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Sovyet Tebliği 
-o---

Cephenin 
şimaıınde . 

Sovyet kıta
ları şiddetli 
bir taarruza 

geçtiler 
--0-

_:_:_} ~~~ 
~erika Bahriye 
"IZırının fikri 

Uzun menzilli bombardıman 
tayyarelerinin kullanll.masın

190 Alman 
tankı tahrip 

edildi 
• Bir nelu1 ~ Al.maıa motarbo t. (ID6t maldnelltlllek görülüyor) 

... oas·a···o·····o··e··• 
~ 11111.eye yalan bir zamaMan.. 

'1't lablt olduğumqz bir faal t' • 

1'.....~ ld Aemrikan halkını 
_,... ltızum ve zaruretine ik
:. etnıet pyellile yapılmakta. 
4,;_~ faaliyetin semereleri 

dan ne gibi faydalar Almanlarm cenuptaki 
yarma hareketi önlendı 

Berlinde neşredilen 
bir tebliğe göre 

Baltıktaki 
kızı/ordu 

imha edildi 
-...ııtlfin bu tarafmda bllylik 
~ .... ~~ıkla bekleniyor ve 
~ bir gUnilD harbi çok 
~ &ti met'UJD bir tesiri 
~ _~ylen.lyor. Bütün bu e.. 
.~ artık Amerikaıım 'kat't 
lılt bNr ittilıu etmeye pek 
~ •nnmı veriyor. Bab. 
·"" llUlrmm lllSzleri itte bu e
~ biridir v-e .kuvvetli 
~ esn&redlr. Aml ehemmiyeti 

-- bQııdadır. Ysqooo;ooouuowwwvwwwwc 

elde edilebilir ? .. 
Vazan: A. IAllKLI 

• 
iskenderunda • 

Dün büyük tezahürat 
yapıldı 

İaktıadenın 6 (Huauat) - S tem. 
muzTDrk -.... •• ......... armııı Hataya gh'J gll 
aQ ol 1utund&za d1bı lakenderunda bO. 
)'ilk teahürat YILP~lmıttır. Şehir baı 
tanbafa baYl'aklarıa aUaırnmtı baık
evbıde bir toplantı Y&Pıl&rak ~utuk. 
Jar -6ylenmı,Ur. Alqa'!D blr balo ve. 
rUml§tir. 

• • 

ka bir baklmdaa e1e-.1yeu 9'Ür 
ed1JemeZ. o da ~ hllktmetı. 
... harbe girmek b~- «*idi 
Wr ana beslemekte olmurcbr 
Halırlye llUll'IDlll ba be1Uatr, ta· 
Nldlr ki btildimetba ve eamJıanet.. 
ıdnln dttfilneelerl bb&fında ..... 
Mr flldr ve ........ bllar • ....._ 
dile "-aka gelmlt deliJdtr. Yabua 
bttfd\met ıefleıtrıln tranaau ve ar. 
nsu A.merlkada blltllıt memJclreu 
harekete getlrme,e ve harbe sok
maya kiti deilJdlr. EfkAn 1111l&md 
yenin de kat'f bir mllzabereu a. 
mndır. tkl eeneye 7akm bir -. 
mandanberl ıtahlt olc1aiannn 1ılr 
faallyet vardır ki A.mertbn bal. 
kmı harbin Hlzam "'e zaruretine 
ima etmek pyesile yapdmakta
dır. Bu faaliyetin 1MJ1D11relerl At 
lanUifn ba t&nfıacla bllyllk bir 
eabınablda beklealyor ve bJbe. 
dilen bir gtiDllrl harlıi ook uat.
mak gibi met'am bir teairl oNap 
lliylenlyor. B8ttln ba etmreler .,... 
tdr Amerlbnm bt'f 1'lr ....... lt
Ulaas etmeye pek ~ DDI 
aı veriyor. Bahriye nasmnm eiıl
lerl lwte ba emarelerden btrldtr 
ve bnetll bir emaredir. Aul e. 
hemmiyeU de .......... 

U...,.. a.lllt Y"9N 

italyan alayları 
merkezl cephede 

görDldU 

~geler arasında 20 Temmuzda yapılacak 
•• - 2-1 - - - - ~ --- --

Vlşl, 8 (A. A.) - Berlinde n~ 
redilen bir tebliğe göre Baltık 

hükflım>Jtleriııdc bir Kızılordu ta. 
mamen imha edilmiştir. Alınan ga. 
na.im pek böyüktilT ve birçok. kilo. 
metreler arutye daiıbruttır. Ga • 
naJmin araamda tllllldar, aa.bra 
toplarr, dafi bataryalan, pek. çok 
diğer levazım vardır. 

Türkige atletizm 
• • 

şampıgonası • * * 
LOıM1n, 8 (A. A.) - B ~ C: 

Müaabakalara Ankara;· latanbul, lzmir, Trabzon 
ve ı,el bölgfll~ri iıtiTak edecek 

Alman teblij:i Mim) Uenlnde 
ordunun ileri hareketme devam 
ett5ğtni, fak.at Sovyet uk.erleri -
ıı1n Umitııizliğlıı verdiii bir PY• 
retle çarpJltıklarmI bildiriyor. Bu 

• 
1 - Atletizm grup birincili. 

iini k8.Z2.DJ'llJŞ oian: Ankara, 
tçelı İstanbul. 1.mnr. Trabzon. 
bölgeleri atletiıan takımlan ara.. 
~mda < Tlirldye bölgeler arası &t. 
letizm ga.mpi)·oııuı) bu yıl 20 
temmuz 1941 puar günü Anka. 
rada yapıla:aktır. 

2 - Mü~ mahalline böı 
geler 20 atlet ve bir idareci ile 
geleceklerdir. (Bölgede vana, 
bu idareci eğitmen olacaktır. 

Aksi halde tercihan atletizm a.. suretle tazanııan arazi pahalıya 
~anı veya atletizm işlerinden mal olmaktadır . 
anlayan bir zat gönderilecektir.) 

3 - Fazla atlet ıle iştirak ar. TebUifn bu kllDll Alınan efkin 
zusunda bulunan bölgeler mas. umıımiyeatnin büyll.k zayiata ha. • 
raf farkmı kendi bütçelerinin miamnaeı itibariyle dik.kate p. • 
atletizm tahsisatından ka.r§ıla.. yandır. 
yacaklardır. Moe1rova bi.rkaç italyan alaymm 

4 - Bir atlet bayrak yarlfI merkez cephelıinde rörilndüfUml, 
hariç, üçten fazla müsabakaya bmılarm önünde Alman tan.klan 
giremiyeoektir. <Yalnız Baltan bulundafımu bildir:iYor. 

(Devamı 4 tblelde) ı <Devamı 4 ilDctlde) 

~ ~ .,..... olM JacUls JaWan balyan vall9IDlra lroutı IDIDde 
- llıüılp fd1~ 

• 
• • 

MQskova 
VE 

Leningrad 
tahliye ediliyor 

StokJıo1m 6 (A.A.) - Kqlf UÇU§e 

l&rt yapan Alman tayyareleri Sov. 
yeUerln Len!ngrad ile Moskovayı tah 
llye etmete devam ettlklerlnl bildi
riyor. 

Macar kıtaları 
iki şehri 
aldılar 

Bir' deli kızm 
batna defteri 
Bir genç kızı timarhanep 

ciütüren eararengiz ve 
acıklı bir qk maceram 

y ...... 

ISKENDER F. SERTEll 
leyli, bayatmm en körpe 
en •tefli çajmde birdenWfa 
neden çıldırdı? Leyli kimin 

kızıydı? T'onarbaneye 
nud düttü7 

T anmlJU§ bir aile km o)p 
l..eylinm, ailesinden bile 
ıizlediii mahrem hatJra 

defterini karilerimfz 

PERŞEM8E GONO 

EN SON DAKiKA 
pzetai ıiitunlarmdlı merak 
ve heyecanla okuyacaklardır 

Habeşistan da 
Onbes günde 

15.000 esir 
.daha ahndı 
Altı ay zarfında 200 

bin kifilik halyan orduıu 
tamamile imha edilmit 

bulunuyor 
('i'amr -3 tiDelde) 



il ~ B • K - lllJI Jalla. 

11 
~ --·~ içirdiler; yaraJanaa. da7ak yerleriDe yağ eür
cliils; büe&Uerme merhem koyarak earadar; alnuu ve~-
lanm 14?iuk kuyu NIJUD& b•ncLnlmıt bezlerle aaJattılar; batti 
'-ifachLlr. , 

Yara Mat kadar IOAra küçük 
" tmteden I* k6prtlnQn bqm. 

da Sa.l+*•• karplqtılar. Yanmda 
lma boydu, usun barunJu, llaYan 
1ra1aJı Ye çopuı- bir adam vardı. 

Qüal llmtafa bu olmabydJ. 
Anha durdu; Koca Veli vcıık 

chlgmıtı; o bdar ki dard1lldamma 

faTkma vanmadı. Çabl K..W. 
cmu ._ bir muayeneden .-. 

" hl"ıNtall 'V'Wdi: 
- ıı.ne.ı rabat bir cMllete ymtrrrlmn.. bir ikJ ..-. -.Is 

ıı.b&t etmeleri lıÇAll mümkwı oıan 

b~Yi yapıyorlar; ve dellkaıılı) ı 
aunnet a1tmda blrakıYorlardı. 

Uye derin bir sel8izllk çöktu. 
e.deldler de ötelı odada eot'ada 

Yetatlanna sb'mil&er, uyumutlar. 
.. u..t... nm.p -'ert duyu

llrJ'Ol'da; Ol'IMDda bir t.hak il fU 

1Uık Y..-~ Bir ara 
Mı wJııa tep rinde I* ~ 6tt 
ara Ali ...,...m nalları! t1lU:a ve 
blııllai cllnledi; benüE ölmedljbıı 
~ ... idi. Fairat b9 afur 
- a.aıa hV'"ennıllU,. Dan.r -

Kahvehane ve . 
gazıno 

s ~ hiplerine de 
ahve verılecek 

l{aııveoaııe, gu:no, bül tpet.eoler 
d kahw Yerilmesi ~ harekete ge. 
c;ilmiyUr Bu tflel'te utra§aıılann na. 
biye mQdUrJOklertne btl" iatida ile 
m~t edip ftZ119UeriDi tlllb!t et. 
Urmeleri ft bundan 80ılU'& kaymakam 
klar ft81tuile YO&yet. gitmeleri ı~ 

~ımg~mektedtr. VllAyet thU)'aotarma 
öre ıtendllerine kahve nrecektlr. 

,...,.....; banda kelmelııbr! 

- K8Ddial --- .._..., 
- Doğru detti. •. 

Mili ........ ~ UııdiJı· ı 
... .,._ .. tiıtr.ell. ••iırwfa; ,vlC'tt, 

w ~ •e lmneıtlt bir .._ olan 

Harf inkılabından 
bugüne kadar 

- Pab.t i9tM1ik' J"lllJT 1 --- Her .b tanın iBıt.ediğl '8Pdea 
IDill ö>Urdil. Belki de fimdl '* e'M 
........ yaw.k lıeadt ......... 
llllJ .....,,., farlunde obıwrmk. ... 

- Gerçek mi .. ,...,.... ! 
-Det ... 
Ali ele Uıranm vemaifü: falaııt 

1lel'eFe w kime 9'M"sııe11..-r 
- Kay oda·• yer vv mı a· .... ., 
Bale* an MilUa omowum elini ...... 
- ~ odMPe .. )'Ok. Bi. 

39 a6tlrelim. Rem de ~. 
Alla, "'mM'llda .. 

Ol*a1 Mmtaia üc kanltı: 
- aıı:e ele &fıtlı1Mlk oı.rr ee

Bİlll eY de 9Ü defli! 
- Sat al! Eğer w gece niaat 

edeme bıtu1mak Uımdl YV a! 
- Qı* değil ma, va.Mır! 

-Yamı kı&y ..... ~-
ytz? 

- Umanm! Bir .-.,. 11'1 • 
IUZ, ~)'imi fl/bl-- ..... 
Çlılra1 Kuetsfa gtlael 88ylftJ ordu. 

'l'eredıtlt llleeetr-aman delUclL 
M'adamkf oca Veli nereye pıu· 
linin. n rede bulun uğunun fana. 
na vanmyacak kad r dalgmdı, tı· 

lmiyecek dem.ekti. 
Köy 10bma lllllJblu. Bira 80Dl'a 

K~ Veli ki)çQk k~ .-.. ...._ 

tir ~a. kaba yünden bir ya· 

tala yatırılnultı. &fi )"ll'llllflr 
)'lllt.ıia ,amlltlDce görlerlal tekrar 

-.... duvarlara matı; et. 
göz &ttl. E!lı>rlni 

......._ oMnqa kur 
..... aldı: 

' - aeıa. değt.l mi? 
G&ler.I SaMJ1nn bnm tlzerinde 

W mm >'"'*•ısrd•. --•kil 3 milyon kifiye diplama 
- barebtterint *Wle takip verildi 
eclerM belıtl:YOlda. • mllllk lleu 
dili de O adar yom ....... ld ~I 

1ııı1ı •• ,_., "*' 1• k rı • 
nna d&llp lııırlktl; •_..daya· 
.....+ ve dlwtllll'l )'9l'dıe Jraldı 

aa il hııırcıs uı_. IQ'alld 

hemen ~ lmb; ona her za· 
..,dan drılla raı.t balda. W; 
faka• dilcbt edince ~Din hiç 

ı.relı:et 6ilm" .... &&'dil. Yoa. .. 
~ - - '* l'lllılt.a !le iıtildi; 
~ tatta; ..,....,.... dlnled : 
~ da hareket ,wtu. 

Koea Veli ~taı Gldl1 mü 
Horadar öttQw; mğırlar bUğü· 

rlljW, ----bir cececl• eon
ra hayatın yeeiden batladJğmı an. 
latan eeeler gltfa4.ıe oolab:Yorda. 
~ayak 8elded ftl lroauır 

malar ftrdr. Cin. AK bıplya kQfbı: 

- S&Jbkl... Salt*! ... 
-Ne.,..! 

- Oll>ak gel! .. 
Oelcll 'Ye Koca Veliye bMb; d' 

- b1lıllıl ... 
~ ~mıu batrttJ ; 

- o ~ ~."1Wrr 
gel'lde kalanlara .sabı:r versin! Ba• 
1111 ...... , tWlhM! 

Cfn AH 'babMmın ~ ım. 
'.llldı. Onu gözlerinden, yanalda· 

rmdaıı, eabhnda.n apoyor; Kucak" 
)Jyordu; JreadWni bu y..- ..ıır

_..o ı.dar ainııe ..,..,_._ 
lan eDll'tne IU'dıyor, llıpO~ 

~ hertreee yardım eden, her 
ketin scvdffl ve saydılJ bu adam 
bU zulme kurban olmqtu. Allab 
zallmlenn cezalannı verir; fakat 
nemmmı? 

Cin ke.iık ketıilc h1Çlanyor 
ve~: 

- Bai>e • rahat ol! Senin lScbl 
alaealnn ! ÖCftnt1 a1acalmı !.. Eter 
bunu )'llP"aaam ben evlatlann 
en kötiieü olayım! 

Saltık çoeufunu g&ıdenq, Ça· 
bl Kuat.atayı çağJrtmJlb. o da 
Koca Vetinln artık öldtlfWıU, öltlı
ke istırap «:ekmemif old ğunu 
SÖY~. Aliye teeellf veriYor. 
du, 

Tapdaa bU' .ıatiatJCe CGloe. hart in. 
kı».bmd&a baslDe kadar mlllet o. 
kuJlal"IDdaD ftl'Den diploma •JUi 3 
mOyoaa bulı:nllftur . 

Buyok Tırk 
musikişinasları 

Beledire-.- i9a lairer 
gece·~-..... 

Yerdi 
Beiıldlı'e. beyQk "1"llıllt ............ 

ıamua ha)ll.t n ewtlrl helrlrmcta 
halka 1ılr &il' ftllMk .. lıllllJanD 
mcıınlebte ...ııa ... C dl 7111DJ1 
oldulU delerti \I• ı1lıut ....,......,._ 
mak 'IM1red!te .. ....... ..... ---~~-tılıılılt Ye programlar t.up ohmlıı. 

oaktır. tık oluU .t.m.ıı Dede -
1ılr can ayrdMıı..... ır.wt• tein 

---~--..._-... .. ....,. 
Savarona yab 

........ yatı Jıı;in KanbcOO& tıMI. 
at ,..,.ımuma karar ftrflmfftir. 
Gemi hlmlet UltalDıle lıanıdıt. yata. 
oakttt. 

• PuU Jronlllma itfaiye eldpıeri l,, 
OiD aÇJlan kunılM' tamUl'l]anmq, bun. 
l&ra 1!500 lc1fl dnam etmlft.tr • 

• 'lrketlb&Yl'IJ9 '-" dro ıw.r.ı 8alacak hattma _.__ .,.......,. 

lfletmel• ...... ,.en. 
• htanbul mmtaka ticaret -.ldlltl 

Rauf Sarper, Ucıaret velEA1eUDde mG. 
hlm bir TUlleye taJ'ia edllmJtUr. 

• Maarif vekaleti ~ Dlfl'iıo 
yat.mm mektep ldlttlpbaneleriM yUsde 
20 temilt.tıa aat.rlmuı için •l'hdar. 
lal'& emir ftl'Dliftlr. 

• .. i19bJr elektrik fb'keti aym 
21 inde malıaUI ~ clnrolu. 
nacaktır. 

• Tepebafı Toalqııpu'aıı yolu '.,.
®n lbal• edflmlfUr, 

• BUyUkdere m yve ıalah i.tuJOe 
DU11Ull genlfletllmeslne karar ..nlmlc
Ül", l'ldablıktaıı 0281 fidan -- olua. 

vrupa il 
münakalat 

1Avrupada açılacak sergi ve • AaıiköprüI~ 
panayırlara iştirak edeceğiz yapılıncayalradaı 

Uzunköprü • C8lir lusla· 
Budapeşte ve Llyipzıg panayırları.nda .hususi fapa'8 ararıılla lalala 
pavyonlarda ıhraç mallarımız teşhır eddecek köprüler iışa ediliyor 

Tı.caret vek&leU bu eene A.nupa. me.a. TUl'ke bQttln dtbı1ada töbnt 
QlD muhtelif )"el1eriDde 9411iac&k lJe7• kaandınluf Ye Ull'l&r bo.JUDO& bucil. 
nelmll 1 urgı " pan&JU1&n d&ba ne kadar Jaf&tılmıt alUl 6s au.tıen. 
renif • ta lfUraldDdM karar mlslD de teıuU ectnmeelDI karar Ye. 

Yermiftlr. Bu Urarta blıtUlte dlf .... rt1m1,ur. 

Ankaradall haber .. f'lldlliM gör 
memleketlms.ı. Awupa arumııla kc. 
ıdleD demiı'JOlU mft!t*91• ft ...... 

ıumı tekrar tem1n som EuJeUlılrlsu• 
la Ceelrmuetafape .. an_,.ld Jlat,. 
tm demlryollan lduemls taraflad9n 
lfleWmut tabrrllr etmifUr. 

rt Ye puaJU'larda kurul&cak,.. mem Serstierde hlllı•=a çlnl fÖJDllleler, 
lekettmtm tıımal edecek oıu ,...,_. kemer k1tabelm1, brodtlerJer, tnpıatta 
lıann modem mJmart De beraber iten. kullamlaoakbr. Ticaret vek&JeU bun. 
dt orıjmal ~ da ...._t. lan t.ed&rlk etmektedir. Yolun ellra.tle 9Cllm .. .._ Uzun 

k.Oprll ile ONlrmutafapq& anmada 
ew UprtlDOn tnp .... Jradu tütad 
muvakkat bir köprtl yapdman karar. 

l&ftınlmıt 'Y9 hemen faalt19te liıifl -
ım,tlr. 

Değirmenlerde 
birikmiş 

Kepek ve misketler 
sabhyor 

........... ~ 9!WIUrmak. 
ta olan toprak •abwlleri oftml detir= •I rLle '*"'91f olu kepek •• mlB. 
keti •tmata karar •erndftlr. Yarm 

~ .. - .... lıU ldddet.. 
1ea'bell Mpelı ---~ ~ 
-- ı.tı.abul .at mWaUWeıt de 
tldlf~ken Jttlıak tela tı11"lııhn 
..,...lılz 91!1 de din •kpma kadar 
llu hallllta •n1•p•....,.•ntr. llaJk - ___ ,.,.. llbl'lml8de 

.tda 81Wıer1D dlfGk dereoel1 n llUlu 

.......... ~ ~. 8lt 
mll!bıbet!'-t ._,. ~ mOte. 
ID&dlJWD ,..a1 ot )e flNlndeD ft kepek 
...... _ •• ...,.. 1ımaa lıO,yJe .... 
onalımı , ................. 

aatıaller hpülerl ........_ ııütler 

dCWeluılltlr. 

