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P.iten bir 
nar o 
~················ ı!_rhaıde İtalyan dlploma8isi 

"Refah" şehitle.rinin 
aziz hatırası anıldı 
Merasimde havaya üç el silah atıldı ve denize çelenkler bTakıldı 

Sovyetler 

JaDonya
va nota 

verdi çetin bir imtlahn safhası 
:~.derdir. BiteJı Habeıistan 

a ını yenj aakerl muvaffalu. 
Yetlcr la.kip etmeT.Se İtalyan dip.. 
:onıatlarmın bu imtihanı muvaf.. 
aktyetıe gec;irmelerl cok zor

dur. ....,,. .................... . ....... ~ 
81aeJIDCaldtTalç• 

. Alman - Sovyet harbi 
karşısmda 

Vaziyetini kat'ı 
surette tasrih 
etmesini istedi 

-Bir Fransız muharriri 
Japonyamn vaziyetıni 

ıahlıl edıyor 

Bu !l&lıalıkl meraalmdea iki intiba: bırakılmak üzere ~ götüriilüyor ve bir erbaf !ft'bJtJerlmlzln batıralamn anıyor 
M06kova, 7 (A. A.> - Sovyet 

Rusya hlikfuneti Japonya.ya bJr 
nota tevdi ederek Tokyo hükfime. 
tinin Alman • Sovyıet ~ 
karşımndaki vaziyetini kat'I suret
te taaribe davet etmiştir. 

kahve tevziatı 
yarıda kaldı 

aoo ÇUValdan ilk parti 
tooSoo ÇUYa) dağ,bldı 

çuva' gelince tevzr
ıta devam edilecek 

(Y .... 4 tballllle) 

Alman 
• 1 

kuvvetleri ! 
Leningrada 

14 7 kilometre 1 

mesafede 

. 

Sovvet 
Tebliği 

Sovyetlerin 
mukabil 

taarruzları 
-<>--

dünde 

Vl§l, 7 (A. A.) - Havu • O. 
finin aiyaaf muba:rriri y~: 

Siyasi mahalilin dikkat na.zarla. 
n halen Japon.ya ve Ttirkiye ~ 
zerine çekilmiş bulunmaktadır. 
1939 harbi bidayetinde Tokyo, 
Berlin ve Roma.ya, Ankara, Lon • 
draya ıııUteveccih bulunurken bu 2 
devletin vaziyeti harp aalıaları 
kendilerine ya.klattı~a müPUJ · 
leşmir.tlr. 

Almanya ve İtalya ile antik.o • 
rnin tem paktını hma et:mit olaı 

• '8YJılUc 

isti amelinde <Y-· • ıı ....... , Dnieper nehrinı geçmek 
••• . bı 

bir '9t Wlleden UçHl paktı 
imm1a.mlfUr. 

ttçıu pektm ınUmzi.lerl bundar 
maada kendilerinden herfJang:I bi 
rinin hariıc hen.üz Kirmemit olar 
bir devletin taamızuna uğradığ 
takdirde kendilin-e Y&rdlmı taah • 
hüt eylemekte idiler. 

Al"!a~ -Fin. ku'!e~- Bir çocuk kendisini tramvaya Alm~~11kıtaıarı 
lerı tlerleyışlermı almayan biletçiyi bıçakladı püskürtüldü 

hızlandırdılar Moıkova, 1 ( Raa#) > _ su 

Paktın bu maddesi, Sovyet Rua
ya hari>e girecek olduğu talrdird~ 
Tokyoya teminat bahşediyordu. 

8tokbolm 7 (A.A.) - Stokholm 
Tidııtn&ene göre Alman kuvvetlen 
Leningraddan 147 kilometre uzakta.. 
dır. Alınan • Fin kuvveUert Mur. 
rııanak l.attkametınde Uerleylılerlal hız 
landırnııııardır. 

Biletçi ağır yaralı olarak has!ahaneye 
kaldırlldı, çocuk yakalandı 

8ovyet bucludu 1 ( A.A.) - Şark 
cepb'!alnde ba.rbiıı UçQncU battumm 
bqınd& Dluharebentn ka raktertatlk 
tekli bıraz detifiyor. Merkezde Al
man tazyiki )'&vqlamakl& beraber 

<Devamı 4 illleilde) 

Dün aa.balı Kurtuluı • Beyazıt tram 
vaymda 13 yaıında bir çocukla biletçi 
arumda cereyan eden tekm~ll. tc. 
katlı bir münakaşa aynı günün ak. 
f&DU kanlı bir tekilde aona erm!ılir. 
İddiaya göre bldlae §Udur: 

Çanakkale' de 
Padişah Beşinci Mehmet Reşadın 

fermanile iki ecnebiye verilen 
iki altın madeni 
işletme imtiyazı 
iktısat Vekaleti, feshi için 
Başvekalete müracaat etti 
lkt.uıat veklleti, Çanakkale el- f 

varında bulunan iki ilimli altın 
madeninin imtiyaz mµkaveleleri • 1 
Din feehi ile her Ud gümüş kan. 
ilk altın madeninlıı devletçe ve 
Etibank eliyle ifletilmesini bqve
Wete arzctmiştir. 

ÇanıJrJralen.ln Kartalk&ys mev. 
kit ve Ortaca köyünde bulunan bu 
ikJ zengin Simill altın madeninin 
1328 senesinde padilah Befinci 
Mehmet Retattan alman bir~. 
manJa iki ecnebiye lfletme imüya 

Kurtuluşta Şahin şokağmda 18 nu. 
maralı evde oturan Nurln!n 13 ya§la. 
nndakf oğlu Kemal, Beyoğluna git. 
mek için Kurtuluş • Beyazıt tramva. 
yına atıaml§, fakat tramvayın biJet. 
çisi 512 numaralı Adil çocuğun tram. 
vaya binmesine mani oımu,tur. 

Kemal. ~çeri gırmek için ıerar e. 
dince, biletçi bu sefer çocufu tekme ı.. 
le arabadan indirrnlı ve bu auretıe 
Kemal atafıda kalmııtır. 

(Devamı 4 llnetlde) 

Gorezzia 
ismindeki 
ltalgan 

kruvazörü 
batırıldı 

-<>---

Dört ticaret 
gemisi de· torpillendi 

(Yazmı 4 llneilde) 

sahah neşredilen Sovyet harp 
tebliği: 

(Dc\·amı 4 llocUde) 

ÇERÇEVE 

Yağmur 
ve harp 

BiWıare ha.ıici~ nazın Ma.tau. 
okanm yapmış olduğu eeyahat Ü· 

(Devamı f linelde) 

kaletell adamlar dolma1a lıefWL 
Mevzu sadece yağmur... Beril~ 
Yaimuraan dem vun1a1qı9 lllmie 
bir ferahlık, serlaJBE d11J1110r; ve 
dünya evbıin alt bf.qdeM 1MP 
nından gelen yüıeı t.e8lıt ..,_ 
diyorum. 

Fakat kakulet.eli ....., .... 
yollarm &maden g8*ıl gllıl, ller 

F 1 K kü k hadisenin harp ve pol1taa -'ıe 
1 ecıp azı 1 sa re zinden ıeemete 111emar ekbrlna 

sanki llıtar etti: 
Bdltun ve tik.ttindlm artık polf. _ Yağmuru sebebi ..,.ıt, 

ttkadaa.. Beni bir gün olsun harp biliyor m11911n f ljUlı cep11 *le 
ve polltlka ç<'~e,·eslnden ayıracak patlıyan topJaraut. •• 
hi.dlsenln, yüzünü görmeden &şıkı- _ Amma da yaptın bal.. 
yım. Fakat nerede o hadise! _ Sabi IÖJ.,.,.._, me=lh a 
Dünyayı ahşap bir C\'e benzete- Jibm yok... Top ailpyla ,.._., 

cek olursak, harp Ye polltıka la yaidınlclıfmı ddliıwııba mf ..,_ 
yametl, evin alt katında çıkmıı halde muan• aa... tlqlWerl, 
bir )'Ulgın ••• Alt katı yanan bir_. yajmar baJut1an .. erlDfo _,. 
vfn ilst katlannda IJ&tranç oyna. yen bir tealr ı.w ~or. 
nablllr mi hiç! Buna rağmen yan. Kır -hl•• ..,.... teffal 
gmm kih birdenbire terakki e . yaimar damhh" ,.....,_ -" 
den, kih mevsimlerce yertac1e _. bir ihttyar ehe llllnlU: 
yan esrarlı gidişi, insanı Jsem bq - ister top •t .,.._ ..._ 
ka ufuklara dönmekten alıkoya· ıster kıbe puı1......- B•hh 
yor, hem de neUcetd.zlllden bıktı- l'llllD harp ~ ~ ..-.~ 
nyor, U!Wldınyor. halbıde :tatllıal eWa de. .. 

Sabahleyin, bu psikoloeya ~la. ~ 1D1*Jı Jılr .._. 111 1• 
de Bo~ vapanma beklerken tlftlrdl: 
kendi kendime söylendim: - Öyle ... 1terelret ck'ill bu 

- Ne yapsam da budn harp ve J&ğmlll', oolı ........._ T.,._.. 
politika çerçevesinin dl§Qla eık• ekinlere, .-. kalerbae P ... 
samf Hangi mevm el at-.m ba. rarlı... Yabus ....,..... ...._. 
gün! faydalı... 

Vapur IM*Jeme odasında Ud ki blt;qar cevap v ... : 
şlnln muhaveresi sanki aallme - He,.t t.erelreUlr..., ... 
cevap verdi: si bereket... JCjH ,...._ tRlı 

- Bu ne yaimar yüaf ~ ceplleeiw1eld tAıp at.elleıWea .. «Jo. 
~ndijr dannMM, dbalelllnedea,. ~ w ,.p.r lmb-•u 
serplftlrlyor. ..,.wMro& wleee ......_ •ea& 

- Evet. mtitldıt- Hele Bolalll· dl'. • 
çlnde oturanlar bdar kimse onaa batlyann _..._ lla7IM, fi 
sıkrntmmı dayunaz. Evvelki gtln ıilndlm ki. 1"I mou-...ıe dvgan 
yalanaıaı öailnden ıo saat lçlnc1e .' bir bava W) ••? •ı Wr 

m verllmittlr. Fakat bu madenle- J 
re e.lkoylAlar and&D ıeçen otuz · 

.<Deftm 4 anli\e) ........ a.ı:ı knwMlrtl 

.ııın-. ...:.W.. tn.lıoUr,I~, -· • •zr'o'll'li' nz soaklaar ..,._ llallıa lılle, .., .... w ...... 

1
. Bekleme od~ma, paltolu, pal'• .... ....,., wıe o 'ı' ! k ..... 
dMltl, .. ,....ı.ıı, ..-,e11, .... ....,., --
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17 
K oca ''eli güne~ batarken köyün arkasındaki 
sırtta, denize bakan mezarlığın en güze l yerlerin
den irine gümülcH.i. 

A.. ~.nı Ovac.ıgıı. bötfirmek. ı rağmen evı, tnrlnlnrı. bahçelc 
oraya gömmek fstiyordu. Köylüler sattı. Bunun için bc-p olarak kor . 

ouna ,lızum görmUYorh:u'dı; ta.kin san b:ıskmı gostcrıyoı'<iu. ı 
delı"kn.nlınm ısrarı O.Zerine razı ol· - Bu herifler gcru: gelırlcr! 

dulnr. Yalnız orada ylkamnasuıı Onlar gelmezlet11e ba.şknlrut gelir! . 
ve tabuta koıımnsıru teklif ettiler. Korkulu ru~a p,'Jrm<.>ktcnsc uynnrk 
Bu teklif Ab;iullah efendinin kö~ 'atmnk haj ırhd r 

<le bu U!lmadtgmı ılen Cin Al ye Baz•lm ona m.a.kul cev.ıı 

Jc UYciUJl gel Bi !U evv l s • nıyorlardı, gıtmem film, 'e s:ıı 

pahı.lerin. ortasında sürüklr>ne !Sil_ 1 d~i ihtimalııı nrtık \ arit o ımya_ 
rüklenc yur undan ı ~· Ko- 1 r..ağını, A 1Wıa te\~ ul l uu ın. 
ca Veli o giln a.k .uua. d.oğnı ta.nl znn geleceğini söyliycnkı1 de dm· 

madıgı kö'i lülrrın omutlan U.~tün· lemedi ve birkaç ·uçUk hayvn111 
de, lak n caruırz o!ıırak döndü. Ha_ o.nilnc kııtara.k, kard~ertru ve arı. 

her Ovacıkta vtldırrm hıziyle yayıl· nesini nlıı.rak, eŞyalarını bir araba· 
dr. E kek, kadnı, &'".nç, ı'ıtiyar, ya yUldiyerek Yola çıktı. lmnm Ab. 
nıilslünınn vt- hnistJ~an p ço.,"'u dulla3 efendi, knnsJ v kU~k gü· 

ağlıyordu. Koy, kors:ı.nlnrın bas· zel Hetice ve bırks.ç dostu onu lw. 
·nı glinünd bilP bu kadar hıçk'ırIB. 1 yiln arkasındaki tc:peyc kndar u_ 

duym:uruş, gbz vn.•u gorm mi'}tı. b"U k'..dılar. Cin Ali eon defa lıa.ba
İbnüıım hr "" v C::Lprh_; nB~"ile 1 ıruım mC?.n:mıda diz çökerek du:ı 
ub:ışmm nlcvhl d n.ç:tkça bı.rşey ott ktc:n sonra dedi ıtı: 

roylt'nmiyordu; llkin herkoc!n kal·' - SEnın öcU.nU a.lacağmı, büo. 
in:ııle lfuıet o'tudu~ _,uphc yok. 1 Onu oldilrecegım ! Asıl bunun için 
tu.. . burndnıı gideceğim ! 

fuxıa Vrli gilne! batarken köyUn 
a:knsmdalti sn1:t.a, denize bakan 
m~ırlığm n güzel yerlerinden 
birine gBmüldil. 
Rım ı onun cvmde erkek '\'.e aile

ye d tP k olarak on be3 on altı 

ya 1 nndaki ibu kö'rpe delikanlı· 

kalın tt. Bununla. beraber henUz 

pek genr ve dinç '""' kuvveW, ça_ 
hı ._an bir anne olan E4nine ke.dın 
da hır erkeğe bedel sayıl bilirdi. 
Bunun için Cin Ali br.bamnm nrt..ık 
nrpmıyruı kalbi il rlnc kapanarak 

verdiği sôzu tntm1k, ettiği yemini 
vnpmak ımklım.t ,orUyordu: 

- B •ni tu :ı:ilur: kaçarım! 

eon 

Jı 

iOn a Sttbaşı Mcbmctlc Sipahisğası 

Hnlil onun karstlnrma, a.nnesine 
7. ı Um , ~ıaraa ! .. 

Buna. m:ı~J olmak 1çiB heryey
d n vv"'l onla.rt Tima.r bey.inin hu 
u u druı dışarı çıkarmak 18zmıdı. 

A duı r.ncak be}1nin i}i h"lbli ve 
h r dam olduğunu söyllyenler var-

ı :\. \'nslu~ civ"U'l"...s, Menderesin 
e Lıra.fhrmn hicret etmek müın.. 

künuü. Zn.ten Ovnctlt nrtık rahat 
ve .tt"hlikesiz bir yurt olma.ktan 
<.danı demekti; Pn.tm.os korsanla.• 
rınrn voya d:ılı:ı. b:ı.şkab.rnım bir 
gün yine buraya. gclmelcrl, Yeni. 
d n yalap } Ikmalan,· ooy:malan 
mümkündü. Belki bu fC'ınkct onun 
tahmin tilğinJcn çok ewcl, eele. 
cek ham :t - ~ · "e tekrar baş

ların gc 

E:kiden ııeı· ~konuşan, eakaı.. 
laşan. hiç durm!l.dan 18 yapan, av
bnruı ve -0.rnianda odun kesen deli. 
k nlı şimdi sessiz ve münzevi oı_ 

Aydının yanmhşmdn Kara.pınar 

öytinc >crle§ti; ora.da birk~ hay. 
v~ k a · e aldı; lı. 11> çten 
bir ki.it ük '1bc ynptrrdı; bir oy 
ıçinde adeta yerle Ü. Ann ine: 

- Artık korkusuz oturobilirs1. 
rıiz' Bir 68.bnh kalktığmrz zaman 
haydutlar ta.rafmdnn nlınış ol· 
mnmız ihtimnli yoktur. Ne İbrahim 
bey, ne de onım ..,:ıJıl a.; il!' su. 
başmt izi rahat u edebilir. Zul. 

meden bulunursa kadı }akındır; 

sancak beyi de ynkındır. Şchlrl :r 
kas:ı.balardan, kasa.balar köylerden 
dnluı rahn.ttJr. 

1hrahlm beyin l>tlharda 1stanbbla. 

gideceğini, Tuna boyunefa sefere 
çıkacnk olan orduya ka.Wııcağmı 

bildiği için erken davranmak l8zım 

geldiğini unutmuyordu. 

Yeni yurduna alışmış ve kendi

sini sevdirmişti. Kc.ne Hüseyin is. 

mlnde bir delikanlı onunla hepsin_ 
den gok dost olnım lu; Hüscyln do 
Kene adını bir ille girdikten sonra 
onu mutlnka sona :rdirdiği için 
vcrııılçlcrdi; Cin Ali de l!.5ağı yu· 

karı nyru karakteri taşıyordu. Ke., 
ne Hüseyin kendi köyllnden ve 
yakın köylerd~n her çeşit hayvan 
satın alıyor, şehre ve pn.na}1rlere 
gö lirerek satıyordu. Ve diyordu 
kl: 

- Çiftçilik ın.sruu ne ondurur, 
ne de öldürür! Pn'ta kıızıınnıa.k is_ 

teyen ticaret yapmn.Jıdır; hem ko· 
lıı.y, hem de vc.ri )il... Çütçiliktc 
biltiln sene uğr~ırsın, kuraklık 

veyn hastalık olur, bütün emekle. 

rln boşa gfdrr. Ticnrott"' zarar ilı. 
tfmnlı pek azdır; akıllı bir insan 
da bu ihtimali mutlaka vnktlnden 

mu tu. l:brnhim beyi bir haru_:er ve evvel anlıya.bilir. 
ya brcak da.rbeslle yere sermek, Cin A l bu ııa.slhnli dinlemiş, il.f 

ona yaptığı zulmfin CC%nsinI ver- ny k:ubr dunnadıuı çalış:ır:ı.k ol· 
mek azmi l .. tikço kuvvetleniyor. dukça parn tazo.nnuştı: !Ji.km bun~ 
du. Eğer bunu y p"'ll.CZSa bUUln hn zcngm olmn.k n dcğil, takip 
nnyııt::nce:ı bir hn1n evlnt damgası ettiği nıaks.'1.t ıçbl pmu;tı. 1 te 
yemiş olru:~ sruuyordu. o ka. j sh!ldi ııı•bat ayı g 1 ti· bal- f"l r
dar lyi lI<Ulıll bab ı §Jır.di topr; k 

1 
de ağaçlar ç!cr a tı; kcrlar 

altında. yatarken o kadar kötil bir J. C1}ıllenmlşti. Ovacık bu znm ntia 
adanı o1ruı l.bra.hl!n beyin saltnn:ı.t ne gllzcl olunlu. Bclentepede o 
sürmesini Allııhnı. adaletine de uy- mmtakanm en büyilk pa.naym ku. 
gun bulmuyor; OO:ılcte hizmet et. nıhırdu. 

(D vam1 var) 

_ir bakkal ve iki 
tezgah an 
tevkif edildi 

-0--

Kesme şekeri 55 kunış
tan satmağa 
kalkışmışlar 

Çcn rlit.~c:;ta bakk ıı ık ya. 
an A.gobun tezg'.iht:aı"J Ni-

ı ve ka.sad n Oraniko 50 
ırw: v,. ... md ı '.rlJ.<.ideu 

sc •er n ki oou.nu 55 J 
ı; rdiltlerınd ıhtikfü s · yle 
Cumhunyet müddeiumumfüğine 
teGlim edilmi-ılerdır. 

CünnUJm~ut nobetcıırl olan 
aslıyc ikinci <:CZarla. Agap, Nişan 
ve Oraruko, eorgulnrnu mütea
kip tevkif edilmişlerdır. 

ti T E 1\1 M. U Z - 1~~ 

Bayat bahablığı 
1ica ret odasının çıkardı ğı toptan eşya: 

endeksine göre 
fiyatları 

En fazla yükselen zahire ve 
hububat ile gıdama deleridir 

Tıc:ıret odısmın ötedcnberi negret.. 7-•ırfm la gııJn maddeleri toptan eıyn 
mclttc oldu!!'tı lstsnbul toptan c ya f 1- endeksinde tcreffli vordrr :Bu tcrcf
yntıan elld ksl bir mUddcttenbcrı !il bilhass;ı t mmuz uym bir dU~U • 
bazı " bl:hl r dolayısUe gcclkmektcy. ten SO..'lra cylOlüc ~lamı l<'şrlni v. 
dl. Od.'ı. §imdı bu endeksin tcahhur \"Cl ve tc ıinl ani ylaıınc! eh mm -
etnw • an i ınt tac4J etmcğe bıl§ln- yctll •lr §cltll lmıgtır Yl K.ıelış dnba 
ouştır. son uııırak 1940 senesi aon a . zıyaoo zahire ve hut>ubo.t ile menşei 
yııııı. k:ıd:ır olil n toptan e:ı:va fiyn t. { nebati olan gıda madd •t:ri toptnn f,. 
lan endeksi hnzırlannuı;;tır yat endeksinde goze çarprr'aktarır. 

End kae nazaran 1940 scnr..sl ilk Kahl'e ve ÇAJ' flyatıarmda da yUk. 
ayından son ayına kadar geçen zaman ııe~ fazl:ıdır. 

General 
Kazım Dirik 
lzmirde meraıimle 

defnedildi 
lzmir, (A.A .) - T rakya umu .. 

mi "müfett.ifi ve eekl hmir vali'!I 
general KBzmı Dirik'in cenaze ın .:> 
rnsimi dün büyük bir halk ki.itle 
sinin iştirakile yapılmıştır. 

Cenaze merasiminde Bat;vckill 
mlz Dr. Refik Saydamla cunü11ırı. 
yet halk partisi genPl S"lt'r'C (lt•ı: 
ği, dahiliye vekili Faile ()ztralc. 
Edirne, İst.anbul ve Manisa, I:l1 ı· 
kC6ir vilayetler! ta.rnfrndan gön 
ôcrilen Ç"len1rlcr göze c;nrpıye>r · 
ciu. Cennzc, halkın eller üzerin'" 
t!l.rlll!IU§ ve namazı Kcmernltı e · 
münde kılındıktan sonr:ı. Altmd • 
mtza.rlığma. dcfnedilml tir. MI" 
rasime vali muavini, komutanlın. 
belediye reisi, mebuslar, parti •" 
hal.kevi başkan ve ar.alan , r;clıri· 
ml:r.<kki konsolos'arla binlcrcı:> 
halk oulunmuştw-. 

,, 

Kadasiro işlerini 1 Yardım Sevenler 
karıştıranlar 1 Cemiyetinin faaliyeti 

Ham madd" loptan fivet enduksın. 
de de artr§ olmak! bcra.ocr bu ı;rda 
maddcreri kad r fazla değildir. 

Ma 1~nlcrin toptw"ı fiyat artışı d:ilia 
banzdir Mcnınıcat fiyntıan toptan 
fiyat endeksi ıı,rtışr daha u.r. fakat aon 
nylardaclır. 

Yağmurlar zarar!ı 
olmağa başladt "' 

Sahtekarlık suçuyla 
adliy~ye veriliyor 

1.sta.nbul kazalar.ında kadastro ya
pılırken bırçok kimselerin muhtelif 
mUlklc.· tlzcriııde tesahup iddlnmnda 
buıunduklnrı veya bunW.ruı sahiplen 
bulunduğunu lleri surJUklcrı ·~örfü .. 
mu~ ve gorUlmektedir. Bu \'azllet 
ekaerıys. ynngm ycrlerındekl rs:ı.l r 
Uzerlnd olm:ı.kt..ldır. Bitttıbi bu gl 
lddlıı.la-r trııflle tetkik olunmakta ve 
vn.ziyetc göre kadastro mahkemelerin 
co rııyct cd.llmektcdır. Bu lbi mUrıı. 
cııaUı:m )'&pnnlıınn daha fazln iş mu .. 
o.kkll>lcrl 01 u da nazarı dlltkaU 
celbe tmektod..ı.r. 

