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İdare Tel. 24370 - Sene ll • 

q,_ - -A~ • Sovyeı Tebliğ\ 
C7ıet' ~CUff· 
' -- Litvangada 
':ladvolar Sovyetorduıa· 
ırasında rının çekilişi 

-Bir qezinti deva~diyor 
ir Finlandiya 

Yazan: 

Blseybl Cablt Yalçm 

Okuyurularınıı bugün ll'!thtclif 
radyolar anu;mda gezdirCCeb-im 
\e müml\ün olduğu kadar az tesir 
Yararak kendilerini scrbest~e dü. 
3ünnıeyc bırakacağan. 

Bulg:ır r:ıdyosu: 
İhtikar yapanlar hUkümrtln 

ıı.~§rcttiği bir emirname ile derhal 
BUrgun edilip, sürMin edildikleri 
Yerle:rde kendilerine taş kırdırıla 
calttır. 

*** 
Btikreş radyosundan: 
Musolini bu sabah bizzat idare 

ettiği bir tayyare ile Vcron.n'ya 
gcbnişur. General Kovallerro ve 
Rornada.ki Alman at.a.şemiliteri 
:Ouçcyc refakat etmektedirler. M'u. 
Bolinf hazır bulunan bir motörlü 
lt.aıyan fırkasını bir askeri otomo. 
bil içinde tefti§ etmiştir. 

*** 
Duı:-enin bu kadar mutantan hir 

hllıansen içinde yaptığı teftişin 
gaye!if nedir acaba! Radyo bu 
ınel'&k:nnrzı izale ediyor: Bu ttal. 
Yan ınotörlü fırkası Almanyayn 
Yardana 1:,-idecelanl~ de... • 

.Y.*.Y. 

*•* 
Bulgar radyo...undan: 
İsveç hilkumeti komünizmle mU

cadelcyc yardun için topr:ıklarm. 
dan Alman kıtalarmm geçmeslne 
~Usaade etmiştir. Bu suretle Fin. 
lindiya hattında. varid olıiıb.ilecek 
lehlıkcler de bertaraf edilmiş ol
maktadır. 
BoıŞe,ikUğc karşı Hnlanıliya 

~P'-klanndan Fransızlar \"e İn~. 

cephesinde 

Alman 
hücumları 

püskürtüldü 
--0-

BiR HAFTA.DA 

Almanlar 2500 
tank 1500 tayyare 

kaybet :ler 
--o-.. 

• 30000 esır 
verdiler 

-0--

Sovyet zaviatı 
850 TAYYARE,900 

TANK, 15000 ESiRDiR 
(Yaıısı 4 tincUdc) 

SON HAVADiSLER HAZiRAN 

tDABEYERİ: ANKARA OADDESl VAKiT YURDU: İSTANBUJ. 

Alman 
ordularının 

hedefi 
Moskova 

yolunu 
acmaktır 
Lon'1raya göre 

30 
Pazartesi 
ı 9 4 1 
Sayı: 3360 

Yazı ışlerı Tel. 23872 Fi:,t.tı 5 KURUŞ 
=================--=====-

Kabve tevziatı 
Evlere fişler dağı
tılmasına başlandı 
Fişlerde her evin numarası ve kahveyi nereden 
alacağı yazılıdır. Kahveciler mukabilinde kah

ve verdikleri fİ§lP.rİ aksamları nahiye 
müdürlüklerine teslim edecekler 

Kahve tevzi hazırlıkları hllmiş ve 
bu sabahtan itibaren mahalle mUmcs. 
sillerl vasıtaslle evlerdeki aile reisle. 
rinc fişler c1ağıtılmasına b.-ışlanmıştır. 

Bu 1ışlerde her evin numarası ve 
kahveyi nereden alacağı kaydedilmek 
tedlr. Her allenin bu ilk tevziat his
ees1ne dileşn kahve miktarı 250 graı:rı. 
dır. !.?50 gramlık kahveler, kapalı pa
ketler içinde ve hazırdır. Paketlerin 
1.lzcrindc kahveyi satanm ismi yazılı-

• 
dır. Mahl~t kahve satmağa teeebbllll 
edenlere bir daha kahve verllmlyecetı 
gibi haklarında takibat yapılııcaktrr, 
Hc-r kuru kahveci, verdiği kuru kahve 
ye mul:abil aldığı pusulalan akpm ~ 
zeri ne.hJyc mUdl\rlUğ(lne teııllm ede.;. 

cektlr. 
Memurlara kahve tevziatı ÇIU'fll'lllb& 

gUnU belediye kooperatifi vasıta.ııııe 

yapılacaktır. 250 gramlık perakendo 
çekilmiş kahvenin fiyatı 71 kuru§tur. 

Radgo abone ücre
tini vermigenler 
Ruhsatname almamış sayılacak ·ve ıstanbul örfi 

ıdare mmtakasında bulunduğundan 

Beş senden on seneye kadar 
hap·s cezası verilebilecek 

Cezasız ödeme müddeti 
bu akşam sona eriyor 

Radyo abonelcrtnln 8222 sayılı te1. 
.ıdz:::kuunun\llt'" kUml tl mucib n 
"91'meğe mecbur olduklsn abCırıa Üc.
retinl normal oıarak verme- müddet. 
lerl bu akşam sona. ermektedir. Ya
rın sabahtan itibaren bu UcrcUere yüz 
de ~ıo zammedilerek alınacaktır. Bu 
oekllde kanuni müddetin gecmesinden 
sonra yani yarın sabahtan itibaren, 
bir ay müddetle cezalı tahsil yapıla. 
caktır. Bu ayın bitmesinden sonra 
posta idaresince elA.n ücretini vermı. 
yecek olanlara tahriri tebligat yapı.. 
laca'ktır. Bu tebligat ile verilecek aza. 
mt müddet 15 gündllr. 15 gün içinde 
gene Qcretıerinl tediye etmlyenlerin 
ruhsatnameleri ibtal ve haklarında 

ruhsatname almryanlar gibl muaml'. 
le olunacaktır. 

ye .kadar ağır hapae ve nihayet ruh. 

..sa.t ~kawn v Yll tt.brirt ihtar • 
daıı *>nra ön bel gün ~ UcnUe. 
rlnl vermiycnlcr hakkmda nltı aya ka. 
dar ağır hapis oezası verilebileceğine 
ikuyuculamnızın chem111lyeUe nazarı 
dikkaUerini cclbedcrlz. r , 
Kara Kapının 

Bekçisi 
ler asker geçirmek istedikleri 

lantan İı.\'CQ hükümeti bunu kabul 
ebııernı \"e lsHklAlinc mugayir 
görınu tü. !fih,·er 'e taraftarları 
el., alkı lamışlardı. Şimdi mihver 
de, letleri asker geçirmek istiyor, 
ls,·e.ç buna istiklilinc muga.)ir 
gö1ı1ıuyor, müttefik gaze~lcri iti_ 
l'aı edfror 

İki Sov) et askeri 

·sovyetlerin 
mukavemeti 

bu planı 
akim bıraktı 

Ruhsatname almmakBlZın radyo 
kullananlar hakkında 25 liradan 250 

liraya kadar ağır para ccza&ma hUk. 
molunurııa da telsiz kanununun 38 in. 
el maddesinin dördüncü fıkra.sı muci
bince örfi idare mıntakalarile her ne. 
v! askeri memnu mıntakalarda suç 
derecesine göre bc;ı seneden on sen<'• 

Heyecan dolu bu 
esrarengiz zabıta 

romanı 

haıy;n °radyosu (yukanki Bük. 
l'e l'adyosundan bir gün sonra): 
Musoıtninln Rus harbine .iştirak 

ctnıek iizere hazırlanan krtayı tef. 
ti§ hususunda göstemıiş olduğu 
Yaknı alilka Romanyada bUyük bir 
tı'ıenuıuniyct ve heyecan uyandır-

• ?tııştır. . 
Ronıan\'8. radyONu &ad('('e bır 

ı 'akal'I hİkayc c-rlfy,,rdu. ıt;alyan 
l'adyÖ8u bunu derhal büyük bir 
lbernnunh•ct ,.e bilhassa büylw. bir 
bevooan •0 ) andımıak şe.kline sok. 
tu: RekJlmcılık tamam olmak için 
bir nokta eksik kalmıştır. Onu da 
tıa:ıl an dQstJJırımız hesabına bari 
biı ta.mamlı rn Jım. :Komadan: 

Muıııolinlnİn Rus harbine jştlnik 
~tmek lizerc bir fırka hazırladığı 
' . onu tcftlş ettiği So\')·etlcr Blr
~lğirVlc duyulunca a8ker1er trnrku. 
, ~:ndan stlihıannı atarak cephe. 
den kamtağa b8şlamı5tır. 

HÜSEYİN CAffiT l'AL(.1IN 

Alman orduları 
Başkumandanhğınm 

Fevkalade 
tebliğleri : 

Bialistok mıntakasında 

iki Sovget 
ordusu 

tamam ile 
çevrildi 

-0--

40.000 es r. 600 
' 

top aldık 
-<>--

2232 tank ve 4700 
tayyare tahrip ettik 

(Yazısı 6 mcıda 

vnizyolları koopera
tifi genişletiliyor 

ooperatife bütün Münakale Vekaleti me
tnurlarının da ortak olmasın_a çahşıhyor 

(Y .... 21Dcıid9) 

Bir Japon gazetesi 
yazıyor: 

Eger mihver 
hegemonyası 

oraııarı aşarsa 

Japonya vahim 
meselelerle 

karşılaşacaktır 
Hindistan, Avustralya 
Uralların şarkındaki 
Sovyet arazisi Japon 
nüfuzuna girmelidir 
Tok)O, SO (A.A.) - Rö~·ter: 
Sağ cenahın organı olan Kol<umm 

şımbun gazetesi, ne§rcttığl bir baf· 

makıılcde diyor ki: 
Eğer mlhvrr hegemonyası uralları 

--<>

Gerilerile muvasalaaı 
kesilen 

Af man tank grup armın 
vaziyeti müşkülleşiyor 
I~oudra, 30 ( A.A.) - B.B.C: 

Almanların Sov~t cephesinde 
planları, şimdi ~ıkça anla§ıl
maktadır. Alman ordularının 
l\ijnsk üzerine yaptıkları muaz. 
zapı hamlenin hedefi, ordularına 
Moskova yolunu açmaktı. 
Muhakkaktır ki Alman erkanı 

(DC\amı 4 üncüde) 

Ruzvelt 

900.000 
kişiyi askere 

çağırdı 
Vaşington 30 (A.A.) 

- B.B.C.: 

aşarak Rusyanın asya k1Bmına yayı. 
lınıa, Japonyn vahim meselelerle kar. 
plaşacaktır. Dıo Mogollstan \"e §!mail 
garbt Cin mmtakası, bundan ciddi SU· 

rette mUteesıılr olacaktır. Rus • Al. 
man harbi §&rk! Asyada Japonyanın 
refah sa.hasının coğTatt hudutlarının 
sarih surette tahdidini lüzumlu kıla. Ruz.velt., haiz olduğu 
caktıt. fevkalade aalii.hiyetlere 

üçlil paktla kar§tlıklt oıarak tanı • 
nan yeni Asya nızamı ve mihverin ye. müsteniden 900.000 eri 
ni Avrupa nızamı, halen gayri sarill- askerlik hiz.metine ça • 
Ur. Ve muayyen huduUan yoktur. Her "' 

(Deftm• 4 tlaıeide) ı gırmıffır. 

ÇERÇEVE 

ilk 
haftanın 
sonunda 
ıiecip Fazıl Kısakürek 

Bugim, Alman . ~O\)·et harbinin 
ilk haftaM tamanılannııı; olu)or. 
Bugüne kadar So\yct kayıuııdarm. 
dan gelen haberler kendi hcsaı>la
rına binbir ınu,·affa.kıyet ilan e . 
derken, Alman kaynakları, hemen 
her büyük muharebede olduğu gi. 
bl, sükütu tercih et misti. 

Nihayet ilk hafta Mtnunıla Al. 
mantarın ııeı:;rettiğl t<'bliğ, muh. 
tomel bütün mübaliğalanna rağ. 
men \"aziyetl aydınlatrnı~ bulunu 
yor. 

Hu aydmlığm çerçe\'Cıoiinde <'Y. 
rettiğjmiz, Sovyot Rusya hesabına 
hl~ de hoş bir manzara değil. So\'. 
yotler hiçbir sevkqlooyşi gerilc>mc 
yapmadan, yahut yapamad:ın, lı':; 
bir stratecya çevlldlji gösterm<' 
den, yahut göösteremedeıı, Alman 
taarruzuna olduğu yerde kar ıla. 
mışlar; öbek öb<>k yanlmı • parça 
parça keelbniş, yığuı yığın Ç<'\ ril. 
uıf§ler; ve dağlar dlti t..n.k, tay. 

EN SON DAKiKA 
gazetesinde 

Bugün başlıyor 

yare \'Csair malzeme kayıbı ''er
mMerdir. 

Bugünden kati bir ncUce kar 
~ısmda olmasak da, (pe~cmhenln 
ı.;ellı:;I ç.arşamhadan belli. •• ) kaide. 
since, simdlden ı;ok miihim bir ali. 
metle burun burunayız: 

Alman • Sovyct harbinin, ümit 
\ "t• temenni e<lilendcn ~ok daha 
çabuk ncticelcnmeSl lhUmall be
lirmektedir. Ve medeni insanlı); 
he ahına bu ihtimal, ~ taran 
taclına mukabil, öbür tar&fil le h ' 
de tal h .değildir. ihtimalin bütl&n 
medeni insanlık h('Sft.bına iki katlı 

ekmek kadayıfı olması için de 
nctJce asla değlsmeden dilnJ anıı 
artık bu son hareket nihayetinde 
bir uzlaşmaya \'arması l&zımdır. 

Son alamet lcrc göre ben, geçe· 
günkü (Ordular) isimli yazının 

hükmiine c•ş, fakat dileğime zıd o 
larak, Alınan _ SO\·yet harblıılı 

bütün bir mevsim boyunca sliriin 
ceQtede kalnınsı ihtimalini 7.&l,f 
latmış bulunu)omnı. \'e hemeı 

tc'krar ediyorum ki bu gldJ , b<> 
nim 1..aıı 'c tahminim hilifma bh 
be~riyet muva1.aası yoksa • ki 
bco \"ar olduğuna kanilm • hiç a-
i) İ bir netlco vaadctmez. 

Damaklara. ilk sulh tadmı geUrer 
çlkolatanm altı zehir ~ıkınamn• 

lı;ln, muOaka son Alman ha~k<'' 
üzerinde bir dün;\·a uyuşmasına r 
tll'aÇ \ıLrdır; ve in~lab lm vit' 
dir. • ' 
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Süftl'iler ld;yGn meydamna bir ka.1qa Kİbi girdllq; köy de. 
lilcanldannclaa ilcisi üçü. T tııaar heyi ile aipahi ağumm özenai 
w tiİq'İnlerin\ tutmak icin ko.tular: sipahiler de imniflenli; 
terleım oldalclan ~ atlar ..ır yukarı gez&riliyordu. 

" 
s - ı _zs 

"e A s r P. - Alam ~ ·zz z 

MiLLi ŞEf 
'-------------------..----------•ıl Ankarada hararetle karplanclılar 

Avrupa ile doğru 
pos !a munakll'Alı 

Denizyollari koopera- REISICOMHURUIUZ 
Dün ffİpodron Ye at .,, 

biaiklet yarqlannı 
takip ba,ardular Edirne mübadele mer

kezi tarafından temiit 
edildi 

tifi genişletiliyor 
Kooparatffe botun lonakale Vekaleti ma-~=;~u~ 

Bal-:!::a'!ııı:-'A:='ı: murlannında ortak olmasına çalışılıyor=~~~="'"~ 
ta nakUyatı temin edllmlltlr. Edirne ı partla pael ..U.tert w pnel ı. ' 
posta mübadele merkesl taralmd&a fatanbaJda .aaelerdabert Jlrtl l lan KoapeıatlftnW yalım Denlıt- be19U ualan. .......... vekll 
temin edUen veaaitle postaların .,,. tlllen ve bul m ... lelenle w )'UIJ&n mwuıtanma ortak ~ erkbı " m11l1 müeueeeler umum • 
klDe dtlndıen ıuı.r.ı MtJenmıp. sama& aörWeD acmalllldere ral. 1*' Jrocıpenöf 4e11l. !etıU.lda dlıWI Çile mnki" merkeaJtum " 

men bqtln artdr olpalak defte. bal"DID bCltb Klnable Veklle.. dAJan, ~ dlreldörtl ve g a 
aine strmil olan ~ JCo. U memarlanmn ortak oı.eacr bir blllunan kalabalık bir haUt ldlU~ t • 

operatltJnbı daha ııi1ade pnlfle • kooperatif llaline ptlrilme9l Jıç1n nfmdaıı •ltmlanmııtlr. Bira atıTliyatı arttı 
Yaz Dlftalm1 dola7191J• tebirde bira 

-.rflyatJ çok artm11br. Rakı ıtyatıa
rmm arblu§ olmuı d& blra aarflpta 
Usertnde bClyt1k &mil olmaktadır. 

tl1mell BleftUU lwta4e tetkikler çalıplmütadlr. Nitekim limdiden 111LL1 fl:F llİPODROMD:\ 
yap1m•kta ve bul --1ar hamr , IJmanJar JJauan Klldtl.rllitl ve Ll. Ankaradan blldlrildiline eöre H • 
lamlımalttadır. mu ft.brueU memurlarmdan koo. cumlwıumua llUll IJef ı.n11 dlln • • 
~ g&oe, .I>eDfıl1ol • per&titüı ortakM vardır. Deni& • at 11 ya dotru Hipodromu ,eretıen • 

Orla tedrisat 
kadrosunu takviye 

------------------------- yollan kooperatlfine ortak olmak renk ilkbahar at lratuJıannm aon..ı • 
için bet Ura ftl'!llek W1 plmek- cu la&ftua 7M1f1annı takip etm ~e • 
tedir. BDb·mı Devlet n..iryoll&. dir. Kaplana aaamcla a.utcumh 1r. • 
n memuriari ortak oldaklan tak. mua Hipodromda Dilaa,Jıetlenecek " IJI o 
dircle koopentifla ne kadar senit. bllılklet ,....... ..ucüdni g&.ıı ıc 
llyeceği g(ie&ıtlnde tutulmaktadır. bere tıtbClnlerinde kalmıfWdır. 

Maarif Vekili 
Ankaraya döndu 
AnkaraJa bir gramer 
toplantıaı y:ıpılacak 

CUmartem •balu tebrimfz.e plen 
ıaaar1f veldU Huul ..ıUl YO.. cllD 
alqam Ankaraya dlhımllfttlr. 

Vekil, llal'ebttnden n"1 guetecl. 
lere fUD]al'r SSylıemJttlr: 

- Hu.aual surethı lııtanbula ~idim. 
Bu fmıattan taWade ederek DeYlet 
matbaasında, Haydarpap erkek Çam. 
ııea im u.elerlllde tetldlderde bulun. 
dam. Yas tatDbd pell'Dlll G8en l:ıu 

Ud mektebe mı.ar ..... ...... 
yat.ılı talebeyi g&odOm. 

Orta tedrtat ıramer lllal 1lıABet. 
mek m•hedlle J&kmda ~ 
aUteh•- •ntm lftlrald De ıu 
topı.antı ,apdaeaırtır. DJ tlllUtlUe. 
r!Ddıen alc!Jtmım ııeUcelerdell ..... 
nanına. EnıltJtlllel'e l:ıu Jll ~ ao 
lılD talebe aamacütır .. 

Limanlarım1Zın 
ıslahı uzenricla 

çalışmalar 
Iatanbul Jim•nında 

kmür mıntaka11 nereai 
olacakl 

Öğretmen muaYinliji 
. • .. bak 
ıçın muea a 

imtihanlan açıldı 
Kaaı ı.t ftlcAJeU ..._lttep muaJ.. 

Um Jradro9aaa lllraUe PDllletmek w 
talelle .ln.ıu.n - alan ı.tanbul 
~ m-.,,,.n dmller 
IGla JU'(lıaacı maulllmler nrel:ılJa:Mak 
ic;la VUCQI )'8lll I* brana tatbdm. 
tma pçmektedir. 

