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Ruzveltin Papahk 
nezdindeki mu

messilina bir takı 
1 projeler verDdi 
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. Londraya göre 

Ba proıeıer 
Berllllla llllam. 

eıer~dlr 
----<r--

Viktor Emanuelin pro
jesine göre lngilterenin 
arazi atasüne riayet 
edilecektir·. Ancak tn. 
gilterP, de .c\ vrupa işle
r;ne her türlü müdaha
leden feragat etmelidir 

/..ona'lra 22 ( A A.) - M. Tay. 
lor ile k~inal Maglion'un vekili 
Monsenyör Montini arasında.1.d 
görüşme. mihver tarafm~an reıs 
Ruzvelt 'in mümessiline bır takım 
projeler verilmiş olduğu farazi. 
yesini takviye ed~r görünmekte. 
dir O derecede ki M. Taylor'un 
Anierikaya döndüğü zaman! ~· 
Ruzvelt'e kendisine ifşa edılmış 
olan projelerin annhatlarmı g~. 
termesi mümkündür. Fakat bıla
kis Lizbon tarikiyle Romadan 

(Devamı 4 tlncllde) 

Londra bUdlrl1or: 

·Kırımın 
muvasala 
hatları 
kesildi 

lo9110er lmoııu
ld ..... almak 

ize redir 

.Almanlar Leningrad 
eepheeinde geri 

çekilciller 
Loadra, D (A.A.) - (B.B.C.) 
Koekovadaıı buraya ge:en haberler" 

göre Smolenııkin §imali prkt ve ce. 
nubu prklalnde Jelnio u Yarçevoyu 
zaptetmi§ olan Ruaıar, flmdi Smolenıı. 
ki iatirdat etmek Uzere tulunuyorlar. 

Almanlar, Leningracl cepheainde 
geri çıekllmi§ler, Rurlar bir kö~ va 
daha bazı mevkileri latirdat etmi§ler. 
dlr. 
' Almanlarm Odesayı zı:ptetrnık: 1çln 
yaptıklan nevmldane teıebbUsler pUıı
kUrtUımUştUr. 

Karadenlzin ıtmallr • vaziyet ka • 
ranlık ise de Alman!- r Kırımın hariçle 
alAkaamı kest!klertn: iddia ediyorlar. 
Bu haber doğru olar bile ka U netice 
Uzcrlne tesiri olamaz. 

Bitaraf kaynaklardan gelen haber. 
lere göre Rus hUkOm,.t merkezlnde 
lam bir itimat hUkUm atırUyor. Bu 
1Umat fU ııebeblerden ileri geliyor. Al. 
manlarm insanca ve malzemece kayıp 
lan mUlhigtir . Almanya bu kayıplan 
teli.fi edemez. Vaha Ru111ann da 

zayiatı muazzam ille de R usyanm in. 
san lhllyaçlan J..lınanyanmkinden da. 
ha çok ve büyüktü ·. RCJ1lar maıume 
ihtiyaçlarını da tr:.;illerı ve Amerı. 
kadan kolaylıkla le .in edebilecektir. 
Garpte kuvveUl bir İngiliz ordusu 
mevcut oldukça, rark t :. da hlklm!yet 
lelllll olunabilecektir. 

BiF deniz macerası 
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Yazı itleri Tel. 23872 Fiyatı 5 KURUŞ 

Bu akşam Ramazan 
Türk milleti, bu sene de ramazanı 

emniyet ve sükOn içinde idrak ediyor 
ikinci nrti••zdald lmıı-•JI kesip 

salllamalarmı olE•J•Calarımaa 
tawıı1e ederiz 

Ramazan bu akşam başlıyor. Bu 
aqam camilerde terav~ namazı 
kılınacak ve gece sahur yemeği 
yenilecektir. 

Türk milleti, hudutla.rmm etra. 
fmda cereyan eden müthiş ve 
kanlı mUcadelclere rağmen, bu 
sene de Ramazanı emniyet ve sn. 
kWı ,.içinde idrak et.mjş bulunu. 
yor. Bu büyült nimeti milli birli• 
ğimize, şanlı ve kahraman ordu. 

muzun :kuvvetine ve .Milli Şefimi
zkı. yübeık sevk ve idare kudret 
ve kiyaectine borçlu bulunu~ 
ruz. 

Gufran aymı ibadet ve hU§u :i
çinde geçirecek olan okuyuculan. 
mıza Ramazanı tebrik cdeliten, 
yurdumuzun emniyetini temin yet' 
1unda büyük lbir gayretle ~ 
Hava Kurumuna her fırsat ve ve
•ile ile eMien gelen ya.romu yap. 
manın dini bir vazife kadar kudıııi. 
yet aldığr gilııknie ~ığmnzt 
ıbatniatınz. 

· ı.ııldremız 
İkinci sa.yfamızm haşmda oku. 

yuculanmıza bir imsakiye takdim 
ediyonr.z. Bunu keserek saklana. 
ruz füm•azerwJa iftar, .imsak ve 
namaz vakiUetini öğrenmek için 
mtiracaat edebileceğiniz en doğru 
bir :mehaz elde etmiş olununuır.. 

reaer , ...... 
--o-

Cami ile harabar 
birmueızin de yandı 

---0--

bslz llal•••ar 
478 lllfl 

Dün tafsilitiyle haher verdiği
miz Fener yangnı.mda 94 ev. 2 ca• 
mi, 1 meacit ve patrikhanenin bU. 
ro kwmlan bulunan binanın yan. 
drğı kat'iyetle teebit edilmiştir. 

Alxlisuba.şr camisinin müezzini 
olup mezkur camide yatan 70 ya.. 
şmda lılehınedin de cami ile bera. 
ber yandığı anlaşılmış ve cesedi 
çıkanlmtştrr. İnsanca başka .zayi• 
at yoktur. Ya.ngmın patrikhanede 
elektrik kontağlndan çıktığı anla
şılmıştrr. 

Evsiz kalanların 129 ailede 476 
kiti olduğu anlaşılmış ve bunlar. 
dan muhtaç olanlarm Lakin, iaşe 
ve ihalelerine belediye ve kwlay 
tara.fmdan müştereken başlanmı$. 
mışt.Ir. 

Mısır 
hududunda. 

Baltıktaıı Ka~nlze kadar olan .-rk ceplleMDclekl bare~tı gösteren harita 

iki Mustafanın bindiği sandal motörle • 

iki mihver 
tümeni 

püskürtüldü 
-0-

yetişilerek parçalanmaktan kurtarıldı , Surıye 
da~:nd:ı~=ö~tç~::y::ıh :.r;~~~ be1'aız atlatabiL Muttef ikler safı da 
bir macera geçirmişler ve bu me. ı::ı..t~= deniz macerasının harp edecek 

Bir garson 
Ba saball 

Arkadaşını 
· bıçakladı 
Yaralının vazı . 

yet ı ağ1r -
(Yamı 4 UDcücle) 

Mahmut oğlu lıluetafa ve Raşit 
oğlu Mustafa isimli iki sarhot, ol• I..ondra, 22 (A. A. ) - Beyrut • 
dukça sağlam bir sandala binerek tan geleıı, fakat buraca teyid e. 
denize a.çılmJ§lardrr. Sandal Ktt• dilmiyen haherlere göre ~ 
kulesinin 200 • 300 metre kadar ,~lh9.ltinin riyasetinde yeni . Sunye 
ile11Jine geldiği zaman aularm es,.: ~ahin.esi teşeltjcül etmittir. Bu 
reyanma kapdinı:ş ve iki Mııatata. kabinede milli· parti milat.esna ~ı· 
nm bütün gayreUerine rağmen ier partiler temail edilmektedır. 
Hayrnızada .ia~etine doğru 1 Bir müdafaa vek&leti kurulmuş 
süraUe ilcrleme'-e baflam~ "- l'e başına da Abdülgaffar Ertaş 

Sandalm içinde bulunafılar teh. getirilmiştir. · , . _ 
likeyi anlayınca. et.raftan imdat Suriye re;sicumhuru neşrettıgi 
istemeye başlamışlardır. beyanatta, Suriyenin diğer Arap 

Nihayet saat 13 te betinci §Ube• memlc-ketlerile birlikte ~_ü:tef'il· 
ye ıu haber verilmittir: ler saflarında ha'r.bedecegını bil • 

. <Devamı 4 tmclde) dirmililr. 

Sovyet lebliği 

Kiyefi 
tahliye 
ettik 

İngilizler 18 tank, 21 
kamyon tahrip ettiler 

Londra, %% (A.A.) - (8.B .C.) 

Mı.sırın hudarund:ı ceNyan eden hs . 
rekat hakkında Lo .. dray!' gelcll mu • 
temmim mal('ımata gıjrc 1ngillz zırh\. 
otomobilleıi ve bir !stlk~ar kolu, Sol. 
lum kayalıi<larmm 3 ve 12 mil cenu. 
bunda iki dUııman tUmE:nlnln mllvazı 
olarak ııerı:ımekte bu1~du#UJlu ba • 

ber vennlftlr. 
Derhal harekete geı:t>n 1ngillz tay • 

Londra, %% (Radyo aat 7 ,15) - yare, zırhlı otomobil ve piyade kuv • 
Dün gece neııredilen Sovyet reaml vetıerl, dU,manı pilAlı.Urtrnll§lerdir 
harp tebliği: Kıtaatumz. dlln bUtlln lngnlzler hiçbir tank kullanmaDllflar 
gün bütlln cephe boyuncı fiddeW mu. dır. Her iki d'Jıman tümeııinin 40-45 

hanıbelerde t ulunmuf)ar ve QellD çar tankı ne Jı:tuınıııonıar tçtne b'tıdlrllmi§ 
pt§Dl&lardan sonra '&Oyef! tahllye ey. piyade ırunetıeri vardı Dnşman 18 
ıemiıterdlr. :>Un 24 tayyare kaybet. tank. 21 kamyon kay~Je"ek 20 • 

memı. ••nW, 60 ~ ta,,.ıul 1 .. .ır ~ çekUnıf'te ....... 
tahrip ~Dt. bJD11Fr t ngWz •atı ~rkaç kare. 

FinlAndlya körfezinde, bir nıı harp yoadgn. ı bombuı41ı~ ve ltlr kaç a·. 
gem~ m&JD& çarparak batmlfbr. ıı:ıı t119*ıiıNID i~ • 



H A BE F. .... Fk<:t1M ~nstnm 

Agağıdaki cetrJeli ke,.:p sa!..l ananız Ramazan irincle iftaı 
·r.15ak ve namaz vakitlerini icaLında en doğru olarak {adı a manlar • • •• , .. k L • • 

tayındc b ... ç 'a çe .... ez .... nız 

oruç NAMAZ V AKİTLEIU 
··çteşti 
~ 

ımsfik iftar müddeti sabah öğle ikindi y:ıtaı Biletçilik yapan c s. d. s. d. s. d. 

" . 
,ıO 1a.os 1&,55 

1 1 
2 11 4 ~3 

l3 1 
12 3 51 

4 1 13 2 49 
5 il 14 18 4 

17,59 6 1 1:> • 
7 il 16 58 42 
8 il 17 b6 39 
9 il 18 54 36 

10 1 19 o2 ~.3 

11 20 50 3J 
12 ı. 21 49 28 

i 13 il 22 47 25 
l 14 il 23 45 22 

ı 15 1 24 43 19 
16 il 25 42 17 

l il 26 41 15 
18 il 27 39 11 
19 1 28 37 8 
20 1 29 ::s 6 
21 1 30 33 3 
22 1 31 32 1 

~il 32 30 12.58 
33 29 56 

25 u 34 27 53 
35 26 51 

.. d. s. d. s. d. s. d. 

4,28 I 12,011 ıo,32 I 19,37 
291 61 301 36 
aoı 61 29 34 
311 61 281 33 
aıı ~ı 211 31 
,,,., 1 29 .Jo 

311 51 2J 2!i 
35 ~I 23 26 
361 2- 24 
371 4 211 22 
381 4 201 20 
391 3 18 19 
401 

~! 
171 17 

411 161 15 
421 15 14 
431 ~I 141 12 
441 13 11 
4..,1 ll ~\ 9 
461 8 
471 9 7 
481 ıı 8 5 
49112 7 3 
5aJ 12 1 4j 1 
51112 1 3 19 

kadınlar da 
tman olma • iç 
ı a bekliyor ar 

Kadıköy • Üskildar trnmvaylan 
işletmesi evvelce verilen karar 
mucibince k:ıdm vatmanlar istih • 
dnmma başlamrştır. İlk olarak Uç 
kaum vatman idnrece namzet ola.. 
rak kaydolunmuş ve bunlar stajs 
b:lŞlıunışttr. Kndm vatmanlar 
şimdilı:k tecrübe dcvr&inde bu -
Junmııktadır. Bununla be'?'nber, aL 
dığmuz maJUm.a.tn göre kadm vat
manlar bu } eni iş ~inde de er 
kek arko.daşla.nndan aşnğt kalma
maktadırlar. 

26 1 
27 1 36 

52 I 11,59 ı 21 18,59 
531 49 11 57 

25 49 51 I 50 :15,00 56 

23 46 551 59114,591 ~ 

Şimdiye k.ııdar Üsküdar • Kadı. 
·öy trnmvaylannda biletçilik ya • 
pan knd!ll.lnrdan bir kısmı da vnt
mnnlü yn.pnağıı taliptirler. Fn • 
kat bunlarm da ilk kndm vntman.. 
lıum yet.i§Inesini bekledikleri gö.. 
rUlmcl tedir. Marunafih vntmanlı -
ğm büetçill~e nazaran dalııı mil 
kül bir .iş olmı:ısma mukabil vat • 
m:ı.nlnrm daha az çalrı:ıınaları \'e 
biletçilerden ~ panı. alınalnn 
da kadın bHetçileri vatmanlığa 
teşvik etmektedir. Fnkat !{adı • 
köy • Üsklldar txamvaylarmd9. 
mUnhal w.tmanl k da pek faz.la de 
ğildir. 

37 28 il 
29 38 22 44 56 I 59 58 1 53 

BAYRAM NAMAZI: 6,55 
HADtn GOOES1: 1 blrtn .. ıtl'<"rl" ~ 2::ı Rrunauın cu a!Iııaım 

Vakıt 
Aann Us, son .Alman taa."TUT.unun 

hedcflertnı 1f'tk'k et.nıektt-dlr. Muhar~ 
rir ezcümle !Sy~ di)or. 

Rn ccıı .1.::.iuin cı:: ... mp höl~eı;:;n
dcn fürtm \"C r füas İ tik:l."UCtJn. 
de leni bl t:urm.. ç a /Jmım 
ordul. n yıhlırıı-n il, rlcyl i ile Ki. 
ycfi 'e 1 it"' \'l nt ·ı!.t o sonra 
imıı üzerin ı;el~ü oı o İn~
llı. \'e Ame an )• rdonrn."Il nıı.kil 
vasıt:ısı ohn Bal i'ı - l\Io<ıl<ovs 
dcmiryo1nna ı:nrlıoftl k Jnek 
ldn ileri luırel·ctlcrlnc lfevam et1i· 
yorl:lr. 
Kıstan <'V\ el kati bir neticeye 

bağlanm'.lc:t lmkfinsız olnıı bn tııırp· 
te Almanlann tal:ip ettiği h<'dcf 
bir gün c\\ el Rasy:ının gıd.\ 'o 
petrol k.'lynııld:ırmı clc g~ircrek 
gelecek llldxıh:ıra 1 ... r ~en. mll
cadeb hunetl"ri haZll'l m:ı.lt, b·. 
Jülc".s &r~yctlcr I!lr •w• J bu kay_ 
n ı.t:ırdnn nınhrnm c rcl. Ktzd 
Ordunun mu'k:ı\'cmct lmbiliyctini 
bnhaya çal!Şm lıhT. 

ta'.!iltere ile Ru yn ralıırmda 
bir yardıml:ı m:ı yo u nçl!'nk iı:in 
trnnı müşterek bir lsgnl n1tmo nl
nınkla \ratdivostolt yolunun İn'!il:z 
ve Amerlk:ın ynrdmırnı yC'tf .. i e
ğe kafi bir '\'USlta olm:ul 1mı ö • 
tcrd11l'r ve Alm nlan ti ı v(' 
J{nfka. yn istikametinde yeni yıl· 
dınm tanrruzuna ı:ir·<>m<' v
ketml oldular. Zira bu t;r. rnız 
mmnffnk olar,,n R y yalnız Uk_ 
rnynnnm ve Kafk.0 syıınm zengin 
gıda ve ili. madde luıyruılıl 'l"ttl":ın 
mahrum olmnlit:ı k. lmıyac:ık, ny
nr zam:imln tn!!llter \'e Ar.ıctikıt· 
nm İrnn nr:ısım'lan gumler('t'CSİ 
ardırnl::ırm <13 harp snhaı ı:ıa ye

tlsnıesi de imkiin ız b le gel .. celc-
1Jr. O \1l rtt ~ntn~rntln r.•osı ova
nın mc\ kii de t.ehlikeye di.ıtıec k. 
tir \•e hcllıi bUtiln cephc-d" 7."man. 
la lnhllAI ihtimali d .. ) ol. d dir. 

fnglliz mattuatınm nc'Jıivııtm:ı 
b.'lfnncn bn tehlil:cn!n :::ere l...on· ı 
drada ve "'erek Moslm\ nd ~ım i· 
den takdir edild f~ anl!ı"ll!Jor. O· 
oon için Almtınlarm bu yeni taar
ruza J ~ısında derhal muknl n 
tedbirler almac[.rı iiphc.slzdJr. 