Kadnstro um mu UrluğU g rek 
bu ge. d \'e rokae kadastro 1.§lerl. 
nl mcmurfycUeri csna.sındrı. ~ltlU ede. 
r lt mevcut vı:.z.lyctleri lru~ko. rs~kildc 

gösterenler hnkkırub sahtekt\rlık su .. 
çuyıa adliyeye mtlracaa.t cbnoktcdir. 
Bu meyanda muamele muukld.bl .Mu• 
t.ara &araı ı.etrı.l.n.dc blrl .hakkmda d& 

memur.in .ınull · mat kom yonu :nııı. 
t.ekl\rlık suçundan doıayı ltızumu mu
bııb."emc korıırı vermi§ fa.kat kcndlsl 
bir tUrlll gösterilen adreslerde bulu. 
namamışt:ır. Şimdi İstanbul zabıttı.. 

Srtl('.a arıınmıı.kbdır. 

Halk ttpi 
ayo. kkabılar 

--o-
Pahalıya mal olduğu 

için yapılamıyor 
Halk tipi a:yaKkabıla.r imali ve 

bunların seri lhalindc piyasa.ya 
çıkn.rılarnk !hal.km 660 kuru:] gi
bi ucuz bir fiyatla a.yaltk JI 2· 
la.bitmesi için ...arfedilen gayrct
ı~r hc.'11.ÜZ miliıbet neticelerini 
vermemistir. Şilmdiye kadar ynl. 
nız aynkka!bıc·ılar !kooperatifi lbu 
ayakkabılardan lınal etmi.5 f aknt 
ıJUnlar da az miktarda olm.u;tur. 
Öğrendiğimize göre. halk tipi 

nyaKkabılarm genis mikyasta i
ımal edilip piyasaya çılmnlınama 
sına se'bep fiyat murakabe Jcom is 
yonw1ca va.z edilen fiyata; bu 
ayak.ka'bırlıırm idnre etmemesi
dir. BilhasSa deri fiyatlar.mm 
yükselişi ve demir çivi fiyatların 
daki artrş bunda A.mii olmaktadır. 

Bu &>lnple bu kadar emek 
veı iJip ıbu;,riiILrii sa.füasma geti
ri imi~ •)lan !bu işin intacı ve hal. 
xa faydalı olm:ıst için tetkik r 
yapılmakta.dır. 

ZA Yl - t.. .ınbul emniyet mtldUr
ıııı;tı of uncu §Ubcden aldığım ikamet 
tezkeremi zayi ettim. Yentslnl ala.ca
~mdıı.n esklsi:ıln hUkmU yoktur. 

Blnamiıı A"1r1yn.t 

~ 

Babaları askere giden 
çocuklar mektebe 

yerle§tirilecek 
Yardım sevenler cemiyeti ekalll.. 

yet unsnrlıın arasında açt.Jğı u~lcr .. 
le de CaaUycUne hr7. vermiştir. İlk o
larak ele nlınan haııtabnktcılar kursu 
Ve onu tııkip eden sosyal konferans. 
tar ııcrlırinc muvaftaltiyctle devam e. 
dilmektedir. 

Diğer taroftan ögTendiğimlzc göre, 
cemiyet, bugünlerde !ıuılı.yeUnl, baba
lan ıuıkero gitml§ ve ıınnclt>rl çalır
rnakta bulunmu§ çocukları tosbit 't.. 
mek merkc.zlndc toplayacaktır. Cemi
yet, hu çocukları önUmUzdekl ders yı. 
lmda llkmt'kkplcrc verec0 k v kitap 
lhtiyrı.çlannt temln edecekt..r. 
Yarın Tnksimdo beden terbiyesi 

bötgctd blnasmda. cemiyetin bUlUn 
şubelcrlnln ldııre bcyetıcrl azıumım 
lştlrakl ne b!r toplantı yapılacaktır. 

Muallim mekteplerine 

Leyli meccani 
talebe ahnacak 

---<>--
Maarif veh:aleti bir 

talimatname gönderdi 
Her )'ff olduğu kndar bu sene de 

mtınllim mekteplerine imtlhnnla ley. 
li mcccnnl tıııebc alınacaktır. Maarif 
vekAlel bu hususta bir talimatname 
hazulıyarak nllkadarlara tebliğ et. 
ml.çUr. Buna nazaran. muallim ınek. 
tchino lcytt mec..ınnt talN-ıe olarak 
almabllmelt içln, Türk olmak, mllll 
duyf!'Ulannrı sağlamlığı ve mualllm
liğo kabiliyetli olup olmadtğı okumak 
ta bu.undıığu mektebin muallimler. 
ccmlyctlncc tesblt edilmiş olmak, yaşı 
blrlnci sınıf için 11!. 10 ikinci sınıf 

için 16-2U, Uç!lncü sınıf · ·ın 17. 21 oı. 
rna.lt, ortı>meklep~n pcı: ıyi derecede 
mezun olmak lAztmdlr. Bu mekteple. 
re girm k tsttyenler mezun oıduklrı.rı 
veya k< bulunduktan mekteplere 
mUracııat. c<leceklerdir. 

26 öğretmen 
takdirnam e aldı 

:\faarif Vekiı.leti, orta t<drisat 
muallimlerinden fazla. m uvaffa
kıyet gösteren 26 ö,ğı:etmen, di
rektör nuavinine birer takdir
name vermi.6lir. 

Daha çok püro 
çıkarılacak 

İnhisarlar idaresi, çok :rağbet g6ren 
yeni yerli Up cmncr ve Toros pUrola. 
rmdan daha çok miktarda ımaı ve her 
tnmfa göndermeğe karar ve~tır. 

Endeka tsblo!lu ıthal t m:ı.dd"lcrl 

toptan fıyatlo.nnm dinamik Wr şckıl. 
de fakat ihracat malarlınm d.a.tıa az 
artmış olduğunu gösteriyor. Bu har
bin ilk sene~ine ait vaziyet endeks iti
barile §&)'3Ill dikkattir. 

----o---
Keresteciler - Eyüp 

otobüslerinde 
Bilet kesilme adeti ( 1 ] 

kaldı ra dı 
Arlmdıı.şlarımı1.dan F.k:rem Ortac 

dlln otobU.Sl~ Eyllbc gidip gelmiş, bl. 

Bursa, 6 ( A .. A .) J_ Üç ~ünden· Jt.. 
beri vil.Ayetin her tarafında fası
la ile ynga.n yağmur dün geceden~ 
beri şiddeUi bir surette yağma~" 
başlamış. ve soknklnrda seller ha· 
sıl olmuştur. Kazalardan alman 
hnberlere göre yağmurun aynı 
§iddetle oralardn da devam ett f.i 
nnla.s!lmıştır. Yeni hnsat mevsimi 
nin ba .. Tııdığı bu.,nünlerde bu sill'C'k· 
1i ve eiddetli yağmurların yağma· 
smda.n mahsul zarar görmektedir. 

AlU US.A.ImA TOT ONOVLER 
llEMNUN 

Akh1sar. 6 (A. A.) - Ayla.rdJn 
beri devani eden ve bilhassa tüti.ın 
mahsulünü tehdit eden kuraklık. 
dün yağan bol yağmur ile berta.ral 
olunmuştur, Zürra sevinç içinde -
dlr. 

zc bu sa.bal! §unları anlattı: 

- EyUpto ııc le l§Jll oıcrutu için E fı·yatlarr 
Kerestccllcrdcn bir otobUS<; bindir 1. • 

11 kurufi verdim. Fııkat bll t vermedi. ~ 
ıer. ·.rcırı.oıı oıduğwn ıçln ınE'şı;uı oııı- G izli anla§ma yapan 
mactıın. Saat 16,30 da 302f numaralı topt ncılar a dliyeve 
0tnhl\rA nJn.f:... l"!nn• nltat ı. ...... ,an ve,1"ılecek • -
ıer, ta'bll parayı aldılar. Benim gibl ,. 
diğer yolculardan d& para alınıp b~ 1 .. tanbula kasaplık ha\ \'an l • 

ıet ke.:dlmedi. BOylec.:ı lt('~tecllere tiren kom~oncularm fiy&t mıı· 
kadar ı;elilik. Blltlln yol gCzerg~luml3 rakabe kaıııi.<>ronuna davet edı· 
bir tek nolfta bek wcn bir zabıta mr. lertk kendilerıne son bir ihtardıt 
mıını görmediğim için gikayct te do bulunulmasından sonra İstanbul 
bulunamadım. I<'enerd~'ki nokta bile da et işinin yoluna girmiş olclıı· 
yerinde yoktu. Kerestecilerde ıncr. ~u ··ruımcl.t.edir. Fakat hn.ıı 
kcn biletçiye: kasapların iddialarına ı:öro, bazı 

- Hhnl b!.let dedim. toptancdar ~ine hayvan borsA 
- Ağl\bey Ker stec!lerc geldlk ar. sında d iri :satış fiyatlarını no! • 

tık! c vabmı verdi. san göstermekte.. fakat \:as."lp'n· 
- Geldik, gelmedik. S'n §U bileti ra kesilmiş hayvanı daha paha· 

~er bakalrm dedim ve elinden 472295 1ıra &ıtma.ktadırlar.. Bu cihet 
numaralı bileti böylece nldrm. tahkik olunmaktadır. 

Eyüp _ K~rP..stecller battı otobUı:. Yapılan • tetkiıilrec göre paY 
1 rln<.terı. arlmda111mı:z Cibi hcrkf'..s ~I· mahallinde diri hayvan ::.atJ!=i 
ktıyet etıne'(tedlr. or , n dalmı yol- nonnal fiyatlarda olmaktadıı · 
cu\nn bilet verıımell"cslndcn §lk!yet Beyaz kar'2.,...an ayakta sat•Jl 
edcmemckt.<'dlrler. ÇUnkU mimle.nen fiyat kilo ıtihariyle 26. daiih<' 
bir mUııteri bir dah"I. otobll!e ıı.lınnıı. 27 - 28. kıvı.--cık 28 - 29 , . ., 
yorm'Jş! Sabahleyin f~lne yetl§mck karayaka 22 kuru~ tan muamele 
lııttyen btr kimse de nihayet otobllse görmektedir. 
binme:~ m~c:burlycUndc · olduğundan Öküz 16 - 2~, daaa 17 - ~~l 
bilet kesilmemesine ı: 3 çıkaramamRk manda J 5 - 2~, malak 1.5 -
tadır. 1 k"Unıcıl:u arasında ıs n f ıyutı al· 

Bund!Ul lı8.Bka verilen bfletlerin top 1 makt.a~ır. .. .. r 
lnnrp gayet Jtınalı bir rsckilde utuıenlp .. Ru fıyatlar b~~ şartı!.! 
tekrar müşterilere verildtgl de sık sık ıçmd.., mmafık gorulmokteı..· 
görUlruektcdır. • ete konulan narhı idar-e ede.,ı~ 1 

Belediyenin bu hatlııki otobüslere cek hadde blıhınnmktndır. Fak 
verdifi i111ctmc hakkını almıuıını en bunun h::r~~iı:<Io anla.."}!llalar ye.· 

, . panlar gorulur ve mc} dana c;ı· 
l.cstırmc )Ol olart\k görUyoru?.. ,_ h "dd · ••·1;;.e Aa.rsa. Mnen mu eıumumı. "' 

E m inönüdeki durak 
refüjü yeniden 
asfaltlanıyor 

~lcdiyc, ~<'ren seııt' asfllltı yapıl. 

mış ve yeniden tıinzlm olunmuş bulu
nan Enılıılinll nıc\•darunın bazı kısım
lıırmm ~c bllha ıııı. ortAdakI bUyllk 
durak refüjUnUn yoğ'ı§lı havalarda 
su bfrlkfnlUcrl ynplıf;'lllı görerek bu.. 
ralann asfaJtlarını söktUrUp yeniden 
tanzim etUtml'ğo bft.ıılıımıştır. 

verilecek tır. 

Türk Hava 1Kurumuna 
yardımda bulunanlar 

m<'k ona muka.Udes !bir vazife gö. 
rünuy • • B ı fikir knfusmda ve 
kalb.nde topar~ o~ıyor; 

Akhl<i&r, 6 CA.A.) - Türk M· 
va kunımunıı. yil.ksek yardnntardıt 
bulunan 37 vatandn!}o.ı. madalya ,..., 
rilm~ mlinasebetlle dlin ha.Jke • 
vlndc bir tören yapılDlll}trr. Heye· 
cnnlı vatan.severlik tezahlirlerine 
vesile olan bu toplantıda kuru • 
ınun şimdiye kadar başanldığı t.ş· 

~!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' ·ıer takdirle a.nılmrştır. 

onun bUtiln benllğlnl vo varlığını Yer i Sabah 
Hllseytn Cl\hlt Yolçııı. "Yıııtın bir 

~nyo!'d u ; l Utln kimseye açm.ıyoı
lt• ; ha annesine söylem.iyonlu. 
Çür ... U ..... !e onun asla ruı olmıya. 
cabmıı şU.pbesl yoktu. 

- Allalıtan bulsun! 
Diyecekti. 
1mam Abdullah efendinin şlkA.. 

yeti esa .. 1t bir ne ..... e vermemişti; 
Kadı onu basta.1 88.vmu , &meal: 
beyi de: 

- Tahldk cderlm; sen nılla.t 
ol! .• 
D~ti. 

~in Ali ru1.nPslııfu l!rtemey2ı61ne 

anla§ "1 lhUr yolt görünüyor,, 
ba§lıklı mnk.:.l uıde Ruzveltiu ve tn
glllz hıırlclyc nllZln I<::dcntn son nu
tııklarmı bahi.., mc\-uu yap rak dl. 
yor ı:ı· 

.. ftw:,·eıt Ue 1-;denin l!iOn bt'yluı&tlıın 

gcırck Arn~rlkanm, gorok lngiltc.re.. 
nJn es {lrrn'iiı;ıMri•ıd!" hl«hfr dcğlşik-
111• nıkun ıtfllmedlğ'lnl lsbtıta kAftıUr 

111 gtlnUnoo Anwnlın 'liC !n,. t.erenln 
noldal n.ıı7.an nl'! i iki secıe Mmm 
da odnr. Otorlf(>r Alem ile milli hAkL. 

nılyet dlinynM -.;psmdaki til!1 maat 
tce5süf o ka4ıır 1. tn. açık ve unl'.!o. 
mtdlr ki, bunl"n telif~ lmkAn yoı..·uu. 
Ruırünktl htırbl .. imdi~ lmdftr gfü1l .. 

kın harplerden tefrik edoıı ve mt"!fle• 

lo,)e bllyfilc ' veres1 hususiyet 
de bud ır. Iloğu,ına mutl!\lca U::I t f. 
tan b irinin JrotI surette ezilmesine kn.. 
"ar ıl~'Ulll etmek zaruri gibi gö:1lnU.. 
~ r. Bu vazl,)ctt clab& 1 ngıçt:ı. AL. 
nıanlar pek gta.cl ldrtU ctmlslerdlr. 
Lohlst:uı iırtllbuıı mtııeaklp lmhrerin 
8Ullı tckllfl muhakkak ki ba gö~ 
t:ın ncı,et fldlyordo. tngtl171er l omn 
,.e krı&lı bir mllcnih'le nrn oeetn do blr 
defada ~"re "'8811 olmayı, bumı mer 

halelore taksim etmc.-ğe tercih ettller 
,.e bir kem bal'be gtriıttlkteıı 80IU'a 

kat.t \'U nihai noU .) i elde Nlnoo.,.eı 

kadar mii<:ackık.ıd6 oovamı kararlae
tudılar. 

Naza yo vo mant.k HJ~ bu ka • .' 
rann, lealıcU ltlldr bul etme.. ~ 
kat aıetl<ıeelu llllAlll dı.'le edllecetl lııü 
kuld:ı. belllh: kati t1r kaaaaı me'nd 
olmadılt't meydana çdmıq gibidir. 

Ba harp bir çok baluınıı... htt' 
8'lrplt7; hBr'1I oldu.. ER ht'lkkaln"4Ac 

hakikatler tayyl\lf'ıeillk .ıhıuunıla mü 
eıMıflde 0011<11. ~langırta tayy al'C·Jt'.
rln bu t.-ıw.ar ._ .. ,,-~ ve nıilblm bir rol 
"Yn~ı ta.lunhl o.ınınlyon'hı. Bat.. 
ta F.tdea harbiye na.arı bohıncluftı s:
rada trıglltl'renln nihayet bir kam or 
du:JU ha.zır ıyara.k i\vnıp::ı kı:tasma 

ihraç hareketi yaJlMl'lmı ve böykı ta 
uruı.a g~rnc.k ııureWo ge.100'.';,1 elde 
todt'Cellnl söylomlfU. l ld neli'..: harp 
bu ~te nz c: bir değlşlkllk yap. 

Nihayet temizlenmeğe 
ba§landı 

Mediye, Orta.koy d~ 
evvelce t~ eden tathiri .,e 
dereye inen .rezarlık yol~~ 
tanzimi işine başlatunışt.Jr. :Bit»" 
hare derenin yaıı .duvcırları tal'· 
vi~-e cdileooK. ve köprüler 'l enil"' 
Jle'COk tir. 

nı~ bom.iy<1r. ÇilnkU F.denin son söz Münakalat vekili 
Jerinde artık kara orduMındaa. bahis 
)"Oldur. tng11ıe:roıı111 b6ttbl p !'ftÜDt Ankara.ya gitti 
1ıa,,. lmTI: ... tt humswıda tatanıııp Br müddet tenberi şeb.r.i.ınttıı1' 
elde Mmf'r •rfet'Utl ve nlJaal plelıe bulunan MUnakaHlt Vekili Ol!'' 
ümldbd "° 8llllaa ~ tahmba e. 1 det Kerim İncedayı. dün a~
dllNelr.,. ki ~ Al\kara73 gittnifti" 
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''1' iirk igenin 
vaziyeti,, 

la~ gazetesinin 
bir makaiesı 

Batum l~mı müdafaa 
'Çin tedbirler alımyor 

'-' ~fka~k - Rus 
~."ıfaatlerinin karma
"'Clttşık olduğu bir yerdir 
~ ~~!lift, 8 (A.A.) - Havas • Ofi 
l' 1 blld!rfyor: 
~ lttps rrazeteslnde (Tilrkiyc:ıln \'a 

~ı ba§lığr n.ltmda., yazdığı bır 
~ led:ı (Maurlce Pemol) diyor kl: 

ıııllaıı lıuyük muhaı1p devlete resmi 
~ ~"lerle bağlı bulunan Türkiye 

lııııaııecıcıere rlnyet etmek ve bı-
~. nı nmhnfaza. etmek :ızmlnde 

ı. 
' inan HHJ de .A.ııkara i'e Mos 
~rııııınd ı tedllcn anlıışmıının 

t~ hatırınt•ıktan ııonm Temps 
>Tıt; lesı, ynzı .ı ~!iyi.:- d ,.a m edl-

" ".ı karşıtııdı untnyıı:ı ve bıtnraflı
lıtt 'bota7.lnr rc•jlml uzerlndc nasıl 
~lr ) p en ı d 3UnUlm~tilj Bu 
\\ i.ll 11 rı. r1ll n faraz•yeler 
' Cfkln u, .ım • sinde ,idil tll 
it er ııya,ıdınnııı ve 'rllrk gazetele 
l!t.~~lnrı açınıık ve luıpamak an 
aııı...'l'tı.rf<ıy,.vt lltlmdar tclen bir iş 
t. ""'tllt,u \aımu ı rdı Ve hakikat 
~k ııı ntı.ı tının yazdığı ı;ibldir. 

~1 ~O mul"JY.C• si ••• hilk~cr~ 
~~ lf.l ını ııı nu mu tn\" lenin 20 
ı'- -.ddc,.ıot göre Tur •. iye muıuı.. 
~ğ'u td kdlrde harp genıl~rinln 
't~ rdan gcçıncsını mUnhasırun 

a....~e tayin edccckUr. 
~ ayni muahcJen!.n 21 incı mad S Cöre de eğer Ttlrklyc kendini 
~ llltmc.la ~rUrsc 20 ine! mad. 
11...~kllmıcı-ını tatbık cdcblleccktir. 
~ --r1lııkU prUann Ttlrkiyenin 21 

ıtıadde hUkUmlerln1 Heri sürme 
'-~ İııUaaıt olduğu inkAr gütUrmez. 
~ bu, TUrklye tarafından 
~ oıunan vaziyeti tutıqak kolay S:' detlldlr. 
~Yeye İngiliz kıtnlannın gtrf ı, 
~ tnUhasama.t.ı Tür !yenin Karo 
~l "le Kafkıuıyadaki vazlyetlnl bir 
&..~ha sılmıtılı bir hale koydu. 

~\ıı~an blr kaç gün "'\•ve! .MoskO· 
~gelen blr haberdı'. Batum 11 
' rnUdataa için alınan bir ta. 
~ ~rler zıkrediliyordu. Malfim 
' Uzere Hazer denlzlni Karada. 
~ bıa., layan ve BnkU petrollerini 

~ plpelln Batuma mUnleM 
laıit.dır. 

~~ de Ko.ra muahedullc Türkiye 
"l ~ §ehrlnl vo Jlmıı.nıru GUrcista 
tt -.:tltetmlftl. GUrclatanın Sovyct.. 
~ '1ıtıı81ne lltlhaKı Uzerfne TUrklye 
'~latan ~hine yaptığı fed&kAr 

o\ıı ıstıfado eyledi. 
11ı.:.'.Cltk, TUrklye bir ıı:ırtıa Batumu 
~~ torketmlltl · Türkiye Ba • 
' 11ırıanmı hiç bir ,·ergi ve realm 
~ ~ltııtzın kendi Uc:ır1 ihtiyaçları 
~ lt\ıuanecaktı. Demek kl Batum 
\ ~ Türk ıımnnı oıarnk kahyör 

~ra 1916 da Ankara bUkQmctl 
'~ lraka yanı lngiltereye aidl 
~ t.&ıudıkt.an eonra KerkUk petrol 

' :mahrum kaldı ve .Satuma 
' Petrolden kendine hisse çıkar 

ıt... .. •ra,tırdı. 
~ Rwı - Ttlrk men.faal. 
\ lca.rmaluu'IJık o\duğu blr yer 
' ~ bu eaa.sen atrift olan vaziyeti 
'~ koıaylqtıracak roahlyctt-0 de-

~ 
'ttede pasif müdafaa 

&ıı hali kaldınldı 
\ da.peşte, 6 (A.A.) ..__ Ma -
\ ~ nıildafaa nezaretinin em 
~ ~ öğleden itibaren Buda: 
"f Ilı Ue civarında tehlike ve pa· 
~tıll<ıaraa. hnli kaldırılmıştır. Bu 
~ ' evJM'de yapılmakta olan 
~. :~dafaa devamlı olmıyacak
~ ~Jb hava mlldafa.aıu 
~Un her tarafında ipka e-

~- • Ve k~rartma rtizamna
- tatbik edil:ecektirA 

Amerikadaki 
Alman ve ltalyan konso

losluk °"morları 
15 temmuzda bir trana .. 
atlantikle Amerikadan 

aynlacaklar 
Vaşmgton, 6 (A.A.) - Öğre· 

nildiğine göre. Amerika Birl~ik 
devletlerinden çıkanlacak olan 
Alman ve İtalyan konsoloslukları 
memurları, 15 temmuzda Ame . 
rika transatlanti<\ ile l..iı:bona 
hareket edeceklerdir. Amerika 
dC>nüşte. Alli).am·a. İtalva Ye iş . 
gr.1 altındaki nıemlek<'tler<leki A 
m-erikan konsoloshıklannm 85 
memurunu Amcrilwva J!etirecek 
tır. Amerika vapuru- ll'.!cn gri.ve 
bovanmıs ve ismi \'ı>ctlX!r1tn de 
ği.1~irilmi§ bulunmaktadır. ---'--<>-----
Dört Fransız 

partisi 
Komünisttı ğ~ karşı · 

mücadsle çın 

B!r gönüllü kıtası 
teşkiline kar~r 

verdiler 
Pari,., 6 {.\, .\.) - ~Ofı njansı. 

nıa bıldlrd'ğine gör€ <lort Fransız 
part si, faşist Fransız birliği, 
Fnınsız halk ve milli birlik parti.. 
lcri komimıslllğe karşı Avrupa mii 
cadc !S1D" iştirak et..-nek üz~re bir 
gönüllü kıtası te<ıkiline karar ver. 
rnişlerdir. Bu kıta, Sovyetler aley~ 
binde. cephede Fransayı t emsll t'
dccek ve A vnıı a medeniyetinin 
müdtüansına hizmet edecektir. C'.ö 
nüllü ka}dı bu dört Jlartinhı bü!Un 
subelerindC' ve Pnrlst<' açılacak o.. 
lan hususi bir büroda yapılacak· 
tır. 

