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~aAş~ 
Hava 
Muharebeleri 

Antalyada torpillenen 
Fransız vapuru 

r~ harbi uzar, Amerikan ve 
dngüız istihsalatı gittikçe artar 

?. İngilizlerin hava hücumları 
ı ıbUtUn genişlerse, yeni 
Jdşaflarla karşıla.<ıma.ma.ya 

n yoktur. 

Vapurda riıevcut 280 kişiden 260 ı kurtarll
dı ; fakat bunlardan 5 i öldü, 15 yar ah var 

~ V,..o;uv+v++.-.+••••••..., 

\'azan: 

il .. eytnCahltTalçm 
il. fbgllizle.r ilk günJerdcnberi hep 
l'i \~ 'ku""·eti itibariyle ~eriliklc
h~ bahsettiler. Bunu saklıuna. 
lıı l:alı madıktan başka bllald 
t et \'efiUe ile içlerinden taşau l •r 
d'tıetlbefis yara.'iı gibi on teşhir· 
"1erı ıe,·k aldılar. Garp cı.;phc ... ınde 
g~"~ehe ba ladığı "L.amanlarda 
\':ııo r rpa.n hu ~er!lik muhtellf 
g:Helerıe kendlsfnJ gösterdi \ 'C bu 
Ilı. e kadar hlilii ortadan kalkma 

Hükumetimiz karasularımızda vukubulan bu 
h3diseden dolayı ingiltereyi protesto etti 
İngiliz tavyarelerinden atılan torpillerle Antalya 

ııman tesisatında da hasar vukua geldi 

~~t ayni umanda İngiliz .tay
ı.. .. ecılerinin !}Ok '\'Üksck §ShSl Ç(::. 

;;'1Yet1eri ye togtİlz makinelerinin 
J "erişli \'asıflan \'e cins itibarile 
rlikıert de lnkir kabul etmez su. 
!lte kcndi.,,lnl göstcı·iyordu. in 
ıntııerin b&\'a kun·etl balumın· 
!!:ı kusorlan yalnız adede inhl'iar 
.,..Yordu. 

~ikkate ~yandır ki İngilizlerin 
ita -~ ettikleri met"bn.ri a."kerllk 
._;:ııınün temin ettJi;rt lmkindan 
~ facıe ederek kara kun·eti ftlbs. 
ı.~ ne gibi tt'nıkI.iler <"ide ettik· ;:1 hl!} izah ,.e lf~ etmek iste 
~ ı,1crdlr . .Kara ordulannı büyük 

esı:ar perdesi altında. hanrlı-

Şe km"\·etJerinln ~ -u;,.kt~ . ....__.c.,_,.-...... 

d gösterdiği h:ırlkalnra şahit ol · 
.. 11'"- Fakat ayni mot-OrJü kuwetıer 

.. 
·~ .. . ır.._ '..lnkla.r Alman ku' \'CtlcnyJe 
~ıfa!.mca ciddi bir harp kabul 
~fycrek ilk miistahkem hntlan
~ ~kilmeyi müna..,ip gördüler. 
~ laşılıyor ki bliyük nlspette bir 
~ liibc ka~ısmda. bulunma uz Ye 
) i.ecrubc ümit \'erici bir mabi. 
ttte oldu. 

tl~))·a.re kon·etJerine ı:elin~e İn 
ıı lertn bo sahada Jmtettıkleri 
_;rleıne merh~elcrlni adeti adnn 

Macar 
kıta/arı 

Dinyester nehrinin 
şark sahilinde 

llll taıklp etmek· mümkün ol 
ltıa&ttadır. Ba.slangıçta İngiliz t.ay
~~lert lı,:in ·gündüzleri tn~mz c-
~ arnıdan nzakla.'}mak imkinsızdı. -<>-
~I l İndllı bombardıman tayyıı.· Ç • h • h 

ilerliyor 
~etinin ~ndüzün Almanyanın ernovıç şe rı arap 
t,tı au garbisinde çok t~i . müda.fa.a ' oldu mu? 
et~ln mühim merkezlen tahrip BudaIM"r;te 8 (A.A.) - llıl&car teb. 
lığ lcrini görüyoruz. :En son tt'b llği: , 

.\~rde İngiliz ta.~·yarelerlnin orta Temmuzun 5 ve 6 mcı günleri Ma. 
~~lllıya.da hatta Berlin yakınlal" car ıuıkerleri dU,manın çok §lddetli 
~ bazı mühim <rehlrlerl hooef bir taarruzunu tardetmiotir. Tayyare. 
)'e ı.~~ ettikleri anlaıJılıyor. Şimdi· ıerimiz kara kuvyeUerlne çok tesirli 
~ ~r bu merkezlere lılr tayya.- yardımda bulunmu~tur. MU!rczclerf. 
illi hücumu ·yapıldığını hiç iısltme miz Dlnyester nehrinin §llrk l&hUinde 
'- l~k. Demek oluyor ki İnglllz ilerliyor. 
~arelcrinio perva.sızca. hücum Bllkre& s (A.A.) _ (Havas) AI. 
l~ bl)ece""leri saba gittikçe ~enl_ş. man • Rumen kuvvetı~rl tanıtmdan 
ttıo ~kt4ldir. Bu son taarruza. dört işgal edilen Çernoviç şehriı.lıı top a. 
l~ıt<irıü biiyük yeni tayyarelerin teııı ve Sovyct aııkerlerin!.n çekllmez. 
"-l'ak ettikleri tebliğde bHhassa den evvel yaptıkları tahribat yüzün
)'"1 ret edildiğine bakılırsa. Alman- den tamamen harap olmasından kor. 
._ trı rniiltim merkezlerine yapı· 
~il ı., kuluyor. 
"flıa ~·yare hücurnlarmm yeni bir ----<>----
ltliıcrnYa ginııek üzere olduiuna 