Yeni Sabah 
Hüseyin cahlt Yalı;m, Mac'.U' rad. 

yosumm, lnglltettcin 'l u ttlye Ue Al· 
manyanm :ırasmı 'l l"'n <: ıı tığı 

:yolund kl bir prop:ı 

ilkme. 
Açılmalan 15 gün tehir 

edilmemi tir 
DUn bir gazetcdo Anlulra mnhrcçU 

ınua:ı.r eden bir haberde bu sene kızıl 
vukası dolayııılle 11.ıtmcktepı rln 15 
ı;Un ao:ıra açılmasmıı karar vrrttdııı-ı 

yazılmıvtır. Bu lu.rrır yalnız .ALltara. 
d&ki mektep'.tre aittir. D.~c:: v lı.)llt.. 

!erdeki mekteplu 2:s evlll.l<L'ı nı;ııacak
t:r. 

• Cumartesi g1lnl\ echtlm!.Ze gcl"n 
iktimı.t vekili Sırn Day, dlln t'll{şamld 
ekspre.ıılo AnkAraya gil.w ı;Ur. 

bahis mevzuu )'llpm:ılrtn.dır. Propa • 
gıuıde.nın ancak m'.lntık1 clduğu tak. 
dlrde fayd'll: olahllcc,.~lnl kayıt ve 
Macar rııdyosun.ın eözlcrlnl tahlll 
ederek ezcilmle dl or kt: 

"""t~r d 'lctl :r rn uıdakt mUn:ı.. 
ııcl;etler tın • dar tcuıcl z yl:ılarla 

h 'oltlar ob l 'd devletler arasında 

T iirkiye:le rr.ahsal 
erbirliğile kal<.tırılacak 
Ankarııdan blldirlld.~ınc. göre Tür. 

kiye dahilindeki nu.l"~üı:: clbir~ 

Ue kaJd:nlm-:uı:ı etrafında tetkikler 
yapılmaktadır. Bu arnde ziraat m:ıld.. 
neleri t~vzU de fazlnia(tınlacak, k5f• 
ınnnn mah!lulilnü uzak yerlere götllr. 
m den sntabllmc:oı için toprak mab. 
ııuı l'ri ofisi t<:;1k11Atı genlfletuecek ve 
mah.rul irnltAıı da.ıllln~ tarlalardan 
nıUbayııa edilecektir. 

dostane mlb ~+ı,.r hJ 1r UJD.'UJ ~:: TI 
::: .. ::.::=7::,~~ ~~ 
brın ~lnılo bir c1ev1,,,ttn d dm· • D:ıhlllyo vektlcU. knynınke.mlar 
let tarafmd:ın t•lmrılmı • ?Yhb.r ı için yeni br ıumun l!l.yUınm baZlrlıı • 
dol:ıyıslle m sc!enln • •.rcU teeın • rnn~a bıı.l!lmI§tıT'. Bu ll\yihaya göre, 
mili ve talılU C'dl!:ncd•vı bl86edllmlt her kaymakıım :;uk ve cenup vilO.yet 
bir 1ntla.I \"'e lddc escrtne tesadllf ıertınlzdekl knznlard:ı. birer sene mUd. 
ol 11m•ı' ır.ncturT Biz ıun-adlslerl ma. deUe çalışacnktır. 
h ~ cdt-rl·cn n ev\"'l'l sadır oldu· • Belediye tallmıı.trıamt-.sic aykın 
ğt1 monbnı :... d tutmayı \'fi o- h:ırcket etmekten auı;•u f:' §Oför h k-
n:l orc ipti f bir fikir t!llrte11 kmda zabll tutuımu§tur. Ayrıca E • 

m lbtlynt loy l 1tı m tııleamn:ı yUp • l{erest<'Ciler hattına l§llyen 
MiJ ~ıı Ad t fdlnm f~dlr. E • 2121. 3135, 8015 numnrnn otobUsler 
nlol h ııytnl 'rm prop:ıg:ınd:ılarm d bir mtıddct seferden mcnedllmı, • 
bizi meeleğlmlr.de:n ve dust.lnltl:ın • 
mt7.d::.n ayım.bileceğine lhtlaul \"'er -

mek b!•l tmıımamnlttau bt\şka hlr 
ı,ıoyc ik'.ın.ıet ctrnt>:ı, • 

, l!1ear rııd,yosn onro TUrk .. Al • 
m mtın:.s. tl rinl,n tMncllruinl tet. 
klke geçerek ıırıMla bir d Uuk m:.ıa
hoo ı oıcın~-u o vı 1nmwı gcJ1.şı 

"l'I tnrmlann11~ bir ~y otm:ı.yrp çok 
eski tnrihl re d:l "Undıt',"UU temin ı. 

yor. Şu h de l\ ıı. r rnd~ nıııııl 

oluyor cb bu kad!ır .. ıı bir d~U 
ğun <' cmnı!ve l:ı; pyl!tlarta 3'lkıl bi
l lndoo d y d~t bu neşri. 
yatı ynpın l Ilmım g(l5wriyor. 

Türkh·e Ue Alın:' nyanrn bo -
zulabll ''ilıl tnsu.nour eıtfülcrlnden 

dob.yı lııgiil..!le.r ll2 nıdyoımnun 

kul1ıuıdığt 

d"ll '-• OlOJ or \'Jli e11dJŞl.'yo işti .. 

rnlc ed n l\L~r r..dyosu cıı.. kmdJ J:ıa
rrJ tl h!\kk tb ' llrt'f!>lı bıfatlan ken 

lerJır. 

• Muva.kko.t bir znauın fçtıı kap!l -
tılml§ olan Yah§lhan, Marmara, Ereğ 
ıı ve Surlyenln bütllıı §cl:irlerl ne tl'. 
tcl'on servisleri yenlden ~lemeğe bnt· 

l!ırnışt.ır. 

• Mlln kale vekAletf bel dlyeden 
d<'vraldığı Haliç ldaresındekl bazı er
ki memurlar tınkkmd" tahdidi sin ko. 
rarmı tatbik ctmlştir. Bu memurlar, 
bc!edlyeyc mtıracaat c:ır.rek tıu:mlna.t 
latcmlşlcrdlr. Belediye vıo'!'dlğl co • 
vapta Haliç idare ini mı:valtkaten L 
dn.rc ctUğinl. tazmlnat.u:. mctsuh Ho.· 
llç vırketınden latenme!lnl blld!rml:. 

Ur. 
• Kamknpıda su ternz:aı sokağın • 

dıı 53 numarada oturan 4 yqmda 
Madlen admtJıı. bir Ç<1cul1, diln Çnrşt. 
kapıda kaldmm defişllrlrkcn 26tS 
numanııı ta.kainin çarpmnmns maruz 
'talmı,, ağır yaralanan yavru Haseki 
haatancslne ktı.ldmlrnrytır. 

Polo ya h rblne 
:..4 

ait hatıralar •• 
Yazanlar: Muhtelif subaylar 

GUnes ufukta ynvnş ya..,;aş b:ı• 

ta ken yo o.n sansız top, ve rn<'
törlU vnı::ta geçiyor. Ucu bucağı 
görilnmıyen sayl!";; motörlU muha. 
re be l'ol'nrı... l{ an kn'mızı gü n<"i 
00.tw..nk U ~C'~dı. Kan kırmızı bir 
gUnq... !fon... Kan .•• 

Bir mezarı ;.m duvan dibinde 
lı:.onakl, dtk. Yddrzlar r;ökte yavn.q 
~"llVQŞ bel.rmeğ~ lx.,r}ndı. Sı~k 
bir ı;Ur.U ~c'!"l:ı bir gece taklp edi• 
~ordu. ı' c=:arlrktan blr bayku'"un 
acı ncı ötlişU duyuldu. 

Gece, br.rp me danmda kalım 
bozuk t !lklemruzı tor>lamıık için 
bir mllfre:ze gönderdik. Bozuk ,.e· 
ya yaralı ta.nkhr yedeğe alınarak 
çcıdlecekti. Hiç bir tankın düıım.ın 

eline g~cmCflJ lftznndı. Mllfreze
)'e mensup her asker yanına. beş 
bo ba alamk muharebe meydanr 
nn gitti. & b:ıluı. d ~ mlerini mu· 
vnffııkiyetle bit rm1ı lcrdl. 
Tankların şiddetli Uuı:mızuna 

dayanam.7an Polonyalılar müdaf::ıo. 
hı:ı.Unnm geriye Çekmek mecburi· 
yetinde kaldılar. Uıltin bu geriye 
çrklllş tedricen bir paniğe döndü, 
zira rl<:'atlerini tayyareleT:mizlu 
ei:l:lctli ateş ve bomlınrdı:maru al· 
tında yc.ptılar. 

Tayynrelor'miz dUcmaıun piyade 
kollarını bir dakika hile rahat br 
rnkmnmıştı. 

Ala)'tmız bunun üzerine §8.dta 
doğnı, Nıırevc kadar ilerlemek, 

-

Orta mektep 
ve liseler 

Perşembe sabahı 
açıhyor 

rı1a r ı Veklll 
t beye bir 

b!tabe hazırladı 
Orta mektep ve liselerde 

1941 • 42 ders senesine 25 eylül
de başlanacaktır. Maarif Vekili 
Hasan Ali Yücel, geçen sene ol. 
duğu gibi bu yıl da ortn tedri· 
sat talobe ine hitaben bir tebliğ 
luı.zlrlamıştır. İlk derste mua!· 
limler taraf mdan t.Q.lebeye oku. 
nacak olan bu tebliğde Maarif 
Vekilimiz ezcümle diyor ki: 

"'1941 • 42 ders yılı girerken 
de sizlere ilk ö~düm, çalrşmak 
o'aoo.ktır. Türk çocuğuna ilk va
zfe budur. Bu vazifeyi, Büyük 
Şefimiz İsmet lnönU şu cümlede 
ne canlı bir surette bize anlatı. 
ror; iyi dinleyin ıte güz.el kavra
mn.ğa cal!§m: 

"Çum1mriyet cvıa~ıarının va. 
::i/ elcri, bu vatanın, cihan va tam 
içinde, pas81z bir çelilz; mcdc;(. 
yetin irmram ve nimetleriyle bL· 
cenmiş bfr bahçe; ilmin, /eıı11in, 
1..iUtitriln yüksek mff.Z1ıariyctna 
ermiş vatarıtfa§lar yuva.'lı olması 
için ça'ışmak, uğra§mak, müca. 
defo etmektir ... 

Bundan sonra vekil, talebeye, 
aziz km1.ancı At~türk'ün emanet 
ettiği Türk vatanını yükseltecek 
gençliğin kendileri olduğunu ha· 
tırlatmakta, J!CÇ<ın 1940 • 41 ders 
yJlmda. rnektcplerimizdeki disip· 
lin durumunun evvelki yıllara 
nisbet1e daah iyi olduğunu teba· 
rüz ettirmekte ve sözlerine şu 
suretle devam etmektedir: 

"Okulunuzda günde en çok 
dört saat kadar dersiniz vnr. 
üste, ç~ışmnk için bir o kadar 
zama.ıunız eaha kalıyor demek. 
tir Bunu derslerinizi lıazırlama.k tan başka bir i§le öldürmiyecck· 
siniz. Bu yıl, beş ay kadar boş 
zamanınız oldu. Öğretmenleriniz 
siw t:.tilde dersler verdiler. Öy'c 
olduğu halde aranızdan • az .la 
olsa • çal §Illlyanlar, sınıfta ka
lanlar çıktı. Bu çocukları emek 
ve mihnetle okula gönderen ana. 
hıra, bal::~lara ve kendilerine ya· 
zık değil mi? İnsan ömrü içinde 
bir yıl ne uzun, ne kıymetli bir 
zamandır? Bunu l•üçük büyük 
hepiniz iyi takdir et.melisiniz. 
Bilmelisiniz ki, elınizdeki ktaı:· 
ları yice anlayıp öğrenmeden sr
nıf geçmek yoktur. Bilmediğiniz, 
nnJamadığınız yerleri - her vakıt 
size söylüyorum, yine hat·rlat:ı.. 
cağım • öğretmenlerinize çekin· 
meden sorunuz. Dersi i}'i belliyz. 
bilmek için öğrenileni daima tek· 
r;;ırlanınk ~rttır. Onun içindir 
ki bir dersi "öğrendim" diyerek 
o dersin arkasını bırakmama·ı. 
dır. Bütün okullarda talebenin 
her derse, fakat bilha.sta matr
matik derslerine da.ha büytik 
dikl.at göstermesi lazmıgcldiğini 
söylem :?k mecburiyetindeyim ... 

icabmd:ı b~ı geçmek için. e
mir nlmmtı. 

Bu zaman zarfmdn bütün Ct"phe 
boyunca bUtUn Alman ordusu dur 
:tuynn ileri hareketine devam edi
yordu. Orouya yol açan tnnklardı. 
Tnnkm yoluna çıkan. herşey malı· 
voluyordu; tanklaruı umulnındık 
yerde ve umulmadık bir anda or
taya crkm:ısr düşmnnı f}tı.Ştrtıy-0rdu 
onu fena vaziyetlere sokuyordu. 
DL mania mcskiın köyler bir dar 
h~ ile tem zlcniyordu. 

Koridord:ın geçen tanklar eski 
Alnmn şeh:rlerinde sevinç nvaze-
1 rlle kanrlanıyordu: dilşmıın, se· 
l!metl knQnn.kta buluyordu. Sild· 
hmı en sezi blr Rcltllde kullanma· 
srnı b'lcn muzaffer olmuş sayıla• 
bilirdi. Silr'at ve yine sUr'at .. ~te 
zaf"r n en btivük fı.millerinden biri. 

Tan·. r bir tek s!lilı atıruyan 

U)t :z ciu .. m~ esir nldılnr. Ya Po· 
lony:ılı sU\'ari alay!arnun dolu dlr 
gln mız ak elde ta:ır.ruz etmelerine 
ne def"~ ·z? Znvnllılıır tanklarnntz 
tenclceden yap;lmış diye fena hal· 
de aldatılmışlar ... 

Polonyn.da. geçen bu muh.a.tebe 

Ham naftalin 
satışları 

-0--

somerbankın 
yeni ka ... an 

Deri ıanay:ı daba 
acm naltallD 
balabllecek 

Kara.blik demir ve çelik fahri. 
ka.Jannda tfili madde olarak çıkan 
ham naftalin.in, yeni naftalin fab
rikası 1mruluncaya kndar piyasa
ya verilmekte de,•am ohııınıaaına 
karar verllm!ştir. Yo1nız ham naf 
talinin bundan evvel p!yasaya ve. 
riJLı:ı ere.iti deği5Urilccektir. 

Verilen kamrn göre ham nafta. 
ün teslimatı Sümerbnnkça be§er 
ı.on olarak yapıl:ıcaktir. Bir ~ 
ham naftaline ıso lira fiat .konul. 
mu§tur. Bu suretle kilosu 18 ku. 
nıştan ver:Jceek olM ham nafta. 
llni 4:liyccek olan müesseseler 
mamul naftalini bug{lnkUnden da. 
ha ucuza mal edebilecekleri gıöi 
naftaline şlddetle muhtaç olan ve 
memleket ihtiyacının yüzde 50 m. 
ni bel'eden deri sana.yii nucz na!. 
talin bulabilcekUr. 

Siparişler mUra.ca.a.t StrMma. 

konarak verilecek. fakat ayni firw 
ma veya şahsın beşer tonluk si. 
parişlcrl srradn bidbirini takip e. 
demiyeeektir. Bu suretle naf~in 
siparişinde bir inhisara meydan 
verilmiyccektlr. 

Sllmerbank ham naftaUni Kara.. 
bük demir ve çelik fabrikaları 
ral:asmdn vagonda. teslim edecek 
ve ba..~a bir hususa ka.nşmıyacnk. 
t.ır. 

Kömür terJzi müenese.i 
Oaküdar şubeaini de açtı 
Türkiye kömür aatqı V(. tevzi mu • 

esscseal üakUdar şubesi:u de açml§tır. 
Bu suretle Anadolu yakası halkı klS.. 
mürü 1atanbuldan a1m1yacaktır. Sö. 
mlkok ve Kara bllk koklan pera -
kendo mUşterlnln vaStlaııına teslim 
28,5 liradan satılacaktır. 

Esnala bahır tfl uerilecek 
Bakır çM bulmakta zorluk geken 

esna.tın mUra.catıtlnl 6:ö.'.öuUne alan 
birleşik esn:ıf cerr.lyett, altı.kadar ma. 
kamlııra müracaat edPNık bir miktar 
bakır tel latem~Ur. Cc.nıiyct., yakm • 
da alacağı bu tcllerl r.tfillelcrlnde çivi 
hııllnc geUrecek ve esnP.fD llizum 1aı.. 
dar ve maliyet !lyat:na eağılacaktır. 