Paris, 6 (A.A.) - PoliR. geniş 

zini basmış ve 31 tiomünlst t.evkif 
ctmi Ur. 

Belgratta 
13 komünist kurşuna 

dizildi 

- - ·-- .. --~ -

Müstakil Fransız ajan· 
umn Ankaradan aldığı 

halaetıe pre 

Suriye.de 
mütareke mi? 

---<>-

Bazı yerlerde 

Kıbrıs adası 
Alman tayyare;erı 

tarahndan bombatandı 
Lef.kuŞe, 6 (A.A.) - Kıbrıs a

dası dün gece yeniden d~n 
tayyarelerinin hücumuna uğTariuş· 
tır. Lefkoşe tizerine iki dizi bom· 
bQ düşmüştür. Dlğcr bombalar 
F'a.magusta açıklarında denize dllg 
mıişlerdir. Ne hasar ne de insanca 

• 7.!lyiat olmadığı bildirilmektedir. noktainazar 
taatileri ~luyormuş! 
lngıtizter dört nuru.rıh 
petroı ıstasyonunu da 

Berlln, 6 (A.A.) -;- D.N.B. niıı 
öğrenwğ·ne göre, 4 temmuzda 
KWI'~ üzerine yapıldığı bildirilen 
t.aarnız<la Lefkoşe tayyare mey. 
c!am da en ağır çapta bombalarla 
vl" büyült bir muvaffakıyetle bom· 
hardıman edi~tir. Tayyare mev 
cianmm §İmal kısmındaki ~·otun 
her iki tarafında gizli duran bara-
kalara isabcUeı olduğu müşahede lşgaı e tıter 

MUıtakıl edilmiştir: KC§if tayyarelerinin 
lo'raııaıı ajansının Anka.ı lM!aD aldıg-• 

bir bı.ber. gore, mli,ahitler bir 
haftaya kadar Sur!yede ı:ıir mlıta

reı.e ımza ecıUtrse bllnu b&yreUe 
karşılamamak l\:liP etti• mUtalea. 
sın<Ja bulunuyorıa,r. ' 

Daha !azla kan dokülroeaine mi.-
nl olmak lçin Sunyucı~ ve anha 
ba,ş!cl\ .rerıcruo noktaı nazar teati-
kr1 o.nıaktaaır. 
Kudli .. , 6 (A.A.) - r.rntteCiklft 

ı:.ldıltla'rı fotoğraflara bakılırs:ı. 
düşman, pek büyük hasarlara uğ_ 
ratılml§tır. 

H ırvatistandaki 
Ukrayalılar 

SÖvyetlere kar§K harp 
etmek üzere gönüllü 

yazılıyor 
1.ağrep, 6 (A.A. ) - Hırvatis_ 

landa. bolşevik tedhişinden ı vvt>l
ce daha geçenlerde k~TP gelen on 

muk;n-emet ı::-cirmedctı pt>trol borusu- binlerce Uk~'llalı bulunmakta -
nun 1 n"nınmlı ~taayonuııu iKal ~t dır. Eli silah tutan hem:e.n }lf'mnn 
mfştır. 1 btitün Ukraynalılar derhal bolşe -

Bcyrulun 15 kilometre cenubunda 
ı;ı mur ırmnğınt ~eçmlılerdlr. Tild. 
rnUrden gelen mUttefik kolu, ıl:tıiçblı 

Mlit.tefikler, Şam ile sahil IU'aBtndıı vikliğe Jı:.arşı harp etmek için gö· 
Ce1.zinenin on kilometı-.. kadar eı · r.illlü k&ydodilmi§lerdir. Bu suret.
mali ~arbl.ı!\nde Rart• i i~aı etmtf- ıe Hm-atbrtandaki Ukraynalılar 
ıcrdir. dan mürekkep bir gönilllil heyeti 

J\e~·rot, 6 (A.A.) - SuriYdJ hak :teıferiyesi teşkili düşilnlilmekte -
kında kaydedliooek bir ıey y_o& - clir. 
tur. ---------------------~~------~--

Tildrnürde, lngiliızler bazı mm - cak pek az terakki kaydedebilm.i\ler. 
tiılmlan işgal etmişler ve 4 numa. dir. TüdmUrU ifga.l etmif olan mo 
ra.h Plpclin V06tası iııtlıkametln- törlU kollar, Humus tıtikameUnde 
de keşif mü!'rezeieırl göndemüt · takrlbı.m 30 kilometre kadar arut 
)erdir. ka.z.ana.bilmi§Jerdir. Delrizorun muhasa 

Ftrat boyunca ilerliyen dilmae ra eden kof, şimali garbiye doğru bir 
motbrill Jwhı bul ~rianal Bak- 1 ıc.c hafif cilZUt&mlar • göndcrml§tlr. 
kas iaöltamoünde Her ilMirm\ifWr'. üç gün evvel, Cezirenin şimal kts 

Diğer bir diifmaıı kol.o, Jıler • roma· ginn1§ olan kunetll mot6rlU 
llie'rlMıı:;k-. ---- --·--..&- ı-uı; -=• • ,.,.. •• www ' .,.... ~lir. 

Sut mmtaıka&Ulıda., düfman wı- Mercayun bölge.sinde k~tlıklı top 
sudan §İııldeolli topçu ~le QU ·raaıiyeti olmuştur. JngıUzl.ertn 
kar§~. • Ceainc7e yaptığı hllcum. geri pUs-
Daınur ~ hııeiüs ·kilrUMİD°'"r. Topçumuz, mUteeavia 

harp c-nüeri mMSlh:rimlıli bom. ctır u1JP)ar nrdirmlştir. 
bardllnall etmişlerdM'. Befl::Ut d9n g~ flddeUl blr bava 

F&ANSIZ TIUIUöl hQcunnma maruz kalmı:tır. Trabl\uı 

Belgrat, 6 (A.A.) - Sa18.hiy.e.t..- Vlfl, 1 (A.A.) - Suriye harekltı 1&m da bombardnnan edllml§tlr. Ha-
li kaynaklardan öi;1'enildiğine gö- bakkıı:d8. 5 temmuz tarıbli Fnıpan va kunetl'ertmls, durmadan dU§Tlla 
re, zorbalık ve sabotaj hareketle- tebliti: auı sırblı kotıarmr w Tntmtır cıva

ri hazırlryan 13 komUıüst ve Ya. I Şarktan gclf'.n Ye 1'\taıArımız tara nnd&kt dUfman aakert talıAfŞUtlertnl 
hudi cumartesi günü kunııuna di- fından karyılanan ~Uz ı.uvwUeri, bombardnnan etmi,ıtr. lkl lngUlZ 
zllmişlerdir. • cuma gtinll "'1e cumartesi Mbabı an tanveat- c!!ılotlnı1m~ttlr. 

Hicabından kıpkırmızı lı:esUıni§ 

olan genç kız ustasmm bu galeya_ 
nmdan spn dC?·ece u\.anarnk: 

3 

Hatıraıan yazan : ş 1 e ey 
Edirne idadisi • Rus _ Japon muharebesi - Selanikteki Asır 

gazeteşi niçin kapablmı§b? • Hicaz demıryolu - Müşir Arif 
paşaya wikaa' 

44 
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smdakl yeni evimize indik. Edir- I yetine dua rl7P<\, başlo.dım. Yn. 
nede bıraktığımız eşynmızla ev • ni Japon) an n donanma ve ordu.. 
mi.zi döşedik. Akşam oldu. Ben de ınrınm mamwi kumandanı oldun . 
üst kattaki 5ahane odnya ın Ancak, bır ) ere gkl.p gazete oku_ 
giliz tabancası gibi kuruldum. Bir mazdrm. Evimde zikir ve fikirle 
de ne bakayım .. Mekteb efendılc. nıe guldüm. Rus - Japon~a mu.ha.. 
ri Mevlevi canlan gibi tnkım tıı- ı <'besi hn\'adislcırini, şubemiz me
kım bahçeye indiler. Çayırın Uzc. murlarından Asım efendiden din-
1 ine oturup muhabbete başladılar. lor, öğrenirdim. Sclanikte çıkan 
Gözlerim ihtiyarlıktan öyle uzak. A.s1r gazetesini alınağa ba!}ladık. 
Iarı göremiyor. Arif dilrbUnUnu O da benim gibi Ja.ponlarm tar...f. 
getirip verdi. Dürbünle baktım. tanydı. Japonlara demi ler ki: 
J<Xendilcr bizim odada oturur gibi ''Niçin mabetlerinizde harp için 
oturuyor .. Derkeıı suru lsrafil gi- dua ottlrmiyorunuz? .. ''Bize TUrk 
bi boru öttu. Bahçede, karşımız - lerln duası yeter!., demişler. Ja_ 
da saf olup di7.ildiler, yoklama yn_ })on taraftarlığından Asır gn.zet.e
pıldt, Bir taraftan da mızıka Ç"- ıııni bilfımUddet kapattılar. Yine 
!ardı. Yoklamadan sonra çocuklar şunun bunun ağzına balı:a kaldık. 
Uç defa: ''Padişahım çok yaşa! •• ., Ama bizim ihvanın mübarek a.ğtt. 
diye bağırdılar. Önllmilzdcn rea • lan Yine meserret haberleri ye • 
rnlgc~t yap:ı.r gibi takını takını tiştirirdi. 
geçerek n:(>ktepteki hUc~lcri~c . Se!anı~te çıkan Asil' gazetesi _ 
çekildiler, nh gençlık! .. Aısk ıle nın o Agustos 1320 tarDıll nüs • 
bir nara attım!.. hasından Hamidye Hicaz demir • 
Zamanı evailde benim gibi bir a- ~olunun Şamdan Maana kadar o.. 
~ adam varmış. Her akşam işi. lan 479 kilometrelik klsmmın res 
nin başından evine geldikten son.. m~.kUşadı yapılacağım okuduk. Bu 
ra benim gibi üç defa nara atar • muna.~betıc yapılncalı: mutantan 
mış !.. Kom.şular bunun ahvalinden ~erasımde 1stan.buldan bir he-ye. 
ve nara.smda.n taciz olmuşlnr. O - ti mahsusa gidecekti. Heyetle bir. 
ranm hakimine şikAyet etmişler. likte gidecek olan matbuat er _ 
Hakim efendi o adamı celbedip si- kanının demiryolu hakkında gaze
ka.yetl ortaya koymuş. ''Nedir bu ~.clerine çc:keceklcri telgraflardan 
hal? Niçin böyle ediyorsun?!,, di. ucret almmıyacaktr. 
ye eormu~. Adam da demiş ki: Bu yıl ~ab~ın ?'irmi altmcı 
"MUsaade ederseniz arzedeyhn... cuma gil:luydu. MUşır Arif paşa 
Her akşam evime geldikte Uç yer fıdeti kadimelen Uzere konakla • 
de nara atanın Evvela üzerine nndan çıkıp itUsalindeki camii • 
bin.ip gaza etm~k için beslediğim şerife cuma nailla?.ma gidiyorlar • 
gayet güzel cins bir atım vardır. m~. !~da yaverlel':i ve b:w 
Hayvan beni · görlince ne vakit ınis3.fırlcn varmış.. On on beş a.. 
gazaya gideceğiz der gibi k.jşner. dım n:kasınd:ı.n ~~eli ~ınlisin -
Ben de OOl'armı bir narn atarım. den b,r zalim. muşıre suıkast nl
Eve girer, - merdivenden Ust kata Seti;; le iki eliyle bir çift revolver 
çıkarım. Duvarlarda silAhlarmıı gö sıkmt§. Kurşunları Arif paşa ile 
rlirüm. Yine cooar, bir narada o.. yanında bulunan kaymakam Bekir 
rada atarmı. Derken, başında çi.. beyin kulakları hizasından geçe • 
ı;-eklcr, sırtında güzel esvaplarla rck :mveri SÜ\'arl müliızimi Nnzmi 
tertemiz ve güzel karım kanımıa beye f~bct etmlcı. "Aman vunıt. 
çıkar. Yine coşar üçüncü narayı dum!,, nidasiyle birkaç defa oldu.. 
da ona ata.rmı!,. ' ğu yerde scmnğ ederek yere dütı-

Hikim ef·end.L2illımüs; ''Oğlwn. mUş. Deriıal kaldrnp konağa gö • 
ifAii ıuı:,-P,undift ~iônra bir na. turmu ıer. o herlf.i de tutmu§lar. 

ra da benim için at!,, demiş, da- Acele bunun sebebinden ve kimo 
vacılan da: "Çıkın herifler dısa.. suik&st ettiğinden sual etmf'110r 
n !.,, diye koğmuş. Herif demiş ki: "Ben Rumelili ~ 
Her kimde nr aşk Jptlla ı, yiın. Jıı.ndarmnydnn. Çıkardılar4 
Ekalhnes artar derdli bCiası Sekiz bin kuruş alacağım vardır. 
Kanunu aşkın bnclUJ' muırteza._q, Kaç defa a.ttuhal verdim. Sızlan. 

Gamla kunılmu!J &e\"ila binası!.. dnn. Kul:ı.k asmadılar. Parasızlık. • 
İşte biz de pervane gibi yanıp tan bunaldmı kaldnn. Sıknıtnndaa 

gidiyoruz, sultannn bü !.. bugün i.5ret ettim. Ta.mamne ıca-
0 yıl içindeydi, Rus_ Japon mu. fayı kurup paş:ıyı vurayım da hiW 

harebesi başladı. Rusyanm Kafda.. kes de ondan kurtulsun dedim! 
ğı kadar kalkmış ve yüknelınl.,1 o-- Vnli pa.r.ıayt vurmak iç.in lbu ief 
lan bumunu kcrrp aşağı indirmek yıı.pt•m.,, 
ve b:ışmT eğip önüne bnktırm:ık . Arif p~a herifin hapsini emre. 

dip yollarından dömnemi'.;)ler ea.. 
mfe gidip cuma namazını kılıruş • 

b'-:l lar. merak «m.iş ve bu işde adeta u • 

clk mütehassıs olmuştur. 
Bu Bcrlinli polis hafiyesi bun. 

dan sonra cenubi Almanyn §ehirle. ~fgan Krah - Usta... Kadın ruhu... kadm 
ruhu.. dedikleri, Jtatil, kadın nı. 
huna çok uygun yar tılmış bir 
mahlQk! .. Bunu itiraf ederlm! ... 

- Hah şöyle!. Açtk ltonU§!., 
Zira, bu cana.varın bUtün esrarının 

anlatılması. ldzrm!.. Ark!lda Wıhll. 

Y..-t 
C&ID8 melet.eh{ prof'*""larlndeD 

lav etti 
... \lengh.w. 

• 73. 

~· ll. D. 

• 

• • rinde türeyen ve zengin genç kız. 
la.n dolandırıp servetlerini mahve. 
den diğer bir manyatizörle LUksen 
burg pereneliğinde türeyen ve or 
talığa hayli de.'lışet veren diğer 

bir manyat.iz.ör kasa bırslzını ta_ 

Parlamentoyu açarken 
• 

Efganistanın 
tamamile bitaraf 
kalacağını söyledi kede olan masum kadınların kur- lıU8l&le "etirmelrten befka iııiroey 

tulabilmooi icin! .. Demek oluyor değildir. Yahut aal:ıit fikirded bi, 
ki ibu <'.aıınvar, tabiatın kendisine raz daha fazla birşey. lluna nıh 

bahşettiği bu kadm ruhuna son de. hiiet.alıklannda doktorlar obetwion 
rece uygun yaradılışta olması gibi do.mektedirle

0

r. 
bir meziyetten alçakça istifade et- Öyle bir aaıbit fikir .Iı:.i haataıun 
tiği için bu kadar kolaylıkla mu. bütün ı-uh ve vllcudll yalıuz °'".l 
vaffak olmaktadrr!.. yapmak. mut.laka, her ne bMıaerna 

- Zann~erirn, wıta! Net.elı:.im.. oruna oleıun, hattA ölllın be.basma 
Oh! .. Şimdi bedbaht kadrnlarm bu yapmak, yerine getirmekten ha§. 
canavarın pençesine nasıl kopan!. ka :birşey için ,Y8fı)'MD&Z olurlar. 
mnk için boyun.larıru uzattıkla.rmı Bunım için de, tatmin oWAuır 
tama.mile anlıyorum!.. Çilokii.. E-- caya kadat, delilikten apğı old. 
vet... çünkil ben de lblllün &ece ha. dette olmıyan bir buhran" iQinde 
yat endişcslyle kadmlık 7.88.ft ara •• buDalırlar. 
sında mi.lthiş ve delice iblr müca- Elganm, Bat.ayetin keodi \ize. 
de.ıe ve derin buhranlar geçirdim,, rinde yaptığı tealr hüıkmda tf6r 
Çok derin... B•t buhranlaN!r ki, Jed.ikleri 6u ititıerla manya.tize edil 

herhalde, nıbumdald teslimiyeti menin ıııe mUtıhiıf birf~y old.u 
meydana getlnniş olacak! •• Zinl., pek giliıel ~r. Netekim .!lor. 
ertesi sabah, bir kA.bustan yeni linll polis hafiyeai Kari Roban de 
çWnış insan gibi, adeta nıhum par krzı dinledikten 80nra bu caninin 
ça perça olmuş bir halde, yalnıs bu ıni<ıli nadir görlllmilş blrlnci amıf 
canavan bir defa daha görmek ar. bir manyatizör olduğuna katı hillr 

zusundan başka hiç birşey dilşilne_ mUnO vermekte artık teııeddftt et_ 
mez lınldeydim... memİ§ ve resmi makamlara hemen 

Berlinli polis ha.(iyelfnin genıg bir rapor ya&mlftı. 

aslstant E1ganm bu itiraflan p PoUe hafiyeel ba ~ b
ciheti tama.mile meydana ç ıkan- tilin ~le olunduğunu; e,Winl, 
yro ki manyatize edilmek, inaanın kullandığı wnıl1l ve avladığı kadın_ 
dimağında Pide!U bir Mbit fllir lamı ne §ekllııh ~tatıeıri-

·, 
• 

ni ıah ederek art.Ik tevkinn aayel kip etmiş, ilUsini de yaka.lamıya 
basit ve kendi vücudUne lüzum muvaffak olmuştur. 
gö9termiyecek bir ~ eeklinc İ§te Karl Robenin manyatizör 
ı:irdiğini bildirdi. caniler lizerine yazdığı eserdir ki 

Polis hafiyesi, mahalli gizli J>O. bugünkü manyatizör casuslar fik. 
üee ca.n.a.varm nasıl avlaMcağmı rini yaratmış bulunuyor. 
da i&ah eqnişti. Ancak, izah ettiğimiz gibi, man_ 

Kan Robenln ta~ ettiği \l. yatizör casuslar hususi mnnyatize 
ııul ~ydu: etme Jnı.biliy.e.tinl haiz insanların 

Ga.yet yakışıklı bir genç erkeğin bu usulle neler yapabileceğini nn_ 

Jııadnı kıyafeti.ne sokularak katilin ladıktan sonra bu iş fevkalide te. 
e§kiline benzer bir adamın ilk gö. kA.mül ettinniş bulunmaktadırlar. 

riileceği muhite eevkcdilmoel. Rus • Fin harbi esnasında öldU_ 
PollR haftyea, bu işte halti1d lbir rillen ve cllretile ismi e.trafındıı 

kedmnı Mla tU7.ak vuif<'Sl görmi· bUyilk bir hayret uyandrrnuş olan 
Yflee~C. t.amamile kanaat getir. me!lllıur Fin casusu Viladis Rltzin 
rni!J bulumıyordu. .. de manyatizör bir casus oldui,;'ll 

FllbaJtika mahalli gizli polis Ber muhakkaktL 

!inli po1is hafiyesinin tawiıye ettiği Ritz esasen mükemmel bir ka. 
UBulü tatbik etmek suretile bu yakçı idi. Fn.ka.t onun adamlan ola_. 
mllthiş cane.va.n yirmi sekiz gün ra.k kullan<iığı kayak~lar, insan 
mrtında ~~ geçirmiye muvaffak aklı alnuyacak derecede harikulü.de 
oldu. likler göstcnnekte idiler. 

Bu a.zılı katil deı'bal muhakeme (Rftzin postası) denen bu ka· 

ve idam olundu. ' yakçılar k a r 1 J dağlarm U.s-
Anca.k, ne çare Jı:i Kari Rohenin tünden, uçurumların arasından 

usulüyle bugi,lnkü nwıya.tizör ca.. yıldırım sllratiyle ve sanki uçar 

8UIJların ele l'~e ·imkan g1bf kayıp Rus ordularının b!rka.ç 
yoktur. • , lrll~etre gerilerine kadar iniyor, 
Vakıa Karl ltohen bu hadiseden uker dolu trenleri, köprilleri ber_ 

aoam ~~ bilhaMa ita.va ediyorlardı. (.Devomt var) 

. Iffibil, 6 (A.A.) - Efganistan 
krnlı Znhir Han, parlfunentonun 
dordUncü teşrii devresinin ikinci 
içtima yılını açarken söylodiğl nu_ 
tukta, Efge.n.istanın, bu harpte t.a.
rnnmiyle b tnraf kalmak azmiDi 
tebarüz ettirmiştir. 

Kral czcilmlc demiştir ki: 
Efganistın, kendi hukukunu vıe 

rncnfnntlerini siyanet ederek, mu
harip devletlerle dostane siyasi vo 
ekonomik rnünas~hctıcrlıı.i idame 
ettirmek nrzusundadll'. Efgan.is • 
tan, daima milli hukuk ve men -
fnatle'ri J:orumnk \'C diğer millet
Jerl~ jsbirllği yaparak dUnya sul. 
hunun tesisine ynrdmı etmi?-k ar4 

zusw dan mUlhcm müstakil bir si· 
yn.set takibct.ıni.ştir. 

Kral, nutkunu, kendisini göste
rebilecek her ttlrlU ihtimro'lerc 
kareı koymak Uzere bUtün tedbir
leri almak bal sinde ınillet vekil
lerini birlik olmağa davet ederek 
bitirmiştir. 

Habeşis,anda 
9 general daha teslim 

oldu 
Ka.hlrr, fi (A.A.) - H~ • 

tanda 'Yemden 9 gCD.eral t.ca11m 
~ 
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" REFAH " ŞEHiTLERiNiN AZiZ 
HATIRASI ANILDI 

Alman kuvvetleri Murmansk Londradan .?ildirildiğine 1 Sovyetler Japony 
gore 

Rusların ya nota verdi (Ba t.arafı 1 ncldo) h •• d"" d• 
1 

devam ediyor. Dnlpcr rnmtııkaıımda enuz usme 1 
Almun • Rumen 1'.uvveUeri faallyct. • 
tedir. Huroen h:ı.berlcrine göre Dnı. Stokholın, 6 (A. A.) - Mun- gerilla harbi 

iyi neticeler 
23 haztran a bir gece yansı Mersin kahraman Tllrkiln şanlı mazisinde bu- 1 ri bi k t , 1 d 

0 
mnnskm düştüğü ha.kkmdaki ha.. 

açıklarında batan Refııh vnpurundall.! na bcn:ıer faclnlarm eksik olmadığını, 
1 

tı A" 
1 

Le dın berler mevsimsiz gibi gözükmek-
per ne.ı ne rço mın ai<a aı a v •

1 
. rı m:ş r. ıman ar, n ngra znp . . . . 

askerl,.rim zden şehit dllşcnlerln h&tr. dah:ı <ılln denece!• kadıır kısa bir ma- tı i 1 h k"tı U t 1 k'•n' ttf tedir Filhakika Stokholm Tıd-. ç n a.rc .. n s ra le n .,,.... e • . · . • . • 
ralarını tazız maksaclile bu sabah De- ı zide çUrUk bı.r tekne llc Japonya su. tı.u . b'ldl . 

