namıı rer.a?etını ~~ttıkça. ~- orada bırakmışlar, gülüşe, konu 

zrtmış nihayet ev sahıbı kendısı · r.a gitmişlerdi 
ne kalkıp gi~ini söylemiştir. . AİJLIYR ~IUJIABIRI 
Faka.t Nanni bunun üzerine büs. 
bütün bağırıp çağırmağa giriş
miştir. ' O kadar. ki bütün bir 
mahalle halkı bu gürültü ve patır_ 
tı ii7ıerine sokaklara dökülmüş
tür. 

Nihayet Na.mıi kadınlar tara
fından, tutulup dışarı çıkarıl· 
mış ve o sırada gelen OOkçi de 
kendisini yakalamıştır. 
Namıiden hiç bir kimse da 

va.cı değildi. Sarho;,luk ve ma.. 
hallenin huzurunu selbedcrnk 
sükuneti ihla.lden suçluydu. 

Hadisede bulunan kadınlarm 
hep.si de §&hiddi. Bunlar belkı 

Kayıp çocuk 
Halit Konalalp adında. 8 yaşın_ 

da bir çocuk dört gündür kayıp 
t:r. Elbisesi l.hKi renginde aya
ğında postal vardır. Görenlerin 
en yakın Polis karakoluna haber 

e11·neleri insaniyet namına rica 
olunur. 

Kurrr,mpı Şakir efendi Ç',eşmc 
ro•rn•, 7 n'Jnıarada Mürehher 

ZAYJ - Tramvav idaresinden 
aldığım parnmu zayi ettim. Yenı_ 
siııı alacağımd n eskisinin hiık 
mü yoktur. 

de, .ekiz, on tane vardı. 
Enet~ sorguya ÇE&cilen 

Şişli tramvay deposunda Bobi· 
Naz- naş kıammda amele 648 No.Iu 

' Mehmet Nuri Ozcan (16727) mi: 

Mukaddes Uç rum 
·48· Yazan: ISKENDER f. SERTELLi 

ba.lıle,ta lı&lıuauo llÖ)' lt'dllderlJıl bal. 

koa.dall ~ 
Demek ld aıuıest Şahikaya. koca a. 

ramak Jçba Ghtcpeye pdecektl. Bu 
Şahl1<1'DDl ılln1rtne dokunruo,tu. 

- Ben mart ayında dam~ çıkmıs 

kediler gibi, azıın bir kadın de~lllm. 

B&b&ol bml ne sa.nıyor f Geoe ıtin . 
ciUZ koca mı dü,DnOyonım f 

Diyerek ıdnlrU adımlarla odasında 

dola,U.. dolaftı .• 
Şimdi ne yapacaktt1 
Bahçeye ln!p babasına çatmak ba.· 

ğırmak istedi. Bu da l>ilyUk bil' ter. 
blycslzlik ola<"aktı, 
~ablka kendini g'ÜÇ tutuyordu. 
EkremJn o gee<';11 Xc<'liilnrda ,eclr. 

mee.1 d e ~uhlkıı~ ı fı nn halde lnlrlcn. 
ıfümiljtl. 

Bo, Nec!Mın hakkı df!ğll miydi': 
Şahika, birkaç 8eDfl evvele kadar 

dalma dertieettfı arka~ını ::imdi 
nı•den lnsl>anı:rordu ': 

Bir yıldanberl dııl kalııı.anm blltiln 
acılarmı duyan Neda;1a, Ekl'l'm gibi 
bir erk{'ft neden çok görllyordu f 

Kıskançlık ..• 
İ$te bu lıaataltk Şahllmıırn damar-

larını ııarmıştı. EkremA kaçırdatım 

cıü,Undökçıe çil~ !,"tlayordu. 
~ahika o gUn ç.ok 'bonaım.,h. 

Bshçel e lndiğt unıau çok iizglifı • 
diJ. 

Sfldııt kızının tiıiildükünU görUnce: 
- Şahika, dedi, 8elı a.ra lltr'a ı. . 

tn.nlıOla iner ve sbıemaya giderdin. 
Ç.okta.Dberl lnıUjin yok. Şüyle bir t . 
tanfnla kadar uzanıııın hem ha.va al
mr , hem de eğlen~ olur un! 

l~tr. bir gii~I fikir .. 
ı;>ahlka: 

- Fena dekli, baba dedi • Biraz 
ıırn:. tefe?< de tılmak nl)ctlndellın. 

nugi il lncbll!K"m .. 
- Ne mani , . ..,., a kumı! Bava gU. 

uı.. vakit de var. On ikiyi "TII g«"e 
lapuri'..- gitSt'n iki butııkta Beyoğlun 
<I:\ bulunul"llUn! 
Şahika bu teklifi l'f'ddetme-dl .• 
0Itı• ~emeğini ı>rke-ııce ) lylp haur. 

lıın<lı. 