Görülmemif bir 
eoiuklamlıhkla 

Bir idam mahkomu 
Seli .. ,. prkt llJlip 

11ynye.· 9*fa 
.:;a.uı.sUl.1.tRI.&. ~--u.u~..,..,, 0 v,..,, -

•ne )&adar enet Qulaiıl1ieilİİ& 'l'enne 
kaaumda bir ~ ..,_m•ı. 90 
bobgacı lraduu parçal&JUl D&wt ,.. 
lm.-p Ali b•k!cmclıe'd idam hWrmU 
kat17e' Jcubetmlftlr. HllkQm infaz e-
4Pmtp.ır. BunJardan birl &Mtune 
~ dltut de Bufday ,.... 
rmda alllmlflardır. Ku16plardan ka. 
88ıP Ali aeb.paya çdlarblı ( _... bulan 

olmadı w fl&NJe) f&l'kmnı ..ıtJlelDek. 
te fdU>1tw JDMiup D&'ftlt ille ber tn. 
- ıuıt JJ)lamı» g&nWmalnl vut,yet 
•tmlt ve pbadet. ptlrerek bit.kin bir 
11a149 ~ ,.rdUDll• wkem
ı.,. ~. 

Muallimlerin tatili 
V eküet iatedikleri 
yerele eeçirmek 

miilaacl•ini vereli 
Maarif V..ıati mar1 ders 

mualllmierine mene tatltlni Jete. 
dikleri ~ pgimMık mU111ade.. 
sini venniftir. lJmt den muaı. 
timlerinden a.danrım da ilin 
alabilmesi eeaalannı telbit için 
bir komisym kuruJmut, yarm 
faaliyete geçmeei kar&rllllbnl 
JllJIUr. 

HWtOmeUmts bu &J arfmd& açıla. 
cak olan Budapefte beyneımtıel pa. 
nayırma resmen l§tlrak için Macar 
hllldbn:ıtile mutabık kalmlftır. Bun. 
c1&a maada atwıto.ta aaalacak L&.yp. 
zig beynelmilel panayırına da resmen 
iftlr&ldmbı mukarrerdir. Daha bazı 

Mrsl '• p&aayırl&ra lfUr aklmla Uae.. 
rinde tetkikler yapılmaktadır. 

Köprll inp edlllnceye im.dar d& yol,.. 
culann ve etyanm nakli içhl 10.Umu 
kadar kamyon Ye otomobil tablıle e
dilmlıtı.r. 

M ünakalit Vekili
nin mühim beganatı 
Karadeniz seferleri giindüz yapılacak - iki vapur 
haatane gemiai olacak. Deniz işçileri için seniı 

bir vardım programı hazırlandı 
~ bulunan mtl:na'"'IA* Ye. 

Jdll Omlet Kertın hıcedaJI, dlbı atı&h 
febı'tmJsde bul teUdlderde bulunmu,. 
ölteden eonra eaat 17 de de Bum 
BirUll merkezinde ıereane Terilen 
ga~ aiyafeUnde haaır bulunmtlflur. 
TopJ&latıda vau w be1ec11J9 ret8l Lat.. 
ti Kırd&r d& huır bulumnuttur. Top.. 
l&ntı Rmlud bil" ban tcerllbade c<» 
NJUl etmlftir. 

Vekil. taplut.ad&a 10Dra kendtatm 
IÖl'8D bir &rkadapmtD. §U beyanat.ta 
11ullllUllllfbu': 

"--~ ..,., ttnde Bdlr
~.....,,. cl.._....., .. ~ 
J,.r vo bazr nakli''# hlM'lnf t.e.tlrflr 
l!"Lı..uu. ,, ,,, "' :yau:uc:ı -uzcr.ı.mıcn 
d6ndt1m.. 

Buradaki tetktklcıimJıl me· 
yanında Karaden.iııe posta yapa
cak, deıtlzyolları vap rl mm bu
gU.nJdl tari!BI' içinde aha lal ıb 
•Yahatlerl mcseleal vardır. Bu 
eeterlerin gUndtla yapıJnıasııu da 
dtlıUnUyoruz. Karadan yapılan ee • 
ferlerin denizyollarma .....ı dere 
cede faydalı olmama _,..,atta. 
ız. Bundan bqka Ka4el ve Jla

raıc. vapurlanm da bMtane ge. 
mlai halhıe koymaltta7& Bu gemi 
lere icap eden sıhhi levazım ve 
tertibatı temin etmekteyiz.• 

Memleketimiz zencin blf iatib· 
&al pemletetidlr. Ayrq. zamanda 
ildim icabı yurt parçalan muhte
lif mevsim farklan içinde yqar. 
BUtlln bunlan naaan dikkate ala 
rak mUna.kale 'Nllltalanm•.zm tan. 
zlmlni pr naip lttJbaz ettik. 

Memur ve mUetahdemlerimizln 
vazifede duyplu olarak çahpıa
lanıu ve çok randıman vermeler'
Di temin ed cek her tedbiri al, 
mak en mlihim savdığımız nokta. 
lardandJr. Memurlarmııznı allele • 
rlle birlikte srhhat lşlerlnl ve oo
cuklarmm &kutulması cihetini p 
önünde' E'utmalttayq. 

lııc;1. meseıesmi bilhama eau. 

h bir nokta olan.t ele alıml bu 
lwıayorus. Va:ztfeleırimlıdn hayat 
ve bqılanp:ı atölyelerdir. Onlarm 
llbhatll, neteli o1malarmı 1ııtareı0• 
r1n muvaffakJyetlnde v tarifele 
rbı UıC"•z•unumda mllellir aav • 
malttayız. Bir bulut ftya icatta, 
bulunan te1mlatym ve Jmçlmizi. 
bu buluta ı.nlnl ~ek auretlla 
manev! bir mflklfa.tıa karplııma ~ 
ve prim ftaaı gibi maddi ....._..n 
tatmin etmek ]ll'Olrammua liı 
mJı tir. 

Dnlet ~ tatbik 
etmekt.e oWulmam Mferlerl tul 

~ ·~ • •• "'H;JOJ 
d_,. 7 il .. Jriimb =·W&iik 
tuamaf temin edlll b*1i '.V 
Jll t1en tuanaf edile 
rtııı e elliıılnl qDNfat _ ...., 
v ek pre ini , Du1-
mtryollan aebekuine de f.eflll 
ettJk,,, 

Vekil, bu akşam 
kara.ya dönecektir. 

Okutma kurumunun 
kongresi yaplldı 
"Türk Okutma Kurumu" kon.. 

gre.i dün darüwefaka b~ 
toplanmq ~iğe Hava 'l'ah· 
sin Ayni ~. Jfitee'dben 
kunan idare heyeti raporuna Kö. 
re, Refik Saydam'm m dariit
-şefaka lisesi için tahaia ettiii 
85 bin lira faız ve aire ile art. 
tırılarak inşaata riritilecMtit 
941 yıl nda kuruma, muhtelif 
mı.ıeseeselerce 4650 lira teber· 
ruda buluııuJmuttur • 

- -

~ tedriatmllL c:ok 
verimli oklvtu öirenilmif ft ida. 
re hey.eti intihabı yapıldlktan 
sonra içti:maa niha,et wrim11-
tir. 

ıaıı i er; yara· 
}"ak yerlerine yağ allrdtl

ler bUeklenne m em koyarak 
ardılar alnını ve p.kak1aımJ mo· 
ilik lw baadrrılmJi bes. 

a tA bağladılar. 

psrtlndll ve 
yudu. ıaa._ 

v genılt 1l8b111 bmı ya-
...,u. d klllk keelk atıyoNu. 
E* llllBde OD bet yinal idil 

tiPlllmıWJ, köye araba ile blr ada· 

-~...-•ebAdl. 
.... olMJar merak edip 

.. k .....,_: hep.l de •Blnk'n er 
im ,...._ )"a1llD8k lı;ln ham' F 
~ Karanlık bumca 
.... •IM"u-; Calral ~ -

-- ... - ipti ... il ......................... 
....... al r JI lılr ...... lılıl• ~ 
•• , ....... ......_. 'llıll. ~ .......... ..,......,.,... ,,. ...... _ ................. ...... 
eılll lJI " ıh& .. , Jc - ..... 
._.... 'l'llk .,.,,•ı•m ... _ ........ 
......... Mrllktl .&lııılM ...... 
• 1 ..... .,. ...._,.. 7 '1 ..... ............................. 
••• , 7 -· ..... kmd ..... .,.,.. 
1 ıc .. r ~ ... ıt 'ı- w lıııll' ....,. ___ .............. ...... 
.... ......... ftılc n .,... ._. 
..,.... W ...,.. 11111 f 1 1 Mil! U 
........ Mnlaa .... MıllElılrl. _ .. ....,.. ....... ~ ....... ...... 
...,.. .... ,. 7 ..... ,.. ... te1ln 

...... &ua.k g eelal AbnM clollte 
latu71a &el f edı b..,llfof ten pek 1lllla&i. 
yardır. 

lilmtel'CID ı.ıvekllla Qserlade bil • 
Jtu1 blr Jwı l)etle durarak ~ 
aala&illı cllpr bir acıkta. Alıma 

JWclal Ue Jelllleaca do9tlu• mCz n • 
lle&lerlaln ........ ~ .. 
......... ._... ..... ldteküll. itle 
.... 1'lirmet "Mmhdlı ti ........... 
bir mreüe UaW eı51111ıeceli ~ti. 
dlr. ftrld7M111 111,...a ve ~ n
KQ'etlal " 'ftlll polltUlllmPa ,.... .. 
-cık karakterlıd ....,.. lll&l ... 

~ llllr6meUala ı•ıfl ....... " 
)1Ul8ek lı:abOIJe& ............ --
damıı pek mltell••• w ... ,p'±'r 
blnlumttu ..... 2 ılb'etie tacms 
mllletl .......... ..,...... ...... 

mllttefTldedlDI kal1llae dotra .. 
7ıı1r Jel ....... MııHuı .... ..,.._. .. ,..., .... ....,.,. ..,..,... ...... 
ke&w....,..lıamplarl ........_ 
lwalıua JmNsıtr:t· t111sl9tıa ve 
..... lılıtlla lıılr ,. .... ftııtdJe 
...... .......,.._ , • lı'5fıt ...... 
llJ'ulıll 111171 ..., 7 7 ,... ..... 

ve eevk Ye ldUllıl ._.. ... ..... 

bllııaell ...._. - llO ... ........ 

Refah f acia11nın 
mesullari 

Huauai hir harp cllYa· 
nına aevkedilecek 
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ingihare Dzerinde 
hava faaliyeti 
lngiliz tayyareleri 

Başvekilimizin 
nutku 

Berlinde 
müsait 

bir intiba 
uyandırdı .--o--

ttalyan aazeteleri de 
Refik Saydamın nut

laaıu tebarüz 
ettiriyorlar 

Berlla, 6 CA.A.> - Ttlrkiye 

Lildeki ~m!.ı ~~Kille~ 
~ •• h • d • BıııiDde eöylenen nutuk, Almaa 

• • ıU ım emır = :=ı:.. müealt bir 

b •k Re!ilt Saydmun beyanatı Anka· a rı asın 1 ra hlk\ilnetinlıı, Tun menfaatleri 

bo mı mtldaf&Mı . hueunnda takip 

mbaladllar ettlii .realiılt siyucte tevafuk et-
mekte fakat a)'JII umanda TUr. 

* * * 

)dyenm beyndmilel mmfaatlerl 
Jwowmmda vaziyetlni mildrllt bu
lunmakta olduğunu a ıöetenneJı. 
tcdir. Türk • Alman d08Uu:k paktı 
h•kknıdaki TUrk sözleri. Alman 
devlet meıitezinde pek tabii ola
rak biJh.- memnuniyet ayan· 
clınıuvtır. çamn bu .r.ıer Al
maııyanm Tllrtiyeye ka?tt takip 
etUil hattı ba"*ete bir bakım
dan tetabuk etmektedir. 
-, 1 (A.A.) - talyan 

BMeteleri Tlrk.lye ~ Dr. 
Re& S&ydMnm nutkumm elıem
llliyetlai te1-rGs ettirmelEtedlr
Jer. 
~e Dltalya,, ıueteei bu 

beyanatı ~ De Mihver dw
letleri Ye Rcıma ile Ankara ara. 
mndüf myael mODMMlf>etlerln 
ta'9dıi iQiıı yapilmlf mtuüm bir 
t91elılı6I tellül etmektedir. 1· 
talJa ftrk harW .tyuetJnln al
clıılı yenl OWW)'lbdan memnuniyet 
dU)'lllalrtadn'. tt.aıya, Tllrtlyenln 
milll fnklpfmr daima mllBait bir 
nazarla karşt18.Dl1' ve bu husl18ta
ki Tt1rk meafaatlerini her mmaıı 

-iabuıe ml? §el-ne lld! .. dıe· 
eli. Bir canıwann p)erindell hah· 
aettifini unubl)ıoraun pUb&. li:lga! 

- Ev&t, -... C&D&'YU'lll ..... 

ıi... Fakat m•"'attak ki piıane 
~! •• Herif bu Plerini ıtldc.. 
rinıe dlktiji MllW1 titredflj,mt 
bİleettJm ! .. 

-~ mı, Jıııodmdlıa 
mı Elca! .. 

- Ooohı .. itiraf ederim ki ldsi 
de dahil, •ta! .. Hem bu göalerin 

pbaneliğlni 16re:r&, ~ ba sa· 
r.if wJ:vnrn lrorlnmç canMV Wdu
fuııu dcıiıal ~ tltrecllm! •. 
Bfrif bana Adeta emir verir gti 

kiifkUn adrceinı e5yledil. 
- O kadar mı?. 
- Hemen hCJDen! .. Bir de ran 

devli M&ti söyledi!. (Ge~ı) 
diye Adeta emretti! •• 

- Bu kadar mı? .• 
- Bu kadar, mta! .. H.rif 80llJ'a 

kayboldu! •• Yan llOıb&laı'dan biri
ne uptı zannederim! .• 

- Sana a6yledlif bu bdar mı 
~!.. • 

- Bu kadar u.ta! .• 

- Bqka l*teY llÖy1emedl mi! .• 
-Bayır!, 

- tmktm yok, Elga? •• 

- Nud fnJkinı yok?.. Yemin 
ederim ki ba bd&T, U8ta ! .• Yaba, 
m ben.im katille ortak o14u1u mu .. 

- Yok canım! .• Muhakeme kuv 
vetfııe epeyce sanımtı gelmif oıa_ 
eak, Olp! •. Bak neler dtlfOnllyor 
.. ,.. Ben ..- OIUl demek l.te. 
mbwamf,. Nad Cihar da, bertf ba 
kadarcdr SiWe kmtıenknm avhyr 

tımı-? •• Baaa JaaJret d,)wma! 
._. d81111ık llt 'µwr.. 

- y ............ wta!. Ç8lıkt1 
.. ..., .......... Jı:IQL. 

Türk-Alman 
dostluk paktı 

Musaddak suratları 

Eden diyor ki: 

Hitler 
Dün Berlinde 

teati edildi 

Ve temsıl altığı her şey 
tamamıle imha edilinceye 

kadar 

Btrlinı 5 ( .A.A) - TUrlriye 
hariciye veld&eti umumt ki.tip 
muavini Cevat Açıkalm bu sa. 
balı umumi harp ölüleri ilbide • 
aine bir çelenk lkoynuıjtur. 
Açıkalm Unter'dıeo. Lin'deki i. 
bide önünde büyük Almanya rmı 
hafızlanna. mensup bir tabur 
lrumandaru ile Tuğgeneral Fro • 
dıer tarafından k.ar§ılarumJtır. 
Çelenk merinde C".evat Açrka1m 
yazılı laımızt,heyaz bir kordela 
Tardı. 

Berlin, 5 ( A..A) - Bugün 
öğleyin Türk.Alman doetluk pak 
tmm musaıddak suretleri teati 
edilmjftir. 

Teati merasDinde Abnan.. 
yayı hariıciJe neır.areti mo.teı:.mn 
Fon Va.ytaker, 'roıtriyeyi W. 
yük elçl6i Hüsrev Gerede ile bu 
maksatla Berline gelmif olan 
~ lbariciye nezareti umu. 
ml katip muavini ~at ~ • 
alin temsil etmitlerdir. 

Çung KlnQ 
htıkOmet 

mümessHi 
·Komadan ayrılıyor 

.......... ··-· ea.. mektebi prof.arteaind&a 
t.veçli 

~. Vtmg'llaea 

Harp 
gayretlerini 
arttıracağız 

Lolldn., 5 (A.A.) - tngUtere 
Hariciye NMln :Eden, açlk bir 
toplantıda eöylediği bir nutukta 
eıııcllmle clemiltlr ki: HIG bir ... 
man mtlerle m•ehreye ghilıııDe. 
fe amade dejWs. mtıer n teaım1 
ettiği her '8Y imha edülnceye 
kadar haıp edeoeliL SovyeUer 
Birililne ve BJtlerle ınOcMele • 
den b41tlln milletlere 1'&l'dJm tcın 
eUmtsden gden her eeJt yapııea. 
fm. '0-UlnJDk temla edlDceye Jm. 
dar haft bvvetlerlmiıl:l art.tınDaia 
de9ml edecefi&. Takip etttltmt. 
bir gaye vardır: o da, mllletıerın 
hür olman ve daha temiz, daha 
me.t 1*' dlnya Jturmak tein el 
blıiJğ1 11e p.ışmü Ye mtıer 
?•JtrnWnı :tmreUnl Jnımektır. 

om-ı 
B. l1 

• 71. 
- EYet, evet!. Çlnk11 aen bu· 

nu :lıııb6t etmedin detll! .. 
- Anlatayım, mt&! .• Bu it çok 

garip?.. H•JrikA.'ten gok prip !,_ 
Polia bafiyeel ulltanmm bu 

noktadaki :iıJrarma hiddetlenmek. 
ten kendim alamadı. 

- Canım! f!Ji kanıftmnaya :ne 
hacet! .. Şunu aç* aöyleeene ! Ada 
mm cazibesi bir kadmJ eeuen ar 
Iaınrya kitl geldiğini 8Öyleeene! •• 

lv böyle olduktf:n 90lll'8 herifin bu 
kadarcık aözil dalıJ eöylemesine 
lüzum blmıyaeağı muJuıkkak!_ 

- Hayır, usta, bayır!.. ft blJyle 
değil?.. Garip dlyonıam, kencUmf 

herbuci bir mıOdafaa fikrile e&y

ieml:yonm! .• KatlUn ba mulDn.On 
.intıanda nuil garip bir tıeetr lmık. 
tılmı anlatmıya ~! •• 

- J'a.b.t, Ele&. bu pyreüıı bi
raa tıeyluııde. dajil mi?.. Bir bdm, 
aldı bep•la bW bdın, sokakta 
ııaet celdiiı artrçe !ayafeW hlr 
aeraertmn kabeca. adree vererek 
emrettiği randewya sitmeyi ka
bul •tmeai hlç .. baha 8ığmu ! .. 

- ı.te bama l!,;ilı h6dı.e garip 
ya!.. Dra, llmll ene• b6yle b· 
baıta ve """'•laca bh- emre yan 
hiddetle omaalanm 11Wdp geçbıor! 

batti - klılWa ....... elretlne 
ainlrl~ bUe f ll'abt bina 80D 

n. ............ m ~98kabn 

~ ~ bu .... .a.ı. • · 
ll8Alft lmJakJ&rmda abetnd)oe blır 
~! •• O gCızler de PleıtDla &ııü· 

ne geliyor_ Ba auıeıtJe.... 
- Ecey??.., 

- tDMDm z1m6 ba --- aOa., 
lede " ll&deıte fldıletle -...ı 
olmıya b8l1ıYol' ! . O ftklt. ilan, 
llÜ' kA.bma yeJra•nm• glW Meta 
dmine dolapn bu bQallerte mi· 
cadeJeye gtrlyor •• Bu Baretle kendi 
kendine liddeW bir t.elkiD ı.tb;>w. 
Yani, imlan tendi tendbıi muıyr 
tlana edt)'O!' ! .. 
~ ban bu IDbı poba ıı.ttye· 

llhıe binientıire hidiıleyi a)'dmlat. 
DUi olduğu iı;tn polia hlııftyeııi. bu 

bultJIE karfmnda Adeta ba1Nte 
dOııımtiftu. 

- Pek:AJA., E)ga, dedi. Sen ma· 
demld katille breı1aft.Jlma lame• 
at getirdin ve taıılriDe bpıbnıya 

haşladılma dair aılmetler de ldlr 
scttin.. Dıic1n baau bmden gllde. 
din? •• 

GeDQ m, ~ lldlyemma bu 
euallne .. ttlrlll JJma edtd 1* ce
vap ....... edı. Sldeee: 

- Vallahi, lılJmtyorum. •• dedi. 
ZtbneD bu hldlle lle eon derece 
m~f... Beni& bir Jrarv 
veremljcMl.-1.. 

- ll'akat, ....Ve hllld, Elca, w
Jllfe Mıılıt aeel tMJ:lt etmedi mi ld 1 

3 

Günün 
&Si 

içindeQ; 

BAŞVEKiliMiZi 
DiNLEDiKTEN SONRA ... 

Yazan: MUZAFFER ESE/f 
Cama gijnti Btiytlk MIDet MeclL 

si 7M taWlae girerken_ memJe • 

lletiıa it ... - ~ lııMkmda 
Başveldlhnlzin bahatmJ aJk ... r 
.,..... dlılledl.. 

Se•e., --.. ve ,.,_ MI' acla

•m iMi ...._. ..ı.a, aah='•ND 
da oarpM ....... Mil ........ 
..... .,.. 1 - lılr ..... 