t edilebilir. 
~eb~glllz tayyarelerinin hücum e 
'bı lerekleri sa.ha.om gen15lemc
h.~~ Amerik&dan gönderilen tay
ltıı eıe!io artmasının 'Ve fnglli.t, is· 
~ !ialatıom da çoğalmasının tesl 
ı_ 0lduğu kadar Almanyanm ~ark• 
bıı So,·yetler Birliğiyle barbt- giri~· 
t1li 0!ınasmm da bi'ISf".iii Yardır. 
~ lll<ij So\'Yetler Birllj;rfnin t.ayya· 
~'ISı ihmal ec1ilemfye(:c'k kadar 
~ ktlr. VakıA Almanlar birkaç 
,., ~inde dört. binden fa7la tay 
el"'~ düşllrdüklerini ilfın ettll~rse 
._- krk cephc-;lnn göndı-rdikler:I 
-J:al'e kn'\,·etlcrinin bir kı"mmı 
~ .. le lüzultl§uz telikki ederek tek· 
~ hl'J> cepbe6ine iade ed~e'klc-
~ lhUmal Yerilemez. 

lıı~~s harbi uzar, Amerikan , ·e 
\ t b: lstthsalatı ı;;ttikCe artar 
tıı 11 ~.ııilizlerin hava. hUcumtan bli 'n iitün geni ıerse. yeni yeni hı
), llrla kar ıla..~mamaya lm'kô.n 
~ ~ llaamıUJb ha\'a muharehe
~cl .. ,. .. ite baldkf bir "la.hne f.e. 
~qiilUne :ıne.ak r.elecek ene 80D 

' cloin. lnti•r e<lilolıtllr. 

Amerika Har
biye Nazırı 

HUkOmet hesabına ıthal 
edı lecek mallarm 

Gümrük resminden 
muafiyetini istedi 
Nevyork 8 ( A.A.J - Va.5ing. 

tondan alı~an bir habere göre 
harbiye nazırı Stimson ayan 
meclisi harbiye encümenine bir 
mesaj göndererek hükı1met teş. 
kilatı tarafından vey=ı hükfunet 
hesabına ithal edilen mallamı 
gümrük resminden muaf tutul
masını istemiştir. Yine bu ha.be
re göre teklifin şiddetli bir mu
halefetle karşılapcağına dair 
alametler vardır. Çünkü bu su. 

,(DeftlDI ' tneicle) 

Amerika · bah
riye nezareti 

Harp g~1!1isi inşaatı 
ıçın 

Kongrede 
585 milyon 

dolarhk 
Munzam tahsi

sat istedi 
Vaşington, 8 (A. A.) - Bahri.. 

ye nezareti harp gemisi inşa.at 

programını genişletmek üzere kon 
greden 585.000.000 dolarlık mun • 
zam tahsi.~t istemiştir. Bu pa • 
ranm 160.000.000 dolan tamir ha
vuzlarını ıslah :için sarfedilecek • 
tir. 

Şili hükfunetinin Lon
dra ataşesi tehlike 

geçirdi 
Londnı, 8 (A.A.) - Dlln İngiltere. 

den Portekize gitmekte olan ve bir 
Alman tayyaresinin hücumuna maruz 
kalan İngiliz nakliye tayyaresinin 
içinde Ş!li hUkOmetlnin Londradaki 
ataşesi G<>nzales ne rfeikaıır, 4 çocu_ 
ğu ve çocuklarm dadısı oulunmaktay. 
dı. Ttayyareyi idare eden pilot bir pi. 
ke yaparak fl.dcta deniz sathma sUrU
nUrcesine bir iniş yapmış ve bu suret 
le hasmından kurtularak bir İngiliz 

llmanınıı dönmU§tUr. 

Auk&ra, 7 CA.A.) - Ha.her al
dığımıza göre, geçen cumartesi gü. 
nU Fransız bandırası altında SCY· 
retmekte ola.n Saint - Didier va· 
puru, Türk karasuları haricinde ln 
giliz tayyarelerinin hücumla.rma 
maruz kalııuş ve A:rı Wya limSJU -
.aLQ önüne geldiği vakit tayya.re -
1-e.rdcn atılan iki torpille berhava 
edllmjştir. 

