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GAZETEMİZ 

.~,...---.--------------------------------------
Birkaç glll lçJnce yepyen!, alAka 
uyandırıcı bir esere daba başlıyor 

Bügü ve Büyücüler 
MEŞBU BfJYtlCO ÇINOIRAKLJ 
BOCANIN BATIRALARI 

Bu büylil' e:srıı-ift, bir zanıan7ar, lstaıılnılu bü11üciiliiktcki. 
kudretiyle sarsan Hocnm11 san'atinin içyilzitltü 0rla'1n dökii/ 
düğünü ~örecek ve biiyü11c ~iırucülcrc inanan ~a~·allıU:ı11n 

saflıklarnuiaıı nasıl ıstı/adle ctti.<iini. ö_qrcncceksiniz. 

HABER gazetesinin bir kaç gün içinde baş
layacağı bu eserden § u parçayı okuyunuz: 

POLONYAYI 
SAFcAN TANKLAR 
Adını taşıyan ve bu harbe iştirak eden Al
man subaylarının ani attıkları harp salhala-
rnı nqre başlıyacaktır. 

Pazartesi 
ı 9 4 ı 
Sayı: 3414 

Yazı işlen Tel. 23872 Fi} dı 5 KURUŞ 

lsovyet tebliği 
Beş isti
kamette 

Dün şiddetli 
muhareoeler · 

oldu 
---<>-

Rumen fırkaları 
ağır zayiat verdiler 
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51 Alman tayyaresi 
dlllrlldl 

ı;at'k cephesine attnısınılenlen: Bir Moskutıa, !5 (Radyo) - Sov. 
Alman nakliyfı kolu bin mü,kUIAtıa ı yet istihbarat bürosu tanafından 
ilerıtyor • Yanan bir So'\·yet tanla • bu sabah neşredilen harp tebliği: 

A1man askerleri bir Ruı köyttın::cle.:.......:..-----<D_e_\'8.Dll __ 4_ün_cU_de_> _ 

Baskıya 

Verirken 
lngiliz 
kıtaıarı 

IRAN 
HUDUDUNU 
GEÇTiLER 

londra, 25 ( A.A.) - Bu 
sabah Londraya gelen ha· 
berlere göre lngiU.z kıtaah 
lran hududunu gefmİ§tİr. 

Mareşal 
Budiyeni 

Stıilıobn, 25 (A. .) - Afı.. 
Söylendiğine göre mare::ıl Bu . 

Şehir MeGlisi Aza~ıf!da . 
Muharrir Meliha Avnı dıyor kı: 

~enJ muht mel olarak cchcnne • 
mt muharebe saflarından ~O bin 
kişi kadar kurtannağa muvaffak 
olmuştur. 

Şehir Mec11ıil BZMından 

Meliha Avni 
muharrir 

Mareşal 
Tinıoçenko 
Merkez cephesinde 

kazandıkları mavaffaki· 
yelten dolayı 

Askerlerini 
tebrik etti 

---0--

Mare~al Voroşilsfun 
kıtaıarına hıtabı vanllş 

tefsir edilmiş ! 
' ---0---

Lenlngrad 
mabasarada deill 1 

J,omlra, 25 (A.· A.) - B. B. C: 
Mareşal Timoçenko, nc§retilği 

yevmi bir emirle merltez cephe .. 
sinde kazandtklan muvaffakıyet • 
te.n dolayı askerlerini tebrik et 
ntl§tir. 

--0---

İpek çorap almakla 
kadın her gün 

kumar oynuyor 
Fakat biç kazanç 
ımtdl olmadan 

lpckU kadın çorapları flyaUarmm 
l>inbir be.hane llo günden gUno yük .. 
se1Wmesi aite bUtçelerl lç!n bir yıkım 
olacak dereceye varını§ ve buna mani 
olacak en mllesslr tedbir olarak ipekli 
çoraba boykot teklif etmliJtlk. T<ık1lfi .. 
mlZ bUtun okuyueu1arınm: ve bilhassa 
kadınlar arasında geni!j bir a.Ul.ka. ve 
tasvible kareııanmakta devam ediyor. 

(Devamı 4 üncüde) 

ÇERÇEVE 

SOzler 
Necip Fazıl Kısakürek 

(Çörçll) l dün gece saat. 11 de 
radyo başında. dinledim, 

İngiltere hükiımet reisinin, 
Amerika Cwnhurrel"11e kamJas.. 
nıaı;ı müna.scbetlle söylediği;> sô;. 
ler, şu esa5İ davit utıl\ lannı lhth a 
etmektedir: 

1 - Alman~·nnm hugiiııe ka.dıır 
yaptığı, ismi ,.e vasfı bulunmaz 

1 bir cinayet ... 
2 - Esir Anupanm miis1" na· 

lant Türkiye, İ'\v~ '\"f'! İ<>ı>anyadan 
herhiri, aralarında encla kimin 
teNt.VÜ7.c uğnya<.-ağmı dü;:ıünt'rl'k 
bekle.5J11c'kt e ... 

S - Bu ü~ müste~nanın dıo;m 
ela kaldığı biitün esir "hnıpa kur. 
tuluncaya klldar harbe de,·am c
d~cek.,, 

t - Naıizmanm göreceği (:CZa 

Alman milletini, iktısadi, in~ani 
çe milli haklanmlan mahnım et
meyecek. .. 

Bazı müşahitler, lemiı.leme ha. 
rekatının 'haricinde, Ukraynada 
harbin ibilfill tevakkuf etmiş o • 
lup olmadığını sormaktadırlar. 

Afton Bladet gazetesi Alınan 
ordularının Rus kıtelnrmı takip 
et.tiklerini iddia etmesine ve Ax. 
clbladet gazetesinin de bunu mü • 
cyyid neşriyat ~ anuı.kta olmasına 
rağmen efkarı umumiyede Alınan 
kuvvetJerinin bir tevakkuf devre· 
si geçirmekte olduğu mütalcası -
nm mevcudiyeti şayanı dikkattir. 
Diğer taraftan Almanlar tara • 

fından kontrol edilen matbuatta 
münteşir raporlar birçok gi.inlcr
denbcıri münakale ve muvasala j. 
şinde Alınanların karşıl8{ltıklnr. 
muazzam müııktiliı.tm vücudunda 
ısrar etmektedirler. 

Umumiyetle emin menbalardan 
alınan haberler Almanlarm yara. 
hlan nakil v0 srhhişe servll<lerin ı 
tanzim için milşkülıU içinde kal • 
drklarmı tahmin ettirmektedir. 

kayıpları bir buı;uk ila iki mil 
yon ••• 

6 - Uıak şarkta fl'J'6at kolla 
yan Japonya.ya. karşı, Amerikan 
tenbihleri fayda ,·ermediği takdir
de, Amerika ile beraber el ele 'r 
diz dize harekete geçileck_, 

7 - İngiltere. Amerika Ue tAnn 
hir fikir H'I i5 anla,.omıası halinde ... 

8 - Amerikanın ne zaman ha
rekete girişecc~rini soraıılara r.e. 
'abım, bunu tek adamın bildiği ... 

O - E~d dünva harbinde, ken 
rlil<'..ıi ı.Jlithh ka~ak Ş'r111e dün 
~a~, llahsı.dığa se' kedcn tngllt~ 
re \'e Amerika, bu defa, artık l· 
lerd,. başka bir harhc !iCbebiyet 
\ 'ennil ecck tarzda umumi ili h-
ızlanma pren ipini idrak ctml5 

bulunuyor ... 
Bu eısa.si maddelerin mütales· 

ından ~u hükiimleri ı:ıkarabillriz: 
ı - · ingiıtereylc Am~r~~anm 

artık tam bir fikir \C i!iô bırl!ğl ~~ 
'amına ~elmiş oldukları inkir go 
türmf'ı bir hakikat... Ameri~n~ 
ne ~.aman harekete glrl!feCC~nı 
d6 hu bakımdan, tek adam değil. 
yalnız iki adam blUyor • . 

2 _ Amerika tngllt.ereyt, bir 
ınglliz • Alman uıla~mMmdan he
ntb: alıkoyma. ve telldnl altmdıı 
bulundurma \'a1iyettnde ... 

(Devamı 4 ünriid"' 
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ısralarda.n 

rakuş~ hDkOmler ! Berberlerin imtıhan 
Geıts!gUzc.-1 Jdı'lln.la.rda bnlun \la.ktlylo saf. kalender me rep neticeleri 

m ~ nısgcle hiikümlcr \ennek, bir kadı \'llnnıcı, hayattaki derya- ---o-
ho ltcseden ntıp t.utmalc, be::crin <lilllğine raatmcn, keneli itinde kadın berberlerinin 
1.an.flarmdandır. J<'akat, bu r.aafı, çok nama Ju, dirayetli, kılı kırk 
l"Qk dd ayıp d CCC'k bir derece· yaran bir adammış. llC'IC mahJce • ÇOğU muvaffak olamadı 
) c llmmı:ıktan oekinmtycnler de me işlerinde ta.bkik ,.c tetldks.lı --o-
' rclır. b1r li görmez, • ı inccıcnıeden ka BlrlnclkAnaada 

.ır lıakfkato dayanmıynn, te\• rar 'ermezm.1§. 
t.w ..... ;·~ret ylcrle hllldlm \'er. Bir glin ild kisi, kaı'şı mn çrk - tekrar imtihan 
rn .., lı r d doğru bir hareket d&o aıış. Biri: 

. aptrğnnız, ynp:ı.cağmırr. i~ - Kadı efendi, dmni . Ru adam yapıJ8C8k 
, so rndnn otıınnuum.k için, b4JDiın kulağmu asırdı. Bakın, hiı

üıı kımmı:una.sı için, ter. kan!)'Or. D terinin izleri daha 
c lçJn, ln:.ın~Ja, öJçU ile, g~medi 

sara dayana.n büküm· ()teki atılmış: 

Belediye makin ıubeat kadın ç • 
lnrmı altı aylık ~ daha fazla mUd. 
deW ondUl yupmnk Uzoro makine 
kullanan kadın v rkek berberlerin 

lcrle ~ armalıyız. Y~ "b~ - Yalan söylliyor lfüra t)(}i • 
ıe ounaı;, onun lt>"n &ôyle yap- yor! Beo ısınnndon , ]ifılldl ısırdı! tmttbaru netleeslnd kıwın nıa.ra dip. 

m:ı. ın7Jmd.ır • ., "Şu i §Öyleymiş, Yemin ederim. ' loma v nnektcdlr. Fakat. lmWlan<la 
· bb"bi •- d muvattaklyct ıılabcU p k de fazın de. mu~ ı ni cezaı.an ırmalrdl1' • ., Kadı sa5:l1a.mı • tçinden: 

kalJ den özJc.-r söyleyfp, kara. _ }~I kol dudak ol.si! no)&e A'lldlr. Bılbaa kadın berberlerin mu. 
1 J Uk"' 1 ntr i .ı bl ' ' ' • vatfaklyeU daha azdır. u ı um er venn._, Y• r • dern.ltJ - bir dercct>Yc kadar rs1- ı. 
ey dc.-ğildir. Hayatta teerilbe, nlabilir. :Pııkat in an kendi kula Bcledly ve berDCrler cemiyeti t.a. 

lı~ 3I<atc 'laynnan ihll.kümler asli.- ğını nasıl l!t-ınrl Buna. ltnkin yok. ra.f'lndan tayin edilen blr heyet. buzu.. 
ılır. BunlanlM gayrisi, ~il'\'& , e Maama.flh, yemin ederim, diyor. runda h m maldno tA!knlğl hem de bcr 
ı:ala\ ra Jıududıınu geçemez. Bunu bir incelemek linm. berllk aanaU 11.zcrlnde yapılan bu tm.. 

Uhan ~k sıkı tutulmuştur. !mUhanm 
Baznn biz de, bO le bllklinıler Ba kararla lld adama döner dor 

rnrerek, uluort savura.rnk, bir ki: • neUe lndo muvaffak olamıyıınlann 

l J n. b!!'dcnblre natte.n menedllmelerl mu 
~ e.r yumurt uyonız. F1Uıa.ki .. B, - iz bll'a.7. beki in, ben ... im-

rdüncU W\'\'et oldnlumoz :itin di gellrlm. Yatık g5rUlmedlğinden bunlara dört 
., kı ·a. .. - -"'·- MemJ ... _. c...... aylık bir mWılet verilmiştir. Birinci 1 

---,, \&•uu-. e-• ~ Mahkemeden •·ıkur, O\inc .A. 
ı d .....ı,. üblm' ıı--ı-c- "' ıt>• ktuıımda tekrar bir imtihan yapıla. 

:"'!! e ~ m ro ~....._ \'IU der. A'lı"llnnm l•n- ınn gN'ar, ka· 
d 1'"-kat, b ileri ı.__ .1 naı iı ,. ~...... -tak ve bu bcırbel'l r tmtlhann kabul o.. 

1', · u • n 1'0 )"&p&raeu, fasını "elirlr, "' nesini ,.,. ..... br, blr 
"ddia'-rd b ı ,.ı. "' "' ,,....r lunacaktır. Bıı tmWınnda muvaffak ı ıa. a n unmam , nıs- eliyle ~ğmı uzatıp nıh..uıa ... ak-

J('I hUkr-•- .--.11 • --· " olamıyanla.r permruıancJ ııınldn 1 kul 1.1HUCr vcnn~yu. la.~tmnağa ı,ıalışır, fa.kat nafile, 
lıımbn yaparken, blttalam garip bir ttll'IU ısrranw: kula""-. Bir lanmıyacaktır. 
tn~lar •nı t ~-J""'tı -&.........- 6 ''" Dtıı..r tmıı.tt.o.n blr kısrrn bcrbct'lc-• • '' ıa •'ıu.•.1 - er -.na- tecrtibe daha. J'aıımak h ter, eı.i. 6~ 
lı~ l'azdıkbmmız, yaptıldanmız lir büzftHlr ._[ rin bclecllye zabıt:uımm takiplerine 
h t übeni '--· -•-- • ' - Milli çe\irlr, uğ · _...,on bir turıu tınUhann gelmedik -r cer n muunı _, olma. fB§U'k~ ırt Ü Ui dl\~, ımr~, ··--
lıu... ,,...., anlna1•-·"tır. 19~2 aenesl başın • ... y&nhr. Dit.kin, harap kavu~o "'u '"'V'~ 

---Şmdatelee-' 
~ ~5'7 .. ,. 

l'cni Sabah 

Hilseyln C8h1t Yal~ .lıımaJ dO Je-
nc.. blr nıııkalcsiıı1 bah1s mevzuu 

uarak, Avnıpad bıw memıelr.atıe. 
rin Rwıyaya Alınan l4amızumm yıl. 
dırım gtbl BCri v kat2 btr zafer tc. 
ınln c-:hıceğine pek Jcanl olduklanm Z1 
lınzlrn.n tarihlnoo y&Zı'IDuf Olan ba 

k ı ııln gösterdlğbıl kaydedi)'OI'. 
Hll 1n Ca.btt Vtıl~, Aımanyanm 

p uayelcrl hakkmda bu makaledo 
~ dil fikirleri hlllAaa etmekte ve 

bin bir cbeb. olamk g&terllen 
lxıhstne gelerek fÖ}'Je 

ttıla11l, gerek 1B38 
barbııun en blrlnd Am!llnJ Almanlar. 

'd ~lemt\ endJşeeiDf'ı atletmek 
'llın olan hakikatler ve eldek1 vesi. 

ka!nrb teıın tmkCnsu. fQllal bir l4dl. 
l\d: n flmrettlr, bcr mlllt!t gibi, &abU. 
dil' JJ Almanlar dA bir harp zuburuo
~ du:PJ1ft.n lmn·etıerln&ın mDrekkep 
btr çerubcr lı;-lndo kalmamak tstemlt
lcr ' bunun todblrlcrfııl dllşllnmll§ler 
dir. nkat bnrp bu tcdbirlerln netloosl 
!jiCkllnt'le lhtlyı:ır edflmrmı,ur. Har • 

ıl bt>bll'rlnl bizzat Ftııırerln 

Clnn dl.nl mck v ldtabmdan Uğ • 
'c varken ve ll'Uhrcrtn ııenelcl'OO 

1 tcsblt ettiği hattı luı.rekeıt lw'tı 
I r tatbik edUmfs ve fille çıtalnl. 
ıc -t L lunurkl n bunu blliu('mczll[;e go 
J.,. 1 lııdi \C keyfı 1 tI:tL\I \'C mub3.. 

ro kııpılm:ık bUyfık bir' gaflet 
r.,. 

C n Ali de gökyUzllne ba:kı:yor; 
kutup yıldızını bulduktan sonra 
zır n.sln ta'rlfüıe göre Ayazmen ~ 
din bulunduğu noktayı tayine çıı
lışr;> ordn. Kaptan Jaldto buralan 
p .le iyi bilmiyordu ve an Ali bu. 

sevlniYordu 
1k1 yelkeni de nçmrşlardı; gece 

y :r smdan sonra esmeğe ~yan 
htı.flf' rfiz"'lir nltmda, sessizce ka _ 
y rak ilerllyortnrdı. Jakito, Ana _ 
dolunun en yakın ve nı.sgele bir 
:üıillne doğrulmuştu. Cin Ali ona 
~dda3tı: 

- DOtJ um, dün s:ıbahtanbeıi 
ynktasm ! Dilmrcl hnıı.k da bh'!lZ 
ainlcn! Ben burn.I:ın iyice bili • 
rım. Ne de olsa beninı felil.!cet 
gordllğilm yerlerdir. lııs:ın felA • 
ket Ve saadet götdUğil topraklan 

"utnmn.z! 
Ja.kitonun dn kimbllir ne derdi 

•Jtrdı. tçinJ ç k u: 
- Ha\lı.ıın! 
Dedi. Teşekkür ederek dilmen. 

den çekildi, o~ cı~ uzandı ve bir 
az sonra hafif hafif horlam~ola 
başl 1ı. Tavra ve kilrekçilerin de 
ba.5}nn dUşllyordu; kUrck çekme. 
dJdcrl için blisbfitün ağırlaşıyor. 
lardI. Birakç tanesl ktlreklcrfn ko. 
<'ll.msn topaçlarına kollarını do. -
ya.nuş, b lıırmı da kollarmm üs. 
tilnc. koyarak uywnuşlardr bile .•• 

Vnkit gec yarmmı çoktan g~. 
misti. 

llir iki saat sonra gem!de AU. 