BAL VE YAi lffJ' 
ÇiŞ ~ 

Antahıınm Finike "~ (IJ 
bir çe~c ,·arnu... ,t\41 )dJl ~ ~ 
yağ teşmcsi" lml5, Ii ibi o~ !# 
çe_şmeJcrdcn olduğu g~rı.r: !(I 
da o akıyormu~. SoJ'(ltnış! •it 
ba. bu i;Jm niçin ,·eri ~t . ..rr 
pek tatlı olsa "Bal ç~ tıi ",- b 
mek milmkllnılli. Dfye.1~~ ,.. qo' 
terden hirlsi tath 1>111:-dit• ff ~ijl 
bal ı;bl olduğunu ıWY S~ t' • 
kat yağ neci oıu;rorf;:.o ıd~ ~ 
·ağ gibi ~lcyicl otc!o,, ıft'( - .,L. ~ 1 

llilsc bu iddia sadece gO ~tP' ~or 
r.ira besleyici sn lal'B sıı -•-' Q 
m~ela süt derler. ~ ,,-

Sultan 0Tban Gazi i11ıte fi" 
Abdal l\lo a Sultan • ısı:,iJ)'f ,r 
t.ac;i bt.balanntlan bar • ~ ....ı 
oıi°ş. Onun clcn~letintl<' !ı ıt'~ 
ba. Finikede bir dergi ı"·d 
derglbın dem lerln~c' . ~1 
sur., keramette !feybl1l6ht• ~' 
değilmiş. Bir gün dcn;iği 'f~ 
)·ağ kalmamı ; bu eWi •L.' P! 
lamak üzere kn'k def\ ılJ ~ 
gitmi5]er; bunla.mı ıırıı5~c ~ 1 

gu uz da bulunuyonnn: 1, . ,; 
oln reı i vnzlyetinCltfğ ' ~r 

Kaygusuz bal 'e r• çıP· f 
üzere 1'1lsır suıtan~ ıılt dl' 
karar ,·ennt • UilkU~ ·ofl11°'; 
zii kör olduğunu bili> ~ 
\·;~le.re demls t<i: oıunu!!,; 

- Hepiniz birer ,!> 0ıdo~-
paymız \'e sorarsa kor ~, 
öylcyiniz! a- tıl' 
Kırk den·iıt bfr.Şların cilb~ 

~ küWılım, arka.ınrı:~ııP' :,; 
ri, ellerinde keşkUJ ıı-(;ı• 
hliltümclann sanıyuıo' ı/ı1 ~ 
~eloıisler; maksa~11ı1J11 ~; 
ler. Jlilkümdar ;rxsıll ,,,. 
clenl~ böyle aınyl& ı:ııeıısJl~...P 
rarete gelmcJerlndell getifl""" 
mı~ ve hemen bnztıl'S 1,, 
rinl emretnıi • . bit Jf 

İlk girene bakııtl 1'ı o 8', <' 
kördür. i!ônclye bakı:ıt0

1•i,ci11~ / 
·o d••rdüUC 6 "Hl le- ucfincll, o tel> g ,.ıj!P'. 

daha onraldlerln de tı' !!!' • f' 
duldannı görünce h:; ,,_ıı.f~ 
artını • hem de Sol 0ıJc>' 
zii kör:.e onlann da 0 g ;il 
01H,. Sormuş: ııısrdll'1 

- Benim gözUın 
~6z1erinhe De oldO f ~,f' 

- Kördür! l}Ş fi 
Mısır Sultam UzUlı:ıt _, f 

çu uza demi~ ki: ı,Jt 4Jl.4'ı 
- Den·i , oe ol~erl lh ' 

ıııen de hepimizin g lf• ~~~ 
- Dua bizden, 6 IP6ıJI.'.'.. 
Diye.o KayP_~Jet t: il ~ 

duayı etmI~; der•· el-. g6• ~,; 
~ı<;Ja:r; ulf,a.n.Iil uzcttnfl ~-
bulma • Bunun ;st 
pek sevinmiş; bir ~I"°'': ~ " 
söylemi~ Kny,;m,uz cıolllfll ) 

- Keskmııınun 
b:ıı isterim ı !UJl!f: ,,.d I 

Köprüdeki Devlet Demi • Sultan "';ıı.ı ve , ... 
DemİTyo.Uarı gİ§ui - Bu nekaifıır 

•..a Başka c.o.V f (,el _ ... ı • 1 
Dcvll't deınlryollsnnua KadıklSy ..._ ı.-.> ı teJllPJoıı'.ıl 

iskeleslndo bir blleı rt~w vardır. - Ba~ ey 
8 tıe!ôt;li f"..11 

Diyen Kaygu~nı:ı • -' ,11 ·~"'-Bu gije, köprilden 11n.at :ı de ve tllJl IJP" ıe• 
%2,U ıc kalkan vapW'larm ara tren- mış. Mısrrm bli ş• ıııt~~I: 
k'rl ıctn blld ~ hallı iskele. koymu lar; do~ r' f'İ"~tl 
de ynvsş yavat yıtrlır._ Glte acık ı.tlliln dibinden ~ııdel' ~-
ols3 h~rkflA tren biletlnl rabat rahat bal \•e yağ ~eştll;:ı (ljrb~~; 
ata.eak... Bu Beter bunJ&r aay. Bir dul kndının • • )iifİ "~.,,,; 

da zorla aım..,ıar, .ıaııı .. ,.,~ 
darpaşn garmm glşe!ilnae mahterl \'e Kaygu ozon ı:ıt )1 1"' 
bir lml:ıbalık top!ıwur. ana balı& "KAfil" dlyercl' ,p~,_ 
gU.nU!-. kc lınI dolmn ; dnl 11J~ 
KadıMy ıtmell'.tılndc'!tl bilet cltf'- nı geri vennişler. ·-"""" ,.. 

s:ı klmbfllr ne etten pllneıı krrtA91ye.. KciJın--- ~ 
~k~~~e~~~n~ ~ 
Devlet demlr~·otlannır. alM<adar ma ı ~t ~.,t ":,# 
kamından bu ıtl,enJn, son vapurlana • Son yirml ;!?Sr )<Cdİ 1 I' ıpJ'' 
da tnmt"'n tçlıı bilet nrm~nı. Hay tıaıııbo§ köpekle 82 

dl lfliııt 

1 
darpıışa g:lnnın ıntlluunnın önüne 11 ıni§Ur. Sabl;><tl.Z ıte 
ı:ı-s? ini dil~mek yı-ılndo olur. devam olunacaktır· ~ 

ııı 1e,) ti 
smda ihtiyar bit )tıld"e cı! eJ' ~ 
renkli bir iki yorP° dJıl1 ,~~ 
eşya v:ırdı. Y~~ e ;I 

suflıalnrını tor.ırllıı.nna an!Atabtla
cek pek az Polonyalı kaldı. Bunlar 
bu harbi anlattıkları zaman dinli· 
yenlerin Ulyleri dikcnlcŞeeektir .•• 
Z'ra muharebe snbalarmda çok. 
hem de pek çolt haçlar var ..• Polon· 
yalı ölUlerin meı.arlanna dikilen 
haçlar ...• 

llerl hareketi, yollann eon dere· 
ce bozuk olmasına rıığmen durma· 
dan devam ediyor. Ordunun duı
mad3ll !ler!emesini sarantileyen 
tank fırknlıırıd·r. Diişmanm her 
mukavemetini kıran, piye<lc ve 
topçulara yol açan tanklardır. Ara· 
dan b'T snnt daJı:ı geçince cenuba 
doğru kn·rlldık. Narevc doğru olıın 
yolculuğumuz, bazı ufak teknik 
sebepler yUzünden yaptığunız istl
r&lıatler heeabn kattlmnzsa dur 
mndan devam edlyordu. 

Yolcla blnlcrce mUlteciye rastla.· 
dık. .Mülteciler Almanların sivil 
ahaliye dokunmadıklamı~ görünce 
kaçtıktan kôylcre dl5nUyorlardı. 
Aralarında ev e1yasmı btr arabaya 
yilkliyerek (tabii bir el anbası) 
giden bir köylUye rMtlamratm. 
'O.stil başı yırtık köylünün a.m.ba· 

tanlra şapkosını çı.ıı:)'ll•~sıı i" 
ıelıim veriyordu. sl'JJll"" 
dolasan bu adaJXllll f:~ 
:ııele; geçiyordu! çolt ~p ıı:ı 

Manzara bize dsıt1' ı,ş.tı 
du, Tıınkçıla.rm bU :~uJ' .Jt1J 
alın bir çehre De eıd ~Ol .. 
köylUnün yUzilnO I~ 
kaybolmuyordu. ·,,j.ııdfl ıoı:ı' e 

Bu mruızarnnın 1
"' ııt f~ıoı" 

dan fazla trn~;rıe • t~ ~ 
r n bu mUtev -·ni pr 
de insanın ytırcı;l ~ 
var. ıd ,.-t ~ı 
Ge~ yarısı:nı i 0~ 

duk. Karşrnıızdakl . ~~Al~~ 
yalı sUvıırUer vıırrııı;e,?"'~ . 
eskisi gibi ar~i]telel'ıe ~ 
dnhıı büyllk teh eti , 
mak istiyoruz. ~~ıı f,11' 

Ufak tefek aı ~l>I"'" ?" ı 
ma.dan geç·y~~ ~rfıı" 
a devam ettll',_~ ısıı 
öğleye doğru Nal" ~ 
dik. (pet 



ı 
H A B E R - AkŞam po6tam 

Denizaltı gibi, mayın da, bugün· 
kü deniz harıbinde çok mühim bir 
mevki tutmuştur. Maymleri, tek· 
nik cihetinden değil, kullanışlanna 
göre tetkik edeceğiz. .A§ağıdaki 
izahau anlamak için, normal bir 
deniz mayninin, deniz dibine sağ
lamca demirlenmiş, sabit ve su al
tmda yUzen, yüksek infilik ~ 
des;ni havi bir cisim olduğunu ve 
bu cismin bir gemlnln çerpmasile 
husule gelen ~mas neticesinde 
patladığını söylemek kafidir. 

Deniz Uzerinde kudretli olana 
karşı kendini müdafaa etmek iati
yen zayıf, mayne be§Vlirdu. May
nm mevcudiyeti mrf bir müdafaa 
silahı olarak bıı.şlar. Mayın ilk de
fa olal'ak 1861 • 1866 Amerika da· 
hili hnrbi sırasında ortaya çıktı ''e 
deniz harplerinde ehemmiyet ka· 
zandı. 

Şimali Amerikadaki şimal ve 
cenup hükünıetleri ha.ııbe tutuş· 
muşlardı. Cenup hükumetleri 
kayde değer bir donanmaya malik 
olınadıklaruıdan sahillerini ve ne
hir ağızlarını şimallilerin harp ge
milerine kapamak ve seyrUseferle
rinc mani olmak jçin mayın kullan· 
dılar. 

MAY/f 

TekB.mUl gören maym aynı mak
satla 1904 - 1905 Rus· Japon har 
bi sn'.asmda da.ha geniş bir öl~Ude 
bilhassa uzak şark Rwı harp liman 
lan olan Port Artür ve Vladlvos
tokta kullanıldı. Fakat burada 
maymlere, büyilk bir ustalıkla ye· 
ni bir vazüe verildi: Baskın şek· 
linde taarruz. Yani maym bir taar· 
ruz silfilu şekline sokuldu. 

Bu taarruzlardaa bazılan son 
derece ağır oldu. Port Atilrde ya· 
pılan çarpışmanın başlamasından 
kısa !bir zaman sonra, Japon filosu 
muktedir Rus amira1ı :ldakarov'un 
hangi rotayı takip ederek denize 
açıldığını tetkik elti. Japon donan· 
mnsı l3 nisan 1904 de Rus filosunu 
muharebeye kışkırttı.. Ja.poolar 
hesaplarında aldanmadılar. Rus 
cmiralI vakit geçirmeden ~iddetlc 
tnarruza geçti. 

Bu taamız amiralm ölüm yolcu
iuğu oldu. Öğleye doğnı amiral ge· 
misi "Petrapavlovsk,. ı takip eden 
gemiler, geminin su altmden husu
le gelen infiWtlıı.rla denizin dibine 
nasıl gömUldUğünU gördüler. 

.Tnponlar, tetkik ettikleri :rota· 
n ın Uzerine bir gece evvel mayın 
dökmüşlerdi. Fa.kat Ruslar bunu 
cevapsız bırakmadılar. Aradan bir 
ay gecmeden tapmdıklan amiral· 
terinin intikamını aldılar: İki Ja· 
pon zırhlısı aynr şekilde batırıldı. 

Mayının o zamanki muvaffalti· 
yeti gemi inşaatına bambaşka bir 
istikamet verdi. Zırhlılar mayın 
ve torpiller yüzünden k.rymetlerlni. 
kavbcttiler.. ZırhW:ırm denizaltı 
silahlarına karşı mukavim olma· 
lnn ancak tonaj haddini bilyllt.mclt 
le elde edilebilirdi. Bunun üzerine 
21.000 ve 30.000 tonluk, yani Ja~ 
pon Rus harbinden evvelki zırhlr 
ların iki misli bUyüklüğünde zırh· 
hlnr inşa edildi. 
Mayın, strateji ve taktik il1le· 

rinde de mUessiı:- oldu. Yani deniz 

harbinin strateji ve taktiği değiş
tirdi. Almanlar umumi harpte 
düşman deniz üstü kuvvetlerinin 
Alman körfezine girmemeleri için 
Helgolanddan cenuba ve earka 
doğru iki büyük ve kuvvetli mayın 
ma:üaları kurdu. Bu manialar AI· 
rnan ileri karakol vazifesini gören 
gemiler tarafından o kadar iyi mu· 
hafaza edildi ki dilşman bu mayın· 
fert kaldıramadı. Fakat bu mayın• 
lar Alman deniz kuvvetlerinin ve 
gemi seyrüseferinin hareket ser 
bestisini tahdit ettiğinden, Alman· 
lar lbugilnkü harpte müdafaa mani 
alarmı eskisine nisbeten daha fazla 
ileriye sürdüler. Bu manialar da 
buglln da.imi bir kontrol altında 
bulundunı.lmaktadır. 

Beynelmilel deniz yollan kapan· 
madığı için seynisef ere mani olma 
maktadır. 

İn.gilterc de geniş mikyasta. ma· 
ynı ktıllaemaktadır. Harbin ba.,m· 
ela İngiltere de deni:zdeki tehlikeli 
mıntakalarda ilin edildi. 

Dover denizi öyle bir şekilde ka· 
Pandı ki, bitaraf memleket gemi· 
leri ancak İngiliz cenup sahiline 
çok yakm ola.rak, ve İngiliz harp 
limanlan olan Katham, Şirnes, ~ 
ver ve Harviçten geçmek mecburi· 
yetinde kaldılar. 

Buradaki maymler müdafaa sila· 
hr olarak kullanılmıyor demektir 
vetngillzler bu mayınleri taarruz 
silAhı olarak kullandiklarmı alenen 
itiraf etmişlerdir. lngiltel'enin bu 
maymieri dokmekten kasti, Holan· 
da, Belçika, Norveç, İsveç, Finlan· 
diya ve Rusyaya gidecek gemileri 
İngiliz kontrolünden geçirmiye ic
bar etmekti. 

İngiltere, bu suretle umumi 
harpte olduğu gibi, cenubi şimal 
denizini Almnnyaya karşı iktisadi 
tazyik yapmak ~in, yani ablukada, 
kullanıyor. Maymler böylece taar
ruz silAJu şekline giriyoı-. 

Maym.Ierin hakiki bir taarruz 
silihı olarak kullanılabilmesi i~in, 
Rus • Japon harbindenbeıi ilzerin· 
de çok çalışılmış ve mUtcktı.mil bir 
hale konulmuştur. 
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.ihtiyar Habeşli reis dalgın bir 
halde: 

- Çok hazırlandınız mı? .• 
Diye sordu. 
- Evet! .. 
Ras Omanı sonra uzaktaki dağ-

lara doğru dalgın gözlerle bakAra.k: 
- Zira, dedi, beyaz fareler .çok 

kuvvet getirdiler! •• 
Stirling istihfafla omuzlamU silk 

ti. 
Sonra bu istihfafa hayret eden 

reise doğru eğilerek sordu: 
- Siz bunlarla sonuna kadar 

dövü.şmiye karar ''erdiniz mi, Ras 
Omaru ?.. Eğer karar vermişsenls 
§imdi bıze yardım edeceksiniz! ... 

"'t Civardaki kabilelerin sana hürmet· 
0 

1 
1 rııe be leri olduğunu biliyorum!. Fakat bu 

"-.. ~ tiı.~k ÜF.e rahf.r kabilelerin bir çoklarına İtalyanla· 
l2' ·-~ ':c Do. rm çok para verdiğini biliyorsun! .. 

.ı\ dJa ı Ras Oma.ru hiddetle: 
ti.na.. - Evet, biliyorum! .. dedi 

- Sen bUtun kabileleri de m· 

%imle beraber hareket ettirmelisin. 
O va.kit Habeşistanı da tekrar sUr
atle ılturtannz ! .. LAzmı olan para· 
yı ben vereceğim! .. 

Ras Omanı: 
- Biliyorum!.. İngiliz çok para 

verebilir! .• 
Dedi. 
- O halde? .• 
- Fakat bizim onlar kadar s!: 

18.hlarmıız Y<>k! .. Dağlara gelemez
ler! .. Fakat biz de ora.ya gideme 

• 1 
)'lZ •••• 

- Niçin? SiWıiarmız olmadığı 
ıçin mi? .. 

-Evet! .. 
- Biz her turlü siliüı da vere· 

ceğiz! .. 
Ras Omarunun şimdi göı.leri vah 

şi bir sevinçle parlryordu. 
Fakat birdenbire gözleri havaya 

gitti. Yanıp karanru.9 tahta parça 
lan gibi buruşuk elini bulutlara 
doğru bldlrdı: 

Bu sa.ııa üzerlnde elde edilen 
teknik icatlardan bittabi bahsede· 
ğ-im. icadın ehemmiyetli olduğunu 
hadiselerin muvaffakiyeti gösteri· 
yor. 