Öfltlmbdeld den Jllmda cırtuDell. ..,..rda m•*-tlk. tatıUJıe gl'Uflan 
De fıw•..._, &imanca w _._ 
clılnlft1nde atntm. muaWdlll n. 
afutm almak e.... U.. ..,. mual. 
Um mektelıi lllUU4larmdua a-cın 

,.u,tirfl~. - IGla ı.taabal 
... A..'lk..l da 8da 1ılııer- mllabüa im. 
tlbam J'Çdacalrtlr. lmtllwdar te2D't.o 
mbde )'tlbek anaUlm meld.el. Anka. 
nda Gul TwtıQe • tltW fe ,..._ 
ıaautır. !mtnw•· ıa Qllldla • .,... 

ıaı •"r·- .._. • ... .._ .. 
decektlr. 

Bu lmt.lllullardıl -D •w ...,_ öPM_,. ..... .._... - h:wlll 

m•TIBl elaıü ......- ....-~ 
1eD lılr ........ -- "191 ... 
graplan ........ t !Hrılllr 9Ulfe. 
.... alaaüJudlr ... ...-.. ....... 

lan dıDlndU .....,. -- wllllılııt 

Maalak~...._ 

Feci bir ol•obil 
kazası 

Ba huaua temJa edDcUll takdirde Bir mtlddet eaara Akk6prt1dııa be • 

Dealsyollan Kooper&Wl Ba.y. laJU'&k mtlment ufaltını t&ldbNı .. 
darpapda da bir fUbe ~akt:r. Umemda Do defa PdlP gelme 100 • 

.I>eabı)ıoll&n Kooperatlftnln ba • kımetNWt JV111 taın•m&ıyuı bllikl • 
IÜD bMln itleri iyi ytlrllmekle be. SU- ~. Bu meale• ı 
nıber va.kille &tdaul hatalı bir a. 1.62/S aatte kaz..ınan Anadolu aja • 
dm elua Koceteı R 'te sama ma. anıdan Orhan Son (Ankara) birın 
bveı.mta bLtmealne daha iki ae- Dıldfeblrden Saim lldJlcl. Eakifeh .. 
ne vardır. Bet uneUk mabftle den o.uan QGtlDCO olarak Hipodron 
her aene ımoop .. uıe ıanr tahmil ıtrmJelerdlr. CUmhurre181mlz ııporc • 
eıtmcktedlr. ıua Dtuatta bulmmn11ıar, trtbllnl • 

ae catuvak t.ebrlk etmlflerdlr. Bu • 

l·ç ticaret modorlo rada pzete foto muboblrleri yanıı 
• aetkıeCD1 tesplt etmekte idiler. Re. • 

"'O k d oamlwrumuz Ortuua Sanla lıirilkte t:.ı g a rosu fototraf ÇÜW'mlfl&rdlr. 

genişle iliyor 
~ 

Temmuzun 9 unda yeni 
memurlal'ID imtihanı 

ppılacak 
'l'lmnt ftlrAJatl. IG tacant maam 

............... pqJeWmell 

... •...at •Dnllalleda cloldaralmul 
~.,.,.. -~-- --,... ............... _.._..~ 

... ti. .. IMIDlll'lıarlll ...... -

......- lmtauua bal .bJrara 

.... dıt ı.tubald& ,. .... _ karar 

ftl'llmlltlr. Bu lmffb• lçla ..,a.r 
ı. .......... u.n& a' E ...... -..........._.,.. 
.. tlnNt -- ........ 118*'°

- •'a ak JGlrl* melıUp ..... 
-ı.nma lm""'"'en ta-• 
........... pı1 .. ımr. fm.tlllıaW 
&Jlll ...... sım.ı .. n •lı w -1lılr 
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irfanda 
Taarruz karşısında 
kendisini müdafaa 

edecek 
Dublin, ıu (A..&.) - De Vaıcra, dün 

Clare KonUuğunda Ennia'de bir nu. 

Ne v ııork l·le tuk qöyliyerPk Irlandamu tehdit aL 
.:7 tında bulu111luğuna işaret etmif ve ez· ,,.. d cümle demJştlr ki: ap arasın aı -Her nereden gelirse gelsin her. 

o~ kısaltıhyor 
oangt b!r hUcuına lrlandayı müdafaa 
etmeğe ahdettik. Bu bitaratbğmua 

bakımından bir vazifedir. 
---o--

• Den. e indirilen vapur 
De Vaıera d.lnleyicileriıle, blSyre ha. 

~l>et etmenin kendi menfaatleri tcabı 
olduğur.u ve sonuna kadar memleke.. 
tin müdafaa edilcceğlnao kimse!lin 
şüphe edemiyeceğlnl hatırlııtml§ ve bu 
dtışilncen·:ı yalnız hükılmetin 81yaseti 
olmadr~mı aynı zamanda bütlln 'par
tilerin ve hallan aynı fikirde olduğu. 
nu berkesin blldiğ1nl sôylemlş ve nı. 
hayct sözlerini şöyle blUrmi§tir: 

rnünasebetile 

Ame. ika bahriye 
komisyonu reisi 

~ oir nu uk söyledi 
pllti<:.aoouJas (Mhı;iı;iplı 2S (A.A.) 
Baıınye koınisycmu reisi amiral 
0 rt Land, "South Urica,, vapuru. 

denize ındirlll:nesi münascbetile 
• tnl in§aatçıları önünde söylediği bir 

tukta Ruzveltln bir ay evvel 1.rat et
• ~ bir nutukta söylemiş olduğu bazı 

leri hatırlatmıjtır. Ruzvelt mev. 
~Ubabs sfü:lerle yeni vapur inşar. '• 

ı İngill:z gemi zayiatını te!Mi et-
e~ten çok uzak olduğunu tebarıız 

l1nl§tt. Amiral Land vapur tezg~h 
da Çall§an amelım.in e!birllğilC' 
raıt bu vazıy<'ti değiştlnnesi lA

eldi(."ini iHI.\.., ·tmlştır. Burrtın re. 
culllhurıa beraber bütün denizciler, 
Yiatı, faztas!! tela.fi etmek husu .. 
da işbi!-Uğt yapmaktadırlar. 

A:nırc:.ı 8Özlerlne §ôylc devam et.. 
~~th-: 
Sb-.ın yal'dımmız olmadan, Amerika 
ltünıeu l:ıtii derecede sfüaı:tc vapur 
etınek \'C bunları ya~nız lngilizle

d til ayın zamanda diğer demokra. 
'ere ldl · 

11 
de vermek hwıusundaki va erı.. 

Ilı ''tine getlr<?mez. Halbuki bu va.. 
tlarıa diı;er r>saslı harp malzemesi 

l'-tbı:ı lclamcı:i icln. cok 111zumludur. 
'" •ıı ~~aıııar • ı.au~ 

elere karşı da sözümUzU tut.arak 
11fiht oımnııyız. Blzim göstereceğ;. 
~ ~ltii.sUük onlann bUrriyet ve ha.. 
~rtnr kurtaracaktır. 
.\tn"rlcan South African Llne lrum
~'41 hesabına ınşa cdll':,n Sou.th 
la ~vapuru yakmda Nevyork ile 
~lJ> il !.'aanıda sefere başlıyaca.k ve bu 

h.ı lg buçuk gilnde katedecektir. Bu 
il tle nıez.k!ır yol bir .hafta kuıaltıı. 
lf OlaeaktJr 
İııtıiız. Am.erika, cenı.:bt A!riKa ve 

kiJ!: hiikC.tmelleri mUmessmeri 
hı denize mdirilmesi merasimiD-

b.azır buıunmuvıardır. 
• 

elçika Başvakili 
diyor ki : 

"Yet köylüsü rejimini 
değil, toprağını 

1 
rtıiidaf aa ediyor 

'°lldra, 29 (A.A.) - Be~ika 

- her geçen giln tchl!kenin mem.. 
leketin:izi daha 1Çok tehdit ettiğini 

gö1'Uyoruz. Hennz vakit V"-l'ken halkt 
eüktlnP.t içinde ırszım geler.; tedblrlerı 

alm:ı.ğa ve mildafaa plAnlarmı hazır-
Jamağc. davet ederim. ÇUnkü harekete 
geçmek için hücumun bir emrlve.kl ol. 
.. ıASmt beklemek cinnettir. 

Bülün Amerika 
sahilleri boyunca 

T a yyarelerin yaklaşma
sını çok evvel 
haber veren 

Araştırma cihazları 
konuluyor 

VaıJıngton, 29 (A.A.) - Harbiya 
nezareti, tayyarelerin Amerikıt. ll8hil.. 
lerine yakl j}DlaBllldan çok evvel yer 
terini tayine yanyan ve radyo ouaııın 
esasına iStinaden l§liyen makbııellin 

günll bildirmiştir. Harbiye n~aretı;" 
cyni ?..amanda, bütUn b!rleş!k Devlet. 
leri sahilleri boyunca ve deniz &§m. 

Amerikan ııeıertnde cietekBlyon cihaz. 
tarmdan milrekkcp kordonlar teaisl.. 
ne karar verildiğini de ifşa etmekte· 
dir. Bu clhulan l,şletmek için 500 mil 
tuhassıea ihtiyaç vardır. Harbiye ne. 
zaretl bu kadar mütehammı angaje e.. 
deceğinl ilıln e1 m.ıotir. 

Yeni illetin teferruatı gizli tutuL 
maktadır. Yalnız me:z:kfır illetin i.sU· 
nat etU!l lenni esasın lngi!i?.lcrin son 
zamanlarda kullandıkJan radlolaca.. 
teur makinelerin istinat esasmm ay. 
m olduğu söylenllmektcdlr. 

- Lakin binadan içeriye attr. 
ğınız yangın kundağı değil, bir 
infilak bombasıdır! ,. 

- lnfilıik bombam?.. lşte bu.. 
na hayret ediyorum! .. 

- Niçi.Ll hayret ediyorsunuz? .• 
Siz attığınız boımbanm yangın 
bombası olo'Juğunu mu zannedi. ~ 6kili Pierlot dün akşam va • 

daşıarı:na hita:ben radyoda bir th'- 10• yorsunuz? 
~ Söyllyerek demiştir : 
~"Ytt köylUsü toprakıa.rmı, - Hayır!.. Beniım elimde ne 

l 'lını ve raya~ nıiıdafıı:8" et. yangın hombası, ne infilak bom_ 
.,;\temr. Siye.si refiDtin mlidafar bası yoh.tu! .. Yalnız bütün gUn 
ij?aııis mevzuu değildir. böyle bir~ kundağı atmak 
ıtıer komünizme ka.?'§1 boşuna fikriyle mu::ı= ....... oldugum~ u bili. 

l'httı. •-aCi çalış --ı-
11~ fiampiyonu ou.._,a - yorum!.. Yoksa hakikatte ne 

la<frr. _ °' - kundak, ne bomba. tedarik etme.. 
111giliz iktistırli harp dlın! .. 
1l - Fakat, D::ıstl otur? .. Kolt u. 
~::"rı divor ki: ğunwJia gazete kağıtlarına sa.. 
1manyan1 n rıh bir paket taşıyordunuz! .. 

- Bunu bilmiyorum! .. 

~ayıf noktası - Bilmiyor musunuz? .. Ne-
den? .. O gUn sarhoş ınuydunuz? 

Pe:rol olduğu Bi:?'i~~~ki içtiniz mi? 

1 1 Yor - Ne içtiniz? an aşı 1 - Şr.rap.. Bir iki bardak .. 
!a Ce.rtııtt ?q (A A.) - !kt.ısadi öğie yemeği esnasmda?.. 

l'J'ı l'la.z, Dalt . • dün bir nutuk - Gündüz şarap i~ek adeti 
}'tı ırı on . .d. ? • 
lij rll~tek demi tir ~: ark nıem nı nuH ır ... ı 

~t Crin Baltık ve o ta.Ş • ~· - ayır .•. 
<tetı . tıer Bırllgınc p ı.~ıA O M 

erıne ve Sovye anın - eAAla.. gu..~ nerede ye. 
~ ~e. t•ğı harekat AJnl::ğunu mek yediniz ve niçin şarap içti.. 
te tloktasınm pct:ro\~ elinde niz?. Bu şarap siz.e ikram mı 
r>.. l'tnekterur. Alınan uayYen 1 edildi? 

ı ~ı.ıan petrol ınevcndu nı ~ ' , ıl' l'add .Aiına.ırva be•.,._ - Hayır ... Şarabı kendim ge. 
'la... eyde inlııı ceektir .A ıınanya tirtt im !.. 

... e e,..., ••e<: • ı tiği 

:~etler Birliğine karşı ,r~.ş. ti ı 1 - Öğle yerneğiı:ü nerede Yedi.. 
li~~~~ esnasında da kü~liye niz?. · 
-~petrol sarfedccektır. 
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Moskovada 
lngiliz heyetile 

görüşmeler ba'f adı 
Jdoııkon, 29 (AA.) - lılolotof La

ıaıfmdan dtin İngill%i heyeti ~ine 
Terilen reamikabulde Kripı:ıle Jılolotot' 
tekrar >tonupnuşlardır. lngiliz heye
tinin a~an Sovyet ordu, donanma, 
ve ba:va kuvvetleri oetıerlle Alman. 
yaya karşı yaprta.n mücadelede Sov. 
yetler birliğine yaptlacak en seri yar • 
dnnlan görU.şmek o.zere şimdiden te
masa. gelmlvlerdlr. 

Suriyede 
Müttefik kuvvetler 

iieriliyor 
Yeniden bazı 
yerler al ınd ı 

Kalılıe, fi (AA.) - SUr.lyedeki 
mUttelik kuvwtleri. Tllenıllr'iln 100 
kilometre ceDubu garbiBinde Saba Bl. 
yan işgal tmışlerwr. 
Şam mmt.tıJro.sr. mUttefikler Cebeli 

Mazh!Lrm bir )U8mmt ~şglll et.mlşler. 

dir • 
21 ~da. Saycıamn 12 kilo.. 

metro şimali prktsinde kA1n Şehlm 
Vemazbut zaptedllm1ş Te l4 kilometre 
kadar §imaJde Saadiye ft Ea&eJer f§ı. 
gal olunmuştur. 

KudUs, 29 ( A...A.) - Askeri sözctı 
demJşttr ki: 

- lngtllz ve K Or FrallStZ lı:uV'Yetıe· 
ri Surlyede Binlenmedcn Uç haftadan. 
berl ~ptıklar1 ileri hareketi 80llunda 
bily1lk bir mtıkavemetle ka!'§ılıı.şmış.. 
Jıı:r ve &oyrut S.tlkametlnde ancak a .. 
ğ1l' terakkiler elde etm!4lercilr. Maa· 
ma.tlh mUttefikJer Şam'tn 50 ldlomet. 
re §imali gıarldalnde Te Şam _ Humua 
yolunun yaruımd& bulunan ve 11evkul. 
c .. yt ehemmiyeti olan Nebek §ehrln.i 
1şgaJ etmişlerdir. Bınnus. Trablu.a, 
Şam. HalfP c:1emlryollan uzerlnd a· 
rıaht.a.r la)'ll1eU olan bir fehlrdlr. 
şamm 20 ıuıometre kadal" gıimaU 

gurbt.mde Cebeli Kez&r all81lesi boa 
.Jf10'\r.D Mt1'hıa~ha -------~~ 
Bürads uJ11]ıkll Ud orda ıMVJı:ulce)'ui 
ehemmıyeU olan tepeleri ele geçirmek 
veya mOdat&a etmek lç1n g&7n1t et. 

mektedirlar· 

ingtıterede 
Leoazım ve ticaret 
nazırları değişti 

Londra, 29 (A.A.) - Resmen bil. 
dtrildlğlne göre, Loni Beaverbrook, 
ıevazmı nazırbğma geUrllmı,Ur. 

Ttcaret nazırı Lyttcltons deniz 8.§f,. 

n memltkeUerde husust bir vazife 

TerUmJştil'. 

ı ı Tpraaı 

~ mektebi profe88rlerinden 
~ 
'dtmghom 

_ .Agtı&taviç otelinin lok.an. 

tasında!.. . . 
_ Bu doğru!.. ÇDlikii pohs do 

orada öğle yemeği yediğinizi 
tesbit etmiştir! .. Yalnrulrnız de. 
ği1 ıni?-

- Evet! .. 
- Fakat sizin yemeJcten sonra. 

kalkıp bir yere gittiğiniz öğrenil· 
di, Nereye gittiniz? .. 

GetM.; taıeıbe lbird~bire §i&:letıi 
bir heyecana kap~! 

1 _ Oh! .• Bunu söyliyemem ... 

Dedi· .ddetli Kendisine yapılan Ş1 ıs. 

rarlar genç talebeyi ürküttüğü 
iıgin ntııayet: . 

_ Bu gayet mabram bir aşk 

meselesidir!.. Evet. o gün y~ 
otelin lokantmnn<la yemeğimi 
yedikten sonra bir kadmm yanı.. 
na gittim!.. Fmt bu kadının 

bü't"n ~--"i ıbahis menuudur! .. 
\! ~..... hü · ~-4-' 

Evlidir.. Onun ismi ve vı, .... ı 
hakkında size bir fl!Y söyliye. 

mem! •• 
Cevabını verdi. 
_ Bu kadının doğrudan doğ· 

nıya evine nıl gittiniz? 
_ Hayır! .. Onunla gi7Jitıe bn_ 

Mareşal Mannerhaymm 

Fin askerleri
ne günlük 

• 
emrı 

Hatıraları yazan:· Allşçı Dede 

E skiler alayım! - Aya sof yanın top kandili - Aşç 
dedenin sayhalan ! · Derviş aksırı.' ğı • "Aşçı dede
nin menteresi , Edirnede kaynar tenceresi,, 

41 
1315 martında rütbci san.iye tarihlı :nüshasında "rütbei 

Finlindiyanın yent· fecrı· mtltemay.izliğine terfi Ctmi'."jtim. mütemayizi,, olduğumu okuduru. 
Terfiiınden az evvel de, bu rütbe· Bir hi.kfi.y~in yeridir: 

bızı çag" ırıyor nin elbisel resmiysini, rütıbP.i ulA Bir adam ı;urnva burava bıı 
miltemayizi olan muhasebeci Talı hayli borçlanıiıış. ·Ödemekten :ı 

Helıinki, 29 ( A.A.) - Mare· ııin ~yden "eskiler alayım,, diye ciz kttlmUi. Ayasofyanın top kan 
şal Mannerheinı bu sabah Fin yan pahası olan sekiz liraya satın dili altmda kırk sa.balı na.mazı k _ 
askerlerine hitaben 3§3.ğıdaki alınrş, sonra da terfilm olnıu§tu. 1anıan borcundan kurtulursun dr-
günlük emri neşretmiştir: ı Bu sefer de Tahsin bey rütbei ula nlli}ler.. Adamcağız da can ·-e go. 