6 uu dan itibaren tmWıaııda muvaffak oı.. 
bastınr, mahkemeye gcfir, da\"8.CJ-
Ja: ınıyan berberler permanand yapa.mı. 

- ı.nr. hatta düşer, be.el bi.I~ yacakttr. Bu hususu zabıta takip ede. 
JIUl)lr! c1eı'. c:ektlr. 
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lnhisarlara yüksek 
tahsil görmüı memurlar 

almacak 

Ehli dıldta.t katreden ummana 
eyler intikal! 

LAEDRi 

Devlet DemiryollaTında 
yeni 6efer tarifeleri 

Devlet demlryo1Jar1 ana oebek.uıile 
.Anpa. Samsun • Srva.e cenup demir. 
70nan Kars hattmdllL ,.oıcu sUrnt 
ve posttı. kııtartarile muh!.lııllt katarıa. 
rm seyrwefcr tar:l!eslnln değlştlrll • 
mest 1çhı yapılan tetkikler ikmal olun 
malt 1lzoredJr. 

Öğrendiğimize g!Sre. bızzal Mlin • 
kale vekili Cevcı t Kerim lncedaymm 
göaterdlğl JUzum üzerine yapılıuı bU 
tetkfkJcrdo bflha a ta.""J!elcrin yeni 
tekilde taDzlmll\cıe halka n ziyade 
kolaylık tc.mlnl nokt.ıuıı gözönUnde 
tutulmu,tıır. Bazı katarı:ı.rw gereke. 
ana mebd v müntehayı tqkil ecıen 
ıstasyonlrı.rdan hareket g\'rcltse ara 
lstıısyonlara muvasalat •e barekcUerl 
ıraa.Uert baıtın bu katarı ra binmesi 
lçbı tok mllşklll saatleri teşkil et • 
ınektedir. Bu §Ck!Jdc h:ı1k §ehlrlerdc 
evlerine bllhassa köy ve kasabalardan 
uzak olan Uıtasyonlnroan buralara 
gldebibnek l~ bir cok mU,,kllUl.tıı 

maruz kalmaktadır. Tnnf('Jerdo yeni 
yapılacak deği§lkllkle bilh:ıssa bu 
mU,k111.ltm mUmkUıı olduğu kadar 
lzales!ne çalt§ılacaklır. 

Aynca seyrieefor tar.lclerlııdo Bilr' 
aUn de tcmlnhıe gayret edilmektedir. 

:lnlıisa.rJAr umum mQt!Ur10ğü, umum 
mUdllrlUk :merkez, fabrika ve atölye.. 
ıer ne tuzlıı.lıır kadrosunu yllk.lek tek. 
nf.lyenler ve yüksek tahsfl gOrmQ§ nıe 
tııurlarla takviyeye ke.mr YermlşUr. 

tnhlsarl:tr mnunt nıOdtırlUğU kad -
roaun& yU~k ma.kl.ne mUhcndisıerl 

elektrik mUbendl'ıım, in l mUhen
dJsleri, yUka k mimar o :fen mcnıur. 
lan alınacaktır. Bunlar ~rck ml'r -
ke2:dc gere e taşrndakt fabrikalar ve 
tuzlalarda ttıvzit cdDccelderdir. 

İııh18arlı:ı.r kadroSUna alınacak yOk. 

ııck tahsil garmno mcmu .. ıar tac ytık. 
sek lktJaat ve bulmk r"kUltelert Ue 
yUkaek 1kU•t ve ucaret mektebi m • 
zunlan arMmdan alnuı.c&.ktrr. 

Bunlar, lnblaarltı.r umum mOdOrlll • 
ğünUn tstruıbulda bulunan merkez 
yerlerinde vazltelcndlrllccekler fakat 
ıozumg8rU1Unıc taara teşkiIAtına da 
nnklcdUeceklordlr. 

-0---

Çok çocuklu hakimlere 
verilecek ikramiye 

Adliye vekfi.letl, gok QOCUklu 
hA.klınlere ya.rdım paralanndan 
ikramiye vcrllmesl hakkındaki 
kanunun bnzı: mn.delerini değiştir. 
meğe kanır vemtiş ve bu hususta 
bir kanun J>l'Oj~ hazırlamıştır. 
Bu proje, yn.rdmı usullerini daha 
basit bir tekle ifrağ etmektedir. 

63 
den ba kn uyanık adam ikalma. • 
mıştJ. Ali ise ufuk1a yükselen bU.. 
yük ve kapkara dağla.nn dibinde, 
dUzlUkte ıldıyo.n solgun ışıklara 

b:ı.ktyordu; onlara. yaklaşıyordu. O 
nuu Türk hllkUmdonnm ordugah ı 
fdJ. 

Senclerdo.n sonra işt.e tekrar 
yurduna dönUyordu; acaba Su! 
tan Mehmet bu delikanlıya iti • 
mat edecek miydi? Ona yardunı
nı etlirgiyocek mJydf' Cin Afinin 
kafasında bu sualler gittikçe bil. 
yUyor, büyüyordu. 
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UÇAN KALE • ., 

Cin Alinin gözlE>li karnnlığa ı. 
,:.ice lrşmr,;tı; şimdl sahilin girin. 
ti ve çıkıntılarını, ilerdek.i tilın 
seklerl, ajpıçlan, knnıldıyan voya 
harPkot eden bir Ş<"y olursa on 
fan gayet iyi görOyordn. Bunun 
için ordugaha Uç dört yüz kuJaç 

uzakta. küçük bir derellin ağzına 
girmek için güçlUk çekmedi. 

Yelkenler vaktinde indlrllmodiğı 
için geminin burnu derenin suları 
üstüne uzanmı olan ı çalılara 
aplanmı ; tQkne hnfifce snı'SılmıR 

ve bir hışırtı ~tı. Knpta.n Jn. 
kito uyandı; gözlerini uğuştu.nlu; 
karanlığa alısık olmadığı için bir 
adım ötceini blle göremediğine şüp 
he yoktu. Telişln sordu: 

- No oldu, Motco '! 
- İşler iyi gidiyor. Şimdi :fir de. 

renin nğzmdayız. Gündüz bile kim_ 
11e bizi göremez; yalnız u yelken 
ve direkleri hemen indlrmelı. GU. 
rtiltU olmnm:ısma da dikkat etmeli! 

Kaptnn Jakito uyuynnlardnn bir 
ikisini dahn dllrttli; uyandırdı. Yel. 
kcnleİi indirdiler; dlrekl(>rf de go. 
ğeı·te boyunc~ yatırdılar. Cin Ali 
dtyordu ki : 

- Hah ... Tamam! Siz g ne uy. 
kunuza devam edebilirsiniz! GUne. 
qin doğmasına daha blr saat kııdar 
var, ben daha evvel gelirim! Sa. 

HER KÖYE 
BiR EBE 

Sıhhiye vekôleti bu ga
ye ile mektepler 

açacak 
Ko atla açılan 
il • mektebe 30 

ebe namzedi 
aımacak 

Sıhhiye vektlloU, köy k lkınmaaı • 
nm ve nUf\ıı atyasGUnln cııı rnUbim 
unsuru olan köy ebcsı y ttşUrnı k u_ 
zere Konyad lesi cdllcı. k!Sy ebo 
nıekteblnç 80 ebe namzeeı aınuığa kn.. 
rnr vermiştir, 

Köy ~be mektebine ilk tahalllnl tk. 
maı elmiş ve köylU olanlar alınacak 
liunlar mUntuıBlran l>öYdtı hlzmet g6-
rccekUr. Bir yıl tahsil mUddeU olan 
bu mektepten çıhanl r U<: yıl sıhhat. 

vekAl tının göstcrec ğl elJf's!z köyler. 
de hlımıet gördUkt n sonra fııtediklert 
köyde ebellk yapabileceklerdir. Mek • 
tcbc evli veya. dul oıaııta.r, çocuk.lan 
bulunanlar da lcnbul edilocekUr. Yal. 
nız bir senelik tah811 zanıanmda eğ r 
çocuk.um on yaoouı kada• kOçUk lBe 
yakın akntba.lanndaıı biri nezdinde 
bakılmıısının Uımln edlld!ğlıılu iabat 
edllmesl Ulzımgolm ktedlr, -Köy ebe mektebi sıhhat yekAleU 
f;arafından soneden ııoneyo tcval edl.lc
neğl gtbı bu mektebin benzerleri' <lığcr 
bazı yerlerde de tesis oıurıaeaktır. 

--o

Hazır elbise satışı 
tamim edilecek 

Sumerbruık yerli mail r pazar. 
hın, kumn.~ fiatlan ve tetzllik ne.. 
retlerlnm yükselli knl'fJtsmdıı. hal 
lan kolayca elbise tedarik etmesi 
vo ucuz giylnmemnl temin ~ ha 
zrr elbise satışmm tamfmine ka -
rnr vermiştir. 

Bu maks:ıtla ilk parti olarak :;o 
bin 1.akrm c1bi8c yaptmlacaktır. 
Ayni !.!cltildo paltolar da yaptın .. 
ı c kt4r. Hazır elbiee ve paltolar. 
Süıner"muık yerli mallar p:ızarla -
rmda eatılac:ıktrr. 

* Btr mUddettenbtri BCbriınlZde bu. 
hm:ın ticaret vekili Mümtaz Ökmen 
dlln ak§amkl ekspresle Anknrayıı dön 
mO§tllr. 

* lzmlt Ue Yalova nrntıındaki şose 
yolu ikmal edUınlşUr. Bıı ıose ile Ko. 
cacli villlycti, Bursııya h:ığinnmı~tır. 

* Llsc ve ortamckteplerdo bu sa -
bahtaD itibaren aınıf ikm:ıı fmUhnn • 
larınıı ba§lanmı3tır, 

Diğer taraftan bl,!ı. nıckteplere takı • 
be kayıt ve kabulU de bu sabahtan 
itibaren ba§laml§tır. 

* Bir mUddct.tenberi ~Jırtml.zOO bu. 
lunnn tapu ve kadastro umum mU • 
dllrQ Halit Zlya Tllı kkaı' dlln, devlet 
ckıılzyollannm İzmir vapurllc lzmlrc 
gitmiştir. Umum mUdUr Ayvalık ve. 
Manya.ata tatbikine ba§lıman kadaa • 
tro :1 lerlne de nezaret edtcckcUr. 

kın buradan o.yl'ılnyan demeyiniz; 
mahvqlurum. Etrıı.fta. ldmscler yok. 
Görülmüş olsnyddc bu tarafa ge_ 
ıenla olurdu. 

Kaptan Jakito başına gelecekleri 
sezmlş gibi yıılvanyordu: 

- Fakat sinyör Mateos, rica 
ederim ça.buk geliniz. Eğer Türk. 
lerin ellerine geçersek hizlm dirl 
diri derilerbn.lzl yüzerler. Böyle bir 
tehlike ne vcrdiğlım ne de vere. 
eegin!z nltınınrn değer. Reis.in emri 
olduğu için canla başla yapıyoruz! 
- Sağ olun !Bu fedakarlığın ehem 
miyetini reise mutlnka anıatncn. 
ırım ! Çabuk gelirim! Alla.hm yardı. 
mına sığmıyorum! 

-Biz de ... 

Ayakkabı 
satışında hile " 
~ 

Büyük fabrika ve 
imala thaneler 

---<>--
Birer depo açarak 
ikinci eı kirım da 
aımata bqladılar 

Fiat murakabe komisyonu, bf • 
lümum ayakkabı satı yerclrlnln, 
muhtelif cins ayakkabı satışlarm. 
da alabilccekll'li yUzde kar nlspc .. 
tini tnyln ve t<> bit etmişti, Ko 
mlsyonun biraz dn kı•arak t:ıyfn 
ettiği bu kllr yUv.delcı yeni ve f .. 
ı:lnden ~ıkılmaı bir vaziyete yol 
açmıştır. 

Şehrimizdeki Ul&lik fabrlkıılan 
ile bUyilk ı:Lyakkabt imalathanele.. 
rl kendi mıımulAtlannı. batta 
namlar altında kurmuş olmakla 
beraber yine kendi mallan olan 
mağualnrda sntmnktndırlal'. Bu 
euretle kendi falJrilı:a ve hrıallt 
haneler birinci eli t.cekll etme • 
mekte, bunlıırın yeni açtıkları ma
ğaza ve depolar blHncl el vcuiye
tine geı:mektedlr. Bu suretle &t 
ytlkaeldiği gtbl peralrendect eB • 
na! da doğrudan doğruya nıa.Jı i 
malfi.thane veya fabrikalardan nlo. 
mamaktruı ~kAyet etmektedir. 

Bu vaziyott~n fiat nurraka.bc 
btlrosuna elkAyet edllmietlr. BU • 
.ro vazlyeU tetkik etmektedir. Ha
disede bir muvazaa görüllirse fint 
murakabe komisyonu yeniden bir 
karar vercc~tir. 

Diğer taraftan nyakka.bıcılann 
yeni Ur hadlerini 1lyıklle tatbfk 
etmedikleri görülmüştür. Halbuki 
bu kAr hadlerine göre ayakko.bıla_ 
rm altındaki ctlkeUerde fiatıarm 
yazılınış olma~ı taznndır. Bunu 
yapmryanlar iddetle tec.Uye olu 
nacaktır. 

-o-

G eçen yıl içinde hayat 
pahalılığı nisbetleri 

İBtanbul ticaret odam ıttO at'nc.sı. 
ne alt toptan qya ttyatıan endeluıtnı 
ikmal etml§tir. Bu suf'9tlc ticaret Oda 
sı nıuntata.man topan e~ya tıyaUan 

etldekahii H eenedlr yapmt bulun • 
maktadJr. 

Endekse ıınznrıuı 11'10 cııeııhıde 
toptan e,ya fiyauan oaziraıa ve ı... 
muz ayJannda 1927 sc:ıeaı yanı bü
yUk dünya iktisadı butınııımdaıı ey • 
vclkl yrlm 100 addedllen mtkyasmdan 
a§ağJ seviyeye dll§m!J3 takat aonra 
yükaelmı,Ur. z.~akat senf'llln 80J1 ayın 

da umumi endckJI eenenln Uk aymcıa. 
kl endekse nazaran ytız.ıe bir daha 
aşağıdır. 19t0 da toptan e,şya fiyatla • 
rının en ziyade yf.lkııek olduğu ay ey. 
JQıdUr. 

1940 senesının gıda. m&ddeleri !tyat 
lan bqta zahire ve hububat olmak 
il.zere çok yllkselmlşUr. Mevndı ipti. 
dalyo birine şrindeki ~Uluıelınc .. ın. 
den sonra nısbct.en batltlemlftlr. Me. 
aha.za ınevadı lpUdaJyc toptan fiyat. 
lan yük3ellşl az oımuııtut. Maden f4_ 
yatlarındaki artış oovamlı ve yUksek 
olmu~tur. lilenaucat toptaıı fiynllıırı 

da geçen ecıM Jçlnt1e )11ll.M-1miftlr. 

-0--

3 ayhklar 
Mütekait, eytam ve aı'llmllln u~ 

aylık maaşlarmın ~ıllne ı ay1Cıldc 
t:qlanacaktu. 

Maa, almak için vata'1daflarm ıo. 
totratıı nü!ua tezkerelflrım beraber 
götürmeleri IAzımdtr. 

lı ırda M.aryut göWyte Ak41Mtz. ~ 
mmda bulunan la.a .., tGpl9k pa.r. 
!JUi tluırlnde bir ....., 6-ulır; ya.. 
rım ınil:'l'an nliftMU •anlrr, bullaıJ elli 
bin kadan f('.IM!f)fcUr. lllkmıderlye tıeJ. 
rl, bu iı<ml, kurucoııııu olan Makedon.. 
~ a hükiimdan bilyllk bkendero na • 
ft>tle tqır. Çok Nkl '9r felllr oldufu 
baldf! uartaUkaaı JOktnr. Gtlaıl bina. 

Kaptan Jakito uyumııyordu. J.lc. 
teosun arkasından bakıyordu. Onu 
bir müddet sonra gözden kaybet U. 
Etnı.fı -gözetlemekte v,. dinlemekte 
devnm etti. Bln}ey göı;cmeylp ışıt_ 
medikçe yorgunluğu bilsbütün artı 
yor; göz kapaklan dUşUyor. başı 
dUsUyordu. En sonrn geminin bns 
tarafında, krvrıln krvrılıı koca bir 
yığın olan halat ona yumuşak bir 
yastık kadar gUzel görUndU ; ora. 
ya dtl,cıen başı :kallmındı. On dald.ka 
da, on beş dal ikada bir silkiniyor; 
doğruluyor; sonra gene dalıyordu. 

lun olan kral Mnıyı, günırök, borsa. 
tersane blnalan y•lıflr. ltrl*1' pamuk, 

bobuhllt ve teker lllracat.aı iMi Umu 
\.Urt:u;llc yapar. hkeınderıye Mısır de.. 

mlryollannı• da bqlaa~ llOk1aaı • 

Gecenin sesslzliğlnd ansızın bir 
6es gQrledf: 

- Bre kafir, knnıldarnn ! Tes. 
!im ol! 