Teknik cihetten tekAmül gören 
maymden müsbet netice almaması 
için ikullanılma şekli ilzcrinde de 
çalışmak icap ediyordu. Yani harp 
hüneri bu mayınleri baskın §eklin· 
de kullanarak istifade temin etnıi· 
ye bakacaktı. Zira taarruz için kul· 
lanılatak mayın düşman sularma 
götürülür. LAkin düşman sularlll!1 
dökillen mayın, ana vatan suların· 
da olduğu gibi hava ve denis kuv
vetleri tarafından himaye edile
mez. 
Mayınleıin · dökilldUğü yeri ke!r 

feden dllşmarun onlan toplamJY:ı. 
veya zarars12 bir hale ııokmıya. 
rnani olıına:maz. Demek maymler 
görülmeden a-tdmalıdır. Dtifm8ll 
ancak gemi kayıptan kar§Jsmda 
mayınlerln mevcudiyetlerinden ha 
herdar olur. 

Demek oluyor ki mayın dökme 
taktiğinden beklenen birinci şey: 
bunun düşmana bir sürpriz oiması, 
yani bir baskın teşkil etmesidir. 
Mayın dökme t.aktiğlıtln ikincisi 

gel'ek sayı veya gerek dökme ŞC'" 
klJlerinde intizamdan :kaçmaktır. 
Mayınler hiç bir zaman mahdut 
bir sa.haya dökülmemeli, bilıikis u 
fak gruplar halinde intizamsızca 
dağıtılmalıdır. 

Bu usul, umumi harp esnasında 
"Volf., Alman yardımcı kruvuöril• 
nün meşhur faaliyeti esnasında 
muvaffakiyetle tatbik edildi. 

Volf, 465 maynini Kap §ehrinin 
iki tarafına, Kolombonm önüne, 
Bombaya, Avustralya ve yeni Zc
landa arasına Singapurla Hong
kong yoluna velhasıl bütiln gemi 
yollarını mayınla doldurmuştu. 

Bu eekilde dökülen maymlere 
on sekiz gemi kurban gitti. Bu ge· 
milerden baztlarr ilk önce sekiz 
sonra dokuz ve hatta maynlerin 
dökülmesinden on iki ay sonra bat· 
tılar. Düşman kendini bu §ckilde 
l..ııllanılan mayınlerden gemilerin 

- Onlarm çok cehennem kuş
lan var! dedi. 

Yerli Ha.beş reis cehennem kuş· 

la.rı sözUyle tayyareleri kastedi· 
yordu. 

Stirling tekrar istihfafla gilldU: 
- Size de daha çoğu gelecek! .. 

dedi. 
Rn.s Omaru hayretle başını kal· 

dırdı: 
- Bize de mi? Buraya mı? .. 
- Evet!. 
Ha.beş re"si inanamıyor gibiydi. 

Tekrar sordu : 
- Buraya mı?. 
-Evet! .. 
- Ne vakit? 
- Hemen! .. 
- Homen mi? 
- ŞUphesiz!. Eğer istersen nc-

men gelebilir! .. 
-Hazır mı ki?_ 
-Tnhii! .. 
Ras Omaru müthiş bir heyecan· 

la, sönmU§ kömür parçalan gibı 
kuru elletini güneşe doğru kaldır
dı. Sonra sağ elinin üstilnU öpllı. 
Ondan sonra haç çıkardı. 

Omaru hıristiyanlrkla bir nevı 
ecdat dinini kanştınnaktan hli.lfı 
kendini alamıyordu. Bu dini mera· 
simden sonra parlıyan tilki gözle
ri.le Stirlingin yüzüne baktı: 

- Evet, istiyorum! .• dedi, 

Ttaksilere yüzde ondan 
•onra beı, yüzde beşten son. 
Ta da "15,, zam )'apılarak 
zamların yekunu yüz.de otu
za çıkarıldı Solörlerle tak • 
ıi sahipleri bu iMveyi kafi 
gö~memiş olacaklar ki müı
terılerle aralarrnc!c:. münaka. 
ıal~r eksi~ olmıyor: Müı
terıler saatı, taks: sahip/erile 
fOlörler de pazarlığı tercih 
ediyorlar Muharrir arkadaş. 
larımızdcm biri. bugünkü 
lıkrcuında, bu gGyritabiliğin 
önüne geçmek için keatirme 
bir hal ç~resi teklif ediyor: 
Otomobillere vaziyet edil • 
meli. 

SAA..,. 

ltıyatlar yerine göre güzel 
veya zararlıdır. Saailcrin bir 
ıaat geriye alınmasından, 
yani hahiki saate cıonülme • 
sinden cloğ:..n aksaklığı da 
bu itiyat doğuru~nr.Fakat gü 
zel mi,zararlı mı olduğunu 
tayin müşkül.lflerıne vapurla 
gelip gidenler anlatıyorlar ki 
bugünlerde, sabahları saat 
1,30 vapurlaı ı t:k/rm tıklım
dır. Eski saate göre yatıp 
kalkmaya aiışmı1 Glanlar, ye. 
ni saate göre yatsalar bile 
eski saate göre kalkıyorlar 
ve kendilerini iskrlede bulu. 
)lorlarmıı. 

Otomobillere oaziyet edil. 
meli! kolay. Kolay ama ne 
dereceye kadar mümkün? 
En pratiği, zammı kali gör • 
miyen, pazarIJıta ısrar eden 
folörleri • yazıldıgı gibi • 
haber vermektir. Cezası da 

takip ettikleri yollan daimi bir şe· 
kilde temizlemek ve kontrol altın· 
da bulundunnakla koruyabilir. ln· 
gil.izler umumi harp esnasında Al· 
man denizalWan tarafından lngil· 
tere etrafına dökülen rnaymlere 
karşı mücadele etmek için daimi 
bir şekilde 700 parça sefineyi se
ferber etmek mecburiyetinde kal· 
dılar. 
Mayın arayıcılar sayr cihetinden 

ve çalışmalarını arttırdıkça, maym 
ve maym toplayıcılar arasındaki 

mücadele arttı. Zira mayın dökll· 
cllsü, dlişmanın bir deniz yolunu 
maynl~rden temizlediği haberini 
alınca daha büyük bir gayretle 
düşmanın ''tehlikesiz,, diye işaret 
ettiği yola tekrar mayın döktU. 

Bazan bir deniz yoluna ancak 
bir tek mayın bile döktükleri gö· 
rtıldll. Bu mayın toplayıcıların va· 
zifesini artırmak iç·ndir. Zira ma· 
ym toplamak hiç de kolay değildir. 
Dllşman, ibazan bir gemiyi batı. 
ranm mayın mi veya torpil mi oı· 
dufunu tayin edemez. MeseJA Kap 
tehrine mayın atan Volf gemialn• 
den tekrar bahsedelim. 26 ikinci· 
k8nun 1917 de ilk defa olarak ce
nubi Afn'ka bumunda ibr İngiliz 
gemisi mayına çarparak battı. !n· 
gillz bfikünıeti bunun ilzerine tel
sizle cenubi Afrikada Alman denir 
aıuıarın mevcut olduğunu ve ge
milerin müteyakkız davranmaian
nı tavsiye etti. 
Mayın olduğu, kimse tarafından 

ihtimal verilmediğinden, ~tan 
savma bir tarzda mayın arandı. 
Aradan sekiz ay g~ince Volfm 
döktüğü yirmi be§ mayınden biri 
bir İngiliz gem.Js'ni daha batırdı. 

Maynin kullanılması yalnız bu 
kadarla kalmıyor. Mayın bir deniz 
muharebesinde yardımcı silAb ola· 
rak da. kullanılabiıtr. Mesela hare· 
ket halinde olan bir donanmanın 
yoluna mayın dökillllr ve kendisine 
böylece maddi ve manevi zarar ika 
edebilir. 

24 jkincikanun 1915 Dogerbank 
muharebesi ve 19 ağustos 1916 şl· 
mal denizi harekatında maymler 
çok bUyUk rol oynadı. 

İngiliz filo kumandsnı her iki 
harekat esnasında Alman mayın· 
Jerinden çekindiği için ilerl hareka· 

- Tayyarelerimizi mi? 
-Evet!. 
- Pekala! .. 
Stirling biltiln Habeş yel'lilerinin 

en ziyade tayyarelerden gözleri 
yıJmış olduğunu pcka.Ia biliyordu 
Onun için yerlilerin maneviyatnı; 
birdenbire fevkala.de Yükseltecek 
kUçllk ve basit hır oyun hazırla· 
mıştı. Karşısında ihtiyar, Ha.beş 
reisinin bir mucize gönnek ister
miş gibi heyecan ve merakla yüzü· 
ne bakıp durduğunu gölilnce gü
lümsedi. 

Hemen yanındaki İngiliz subay
larından omuzunda bliyük portatif 
bh: çanta taşımakta olan gayet 
uzun boylu olanına döndü. İngilizce 
olarak: 

- Makineyi ha.zırla ve işareti 
ver! .. 

Emrini verdi. 
Uzun boylu ve boğa gibi kuvvetli 

olan İngiliz derhal fırladı, Birkaç 
adım ilerideki tepeye doğru yüı1l· 
dil. 

Sırtında portatif çantayı indirdi. 
Bu tanklarda kullanılan kilçUk 

ve portatif bir telsiz makinesiydi. 
Subay makineyi sUratlc kurdu. 

Sonra işletti. 
Bir dakika. sonra telsiz şifre ve

rilmiş bulunuyordu. 
Raa Omanı ayağa kal!mıııt.ı. 

MeTak et111esinler, buna 
da alııırlar; gün gelir ki se. 
kiz vapurunu da kaçırırlar. 
dokuza kalırlar. R. 

tmı durdurdu. J.9 ağustos 1916 se· 
nesinde İngiliz filo kumandanı olan 
nmiral Jeliko, iki saattir 1ng m 
şark sahillerinde ilerliyen amiral 
Şer kumandasındaki Alman filosu 
ıle çarprşmnktan imtina etti. Böy 
lec.c amiral Şeri'in istediği deniz 
muharebesi vukubulma.dı. lngiliz 
amiralı mayınlerden çekinmişti. 
Mayınlcrin umumi harpte oyna. 

drklan diğer büyük rollerden bi. 
ri de Çanakkale harbin.dedir. Çn • 
nakkale harbi, mavnılerin taarruz 
da olduğu gibi müdafaada da mu. 
vaffakıyetlc bullarulabileceğ ni 
göstermiştir. Fakat müdafaada 
kullanılan maymler Çanakkalede 
mUda.faa olduğu gıöi ayni zaman• 
da taarruz vaz.lfesini gördü. ıs 
mart 1915 senesinde İngiliz ve 
Fransız filolanndan müteşekkil 
bir don.anmanın Çanakkaleyi yar • 
mak için harekete geçmeleri ta • 
rihi ehemmiyeti haiz bir andı. Ça. 
nakkalcdeki Türk • Alman topçu. 
su bu mikyasta geniş bir taarru• 
zu önlemek için kati derecede 
kuvvetli değildi. Hasım taraf bu. 
nu bil yordu. Fakat daha bombar
dımanın ilk dört saatinde taamı. 
za iştirak eden on altı zırhltdan ü. 
çü maym yUzünden batıp dördün.. 
cU bUyük bir İngiliz harp gemisi 
ağır ynralanara.k muharebe mey • 
danından çekilmesi muhasım taraf 
donanmasında büyük bir şaşkınlık 
yarattı. Türkler, evvelki bombar 
dnnanlardan lng"liz ve Fransız ge
miler'nin rotnlarınr tcsbit etmiş • 
lel" ve tnm zamnnındn en son kıı.. 
lan Yinni altı maymi isabetli yer. ' 
lere dökmü;lerdi. 

Çanakkaleyi yalnız donanma ile 
varmak planı bu ytizden geri kal" 
dı. 

Maymlerin böylece, denizaltı 
lardan fazla islerde kullanılahlle • 
eeği görlilüyor. Denizaltı daha ta. 
arruz iç:U kullanılan bir sil8htrr. 
Lakin §unu da unutmamak l:lzmı 
ki, denizaltı biltUn Okyanusta do.. 
la.sabileceği halde mayın mahdut 
clerinliklere dökUlcbilir. Mayınin 
demi'r ipi veya zinciri nıwui be. _ 
kundan b:nlerce metre uzaWa.bi • 
lir; fakat bu usul pratik değildir. 
Mayin ve denizaltı, birlbirini ta • 
mamlıyan iki silılhtır. 

Uzun boylu İngiliz subayının bü 
tun bu hazırlıklarına yarı korku, 
yan hayretle, fakat pek bUyilk bir 
heye<".an ve merakla bakryordu. 

İhtimal ki Ras Omaru uzun boy
lu tn~iliz subayının sırtından in· 
dirdiği bu çantanın içinden tayya· 
relerin uçacağını bekliyordu. Deh· 
şetli hayreti herhalde bunun içindi. 

Yanı basında, eli tabancasında, 
ayakta durmakta olan Stirling, 
keskin dudaklarında müstehzi bir 
tebcssilmle ve yan gözlerle bu dok
sanlık Habeş reisinin yüzüne bak· 
maktaydı. 

İngiliz subayı telsizi işletip de 
şifreyi vermek için manıvclayı ye· 
rinden oynattığı 1.a.man Ras Omaru 
iideta tltl'edi. Fırıl fırıl gözlerile 
hemen havalara, dağların arkasına 
balonıya ba.,Iadı. 

ŞUpheslz makineye basılır bUıl· 
maz bu şeytan kuşlarının nereden 
göklere frşkıracnğmı bekliyordu. 

Stirlin Habe§ reisinin bu zan 
ve itikacİmı biç bozmak istemedi. 
Hiç birşey söylemiyordu. 

Ras Omaru, makine kurulduğu 
ve işlediği halde göriinürde. tayya· 
reye benzer birşey ç·kmadıgmı gt· 
rilnce pşkm p.şkm bakmıya baş· 
ladı. 

(Dewmı mr) 
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Anadolu aj:ıJl'iımrn Y<:r<tltl'l haber. 
l re göre dül! a " z.lyctJne bir b:ılaş 

1 Kıtal r 
• • 

enı ıne 

Ncvyorkta hey~n - Hul ne. 
diyor? • Atl<?.nt:l;e bir taar
ruz • MnreşaJ Petr-nin nutku
Sollum ceph~sim~f'. 

Alman b~kumandanlığı dün 
geceki tebliğinde ruırk cephesin. 
de cenup cenahm1a Alman kıta. 
!arının .Azal: denizine kadar iler. 
• dU:lari bildirilmiştir. Bu netice 
:,:r Alman fırlr.;;.sınm cesaret!i 
hcreketiyle elde edilmi§'tir. 

Bu frrka en mi.:f;kül §artlar al. 
tında Illlerson'un 60 Vilometrc 
şarkmda kfıin Berislav civanndn 
aş:ı;;.ı Dinyepcr ~ecidini zork: 
mı r Dül"man·n bütün mukablı 
tair u"zırır;na bu fırk3 mevzileri. 
ni müdafaa ctmiı;ıtir. 

Ktycfl.'ı ,:ırltmda 7C cenubu şarltl. 

ııüıdekl mmtnk:ı.C:r. rt:Vrlıf:n dO,,manm 
imhıısına devnnı ed1''1lf ktcdlr. 

Kiyc!e garpten gtrmı: olnn Atmnn 
t~ekUllcri ~nrk :stl':rı.m><t!nde D!nyc_ 
peri gcçmişl~r ,,.e aıı.ıelJen Dcsna ta. 
ra!mdan taarruz etmı11 otr.n lttıvveUo. 
tiyle lrtlbatı tcmlr. ttmlşlerdlr. DOş. 
:mruını §id1eW y.·rn-1t teşcbbUslerı 

~.m kalmı.5tır -::::nr•~rr adediyle ga_ 
naım miktarı s~t~en santf. nrtınnk. 

tadır. 
Alman .;ıarp mo:-ına nıtnsup cıızu. 

tamlnr F!nl~nJ.l)a l urf~z:r.c derin su. 
rette nUf .. z ~de.-el •)'to b::.rnjlannı 
tnkvlye ve q:ı•t < !'i'°'l'•ır.:.e luırşı ya. 
pılan hnrell!tı hlmnyc ctm~lerdlr. 

F evkaliı:I c tebliğler 

Bundan b:ıc:-ka Alman or'dulan 
bn_~ku:nandnniığı fevkalftde iki 
tebliğ ne<Jretmiştir. Birincisinde 
şöy·e d~niyor: 

Kiyefin r-!lrkmda cereyan eden 
lhatn muh-ırebesi general Fon 
Kleist ve Guder!an'm zırhlı ordu
lan çember içine alan düşmo.n or
dusunun bazı kısrmlarmı imha ve 
şimdiye kadar 150 binden fazla <. 
E'ir, ı::;ı tank. 602 top ve milhim 
miktarda sair malzeme iğtinam et 
mlşlcl"dir. Dllıımnnm geri kalan te. 
şekltUllerin!n imha.cı.rna devam c -
dilmektedlr. 

Yenldcn bir çok cs!.r ve mUhim 
miktarda malzemenin gelmesine in 
tizar cdilmclttedir. 