Kış harbimiz elim bir sulhla sınıfı evveli oldu. Ben )ine "es- nülden kabul ederek otuz dokuz 
nctieelenmi~ir. Sulha rağmen kiler alayım., diye tiitbei uıa. nıü. sa.balı Ayasofyada top knnoll' 1 a 
memleketimiz mütemadiy~ düş tema.yizliği elbisesini satm aldım, hnda sabnJı namazı k~. Krı
manın şakk-e tehclhlin~ illan:z Garip tesadüf ,pek az sonra da '.mıCJ sabah, aşk ve muhabbeti 
kalmış ve t<:l!r:m edilmi~~i. Baş- Sabah gazetesinin 26 tem\Iluz 318 daha ortalık karanlıkken acele so 
lansıçtan.J?.rı düşman ~Pvaml. 1 '!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ı kağa c,.~, en.ne koşa kişa gi-
bir sulh istememİ§tir. Aktedilen derken bir ad~ çarpmış, başın.. 
sulh bir mlltarekeden bruJka bir dan .külahı yere düşmiiıı. Eğilip al 
şey değildi Bu mütareke deşim- ispanyada dıktan sonra ooğruc:ı. ca:mie var. 
di nihayet bulmuştur. DiŞnam- mış, ,top kandilin altına gider sn· 
mızı biliyorsunuz. Bu düşmanın, benzı·n hah ııamazmı kılmıı.ğa başlamış 
yuvamızı, iınannnızı, vatanımı - Nam.azdan sonrada <>turup Cenabı 
zı imha etmeğe ve milletimizi Ha.kkm ilısannı bekiemeğe ba§la. 
esaret altına almağı istihdaf e • tahdı·datı mrş ... 
den emellerini de biliyorsunuz. Camiiu içinde ne kada rinsa.n var. 
Şimdi karşmıu.ıdaki d'İi;.~an ay - sa. adamcağızın yanma gelip dal 
ru düşmandır. Şimdi hudutları - 'alıulrit, 29 (A.A.) - İngiltere kese olu önüne bir hayli akçe bt. 
mrzr teh.J.it ed;en _tehlike de aynı. maka.matı: tarafından 1.span;ya da _ rakıp yığım.şiar. Nihayet adamca· 
dır. Ortada htçbır sebep yokken, 

1 

hir · t.ilılAkUtı · · . ed b ğizın yanma camiin kayyum ba.o;;ısı 
düşman, şiddet kullanarak ma -

1
. 
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• ;ı.çm ıeap C'.n en. gelm.iş: "Kardetıim.. Pa.rnla.rı a! 

aum ha.lkı:nıza hücum etmiş ve zinin nakli hususunda. gemilere da git, ama evvela başının kahmı 
ınemlıeıketimlzin üzerine bomba _ I Navi Certs verilmcltten imtina e. deği§tir, müslümanlara mahsus o
lar at.m~5tır. Memleketin istik • dilmesi üzerine temmuzdan itiba - lan sarık ve kavuk aı da iba.cmıa 
bati sizden hareket bekliyor. Mil ren benzin sal"fiyatmm daha ziya.- giy ... Allah iman.mı kabul etsin., 
!etimizin düşnı.anma karşı açı • de lahdldine karar veril.ıniştir. demiş. Birden a.damcağra elinl 
]an bu mukaddes harıbe sizi, be. başına götürüp .ı:ıe göl"6ün, b""lll· 

· ta.ki tm y d et ed' Otomobillerin seyriseferlerini a_ ..,. nı p e eg<c? av ıyorum. da bir yahudi ga.va7.a5ı vardır 
Eğer F inlandiyanm istikbalini '18.lta.cak surette yeni tedbirler it. Meğer yolda ça.r1ııştığı adam la _ 
tem.in etmek için kudr·~tiı Alınan tilıaz olunmuetur. hudiymiş, onun da serpuşu düs .. 
ordularile silah arkadaşiığJ ya • müş, kendi kavuğu ycrj,ne alıp ba· 
parak dü.şrnaoo. karşı ccsare4-le ışına geçirmiş, cemaat de bir yn· 
bir haçlılar seferi aça"t"Sar.ız kalı. s ti . • 1 ı hudinin mUslümnn olduğunu gö. 
ram.anlarımız mezarlarında tek. ovye erın ıran a rünce keselerini açmış .. .Adamca-
rar dirilecek ve yarubaşıınızda ğız gözlerini kulmeye doğru kal-

bulunacaklardır. mu·· nasebatı urramk: "Ey rabbiın .. Amenna ve 
Sitroı arkadaşlarım, beni ta • 1 saddakna!.. Veriyorsun .. Veriyor. 

kip ediniz. Kareli, ahalisi tekrar sun ama.,, yahudi etmeden vermı-
ayaklamyor. Finli.ndiyanm yeni Dostane devam ediyor yorsun!,, demi§. Ben de rütbeler• 
fe<>.ri bizi çağı:nyor. l"cskilcr alayım!,, demeden ala 

~ Jıloskova, 29 (A..A.) - Sovyetler mıyorum. . 

h • t d Birliği ile tran arasmdakt mUna.sebet,. Bu sıralarda bende bir hal b _ a. P.~I~ :tn 2 ler doslan<> ntmaltt• AA_ .. _ aAl .. ftM '.D.I .... '1 .. .n<,•••.U'-4.)l:l varuıı:ıw. 6 ..,J, .... 
__ __,.,.._._-~-~, .. mıena.feytı ırana ıau~ı Bovyet tehdiL , -,cı.yha. hiı nara alıveriyordum 

1100 esl·r ıennc dair Almanların uydurduklan E\•den ve daireden korkmağa baş. 
hikayeleri tekzibe bile Ulzum yoktur. !adılar. 

aaha ahndı 
l{ahire, 29 ( A. A .) - l~iliz 

orta şaric wnum tkararg-"'dlunm 
tebliği: 

Haıbeşlıt"..anda, Şimma'dan iter 
leyen İngiliz kuvvetleri, 26 hazi. 
randa Densi şehrini zı ptetmiş_ 
Jer ve 600 ltaıyan '\'e 500 Afri_ 
kalı esir almışlardır. Lekemti_ 
nin gaz'binde hn.roklt şayanı 
memnuniyet bir tanda devam 
etmektedir. 

Çe'Vtreo1 

B. D. 

luştuğmnuz ve kendini tanı.f m_ 
dan kirala.nm.ı.~ olan bir evL. 

- Ora.dan başka bir yere uğ·. 
raınadmrz mı? 

- Hayır! •• 
- Peki. bıı eve gittiğiniz z.a. 

ma.n bomıbalar yamnı::OOa mtydr? 
- Bombalar nıı? •• Fakat in_ 

san sevgilisile buluşa.cağı: yeree 
koltuğı.mun altında bombalarla 
gidebilir mi ki bana bu su.ali 
soruyorsunuz? 

- twi ama o gün orada.n baş. 
ka. bir yere uğramadınm:ıa bom. 
balan lbu .kadınm si7.C vcrmi§ ol. 
duğuna hükmethmek 18.zmı gel 
mez mi? .. Bu kadmm hüviyetiru 
~ylemek ist.emeyoraunuz &> 
mek? .. 

- Asla! •. 
- Peki ama bu kadm size hiç 

.şüphe vermemiş midir? .. 
- Ne gibi şüphe? .. 
- Mesela, Ustaşilere mensup 

olması gibi! .. 
- Ustaşilere mi? •• 
- Yam herlıangi arıarşıst ft. 

ya ihtilalci bir teşekkille mensup 
olduğu hakkında hiç bir şüphe 

, t-tnli~ d~il misiniz? Zira, anla.51. 

Holanda Hindistanı 
Japonyaya kauçuk 

. vermiyecek 
Nevyo.rfıt. 29 Q\-A.) - Slııga • 

purda.n .Associa.ted Prees ajansına. 
bildirildiğine göre, Holanda Hin. 
distanı müstemlekesi bu sene so -
nundan itibaren Ja.ponyaya kauçuk 
ihracatını Juı.tetmeğe karar ''er -
m.i.ştir. 

yor ki, taşıdığmm inkar ctıniye 
çalıştı:ğınrz bômbaları da size bu 
hüviyetini gizlediğiniz kadm v~. 
m.iştir! .. Bunun için bu kadmm 
size evli gibi göriinerok iyice al_ 
datıruş olması Hizmı geliyor! .. 

- Böyle bir şey zannetmem!.. 
Bahsettiğim kadın böyle ihtilal 
cemiyetlerine mensup olmaktan 
çok uzak, hakkında hl~ !bir şüphe 
be-slemniyecek bir kadındır! .. 
Esasen. ... 

Ka.dınm hüviyeti üzerinde 
fevkalade bir hassasiyet göst.e.. 
ren genıç talebe tekrar son derece 
heyecana. düşrek bir §eY söyle_ 
mek istiyol'du. 

Fakat hAdise fevkalade merak 
edildiği için ge1l9 şiddetle sıklş. 

Bir güıı civarımızdaki eski 'Ca -

mie gitmiştim. İmamı evvel hacı 
1 mıhinı efendinin arkasında dur 
muştum. Birinci rikfi.tta zammı 

E:ure "Surei mülk" idi. imam € -
fendi nasıl ki "Tcba.rekellezi bi . 
yodihilmülk, dedise bir eayha et. 
tim ki csmün kubbesi çrnladı. Ya· 
nmıda olan adam Urküp titredi. 
İmam efendi de ihtiyar. sedası aı 
bir efendiydi. Korkusundan: "V 
büve ala küllişeyin kadir,, ayet' 
şerifinde sesini çok yüksek ede • 
rek okudu. Namazdan sonra imam 
efendi ve cemaat, hepsi şöyle bir 
garip ve acip ııauırla ba.ı:ı.a bakb. 
lar. Ne çare. Elden ne gelir. önu
me bakıp istiğfar ettim. Ama bu 
hal günden güne fazlalaJjtı. Za -
hir, bize manevi bir yüksek ma. 
kam ihsan olunmuştur. dedim! Bir 
gün de dairede öğle na.maz:ı kıla:r .. 
ken bağırıverdim. Namazda merı
kez kumandanı Fuat paşa vardı. 
Fevkalade ilrkmüş.. N"'ıhayet, ce
maatle namaz kılmrunamı tavsiye 
C'ttiler. Doğru buldum, Bi:r müd 
det cemaati terkettlm. Fakat say~ 
halar namaza ınUnhasır kalmadı. 
Bir gUn cJ,'endllerl imtihan etuıelt 
için intihabı kütt.ab komisyonu top 
lanmıştı. Daha efendiler toplan • 
ma.ıruştı. Kalem reisleri ile leva
zım reisi Ahmet Kemal paşa ve 
merkez kumandanı Fuat p:ı.sa o -
radayWar. Het4tee sessh oturur · 
ken, bu sefer teveccüh ve rabıta 
ya da. varmadan bir sayha ettim 
Herkesin renk ve hali değişti. 

bnhnca: Bana, öyle. hayran be.ktılar. Fev. 
- Bu kadm esasen Srrb değil_ , kaliide mahcup oldum .• Rcis. pa.s. 

dir, Hırvat değildir! .. Sonra böy. ı eksik olmasınlar, den;:· mızaçtı· 
· · ~• • 1 tar "Hacı efendi dervış aksırma· 

le ıhWa.ı ışleriyle meşgu olacak d ğil . ., ded. ı "Evet pa"" c-. __ , l , sr e mı... . ,,... 
bır kadın da. ~a o amaz... fendim.iz artık tekaüt olacağmı 
Zira kendisi esa5en hastadır!.. başka ~rem yoktur,, dedim. Al-

- Hasta mı?- Ne gibi hasta. , tık büyük küçlik bil~eyip, ke~ 
lığı var?. sof'yeden bahse~llsın edllme~m~ 

Sık -"- ._._.. 1 ~ht, vakti saati geldikçe sayhalar d 
- ı:sIA ua.;r ... ır · ·· zuhur ederdl Artık Edirne ahnll· 

zayıf, bir kadındır!.. si gece gündüz bu fakirin ahvalil. 
- Bayılır mı?- Pekfüiı. .. O me gul oldu. Felek bu ya azizirr 

gün kendisi)e bahsettiğiniz evde kimis!. ~ıruı vuru::. kin:isl ~rh -
buluştuğunuz zaman yinebayıldı na. Kımısı hoş görur, kım}sı bo 

? görür. Havn tebdili için iki ny ı-
mı. zin ıstedirn. Edirneye gelisim 13lfl 

- Evet!.. senesi eylfılünde tam yedi sene) 
- Sebepsiz olarak! .. Yani bir baliğ olacaktı. Edirneye gelirken 

kavga veya milnak:luja üzerine mecaz1bi iJii.hiyedcn Ha.qan baba) 
mi bayYldı ?- vedan gitmiştim; Hasan baba: 

_Asla! .. o bal üzerine esasen A~t dedenin menteref!t, 
. .. F.iirrnede kaynar tcncerest l 

dalına sebepsız ve anı olarak Dcmtı;ıt.I. Evet azizim. AFmı 
~elir?.. (De.uarm 1Jnr> 1am '\'f'<h sene<!<" ı;if;irebi.ldik 
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Çocuk ruhiyatı 

i K ÇOCU A 

Bi ~'ll:ın sonra da çocuk Ka_ 
nau_ ...nnında bır Kıtap okur 
okumaz oraya gitmeğ<" kalkıyor 
ve yalnız orada mesut olacağını 
sô~·lüyor, hemen istasyona koşu. 
yor, tren ve vapurların hareket 
saat1erını soruyor. Fakat bu da 
çok fsı.zla sürmüyor Aradan bi:r 
kac gün geçince bu defa çocuk 
kend·nı tamamile spora veriyor. 

Mektepte derslerine karşı hiç 
bir alaha gôstermiyor sınıfta 
ba.cıka şeylerle meşgul oluyor, 
arJ:adacJarını çok küçük görü
yor. onlarla konuşna ;a tenezzül 
etmyior. durmadan Şımali Afri_ 
ka ve Eskimoların mem!eketıe. 
rine ait vazılar okuyor, yerlilerin 
dillerini öğrenmek istiyor. fakat 
bunları kendi kendine öğrenmek 
~in kitı>p bulamamaktan şika
yet ediyor. Çocuğun istikbali 
hakkındaki düşünceleri de çok 
gariptir. Bu husu:;ta çok hassas_ 
tır ve k<>ndisine parlak bir yarın 
Wal'hyor: 

Sonsuz bir hırsın tesiri altında 
bulunan çocuk mütevazi bir 
mevkiden §iddetle nefret ediyor, 
onu bır an bile aklına getirmi
yor ve zaman zaman "bana ıa. 
yık olan mevki dünva imparator_ 
luğudur,. diyor: Fakat bunu şa
ka olsun diye söylemiyor. Bilakis 
o kendini hiç bir zanuın llüyük 
İskender ve Nnpolyon'dnn aşağı 
görmüyor, onlar gibi fütuhatlar 
yapaca.ğmı dünyayı idare edece. 
ğiııi söylüyor. Kendisini mua. 
yene ve tedavi eden doktor bir 
gün köprüler, yollar yaptıracağr. 
nı söyliyen bu çocuğa herhangi 
bir teknik kültüre malik olma_ 
dan bu iş!f'ri nasıl yapaca~ını 
sorunca çocuk "icat edec~"'ll, 
mühendi-.Jerim de yapncn'klar,, 
di"or. Bu11un üzeri.ne doktor. 
yalnız ba-;ma bunlan nasrl l-"ce
reoeğini sorunca o hiç istıiini 
ibo:mıadan ve çok mağrur bir ta. 
vırla ''14 üncü Lüi'n.in mimarlan 
ve miıhendisleıi vardı .. cevabını 
VCIO'"UL, 

Ii6det b'uhranları esnnsın<la 
~uk mütecaviz bir durum alı. 
yor. annesini dövüyor, ibu hal ge. 
c:ince ölüm arzusunu tekrar e. 
diyor. Fakat bu.rı.a sebep pişman. 
lı'k veya vicdan azabı değildir, 
esasen o böyle şeyleri bilmiyor. 
Çocuğun bu duygı.'Sunda ha

kim olan şey bizzat ölümü ara
ms:k değildir, fakat ölümü ile 
ken1isini ürenlere ebedi bir azap 
yaratmaktır. 

Herkesin kendisine diisman 
olduğunu söyliyor cıocıi: bilhas. 
asa iba;basınm kendisile meşgul 
olmadığından, kendisini anlamak 
istemediğinden şi.Kiı.yet ediyor, 
aksi halde pro~lerine muhale. 
fette bulunmıyn.cağını söylüyor. 
du. Halbuki evinde haıkirn olan 
~ası değil kendisiydi. 

Çocukta znman zaman lbeliren 
5lüm arzusu, hayata karşı duy_ 
tluğu nefreti doğrudan doğruya 
intikamı istihdaf ediyordu. Bu. 
yük projelerinden ve müsteınle.. 
ke kurmak arLUsundnn bahset. 
tiği zaman bunun mümkün olma. 
drğr, zira bütün toprakların baş. 
ika mili-etler taraf mdan elde e. 
diJdiği söylenince çocuk hiddetle 
"Onları, yani bu arzuma muma. 
naat etmek istiyecekleri öldüre. 
ceğim,, diyordu; sonra da. tehdit 
maksadiyle öldürücü, ibilinmi~ 
korkunç sil8.hlardan ve "Ölüm 
şunmda " b~hs ... Jiyor, bunları 
mühendislerine yaptıracağını i. 
lavc ediyordu. 
Çocuğu doktora götürmek ko. 

tay bir ~y değildi. Ebeveyni o. 
nu razı etmek için yalan söyle
mek ronunda kalmıştı. Zira bu 
ziyaretin sebebi kara ciğerinde 
görülen rahatsızlık olduğunu 

burada yapılacak tedavinin daha 
çabuk büyümesine ve gelişmesi_ 
ne yardım edeceğini söylemişler. 
di Bu çocuğun en zayıf tarafı 

idi. Çünkü onun iher şeyden zi. 
ya.de arzuladığı gaye ça'buk lbü_ 
yümek, kı.rvvet.lemnek herkese 
istediği gibi hfL'kim olmaktL 

Fa.kat çocuk işin iç yüzünü 
anlamakta gecikmedi. 

Çocukta aşağı yukan Paranoi. 
yak'a ait bütün alfu:nctler mev
cuttu. 

Kendisini !herkesten üstün 
~5rmek. almganlı:k, itima.tsızlrk, 
perseküsyon, intikam. fütuhat 
ve icat anzulan. mütecaviz te. 
maşüller, ilah . ., 

Yazan: HALiS OZGO 
j • 

Fakat itiraf etmek lazrmdır ki 
burada aıle terbiyesi de büyük 
rol oynıyordu. Zira çok gevşek 

olan ve çocuklarının her isteğini 
yerine getirmekte istical göste. 
ren ailesi paranoiyak temayül. 
lcrinin şiddetleıunesine yardım 

edı~rdu. Hiç bir otoritenin 
me\ cut olmayışı fazla hareket 
eden. çok konu.jall ,fikirleri mUp. 
hem olan bu çocuğu kendi haline 
terketmek şüphesiz ki büyük bir 
hatadır. 

Freud~ göre paranoiyaklarda 
hemen daima görünen perseküs. 
yon evvelce duyulmuş. fakat 
şuur sahasından u.zakla.5tınlmış. 
itilmiş (refoulement) Omosek. 
süalite'den ileri geliyor. Bu gibi 
kim~ler kendi cinslerinden nef. 
ret ederler, esasen bunlarda on. 
lan sevmezler. 

• • * 
Bazı paramoiyaklarda rastla. 

nan karakter tereddilerini ahlaki 
ve içtimai noktainazardan tetkik 
etmek doğru değildir. Zira bun. 
lann bütün hareketlerinde ha,,. 
kim olan ş0y hiç bir zama.rı baş. 
knlanna fenalık yapmak değildir 
fiilleri evvelce bazırlamnış bir 
planın eseri değildirler. 

Görülen tereddiler daha ziyrde 
intellektüel rnahiyetindedirler, 
yani yanlış düşünce ve görüşten 
meydana gelmişlerdir. Bunların 

kendilerine mahsus bir d~. 
nüşleri vardır, bunun da miline. 
yiz vasfı doğrudan doğruya eş_ 
ya ile, realite ile teması temin 
edememesidir, bunları yanlış 

idrak etmesidir. 
( Gerisivar) 

ovyaı ı:eongı 
Moskova. 30 (Radyo) - Fin_ 

landiya cephesinde bütün Fin 
Alman hücumalrı geri püskürtül_ 
müş, mütaarnzlar kendi hatları. 
na sürülmüştür. 

Daha cenupta. Litvanya.da Sov. 
yet orduları geri çekili.şleı ine 
devam ediyorlar. Rus orduları. 
nm geri ve yanlarına yapılan 
hücumlar bir netice vermemiş. 
tir. • 

Pripet bataklıklarının iki tara
fında ve şimald ... cereyan etmek_ 
te olan şiddetli tank muharcbele. 
ri Minsk'e kadar yaklaşmıştır. 

Bu düşman tank hücwnlan 
dün durdmı.ılnıuş ve piyade kuv_ 
vetlcrile irtibatı kesilen düşman 
tankları müşl-.."Ül bir mevkie dil~· 
müştür. AL'llM piyade kuvvetle. 
ri de durdurulmuştur. 

Sovyet tayyareleri muvaffa, 
kıyetli çarpışmalar yapmışlar. 
Alman tanklarım ve motörlü 
vasıtalarını lbambardmıan etmiş_ 
lerdir. 

Pripet bataklıklarının cenu. 
bunda Luck mıntakasmda meka. 
nize kuvvetler arasında ibaşla. 
yan ibüyük mUharebc devam e. 
diyor. Alman !hücumJarr püSki,ir_ 
tülmüş ve düşmana ağır zayiat 
verdirilmiştir. 