( D8Vamı var) 

dır. 

Tarihin en eıııkl clevfrl<.rlnde IAJı:en. 
deriyenln yerinde Rakotltı laminde ... 
fSk bir b&hkçı .11.ö:rlt ftl'dl, Mytül t.. 
kender Rodoela llıdlmr Dllloloatmi 
bura.da bir ,elalr ~ memur et.. 
rnlıJtL Şehrin 1mnılmMlll8 mlUttan 
m yıl 8nef! bıafılucli. 

Kalp Raha 
! r'azan: K adircatt ~ 
1 



Londra, 14 (AA.) - Myter: 
İngiltere bqveldli ÇörcJl bu ak§am 

radl"oda qatıdakl nutku aılJyJemi,ılr: 
- BUyUk doatumUUl, Amerika Bir· 
~k devletleri reialn~ mfUA.ld olmak 
üzere Okyanusta yaptığrm seyahat 
hakkında biJ'&ıeyler söylersem memnun 
olacafmmı saıınediyonım. lılWlkl ol
duğumuz nokta mahremd!r. Fakat si. 
ze AUantlkte bir ye,rde bulU§tuğwnu. 

zu söylersem ifşaatta bUlunmll§ ol· 
mam. Etrafı kara ile ::evıf!i bir koyda 
buluştuk.. Bu koy baı:n takoçyanm 
garp sahlllnl hatırlat.maktadır. BUyük 
Amerikan harp gemll-,rl. kudreW tllo
tlllalarm ve UZWl :muaıf' tayyareleri. 
nln hlmayeıri altında rnuvasalatımızı 
bekliyordu. Ve aankJ ko;11a girmemize 
yardım iç:n bize el uzatıvordu. En son 
sistem lngıUz ve .Ka:ıa•!a destroyer. 
ıcriııden mürekkep mUUıvazl bir hl· 
maye altmda V&rdık. Ve orada Uç gUn 
vnktiml Ruzvellin yanın~!'! ve bir ar
kadatılık havıw içinde ~çirdfm. öte 
tarafta İngillz ve Amerlıum genel 
kurmay reisleri, Rske:! ve bahriye rll. 
esası rnUtemadl .çUmaı;:.r(ıa bulunu. 
yorlardı. 

COrçii~ .-n 
nutku 

-<>--

Buz dentzınden Kara 
danıze kaaar 

7 milyon 
asker ölesiye 

çarpışıyor 
---o---

Ruslar 
mükemmel 

bır tedakarlıkla 
döğüşmektedır 

--0-

Amerika ile Japonya 
arasındaki müzakereler 
boşa çıkarsa hiçbir t~ -
reddüt göstermeden 
Amerikanın yanında 

yer alacağız 

Rusya harap olsun, ordular iler· 
lesin "işte Bitlerin emirnamele
ri bunlardır. Bunun neticesi o • 
larak da buz denizinden karadc 
nize kadar 6 veya 7 milyon as
ker ölesiye bir birleriyle boğu§
maktadır. 

Fakat iş bu sefer o kadar ko
lay ve üstünlük bir tarafı olma 
mıştır. Rus ord • .ları ve bilttin 
Rus cumhuriyetleri mil'etleri o
caklarını miidaf aa etmek için 
birlC>şmicılerdir. tik defa olarak 
da ııazi kanı müthiş bir <:urette 
sel ı:ribi akınıc;tır. Muhakkak ola 
rak l,5 m"lyon belki de iki mil
yon ııazi kurbanlık ko\'urı ~ibi 
EOnsuz Rusya ovalarında yere sc 
r lmi ;ılerdir. 2,000 nııllik bır 
cephe boyunca muharebe bütUn 
şiddetiyle dehşet ta<;ımaktadır. 

Ruslar mükemmel bir fedakar 
!ıkla dôi;üı;üyorlar. Hepsi bu ka 
dsr de~ilclir. Rus cephesinde hat 
hırı ziyaret ede: generaHcrinıiz 
askeri te;:;kilatm müessd• .irdcn 
ve Sovyet teçhizatının mükcm -
meli:vetinden hayranlıkla b~Jlse· 
diyorlar. Mütecaviz hnyret ve 
telaşa düşmüş mebhut kalmış· 
tır. İlk def:- ('ır.,.:-k tecrirbclc-ri.1 
de klitlc- halinde lı:Jt;lden istifade 
edem"mi~tır. Dti·ıman en deh -
c. t verici zulümden misilleme 
o: .. rak kullanılmakta.dır. 

VEHBİ KOÇ'UN 
HAMIYYETl 

Ankara zengi,,/erinden 
V ~hbi Koçırn biiyi.·l. bir ha
mıyet eserine §ahit olduk. O 
ela '!1erhum Ziya Giin gibi 
gayımenku! ~e.rveti varida • 
hnm yüzde yetmiş beşini An
kara ve lstan{)~l kon&f!rva. 
tı:arır.a ve coğral:•-: arCl{tır • 
malarrna bırakmıi. Vehbi 
Koçun bu harP./:et; takdire 
~e1{Jcr. Anlafılıyor ki, Türk 
rr anına en büyüh ·~rclım 
Türk mületinin halkalarını' 
te~kil eden zen~infcrimizden 
gelece~tir. O zenmr.ler ki, 
bıı kabıl hareket/erile hayat
larında, ölümlerinden ıonra 
da adlarının hayırla anılma• 
•ınr temin etmekt ... dirler ve 
bu lıayırlı yolu daha bir fok 
lıokiki Türk zengininin takip 
et!eceğindr! artık ~ıiphe etmi· 
yoruz.. 

N 

Bu münasebetle üzerinde 
durmak istediğimi~ bir nokta 
var. Acaba Türk to,"Jrakların 
da zeng·r. olan t'e öl:imlcrin
clcn sonra servetlerıni Türk 
gençlerinin isdfc.A,._,,-n<' luu • 
redecckler yalnız a 'ı sam 
Türk o?a:nlar mıdır? Bıı mil • 
!et, bağrında, '·endirinden 
ayırt etmekciz.in ya'"attığı, 
kendisini rcfah!1 v.c servete 
kavuşturduğu Tü-rll vatanJOf 
farımız arasındcm böyle bir 
ha:niyet eser· a .. sfc:rccek bu
lunmryC'.cak m;' 

Bize öyle geliyor ki, belli 
baslı zenginlerimizin yüde 
60 ını bu vatanda~lar teşlıil 
eder. DoğTUsunu tıöylemek 
lô.zımn-eliı se sah"an benim 
r""eraJ la bekl;diğim, acaba 
bunlar içinden Jf! hiç olmaz:
~a bir tarıe frkıp çıkrmyaca
ğıclır. 

R. 

Ruz\-elt dünyanın en kuvvetli dev· 
lct ve «m!yeti tarafın .... -ın Qç kerre 
seçilen bir ~efUr. Be"l eimdl, bu katı 
anlarda işlerin idaresimı memur krn ... 
lın \'e parl&.mcntonw: ha .. uca hadimi. 
ylm. Vazifemi ifa eaz:aPı•ıda, her eöy. 
!ediğim soznn veya yapbğtm her şe· 
l1n bUtUn tngfliz mOIP.U~ri camlaırı 

tarafından tasvip edilip edUmcdlğin. 

d~. mUzabere• s.;lklıt" rbrmed ğfnden 
emin olmak vazifesi ılf' oe mUkelle. 
tim. Beşeriyetin ba§'ıce iki gurubu. 
nun Amer.ka ile 1nıı;l't.ett'Ilin blzmc· 
tinde bulunan kuvveUerin olmdi an
cak kısmen aeferber e:uııp devamlı 

bir seferberlik yolunda <'lrr.aııı bu top_ 
lııntıya ehcmml:JNıt ve-nıektedlr. ln. 
giltere ile Aınc..'1kanıu ayni llaanı ko
nuı;ması "~ bUyllk bir nJabette ayni 
!!kirlere aahlp butunmıuu \C her halde 
birbirine benzer bir çok kanaaUerl 
olması bC§erlyctın terakkisi bakımın. 
dan mesut bA.d"scdlr. Binıı.t-.naleyh mü_ 
lA.katımız remnl bır mahiyette oımu~ 
tur. Onun en mühim vaııfı da işte bu· 
dur. Bu mUlAkat blltllrı allnyada. ln. 
gll!z dilini konuşan mil etler arasın_ 
daki derin birliği dilt'vanm her tara. 
fmda, bOtlln nıemlrkctl .. tde. herkesin 
anlıyablleeeğl bir §Cklltt!ı ifade eder. 
Bunun, caba da mukaddeıı bir fey §im 
dl müthiş vaaıfiarlar bulunan ve elim 
tahakkümll bUtUn Avruı:-r.yı ve Asya· 
run bUyllk b!r krsmmı sııran fenalık 
kU\'VCUerinc karşı dl!r~"lldııkl iyilik 
lrnvvctıerinln bir araya gelmesi dc
mek olduğunu söylerse_-n bilmem he. 
sapsWık etmı, olurum 

leri yUzllnden bUtlln A'\"nlPa harap oı_ 
du, czıMI. Harp ilminin yarntabfleceğl 
en son öldlirücU va.sıtelar en 111?rlye· 
göt.ırtııen alçaklığa, en başln ve en 
ml.'rhamctsizce harckel"t.>re inzimam 
edince bir muadili asla görlllmemlş 

bir tecavUz mak!!M!si haıı·ı oldu. Ve 
önUnrlc eski şcrd:i bi?"t•Jk devletlerin, 
bir cok milletlerin hakları ve anane. 
ıcrı yıkılıp gittt. 

Düsman ordl.!!annm ilerlediği 
yerlerde mmtakalar baştan ba -
§a imha edilmektedir. Doğdukla 
rı topraklan müdafaa eden Rus 
vatanperverleri Alman polis kıta 
lan tarafından soğuk kanlılıkla 
20 ser lbin lciŞ:.Jik kütleler halin· 
de kurşuna dizilmektedir. 16 cı 
asırda .Moğollar A\TUpayı istilfı 
ettikleri ?amandan beri bu ka -
d::ır btivilk ölçüde insafsı1.ca ve 
metodik bir tal'7Jda kasaplık la 
nı 1 maınıştrr. 

iÇTİf"1AiY AT 
?!'!7 L Z iL!S . --~ 

Bu mUllkat İngllta dtıtnl konupn 
mllleUertn bütün bu l.ahUke, bu gu. 
rWtU, bu kargap.1.Ik içinde, bOtUn kı· 
talardakl çalışkan bUyUk kUUelerin 
mukadderatını ele aımak l.şlne girl§
Uklerl saati ebediyen tı\rlhin aaytaıa.. 
rma geçirecek vebu kOtlcleri içine dU. 
~rUldOkleri aefO.Jetten kurtarmak ve 
hürriyetin ve adaletin bilyQk yoluna 
tekrar aokmak '!:in bedbinlik mA.nala· 
nndan tamamlle bade olarak aarfet. 
tikleri hallaane gayreti hatırlatacak. 

tır. Bu, insanlığın ber hangi bir Irkı. 
na na8!p olabilecek en bl'yük §ererur. 
Ve kazanılabilecek en ytıksek de §tıD 
fırsatıdır. Bu ahenge ~rlşmek için ne 
ka.dar fevkaJA.dc ve mUtl'ılş hAdlselcrin 
b!r aya toplanmam !Azım geldiği 

mllııahede edilecek olursa en llmltaiz 
ler bile hepimizin yapacnk bir vazife· 
mlz olduğunu ve neticccılnl hlç bir :ln. 
sanm bllcmlyeceği bUyU'· bir gaye ut. 
runda vazifemizi yapmal! mccburiye. 
Unde olduğumuzu ldrftk eder. 

Bugünlerde nıUthl§ ve tUylcr tlrper
tlcl hA.diaeler olmaktadır. Nazilerin 
makineli ııiJAhlan ve barbar tebevvtır-

Filhakika bu harap manzaralı, 
aeaip nakliye gemisi gece basma. 
ğa. bşlarken Kanada limanından, 
üstilne manzarasmı gizlemek Jçin 
örtülmüg örtillerl açarak hareket 
ettl. 

Halbuki o sıralarda Kanadada 
faaliyette bulunan me,bur Alman 
deniz casW!larmdan Herman Krok 
Kanadanm bOyUk gemi te2'«lbla • 
nndan birinde gsrlp bir gemi gtl· 
vertesi :inşa edJldlği'li öğmım.lş, 
fakat bunun niçin yapılmakta ol -
duğunu bir tUrlü halJedememiştl. 

Krok bundaki hiltıneti anlıya • 
bilmek iç.in Kanada JlmanJarmda • 
ld ajanlarına acalp gilverteli bir 
gemi inşa edildiğini blldlrnıi.,, J~ 
manlarda böyle bir gemi görünür 
görünmes kendiaine haber verll. ---.._._.__.! me:!i, bunun için fevkalide uyanık 
bulunulması emrini ve.rmişU. 

Zin bizzat Krok böyle garip 
gllverteH bfr gemi inşa edilmesin
tfakl aebebi fevkalide :merak et • 
mekteydi. 

.NUıayet, bir gün ajanlarından 
"ÖYie bir haber aldı: 

"Lavkld enku limanında dört 
gündenberl eöğcrt.eS battan başa 
~rtülü eski bir gemi yatmaktadır. 
Gemi ~ıkla demirli olduğu için 
nnma kadar gitmek f.etebbllsüm 
muvattakıyetabllile ufradı. ÇlitikU 
gemtnbı yanma hiç kimse yaklaş-
~.~~)'.& bom-

BUtün bunlar şimdi korkunç bir 
canavarm ökçesi altında ('Zİlmiş 

bulunuyor. Avusturyahlr, Çekler, 
Polonyalılar, Norveçliler, Dani
markalılar Belçikalılar, Holandalı
ıır, Yunanılar, Hırvatlar, Sırplar 
ve blJhassa Fnuı.sız milleti yere 
<'arrııldılar ve bağlandılar. İtalya, 
Macamtan, Romanya ve Bulgaris 
lan kaplana çakallık etmok paha
tıına kızartıcı bir mühlet elde etti
ler. Fakat vaziyetleri pok az fark 
jıdır. Ya.kında diğer kurbanlardan 
tarkedilemiyeeek bir hale gelecek 
tir. İsveç, İspanya ve Tilrkiyo mcb 
lıud bir haldedir, Ve kaplanın ge
lecek avı kimin olacağını kendi 
kendilerine soruyorlar. 

Bütün Avrupa dcvlotla-iniıı ve 
en me§lıur ırklarmm dilşürUldilk • 
leıi ve yardımsız içinden çıkamıyn
cakları uçurum işte budur. Fa.kat 
bunların hiç biri Adolf Hitlerl tat
min etmemektedir. l:Iltler, bizzat 
kendisi taarruza ha.zır oluncaya 
kadar karşısmdaklnJn biT şey yap 
mayacağmdan emin olmssı için 
Sovyet Rnsya -Upkı Tilrkl:yc ile 
Aktett.Iği muahede gibi- bir ade
mi tecavüz muahedesi yapmıştır. 
Ve bu suretle buglln 9 hafta olu
yor ki, hiç bir tahrik eseri olmak
SIZln açrkça Rusyayı orta.dan kal 
dırmak ve pal"!::.alarncık maksadı ile 
dostu olarak tesmiye ettiği kom
&usu üzerine btitUn harp aletleri 
ile mücehhez milyonlarca Mke'ri 
88.ldırt.mıştır. 

Menfur manzara ~imdi her 
gün gözlerimizin önünde cereyan 
etmektedir. lşte bir iblıs giki 
tek bir gurur buhranı esnasın -
da ve tahakküme susuyarak 2 
veya 3 milyon insan belki de da
ha çok fazlasını seri ve şiddetli 
bir ölüme mahki'ım cdebilm~kte 
dir. "Rusya harit3dan sılinsin., 

Ve bu anc.ak bir başlanıtıç -
tır. Hitler tanklarının kaıılı izini 
daha da aclık ve salı?tn hastalık 
lakip edecektir. Jsimlendirile· 
mez bir cinayetin şahidi bulunu
yoruz. 

Pakat tecay{lz karşısında JztJrapla 
kıvranan ve harabeye oön<'n kıta yal· 
nız Avrupa değildir. Beş senedir, Ja. 
pon asltcrt zUmrclcrl, HlU<:r ve Muso. 
llnl usulleri ııe rekabet P.derck sa.nld 
A vnıpadaki olup bitrnle:- tekrarı anı. 

yormuş g!bl 500 milyo':l nUt'uslu Çini 
isUlA etmişler ve hıırabeyt' döndUrmO~ 
terdir. Japon ordulan bJ geni~ mem· 
Jckcttc fUzuU gezginler g;bi dol&§IDlf
Jar ve gittikleri yerlerje katliam, ha. 
rııb!yct ve ahlAkııWık gölUnuU~lcr ve 
buna (Çin hAdiaeai) Wr.Jnl verml"' 
terdir. Şimdi de haris ellerini cenubi 
Çin denizlerine uzatarak zavallı V~! 
'-"rnnsı.zıanndan Hlndl<'iniyl koparmak 
ta ve bu barekcUcrl ile ~ıyamı, tngil· 
tere ile A VW!tralya arasındaki bağ °"' 
lan Sıngapunı ve Amcnkan hlmııyc_ 
sinde bulunan Flllpln adalarını tC'.hdlt 
etmektedirler. Bu harekrUn durması 
Jt'wm geldiği muhakkaktır. Mllsliha. 
ne bir hal sureti temin etmek ıçtn bU· 
tün gayreUer sa.rfedileccktlr. Amcrf... 
ka sonsuz bir sabırla dostane ve adi. 
H'ı.ne bir hal sureti hulmağa gayret et. 
mcktc ve Japonyaya ~C{.ru menfaat· 
Jeri hakkmdıı mUmkUn olan her tc
minab vermektedir ı:tJ müzakerele. 
rln muvatfakJyetle netıce!enmealnl ha 
rat"()Uc ümit ct1Jıekteyiz. Fakat §UDU 

l'IÖyllyeyim ki, bu Umltıcr boşa çıkar. 
ea hiç bir tereddüt göstermeden Ame· 
rlkanm yanında yer alacağız. 