İkinci fevkalii.de tebliğe göre 
Alman kıta::ıln Estonyay~ ait C. 
sel adasının merkezi olan Eren. 
burg şehrini i~gnl ctmiı;ılerdir. 

Leningra:lrn tahkimi 

lngil!z radyosu cumartesi ak. 
t}alnr, Leningrad'd:ı 100 bin evin 
tahkim edilerek içlerine mitral. 
yözlcrle büyük miktarda infilak .. 
nıaddeleri konulduğunu bildir. 
mıştır. 

Moskovada Rus cephesinden 
dün cıkŞ3m alman tir telgrafta 
bildirildiğine göre, Leningr~ ö
nünde bulunan Alman kuvvetlerı 
birkaç gündenıberi 5ehre bir a. 
dun bile yaklaşmağa muvaffak 
olamnm·şiardır. Ş!ddetli bir top. 
çu ateşi, .A"man Jtıtalarmı aleHl
cele kazd klan siperler ve sığı. 
nakl~ra dönmek mecburiyetinde 
b1rakm1~tır. Cüretktırane yapı. 
lan muk<:b"l taruruzlar Alman 
hazırlıldanm daha. bidayette 
faide"'iz b·rakmakta ve bir çok 
noktalarda düşmanı ricate mec
bur etmişlerdir. 

Almanhır Sovyet hatlarına 
karşı yaptıklnrı taanıızlard.cı 
d ü z i n e 1 c r l e tayyareler kul· 
J;ı.nmakta iseler de Sovyet asker. 
leri vazirctlerin! cesaretle muha.. 
faza etmektedirler. 

Sovyctlcr bir adayı geri 
Aldılar 

Mare~n.1 Göring, yc.rbay Se.. 
nun bir knç haftadnnberi Alınan. 
lnnn c~ind~ bulunan Dinycper 
üz~rindeki lloıtitza aaasını is. 
tirdat ettiğini bildirmektedir. 

Rusların yarma tc§ebbüsleri 
Muvqllak olamadr 

D N B nin askeri ltavnnkt~n 
öğrcndi~in°e göre Dinycpcr ve 
Desn nrasındaki ceT>hedtki 
mahsur Sovyet kuvvet'eri, 20 er. 
lilldE' muhtelif nol:talarda yarma 
teşeı'!..blslerindt? bulunrnu~larso. 
da b u teşcl:>Usler Alman kıtaları-
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ı r~ 
ı . . 

nın ateşi karş:sınd~ nkim 
mıştır. 

kal- 1 Amerikan parlamentosunda 

A!m:ın kıtaJarı ricat halindck; 
Sovyet ko!!nr ua yetişerek bun. 
lara fevkalade n~ır zayiat ver
dırmiş erdir. Sovyetlcrin, Diny.?
p~r ve Dcsna ·halkası içinde tanı 
nıuhm::.;::,rusiylç neticelenen b~ 
~arpışmnlarda bır Almnn pıyade 
alavı ikisi 51 tonluk olan 15 tan!< 
tahrip etmiştir. 

Alman esırluin adedı ve gana. 
im her dakika artruaktoöır. 

frf atc§al Gö1frıgin bir !-:~tJa 
Filosuna telgrafı 

M.;ı.re a1ş Görit\<.':', yarbay Se. 
halk tarafındaıı lmmanda edil. 
mckte olan Hor!:lt \'essel hava 
filosuna aşağıdaki telgrafı gün. 
<lermiştir: 

Filonun bu ane kadar şark 
cephesinde binden faz'a düşman 
t;t.yyarcsi dü:;ürnıüş ve garpte 
dücımana ağır sil:ı.lılar ve malzc. 
me' itibariyle ağır zayiat ver
dirmiş olduğunu ö;'irer.dim. Fi. 
lonuzun ka~nnfış olduğu mu. 
\'affakıyetten dolayı hayrarılığ • 
mı izhar eder ve milrett:batm 
göstermiş oldukları kahr~man. 
iiktan dolayı en derin teşekltiir
lerimi bildiriıim. 

Nevyorkta heyecan 

Nevyork gazeteleri. Kiyefin Al 
manı~r tnrafındnn i§gali ve Al· 
manların sair muzafferiyetleri 
ve Alman ordularının Kharkof 
ve Don sanayi mıntakasma ta· 
karrüpleri h:ıkkındaki mütalaa· 
larmı mu~m başLklar altında. 
ne~retmcktedirler. 

Nevyork Post, derhal Sovyct 
nusyaya en iyi Amerikan tayy:ı.. 
relerinin gönderilmesini teklif et· 
mektedir. 

Nevyork Post'un muhabirinin 
Vaşingtondan bildirdiğine göre 
Amerika ile İngiltere Sovyet Rus 
yaya derhal en iyi harp mal~ 
melerini göndermek lıususu:ı·Ja 
mutabık k;ı.!mışlardır. 

Arkangelske avcı ta.yynreleril~ 
hafi! tankların gönderilebileceğı 
ümit edilmektedir. Bu limana 
buzkıran gemiler ;ardır.:ı ile 6i· 
rip çıkmak kanunusani ayımı. ka· 
d~r mümkQndilr. O ?.amana ka· 
dar İran tarikile cenup yolunu 
organize etmek milmkün olduğu 
ümit edilmektedir 

Hul ne diyor? 

Amerika.dan Rnsyaya yapılan 
yardım n fazlalaştırılacağı veya 
tncil c<lileceği h~kkın<:la matbuat 
konferansında hariciye nazırı 'M. 
Hul'e sorulan suale mumaileyh, 
Sovyetl~rin askeri vaziyetlerin~ 
ait halen tam malumat almamış 
olduğunu ve Birleşik Amerikanıı1 
imkan nisbctinde yardımda bu. 
lunduğu cevabını vermiştir. 
Alman lıücumllotlcırının 
Taarruzu 

Amira.1lik m-?.kam1 tarafından 
n~rcdilen bir tebliğtle kaydedil. 
diğine göre cumartesi ~amı 
Atlantikte dil§.man feri hucum. 
botları tarafından bir kafileye 
yap lan taarruz esnasında. ~idili 
hasara uğr~mışlar ve kafıleye 
refakat eden gemiler tarafından 
geri piiskUrtulmüşlerdir.. . . 

tnuil:Z vapurlarının hıç bırın. 
de insanca zayiat ve hasar yok. 
tur. 
Marq al Pctenin nutku 

Mareşal Peten rlün saat 18,30 
da şu nutku söylemiştir: 

lşrral mıntakasında bulunan 
Fransızlar; 

Bu akşam size büyük bir he • 
yecanla ve bütün samimiyetimle 
birkaç lı~ftadanberi işgal ordu· 
sunun münferit unsurlarına kar 
şı mükerreren yap·lan suikast • 
lar halckında düşünmekliğimiz 
lfu:ımgeldiğini söyliyeceğim. Bu 
suikastlar caniyanedir. Yeni fe • 
15.ketle:.:-. sebep olabi'ir. Bunları 
ecnebi nianlarına atfetmek lazım 
dır. Çünkü v.erilen emirlere it.;. 
at eden askerlere karanlıkta ta
arruz etmek Fransız ananesine 
uygun bir hareket değildir. HU • 
kOmetimlz bu h:ırelrntleri kati -
yetle 1-eddetmcktc<lir. Hükumet 
elir.~1:1 l:iltUn ve~aitilc mticıimlc 
ri 1.ramakta ve sizi kendisine ta· 
mamiyle müzahir olm;.ğ:ı davet 
etmektedir. Bu caniyane hareket 
lerin inkişafına müsaade edecek 
olursak bun'arın önüne g-eçmck 
için alınncak tedbirlerden, bü • 
ttin g-ayretlerime rağmen ma • 
sumlann da mutazarrır olm;;.la.rı 
ihtimali v:ırd:r. 

Gıyaben idam:ı rrahkum 
Edil eder 

P~ris:e adliye sarayında top. 
lanan dev'et mahkemesi dağrt1. 

Yeni m ücaC:e
elere intizar 

o 
ediliyor 

e azasından 
b·r ço ları 

us anın inhizamı
n muhakl<ak 

nazari le 
bakıyorn1uş 1 
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tarafından kongreden yen! tahsisat 
talep edUm.?3i mUnnsebHfıe parla • 
mentodıı yeni mUcadeleıııre tntlzar e. 
dllmektedlr. 

Rel.s Ruzveltin Sovyot Rusyayı ö. 
dUnç verme vo .ıdraıam- kanunundan 
lstıfndc ettirmek için altı milyar dolar 
talep ettiği, kongre n;-r.Jarından bir 
çoklarının Sl)vyct Ruayar.m inhl.zamı 
nn muhakkak nazar'Je l:nknrak birle. 
şlk Amerikanın Rusyı\y:ı. kredi ac;mnk 
ıurctile fena bir iş yarscağr knnaa.. 
tiyle bu kreclil:?rc şl. dcUc muarız bu
ıunduldıırı maIO.mdur. 

Bu kredi talebin!? ınUttalllk parla. 
mento mllz.."lkcrcicri esnasında reis 
Ruzveltln tclt rey faz1a:ıkla kongre .. 
den geç!rllen askerli~ mUkellefiyett 
mUddctlntn uzatılmasme. alt kanunun 
mllznket"esl smuıınd:ı kartılaştığı mU§ 
kUIO.tııı. bu ı;efer de mllc:ıdcle etmek 
mecburiyetinde ltntaca~t tahmin edil. 
mektcdlr. 

Bir Sovyet taarruzb 
pUskUrtUldU 

BerlL"ı, 22 (A.A.) • • D.N.B. 
Askeri bir memb&da!ı blldlrildlğine 

göre\ 20 cyIUlde bol:ev'klcr, İlmen 
gölUnUn cenubu ıa~ktıtr.dc bir Al • 
man te11ekkillU tarr.!tntlU) :mptedll. 
mi;, oın~ tepeleri lttlrönc.r. te§ebbOa 
etmtıılerdlr. Bu U\arrt:Z pUskUrtUlmUf 
ve Ruslnr, nğtr zayiata uğramı§tır. 
Sovyet tna.rruzunu-. pQskürtUımesln. 
den sonra Alman plyaôesı., mukabil 
tnarruzn seı;ml§ ve cLretkArane bir 
ileri hareketi ile So.-yet kuvvetlerini 
tardetml§tlr. Sovyetıer, harp meyda. 
nmdıı. sekiz zırhlı hucum arabam bı
rakmııııardır. 

lan komünist teşekkilllcrini ihya 
ve memleketin emniyetine !karşı 
ca:ıiyane f a::.liyet suçlarından 
dolayı Adolpıhe Guyot, Jaogues 
Hoo:! ve Focco Foscardi isimle· 
rindeki şalPslnn gıyaben idama 
m!:l.ı 1tfım etmiştir. 

Mahkeme bundan başka muh
telif kimselere kürek ile bir s~ne 
ha.pis ara-=mda tah:ılüf eden ceza... 
vermiştir. 

Sollumdaki harelliıl 
D N B nin askeri kaynaklar. 

dan ·ö~cndiğine göre, Afrikada
ki Alınan topçu kuvvet'eri 19 ey. 
lülde Sollum cephesinde İngiliz 
kel?if kollarını d~ğıtmıştır. 

İngilizler, harp sahasında ölü. 
ler bıralrnrak keşif t~bbüsle
rinden vaz~ermek mecburiyetin. 
de k:ılmışlardır. 

Cephenin diğer bir mıntaka. 
sında, Alman ve İtalyan i'cri ka .. 
rakollan İngilizlerin bir yaklaş. 
ma teşebbüsünü büyük bir mt·· 
vaffakıyetle geri püskürtmüı;ıler
dir. 

lGsling partisin~ ttzdiyat 
Menedildi 

Stokholmden Sovyet ajansına 
gelen bir tel~fa göre, Norveç • 
teki Alman makamları, Kislinge 
Norveç banlrasmdan atmış old~· 
ğ11 paraları üç gil-ı zarfında gerı
r~ iadesini emretmişlerdir. 

Tclg-rafta. Kislinrdn İ§bu ban 
kadan büyük meh'ağıar ~eker<?k 
bu par~ları ecnebi memleketl~rc 
göndermiş olduğunun isbat cdıl .. 
diği beyan c<lilme!~tedir. 
Aynı telgrafa göre, Almanlar 

kendi :milim.deleri olmadan, bar.. 
kanm Kialir. partisine lcdiyatta 
bulunmam ...... ı.ıı emretmi§lerdir. 

Sofyada Alman ticıırel 
Heyeti 

Almanya iktısat nezaretinin 
harici ticaret direktörü dolttor 
ı .. nndvchr'in riyasetinde bir A!. 
man ticaret heyeti dün sabah 
Romanya.dan Sofya}'a gelıniştir. 

Alman • Bulgar ticaret anlaf:• 
ma mın zevline ait müz.:-ıkcreler~ 
Lat'dvehr'in i!jt:lrak cde~ği zan
nedilmektedir. 

Ruzvelt 
Vaşing ona 

döndü 
Hcıyd .. Park, 22 ( A.A.) - M. 

Ruzvelt hafta tatilini m;ı.likane. 
sinde geçirdikten sonra V.a.5ing. 
ton'a dönmüştür. Devlet reisini, 
kongre liderlerini, mümessiller 
mecliniy!e ayan meclisir.deki er.. 
cümenleri azalarını bir araya top 
}ayacak olün konf erar.s yarın 
beyaz sarayda alctcdileccktir. 
Konfcransda ödünç verme ve ki .. 
ralama programmın tatıbikine 
i;.;:;bsis edilmiş olan 5,895 milyon 
dolarlık kredilerin süra'tlc ka
bulünU temine mütaallik plfı.n.'ar 
müzakere edilecektir. 

italya Krah sulh 
teklif e iy r 

(Eıış tarafı 1 nclde) 
gelmiı;ı olan diplom~tik lmrriye. 
ler, papanm da~n. şimdiden A.me. 
rikan devlet reısınden Amcnka. 
nın mihvercilerin modasına uy. 
gun her ıiır!ü ~ul~ planlarını 
derpiş etmekten ımtına eylemek. 
te olduğunu öğrendiği:rj ve cere. 
yan etmekte olan müzakerenin 
münhasıran işgal ~ltındaki mem. 
ıemetlerde Hıristirn.nlığı ve Rus 
mezhebini himaye etmek mesele .. 
sinden bahsetmekte !bulunduğu. 
nu bildirmektedir. 

Şu halde esas mesele, Vati: 
kan'ın halihazırda şu kanaatı 
elde etmiş olduğudur: Reis Ruz· 
ve't ne ş:;l-hsan kendisinin ne de 
um~yetle Amerikada hiç kig:ı.. 
tenin llitlcrizın ile bir uzlaşma 
e$asına müstenit tulh müzakere. 
lerini teshil edemiyeceği mutnl~ 
asındadır. Bilhassa böyle bir ha. 
reketin Hitlerizm tarafından ~ 
çılan cidalin bir devle~ olm~~ 
hasebiyle Rusya :ııeyhıJ?e deg!l 
beliti bolşevik fikrı aleyhıne mli
teveccih olduğunu zımnen kabul 
etmek suretiyle Rusların kuvvei 
m.a.neviyeierini haleldar edebile
ceği şu sıra.da. 

Taylor byetin sarf etmekte ol. 
duı:ru gayretin Hit1erizm ile her 
türlü uz.18.6mayı reddeden M. 
Huzvelt'in beyanatiyle müterı:ı. 
fik olması dikkate şayan görül
mek icabeder. . 