TeNII 9hlert ltern. .... .. -
dinledim- Ve adJoma bpecbktaa 

80Bn ~ Ye dtbtnu da. 
flndiıııa. 
DbJalııUnm•alnldo .... 

atn etmeclillmb yeni ••+' ft .., 
rldyor, bJUiım, ....,.._. &tl
....... dlınDac1aa erltUll ,...._ 
tıepelenleld lılilp , ..... _ ..,._ 

-- ... lılr - - ._. ut. 
........ ~ 1Umieretleln19ıı 
JJlfle1lp glalyor. ~ Mani. 
~ )'U'&ttllı ...., clevlüa 
elblde Wr oyacü olh. U,.,. de. 
'fi, ae ,ar caim' lailıııal)'ell '* §9-

•ia ' 'v· EllaW OJ9W11 
~.._...,y .... .y_ 
............................ ! 

'""° deill 
DlilleDler, #il ~ 

11111 ....... .......,_, wla& ..... 

:rolar ba ~ eehelılml 
MJat1r11ea btiylk keltnı'ır lmlla
ıuyort.r, mabarrlrlerbl yuılana • 
... WIJ1lk eimlelere nqlllJoaw, 
l'abt lııutia ~ ... ~ 
llade 'wI '" üd, 11a llarptea ..,. ....,.... ............. .. ..._.......,..e_._. 
ee11ıe1-.rı-'tszl ...... 
.. WlllllJ-.& ... ,, 81111 ..... 

.. lılr • t ,. ........ ..,. 

.,.. ... , MlieB, lah lm4E ~ -

....,.., lılrtbirlae zıt bin lıir idi. 
mail Jııatıra geürmedea bir bar 

~..... -
....... 1117 ' IJll '1 

brll99 aedell.t ı•wek l!ıla 
1N9 ey~ ceoea .... . 
lere tlJle ...... ı• 17 .. ... 
pir. 

Dewlet ..... ...,, •ltıelelddnler, 
mc.aar, ...... •Hrhınt '-ilk• ......................... 
NtbaJıet, bu udl1ı ta.lp etmlı.fe 
..... ........ dll"••eırt......... ~, .. 

- BlbıdJ'o;ma mta!.. J11ıet. 

bam1 ıtdecllm!.. U•ttulwww lala 
deiD. flpbeels! •• mwm, 8&yleclls 
ltm clıl. bMtln sflııdm. ha.ttl bft

.. "*-la ba meeele ile lllell.. 
pldllm!_ 

-m.et.....,amt..0..ldt 

-Deme&blaA~~ 

dmım? .• 

- -...r. Jleltnden fllılaeten
m•e)'dlm ve .. derece dikkatli 
davnmrıam11 olılQdım, lrııdmltc 

aaflmn te.,,. bir teJAketıe tıt 

teodtne fllılıe 1'ClktD, c1eiD mn .. 
ffba tclne JradmMr laafmm kant. 
tJtmı ldraftan ~ musun. 
Elp? •. 

- Evet, usta. •• Hakkın var! ... 
Vüa -1 bir idi altında ı. bl· 
dl8e7t al8clen gtsledltJml tamamııe 
lıb!l,onım! •• Daha doğrun tahlil 
edemiyonmı!.. Bu pek kantık bir 
hil. .. 'Bununla beraber, !tirat ede
rim ki bana kadmhk ht8ei de bO· 
ytlk mikyuta tar..,.alrta idi! .. 

Son derece hayrete dilten poUll 
Wlyeel hiddetle 1-jırı)orda: 

- Aile belbı mı yine?.. Atk 
beliiiı mJ?. ID.li, eokakta aörcHlfl 
acayip -..U ıu erkekle · flPDli. 
hemen ayak Gılttl "* o1abWJOI' 
mu bu bdln denilen ıuhl6tlu', 

anlanuyoram!.. 
Demek, bana e&yledliin tak. 

dlnte oanavus feubll 191& 
eeitnılen korl&U)cwdun, ona mit" 
bit bir aal ~. &,se 
mlT ... 

dUer, IMatı ....,. .... Dil .,_.,. 
kaldıf • Mlllll1"' ....... ..... 
ler Od ay e\-veld bt'I kıpwatle
rtmn .-... IDd Udu bnetle 
Ndla et.mele ~ defa ...-. el 
dalar. 

:a.. ı..r «tın ~ ftldrter, 
.._.tler, aoktal•aurler heml

-.ıl amrmda cJıeilllnı1-. luı· 

me,, ••• ldıDlıılr "' ay.........,., 
-...U -. ~ nhı' 
t.elr 1* tlldr, tel lılr ...wr·x•» 
ta lılr bnut ww: TlrlllJ ..... 
ftrk clevletmln BIJMetL 

Jlarlıha ....... birçok §81ler ... 
.......... ..._ olıilmt- ..... 
t.a m.ıen. ola•iftw. • fartııt 
............. IMlg8a tMMm8e .... . 
.., ... 111111 Şefimiz, imi .. .... ...... _ ............ ..... 
Pirllfhl. -- ldJaHlllli .... 
MJMnia .......... Wdp eM 
• ner • ......._ teea•e• 
clea ............. ! 

Dltl9e, ............. elM•t .., ~ ......... ,.. 
..,...... lılr ttnııe, ._ ~ .... 
~ tEıvrama 1ılr ..,. ,_. 
11sntııı ....._ Tiril -nwA. ... 
ll6a ve h8Al'all Mlıttia •hne" ıı. .......... ....____ ...... 
IMılJ'ılaleld ....._....._ 

•••clhildW....edeıa~ .. 
........ Jdıwetae hlP-. . 

•f'11e.._hl .. ....._ ...,. 
,.--, 'Jelle ..._la llMb 
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Onbeş ·günde 

16.000 esir 
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Q o" ün.:. V,.e :: ~u~g _n.~,~ n .h ~-b er:_;-._ve" :h i)fli~ ı e,f.'.f 
Türkiye atletizm şampiyonası 

tB&t tan.fil lncldeı ı •~rilOOl.'.!ttir, BiWıa.re bu karar 
~ yanpı:ıa bölıel« dile. dahUiııde muamele yapılmak üzıe. 
dikleri kadar takım ıthalinde _. " idarecilere 300, aporoulal"a 260 
beetti.rlerJ 1 ~ üzerind~ yevmiyeleri a.. 

5 - Porgram aıras ldıe tıb 1 "1l1lB olarak hesap cdilecekUr. 
tmetle ~nilemıyeceği.ndeo 1 13 - İdareci ve sporculara ö. 
allkadarlar t&kıml&nm t.eşkii ıtenecek yevmiye adedi k&filelerin 
ederken bu hU3USB dikkat m\& J t temmuz 1941 cumartesi gün il 
eektodir. A..n.karad& buluna.bilmek lizere ın.a.. 

1 - Müsabık.a.Jarda en QC>k 1 hllller:indeın hareketleri günün.den 
M')'I alan talam Türlriye ~ter müsa.ba.kanm ert<161 gUnü (21.Jj
araa atletizm pmpiywu sa.yıla,. 941 pazartesi) Ankara.dan ayrıl • 
eattır. Syadar şu şekı1.de ver-le- ınak ga.rtiyle bölgelerine muva.sa.. 
eektir. latıan gününe kadar hesıqıla.n.a. _ 

1 inci: s. 2 noi: 4, 3 üncü; J. '"11.lı:tır. 
4 üncü: 2, 5 inci: 1. 6 ncı: O. H - Grup birincıi.liğini ka.zan-

Bayrak yarışlarında bu sayı_ m..ış olan bölgeler (Türkiye bölge. 
lar ilci misli olaıak hesaplana· !er arası atletizm §&Dlpiyonası) na 
caktlr. i§tirak etmek mecburiyetinde ol _ 

7 - Türk.iye bölgeler arası ma.dıkla.rmdan ve bu hususun böL 
atletzm şampiyonasında ve daha ge atletizmlııin menfaatine uygun 
evvel guru-p birinciliklerinde iyi bir şekilde halli bölgelerin tadki.. 
dereeeler alan V\~ya istidat ve rine bll'3.ktld,ğmdan, A tleti.zm a -
kabiliyetlerile dikkat çeken atlet janla.n ta.llmatm vürudu ile bera .. 
ler, 24 ağustosta ,1.stanbulda ya: ller, şampiyonaya iştirak edip et_ 
pılaca:k (Tüırkiye atletizm birin.. miyeccklerln.i, edecekle111e ha.re • 
ciliklerine) şahsan davet edile- ket gününü telgrafla federasyona 
eek:lerdir. lıildil'eeeklerdir. 

8 - Grup bi.rlncllik.lerlnde ya. 12...7-1941 cumartesi gününe ka 
pıJacalc mü.sa.bakalar §Ullla.rdır: dar işbu tali.m.a.ta göre, cevap alm 

100, 200, 400, 800, 1500 metre mayan bölgelerin müsa.ba.kalara iş 
WSıs koşular, 11 O metre ınaıı.ialı tirak etmiyecekleri anla.şüacaktır. 
~ bayrak ~ı. giille, disk, 15 - Kafileler Ankaraya ita.dar 
çeitiı;, eirlt a.tmalar, yük.sek, uzun, bölgelerinden verilecek avansla 
lıc a.dnn, sırıkla. a.tla:nalar. gelecekler ve istihka.klan fede • 

9 - Milsabalta seçmeleri pazar rasyon mümessili ta.ra.fmdan öden. 
gü!li1 aa.b&hI ya.pılacaktı:r. 800, diktf'.n sonra, aldıkları mikta.rla.n 
1500, liOOO metre hariclııde bütiln bölgeleriıııe iade edeceklerdir. 
~ ancak altışar kişi öğle. 16 - :Miisa.baka progra.mım 
den aonra yıı.pıl.a.eak fuıaJlere bı... tanzim ve diğer hususlarda. in.ti _ 
ııaktlacaktir. z:ıı.mı temhı. için bölgeler Anka.raya 
S~e programı şu su.retle tat. gönderecekleri idareci ve atletle -

btk olunaca.ktı:r: rin isim ve soy adlan ile beraber 
Saat: 9,30 200 metre, gülle, yük girecekleri müsaıba.ka nevilerini 

sek atlama. 110 manialt, disk, yük ~rir listeyi 12...7-141 tarihine 
sek atı.ama. kadar postaya vermiş ola.ca.kla..rclır. 

Sa&t: 10.15, 100 metre, cirit, "üc; 
&dun. Saat: 11, 400 metre, çeki~. 
llD'Ikla )"Uksek atlama.. 

10 - ÖğOOden sonra. ye.ptla.calt 
ftn.al1er programı şudur: 

Se.a.t: 15.30 geçit reem.l, 15.45 
ııo mania, gülle, yüksek. 15.55: 
100 metre, wrun atlama. 16.15: 
800 metre, disk. 16.40: 200 metıe, 
üç adım. 17.10: 1500 metre, cirit, 
m?'Ikla yüksek. 17.25: 400 metre. 
17.35: 5000 metre, çekiç atma.. 

Bilttiu bu mtisaıbaka.la.r t.a.mam
landık'..an sonra Bnlkmı bayrak ya. 
n.~1 finali yapıla.caktı:r. 

11 - Kafileler grup merkezle. 
rine sporcular 1~ mevzu tenzilAt. 
h tarifeden istifade ederek i1tin.cl 
mevki nakil vasrt.ıı.IB.n lle gelecek. 
!erdir. Münferiden seya.ha.t eden -
ler1e ekspres farla ve mevki ile. 
reti ödiyenlere &ynca. psra veril. 
miyeeektir. ı 

12 - · Ka.fileye dahil •Olaniaro.an 
idarecilere Vekiller Heyetinden s
Jınaca.k karar dahilinde yevmiye 

ermesi general Vavel'in orta 
şarkta verdiği muharebelerin 
şanlı bir faslmı kapamaktadır. 

lTALYAN TEBL10.1 
Roma, 5 ( A.A.) - İtalyan or. 

dulan uımu.mt karargahmm 395 
numaralı te!bliği: 

· Dün Mal ta üiA:rinde İılgiliz ve 
İtalyan av tayyareleri arasında 
muharebeler olmuştur; lki İngi,. 
liz tayyaresi düşürülmil§tür. Ge
ce, tayyarelerimiz adanın bava 
~lerini bombardmıan etmişler. 
dır. Av tayya.relerimimen biri 
dönmemiştir. · · 

Kl'bns adasında Famag-05ta 
koyunda. ha.va teşekküllerimiz li. 
man tesisatını ve demirli bulu. 
nan gemileri bombardıman et 
mişlerdir. Diğer İtalyan tayya: 
re~ri takriben 7000 tonluk bir 
lrıgiliz muavin kruvazörüne ta 
arru.z ederek bu gemiye iki tor: 
'Pil isabet ettirmişlerdir. Bu 
krııvazöre batmış nazariyle bakı_ 
la:bilir. 

Bin sandık çay 
Dün piyasaya çıkarıla

rak tevzi edildi 
Geçenlerde Mersinden şehri. 

mizıe gelen !bin sandık çay dün.. 
den itibaren piyasaya tevzi edil. 
11'.iştir. Böylece çay darlığının 
hemen önü-ıe geçilmi.Ştir. 
Diğer taraftan kahve ve çay 

birliği tarafından sa.tın alman 
11 bin sandık çay &ğıdada. 
beklemektedir. 

Iraktaki askıeri harekat dola 
yısiyle tahrip olunan köprüleri;; 
tamiri biter bitmez bu çaylarla 
bera:ber diğ~r birikmiş mallan. 
mmla getirilebilecektir. 

Misafirliğe gittiği evden 
aildş makinesini çalmış 

Zehra adında Bursalı bir kadm, ge.. 
çenlercre MahMut°!)agada. oturan Neza
het admda bir tanıdığına ml.safirilğe 
gitmiş ve ev sahibin.in bir anlık meı:
guliyeUnden lstifa.de ile diki§ makine.. 
ainl koltuğuna sıluştırmı~. kaçmı§b:r. 

Zehra makineyi kapalJçarşıda satar 
ken ya.ke.lanmı§ ve dUn asliye ikinci 
ceza mahkeme.sine verilerek altı ay 
mUddetle hapse mahkfu:n edilerek he_ 
men tevkı.t olunmuştur. 

POLIS'te: 

Zafer sinemasında 
yangın 

Diln akşam Beyoğlunda bir 
~ın olmuş, İstiklal caddesin. 
deki "Zafer" sinemasının maki. 
ne dairesi yannuştır. 

Suriye pasajır.ın içinde 19 _ 
24 numarada İsmail Saim adrr. 
da birisine ait olan sinem.ada 
dün film oynatılırken filmler 
birdenbire tutuşmuş ve alevler 
hemen makine daire1:1ini sarmış. 
tır. 

Berlinden neşre
dilen bir tebliğe 

göre 
(Ba.., ta.ra.fı 1 nclde) 

Vlşi, 6 (A. A.) - Lon.draıda.n 
bildiriliyor : 
Exclıang Telegra.ph İngiliz a.. 

ja.nıımm Rusyadalti muhabiri St.a.. 
linin .Kızı:I.orduya. bü tüıı yl;eceği, 
hayvanatı, köy evlerini, köprüleri 
ve şimendifer ha.tla.rmı tahrip e. 
deı-ek Dnieper nehrinJn s.rkasma 
çekilmek için emir verdiğini bil • 
dinnektedir. 

Sovyet tebliği 
(B&.5 t&ı-afı 1 incide) 

başlamış bulunm::ı.kiadrr. Dü..<ınıa. 
nm telefat! pek çok olrup, f~la. 
mikta.rda top, tauk, tayyare za 
yi etcniştir. • 

Valinovsk istik:.metinde ordu. 
l:ınmız düşmanın bütün taarruz 
lanm tard~tmiş ve 50 tar..k. tah: 
rip etmiştir. Bu ıstilrn.mette düş_ 
man, verdiğl fazla z:ı.ıyiattan ötü. 
rii faa!iyct.ni hiSf.edilir dereced·~ 
azaltmağa meCbı:.r oLmıt§tur. 

Tamopolda ordularmırz şid_ 
detU ve muannfoane muha.reb~ 
lerle düşmanın tank ve motörl ü 
kuvvetlerinin cenuba doğru bir 
yazına ya;pnıasma mani ol.muş 
!ardır. • 
Düşman 5 Temmuz günü No. 

vograd • Volinsk istikametinde 
tekrar taaıTuza. başlamıştır. 
Harp deva."n ediyor. 

Hava kuvvetlerimiz düşmanın 
tank ve rootörlü kuvvetlerine 
k~ şiddetli hilı:mmlar yaparak 
duşmanıa büıyti.k zayiat verdir. 
mişl.er ve Romanyanm. Yaş. Kös. 
tence şehirlerini ibo.mbardıman 
"tıniş'erdir. 

M.osk.ova, 5 (A.A..) - Bu sabah Sov 
yet i!ıtlliba.rat bllnısu tarafmda.n ~ 
ğıdakt tebllA' neşredilm1şUr: 

' Temmuz gecesl muhtelit cepheler. 
de askert vaziyette bUyük bir değişik. 
li.lı: olmamıştır. 

Kaııadalakaha. Murm.'\llsk ve Ka.re 
il berzahı istika.metinde kıtaıarmuz 

münferit dtl§ma.n birllklerile ça.rp~ 
mağa devam etmektedir. 

Boriııof • Vebomılsk istikametinde 
Berezlana ve Prut nehirleri Uzerinde 
ınubİı.rebeler bütün ~ devam etm:1t 
ttr. 

l.JU§ma.nın .ı:se~ uoıınnaen aen 
dine bir yol açmak ic;ln ya.ptığl tqeb. 
bUsler kıtaıanmızm ateşne muvatfald 
yeUe geri püskllrtUlmUştu.r. DUşma.n 
suyun içinde ve uelıriıı aahlllerlnde a
ğır ZSJ1ata uğra.m~tır. 

Tamapol clvarmd:. diln yaptığı mu 
vatta.ldyetsız harekeUerden 30nr& d1lı1 

man mühim tank tefekkUrilerile tanr. 
nızl&rıru Novbogr&d Volinsk .istika_ 

metine tevcih etmi§tiz. BiltUn gece ıu.. 
ts.ıanmız bu mmtakad& dtl§man tank
larmıı. muvattakiyeUe taarruz etmi§ler 
ve dllşmant ağır bir hezimete utta.ta. 
rak prka doğru Uerlemes.lne ma.n1 

olmuşıardtr. 
Besa.ra.bya mmtakumda ta.nklaı:m 

bl.m&yesmd" mühim piyade kuvvetle. 
rile harekete geçen dtl§ma.n Prut neb. 
rini l:ılrkaÇ nokta.dan geçmeğe muvaf
fak ol.mil§ ve bu muvaffaklyetinden 
istifade etmek isteml§se de krtalarmı.t 
zı:n mukavemetlle ka?§rl~mıştu. 

Ta.yya.relerimiz dllşmanm hava mey 
danlarm.ı ve motörlü birllklt-rlni mu. 
va.ffa.kıyetle bombardıman etmişler. 

dir. Dılşman tayyareler! av tayyare. 
lerimizle yaptıktan muharebelerde a.. 
ğJl' zayiata uğramışlardıT. 

HenUz tan;a.mlanam.ıyan rakamla. 
ra göre tayyarelerimiz 4 temmuz gij.. 
nu 43 düşman tayya.re8l tabr'p etmiş. 
lerdir. 27 tayyaremiz zayi olmuştur. 

Yüzde iki yüz ihtikar 

yapan bir tacir 

Şarkt Afrikada Tobnık cephe. 
sinde topçu faaliyeti olmuştur. 
Mevzilerimize yaklaşmak istiyen 
bir düşman müfrezesi geri püs_ 
kürtülm~tür. Yangın üzerine halk sinema.. Taksimde Cumhuriyet cadde8inde 

Mihver tayyareleri Tobruk li_ 
man tesisatını ve Mersa Matruh. 
da kamptan mükerreren bom_ 
ba.rd:man etmişlerdir. 

Bingazi üzerine yapılan ve 
dünkü tebliğiımizde zikredilen 
hava akınları esnasında tayyare 
dafi bataryalarımız i' i düşman 
tayyaresi düşürmü.~erdir. 
Şarki Afrika.da münferit bir 

va7ıiyette kalan ve haftalardan 
beri mı.tha..~ra. alt:Dida bulıı.man 
küçük Debra Ta.bor gamiv.onu 
m~ yi~ kalmış olduğun., 
dan doli!'ft teretli şartlar altında 
teslim olmuştur. 

Galla. ve $idama mmt.ab.sm
da S(lft dereM rn~ iaşe şart_ 
kın arumıb. ~Rm&ıı. her t:araf· 
tan dlqıman t.a.arnıdarma mm'tlZ 
tl&n ve bnmn fem.bft yilzün-
4en nal:lyat temin edem.iyen kı. 
tala.nnm ._. bir kahraman_. 
11.kla ~~devam 
*8e't• 

dan kaçışmış ve hemen yetişen otomobil ve elektrik levazımatı sa.tan 
itfaiye ateşin harice sirayetine Dikra.n Ke~işyan adında blrlst, 200 
meydan vermeden a.te§i söndür . kurui:ı satılması icap eden bir nevi 
müştür. otom:>bil Aletini 500 ku .. uşa satmış, 

Yapılan tahkikat sonunda si dUn asliye ikinct ceza. mahkemesince 
neımanm sigorta.ı oldu?;u anla: 25 lira ağır para cezasma ve 7 giln 
~ılın~ ve makinıst Salih yaka.. 1 de dükkd.nmın ka.patıımasma mahk<lln 
l~a~~ hakkında ta.kiıbata giri. ı edilmiştir. 
şilrnıştır. 