Muharebenin ilk haftasında 
Alman zayiatı 2,500 tank, 1.500 
tayyare ve 30,000 esirdir. Sovyet 
zayiatı 850 tayyare, 900 tank, 
15,000 esir veya guyıpta.n ibaret. 
tir. Almanlar, 8.ni taarruz için 
üçte biri tank ve motörlü olmak 
üzere 170 tfunenden fazla bir 
kuvvet tabşit etmişler, ilk mu_ 
vaffakıyaleri hudut setir kuv
vetlerine karşı kazanmışlardır. 
Sovyet :kuvvayı külliyesile 3 • 4 
giln sonra temas !hasıl olmuş 
ve bu sayede Lltvanyada mühim 
!bir ilcrileyiş ka.ydedilmi~r. 

Romanya cephesinde muhare. 
lbcler devam ediyor. 

ünakalat ve 
Sıhhiye vekilleri 
Bu sabah ehrimize 

geldiler 
MUnakala.t vekili Cevdet !{erim In.. 

<:edayı ile Sıhhly<' vekili Dr. Hulö!li A. 
la.tat bu saoohkl ksprcsle Atıka.radıuı 
§Cbrimfze ı;cl:ml§Ur., 

I 

ingirz hava 
kuvvetlerinin 

faaliyeti 
lilgiltereye Atman hava 

baskmlat ı azaldı 
Lomlrs, 20 (A.A.) - İngiliz 

hava nezaretinin t~bliği: 
f ngiliz bombardıman tayyarele • 

ri dün gece Holandaya ait Ame -
land adası açıklarında bir Alman 
gemi kafilesine taarruz etmiştir .• 
Bir tayyare do.fi gemisi ile her bi,. 
ri sekizer bin tonilAtoluk iki ~ 
gemisine bombalarla taarruz ediL 
miştlr. İaşe gE'mileıindcn birine 
ateş verUmiştir. Tayyarelerimiz • 
den hM,ıblri zayiata uğramamıştır. 

Diln öğleden sonra İngiliz bom. 
bardmınn tayyareleri 5imal deni -
zinde Holanda ac.ıklarmda bir mik 
tar düşman av tayyarelerine tesa
düf etmişlerdir. Cereyan eden mu. 
h:ı.rebedc mütenddit düşman av 
tayyareleri hasara uğratılmış ve 
biri muhtemel olarak truır:lp e(til· 
ıxllştir. Bombardıman tayyareleri. 
mizden biri kaybolmuştur. 

l..ondra, 29 (A.A.) - İngiliz 
hava ve dahili emniyet nezaretle. 
rinin tebliği: 

Dün gc>ce dilşman şarki İngilte. 
re Uzerinde mahdut hava faaliye. 
tinde bulunmuştur. Bazı yerlerde 
bombalar atılmıştır. Bir yerde ba.· 
zı hasarlar olmtAş ve ıı.z miktarda 
ölü ve yaralı vardır. 

Londrn, 29 (A.A.) - İngiliz ha 
va nezaretinin tebliği: 

Bugiln öğleden sonra, İngiliz 
hava kuvvetler'..ne ı ensup avcılar 
eimali Fransa sahili üzerine ba.ş"ka 
bir hücum ya~lnr ve hiçbir Al
man avcısına rnstlamamışlardır. 
İngiliz tayyareleri hft.diısesiz üsle. 
rine dönömüı;ılcrdir. 

I..ondrn, 80 (A.A.) - lngiliz 
hava ve dahili emniyet nezaretle
rinin dün akşam nP5r-cdilen te.:>li. 
ği: 

Pazar günU nk;J:ım 11:ıat l 3 e ka. 
dar İngiltere uzerincle hiçbir dUş. 
man tayyaresi L•nmamıştır. 
ORTAŞAHK K T'..ARGAlUNI T 

TEBL1Gl 
lCnhlre, 29 ( \../\,) - İngiliz 

hava kuvvetıerl O~ark umumi 
karargilhınm tebliği: 

uuıı, ~u.&.~\ •• :u."', ... '4~"-"'' "':.r ..u.ı. 

da krtalarmuza ihUcum etmekte o. 
lan Geln.Martin tipinde 6 Vi§i tay 
)raresl, Amerikan Lyyarelerl kul 
lar.mnkta olan Avustralya hava 
kuvvetlerine mensup ibir filotilla 
tarafından muharebe~e mecbur e. • 
dilmiştir .. Bu Avustralya filotillfi.· 
sı, hiçbir kayıp vermeden, bu 6 
dilşman tıı.yyareslnin altısını da 
alevler içinde düşürmüştür. 

İngiliz hava kuvvelierinc men
!lup bombardıman t.a.yynreleri, 
TiltmUr civarında depolan, Ra. 
ynk civarında diğer nskeıi hedef. 
lere v& demiryolımn muvaffnkıyet 
le hücum etmişlerdir .• 

Libynda, 27 .28 haziran. gecesi, 
bombardnnan tayyarelerimiz Bin
gazi ve Tra:blUSc,<>urp limanlarımı 

ağır hücumlar y{l.Pmışlardır. Bu 
iki liman.da mendireklerc birçok 
isabetler kaydedilmiştir. 

Bu harekata iştir{ı.k. eden tay -
ynrelerimizin ll:ıeps.i Salimen ilsleri 
ne dönmüşlerdir, 

Birmanya ile 
Hindistan 

Tecavüze karşı hudut
larını muhafaza 

edecekler 
Rangoon, 29 (A.A.) - Hind.is • 

tandan Iliımanyaya mu!bacerctin 
önüne geçmek üzere iki llıüküınct 
anısında yayılan müzakereler cıs. 

nasında Birmanya b:ışvckill Sav 
beyannttn bulunarak mUstaltbel 
hadiseler icap ettirdiği takdirde 
Birmanya. ile Hindistanm ibtrbir • 
Jerine karşılıklı yn.rdrm ederek her 
hangi bir ıtccavüze ·nrşı huduUa. 
nnı müdafaa edecE i:lcrini söyle -
miştir. 

Blnna.nya ile Hindistan muhrux?. 
re tin kon trolü hakkında bir anlaş. 
ma. imza ctmişlerdir, 

Japonyanın endişesi 
(Baş fnr.ılfı 1 bıcide) 

halde Almanya Ru.syanm mihver nll
fuzwııı. tabi olmaaı lcnp ettiği dll§Un· 
ccsi ile Sovy Uer birliğine ka~t harbe 
girmiştir. Eğer mihverin Sil.hası Sov. 
yeller blrlif;>inl, Ortaşa.rk ve Afıikıı. 
yı ihtiva ede<:ektıc, Almanya vo !tal. 
yanın Hlndlstand:ı, Avuetrnlyada, u. 
ralm p.rkındaki Sovyet araziBlndc 
Ja.pon :ıUtur.unu lammall)Alan jcln hlç 
lı1r scbcb mevcut değlldbA 

Rumen gaze eleri 
Besarabya ·ıe 

şimali 
Bukovinanın 
Rumanyaya ait 
oldu~ unu · sbat 
eden vesikalar 
neşrediyorlar 

Bllk1"C5, 29 (A.A.) - Bcsarabyn ile 
§imali Bukovinanın Bolşevikler tara. 
fmdan gaspının yıl dönUırU münase· 
betile bUtUn gazeteler, Romen ordusu. 

Bir hafta içinde 

83 mihver 
• 

ayyaresı 

üşürüldü 
Loıı.dra, 80 (A.A.) - Mutehas

sıs bir zatın verdiği malflmatn gö. 
:ro mihverin Avnıpada ve Ortaşark 
ta p3zar günü nihayete eren haf. 
ta içinde kayıpları 183 tnyyareye 
baliğ olmaktadır. Bu rakam. bu 
senenin en yükS(lk haftalık kayıp 
yekimudur. İngiliz kayıpları 65 tay 
yaredir. Fakat pilotların bir ksmu 
kurtarılmış bulunmnkladır. 

Rus haberlerini de na.zan dik • 
kate almalt surctile, düşman ka • 
yıpla.rı ha h::ı.ftn. içinde 500 ü geç -
ml'ktedir. 

İngiliz hava kuvvetleri, lngilte • 
nun §imcll ;)enldcn tınııntana bağla.. . ..daf d k hiçbi tn 

reyı mu na e er en r y. 
mak Uzere bulunc. ıtu bu vU1yeUer k !betm mi fak t Alın 
hakkında blr çok makaıe er neşret.. ! yare ka) tl c. lş, ilt a .. e lan 

· hava uvve en, ng ere uz r ne 
mektedir. kilçük gece taarruzları esna.sındn 

"Kıtc.ıanmn:, bir sene evvel Besıı.· 12 tayyare kay'beylemiştir. 
rabya. ile şitnall Bukovinayı, muhare. Almanya vü meşgul erazi üze. 
be etmeden tcrketmek mecburiyetinde rinde 96 Alınnn tayyaresi düşUrül· 
kal:m5lıl.r ve Moldavları muvakkaten müştilr. İngiliz bava kuvvetleri 
SovyilUerln boyunduruğu altında bı. bu harekat esnasmdn. 5·1 tayyare 
rakmışlardı. Şimdi Prut nehrini hudut lraybctnıiştlr. Ortnşarkta. 73 dUş _ 
olarak tanımıyor ve mukadderatın ve man tayyaresi dUşUrülmU~tUr. Bn 
Voyvo<!alanmız.ın geçen asITlar zar. na mukabil orta.şarkta İngiHz ka -
tında tcsbit ettlğı hudutlnn yeniden yıplıırı 11 tayyaredir. 
tesis etmek istiyoruz.,, Donnnmn da bu hafta içinde ay. 

Gazeteler bu vesile Uc Besarabyn rıca iki düşman tayyaresi düşiir • 
ue §!mail Bukoviııanın Romanyayn ü tü m ş r. • . 
alt olduğunu teyit vo ı.sbat eden Ur Londra. SO (A.A) _ 26 hazi. 
çok ... ·;ısikalar ela nC§retmektcdlrler. ran günü nihayete edcen hafta 

Moskovnda medeni hukuk profesör- içinde Alman, İtalyan ve Vişi 
lllğtl yapilll§ olan eski Man.rlf nazır- hava kuvvetleri orta.c;akta 61 
tarından Lcon Sasso Besarabyanın tayyare kaycetm~lerdir. AY!l! 
Rom!l.!lyoya ait olduğunu kabul et. hafta. içinde ynlnızz 11 !ngılı 
mekte ve mUstevll Ruslann burada tayyaresi kayırtır. 
yaptıklan tahr'.batı itiraf eylemekte. Aym. hafta içinee ve Avustral. 
cllr. ya hava kuvvetlerine mensup bil. 

Eski A\'usturya hUktlmcUnc ait bir yük teşekküllerin yaptrğl hÜ· 
talmn vesikalar 17SO sen :ılndc Çc~· cum, Suriye harekatında yap!lan 
novlçte emlAk sahibi olarak yalnız S hücıunlarm en mesutlanndan 
Poıonyalı, 1 Alman ve ı Yahucll bu. birini teşkil eylemiştir. Dö:t 
ıund•Jğunu, diğer bütUn araz\ ve em. tayyare meydanına ~ÜCU1!1 ed1l_ 
lAk sahJplcrinin Romen olduklarını miş ve yerde asgan seJ<ız. tay
göst-::rmelttcdlr. Bukovlnnya yabancr. yare tahrip olurunuş ve bır<;Ok 
tar ancak 1845 ten yani Avusturya baş'ı:a tayyareler hru::a.ra u~ratıl. 
!§gnliodcn sonra gelmcğe ontııamışlnı- mıştır. lld ,..ün ~ .... ro. Humus'a 
dır. Bu yabancılar mezkil::- mıntakayıı ve Telkolh'da mf°:'ıi.mmat ve 
ya. ycrle.şmesinl Avusturya idaresi tbenzin depolarına da iyi netice. 
tC3Vlk ctnıiştir. Avusturya vesiltalan ler alman lhUcumlar yapılmıştır. 
yalnız ÇernoviçiD değil ıı.yn.ı zıımaµda Bu harekattan başka mütema_ 

-e .. - · --- - ... . . ,._ ... ~ UJ") ıı .oroı.nıa..ı ~\Ai:lu.: u~a.snıı.u.:.. "'""' 
Romnnvaıılar tarafından lturuldı.fğ(lnu idame ettirilmiştir. 
ve Moldav Voyvodalannın idaresine Aynı hafta içinde ticaret ge-
vcrlldiğlnl de 1stJ:ıt etmektedir. milerine de hava hücumları tev. 

lşte bunun içindir ki, Romen ordu. dh edilmiştir. Beynıtta bir tor~ 
la.rı, kuvvetli n1Utlefiklerl Alman or. pito muhribine tam isa:bet vakı 
dularne birlikte şimdiye kadar dalma olmuş ve bu gemi sa!11l~ı~a 
Romanyaya nıt olmuş olan Moldav göre ba:tmıştır. Bir ~~ile ıçııx'!e 
topraklannı kurtıırmağtı. çnlL:ımaklll· seyreclen 6 bin tonılatoluk bır 
dırlar. v~pur, Trabhıs sahi!leı:_i açrkla. 

nnda büyük hasara ugratılmı~ 
tır.20 şer bin tonilatoluk 3 b~
vmc ttalyan gemiside ikisi t.orpıl ve biri6i bomba iletamisa:betler 
kaydedilerek. geniş hasara ma_ 
ruz bırakılmıştır. 

General Frantu 
Madritte lngiliz elçilığinın 

taş!anmasmı 

Kat'iyen tasvi 
etmediğini bildirdi 
Hadise müsebbiblei'İ 

şiddetle 
cezalandırılacak 

l.ondrn, 80 (A.A.) - Röyterin dip 
lomatlk muhab1rl bildiriyor: 

Salahiyettar Londrn mnhfillcrlnde 
l>ğrcnlldlğinc göre. İngillcrenln Mad. 
rit büyük elçi.si Slr Samuel Hor cu. 
nınrtesi gtınU gcııeral Fronko ile uzun 
blr görüşme yapmıştır. Bu gorUşme• 
de İspanya hariciye nazırı Serrano Su 
ner de bıı.zır bul\ınmu§tur. Birçok me. 
seıeıer ve bu ıırada İn.glliz bUyük el. 
çlliği c!.va.rmda vukun. gelen SQn kar
gnşalıklnr görUşUlmU§tür. General 
Franko, bu karı;a§&lıklar hakkında 
fikrini açıkça blldirml§ ve lspanyol 
hUldimetlnin bu harcltAtJ katiyen taE. 
vlp etmcdlğlnl ooylemişUr. HUkClmel 
bu hareketlerin mcsullerlni cezalandır 
mak ve bunların tckerrUrUne mani ol. 
mak için ıuzumıu bUtUn tedbirleri tl• 

ıncaktır. 

Amerikada 
29 casus tevkif edildi 
l'lltiingh>n, 30 (A.A.) - B.B.C: 

Birleşik Amerik..ıla, Amerikan 
hıı.rp fabrikalan, tankları ve tny -
ya.releri hakkında. harice haber 
vo.rmek su.çile 29 ki i tevkif edil. 
m.lştir. Bunl.ann 22 si Almandır. 

Kaptan ve makinistlerin 
toplantısı 

Türk ka.ptan ve makinistler ce. 
miyeti heyeti umumiyc>si bugün 
saat 15 de Sirkeci yolcu salonu üs. 
tündeki c~t merkezinde yapı

lacaktir. 

Suriyede 
ütlefil er aldıkları 
yerleri tahkim 

ediyorlar 
J.ondm, SO (A,A.) - (B.B.O.) 
Surlyede Vi§I askerleri tanıfmdnn 

sahile yerıcatirllml§ olan toplar, müte
madiyen b8rııj ateşi açmalarına rağ
men ~Uttetik nskerler, Beynıt l.cıtiko .. 
metinde iki kilometre ilcrleml§lcrdir. 
Müttefikler, ileri hareketlerini hız.taş. 
trrmalt için 8011 gUnlerde znptctmf§ 
olduktan yerleri tahkim ctmeğt bekli
yorlar. Avustralya tayynrcleri 6 Vi. 
tJl tayyaresi dUııtırmUşlerdlr. Şimdi 
Vl§I kuvvetlerinin Suriycde kQ!i ınik.. 
tarda tayyareleri yoktur. 

Nezihe Muhiddinin 

konferansı 
Mutıarrlr arkadaşlanmızdruı &.:r..n 

Nezihe Muhiddin, çarşamba günU sa.. 
nt 17,80 da Beyoğlu hallrevinde "ko. 
dınm şefkat duygusu., mc\1Z\Jlu ente
resan lıir konferans verecektir. Her. 
kes gidebilir. 

Hırvatistanla Türkiye 

arasında muhabere 

Zaj:;-rep, 29 (A.A.) - Stefanl Aj:ın· 
sından: 

Poma muhaberelerinin tcıaar tcsis1 
için Hrrvatistan ile Sırbistan anwn<ıa 
yapılan mUzakcrclcrin ta.ılld dolayuıt. 
le Bulgarlstan ve TUrkiye De muııa. 
berat bundan sonza Macaristan ve 
Romanya. )'O.hl 11o ~. 

Rusyaya 

giden 
ingili2 

heyetinde 
kirııler var ! 
Londra, 29 (A.A.): 
Starfford Crlpps·ın bir tngi!IZ t 

U ile bırllkte Mo.skovaya muv""' 
ettiği aUn öğrenllml§tlr. Mtışat: 
heyet t.zasınm kimler ot~uğunu 
ı::lncc mcmnuniyeUerinl Uhar t 

lcrdır. Heyete dnbll bulunan ~ 
.Mason Macfıırlanc 1337 sen 
Berlindc at.a§emillter olara1' bulll 
ve Nnzı ordusunu yak dan tetıd• 
mek lmktınmı bulmw~ ilr. 52 )'°3; 

olan bu general Alman aakcı1 uf 
rin1 en iyi bilen İngiliz mUteh~ 
nndo.n b1rl -Olarak tc.lUtkl edlllll 
dir. (. 

Heyetin cllğer b!r azası da /l. 
ralynlı Volllcn'dir. Bu subay da Jı1 
vada aUl.§cmlliterllk ctmi§Ur. 

Amiral Mlles ile Alb:ı.y Exh81' 
Cadbury dirnyetlerilc ma.-uı k1nı" 
olup oundan evvelki vuı.felerı.ntıı f 
sinde tam muvnffakfyct göster< 
ınıretile temayllz etmiıııcrdıı. 

lngillz heyetinin seyaha.U ha.lkıll 
znrı dikkatini celbctml§Ur. çtınl" 
seyahat dU~o.n elindeki bir çolt 1 

zı Ue Rusyodan aynlmış bulunall 
giltercnın hAIA muvaaala kolayJJlt! 
na malik bulunauğunu gö.."termeıcl 

Rus hududundakl harck1;.ta gel> 
Burada harbin bUtUn §iddetilc d 
etmekte olduğu malümdur. iR 
Mlnsk'' müdafaa için bUyUk P 
ıcr sarfetmektedirler. Rua tayyar' 
de Romanya şehirlerine tahrfpkAI' 
cumlr.r yapmakta.dır. Romanya ıı 
met!, §!ddetll bnva bombardıın~ 
yUzU!lden Bükreşl terke~Ur. 
esUdeıti petrol kuyulan Rws ıı:, 
kuvvetlerinin baglıca bedetinl 
etmektedir. Rus tebliğlerinde gar' 
itidal 1nglllz milletine gittikçe f> 
ziyade ıtıınat tcll:ln etmektedir. 1' 
di topraktım llzerlnde tıst.ü!llUğil 
hafaza etmekte olıuı Rus hav& 
vetlcrt dOşmana ~lddeW darbelet' 
dlrmelftcdlr. 