1 
1 nıngen gazetesının muhabırl, cu. 

tı. b! 1 rl 1 & ıı ı rıyor ur. rt . . niz komutanlıe;ında r !hti!al yııpıı. arın 'l. şeh t dUşcn Bıırbıırosun kah. Dl"' ba h bcr ö ı..en· ma esı gunU Alman pike bom-ger zı ıı. ıcre g re ın.. • • . • 
mıştı::-. I ramnn haf!tlerinin unutuıma.dığını d "··-rın U b" Al k 1 bardunan tayyarelerırun. Mur. 

l 1 gra w.c: e yür yen ır man o u. k d · ·· t · - · Me:-c.s me sa t 10.30 da baslanmış.. ııoy emı~. hıı.zırurunu, Refah vapurun. h So t k ti mans emıryoluna hucum e tıgı-
varıyor 

1 
nun s.'l.ğ cena r, vye mu a.vemc . . . 

tır. Törende hazır bulunan lstanbut da şeh·t dil~cn Aziz Ttl:-k çocukları k d 
1 

b k 
1 

tı nı ve bı.rçok noktada hattın kesil-
~- in . llI'§IStr. a r cate mec ur a mı!} r. . ld - b' . . B Bir çok köyler Ruslar 

tarafrndan tahr· p edıldı 
Skoda fabrikalarında 
birçok top kullanılmaz 

kumandanı, .ustıınbul merkez kuman- iç blrdakika eukütn aa\·et etmiştir. u-._.
1 

be h d Al .__ kAtı mış o ugunu ıldınnektedir. u 
iz ası 1 B ""'"-.. rza m a man ..... re h b M ansk d"" d" -· f"k.. danı ve den kumandanı, mer m sa undan sonra, bando mızıka ma. a er, Ul"nl m uşme ıgı ı muvatrakiyeUe devam ediyor. Hangc-

hasında yer alan kıtaatı teftiş ettik- tem nnvasını çalmı§, ve merasimde rini vermektedir. Zira, aksi talı". de m'1cade1e daha mUşküı görünüyor. ten sonra deniz bandofü lstlkl!l mar. hazır bUlunantın: ağır adımlarla deniz dirde, demlryolunun bombardıma-Ha.ttA bazı askeri mUnekkJdler Han. 
fD1I çalmış, kahraman bahrlyelllerlmlz kenarl!la doğru llerleml§ıerdir. Sahil- tu lüzumsuz bir şey olurdu. göye Blmal Cebe!Uttarığı ismini ver. hale getirildi tarafından milli marşımız hürmetle de, bir bahriye mUfrezest tarafından 

m~lcrdir. Hang<ideki Rus garnizonu 
dlnienm!ştir. Bundan sonra hazırla. havaya üç el sıl!h atılırken hazırlar. denizden ve havadan lnşe edilmekte. 
nan i<Ursüyc gelen dcnızaıtı eroaııla • mılJ iki güzel ~clenk de dt'.nlze bırc. 

rmdan Fazıl Darma.n, bir nutuk söy. kılmıştır. dlr. 

1 

Fin - Sovyet hududunda tııhşıt ed'-lemi§ ve ezcümle demi Ur kl: Merasımdc asltcrl erk!ndan ba,ka 
len So\·yet kuvveUeri 75 fırka yani 

"- BugUn burada niçin ve ne mak- tstanbül emniyet direktör \'eldli, ı• .. 
1,5 milyon kişi tahmin edilmektedir. 

ııaUa toplandığımız hepimizin malQ_ mnn reisi, denizyollan l.şıetmeslnden Bukovlna mıntakasmda mareşal L\st' 
mudur. Zira, bugün on sekiz milyon bir mümessil, matbuat mensubini ve 
TürkU:ı kalbiııde açılan tedavisi !nı. §ehi~ diışe.ııl !!rdcn bazılarının llilelerl 
k&nsız t.11yUk yaranın tam ondördUn.. hazır bUlunmuştur. 

1n kuvvetleri, Rıın1enlcr Ye Macarlar_ 
ıa sı!~ı elbirl!ği yapıyor. Ruslar anu
dane bir mukavemet gÖ!teriyorlar. 

cll günüdür. Kalblerimizl yakan bü- S~Rn'EtmEKt l\IERA 1M 
ynk ıatırab frrtınaın, bizlmle dalma 
beraberdir ve kıyamete kadar beraber 
gidecektir.,. 
Erba~tan sonra bahriye Ustteğmen. 

Jerinden Sermet Klper söz almış ve 

Bingazi ve 
Der na 

lngilız tayyaraleri 
tarafmdan bombalandı 
Roma, 6 (A.A.) - Itn1Jan or. 

dulal"I umumt kararglihının 39" 
numaralı tebliği: 

Şima.li Afrikada, Tobrukda to"'. 
çumuz iki düşman batarya.ar- t 

tahrip etmiş ve limanda demirli 
buulunan gemilere ateş açmıştır. 

Mihver hava teşekUlleri liman 
tesisatına, demirli bulunan gemi
lere, istihkiı.mlara ve bataryalara 
taarruz ederek yangınlar çıkar. 
mşlar, infilaklara sebep olmuşlar 
ve küçUk bir gemiyi batırmL5lar. 

ciir. 
Pek alçaktan uçmak suretiyle 

Sidi Barrani civarında bır düşman 
hava Ussünc ka1'-}ı yapılan taarruz 
cenasında av tayyareJeıimlz kam. 

~.p.la.n ve barakalan nt~e ver. 
mi§lerdir. 
Düşman Bi.ngazl ve D11rne üze. 

rlne hava akınları yapml§tır. 
Şarki Afrikada kahramanlardan 

mUrekkep küçtik bir gıııp haline 
gelen Galla • Sidoma'daki kıtP.Jarr. 
nıız yiyeceksiz ve cephanesiz ka.1. 
dıklan için, im" ln nisbeUnde çar. 
pıştıktan ve daha diln Gore civa. 
nnda dilşmanlnra pek nisbetslz 
zayiat vermeı;ile neticelenen bir 
muharebeye gıriş<likten sonra ac-. 
kezi şefrelerini muhafaza ederek 
kuvvetleri gittikçe artan düşmana 
teslim olma.k mecburiyetinde kal. 
nııslardır. 

Gondar ve diğer mmtakalarda 
muharebe devam etmektedir. 

Sovvetler 

Diğ"r taraftan bu sabah Sıırıyerdc 
İskele civannda da küçük mikyasta. 
bir ihtifal yapılmıştır. Burada da aziz 
şehlUcnn ha urası anılmış deniz çe
lenkler bırakılmıştır. 

Gorezzia batırlldı 
l..ondııı, i (A. A.) - B. B. C: 
Amiralllğln tebliği: 29 Hazi • 

, randa ıo.oco tonluk Gorezzla tta·. 
1 ~an kruvazörü bir İngiliz denlzaJ. 

1 
tısı tarafından torpillenerek batı. 
rılmt!!lır. İtalyanın bu tipte dört 

1 
kruvazörü vardı. ÜçU Mata.ban de
niz muharebesinde batırılmıştır. 

Bunda!l başka 9. 000 tonluk mü. 
sclliıh bir ticaret kruvazörü, 6.000 
tonluk bir italyan iaşe gemisi, 
1500 tonluk bir başka gemi, ve 
8000 tonluk bir vapur da Da.tırıl • 
mıştır. 

Kahve tevziatı 
yanda kaldı 

Nahiyelerde mahalle mümeS8illeri 
tarafmtlan evlere kah\-c flgleri dağıt. 
ma l§i tıımamlanamamıştrr. Bunun 
eebebl 1Mı1mlz ihU)'llcma taha1a edl'

miş olan lSıJO çu\•al kahveden ilk par. 
ti oıarak verilmiş bulunan 500 çı:ve. 
lın tevzi edilerek bltmftı olmasıdır. 

Fakat nilc ba§ma 250 gram oııırak 

tevzi edilen bu miktar bütün ihtiyacı 
karııılnmamıştır. BuI1un için mUtebıı. 
ki 800 çuval ltahvenin bugtlnlerde ge•. 
mcsl beklenmekte 1ir. Bu kahveler 
gelince henüz kahve fi5i almamıo c. 
lan ailelere tevzlata devam edilerek 
ılk partl tcvz! işi tamamlanacaktır. 

Böyl ::~ arzu ettiği halde kahve ala.. 
mamış hiçbir aile kalmıyacalttır. 

52 B1.V ESiR ALINDI 

Berlin, 6 (A. A.) - Alınan or. 
duları başkumandanlığı aşağıdaki 
husust tebliği neşretmektedir: 

Minrık'in gar.bindeki kızılorduya 
m€'.nsup 52.000 Sovyet askeri AL 
man çemberinin tazyiki altında C"• 

larak Almanlar t.:ırafına geçmiş .. 
tir. 

Bern, 6 ( A.A.> - Basler n~ı
richten gazetesinin Berlin mu -
habirinin bildirdiğine göre. mü· 
hinı Ru.s kıtaları, Alman hatla -
rının arkasında faaliyette 'bulun 
makta berdevaırndır. Alman as . 
keri mütchasısları, Stalin hattını 
matetmek için <:-<>tin nmharebler 
vermek icap edeceğini tahmin 
eylemektedir. 

Prut nehrinin geçilişinden bah 
seden Alman ga.zet.eleri, Sovyet 
techizalmm modernliğini, Sov • 
yet müdaf aa.s· m c;arsılmaz sert 
li.ı{i ve arazinin gti(!lüğü dolayrsi. 
le çok şiddetli muh:ı.re'beler vu • 
kua geldiğini söylemektedir. 

ALMAN BAŞKU!L\NDA...~LIGI 

~IX TEBLtGt 

Bıırlln, 6 <A.A.> - Alırian ordu 
ları ~umands.nlıS " 'tcbUğl • 
Şarkta askerl hare.i iı.t ccstalin 

hattı" denilen hatta ka?'\iı muay
yen plA.n mucibince devam etmek 
tcdir. 

22 hazirandan 5 temmuza ka -
dar alınan csi.rlerlıı miktarı yu • 
varlak hesap 300,000 i bulmuştur. 

Alman hava kuvvetleri, düıı.man 
kıtaat tectımmülerine ve düşman 
kollarına karşı mütemadi dalgalar 
halinde yaptığı taarruzlarla aske
ri harekata müzaheret etmekte • 
dir. Yalnız Zitoınir mmtakasında 
tayyarelerin attıkları bombalarla, 

Nevyorkta toplarla ve mıtralyözlerle 500 kam 
yon tahrip edilmiştir. 18 tren de 

Al k l l ... tahrip olunmuştur. Dün gece So· 
Talan onso os ugu melensk tıimendüer merkezine ve 

memurlarından birisi yolların ltlisak nokta.sına tesi,rU 
intihar etti hava taarrlzları yapılmıştIT. 

Nevym•.t, 6 (A.A.) - Nevyork- Sovyet hava kuvvetleri dün 281 
tııkl Alınan konsolosluk memur tayyare kaybeıtmi(llerdir. Bunlar 

Evvelce İşgal ettikleri !arından Julius Otto. cumartesi dan 98,i hava muharebelerinde ve 
yerlerde • günU banyo odasında asılı olarak 183 ü yerde tahrip olunmuştur. Bi· 

H bulunmuştur. zim zaliatımız 11 ta.yyaredir. 
ava meydanlartn·n Doktora gore Jullua Osso, Avu.cı lngUtercye karşı mUcaclcle, Al· 

d ti · "' il l turyaya dönmek hususunda "stek- m.an denizaltıları atlantikte ce • 
a 0 Brlnl ÇOga mlŞ ar sizlik gösteriyordu. Hatırlardadır man 33.800 tonluk 6 ticaret gemi
BerllD, 6 (A.A.) - sovyetıer Birli ki Vaşingtondaki Alman bUyilk si baLrmışlar ve diğer bir gemi· 

ti Polonyayı , Bcsarabyayı ve Baltık elçiliği memurlarından Mesti?. d 0 yi torpillem~lerdir. 
eyaletlerini işgal ett~ktenberi Alman {;:}Çen salı glinü bir tabanca kur- Alman s ... vaş tayyareleri 1ngil. 
hududu üzerindeki sovyet tayyare §unurla intihar et.mirti. tere sularında dün goce ceman 
meydanları mUthiş surette arttırılmış ----,er-- - - 11.000 tonluk iki vapur batrrnu§-

tır&sarabya işgal edilmeden evvel Fransada la~:::~ av tayyareleri. hava mu 
bu mmtakada, yalnız dört Sovyet l 4 temmuz bayraır..ı lıarebelerlnde hiç bir wyiata uğ-
tayyarc meydanı varken şimdi 151 rnmı:ı.ksızın Ma~ Uzerinde 1 tngi. 
tayyare meydanı bulunımıktadır Es- ku~l~rıacak tiz av tayyaresi düşümıü§lerdir. 
ki Poıonyada c\-velce bulunmakta o 1 \'işi, G ( \.A.) - Fr::.nsız nazırlar Şimali Afriltada. Tobrukta 1n • 
lan 43 tııyyaro meydıı.nı :terine ııım. heyeti, dUn akşam bir toplantı yap. giliz tnnklarmın bir çıkış teşebbU
dl burnda 348 tayyare meydanı vU mıştır. 'foplanUdan sonr-ı, ıı rcdll~n sil Alman - 1taly8!l topçu ateşi 
cuda getlrllmi~tlr. L!tvanyada 8 tııy teb1:g-e göre, de·;lct ııckreteri Benuva karsısında akim kalmıştır. 
yare meyddnı varken ş!:nı.ll 88 t 1y. Mc; e11 Ank r:ıyı zlynre:.ı haltkında Almruı savaş ve pike tayyarele. 
ynrc meydanı mevc:.ıttur. ı m:ıınmı.t verm!.ş•ir. ri Tobruk limanını bombalam•şlar-

Letonyalaki t.ayyare meydnnları. Am'ral Darlan Dahlllye Nnz.ırı 1 dır. Bir ticaret gem:Sine ve liman 
nm adedi evvelce 13 tU. Şimdi i~ sıfatll .. umum! ldnrelerd3 k"mümııt te~isatıııa isabetler olmutitur. Düş 
70 dir. Estonyada 15 tayyare meyda 1 tııhrlldl.tllc m lcac! 1C içli' alman ted I man ımhi.l b:ttaryaları tahrip edil· 
nı vı.ı.rdı. Şl.ndi 77 tııyyare meydanı 1 blr:crı anlrtmış ve bunda:ı başka miı-tır. Tahıip tayyarelerimiz Hab 
vartıır. 14 temmuz milli bayram kutlanması bata ch-arında 1n~(liz nakliye kol-

----n- hakkında ittihaz olune.ı teJtirlerl !arım dağıtmışlal'dır. 

Sovyet istihbarat reis blld!rmiştır. Akdenizde, Alman savaş tayya-
muavini diyor ki: releri 4 temmuzda Kıbrıs adasının 

Damokratların mü tehit Ame-r:kadaki lngihz şark sahl.linde Fnmagusta limanı-
istihharat umum nm tesisatını bombardıman etmi~. 

C8p11BSİ kırılamaz müdürü lerdir. Ağır çapta bombalar liman 
da bulunan iki bil."Uk ticaret ge-

Moskova, e (AıA.) - sovyet ls- lnı .teraye ge'.di misine ve irkap iskelesine isabet 
tihbarat bUrosu reis muavini Lozovs etm".,tir. Adanın bir ttt ·yare mey· 
ki. Rusların Alman hatlarının geri .. Lizbon. 6 (A.A.) - lngi1U_ danında düşman barakalarına bom 
81nde eUraUe çete harbini organize rentn Aıncrikada.ki istihbarat ser- balar dlişmü!,!tilr. 
•lnı~kte olduklarını te;it etmiştir. visl umum müdürü Gerard Kamp· Dün gece dtsman garbi Alman-

Losoveki, aynca denıl§tlr ki: bel: dün gece tayyare ile İngllte- yaya infilak ve yangın bombaları 
•- Muvakkat muvaffakıyetler bü. reye gitmiştir. 

1 
atmıştır. Sivıl halk arasında ölü 

tt1D dUnyanm Nazilik aleyhinde oldu Knmpbel. bundan bir ka~ gUn ve yaralılaı vard·r. Bılhassa Pele
ıunu gisltyemes, demokrat memle- sonra Clipoper tayyareslle Ncv • polgd'da iskan mahallerine ve u. 
1w&' Ilı ı:aeu.aaıt cepheal ıurııa.maz.,, yorktan Lizbona gelmicıtlr8 mumi binalara isa.baetler olmuo • 

Çanakka.edeki 
maden imtiyazı · 

(Ba.5 taralı 1 nclde) 
sene kadar müddet zarfında ma
denler için bir şey yapmamış, hat
ta me.s i.J mUdür da,hi tayin et • 
memışlerdlr. Bunun için birçok e .. 
marelerle zengin ve iktısa.di Işlet
meğa mütehammil olduğu anla:ır
la.n bu gümUş karışık altm ma -
denlerinin imtiyazlanrun feshi la· 
zımgeldiği neticesine varılmış ve 
lktısat Vekaleti 608 numaralı ka.. 
nuna uygun olarak bunu Başve

kfı.lete bildirmiştir. 

tur. 

Loncira, 6 ( A. A.) - Rus ve 
Alman orduları arasında muhtı· 
re~ler başlıyah iki hait:ı. ol
muştur. Alman kıtaları. bu nıtid. 
det zarfında, kat'i zaferi almış 
olduklarını iddia e<:lennezler. Bi. 
Iakis, Alman motörlü unsurları
nm hücumuna karşı koymak 
için Rusların tatbik ettiği geril. 
la usulü iyi neticeler verir gibi 
gözükmektedir. 

Stalin tarafından, milletine, 
mecbur .kalındığı takdirde bu. 
lundukları mahalli tcrkctme<len 
evvel her şeyi tahripetmek ıhak· 
kmdaki talimat. Alman mahfil
lerinde büyük bir hiddet tevlit 
etmiş gibidir. 

Bu usulün Almanlan zi) ade. 
siyle müşkülata soktuğunu ~ös· 

Alman gece avcıları 
lngiliz tayyarelerinden 
§ÜrmUşlerdir. 

termektedir. BiZ7..at Alman gaze. 
teleri, Ruslar tarafından tama-

mutaarnz · 1 · · 
7 slni dil· mamıy e tahrıp edılmış olan kC>y. 

PARAŞVTÇtlUmLE 
)(ÜCAD:t~L}~. 

Moskova, 6 (A.A.) - lzvestia 
gazetesi, "paraşütçülere karşı ilk 
müca.Qe!e tecrübeleri'' başlığı 
altında yazdığı bir makalede di
yor ki: 

Muhasamat esnasmda düşma. 
nm indirdiği paraşütçüler hiÇbir 
yerde tek 'Qir hedefi bi:e tnar • 
ruzla işgale muvaffak olamamış
lar ve hiçbir yerde kıtalarımızla 
açıkça muharebeyi yani boy öL 
~eyi kabul etmemişlerdir. 
Alman paraşütçülerinin bütün 
·mucadele usulleri ~kiyalık ve 
casusluk geklini aıroınır. 

Dc.ışman pc:u~t.!fU uıur .. ...,..., • 
lerinin büyük ibir kısmı yalnız 
ya.kalamnış ve tamamiyle imha 
edilmiştir. Paraşütçüler nihayet 
'ltıtldaf•a muharebelerini kaıbul 
ediyorla!'Sa ve ekseriyetle sela -
meti kaçmakta buluyorlarsa. e ~ 
ğer kaomağa veya gizlenmeğe 
muvaffak olamazlarsa ellerini 
havaya kaldırıp teslim oluyor • 
lar. 

KIZILORUUNU. Dtl'~Ktl 
TERLtGt 

Ier hakkında bir çok yazılar 
çıkmaktadır. Diğer taraftan 
Rusyada hasat azami suretle va
pılmakta ve en seri surette nak· 
liyat için hatta tayyareler kul
lanılmnktadır. Bir çok orman. 
Irk mıntakalarda, bilhassa Luck 
mıntakasmda yangınların d 0 • 

vam ettiği bildirilme~tedir. De
mek oluyor ki Stalin'in emirleri 
sadakatle tatbik olunmaktadır 
ve hattft bizzat kendi memleket. 
!erinin zenginliklerini tahrip 
hakkında.1<i emirlerin tatbikinde 
bütün milletin kendi şefi etra
fında bu birliği, Rus milletinin 
esarete boyun eğmekten.."'e iher 
şeyi yapmağa sarsılmaz azmini 
göstermektedir. 

'Times ~tesinin Sto1dıolm 
,.,-'-""'"'"· .z-.. _""!"_f U' ....... ~ .:• 
tinden sonra bır Alman genera'i· 
nin söylediği bazı sözleri bildir. 
mekt.edir. Bu general. Alman 
ordusunun motörlü ve zırhlı ıun. 
sunla.rının yaptığı fevkala.de 
şiddetli hücumların o mman bir 
hafta da.ha aynı şiddetle idame 
ettirilemez bulunduğunu itiraf 
etmiştir. Çünkü o zaman motör. 
lü vasıtaların temizlenmesi ve 
bir miktar tamiriica'bettirmekte. 
dir. Öyle sanılmaktadır ki eğer 
Rus ordusu bir hafta daha da-

Mo<;kova, 6 (A. A.) - Kızı.. yanırsa, Alınanlar, motörlü va. 
lordunun lbu sabahki tebliği: sıtalarınm tamire ihtiyaç göste• 
ı Temmuz gecesi Ostrof, Po • receği bir vaziyete düşeceklerdir. 

lotsse ve Borisof ve Vovograd ve Bu da mütecavizin atıhşmdaki 
Lin.sk istikametlerinde ve Besa • şiddeti azaltacaktır. Rus kıtalc
rahya mmtakasmda muharebeler rmın mükemmel maneviyatı ve 
biltUn şiddeitle devam etmiştir. Fransa Polonya scfcrkrinden 
Diğer istikametlerde cephenin alman ders1crden istifadee ede. 

diğer kmrmlarmda mevzii ehem • rek iki hafta düşmanın ansızın 
miyetl haiz muharebeler ve gece başlıyan hücumlarına karşı ıkoy. 
keşif hareketleri ol.muştur. makta gösterdikleri soğukkanlı-

Ostrof iBtikllLletinde gece cere- hk nazan dikkate almırsa, mu
yan eden şlddetli muhar!'beier bu kavemetin gitti1<çe dfilın. i.zıy:ıde 
sabah da. devam ebtıektedlr. fazlalaşacağını düşünmek doğru 

Polotsk istikametinde. kıtala- olur. 
rımız garbi Dvina hattını saf:· Mukavemet hissi Rus mi!Jeti. 
!amca ellerinde tutarak dü..c_p:na- nin yalnız erkeklerinde tecelli 
nm bütün taarruzlarını tardet• etmemekte, fakat Rus kadınınla. 
mişlerdir. Nehir civarında AI~ rı da cesaretle çarpışmakta.dı.r.-ı 
manlar binlerce ceset ve birçok Alka.zar İspanyol gazetesının 
harap olmuş tank ve tayyare ı Berlin muhabiri, Rus ka.Cmları
b1rakmışlardır. Mutaarn7lardan n.~n ibu C€:.:ar~tini övmekte ve 
bir çoğu mezarlarını nehrin di· §?Ylc_ demektedır:. B~ı kalelerd_:, 
binde ibulmuşla. :ı1r. 1 şımdıye kadar bır ın anda gc• 

5 temmuz akşamı Borisof isti· rülm:mis bh" şiddet ve tehevvür. 
kametinde kıtaLrımız şiddetli le rnuda.f aa eden ve çarpışan 
muharebeler yapmışlar ve muka Rus kadınları bulunuyordu. 
bil taarruzlarda bulumnu~lardır. Bu~dan ~ş:ka ~utsche. AH. 
Muharebeler devam etmektedir. g~meın~ ~ıtung. ibeklenmıyen 

Besaraıbya mıntalc.smda, pı. bır vazıyet den '1?3-h~ı..mekte ve 
yade. süvari ve zırhlı kuvveti~· RusJa~n muannıd~? ~ukavc. 
rinden mürekkep mühiım bir metının Alma~an <..aımı_ surette 
Alman • Ra:nen grupu Beıltzi iE• muharebey~ ılk tahmmıeı;ıen 
tikametinde taarruz teşebbüsün• çok fazla mık~rd.a asker SC\l.i{et. 

de bulunmuştur. Düşman.m bu mek w mecbunyetınde b~ış 
istikametteki taarruzuna kıtala- old~!"unu kabu! eylcmektedır. 
rrmızm şiddetli mukavemeti ma· Nı~.ayet Stnlın •. nutkunda ta. 
ni olmaktadır. hakkum altrnda.kı .memleketler. 