Şımdi tekrar Atlantiktc bir yer
dn, sa.kin koya dönelim. Sisi ya.· 
ran &fuıeş Amerikan bayrağı nltm 
da.ki bUyük gemileri parıldatıyor. 
İşte bu yerde Reisicumhurla ben ~ 

(Denmı 4 ttncüde) 

·~ '-'RDU .. 
Yazan: Casus mektebi profe~i;,., rinden lsvecli A. MENGHAM 

ıoı Ccviren: H. D. 
ha hUcumlari!e ölenler yahut da dC'n ta Atlantik şark~i Alman 
bazı gizli cihazlar b~lunduğunu devriye denizaltrlarma göğertesı 
zannediyorum.,, örtUlü bir gcminJn gayet meçhul 

Krok bu haberi alır almaz fev- ve esrarengiz bir yfik ve vazife Jlo 
kalıldo sevindi. Nihayet, aradığını Ranndadan harek~ etmJş olduğh
bulduğuna hükmetti. Filhakıka a- haberi de verildi. 
j:ınlarm haber verdiği gemi, bahis Alman deni7..altılan bu ~n
mevzuu olan geınllıin tnkendi.si idi giz geminin yolunu kesmek için 

Krok bu sevinçle hcmE.'n Lavkid Atlantiğın ,·arl: b31ge!!inde hemen 
enkaz lim:ınma hareket etti f.ortibat aldıJar. 

Fa.kat limana Çiktığı zam~n or- Krokun denizaltılarına verdıği 
tada böyle bir gemi göremedi. Zira bu ha.bero h:ıyli merak ve alıl.ka 
bu esrarengiz gemi o gece hare- uvandrrdığı için denizaltıları key
ket etmiş bulunuyordu. J iycti Alman tayyarelerine do bil-

Krok 3hndi bu meçhul semte hn- dJrdilcır. 
reket ctmJş güvertesi örtülü garip Bınaenaleyh ka.f1le kafile tnyya
ve esrarengiz gemiji adeta delice reler de esrarengiz gemiyi karşıla. 
merak etmiye baf!lamı!Jtı. mıya ve aramıya çıktılar. 

Hemen Avrupa, Afrika ve At- Vakıa esrarengiz gemi geceleyin 
lantik limanlanndaki ajanlarına hareket etmiş olduğuna göre o 
telsizle haber vererek göğertesi \ aktf' kadar Amerikan sulnrınd:ı.n 
örtülü bir gemi limanlarına uğra- r.ıkınış olmak lazım gelirdi. 
dığı takdirde telsizle kendisine ih- Krok nakliye gemilerinin muay 
bar etmelerinl bildirdi. yen aylarda. takip etmeleri mutat 

Kendisi de stvil btr spor tayya- olan yolları pek güzel biliyordu. 
resine atlryarak denizi taramıya Onun için tayyaresini son sür-
ha1Jladı.. atle 81lrcrek bütun yollan ara.~trr-

Krokun ~ olan ta~ • .tnı;ya bafladı .. 

Kindergarten 
(Ana sınıfı) 

Beynelmilel bir kelime olan 
"Kindergarten,. aslında çocuk 
bahçesi demektir. Fakat lisanı
mızda ''ana sınıfı,, olarak ta
ammüm etmiştır. llk kindergar 
ten, bundan yüz sene evvel, Şu
bat ayı sonlarında (sene 1841) 
meşhur Pedago~ J.'ricdrich Frô· 
bel tar;ıfmdan Türigen'dcki (Al. 
manya) Blankenhurg şehrinde. 
açıldı 

Frob!-1 uzun zaman 1sviçrede, 
Pestalozzt'nin yanın.da çahmış, 
kıymetli bir müteföklcir olduğu 
.11.nlaşılarak 1verdon'a celbedil -
miRti. Pestalozzi, Napolyon liarp 
!eri yüzUnden yetim kalan ço -
cuklan sokaktan toplayan, onla
n sefalC'lten kurtarmağa çalı • 
~an ve İverdon'da, bir yetimha
nede. teııbiyc eden bir "öksüz -
Ier babası,, idi. 

Frobel, lverdon'da 2-5 yaşın
dak: çocukların arasmd:ı, şu ka 
naate vardı: Çocukların terbiyCS: 
mcktehe ayak basmaları ile baş 
ı ımamalı, onlart evvelden mektc 
be hazırlamalı. 

Eski pedagoglardan Komen -
yus'm yazılarım okuyan Flö • 
berde. bu kanaat kuvvetlenmiş
ti. Çocuğun nıhu, yani ahlaki 
hassasiyet ve bedii zevkleri 
muntazam bir ders halini alma
yan veya ders olduğunu belli 
etti;meyen, labii bir şekilde, o
yun ve hafif mes~u.ıiyctlerlc u
yandırılacaktı. 

Çocuklar. icbar edilmeden gi
dip geleceık. herkes, kendi ine 
en büyiık se'\;n,cini. veren oyun
ciğı intihap cdcb~lecekti. 

J{indergarten!erin kurulması 

Krok akşama kadar al'adığı hal
de nakliye gemilerinin takip ott.i
ği yollarda tek bir genıt dahi gl.>re. 
meyince pek hayret ntti. Esraren
giz gemi sır mı olmuştu? Uçmuş 
muydu? Krok saatlerce dC'niz yU
:l'ilnü düroinle tarassut C'bnckten 
yorulmuştu. 

Tam akşama do&'nl Kanada. sa. 
lıillerlnden 30 - 40 mil mesafede bir 
denbire tek ba§ma bir gemi görlin. 
c e Krokun duyduğu sovinç ve he. 
recana nihayet yoktu. 

. Hemrn tayyaresini 0 tarafa sür. 
tlu. Fakat bu gemlniıı hareket et 
ıııcdiğini ~emen farketmiıJti. • 

Bunun üzerine daha çok merak 
•·~e~ek. al~almıya ba.<Uadı. To.ın ge. 
mının üstüne geldiği zaman sevinci 
ınilthiş bir hiddete tahavvuı etti. 
Zira bu geminin tayyare bombabrı 
il~ hurd~a.'? olmuş ve yan yatmış 
hır genıı enkazı olduğunu gordil. 
l{ilfürler savurarak geriye döndil. 

Krok bunun üzc:rine Alınan de. 
nizaltılnrma §ÖYie b.:r telsiz ve.rol: 

"Hareketini haber vrrdiğim füıtU 
örtülü <'Srarengiz gemiyi bfiUin gUn 
tnyynremle aradım. Gemilerin mu. 
tat seyir yollannda böjrle birşey g6 
remcdlııı. Halbuki gemilerin alclA.. 
de silrati hesap olunursa, hangi 
istikamete hareket etmiş olursa 
olsun böyle bir gemiyi tayyaremle 
mutlaka l"'.3ka.lmıam JAzmı gelirdi. 

(~W'I") 

ıçin çok .mühim olan bu n"':tai 
n~zarfl:. b r ınkınciEi :i!ave J ı _ 
d{. Fro?ı:J• dof;duğu meml keti 
o an Tiırulgendeki sıuıa.} i mcr -
k.~erınde şunları muşahede et
ti. Baba ve anne fabrikalard 
vcva evlerin.de '"ev sanayiı 2ı8 
~eRgul . olurken, mektep ~~= 
gırmcnu§ çocukları murakabe • 
dan. u.~ak kalarak, sokaklarda, 
sUrünuyor, mektebe gircl"kl . 
zaman ~t-~· ı erı 

• ~~ı. inatç1. r.ıuzir 
şahıs'. r < ldu_kları. n, .. rı cıkı 
yor; Kcn.dılcrınde ı: İJ a..i.ı olarak 
dogan bu h; leti rulıi:w ;ıe mti
cru'!ele etmek ç0k güç o!usord 
Fröbcl, terbiyenin daha ~~ 
Y.~ta .başlaması laznn geldiğini 
sorlcdı. Ço'r haklı olan bu nok. 
taı nazarım tatbik mevkiine koy 
mak için ilk aefa olarak Blan· 
konburgda bir Kinderı arten 
açtı.: Ji r ye:nıliğin doğurduğu 
aksülamel. gıbi, F~bc.in Kin • 
dergarlenj bcdbinlikle karşılan -
dı. 

Fröbelin n a t ı k a d a n 
~.a~~ ?Imaı:ıı, fikirlerini ve 
goı ~şlerını yazı ile iZhar edeme. 
mes: bu b-..dbmll~i arttırdı, oy. 
le kı, ~ımmş pedagog Dics• 
~e:veg .bılc Kindergartcn'lerdcn 
1~ ne~ıce alınamıyacağını tıöyle 
d!. For?bel nevmid olmadı; escri
nın ıyı netıcc vermesini bekl;J e 
~k ve tezinin yanlış o1ma.dığmı 
~nyaya böylece iSbat edecek· 

Y aba.ncr memleketlerden eeeri 
ni tetkik etmek için gelenleı 
}'~beli takdir ederek geriye 
d.ondiller, ve, kendi memleketıe
rınde Kindergartenıer kurmak j. 
çin teşebbüse giriştiler. 

Jil'öbcl bundan daha iyi bir 
mUkf.ı.f at bcltliycmezdL 

Jt~röbclin Kindergarteru bOyQ
dükçe çocuklara bakmak icin 
mütehassıs elemanının yAkluğu 

hissolundu. Bunun iizcrine bir 
adım daha atarak M<>fnın~n 
hükiımetinin yardımı ile Had 
Lieben.stcindeki .Mariental ff&.to
eunda Kindergartc ci lxn: nlar 
yetiştirecek bir mın r kurdu. 
Fröbel eserinin etrafa ya:>1ldığı 
nı sevinçle gördu. 

Fröbel temmuz 1852 de l\la -
rientalda, gözlerini mil.Bterih bir 
tarzda dUnvaya kapattı. 

Eseri. sağlam bir temel Uze
rine kurulmuştu: her mr eni 
memlekette Ki.ndergartcnlcr kur 
mak icin teşebbüse geçildij;ini bı 
liyordu. . ~. 

1',ricdrioh Fröbel 21 NJsa.n 
J 782 senesinde Rudolştad'da 
doğdu. Ba.bafJı, gen.iş bir eyale-
tin rahibi idi. . 

Eyaletin geniı olması, rahi -
bin ~~Hyetini son derece art 
tırıyordu; rahip, bu yüzden taş 
km ruhlu oğlu ile meş'Tul ola • 
mıyordu. 

lhmale uğrayan Fröbel. böv • 
ıecc daha ilk çağında,. bir Kin
dergaıten'in yokluğunu hissetti. 
Çocukluğunda ~irdikleri, Kin
derga.rtcn kumıak için bilyük 

(Lütfen sayfayı ~v:ı 



ADadola a,Jansmm ft!r'dlğl h!lber. 
lere gGre dthıya vazlyettııe ba~ 

Dinyeper 
ötesinde 

Her ne kadar Sovyctlerin 
Avnu:pada çekilecek henüz ge. 
niş t o p r a k l a r ı varsa 
da muharebe öylJ bir safhaya 
ginnıştirki şimdi en mühim is- Sovys1 tebliği tihsal ve idare merkezleri ~çin 
mücadele edilmektedir. ~avet 
S"vyetler bu merkezleri kavbe- (Baş fara.fi 1 ncfde) '(Bas tarafı ı nclde) emir vermC31 tabiidir. BUtçisıntn c:o. 
derler.x!, enerji ıle mücad~lc :'J e 24 ağustos günü ordularımız, ılUnevvcr bayanlarımız bu hususta- rap yllzllnden muvazcnesl.zllğtoo rsahlt 

Çorap ve kıhbıkllk t A "'"lantikt 
Bir İngiliz kafi 

devam edemiyeceklerdir. IJrı.tta bütün cephelerde muharebeler ki fikirlerini söylemektedirler. Şimdi. olan, kazancmm bo~ yoro lsrat edil -
İngiliz ve Amerikalılar vaadet- vermekte devam etmif}lerdir. ;re kadar flerl BUrtilmU~, mutaıeaıar dlğinl gören erkek. bur..u fdrakten ı 
tikleri yardımı yapmağa muva.f- Muharebeler, ibilhassa Keksholm .,,öyle hillA.sa edileb!Ur: actz kadına emtT vcrem!lzse kılıbıktır, 

dağıtıldı 

Sovyet kıta 
fa.\: ol!>alar ibile te..,l:mnt için Smolensk, Gomel ve Dinjepro J<~sasen varuğı ile yokluğu milsavt zavallıdır. 

• katedilecek yolun uzunlıığu do· petrovsk istikametlerinde t:o!c olan ince ipek çoraplar kadın bacak. Aklı ermlyenıere akıl öğretmek t.ı. 
lavmiy!e bu yaı dım .Cu~kü şiddetli olmuştur. ıarma fazla bir gUzelllk de illl.ve et. bil bir kaidedir. Ferdi, nflcyl, cemlyc
büyük neticeler üzerinde mües· 22 • 23 ağustos günleri cere· memektcdir. Ml!vsim ıtioorilo ipek ço. ti., millet! refaha, huzura, iyl günlere 

· 28 vapııf 
batırıldı 

rının tak~bi 
devam ediyor 
'Estonya sahilleTine ih -
Taç muvafiak olamadı -
'Rusya uzun bir muhare
'be pltinı hazırlıyor - Ef
gan kralının nut!lu - Yu
ncnistana buğdaY. gön -
·~erildi 

Alman lbaşkumandanlığı dün 
gece şu tebliği neşretmiştir. 

Alman krtalnrı Ukra.ynada, düş
man tara ı d!ın 8imd:iye kadnr mu 
annidanc m ıda!'ıuı. edilen Dinye -
pcr iizerlncickı Çerkesi köprüba
fiIDI ele geçinnişlerdil". 

Kiyefin şimali garbislnde krta
lnrnnız Dinyeper istikametinde 
Ye Dinyeperln ötcsindo rnağlfrp 
hasmının takibine devnm c tmek
tedirlcr. 

1lınen göliinün cenubunda çok 
bfiyUk Sovyzt kuvvetleri mağlQp 
edilmiş ve Lovat nehrinin ötesine 
atılmı'.;tır. 10.000 den fnzla esir a
lınnıır.ı \'O külliyeill miktnrda. harp 
malzemesi 'iğtinam edilmiştir. 

Estonyada harp eden krta1ar 
temerkilzi bir hücum yaparak re
~·aı üzerine ilerlemektedirler. La

f öogn. ~ölUnlln lld s:üıilindc, mUt
:ı efik Fin kuvvetierl. gllzlde bir 
1 hramanlık göstcrrcrek memnu
r.ı} et veren terakkiler kaydetme· 
ğe devam eylemektedfrlcr • 
IA.lmanların yeni 
•Taarruz istikametleri ?.. 

Bu resmi tebliğ ha 'oond& 
D.N.B. ajansuun ö~rendiğine 
göre har,bin ijçüncü ayının başın. 
da bütün cephe boyunca nıuha. 
rebe muvaffakıyet!<' devam et
mektedir. Şu üç noUa bilhassa 

1 tebarüz ettirilmektedir; 
ı - Alj!lğı Dinyeper boyunca 

devnm eden cephe, cenupla. yapı
lacak yeni harekata mebde tcş!ol 
~ecektir. 

2 - Uudnds tedt oı'dulan gnı
punu sol cemıhıı. ve Bock grupu -
nun sağ cenahı Klyef ile Vgomel 
arasındaki sahada bulunnn mühim 
bir Sovyet grupunu iluı.ta etmeğe 
başlrunIQ tı:r. 

3 - Sovyetlcrin Baltık deni -
zinde son deniz üsleri olıın Eston
yanm eski merkezi Rcvale doğru 
temerkiizi bir ileri hareketi ya -
pılmaktadrr. 