As!TLE YÜZÜNDEN VE 
()MUZUNDAN YARALANDI 

Z e y r e k t e 7 num~da 
oturan Siirtli Hwı.di adırda bir 

tki top kumaş çalan 

kadın mahkum edild~ 
hamal. dün. Çiçekpazarm.dan Meliha ve Zeliha adında iki kadın 
Mustafa Balmumcunun bir da birkaç gUn evvel, Sultanhamrsda. 
:macana as!tini 'l'Ötürürken, şi~ 

1 
(Yün.pek) mağaz::.sma giderek. bur. 

sanmıtı yüzünden birdenbire !ardan Zellha iki top tatta kum&§ çaı_ 
patlamıştır. ! mış, kaçarken ya.ka.lanmıştı. 

Asitler hamalın vücuduna dö. 1 
Hemen cUrmUme~hut UçUncu sulh 

külmüş, ylizü ve cxnuzu yanarak ceza mabkeme-ıne vcrile:ı hırsız ka
~lanm.n::tır. 1 dlnlarda.n Meliha suçu sabit olmadığm 

Haındi ifade veremez bir hal. dan beraa.t etmif, Zeliha. ise üç ay 
de hemen Cerrah-paşa hasta.ha.. :ın1ldd~tıe hapse mahkfim edilerek he-
aeB!ne bldn'!bnıştır. men tevkil olunmuştar. 

- --· ...._ *"- ~ -- -

Ablukanın Amer· -
Uzun menzilli bombardıman · kaya leSil'i 
tayyarelerinin kullanılmasıri- A~erıKada bazı 

• • sanayı ınKışata 

Havacılık 

dan ne gıbı faydalar · başladı · 

elde edl•ı b•ı• ? Avrupa harbi ve ıngiltere-e · 1 ır • n nin AV'rtıpa kıfasma yaptıgt 
abluka, Amerikada ihmale ug .. 
rryan bazı sanayiin inkışahna 
se.uebıyet verdiğıni soylcrsek 

(Baş ta.rafı 1 nclde) 1 Ta.ranto baskm.ı Brita.nya b<ıva-
bilhassa. baskmdadır Bom.bardı • cılığmm üslerine uzak ve fa.kat 
man t.a.yya.reclliğ:i. t~a:rn.uı sila.hı.. Yunan üslerinden yaptığı ve mu.. 
dır ve uzun mei:ı.zilli olaııla.rinı ter. va.ffak old1:ğu bir a.km~ .. • ttaL 
cih edecek olursak, aynca bir de yanlar İ.ngillz tayyarele:ırun Ta
baskm imksnlannı ele geçirmiş o.. rantoya ka.da.r geleceklerıni tas:P. 
la.cağız. lal', fa.kat ihtimal vermezlerdi. 

Gündüz gözüyle muvaffak ok- Bu baskm.m muvaffak neticesi, 
nam.ryacak mtida.faalı hedefler ü- muh~ka.k ki Büyük Britanya im
zerinde gooe b:ıskmla.riyle netice para.torluk tayyarecilerinin pro. 
almak düşünce.sini kabul 'ett~ğimiz ~lı ve çok bilgili sevk ve ide... 
glbi. fullerden çok uzak mesa!elıer,. resıyle umulınıyan bir anda. ve 
deki hedefler üzerine baskm yap.. zama.nda taarruzun yapılmış olına. 
ma.kla da. muvaffakıyet elde edil Sidrr,.. Burada uzun menzilli bonı. 
bilir. Fakat; bu uza.k mesa.feLeı-C: ~an tayyareciliği kullaıulm.ış 
den bombardıman uçU§ları, gece degıldir. Fakat tayyare gemileri 
taa:rruzlarmm. nispctt;ın kolay olan uzaklardan gelerek bu limana so
Seferleri yanında çok büyük güç. kulnıuşlardrr... :rar~todaki ba!!kr.. 
lüklcr arz.eder nın beDZer netices ni henüz h.i.ç... 

U:ı:ak mesaf~erden bomha.rdı.. bir deni7Je ks.rşı: hava basknı.ı ya_ 
man, hıem t.a.s.rnız eden ve hem pam~tir. 
de ~ uğrtyan. jı;;in karş:ılıklı ~yle .olmakla.. beraber, yine 
tehlikeler a.rzeder. Kısa. mesafe. lngılizlerın. Uslermden 3200 kilo. 
lerdcn ltalkfl!'&k tek veya e:İı ziya. metr~ mesafedeki Danzige olan u. 
de ilri müda!&a. hattını a.şıria.k ve zwı menzilli , taamızlan, hiç bek· 
her zaman için dlişm.an taa.rruzlıı... lenmeyen bir zamanda başarılmış 
rmı bekliye.ıı. bir nımtab.yı bom- ve halk. a~mda. şaşkmlık baş • 
ba.rdmıa.n ·etmekle. uzaklardan göstermıştir. 
yorgun gelen. ve hedefine kadar ~~ mesafelerden ve tahmin 
birçok müdafaa. vamtalariyle çar. ~em.ııyen şehirler üzerine tevclh 
pışa.nı.k kendine yol açmağa ça.lr. edilecek bombardımanlar t.a.a.rruz. 
§an ve bin ın.üşkU.lAtla hedefine lan muhakkak ki, beklenen bir 
va.ran bir taarruz a.rasmda fark o. ta.a.rruzun tesirindeın çok fazlasını 
la-cağı tabiidir. ya.par.: Bu ma.ksatla., İngiltere ha. 

va.crlrgmm l.1zun menzilU bo:mbardı 
man. ta.yyareleriyle ha.vacılığım 
takviye etmeğe ça.hştrğı görülmek 
tedir. Alm.anyanm böyle bir ha • 
zırlığa ihtiyacı yoktur. Çü.nllU e
lin.deki tayyarelerin hareket sia 
l&rr, işgal altmd&ki hava üsıeruı: 
den kalkarak en uzak hasmı he • 
d?flerini boml>alıya.cak kjfa.yct.te • 

Düşı:mm fuılerin.den ilç, dört bin 
kilometre meısa.fede bulunan ve 
uzun zaman, taarruza. uğra.ma.k 
§Öyle dursun, üstünde keşif ma.k· 
ea~yle bile hasmı t:aıyyareslnin. uç
tuğunu gömıiyen bir sanayi mm.. 
taıkasma. ya.pilaca.k baskm. büyftk 
~ şaşkmlik ve panik uya.ridıra.bl. 
lir_ Beklenen bir tehlikenin he.. 
yeıcan.Ue, beklenmiyen bir kazanm. 
meydana geti~ileeeği paniği. mı:
Jra.yese edebilirsinfz? .• 

Ufak bir örnek ala.rak uz9lrlar. 
dan tevcih. edilecek bir ha.va bas.. 
kmmm teelrini tebarüz ettl!Ebil!
ris.-

· Suriye~e · 
MUUafik kuvvetler 

Beyrula 16 
kilometre yaklaştı 

Kahire, 6 (AA.) - Suriyede 
ilerliyen müttefik kuvvetler Bey~ 
nıta 16 kilometre yalclaşın.rşlar· 
dır. 

Kayba mevkii zaptediimiştir. 

dil'. . 
Uzun menzil, umumiyet itibarile 

yakm mesafelerdeki gece . baskın· 
Ia.rı ve ondan çok daha fazla te. 
sir eder ... Ve hasunlar bu hususa 
ehemmiyet vermeğe mooburdur 
Ia..r. • • 

A. ŞARKLI· 

General Vavel 
diyor ki: · .--

Rus - Alman 
harbi 

. Bize geniş bir 
nefes aldırdı 

İngiliz tayya.releri Baleıbek ha.. 
va. meydan.mı v: Beyrutu yen:.. General Vavel Hin<listana gtt-
den bQnıbardıma.n etmişlerdir. meden evvel bir gazetecinin muh. 

telif sualledne cevap vermiştir. 
ŞAMDA HAYAT General Haıbeşista.ndalri harekA.tm 

Şam s (A.A..) - Şamda tabi! ha.yat artık tamamen sona erdiğini, Ha
yeniden teeSl!Üll etmiştir. Avuatra.ıya. \'eşistan.da harp başlamadan ev
buğdaymm gelm~l 18.§e bakımından \Tel 2CO bin İtalyan askerinin 
va.zıyeti hayli düzeltml§Ur. MUnaka- mevcut bulunduğunu söylemi;tir. 
le ve telefon muhaberatı tekrar ~la. G~eral Su~iy~ va:ı:iyeti hı..kkm 

hi~ te hata etmeyiz. , 
Mesela 1sveçten gelen çelik 

tozu artık Amerıkaya ihraç o .. 
lunamadığmdari Amerikada 
derhal günde on ton çelik to
zu yapabilen bir fabnka mey .. 
dana getirilmiştir. 

1939 sertesinde Amerikada 
Vermut istihsali ( 7 49 l 00) 
hektolitreyi bulınu§tU, bu içki• 
nin yüzde doksanı Fransa
dan gelmekte idi. 1940 f ran

. sa. ve İtalya Amerikaya ver
mut ihraç edemediklerin
den Amerikanm 1931 de 
164 7 4 7 gaoln vermut yapan 
fabrikası 1941 da imalatını ÜÇ 

misline çıkarmıştır. 
Holandanın işgaliyle de dün 

yanın en büyük cam ışleri fab .. 
rika3I ihracatını durdurmu§ ol .. 
duğunda.n Amerikan alimleri 
laboratuvarlarının ihtiyaçları
m karşluyamamak tehlikesine 
düşmüşler ve Amerikada der• 
hal muazzam bir cam qya 
sanayii kurulmuştur. 

Sigara kağıdını, Amerika 
F ransadan temin eder ve bu .. 
nun için F ransaya senede dört 
milyon dolar verirdi. Bugün İ· 
se Amerika stok sigara kağıtla 

rile iktifa etmektedir. 
Amerikan ev kadınlan. Çe. 

koslovakyanın, Isveçin, rlo
landanm ve F ransanm pörse• 
!enlerini kullanmağı daima-ter .. 
cih ederlerdi. Amerikan pazar• 
larına her sene Avrupadan · 
,,, ... ....... .. .. ,.. . .. ~ 
gelirdi, ablukadan sonra Ame• 
rikan porselen fabrikaları ima• 
latlarmı üç misline çdtaiarak 

' ihtiyacı karşılamağa başladı " 
lar. 

Amerikada muazzam mik· 
tarda paprika kullanılmakta • 
dır. Senelik sarfiyat dört bu• 
çuk milyon kiloyu yakla§miık
tadır. Harbe kadar bu paprika
lar Macaristan ve ispanyadan 
geliyordu. Fakat yedi sencden
beri Arnerikada yetil)!ebilecck 
bir cins paprika arayan Los 
Aceloslu bir nebatatçı niha
yet bu tohumu bulmu~ ve ôll 

sene 1 20 bin kilo yetiştirmit• 
tir. Kilosu 3,.5 dolara satılan 
bu paprika Macaristan papri• 
kalanndan daha iyidir. 

mıştu. He.rlçle telgrat muhaberatı da şoyle demıştir : 
temin edllmi,.t.J.r. Genera: Vilaon Şamı 1 - Suriye işi ağır gidiyor. Fa- Eve sarhoş 
son ziyareti esnaaında surtyeye istik.. kat çok geçmeden Vlşlnin nıuka 
ıa.ı vernecett vaadint tekrarlamış ve vemetıın kıracağnnm limit edfyo- gAlen b1·r1·51· 
askeri harekA.t yapılırken halkm du.. ruın. Garp çölUnde ise vaziyet -
rumundan memnun olduğunu Suriye . ümit vericidir. Almanlarla !tal- K b • 
hükftmetiııe blldlrmi§tir. Surlyede j yanların. yeniden bir taarruz te. apıyı Iraz geç açan 
Fransızlarla İngilizler a.rasmda tam şebbilsli.nde bulunacaklarına dair . karısını 
bir l§blrliğl ya.prlacaktır. · I h';.:-~kı:;b,•ln orta ,.,k- 1 Muhtelif yerlerinden 

Vtşt TEBLtGt taki harekata ne dereeeye kadar 
Vi§i 5 lA..A.) - 00n ne§redllen müessir olacağı sualine general ag""ır sure'te 

şu cevabı vernıiştir· l 
Fransız tebliği: Son 21 saat içinde I · 
umwnl vaziyette hlbir deği§iklik olma .- ~us • Alman harbi bize yaraladı 
mıştJ:r. Dün gece Cezzlne mmtaka. şliphesız geniş ·bir nefes ald~rmış 
smda. Avustralya kıtaları bir bUcum tır. Almanlar orta şarka gelmlş Bc.,,ikt<> .. ta ŞenJ1~deded- çn··1 

olsalardı Çok b.. ..k lukl ı y _,, •• " ~.,.. 
teşebbUslliıde bulunmu§lardİr. Muhare uyu zor. ara mekiği soka.,tmda 6 1umarad& oturjLtl 
be devam etmektedir. Delrzor garntzo :1ıı~ o~a:lütk. Netice bak.. Rrza adında birisi evvelki gece kendY 
nuna karşı Ueri harılteti yapan ıruv. a bU: ~ey söylemek zordur. einl bl!emlyecelt derecede sarhn.. t>ıf 

tll bir tn · . Bunun gibı Alma.nla.rm Kafkasya- "" ve gılız mowrlU teşekkUller ya ve oradan h . istik t halde eve gel.mi§ ve kansınm kapı)'İ 
mUdıı.filerin mukavemetine rağmen g 'drceklerini ~ etrn:;ıe :e biraz geç açma.sına llinirlenerek' ~ 
adetçe fuıtünlUğü ısayesind~ bu §ehri mü§küldüı-. Milnaka.le ve diğer ı np çağtrmağa başla.mıı:ıtrr 
ihataya muva.ı:tak olmuga benzemek. zorlukların bu harekete imkA.n bı- Rızanın geç saa.Uerde ve sa.rboş b!f 
t~dir. DUn gece !ngUlz ha.va kuvvetle. rakmama~ı · da. miıhtemeldir halde çve gelmealııe esau.ı sin~rlenelJ 
n Beyrut Uzerlne bUyUk çapta tnfilAk l _ Radyo gazetesinden' _ Ay~e. koca.smm Ustel!.k bu t;:tıtllrJerl-
bom 'bo.lan atarak ~hrin muhtelif ma. ne taha.mmUl edememi§ od& aynı ta~ 
hallelerindekl umum!' bina.ııırm ve ev. da mukabele etmtşt.ir. 
lerin ııl.etematik. tarzda. tahribi.ne ~ l ~nın bu ıı.ıukabeles'.ıt• f~& 
va.m etmişlerdir. Ma.dd1 hasar çok be.. rin!n bildirdiğine göre, Vışi hat. halde kızan Rıza, brça~r çeJı.crel' 
yUktUr. tn.ııan zayiatı da vardır. Cebe- larIIlill gerisinde mühim sabotaj kadmcağmn Uzerine a~. onu ~ 
lidUrtızün merkezi. Sllveydiyed• heTgUn . hadiseleri olmaktadır. Beyruttan C1.1dunun muhte.lif yerlertnden ıı.P 
tayyareler va.atta.aile bom• umu Rayak'a giden bir trene bomba. surette ya.rala.mıJm. 
yapıl:naktadtr. atılmış ve mühimmat yüklü va. Ayşenin feryadına k<JtSll zabıt& 'tile

V!Şt HA TLART GERİSİNDE 
SABOTAJ 

Londra, 5 ( A.A) - Röyterin 
Beyrut sahil yolunda.ki muhabi. 

gonlar tahrip edilmiştir. Bevrut murıan, ca.rih kocayı lt3.nlı bıçağıJt 
radyo i~tasyonu da tahrip ~il yakatamJŞlardtr. 
mi' ve Vişi tebliğlerinin küciiık Yaralı kadın, tedavi edtt~ek ur.re 
~ir mUrsile ile verilmekte oldu. Beyoğlu ba8taneeb:uı luldJrllııtış, B-

1
' 

gu anla.4almıştır~ .za haklmd& takibat& bellıam~ır. 
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Haşmetmeap ! ben 
Polonyallyım, Rus değilim!" 
~loıa1a1ı vata.npen·er ve bu 

llGlı Wsnn ytibok musiki ti&t&tJa 

l'uldan Paderevsld, blı'kaç gün ev
~ ilaJata gözlerini kapadı. O, 
~e ses ve renk veren, musi
~ dUe geUreıı bir artist olduğu 

~ ağlıyan \'e hıçkıran alemlııe 
daldı. Dalma genç kalan nıhuyla 

sa.nat nefiselerl, seyyal ve cevhe
rin nağmeler ibda etti, 

Milli kümenin son haf ta maclarznda dün : 
--- swwwaı _... '- -awwws -2- awwwa ---=- .___ ._. Jt ,__. ıwwwı .... -------,--

Bi~ gün en·el baka aleminin 
kapısından giren büyük URt.adm, 

Çar ikinci Nikolaya verdiği cevap 
ç.ok meŞbnrdnr. 

reaerbabçe Maskespora 3 • O e 
'11 bir diplomat, kalitesi 

~ hlr rdyast idi. Fa.kat her teY 
-..:;;.eı. af.eoll ve asll bir vatan-

Galatasaray Barblye ile ı.ı ber 
~ ölömtt, dünyanın her ta· 

'aflllda tees&tırle kaqılaııdığma 
~ Yoktur. Fakat, ne yazık ki, 

Paderevsld, g~en dünya har 
binden evvel çar ve haneflana men 
sup kimselerle, ssray erkim ,.e 
bükfunet adamlarına bir konser 
verdi. Ve bütUn !'Wlnat inoeUkJerfni 
gö!d'~rdJ. Çar, konserden sonra eH 
nl uzatarak Ü!'ttadı t.ebrlk etti: 

Bugünkü maçında Galatasaray berabere kalır pega mağlup 
olursa milli kümede 3 Üncülüğe düşecek! 

klıbbede bot bir seda bırakıp, 
~ ~eme ~n bu büyük u 

F. B •• :&IASKESPOR: 3-0 1 sonra yerini alıyor. 
Milli kti.menin son haftası An- Oyunun .son dakikala.rr yakla • 

karadan Maskespor ve Harbiye. şıyor. Art.Ik Maskesporun bir ı,ıcy 
nln 1st.anbula yaptıkları deplas.. yapması beklenemez. Neteklm i. 

'-Uıarın ölü.mü hakkında, btiti.ın - ~lö!>yö P&dere\skl; Rusya, 
""- dlbıyau duyduğu yesl ,.e a.- cocukJan &.ra8mda sizin gibi bir 
elJI hüddyıe tebariiz cttlrememlş, musiki dehasmın bulunmaslle gu.. 
~ ve asil kıymetler ilemlnln mr duyar. 

man maçla.riyle geçti. yice de yavaşladılar, 
Günün ilk ka.rştlaşmasmı Fener.. 2 dakika sonra oyun Fenerin 

bahçe ile Maskespor takmılan 3..0 galebeısile neticelendi. 

.... Tail lb&teml, top &e&lerl, bomba Paderevsldnin dudaklannda ma-
16ı1utö.1ert ve nihayet bütün dün- nalı bir tebessüm tomurcuklandı. 
~ mtırap sesi arasında boğa- Vakarla şu cevabı nrdl: 

kalmıştır, - Fakat ha§metmeapl Ben Po· 
Paderevskf o insanlardandır lı:i, lonyalıynn, Rus değilim! 

'8ıl ÖldükJeri zamao baya.ta do " Erfe.q günü, radercYski, bir 

ftrJaı.. daha dönmeıoek kaydiylc Rmiya 
1914 • 1918 savaşmda, Lehistan hudutlarmdan ~ıkarıldr. 

~!' lattbJ&dıom zincirlerinden Eylemez irası hüsn, a.raylljı bet 
~nı kurtarınca, LehJller, Pa - tinetin, 
~Vskiyi ba.slanna getirmişler, Zinet olmaz ma.ra, cndammdalri 

yaptılar. Tak.mılar sa.ha.ya §U ge.. 
kilde çıktılar: 

Maskcspor: 
Refet - Melih. Neodet • ~a.t, 

Osman, İbrahim . ömer, Celil, 
Mehmet, Ahmet, Kenan. 

Fenerbabçe: • 
Cihat • Murat, MU8D1111er - O. 

mer, Zeynel, Aydın - Rebii, Naci, 
Naim, Ya.'.:'&r, Kadri. 

Oyun başlsr başlame..z Fener 
bir korner kazandı. 

~tıtrel<il yapmışlardı. Sonra -
"- da il.Ufa ettL Tekrar musiki 
cltisıYasınm rookll, cUnbuşlü, oy. 

Kornerden gelen topu Kadri ka.. 
fayla Maskcspor ağla.rm.a sokarak 
oyunun ilk golünti yaptı. 

rıa.kşü nigar. Bu golün arkası gelecek za.ııne. 

l,AEDRI 
derken bilakis Ma.skespor açıldı. 
Hatta. oyun üzerinde hissedilir bir 
hlkimiyet de kurdu. 

fl.~ -~ Fakat hücum hattmda lyi bir 
· /İ .fl.c J ~ . > ~j·~,İ:1~ t' )f ll/IWtf~gzf z/:l•·ı'' f il~ 1. anla..,~a tesi'3 edememeleri yOlıl1n. .. ;ı. ·~ >• ' ,,.. .... _fi .~A ı ~:- I• A ' den gollük frrsa.tlar yara.~r.. 