--0 • L--.... 

na muntazaman devam ot.:rnek 
Çörçl!in t-cyanatmt!a IZah ettiği 
kanm tatbikatı neticesi oıa.raıt 
Uz tayyareleri, .Almanyanm R\1$3 

karp ynptığt harpte Almanlar 
hayatı noktalar te§kll eden ycıl 
karııı geçen pazar gcccai hUcuma f 
ml§lerdlr. MUş:ıhltlcrlD intibama 
Almanların Rus cephesinde uğrll 
ıarı tayyare zayiatı bUyük Brttat° 
nın ha\"a UstUnlUğUıı.:l tahmin edl 
ğlnden ~vvcl elde etmesini temin t 
cckUr. HavacIJık muhablrlertndcll 
rtnin tclgrn!ma g!Sre Z7 Hazirandl ~ 
man m·cı tayyareleri.. İngiliz ha\" 
cummrı n'ettceslnde bllyUk zaP 
uğrn.mı~liı.rdır. Alman hava kuV" 
rlnln bl\yük bir kısmı ~ark.ta m 
olduğu chieUc yııkmda Alnuuıya P 
rine gündUz akmlan yapmak tııı 

hasıl olacaktır. GUndUz hUcu~ 
bomb:ırdımanlnrm daha büyük bit 
sabc~ıe yapılmasını tcmln etme'kt~ 

Brest'c yapılan hUcum Gnel! 
muharebe kruvazörUnUn çok ağır Jı' 
sara uğrıur.asmn scbeblyet vcnxı~ 
lngill.zl r Alınan hava kuvveUc 
iki c~phcye d:ığılma.sı Uzerlne lı" 
olan vaziyetten azamı derecede ıııtJ.! 
doye çalıpnal:tadır. tng111% hava 
veUeri bu sureUe dllşınruııı gitt11' 
do.ha. §lddeW darbeler lndlrecCktlt· 

Alman ordularını, 
hedefi 

(83§ tarafı 1 incid 
haı 'i>Iyeısi, şiınadleki ha.reka 
Sovyet hatlarını ya.rmağr ve d 
ruea M.oskova üzerine yürüm 
hesap ediyordu. 

Sovyet ordusunun mukav 
ti, bu planı aklın bırakmış 
Sovyet mukabil taanıuzlan -4 

rnan tabiyesini altüst ediyor. O 
ri1eriyle muvasalaları lkesfüın J. 
man tank grupları., Sovyetl 
takviye kuvvetleri aldıkça vaJ 
yetleri müşkülleşm<.'ktedi r. 

Bcrlin, f9 (A.A.) - D. N. J 
bildiriyor: 

Bolşevik esirlerini yüklü trc11' 
ror, Rom.en hududundaki 1staS: 
yonlara. gelmiştir. Bolşevik as, 
kerlerinin başları .ra ile ~ 
edilmiş lbulummı:ktacut. Bu a1' 
kerlcr. toprak renginde keten ,(. 
niforma gi}'mektedir. Bu .1 
ekııerisi, &1vyetter Birliğinin I 
ya lasmmde.n. Moğolistandan ... ~ 
Tütkistanda.n, birkaç ay ~ 
Sovyet;1erin garp hududun;ı gc • 
t:i:riımiştir .. 
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5 inci milli kümede son oyununda Galatasarayla 1 -1 berabere kaldıktan sonra 
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· Bırinci devre Galatasaray hakim ve üstün oyna· 
d ... Bir çok gol fırsatları kaçırdı. Üstelik 1 gol ye
di. ikinci devre bunun aksi oldu: Beşiktaş baştan 
başa hakim ovnadı. Rirçok gol fırsatları kaçırdı . 

O stelik 1 ROi de ,.;yerel~ berabere kaldı 
Yazan: Sac t Tuqruı O get 

G. SARAY • BEŞ1KTA~: 1-1 

Sayılı .sıcak günlerden bir pa -

zar.. İnsanın yüzUne çarpan rüz. 
gir bile cehennemden bo~anıyor -

nıuş gibi sıcak .. 
Fener stadmm hl"'r yanı,_ ı- ~le 

gölge yerler tıklım tıklım dolu .. 
oturacak değil, ayaJdA duracak 

Yer yok .. 
Evvelce tribünde gazetecilere 

mahsus bir yer vardı. Fakat, Al. 
lah ziyade et.Ein şehrimizde o ka. 
dar Çok gazeted ( ! ) var ki ayrı 
lan Yere bir göz ge7,dlrecek olsa. 
nız hiç düı;unmedcn. lstanbulda 
YUz tane g:zete çıkıyor dersiniz. 

Burada bir yer bulmaktan ümi
dimi kesince mUnasip bir kö,.e a. 

raınağa koyuldum. 
Hani atletizm müsabakalarında 

dereceleri bildirmek için bir yer 
var ya; işte gözüme orası ilişti. 

• . ? 
Bakalım çıkabilecek mıyım · 
Oh... Mükemınel.. Meğer geri. 

den me'rdlveru de varmış .. Aman 
kimse ·· . o-da da yer kal gormesın, ... 
ınaz diye hemen uzerine fırlad·m. 
ltı.hatnn mükemmel şiJlldi .. Saha 

-.?•~ır Tr1 ,.vın-1" ·Micı yiH sörü 
nUynr, 

r;nrasmı - bu mevsim geçti • 
• gelecek mevsim gazetecilere tah. 

sis etmeli. Zarar yok .. Biz yağ • 
• murlu ve soğuk havaların me§ak· 

~ katine razıyız. 
Saat altıya yirmi knla alkışlar 

ırasında takımlar sahaya çıkt.ılar. 
Beş dakika sonra Beşik taşın bir 

lıUcumile oyuna ba§landı. 
Takımlar sahada ııu §ekilde sı-

ralannıııılardı: 
Beşikt.aŞ: Mehmet Ali _ Barba. 

ros Hüsnü • Rifat, Halil, Hüse
yin, • Şakir, Hakkı, İbrahim, Şe. 

ref, ŞUkril. 
Ga.latasaray: Osman _ Adnan, 

Faruk _ :Musa, Enver, Salim • Sa. 

Jahattin, Biilcnt, Hıılil. Eşfak, 

Mehmet Ali. 
Oyunun ba§J[l1Ilasile ~cr~ber 

Galatasarıı:rın açıımn.sı ~e ~stilste 
Beşiktaş Juıles1ne innıesı bır oldu. 

Galıı.t.a:saraYın bilhassa soldan 
Mehmet Ali va.sıtasile yaptığı hü
cumlar Bcşikta§ kalesi için hakiki 

t
ehlike yaratıyor. Ortada 

birer .... 
jik ataklarını goruyo -

Halilin ener 

giızel bir ortasından Galataı:aray 

merkez mUhacimi hafif bir kafa 
vuruşlle istifade edomodi. . 

Beşiktaş hücumları da a-rtık se. 
ri ve tehlikeli olmağa ba.5ladı. 

nt;Ş1RTAŞIN GOLG 

13 üncü dakikada soldan seri bir 
Beşiktaş hücumunda Galatasaray 
sağ beki topu kesemiyor. Top ı;o_ 

la, 1brnhınıin ayağına geçU. p e _ 
men Hnkkıya ortalanan topu Hak. 
kı ool zaviyed<'n Galatasaray a~ 
larına soktu. 

Golden sonra Galatasaray tek _ 
rar, kısmı azamı Be~iktaş nısıf sa. 
ha.•qnda ccrC'ya.n cJen bir oyun tut 
turdu. 

20 inci dakikada F..şfak bekleL 
tiği için isabet.siz bir vuruşla to 
pu dışan yolladı. 

B~~IIiTA~ BiR GOLDf~~ DAHA 
KURTUl.U\'OR ! 

25 inci dakikada sağdan Sala -
hattinin götürüp ortaladığı topa 
Halil pek seri bir çıkışla beklen _ 
medik sıkı bir §Ül <;ekiyor. Meh _ 
met Ali iğilemcdi bile ... Fakat top 
:yerden, diı ekleri yahyarak dıa~rı 
çıktı. 

34 üncli dakikada Galatasary • 
m kornerden çe-ktiği §Ütü Yavuz 
apaşikfı.r elle tutuyor. J..~akat hn . 
kem a:rkasmda olduğu için göre -
mcdi. Diğer oyuncuların ika~ı da 
ke.-ıdini tabii inandırmıyor. 

Devrenin bitmesine 8 dakika 
var. Halil pek mlisal t vaziyette 
topu Saliı.haUine geçiremedi. 

Oyunun bilme.sine 7 dakika kala 
~lusaya kasden tekme vuran Şe _ 
refi hakem dışarı çıkarıyor. Ta _ 
mamiyle haklı olduğu bu karara 
Be§iktaşlılar uzun müddet itiraz 
ediyorlar. Nihayet Şeref çıktı. 

Oyunun bi tmcsine 3 dakika ka. 
la vl'rdlği karara itiraz eden ·sa -
lim ele dışarı çıkarıldı!! Bu adeta 
Şerefin diyeti gibi bir §ey oldu. 

nu DE\'RI~ •• 

I 

Fanık Haklmnı bir akışmı keıılyor., 

t'eınerUler tııt.anbulspor kallltii önünde 

kabilinden oynamaları hücum bat. kala, soldan !deh:met Ali, şahsi 
tına derli toplu bir hücum fırsatı bir süri\şten wnra sıkı bir şütle 

veremiyor .. Solac:;ıkta Mehmet Ali- beraberliği temin etti. 
nln ihmal edilmesi ne kadar yan- Ilevrenin bitmesine pek :az kala 
ltş!.. 'Calat.aurn~ kornerden az daha 

25 inci dakikayı bulduk. Galata. 1 gaJibirt golünll 'le kc.zanıyordu. 
saray yeni yeni açılmağa yüz tu. Fakat .nllhacimler, bunu dışarı at. 

tuyor. 
26 ncı dakikada Galatasaray 

muhakkak beraberlik sn)ısını Ha. 
lilin ayağından kaçırdı. Beşıklaş 

işin kendi yarı sahasına intikal et
ti{;ini görunce '\'akıt kıu.anmağa 
çalışarak o:ı. nuyor. 

21 nci dakikarl:ı. Şükrünün orta
sını bomboş kale ör.üı~d~ ya.kahyan 
Hakkı yiizdc yüz ~ollii!; fırsatı dı. 

mak hü..ır:,..n. ı;:öı;t•.rdiler. Oyun 
da 1-l berabere bitli. 

NASIJ. O\'NADIL.\R !" 

Bunu izah etmek oldukça kolay. 
Birinci devre sarı - kınntzıhlar ha
kim ve Ustun oyna.dılnr. Ellerine 
geçen 3 muhakkak gollük fırsat 

heba oldu. Buna mukabil bir gol 
yiyerek devre:,i 1-0 mağlfıp bi _ 
tirdiler. ~rı avı. 

~ 29 uncurbkikada Halılin pek ne. İkinci devre aynen bu Beşikt.a • 
fis bir kafa çevirm.:-sini Mehmet ıım başına geldi. Ba§tan sona hA • 
Ali plonjonla ~urtnrdı. kim oynadılar. 3 tane muhakkak 

Oyu .. artık müteva··iı• . Gnlata· gollük fırsat kaçırdılar. Buna mu-
sarayds b,.tab•'r!ıı;e yUkselr.ıck c kabil bir gol yiyerek berabere kal-

nerJİl'll devrenin bltm1..ı" ı·•c l } daki dılar .. 
ka ka.uığı halde sarfe : :.,ycıı hal~. Bc§iktaş biraz fazlaca fa\'Ullu 

S7 nci dakikada Hakkı, Osmanla oynadı. Fakat bunu tabii görmek 
karşı karşıya ve kimse yokken işi lazımdır. Şampiyonanın m·evzubahs 

garantiliyecek golü yapamadı. o~a:bileccği bir oyun~a §_Üphe yok 
Galatasaray şimdi artık nçtl _ 

1 

ki sinir buhranı hakımdır. . 

t Hakem Ahmet Ademin idaresi 
mış ır. 

Be§ikt.a§ nısıf sahasında tehlike gUzeldi. 

fENERBAHÇE i_STANBULSPORU 
5-0 MAGLOP ETTi 

.Milli küme maçlarına dün füiştü _ Mu::alfcr, Tank Celal _ 
Fencrbahçe stadında kalabalık llayri, Siıl01Jmaıı, Kadir, Faruk, 
bir seyirci kütlesi önünde de - ismet. 
vam edildi. İstanıl>ulspor Fener. Hake1n: Halit Galip. 
bahçeye nazaran fut.bol kalitesi 1stanbulspor oyuna çok gay • 
itibarile pek düşük bir oyun çı - retli başladı. Sarı IAcivert kale -
kararak 5 - 0 gi:bi mühim bir de ara sıra tehlike belirmeğe 
farkla mağlup oldu. Galat.asa • muvaffak olan san siyahlı for_ 
ray da B~iktaş gibi kuvvetli vetler bir iki müsait vaziyete 
rakibine zaman zaman üstUn oy- girdilerse de aceleleri yüzUnden 
namasına rağmen birçok fırsat- netice alamadılar. • 
ların heba olmasından p:alibiye. Ya~ yavaş hızlanarak gay. 
tc kavu~amadr ve sahadan 1-1 retini artıran Feneri>a.hçe forve.. 
berabere ayrıldı. ti kaçan bir iki müsait fmıattan 

San kırmızılıların Ankarada. sonra Niyazi kale önünde Na.inı
ki b€ r..ıbere neticel·~n~-;. maçla. den aldığı pasla Fenerin ilk go
rmda hükmen galip gelme ihti - lünü yaptı. 
malleri bu ııı.açm ehemmiyetini Bu sayı sarı siyahlıları bir 
bir kat daha artırmıştı. Galata - hayli gevşetti. Bundan istifade 
saray bugün ~ikta.şı mağlup eden sarı lacivertliler oyunda ba 
edebilseydi milli küme §ampiyon riz bir üstünlük teminine muvaf 
luğunu alma ümitleri her zaman fak oldular. Rebiinin ortasına gü 
için mevcuttu. Fakat siyah be • zel bir kafa konduran Kadri L 
ya7.lılar dünkü beraberlikle bu kinci, hemen biraz sonra da Na. 
!htimalleri silip süpürdü ve milli im üçüncU golleri atmağa mu _ 
kün~e şampiyonluğuna da füç va.ffak oldular. De\TC bu şekil -
venılmeden muvaffakıyetten mu de 3-0 Fenerin lehine bitti. 
vaffakıyete koşarak ulaştı. lkinci devre Fenerbahge ta -

MAÇLARIN '1.'AFSILATI: mamiyle hakim oynadı. Mağla -
:b'ENERBAHÇE 5 biyeti kabul eden sarı siyahlılar 
lSTANBUSPOR O iste.~ oynuyorlardı. Bu arada 
. İlk karşılaşmayı Fenerbahçe lstanbulspordan sırasile, Muz.af. 
ıle 1stan'bulspor takımları yaptı.. fer ve Faruğun sakatlanarak sa . 
lar. hayı terketmeleri Fene!'bahçenin 
TAKIMLAR: büsbütün işini kolaylaştırdı. Na-

Fent'T'bahçe: Cihat • Muammer, ci dördüncü ve Rebii de beşine 
.lfurat _Aydın. Ali Rıza, Omer - golleri atmağa muvaffak oldu 
Kadri, Naci, Naim. Niyazi Rebii lar. Maç bu şekilde 5---0 san la 

lstanQıilspor: Fikret • Sefer, civerdin Ustünlüğü ile bitti. 

YOZME TEŞViK MOSABAKALARl 

İstanbul su sporları ajanlığı tA
ra!ından tertip edilen mevsimin 
ikinci yüzme yarı§lan dlin Moda 
yUzmc havuzunda büyük bir intt
zam altında yapılmıştır. 

Havanın müsait. olması ~Uzün
den klUpler tara.fm<ian geniş bir 
alaka 110 karşılanan bu mUs:ı..ba.. 
kalara 92 sporcu gibi büyük bir 
ylizücü grupu iştirak etmiııtir. 

1 - Yusuf (G.S) 1.24 Yeni 'l;ür 
kiye rekoru; 2 - İsmail (Bey
koz). 

100 m<'t.re sırtil<>tU küçükler: 
1 - Neea.U (Beşiktaş) 1.33.4 ; 

2 - Zeki (Beykoz) . 
100 metre ırttlstü büyüklen 
ı - Muat (Beykoz) 1.29.4; 2 

Kemal (Beykoz). 
200 serbest küçülder: 

• 

Bu devrenin umumi cereyanını 
gözönüne getirirsek, Galatnsara
yın daha ilsUin oynadığım görü -
rüz .. Beşikla.5 çok favullu oynadı. 
Galatasaraya mukabil daha az a. 
km yaptılar fnkat bunlarda daha 
müessir ve tehlikeli idiler. 

li hücumlar y:ı.pıyo'rlar. Fakat bu Beşinci nülll küme şampiyonlu . 
tcblikelerdcn gQl fırsatını yakalı • ğun~ kaza~ siyah _ beyazlıları 
yabilrn.c!eri mum1.ün olamıyor. tebrik edenz. Çok l1eyecanlı bir §ckilde ge

çen müsabakalarda iyi dereceler 
eJde edilmi.'J ve 100 metre kurba
ğalama yüzmede Galatasaraydan 
Yuı:ıuf 1.24 ile yeni bir Türkiye 
rekoru yapmıştır. 

ı - Bedri (Beykoz) 3.4.3; 2 -
Tuğrul (Beykoz). r ruz. • . 

1 Bülent, sağaçık Sal~attin e 
• . . tiba.t tesis edcbılse mu 

ciddı bır ır ··h · 
ak 

ki Galatasaray mu acım • 
hakk · · dört bir yan 
Jeri Beııiktaş kaJcsını 

' racaJtlar elan sıkı sıkı sa. · 

·TA"' BlR GOi.DE~ 
BE.'jiK ~ 

JilJ.RTVLUl"OR ! 

sola uzun bir pasını 
ciŞfakın . ·akaladı. üzerine çı. 

\fehmet Ali ) 
1 

atlattıktan 
. . Beşik ta§ ı)1 

kan ıkı ~ k çarak şilt çe-
. · dogru ıı. 

sonra ıçerı direğe vuran 
. Ak i taraftan kıyor. s hakkak bir s:ı 

·ayı mu 
top Galata;: etti. (Bu işler oldu 
yıdan malı .. .. dakika olmamış. 
ğu zaman 4 uncu 

tı). ·ka<ld Şeref Faruğu 
7 ncl d~• Faruğun topu bıra_ 

favul 'ftJlı)Or. klldO müdafa. 
kendini aynı şe 

kıp ıs üzerinde Galıı.ta. 
.. aya kalk~· bir favul ile noti -

\. ,,/{r·ay .aleyhıne .. tü direk 
" Hakkmm sıkı şu 

celendl. 

Jiblµdcn dışarı~;~& Jııiıle sola.çığın 
ıo uncu d.n 

Devrenin bitmesine iki dakika SACİT ÖGET 

Galata.saray başladı. 
Birinci devredeki süratlen şİin. 

di eser yok!.. Durun bakalım .. 
daha başlangıçta olduğumuz L 
çindir belki ... 

Askerlik işleri 
.Be,yoğlu yabanCJ A~. eubeslnden son 

)·oklamaya cıa,·ct 

ı - lstanbul vıU~yetl harlcindekJ 
askerlik ı;ubelerlnde kayıtlı oıup da 

Devre başladığındanberi 8 da • Beyoğlu ve Beşiktaş kazaları dahtlln 
kilm S'C'Çtiği halde Galatasaray to. de lkRmet etmekte bulunan 1337 do.. 
parl~nıp daha bir akın yapamadı.. ğumlu ,-e bu doğumlularla muameleye 
Beşıktas bu kadar zamnndır Gala. ta.bl muhtelif doğumlu erlerin son yok 
tasaray nısıf sahnsı . ıamıı.tnrma §ubemiz binasında te§ek· 
oynuyor Mlidaf nda yerleşmış kUl edecek askerlik mecUsı tarafmdan 

. . an ve hafların ge. 1 2 temmuz 941 çarııan.ba günU ba§la. 
n oyna.mağa başlaması oyunu büs· k 941 ağustos sonuna kadıır de. 
bütün daralttı narn d "i 

· vam e e~b · 

Galatasarayda 'hücuın 
faaliyeti daha bu devre 
miyor. 

2 _ Yoklama cumartesi ve pazar 
hattının gllnleri hariç olmak uzerc haftanın 

gözüke - çift günlerinde saat 9 dan 17 ye ka. 

İki tarar da tyke Yorulmtl§ va. 
ziyctte .. 

Oyunun birinci devredeki güzel. 
Uği de kayboldu. 

Galata.sarayın ge.·ek haf gerek 
se beklerin (top benden 'gitsbıl 

.. 

dar yapılacağı. 
3 - Askcrllğlnl sağlam olarak yap 

mııı ihUyat erler arasında sonradan 
hastalıklı ve arızalı bulunıınlnrın da 
yo!daınanm devıı.mı mllddet.ince mü. 
racaatıarı ,.e bu müddet zarfmd3 mil. 

t etmemi§ olanların a)Tıca mua. 
racaa okl rl. 
~eneye 15evkedllmi,.c c 

4 - Yoklama.mu yaptırmaya ge
lenlerin behemehal nllfus cUzdanları. 
nın bcra.berlerlndc bulundurmaları. 