'Amerika yaraınıı işe 
ıY aramıaycah 

Alman orduları başkuman. 
danlığmm Sovyetlere karşı siste
matik ibin tarzda hareket etmekte 
olduğu açıkca meydandadır. So'1 
yet kumandanlığı ise, muvaff a. 
yıyetsizve nevınidane bir müda
faa harbi yapmakta ve geniş öl· 
c;üde harekatta bulumnak n:iye. 
tinde olmadığı anlaşılmaktadır. 

sir olamıyacak kadar J:C" gc!mi~ yan eden hava muharü~elerinde rabı atmak ve çorapsız gl'zmck mum ulaştıracak lcuvvet kadı:ıdır. • Bcrlin, 25 (Rad110J.::'. 
olacaktır. 52 düşman tayyar.:? i dil~lirdük, kUndilr \e hay!i taammüm etmiştir. Bu mücadelenlıı taşkur.ıandanı oın. başkumandanlığı teblt~ 
Sahra mevzile;·i biz;m kayıbımrz 39 tayyarcdir. Bilhassa genç kızfarın ve dllztrlln ba.. cnk ltadın, TUrk kadım olduktan son. Alman denizaltııa:ıL.....P.~ 
Zaptedildi Şimal denizine mensup filo· cak:ı bayanların çorap F,lymclerino ra, sızlenmaya, ştlphep yer verme - ması Atlantikte lngıl~-

D. N.B . .ıjansınm öğrcr.diğine muz, diiıJmanın 2 ııa:diye gemi- ıuzum yoktur. Dah:ı. gilz"ı görünmek ytz. Bu ı. ba§anlmr~ demektir. ru seyretmekte olan bıt 
göre, Ilmcn gölü ile Peypüs gölü sini batınmştır. mn.k6admd:ın başka schcbterıe çorap BugUnden karar verdllr: gemi kafilesine hÜC~ 
arasında cereyan <'den muhare· Odesa cephesin.::tc cereyan eden gıymcic mecburlyct.lıı:le \ıı;Junıııı ba • llkbnb::ır, yaz, sonbahar Uç mev • kafileyi tamamiylc 
brler esnnsı~da, Alman kıtaları çok şiddetli muhanebc1erde. Kr. yanlarla kı~m çorapsız g1.zmcği ya • slm çorapsız gezeceğiz. Gerı ltalan U~ mi~tir. 148,200 ton 
d~ man tarafından şiddetle mü- zılordu, Rumen ordusuna meıısup dırgayacnk olanlar ~:ı f'<ığiam tJrc aylık kış mevsiminde de e!I ucuzunu, 28 gem! batırılmıştır~ 
dafna edilen bazı mevzılerini iş· 5inci ve 7 nci piye.de fırkalarına çorap kullanabilirler ve bunun için en sağlammı bUlup ortaya koyııcal{ Kafileye refakat ~ 
gal etmıRler, birçok h.tihkamlnr çok ibüyük zayiat verJirmı~tir. sağlam bir te!~ tip tire ~ornp ihdas ve giyeceğiz.., gemileninden bir fil~ 
ele gecf,rmişlerdir. Şimal cephe-. 5 günlük bir mulıar be netice- eailcbılir. Ancnk ipekli ç.ırupla mUe<ı. korvet, ibir karakol -~...ı.ıt 
sinin dij{er ib;r .kısmında 'birkaç sinde 5 inci Rumen fıl'~tası ölü dele milnferidcn dt'.'ğiJ, kadınlar ara.. Olen apartıman .. batznlmıştır. Taarrıı;it s 
gün içinde binlerce esir alınmt~- ve varalı olarak ceman 9000 za. sında kurulacak bir heyet veya te • tulma.ğa muvaffak o ·tti 
tır. Başka bir kısımda ise 170 yin.t vermiştir. Gene hu fırkaya oP.kltUllln önayak oımasllt: yapılırsa. sahı"bı· kadın bir Portekiz limanına 1 

tank ve 210 top tahrip edilmiş mensup .25 top, 14.0 mnkincli Jnha çok müessir olablllr. ycbilmişlerdir. ,,,,,,,,.,.,., , 
veya 1ğtinam edilmiştir. tüf~'k. 30 otomatik silah, 15 tank llerl silrillen mUtal~aıan böylece <V • IJll 

D. N. B. ajansının öğrendiğine tahrip veya iğtinam edilmiştir. hUias..-ı. ettikten sonra bu mevzu Uze. fBaş tarafı 1 nl'ide) ~UZVelfİn yeni 
göre, Oçakofun ':r.aptı esnasında. 5 .nci Rumen fmkası da, son 'bir rlnde bu6Un de lstruıbul §Cblr mecU. den ayağı bir şeye ta.kılmış ve il. , 
tarlalar kara maynlarmdan te· haftalık muharebelerde ölü \'e si azasından muharrir Ml?llha Avninln çUncU kat merdivenlerinden nlt emİrnamBS• 

al ola ~ 7000 · t · · kata kadar vuvarlanmrştir. Estel-mizlenmiş \;e şimdiye kadar iki yar I raı;: zaS-ın vermış· !ıklrlerinl kaydcdeceğ.ız. KıymeW ka- " • • uı 
!bin.den fazla mayn toplannuc::tır. tir. 100 makineli tüfek. 20 top, dm muharrlrlıniz diyor ki: lanın haykmşı bfit.nn kira.eıla.r tn- 1 n gi . ' 

6 nk ,._,,_ · ·..=..· ıra.fmdan duyulmuş, herkes sc -Bu muharebelerdeki Sovuet za. ·ta ~ uı.unp veya 'l;;;•ına.m o· ••- Gazeteniz "Orap meseıesı !le - k ı 8 
"' 1 şt "' Bin geldiği tarafa dognı O!i - b h · f yiab son derece fazla olmuştur. unmu ur. btlyQk bir derde temua 4'tti. Bu dert muştur, LB.mbalar yakıldığı zamnn a rl)f e f 

800 So.n,-et askeri ec;ir almmışt_. L01Jt:Lna, 25 (A.A.) - Bu sa- umumidir, ferde, aucı- dolayıslle 
"J ~,,..: c<-· ibl ::.:--3 ilk d f ,,. şu manzara ile karşıl81Jtlınışt.Ir: ııl1 

Fin kıtaları Vipuriye lT;;lilKI ~vyet te; ipı....ıe e a millete aittir. Hiç mUba!Il~ etmeden Estella beyni patlamış ve knn- Amerı·kan geıı• 
lyakla<!fı ~olarak adı geçen Dnijepropet-. söyIOyorum: Kadm çoraplan aile bUt -•-L-..ı 

Y J'Ovsk Karadcnize takriaen 300 lar içinde cansız yatmUALöUir., 
Helsinlride resmen bildirı·1a·1· ;;;_ çesini :ı.llüst edecek kad::.r pahalıdır. Hadiseden derhal polis haber - d 8 

"• kilometre m.e~ededir. B • • ,. ar 
ne göre, Fin kıtaları, Viipuriyc Sovyet Rusyanm en mühim l~ sağlam pahalı olur derler. u dar edilnüş ve adliye doktoru hii· rını 
15 kilometre mesaf cye varmış. nazariye burada lfltuı ediyor. ~dm dise yerine çağınlmıştır. ıer 
l"'"'dir. demir Ve çe1ik fabıikaJarı mer. rorııplan pahaUdır faltnt çUrUktUr, C edJ ed • .J• edebı•ıecek ""'' kezidir. Dinyeper neliri <ıereya- "' :& es muayene en ow.ıye 

Resme- lb"ır Fı·n menbaından hemen hepsıwn ömrll blr, 1kl dakika. doktoru Hikmet TümUr defnine 1 nından ist:ifacle eden muazzam ) / 
bildirilmektedir: elek"..rik fabnikalanruı ve sant. lıktır. Nihayet bir hatta dayana bile • ruhsat vermiştir. Vaşington, 25 ( .A:ft. zıit 

22 ağustosta dü~nn hiç bir rallarm.a. maliktir. cek çorap binde birdir, milyonda bir. Karanlıkta. k&.dmı bir başka e • sicnmhur Ruzv.el~ dil!,, 
hava faaliyetinde !bulunmamış- dlr, bu dz. tesadUfe, tnllelliuğlıdır. tin itip merdivenden yuvarlama- name neşretmLstır: .v~ 
tır. Sa.vnş ta'"'areler:imiz ve tay. Çorap alırken sorarsınız: - Be§ 11· sı ihtimali üzerinde durulmakta .b. 1--_;li!t 

J·J me mucı moe JJJi>~ı· ..; 
yare dafi 'bataryalarımız üç düş- ra dediğiniz çorabı alacağım fakat ve ehemmiyetle tahkikat yapıl • leri Amerikan geJill es• 
man tayyares! düşürmüşlerdir. dayanmazsa.? cevap: maktadır. edeceklerdir. BirleŞilt 
FinHindiyanm merkez kısmında - Garanti edemem, ı;:arııp bu. belki M 1 r· gemilerinin muhareı,e .:ki 
f"ınlcr altı lbarnj balonu yakala- bir hatta, b<.'lki bir dakika dayanır. areşa ımoçen- rına girmeleri !hakk~ 
mışlardır. Bu b:ı.lonlann nercifen (Baş tnrnfı 3 üncüde) Naçar - Belki ömrll 150. 200 ku. muvacehesinde bu eJP'" 

geldiği ihenüz tesbit edilememiş- bul~UZ zaman ŞU fikre var r\l§lUktan uzun Olll!' diye - 5 lira VC. ko as'kerlerı"nı• alaka UyandirunLı;ttr• 
tir. dık kj harp ve sulh hedeflerimizi rlp alırsınız. Dedlm ya, tali, tesa - tr 
'Estonya sahillerine nihai Ve katl olarak tesbite teşeb- 1 dut. ômrll bir saniyelik olur. Bı"r genç me 
ihraç muvaffak olamadı bUs etmemekle beraber biltün mil lpek çorap almakla kn.ıın hergUn tebrik elti 1 

D. N. B. ajan5ına verilen bir Jetlere ve billınss3 zaptodllen ve kumar çynuyor demckt.r. Hem de b k ladf 
habere göre Alman kıtalarımn zulüm gö~:e~ mIU~tıcre hal1). es- öyle bir kum:ır ·kı kazanç yok. fakat (B~ tarafı ı nclde)' IÇa ,o 
teyakkuzu say(' inde Sovyet kuv n~ında. büyilk Dr.ı.tan~·~ ve Bırle- kayıp çok: Maddl, manevi kayıp. J..ondra 25 (A A.) - Röyter 

11
,.d 

vetleri tarafından El;tonya salı:J. §ik Amerika mlllctlerınm erlşnı:1' Sokağa Gidecek8inlz çorabınızı gı. muhabirııtln :işara.tına göre Lenin." B8dlDID P1 
lerine yapılmo.k isten.ilen bir ih· ı arzusunda bulundukları hede

1
flcn.n yiyorsunuz, bir iplik katıvor, çorap grnd cephesi başkumandanı mare. tebllhed8 

ra~ teşet1büsünün önüne geçil. ana .hatlarını izah eden bas,t bır baı;tan aşağı blr yol yapıyor, ikinclsı.. ı:ıal Voroşilofun kıtaatma h\taben D ~ 
mi<Jtir. 23 ağustosta. üç Sovyet I dekl~:a8Yon vcrm~, ve bu suret: ni alıyorsunuz, o da öyle Gideceğiniz neşrettiği beyanname hariçte yan Dün Beşiktaşta bİf 
vapuru sahile yakla~mış ve icin- le dige:lerinin d: er halde me yere geç kalıyorsunuz. nzuıuyor, si • lış anlaşılmıştır. Bu beyanname • rabcr yaşadığı kadınl ~ ;1 
deki askerleri kara) a ~ıkarma.ğa 1 §~kkatli Ve beliti de u-:•ın o!ncak nlrlenlyorsunuz. Glydiğmız UçUncn den şehrin muhas&ra altında ibu • yüzünden lbıçakla,ınıŞ 
teşebibüs etmişlerdi.·. Mitralyöz. bır. yol.da bunları tnkıp c-dcb.lme- çorap da yolda gidiyor, t.üsbUtUn u • lunduğu manası çıkarılmamalıdır. rette yaralamıştır· _,,rı~ 
). Al h] b·ı len icın zemin hazırlamak laznn- zUntU ve asabiyet. Son z:ımıınlarda Moskova. Leningrad demlryo _ Be "ktaşta tur..,-u man zır r otomo ı lerı dt! d "f fih bu .. t k d k _ şı o ... 

·ı dal\ .. · .. ır. n aıunn rncA ere e • ltadmlarm fnzl:ı. sinirli o·.l' .. ları biraz lunun ne vaziyette bulunduğu bi- Ş · t · . ti bir " 
geı:ıı e~ ve .; 

11 
., a~ uzenn.e ı;nu· larasyon, geçen harbin SO'l las - dn bu çorap yUztlndcndi.·. !inmemekle beraber, Almanla'tm azıme ısım be~ 

es~İr ~~r ~tcş ~çm~şt~ ve bo "'''- mında müttefiklerce ittihaz olu· MUsri! kadın. sımru ltadın tabanı. bu hattı kesmek lstiyeceklerj ta • rn=~tenoori 
lvkı •• erı ~1i1ka e} fcmı~ e ır. nan hatı l•nrckt-tt<>n herkesin kay- mUlil imktınsız bir mahlQktur. Fer • biidir. Fakat Alınnnlnr bu hattı m Bu ik1{°gen" biri?f.tlt 

ı ay .. ı se errn sonu detmesi icap eden iki noktada a- din, ailenin, cemiyetin rciubı için bu kesmeğc muvaffak olsalar bile '< mı 
D. N. B. ajansı, sal8.hiycttar şiklir bir tnrzda farklıdrr. (De\•a- i;ıl başarmak borcu lı:ışlı l.ınşına icadı. bene Lenlngrad, Lnd<>g"a gölilnU~ melde beraber. aY _1'15.,u: 

bır kasnaktan bildiriyor: mı \·nr>. r il. ccnııbundan demi'"'"·olı·ı- Moskov:ı. - kıskan.maktadı aT·ı· )ıP"'d nn dilşUyor. Çorap 1§1 a 1cdc nşll> r ._., - ·k· · d · ıır 1 ı~ 
Şarktn iki avlık seferin neti- ,,., baf.!·Jı kalncaktır. Bu hattm ka ı ı gencı e su ,. s . 

• J • • • • ZA Y1 - Tatbik mllhrUmU zay! et. bir huzursuzluktur. ,, u. ., - •• d h ti rı sıı- tıf 
celerı hakkmdakı Alman teblı,.,.ı s'lme~ı·nc 1•3e ı·mk:ln vokttır. A"- yuz <m aya a A1111~ 
herhalde So ti . 1 • • l "" ' tJm. Bu mUhUrlc kimseye borcum Bu m!Jcadclcnin bnşku"'landanı ola • "' .. ,, .... ·ı de\<~ .. vye erı ço: sınır en. . , ı ı .. ı - . ve miinakaşa ı e ~ J<I. 
d . · t• M k d .. .}Oktur. Yenisini yaptıracuğımdım es. cak kadm yolunda. bocalci'" vıızıtcsını. ca,r 1ava 111cum arına ugnralıilır. N'h t d.. yıJlC ·ıı 
ırmış ır. ıos ova ra yosu, soz· ı. ı . hUkmU kt SovyetlE'rln Leningrnddn rnn ı aye un, se'-srı_... 

de 'l."mha cdı.len b·ır "Ok Almaı1 mı nın yo 4r. yapmakla aciz gö.:ıtcrlrı:ıc, crltc~n viızündeıı. ik:: rrenr ,,.,ffo-. 
-< <.lcrcco muknv1>met gösterecc-kl" • • "' b r"' 

fırka.lan sayarak dünvavı Sov. maktad1r. Efaan kral- ·~ '~ rj ve netice r.e olursa olsun Al va d başRlanu~ar:nirlcrirıe 
yet zaferlerin" inandırmok iC'in .,. ın.~n nu_ .• u mar'.ı·.·:ı ngı· r za\•lat \•erdlrec"!.-le- sın a <>mzı. sı d"!l D.in c:k.~.n.m istillbarnt daı'resı· 1 ,."' - h~ • · 1 dıif·n " ·~ bir çok zahmC'tkr.' katlanmakta- Dün Efgan istiklal b3"°Ttımı ri rnı· ... nkknlttır. · aınm o ama . 1 'ıı~t Jr tarafmd~n boz,"'.una u,..•!radı~ bil. J u• 1. k "' . t1J1 .J! 
dır. Fakat fclal;ct şuradadır ki, '"'" münasebetivle söylediö-i bır mı. e.;:ere • :-'lz mc ı•-dirilen on ıı.,....,.inci Rumen 'Pi'-'ade J ,., t·· ,... · et ner 
Sovyet radyosu, mevcut olmıyan ..,.,.~ " tu!•ta Efganistan kralı Zahir ... C C i k mus ur. ;:-azım. :.ı • 

fırkastdan Eorua üçüncü Rumen ıar ... v 1 r anunuı1u11 k k . t l"c:P. ~ ,, fırkaların numaıa:ılrım bildir. Şah, Efgan milletinden halil1'7ır v açma· ıs em '1"'-.ııe piyada fı.knsıda imha edilmiş rr 1 ı ı"' f{O .ıj/ 
mektedir. Fakat ha'·ikaten me,•- da.ı.d düny. a buhranı. kru.sısmda l!itbık"ı ıçı·n \'a a c o amnm 'I' ltt~ bulunmaktadır. Bu fırk<!dan yal- · ... ~ k T · · ırııt .J 
cut fırkalar, şimdiye kadar ol. nız scl:iz yüz nsker muharebe muttehıt kalmasını ıstemış \'C de aşı · sev~ı ısmı t r ıv:.,, 
duğu gibi her d:ılcikn Sof etlere, micıtir ki: Ko g d rınden bu::aklnmıfl ·~- .ıt meydanından kaçarak kıırtul. ~ n re en y - ol:ıJl • te"' 
hiç ~mha edilmemiş olduklarım mu;;lnrdır. J.:fganlılar ecn ... bi hakimiyetini nrası agır ·rıOe 

bir funil oldu. Frobel, Jena'da göstereceklerdir. asla k&.bul etmemi<> ve m1"lli ı·s-
5 

. 
1 

d 
1 

yoğlu haı;talıanesı 
tab .. Tml t-ı..-u tti f k Muhaı-ebeler esnasında bu fır- " · ıı ı ı er ıuu:ı e ; a nt pa Bı"r Alma ... pı"y, ... -!e ' ~iklru ve m.cnra:ı.tıerini koruma· ITIIY ar 0 ar ..!d;!!il~m!!e~kt!!ed!!!ıı·!!. ~~~ rasızlık. üniversiteden ayrılması •• _ ...,_ ka \i.ı.ı ve yaralı olarak on bin _ = 
na sebep oldu. Tümeni hezimete hi§i zayiat vermiştir. ga 37..metmıı::lcrdır. ÇERÇEVE 

Hayatını kazanmak için pra- Oçüncu Rumen pl\':ıde fırka. Krru Efgan.istanın bitaraflığı· ·ıs'enecek ( 
tik1~~! ı~~~-ozzı· 1