... ":""A~' ·44~· --... ~ ... ,:,,,~;,, _ lardr. 

Aıitoni Edenin tayyare- Kadınların hakim 36 ncı dakikada aoldan bir J"e. 
•ini kim idare ediyor? oldukları cemiyet ner hücumunda, Na.cinin aeri bi.r 
t-- Amerikan profesörlerinden hücumu esn.s.smda Mas:kespor kale 

'11-.... ~iliz hariciye nazırı Antoni Ja.k Hanni dünya.da kadınların ci.sinin yersiz bir çıkJ§ı kaleyi boş 
~ Alınanl Balkanl ta.. bı:ralnyo{'. Nacinin çektiği şüt Fe. 
ltruz arm ara. • erkeklere h.ikim olduklan cemi. nere ikinci golü kazandırdı. 

G. S. - HARBİYE: l·l 
Günün ikinci maçı, Harbiye ile 

Galatasaray arasında oynandı, Şa 
zi Teuanm idaresinde yaprla.n bu 
maça. takmılar ~u kadrolarla çrk. 
tılar: 

Galatasaray: 
Osman Faruk, Adnan - Musa, 

Em·er, Salim - Sali.bt:ddin, Bü
lont, )luı.t.afa, Eı:ıfak, Mehmet Ali. 

Harbiye: 
Bedri • Hayri, Münir - Nahid, 

Abdi, Suplıi Ali, Mustafa, Ertuğ
rul, Sabahaddin, Kemal 

Oyuna Galatasaray başladı, Fa.. 
kat, Harbiye müda.fa.am bu hüc11-
mu geri çevirmekte güçlUk çek. 
medi. Devrenin daha ilk dakikal~ 
rmdayız .. 

Harbiyellıer düzgün ve enerjLlt 
bir oyunla Galatasaray kalesine 
iniyorlar. Bu arada Adnan bir fa.vl 
yaptı. Vaziyet ook nazik. 

Frikik tam 18 üstünde .. Stkı bir 
§Üt. San _ Kmnızı kalesi allak • 
bullak oldu. Fakat Haribiyelilcr 
bu frrsattan istifade edip netico 
alamc.dı:lar. Devrenin ilk daldkala. 

rmda HarbiyelUer düzgün hücum. 
la.r yapmağa muvaffak oluyorsa 
da yavaş yavaş, oyunun şP.kli mü 
teva.zinleşmeğe başladı. Her iki 
taraf da ha.smmı iyice sıkıştırıyor. 
Gala.ta.sa.ray üst üste biri Sala -
haddinde olmak üzere iki firSat 
.kaçtrdı. 

Bu.gün. sarı kırm!Zllılal'da umu. 
mi bir tutukluk var. Harbiyeliler 
bundan istifade e.bneğ'e çnll§ıyor_ 
lar. Bu arada sağanak halinde bir 
yağmur, tabii açık t.ribUnlerden de 
kapalıya do· ı bir hücum başladı. 
Oyunda büyük bir heyecan ve 
zevk yok. Ma.a:mafih, Galatasaray, 
hası:mlarma nazaran çok daha tec 
rilbeli ve teknik olduklarından, 
yaptıkları hücumlar şahsi olarak 
kalmayıp randman verecek bir ma 
hiyette oluyor. Halbuki Haı·biyc • 
liler, sırf şa.h6a dayanan bir oyun 
oynuyorlar. Bu ara.da Salahaddin 
çok güzel bir iniş yaptı. Fakat iyi 
bir pozisyona. girmek için çalım 
ya.pmağa ba.jladı ve topu kaçırdı. 
Galatasaray nispeten o~'1lnunu Har 
biyeye kabul ettirmlıı bir halde oy 
nuyor. Bilhassa Eşfak bUtUn hU -
cum hattının belkemlği. 

Başladığındanberi Galata.sa _ 
ray hflltimiyetinde geçen oyunda 
hticum b:ıttmm Harbiye kalesini 
yokhyan bir şütüne bile raslıyama 
drk. Halbuki 25 dakika geçınis 
vaziyette. Bu şekil devam eder -

sc, golü bir şans eseri olal-ak bek 
!iye.biliriz, fazla değil! 
Yağmur kih dinerek, klıh sıkı 

bir sağanak halini alarak devam '('. 
diyor. 28 inci dakikada Ha.rbly:c 
bir korner kazandı. Fakat netice 
yok. 

Harbiyeliler açıldfüı.r. Şimdi on 
~ hücumda seyrediyoruz. Bu 
krıtik anlarda Galatasaray müda· 
fa.ası canla başla çalı;:Jyor. Galata.. 
.sarynı ilti a.çığuır Harbi;~ler iyi • 
marke ediyorlar. Bu şekilde Ga • 
lata.saray hücumları inkişaf ede • 
miyor.Sekiz dakikalık Harbiye ha 
kimiyetindcn kurtulan Galat.iısa • 
rny telaar ağır b:1Smağ:ı abn{iladı. 

Devre golsüz berabere bit.ti. ı 

tKt...'°Cl DF;VRE 
Harbi;~liler ba§ladı. , 
Galatasaray ciddi bir hücuma 

geçemeden Harbiyeliler Gnltı.t.as:ı. 
ray kalesine ilk tehlikeyi tattır _ 
dıla.r. Sol açığın sıkı şiltünü Os • 
man plonjonla. kurtardı. 7 nci dn
kikada Galatasaray müdafaası hii. 
cum eden sol açıkla meşgulken ar 
kalannda ofsayt vaziyetinde bek _ 
liyen 3 Harbiyeli topu kaptı. l 
Jcrindcn SabJlıa.ttin topu Osma -
nın kollan arasından Galat.asuray 
kalesine soktu. 

Bir, iki değil, üç ofsaydın Şa. 
zi gibi bir hakem tarafından gö. 
rülememesine hayret ettik. 

giin}, etmesine tekaddüm eden yeti bulduğunu iddia etmekte Mağlup vaziyette olmalarına. 
• k er zarfında. Balkan mem.le. dir. Filhakika en küçük bir ce rağmen Maskcspor h'ç de zebun 
.. ..:i~de mühim teşebbüslerde miyet sa.yılan ailede kadm erk; bir tarzda oynamıyor. BilAkie o • At~arışları 

13 temmuz pazar 
günü başlıyor 

Koşuların başlama saati 
15 ten 16 ya çıkartldı 

Bu ofsaydin görUJmemeslııde 

yan hakem Feridun Kılıcın da bU. 
yük he.tası vardır. Hakem ona ba 
karken o da ofsayt olduğuna dair 
bir i~ette bulunmadı. 

• 

• 

. k 

r 

n 

. llndu. Birkaç defa Yunanista. W• • tı hAı.. di yun Fener rusrf sahasına yerleş. 
~ t?e}di. ttA bu . • gme UlJl~lY~l".e ~ı.m r, aıma, miş btr manzara anediyor. Mas • 

r :"~U~i. &a zıyar~lft . ·"!,~,,."' n"!1V!'t- n- :k~ hük· - ,. ___ , ,.,_ __ _.__ 171 
lı,,fjuı. • .. .. muııoe değildır. Profesor J~ eWnla.rm.da Fener müdafaam c:ıd. 

.. ıer Antonı Eden butun bı, Han ., . k_,ç te+..,,.;a ld w di t~"'lik ,, tl t ""'· . . nı run ...,....e ............, o ugu uu cı.>er a a. ryor. 
-:.ra.batlerı tayYare ıle yaptı, k' .... m.. · tte :.:ı~- Golden sou:a 5 dakika devam 
diy..a....:1. '-°'tii ...... ı...~~ u-.u.n cemıye l'W.le resnıen 
ta.'lf.vuı ıriz ki ~ n s>..........., a!ı kadınlarm elindedir. e?en. bu hik~miyet birden silindi. 

tnda Akdenız havzasıooa B k .. ük . t N'• . 'd Şımdı Fenerliler daha ağrr bas -
dOrt dönd" u uç cemıye ı:ıena a mağa. başladılar. Dovrenin bitmesi 

'l'a ~l ılan bu se a yaşayan lbo kabilesidir. Bu Çü ne ı dakika. kala, Mn.3kespor htk-
hatı y,yare ~ e yap . Ed ~. • çük cemiyette görünüşte kadın lerin.in falsolu lbir vuruşundan top 
•- erde Mıster antonı en ın \ 'kt'd ki' d d -·ıı iki Fen.er mulhaci.ıninin önüne düı;'4Yyares· . i.da.re etntiş olan ar ı ı ar mev ın e egı er. tü 

l>ilot L. ~ isminde bir tn. ~. r ~ ~ ~. 1 e r h a ~ i ~ ,,, Sen vura.caksm ben wracağıın 
tı1i.~:- f kalı:.~ enteresan gıbı gorunurler, faıkat bır diru tereddüdü başlamak üzereyken 
ı.., -.ur ve ev wue ~,;J t · · 'bah' ı · d 'lir §absi . ç~nk .. ı Be a.ue sayesmde ıaşe ıs erın e Kadri işi tamamladı. Ve Fener • 
~ ~ettır. .. u ~ '' . bütün Mkimiyet kadına geçer, bahçe devreyi 3..0 galip olarak 
~ dan. dogruya d yy:ı:i1• O kadar ki kadın kocasından şi_ bitirdi. 
"'-"- DJ, Parıs Sor'bon a . kayetçi olduğu takdirde erk.eğin 
"czt; tahsil ettikten mada Berlın i . . . ' . -
~· • edeb' t fak"ltesini ~mı yarıya ındırır ve eger 
de ıtesı . . ı.y~ u nebi erkek ıslahıhal etmez!e iaşesi 
~ikınaı etmiştır. Bır çok ec A tama:rnen kesilir. Bu takdirde er. 
~ k~, fevkalade ~lu_ keğin yapabileceği yeg3.ne iş 
~ tlıdır:. Göte. h~~ bır te- başka bir kadın bulmaktır. Eğer 
l" \'e nıuteadcltt etutlerı vardır. bulamazsa açlrktan ölmeğe mah_ 

itkat Benet Fransa ve almanya kfun olur. 
~ :n ~k ~ebiyat fakülte. lbo kabilesi ahalisi arasmda 

litıı ikmal ettıkten sonra. tay- genç kızlar pek erken nişanla. 
~eciliğe. be~es etmi.5 ve ~~- mırlar ve evleninceye kadarerkek 
;mneı !bır yılot olmuştur. Sıvıl kızın ailesine her sene muayyen 

ot olan Benet bilhasıa ıece bir para vermeğe mebur tutu 
-q~~armda. ~ mahirdir. , ıur. Evlendikten sonra eğer ka

~erikalılar Avrupaya 
acıyorlar 

1
• Anıerikan kadınlan Avrupalı. 
o.tın çektikleri rztıraplara la. 
~Yt kalamıyorlar. Bütün Ame. 
IJtWa Avrupadaki harp felaket. 
~leriıae yardım için üç bin 
~ merkezi teşkil edilmiş ve 
~ ırıerkezlere Avrupaya gönde. 
~ek üzere 8,309,805 kat elbise 
\>e 21,446,100 ecza torbası ha. 
~~ıştır. 

dın erkekten memnun kalmaz ve 
baba evie dönerse erkeğin sene. 
lerdeberi verdiği para geriye ve
rilmez. 

Beden terbiyesinde 
bir tayın 

Beden terbiyesi İstanbul mü. 
durlUğü.nde §imdiye kadar bl r 
servi:! halinde idsre edilen mü· 
kellefiyet i5ler:i, yeni teşkllA.t mu 
c.ibinee bir mtidürlUk haline ifrağ 
edilmiş ve bu şube müdürlUğüne 
de 'emekli kurmay yüzba.şr Ha.y
rettin getirilmiştir. Yenı mUdür, 
dünden itibaren vazifesine başla-
mrştrr. 

tKJNCt DEVRE 
Fener b~ladı. Hemen birinci 

devre sonunda.ki hakimiyeti kuru
yorlar. Dört dakika devam eden 
bu şekil mütevazin bir hal aldı. 

Fener, ~-'l lık galibiyetin ver. 
diği emniyetle daha rahat oynu -
yor. Fa.kat bu rahat oyun kale ö
nünde büyük tehlikeler çıkma.sına 
mAn.i oluyor. 14 üncü dakikada CL 
lıadm bir ç~mda topu bloke e
dememesi az da.ha Fenere bir go.. 
le mal oluyordu: kalenin önrı ka • 
rJŞtI. Çekilen §Ütü direkler geri 
çevirdi. Nihayet top uzaıkl.a(l8.bil • 
di. 

Biraz sonra Fener kalesi tek • 
rar ka.rı:şryor. Fa.kat Maskespor 
muhacimleri burulan da tsil!ade e. 
demediler. 

Oyun birinci devre eonuna nis
petle da.ha seri ve biraz da favllii 
cereyan etmeğe başladı. 18 f.nci 
dakikada Reblinin falsolu bir fri. 
kikini Maskespor kalecisi güzel 
bir plonjoonla kurtardı. Her iki 
taraf hücum hattmda da bir par
ça bile anlaşma olmaması zevkli 
bir mac; seyrine mani oluyor. 

Oyun ortada, oyuncuların biri. 
birlerini itip kakmaları, favl yap
maları arasında geçip gidiyor. 

33 üncil dakikada uzun bir müd. 
de.ttenberi fasılasız favller yapım 
Ma.skespor sağ hafı yine arkadan 
bir çelme takryor. Hakem bu sc. 
fer kendisini çıkardı. 

Vaprlan tahminlere göre bu 
~ cemiyetlerinin gayreti 
~ beş milyon iş saati ve beş 
::.:Yon dolarlık bir iş tutmakta_ 

· Jersey Siti'de Hudion ırmağı 
~tindeki rıhtmıda bu faaliyeti 
t bin metre murabbaı bir y~r 
~lıhnaktaeır, ve her gPn Amerı. 

Ma.skesporlular sanki bunun a.cı 
'""p fakUltesl tarafından açılma.ama snu ıkarmak . ti l 'b' u , ç ıs yor arml§ gı ı 

cvve.ıco karar ver.len dl§ tababeU ~- üst üste kastı vuru.47lara başladı. 
klmlll kursuna bir müddetten beri ka. ı ıar. Halbuki nekadar yanlış! Bir 
yıtıar yapılmaktn idi. Fakillt.e del;an. 1 gaye peşinde kO§&rak oynadıkları 
lığı kur~un yarmdan itibaren başla- ZB.!nan da.ha iyi ve hattlı oyuna 
masınn karar vermiştir. Kursu profe. da.ha ha.kimdiler. 

Diş tababeti tekamül· 
kursu açılıyor 

an lnzılhaçı vasıtasiyle A vnı· 
~aki felaketzedelere gönderi• 
'<:rl 300 ton eşyanın gemilere 

~2~Urulması için elli kişi mut. 
-...ısu salışmaktadır. 

sör Ziya Cemal AluJOy iC:are edecek. 35 inci dakiada Maskespor kale· 
Ur. ci.-:;i miaesine bir kafa yiyerek sa.. 

Şinıdlye kadar kursa iştirak etmek hayı ~er~etti. 
üzere pek çok diş tabibl ve di§çi mU.. Şimdi :Maskespor 9 kişi.., 

· racaa.t elmı§ttr. Teda.vi edilen kaleci ~ dakika 

Gittikçe şelırlınizde de meraklı 
sı artan at yarışları 13 temmuz 
pazar günü başlıysak. Her sene 
şehrimizde altı hafta olarak ya
pılmakta olan koşular bu yıl ge· 
rek sayın valimiz doklcJr Lutfi Kır 
dar ve gerekse yükaek yarış ve m 
lah encilmeninin binunetlerile on 
haftaya çıkarılmış, ikramiyeler de 
arttınlmı'.itır. Bu sebeple bu yıl 
koşulara. fazla atm i.'.;tiraki de 
teınin edilmiş oluyor. 
Diğer taraftan Veliefendi at 

yarışları müdürlüğü de meraklı 
seyircilerin rahat edebilmeleri ıçin 

Türkiye futbol 

şamp ~·ooasma 

Beşiktaşhlar 
iştirak 

etmiyorlar mı? 

bazı tertibat alm.ışur . 
Müşterek bahis gişeleri ~ğ&l. 

trlmış, ve koşu saatinden evvel üı; 
hususi katarın tahriki temin edil 
miştir, Haber aldığımıza göre, 
koşuların başlama saati de 15 
den 16 ya alınmıştır. 

Yarışlara ~lama saatinm gn. 
nün da.ha serin bir vaktine alınma 
sı herhalde alakadarları memnun 
edecek bir hadisedir. 

Diğer ta.raftan mUştere.k bah· 
sin daha heyecanlı obna.smı tcmın 
için bu sene iki çifte, iki ikili ve 
bir de üçlü bahis yapılacaktır. 

ı Beden Terbiyesi 
İstanbul Direktörü

nün teftişleri 
Beden Terbiyesi Genel Direk . 

törlüğü İstanbul bölgesi direktö. 
ril Feridun DirimteJ:in rr!ıntaka 
beden terbi;y'OOi kltiplcrini tcfti.5c 
b&ıJlamrştır. 

Türkiye futbol blrinclliklerinr Feridun Dirim tekin dün yanm. 
12 temmuz cumartesi günU Ar.k 1 da nıiikellefiyct servisi müdilril 
rada b~laııacaktır. Müsabakalaı, Hayrettin, atletizm mütehassısı 
c:.ımartesi, pazar, pazartesi ve salı Naili ~foran olduğu halde saat 
olmak üzere dört günde yapıla· 14,30 da lspitalya bahçesine gele 
caktır. Karşıla..~ala.r Ankara, İs- rek Kazlıçeşme fabrikaları Blrlc
tanbul, İzmir, Eski.~P.hir bölgclerl· şik Gen~llk Klübü mükelleflerinin 
nin birincileri ile 1941 yıh Bur- talimlerini teftiş etmiş ve khip 
sa, Samsun, Seyhan grupları birin rei~i Ha.ga.n ile umumi kil.tı'bi Ha· 
ciliklerini kazanan takımlar ara - fi ve doktoru Nuri Bellerden ce· 
smda olacaktır. ıniyctin idari faaliyeti hakkında 

Müsabakalar eliminisyon usulil · izahat alarak bazı direktifler vcr
ne göre yapılacak ve mağlCıp o- mi tir. 
lan takrm şampiyonadan ihraç ~ Bu klübiln kadm mükellefleri 
dllecektir. de öntimUzdekl hafta tçcrsindc 

İşittiğimize göre, Islan.bul ve talhnlcre başhya.caklardır. 
milli kiline şampiyonu Beşiktaşlı· 
ların futbol federasyonu ta.rafın. 

dan k!Uplerine tebliğ Cdllen tali· 
matnamedeki üçüncü mevki tren
le seyahatin kentlileri için ~ok 
ağır ve killfetli olacağını dil§üne. 

rek bu ~piyonaya iştirak et
mek niyetin.de olmadıklarını tu~
bol f Pderasyonuna bildirecek.len 
haber almm!ştır, 

GOlden S<>n.ra· -G&la.ta.8nııaylıl&r 
tücJeıD ıuzımıar. U.rt 'Üeoo Ha1i>lye 
kalesine Iiıiyorlıı:r;-ffai~ticuı!Uahia • 
sol iç mevkünde oynamağa. bnşlı
yan Bülent irtibat tesis edol:iil • 
mektcn aciz. Fakat buna rağmen 
Galatasaray yine Hamiye kalesini 
mkJ bir çembel' içine alıyor. 

Nihayet 17 nci dakika.da. soldan 
Mehmet Alinin güzel bir orlasmı 
:E§f a.k nefis bir ayak çıkarma.eı i. 
le Harbiye kalesine soktu. 

Bu su götürmez gole ofsayt sil. 
sil vcrmeğe çalışaı:ı Bedrinin hare
keti yanlıştrr. Bi.rlnci smrf merte
besine yükselmekte olan bir kale. 
efni.n bir ofsaydı takdir edeceği 
şli ph eslzdi r. 

25 inci dakikada ı 8 çizgi8i llze
rindıen Sallıhattinin bomba gibi 
bri gütü direkleri yalıyarak dışa. 
rr çıktı. 

ı dakika sonra soldan giden bir 
Harbiye hücumunda. top sağ için 
sıkı bir şiltle kaleye yoladı. Fakat 
Osmanın şansı imdada yetişiyor. 
Top direklerden geri g~ldi. Ve 
ibu suretle Galata.saray tekrar 
mağlubiyete düşmekten kurtuldu. 
San • kırmızı hücum hattı, mağ .. 
lUp vaziyette çrkardrğr seri oyu • 
nu gevşetti. Galatasaray üst üs~ 
kazandığı iki kornerden de istlf;ı. 
de edemedi. Mehmet Ali ikhıini & 
dışarı yolluyol'.. 

Son dakikalar ~fae umumiyetl~ 
Galatasaray baskısı a.ltmda, za • 
man zaman Ha.ııbiyelilerln SS"i Y 
cumlariylc devam ederken .,_ 
l.1 beraberlikle neticelendi.. 

NASIL 0}.ı.:·ADJLAR! 
Harbiye daha ziyade müdafa&. 0 • 

yunu oynadı. Kaleci Bedri iYf 1'19. 
Bekler vazlfeclr.i.ni yapular. İki 
yan haf Galatssara.Y açıklarını gü
zel marke ettiler. 

Ga.lıı.tasarayda müdafaa. ealr.~. 
Aksaklığın en n1ü1ı~ ~rafı hücum 
hattında, yükiın ıı.grrlı!,'1 omuzla -
rında olan Eşfak ~alıştı. 