Yapılan tetkikat neticesinde 4 d~. buh.~an. Amel~n ~.usyanm 
temmuzda düşürülen düşman mutteiıklerı. ol?ugunu soyler:ken 
tayyarelernin sayısı, evvelki ~a~:ı etme~ıştır: Her hal<le St~
tebliğde bildirildiği üzere 43 lın ın ~avetıne bır <:e~ap teşkil 
olmayıp 61 dir. Bizim zayiatmnız e.:ıeı:ı bır ço~ t:abota~ va.kala:-1 
29 ta.yyaredir 1 bıldırmektedır. Tas aJansn:ım 1bır 

• haberine göre, Skoda fabnkann.. 
f':tokholm, 6 (A.A.) - Fin kr- da bir çok top kullanılmaz lbir 

tatarının Hangö etrafındaki baz? hale sokulm~tur. Hollanda va. 
adaları işgal ettikleri 'bildiril- tanperverl ri, Hollandada lbk 
mektedir. İsveç gu.etelerine ge- Alınan kimyevi maddeler fabri. 
re bu işgal. şiddetli çarprşm far· kasında yangm çıkarmıştır Polon 
dan sonra vukua gelmiştir. Maa- yalılar yolların kenarlarına giz. 
mafih Hangö etrafındaki muha• lenerek Romanyadan Almanyaya 
rebe henüz kati 88.füş.ya. varzna,. 1 benzin nakleden kamyonları 
mış buluımıaktadır. kurşunla dıe!mektedir. 

(Baş ta.rafı ı oclde) 
\ 

zerına ·ı:okyo ile Moskova arassıı 
da bir bitara.flık ve a<lemi teca 
muahedesi imzalanmıştır. Bu 
ahede mucibince akidlerden bel'. 
biri diğerinin arazisinin tamaın1 
yetine riayeti taahhüd eyliyo 

Binaenaleyh bu muahede nıu 
binee Japonyanm Alman • So 
muhıırebesi karşısmda biuu.-~ .... 
nı muhafaza. etmesi lazmıgelıll 
tedir. Flakat İngiltere ve Birle 
sile Amerika, Sovyet Rusyaya. 
dım vaadinde bulunduklarIIl 
dolayı ve UçlU pakttan doğan ta 
nhhüdatı mucibince Almanya 
yardım etmek mecburiyetinde 
lunduğundan, Japonyanm vaziY 
müşkülleşmektedir. 

Bu harbin başlangıcında tngi1 
terenin müttefik! bulunan 
raya gelince, bu memleket 2 
Martta Sovyet Rusya ile mUş 
rek bir beyanname imza.lam 
Bu beyanname mucibince taraf 
lardan biri btr harbe sürüklendi 
takdirde Türkiye ve Sovyet it 
ya bitiraf kalacaklarını taa.hb 
etmişlerdi. Fakat 18 b · 
Türkiye Almanya ile bir doetl 
mun.hedes.i imzalamıştır. 

Türkiye, ln$ti.Iterenln mUttefl 
dir. Ayni zamanda Almanyanm 
dostudur. Terazinin ibresinin h 
gi tarafa doğru müteveccih 
nacağı bilinmemektedir. 

Sovyet tebliğ ı 
(Ba!j tarafı 1 nclde) 

Dün bütün gün Ostrov, Le 
Novograd Velinski mmtakal 
da Alman kuvvetleriyle bil 
muharebeler vnku bulmuştur• 

Ostrov'da mukct>il tc 
:;eçerek düşmana ağır zayiat. 
dirdik. Dün bütün giin D 
mrntakasında şiddetli muh 
beler cereyan etmiştir. Bori 
Polack arasında kain Lepel 
valisinde Sovyet mukabil 
ruzundan sonra büyük 
malar olmuştur. 

Sovyet tank teşekkülleri 
şısında Aiırnan tank ~ 
_...._~,,- ~--~ .. 
Borisof mıntakasmda m 

ve mekanize Alman kıtal 
taarTUz.ediimiştir. Öğleden 
ra bu mıntakada §

0 

<l.detli m 
relleler cereyan etmiştir. 
Dü~anın Bobrujsk dv . 

Dinyepcr nehrini geçmek i . 
yaptığı teşebbüsler tard . .o'-Aü. _. , 

ti~ 1 

Pripet lhataklıltlannın 
bumla Novegrad Wolinskide lt1J 
vetlerimiz düşmanın motörlil 
ımekanize kuvvetlerinin 
zuna uğramışlarsa da ka.hraıJl 
ca çarpışarak mukavemet 
yorlar. 

Bjelcy mmtakasmda t 
g-eçen diişnanla çetin çarpışrll 
lar olmaktadır. 

Diğer mıntakalarda vazb 
değişiklik yoktur. Sovyet hS. 
kuvvetleri hücumlarını diiştll 
nın motörliı ve mekanize ku 
lcrine tevcih etmişlerdir. H.~~ 
kuvvetlerimiz cumartesi 
kaybettikleri 8 tayyareye nıul< 
bil 28 düşman tayyaresi · 
etmişie!"rlir. 

Sovyet tooliği. Alman oepb 
nin geriler'..nde Sovyet çetel 
nin muvaffakıyetlerinden 
diyor. liflf' 

---o------

Biletçiyi b ~akhya 
çocuk 
lBaş ta.rafı 1 nclde) 

Ancak Yll§mm kUçUklUğüııe ~ 
men fazlaca asabt ve ha§bı o!a.D 1' 
mal akşam Ustu Kurtuluııta BaJ'U 
neye giden yolun kivnldıfı 

kendisini tramvaydan tekme ue IJI 

ren blletçl Adile ra.stgel!nee ~c 
taşıdığı sustalı bıçağı çekmt§ ve 
çinin göğsüne 11aplanıı§tır. Adil ~ 
lar içinde yere yuvarlanmJ§ ve ~__..,, 
istemeye b&§laymca etra.ttaıı ye~ 
Ier Kemall yakalamı§lar ve cıe~..ıl 
pollse haber verml§lerdlr. YaralJ .. ~ 
ha.ııtanesine kaldmlm.IJ, çocuk aaw. 
ye teslim edilmiştir. 

Birçocul<taraçadaJ' 

' düştü 
Bc,ıktaşta Yenimahallet!e ot~ 

Mardlrosuıı oğlu Frlç, evinin taP"~ 
sında oynarken aşağı düşmll§ \it!! ,

cudunun muhtelU: yerlerinden ~ 
mıştır. Yara.ıı Şi§U çocuk ~ 

kaldınlmı§tır. 
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''S ·b · · ı ı u gı ı azız o . ,, 
. Gaıcteler, hi.~metin hir kanun tığunu \ "e verimli bir halde oJm.o. 
liyihasiyle su işleri l~io e,·vclce dıklan (!;'İn içimizin s17ladığı yer,. . . .. ,, • ,, • ~ '\' .... ,~-1 r:·r!',. ';f'-.-1'.' '1ıt°'tT ='" .. ·~ ... !X, •• ,?', "-....... ~-.. '"> • . ... • ~· ... , ... '. • r 1 ., 't ,.,... .... • ,.,,. ' 

. . .·.. • .. ~ • • .;ı .· ' .,,. . -..· •• J : ••• ; '~ • • .,._. .... • ~ • : • ,, ~. .. • • • .. • .... • - ),, '. • ... 

errnı~ olduğu 31 milyon liradan Icr bir cennet kö_şeslne dönecek, 
~ka, 50 milyon lira daha t.ahsi- oralarda mamureler kurabilmenin 
'-t i-;tedlğfni haber verdiler. l"i· imkitoı hiisıl olacaktır. 
ile bu ha.bere göre, bu tahsisatla, 
.\ııadolunun cenup sahilindeki Ak· 

deııız, Hatay, orta Ana.dolu, Por • 
'ilk, 5;akarya, Krzılrmıak, Dicle, 
~erı!>', Sakaryanın denize dökül • 
diiğü yerlerdeki su ı .. teri ıslah 0-

"'°acaJ.11 r. 
1i:alkmmanm sırlanndan ve en 

İitemli kun·etlerlnden biri olan 
llb 

Ilükümctln, su işleri i~in yeni 
den tahsisat, f~tcmt'SI, y<'r altın
daki -.ulan yer üstüne çıkanp bir 
kısım arazimizi şimdiki step halin
den kurtararak \erimli bir bale 
getirmek irindir. 

Memld\etlmlz su ~·urdudur. Su, 
yalnız ~·er altında saklı de~ildir. 

l'er U<1tünde de birçok u huine · 
h·ri ,·ardır: sularından hakkiyle 
istifade edemediğimiz <'OSkun kay. 
naklar, dereler, ırmaklar, ça~·lar 

, .e nchirl<"r ••• 

maçları 
Beşiktaş rllkiplerini 4 puvan aşarak 

so· puvanla şampiyon oldu 

Milli Küme bitti 

d fus çokluğunun yanında, t;uyun 
-· ınühlın \'C nüfus kadar ('heın
llıiy<'ti vardır. 

l'urt ~e:ı:ilerine çfıianlıır, mem 
1~k~t hudutları iı,:inde birı,:ok bos 
8ahaıara ra!-ıladıkları ııı.man, hu· 
l\larının ekilmemiş olduğunu gö.

tlince, hlrer step orta-.ından geç 
Ukıcrini ,.e insana kıraç hissini 
\·eren topraklardan mahsul alma • 
llııı imkanı olma<Jı{;•ını zanneder • 
ltr. 

Bunlardan kanallar rn"ıta ,j~·le, 

her türlü kdbirledc ı.,tifade L

mek ,.e ,·erimli hir ha le ..okmak 

Marttan beri Ankara, İstanbul 
w İzmir ~<'hirlrriınlıin 10 ldiibü a
ra..,ında. yapılmakt~l olan l\Jilli kü · 
nıe m~ları cJün Fenerbah~c .. ta
dında ~apılan Gnlatasııray - !\la" • 
kespor, Fenr.rbnhı,:c H :ırbiyc 

mıı.çlarından !>Onra nihay<'t lendi. 
En S-On JlU\'an va:ı:iyetine gört

Be.~ikta~ rakiplerini <Wrt ım\'an a
şarak 50 pu,·anla samııiyon oldu. 
~iyah • Bc3 azlıları bu nıu\"affa'kı -
;\<'tlerindcn dola;)· ı tebrik c<lcrtı. 

için etüdlcri yapılmı~t ı r. 50 mi: 
yooluk tahsisatın bn i~ler hnşarı

laca':<tır. \'p o zaman, \'eo;ilrmıağm 
Sakarynnın kenarlarındaki tarlalıı- Be<:oiktıısı takiben 46 pmıınla 
rın yai:',rmursu:ı:lnl•ttm kurudu~ .. u Galata. .. :uay ikin<'i, yine 46 ımvıın

~örüp l.Jtmek felaket , <' talihsi:ı: ı •a fakat ~ol awı-ajı fnrkiylt• J.'c
liii,ine uğramı)·a<'ağı:ı:. Ve bu maz- , n:rbahce .ü~üncü, ~arbiye dördiin 
bari . . · . cu, Alta~ bf>..şincı , istanbulspor 

~et ~alnız bununla da kalmı- altıncı Alt mordu Ye<linri n emfr· ' . . 
yacak, sahalardaki ziraat isleri spor S('kizind, :ıta-.ıce<ipor ıtoku -

8u zahiri ~örü5ün uyanclırdıin 
dti~üııre ııek yanlıst ır ,.e hi'>hir 1 
'&bet )"Oktur. l<'ilhakika, yıırdun 

~.r.r bölgelerinde, -.tep denilebi · 
1~ek yerler ydk değildir, fakat 
bıuıa rağrııcn oralarda da ot bltir
llıek, her t iırlü nebatlar yeti, tir 
lllck l<abildlr. Ve bunun -.ırrı, o 
lopraldarm altında, kıymetli llir 
llıadcn ~ibi gizlidir. Bu kl)·metli 
ltıad"n, değerli hazine -.u menba
larıdır. 

miz ilerliyecek, mah .. ullcrimhln :ı:uncu, Genı,:lcrbirllği de 10 uncu 
randman ı Sekiı on misli a rtacak- ohlu. 

l"ener • Harbi~ e maı;ından bir görünib •. 

tır. Dün yaıı,ıan maçlarda Galnta -
saray J\Jao.;ke,.poru 1..0, Fenerbah· 

Su, bütün hayat unsurudur. Bu ı ı:e c!c llubi~·(•yi 4 t ınaf~lüb etti• 
unsuru yurdun hf'r kii;wsinc ler. Bu ma~laruı tafı.iliıt mı aş:ığr. Milli Küme puvan cetveli 

Tabiatin ihsanmrlan ltsifııde et. 
ltıiyen, toprağın iyah gö~ünde 

bnı.;, izler aran bu hayat iksirinin 
bıııunınadığı saha p:ek azdır. Yer 
-•tından hıı -.effaf kaynaklar, yer 
tiizüne ı,:ıkanlırsa, step diye bak· 

• hayıli c ... ki bir tabirle ..,öyliye ~ da \"eriyoruz: 

yim • i ale etmeğe sa,·a~n hiikô-
metimizl tebrik ederken, 
gibi haykınyorum: 

atalar 

- Su gibi aziz ol 1 •• 
Aç besmeleyle iç suyu "banisine,, 

eyle dua! 

I~AEDRI 

G. S. · Maskespor 

Güntin birinci mli!iab:ıkıuu h-- · 
k em Adnan Akm idaresinde Ga
latasaray - Maskespor arasında 
yapıldı. Bu müsabakaya takımlar 

şu kadrolarla çıkmışlardı: 

Gaiata!"aray : 

1.'akım: 

Beşiktruı 
G. Saray 
Fener 
Harbiye 
Al tay 
lst. Spor 
Altınordu 

Demirspor 
~faskespor 

Gençler 

!\I. G. 
ıs 14 
18 12 
18 13 
18 6 
18 7 
JS 5 
18 5 
18 4 
18 2 
18 5 

B. M. A. Y. P. 
4 51 21 50 
1 2 45 20 46 
2 3 51 24 46 
4 8 33 34 34 
l 10 29 37 33 
3 10 34 50 31 
3 ıo 32 56 31 
4 ıo 29 39 30 
8 8 32 45 30 
1 12 26 36 29 

Osman - Faruk, Snlim - Mu. 

&a, EnYer, Halil - Bıırb:ı.ros, ! =============================:. 
T reni kurtaran olot J biride bu mezara gömülecektir. 
t'eJr l'eK az :rastlanafı Ye go. Xtm:: amuıt1yc ıı:oı'C"'--n::nn ,.g."'.-

:rüJ 1ıeden inanılmıyacak müthiş 
fırtınalı günlerden hiriydi. Yeı 
ile gök biribirine geçiyordu. 

Fakat, bu kötü havaya rağ. 
inen Rio döla Plata~m cenubun_ 
da Viema ile Brezilyada Babia 
araı:.mda sefer yapan tayyarenin 
l>ilotu Kristobl Lopcz bu fena 
hav~ şartlarına rağmen uçmağa 
tarar vermişti. 

1an doğruya mezara konulmıya_ 
cak üzerinde : "El Pudrislers'' 
yazılı olan küçük mermer bir 
ölüm odasında tam altı ay kala. 
ek ve sonr amezarma. diğer 

Kralların yanına gömülecektir. 
So İspanya kralı on üçnüc Al_ 

fons da oraya gömlccektir. 
Gömlecektir. Krallar mezarlığın

da bir tek kİ§İlİk bo§ yer vardtr. 

Ve kararını yerine getirdi, E k • b 
tayyaresi alkışlar. hayırlı yolcu. 8 İ §ampıyon ara acı 
1lıktar temcımileri arasında ha. olunca 

:F'ran.'Wlrn me.5Jıur kadın binici-
"'alandı. !erinden m:ıtmazel ~el Doranj 

Tayyare Rio Grandosul üz.erı. vardır. Bu kadıncağız bundan on 
ile geldiği zaman pilot Kristobal Fene evve l Parisle Nis arasında 
~z a.5ağıda bir şehr Uzerinde. yapılmış olan bliyük bir at yarı. 
~i tren köprüsünün suiar tara. ~mda birlnciliği kazanmL:; ve şöh. 
f reti bir kat daha artmıştı. 
lndan sürükJenerck götürüldü. Bugün henüz otuz otuz iki yaş-

' kli gördü. Uzaklardan da bir yol- larında olan bu kadın yeniden bi.. 
"U treninin geldiği görülüyordu. nici elbisesini giymeğe mecbur 
\ ıl h her verebilecekti? 

1 
iralmışt~r .. Ama bu seferwibüyük bil' 

D . ı ki ··tıı· b. f.k. yarışa ı§tirak için degil, fayton 
• .ı a ma mu ış ır ı ır k Uanmak içi 

d. Lopez birinci sınıf akro. \ı:atmazel ~~el Doranj ''Mo • 
nlardandı. Trenin gelmekte ol- ruk., ismindeki ihtiyar atını fay. 

ı ~ istikamete uçtu ve tam tonuna kOlJlllUŞ ve Pariste, Şan.ze. 
t m üzerine gelince altı defa lizedc iş yaparak hayatmı kazan. 

t · t d"k.ld. ı k tü· mağa btu!lıı.ınıştır. Eski bir şöhret 

}lu•nıfa, Bülent, E~fak, Me hmet 
Ali. 

~-.....---•-•---..a- 'ld 

lar1 müstesna avnen dtinkti kadro. 
larıru muha.zafa. ediyorlardı. 

Fener bahçe • 
n n inci ma ı hakem Sc.lll-

mi Akal idaresinde Fenerbahçe -
Harbiye arnsında yapıldı. Dün Ga 
lntnsarayla berabere kalan Harbi
yenin bugün F cncrbahçe karşı -
smda ne n e tice alacağı me rakla 
bekleniyordu. Nihayet takımlar 
taraftarlarının sUrckU alkıştan a
rasında çıkarak sahada şu rıekil· 
de yer aldılar; 

Galata.saray başladı. Sarı kırını· 
zılılar yukarıda da görilldüğü gibi 
bugün Salô.hattin ve Adnnndan 
mahrum. Oyun sUratli oluyor. Mas 
kesporlular bugün 7.ayıf buldulda
rı Galatasarayı mnğlüp e tmek az· 
mile çalı~ıyorlar. Saha dün akşam. 
~~ rıberi yağan yağmurdan bir ça· 
mur deryası hali.ni almış. İlk on 
beş dakikada Galatasaraylılar h a- Ferıerbahçee 
fif bir üstünlük kurmalarına rnğ- Cihat _ l\luanımcr l\lurat _ 
men gol çıkaramıyorlar. Ara sıra Aydın, Ali .Rı:ı:n, Omc: _ Fikret, 
Ma_s~es~rlular da Galatas:ıray kn lfadri Naim Naci Rebii. 
Jesıru zıyarette kusur ctmiyorlar-1 ' ' ' 
dı. Hnrhi~·c • 

Dakikalar ilededikçe oyun sert • • 
bir cereyan aldı, Maskesporlular Bedri - Münir, Hayri - l"a-
bir gıin evvelki maçta iki oyun • sar, Abdi, Nahit - Kemal, Sil· 
culan hakem tarafından se rtlik leyman, Ertuğrul, l\luzarfer, Ali. 
yüzünden sahadan çıkarıldığı hal
de akıllanmamışlar. mütemadiye n 
favul yaparak rakibi de sinirlen • 
dirdilrr ve oyun bir gürültü hali
ni aldr. Şimdi ik it.arar da blıibiri
ne fa.vul yapmakta ta§ çıkarıyor, 
Hele bir ara Faruğun 28 üzerin· 
dt'Jd kasdi hareketi az daha bir 
gole mal oluyordu. Oyunun bun
dan sonraki kısmı da usabi bir hal
de ve golsüz geçti ve biriııci dev· 
re 0--0 beraberlikle bitti. 

Oyuna Harbiyenin ortadan bir 
hlicumuyla başlandı. Fener mua. 
vln hattında.kile bu hlicum, derhal 

Yelken 
teşvik 

soldan mukabele gördü. Kısa bir 
müddet orta da cereyan eden mü-
11&bakanın ilk golUnU Fenerliler U· 
çüncü dakikada kazandılar. Snğ -
da n inkişaf eden bir hücumda top, 
ka le önünde iki pa.slaşmndan son
ra N aime geçti ve onun ya.kından 
sıkı bir şüt ile Harbiye kalesine 
girdi. Bu sayı Fene rlileri hızlan -
dırdı. Üstüst-e yaptıkları akınlarla 
Harbiye nısıf sahasına yerleştiler. 
V c tazyike başladılar. Nihayet 
beklenen golü Kadrinin ani bir ııü
tli ile sekizinci dakikada oldu. Bu 
ikinci golden sonra Fen e r hakimi· 
yeti e..zici bir hal aldı. Bir dakika 

Mükellefler 
arasında 

bisiklet 
müsabakası 

sonra da Rebilnin u~talıklı bir §Ü
tü Fenerlilere üçüncü gollerini de 
kazandudı. 

Oyun bu golden Mnra biraz mü· 
t evn.7.in cereyan etti. Hatbiyeliler 
bu arada bir kaç akın yaptılarsa da 
ınuhacim hattında anlaşma temin 
edilemediğinden hücumlar akim 
kaldı. Fenerlilerin mukabil akın -
larında çekilen şütleri de Bedri 
tarafından maharetle kurtarıldı. 
Devr~nın son dakilrnlarma doğru 
Harbiyenin yaptığı se ri bir akın.da 
Ertuğrulun çektiği sıkı bir yer -
den şUtUnU Cihat yumrukla kor
nere. atarak muhakkak bir gole 
~anı oldu ve birinci devre Fene
rın ılk dakikalarda temln ettiği 
3--0 lık netice değişmeden bitti. 

ikinci dC\'re: 
Bu devreye Fenerlilerin soldan 

yaptıkları bir hücumla başlandı. 
T?p Harbiye müdafaasında çevril· 
dikten sonra oyun bir müddet or
t~lar<la cereyan etti. Beş.inci da
k~ada Fenerin sağdan açılan bJr 
h~cumunda Fikret topu avut çiz
gısine kadar götürerek geride çok 
müsait. vaziye tte duran Na:imin ö
ntıne yuvarladı. Naimin durdurma· 
dan çektiği sıkı şilt iyi y er tut
muş olan Bedrinin kucağında kal
dı. Bu suretle Harbiyeliler bir gol
den kurtuldular. 

Dakikalar i lerledikçe Harbiye 
iller açılmağn ,.e Fener kalesini 
sık13ltmıağa başladılar. Bilhassa 
sağdan yaptıkları a.lmılan duı'dur
ma~ta Penerli müdafiler gfiçltik 
çekiyorlar. Harbiyeliler bu çalış· 
malarının semeresini 17 inci daki
kada gördüler. Bir Harbiye akı -
nmda Ali Rızanın kendi kalesine 
v~nliği gerl pasma Cihat yanlış 
bır çıkrş yaparak topu ~inden ka
çır~ı v~ sil_ratıe yet.işen Harbiye 
sag açıgı Kemn.I sıla bir şiltle ta 
knnrnm ye~e golünü yaptı. B~ 
~!1- Fenerı!.ıe~ harekete getirdi. 
Bulun cnet'Jilerıni kullanarak tek
rar hakimiyetlerini temin ettiler 
~Iütemadiyen Harbiye kalesini. 
taz~k ediyorlar. Nihayet 4-0 mcı 
dakıknda kazandrklan bir korner 
atışını küçUk Fikret çok güzel or
taladı. Kaleci topu tuttuiiu halde 
kn.lenin içine düştüğünde~ Fener
liler dördüncü gollerini de bu şe
kilde ka.z::ı.ndıiar ve müsabaka da 
'!--1 Fenerbahçenin galebe&lc 
neticelendi. 

Şubeye davet 
Emlnönli yerli atikerllk pıbeıdnden : 
A§nğldak! adları yazılı yedek subay 

larm kayıUan tetkik edilmek üzere 
nliius cUzdanları ve ellerindeki 'Vesika 
larıa 8467 numara ile §Ubeye mıın. 
cııaUan. 