Bu vaplll'da 205 i er, 34 ti erbaş, 
25 i subay ve 16 st vapur müret. 
tebatı olarak mevcut bulunan 280 
kişiden 260 ı kurtarılarak 88.hile 
çrkanlmış ve fakat bunla.rdan 5 i 
ölmU~t.fir. 15 i yaralı olarak bas
tan eye ka.ldmlmıştır. 

Ta.yyarc !erdeıı atrlan torpillerle 
An~-a. limanı tes1satmda ba.u ha. 
91" wk.ua gclm~ ise de nUfusça 
zayiat olm~. 

1 T!jı k C füi>!>.~ :lf~a···'· 
vuku bulan bu h.Ad1 en dolayı 
tng,iltere hUkümeUni protesto et
miştir . 

Alman ajansının 
bildirdiğine göre 

işgal edilen 
bir istihkamda 

Askerlerin sıyasi 
komiserler tarafmdan 
kaleye kılıtlendıkleri 

görüldü 
Bertin, 8 (A. A.) - D. N. B. a.. 

jansınm sa.Wıiyıetli bir menhadaıı 
öğrendiğine göre Stalin hattına 
karşı ileri hareketine devam e • 
den bir Alman piyade kıtast bir 
düşman lı;tihkılmmr işgal ettiği st 
rada. bu ~ühkiun müdafilerinin si.
yasi komisederi tarafnıda.n kale • 
nin içinde kili llend:ikleri ve bun • 
larm kendiler.ni feda etmeğe mec.. 
bur edildikleri görUlmUştür. Kıs • 
men istihkamın yer alt.ı koridor .. 
larmda. cereyan eden şiddetli çar
pışmalardan sonra mUda!ilerden 
sağ ka.lan 20 Jôı:;i teslim olmııştur. 
Biliı.hare yer altı dehlizlerinde .8 
de kadın bulunmuştur. Sovyet ma. 
kamlarmm bu kadınlara siliı.h ve.. 
re'rek ordu ile birlikte muharebe 
etmeğe medbur eylediklıert anla • 
ştlmıştrr. 

Amiral Darlan Pariae 
gitti 

\'işi, 8 (A.A.) - Ba:vekil muavini 
aminıl Darlan, Vişiden Parile hare. 
ket etmiştir • 

Memlekette ne 
kadar telefon var? 

Türkiyede 707, Ankarada 43, İstanbulda 63, 
İzmirde 92, İngiltere ve Almanyada 5 ve Ame
rikad,. 14 kisiye bir telefon makinesi düşüyor 

Telefonu en çok olan 
memleket Rumanya 

cı-.... 2~> 

1 
! 8 
~ 

S A·L 1 
i ı 9 4 ~ 
f S~yt: 336~ 

Yuı ışlerı Tel. 23872 ~:,.r.tı 5 KUR~ 

\ 

~ - . 

Stalln hattına yaptlan t.aarnı11 tstlkametlerinl cöst.eren harita 

$talin 
h·&ttına 

Büyük Alman 
taarruzu ~ 

başldadı 
---o-

Cenupta 
Stalin hattı 

delindi 
--<>--

Almanlar 20 beton 
· sığmağı işgal ettiler 

--<>--
Alman pike bombardı • 

· man tayyareleri 
harekata geniş mikyasta 

İ§tirak ediyor 
(l"amıı 4 'ilncü.de) 

ÇERÇEVE 

Meseleler 
Necıp f azıı Kısakürek 

Alman yürüyüşüne karşı Sov
yetler, orman, ~ehir, tarla, fahri .. 
ka, beraber ~ürül<liyemiyecekleri 
her şeyt yakıp çekiUyorla.r. (St.a. 
Un) böyle yapılın.asını em.retti ve 
böyle yapılıyor. Müthiş manzara. •• 
Ta.ra.fla.rm birbirine ~· mezhe
bi hmç ifadesi olarak da güzel ..• 

Bir hücum \'e bu hücumun kar
ıfıı;;md& bir !:ekili5 düşünün ~ ge
rilere doğru seı:erck üstünde tler. 
lcdiğJ ipe"1t halı, a~ n dumandan 
ibaret... Alman M\'letlcri ka.r_şısm. 
da So\-yetlerin bu türlü keneli ken
dilerini tahrip edişi, insana. şu su
ali sorduruyor: 

- Ne yapıyor..un yahq, bo ,.a.. 
tan senin değil mi? Yarm, m<'!§
hur na.ka.ra.t ica.bl dünya.um istik· 
lil saati çalınca bu vatanı yine sen 
tesellüm edecek değtl mi-.in ! 

Fakat ins:ın, mukadder cevabı 
yine kendisi ,·ermekte 2'JOrluk çek
miyor: 

- Bu vatan 
Sovyetlerin... Buc kalmıyacak o. 
lan ~y, ne Almanlara kalmalıdır, 
ne de kimseye ••• 

:f. 