Açıkla~ vazifelerini liı.yıkiyle ya 
pamadılar. Bunda en büyük sebep 
Billent ve :Mustaf~ ~zuk ~ • 

nl rıdır Hilcwnu ınkişaf etti • 
yu a ... tur·· ecek a"titlarm ihma recek v& go " 
le uğradığı bir hücum halt.mm m~ 
va.f'.fak oıması ancak şs.n.sa bağlı 
bir §eydir. Netekim dün bu tam~ 
mJ.yle tezahllr etti. 

Galatasaray bu.,afuıltü oyunu.n(b 
.-hakkak galibiyet ister. Aksi 
takdirde beraberlik veya mnğlü • 
biyet puwn cı;tvelinrle lrg''lt i 
8 ünıcülUğc cli:.~~ctir. 

Saeit. Tuğrul öGET 



LM~ AC61 
ı er lmkla Haber ~ alttfr. 

Rt~ •ATE R I~ , • \ T ı:; 

Storm St 'J1tn 

-61- -61-

I. Al oun der ııllmiirhtf~e1 

Got t V 'd ond Felıler und auclı 
dM "liste Moor mit 1<"'1stenıis 

gedet>1"ct, ist d<7 clı.mied lleld 

Oarsteru, df'r seine clm1eger. 
mutocr, so lhrer Tociıtcr in den 

Woclıeoıı bcfvestao..:h;.., nacb Os

t.t'ııfeld ren clıgebracht, um Mitter. 
naclıt anı Ra.nd des \VaJdes wleder 
heimgefBhr n. 

1. Kadiri mutlak olan Allah or. 
mnn, kırlar ve ayıu zamanda hali 
olan bataklık üzerini zulmetıe 

örttüğU sırada, yen.1 doğurmuş o. 
lan kızının yanında kalmak Uzere 
gelmiş olan kaynnruısrnı OstenfeL 
d~ g5türcn demirci Hcld Carstens 
gece yansı orman kenanru takL 
bederek araba ile evine dönyordu. 

Bir fadayı gUsUlrlr btlylik bir '"C6llm: Nı:ıldolımmalarmı '' btı' "e metanetle,. bf!ltli)cn 

2. Der lUw.ın hat scln alt 
treuherzlı;3 Gespann aın Ztıgel 

.ı;ehabt ınıd lst sctı.Iu ebı weaig 
eingenfdcot4 ; dn aber elle sonst. 
so frommea GauJe plötdiclı 1UU'U. 

big ~ordcn und mit Scluwuben11 

naclı d r Waldseite zu g .. t, 
so hat eı: slch emıunte~ und .lst 
nan selber eclıler erschrocken; 
dene d ben aul dem ıoore hat 

%. Elinde ynşlı ve Bndrk koşum 
hayvaıılannm dizginleri olduğu 
baldo !r..rnz içi g~er gibi olmuş; 
fakat, her zamnn yolundan §aŞm&
yun atlar aneızm bir gayritabillik 
gljsterml ler ve kişneyerek ara. 
bayı ormana doğru sUrUklenıeğe 

ba.~lamışla.r, öyle k1 Held Canrtens 
birdenbire uyanmış ve ilkönce de. 
rln bir kOTkuya tutulmu ; sonra 

bataklık J.zerinde, karanlıklar için. 
den, tşule halinde 'bir JŞik gözleri
ne ~: bu ~rk bazan sakin 
duruyor, baz.an da öteye beriye 
hareket ediyonnWJ. 

FRANSA HARBiNi FiLME 
-·- NASIL ÇEK iM 

• 4 • Yazan: Or. Hans Henkel 

8118 der n . eln Scheln 
gtel~h e.:; ,emcket, da.s 

ist bald stillgesfunden, be.kel hat 
es hin und ncr gewanket. 

S. Er b.-ı.t gemünet, daflfllJ die 
lrrwlsclı' ibren Tanz begfımen 

wUrdcn, hat aber als ein behorzter 
Mann wiihrc:ıd dom Fahren noch 
mehrmal hhıg se~, und da es 
letzlfolı n her k~ fst elne 
clonklc Gostalt ihm keımtUcb 

\\orden, so nebe!ı dem llT'SC!ıeln8 

znlschen den schwaızen Gnıben 

und BUlt n• umgegımgew. 

4. D hat er cin tın Gebet 
gosprochcn und nuf sctno Giale 
losg peltschet, damıt er __. 1laCh 

Jlaa e komme. 
l!'3 

5. Am andem Morgen fa der 
Frühe aber ha n dlc Lcate dran. 
ten n la r Stl'M8o des Hot bauttı11 
Tochter ohne Kappe, mit zer_ 

usctem Hnar and ebıe zertrüm. 
mertc f.at.erue la eler Rand, 
lan •sam nach Uıres Vatera Hofe 

:ı.uS<>httit~ ı;ehen. 

6. Ah. ich anı Vonntdagc dann 
d:ıhln ging, uic es metne Amts. 
pnlt'ht hcl!IC!ıet, vernalı.m lcb, 

dass ·e abemıalen mit lhrcn 
Knoohten naeh dem Moor binam 
sel; da lc.h aber spit am Nachmlt. 
tage "e.tel~rbm, trat 814' in ~er 
7.errl senen und bcsudettenıo 

KletMm mir entgegen und sabe 
mich f88t f'ln er &llS Dlree dmıklee 

ugen en. 

8. Bu adanı cadılarm <lansetmek. 
te oldul la.nm MndJ; bununla be. 
ra.ber }'Ol ıeısnasmda bu taraflal'a 
gôzlerinl ekserlya çevirmekten 
hali knlmıyan ccmır bir adam ol. 
masr dolaymllc ve nihayet I§1k yak 

la.,mca c!ldıya ait ftt yanmda, 
eiyah ~lsrla kunım\ll yatak -
lar arasın.dan geçip giden koyu bir 
kamltmm mevcudiyetini ııeçti. 

4. Bu ınrada dudaklan arasında 
sessizce bir dua mrnldandı ve evL 
ne daha ça.buk gitmek 1<;in atlarını 

kn1haçladı. 

5. Ertesi gün sabahleyin erken. 
den köylUlcr .. ağıda, caddede çift.. 
tik sahibinin kızını bnfjl açık, eaç
lan dağınık, bir elinde kırık bir 
fener okluğu halde yavaş yavnı 

babasının çiftliğine dofru dttifinl 
gördiller. 

6. Resmi vazifem icabt, 6ğleden 
evvel çiftliğe gittiğim vakıt kızın 
uşaklanylıı. blrlı1tte bat.aklrğa doğ. 

nı tekrar gittiğini öğrendim; öğ. 
leden sonra geç va.kıt döndüğ{lm 

zaman da ona, parça parııa ve ça.. 
mura bulanmış elbiseleri içinde 
nıstgeldlın, bana karanlık bir be.

kı:şla kara göızkriDi çevirdi. 

( l) • .allmlichUg; a. (sıfat) kadiri mutlak, her !}eye kadir: der 
allmliclıtige Gott, kadiri mutlak olan Allah; h. (zaı f) bil tün kudret \'e 
nüfuzu ile, kudreti mutlakası ile, (2). wocbe: a. Hafta; b. d!e wocben 
hnlten, lohusa olmak; .in dıe wochen kommen mit einem Sohnc, bır er. 
kPk oocuk doğurmak; aus den woche:n kcmme\I. lohusal•ktan kalkmak. 
(3). tr uh rzlg, sadrk, vefaltlir. (4). chınlcken elncıchlummern 

eJr.schlalen, uyuklamak, lçi. geçmek. (5). Sclınaub<'n (,.,im). soluma, 
kL'jn('Ille (at htklmıdıı); sclına.uben, solumak, kiımemelt. (fi>. (sich) 
e.rmuntcrn. uyanmak, kendine gelmek; ?.Um F\ctssr ermuntcrn, çalış 
k rşı arzus ı artmnk. cesareti artmak. (7). lrrwfsc:h: cadı. (8). lrrs. 
clıE'in = lrrlkbt· a. bazr bataklıklnrda bazı gazla.rı:n int~Anndan ileri 
gelPD alevler; h. geçici bir şule. (9). Blllten: Bataklık bir arazi i.17.erln. 
de kurumucı , + klar, toprak parçalan. UO). lbC6ltdP.ln: klrhmrnek. ça . 
Dltırl\ btıl'lnm ık 

Birinci sınıf 
mütehassıs doktor 

' 
NURJ BELLER 

Film makinesini toplardan bi. 
rinin yanına kurduk ve ta.ra~'Ut 
subayı erlere lfı.znn gelen emir_ 
lcri verdi. Batarya kumaııdaruna 
cok dikfatli ateeş et."llesini söyle 
dim; filme alınacağını anlayan 
batarya lnmıandanmm yüzU ~ 
\inçten parlıyordu. 

İsabetler son derece mükem. 
meldi. Bazı isabetleri teloo'bjek_ 
tüle tesbit ettik. Ne yazrk ki. 
köprU, bUtUn gayretlere rağmen 
kat'i bir şeklide yıkılmıyordu. 

Y nngın hafifleyince şeıhre gi. 
rebilirdik. Lille sana.'t g\izelliğini 
ihtiva etmiyen bir sanayi ve ti. 
caret şebrdir. 

Şehrin met.kesinde hiç bir 
tahribat olmamıştL Muharebe. 
ler yalnız bir kaç ru:.kta 10. ve bir 
istihkô.ınm etrafında vuk-u lbuJ. 
muştu. istihkamı 150 erıle bir 
general kahramanca müdafaa 
etmişti. Zaman ~çtikçe bir avuç 
adamdan ib.-ırct olan kuvvet ya_ 
v~ yavao erimişti. Kendisine 
teslim olmasr için nııitl!:ıddit k~· 
reler haber gönderildi. manasız 
olan mildafan.sındm1 vaz geçme. 
sini ve fazla kan akıtılmasına 

mfı.ni olmasını söylediler. Frarı. 
sız gene:rah şu cevn.lbı verdi: 
"Umumi iıarp esnasında daha 
rnüŞkül anlar geçirdim ve kat'i. 
yen teslim o!madmı. BugUn da 
aynı şeyi yapacağım.,, Cıeneratin 
gösterdiği Eebat boşuna oldu. 
Mühimmatı tükenince ibir avuç 
ka.hramaniyle beraber esir ol_ 
mnk mecburiyetinde kaldı. 

CENUBU GARBtlSrtKAME

TlNDEN GELEN TAYYARE. 

Lm ..• 

Dünkerlc tırerine yürüyen krt
alarla iltisak peyda etmek istedi." 
ğim için Uç motorlü nakliye va. 
s:ıtasiyle Galais'den ~erek şark 
istikam.etini tuttuk. Bardaktan 
de:til de, kovadan boşanırcasına 
yn~"IIlur yağıyordu. Geçtiğimiz 

sokaklar bomboştu. lCöylerc ge. 
lince hepsi terkedilrnişli. Yol Ü· 

?.erindeki istikam~t levhaların_ 

dan biri Gravelines'e döı t kilo. 
metre kaldığım güsteriyordu. 
Düşmana çok yakrn olduğumtmı 
hi settik, Hissijatıntıula aldan. 
mamJŞJz. Yol kenanndaki çalı. 

hklardan bir nohet«;i asker fır. 
!ayarak şosenin alcs altında ol. 
duğunu söyledi. Sağ taraftaki 
sokağa sa.parak yüksek bir ağaç. 

iöllNtU Vll KUH HASTALIKLAttı lığın arkasmda giilendik. 
Anknra Caddesi No. Tl 

ı 
~loruk Hekbı 

Ahmet Akhoyunlu 
r'ıüo.iuı 

~ p 

tan dOıln..nnra 

Muayene Sll.lltlerS: ı:ı den ltıbareı: En ileri hattın arkasında idık. 
!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!~!l!!!~~I Daha ileriye gitmomize imkfüı 

SJM •w olmadığını söylediler. Film ~ek. m 
GÖZ MÜTEHASSISI ıme fı.letlerimizi sandıklardan çı_ 

Ke a ı~ka knramadık; zira mUthlş bir 
Pa , d ıı onş ·a her gtın 

OGLt;DL. sO R \ 

Taksim, Kamer Palas 
1 nci kat 

yağmurdan başka tesbite değer 
bir ~ey yoktu. Bura.dan geriye 
döndiih: Havanın ani olarak dü· 
zelmE>Si Ü7..crine. r.. htlde bazı re. 
"tm' r c:ckmeğc karar verdim. ı .. ı fon: 40313 

ltaft .,. llı'O~~~z • 
&m nattyı G "ki. ~ -=-==-=1 . 
talaımm "ll c• ı nanızet crıne: 

~al ' • doğru gid n bir yola 
saptık. Biraz sonra tayyare dafi 
tQp1nrr m mevzı aldığı bir me..,·. 

1 .kıd ydık. Topçu yü~şısına 

1*Ja .,,..11am2 ti nden 338 <""«!°Umlu olup ~•mkı tam~rn1ıınmı olerı~r 

.. p 1 S 11 rU\1 "'" ~ d! Ci.' klertnd'tı bunl n. 11 t. rleiı gU U !'11!.Dl 
unnıaıan ı~r. oıtı.'lllr (5447) 

film ~keceğimi söyledim. Bize 
elinden gelen her türlü yardnnı 
yapmağı vaadcden yüzbaşı, dihj. 
man tayyarelerinin her gün sa.at 
or.altr ile onredi arasınıda ziya_ 
rette lbulıınduklarnıı söyledi. Bu 
fırsatı k.açmnama.ğa karar ve
rerek bekledik. Subayın dedği 

gi:bi, b kleenen tam sa.at beşte 

ziyaretçıier belirdi Dinleyici fı... 
!etlerin lbaşmda bulunan er, tay. 
yarelerin cenubu gari>iden gel. 
diklerini !bildirdi. Denizi oldukça 
kalm bir sis !kaplamıştı ve tay. 
yareleri göremiyorduk. Motor 
seslııden, tayyarelerin üç veya 
dört tane olduğunu tahmin et. 
tim. Film makinelerini 8, Ssm. 
lik bir topun arkasma. henüz yer. 
lEŞt.irmiştim ki, ilk İngiliz tayya._ 
resi si~in içinden çıkarak, bzi 
ateş altına a.ldı. ., 

Bu, bizim için, kaçırılinıyncak 
bir fırsattı. Tayyare tanı U7.cri. 
mir.e geliyordu. Opera.törler mü. 
temadiyen ~-eviriymitı.rdr. Htıy::ıt.. 
Jarmda böyle bir sahneyi bir da. 
ha çekemezlerdi. Önüınü7.de. 
Jnmısa.lın ia.erindeki 2 sm .lik 
diğer bir tayyare dafi topu iz 
meırnisiyle ateş ediyordu. 

Toplar §iddetli a.~ başladı. 
1z mermilerinin havada bırak. 

tıklan izler ~ güreldi. Ateş is. 
trkameti bil" iki saniye içinde 
tesbit edildi. Biraz sonra tayya. 
re sağa sola salla.nmağ abaşladı 
ve öne doğru tekerlendi. Bir an 
d~ecekmiş ve sağa doğru bir 
kavisle geriye kaçacakmış gibi 
bir vaziyet !hasıl oldu . .Nihayet, 
bu manevra esnasında yana kay_ 
dı ve suyun sathındaki sise yu. 
varlandı. Tayya:renin suya çarp. 
masivle husule getirdiği sademe. 
nın sesini duymadt'k; zira sisten 
cıka.n ikinci lbir tayyare üzerimi_ 
;,a doğru geliyordu. Toplar yeni 
hasmın üzerine şim.,ek gibi çev. 
rildi. 

İkinci bir film makinesini 2 
sm. lik a.tışı tamim eden topun 
arkasına }Wyduk. 1z mennileri 
ha•:ada zincirleme bir şekilde 
b!ribirini takip ediyıor, top ateş 
edebildiği kadar sUr'atle ateo e. 
diyordu. ..... 

Top vazitesini taz!astYle ya.p. 
mış olacaktı. Narnh evveli krp. 
kırmızı kesildi ve, bir arıza W• 

ku buldu. Merminin biri meka... 
nizmada sıkısmıştı: Hem de en 
mühim bir zamanda:! Vay canı. .,, 
na! Tayyare tam beşyüz metre:. 
lik b;r mesafede. 8,8 sm. lik top 
imdadımıza yetişti. Tayyareye 
kulak zarını patlatır dereoosindıe 
bir salvo gönd~rdi. İkinci ta.yya.. 
renin hesabı, bir kaç saniye 
geçme<\en görüldü. Tayyare ha.. 
Yada şahlandı: yana doğru kay. 
mnğn b~'}layarak si.sin :içinde 
ka~du. 

Toıx:u subayı beni memnun 
bırakıp bırakmadığnu sordu. 
'"Galiba vaadettiğimdn fazlasn 
yaptım. "üstelik iki tane birden." 

l\lnyn anyon erler 

(Bu •Dtwıda ollupculanma.ıa c-a. 
sct.embı ya.nmdald kuponla Mrllkıe 

önderecıekler1 

l:VLL'liM TEltı..lJ!'LJ:IU, iŞ ARA • 
MA. İŞ \'EP.Mlt, ALDI. B.U'Dt 
~bl &if'8rt matalJ•U ilah cılmryao ka. 
çlt,;,t UAıılan parum ... roluıuı1.) 

Evlenme teklifleri 
• KllçUk fakat fyi kaznnçh bir mo.. 

eseese sahibi bir bay ort.ı. hsltl bir ıı. 
neden namustu, dUrUSt.. iyi ablG.kh, 
dcdfüodudan hoalnnmıyan, §en bir bn.. 
yanla tanışmak ve evlenmek i.Btcmclr. 
tecHr. Heslmle < KUçUI< 204) remzine 
mUracnnt •• 204 

• 18 y&'.ımda kumrııJ, mUteruıslp vü 
cutlu bir allenln tek kızı yaş rne ... -zu.. 
ubahs olmak8IZID serbest meslek .s:ıh!. 
lıl veya bir subayla evlenmek istemek 
tedlr • .İadesi §artlle foto:trnf gllnder. 
mek ,arttır. (Tek) remzine mUraca 4 

at • 20i 
AÇIK KO ... U,.MA: 
Tarlabaşı caddesi 102 numnrııda 

M. S. e; 1stcdlğin!.z adresi V\1rmektc 
bizi mıı.zur telllkkl clmC"nlzt nca ede .. 
riz. 

I § ve işçi arayanlar: 
• Tllrkçc ve fransızca f\Zlk, kimya 

ve orta mektep tnlebc!ılne riyo.zlye 
dersleri. (F.K.R.) rcmı.lnc mUracant. 

• 17 ya~mda orta iki tahsilli. dak

tilo kursundan mezun. noter daire • 
sind.-: 4 ay staj gönnuo. tUrkçeııl kuV" 
veUi bir bayan yazıhane, ticarethane 
ve buna benzer yerlerde daktilo ola· 
rak veya yazı l§lerinde çat11mak is· 

temektedlr. '(S. 126) remzine mUrıı • 
caat. 

• lstanbul Amerikan Kolejinden 
mezun inglllzce ve az ı.;ok daktilo bi· 
len ııc.r ttırıu tıcaı1 mUha.berata ve 
tercllıncye muktedir bir genç iO arı

yor. (Tezi§) remzine mUraca.at. 
• Blr yUkaek mUhendla mektebi ta· 

!ebesi. tatilde çall§mak Utemektedir. 
Her turlU hesap l§leri. proje n plD.n· 
lann temize çekUmes1 lşlerlnl aıa.bWr, 
Herhangi bir mQessesenJn hesap l§le
rinl deruhte edebilir. Uae n orta 
mekt.ep talebesine riyaziye det'Sl ,... • 
reblllr. (An) remzine mUracaat. 

• Ortam~Jd.ep muunu 11 yaşmda, 
, hesap TO dakUJo l§lerindc.n anlayan 
bir genç 1ş aramaktadır. GUzel Ban. 
dmna otelinde Saml)"e mOracaat. 

• B'ransm:a olarak lise 8 prograrın,. 
na kadar (dabll) matematik (hesap, 
heııdcae, ceb!r, mllııellesat), dersleri 
.erir. (D..A. 27) remzine mUracııaL 

• Lise ona geÇml§ dakUlo bllen bir 
genç aı. bir ücrette herhangi blr ı, a
ramaktadır. {S. 707. A) rcınzlno mu. 
ncaat. 

• üniversite tahslllnde btr gene tl
zlk, ldmya, biyoloji dmııeri v rtr. su 
derslerden ik1llalleri olanlan yeti§tırtr· 
(16 A.) remzine mllracaat. 

• Bir yüksek lktıs:ıt vo ticaret me" 
tebt talebesi tatilde her ı;Un ve mek· 
tep zamtırunda haftada bazı gUnlet 
bir mllesseııede çalışmak ıetıyor. A". 
saray Kocamuııtafap şa caddesi 8' 
numaraya 'moracaaUnn. 

• Gntatnıs::ıra.y llscsi 8 lncl Bmıtın• 
kadar o umuş, gOzel frn:ısızca okut 
yazar ve konu!JUr, daktno bUlr, bit 
genç yazıhane ve diğer mtlessesl'lerdtı 
az bir ilcrctle 13 aramaktndır. 1ııtckll .. 
lerln (S E.U.P.) remzine mektup!• 
mura.caa tlan. 