İsUbklm Tğın. Niya:ıl of. NuretUn 
321 Eminönü (42213) 

Lcvazun Tğm. İbrahi~ Ot. İrla.n 
333 Ordu (42274) 

Lcvaznn Tğm. Hakkı Oğ. Renat S2!S 
Bursa ( 431587) 

~ us e ı ı ı ve o omo m 1 1:1oc:el Doran3· b k·ıd · t . w •• • o an .. _ ın u şe ı e 1 .. p ~enne dognı suratle ınerek ma_ şe başlamış olması herkesin ala • 
~inisin nazarr dikkatini kendi kasını cclbet."niştir. O kadar ki 
t~rine çekti ve elindeki bir be. müşterileri. ~o..~elin. arabaBmı ele 
l·az medili sallayarak tehlike~ i geç~rmek ıçın adeta yarış etmek-

I 
İkinci deu c: mUs ba

kaları 

Beden Terbiyesi mUkcllefleri 
arasında bölge bisikle t ajanlığı 
tarafından tertip olunan teşvik 
yarışlarının ikincisi havanın yağ. 
murlu olmasına rağmen dün sabah 
Mecidiyeköyü ile Hacıosnıan tepe
si arasında ve 21 kilometrelik bir 
mesafe dahilinde yapılmIŞlır. 

Neticede Alemdar klübünden 
Kamil BUyükkanat 41 dakikada bi 
rlnci, aynı klUptcn Nurettin Genç. 
çağlar ikinci ve Feshane fabrika. 
smdan Mehmet Vurgun üçüncü ol
muştur. · 

Levazım Tğm. Ekrem Oğ. Renat 
821 Emin.önU ·(43lS88) 

Sütanne 

aıııatmak istedi. tedır. • 
!I. ,.ak. · ·ı t 1 Alman kızı alan 
l\ı ırust pı o un ısrara yap_ i t l l 

l·;; b h k .. . tr . a yan ar 
~ 'c.I u are et uzerme enı h k '" · d d rd . Dünvanm er oşesın e olduğu 

t u urdu. Tam vaktındc hare. gibi itaıyn.n erkeklerden ltal • 
<!t etmiŞt.i. Çünkü köprüye 500 yan kadınlarla evlenmek istemi. 

llletre kalmıştı. yenler de çoktur. 
19~0 senesi zarfında 1667 1taı. 

Krallar mezarlığı yan 1939 tarihli rrk kanununa uy. 
Eskürial şatosunda altın is gun olarak ecnebi kadınlarla ev-

1~elerle süslü bir katafalk ~~ len.mek için hükum.etten hususi 
~o] beki kt d' müsaade i.stemişlerdır. Bu talep • 

cusunu eme e ır. 1 rd 104 tan . kanuna uvgun 
~ltınları hfila parlayan bu ka. g~~ı1:nediğinde:'

1 

reddol~u!i, 
ı.... alk kırk senedenberi orada 1022 tancı;i kabul edilıı_l:iştir. ~o 
YQlunmaktadır. lspanyol anane- tanesi hakkında da hcnuz tahkı • 
·~ İspanyol krallarının her za kat yaptlmaktadrr. 
"«la için mezarlarının hazır bu: Ecnebi kadınlarla evlenen ltal. 
illl. • ·~ · yanların umumiyetle Alman ka • 
~ rnasn ıstedıgıden bu kataaflk I dmlarmı tercih ettikleri yaprlan 
a kırk senedenberi olduğu yer· istatistiklerden anle.şılmaktadır. 
~durmaktadır. İspanyol cum. Filhakika 1022 bekardan 315 ta • 
bttrıyetçileri bu katafalkı yık. nesi Aman kadını, 260 tanesi İs.. 
ltı~lard F ans zlar tami tti panyol kaıdm, 155 tAnesi Yugo • 
~tl 1: 1: . ı . r e r_ slav kadını, 130 tanel!I İsviçreli, 
~er. Kımbılır belkı de İspanyol 20 tanesi Macar ve ıı tanesi Ru. 

alı ~ üçüncü Alfons günün men ltaıdmı ile ev~ .. 

Maske por be.şlndr. ilk dakika
larda oyun yine süratli oynanıyor. 
tki tn.ı 3f miidaf:uısırun nisbeten 
iyi oyu.'"11erma rağmen yine iki 
taraf forveU de gol kaçırmakta 

rekor kırıyorlar. 10 uncu dakika
da Barbarosun sıkı bir ştitu Mas
kespora ilk tehlikeyi tattırdı. Ar
tık . Galatasaraylılar rakip nısrf 
saha.sına yerleşmi§lP.r, her an gol 
bekliyor. Maskesporlular Galatnsa 
rayın oyununu kabul etmişler ve 
müdafaaya çekilmişler w• Gala -
tasaray forve ti biraz fırsatlardan 
liıtifö.de etse Maskcsporun mağlü· 
biyeti muhakkak. Nihayet 20 ind 
dnkikada soldan Mehme t Alinin 
bir ortasında. Ma.skespor kalcs.lnin 
önü karıştı, Bu aralık fırsattan is
tifade eden Bülent hafü bir vu
nışla Galatasarayın yegane golli· 
nü attı. Bu golden sonra beş da
kika kadar Maskcsporlular oyuna 
hAkim oldular ve bundan sonra 
müsabaka yine Gnla~asaray haki
miyetine girdi. Devre sonlarına ka 
dar bu vaziyet golsüz geçti ve 
Galata.saraylılar da milli kümenin 
son maçını bu şekilde 1--0 galip 
bi~r., 

Su sporları ajanlığı tarafından 
tertip edilen mevsimin ikinci yel
ken yarışı dün Moda koyunda ya_ 
pılmıştır. 

Üç deniz mili Uzcrinde hazırla.
nan rotaya göl'C yapılan bu müsa· 
bakaya Galatasaray, Fenerbahçe 
ve Boğaziçi klüplerinden yedi §8.r
pi ve bir yole iştiray etrni5tir. 
Havanın muhalefetine rağmen 

büyük bir muvaffakıyetle b~arı
lan yarışlar çok sıkı olmuş, bilhas
sa en kuV'.-etli yelkt'Ilrilerimizden 
olan Galata.saraylı Burhıu1, Samim 
ve Mahmul arasındakl ç~kişme 
çok heyecanlı olmuştur. Ne ticede 
şa.rpiler arasındaki yarışta Gala. 
tasaraydan Mahmut birinci gel -
miş, yole yarışında da Halinı birin 
ciliği alıruştır. Teknik dereceler 
şunlal"dır: 

Şarpi: 
1 - Mahmut (G.S) 46.50, 
2 - Samim (G.S) 48.54, 
3 - Burhnn (G.S) 51.38. 
Yolc: 
l - Halim 1.3.18, 

6-7-1941 

4 ya§ında bir çocuklu ana. hayır. 
sever clr ailenin yanında. 1$Jnet et. 
mck istiyor. lstiyenlerin (Vakit A.C.j 
remzine mllracaaUarL 

Beyoğlu Halk Sinemcm 
1 - Maklne adam. Seri Tekmlll 

birden. 
Z - Dolu df7.gln. (Kavt.oy). 

s - MlkL 

12
.ss :.:~L ~- ıo.ıs ::~. ga. Beşinci kattan 

13.15 Kanşık 0.45 Hııftanm k 'V d •• t .. 
18.0s~::a~ :ı:::~ 1so aga uş u 
8.30 !Uemlekeı leye.. 8o be • 

post.ası. .u.oo Ziraat tak· yacı, ynı 
18.40 vıyolo115eJ vlml. patlıyarak öldü 

solo. ll.10 Solo pr. 
19.00 Mehmedlıı 

saati. 
19.11' Köy bava • 

tarı. 

• 9.SG Ajans. 
19.45 l'a.aıl l>ll:U. 

l.."ilar. 
ll.25 Uoebcş. 
21.t!> Orkestra. 
22.SO AJaıd. 
j2,t5 Dans mü· 

%iği. 

I.Alelldo Ordu caddeıslnde Ye,U. 
tulumba sokağında ı nu.maraıı apw. 
tımanm boya lflerinde ~ boyu& 
ustası Se"et, pencıereı.t ~ 
beşinci kattan yere dUfmOf ,.. b9J11i 
parçalanarak «llmlltQr, N!r"•a • 
va.m edllmektıı!ıclil 



i\lrnao tao?tl~ muka~uoot söetermek lıltiyen 

Yraru.u znbh krtaşm .. 90DU 

f HANSA HARBiNi FiLME 

• Yazan: Dr. Hans Henkel 

Kendisini tebrik ettim ve arzu 
ettigı gıbi hadiseyı bir raporla 
bildıre<'~:hını söy!cdim. Subay 
son derece sevindi. Zıra eski tay_ 
yarecilerden oldu.:,Oııınu biliyor. 
du; raporumun ehemmiyetle na. 
zan dikkate alınacağından emin
di 

Bu utak .zaferi tes'it etmek i . 
çin şarap icmeğc davet edildim. 
Ufak bır masanın başına henüz 
oturmustuk 'farassut mevkihı
den "garp - cenubu garbi is
ti kametind"' bir gemi" - diye 
haber verildi. A§ağ.r fniayarak 
denizi dürbünlerimizle tarassut 
ettik. 

Sisin bıra7. dağıldrğı bir mın_ 
takada hafif bi'l' duman vardı. 

Gemi. Dünkerk istikrımetinde i-
1-erliyordu. Onıki kilometre yak_ 
!aştığı zaman ağır top!ar atese 
ba<ıladı Gemiden de ateşe baş
landı, la 'n bulunduğumuz mev. 
kic hir tek mermi di1şmedi. 

DUşman, attığımız mermilerin 
Dtinkerk istikametinden geldiği. 
ni zannederek o tar..ila ateş e. 
diyord tcş yarrm saat kadar 
sürd"ı Mermiler hep geminin 
' < kınl n düşüyordu. Maama. 
fih tam bir isabet kayd eme. 
mk. Kıı.ıv 7..0'" bunun üzerine 
Diin.kerk lim um=ı gır . 

Yarıda k. lan "tebr masası_ 
r.ın, b rna g er k . ~ aplarmıı_ 
zr i~tı1 Ayr1frrken yüzb.'lŞıya er. 
tesi giın ceğim'zi va. 
adetmek ~inde kal mı 

Erte..tj güwi Ot"'<!.) i:I gidince hiç 
kimseyi bulamadık. Bat.arya 
ba ka bir ) re nıa.klolunmuşt . 
Yi t v ataryasmr bır daha 
gör~ooim 

Dl: fK:I. RK ... 

Dünkerk yolunu tutnm..,tuk. 
Sosetlen ileri :ncl· müırJcün de. 
gncti: bunun i'Zerine tarlalardan 
vr van y l· m:ın ~idivorrlu c 

S hir ancak on kilometrelik bir 
mesafeci di Hic o1maua onu u. 
zaktan g( ek istiyorduk Ara. 
zi üzerindeki ağa~l1k ve çalılık. 
iar manzarayı örtüyordu. 

Çelik miğferlerin takıimasmı 

emrettim. Tüf eki et a tc-sc hazır 
vaziyetteydi. 
Adım adnn ve yavaş Y"clVa§ 

ilerliyor, Müke be kamyonetı 
arkammfan sürüyordu. Ufacık 
bir oıımana girince SS. Motarize 
kıt'alanmızla karştlaştrk. Kendı
lerine iltihak ettik. Ormancü. 
nihaye tbulunca kendimizi "dün'' 
lerde bulduk. "Dün" deniz .sa
hillerinde ve; a denire ya!.m 
yerlerd0 k11m t epeler inin bu u
duğu mıntakaya denır. 

Bu tepelerı rlizgftrdan husule 
gelir. Çm le ve \ tlantik sa hı. 
rinee biiyük hir saha kcıplaıfor-. 

Oniimüroe büyük hını il"' 

bulunması Dünkerk c.:ehrini gör 
memi.zc m~ni oluyordu. Ceri<le 
bıraktığonrt. aralb:.ı.lard.ım ..,ıı 

film makinesi gatirtt;;::c ve bir 
tepeciğe kurduk. Tam tcleob. 
jcl;tif1e rcsinı çekeceğimiz e:;:Ja
da sanki T$!11:lt·lan.mıs gibi bir 
Stuka filosu gönirıdü. Altr tay. 
yare, lb3.ş döndüriicü bir hrz1a 
sahilden lbir kaç kilometre ileri
de sabit bir gemiye taarruz et. 
tiler. Gemi enkaz .vığırundan 
ibaretti ve tayyarelerin bir en· 
kaza ne-den ta~z ettiklerini 

anl:.ıyan..ıdrk . M 'ğer t ngili7.ler 
~emiri telsiz istacıyonu yapmıs

lar. Gemi bı-1'.den beş altr kilo
metrı> kad:ır mesafede oldugu 
h •ide, bombaların infilakı bu

unduITTımuz yeri sarsıyordu!. 
Is betler. teleobjektifin 

sir.de m · m 1 bır şekilde tes
bit ec!i :lı G<-mı batmadı zira na

urmuştu. F . 
·ı nıara ben-

ı arca oldu. 
olurs ol:run 1 

. yorduk. Sa. 
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Köv' Enstitüleri 
Köylere dağllacak köy!iJ öjr_;~a1enlnr inşaat, atölye i 1 

ve ameli bilgilerle nasd techiz ediliyor ? 
Bu yazrd3 köı kalkınmasının temeli olan Enstl 
tü,erin ameli tedrisat çalışmalarını okuyacaksını 

1 
~ 1 1 ' 

,-... .... 
ı __ 

Yazan: 

Hasan Bedredd n ÜLGEN 

Bundan evvelki yaırrnda köy 
enstitüleriPin kültür dersleri öğ'. 
retimi ,.e -ı:iraat islerini izah et
miş, bunların öğrrtilme.sinde ta 
kip cdil~n usuller ve programlar 
hakkında t:ıfsilat vermiştim. Bu _ 
günkiı ya.zrnın ıncvzuunu da, CrıE

titlilcrde im;aat, nt.ölye ve diğ0r 
faaliyetler teşkil rıdrcektir. 

Enstitülerin programınua. zira • 
at dt>rslerine fazı yer verildiği 
ı(bi her t ıirlü atôlye ve inşa.at i~
ieı ine de lazmıgelen ehemmiyetin 
verilmesi unutulmamıştır. A tölyc 
faaliyeti köy enstitlilerinin gün -
lW' çalı~mH progra.mınrn hirkııç 
saatmi doldurmaktadır. 

Bıu ada. enstitü için laımn olan 
esyıı imal edilmı:ıkte ve taleıbe 
ns•itıidPn avrrldıkt:m sonra köye 

bnaberinde köl Ureblleceği ve köy 
de kendisine vararlı ~i:>.c:ık alet 
\'e vasıtaları da bi7.zat h:ızırla-

lnc:ruı.t çalrsmalarında, okul, ö~
ı-Ptnı cn evi atölvc. rlr.po, ahrr, kiı
mes toplantı bin:ı..c;ı gi •i binnlaı. 
dıı, dğ}-etn?P.n ve talebclPrİn müc. 
terek mesaisi İl<' cnstitülf'r id11 

...., .... ,.,.~ .. ,...., ı vıtprlmaktadır. ln.ı:aa t işlerinde ta • 

hı! boyunca ilerleyerek en ileri
deki Diinlet e çıktık. İşte bircız 
uzak-ta. uzanan evler... Pencere-~ 

lebeyf"' rehber olacak öğretmrn ,.e 
~ıınatkıirlar dn enstitu tedri:o: he
yetinde yer nlmıştır. Talehe mı _ 
marlarm baı:rrladrkları re~imlı'ı·c 
göre çalv:maktadır. 

Diıfor hı.raftan da dtilgerlik, dıı 
\·arcılık, marang-ozluk, demirci -
lik işlerini de bizzat çalışmak su .. 
retiylc öğreruncktedir. 

ler gün.e.şin ziyası altında parh• Erkek talebe bu ı;ıekilde Çfllı -
•hrdU. l:azla 1 wa d vaın lJl'll{Cll, lUZ• l:al beler <le huıoımıi bir 

:ıtölrf> ı te alsi pro~rıi.mrruı. t.:l.bi bu 
e ecek en şüp clh di: ıunm tacftr. Dikiş, (jrgıl,' dol< uma 
mi? Şehrin o civarında birkaç ~leTi onların atölye mesaisinin 
bombanın düşmesi. !bütün evle- en mühim krsunlarmı le!Jkil edP.r. 
rin camlarını kırmağa kafi ge- Bu derslerd~ erkek arkadaşlıırmıı 
Hrdi. Fabrika bacaları yü.Kseli· lüzumlıı olan eşyaları hazırladık • 

lan gibı, eşyaların y:ı.pılma şekil· 
yor: şehrin kenar mahalleleıin- leriııi de pratik ,.e düzgün olarak 
de kışla binaları uzuyord•ı. na. oğrelıyorlar. Bütün ı\Wlyc fıı.nli -
ha fazla bir şey ~öremedı c. yetlerindc gözönünde tutulan nok
Dünkerk yanıyordu. Kara du- ta talebenin daim koyc güre 
man bulutlan hafif buharla kap. )'eti.ctirilmesidir. Yani bili ün mı:-. 

aa.i köylerde kaı·şılıışacaklnrı müs 
lı ı::emaya yükseliyordu. Dcn7~ kulleri yenebilmeleri noktasında 
doğru ttzanan yüksekçe bir kara teksif <'dilmektcdir. Vücuda gcıli. 
parçası 'tSil liman m.'lha1lini gör- rilen el ' lerinin ki1v hayat art
memize mUni oluyordıı. tarın göıP ııcuza ııınl P<lllme ı L. 

·~oo metre ileride bir çiftiiğe cin, rı a 1 b ~ e tus ı r vı· 
• • • . 1 · l:kt~ t prensıplt>rı gozet rak ma 

yaklaşmak ıı:stc.-dık. Fakat e lı lOme.t verilmekte, ''\Şam .• Ci'lreleı i 
metre ilerlemek imkansızdı .. , oğr tılmı>k t edır. 
Dti~manm makineJi tüfekleıi her tik t d . ,,~ tm · · l 1 . • e rı s:ıl .. gre enm ıı n l'-
tarafı tarıyordu. Bunu en ılerdc b yi ycti!'tirmek hu~usunda ta • 
mev7.i alan bir a~ker söylemi~ti. kip ı>deceği pr~n.<ıip ve hedefler _ 
lddianm doğru olduğuna biraz dPn biri dP çocukta .ımltınan . ıyı 
sonra bizde kanaat actirdik. huylaı ır. \"e hasletlerın mu?aı:ı -

. . .::. zasma çalısmak "'" onları ınkı~af 
Ş~dıde Fransız topcusunu~ a. e ttirmPktir. Enstitülere gelen ~c-
teşı altına almmTStık. Bu \'azıyet cukluda köve. kih'lıne ve vurdu_ 
karşısında burnumuzu varım na knrsı da.ima bir~~k haSletter 
saat kadar kuma ı;okmak ınec.. mc cuttur. :enstitü. bunların iyi • 

bu:riyetindP kaldtk. 

Bereket m er m i l c r kı

sa düşüyordu. Toplar b zı alcı:; 

altına ahı·ken lngili:r. tayy;ır Jerı 
de bombalarım koyverİ\ oı '· rdı. 
Diinlel'ın arasrtııda mt'\ :-'i alan 
bataryaların orta~ma bıı kac. 
bomba düştli i~e ae hic- bir' ta.h· 
ribat vukıı bulmadı Kısa bir 

lc>t ınin inki!jlifına ralu;ırken lale • 
b<'yi kötli huylarından da, bı:T.:ı:at 
müı;;1hcde Pt.tlrmı>k sıırNile ted. 
r'ec!l vaz~N;iı1f'bi1Pcekhr. 

Tı:>'!•·i~·e ve fenni us dlerp de 
no::titil nrogoramında genls yer ay. 

rılmı<ıtır Talfbe, her ıaman kov. 
de tes rliıf edeceği yol y3pmak, 
kanal açm,1k. hata.klıkları kurut • 
mak. bir arazi parr.nsını sul:'.\mı:ık 

kin iı·ap C'den su tesiıtatını yap • 
zaman sonra Alman avcı !ayva- m k cin enstitıilerdr, fonni uı:1ul. 
relerinin gözükmesi üzerine tn. ieılı::- tecrü}}('lt-ı yapılmaktadır. 

~ilizler ka vboldu. Semn dü "llUn- ı_\:o~·iın. sıhhat m<'flelı>si dp göz 

d t · ~ı d' .,;-.. to öniın·ie tutulmu!I, hunun ehem. an cmı7..ıeıı ı. r .raıısı;1, pçu. . 
. . . . ... mi\·etı de unutulmamrc;trr. föhhi 

ları tııyyıırl'lerımızc meYkılerını 1• 'dC'lerl • t ·ı ·ı 1 k t l . . . , .aı e nazan ıı gı er e o u u • 
bıldırn emek ıcın su.,tu. fı ıı aı. rluğu gibı, lııtst·darın bı •ımı hcık-
tan istil'adc ederek uzakl:rn ha- krnrla ilk tedbirler de ı :ı ı hıkı bir 
ynl meyal gr lgt• gözüken ope. ;ıekilde göstr,rilınektc<lir. Kö~·ıiıı 

ratörlcrimizden bil'İııın yamna sıhhi bakımdan ilerlemesi VC' lıil· 
d. el k ün kö~ ·n Rıh ha ı k ıid<•lerini 
mı ı . · 1 .~ · • d · tam mau.ısı · P ogrPnme,,ını aımn 

biı· prensip olarak kabul eden 
Cumnuriyet hükumeti, enstitü 
programında bunn ic:ıp cdı>n ye. 

~ab ıh eı·l<endPn tekrar l>iiı. ri \'c>rmi.~tiı. 

keı k · nlnirıd vdik 1> nııın lİ"'· rrn) dıh-etm ni arni zamanda 
tundC' hafıf b 1 Sl vardı. fc İn. 1-ö)i:ntin pacısif bir kilelik sıhhat 
~iliz ı nız t aresı hır bir .,..ev memuru da olacaktır. Enst:tüde 
~·<mm· ı 1 ah') bo,y'lıll<!a gidip ',!ebe) c motiirlıl nakil va!lttnların 

lan motosiklet kullanmak, bi!!!lk _ 
gel:y Jr!arGI. j h"te. ata binmek v~ yürü.'liiş rk .. 

(/kt·amı ı l'fd T.eM1i1]Pri dP yapf ınlmaktariır. Mu • 

Aksu köy e-ııfo.tilüsii tal~b<'si bir 
.-u terazisini tamanıhyor 

( ll'Ju •ötu.nda oxo;yuculacuıınun .... , 
llekımt. )"JYlrndaJd kupoela Mrlllrtfo 
ronde>~klerl 

liVLL,Mıt l 'l:ll.LlFLl:Rt, l~ ULA 
MA, ti} \ l:RM:r;, .~LI."4. SATIM 

&"lbl tl< .. ıt maJaJ.r•ti lıalz olmrya.a &i-1· 
ç•ı .. Uinlıı.n ptr.1'&81z n .. rolllllllL) 

Evlenme teklillt!ri 
"' Yaş ırı, boy 170, kilo 65 ::ılyah 

kıvırcık sa.qlı, narın yapılı b!r mc>_ 
rnuı• bay; uzun boylu s rı veya siyah 
:m.çlı bır bayanla cvleumPlt istemek. 
tcdır. ıA.R. Uı rem?.ine mnraça. 
at • 208 

• Kumr I, ycşıl gozlti ır bayan 
ııcrbeat n•e.s:ak .sahıbi ır. .170 bnvun. 
da rno lira kadar geliri el n b r Ptıy. 

la evlenmek lstcır.ektcdlr 1-~v lşlcrın! 

fevkRIAdc biıır; aynı zamanda terzı.. 

dlr. < Dİısı •rcmzJnq. mlı!'tlcnat • 209 

/ .ş ve işçi arayanlar: 
• l'ürkçc ve transızet. tı.&.lk l<ımya 

ve orta mektep talebesin~ rıyazıye 

dersleri ( I! .K.R.) remzine mUraca.at. 
• 17 ya ınlla orta lkj tahsilli. dak· 

tllo kursundan mezun, noter dıııre · 
sindt. 4 ay cıtaj gomıtış, türkçeal kuv· 
vem e>lr b-:ıyan ynzıha.ne, ticarethane 
ve ııun11 bP.nıer yerlerde cıaktllo ola· 
rak v~ya yazı lıılerınde <;alışmak ı" · 
temc.{t"•Jır <S. l <ıöı remz.ıne müra 
caat. 