(Eden) in Almanlarla hiı;bir za
man ve hiçbir ~rt altmda, hi~bir 
pazarlık ,.e müzakereye girlşmi• 
yeceğine dair sözleri ü-zerlnc bir 
arkadaş bana dedi ki: 

- Bu !'öözler, senin tngUiz • Al· 
man anla.,mMJ bahsindeki mahut 
tezilii çürUtftyor. Artık tn~zle
rln, AlmMlılıın albU ımll6hlyete, 

Sovvet tebliği 
---o-

Rus hatların 
• 

gıren 

Alman 
kıta/arı 

püskürtüldü 
-<>--

Alman zayiatı 
günde 60.000 i 

buluyor 
Muharebe 

bütün cephed 
şıddetle devam 

eeiyor 
Almanlar 7000 ölü ve 

yaralı verdiler 
(l"azw 4 üncödo) 

siiıiiklcmek ı~ elleriııdf.ll gelea 
her şeyi ya.J)8Nllılan, AJma.niarl& 
hiçbir ~ekilde anlaşmaya temayil 
etıniyecekleri mohaJckak .. 

Arka.da.§a. dedim ki: 
- Mahut tezime ait ilk yazım. 

da belitrriğim gibi, tngUb; • Al
man uyuşmasına ancak Amerika 
mini olabilir. Ve mAnl. olur mo, 
olur. }'&kat şimdiden u~'lŞma lhti· 
mal.inin ortadan kalktığmı göstea 
ren hiçbir alim.et 88lıibl değiliz. 
Bizzat (Eden) in bu sözleri, orta.. 
da bir enıa,ma mücadelesi olduğu
na, fakat güya bunun §imdilik 
mürnkü.n olmadığuıa i.ı;aret. •• Bin 
bir icapla söylenen 5i>;dere tnanmı• 
yal.mı; işlere bıııb.lmı ve netkıeyi 
bekliyelim. Ben tngllWerle Al
manlar ara.smda. mutlaka bir mu. 
ha!>ebc ve moyaze.ne cereyanı esti 
ğine, bu cereyan üzerine Aimaııla
rın Sovyctler ÜT.erine (ullandığma 
\'e İngilizlerin bu vaziyetten her 
hal ve karda en büyük faydayı el
de edeceğine inanJYorum. 

:(. 

SoYyet Rusyayı kıpmbyamaz 
hale getirse bile Alınanla.mı da 
bir müddet kıpırdıya.maz bale ge
leceği umulabllir. Bu iş, mUyonlnk 
bir kayıp nmıeden bUınlyecck gi
hi . Eğer Almanya netieeyi bu 
y~cn Sovyetlere değil, tngilb; • 
fere byl>OOe.rse, doğrusu bir na
zizma ve faşizm& aleyhtanma bilıt,
asalet ve uhiycti SO\'IDesi ~e 
,öyle düşünmesi Iin:m: 

- Son &nJ.aşma Wnidi, belki de 
,.udi üzerine kendisini ~rl bir 
gaye uğrunda feds. eden büyfi.k 

(Ma.rtyre - kurban) Alman· 
ya. .• 

Müthi' İn~llı po1it.{t(a..4'mm hö. 
tün bunlan bir hatmet, k:ayıtAw.. 
Mt •e hattt. b&lıtlya.rbk sanclalJe
linden leJTettlilne De flphet ••• 
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J?irden ire l.u ıdnn beş atb göriin-4ü; ı ahvan gt>liyorl~dı. 
Önd~ ~ubuşı Mehmet ağa, kan: sakalı. ke"kin bab§lan ve 
uzun 'Jfnu ile derhal a.'!l!ka.nlmm ~zwıu stı: arkaı;mda 
dört t 1.: v rdı ve onlar ge .... erken yol üstündekiler hemen 
kenarcı cekil'yorlar, yol kenannda olanlar da ayaea kalkarak 

--0-

Bağdadda kalan bir 

iti/ emle/rette ne 
kadar telef on va ·? 

sel~ lı}orlardı. 
Cin Ali bi~ nl:t'.am anne~mıe: Görcnlcrdcn bir glhllmse • 

kısım ınallarımız 
getiriliyor 

• ya.mı so.bah Belen tepe 1 di: lfıkiıı birk~ı da delikanlıya 
parui.) I!'llla gıdlyonım ! takdiri kcyordu; ıçlennden bf. Baara • Bıı.;,oruat yolu, tekrar açıl.. 

Dedi K~e HUseyine zaten 8Ö)'. risi: mıştır ?.lalOm o!duğu Ozere bu yo'
L. "l ithn!At ve ihl'llt! t p!ynaamız Is. 

Türkiyede i07, Ankarada 43, İstanbulda 63, 
lzmirde 92, İngiltere ve Almanyada 5 ve Ame
rikadt" 14 kisiye bir telefon makinesi düsüyor 

lem tı. Erkend n atma bindi ve - :Mehn:ıet ağa bunu "afil av. tifnde etmekteydi. 1rakbkt son hadi. 
MıW :;:oh .. "Uu tuttu hyamadı ! ııeler dolayuille gerek iBaarada gerek. 