• Ya, 17, ııse b1rlncl 110tftan ayrıı
rnı3 t:ir bayan. yazıhane,. ticnrcthatlt 
\'C buna benzer ycrlcrd"l yazı !şlertnd" 
çalı,!lrnak Uıtcmcktedlr. (S.A. O> rcnı. 
zlno mUracant. 

• Llsc son sınıfa ge~mlş, Fnı.ruı1zc1> 
bilen ve çalıfi?I1nk mecburiyetinde o
lsn bir btıyıın rcsmt mUcsscııelerdcJJ 

blri!lde tahslllle mUtcnasip h•rhnnli1 
bir iş arıımaktadır. Rlynz!)cwl ku~·ct
li, yc::ısı iyidir. (Çol:ncelc) r m rıt 
mUr:ı.caat. • l!lO 

• Bir Unlveraıte mUdııviml t'lt 1 

mllddeUnce çalt§mak letemcktccıır R 
ynzl ma!Qmntı 1ytdlr. Herhangi t r 
mUrsse~cde çalt§abillr. (H.H.E> rcnl• 
r.~nc nıUrncaııt. 

• t&tanbut Amerikan l:ol ı ı ' 1 

mezun ve Londm Rczent enııtl'ı ~ 1 

bıtırmtş maarlt cbllyetnamealle li"M 
ıs~etmenllğine tayin olunmuo bir o • 
;\'an lnglllzce dersleri vermektl.'~:.r l• 
kametga.blara da gidcbUir. (B'.ly311 

mera) remzine mllracaat. 
• 17 yaşında ti.senin birinci ıımıfın. 

dan aynim!§ bir bayan, ya:r:ıhnne t'• 
carethanc ve buna benzer yerıercı• 
yazı işlerinde çall§mak ıstcmcktcd.r· 
CS.A. 41) remzine mUracaat. 

Aldırınız: 
Apğıda mmmlMI ,... olu ,,. 

kGJ1lıCll)armmla umıar.. ıeleıl 

mektopl&n ldaft"ıH =· - a.rrılil' 
..ıabtua 6lle7'e bıtal' 'nlJa .... ,, 
Oea ecmrs akllnalan ıica ohuıur. 
(Pd.k 87) S. 8) (K. M.). (F. K. 2:) 
(Çevik 1~) (Tckyıldlz 8)' (Nesibe sı' 
(Bayan aşçı) '(Hadiye) (2092) l°"·z5l 
(Öğret.men) (Ganlll ~) 
o(K.12) (Erol) (Öğret.men) (Arjatıl 
(R.Ç. S5) (.Mar) (X. N.) (B. ·'1" 
(S. 201 A.) (Erol) (Kazanç) (Fail') 

(Kamnç) (Faik) (ll' .lııL 07) (''Sevlııl·· 
o(F.K.R) (KOçUk 204) (8umer)(TUıcstlC1 

remzine mektup yazan :N. K. nın ıal 
drrmaıw fçfn bir meld:Qp 'blralnlmlftır) 
(F .K.R.) (Kaçak 2()f.> f@llrner) 



B A B E R - Upm J)OSfa.. 

w. L. GEORGEDEN: 

Çeviren: iLHAN TANAR 

Saat üç buçuktu. Yuvarlak ye
mek masasmm bir ucwıda otu· 
ran iki erkek, mngin ziyafet sof· 
rasmm henüz toplanmamış baAt • 

llW4hX&. 
iZAH MUHARRiRiNiN ÖLÜMÜ 

yclerine karşı derin bir düşünce· güldürüyor. insan yorulmaz da ilk defa olarak müşkül bir vazife 
ye dalmıştı. Tabaklarda meyva ne olur? g·b· uz1 ı ı om arma çökınüştii. 
ve tıstJk ıkabukla.rı, kristal kadeh _ B,,<>i\n bana yeni nükte di· M 
lerde yarısı içilmiş içkiler vardı. ""'b-· • evzu aradıkça dimağı büsbü· 

Büyük Mi111 Roman 
-9.. Yazan: MAH UT ATTiLA AYKUT )~. Londraya gelen taşralının tün boşalıyordu. Ne yazmalı? Es· 

~ l" .... 
.\nıacı eyini~ KemaJ bey. 
\r 

8
. ~ Hareketiniz doğrudur. 

sev· lZl daha çok takdir ederek 

1~ 
1Y0ııun. dedikten sonra ko

ett~a'YI havai mevzulara intikı:ıı 
ll'df :"9 geç vakit. 
~ !ın daha rahatsız etmiye_ 
~~ isti.rahat ediniz 
laıına ınisathierini yatak oda. 

kadar ibiz:r.at çıkarttı. ce; Saba.ııleyin görüşiirüz. Ge. 
tırıd haYrolsun diverek yanla. 

an. amhJı. 

• .. * 
l{ 
0etnıek gdfyorsunuz öyle mi? 
enıaı bey, 

~'.evet Nemıiyc han~. o:~ 
ın· n evvel de dönebilccegı 

1 tabmin etmiyorum. 

~-- lhsan bey de sizinle ibcra. 
"l.T :mi? 

b· - Bu defaki vazife ikimize 
l?üen. 

· b rada · Orta yerde gtbn.Uşten ve 'ha.sın· vemizı u ıçer yorgunluğu. dek' kül' !:.1..• nd rak meşhur hikayesini anlatmasın ki kaynana gelin davaları mı! 
muzu bumda alırız. 1 ı.ı.ı:ımm ucu a çıngı · mı? Yok, o böyle en nccmi miza:hcı_ 

- Ah teşekkür ooerim. Dö lar sallanan bir soytan heykeli, - Ne yapacağız bilmem ki 7 ların bite kalemlerine düşen 8.di 
nüşünüzde de mutlak beklerim. ''Kahkaha,, mecmuasnun fildişirı Kovulmaz ya. Krrk sekiz senelik mevzulara tenezzül ctmeT.di. Ye-

lhsan bey bana Alla:hısmarla. den minyatürbirnnushasrru, güle emektar bir muharrir nasıl çıka. ni bir fikir, yeni işlenmiş bir fi. 
dıkı ?~en sabahleyin erken rek ın.asanm etrafmda oturanla· den mtmış. . doğru + .... ....+ rılsm? kir. Birden doğruldu. Yenilik 

t>' ra uza~ .. ı. - Tekaüdiye tarzında birşey peşinde. koşan bir adamın hika· 
- Vallahi ben de farkına var 
-..1 <'.'-s.. - • Kahka1ıa.. İngiliz mizah ınec_ yapılamaz mı? yesini yazacaktı. Kalemi kağıdın 

muuım. ..xı.uahleyin çok erken kalkıp gitmiş .. Heriıalde bir iş mualarmm en eıskisiydi. Mecm!.r - Kederinden, mahcubiyetin· üzerine :.üratle koşmıya başladı. 
vardı aklına geldi İhsan böyle. anın sermayederlerilc muharrir· den ölür. lzretinofis sahibi adam· Yazarken kendi bile gülümsUyor· 

d
. O leri ve karikatüristleri. her hafta dır. yapamam. du. Yeni şişelerde eski şarap bah 
ır. mm icin, saat. zaman me_ 

kAn,, muhit yoktur. Nev'i şa:hSl· bir öğle yemeği tertip ederek, Ma.sanm üstündeki 1JOytarınır. rıine gelince kahkaha ile güldü. 
na mahsus temiz bir arkadaştır gelecek snymın münderecatı, çıngıraklı killii.hma bakarak ilfj,. Bitirince baştan okudu. Fena 

o .. 
mevzuları iW.erinde konuşurlar. ve etti: değildi. Değişik bir mevzu bul. 

_ Selam söyleyiniz Kemal yeni bulduktan nükteleri söyle· - tnsan. kafasına şu külahı muştu. 
bey. Güle. güle gidiniz ve rica e yip eski şakaları anarak r'ki Uç bir kere g~irdi mi, bir daha an· Ka.pı &e8Sizoe aralandı ve ka· 
derim dön.iişte lbana uğrayınız. saat hoşça vakit geçirirlerdi. cak başile beraber Jresip atar. rısı çayın hazır olduğunu haber 
G5srerdiğiniz ne?.aket ve alaka. Haftalık ziyafetlerden biri da· Şimdilik yapacak bİJ"fiey yok. verdi. Raksa.il, müsveddeyi cebi. 
ya teşekkür ederim. Beni gün ha bibnişt.i. Muhanirlerin hcp::;i ~ * 4 nıe koyarak. yomek odasına geçti. 
leroe himaya ettiniz ve beni ko. gitmişlerdi. Mecmuanın sahiple_ İhtiyar Roksall, Londradan üç Çaylarını i<;('rken, öğle ziyafetin· 
ruyaca.k ibir ba1:>a dostuna hını.. rlnden Sir John Corve ile ortn saat uzakta, bir sayfiye yerinde den, kimlerle konuştuğund&n. 
karı:ık gidiyorsunuz. Gidiniz Ke. sayfanın karikatüristi Vinston ki e'\ine dömnek üzere a-ene bin· ıbazı pkalara nasıl çatlarcasına 
mal bey yolunuz açık olsun dö henüz masanın başında idiler. miştJ. Şehirde yoru:uywdı.l. An· güldüklerinden bahsetti. 
nUştc sizi mutlak bc.::liyeceğim. Belki biraz faila yiyip içtikten. cak heftada bir defa, öğle yeme· Madam Roksall, yetmiş yaşm 
Ve dostlarımı unutmayacağnn.. be'ki de tam iki saat, misafirleri ğinde bulunmak üzere Londaradıı da, penbe beyaz nişman bir kadın 

Mukaddes bir iş uğrunda güldüımek ve onların nükteleri. geçirdiği birkaç sa.at bile oınu yo· idi. Beyaz saçları her za:ma.nJd 
.,.,::: ~ de 

0 
kadar seviniyo- fel~kcllerin yakrnls.~tığı ve hi. ne gülmek mooburiyetinden yo. ruyordu. Otom.dbiller, otobüsltır. gibi sevimli başının etrafında iti

- 'Cl.ll kı Necmiye hanen.. diselerin tesir ve heyccanlariyle ruhnuşler, fideta dalgınlaşmış. müvezzilerin çığlıkları, koşan, na ile taranmıştı. Kocasmm an. 
laı,~u. Kemalin kendisine Al. kma bir zamanda bir:ibirierine lardı. çarpan telAşlı imanlar 8.sabmı Jattığı şehir haberleri bitince. 
--.aıJlarladık demek icin uzan. inanarak anlaşmış bulur an in_ Bir müddet sustuktan sonra harap ediyordu. mutat llzere sordu: 

iti - .Afı .. O kadar korlruyorwn .. 

~elini görmedi. Birllnrlerine sanlar, muhakkak ki; dostluk Sir John C.Orve: Evine gelip oda.c;ına çıkınca. - Yeni birşey hazırladın mı? 
ııı ~tan eonra tezkere alıp kıymeti bilen ve ölçen kim ler - Yemek iyi hazırlanmrştı, yazı masasmm üstünde her za. Roksall, gayet lakayt, sanki 
~~ kctine dönen as'kerlerin dir. Kemat. lbsan ve Necıniyede dedi. Bilhassa ibildrrcm nefisti. manki gibi lbüyük bir bardak sUt hiç emek sarfetmemiş gibi cevap 

1 tıci ve kederi vardı yüzüm". tesadüfün hazırladrğt dostluğu Bizim gibi dirnağlarile çalışanlar buldu. Karım. hiçbir hafta ihmal verrli: 
'h.... "'-'S. ize gıpta ediyonsn Kemal eskiye dayanma.yan yeni fakat için kuvvetli yemek el7.emdir. etmez, koca.sının şehirden yorgun - Tabii değil mi? Fena değil 
..... ., içten duyan varlıklardı. Maamafih Yn.r!ard, peynir ek. geleceğini bildiği için sütünü ha· galiba! 
b;~erc b.ı.layordu. Biraz a~hi Bunun içindir ki; aynh .• ha. mekle karın doyurduğu zaman· miardL .. - Neden bahsettin? 
:raı lıtrçm gibiydi. ricl şekline rağmen acı ve elemli !erde fevknlfı.de mevzular bulur. Sütünü y:udum yudum içerek, -"Kahkaha, da akuyunca. an. 

~.. oldu. .. ;::_ :"e diye? du ya ne ise. o. müsteena. İçki pencereden elma ağaçla.rmı ve larsm yavrum. 
~i Kemal. "' * • ya..qak, sigara yasak, onlarsız ko- ibağçenin a.rkasmda g<Yz alabildi. - Beni de. karilerin gibi bir 

~ - .~ .. Şey .. Hani ben de si- Sa1>nh 6a8.t lbcş. mik sözler !bulmak, ancak Ame. ği kadar ~ tar.lalan sey- hafta mı bekleteceksin? 
gtbi seribest olabilseydim de.. Galata ntıtmumn ka.~ında. rika.lılarla f skoç:ya!tlarm k~. retti. Roksall kansının elini okşadı: 
"':~değil misiniz? ki Bahril e kraethanesinde c}nr+ Zavallt RolmaTia da geçen gün Sıcaktı. Terli başını hafif, ke. - Gücenme güzelim, istersen 

etirıS :=:::_~:.-• <>•• - - - -=z. UOAA<ay ... _,,.._,,_ - .. ___.::.. söviedim~ m.ikleri Jrielsıxü& ellerinin arasr şimdi okurum. 
-wır~ yorlardL - Zavallı ihtiyar ~! na aldL Pek tıalsizdi. ArUk ~ Bu muhavere, hemen elli &ene_ 

- }:[ ... ~ı· artık gı'dı'nı'z dedı· - Ne ~p. .,,n...;..., ~•-iz vıı:vı ar<~--•· halde değil' di. tlk · S .,,J"' Ortalık yeni aydmlanıy<>rdu. h ... • ......._.._ ıAU&• ,J -.J • e~ dir hiç şa.~n, hatt:A kelimesi 
h~ 'U aüzü o1aıdar kat'i o kadar Cadde tenha idi Gümrük kapr birden zavallı Roksa.U diyoruz. defa olarak ihtiyarladığım idri\k bile değişmeden, haftanın aynı 

1 eöylemişti ki Kemal yarı sının önünde bir kaç yolcu ayak - Gayet tabii, ihtiyarladı. He· ederek dehşet içiroe :kaldı ve şa· gününde, aynı saatinde cereyan 
~rş halde. ta s3hlep içiyorlanlı.. Sisli ve pimiız öyle değil miyiz zaten 1 şmiı. Yetmiş sekiz senedir hiç ederdi. Kadın muayyen fasrlalar-

- Ne o Necmiye ıhanım? Bize nemli ibir yaz sabahıydı.. İhtiyarlıyoruz. Mesela, Yaıford !hasta olmamış, ihtiyarhğı, ölü. la gülümser, veya§en kahkahalar 
lldeta dargın gibisiniz. • T o da N)1rt.ü. mu- ı.;,. ... u:..n .................. ~...+:. Hayatı tardı 

t rabzona kalkacak bacası yıt ,~ ~ ~<UU_.. ..... ~... a · 
., ectniye güldü. Başinı sHkcli_ dızlı lbir İtalyan vapuriylc Ana. - Yok, yok. Vinston. haksız- şakaların. nüktelerin arasında Yine öyle yaptı ve kocası su. 
~ ve dağınık sıçlnrmı par. doluya geçecek dört Türk zabiti lık etmiycdim. Nükteleri fevka.... geçmişti. Başkalarile all!f eder- sunca: 
~ltlanyie. arkaya at-arak. vapurun hareket sa.atini beldi. iade canlı. Buluşları her zaman· ken, kendi de eğlemni§ti. Ölüm - Böyle komik yazı ömrümde 
~ gtbi Ola.mttdığıma ü_ yorlardı. Dördü de sivil giyin. kinden kuvvetli. Beni bite gül. fikri bile k"OID.iltti. Miramıı kedi. duymadım. 
k..a...""":' i~n ei~i krskond~m. m~lerdi. Dördünün de yanında dürüyor. Beni bilirsin. Basılan !ere terketnıek gı'bi garip vasiyet Dedi. 
h~~ kurtulmuş o!saldı. U• sahte hUyi} varaka.lan vardı. zilin çalması giibi herşeye gUlen· n..-uneler hatrra getirirdi. ''Henüz - Ciddi mi söyliiyonsun! 
~k bizde !burada ka]roaz A_ Aralarında ışöyle br konlL,nıa <:t>. !erden değilimdir. t•'akat Roksall ölmedim ya,, diye düşündü. "fn· - Elbette ciddi. Neden ~ 
~- --ı.ıı, H-"~·ki re ed bitti' artık. ~:,,.... g~.......... aı.uu yan iyorou: sanlar ölünceye kadar yaşamalı., dım? 

- Derinceye hareket eden - Kaç Y3Şmda biliyor musun? Güldü. Böyle fikirlerin kahkaha.. - Bilmem. Biraz yorgunum 
- 7Aırarı yok cannn. Bu defa. dün. akşam -postayı bir Yunan Geçen gün "Yaşzyan muharrir. nm sa.yfalannda yer alması mı· galiba. Ne ise, sen beğendin ya. 
~ Kideriz. Gelec:d< sefer inşa torpıtosu Hayırsızada önlerinde ler,, ansiklopedisine baktnn: tam kinstzdı. Başka mevzu bulmınu Ayağa kalktı. Kansmm buru. 

4 hep beraber. yakalamış. yetmiş sekiz. lizmı.dı. u.Sk yana.ğmdan öptükten eonra 
~-Dönüşte beni tekrar araya_ beri ~~1.eındü. ··n akşam bu ha. - O kadar var mr? Bizim me~: Tekrar pencereden be.ktı. Ne tekrar ça!L,.ma odasına çıktı. 

lnısmız! "5 .. "'".u muaya benden on ilci sene evvel tarlada bir hayvan, ne de bulut. Mfisveddeeyi önUne açarak dü 
bo.._~. Ona şüphe mi ediyordu. - Acaba doğru mu demin? intisap etmiş. Ben geleli db. dur sus g(icyüzünde bir kuş vardı. şiinoeye daldı. Eserini beğcnmi · 
~ Yazık oldu delikanlılara.. bakayım, yirmi, tam otuz altı se· Canı biç yazı yn.ımak istemiyor- yordu. Bir soğukluk, biçimsizlik 
ıı.::_ liaYir. Fakat; emin lbl" yerde - Rli§tü baba saat yedide ge_ ne oluyor. Demek ld R.oksa.11 bt. du. Ama yazması 13.zımdı. Ertesi vardı. Kendi kendini teselli için 
~uğumu lbilöıkten sonra. lecek. Asıl hnvadısi ondnn öğre. zimle kırk sekiz seııedenberi sa· gün de tashih eder, postaya ve. adam sende, diye düşündü. mec. 
«1b- baha güz ya efendim. Size niri7 hşıyor. Düşün., kırk ~kiz sene. Tinli. Bütün bir sütw\ dolusu eğ- mu.adan bana bu sütun için yüz-

, 
riı':;em basarl&r. 

O gece hiç rahat ~
Yazmı, gönderilmiye değecek biı· 
eser miydi? cidden tuhnf mzydI ! 
Yoksa eserleri eski kıymetlerini 
kayıp mı etmişti? Bu fikir o ka.. 
dar müthi!ili ki alnını ter kapla· 
nuştı. Fakat düşüncelerden yoru· 
lan asa:bi cümlesi, biraz sonra 
büsbütün uyuşt.u. Derin blı' uy. 
kuya daldı. 

Ertesi sabah yine üzüntülü u· 
yandı. Bir türlü içine sin9irip 
beğen mediği müsYeddeyi cebi. 
ne koyara.k ev sahibini. görmek 
üzere civar kasabalardan birine 
gitti. Trende tam karşısında, on 
altı yaşında kadar, traşlr kafalı, 
yüzü terden pırıl pırıl bir mek· 
tep çocuğu vardı. Roksall otur. 
duğu yerde asabi hareketlerle 
kıpırdadıkça, çocuk, istakoz gö
zü gibi §aŞkm ve sabit bakı.5lı 
gözlerini üzerinden ayrrmıyordu. 
Yaşlı muharrir bu inatçı 1\37.3.r. 

lardan o kadar sinirlendi ki, ni· 
hayet onunla konu.'11\IYa mecbur 
oldu. 

Mektebe gidiyor muydu? Evet 
Her gün mil? Evet. Futbol <YY
nar mıydı? Evet. Okmruya me· 
ra.klr mıydı? Hayır. Hangi mec. 
mualan okur? Mizah mecmu· 
alan. 

- Kahkahayı okuyorsunuz. 
demek? 

-Haya. 
- Yok car;mı, neden! 
- Çok pahalı . 

• - Doğru. Hakkm var. Büyü. 
düğün zaman okursun. Dem.ek 
bir nüshasını bile görmedin, 

Çocuk, Jlkayt, omuz silkti: 
-Hayır. 

- Benim de yanım.da yok ama 
ben o mecmuanın muharrirlerin· 
denim. Hazırladığım bir yazı ya. 
nnnda. İsterseniz onu si:ae olm
yaynn. 

Çocuğun hiç ses ~kannaına.. 
sını müsbet bir cevap olarak kr 
bul eden Roksall son yazısmı o.. 
kunuya başladı. Sesinin blltOD 
kuvvetile, batta bazı :yerlerde ko
mik jestler ilave ederek, taklit. 
ler ya.para.k okuduğu halde çoor 
ğun )'Uzilnde en hafif bic t.ebe&. 
süm bile belirmmıişti. Tren i8tall 
yona yaklaşınca, mektepli ayata 
kalktı. Güli.iıMemeden, hattA At
haısma.rladık bile demeden kun,. 
partıma.nd&n 4$rktı. 
Aynı i..crt.asyonda inen RoksaU, 

eskidenbcri tanıdığı i~ me 
munına birşey sordu. 