• lstı;.nbuJ Amerıkan Kolejinden 
mezun ingiüzce ve az cok daktilo bl· 
len tıer türlu ticari munaberata ve 
tereıinı<:ye muktedır bır genç ı~ an· 
yor. (Tez~> remzıne mı "M!aaL 

• Bır yiik.'!ek mUnendıs mektebi ta 

!ebesi ı:.atilac ·<;alışmak iııtemektedlr. 

Her tUrlU hesap ~'eri, proıc ve plan· 
ıarın t,.mize çel<Umesl i§lerını aıa.b1Ur. 
HP.rhangi bir mUeMSel'lenin bcgap ışle· 

rın1 deruhte edebilir. 1..ille ve orta 
mektep talebe ine riyazi~ dersl ve • 
rebillr. {Arı) remzine mUracant 

• Ot'tamektep mezunu 17 yaşmda, 
be!'.lap v~ daktilo tşlerlndcn anlayan 
bir genç tş aramaktadır. GUzeJ Ban. 
aıt'mıt oteJ!nde Samiye müracaat. 

• Fransızca olarak li!•e 3 progra.ım. 
na kadnr (dalı.il) matematik (hesap , 
hend..:t--e, cebir. müaelleııat) dersleri 
verir. (D.A . 27) remzin,., mUracaat. 

• Lise ona geçmlf daktilo bıleo bır 
{;eııç a~ bır ücretle berhangı blr lf a. 
raınrıktııcilr. (S. 707. A) remzine mu.. 
racaat. 

• Ontver!ite tahailınde bır genç tt. 
zık. ıtlmya, biyoloJi derrderl verir. B u 

d~relerdetl ikmaUen olanlM1 yetirttnr. 

siki meııelPEı de terbiye il21erinde 
mi"him rol ovnadı~ı dikkate alma 
rak talebt::lerin mandolin, fülüt, 
keman gibi sazları öğrenmclorı 
temin edilmektedir. 

Enstitillerln teşkilat ve çalışmA 
rrogramlnrr hakkmd:=ı verdiğimi 
kısa i.z.,hat bu teı>kilıitın gayeyl" 
ub. ma.k hnsusund9 bütün şerait 1 
+opla.nıı olduğunu VA bu ı1'·eyı 
de a~ z~maıı sonrıı tıııak'~uk et•• 
receğini göstcrmlı:ıtir sanıyorum. 

Enstitüler. köylUyc rehberlik 
P.decek, köyü muhtelif bakımlar 
d::ın kalkmmaya sevked+'cek \.I' 

kendi mayasnıdan yoğrulmuş va 
yine kendine göre yetiştirilmiş en 
foğerli elemanlar verccf"ktir. 

İstatistiklerde her zaman tesa. 
düf edilen okuma yazma bilmi • 
yenlerin· sayılarını azaltacak ve 
bir müddet sonra. tama.men yok c· 
decek ve köyü her bakımdan kal 
kmdrracRktır. 

(15 A.) remzine mUra.caat. 
• B!ı- yüksek lkt.ısa.t ve ticaret mek 

teb1 talebeııi tatilde her gtln ve mek· 
U!p z:amanmda haftad3 baz, gUoıcr 

bir mües!'lesede all§lllak Uıtıy r. Ak 
s.:ıray Kocsı.musta!apa:ıa • cn.rldPel 3_. 
numaraya milracaatlan. 

• Galatasaray lisesi 8 bıcı gınıfmll 

kadar okumu~. ~zcl fro::lsrzcıı oınır 
yazar ve konuşur, daktilo bilir, bir 
gen~ yazıhane ve diğer mtieııseselerdt 
az bir i.;cretıe iş arama'ktadtr. tııtek11• 
lcrlr. ı S ıı::.U.P.) reınzıue mcktııp!B 

mUracnatla.rı . 

• Ya;ı 17, ıısc birinci sınıftan ttyrtl• 
mL' b!r bıwan, yazıhane, tlrarethanıı 

vo b·me. ocn7er yerlerde yazı ~şlertnd~ 
çatışina1' ıstenıektedir (S..A f 11 rem. 
zıne murar.a&t. 

• [.,ıse son sınıfa gec;;mi~. Frnn&ıcıı 

hılen ve çalışmak mecburlvetlnd .. o-
• tan bir bayan resmi mtıc~seselerden 

n.nn~e tahııilile mUtena11ltı herhangi 
b r ış ar<ıma?nadır. Rlyaz•ycsi kll\"\CV 

U. yazısı ıyıdlr. ıÇol•accle) renvJne 
miJrat'.aaL • 190 

ır. fıır üniversite müda,·imt t:ı tll 

müddı.!t!nce çnıı,mok iııtemf!ktı-clir R4 

yazı malüma tı lyldlr. Rerbanl'i t1ir 
müessesede çalışnbıllr. 1 H H.lC) rcrıı• 

z:ııe müracaat. 
"' tstanbul Amerikan koır11111ıı·r. 

ın'czun ve Londra Re:ıent en titttıı"nU 
bltlnniş maarif chllyctnarneı;tte lı:!8t'1 

ög'retmenl itine tııytn olunmuş tıır tıs. 

yan ingıllıce dersleri vermelttc~:ı l· 
kametgahlara da gidebilir. ( Ba...-aıı 
Klera) reır.zıne mürat•aat. 

• 1i yıışınua lls~nın bınncl smrtıtı
cıan ıı.yrıl~ b • hayan, ynzrh :ıc tı• 

carethane \"e bun'I. bPnur yt!rttrılt , 

yazı :;ılcrinde çalışmak r:;temekteı:J:r. 

(S.A. ·U) remzıne milrııcM t. 

Aldrrınr.z: 
Aıı,aıtıda roımu:la.rı ;rauh oluı "'° 

1-.-uyııcular ~ wunlııf'lllll (ı"t•ı• 

me-ktuplım ldattb.allHnlzu.. fJer1ı.ıJ1 

aalıftbtan ol;I~ luıdaf ycya .-at ı ı 
dNt "11ra altJW'IDAları ric1& ol111111r. 
(Pıi.k 37) {8. 3} (K. M.ı (F. K. ~6) 
(Çevik 155) (Tekyıldız 3ı <Nesibe ;J71 
(Bayan aşçı) ~Hadiye) 12092) (A 251 
(Öğretmen) rGönUI 51 (K. 41) 
(K.121 {Erol) (Öğretmen) tArj nı 
IR Ç. f.!'i) (Mar) (X .• · . ı IB " 
ıs. 207 A.l <Er ol ) (Kazanç\ < n.ı<> 
(Kazan<:) CFaikl (F.M . 07) ("~evı 'il" 

(F.K.R) (Küçük 204) (Sumer) (YUksel< l 
remztnP m~ktup yazan N. T< . nm 1 

dırmM'I için bit' mektup bırakılmıştı•' 
Cl< .... K.R.) {KUçUk 204) {Sum el') 
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(Dünkü nusht'Jdaff rleoom> 

Sokdtta, bir bahçe pannakır
ğma kıstmitğı başını bir türlü 
kurtaramıyan köpeğe gillmekten 
kendini alamadı. Evet. henüz 
Mdiselerln gülün~ tarafını görU. 
yor fakat bu ~ karilTne 
tercüme edemiyordu. 

baJct'Bir İa.llesJ aatini çrkartarak kağıda sür'atle şunları yazdı: Uzun uzun dti§Undü. Ne yap-
ı. ''Kal"§ıdaki adam. dün akşam. malıydı? Vll.2'tegmek, eline kalem 

d~ Saat yediye beş var. Nere_ danberi c;izi takip ediyor. Bunun almamak mı? Yazı yar.mazmazsa 
Er gelir. hemen icabına 'bakmalıyız. Yok. ne ile geçineceklerdi? ~am et. 
ır tanesi kapıya bakarak: sa topumuz birden yakalanaca. Be, şimdi kendisinin f arkettiği 
~ Be~Ji etmeden dışarıya b:ı. ğız. Dışarıya bizimkilerden nö. aczi, pek ya.kında patronları, 
~'Qr 13bisi bizi uzaktan gözetli. betçi koydum. Kahvecide bimen. olruyucula.n da seaceklerdi. HA· 

dedi. Herifi bağntm.adan enseleyip ar. ll inanamryo"1u; namı olw- da. 
<;el; Aldımıa. Sen OObinÔeki ka kapıdan dı§arıya atmak Hl yarnn 8Blr bir milleti güldüren 
rı ~k ?ünıunelerlni çıkart ~nıa. zım. kalem birdenbire susar; muhak. 
Palnn~ık ediyormuşuz gibi ya. Arka kaıpıda Cafer bekliyor. kak ki yanılıyordu, yahut de bu 
~ o onu orada sızdıracak vapurun geçici bir hastalıktı. Hem de ka· 

ke.rı inden bir ta.ne k~ğıt çı- pareketine bir saat var. Kim!e rmı bu yazıyı beğenmiş, gülmU~. 
tı. Masanın Ur.erine ya~ı:lı. gelmeden hesabı ona göre ttı.. tü. Yoksa onun gülU.,U de hatır 
~ Benbu z:ırta.pozu tanıdı.,1. tun. Haydi bakalım.. için miydi? Gözleri sulandı. "Ko· 
ı.., •• VUt Tahsinin adamlarından ca ahmak., diye mrr:ılda.ndt. "El .. 
"'l'is d Ve yüksek sesle: 1 ir bu.. bette güler.,. 

- ?şi çaktı mı dersin? - Anfadınız ya. dedi. a.at on. , Yaza basılmoa,libüft'bütün ho· 

4
;:_ ~nnctmem. O her gun bu- da mutlaka yazıhanede bulunun. !fUM gitmedi. Hutalrğmm geçici 

, -...ru 1 çlerinden iri, yan 6irisi ce. 1n_ - a dolaşır. Dil.sınan hesa. olmadığını da hi!6eCliyordu. Ba.. 
h~ tasusluk eder. Eline Uç beş binden paketini çıkarttı. zan günlerce mevzu bulamadığı 
~ '1erlrlcr. 1şi gücü gammaz- Diğer ceplerini arar gibi oluyor. o zaman sayfi}-enin sükfı-

rr. yaptı. netinden buna!arcik şehre iniyor, 
~Dur_ Dur.. Kahveye geli. - Kibritim kalmamLs.. Londra kahvelerinde oturuyor· 

Ve ayağa kalkarak garson di- d 
tı u. 
ıun ti E1 k k 'k ye s~lendi. ı~ sura ı. macı emı • Bir gün. .kahvede otunıp o gün· 

i _çıkık yüzü traslı bir adam Sesine kimse cevap vermodi. kü gazeteye göz gezdiriyomu. 
~Ye girdi. O zaman kar'Ş.Idaki adama: tıan sa.yfe:iftınna baktı. İş arryan-
~ arkadaşın oturdukları - Bey kardeşim. Affedersiniz. lar, i§ verenler, satılık evler, bir" 
' nı tam ka111ısma tesadilf Kibritiniz var mı diyerek sordu den gözlerini dikkatle açtı: "niik 
>'e: .masaya oturdu.· .Kah,·cci- ve ona doğru yürüdü. te mcemuasmm üç ciltlik ko>lr.k. 

Tam masanın karşısına gelin.. siyonu satıbktrr.,. 
ı~. Bır çay gönder! diye ses- oo cebinden sür'atle tn:bancasmı Muharrir, iı&nı tekrar okudu. 
n l. çıkartarak uzun surtlı adamm Üc; cilt olduğuna ızöre tam kol. 

u esnada kapı tekrar at;ıldı. alnına dava.dı. 1 ,.,.· d elrt" ::.;.1.:: bu ec 
~ Ott .. a bovlu. Tıknazca, güler ,; eıu;ıyon em ı, ıÇwuu' m • 
J~ .1 - Da\Taruna ! mua on sekiz aylık iken kapatıl. 
tt •• u fesinin kenanndan ak mıştr. O 7.31nan kendisi henüz 
.~arı go"..;; ... _.. :.ı..uuıı~ bı'r a Meçhul adam netN' u~"'ıg~ı. 

cı..~· ...... K;:& • .uı .1-- · ,,~ 6 '-.. yirmi üç yaşmda idi. tık eserini 
~ kahveye girdi. nı şaşırmıştı. Hiç !bir mukabele_ 
'h"~ de bulunmadı. Yalnız kekelive. "Nükte,, mecmua.sına vennişti. 

tt.'ı.._. JJUrt. arknda!}ı U23.ktan ~ör. .1 Kapanıncaya kadar da muntaza· 
~u. rek sordu: 
\'liks"ksesle: - Benden ne istiyorsunuz? man yazDll§tı. 
....... be kızanlar hiilıi. §U he- Daha.fv..la söylemesine va.kit ''Keşke bende bir kolleksiyon 
tA.....; ~--,~'l!J'--.ı...._-!--~~ ·- -........ııı ya~-ıYdım.!.l di~ d~ü. "Ma· 

~• uı '""'' o;,l.u- '" • amafifıfru"" a~ -;;:;; ıp tiyaiJ an-
d d d ~1-1'yedursun tıkadılar. ti"'"'" 

ij ı ayı a 'IA:J\Jt _ Yuru·· .. bakalun. lasam fena olmaz. Eski eserleri-
~ · taı saUlıp da para gelecek 

)e. rzıın · suratlı adamın rengi mi kaybetmemiş olun.mı.,, 
bört ad · ld · - · ta. kül gı'bi olmuştu. O ak§a.m, odasında yarım aeır 
~ ark aş sesın ge ıgı evYelki mizah mocmualanm o.. 

a hakmca bir an hayret ice Gazinonun arka kapısını a...+ık. 
tqı • ~"' kuyan muharrir, ideta canlan. 

hlld.a şaladılar. ları zaman adamın ili'ıerine dev 
rak mış, fll'lki hia ve .zeki 7.e11ginliğine 

N~ at; hayretleri uzun dc~·am gibi birisi çullandı. Kum doldu. 
"\11.C!Oj lht' onl J<ı:ı«>ıule rulmuş torbayı !herifin ensekö. kavuşmuştu. Erkeklerin kadrnla-

tıı..: • ıyar ara .....,,, J ' rm yanında .sigara iQmedikleri, 
'<.ıJ>le bı'r ı'kı' ı·=Tet yapınca künn bütün c:iddeüy'Jc indirdi ve 
~ il"'"' " ~ crenç kızların mahcup. pembe. Ular ve bir tanesi: sonra: 0 

~' Seni .bekliyorduk Murad _ Siz rahatmız.-ı ba.km bey.im. yumuşak ve uzun etekli kabar~k 
lcı h. Bugün ibonoyu bankaya Ben bunu götüreceğim yeri bili. elbiselerinin içinde ku~ kuş1arı 
a~ıra ... ağız. Mustafa bey matı yonnn dedi. kadar cazip ve asil oldu.klan de. 
da. ·Biz de onu bekliyoruz bura· Bütün bu fjeyler üç dakika gibi virler ... Kendi yazılan da hoşuna 

kısa bir zaman 7.arfında oluver. gidiyordu. Yazılar bütü:'ı eski 
~hliyar; bir sandalye çekerek mişti. 0 hatiralannı uyandırıyordu. Her. 
bj lil.Jın.a oturdu, ve hararetli Dört arkadaş ve ihtiyar tekrar bert ile f.,8.ril.OŞ olup gece yansı 

I' llaıarhk işi bzjladı. içeriye döndükleri zaman bir ta. sokakta şarkı söyleyişleri, 7abıta 
ru' llana bo.km çocuklar. Ben nesi: memurlarmm müdahaleleri.• Şu 

?.la bekiiyemiyeceğiın. Kadıkö. _ Yanıansm be Rüştü baba frkrayı da ~1ay'dan il~am al~a~ 
~ ge<-;Ceeğim. ~ \•ar. Bir dedi. yazmıştı: San saçlı. sıyah gozlu 
~ t kalem verin bana. da M.us- thtyar gülerek: kız! ~.kin onun ismi May mıydı': 
""'-~ beye iki ~ır bir ~Y yaza_ _Ne Rii~:U a..-ı..-- vı·t 0 A Pek ıyı hatrrlıyamıyordu. • 
""?l. '"' _n...,.ı· 'll•ura-d da·~ı e 3 ·~n

1 
Birden daki...,. Meminden sil· ~: aat onda yazıhaneye döne. ~ı . .u.1 yıynn -y ·c:.· 

~~~ sizde bonoyu alır oraya · kinerek uyandı. "NUkt.e., mec~ 
~ 1.t'siniz. Banka.ya beraber gi. (Det>trmı var) muası hiç tutunamamıştı. Jle§. 
~ dedi ve kendisine uzatılan reden de d~te deste l~eleri hır· 

~- ---*-
trıa, '1üsrev bey ihtiyar bir ku. 
ıı tı.dandı. Çok yorgundu, o 
~ erkenden yatmış ve kapı. 

1 nöbetçisine: 
c!iy' Beni sakın uyandırmayın 

t emir vennİ§tİ. 

beyi uyandır. haydi! 
Nöbetçi bunu duyunca ıaşır 

dı .. çarçabuk çadıra girdi. Efen 
disini µyandırdı. 

- Padişahı öldürecekler • 
miş, beyim. Kalkınız .. 

MiZAH MUHARRiRiNiN OLUMO 

Nihayet bir gün, Roksall, Nük· 
te mecmuasının son cildinin son 
sayfasını da çevirdi. En son yazt 
da kopya edilmiş, hazırdı. Bütün 
ihtiyatları bittiği halde, ne istı. 
rap, ne endişe, hiç birşey hisset. 
miyordu. Yarını düşünmUyordu. 
Son yazısını zarfa koydu, kapat· 
tı gözleri "Nükte., mec.nıuasının 

smdan ve mahcubiyetinden yak_ 
tırmıştı. Kiımenin bilmediği bu 
eski yazılarla uğraşmanm hiçbir 
faydası yoktu. 

Roksall masasının üzerinde 
günlerdenberi bombo§ bekliyen 
kfiğı.da eğildi. 
Dimağı hala bomboştu. H,.yır, 

• 
artık ''Kahkaha,, mecmuasına 

yazıı yazamryaeaktı. Ruhunda 
kahkaha olmayınca, ruusıl başka. 
Jarmı .ı.tfildürebilirdi? F.ski mi:r.a!ı 
muharriri ölnrUştü, yaşıyan. sa· 
dece onu.o dış kabuğu idi. 

Kendi kendini teselli etmiye 
<;alıştı: Mi7.alıtan başka çe..sit ya. 
ztları pekala yazabilirdi. Mesela 
hatıratım yazcra, alaka uyandıra. 
maz mıydı? 

Bu fikirle de avunamadı, ağlr 
yacak g~bydi. "Nükte,, mecmua. 
sının üç ka.lm cildini bile, nemli 
gözleri derin ibir sis ta.bakasının 
altındaymış gibi görüyordu. 

Birdeımire, elini sallıyarak, 

yüksek sesle "hayır. hayır, yapa. 
mam.,, diye söylendi. Düşünce· 
sinden ruhu bilo mahcubiyetle 
ku.armış gibiydi. Fakat bu dü. 
3iince. onu terketmiyor, ihtiyar 
dizlerinin titreme.sine, kırışık al. 
nmda iri ter damlalarının ha"ıl 

olmasına. rağmen, bir türlü uzak· 
]aşamıyordu. Şiddetli bir manevi 
buhran geçirdiği belli idi. Dizle. 
rinin merine çökerek, bu deh.. 
şetti hattketten kendisini muha· 
faza etmesi için Allaha yalvarır 
gibi birşeyler mırıldandı. 

Doğrulduğu zaman, kapıya 

korkak ıbir nazarla bakıp. ''NUk
te .. kolleksiyonunu, titriyerek tek 
kar eline aldı. Ve yazılarım seç. 
miye başladı. 

Bu ilk mücadele, hemen her 

ten korkard K kur son sayfasına daldı. Bu sayfada. 
ı. arısına o , o· 1 to . ·ıtı t in 

nun kalıkaha ile güldüğünü, hiç m~c:mua an ~ıa_yıp be~ ke.taie~ı..-
şüphelenınediğini görünce, biraz. clıyle yazılmış latınce ır ı '~ 
cesaret bulurdu. vardı: 

Birkaç ay sonra, yeni bir kor-
"Nımc dimilis SCTIJUnı tıtUJ ' 

kuya kap.ıldı. "Nükte., nin altı D 
onutıc,, 

aylık nilşhalarından, Kahkaha.,ya "Şimdi galeni azat et, yarabbi!, 
altı aylık yazı çıkmıştı. Bu hesa. 
ha göre, bir sene daha, yazı ha· 
zır demekti. Fakat, sonra? Bir 
sene sonra ne yapacakt.? Hayır, 
baş~alarının yazılarım katiyen 
çalamazdı. Kendininkileri yaz. 
mak, ikinci tabı yapmaktan pek 
de farklı bfrsey değildi. Ayler 
geçtikçe istırabı artıyordu. On 
bir ayı kalmı~L on, dokuz, niha. 
yet altı ay bir müddet kalınca 
çıldıracak gibi oldu. 

İhtiyar muhanir, ağır ağır bir 
koma haline girdiğinin farkında 
değildi. Büyük babaların güldük· 
leri §<lkalarla torunları eğlendir
miye devam ediyordu. 

Sir John Corve, bu yaşlı ve 
van ko~a halindeki adamın na_ 
~ıl olup da her hafta öyle eğlen· 
celi mevzular bulduğuna §aşıyor
du. Karileri memnun edecek yazı 
bulduğu müddetçe, başka şeyler
le alakadar olmadığı içn hayreti 
gelip g~iyor. emektar muharri· 
rin şahsi vaziyetini uzun uzun 
dü~ıunüyordu. 

Muharrir, bu kitabeyı mırıl. 

danarak, kolleksiyonu kapadı Yıl 
kütüphanesine kilitledi 

* ~ * 
Sir John Corve, mezarlfkta. 

mizah muharririndn karısının si.. 
yalı eldivenli elini hafifoe srka· 
rak: 

' 
-Çok müteesinz, dedi, hepı. 

miz kederinize iştirak ediyoruz. 
Hem de ne kadar ani oldu. lna_ 
namıyoruın. Zevciniz yetmiş do
kuz yaşında, en gençlerin bile 
asla irişemiyeoekleri kudret ve 
canlılıkta yazılar verdi. İki sene 
evvel, bir müddet dimağan zayıf
ladığmn. hilkmeder gibi olmuş. 
tum. Fakat. o hal, geçici bir yor
gunluktan ibaretmiş ki, derhal 
toparlandı. Diyebilirim ki, en 
kuvvetli eserlerini bu. son bir iki 
sene zarfında vermiştir. 

(SON) 

Bir Deli Kızm Hatıra Defteri 
- Bir genç kızı timarhaneye düşüern esrarengiz. 

ve acıklı bir aşk macerası -

------------hatta aynt__.»iddetle tekrar edi· Yazan: 
yorou. Jlk yazılanndan birini, 
birarzamana. göre tashih ederek • lakender F. SERTELLi 
"Kahkaha., mecmuasına gönder. 
mi§ti. Yazı fevkalade beğenilmiş 
ve aylalı:lanberi ilk defa olarak, 
mecmuanın sahibi Sir John Cor_ 
,,.e muharriri tebrik etmişti. Mu· 
han'İr, bu takdirden o kadar mü. 
teessir oldu ki, bir daha kendi 
eserini yine kendisi çalmamak k:ı 
rarile. kolleksiyonu kilitledi. O 
hafta mecmuaya yeni bir yazı 
göndenii. Fakat Sir John, son 
yazısının. evrel.ki iki yazı dere· 
cesinde kuvvetli olmadığım bil
diren bir mektupla mukabele e. 
dfnce, kolleksiyonlan tekrar ka. 
rıştmnaktan başka çare olmadı. 
ğmı idrak etmekten doğıan bir 
te.slimi'yetle. kopya işine hararet· 
le sarıldı. Hatta bu sahte.karlı~ 
ğmdan dolayı gurur bile duyu. 
yordu. Hem de, iyi aldatmakta, 
bir meharet ve zeki meselesi de
ğil miydi! 

Bazan, e.ski nükteleri bilen bi. 
risile karşılaşıp teşhir edilmek. 

Türle sosyetesinde yüksek 
oir mevkie namzet olan Ley. 
la, hayabmn en körpe ve 
en ateşli çağında bir denbi. 
re neden çıldırdı? 

Leyla kimin kızıdır ... ? ve 
timarhaneye nasıl düştü .. ? 

Atk ... 
lsbrap ... 

f!kence .•. 
ve niha. 

hayet ölümle biten heye. 
canlı bir macera ... 

nkln \'C bııhnı.n"'z ı:rcen günlerin
den birinde Le) Ilı, muhıırrfrtmlze, 

nc:klı huyntınm en m:ıhrem ve l'l8. 

mrcngt.. fiıalarını nn ı1 nııl ttı? 

T anmmış bir aile kızı olan Leylumn, ilesinden bile gizle
diği mahrem hatıra defterini karilerimiz bu sütunlarda mc. 
rak v~ heyecanla okuyacaklardır. 

PERŞEMBE GUNO 
En Son f5.fDa a 

GAZETESINLJE 
-

sinden öğrenmiz. Ondan sonra 
başım vurdurursunuz.I 

'r'ıldmm, Aliye sorou: 

~:~arta çadırın önüne gdin. 

i):' Hüsrev bey n~rt>dc} 

Hüsrev uyku sers~mliğlle 
yerden fırladı. 

-Kimdir o bağıran? 

,Yazan: lskender F. SERTELµ 
• 64. 

duran nöbetçileri de birer birer 
öldürdüğünü, yolları açtığını 
ve nihayet sizi de öldürmeğe 
karar verdiğini söyledi. Aklım 
başımdan gitti, geriye kaçarak, 
Hüsrev beyin çadırına koştum 
ve hadiseyi kendisine haber 
verdim. 

Deyince Yıldırım vücudun. 
da soğuk bir Ürpem1e duydu. 

__. Ben prens Mirçenin kral 
Sikizmundla Biz.ansa kaçtığını 
duymuştum. Sen, onun bu ci. 
vardı aklandığını söylemişsin, 
doğru mu? 

Aii yere kapanarak cevap 
verdi: 1•

1.Ye bağırdı. 
O~tçi: 

~ti......_ Yatıyor, dedi. Bu vakit 
~ev beyi ne yapar.aksın? 
' a ta heyecanlı bir sesle: 

~;- Konu~mağa vakit yok, 
11~ 1 

.. felaket biiyüktür. He. 
~.~her.veriniz .. kalksın. 

tr:... 0 betci,· Macar dilberinin 
~l.İ . 

<l\ı. ne ehemmiyet ermiyor-

~Jt>~_Sen cadırından na ıl cı-
~~ .buraya kndar geldin~ 
~~~ saçlarını yolarak ba. 