Gölt masm::ı.vi ve güneş parlaktı. , Diyort1u. Çüııki.ı sub ~:n·n gaıl:l> ııe B&gdadda !talan mıııuı.t eşyamız, 
Kuşlur dalV:rrdn ve çntlarda crvıı bir merakı vardı ve Miiô.sta meş- 1 peydcrpoy memleket1ml-ıc geUrllmct,e 
cMI ötU.~yorlardı· lro~1ft-ı- too' hurdu: kırbacuun y . ece •. '-- b:ışlanml§tır. 11k oınrak mühim mik. 

' ~...... 1 gı _. • tarda ı:inıat 11.t.ı gct.irılmck~. 

Telefonu en çok olan 
memleket Rumanya 

murcuklar patlıyordu; bellenmiş dar ynkında bir atlı Göı·uııcc atm Diğer taraftan llağdı:ıttakt tleımıt .\1\lnakaiilt vekA1cli biı" laraftan 1 da rueuıleket dııhllinde henüz tclcton 
bağlar, budanmış incir bclıçelerJ, sağrı:sma !böyle ~..:n vurut·, çok at~miz Bahn tıehrirıuzc gclnıi§lir. lst.anbul telefon şebekesinin tcv.sii ı_ olnuyan şehir ve kasabaları da şehir. 
geniş ve ovayı andıran b!.r vadi, zamn.n bu suretle uvnriaini dU~ BAha, buradan vnzlfe5:.n ,oradan da çln ikt mnj'l>tl lira taluıl.sat vererek lcr arası §Obckro1ne b:ığlıyıırak \ll

dnlgalı tcp ... lcr, uzakta boz dağlar!. :rür; eğlenirdi. traııa gidec ktl.r. huırlıklar yııp:ırkcn diğer taraftan tandaşlaroı sürat illiklnlarmdım lsti-
Cin AH blrknç aydn adeta bil. Cin AU Çıfıt Süleymaıun hanuu ---------------------------- !adc etmeleri için tcrtlat almaktn. 

yümüşt.ii; başlı ba.sma bir aileye sordu; kendi<ıi buraya hiç gelme. Saklı ı·_r on tel M r~ ve dı~ klilctin yaptırd.o"t istatistiğe gf. 
bakmnk ve iı y:ıpmak da ona bir melde ber&be:r babasının hep o lB re halen mc.nlekeUmlzdt 707 ki iye 
büyü« adam vaknrt vcrmft:tj. Eli- hana indfğini ·cndisindcn iş! tm" • bir tele.on malan si t.:ba"t etmekte. 
ni kuşağının arasına roktu; o:ıı • ti. Yo ularI ıyl k uklarnuş, iyi rt dlr. Ankarada 43 l:ı ye b!r telefon 
dan bir b~ak çıknrdı; g ·et sivİi ve m rt ııd~; fakat yUzU çu.. :lıitaııhulda 63 ltlşi) c, hmlrde !12 k '· 

k skin li ıv hn •·--•- !'"" - Al J,; ~ h ---O- ye bır makine bet e~ { dir. 
ve es d.i; bunwı b!r l:orsa.n bı e asar .rWaJ..J. y o uur,u i.. t ~i mu erf Müra atlar dünden Yapılan t ; re 
çağı olduğunu söyl~lerdi; nam- çhı k ı;Wckcn on Ç rt d rler - ihtikar L'UÇlarından ·c-·b J b l nUtusunıı nıız:ıron tel u en ç '• o.. 
çağı olduğunu sö.._..1 ...... ı~1-rdi,· ~; bllyüdUğü znman da ayni ıa. ı.ı aren Ka u 

,J ~ - adliyc:ye Yerildi lan memleketi Rumruıyadır. Bundnn 
ortam Olıikluyd:u ve b a s ı gap devam cbııqı! ediliyor aonra Yunanistan ve !llın onra Yu. 
ka.lmış gibiydi. Sapına yakm Ye • Aradığı ban ltils:lbanın kcnarıu. Fiyat murnka'bc 11:1ilrosu, Edir. .Mn.liıllere ve şehit nileleırine ,-e.. goslavya Ue Bulgarla.an gclmelite. 
rinde haça benzer bir cıoy ve gl- da, omd:ın iideta ayn yapılmış _ ' ııekapı cıvarmda bir evde araş. rileceıt ikramiye nılktan ve tev- dlr. lngillcre ve Almanyııda beş kl,..i
vurca ıbI.r yazı bulunuyordu. Sapı tı. Ahırları altında .değil arkasın. tııma yaptırtmış, !beyannamesi :ziat haltkmda tevz.ı komisyonuna ye, .Amcrlkada H kloiye ve telefon 
boğa boynuzundan ya.ptl.mıştı. Sa_ da v.e :kuk elli admı uzakta oldu. verilnıcmiş bir tmıa yakın tel emir gelmiştir. memleketi olarak tanınan !sveçtc 7 

~ fnkat kıymetli bir aJirUı t>ldnğu ğıı için dıı.hn. rahat ve temizdi. ~=~r. iE)v :Sahibi adliyeye liıl~u~;~ril:! Jh~~ !~d~!~ tcıeton mıı.kin i isabet et. 