5 - Yoklamanın davamı mliddetl.n. 
ce müracaat etmemi§ olanlar hakkın. 
dn kanun! cezanın tatbik edileceği ı.. 

ıan olunur. 

=t-•=t-
Bcşiktaş 06kerllk ubcslnden: 
Ltse ve da.ha yüksek mektep me. 

zunlarmdan orta ehllyetnamelllcr ı 
temmuz 941 de hazırlık kıüı.sma sevk 
cdllccJklerinden bu tarihte hUviyet 
cUzdaın ve dlplomalnrı !le ııubcye mU. 
racaaUan ehemmiyetle i!An olunur. 

~·~ 
He ikta~ A kerııı. Şttbe,.lnde-n: 

312 llA 332 ihtiyat sakatlardan sa. 
kaUik derecesinin taylnl ve aynı zıı· 

manda. 941 ihtiyat yoklaması için mU. 
racaat ctmiye.nlerln blrnn evvel gu'tx'. 
ye m.Uracaatları eh<muniyeUe ilıln 

tlw>ur. 

Küçükler ve büyükler olmak ü
zere iki sınıf yüzücü arasmda ya
pıhın milsabakalnnn büyükler kıs 
romda Galatasaray 75 puvanla 
birinci, Beykoz 57 puvanla ikin
ci, Fenerb:ıhçe 13 le fü;üncü, :Se
§iktaş 8 pu\'anla dördüncü olm'ış
lardır. 

Küçükler arasında yapılan mü· 
sabaknlarcia da Beykoz 77 puva.n 
ile birinci, Galat.nsaray 65 puvan
la ikinci, Beşiktaş 28 puvanla ü
çiincü olmuşlardır. 

MUsn.bakalarm teknik netice -
!erini sıra.sile bildiriyoruz: 

ı oo serhCst küçükler: 
1 - Sabahattin (G.S) 1.15.3; 

2 - NPjat (Beykoz). 
100 metre bü~"tikler : 
ı - Ali (!ı'enerhahçe) 1.9.l; 

2 - Vedat (Bey'koz). 
100 metre kurbağalama kiiçük

lflr : 
1 - Tarık (G.S) 1.38.2; 2 -

Ahmet (Beykoz), 
100 m. karlıağnlama biiyiiklo:r: 

400 serbest. büyftklr.r: 
ı - lbrahim (Beykoz) 6.5; 2 

- Sadullah (G.S.) 4 100 ba)· 
rak küçiilder: 

ı - Beykoz takımı 5.21.S; 2 -
Halata..,anıy ta1ı:mu. 

1 - Ilcklr (6.S) 87; 2 - Zi
- Sadullah (G.S.) 

12..88 ~az 19.45 Fnsll 83:tı 

eserleri l0.15 Hat'lyo 
J2.45 Ajans Gaı:ntcsı 

18.00 Şnrlu ve t0.45 Haftnnm 
TtlrkUicr t ürküsü 

18.15 Kıınşılt Zlller 
prognım t llrkllsU 

J8.0S (lazhend ıı.oo ~Jroat 

18.30 Meml&ct Tnk\iml 
postnıı1 ıı.ıo :solo 

JS.40 l\lclodilcr Şarlal!ır 

19.00 ~lehnıOOln n.45 Senfoni 
enutl. orkestrası 

19.15 Peşrev, saz .tı.so Aj:ı.ns 
rıcm:ıUert n.45 Dans 

19.30 Ajans 'fUzlti 



Aıman orduları 

Baskumandanhğmrn 

Favkalace 
ebliğleri: 

Bialistok m1ntnk~smda 

~ovıref 
;:> 

or usu 
tamam ile 
çevrildi 

4G.D03 es r, 600 
top aldik 

2232 tank ve 4700 

tayyare tahrip ettik 
Berlln, 29 (A..'\.) - Alman ordu· 

ıarı tı~kumandanlıjtt Şark barek!'ı.tı 

hakkı:ı:de lıugtm b!rbirl ardınca aşa
ğıdaki tevkalı\de tebliğku'I nqretm.1§. 
Ur: 

l - Şarktaki tehllke tehdidine kar. 
§1 b&rekete geçen Alman kuvvf!tlert, 
22 Haziran sabahı saat 8 te dUşm&n 
kuvv~tıerinln muazzam tahfldatı:naı 
tam ortaamdaıa Ueri hal'Uete ceçıni§· 
Jıudlr. 

Şataldan lUbaren Alman ban. tı.10-
lan Sovyet düşman üzerine akm1ar 
ballnd~ taarruz efm14lerdil'. Du,nwım. 
adetçe kuvvetli Ustünlüğ'lne ratmen. 
Alman bava kuvveUerl, daha 22 ha,. 
slran1&n iUbaren p.rkta ba.a U.t11D. 
Ulğtlnl kazanmıı ve Sovyet bava kuW"' 
.ellerini ezici blr hezimete ufratmıf.. 
tır. Yaınız havalarda cereyan eda 
muharebeler eanaamda, avcı t&JY&N. 
lenmlz ve datl bat.ary&larm:m, 122 
Sovyet tayyaresi dü§llrm\l§lerdlr. 22 
Hazlran akşamına kadar, yerde tah
rip edilen tayyareler de beraber, SoY
yet bava kuvvetleri l.8U tanrare ka.T 
betmlıUr Aynı glln Alman ban. kuT. 
veUert yalnız 36 tayyare k&J'bebnlfUr. 

2 - Şarlr Alman ordWIU 23 Bul. 
ran sabahı genlf bil' cephede budwlu 
geçınif ve tahaflD.~riDi tııurmekt. o. 
lan Sovyet ordum tertııı.tmm ona.
na daJmt§Ur. :onpıanm budutta ı.-. 
~rt~~ kuvvcW utlbktmıar kmmn 
d;Uıa ilk g!i~ıde 7anlm.l§ta. SoVJet ._ 
cıuıarınm _ll~tll mukabil ta.amman 
?.0. Ppr .a,j ta &kJm ~. Al. 
m '\n mıva 1t1&TYetler1DiD bu muur.ı:ıe. 
terde~ lıir 116..- ftr'Clll'. 

a - ıa Huiruda 4DP'M taarnm
toııammzıp ba.şl&rma tcvll.aıade fid. 
.rem mukabil taamazıarda bulunmut. 
tur. Dllfmaııla bo1' ölçOfell A1maa ... 
kert, muzaqer ÖımUflW'. BUtUD an. 
yet te,ebbualerl pU.ktırtUbDUftOr. V• 
bunun içinde cepbeniD bul JDJDtaU.. 
Jarmda flddeW ve lwW sölüa ~ 
- çarpıpıalar olmU§bal'. 

Grodno kaluiDe taamla edDmlt Ye 
şiddetli bir mu!lanb9dela _,. Jıalll 

apted1Jm4tlr. 
D1lfmaD han kunetıertnın 2S Ha. 

atruds da utndıfı .. ytat fewkal&de 
91V olmUftur. Aynı sUzlOn akpml bir 
~ gtlndenbert tahrip edilen Sov. 
ıet t&yyt.releriıüD ..,_ 1082 79 .. 
111 olmUftur. • 

Breat • Utoolt a,... Almaa 
tıcııpçuftnun ma11k oldutu • lnıneW 
alWılarla taarruz edUm1t .. kale eu. 
.. ~Wr. DUfm&IUD bu .on 
blell ~ ı4 Haü.mda bUcumla almı
llUlttT. 

Alm&D Ueı1e# Villlo " ~ 
nrmıatır. A,ylU gQn :IQlDde lıa Ud. ee.. 
ll!r de &lmmıştır. 

' - Alman Deri hareketiDl dw'dut". 
malt tçm &if)'et ordum •JDIS tallk
Jarl& taarruz ederek gerilerlmizlo lrU. 
ktım:zı ~ek ve;ra Uzerl.De kapa. 
ucak olan çenberlerl kırmak tepbıo 
Mdılde buiunmll§tur. i'akat Almaıı 
~Qcum aratıaıan. 'tank d&1l topçu te.. 
19klctllleri Ue birlikte harp ederek. ba. 
n d&fi be.taryaıarınm T• ban. kuv
"htlerl.nin yardmılan ile musattoruıııe 
tutun'!ll&ğ& muvaffRk olmUflardır• 
DU§mannı muazzam yem tanklan 

da keza. Alman aakeriD1D kabraman
liğı vo ıııill.blar..mızm evsafı kar;um. 
da nihayet maf;lflp olmu~tur. 

Bu dört ıtmJ.tık muharebenln ~ 
•unda imha edilen Sovye~ tankl:umm 
•ym 1297 kH. Bunun 1.200 UDQ ordu 
teşekkWlerl ve mUt.ıbaldsiDI de ba...a 
kuvvetlerı tahrip etıniglerdlr, 

:; - 2ô Haziran 1941 de ıataıanmız 
Ballık .;ınhumda cüreUi yUrUYilf~ 
Dun!!. nehrine varmışlar ve bu nehri 
bir ço:.t noktalardan geçıı:ıJflerdir. Du
ııaburg §ehri elimize d~mUJtUr. Bu 
ıleı h.ıyişe mani olnıak için dUJmanm 
Umftslz muKabU taarruzlarla ;yaptığı 
bU•un tcaebbllaier az:.eı. izin kah. 
r<ı ınanlı : ?m.rşıamda. kırıımıştrr 

6 Alman den!z t.ısttı ve deniUlltl 
kuvv Ut-rl üslerinden cl\retıe uzakla. 
• lla1!'ı- ~iL BoYyet donanınaaı 
aa kar, bir çok harekeUerde bulun.. 
mu lanıır. Şarı:t Eıı.!tık ı:ıen~indc bir 
So,·yct destroyeri maynlt' batırılmış 
\" M'l'k!!im Gorki l(ru-vu.örii ağır ha. 

H A B E R - Akşam posası 30 H A Z l R A N - 1941 

TARiHiNiN iLK -·', 
~- • ~·· - ··~ • . J 1 .. 

Hayriye Li~esi Mud··rlüğünden: '\ 
sara u[ratıım11tır. Alınan denlzaltıla D u I~ YA 
n lk! c:ıovyet aeniza.Jtısu:u tahrip et. in 
ml§lerdlr. AlI:":l?ı hUcumlan iki 

,, il ı destrov"r. b!r torpido ve bir d~:ılzaı. 1 
tıyı batırmı§iıudır. lm•••E:ı•• 

Jkt Sovyct ues~roycr:I taraf::ıdan '•a~:m:ı::m•il 
Köstenccye karş; yap!lan taarruz tc. BUYUK TANK HARBi ~. Orta ve llk Okul te~eb6BI 1t;l?ı 16 T m~ .ia bn§lryacak olan 

tatil ikmal kuı ıı:aı-ma l§Uri.k etmek lsttyen talebenin Pazart.f:al ve P€r. 

fetı\Oe gDnlEırl aat (8) dan t\2) ye kadar mektep ldareebe mtlra.caM 

ederek ı.stmıerlni kaydett.irm~Jen ~a.ztmdıt. Kayıt lfl 10 Tem.mu% ~mbc 

1 

l'liJ.~•sı Ernst Freihemı l'on Ju.mzenfeld 1 

~ s - .ı 
Yazan: 

şebbllitl sabU bataryaları tarafından 

akim bıraktınlmıştır. Kısa bir bom. 
'>ardımandan .!O"lra Sovy.n destroyer_ 
terind"D btrl berhava olmı;ş ve diğeri 
ilretıe ızı:.klaşmıııtır. 

7 - 2o • --ı .d1 Aı ı.ın nllcum 
•·.:ı.bıı.!~rı Kovuo n n ; n.ıııın ie' ikl 

"I ı o oorı :iev;.un t:tmekr.e oııı.n nıl\t.. , 

1 ::ı.r tank meydaL muharebesini za. 
rle bltlrmtşlerdlr. Bir çok ld"lr: ı..:.-

"CTI'ilml§ ve imha edilml.§tir. 29 u 
ağır tipten olmak Uzere 200 Sov

yct tankı, lM den fazla top. 100 !erce 
otomobH lfttnam olunmuştur. 

8 - Pripet bataklıktarmın cenup 
mmtaka.sında haı;ı>, bilhassa gUzide 
te§ekkWJere karşı yapılmıştır. 

Lemberg'ln garbinde en kuvvetli ve 
en modern isUhkAmlar sebatlı ve kah 
ramanca taarruzlardan sonra işgal e. 
dilmlştır. Şimdi kıtaıanmız. muzaffe
rane LE-mberg tl.zeı'ine yürümektedir. 
Lembergin nımaıinde Alılian .. ırhlı tu. 
menl~ıi harp ederek Luck'a doğru ller 
lemete devam ediyorlar. 
Diğer mmtakalarda olduğu gibi bu_ 

radıı da hava lnıvvetıerimtz keşif tıa. 
rekeUert ve içerlerden mUtemadlyen 
akıp gelen dtl§man kuvvetlerine kar~ı 
yılmaz taa."TUZlan ile ordumuzun mu_ 
zafterane ilerleyişine yardım etmek 
tedir. 
DUımanm zayiatı kanlı ve mUthlg 

olm~tur. Bir çok düşman tanklan 
tahrip edilmiştir. Yalnız Dubno civa. 
nndald muharebelerde 26~ tank ve 
ü al &ğir çapta olmak Uure bJr cok 
top tğtinam olunmuştur. 

9 - Atman Dert yürflyll~ BtaUs.. 
tok'un prk sabaamda lkJ Sovyet or. 
du1ıunur.. tamamlle thataama müncer 
olmuıtur. DUımanm bu çenberl yar. 
mak için g1lnlerden 1.ıerl yaptrğı ümiL 
ata tefebbllalere rağmen çenber her 
a.ı.at daha ziyade dar&lm.aktadır. Bir 
kaç güne kadar bu Rua orduları ya 
teslim oJacaklar, yıı.hut da tDıba edile. 
ceklerdlr, lılerkea cephesinden A1man. 
yaya kargı taarruz etmek için tabgid 
edUmJ§ olan.bu blr çok Sovyet tümen. 
lerinln akıbeti l§te bu olacaktır. Bu 
mmtakada harbi piyade Ulmenlerlmlz 
le muııatuı kıtaıarı yapmaktadır. 

Alman ban. ıruvvetıert tmba edid 
taamman ne kara kıta.arma paha 
hiçi.ima yardımlarda bulımmaktadır. 

10 - Blallııtok havzuuım her ild 
t&ratmdaa. Uerllyen Alm&D zırhlı ve 
mot&-Ul tllmenlerl. Misnk cmıtakaemıı 
YU'IDJl]ardrr. Yeni bir bl1ytlk muvaı. 
.faklJ'et b.aztrlamyor. 

m.ua, n (A..A.J - Alman ba§ku. 
mandanlığmm §ark ,harekltı hakkı.o. 
daki feırkallde tebliğlerinin mabadl: 

11 - SoYyet Ruayaya .karvı ilk ııa.. 
rekat, 22 Hazirandan 21 Hazirana u_ 
dar geçen kıa& mUddet zarfmda, daha 
gaııa!.ni t&krtbeD dahi aaymak imkl. 
nı olmamakla beraber, çok mUhlm ne. 

tice1ere n.rmııtır. 
DUpana verdlrllen fevkaılde ağu 

kanlı aytattan ba.fka, ilk gtlDlerde 
44 blDden fa&la esir aldık. 
Gımalm aramıda §imdiye kadar 

eoo do:ı fazla top aaydık.. 4(1 81 52 ton. 
bık en ağır tipten olmak Uzere 2,233 
tuk ~ :ya tabrtp edllmif veya zapto. 
hm.mUftuı'. Bundan başka çok bUyUk 
miktarda tank dat1 ye bava dafi to. 
JtU. makineli tfltelt, tufek, otomobil ve 
.-An ~ &lmmıttır. Bu rakkamlar. 
Matblll aato fazlala.§aıa.ktadır. Ga. 
natm, h&len mııhaaara. edllml§ vazı. 

7ette bulunan Rua orduJarmm teııllm 
olmasından veya in ha e<lilmesinden 
80llr& daha pek çok e.rtacaktır. 

Alman h&va .lcU-netlert. Sovyet ha. 
Ya kuvvetlerini kah blr rn.ağlUbtye, 
te uğratmrııtır. 7 günluk mubarP.bede, 
avcılar, savaş tayyareleri ve ha.va da. 
ft bat&rJ'alan tarafından ya havalar. 
da )'& yerde 4700 Sovyet tayyare.si 

tabrip edil.miltir. Bu rakkama n;ı.za. 
ran Alman kayıptan ehemıııiyetEizdir. 
Ayni mOddet zarfmda bava kuvvetle. 
rimiS, 1liO tayyare kaybetmiştir. Al. 
man ta)'YareclleriDiD Ytl tayyareleri,, 
DiD. taUdyeU czlcidlr. 

Almu ordulanı.ın bil~tln şubeleri
nin miaal teşkil edecek ~birliği saye. 
ainde Smb& veya zaptedll.uıi§ bu bUyUk 
miktarda tayyare, tank n: 11Bir maı. 
zeme rakamlan, diğer t.nrattao, Alıt 

manyamn ,ark budu~u ti.zerindeki teb 

Ukenin vıı.sau hakkında d& bir flklr 
verm~ktedir. Her halde, merkezi Av. 
rupa saham, neticeleri hesap edilme? 
mahlyctte olacak bir ıatllMn:ı ~on da.. 
kikada kurtanlmaya muvaffak olun. 
muştur. 

Allllfin mWeti, ,eci erlerine, baki. 
ka.ten en derin tP~ekkllrlerini borçlu, 
dur. 

Bertin, 29 (A.A.) - Alman ordUla. 
n ba.§lrumandanlı;p-nm tebliği: 

Buglln bir seri fevkal&.ıi.e tebliğle 
Almıı.ıı nıııteti ~arktaki be...~1'.Atın 
etmdlyo k:ırlar takip ettiği ooylrden 
haberdar ellllmlştir. 

Atıııı·tlktc den•zaıtı g-cmllcrl, bir 
('.ok destroyer ve den:Z tayyaresi hl. 
maye.<Jbde ,•yr r! •tı gemi kafilelerine 
ve mlinferlı ;;eml'ere bür,uın etmle. 
tir. Dt'niıo:altrlarr ceman 4~,700 t<.m.f. 

Tankların önünü 

Düşman zırh1I arabası bir kaç 
tam isabetten sonra yanarak bir 
köy evine çarptı. Düşmanın bu 
ufak mukavemeti kırıldıktan 

sonra köy hemen işgal edildi. 
Bütün sokak ve evler düşman as_ 
kerlerinden temizkmdikten son
ra ileri harekete devam olundu. 
Cenahın emniyetini tamamla. 

mak için köyün biraz ötesincr~d 
tepenin ele geçirilmesi lazım. Te. 
peye gelindiği zaman görülen 
maıw.a.ra herkesin kalbini daha 
hrzlı çarpmağa sevlretti. 700 
metre ilerideki şosede dü-;ıman 
askerleri kaynaşıyordu. Araların 
da zırhlı arabalar bulunan bu 
askerler ne yapacaklarını bilmez 
gibi ileri geri gidiyorlardı. Kimi 
t.oplarla mevzi alıyor, kimi yük. 
sekliklere çıkarak ateş etmek 
istiyor. Bir k~ saniy-e süren 
ta.nklarmırzın at.eşi anlaşılan pa. 
nik yaratmış. 
Altmcı bölük bütün na:mlula_ 

riyle ateşe başladı. Düşman bu 
ateşin altında müthiş zayiat ve. 
rerek eriyordu. 
Düşmanın perisanlığrnr tasvir 

etmek mümkün değil. Biribirle. 
rine giriyorlar, verilen kumanda.. 
lan yanlış yapıyorlardı. Makine. 
li tüfek'erimiz ise ölüm yağdır. 
makta el evam ediyordu. 

Askerlerimiz. bütün heyecan. 
larma rağmen soğukkanlılığı el. 
den b!!'akmryarak topları ve 
mitralyözlerile ateş ediy0rlardr 
:püşman arasında karışıklık bu 
şekilde devam ederken iki ufak 
Fransız tankı ıbelirdi. 