Şahlkıuım annesi ondan önoe Göı,o 

Şar cephesinde 
MOtiko\~ 4 (A.A.J - Lcııingra'° 

cephesinde vukuagclen mahalli bir 
çarpışmada Almanlar 000 ö!U verm~. 

!erdir. 
Diğer taraftan Sovyct kuvvetleri 

nin cenuptan bir taarruza. geçmiş bu. 
lunmaıan tahmin edilmelttodlr. 

Moskova. 4.S (A.A.) - Kızılyıldız 

gazctcslııde çıkan bir stnt! tlğc göre 
n bir ay zarfında vukuıı ~elen hava 

muharebelerinde Almanlar 1366 tay 
yare kaybetmişlerdir. 

Buna mukıı.bU Rusları ts} yare kn 
yıbı 479 dur. 

At an ıarı 
Un;tara!ı l ncl '>Ll.) tıuıa 

CÇONOO KOŞU: (GAZl IWŞU t J 

U'ç Yll.§tnda yerli saf kan lngilızlcr~ 
mahsus, mesafe: 2'100 metre. 

ı - Şans 58. 2 - .Bomba 58, 3 -
Barbaros, 58 14> - Ali Şah, 58, 6 -
De.)bell 58, 6 - Yavuz. S, 7 -
Karabiber, 58, 8 - BatvNı, 58, 9 -
Buket M,5, 10 - Demet, 56 5, J1 -
Çobankızı, 156,15 12 - Gungıı.dln 56 6 

DORDCNCU KOŞU: 
(Birinci lulhılt 'koı,o u) 

İki yaşınd3. lngtılz tnylnrma mah 
sus, mcsnhsm 1000 metre. 

1 - Homayon, 2 - \'ido, 8 - Ren 

BF~lNCl KOŞU: (Çöl kOfUSD) 

Dört ~ dnhaa yukan yaştaki snt 
kan anıp aat ve kı.srakla.rına m.:ı.bs1ıs 
Mcsaha.sı: 2400 metre. 

ı - Bora, 2 - Oe,ıan Tek, 8 -
Bozkıırt, 4 - !"ava, 5 - Tuna, 6 -
romurcıık, ı - LeytA. 

AL1'1SCI Ko-,u: 
O'ç yaşında yarım kan tJıgniz aua 

rma mahsuıı Mesarcst: UOO metre 
Sıklet 5 kilo. 

1 - l't>hli\'an, 2 - Aeknr, 8 -
Knıl .. r, 4 - 'nr_ltuıkl, 5 - l\h'nı?'\1'j. 

6 - (oor.ill·, 7 - · ydıın, 8 - Aı.n 

~"· 
l'F..Dl."'101 KO:;m: (11.uıd.l.luı.p) 

Dört ~ c daha yu.kan yaşın y rlı 

yarım kan İnglllZ at vo kıııra.klnnra 
mabsuıı. Mesahası: 2000 metre. 

1 - Al eCylA.n, 60, :!: - l'awz. ô8 
kilo, S - Sekban, GG kilo, ' - YılcJıı., 
G.'l kilo. 

tepeye ı;ttm~U. 
B&y Sedatm lmkanp kıu ~rçabnk 

ı;tylnd.I. Ve eo ild)'l y1nut gcge evdeo 
çlktı. 

- BaJJa lstaııbaJclılll lltr 11&7 ister 

- Bayır kızım. •• -ıtıımı ~rlm. 
Haydi biraz hızlı ytlrtl.. npur v&ktl . 
ne .l lnnl d&klka var. 

!')ahlka Nlz.am ~ bDJ.ı 
bıt.lı lıı;keleye doğnı ın.mıete ba§ladı. 

\'apurda. 
Arka gllwırtede.. 
Yolcular pek az. 
Şahika del1lz tara.fı:m etarma, kL 

tap okuyor. 
\'apur dUdllğüııU ött8rcHl., 11eybe1L 

ye dotru gidiyor. 
ı•encllk vapuru. Hı.>ybelidm Modaya 

uğrıya<'ak •• oradan dotnı kaprilye.. 
Şahikanın elinde İDcWz Alimi Gas

aonıın meıshur btr kitabi var: "GUç. 
lllklerle naad mlkıa4e.le edilir 1,, 

Şalılka (Gaseon)an bUtlln eserle • 
rinl ol.."llOJUŞ. Bo kltab onun eo çok 
c\ dlğ1 eserlerden biri. 

Kltabm içinde neler )'Ok nefor1 .. 
Şahika (Gıı.sson)nn flldrlerine ba • 

yılır. 

t~te. her wman üzerinde durduğu 
bl r n><:i ı,.e: 

(Deva"" oor)) 