Reis Ruzvelt'in söy1edik1crı 
her rcrde ve herkes tarafından 
tekrar edilmektedir. 
Londrnd~ tahmin dilınckte ol· 

lngilterede biT adadaki Popolo Cli. Ronıa 
tecrit kampında bulunan Yazıyor:. ~ 

600 Faşist Moskovan 
isyan etti "tahrip~, 

mevkaBar balslz tabiyeS~1 kalıncıya kadar Ukrayrıtl~
1 

mabalızlarla hu··ku·· 9915 [lJ 
dlitflşUller ,,,, 

Lon4r&, 21 (AA.) - ~ • kaldı 
paznr gece3l Man ada.mnda kAln Peel 
tecrit kampında blr tayan çıkmı§tir. ıO B 
600 faşist ftrar ettlklerl için hapse- moskovall 
dilen üç arkadqıarmm kampa iade.. J 1 lf88 
sini lstcml11erdlr. Fqbitlerin talebi f er D8 
rcddedllml§ ve firariler hapl.ste nıı • en bel it s ~t' 
konulmu:ıtur. Dunun ll%erlne fa§tsUer Sf IJ' 
muhafızlara hUcum etnll§ler ve bun. Klyelte gu 
ıann üzerine taşlar, §l~ttler ve saire , A.) ;1 

atmı§lardır • .Mubafa:tar aUQblı olma- Roma, 2B ( A~ ;i~~ 
ıarma rağmen dahiliye nezaretinin Di Homa gazeteS! olııtl ı 
hususi talimatı mucibince a.sller Uze. fmdan cmrodilınl~ ~ 
r1nc ate§ aı;amamı§l'll'dır. tabiycsinin ~~'11 ... ki#' 

Arbede birkaç saat devam ettnlş, süz kalını~ oldugl!' prı;:~ 
nihayet aaUe?'in tecrit luımpı makam. kt d" "Si,•ab to me · e ır. .ı A 1 .,,~ larllo görUıımek uzero blr murnblıas ki köylüler •.. .tt.JPb~t ,J 
göndcrmelerl talep edllmlıtır. Fakat gözleri önunde. f P: .. 
bu murahhasa kaçark~ yakalnnan devam etınişler~ı~ ol3ft 
faşistlerin hapiste kalacnğı söylendi. kovanın ~~leri.fl urcttO 
e-ı. zaman kargqalık tekrar ba§lamı§- lik, en belıg S 

tır. görülmüştilr. _çJllCl:ıft ...ııe 
Dablllye nezareti ve Mnn adaSI va. Almanlar tar~ sa"'~ 

Usl telefonla vaziyetten haberdar edU. len bu ilk büyill:,,.,etitl 
mi§ ve bunlar vak& mııtıalline ndanm her türlü muk~"ije\"~t 
bUtUn kamptanna. kumanda eden u.. ğunu anlayan 1f gfP 
bitin gönderileceğini vaııdetml§lerdlr. kaçmakta isti~ ıd' 

nu mUddc:. zar!mda r~ı tecrit kam duklanndan, uğU ııs; 
pının kumandanı bir an'aamaya var. sapasağtanı old 
mnk Umldlle kampta:iıl tafiıtlere bq. edilmiştir. ra.~t 
ka b!.r murnhhaa tay'..n etmelerini &ôy Almanlal'lll ıfl1 ~ 
lem.l§tlr. İkl !.ara! aramıcaki mtızake. hareketin yıldıl"fa.ltllt J 
reler bir saat kadar aurmuştllr. muhakkaktır. a.ıd il~ 

Neticede ıuıtıere fh'allerin kampa teslimi csn~ınd •1jtol• t 
avdet etmlyoceklerl, kampta bulunan rait; bir mıUete ]{ııbW (, 
ınrm istifade ettikleri mueaadatın ge. intihar" ı cebren dJl ~ 
rl alındığı ve kamptakr.erc kuru ek.. nin imkanı haklt~ l 
mek varileceğl eöylcnm1~tir. Bunun hayalata kapıl~ isb't 
üzerine isya'!l bOtUn olddeWe tekrar mekte o.1.duğUnu -- / 
ba§lıı.mtf ve mevkullar lıalaiz knlmca.. <lir. ~Jı~I 
ya kadar devam etmıııta. ar"" 
. . . Bir garson 1 ~ ıngilız tay.y~relerı şını çıça~ 

Berhnı Beyo;;ıu•~· .• ~o/ 
bombaladılar ,.rndaki Faıb~~ ııAdı~11 ı 

Geçen balta zarlın
da birçok mlbver 

gemisi batırddı 

sabah kanlı 1 ~~ 
Bu lokantnda. ıol>ııfl ~ 

tar Hasan. n)~i~~j ~ 
şan Ahmet ~torıı1e51 ~ 
yemeğini ~<? }'lsfillpırı-ıf 
Ahmet bu ;şı. sö>'Je) tıf 

duğuna göre bu §ayialnr şu su. Lonılm. %2 (A.A.) - cB.B.C.) 

lfızımgeldiğin1~.,ısıı1~ 
nnd~ Icnvgnga.5'111, # 
csnasındD: ıtoc:ıfllıı~~ı 
Iundurduğıl o.rl\ll -=' 

retle tekevvün etmi§tir: İngiliz tayyareleri, Ee1'lin, Frnnk.. 
turt, ve cenubu garb! Almnnya ve 

Papa, İtalya kral hanC<larumn daha. bazı bedellere taarruz etmt,ıer., 
talebini is'ai ederek M. R.uz. dl 
velt'in mümessilinden Amen~a :.ımanıar Souto.mrtnr.a Ağr1' bir 
de,·let reisinin ?l~aripler içın hUcumdn b~:unduklanndrı.n bahsedl • 
uzl:ışm:ı esa~ı.n3 ıs~.nad~~ muh~: yorsa da İngiltere Uzerinde 40 dan az 
s~atın tatı~ıne .. rnutnallık PtOJ... .Aımnn tayyansı uçnııımıştır. Bu Al. 
lehınde ~ı m~uzunu _ku laf;• , man akmmdan baııam. ve insanca 
~nsım rıc~ ~~ctınde val{l olar&>: t z:ıylnt az olmuıtur. Btr Alman bom • 
hır teşebbusu ne sure~e. karşıla· bıı.rdıman tıı.yyr.resı dlltttlrtılmUştUr. 
yacağını istim.zaç ctmıştır. 

Bu hfufü:e, M. T:ı.ylorda şu 
intibaı uyandırmıştır: İtalya 
kral hanedanını, harbin tevessü. 
imden korkmaktaaır; tabiri di. 
geriyle kral, Vilitor Ernma_nuel, 
Ameriknn:ıı açıkça h~rbe gırmc. 
si tal{dirinde ltaly:ının Alman 
boyunduruğuna g~ı:nek~~n ~u!
tulması ihtimallerının busbutun 
ortadan kalkacağı mütalô.asındn· 
dır. 

Halbuki Amerikan radyosu
ııun v~ Amerikan go.zetc'erinin 
Ruzvclt aleyhindeki ~idetli hU· 
cumlanna rağmen gerek Romn. 
da ve aerek Vişide Vaaington'la 
münasebatın tamamiyle inkitaa 
uğramasının önüne geçilmesi 
§iddct!e arzu edilmektedir. M~· 
mafih Viktor Emmanuel'in pro. 
jeleri jster bir ihtilalin ister Al· 
manyanm tamarniyle 1talyay:ı. 
vaziyet etmesinin önüne geçme~ 
a.rzusundan mülhem olsa dahı, 
Berlinin bunların nazarı itibara 
Gl.nmaları ihtimali hakındaki 
lemen:Usiylc tamamiyle mütcr:ı
fik ibulunmalttad·r. Hatta bu 
projelerin doS:>TUdan doğruya 
Berlinin ilhamı eseri olması çolt 
muhtemeldir. 

lt"ilvaki kral Vitftor Emanuel 
tarafından ileri sürülen fikir, tr.. 
giltere:ıin arazi statüsüne riayet 
edilmesi ve lngi'izlerin berri Av. 
rup.Q. islerine her türlü müdnha .. 
leden ferağat etmeleri fikridir. 

Fransanın akıbeti, Berlin ile 
Vişi arasında yapılacak müzake. 
relerle tavfn edilecektir. ''Bey. 
nelmHel bir Avrupa konferansı" 
da Avrupanın statlisllnü yeni 

·~· 
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bardımnn ve avcı tayyart-lerl geçen 
hafta zr.rfmda bUyUk fl\&.llyeUer sar. 
!etmişlerdir. DUyUk hava teııeltkWle. 
rl yalnız Almnnyamn atLat mıntakaıa 
nna btUL!a.sıla taarrJz etmekle kal. 
tı.ıamııılar, aynı zamanda. mUtemndl • 
yen zlyadcle,en kuvveUerle i§gal al. 
tında bulunan Fransız topraklarına 

da gece hUcumlan ynpır.ı11ta devam et 
ml§lerdlr. 

Fransa, Belçika. ve Hclnnda sahil.. 
!erinde dU,mana nit bir~uk iaşe gemi.. 
lcrl batmlm•ştır. Almr.nlarm ihUyaç.. 
ıarı olan bUtUn maızemeyl deniz yolu 
ile nakletmek mccburlyetlnde kalma.. 
lllrı bu mUnaltalAtm ynptlmnst için 
dı:mlryollarınm mU,;ıit olmadığını ve 
İngiliz bombardıman tayyarelerinin 
vazltelcrlnl tam mn.:ıast.ıe yaptığını 

lsbet eden yenl bir detllldir, 
Şlmall A!rlkada Almıı.n ve İtalyan 

kuvveUerl Mısır hududu iııt!kame .. 
tlndc keşif taarruzları yapmııl&nıa 

d:L bu hUcumlar derhal ta1'dedllm1J ~ 
dU§Dlan en az on aava., arabası kay .. 
bctmek suretlle eski mevzilerine av • 
dcto mecbu:- edlimijıtir. DUşmanm 18 
avcı tayyaresi tahrip edlmlf buna 
mukabil 12 avcı ta:"Y&"'m!z Eiyaa 
uğramrııtır. Bunlardan llılslnln t"llot 
lan denizde kurtıınımışbrJngWz bom 
bardnnan tayyarclcnnden hiçbiri zi. 
yna uğıı.maml§tır. 

nizama göre tesbit edecektir. 
M. Ruzvelt'in derpiş etmesine 

imkan mutae~vver olmadığı mti. 
talaasında bulunduğu cihet. bu 
son noktadır. 

n ve .... !1 " yı çıkarını..... kn;ı·- ' 
Zenginin ~aff ode y~Jl~ 

Kanlar .~çı ıı:ı.ıJe ı;d 
Ahmet, guç ıı:ırıı!C ı.."' 
taksiy~ konu o.Jdırıl~,ıı 
tahanesine .k '\';t:ıııı.,.. 
kal anmıştır. d 
ziyeti ağzr<lır. • k~" 

Bir denıı ':J 
(Ş~ııııııır . 

(JJ,Ş }tfşİ ~ 
_ !çindo ~<Jl)ııı 

sandal .aayJtSI ·clb'°~/, 
tzya. ka.pıtnııŞ g ıııı. pı~ 

Beşinci _~~ıe pO~otl'~ 
1230 n UIJl1U ..-J;Jll aıi'J'9 
mal ArdnJ-"I. 0ız;re ı>JP6/ f. 
süratll bir ~Jtlll ı1ot • 
suların nktn tıt· ~~ 
takibe yoll~ w1~., :.ı 
rntle snndall _:~~ ~' 
bayet H0~tıf.t ~~J 
yerdP. uzak ~etılır.. 
mUştür. 11 "11' ~o 11~$ 

:Motör SO Kjjı ,,ıt '(! 
la yakl~~i,ttııl' ııJıı~ 
beyecn.ndıııı~. ?J~, ' 
kazazede ı;c 
!arak liın~ ~ttf 

ııb" 
Viyana 10 l!ı/Jı ./ 

(17 ~' ~t 
~ı ~h>·o1:~ p 

vıy~~ııcı ~ l 
fuarının ~ı:tı1'·0 :~ 
bugün ynP ıttıİ'~i?J P'.A 
kadar ıı.ç~ Jtle~ ' 
Açılı~ i)eefl· ~ef• 

maliye 'tııl" ş er.~ '"A 
motörl~ti ıerl. _,~}~ JJY 
1 • geteıı dl''";,-
6~~ ı~~o;# ... ııı 5-
leketlerı~rr cfl>:-ıctl~ 
ıunnıuşı6d";"ıc~ıtteV iı'ııJ 

l\{ih \'et ' p;a(I \ 
ı\ ,1flJP :\-oıv:11ıı · 

blr9ok i ptı-<f/.J ~~ı''·( 
dıı husu:11'1} ~ ~'' ... 16ll 
tndır. tts ret ,-e edıır· 
daki zıır~al'oiı" 
rilc ~olt 
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~Yük Milli Roman 
~;· Yazan: MAHMUT ATTiLA AYKUT 

'fazu •e oynryu: a<'.Aamet eden ın•ur dolandrrırı fnhmot 'a1m ALT<INDAG 

Ba"'ollertle: MeJiha. Zeynep, Mahmut Sa;m, Komik Hasan elendf A ,.,o,,/tf<';/dah Kaz m oesaiTe 

Naile kız, yastıktan çıkardığı pamukları göğsüme 
çengelli iğnelerle tutturdu. Göğsüm tahtalıktan 

<>hundan bo§, o kadar zırva ve manasız 
görünecek de ondan ••• 

Namus, fazilet, ahlak bunlar 
pek boş §eYlermiş. Hele kadınlar 
için .• 

Gene bir kadın aç bir hayvan 
önüne sürülen olgun arpa tane
leri gibiymiş •. Erkeklerin kadın. 
Jara karşı mebzul iltifatındaki 
sırrı olırnn .bir arpa tanesi olduk· 
tan sonra öğrendim.. Onlar; 
diı;lerinin kırıp dimağlarının lez-
7.et alacağı mala iltifat gösteren 
aç havvanlard1r .. 

çıkmıştı. Artık tam bir kadın sayılabilirdim 

~ 
., ~~ı Kaşlarım da kenuın gibi oldu!. P:b""RDEY1 

Ootomobilde giderken sordum: Na~le, ., k~d·ı·n ~lmak - Kız da~a .ne eksık? . ., 
için bir eks!ğim •armı?,, cevllp verdı: Duşuneyım de - Sen bilmiyor musun sankı . 

ÇIYORUM ... 

-45-

h d ·· l · - Yok .. 
amam 3. soy erım,, · - Asıl mesele orada!, 

:-..,.._.._.._.._...,.,,. ____ ,,.,,.,,,..,._,,,..,._._..,.,..""~ - Nerede kız? 

Arkadaş karısı. . Dost kızı .. 
Ten.e, hala kuzen butün bun. 
ıar c.n yakınları tal'afından bile 
zamanında elde edilecek fn'5at· 
farla lezzeti alınacak arpa tane
leridir 

P..ruı~di,fim erkekler ıçeri
sinde bana iyi. güzel v<> candan 
sev~iyi yalnız sen gösterdin. 
Belki Bunun icindir ki seni onlar 
gibi göremivor' ve kötülüğe l?İdcn 
volum üzerinde ana esld kalb!m 
ve eski sevgimle bunları kendime 
de bir hatıra olsun diye karalı. 
yorum. 

Erkek. kadının etine ve ırüze1-
Jiğine ağtz sulandırıyor Onun 
sevgi ölcıfü~il de savgı ölcüsü a." 
sadece budur Bunu pek acı mı. 
~aller ve hatiralardan sonra an. 
lndım. 

Kendimi onlara teslim ettim 
Kemal. 

(Devamı var) 

Meğer kadınlık da ba!lka bir zevk 
ırniş ... 

~pekli çamaşırları giydim .. Pud· 
raya , lavantaya ezelden bayıhrım .. 
Bnna OO§ka bir incelik ve zernfct 
geldi ... Kendi kendime ibak1yorum .. 
Neydi o... Saç sakal birbirine ke~ 
n~mrn ; bcktaşi Şeyhi gibi kıyafet!, 
Esa.sen ellerim ufacrk .• Kalbim yuf 
kacık .. Galiba kadın yare.tılacakken 
erkekler ta:rafmdald bir e,ksiği tn· 
mamlaınak iç"n om.ya alınmışım. 
Hele o gti ipekli çoraplar ... O kn· 
dar hoşuma gitti ki.. .. 

PerRembc t.:abahmı uykusuz yap
tım. 

Binblr heyecan içl.ndcyim., 
KUrUk bir pUrilz. ibenl muvaffn· 

kiycLc;izl'ğc götürebilirdi, HeSapta 
karakola gidip mükemmel bir da· 
yak yemek, elfilcme r·czil, maskara 
olmak dav~ ... 

- Mahmut Saim kadm olmuş!! 
.Arllk t.anıdıklann ellnden, ga.ze· 

telerln dilinden nasıl kurtulunnn? 
Maauıllnh .. , 

1 
lstanbul Levazım amirliğinden verile:J 

harıci askerı kıtaatı ılanları ---

Çeşıt çeşıt karikatürümü yaparlar. Kadınlardan onuna da aynca 
~ıma örmedik çorap bı:rakmaz- ikişer lira bahşiş sundum. 
lar... Para odrta~O'll çıkltnca cnd eler de 

Sab1h oldu. Daha ort&lık a-anr- kana1lnn '·· rta rkta tatlı bir b:ı· 
ken Uc otomobille hamamın davet- va esmiye başladı. 
s z misafirleri yani bizim çingene - Haydi siz gidiniz!. Harnruw 
kanları geldiler.. llk müjde. ana istili edlniz ..• 
ile n:ı.tm d.'l elde ctmi§ler •• o sUl - Başüstünc lıoca.:m. 
besüt çingeneler de bcndd kemi· - Artık hocam yok! ... Sonrn 
nelerine ncrmışlar.. ~ bulunur, orndn da söylersiniz" 

- Vah vah zavallı adamcağıza.. Hocn öldü! .. 
Ak sakaldnn yok sn.kala gel~ hn. - Seni ne diye çnğırnJnn hoca 
kız No.ile .. K~ke ona şöyle fındıkçı efendi? 
bir çingene ktzı vercydik de bayat· - Hfıla hoca <'fendi .. Yahu gör
t.a yaşamanın 7,e,~ni göre}-di. <ıi· mUyor musunuz, kat"§ınızda g\lz.cl 

bir kız duru,}or, hocn nerede? 
yo~a~ış·; - Snhi... Güzel oldu .. Şılh:'k ... 

T!n e::~lkaı;.:nda ç.ln~nc kan- Ne dersin? Sabır Ya ttbbi!., 
!arını krzdmnıya gelimij hiç? Bit· - Hoca, bu kıyafetle neye ~n· 
tabi içimi çekerek: zedin biliyor musun? .. 

- Neye benzedim? 
- l{e$e ? •.. dedim. . H · S' "·ccld b" han-' 
- Kadınlık ta ne ikadar yakış- - anı Ll'A e ırn CJ.er-

mış boci\ efendiye ..• Kal'§mna bir de mü. teri bekliycn kaltaklara ... 
flrnnlı §urulo çıkarsa.. fçimi çektim .. 