Vaieyetin ciddiyetini kavraya. 
tnamrş olan ibu tanklar, arkadaş_ 
larmm düşman piyadesi tarafın. 
dan taarruza uğrad:ıklannı zan. 
nederek bütün sür'atleriyle üze. 
nmı.ze ilerliyorfa.rdı. Teğmen 
kcz;:,el tankları 400 metreye ka. 
dar yaklaştırdrktan sonra şid_ 
detli hir ateş açtr. Neticede 
tan.klardan biri ateş aldı; mü. 
rettebat selameti kaçmakta bul_ 
du. 
Diğer tanka gelince o dana a • 

Inlh davp-and.ı. Hem.en yakın. 
dah"i ormana rvrştr. 

Facia biraz sonra sona -erdi. 
Bölük bu yüksekli' !erde mevki 
aldı. Pikra., mania ve mayinlerle 

lAto hacminde bir samtç gemisi ile 7 
gUep tatırm~lar ve ceman 2!'i bin to. 
nila.to hacminde de bir sanııç gemisı 
ile bir şllebl torpiUemUerdlr. D•ı u.; 
gemi de muhtemel olaral;: ı-aybolmnş 
ve bu sur.:tıc denizaltıları, bu darbo 
ne duşman deniz Ucaretine il.700 to. 
nilft.toluk :~arar iraa etmiştir. 

lnglltere etrafındaki wlarda aavae 
tayyareleri gece ceman 14.800 tonlı&. 
to hacmin~ Uç şilep ve bir be.lıkc;ı 

gemisi batırmıııardır. 
Gece bava kuvvetlerinin başka bil.. 

cumJarda 1ngillerenin cenubu fiıı.rkJ 
ıahilindeki liman tesisatlarına ve mU. 
him ithaıAt limanı olan Hull'e tevcih 
eJllıni.!Jtir. Hull ve Humbei nehirleri. 
nı.n iki sııhHl.nde müteaddit ve geni§ 
y!.ngm mtlş&hede olunmuştur. 
Başka ıı&VWJ tayyareleri teşeklı:W. 

ıert İngiliz llm:ınlnrma mayo dökme. 
ğe d~...-om etmişlerdir. 

Alnınn aavq tayyattleri, 27/28 geı. 
cesi İ-'kenderiye !ngillz deniz llaaUn. 
de aslceri tesı~atı muvaffakiyetle boın 
bardnnan elmlaılerıllr. 

Şunfl.l '..!ri!tada., Alnıan hava kuv. 
vetıeri teşekkUllerl, Sldl Barrani ile 
Sollum aroı:ımdıı. 1r1l;lHZ ot<ımobll kol 
larma nıuvl\ffaltiyetıe bUcum etml§. 
terdir. 

;-.:e fh ndfu:, ne gece, düşman Alman 
ar;.zısi ilzenııo taarruz yapmamıııtır. 

temizliyen topçular 

§OSe yollarını emniyet altına at. 
dı. Teğmen Kosse!e geiinoe, vazi. 
fesini Iayikiyle başarmıştı. 

\TE.) HA'ITINDA 

Bu esnada alay bize yetişmiş 
ve Montmirail )lclunda. ileri ha. 
reketeine devam ediyordu Kar. 
deş alayumza gelince, Maclau. 
nay'de şiddetli bir muharebeden 
sonra düşmandan sayrsız esir ve 
onbeş top iğtinam etmişti. Zırhlı 
frrkalarnnız tekrar ordunun ile. 
risine geçtiler. 

Maclau.nay'ı geçtiktı:?n sonra 
~anişliyerek araziyi taramağa 

başladık. Her " '·11r •e her ça. 
hdan istif ad · · erliyorduk. 
Birinci tabın ye geldikçe 
etrafı tarassut ediyor. Fa.kat 
hiç bir ta.rafta düşmandan eser 
yok. Tabiat sanki ölmi.f~ Acaıba 

yanlış yola. mı girmiştik? Maa. 
mafıi.lı manzara çabuk değişti. 

Birinci tabur bir yüksekliğe gel. 
eli ve etrafı biraz tarassut ettik_ 
ten sonra bir ka.s<iıbayı sağ ta. 
rafta bırakarak ilerledi. İlerle. 
mesile beraber cenahtan top ate
şine maruz kaldı. Topçularımız.. 
la olan teşriki mesaiyi burada 
zikr~tq;ekten geçrroiyeceğim .. 
Topçularunrz ve tank toplarımız 
kısa bir ateşten sonra düşman 
yuva::.m susturdular. Tanklar 
yollarına tekrar devam edebildi. 
ler. Birdenbire düşman tankla. 
rımn belirdiği telsizle haber ve. 
rildi. Talburumuz Rü7..gar sür'a. 
tiyle öndeki arl<adaşlarmuzm 

hizasına geldi: Cehennemi bir 
ateş başlamıştı. Merdropta.ki 
dünyanm ılk ve en büyük taıık 
harbini unutmamıftı~. Kalın 
zırhlara bürünnı J:") olan dü~man 
tanklarını nasıl imha edeceğimi. 
zi bili~orduk. Geçırdığimiz tec. 
rübe bizim tekrar muzaffer ol. 
mamıza yardım ede<:ekti. 

Arkadan gelen diğer tank kol_ 
larmr görünce memnun olduk
Artrk düşmana bütün kuvWti. 
ınizle } Uklenebilirdik. ''Les Ef. 
farts" da vuku bulan bu muha.. 
robe lehiıni7.e bitti. !ki büyük 
düşman tankını tahrip ve beş 
büyük top iğtinam etmiştik. 

Kaçmağa muvaffak ola.mıyan 
düşman piyadesi öldürülmüş ve

ya esir edilmişti. Bu kısa muha.. 
reh-.·. kol halinde ilerliyen tan):. 

lan her tarafa dağıtmıştı. Bu 
herkesin dü,.c;mana a.teş etmek 
fırsatını kaçmm.ak istememesin. 
den ileri geliyordu. 

Kısa. bir kaç emirden sonra. 
alay tekrar yürüyüş nizamına 
girdi. Her!tes, aramızda bulunan 

alay kumandanına. mes'ut bir 
çehre ile elde etmiş olduğu mu. 
,·af fakıyeti naklediyordu. Bu eııı. 
nada saat onsekiz olmuşttL Tank 
lar harekete g~rek "5eza.1mc .. 
istikametini tuttu. 

.. 

gllml saat ll2ı ye kadar dev'W'I edecektir, 

~ !ll'J4~~:Z!JE!Wl~~~~~:Ji:::~!J::JG:l:!:il!~~ 

P. T. 1üdürlüğünden: 
AıağJda r.ev't niktar nıuıı<1. •L•lletı bed<M ve muvakkat teminat ile .t 

mltmo gfüı ve mati vo:u.u 1f kaP9Jı zarfla tı!<Biltmeyc konulmuşLur. 

tateklller. muvaki:ıu te~ makbuz veya banka teminat mektubu lle 
kanıml veııikaıannı "llW'tevt Jrapı•ı zartıarmı beiJl gUnde ~ksmme saatinde!) 
bir saat e~el!ne kad"r evkaf ~'8.rtrllanındakt P. T. T. levazım mtidürlil· , 
Cilnde müteşel!kil eatm alma k')n:ı.:..·,,.onuna vereceklerdir. 

Şartnameler :Ankara.da P. T T. lova.ztm mUdUrlüğünden letanbulda 
Yeııl Valde hanında P. T. T. ıevıı.ztm deposu muhaslphğinden paraııız " rı· 

lir. ( 4~66) 
Clnsl Mlktare l\lnhamnıen ~fu\'akkat F.W.ilt:ne glin 

vahi.dl bedeli temlna~ \ "fl saati 

1·100 lük otomatik 
telefon santralı 
.Masa telefonu 
Duvar teletoıiu 

I' 
1) 

100) Adet 
5) 

15.000 t.. 1125 L. 5/S 9H salı 

11 de 

Devlet Demiryoltarı ve Limanları \ 
işi tme Umum idaresi ilanlara i 

Muhı.ı.mır.cn bedeli (l!l.000) ~i'"a olan takriben 400 m3 ıhlamur kalas 
U5.7.941 sal• gUnit !>O.al 15 te kapat· zarf usulU ile Anksrada idare blı -uımda 
salın alma<'aktJr. 

Bu işe gt-rmek ist:;enleriD ı 2~~;:;) liralık muvakkat teminat ile knmı,. 
nıın tayin ettiği ves· Jtalcn ve teiı::Hıc rini aynı gUn saat H de kadar kom ııı
yon relsliği'ıe verm~Jrri l~ımilı~. 

Şutnıı.meleı '1150) kuru.';'a Ankara, !znur, Eskl~enır ve Hayd.::.rpnş:, vez
nelerinde ııatılrnı:ı~tawr. t5180) 

n hl ı r 
müdürlüğ ·· 

u 
nden: 

1 - Muhtelif bcy~a ceman fJG) adet 'p merdiven açık eksiltme wrullle 
satın 'alınacaktır. Mulu:.mmen .>::Jeli (427> lir'.\ muvali:kat teın.inatı (32.021 
lira.dır. 

:.? - Eksiltme 1.7 J41 sair g't..ı: saat 14 t{' Kabataşta levazım ~ube.ııinde. 

k~ alım komisyom .:ıda ;ı.o.1•rlaca ~.::ır. 
'l - !stekliterl. :-kıolltme içı.ı •ayin ol J'lar. g'f'n w saatte yüzde 7.~ gll• 

venme p"lrasiylc blrlik1 ı• mezkür !(, rr !S} nıı mUrıı.caatıan. ( 5121 ı 

(Bu .Utunda oırnyucularımıua CJI. 
1.eıemJa yanır.dak.I lrupoala lılrUkt. 

6:ÖDd .. tteekJerl 

&VLl:Nlll: TJ:KLIFLı:Rt a,, ı\.BA 
MA. le, VERME. ALOI. 8A'l'Dt 
(lbl U<'8ı1 au.b.IJ•tı balıı obmyaa ıra. 
ptıa llADJan puuıa Htroluaua.) 

ErJlenme teklilleri 

genç ~ aMma.ktadır. Yw:1sı gilzel 
riyaz.lyclll kuvvetlidir. Az t>lr Ucretle 
çalq,ıab!llt. (Çalışkan TUrk1 ren-ız.ne 

müracaat. · 
• Matematik ve ttzik dersleri, ik

male kalan lise ve orta okul talebele
rine en uygun prtıarıa cıers, ( mate.. 
matıkı remzine ınUracaat. 

ı 
• Orta mezunu, askerlikle ata.kası 

bulunmryan e .. ;J yazılan ve daktilo 
bilen btr bay i~ aramaktadır. fB.K.J 

• Yaş 37, boy 171. Serbest meslek remzmc utlr&<'aa.t. 
sahil.il. Ayda net ıcazancı 80, kumral, • lı:ebolu nahiyesi balkevi kAUplL 
72 kilo kır ~çıı, hayatta kendisinden ğlnde 25 lira ücret ve k3y kAUpllğlnl 
büyük bir erit.ek kard~i bulunan iyi de yaparak ayrıca 10..15 lira kadar 
ahlAklı bir bay, sarztın yahut kumral, ki cemaıı 10 lira maa 1ıı.cak ve bllA
kcndtsi gibi kir saçlı mUtenaslp vU,. hrta. memur olabilcc k ı~.'.?O yaşıarm.. 
cuUu, dolgunca, beyaz, gUzel, ucuz da oı·ta tahsilli yazısı güzel bir genç 
fakat ıyi giyinmesini bilen, ~en. en aranmaktadır. İstiyenler Beyoğlunda 
çok 315 yaşmda dul veyıı. kız bir ba. Tıırıabnşında Klreçhane sokağında 11 
yanla anlaşmak istemek,cdlr. Resimle numarada Muzaf!er Ülker• bizzat mu 
(F. M:. 07) remzıne müracaat • 197. racaat edebilirler. 

• Ya,, 36. Boy 1,68 kUçUk fa~t ka. • Ll,e son ıımıfta daktilo bllm bir 
za.nçh bir müessese sahibi. Aylık kıı.,. genç kıı f'crhangı bir müessesedt: ~ 
1.ıınct en az 170 lira olan bir ba.y, dul, , araın'lktadır: Bir ecneb~ aile yanm 
cocuk~uz ve terci.han kimsesiz, fakir, da ev ışlerinı de yapa.bllır. {Y.A.) 'ı'fml 
gU;reJ, cazip, mütenasip vücutlu boyu z:lne nıüracaat • 11t 
1'.60 tı;.n, yaşı 28 den fazla olmı)nn 1 • İzmir,. Anka.ra, İstanbul UC&Nt. 
bır bayanla tanL,mak ve evlenme ~ i!I- 1 hane ve müesseselerinin tanıamen ad. 
temektedir. Resimle (Sevim) remzine re.~erinl bilen, daktiloya yardım için 
müracaat · 198. eski yazısı olan orta tahsilli '° yaşm 
I f rJe iıçi arayanlar: 

• Ortamektep mezunu 17 )'&fllldB, 
h~aıı.p ve daktilo işlerinden anlayan 
bir genç iş aramaktadır. Güzel Ban
dırma otelinde Sarıılye mUracaat. 

• Fransızca olarak lise 3 programı.. 
na kadar (dahil) m&tf'D:Ultlk (beap, 
hcndcııe, cebir, mllaelleaa.t) dersleri 
verir. (D..A., 27) reınzlne mUracaat. 

• Lfee ona gcçmi§ dakttlo bilen bir 
genç a.2. bir llcretle herharıgt bir 1§ a
ramaktadır. {$. 707. A) remzine mn. 
raca.at. 

• Onivenlte ta.hallinde bir genç ft. 
sik. k!mya, biyoloji denlert Terir. Bu 
deralerden lknıatlE'ri oıanıan 19tl§Urir. 
(15 A.) remZhıe mtıracaat. 

• Ttcarethatte ve mUeuuelerin ban 
b, ,umrll'k 'le kambt,o lclerlnl mil 
kemmel bil' aurette b&prablllr im 

da bir bay, kapıcılık, odacılık. bekçi. 
Jlk gltt bır l§ aramaktadır. Bonaervı.. 
si vardır, kefil de verebilir. (H. Atilla) 
remzine mUracaat • 176 

•tzmirdeki bir muayenehane 1çtn 
okur ya::ar terc!ha.n daktilo bilir blr 
ba.stabakıcıya ihtlyac ftr'dlr. Ankara 
cad.:ıesı eakJ İkdam yurda temde kah. 
vecı Ahmede müracaat. 

• 17 ya.§mda orta 3 t.lbsllli, yuıaı 
gU7.el bir genç, berh&ngi bir iııte çab~ 
mak !at.emektedir. (KemaJ Sa:vınerJ 

adına mUracaat. 
,. 19 yaşında lüıe Z den cıkm11 bir 

genç, resmi, hususi da.lrelerde yazı. 

hanelerde 1§ aramaktada. Tuhafiye 
mağaalannda t~lhtarlık yapabilir. 
(Em.Er. E.) remzine mill'acaat 

Aldırınız: 

--------------ı genç iş aramaktadır. (Droç) rcınzine 
&taflda Nil h" ,.... ...... 

b711calanmıua Mml.anM pe. 
mekıuplan ldal'elıWemmde9 lııerstln 
1ababtaa ottqe D.dar "111 ....ı ı 7 

müracaat. 
• 17 :rqmda ortaokul mezunu. rio 

GOZ MÜTEHASSISI yaziyesl kuvvetli bir g"'.JIÇ it ara.o 
._ maktadlt'. Beıılkt.q vaJdeçeşme Ak. Kemal Tar.... tar !90kRğı ııumara. 25 o mllraacat. 

Pazardan bagka. her g1bı • 1.ı1ııe bire kadar okUm•lf, pmdl 
OÖLEDEN SONRA aıbbl1" mektebl.nde okuyan btr gene 

Taksim, Kamer P alaa tatudo eaJıpbDecett bir " aramaır. 
l nci kat tadır. Yamıı aeri n okunaklıdır .. ıco. 

Telef•: Qlll ı cam~.af&P&f& caddesi Davutpap ••• ••••••••••illi Tartıana mutep eokağt 21/1 A.11.V. 
ıı:. 1'1 NJDda Uee 3 tf!ı ktmeeabı bir 

*" llOIU'a ıWbrmal&n rka oillaur. 

(l'M< 37) (S 3) '(K. .M.) (J'. K . 26) 
(~vlk 11551 (TCk_J1.ldnı 3) (NMtbe 3i} 
(Bayan &Ki) (Hadiye) (2092) (A.25l 
(Öğ?'etmen) (G&ıfll 15) (Arjan) (8. 
(K.12) (YıJmaz) (Öğretmen) (Arjanı 
•(S. 67) (Y.A.) (Mar) (Droç) (~: N ı 

(Ça.llfkan TUrk) (S.207.A.) mro: ı 
lK~) lll'alk) !Y1l.k.l!IK). 



:?!> HAZJRAN-1941 

Naısleden: 

L. L. 

Ley- ile izdivacımız iki ee. 
bebe İatinat etınektedir. (Leyla 
canım ... tanırsınız, kabil değil. 
Onu Cie>k kişi tanır .. ) Birinı:i 
aebep tudur: Kamnın parası 

• • • • ,,. yoktu ama, onda kibar bir a. suyuk Mtllı Roman 1 ileye~moıanherşeyvardı= 
A T ATT LA AYGUT S3lon. }'atak odası, yemek oda. 

·3· Yazan: M H dU sı, pi"1lo, _ıyo,. Gm-drobu 
bile k~ple ;di: Oniki manto, 
bq Plto, kı)'lnetli ve f c\~kala. 
de biıkürk, diğer ufak tefek 
qy~~ mesela ayakkabılarr-, 
ppkı{, v -'· Bunlardan maada 
pirla'lalı zarif iki tane yüzük, 
bir taıc altıP kol Mati, kolye
ler, ı:,Iantalı küpeler gibi mü. 
cevh,leri de ilave etmeliyim. 
Ha. ~nca dört platin di§ ... her 
birinlyirroİ li~dan hesaplas. 
sak fkr Şeksen lira.. Bütün 
burrl'ın bir ç.cyiz yerine ge. 
çebil~ek oldukça büyük bir 
serv~ tqkil edeceğini aiz de 

SözUm ona karı bu yaştan 
sonra beni pezevenk yaptı. Hani 
vallahi tazeceğın kul.ağma. bir 
şey gidecek diye de ödüm koptu. 
Oysa kızcağız her gün odasında 
oturur babacığı icin ağlar du
rur. 

Bu havadis iki arkadaşa da 
soğuk bir duş tesiri yaptı. 

lş bu safhaya clöküldtllrten 
aoora. bir giln bir rezalet çrkma. 
sı c..'<>l: mfmıkündü .. 

- Ne yapalnn İhsan? 
- Vallahi ben de şaşırdım. 

Ruı;tü babanın evine kit.sek nasıl 

dedir. Beni pek küçükten tanır. 
Bilmem onu lbulsak naı1ıl olur? 

Ihsan derhal atıldı: 
- Bana adresini verin. Yann 

ben ibu işi hallederim. 
- Ben de adresini pek iri ıha 

trrlanuyorum. Yalnız 8lr.e evini 
şöyleee tarif edEl>ilooeğim. Su\.. 
ranahmette parkın tam b.rşısı_ 
na gelen Ticaret ve Ziraat ne. 
zaretinin sağ tara.fmdan aşağıya 
doğru inen bir sokak vardır. İşte 
o sokak da trişe boyalı büyükçe 
bir evdi. Köşebaşında zanneder. 
sem b"r bakkal ,.eya köınürcii takdi edersiniz. zannediyo -

.olur? vardı. Oradan sorma'k da lmbil. ruın. 
- Şimdi bu~da bulunmuyor dir. Bı birinci aebeb ... 

ki .. Hem onun evi daha. çok teh· - Şu halde mesele kısmen hal. lk.ci ,ebep: Leylanm her 
likeli. loldu sayılır.. Rahtllt bir ~ yerdve her i§te göeterdiği Cf-

- Necmiyeyc bunun hr'tlnn. yiyebiliriz.. Hep~ yemeğe siz \izamdı. Evine girdiğiniz 
da şimdilik bir şey söylememiz inmişlerdi. Kapı hızlı, hızlı bir vakL evlenmemizden öncc
daha muvafık olmaz. kaç defa çalındL Kemal yerinden ki 7.\ıanı kastediyorum -.~n 

- Evet. Fakat sür'atle karar fırla.dl. . ehe'niyetsiz §CYe kadar bu -
vermek meoburi~tindeyiz .. İki - Acele etmeyın çocuklar: tün •yasının göze çarpan bir 
arkad<:ı<> odaya gı"rdikleri yaman Ye penoereden bakarak gen · f 1 t" 'lmı'• oldu 

-:ı - ·· · ın Uınla yer C§ ın :ı .. : 
Nernı"y yi pencere önüttde dal. döndu. . 1 ğun örürdünüz. Eve degı1 
~n ve d -" \j buldu'ar. Kapı- - Kapıda bır kadın var. d 1 i . _ _ı:"'·n·w· zan 

• • v. B . . e, t cezaneye gırwgı 
nm :mı duyuno yerinden - Haydı . teyzecıgtm. u ışı necJwniz· Bu, ilk bakııta na. 
sısra ı. sen yap.. Bıliyorsun a.. Sakın . . celbetti . ben 

- Babamdan bir haber var boş boğazltk edeyim deme ha... za~kkahını • zıra 
mı? Kemal cevap verdi: Hatice te)'Jle l'Olll&tlmıal1 ... =-=-=-============ 
- E\ babanız şimdilik "San- yakl~ oğıışturarak doğ~du tür)~ 

saryan' 'handa mevkuf bulunu. ve merdıven ağzından c.eslendi: "V işeyi Zeynep hanıma uza. 
yar .. Sir.e birkaç güne kadar da. - Kim o? ur.§ 
ha ümitli" daha müjdeli haber- - .... 'Vakit geiçnne. Kan lbeyıhu. 
lcr c-etireceğiınizi üınit ediyoruz. _ Ayol ses venıene. Kim 0 ? de~ Vah .• Vaıh pek üzül. 