Memur gülümsedi: 
- Şu giden '1şrnane• ~ 

mu efendim! Ne ~r, aptal de
ğil. köyU.müzün en zeki talebesi.. 
dir. Edebiyatla da. uğraşiyormuı§ 
Hoca.lan pek güzel yazılar yudr
ğım söylüyorlar. 

İhtiyar mizaıh muharriri, ya. 
pa.cağı işi bile unutmuş. Jr.asaba • 
nm sokaklannda dolaşıp duru.. 
) ordu. Meyus değildi. Hiç biışey 
hissedemiyecek kadar derin bir 
manevi bo§Juğmı içindeydi. Ne 
olduğunu anlıyamıyordu. Zeldm
run, buluşlarmm arbk iflas etti. 
ğini kendi kendine bile itiraf e-
demiyordu. (Sonu ycJrll') 

:et havadisler getiririz. Ka'h- ( D600m1 var) dir bütün bir memleket halklm JenoeH mevzu bulma.kt ömründe ler<ıe lira v.enniyorla.r ya. Ne ve· 

'~~~~~:'!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!'. 
biye söyleniyordu. betci iie ~nu masını duyda: k.açımıak. cesaretini gösteren 

bu adam birdenbire aklını mı 
oynatml§tı i Neler söylüyordu} 

mi yordu. 
,~~ıkta gecenin korkun~ - Padışah emretti, l\lartayı 
aea ı..~ğini ihlal eden ufak bir şuradaki esirlerin yanma götu. 

vılc yoktu. reccğ m. 
~ .. Biraz ötedeki çadır.ların ö • -i\e yapacaksın orccla? 
t~c:ic dolapn nöbct.çileriıı a. -- Bir Macarln kor.uşa<'.n-
aa. ..ı~ ayak se.'Jleri duyuluyor. gıın.. .farta da bu konuşma. 
· ~. bu se:sler g"ttikçe artnn mıza yardım edecek. 

r:;'al rüzgarının oğultuları n. Bu sır da birdenbiıe ses ke. 
1~da kayboluyordu. sildi. 

bi Bırdenbirc çadırın öniinde Marta kulak verdi .. 
t Elj'ak sesi i§itildi: V c acı bir hırıltı duydu. 

llt Wır önünde kişneyen bir :\'iiihtedi Ali, nöbetçi ile 
~ ın hızlı hızlı solumasını du • konuşurken, yava,ça hançeri. 
iln Marta yatağından fırladı. ni çekip nöbetr,iyi vurmuş, ye. 
..._Acaba bu gelen kim~ re dü~ürmüştii. 

\ıfa~u suada çadırın kapı mda Yerde can çekişen nöbetçi. 
bir tıkutr oldu. nin göğsüne basarak, b ~~mı i. 

~: tvlnrta ~opınm kanadını uç - çeriye uzatan mühtedi Ali: 

._Kim Oı 
'?tıt Benim Marta! Hazır mı. 

d,.~1urta tereddüt etti. Her ne
~ Se ··hazırım'" di ·emiyordu. 
1'ırta Alinin kapıdaki nö. 

- Hnydi yürü fvlarta 1 atım 
hazır. yollar açık. Heme? ka. 
culım 

Dedi. 
Fakat, Tuna yıldızı tereddüt 

le Alinin ~üzüne bakarak sor. 
du• 

,Yazan: lskender F. SERTELU 
• 63. 

- Kapıda bir hırıltı var .. ne 
oklu? 

Ali heyecanını gizli yemedi: 
- Nöbetçiyi vurdum. Ko. 

layca kaçabiliriz, Marta! 
Marta kapıya koştu, kanadı 

astı .• ve yerde kanlar içinde ya. 
tan nöbetçiyi görünce şaşırdı: 

- Niçin vurdun, bu zaval. 
lıyı ~ ... 

- Seni kolayca kacırmak i. . . 
çın ••• 

:- Bunu yapmamalıydın, 
Alı! Yolumuzun ilk adımın. 
da önümüze kan döktün .. ben 
bunu uğur saymam. 

Ali hiddetle bağırdı; 

- Haydi yürü.. imdi bunları 
konuşmanın sırası değil. 

Marta çadırın kapısı önünde 
kanlar içinde yatan nöbetçiyi 
çiğneyip geçemiyordu. 

Mühtedi Ali: 
- Atım hazır, Marta! de. 

eli • Fazla düşünmeğe lüzum 
yok. Yolu açmak için kan dök. 
meğe mecburum. Hatta biraz 
öted ... Yıldırımın da kanını dö. 
küp, ondan sonra kaçacağım. 
Sen beni ıu kar§ıki tepenin 
kenarında beklersin 1 

Marta kulaklarına inanama. 
dı. 

Kendisini erens .(Miı-~c}Y.e 

Yıldmmı öldürmek .. 
Bu ne müthi§, ne korkunc 

bir teşebbüstü 1 
Çadırın içinde scndeliyerek: 
- Sen çıldırdm mı, Ali} 
Diye bağırdı. Mühtedi Ali-

nin gözleri dönmüştü. 
- Sus! • diyerek elini uzat. 

tJ • Görüyorsun ki, aklım ba. 
tımda. Ne yaptığımı ve nt' ya. 
pacağımı senden iyi biliyorum. 
Haydi yürü. Duracak vakti • 
miz yok. 

Ve genç kadını kolundan tu
tup çekti. 

- Sen şu ata bin .. bu yolda 
kimseler yok. ilerideki nöbetçi • 
leri de birer birer ö1dtirdüm. 
Ka.r§ımıza çıkacak engel kal
madı. 

Marta korkudan titriyordu. 
Alinin bu derece canavar 

bir adam olduğunu tahmin et. 

Marta ona karşı gelirse, ken 
di başına ela neler geleceğini 
anlamıştı. 

- lyi ama, dedi, padi§llhm 
çadırı önünde iki nöbetçi dola. 
şıyor. Onlar 8eni görmezler 
mi? 

- Ben onları, yava~ça gidip 
arkalarından vuracağım. 

Marta: 
B . . ' - u ışı yapma··· 

Diyemedi. Alinin gözlen 
dönmüştü. 

l\1arta çadırdan çıktı .. ve ya. 
nı başına duran hayvana biner 
gibi göründü. 

Ali yava§ça yere ıinerek, 
Yıldırımın çadrrına doğru gitti. 

Martanın çadırın elli metre 
gerisinde Hüsrev beyin çadın 
vardı. Marta, Hüsrev beyi tanı. 
yordu. Atı olduğu yerde bırak. 
tı. Hüsrev beyin"' çadırııaa bıt· 
tu. 



, .. 
8 RASER-A.qa.m_., 

ş.beye davet 
z ' 1 J"lrtl ukerllk fUbeRndee: 

AfaltdaJd &dl.an yazılı yedek subay 
.amı lr.a,rt.lan tetkik edilmek üzere 
nntue etızd&nlan •• ellertndeld vesika 
laı1a H87 numara ile fUbeY• mtıra
caatl&n.. 

ı. . .\ 
I~f AN~lYJib AIMii~DlıtAN IıtOILIEJD 
,. I 9 .,,, I S M I • Amerlkn llıı Koleji .A. 
~ Aı ~ • AnıuıtkllJ. Tel. 36.160 .., 

ı.tDık&m Ttm. Niyazi of. Nurettin 
S21 J:minlmtı (42213) 

LeYUml Tfm. İbrahim Ot. trlaıı 
333 Ordu (42274) 

Orta Kısım - Lis ~ Kısmı 
IAYasmı Tğm. Hakkı ot Renat 325 

Bur-. c 4MST) 

lngilizce ihzari smıflan, ticaret dersleri, almanca ve fransızca kurılan. 

Lıevuım Tfm.. Ekrem Ot. Renat 
8%1 ~!r~ü (43S88) 

Muhend•S K . Elt:ktrik, makine, nafıa mühen diıliği mezunlan 3458 sayılı 
1 ISffil • mühendislik kanunu hükümlerinden istifade ederler. 

J'erılere 25 Eyltl Per~embe SabalU aa,ıaaacalltır. 
~I o":kior H J:r;ı;=;;:;/;,,. .. • Yaz tatili zarfında pazartesi ve per,enbe günleri uat 9 dan 

Kayıt gunlerı: 12 ye kadar, 8 eylülden itibe ren her (Ün. 
~~ 
'bblm: Taltmh .... Kız kısmında yeni leyli talebe ıçın yer yoktur. 

Gtbl~6r &p. 
a.stm IJleclelıı eoara 

Arzu edenlere proapektiiı1 gönderilir. 

BAYLAN \ 

ıÇKıLI LOKANTA 
Sirkeci muhitinin nefis yeme klerile tanmmıt en nezih 

··---·"'~·:w· tokan taaıdır. ------·· 

. 1 .. 
8 

60 
120 
JıSO 
180 
600 
600 

3.000 
30000 

40.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

500 
250 
100 
50 
ıo 
4 

~4 7 B 
1 

YEKON 

40.000 
40.000 
40.000 

120.000 
120.000 
75.000 
45.000 
60.000 
30.000 
30.000 

120.000 

720.000 

Tam Bilet Yarım Bılet 
4 Lıra 2 Lira 

Devlet De.miryollan ve Limanlan: 
ltletme Umum idaresi ilAnlan 

Kuh&mmen bedeli (8900) llH ola.n ı:ıooo adet büyük bamr atıptırge 

23.TMt çarşa.mba günü 1a.&t (111 C;n bll'de Haydarp8f& gur binaaı aahill.nde
kl komlayun tarafınds:ı açık ek'1ltı: t! urullle aatm alınacaktır. 

Su~ glnnek 1.lti;yf'nlenn ('2112\ Ura (50) kuııı§luk muvakkat teminat 
Ye kanunun tayir. etUtı "8&ikle c;trl1kte eksiltme gllnü aaaUne kadar konıta.. 
yona •ermeler\ IUımd:r. 

·su ite att prtname.ıer komla~ paruıa olarak dagıtWnaJıtadı:r.(MOl) 

• • • 
• Muhammen bedellerll• miktar " vuıtıan qatıdakl yazılı lld grup maı 

zeme her gn.ıp •Jn ayn f.ha.Je odlıtrelı 11.zere (11.7.941) cuma günU hlzalarm. 
da yUlb aaUarda BayQrpaf&da pr btn.uı dabllindeki kom1ayoo taratın. 
dan a.:ık elcaUlme uatı.'.!le aatm al.nJaclctır. 

Bu 1ıe J'fnntk ':.JUyenlerln Mt' enıpun l:ıizaamda yazılı muvakkat temi.. 
nat ,,. kanun:m tayin ettiği veaılu~ birlikte ek81ltme günü aaatlne kadar 
koml.lyoaa mUrac&atla:l l!t.Lımdr. 

Bu lfe alt t&rtr:~.:z:...ıer kom~Yolldan paruız olarak dağıtılmaktadır. 

I 
Bursa Liseleri İngilizce 
öğretmenlerinden: 

M. GüLBAHAR'ın 
M.~ TBAAlıllliDA BASILAN 

ngilizceden Türkçeye 
T olaffuzlu ve 

Etimolojik 
BüYüK LüGAT 'in 
tl..inci c-lldl (!100) ret.lmll 

oaa.ralt çıkmıştır. 

&P clJdl bir lira olan bu 16ır.ı.tı! almak lstlyenler Tllrlıdyede yalnız ı 
buna kitapçılarından ve Yer.l l\o.ıwnevlnden tedarik edebilirler. 

Müessesesı Müdüri vetınden: 
&!üe<ıseat, ticarethane w it aıahlplerlnJn nazarı dlkkaUne: 

1.elefonla yapılan ıı.üraaı.attl\rm aJAkada,r ııe.rvlalere yapılmamuı eer. 
vlalerimlzl fuzuli yen meıgııJ otmeın.e· oldujundan ~ ...ııı.. 
~ .. J!re ...tıda 7aub ....,.,,.._.. ,....,.._ rkıa ol-ar. 

l'ün JpJJjt. ytınlü kuılMf ftkıri fsıln ~Jö -tq 

ew.vWDe: Telefon ~ 
• Pamuk ipliği ft pamQklu bealel'le kapUt hederi 

için (llUDUklU 9&tlş &el'vlslne: Telefon l!IM 
Muhasebe ve tA.'Cilye lflert ıçtn IDllllaMbe 

ııer"l5ine: Teletoo U605 
btanbu\ ve- rlvıın vllAyc,Uer, maİıı.fatura ve 

ywıl\i kUm&o tn>ı.l ftl~rUe re-mı m~ta ya-
pılan aatlflar lçln lataııboJ cr.r1an matazaeı teftlfine: 

Telefon '4150 
Perakende ııalıelar tçba Vakıf handaki 

utq mafuaama: Telefon 10517 

Perakendn at~Jar için lk·yotla matazuma: 
Telefon 41080 

l'en.kendH •tııtlar içln Kuaköy l&bt mata.zuma: 
Telefon 49807 

Telefon 60063 

Otel yapılmaya elverişli 
kirahk bina 

' 

İLE •• ;re.• r- VE ". A vc:AM SABAH, Ouu:. ~ __ 
·aer ,..ekten eonn ründe ü'ç •ta maa......,., 

diıleriftizi hiÇalayuua. 
. ' w,. .... 

On cuip renk .•• hepPi do 

1 Pariaiıı •oıı D\odut. Kutıa· 
ııun orta84adalri dclilcteıı 
.c>rebilirsiaiı. 

~n•lce mümkün olc!utca 's~: 

2 ta .. nur -.dilemiye.ı dı.ha .Ô . 
hafif daha iııce bir padr9: 
(hanlaııdınl•ıı) dır. 

Yeni ,,. ııefi• Loka .det& 

3 Franıraııın Midi lıanleaii.
dcki çi~kleri koklaıalf 

.Jliaaiai bulaealıuıııı. 

4 
Bütün rüo •bit darur 
çüııkl "Krema köpüp" 
ila lıarıflınlmıtlır. 
Güzel " Fiıa.imat •! 

5 rÜZfir We J&fıaap 
dao V•ya terleıae
deD kattiyuı miit•· 
Iİr olmn. 

6 Büyük modelde 
yelli ve ulrip bba. ~,~·./ 

Wi4fllllll/l/l/ll##ll#/#/ll#/#IAY//ll!IN#////§j 

Satın almazdan • .,....ı 
HAKIKl RENGiNi 

GOREBIURslNIZ: 
lııt- .,.....,.., ... ._ ... ~: 

V A K 1 rf matbaası 
K ita o kısmı,ıı 
tanzim edip 

1Jeniden · 
açmıştir 

Kitap, mecmua, g:lzete basar. • 
Tabile-r ""'"'"" ~;.,.;;.i '"leri ahr. ............................... ~. 

OPERATÖIC , "' Halid Ziya K:onuralp 
bUNct CE.RRA.BI DOÇENT! BOL KEPÇE 

iÇKiLi LOKANTASI 

Sirkecinin durak yerinde 
Bol Kepçe içkili lokantada 
radyo paraziti yoktur. lnhi. 

Beyoğlu htıkW C&dd..S Eltıamra 
Apartmanı ı Numarada • _ 
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· 1 - lııftıhtelü ~t>&U.11 168 adi; syna ile 100 adet vagon c.amı muhammen 
'tMıdell (1~1} Un ('i2) lruruf, muvakkat temınatı (113) Uar (3g) kuruş olup 
elailltme 11&&ti (10.4G) oc.u kırk ht-ttiı'. 

2 - lluhteı!t dna Vto ebatb 91 K2 Nnkll cam muhammen bedeli M6 
Ura muftklı:at temhlstt •O> Ura <D~ : kW'Uf olup eksiltme saati (11) onbird1r 

(6100) 

. .\nkan caddE.-Slıuı. e!: a.ctebeı 1erlnde fevkalade o.uaretli ba 1 
\-adar ve aydınlık bir biDıı kiraJlktlr. f 

Vakit gazet-Old lda.rehaner.lne mlraeaat. 

sar fiyatına rakı içilebilir. 

1 Sirkeci Betirkemal kartıaı 1 - Makine adam. Sert Tekmlll 
birden. 

lniparator çok memnundu. 
Bu ktğrtlar onun ihtiyan mağ. 
liip etmesine yarayaca.ktı. 

İşte Londradan gelen raporl~ 
rm intikamı böyle almacaktı. 
İmparator bu raporlarm yanına 
§()y1e bir not koydu: "Raporlar 
Ruslarm atratejik bir yürliyüş 
içinde Olduklarım gayet sarih 
jgö.teri~-or. Harbe başlamak il. 
zere buh.tnuyorlar. Bu raporlar 
hakkında bana malftmat veril. 
memiş olmasından dolayı çok 
~ef duyuyorum. Bu müthiş 
tehdidin üstüne benim nazarı 
dikkatimi uzun zarnandanberi 
çekmiş ola.bilirdiniz. Avusturya. 
Iılara haber vermek ve multa.bil 
tedbirler almak zamanı çoktan 
gelmiştir .. ,. 

Onda.n ya.km bir zamanda k.ur· 
tulup •beet PJacapu liliıset. 
mek İnı1*'lltola bOyQk bir heye. 

' Mn "rorl1'0rdu. Blmıarka karşı 
m. kini Wlıt& tdı! ~ 

_____ ............................... ~ 1 - Dolo cllqln. (Kovboy) 

1 - MUd. 

stnu~cr mitlJclm•iu 
man Bismark henüz sofra,daJ\ 
kalkmıştı ... o gün imparator er
kanı harbiyesine şayanı hayret 
kararlarını açtığı sıralarda bal' 
vekH de vaktini bot geçinıı!' 

mişti. 

arıyordu. Bir harp patlamak ü, 
zeredir ve ihtiyar bunu farket. 
memişti bile. imparatorluk teh. 
liıkedeydi. Bir konsolun iki es. 
kimiş raporu tehdikar ıbir har
bin patlamak üzere olduğunu 

ifşa edebilir miydi. Bu meseleler 
hakkında casuslar çoktan Alman 
erki.nıharbiyesine sayısız rapor. 
lar vermişlerdi. 

Halbti\ci impa.rat.or bu klğrt.. 
lan bu notla birtfkte hariciye 
~ine yolladı. Bu k!ğrtlar 

mıemeie iıcabl hangi ellerden 

H AYA T 1 EMilluDVfG Tehlikeyi geciıktirmefe . teşe!> 
büs etmişti. Kont dö ChorvalO\'

u kabul ebnişt.i. Kont kend~ 
Rus teminatmı tekrarlamak içltJ 
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g'ilÇerse onlar da imparatorun bu 
ihtarından haberdar olacaklar. 
<lı. Ve onlar ihtiyar Bismarkla 
alay edeoekler genç imparatorla. 
rına taabbüt edeceklerdi. 

''Bir Rus harbi tehlikesi" onu 
o kadar sinirlendinnişt~ ki es~ 
sen bir kanun hakkmdald arala. 
rmda çrkan ihtillfta Bismark a. 
çrkça imparatorun ooktai naza. 
rmı kabul etmeyince, bu haberi 
duyan imparator ertesi gün ken. 

d.Ü;ine te\trar bir geıııeral yolladı 
ve general va.srtasiyle ona şunu 
söyl.etti: "İmparator sizinle olen 
dünkü ~emizi öğrenmiş. 
tir. lmpeartor istifa etmenizi 
bekliyor. Yarın sa.at ikide sara.ya 

teşrif edeceksiniz. İstifanız .ka., 
bu! edHecektlı-.,. Bfsmm bn !l5zQ 

duyduğu zaman bilenmez ne 

kadar zaman sükut etti ve son.. 
ra ''ben ralıatsIZDll sanı.ya ka. 
dar gelemiyeeeğim dedi ietifamı 

yolJ 1 • tam salroıiyet sahibi olduğuıı\J 

Y7gtin =·;i r&hat etıen ım. eöylerken büyük bir hayretle: illı-
tiyar dottUDlll artık ya.mı baf. 

parator, erkanı harbiyeyi ziya_ vekil olm.ıyacağnu öğrenmiftİ·· 
ret etti. Akşam , saraya döndüğü Daha sonra Bismark vaziyti ıı21ı' 
zaman Bismark'm istifasmm ~ 
la gelmemiş olduğımu büyilk bir zrrlarma. anlat:mışt:r. HepP o )rs. 

ha~etle gördü. , dar quJckanta bum dinleJJıİf' 
"Bizim harici sfyaaetimfzi boa lerdi ki Biemark büyük bir ııidi. 

zaca.k" diye korkuyorum bebane. det duymuştu • · 

s~yle, ona h üçüncü defa olarak Mfç biri müft.erek surette jşti-
bır adam gönderdi. f tm ği d" .. .._,.,... H-'""'-

B -..ı- il,.;.. ·ı . . ı..... a e e uşunm~ .. ı. aw-u Q.U41ıı ma:J.)Çyncı ennm .,..,_ ki bu . . • _ ,..._ 
ol ...,..n.,.,,. T ··------ıı . en 1VJ c:are 0;3\,;GAU. §I an ~u.n. .uu.,.;o.uWMU. 

Bismark'm . evine vardıtı za. DeoanM varJ 