Kanlar gülmekten kırılıyorlar?. - Hakkın vnr!.. dedim. Senin 
Öyle ya!, Ben de olsam gülerim de hakkın vur! ... 

a.. Ak saçtan yOk saka.la gelmi.. Arlık boyuna beınzetiyorlnrdı. 
bir hoca kadın kıyafötine girmiş!.. Çingene kızlarının en fıkm:lagı 
Hem de kimin için bu!: Bir llüdei yanıma sokuldu .. Yavaşça :. 

- Hoca yalnız b!Tşeyin e.ksik ! . 
dAmen ~hı!... ded" 

Çingene kanlan bfwın birbirle- 1
• 

rine fısıldaşry-0rlar: Acaba ne cevher yumurtlryacak, 
- Acaba aklından zıonı oıma21m ! diye dilşUndüm. 

A.,a..nda yazılı mevadm pnznrlıkla eksillmeleri hlzalnrmda yazllı gün Ne ...... · 0 k-9 d~"'-
,. b' Fısı1~~~~'ar \17..aması mesele- - "'"'1 "'· t>Ul .... 

ve saatlerde Hadımköydc nskerl satmalma komisyonunda y•m:.'.o.caktır. Ta. ~....... Hani ..x~ın., (Gü"lın-'"t" .. 
-.- nin enile boyunun dnha ziyade dil· - 6

v
0

"'" • ÇA "'"'' 
lıplcrln belli vak1ltc komisyona gclmclert. (1099.S388) katıl-- .. d•vnm .n•U ) .,..,._u_ m"-

~nülmesi demek olur .. Belki de: aııur. " ., ... • <:>Uuouz. u-
c1Dsı Miktarı Jb&le ...tın ve aaaU su··n "'Oksa' 

kilo ov - Sonra biz de mcsul oluruz... ., ··• 

Odun 
Prasa 
Saman 
I..ahana 

Diye vaz geçiverirler?. Şeytanııı Kız doğru söylüyordu. Göğsüm 
250.000 2:1 9.9'ı ı• ı.. petcne tahtası gibi dümdllz, 
270 000 31) 9 ~.. 10 •gi ml var sanki... H raklı .._,_ ~'--

. . ..... ı Kendilerine yüz lim verecelttlm. sapa mc l.M.r Şe,, •• "'9!. Kar-
60.000 2t.91141 14 Şimdl ·Uz li Utcbaki ell' Ii· yoln.mdaki )rastıktan Uç dört avug 

270.000 so.9.9:ll 14 ) rdimranm m 1 pamuk çıkardı. Onlan fanDAmın 
4 ~ ., nısını ve • arasına yer1eşilrerck dört tarafm· 

A~ağıda yazılı mcvaddm pazarlıkla ckslltmelcri hlza.ıarmda )'U1l1 gün, ~ve mahallerdeki a.sker1 utınalma 1 dan ka.nca.lı lğnclerle tutturdu. 
komisyonlarında yapılauıkUr. Taliplerin bolll vak!Ucrdcı ait. olouğu komlııyo nlarda bulunınaıan. (1101.8390) Çingene kansmm biri: 

Cinsi Miktan Tutan Teminatı İhale gün, saat ve mahalli. - Kız Naile!. Hocanm dört ta• 
kilo lira Ura rafını ne kn.nştın:p duruyorsun.. 

Lnvemarln kömUriı 
Saman 
Saman 
Saman 
Mc!!c odunu 
Sığır eti 
Kuru ol 
Odun 
Rama.ıı 

Patates 
Kuru ~van 
Kuru ot 
Ttlvenan kömQrO 

Odun 

800.000 16.000 2400 27,9.941 ıı Çanakkale, Biçare adnrnı gıdıklryw musun ne 
462.000 16.0SO t""'3 75 23 J"') yapıyorsun? 

"'v • " •• " Naile Bldırmadı bile .. Daha so-
l 8.000 17.010 1275.75 23 .. . " 11) 
588 000 20.6 o ıu"' 28 10 kuldu ... 

1.,..., .. " > Ağrı - Birşey daha eksik hocam, 
720 000 16.200 2430 26 16) Yalova " .. - Kız sen ne yaman şe:ymt .. ..::n? 

96.000 SS.400 """n 29 11) ,.,... "°°" ~ .. seninle karmcn oynıracağtz galiba 
1.110.000 'IG.050 5703.76 ,, .. ,. 16) Neymiş 0 eksilt? .. 

ı.~::: 17.500 1812.CSO ., " "l7) _ J{aşlann olduğu gibi duruyor. 

120.000 
85.ıoo 2632.M ,. .. ,. 18) Bandırma Biraz i.nccltınck )Azım, Jilet yok 
Kg.Kr. s 770 ) mu? .. 

85.000 
600.000 

l.650.000 
S,225.000 

Kg.Kr. 15.15 850.62) tchni çektiın ... 
Kg.Kr. li.ti 2C75 2.10.941 115 HadımldS)',lluhakoytl Yavaşça: 

Ton Lr. 13 1608 ) 24.9,9'1 14 • • Ah dalı h d dl. 
K"' K 1 8" .. S"'".76) 1 o 9 5 r- sev ocam, e Sen .,. r. ' " .,. .,.. .1 . n 1 • • de benim giıbi sevdalısın? .. 

• • • - Sen de mi sevdalısın kız? 
Aşağıda yazıtı mcvadm kapalı r.ıı.rtıa ckaııtmelcri hlzalannda .;yazm gtln, aaat ve mA~allerdcki askeri 5almalma· ko. _ lkl senedir yanıp tutll§eyo-
mlsyonıarında yapılacaktır.Taliplerin knnunt vcsikalarile teklif mektuplarını lhaie aaaUerinden bir saat evvel ait ol,. 
duğu komisyona vermclcrl.(107~216) nı:;~;.auAu yerde otuz iki ta.rafı 

Cinai Mll(tan Tutan Teminatı İhale glln, saat ve mahl\111 oynıyan şu fıktrdak çingene kızı 0 
kilo Ura ııra kadar hoşuma gittı ki hant Meta: 

Kırmızı mercimek 
Nohut 

120.000 28.800 2160 9.10.9'1 16 Ankara LY. Amlrllll ''Kızan, biz bu komedyadan vnzgc-
120.000 22.800 1110 9.10.ett 15 Ankara Lv. Amirliği çelim de, !JU hamamnı, gidip öğleyo 
aso.ooo 19.250 HH 8.10.941 ıı.so Ada;ıa, kadar sonlnle ildm.lz yıkanalnn. .. ,. 
70.000 80.100 22tl7.50 7.10.941 ~6 BoıayD' diyeceğim geliyör. 
70.000 315.000 2625 6.10.941 16 Bolayır J O bu işe dünden ııw ama .•• Br 

36,318.82 2723.88 11.10.941 ıı Sıvıuı ıı.hn iş!m bozUlaca.k. 

- lskarpı:ıleri giy bakalım ... 
Y.fıri.iycbilccck mlsin ?. 

- Yn .• İncecik topuklar h()f}uma 
gitti amma ... Onu hiç tccrllbe et· 
mcdlnı, 

- Beni bir hafta evvel çağıray· 
clın sana kadınlığın herşeyini birer 
birer öğretirclim, 

- Ah ke<jke Naile .• Ne bileyim 
seni ben?. 

- Amma, o zaman bugün ha• 
mama gidemeuffit.. Başka tarafa 
giderdik! .. , 

- N creye giderdik kız?. 
O gUlmekten katılarak yav&§Ça 

kulnğnna fısıldadı: 

- Mezata! •.••••• - ., ..... 

- Km sen mezarht yc.tcusu mu
sun T Sa.bahleyin böyle ferıa eti& 
söylilyorsun? 

- Danldm mı hoca efendi?. 
- Yine hoca efendi. .. Babı bt.• 

na kızlar: Benim !Sinim Saime ıw 
nmı. 

- Sayma hanım. 
ÇlllgeJle kanla.rmm dilleri iyı 

dönmüyor. Saimeye Sayma diyor
lar amma., iste'!' aaysmlar, .ister 
saymaamıar. Mademki hep bir kum 
panya olduk. Hamamda nüfus ki· 
ğtdmu soracak değiller yat 

Kanlan bckliyen otomob!llere 
blndirdlm. 

Üç\lncU otomobile de ben, Na.De, 
bir de ihtiyar çingene kamu bin· 
dik. 

- Kız Naile daha baş'ka cbjğim 
var nu?. 

Gilldll: 
- DUşUııeyim de hamamda ~ 

lcıim, dedi. 
Otomobilden indik. 
- İskarpinlerle yUrU.ycmiyeoe

ğim. 
- Kabahat sende! O kadar yOk 

Bnk topuklu abur mı!. Yamı de
ğişti r bari, 

- ÖmrUmtl.n sonuna kadar b· 
dın knlaca.k değilim ya, Hem ba 
elbiseleri, bu çarşa.tr, bu ayakkabr
yı aana hediye edeceğim! .• 

Naile ısevilldl: 
- Öyle mi hoca! ôy}e ille bu

gün. •• ben de seni blr yıkayayım da 
önırUnUn sonuna kadar beni umıt
nıa. •• Emi TT dedi 

22.9.1941 
8.M Dan 

l\~lhllf 
s.ao t"'asıl Mm 

19 .SU AJana 
J9. . !rbcst 

10 clııklka 
19 1.. Keman 

sol olan 
ıtl . .tC' Radyo 

GueWI 

~.45 a.ttma. 
'l.'llrldlllar 

!ı.tO 7J.raa& 
Talmlll1 

tLlt Geçit 
proarı-

21.10 Klmpl 
ADeııl 

ıuc l!lentcı.a 

OrkNtn 
'.!.SJ A,Jam 

rak homurdandı: 
- Onlardan aana ne 7 On. 

lardan her biri hir dertlinin 
çivisidir. Yaptığım itleri bi -
rer birer sana anlatacak de • 
ğilim ya. Haydi, aen derdini 
söyle bakabm ! neden geldin 
buraya? .. 

Rüstem anlatmaja bafla. 
dı: 

- Benim, genç ve güzel 
bir karım var •. 

- Mutlaka Macardır!! 
- Neden bilciin? 
Falcı gülümsedi: 
- Kaç gündür kapımı a • 

ıındıran!arm bir çofunun ka 
nları Macarmıf .. Rüıtem adlı 
bir yiğitin MaCAr kanıı Tar. 
mıf.. Geçen sün kencliıine 
muıallat olan bir çapkını öl. 
dürmür Şimdi, karııı Macar 
olanlar, y:aran baı lanna ne 
,elecek diye bana koşuyor . 
lar.. (Det.•a1m urı r ~ 
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Lik maçları Ankara ve 
istanbulda başladı 

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş rakiplerini 
yendi i. Spor Vefa ile, Süleymaniyede 

Beykozla berabere kaldı 

. .. .. .. -... . • - .. . .. . --: . . __ ,_; - * ı..., e 

$eref Stadında: 
S üleymaniy<· - Beykoz 
Şeref Stadında gtlnür ilk birinci 

küme maçı Beykoz ile SUleymanlyc 
arasında yapıldı. Kuvvetlerin mücavl 
olması yüzünden ço • sıkı geçen mil 
aabakanın !lk dc\•ttslr. Beykozlular 
1--0 galip bitirml7lerd1r. İkinci dev
re karşılıklı akınlar :ıra~mda geçmtıı 
Ve SUleymaniyenln ik' golüne bir gol 
Ue mukabele eden Beykozlular maç· 
tan 2-2 beraberllklı. ayr.lmıglardır. 

Beşiktaş - Bey.,ğluspor 
GUnün son maçı Bc·,iktnı,ı ile Bey· 

oğ'luıpor arasında yapıldı Şazi Tez. 
canm hakemll~i altında cı.haya çıkan 
Bqtktqlılar cezalı oy.ıncuıarmdan 

mahrum olarak eu ~klıae dizildiler: 
Mehmet AU - CeFıl l<'evzf - Ah· 

met, Hasa.ıı, Yani - :\l~ınduh, Kemal, 
llakkt, lbnıhlm, ı;ükril. 

Oyuna Be,:ılktaııın seri lıilcumlariyle 
ba§landı. Derhal hft.kimlyeti kuran sl· 
,u-beyazlılar bez!.Dcl dı::i<lkada Hak· 
la vasıtaıılyle birinci gollerini yaptı 
!ar. Blraz sonra İbrahim ikinci ve 
devre sonuna doğru tin. ylne Hakkı 

Uçüncil golleri çıkardüa-. İk!nci dev. 
:re· tamamen B~lkt.e.J bnskuıı altında 
geçti ve bu devrede hnkkı tlç, İbra· 
hluı lkl gol daha yapt•klarmdan Be· 
oiktq mevsimin ilk maçında 8--0 gi
bi farklı bir galebe elde cıtm~ oldu. 

Fener Stadında: 

F enerlJalıçe - Altıntuğ 
Gll.nUn en mUhlm maçr Fencrbah 

çe • Altıntuğ arasmdı> idi. GUnler 
denberi devam :den c!edikodular ef 
Urıumumlycde Fent>r'.ı: çıkaracağı 

takım ve alacağı netict nakkmda bir 
ınernk uya:ıdırmıştı. Nlhayı:ıt Fener. 
bahçenin gu kadro ne sahada yer al 
dığını gördük: 

Cihat - Faruk, Mumd, - Ali Rr 
u, ı:;.r;at, Ömer - Turhan, Al·dm, 

Melih, İbrahim, ~mU. 
Hakem: &\mi. 
Bidayette :\ltmtuğ gayet gazel bir 

oyun tutturmuş, ve sar:-lA.clverUllerl 
dddi surette sık~tırnıı~tu. Fakat n!· 
hayct 13 Uncu dakikad' Mellhten aı 
dığı güzel bir pasla Ccnııı takımının 
blrinci golUnU yaptı ve devre bu ŞE'• 

kilde ı-o i<'enerba!ı~e lehine netice 
lcndL 
iKiNCi DE\ RE: 

Bu de\TC oyun tamarr.!ylc sarı·\& 
civerHilerln hlUdn:Jyet! altında geçti 
Ve sıraslyle Esat, Aydın \°t! All Rıza· 
hın aya~'lndan birer ııay daha kaza. 
tıan Fenerlller mUııabaJ-ayı 4.--0 galip 

bitirdiler. 

Galatasaray - Taksim 
Üçüncü maçı Galatn':larc.y • Taksim 

Cknçllk klUpıerl ya:ı:-tılhr Snrı·kırmı. 

zılılnr sahaya şu l~aJro ile çıkmıo 
tardı: 

Osmıuı - fo'anık, J\dn:!n - Musn 
lsmall, Sııllm - B:ırboroı., Arlr, ntu• 
tala, &5fa.k, l\lelımet All 

Hakom: \hmct Ad:m·. 
Oyun başlar baı,ılıun:ıı san·kırmı 

tılılar bariz bir UstUnhi f kurdular ve 
11 inCl Jaklkııda Barb:ıı os llk golU 
tıkardı. Bunu Mı:st~ıınm yaptığı iki 
gol takip etti ve birinci devre bu §e-
kllde 3-0 Ga~tr.ı:;:ıra lehine neti 
cclend!. 
tKtNCJt DE.~'RE: 

Bu devre rfü;gtırla uynnyan s:ın·kır. 

mwlılar bariz \lir h\l:lrnlyet kurarak 
rahat bir oyun tutt11rduanr. Sıraslyle 
Arif, Eşfak, Mustnfp v& ylne Musta 
Canın ayağından dört goı daha kazıı. 
nan galat.ıı.saraylılar ml!Eabakayı 7--0 
&:alip biUrdılcr. 

• c: * 
lSTANBlıLSPOit • \ 'IWA: J.l 

DUn ,,yns.nnn ilk rr.ııı:J:ı.rı içinde en 
en zevki ve cntcresam lstanbulsporıa 
Vefa arasında o1ı.mydr. 

1.1 berııb:ırllkle netıcelrnen bu mn. 
çı 6 mlisavl kısma ayır:ırak tetkik 

llMUm: 
artn(Jı Ollbet dskfh: 
R~iın lehleriLe alnr. Vefalılar, 

...- hAlu.-ulyet kul"tl'akta geclkmr. 
<.1 ıcr. Uta.ıı.ıul!lpo:- knle!!Ull' alrınlar 

lüaGtı. Faüı lıUcwn bııttınıu bece-

. 
rikslzliği ve İetanbulsp')r müdafaası.. J tara geçiyor. Ama. hücıırr: demeğe 
mn canla b.ıtla nıUdafeası gole mey. bln şahit l!zım .. 
dan vermiyor. İklınrl onbe§ d..ıl<tka: 

ml!ıd onbeş dakika: lstnnbulspor hllklrn. fııket isabetli 
tstanbulspor doğruldı., toparlandı. tUt çekememeleri ytlzilnd<:n gol çıka. 