muhakkaktı; !clmt knu öyle de • Ci."l Ali atını uş:ığa. verdi ikar- Bundan _ on kuruşllik nıiktan 265,5, erlere 132 lira 75 
ğildi. Onu Aydmdn ıbir usta yap • §Ida.n orttı. boYJu şişman bir ~dam: teli iptidai çi'Vİ. haline get.ire.re!I kuru tur. lkinci sınıf malül sub::ıy. 
mu tı W' sı:ı.b.tir...:lo. kaplarumştı. - H geldin beyzadem!.. kilosunu 70 ruru satan u • lar; 238 'lira DS klll'UŞ, lOG lira !'J er ko nis on' Demek kJ ktı:ıS:-.z olarak bulun Diye ooa doğru geliyordu. De • şi. kak am ·ve arpit ihtikfi. kuru , Uç'ilncll sınıf suh!lylarn 185 

el · ;ı · ti. rı ruçl&.nndan ıilrl kişi adli:yeye lira 85 ~. erl re 79 lira 65 ku • 
mu.s veya o ~, D1JO llkanlı onun lhan sahibi olduğunu· • • 'erdir. nı.s, dördilncU sınıf subaylara l59 o ~!anllsını Delikanlı diyordu ki: ç!.lll yfizllnden ve kJZila çaiaıı lira 30 lmruş, erlcl'e 5~ lira ıo ku 

- Bunu atdı;..m ~i oldu; o c:ı.. )arından anlndı: s .... k • nış, t~inci stnif s1.ı.-baylara. 132 
na.varın lblr korsan bzçat'I Ue öJ.. - Mema ağam!,. ıgına inşaatı lira 75 kuruş, ieilcre 26 lirn 55 ku 
mesl da.ha çok hoşuma gidecek! Diye selAmmı nldı. ru.~ • .nlt.mcı mnıI sulr.ıyln.ra 106 ı;_ 

}< ~ay~ bir ner.;"Cmlle g'(lnll 
clğloocn so.n:ra. t,irdi; iki Uı.rafm.. 

dn ufak fik,1inJarm mraland!ğx 

Hancı. sa.yvant alt.mdat! tahta ve mahkrı a ra 20 kuruş, erlere ise yine 26 ili. U ra 55 kuzıı.q verilecektir. 
kerevıeu gösterdi; otunruısı i"in nut.. ~-ı"' ıı ı r.ı 29 lira 
yer &ı.t reli; ud 'iıt_ Çah brılanln:ra ye"nniye 22 un <f'M' ·ftn::ıny 1 ne od • 

rlnc scslend v e ibır 00,l veri ek cektir. 
şurubu gcllrmC3.ln.i ~mrcttl. tctnnbııl bolarmda. umumi Tcvz!at !kmnisyonlan gCT k hnrp 

iN--...a ~nlr ,e sı--ı~-'n '·--·ı-~- v: malfıllcr.ı. ~ercksc ııchit nilelerıne - gvuen g lirsin ve nore .. b-- ;1•- c:.u Aili/'.U.UL(lb6 .... bu t ;v:z.iatı dart ay .zacfmda ik • 

-<>-
Akademik münakaşa-

lara giri~ii.memesi 
kabul edildi 

Milli piyan<Yonun 6. neı tcrtir 
3. ilıı.eü çekilişi dün FAlkişehiı
stadyomund.ı saat 17,30 d::ı ~c;<ıl· 
miş ve bu çe?tili~J kalabal~ uiı 
halk takip e~<dir. 

Bu çekıl~.te kru:anan numa,. ı

n aşağıda yazıyoruz: 

40.000 Ura kazaı M nunı. r 
161619 

1 '\000 lira lmzannıı nuonanıl r 
5369, 119691, 227469. 24 ı< ı 

o.000 Hnı. lmztı?J n nuı r r 
9262, 30783, 72346, lOutAı 

159861, 192831, 208512, 264~ ~ 

2.000 lira kazanım noınıınıl:ır 
&nu 6674 ile b'len ::..o bilet 
Sonu 7655 ile biten 30 bilet. 

l.000 lim. kazruwı ntmınnıla ··: 
Sonu 1727 ile biten 30 bilet. 
Sonu 9W2 ile biten 30 bilet. 
Sonu 9228 ile biten 30 bileL 
Sonu 9678 ıle biten 30 bilet. 

500 lirn it~ noma.nı.lar 
Sonu OG89 ile biten 30 bilet. 
Sonu 1011 ile biten 30 bilet. 
Sonu 3892 lle biten 30 bilet. 
Sonu 5:;37 ile biten,30 bilet. 
Sonu 9778 ..!e li.ten 30 bil t. 

130 nuu..'-'"~·~ 

et: 
c t •uı 30 • 

S>J <) i.c b"t.en 30 b!let.. 
Sonu 6803 ile bi t:en 30 bilet. 
Sonu 7852 ile biten 30 hilet. 
Sonu 8575 ile bilten 30 bilet. 

100 lira li "'flıınn ııumn.ııtlar 
Sonu 481 ile biten 300 bilet. 
Sonu 554 ile biten 300 bftet. 