- Beni avutmuyonruıwz. Ba... _Benim Hatun. Aç kapıyı. · ~Geçıni6 <Jkısun. . 
n!l yalan söylemiyorsunuz değil Kırk yıllık Zeynebi de artik ta.. )nep ııamm \'ÜJa ve _hldi.. 
mı? nımaz oldun... Teyze telaşlı ve se~ anlatmak mera.ki içinde 

Genç kızın gözlerinde h~la k?srk bir sesle: ça,ordu. .. 
şüpheli bir ışık bir alev parlıyor. _ Eyvah. Yine 0 Qenesi dilşük Ah )roımpCUğum ah.. Sag 
du.. Bütün var\.ğcyh müjdeye bet suratlı kadın gedi. Ne yapa. o~ bizimki de diıye .. baş. 
irı.,,.,maıt isti,>rordu :f a. k a t yıın ben ŞJJD.di. 'I.;~ en }ia.'(h;ıtr ~- .:..ı.u. ~ 
rine içtni ezen. 'kemiren bir şüpı ne· 

t d ..._ ___ kı>ct, goz'" ;..,,_;y~~ ·-. ıüdatiak: t&~ ~:;;.:Mft _.,T }ı., ;le sarsılıyordu. ki arka ~ ııma.ıı "'"" ~ ... ~ ıe .,,.,, yol ~ SJÇ!Al:J ............. ....... 

gilıılük faaliyetlerini genç km zeyc t.ekrar aus işareti verdi .• Bu -:-~ yijrll götür adam.. 
uzun, uzun anla.tt1iar. Onlarn sırada kapıda muttasıl Ç3lml- eğil ~r ııe haldedir. SUr 
bütün konuşma mevzuu gun ı yO,t'du: lğız raaıe.t etsin diyerek lllÖlll1 
hadiseleriydi. Kemal bir ar.irk - Kuzum komşucuğum. Ü7E,. ki da istedi ama. Zeynep 
münasebetini getirerek: rıne şifalar a.yaklamn yine tu.. lsa ~ )la]o1ti :ınera.kı. ve.~ 
. - Bunası da bizim için .mıin tuldu kıpırdayamıyorum. Kapı_ an~ baŞka sa:bada idı. Nıte. 
bir meloe- değil artık Nf.ınliye mn üzerindeki ipi çekiver.. ~~ aöylemekten de 
dedi. Hadiselerin birleştip, ta. - Gelece..lc değilim ayol. m.;un l aıaınadı 

.n... ..1endini"n eıı· 'l......ı"ldı". Scnde:eıxlini _ı...1u ·~~--·ö-ıım,. Se.. ıuştırdığı bu üç ayrı şahs biri· ...... = "'-= N ()IU )WUl9 ...... -o-

birlcrine bütün samimiytleriyle "kudret narı" bulunur. Onu is...-. e . tıurada mı? 
i:nanmu bağlanmış bulınuyor. tem.eğe geldim. Kam bir ınrıu.ıınkıl~er de kir.un.iş a... 
lardL dindiremiyonız. Şaşırdık kal. - . k kapıyt Zeynep h~ 

· · - "' t ve dık ro~' diyere ı.... .. ıve ,.ıı; JIJtiketsiz serremonısıznı.:ua. · rint: •-r · '~ .. 
"stedikleri gibi binipiıerile konu 1hsan., cunbanm ıtcnar:ında a,,hmın Usıe~ bu )tonnqmayı d•ı-
flabiliyorlardı .• 1,.*de bulunduk. sılı duran ve tcyzooe bir d~ Yuka~1 ()bı.rak d'!rin bir lL 
lan v~Yeün nasıl bir inkişaf yı kül sayılan şişeyi kaparak: rarl~ ~işterdi. Ya.ptıkl~ 
seyr: gösterdiğini genç kız he- - Aman dedL Ver eline de'fu\tU ___ Jla eıavaştUlan lbü· 

!olsun. Sakın buyur. muyur de~eya. Ya.ı--"'bu- Adi ma'lıalle dedi.. 
meı an12lllu:;tı. ştreıe · 

_ Evet dedi. Haklrsmız. Der. me. ~k 1 (11r)1duklarl zaınan ıç. 
lal bir çare bulmalryız. Ben~ 'l'eyzc, bir ·~'"U:lll3k ~ ~~usun~ BirP ~el ver. 
hatırttna birisi geldi. Yalnız hıl· bi merdivenlerden ayağının afıe_rı sı_ü kararın çok yerinde ve 
miyonım. Şimdi ora.damı bulu rısına rağmen yn~mdan umu)iiklerı verll(ljğİ nıuhakkak· 
nuyQr. Ba:barnm c;ok eski ve çok mayacak bir sür'atle indi. KapjtaınansndalbU iş kısa bir ~.anda 
cand" bir dostu. Sultanahmette nın ağzında da. feryadı ba.stı:tı. Yoksa t1al< verecektı .. 

de intizamı çok severim. O. 
nun bu meziyetini daha iyi an. 
lamamz için size şu teferruatı 
da söylemeliyim: Leylacığımm 
takvim şeklinde bir defteri 
vardı. Oraya masarifini, i§leri
ni borçlarını, hasılı bir kadının 
hayatında yer alabilecek her 
vakayı kaydederdi. 

Bu da ikinci sebebi teşkil e. 
diyor. . 

Kızın eşyalannı ve takdirimi 
uyandrran intizam mı göriince: 

- Bu kızla evleneceğim 1 
Dedim. Kararım katiydi. Zi

ra intizam eskidenberi hoşuma 
giderdi. O kadar ki, taliim ters 
döner de, tembel, ev işlerinden 
anlamaz. intizaman, sathi bir 
kadmla evlenirim diye çok kor 
kardım. 

Sonra, Leylanın ahlak ve na 
muauna her şeyden ziyade em
niyetim vardı. 

Böylece evlendim. 
Tabii benim de vaziyetim 

fena değildi. Bir şirkette çalışı. 
yordum. Maa,rm yüksek ol. 
madığı halde,Leylanm mobilye 
lerini ve bizi alabilecek üç oda 
kirah.yabilmeme imk&n vardı. 
Zaten Leyla, kendisi de, zen
gin bir koca almak fikrinde de
ğildi. Ona yalnız adını ve e~: 
niyetini verecek, namuslu, ıyı 
bir genç lazımdı. Bu genç te 
bendimi 

l§tc bu suretle bundan sekiz 
ay evvel evlendik. Bu müddet 
zarfında hayatımız saat gibi 
munta7.am ve rahat geçiyordu. 
ve ilf'rde de bu şekilde seyrede
ceğine eminim. ilk günlerde 
§Üphelendiğim halde Leyladan 
hiçbir tikayetim yoktur. Bir
çolL kadınların evlendikten. 
eonra tamamile deği§tikleri ha
kikattir. Bu gı'bilet ancak ~r
keği kapana dü§ürünceye ka. 
dar gösteriş yaparlar. Koca da 
acı hakikatle karıılqmca batı• 
nr duvara vurmakla tf'.sclli bu. 
lur. Benim duvarlanm batımm 
taarruzuna uğramak tehlike. 
sinden masundur. Çünkü Lex
la ile evlendikten sonra da ör. 
nek olabilecek titizliğini ve in • 
tizamperverliğini muhafaza 
etmekte devam ediyor. Çok 
defa sokağa çıkacağı zaman 
bana haber verir: 

- Bu gece saat ikide gele
ceğim t 

Der ve katiyen $ÖZtln~ 
çıkmaz. Bir da.kik"' bile kaçır. 
maktan çekinir. "iki buçukta 
geleceğim., der, iki buçukta 
gelir. Şimdi siz de olsanız bu 
kadını nasıl sevmezsiniz. ona 
itimat etmezsiniz? 

cekti. T amamile şahsi bir ta
kım işleri vardı. Bu arada ben 
evde bermutad yalnız kalnuı.:
tım. Radyoyu acmış, bu· güzel 
keşfin bize bağışlndığı musiki. 
yi zevkle dinliyordum. Her ne
dense o sırada, ahlak kaidele. 
rine uygun olmıyan bir hare • 
kette bulunmak arzusunu duy. 
dum: Karımın not defterini a
lıp bir iki sayfasını okumak is
tedim. Bu hareketim: beni iyi 
terbiye görmüş bir adam ola. 
rak tavsif etmiyeceğini bilmi. 
yor değildim, ama çok defa, i. 
yi terbiye ile bu savaştan mu
zaffer çıkar. 

Bu suretle not defterini aç
tnn ... 

Bakın neler okudum: 
Nazmi Ôzcan: 18 ikincikfı • 

nun 1937. 3 mart 19.38. Bir 
salon; kıymeti 200 lira. 

Sezai Beller: lO mart 1938. 
19 mayıs 1 938. Bir yatak od ı. 
sı: 250 lira. İki manto: 50 li a. 

Nuri Caner; 28 mayıs 1938 
• 22 ağustos 19.38. Bir piycıno 
400 lira. 

Tarık Özkardeş: 2 cyliıl 9.38 
- 24 şubat 1939. Bir yemek e. 
dası: 220 lira. Üç manto: 65 
lira. · 

' 
Fahri Kartal: 1 ikincikanun 

94 1 • 12 Nisan 1941. Bir çift 
küpe: 50 lira. Bir kolye: 140 
lira. Bir elektrik süpurgesi: .30 
lira. Bir halı: 60 üra. 

Liste burada bitiyordu. 
Defteri kapadım. Memnum. 

yetim sonsu2:du. Hakikaten bu 
kadın bir servetti ! Her §eyi ta
rihile, ismile, kıymetile ... not 
etmi ti. Bu kadın nasılı sev. 
rniycyim, nasıl takdir etmiye. 
yim? Dünyanın en intizamlı 
kadmile evlendiğim için iftihar 
etmek hakk.ımdrr. Bahusus B 
Bellerin aldığı yatakta uzan
mak, arkadns ve ziyaretçileri 
B. Ozcanm takdim ettiği sa. 
londa kabul etmek, 8. Canerin 
hedi.> e ettiği piyanoyu dinle. 
mek, 8 . Ôzkardeşin Ismarladı. 
ğı yemek odasında yemek ye
mek, B. Kıskancın bağışladığı 
radyoyu dinlemek ve B. Ak
güli.in parasile ödenen kürkü 
karıma giydirmek kadar zevkli 
bir §ey tasavvur edemiyordum. 
A 1 Benim Ley lam harikulade 
bir kadın. 

Onu sabırsızlıkla bekledim. 
Kalbim kuvvetle çarpıyordu. 
Dediği gibi tam bir buçukta 
geldi. Dakika bile kaçırmanm 
tı. Hararetle kucağımda aık -
tnn, öptüm ... takdir ve itima
dım artmıştı. Tabii biraz evvel. 
ki hareketim için en ufak bir i
mada bile bulunmak hiç te doğ 
ru değildi. Bunu asla affetmez
di !... 

Eh, şimdi siz ne dersiniz? 
Taliime kıskanmıyor musu. 
nuz) Tevfik Kıskanç: 1 mart 939 

- 27 temmuz 1939. Bir radyo: 
150 lira. Bir yüzük: 90 lira. Hangisi taşımalı? 
Porselen servisi: 70 lira. E. lki kovn. lJtisinin de içinde civa 
lcktrikli buz dolabı: 60 lira. J. var. Yalnız birisi ağzmn kadar 
ki palto 60 lira. \ dolu \"O elli ki!o ağırlığında, öte. 

o h Ü l 4 ~ 93 ki ynnm, ve agırlığı da yirmi befi 
r an na : agustos 9. kil Şimdi · ıa B · 

25 1A1 939 s· .. .. k 80 L o. mzc soruyor r. u ı.. ey u . ır yuzu . ki kovadan hangisini taşunağ~ ra-
lki manto: 100 lira. zısmız? 

Fethi Oncü: 26 eylul 939 Tabii hiç t ereddüt etmeden: 
(akşam) - 27 eylul 939 (sa. - Yirm! ~eş kilolu~ 
b-'L) B' l . . ı Dlyeceksınız ama b\( bU • 

an . ır a tın kol saati: 60 lı.J yuk bir ha.ta etmiş mız. 

Sadık Akgül: 2 hirincite."r.m . daha kolaydır. 
ra. r· A"'ti."11 !Mkı~ '-1cot ımak 
940 8 bh·;,..ru?.."' nun 1940. bir S~be-bi basit.:. Yirmi beş kllo • 
ıı.·· ı,, ı SO J'ra 'k· 70 luk kovadaki cıva sallanddrça k~ 
,AUT~ •• ~ .' 1 ~manto_: vanın kenarlarına \'tl~ ve bu 
'-~ e.. Dört platin dış· 75 lıra. yUzdE>n taşınması dq gUç olur. 

rr 

V AKITin yeni tefrikası 

DMRAlbD 
Türlü hayat faciaları, merak ve heyecan vcncJ mace. 
ralar, eararengiz biı hayat, memleket manzaraları, derin 

bir ruh tahHli 

Yazan: ~efil AltHtet S.eue1tf1İl 

1 temmuz sah günü başhyor Şimdi anlatacağım hadiae ı 
bundan üç gün evvel oldu. Ley la gece saat bir buçukta gele. ___________ ___________ _.. ... 

oturu) or.clu. vakti hali de yerin - tlfı.hi komşu. Şu ka.pıyı biter.aletle p& (Devam• tım") 
!:Z:e"!-~"~!!!!!'~0~!!!!!~'!!!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!!~~!!!!~~:S~~t!!!!!l!!!!ez&!!!!!!!!!!!!!~~::::~::~:::::::::::::~~:::::~!l!!!!!~D~og: .. :a:n~be=y~b~i~r~g~u~·n~Y~ı~ld~ı~rı~-!l!!!r~ik~e~t~ti~k~te~n~ao~nr~a~:!!!!!!!!!!!!!!ll 

Butün dağlar, ovn!ar. h~~ ağırlaşan ve tadı bozulan su ""'. ma Martadan bahsederek: - Bir köy baskınında Rüa .. 
gan=ıimile doluydu. rakır koy. yundan içemiyorlardı. - Rüstemin burada sevdiği tem beni yakaladı .. kaleye gö. 
iüler, meydanda yatan h~çlılar Köylüler su içmek için kt bir Macar dilberi vardı, şevket. türdü. 
ordu~L• maktullerinin elbısel~.- cük mnaklara ve kuyulara hl lim 1 dedi. Bu kadın Türklere Dedi. Bu sırada Doğan bey 
tini dmak için padişahtan mu. ~uruyorlurdı. Macarlar: "Düı büyük yararlıklar gösterdi. şu sözleri ilaveye mecbur ol. 
sae.,~ • istemi .. 1erdi. yanın kıırulduğu gi.indenbct Rüstem sağ olsaydı, onunla du: 

'Yıldırım, köylüye: , Tunu)a bu kadar insan ceseı Yazan: /skender F. SERTELLi evlenecekti. Mademki dönme. - Bu, prens Mirçenin ye. 
-Cest::tleri ~ukurlara at- atılmam~tır!., diyor ve Tü di; bu müstesna Macar dilben ğenı ımış, §ev ket 1 imi 

·nak ve ortalıl~tan k~ldınnak kün gölgesini bile u7.aktan gö • 57 • ancak size layıktır. Bence her zaman içiu tehlike.. 
artil müsaade ediyorum. seler, taparcasma yere iğil Yıldınm, Martayı görmek li bir kadındır. Rüstemin onu 

Demisti. Köylu buna razı selamlıyorlardı. ROSTEMİN SEVGiLiSi Ki. iıtedi. çok sevdiğini görerek, daima 
.>ldu: ıeŞ üsti.ıne ii'1ud·~e1n karga. .. . :Yıld~: -ve arkadaşları ME NASIP OLDU? Mart&}'! bulup pad!sahın hu göz haPJinde bulundurmuı -
.ar gibi, müttefik or ~ara _men Yıldırım Beyazıt, ~uyU - Rusf:e"' .. 

8 
duşüp mah zuruna getirdiler. tum. Şimdiden sonrasını siz 

• ~up n1aktullerin cr:ıet erını so) · gbo1u muzafferiyetın~ herhalde bı~ tud8 Yıldırım, Niğbolu kalesini Marta o gün başına Macar bili siniz. 
mağu bB§ladılar. .onra Tuna boylannda yenı 1 voldular· diyTü;kler harbi bi. gezerken, Doğan bey. kral Si. adetince bir renkli kumaş par- Yıldırım hayretle Mart.aya 

Köylüler burada ht:niiz ul. zamlaı \t': aleler kuradursw ôyle ~-·R .. temin 0 güne kizmundun pqinden giden çası rannış. sırtına arı bir döndi.i: 
nemi .. cesetlere de :asllayıp biı: gelelim Rüstemlf' ~1ar1 tirnıi§lerdı. u_s b'r yerden dö- Rüstemin bir felakete maruz gömlek giymişti. - Mirce senin neyindir) 
kararg"ah merkezine sünikli • k dar herhanl' 

1 kaldıgı"' nı tahmin ederek mütc. Yıldırım Beyazıt Tuna boy. - Amcam ... ,. k )il. 8 • ıazıınclı. 
·orlar, yah ıt yoVı. a

0 ır en R\ıstem hala meydand< Y nüp ge_lrn0~!..ıür .-.11indc kO§tu- essir görünüyoJdu. lanncla gördüğü Macar dilber- Yıldımn ellerini biribirinf' 
ildi.ht-rel; ~lhi t>sini alıyorlar Yeclı g no r~ T Artık Padi·-1.. da: lerinin en güzeli olan Marta i- vurarak: • 

ı Lu. "k" undun una yo. fCLu 
ve cesedini ukurlc;rn atıyor ar da .. krnl Sı ızm d l - Rüstem gelmez.. le kannla,mca: - Ne yazık, dedi, o haini 
dı. Pwlı~ah harp esnasın O gu ,_ lI3izan53 kaç~ığı . a an~- Dedikten sonra, R üa~ - Rüetem seni nerdcn bul- ele geçiremedim. Efıakta ilk 

1 l ·ı bir tarns ut koluyla kral ~ )uyUJ ı,·111 bu cıhett taha. • L 'd Maca Tuna boyları insan e§ erı e . .. derll tılml§h· R .. sternın adı ruıılmaz olmuttu.. du ') önce oıa11 kaı ıran, ve r 
dolfl'u~tu. munriun peıınden gon . el k ttikteJl 90nra. u . Marta da RüRten.der. il~ • Diye sorciıt. Marta paclişalu larr ayaklandıran oydu. 

11. rd k' · l Rt'ı em b"ır haftaclanbcn ku e ı--ai icaP etmU mıy. L!.! • .:~1. -f--_ı-n o"tu"'~ı· t-b.. IDe ) hı tık, o civa a ı mFan ar ., . . dönÜP gep.- ni kesmifb. ::J1U1WP· '" ....... oe •· ~- va1n1 var 
değil. hayvanlRr bile T unanın memıştı. di ?. 