.1e tan•s _ ut:.::~~· m•r1toz böl•eoindcn ~Im":~an ~'t:~~fır~ır cüzatıım ~~tY~"f.~fı:ı~f':.,J;~~i~~iım':f::~~ , .• ,, ... , •• , ~:; <A.A.) __ on: so•• zl6ı ~ 
~'-'J.l ""' '"''"S aı·an"ına bı.ldı·ı·,lı·.;;ne go··rc na l d b f ı ve haklanyle menfaatlerine halci .. ~" 

(lrktan Ve İverdondnki mües..c:eye ı_, ,K, · f'' ku ı-.~•d 1' Nl.GCar ar an e:: ırı~a "'etirilrnedikce Efgan bitaraflık 1nre \e icar kanununı.rı tatbikine j (BaS t~.:.ıtJıf 
,m~.:ı:~~- sonra ha..,•a~ .. ı ı·nıızam· a general onıye ın ·uman :ısı n - D h . t d. .. ,., he81"°" ı 
e.~\.UAIA:Jl J t .:ı k" So t 1 taalr d.. a a ıs en ı si.vasel ir..!n <levam edeccfrinı' so··v- devam edebilmek malcsad!Je muhtc - 8 - s .. ark ce.p _,., • girdi. 4rlık eskisine nisbeten In<ıa ı vye u ı ıı; mana .. J .... 

rahattı. Pestalozzi Frö=ı..-ı•ı· zen- ş:ddetli daı bzler indirmeğe de. Isviçreden Tn "~ ajansına V<'- lemi~t:r. mel olarak kongreden iııtt'ı:ecelt kredi kayıpları, tn~ıte';roJd• 
mn bir -.'hem """'-na ,~ürebbı" vam edMek bir ı'\lman piyade rılen bir haX're gure, Almanlar, Zahir Şah Efganistanın biitün miktarının 5 milyar dolara baliğ ola. biiyUk mtı'siyast.a 
~~k t:;'~ye ~tti. Fröl>el 

1881 
tümen•ni hezımete u,:nıtmu:lar- ~ark cephe- İl'e "cndcrilnıek iıze. kom!3ulariyle çok samimi muna. cağı bugUn hilk1lmet mCDsuplarmd:ın tiir. iS'·e( ,, 

de, bu suretli!, Göttinao ıısa· nl., ... 
1
_ dır, toplarını iğtinam ve umumi re Macarlardan yen=d~n 'be<> tü- &.l>::!tler idunı.! ettit;"ini ve musli· yUksek bir şahsiyet taratındnn b<.'ya:ı 4 - Tiirkl~·<', ~ 

..... .... k ~ih · ı "tmı!iler \'e en menlik iJir kuvvet istemirlcru.r. h". rt"! mu'"zakerel"""~" Jıalledı·ı~mı·. edilmiştir. ;:-ibi, A' ruımnın 
1
,,. m ve tabii fümleri tahsil edebı"l ·arar~ mı ım ıa ~· ·· " _ "' .... _ r:o1 "' 

mek imkfuıını e ., etti. a gı 3.000 subay 'e n.sker öl - Ru!'~la n.:::un bir yeck ihtilafın mevcut olmadığım Aynı menbaın blld!r:Hğlııe göre sov. dı~ında knlmış 
1 

rl cJ,. 

1813 de gönüllü olarak ordu- <lürmli 1erclir. Geriden getirılen Muh~rebe planı sö\'Jcmıştir. yet Rusya mc\-zuubahs ı.az:unn ıstına. ~il), öbür millct.=,c1' 

Ya ı·ıtı·hak cttl·, oıdu1ı. urup el.. a.'l Lakviye kuvvetleri de HtıZulzyor Efganlarm cesaretinden ve den kredi alanuyacaluıa <la tahakkuk \'C onlara bcnzedcğil-.. 
" · h · ed"lmı· ... tır Sovyet '·ı lıu'•rrı·y,,t aı:ıkrndan sı'•,·yı·şıe bal1• eilen her fhtl.va" içir. nak·1en avans de pek hosnut ~ J·ımn· as~imru· kuran Friedr·ıch mı n <>zım 1 " • · t. • A · t ·ı · d R "' :.. ı.u v dJt ~ w,.,. talan 130 tan~-. 1'10 kamyon n'~r ımn gaze "CI er.n en o· sedcn kral demiştir ki: nln.bnccektır. hlliılıart~ bu~ıarı ~ 

Ludvıg. Jahn ile tanıştı ve o - b:-... t Allen ve Drcw Pear""on ı k rtıvle ' ve b'r <:ok top ve : ülliyetli mik - , Memleketin arazi bütiinlii~ünil ça 1"-ma şa 8ft 
nunla dost oldu. darda. mühimmat tahrip etmiş • So\·yet Rusyanm uzun bir muha. korumak icin Ef~anlılar, icap Otomobı·ııere karne görc;e fıwla mUtC~e ~~ 

Harpten sonra pedagoji ile lerdir. Konief'in askerleri Sov • re-b~ plüru h:ızırlamakt.ı olduğu- ederse ist1klfillcrine kavuşmak 5 - tr.ı,riıtcre ~ ~ 
meşgul olan Fröbel, ta'clıele-rini y~t kcvlerini m';qtcvrnI"'n kur - nu ,.~ Amerikava anc:ık füıümü7- iizcrc yaptrklan fedakfı.nlılclara Japonyuya kafŞ' .. Jt,.tP' 
mükemmel bırer insan olarak tara l ·ı 1 't dil'"""na d<>'d ilJ·b:ı.harda teslim edilecek yenı·de11 katlanacaklardır. tevzı"atı bı•ttı• Ş(')\llndc müı;terelı ~ Yetı.ştı·rnıek ı· ,.ı·n çalıştı. işte bu ra c 1 er "me < C' "e i'""• l h ı · · · tt• ~ " nefes nld·rm~ma'>tadıı lar. can arp ma zeme ı sıpar:ş e ı- Y . t 10000 bar:i7. .,. 
çalışma devrC'Sinde'·i, çorı;klarm Oc_i;nc:; Rumen pı"yade ği,..i va~'l. ak dİ\·or ki: unams ana ton 6 :::_ UenJeki d~ilJlr~ 
daha ilk yn!'tarmdan itibar<'n - s~vy~tlcr Blrllf,'1 taretırdnn A~rı_ Buğday gönderildi Taksi atomob!llerine, konıyon ve o.. !rinde İngiltere ,.e 1 
hususi bir şekilde terb:ye gfü·- F zrhası imha edildi knyıı. yapılan slpnrişkr Aydan ev. Alman buğday ofisi İı>i, Atina tobüslerle doktorlara alt ııuııusı ara • ı blu.at silatılaruu 
melerinin elzem olduğunu an- Sov\•d istih"'ar:ıt dairesinin vel tC'ılim edllemlycceğ'!Ldcn Sovyct· ve Pire gibi Yunan şehirlerinin halara karne ııe benzin tevzllne bu. bulunduktan ,;;..at. ~ 
latl tebliğı: ter lllr'J:'\'fnın harbi uzun sUrcceğlnl ihtiyacını temin maksadiyle ilk sabahtruı itibaren ba.'lanmı§tır. yapacağı sulh ~,,... 

'Kindergart n denen mukad - Oi ~a ve S.'l1olı:ı.nsk mmtaka· tahmlıl cttığire hUkmec!lleblllr. parti olarak 10,000 ton buğday Karneler, §OfCrler cem!vetinden alın peşin bir teklif ~~_,;; Lı 
des mü~e böv]ece d ~ u. Al lnrı - rouhareb !er devam e!. Bu sJparlşlcrdcn en zı.}ade all'ı.ka u.. göndermiştir. Buğday naklet. mI§tir. Verilen malOmat.ıı göre karne açmak için olsa-~;&~ 
lll8l1 milleti bütün dünyn tr.rafın. mektrd;r Od ~a i-.tikrm tinde yandıranı t"!lk nnl:llne n.a."ımıs tay. mek üzere hususi marşandiz almağa mecbur araba aablplerln1n 1 _ tngUtere ~ p 
da.n takdir edilen Fröbel gibi 1 çok .. :'.'ll• tlı muharebe! r \'Uku )-ar terdir. Bundan ela g1'rUlüyor ki, trenleri tahrik edilmiştir. ltal- yüzde 99 u gellp karnelerini almıı • uzlaşma ,-eya f§Ofl:AJ 
bir pedagoga sahip olmakla if - bulmakı. dır Bu mmtat·:lda as- Sovyct nusyR yalımı .nUWıtnııcın kal· yanlar da işgal al!mdaki araziye Iardır. Tefcrrllata alt hu8usları ik _ ğazlasma wtuP~ ı 
tih:ır etmekte haklıdır. 1'. , i 1' rt • ı 1 i tira!~ Pdrn Ru. mnA"ı değ!l, fal<at btr .,'\!ı ta ırruza buğday sevlciyatı yapmak üzere mal edcm~yip de vaktindekarne ala. el atacak bir çe~, 

K' H men krtaları azım zayitta u~ra- gcçnıcy! de derpı§ etmcktLdır. tetbirler almışlardır. mıyanlarm da knrnelerl vcrllmektedlr, bcklcmeği taclh 



dim. Fakat; hakikaten bir şey· 
den haberi yoksa beyhude yere 
şüphelendirmiş olacaktım. Ufı 
başka bir mevzua g~irerek bu 
şüphe haavsınt dağıtmak iste. 
dim. 

- Canip bey ben Anndo 
luya gitmek istiyorum. 

Elinden ~talı bırakımı!• yü 
zUıne baktı. 

- Evimde rahatsı?. mısınır; 
Necmiye hanım? 

- Hayır; bilfıki<; pek ı·ok m · 
hatnn. Fakat; bütUn Türk varlı. 
ğımn kadınlı. erkekli c;alrştığı 
bir verele elbetki, ben!m ic;in de 
vaoıla.:ak bir iş vtırdır .. 

Yine o meşhur kııhkn.hnların· 
dan birini daha attı: 

- Bunu böyle sövlemeyiniz 
de Anaoolııda aradıklarım var. 
Onları bulmab ıridccciim de 
viniz. 

- Sözünüz yalan değil. SüslU 
bir şehrin esir hnrııtırtdan hür 
bir vatanın mesut insanları ara. 
sına katışmak onlar nibl heye. 
can duymak. onlar ~İb · bnşım 
dimdik dola.Amak istivorum. 

- Güzel..· Citten ~izci . Sesini 
·daha (Ok yumuşatarak: 

- Lat1fe ettim v:ıvrııcui{um . 
Bu hasreti sen ne kadar duyu· 
vorsan biz de aynı hissi "Cr:n 
kadar gönülden duvrnuvor de~i
liz. Ui.kin. ba7.a.n kafesteki ars. 
lanın dn da<rda dolnşnn arslar d 

favdası vardır. 
Canip beyin ~erıe i vine nçıl. 

mlfb. GUnUn 11lyasi hadiselerini 
tue bir hararetle anJatryordu. 

- Zannediyor muısunuz ki . 
de burada eli kolu ba~h oturu· 
yoruz. Hayır.. Her gUn yeni bir 
tehlike ile k:ı.r§ı karıtıya bulunu· 
yoruz. Kalenin dıPında <:o.rpıean. 
!ara muharip derler. içinde ut
raşan1ar da onların fedaileridir. 

Senin baban bunlardan biriy· 
di. KernııUe Ibeam yakrndan ta. 
n~un. A&dolu bıztm Jt31b1"' 
mlZ8e biz onun bes1eylci aamar. 
larıyız .. 
Vatanperverliğin hududu, ye

ri. mekanı yoktur. Her yerde, 
her ıaınan ve herkes gösterişsiz 
bfr vatanacverliği içinde duyar 
ve yaptır ve nonra birden bu 
atır ve ciddi mevzuu bırakarak: 

- E.. Söyleyin b·ıkahm. De. 
minki eifreler :neydi? 

Hüviyet tebdili. Yarasa su. 
ratı·. Jstihbara.t ,ebekeei.. Bun
lar nedir? Dilinizin altında bir 
bakla var ama bir tUrlU c:ıkarrp 
~tanıryonıunuz.. 

Bu defa ben gUidilm: 
- Biz yalan tıövlemekte ne 

kadar acemi f!lel<. ~iz de istin· 
takta o kadar U8tasınız maşal. 
lah. 

Hayriye hanım müdahale 
etti: 

- DUnkU ırezintimiz sizi pek 
QOk meraklandın:lı. Nidn bu ka.. 
kadar ısrar ediyorsunuz? Anla· 
vaınadım. 

- Karıcığım. O meı:jum vaka 
dan sonrn adrm, adrm takip edi. 
lcccı'Timizi hesaplamanız lazım 
~clirdi. 

(neva mı 11ar) 

mı, biri daha vardı: Yeniçe. 
ri a~asınrn yeğeni F cyzullah. 

Feyzullabm ayağ• beyazlı 
atı uzaktan sülün gibi ko. 
fuyor, kuş hafifHğ•ıc uçuyor. 
du. Ahmet paşa onu gördüiU 
halde lıali Sarı Hat.andan ii. 
midini keımıyor v~ homurda 
nıyordu: 

- Hele biraz sabırlı olun. 
Karamanın kovu·•u, sonra 
çıkar oyunu <!erle?-. Sonun
da kimin k:t2anac~ğmı göre
ceksiniz! 

Halk arasır.da dP çok he
yecanlı tahmınler ve dediko. 
dular vardı: 

- San Haaanır? geride 
kalmasına ne mana vermeli? 

- Belli ki, atı yi.:rümüyor. 
- Feyzullah da ~·avatladı. 
- Haydi canım, onun cey 

llnmı şimdiye kadar kim ge. 
çebildi ki.. o daima birinci • 
dir. 

işli Yıldızı 

dil. Jlilıa vE NAHNllA 
l 'azan \'Cl oynr~ nn: ncdRmet crlı•n mt'shur dolandırıcı :\lahnıııt Sulın AL'fl~DAG 

8:Jşrollerde: Mediha, Zeynept Mahmut Saim, Ko m;h l-lasar. efendı Agop, f~f!,,,dah K azrm ı1esmre 

Bütün emeklerimiz boşa mı gidecekti? Sersem Agc..p, 
Mediha ile otelde otururkeı ~ masa üstünde t caret 

tezkerelerını unutup dişarı çıkmıştı ·t 
PERDEYt AÇIYORUM... Kendiıine: "Sen meğer ne ıerıem adammıuın !..,, ttı. ltln o"r.ı.bet·, sız mısıl mışıl uy. 
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- d' k t "Y k Büyu·'k d ..ı ·..ı kuoayı<eh, bız golccegız !. vu · ı .. A'"' "".'CJ ., .... ıı- · ıye çı 1§ ım. arın a şam a ana ua ay. N 
..1 uı: n " - l nsıl geleceksiniz bız uyku. 

Aln.'lESlND nı serıemliği yaparıan başına bak geleceklere .. ,, dıı iken '! . Damdan içeri dUşecek. 
Artık Bevlnç içindoydim! dedim. •lniz, ya pencereden gireceksiniz?. 
Scvıncimc rınyan yok! , Hayır •. '.Kuyudan dışarı çıka. 
Beni t ebrik et.st-tUzO!., bir halde baktım. DUnya.dıı no er. , _ - Höei, me:s.ı var mı? Seıı me. cağız ! ! ! ... 
Şl ll gtlzcL Mediha Jştc bıı g cc kekler de var değil ml?. Bir kndın ~r ne nkıliiız nda.m mışsın! .. l!;ger - :NC" kızıorsun ahbar. Progrn. 

rıvcumun içinde!.. bana Jelmek Uzcre lı8yl~ bir söı yarın gece BUyUkndada h<>ylc akıl. mı adnmnkıllı ağnavnyDD da ena. 
" Kadmm fendi, erkeği yendi,. ver y{ll ben onu katıyım ifşa ede. ~ı~ıklar. Y~ı~:ı.tsan, bu kaanı seni yıces bir şey, yağn;§lık yapmıya • 

rni dlyccekslnlz 'l met vcı hele canımı feda etmeden üyle mUthış ve kurnazca b.ı atlıı_ yım deyı sonıonım. Fena cdorum? 
Bazun dn ( crkcgiıı fcnôl kadını onu cllcrlmle ba kasına teslim C• tış nt~ntır ki, bir ay arka UstU yl\t. 1 - Kapı<lan gireceğiz .. Pencere. 

yendi) olıı.billr. demetcllın. san yınc ilkim başına gclıne:ı:. de, tavanda ne !şlmiz var. Ka.ptyı 
GPrçl Medlhamn akranı d(lğlllm . Ne ise ... DUnyada ne kMlar iıı- . - Benlın admı Mah~ut değil !:alacağız. Bittabi Mari ~; 

Me d ha olsa olsa 22 _ 23 ya.1:arnı_ san vaJ'N o kadar da karakter dit, Agopturl .. Settın gıbl armL•. ben, Kazım imam ve daha iki 
ıla. Jt.,akat, g6nuı mesel ı bu? . vıırdıt,, Bö.tU de pek yalan değil. dum aanneıtorsun ?.. kişi "Burad~ meçhul bir firari var. 

Gönliun, hfila 24 yaşında blr - Nereye gldccek&ııtz? - A~ dil.ha unutuyordlın1 .. Tc , ınış. Onu istiyoruz!., diye içeri gL 
genç kalbi!. - BUyU.kadada bir yerel lofon icın ana parola verdi mi 7 rec~ğb:. 

I3u1sl bann, kaç ynşmda ölecek. - Bu )'er tayin edildi mj T. - Verdi. - Eec 
s in .. diye sorsa. bllA tereddUt ce . - Ha.yır. - Nedir?· - Mari .. imamı görünce tabil 
1ltlp wrlrim : - Ev mJ, otel mi oln00k7 - OOngel.. ~ Adanm imamı zruınedecek. Si7.1 u. 