20 inci dakikada Vefa kalesi önüne i.. ramıyorıar. Bir kercs!r,de Vefayı 

nlyorlar •• Vefa kalesi b!rdcn karışı - mağlt1p vaziyete dilşmı:kten direkler 
yor. Top birden Tar•ka geçti. şut... kurtardı. Blr keresinde dt. knlednln 
ve fstanbulsporun birinci go!U Vefa bllmlycrek mUkemmel J;lr kurtarışı!. 
ağlarında... Top geldi geldi de bacaltlannın ara • 

Vefalılar ~oplu feklldıa tstnnbulspor sına. sıkışıv~rdi. ! 
im lesine iniyorlar .. Fakf. •• bir şey ya. Soıı ont.e, da!:ilca: 
pamıyorlar kl •• Buna mukabil tstan- tstanbulspor aynı tt>m;:.c.yu devam 
bulsporun rr.Unferlt nkuıltU'I Vefa ka. ettirebiliyor. Vefalılar beraberliğe 

lesi için dııho. tehlikeli ciuyor. Vela - razı vaziyette .• 
War bocalamağa. başlaaııar, Ve nitekim berabere l:cldılar da ... 

tJstUstc olan 3 korner müşkUlfıtla Ankara lik maçları 
atlatıyorlar. · başladı 

Vefa. müdafaası haf!t tertip serti' 
._ Ankara, 21 (Hususi) - Lik 

ğe baı,ıladı, maçlar.na. bugün kaJa.balrk bir se. 
S üncü onbeş daJdka: yirci kiltlesi önünde ba.5landr. Gü. 
!atanbulspor aynı hAklm tempoyu nün ilk müsabakası Kırıkkale gi:. 

devam ettirirken !stnnbulspor bir pen cil ile Harbiye arasında cereyan 
altıya sebebiyet verdl. Czertnde hay. etti. Harp okulu çok haklın bJ- o. 
il münakaşa edilel11lecek bu penaltı yundan sonra müsabakayı 6..1 ga• 
Vefayı mağlüblyette:-ı kuıtararak ı-ı tip olarak bitirdi. 
berabere vaziyete getlrd:. İkinci karşılaşma, Gcnçlerbirliği 

.m.ı..vct DEVRE ile Demirspor ara.smda yapıldı. 
ilk onbeş dakika.: Mütevazin cereyan eden bu müsa. 
Birinci devrenin rcha\'ctt çökmüş balca Gençlerbirliğinin son daki· 

sanki her iki takıma,. .•• Vaziyet dur. kaJarda va.phğı bir golle 7-1 lehle. 
gun ... hazan tatanbulspo; ha.ti! hücum rine döndü. 

Dedikodu tarafı .. ................ ....... 
Fenerbahçeden bir çok oyuncu takımda 

yer almıyacal< deniyordu 
Fakat Fenerliler takı mlarında 

dün niçin oynadı lar ? 
Lik maçlarına dün Fenerbah. 

çe ve Şeref statlarında başlandı. 
Dünkü sayımızda da bi'dirdi~i. 
miz gibi h;:ı.ftataıdanberi devam 
eden btlyük dedi kodu (yani F1.:. 
nerbahçenin vaziyeti) dün, ta. 
kımda oynamaktan l'ekinen1erin 
salıaya çık.p vynnmalarma rağ. 
men bitrrıi~ sayılamaz. 

MalUmdur ki haf'~lardanbet; 
Fencrbahçe takımında bir çok 
oyuncu1arın - hatta en gözde. 
lerinin - oynam•yacağı ortalık
ta çalkanıp duruyordu. 

Dün birdenbire Fener takımı
nı sahada görünce, belki aklınız:t 
bir g~zetecilik gayretkeşli~i gel
di. 

Fakat hayır .. Cumartesi akşa. 
mı geç vakte kadar bilinen şey, 
tak.rodan bir çok kimselerin sa. 
hasa. ı]ıkmıyacağıydı. 

Cumartesi geç vakit, kendile. 
rine (Hür) laknbı takılmış olnn 
Fcnerba.hçelilerden bazılarını 
gördük. Ellerinde otuza yakın 
imzalı bir ka~ıt vardı. 

Bu kağıtta a§ağr yukarı şöyle 
deni'\yordu: 

''1dare heyeti ~elecek hafta 
kongre aktedeceğindcn orada bir 
kere <lalı~ konuşacak ve belki de 
anla~m::ımız kabil olacaktır. Bi
naenaleyh, bir hafta için klübil. 
nıüzin vaziyetini te-hlikeye koy. 
mamak ve belki de puan kaybe'. 
mesin_ mani olmak düşüncesiy e 
b!l hafta oynay.+c.ıc'7ız. Fakat 
kongr~ bize vaadedildiği gibi 
toplanmazsa yin~ bir olmağa ve 
eski iddiamızı gütmeğe yemin 
ederiz .. , 

Buna şifahi C'lar3k d ... §unlar 
ıla ve ediliyordu: 

İdare heyetinin bazr prensir• 
terine muarrz olduklarını söyli. 
yenler iyi Fenerliymi~ler.. Son 
dakikada yine klüplerini düı;l.~. 
nerek formal~rı sırtlarma geçir. 
diler. 

Kendilerine bir noktayı hatır. 
la!ahm: 

Şay~t. kongre gelecek hafta, 
öbür hafta, öbür ay, bir kaç ay 
~onra aktedilmeı:ıe de onlar yinı:! 
sahada yer a'ac.:ı.klar. 

Çünkü Fenerlilikleri her §ey. 
den üstün! .• 

Kürek mukaveme 
şampiyonluğu 

Susporlan Ajanlığı taıafmd:ın ter
Up edilen ve mevslr. i~ son susporları 
mUsabakası olnn tstanbı:i kUrek mu-
kavemet şamplyonluğ\ c!Un Beykoz 
Ue Moda arasıı;da vapılmıştır. 

14 den•z mili ilzer!n.:r. yapılan bu 
mUs:ıbnkaya GalataE:ııı.y Beykoz. 
I<"encrbahçc ve Anac!ol•ı klilpl~ri işti 

rAk etmiştir. 

Sant ıs te ba<ılayıır nıUsabnka b'. 
dayettc Galatasaray Erykoz ve 1'"e 
ocrbahre kUrckc1ler! .ras•nda sık: bır 
mücadele halinde gcçm~ ise de güzel 
bir metod •lahılincle kllrck çeken Ga· 
latasaraylılar rajdp!c•'n: Anadoluh. 
sar önlerlnrle o.tUımışıardır Neticede 
Galatasaray yeni I<'kıır yaparak bir 
saat ıo dnk!kn lG snmyrdc Modaya 
birlnclllklc ı:'"lmlşUr. Fct•erb:ıhçe 50 
metre ara ıle ıltlnci, B"ylıoz liçUncil 
olmu§tur. Milsabalcadr.n sonra muka 
vcmet şamplyonluğunıı kazanan Ga· 
latıısarnylıl:ıra ajanlık tara!ındtın bil· 

·- . ,• ...... '' .. ·-·. 

Çıngıraklı hocanın 
hatıraları 

Ynzımızın çokluğu dolayısiylc 
koyamadık özür dileriz. 

~ li " • il • • 

(Gar.etemıWı blrlnot ~yruıncıa 

Da!Jlık fJlDındak1 ta.rlJı ccrı.ıeveeJ ıro. 
oonuyta blrlfl<te «ilndı>rtlN't-k) 
EVIXNME n:KLlFLl:IU l!Ş ~HA. 

\tA., l~ VERME. ~.Ik M flM 
(fbl tlt'art mııb.lyett hah oımry&D ktl. 
çllk tanı. r panya ııeerolwını. 

tı ve i§çi arayanlCZT: 
• Türkçe, fransı:zca )'Unan1:4 mO 

ıemmeı okur yazar 'H lronuour ayn. 
:a biraz tııgtUzce bllir ukerUkle a. 
ı&kası oımıyan. lle!U ~österebllen 

'lesaptan "e mUhuetıeder anlayan blı 
:>ay ucuz blr ücretle !.! aramaktadır 
ılııf.T V.) remzıııe mf\rac.ut. 

• TUrkçe " franaızcayı mUkf'mmeı 
!>ilen genç bir oayan 18hab nya öğle. 
den aonralan tercüme t.oıertnde çalış. 
mak Uzere i§ aramaktadır Almanca 
dan tercUmeler de yapab1J1r. (R.B.T.) 
remz.tne mUracaat. 

• L~ mezunu, Anadoıulu çal14 
ıcan. dUrUst, cld<ll atmaccıı "e t>traı 

dakUlo b!len 18 yqmda bir gen<: iş 

aramaktadır. Hwıusı oıarıılı. ortamek. 
tep ve Uae tale:>ell!ne aııe•ert yanı:n. 

dA az bir Uereue riyazi~ tlzlk "e 
almanca dersleri Yerebilir. (1.K.E.ı 

remzine mllracaat. 

Aldırınız;: 

AıJafıda ru.omı:[an Jardı olan o 
lruyucuJarmıam oamıaruıa !feleo 

Cpa7.al 

öflt'yt 

mektuptan tdarebanı>ınlZOt'D 
lan dahU) IJM~ !U\bıtbtıuı 

kadar veya ~t 11 de4> .oora •lılır. 

malan rica o(uour. 

ıHayat 5) (M.XX.IV) ıM.R) (Rahim) 
(Hamdi) tF.S.V.) (Sadık 27) (Y,0.) 
(M.K.86) (22 Çaylak,. l'ı .T.) (ll.K.) 

(Ferhan 9) (Koçkaya) lN. Knlpak. 
çı) ( ricarı:t 46) (25 W.r:ek) (U 291 

(T.B.) (A. Yazıcıoğıuı (Güven) 
(D.N.Ş.) (R.B.T.) (Pembe zarf) 
(İ.K.E.) tlI.T.H.) (Yıldız 29) (S.T.51) 

(Nedim) 

9 '" ŞiAijfi! 

Birincı sınıf 

mütehıusıs doktor 
NURi BELLER 

"llR ı"P RtTTI H .,S'l '\1.IBl. \l : 

-'nkııra <'ııddt>!lı ~o 11 
\1111\yt'nt' s:ı:ıtı. rl : 1.' tı•n ltlhıtr• 

i 

BE OMli*F, ps 

inci ıx me 
maçları 

İkinci küme lik maç.·uına da dün 
Şeref ve Kadıköy s•.artıarmda ~· 

landı. 

Şeref sta1ır.da ilk karşılaşmayı 

EyUp Haılç takıırınr yaptılar ve 
müsabaka 2 - 0 E~·Unhılcrın gnlebesı 
ıc bitti. 

İkinci mllJ~t>akada :in Kurtuluş Ga. 
lata gcn.;lerl 2 - l nıağ .. 111 etti, 

Kııdıköy stadında A•,f ı..olıı Demir 
spor nıU,abal<nsını A• • .ıcolular 2-1 
kazandılar. 

yllk bir kupa VI! dıg 'ı U• rece alanla 
ra flAmalnr vcr.lm!ştlı Bu suretle 
941 yılı lstanbul Suspor.nrı musaba· 
kalan nihayet bulmustur. 

"- Fakat henüz vaziyet belli 
de;:{ildir. Oynamam~k ihtimali. 
rniz yüzde altmıştır!.,, Ts b 1 Hava mmı.~a 

Orta:iaki mütereddit vaziye~i 
ve oynamakla oynamamak ar.;. 
sındaki bocalayıııı tabii görüyor. 
sun uz. 

Fener dün oynadı. 
Bizda zaten bunu temenni et. 

mi~tik .. 
Bu \ esi!e ı!c .tAr tıC~ e mani ol- 1 

duk .• 

llğlndcn: 
ı - :?5 tın nı~lr.:ı buranda bezi satın alınaca'<lır. 
2 - Katı t"''l'l'P<'tı cılan 4988 lıranın Bakırköy mal:nıi<İ\İt 'ül\'ı1ne yatmla.. 

rak 1:1akbuzu tıe blrl!ktıJ 29.9.941 pazartesi günü L&at H ~ Ye~Uk3y bava 
mmtalt · depo tırM• ıl~~I sntınRlma komisyonunda bıılun:'nnlnn 

3 - · E\•s.ır nımıık lstiyenler f.vsaf tot:-.:ı olan 1 lira G6 kuruŞ'ı Bakırköy 
m:ıımUılUr!Uğılne ~nt•rılnralt Ye~llköy h:ıvıı. m=1lt3k:\ <ka>o !m:rllğt aatmal
rr:a kNnlsyl)nunr. ınlirı:.caatları, (8!i01 

LeyU Yeni koiej Ne;.: 
86 

SCC'-ıJ<'T -

Erkel< 

111. - Ortn - Ll!re Tııksmdc Sıra ftP'- 1 ıt'I ,,.., 
Mıirliır• Sabık SMI l't.rJkkl DlrPktörll l. All Jlll"'

11 rı'" . . ~· ... Husıısl;)t'tlrrl . \ ,\l•ıtncı c:ü!'l'r::: ebcmml;yet vermek talı' 
ve ınll<tl\tl;)le \:ılundao alı\kadar o~ım:ıktır ~ 

J't·•ctno: .ı il S9 .,, il tJJ1ll"':/: 
H*W·i +epn+ fl 

OevJet Deniz Yolları İşletme 
Müdürlüğü İlanları ı~-'~ 

I•'° ~ 
22 eyliilden 29 eylüle kadar muhtelif ha~lar3 J<ııl~"çJ 
vapurlarm isimler:, kalkış gün ve saat!erı ve el 

rıhtımlar etf 

liARADEE~tz JJATJ"VIA 

IU.ltTIN Hı\.TIL~A 

tz:ulT U.\TTDlA 

l\lUDıUfl'.A HAl'HNı\ 

BANDffi~IA IL\TTIXd. 

KARAllta..\. H\fTI~A 

AYVALIK HATllNA 

ı:aıtn BlntNCf stlRT 

tz~llR lLA\'E stmA"l 

tZI\UR lKt~Cl SlJIL'\T 

SOT: \'ııpur rr"r'er' t• ı-l:l<•"ıl:ı hn 
marı:ıları :.~.ızıh net•ııh.•lf'riml:ı:den 

GALATA tl .\~ At'E~TI~f',LIGt 

GALAT.\ ~nnı.: \CE~TELtr.t 

ı;;tmrnct ~\.'BE A<'F.~1r.uoı 

t'l'arıl F ,ııı 
Pazartesi ı 7 de rıt.t ~ 
de (Kttrarlenızl .,;al!tfs ı.•t' 1 

Cumartesi ıs de lJ\.11 r>' 
rıhtımından. ı. ı:ıı 
(İ§'an a.1irc )tıı • el'Dııı>" 

ur Lo ~e 
posta yapııacaK · f!lt'~ 
gidecek oııın :)U oostJI 1.ır:.> .., 1 

aca • fil"" .ı\kçakocaya 1ığt1Y pelit 

Salı 8 de ı Merslı::)· tU:'"ııı?,. 
t"Jll g v 

ı Bartın ı Topbantı rıe! ,ı 
.~ curr.11 ,._N 

Salı, perşemoe ~ q c;e ,,ıı ıı• 
n" 'rlmle ı ::ııı.zar ındll' 
talar Gaıatıı rıhtırrıb' ,s 'ç 
(NOT : salı. ocrşe!Jl ıı:"el <t' 

tatara ıtA 
gl\nlerl esas pos nd•r. 

1 
ı<' 

ıo da Galata rılltuııı J<tl' ıf 
• ıdırıınctı ~ıııı rer \"npur i<S •• r 

• L\{UcJR 13ıl 
pu rlar aynı r.Uo erdir ..fl.P 
tstanbııla :tönorekl 1 ctFr 

ı:nuıe 
Mu Jany:ıdnn ısta ~~ 
vardır. l rııt" <'dl~ ~ 
Pazartesi. qalı. çıırŞ~ııtı11lıfl~ dl 
ı Mı:ırak-ız) GaJatD rtttı1 

cu!J111 ıı ca c;arRam~a ve •od• 'fC 
.. )lt·ıı• 1 

ya) . Tophnne rı , .. -ıır 
cıa tf:C, 

Salı ve cuma ıD ~t 
nhtımın·Jan. 1'0Pıı 

D rtın) 
Pazar !l rln < a 

d~n. ı·nd 
l ?. te ( " P cr;;em1'e -

tımından. .,al!'ıtı1;4 
tllrlü nıaliı"J1!\t ~ 

111 
öı;r('n'l"btıir. "1 " 

[,•ıllll' d 
Galn ta rıhtırılı. · 1trı1 
mtldı.ir!Uf;'U oinası °',,·ali' 1 

!J'I· • 
Galnta rıhtıını -d~ 

ııit"' 
relsııtı >ıtnası ıoı:ı , 
Slr~~cl. Yolcu 88 ,ı:4C1 1ı. 

~~------~~~ 

1 
neniz Levazım satu: ıı~ / 

kcm:s-:onu ntgıar~ 
.. d'": 

-~1111111 • 
Murmnra llııslibahrı K. sntınıılmn l<ı>n1 t~.} 

Ko-un et ir!d•~.,oo0ıcı1oıı '~ 
l - Tahmin olunan bedeli 41040 liradan lbaf'!t 1'"' 

palı zarı uı.ulııe eksiltmeye konulmuştur. 
16 

cP fJ 
~ - El>s.ıtnıeııl 1 birinciteşnn D4 l salı gUnU snat .. f ,,, , 

kapıeınd"tltı kom syon binasında yapılacaktır. ısr"ıı ~.ı; 
ı.oıı• 1•ı· fi. 

3 - Bu işe n!l şartnnme 205 kuruş mııkai>Unde t>:lrcl ıı t pU 
Ek.fltmlye iştira!< c<.lecek istek!ılern (30781 ılradan \:ııııı:tı•ı '~ 
natlarile lnrllkte 2490 sayılı kanunun tnrlfatı \'c<:htlC ntl•ll 

sıı .. 
lif meknıplerını \'C ticaret vesikalarını bclll gün ı:c 
evvP.line kııdar komisyon başkanlığına verme'crl. ('j3Z5) 

• • • 
Marnıura üs ı!b'lhri K. cıatın:ılm:ı J;;omlsyonıın :tanı 
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