5~ llrıı Imz:ınnn numarabr 
Sonu 155 ile bilen 300 bil t. 
Sonu 453 ile biten 300 bilet. 

10 ı;ra kazanan numa..""nl r 
Sonu f3 ı~ b t.en 31\00 t ·t. 

4 linı. l::a nunınrn.lar 
Sonu 5 ile b..tc, 30.000 bilc't ;k 

:ramiye k-ızarunı:;;lıırdır. 

40.000 liı nnın bir parçası Ac • 
ntı, bir parç:ı.sı 1rstanbula satılını · 
tır. lO 000 llnlar Mardin, KfıJır . 
D e ve lst:ınbula satılnu§+ıı. 
fl 00 r.. .. .. t ... .1 !::n .,.. r.:. 
m ane, D m. ~ , crazmnt p ' 
K r d~ sa n ştır. 

ve QCo"Ull en.Un-de krr sakallı, 

poturlu, §Mni sazıklı adsmlnnn o
lurdukla.n çarşıdan geçti; bunla • 
rnı arasında ıdiğerlerjnden daha 
farklı elbise gJym. '"te olnn yahu.. 
dil ı ılk lbak ta :ı'.k milın _ 

c gider.ün' Sotallir ~·inı., bey. inşası için mahldimla.rm. ça.lıştml. mal edecektir. Komisyonla mlire.. 
zadem? ması işlıılıı Usldhlarda ynpılan ilk C40.tları dünden itibaren kabul et. 

Ağ tecrübesi ~ iy1 ınetice vermi§tir. meğe başltwıış!ardir. 
- a, ben beyzade değilim, Bunwı Jt;in bu biltiln 1}0lıre ~-

Muğlanm Ören köyUndon bir ru:m~ mil edilecektir. 

2,0 O liralar 13 tanesi Anlrnı 
13 tanesi !stenbul, 5 tanesi İzmir 

Ankaradan bidlirildiğine göre 4 tanem Adana, 3 tanesi Mersin. 
gramer komisyonu dun ilk t P· 2 tanesi Eski hir, 2 tanesi G z -
lnntısmı Maarif Vekili Hasan. antep, 2 tanesi Altlil.sar ve bire• 
Ali Yüoel'in ri}-asetindc yamı~ pn~ru;ı da Or u, Alt<'a.abat., Tarsuı;. 
tır. .Kays ıi, Art" n. Edirne, 1sk nd mm oğltıyU!!l. BGlCJıte yı • Milb'klmrbnn vazt,'Cti ve i>u 

mı.dan t.n.;'\"an alrenk milli bir tt.!':Llelmt llle<*:lesi oldu. 
kUn ..ı. ...... An oraya gid,..ccğim; lfildn ğu ıııa:::a.n <Cil.Wmtc nlıwınılt lbu tc 

çalştirıla.cak ~ 25 ucr 
güzellJk ve zenginliğini duydum :kuruş yevmiye ve.rllmcsi to.ka.rrtir 
da blrkaı; gUn lburada kalayım. de. e'tn:Uştir. 

SPnın g 
dün, Bu 4nı.susta W!i.:;ctlc ndliyc arn~ 

da sağa oolı. 
- !y.i :etmi ! ~ ni tıo tuta- mnda ıtemıailar :ra.pılmn'ktn.dır. Bu 

gfinleme 1.stıınl>uı ıkazala.rmda ruı.
zrtacak Slğtn:a.kla.nrı ~1.eıine gö. 
Te burala.rda ~ mıı.hkfun • 
lar posta po!!U!. truıyy'ün ~<lecck • 
tir. :s.lper kazma. ilşlndG lkullSllJln 

cak ıma.1ılCOmlnr ~et mlld· 
detlerin!n bUyük ~ w IJnnı.l et 
miş ve iJi n .almış mahklimlar • 

ın! 
gidiyordu; !i ' _ Sağ ol! 

nün ;r ı .kaldırnui, iboynwı • _ !Panayırdan Jın..waıı mı ala-
dnld atkryr gil~a soğUktmı korun.. cabm? 
malı: içm kulaklarmn ve '6Zlcınn.. _ 1'.."'ve~. 
den .bID'!l"tı!l. laıdar &!tecck §ekil. 
de tı. 

Birde:ibl :taşdan atlı ~ 
rllnC ; r.:.l..vıı.n gellyo~lardI. önde 
eu.b şı ebmet ağa,, kara 88kab, 
keskin bak..-~ uzun bumu ile 
derhal delikanbım g&!UnU almıg.-

tı; artııcımaa dört slpA>ıi v~ ve 

- Satmak için mı! .. 