- Yirmi dört ynşındn! . . - S~n nasıl i!terscn .. Bende. ~ - Ysnl muemule .. Fena degil. )andıracağız. Onlar seni alıp gide-
ÇiinkU ylnnl dört sene onra nizdn pek çok emin bulunmakta• "'"" de wten bu lıallnlc muşmula. cıekler, senin nöbetin de böylece 

ıta olsA g5nlüm dalma y:lrml clört d·r. Dün yine ayrılırken J'lLVRfÇIUI dan farksızsın... blf ôcek . .Ben de ertesı geeeyt ayni 
vasındadır. N EI 1:7lr pıırmnk gl'rl, ne elino bir ytlzlilk lira sık1'lrrmı - - ~en ffrdl'ğe benıeorsan, ben yerde Mediha ile geçireceğim. 
r,ir parmak ileri. şnndır. ne m111tmulayıı bento:ememi mnalif. - Beni ne yapaCtıt.la.t? 

Hani şu kadmlardan dn az eey - Vah zavallı benim paralar.. fihar Jtrbul e<'er1ru. - Dehlzc atacaklar! 
~ekmemiş dcgilim. - Vah zıwalh h<>tanın , papasın , - Blhtltte ... Ben <:okton kabul - Nasıl denize!.. 

l{U ·Uk yaı;tnnberl onlnr yUZUn. mUtea.hhidhı paraları... O tuhnf ettim. KadınlRrın v .. nlf.kforl hllkilnı - Ne yapacakları vn.:r nıı! .. Ar. 
•Jerı neler çe ktim, rı Oler! .. :f.)çılara drığiI,. Bari sendeki pArtılat suyu. h•'" hııldn ' 'rrfnrl"'lf'r. kadaşlarla lbcrabr clhiibUr cemaat 
>:rıı gi tmedim; sopalar mı yemedim nu çekmeden ne olaca.lı: iSc olSn... Şimdi benJ mnıe ! Biz t hll bu l.etıınbula inerBthlz. K.oca 13.iŞll gQ.. 
tlamdan mı atlamadım; ınezardali Yoksam galiba, bitlm hanı mlnö ''Marl" deen kadının evini trilml - ıı:elll , h le benim paracrkla.nmla 
mı kaçmadım, Çapkınlıklnmnın koymak, mada.ırlın ~'ıllannı tıaL yoruz. bir gece geç.irdiğin kil.fi gelmiyor 
hepsinde muhakkak başıma bir kıı. mak da icap edecek... - Ne blleeetuı. l'aln~ Adada ınu ? •.. 

BUyUkadada benim l>yle mUrta. Nizam caddesinde olduğunu blllo.. - Son.ranı onu artık bir da.ha •.a v6 bela geldi. ~ 
AbdUlhamid zamanında bazı da. sip, tanrdığmı bir yer yoktu. M'll'.I- nuı. göremlyeceylın. 

'.r<'lerdn bir ".kaza belA. sandrğı., dah Kaznna sordum, O da: - .A.lA, SW yarın birlAlne takip - Senin de !kalbin tutuştu gali. 
vardı. tsiın tuha.f•ma gttmişU de - Vallahi senin iStMlftn elcU. ettireceğim. ba. Kısmete lxığlı, M'aamafih bu 

de ele alnca-ız bir v. er .vok .. de. v.a--.ıa imam •Me B krsmet de senin elinde. sormu tum. Bana: "Bazı memuT • 6..... - ~ m ••• u ~ 
lnr emniyeti suüsömal <ldcrlersc dl. acizanemces muvafık olmalırlır. - Benlm climde mi buyurdun! 
zayi olan narayı bu sandık öder!,, Mlişkillümüzü de Y'no Medfhıt - O ltadu budala değilim.. - Evet! .. Ev:l Emniyet Sandt· 
dfldiler, ''Kaza lbel! sandığı,, diye halletrnlş. Agoba: "Btr thUyu Aylal'08. Nıieletce bekledlğ.im, uğ ğma 1potek cdc:rıilii, My'lece onu 
tıunun lı:in f!Övliiyorlarmış. Mari var. BUvUkncfadn fi~ odalı btr runda bln liradan fazla sarf ettiğim belki bitkn.e ~ daha görtır _ 

Ag<>p efen<l.i Modihayı galiba 
eok beğeruni§ >0laca1c kl onun da 
etekleri uçuyor. Mcdlhanın tabia
tını, huyunu bilmesem az dahn bi.. 
zlın ihtiyardan şUphcll"nmcyc bq 
lıyacağun. 

TokaUıyana gidip gclmol r; ta. 
dei ziyaretler gibi mernııimden 
ROnra Agr,pla Mediha kısmen ıın. 
laet.ılnr. 
Kısmen diyorum ; çünkü §iındL 

ilk ancak, Barıycr. BeY'koz, Ada. 
lar gibl glindUz geuneleri vtılti o_ 
luyordu ; henilz aralarında gece 
misafirlikleri ınevcu.t değildi. 

••ömrü olan herşeye nail olur!., 
derler·. Derler ama bu söz yalnız 
herşeyi yapnııya nıtiktedir ola.bilen 
zenginler için olsa gerek. Cün&U, 
tecrUbcrnle aablttlr: yalnız ömUrlo 
hiç bil'ley olmuyor. 

Nihayet işte gece misafirlikleri 
de vuku bulmak fizere ! .. 

Agop Medihadan yarın akşam 
Bll.;11.kadada kalnıak için söz a.lnuş. 
Sevinçle bana geldi: 

- Ka Mahmutcu~. dedi fkL 
mttln de g5zU aVdin olsun 

- Olsun bak~lmı Agop
0 

çoııbaeı, 
dedim. ne var?. Piyango mu !:ıktJ? 

- Onun gibi birşey!. Medih"' 
yarın nkşam artık elimfaclc .. 
~cvinaim .. Sevindim ama, Ago. 

bun \"Üzün" dC' şöyle knlbi kmk 

ev t11tuvor. Evtle 'kendls1n<1en baş. hele birkaç defa beni mnğlfıp eden sün. 
kn kimse volttııt. Ornvn gideri!... bir kadını, böyle avucumuzun içine - Ben aklımı ka~ırmadim?. 
demiş. düştU!U bir sırada artık k~rtn' - O belli olmnz. Yalnız 1.ilmi .. 

Erf-.ı "''n A .......... bıi lıand'm ., mi oyahyan bir sey var. 
9' ,. \1 flJE.V!I n'll)'bl • • N ..... T 

~otırmn:kle beraber beni de hayli - Ben olaam kaçırmam; ama - e var Al •• 
•• ,...,1.uttu. i ı - Eğer Tokatıiyanda ticaret 
~vnl protramı ı z yapıomunuz.. te7Jk 1 - Ka Mahmut böyclğim. dedi. -Dinle! Mediha {le Marlnin eren unuttuğun tezkereye 
.. .. d""'a bUtUn pl°'•Jn-- _A,_ , _\. . i ,.,~_.. .. baluruş ve senin KUrkçU hanı sa-
~ Ull ..,. .__., .. ~ evine gidect111.sın z. ~unu aç sa.. lı"bi A~b ld··.ı;..· 
voluordu. Toke.Uiyanda otururken km içme! Midem hastadır; içki 

1 ~u 0 "tiunu anlamışsa. ... 
d••an ,.tkınu.ı·ım.. icap e•-'•idl. y k - O va.kit he olur ld? .. ...,, ,. -o.... -.. t-yorum dersin. o sa seni 11ar - N <' olnctık. Biz gelmem.en 
Bı.&im I<Ur1'çü hanının Ucaret .h()Ş eder. Ağttn açtk kalır: karış. önce mUkmnmet 'bir dayak yeme. 
twerelerlrtl masanın tl8tilhde bı. aıam hı! ğc ş'mdiden hazır ol .Agob efen .. 
rakmıyaymı ~. - Rakı değil, orada su blle içe.. dl ô~tum. Ben senin Yerinde ol. 
Renılın beınbeyas oldu. cak adamlardan deifJl.tndlr. Hara. sam, lll1kama, her ihtimale ka.reı 
- Medllıa herhtı.lde bunlAtı g6• rd'tten öl&em do patlasam da ağ. bil1taç fanill giymeyi ihmal et • 

fnllıttilr, Ne yaptın ıtersem, bunak! v.ıma su bile koymam. • metxlim. 
diye haylurdan.. ~ah on beş _ Hııh ~yle. Ertesı sabah şL (Deuamı 'Vm'') 
günlük mesaimiz galiba boşa gidi- ---~_....;...;..__""":'":i":-:--:-:---~..._----...... --.~:..::.;:.::.::~~~ 
yor. _., MOBiLYA MERAKLILARINA --.. 

Fakat Agop ben! temin etti: ..:andalyalar, Karyolalar, Pottmanıoıar vesaır bet Devi 
- Hayır, dedi... Katiyen P · 9t1r mobilyalar falırlka ftyatma satüıyor. 

meml~ olduğuna eminimdir. ~ • M · 
ıı:nm o, pencereıım lhıtınde oturu. Asri obi lya Mag..., azası 
ordu. Benim d~ clal> içeri rt~ 
mt"klllim de bir Mrtiyeden ful& ıUmeı Funı 
11UrmcmJşUr. 

- ~i ... Mademki g6noedi, iki
ml~c de geÇmiş oı.un, Mediha be .. 
nlnı Kürkçü hanında yumauem 
oldutunu bilir.. Sen de kendin\ 
Parlsten gelmif gibi göetermiftin, 
Eğer ticaret tezkereni gönnUt ol 
81\ydı bu iş berbat olmu• vo büUln 
mıuırnflnnmrz ~a gitmiş ola .. 
cnktı. 
-He!, 

lıt1anbtıl linapaşa ~oku90 No. 66 Telefon: ZS'°7 

r Halk için ynzılmıı, tıbbi eAer. kndmınrda veerkek'lerde .... 

BEL SOGUKLUGU 
Ha8ı.lıtı • '.l'Wff - 'l'Nla•t ~ tutulma tnııM !.'arelert, ,.._s Opetat1r Dr. 

Oarr.r Tayyar 

INKll.-AP KIT~ "~VI 1 
... --·~----......... llılıi ........... _ -

ya. Rüstem, hayatta aldatıl. 
mı,t bi" zavallıdır. 

- Ne demek istiyorsun? 
- Haberin yok galiba: 

Ahme'ı: paşa onu aldatmıs. 
- N" gihi.? ! ~ 

Feyzullahın kazanması ihti • 
malinden bahsediyordu: 

- Yeniçeri ağasmm yele
ni bugün kazanmazsa kendi
ni öldürür. 

- Bu da ne demok11 

,Yazan: lskander F. SERT,EUI 

• 111 • 

- Rüsteme ~onderdiği 
kız, Rüıtemin sevdıği kız de
ğilmif. Onun yerİnt> bir baş
ka Mncar cariyesi gönder • 
mi•· 

- Ne d~mek olscak. Fey. 
zullnh sarayda bir kadına 
tutulmuş. Şimdi o kadın da 
saray pencerelerindf"n hu ya. 
rı,r ıeyrediyormuf. Eğer Fey 
zullah yarıfla birinci ıeline, 
padişahıt yalvarıp ona vara • 
ca~nuş. F eyzullahl!P. böyle va-

- Ya şu kırmızı kısraktı 
süvariye ne dersin? 

- Rüstemd~n mi bahsedi. 
yorsun? 

- Evet .. binlerce doğan
cı arasında nişancılıkta hi • 
rinci gelen Rüstenıin yarıı
ta da birinciliği kazanacaiı
ıu umuyorum. 

- Tail kuşu her zaman in. 
sanın omuzuna konar mı sa. 
nıyorsun? 

- Onun gayreti fazladır 
şimdi. Yeni evlendi .. sevgili. 
ıine kavufıu. Paditah kendi 
sine bir köşk verdi. Ytirelin. 

de bir endişesi yok. Bütün di 
leii yarıtta birinci ıelmek -
tir. 

- Gönlü ferah, derdi az o. 
lan adam yan!ta icazanır de 
nıek mi istiyorsun? 

- Oyle ya. A~ın üstünde 
hiçbir ı•Y dütünm:yen adam 
yarışı kazanabilir. 

- Öyleyse aldanıyorsun .. 
Çünkü. bu memlekette Rüs • 
temden daha zavallı, daha 
dertli kimse yoktur. 

- Ne dedin? zavallı .• dert 
li .. daha yok mu 7 

- Sen bana inan dedim 

- Haydi be, sen budalaca 
konuşuyorsun! Rül'tem, sev. 
dii?i kızı bilmez tanımaz 
mı? 

- Cok benziyormu9 .. ta. 
nıyamam1,. 

- Bunlar ortalıiı kanlflır .. 
mak ve bilhassa yanşta Rüs. 
temin zihnini karıttırıp ceaa 
retini kırmak için uydurul • 
ımıt 9eylerdir. Bu dolaplan 
her yarııta çevirirler ama yu
tan oluna .• 

- Pekala sen inanma! 
Bir hatka tarafta iki kiti 

adetmif. • h 
- Çocukça bir it. '!'adı~a 

vermeden, ıaraydakı ~rıye. 
lerden hangi biri kendı ·~
sile bir yabancıya varabılır? 

-Biribirlerini seviyorlar -
•• F ey.zullah birinci geldiği 
za~an paditaha yalvanr •. 
MalUınya, Yıldırımın en za. 
yıl tarafı, kotuda ve nişpncı. 
hlcta kazananları taltif et • 

mesidir. (Devamı var J 
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25.8.1941 
12.tS Ajana '°-4Ci Bir balk " 
ıa.oo Ra.ftf Tllrküaö ~ 

oariaW öğreniyoruz 

Güzel, 
Sağl 

~as~dıkça_ At yarışları ve işta~ l s .• :; .Kan3ık Emmller 
prosram Türkttııl.i 

18.03 Dana ll ,00 Ziraat 

mtlzlğJ Takvimi Bu seneki tarakki iki yaşındakı Ingiliz tayları 
yil2: tutan lik m&çlan r.raamda yen ı koşusu sürpirizli oldu 

18,8'1 SPrbeet 10 21.10 Solo 
daldl.a ~kılar 

18.(tl Mandolin ~ı.ıs Kıırıu~ma 

Kuarteti (Rot beş) Futbol mevsimınln bu srne büyük 1 
mcra.sımır 14 cylıJlde aı:ıı~cağını he. 
plrfıız gazctt'IC'rd<' okuduk. 

Bu a nekl 'aal vct ?- ı unun dı(;cr 

SGn-elere nısbctlc d:ıha programlı. 

munU>..za m ve g uz 1 olacat;mı belli r. 
~ t>marelı r ahit '>ldukça muhak. 
kak ki gönlnmtız ferahlıyor. 

heyecan bulacaktır. Nihayet futbole ~ .. ,..,, l 
bir hareket, bir canlılık gcle<'ektir. 
Temenni edelim ki dUşm ğe ytiz tutan 
futbol kalitemiz de, geçirdiği devre
oon kurtulaT'ak ileriye doğru bir hanı. 

19.00 Furl san 
19.30 Ajanı 
9.ll'i Futl sau 

ıo.~~ Radyo 

21.!5 &nfonlk 
program 

1 2.80 Ajanı 
lZ.45 Dans 

Ba§langıç .çın ajanlığıı tasavvur 
ettıği program, diyeb.lir lz ki şimdiye 
kadar hlçhir sent'YC n:ısip olmamıştır. 

Bu ~ekllde bir başlangıç tertip etmeği 
dUşünr.11 klrrllfllerln hUsnil nlyetıne 

inandığımız için m,.vslm!n de mun. 
taurn geçeccğınl umuyoruz. 

İngllteredc talbık edıl"n usullerin 
aynı değilse de kUçük mikyasta t.akl'· 
di yoluna sapılması elbette en doğnı 
hareketti. 

Lik maçlarının ayda. 3 hafta oyna. 
nıp, 4 Uncu haftanın (İnönu) ş!ldine 

haarcdllmeııl birçok noktalardan fa:r
dalıdır. 

Sporcu dinlenme zaıxıanr bulacaktır; 
seytrci yavaı:ı yılvaı:ı ycımasaklaşmağa 

ıe yapmak fırsatını bulsun,.. 

Bu s"nc C'D sevinilecek §ey, ikinci, 
kUme rnaçlarmo. daha fazla ehemmı. 
yet verilmiş olmaBidır. 19 klUbUn iş .. 

tirak edeceği bu küme maçları 4 mm. 
takaya ayrılacak ve rnıı.çıar pazar sıı .. 
ba.hları Şeref ve Fenerbahçe stadla... 
rında yapılacakbr. 

Bu şekilde, futbolcular muntazam 
sahalarda oynanmak imkAnını elde 
edecekleri gibi, bu maçlar §llphe yok 

k i daha çok seyirci do kazanacaktır. 
Velhasıl bu sene futbolde kalkmmağa 
do~ bir hareket seziliyor. 

Bu hareket ln§nllah tavsam:ız da 
bu sene futboıUmUz oam:na iftihar c. 
decek vesJleler elde ederiz. 

'. T. OGET 

Ankaradaki hadiseli maçtan sonra 

Verilecek cezalar 
Ceza h~ycti Gençle. bir ıği • Beşik

Clll§ maçının tetkikini bitirerek rapo. 

nıpu umum müdUrlllğüo vermiştir. 

Umum müdür rahatsızlığı dolayısfle 

mezun oldu~ için cezalar tasdik edil. 
memlııtır. 