....._ ' , başladı: 
~~. Çabuk ol diyomm sana .. 

lfahı öldürecekler. Hü~rev 

Ve çiıdrıdan başım uzatınca 
Martayı gördü. 

- Ne istiyorsun~ 
Marta aynı sözleri tekrarla. 

ymc<ı, ~ lüsrev 'bey kılıcrnr be. 
1inc takarak, etrafta yatan a. 
kmcrıara yüks~k sesle hağırdı.A 
kıncılardan kırk elli ; İ kalka
rak Hüsrev beyin etrafmı "Ar· 
dılar. 

Bu sırada mühtedi Ali, padi .. 
şahın c-adtrı önünde dolaşan bir 
nöbetciyi arkasından vurup ye 
re devirmiş, ikincisini de yara
lamış. fakat yarah nÇhe~i ku" 
,·etli olduğu için yere düşme-

mi~, Ali ile boğu§mağa ba~la. 
mıştı. 

Hüsrev bey, padiıahın çadı. 
n önüne yetiştiği zaman Ali, 
nöbetçi ile dövüşüyordu. 

Derhal bir meşale yakarak 
nöbetçiyi kürtardtlar ve Aliyi 
yakaladılar. 

Bu esnada - zaten daima kuş 
kulu yatan • yıldırım Beyazıt 
uyanmış ve çadırdan dışarıya 
çıkmıştı. 
· Ortalıkta kalabalık vardı .. 

herkes heyecanlıydı .. 
Y ıldımn. Hüsrevi görünee: 
-Nedir bu gürültü? 

t • 

Diye ordu. 

Hüsrev, arkada duran Mar
tayı gösterdi: 

- Bu kadın bize koşarak 
geldi, şevketlim! ve sizin bir 
taarruza uğramak üzere oldu
ğunuzu haber verdi. 

Padişah bu sırada kanlar i
çinde yerde yatan çadır nöbet. 
çisini gördü. Boğuşan nöbetçi. 
nin de arkasından kanlar akı. 
yordu. 

Marta padişahın önüne atıl. 
dı: 

- Mühtedi Ali size kıyacak 
tı, haşmctrneap, 1 beni de gelip, 
tehdit etti ve zorla kaçırmak is. 
tedi. Etraftaki yol hatlarında 

- Vay alçak vay! ben onu 
emin bir adamımızdıı diye göz 
cülüğe gönderiyordum. Meğer 
o beni vurmak için tuzaklar 
kuruyormuş. 

Dedi, cellada emir verdi: 
- Vur şu köpeğin başını!. 
Cellat palasını kalr:hdı. Ali. 

nin ba~ını uçuracağ, sırada, 
Marta tekrar ortaya atılarak: 

- Durunuz haşmetmeab1 
dedi - O hainin başım vurma
dan önce, bu civardaki köyler
r:len birine saklandığım söy)i., 
yen prens Mirçenin şu dakika. 
da nerede bulunduğunu kendi. 

_ Benı aftedınız, şevket. 
tim ! r•.asılsa önırümc!e bir kere 
şeytana uyarak yalan söyle. 
dim .. Martayı aldatıp kaçırmak 
evd :u;ma düştüm. Benim 

pren Mırçenin nereae bulun. 
.Juğundan haberim yoktur. 

Marta hiddetinden dişlerini 
gıcırdatıyordu. 

Yıldırım: 
- Şu köpeği fazla söylet. 

meyin ı dedi. 
Cellat. Alinin başını bir vu

ruşta yere düşürdü. 

( Deııamı wr) 



" - ..... -... .. ...... ... ......... ı··· ~ .... -.:ıı:. ... ·J~ .... --~ , • .. - -

T. iŞ BANKASI 
K~ T caarrul hesapları 1941 ikramiye planı 

ıa:IŞIOPJLER • ' Şubat. 2 Mayıs, l Ağustos, 3 lkinclte§rln 
tarihlerinr!e y:ıpıltr. 

941 kramlyelerı 
1 Adet .at)OO •..Jık - 2000.-Ura 1 i ~ <U50 • -2000.- . 
' • ıoocı j9 - 8000.- . 

1 ı 
Sb 100 .. - 8600.-

ı 7C'ı0 • -1600.- . 80 f>O . - 4000.- . 
f soo . - 2000.- . 

. ' 800 !() • G 600(}.- . 

ıstanbul Belediyesi 
ııanıarı 

Tab~IJ, 

bedeli 
610.l)ü 

183i.50 

1577.95 

llG0.85 

473.10 

1775.00 

3284.85 

İlk 
tomlno.tı 

f5.7Cı 

187.83 

116.!!li 

S92S 

SMS 

133.18 

245.:n 

HRaekl ve Cerrahpa~ hastaneleri için oııne.ce.lt bakır 
Cj}&. 

.Huscki, Cer -ruıpaga, Beyoğlu "o zUbnıvi hastalıklar 

.aıu;taneleri.:ı Ztıynepk!mU doğum evinin yıllık lbUyacı 
!ç'n almaca-c ~4500 ad~t limon. 
Haookl, Oc::-ahpaşa, Bayoğlu v., zührevi hastalıklar 

tıastaneıeri!e ZcynepkAmll doğum evlnln yıllık ihtiya. 
CI için alma.;:ık w369 kilo reçel. 
Hı.seki, Cerrailo:ışa, Beyoğlu ve ZUhrcvı .hastalıklar 

butanelerile ZPynepkAmll doğum evinin yıllık lhtlya. 
c: için almııc'I.?: 6 020 ndet yumurta 
Hı.t:eki, C.!rr~paşa ve Beyoğlu hastaneıennln yıllık 

hUyacı için ııımacak 49 klıo kaşar peynll'i. 
ı:•arelJ ve Ce·rahpaşa ha.stanelerile Zcynepk!mll do. 
ğum evi ıçı.ı ~luıacak 400 çift terlik. 
1%seki, Cern.braşa, Beyoğlu ve Zilhrovt ııastalıklar 

va1;taneleril.e ~·tynepk!mil doğum cvlnln yıllık lhtlya. 
cı için almı:.Cilk makama pirinç unu. tc: ,ehrıye ve 
ı:lı,asta. 

lfsi5.60 H0.67 Ct?rrahpa§a, tlaııekl, Beyoğlu ve Zlıhrcvi nastaıtklar 

l•eetanelerila 2'eyncpka.mil doğUm evinin yıllık lbtlya. 
cı için alı.nnc!\ ı. 5210 k!.lo kuru UzUm. 

710.60 53.29 \':cırnbpaRcl, Haseki, Beyoğlu ve ZU.hrcvı oastalıklar 

:ıastanelerfi? Z.~ynepkAınil doğum evUlin yıllık ihtiyacı 
için alınac.ı~ 1292 kilo beyaz peynir. 

760 00 :n.oo OarUIAceze ml.cssescsi için Etibanktan alınacak 350 
t.:ın kmple ve 120 ton kokk!SmUrünUn nakı- !şl. 

Tabm~ bcdellc.rllc .ık teminat m.ktarlan yukarda yazılı iş "'r ayrı ayrı 
açık eksiltmeye konulmuştur. Şart:-ııameleri zabıt ve muamelAt mUdUr!UğU 
kaıemlnde görllıel Jllr İhale 11.7 &4 l cuma gtlnU saat H te daimi encUmendt 
yapılacaktır. Talıplcrlı:. !.ık temina;:. makbuz veya mektup! n ve 9.U yılına 
alt ticaret edası veelkalarlle !.h'1\e l;unil muayyen saatte daimi encümende> 
bulunmsıa-· ll'.zımdır. , :,130 > 

• • • • 
lJııkapıınında He:aççı Karaaıehroet mahallesinin Abdllldzelpaşa cadde. 

R A B F. R - ı'...kşa.m posası 7 T E M :\1 UZ - 1941 

BAYLAN ---•I• NAZARI O;KKATE:-~ 
& Ç K 1 L I L 0 KANT A 1 DERi TVCC.4.RLA.Rl ve FABRIKATôRLLR 

Sirkeci muhitinin nefis yemeklerilc tanınmı§ en nezih NA FT 1 L -== NAFTA l İN 
• tokan tasıdır. • Yerine Ka·ıaaılu• -~ -· ... ~ . . . ~ . 

Dev1et Denizyolları iştetme 
umum müdürlüğü ilanları 

7.7.941 - 14.7.941 taril•ie rine ait muhtelif hatlara 
kalkacak vapm·!arın i.si mleri, kalkış gün ve saat

leri ve kalkacakları rıhtımlar 

KAR \DENiZ HATrIIllA 

BARTL'° HATTINA 

17.'.\-tlT IL\'IT.IXA 

MUDANYA llATTL"'i.\ 

Salı 12 de (Tarı), pel"§embe 12 ~ 
(Karcı.deniz) ve pazar 16 da (Güney. 
su), Galata rıhtımından. 

Salı AS de (Çanakkale), cumartesi 18 
de (Anafarta). Sirkeci rıhtımından. 

Salt 8 d~ CSt"yyBr), perşembe 8 de 
(Ülg~'l), Tophane rıhtımınd:ıu. 

Pazar, pazartesi, salı 9.50 de, çar~am .. 
ba, perşembe, cuma 16 da (Marak~z' 
cumartesi 14 te (Sus). 
Tekmıl Mudanya. postaları Galata rıh 
tımmın Karaköy cihetine yanB§ır ve 
aynı ınahalcen kelkarlar. 

B\l\"DJR.\IA HATTINA Pazartesi, çarşamba, cuma 8 de (Su91 
GaI?.ta rıhtımından). Aynca ça~hta .. 
ba ve cumartesi 20 de (Konya), Top. 
hane :ıhtrmından. 

KARABlOA HATTL'l\IA Salı ve cuma 19 da (Mersin). Topna,. 
De nhtımIDdaD. 

DıRoı; HATTINA Pazar 9 da (Ülgen) Tophane rıbt~mın 
dan. 

ÇANAKKALE İLAVE PO~TAl"I - Perşembe 9 da (&yyar). Top'Ul. e 
rıhtımından. 

AYVALIK IIATTIXA Çarşamba 15 te (Bursa), cumarteS' 
115 te (Saadet). Sirkeci rıhtımmt!l.n 

tc.\Uıt BİBL""ıict SURA~ Pazar 11 de (:ımir) Galata rıhtımm
dan. 

WttR tKL.~Ct S0RA1 Per§embe 13 te (Tırhan) Galata rıh. 
tmımdan. 

Tnhlit t:dilerek ~nf, !ın aynrmd:i olduğu t<"!>blt cdilml:»tir. Umumi satııı 
tiı•po tJ: Istanbul Tahtakale <•adde5l ~"°· 66.68 Tel: 22269 Ankara satıt 

depO!ıu: Veni Hal'df} ~o. 1/59 kt'ığıtçı Mahmut Nedim Tel: 2246 
.... lmil .... •Fmll ..................... ~ 

, ı'Uirklye cumourıyet 
ZıRAAT BANKASI 

Kunı.ıu.ı: tanhı . ı~. - ::ıeımayesı. ıuu uuu,uuo l'urk Wraa 
• Şube ve Aıans adedi: 265. 

Zıral rıe tıcarı '•n rıevı barıkn mıuımtll'lm. 
Para olrlkttrenlere ı?x.KOO Ura tıaamJye veriyor. 

ALraat BanKumda ınımtı.ı.r&b ı7e D:ıtıarsa ta8&rnll ııe·· .. •- ... rtıı e ıu 

~ l1ra.sı ouJwı&nJara senede ' :2era •klleceJr Kur'a Ot qalfJdala 
r.ı.ana göre ütrllD'.ılye daıtıtılac"' l•tIT. 

• MlNI ı.ooo llnı.lılı ı .000 ti.Ta 100 'Mtoo ~o Uraı!ll 6.ooo ıın 

• • 600 • c.ooo • 1%, lO • UJOO • 
• • '.~O • l,000 • 160 • !O • 1.%00 • 

tO • lOl • -.ooo • 
OIKKA T : Heaapıarmda.lc paralar tıtr eene içinde ısa Uradaı.ı apf• 

1U,,m1yen.Jere Ju'&miyt ı;ıktığl takdlrot> ~ ıCl fazlaslylı> qrtlecekt1J 
K~I ~: 11 Mart. 11 Ha.ziran ıı EJlQl. 11 BlrinclkA.nun UU1hl• 

1 r:nde yapılır. 
NOT: Vapur &Cferl rt hakkında her türlü ıııalCıı.ıat a'.jalıda telefon numa. lm••••••••••••a••••••••• •••9111 

ralan yazılı o.centelerlmi7.dcn ö~renlle bilir. 

Galata Ba Arontellğl Galata. 
umum 
altında 

rıhtımı, limanlar 
mUdUr!Uğü blnaaı 

Galata ,. ube Acent.cliji Galat& rıhtımı, mıntaka 

42362 

linıan reisliği binası altmta 40133 

Sirkeci ı:ıube Acenteliği Sirkeci, Yolcu salonu 227(0 

(5520) 

1 miry itan ve 
işletme Umum idaresi 

Lim nfan 
ilan lan 

Muhnmmcı: bedeli (31.000) ~lra ol&n takriben 400 m3 ıhlamur knlo.s 
15.7.941 sru· glln'l !Jant 15 te kapat• zart usuıu Ue Anknrada ldart: blna.sında 
satın alrna<'ııkt.Jr. 

Bu işe gırmek iatı~eıılcrln 12325) liralık muvakkat teminat Ue kanu. 
nun tayin cttlğ! vcs Jtalc.ıı ve te:.<.'..lfıtrinl ayn: gün saat 14 de kadar komis
yon reisliğine verm<>Jerl lAzımdır. 

'f'\rtnnmeleı (150J kuruşa Ankara, lzmır, Eskişehir ve Hayd&rpaşa vez. 
uelcrlnde satılmakta<.Jr. l5180) 

inhisarlar umum 
m üd ür.lüğ ünden: -· . 

ı -· Mevcut rıtımune mucioin.:o 1000 metre kauçuklu §-Orit açık eksilt. 
me ueu!llıı Fr.tm nlma." ,•ır. 

2 -- Muhammen t: dcll 580 liı·.l. muvakkat teminatı 43,50 liradır. 
8 - Eksiltme 15.7.lJ4l aa!ı ~'1.:.tl saat 9,ilO da Kabata§ta levazım şubesln 

deki alım komisyonunda yapıla.'laktıı. 
ıt -· Numune eözU geçen §U:>:o·:!e g1SrtilebJllr. 

- teteklılerln ekilltıne •çi:. tayin olunan gll.n ve saatte yUz<ie 7,5 ı;-ü. 
V(:nme paraınril" blr.iktc mezkClt komisyona mUracaaUan. (53('8) 

slnde ıı. li/1 numnra.ı fırının !lcr'.ım ve tahassüı edecek enkazmın eat~ı 
!lÇtk arttırmayP konu;mU§tur. 'l"ahr:.in bcdd! 2000 lira ve ilk tcnnnat1 150 
liradır. Şnrtname zabıt ,,.e mua'tletAt mUdUrl\lğU kalemınde gor!Jlebıllr. tha. 
le 11.?.90 cumP st•ııu Eaat H te dnınıt encümende yapılacaktır. Tallplcrln 
Uk t.emlnnt rr.ııkbuz veya mektupıarlle ihale gUnU muay~n saattı daiml en. 
c1lmende bulunmaları. tflSl) 

·-------------
V A K 1 T matbaası 

K ita o kısmıııı 
taıızim edip 

qeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar • 
Tabiler n;:\mtnA rli?~m 1~ıeri alır . 

... .. : .. _· ...... - •, .... .. . . ,. ........ ~- -·t·--- . . 
~: .. . ......... ,,._ .... 

, ' 
BOL KEPÇE 

lÇKlLI LOKANTASI 

Sirkecinin durak yerinde 
Bol Kepçe i~kili lokantada 
radyo paraziti yoktur. lnhi. 
sar fiyabna rakı içilebilir. 

1 Sirkeci Beşirkemal karşısı 1 ı 
....................................... . ··································· 

::=:=:=: Doktor Hıfzı Bakım Oahlliye ruüleha . ısı 
Taksim: Talimhane 

.. Gungör Ap. 
Si Rcrgün ôl!;ledrn cınra •• 
·~ .•............................................ :· ··································· ........... . 

Göz Hekimi 

Dr. Murat R. Aydın 
de)Oğlu Parmakkapı, tınan "okaı. 

No. 2, Tel: U55li 

Birincı sınıf 

mütehassıs doktor 

NURi BELLER 
eJ:'.lııtR v«> RUH HA~&ALIRLAR 1 

Ankara Cs.dCles. No. 71 
M•ıeyene saatleri: 15 den ltlbareL 

<)octık Heklml 

Ahmet Akkoyunlu 
l'llkı;ım l'alim.bane Palas No. 1 

ı•uı..ardan m::ıada hcrgWı li8D l:'ö 
ten onra Tt•lefon 4012ı 

Ullı ....... m:::ı ... ısua!ll!I•....:• 

OPEHATÖH 

Halid Ziya Konuralp 
tKlN( 1 CERRAH! l>ÖÇE:'liTl 

ı"yoğlu ıstıklt'ıJ Caddesi Elhaınr& 
Apartmanı l Numarada 

•er ı:un öğlPden sonra 7 ye ka.daf 
frlefoıı: 42~0.t 

Şimdi sıska Lucanus'den cüsseh 
Bismarkm karşı:;mda duruyor
du. Fazla bir söz söyle:neden o. 
na kısaca: ·•sa majeste impara. 
torun bu sabah .:izden istemiş 
olduğu istif ayı hangi sebepler
den dolayı ekselansınızın elan 
'fWmemi.ş ol<h.ğunuzu soruyor.,. 

~ ~nu~cr mittJcım·· 
ile imparato un dümeni eline al 
masına razı oluyorlradı. Bu J\l 
!ahın iradesiydi. 

Bismarkın istifası impar.-tv 
run tahmininden çok az bır tesı 
bıraktı. 

det.iı ., 

Bism \.rk gayet sak:n olarak 
~u O'!"mbı ver.ii: "lmparator hem 
hıteöiği dakikada koğabilir. ~
AUJl :L.l'Z\ı:a:u h=t.ü•na olarak mev• 
kıım&o: ··aırnak istemiyorum. Ar· 
m ~lersc hemen bir istifana· 
me yar.;ırnn. Fa.::at vazifedc:ı 

ayr.lr.şunın mesuliyetini impara. 
tora yükletmek istemediğim iC>i;ı 

bunun sebebini resmi bir beya. 
n:ıtla halka anlatmak istiyorum. 
28 sene vazife ba.jmdaydırn. Zan. 
nediyonmı ki faaliyetimin Prus. 
ya tarihinde çok mühim • ir yeri 
olacaktır. Onun için istifa melr· 
tubumun çok tarihi bir manası 
ola<:ağuıı d:.işündüğüm için ta.na 

onu yazmak için vakıt lazım ge. 
liyor. Tehirimin seebebi budur. 

O gece unparator çok sinirJiy. 
di. Yemekten sonra Enlenburg'a 
"biraz şarkı söyliyelim" de<li 
Enlenburg imparatorun sevdiği 
Balad'lar1 okuyorou. Bir aralık 
onu bira;; dı arıya çağırdılar. 

nzıcı}\ dıŞ[ ı"'.lda kaldıktan sonra 
tekrar salona do dü. Pi~ anonun 
yanına geld:ği 7~ı.m:ın: "Oldu de. 
di istifasını v. rmiı:h ,.e tekraı· 

şarkıya devam ettiler 
Ertesi gün öğle iıstü istif aıoa-
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meyı aldı ve altına ''kabul edil. 
mi~tir'' diye imzasını attı. 
Fakat ihti) arın istediği gibi bu 

istifaname gazetelerde neşredıl

medi. Bu hadise hakkında impara 
torun kendi beyanatı iki sayfa 
olarak y~lıp neııredi!di. f mpa. 

rator Bismaıiun kıymetli sıhha
tinden ve ileride de daima onun 
nasihatlerinden ve faaliyetlerin. 
den istifade edileceğinden b.'.ıb .. 
sediyordu. 
Birka~ gQft aoma irnıpmıator 

generallere saklamadığı bir m~rı 
nuniyetlc Bigm.arkın istifa~ından 
bahsetti. Eski mücadele arkada. 
şı Moltke'den başka kiımseyi bu 
haber hayrete düşürmüyor. Gi· 
derken ince dudakları titreyen 
doksanlık ihtiyar. ''Çok Fayanı 
teessüf bir hadis diyor genç e. 
fendimiz bizi daha kimbilir ni.;e 
garip muammalar karşı,.ında bu· 
lunduracak.,, 

lmparat.or halka hitap ede
1
rkcn 

halkın anlavaca~ 'bir lisan kul. 

!anıyordu. 

"Kalbim sanki büyük babaın1 
ikinci defa kaybcdıyormu~~ım 

gibi ıztırap içinde, fakat All:ıhın 
takdirini kabul etmek mecburi
yetindeyiz. :Bir gemide nö'.:>et 
bekliyen zabit gibi mesuliyeti 
şahsen yükleneceğim nöbet sa.
atim ~elmiştir. Çizilmiş yolu ta. 
kip etmek lazım.,, 

Almanların kalbi bunf f o 
fe\·kalade müteheyyiçti. Tahin bu 
işi böyle takdir ettiğini anlamış 
buhıtımmrlardr. Büvti.k bir arzu 

Mebuslar büyük bir sessiz' 1C 
içinde kabul edildi Liberal gaZC 
teler onun uzaklaşmasını merı1• 
nunıyetle karşıladılar hatta şuıt1 

vazd!la.r: "Halk 18 mart 181 
• 1 
tarihini de kendi bayramlııı" 
sırasına koyacaktır,, de<lilcı"· 
Yüksek memurlar büyük bir se· 
vinç içinde} diler. Nıhayct ser
best konuşabileceklcrdi. 

Berlinin dışındaki diploDlatılt 
muhitleroc bu istif a.ım A vnıP8' 
da oynayacağı müh · rolü anl9• 

yorlardı. 

imparator artık muzafferdi· 
Halefi onu anlatmıştı.. Fakat • 
efk~numumiyeyi daha ziyad" 
vatıştırmak için Herbert'ı es~ 
vazifesinde tutmağa gayret ettı 

(Devamı tJcır) 