Mevsuk membalardan adlığtmız ha .. 

berlerc göre, raporda cezalı görülen 
oyuncular ve cezalar §U şekilde tertip 
edilmiştir: 

Be§iktn§lı Halil ebedi boykot ... 
Gençlerbirllğindı:ın Mustafa, Beşik. 

t8§tan HUsnU, Hakkı, Şllkrü, Rıfat 

altışar ay, Bcşikta§&Jl Hüseyin 3 ay. 
Gençlerden Ahmet, Be~ktaşan Şa. 

kir ikişer ay, Şeref bir ay, Gençlerbir 
llğinden iki oyuncuyıl da ihtar veril. 
mi~. 

Hır.kem hakkında, ayr:ıca yüksek 
hakem komitesi tahkikat yapmakta
dır. 

istanbul kürek şampiyonlu
ğunu Galatasaray kazandı 

Su sporları ajanlığı tnrafmdan ter• 
tıp edilen lste.nbul ktlrck pmpiyon_ 

luk mtlıabakalan dlln Kumkapı ile 
Samatya anuımdaki sa'ıilde 2000 met. 

rellk dllz hat üzerinde yapılmıştır. 

Yarı§lara Galatasaray Beykoz, Fe· 

norbahçc, Beylerbeyi, Demlrspor ve 
milııabaka harici olara1: İz.mit Kliğıt. 
spor olmak Uzere aıtı kHlp l§tirAk et. 

~Ur. GUneşll kUrckçller deniz kap. 
tanlarının al.fı.kasızlığını ileri sürerek 

yarışlara girm~mlşlerdir. Müsabaka· 

lar daha fazla Calııtasııray, Beykoz 

ve Fen rbasçe kürekçlle1 i aramnda 
eıkı bir mücadele hallnoe geçmiştir. 

'Oç sınıf kUrekçf arasın:laki mUsaba. 
ka.lar neticesinde mUptediicrdc ıı pu_ 
vanıa B ykoz birinci, G?..l&tıısaray ile 

l'"enerbahçc nltııınr mUsav! puvanla ı. 
kinci, bayanlarda Galatasaray 15 pu· 
\'8.llla birinci, Fenerbah;;e 9 puvanla 

ikinci o mu,lardır. Son olarak yapılan 
"e İstanbul şampiyonunu taytn eden 

kıdcmlil r yarışında Galata aray 15 
puvanla bırıncl, Beykoz lı puvanla i. 

kinci, Fcnerbııhçe 2 puvı:nla UçUncU, 
Demlrspor ı puvanıa aördünctl ol. 
muslardır. MUsabaknlaıın neticeleri 
eunlardtr. 

l\t PTEo>tLER 
Bir Çifte: 1 - SoU IG.S.) 16.19, 

2 - l<<'maı (Beykoz). ~ - Semih 
(Fenerbahçt. ı. 

İki çırte: l Etem, Hasan. Ra ıt 
{Beykoz) 14 4.6 İklnc! o.an Galatasa. 

ı devriL'llic;ıUr 

k: ı - ?'.ckAi, S<'zal, Kemal, 

Yorgo, Barbaros (Fenerbahçe) t13,26, 
2 - Necmi, Mehmet, Mustafa, Sadet_ 

tin, Kemal (Beykoz), 3 - Reşat, Tev· 
fik, Petro, Mehmet, Safa (G.S.). 

BAYANLAR 

Bir ÇUte: 1 - Nıı.zlı (G.S.) 11.52. 
2 - Nezihe (Fenerbahç;,). 

lkl çitte: l - Zahide, Nazlı, Su.zan 

(G.S.) 9.43, 2 - Melek, Jale, Saba. 
hat (Fcnerbahçe), 

Dört 'I'ek: l - Nazlı, Zahide, Eml. 

ne, Kevser, Suzan {G.S.) 9.51, 2 -

Melek, 1',itnat, Ncı:ihe Nebiye, Mllzey
yen (Fenerbahç ). 

KIDEl\IULJ::R 

Bir Çift: 1 - Petro (G.S.) H.48. 

2 - İbrahim (Beykozı, S - Seyfi 

( Fenerbahçe). 

İki Çitte: 1 - Reşat, Fethi, Reha 
(G.S.) 12,38, 2 - Etem, Hasan, Ra. 
git (Beykoz), S - SalAluılUn, Nadir, 
SaUl.hattin (Dcmlrspor). 

Dört T~k: ı - Reşat, •rcvflk, Kesim 
Turgut, Petro (G.S.) 11,30, 2 - E. 
tem, lbrahlb, Safi, :Mclunet, Yusuf, 
(Bcykozı, S - ZckAI, Seyfi, Vecihi, 
Semih, ErcUmend (Fcnerbahçe). 

l\.!Usabakaıardan sonra dercoe alan· 
!ara ajanlık tnrafmdan madalye ve 
kupa verilml§Ur. 

ZAYİ - Daday askerlik §Ubeslnden 
aldığım askerlik tezkercmJ kaybcttım. j 
Yenl!inl alacağımdan hU emil yoktur. 

Dadııym Kütü kari~ C!!!lndeıı · ı. 
tr oğlu 316 doğwulu llamdi 
l'elkeıı 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

M.aballesf Sokağı N. CillBi Aylığı 
,. Lira Kuru§ 

K. pa§a Camlı kebir Sel kapısı 44/1 Odalı dllkkAn 4 00 
Yukarda yazılı dük.fi.An 31.8.942 gllnll sonuna kadar kiraya verilecek

t.ir. lhaleııi 27.8.941 gUnti saat 14 de yapılacalından istekıllcrln Beyollu va.. 
kıflar mUdUrlUğU akarat kalemme mü racaatıarı. (7174) 

inh.sarlar U. Müdürlüğünden , 
Yüksek ve mesJek mektepleri mezunlarından 
memur t\lınacak 

ı - ldaremlzlıı merkez kadn.sunda ve fabrika ve tuzlatarmda mUnhal 
bulunan yüksek makine elekt!':k ve inşaat mü~disllklertle yilkııek nıunar. 
Uklara ma~ine, elckttık ve inp~t mUhendialiklerlne ve fen memurlukJarma 

W1p ~-!'!il, 
2 - ldaremı. mt.kez ve mlll.b.akatmda mlhılıal memuriyeUere yüksek 

tabsU görmUş oıa:ıl&r almacağm.ia.D üniverstteııtn hukuk ve iktisat fakUW.. 
t.eıeri veya yUkııek tit'aret mekt.&bI mezwı.ıarmda.n talip oıanla.rın umum mU. 
dlirıügtimüze müracaatım. (7112) 

Dünkü koşulardan 
At yan§larmm yedinci hafta ko§u.. 

tan dUn bllyük bir kalabalık önünde 
Velicfendidc yapıldı. Yine bUyUk sllr
prlzlcrlt3 neUoelcncn kO§ularda mU,..,,_ 
terek bahiste kazananlar mllhlm meb _ 
!Ağlar aldı. Çok muntazam cercyıln e. 
den ko§ularda alman nettoelet' §uıı. 

tardır: 

B.lRİNci KOŞU (lfsndikap): 

Uç ya§ında saf kan Arap erkek ve 
diııi taylara mahsus. Mesafesi 1200 
metre, ikramiyesi 255 Ura. 

Bu kO§UYS. Tarzıı.ıı, M<'liketUlhava, 
GWgeç, Kuru§, SUleyk IDlmll be§ tay 
girdi. Geçen haftanm galibi Tarzan 
yine rahat bir ko§U yaparak blrind, 
MellkctUlhava ikinci. KIA?U§ UçUncU 
geldL 

lılUşterek bahis: Ganyan 200, plA.ae 
125, plAse 100, ikili bahis 2Ml kuruıı 

verdi. 

J:ıUNCt KO:;U: 

Dört ve daha yukan )'tl§ta yerli 
yarım kan tngfllzlere mahsus. Men. 
fesi 1600 metre. 

Bu koşuda Cesur, Neriman ve Ce. 
mile ko§tu, Neriman yarım boy ara 
ile birinci, Cewr ikinci, Cemile üçün· 
cll oldu. MUııterek bahb ganyan 125 
kuru§ verdi. 

CçtJNCU KOŞU: (Satıl} k~osu) 

İki y8§ındald yerli saf kan İngiliz 
erkek ve dl61 taylara mahsus, mesa. 
fesi ııoo metro. 

Bu koşuya Cengiz, Ynvuz, Saron, 

Gazetesi l\flb.l~I 

Bevt)ilu Halk Sinema~• 
1 - Bay tekin Yeni dllnyalarda. 

(26 kısım tekmili birden) 2 - Oct1ur 
Muhbir (Avaııtur). 8 - Şarlo Teni. 
(Komedi). 

Raşit Rıza Th '1frosu 
811 Ak~m Bakırkoy l\JiltlyadfdP: 

- Surt~il> - Knmed' 8 Jl"rdP 

Halide Pi"klu birlikte 

.1 ------'-
güzel bir göriinüş_. 1 1 
Pardon, Bomba is!mlı ~~ tay iştirA.k FENNJ :sUNNEETÇJ 
etti. 

GUnün bu en mühim ko§Uaunda 1 NURİ E$S/Z 
Fahti Atlmm Pardonu çolt güzel bir 1 
çekl§medcn sonra bir boyun farkla 1 Sürat ve Emniyet 
Saronu mağlOp ederek blrincl geldi. \lllra~t yeri: Aksıray Karakol 

Saron ikinci, Bomba UçUncU oldu. ka~l5lllda Husus' D:ılre 

Müşterek be.his: Ganyan 16Ml, pla._ -
se 400, plAse 100, çi!t.e babla 2050, ı. 

kili bahis 4200 kurll§ verdi, 
DöRDUNCO KOŞU: 
(C<.'ntılmen Ko,usu) 

Çocu.klanmzı 

N I N di.ş macıımın1' 
ya, SAN iN dı§ ıeri"l 
gUncle üç defa di§ 
lamıya all§tıntı~~ 
yetışmelewıi tem 
olıırsımu::. 

üç ve daha yukan yaştaki ut kan 
lngUiz at ve kısraklara mahsus. Me· 

ZAYİ - Kemaliye askerlik şubcsln 
den almI§ olduğum terhis tezkeremi 
ihtfyılt vesikam ve nUfürı kAğıdımı 

z11yi ettim, Yenilerini alac3ğımdan c • • ! 

kilerinin hükmü o!madığını ılA.n ed<'. •••••••••"""'" 

saf-esi 2100 m tre. 
Bu ko!;uya Komisarj, Dandi, Kon. 

ca adında Uç at glrdL NeUcedc Ais 
Ak8onun bindiği Dandi birinci, Dr. 
Sefero!un bindiği Komlsarj ıikinci, 

ôzdemir Atmanın bindiği Konca il. 
çUncU geldi. MU§terek bahıs ganyan 
200 kuruş verdL 
BEŞİNCİ KOŞU: (Handikap) 

, 

Dört ve daha yukarı ya§taki saf 
kan .Arap at ve kısraklara mahsus. 
M~a!esl 1800 metre. 

Bu koşuya dokuz at kaydcdilm.1§. 
ken son anlarda Bora girmedi. Epey 
müddettenberi hlpodroır.lanmızda gö· 
remediğimiz Dllndar GUnc!aym Tomur 
cuğu rahat bir koşu yııparak kazan. 
dr. Sevim ikinci, I§ık üçünotı geldi. 

Mü,terek bahla ganyan 22S, plbc 
120, pl&.se 250, p'IAl5e 125 çifte bahla 
475, ikili bahis 900, ütlü bahls 7400 
kuru§ verdi. 

tim, 
Ömer oğlu Er7ln<':ı.nlı 817 do. 
ğumlıı Ahmet ŞOOabettln 
:;ı~manoğlıı 

Türkiye atletizm birincilikleri 
Kadıköy stadında yapılan 

müsabakalar çok 
·müntazam cereyan etti 

Atletizm Federasyonu tarafmdan 
terUp edllen e.tleUzm birincilik mU. 
88.bakalarmm finalleri dilD Fenerbah,. 
çe stadında bUyUk bir ~Ul.iabahk önUn· 
de yapılmıştır. Muntazam bir oeklldc 
geçen rnllsabakalarda iyi dereceler et. 
de edilmiş ve 4x200 metrede TUrklyc 

rekoru yenilenmiştir. MUsabakalarda 
birinci glenlerin dcrceleri ackntlon sa_ 
yı cedveline göre besa;>laDml§ ve ne. 
ticede SOS puvanlıı tstanbuldan Rıza 
Maksut 1500 metrede y,ilDUn en yUk· 
sek derecesini yaptığı için birinci acı. 
dedllmi§tlr. Teknik neticeler oun. 
lardır: 

100 metre: ı - Cezmi (1atanbul) 11 
2 - Sabahattin (Ankara) 11, 3 -

Vakur (İçel). 

:?00 Metro: 1 - Muzaffer (İstan. 
bull 22.6, 2 - Cezmi ~İ&tanbul), S -
Sabahattin (Ankara) . 

400• mr.tre: 1 - HUseyın (Zongul· 
dak) 53, 2 - Remzi (İstanbul) 3 -
İbrahim ( İçel). 

800 Metre: ı - Rıza Maksut (İs
tanbul) 2.018, 2 - Kemıll (Kocaeli) 
3 - Ahmet Clstanbuı). 

1500 ~tre: 1 - Rıza Maksut (la. 
tnnbull 4.10, 2 - İsmail '(Ankara), 
3 - Edip (Ankara). 

5000 l\lctrc: l - Eıırct (İstanbul) 
17.31.4, 2 - Behzat ' Eskl~ehir), 3 -
Mustafa (Ankarn) . 

100 Metre manlalı: • 
mir), 2 - Yavru 
KAmll (Ankara). 

400 metre mııntah: 1 R t ( An· 

kara) 59, 2 - KA.mil {Ankara) 3 -

Ziya (E\!2ığ). 

mıı: ı - Ömt>r (Esld§ehir 675, 2 -
Muzaffer Clst.D.nbul), S - Melih (An

kara). 
GUUP.: l - İbrahim (Ankara). 13,17 

2 - Jeba. (İstanbul), 3 - Arat (Kon_ 
ya). 

Clrld: l - Kemal (İstanbul) 51.59, 

2 - ~t c~k&ra>. s - Şerit cı... 

tanbul), 

YllkS(>k: l - Jerfi (Ar.ktı.ra) l.80, 

2 - Selim (İlltanbuI), 8 - Jeba (İs· 
tan bul). 

Dtıık: l - Yavru (İstanbul) 37,67, 

2 - Hayri (Ankara), 3 - Arat 
(Konya), 

'ınk: 1 - MubltUn (!stanbul) 3,50 
2 - Halit (İstanbul) 3 - Süha (İz
mir) . 

09 Admı: l - Yavru (İlltanbul> 

13.89, 2 - ömer (Esk!§ehirı 3 -
Dakur (İçel). 

Çekiç: ı - Balçı (Ankara ı 40.45, 

2 - tıya.s <1~1). 3 - A\AetUn (İs. 
tan bul). 

4~00: 1 - Muzalfrer, Sabahattin, 

Turan Ekibi 1.33.i Uc yeni Türkiye 
rekonı yapm~br. 

T. tŞ BANKASI ·1' 
Küçük TasaTrul hesapları 1941 ikr~';:;r) 

KEŞlDELER c Şubat, 2 Mayıs, J AğustoS. 
tarthlerinde yapılır. 

• 
' 

Müsabakalardan • onra atletlere o. , 
limpiyad seremoniBI yaı;.ılmı§ ve mü· 

ktııatlar tevzi edn.rnıııtı:. İWİl•ı•••••••m••••ım•HBmllll~ 

Den'zli Sıhhat ve içlimai Muavenet 
Muhammen Muvakkat 

bedeli teminat 
lira K. iira K 

2050.68 153.80 

3486,15 261.46 

Beher metre 
mikA.bı için 

lira 
23 

Mamul kereste 
miktarı M3.D.M 

89 160 

151 572 

kerestenin verıle. Kerestenin tcslllJl 
ceğı ormanın adı edileceği istasY0l 

ve mevkii veya yeri adı 
Çivril Alçaoluk or • Çivril istasYonıJ 

mam 
Dc.nlzli l{ökderc or. Denizli tstaSyonıJ ~ 
manı 

11836.44 887.73 24 493 185 Hayriye ormanı üzerlik ısıasro11~ , ..}, 

1 - Denizli merkezl.ııir: muhtelif köylerilc oamıı çlfWğindekJ C§hrun menkule ve Bulgıı.rfStııılll'~I 
Çivrilin köylerindeki me?l4ul aahıslarm evlerinin inşaatında kullanılmak Uzere yukarda t>ed~ell J, ~ 
kereste miktarı, taiuıls edilen ormanın bulunduğu yer, tcsılm IBtasyonları göslcrllcıı keresteler ~l 
nm açık ve 3 numaralısU'.tn da kapalı zart usuıııo 15.8.941 tarihinden itlbnrcı:ı 15 gUn mUtidcUe 

~~ ~ 
2 - Bu kcn::stclc.."'in cbadllc fenntve idari şartnamesl hor mahallin sıhhat mlldUrıllğtııı#· 
3 - İBteklllerin lUzumlu evrak ve veslkalarmı noksansız ole.rak komisyona ibraz edecolÜ 1 t-' ı 
4 - Kapalı zarf usullle yapılacak ıhaleye ait teklll mektuplan 15.8.941 tarihinden 31 s.94 u ,,,,, 

nizli slhhat mUdUrltiğf.indeld komisyona verilecek ve ihale gUnD olarak tesbltedllen 6.9.9•1 gtlll 
açda.caktır. d~t-411" 

5 - AQ?k ekS!lbileye ait Uıalede kapalı zarfla yap:lan ihalenin akabinde icra edilecdiıl (1ı 
mezlrllrd& muayyen CJatte aUıhat müdürlüğündeki komisyonda haZil' bulunmalan U4n oıuııut· 