- Evet .. 
- Hoş.. Pek do· gençsin, bun.. 

larda.n :anlamın d-emelt ? .. 

onlar eçcrken yol 11'!filndekile.r Yeni Sabah 
hemen kenanı çeltiUyor!ar,. yol ke 

Hüaeyin Onhl.t Yalçın '"nlrldyenin 
nnrmda olıı.nlar da ~l'a Blka • vaZlyctinc dnlr., !ba.§lıklı :nuı.kalcsind 
rak 6e.li!n:l.'YO"larclı. dUn aj:ıns tıı.rafmdnn bir hlllAsaaı 

Cin .Ali çevlli dnvr.r.n:mın.m'qitr; :verilen Lö Tan gazetesinin nıakıı.lcsl-
ynhut d~tr; 'balki (l da- mi bahüJ 1?!.CVZUU p:nakt.adtr. 

dan ~eçileoektir. 
Bu ma.bktimla.r jandarma :neza -

Te ti.tı.de <>lar.ı.k çalı.sınağa c;ıkanls
<'-Sk ve a.l~ ~ bn.pWıane.. 
~ :dön kle.:rdlr. 

llkannalau &tk tilituğu blr yrrli r. 'Ve 
bu, n ptrt olan '-n.tıyı:i.i ç ko. 
h~ L-.,ıtracak ınahlyette değlkllr. 

n:ı .. ı. .. rt:en lsaret cttl~lmlz gibi mu. 

IJl3 yol v rz:ıek ve ha t c•meA Hn,eyın C:ıh t Y&lı;;m, Frmınız ga. 
arzı:..-unu duymadığı için aldırma • .zetcslnfn hiç aarlh o1mıyan nıa:kalesl 
mı:;tJ aı:at on beş )ll"llll admı hııkkmd dlyur ki: 
kalınca t nğn roh _ .. Aynen n bir cilml u. harrldn u:ulc"• c!znı O.ÇtkÇR ırnl;ımak-

. 1 dur: 
Van g'..deı: :.una topu~ 1 ''O'D b ,lllk mııhar.p de\lct-0 ıcsmi 
riyle dokundu, yr.i 7"ma.naa ba- mua.h_a ı rı bağlı balıın!Ul 'l'ü,.1..-t~cı 
ğırdr. ba mu:ıheddcre rbyct t'lmek Hı hl. 

- Bre oğlan, savul!.. 1arnflıtmı muhafaza C)lcmck annlıı-
Cln Ali anc-1c o v· ... kendial. dcd"r.., 

ni toparmdı; dlzginlerl sola !ltIVtr.. & cllmlede öyl • lblr koku ' Jd 
dı; likin biraz geç kahnrı;t:r; lfeh.. muhı:ı.~rır kJ;renlu mubal lıir btuya 
met lhı nd~tn. B!}nlıp g....-..1.en JKltiiD4Je kOffUllUJIJlo lıantt'I· tlfti!ıza ~ 

"'Y ..... ~ dJyor ııauınOlUna.blllr. l.'llakalonln hillA. 
dc~nnlmm sağrısına bir kırbaç 

ynp~t.trdı. ut ilr'"'til ~J Cin ,Al! ~ 
daha dü§'Jyo;.-du. Şimdl o da.: 

- Ôylc vurulmS4ı, böyle wnP 
!ur! 

Dlyer k Mchn:.et nğnnın atmm 
Sil~ 'ti.!!. hlr ktı-1-..:ı~ iaCllnnek isti. 
yordu; lildn kcnd1s.in.i tuttu; clln 
kü ln.dığı ve yapac:ı.ğı 1§1 ba
§amınk ·~ın h--~ltrı. bidlseler çı _ 
brm lbııncb. Zstıı:n böyle a. 
cıkttın ı:ıf'a ha..,. ·r tmcklc ne 
yap.. llirdt Jd adamlw-1.n batJa 
erlulır mrydı? 

;reucr bırlıgiım lltilmkJ IU.erine d~ 
dan doğruyu ,.,etler hllldUneUDe 
intikal c.tmısUr. l'akut :ntrklycnlıı 

Bntum llmanım hiçbir vcrı;ı vo :ro. 
l!lm 'Yemıeksttln laındJ t.lcnrt llıtlyıwıl 

irin lmJianım!l: tıakkmı batz. olcJufu.. 
a•ı b&~:rII.yan muh:ırrlr, baglln &tu. 
mnım uır nevi Tüı k Uınanr olarak kal. 
rıı/ı netlooslnl <'t ~ol'. Jl'IJnince 

truı m:&~'tt. bn Y.lyad sr.unek laı.bl· 
.ı1<1ta bau uıaruılAr t:ıkarıyonı7~ Dl-
ruu~ylı ğlmlz mtı1n1calar 

da WU.ftn&r6 l&kribl olacaktır. 

n:lın nnlııdığuruza guro Fra.ıısız 

g&7~ntn mıının altınım 4olıı§lln 

kann:ıt, Tl.irklyooin blttlrJ fiıkta de. 
\'am edl'mJy~ğbıdt•n \"C Kafkas) ıı 
\-ad~Ltlnln glriN~tfndo bir takım Yl'

sllclı>r hnlnnlk Jtmıyn)"t• lmr:ıı bir hot 
tı bnrekct takip oocret-tndoo :ibarettir. 

Bu ı;bzleriu ıj ;tlf bir gurU.~ m:ıh
mlu olmaktnn zlyadt.ı Jmlbde&tl bir ~ 
meıınlye lınltlknt ekli v rm k nn"u. 
fiWlcbn ncy:t ct:lğtnoo bl9 5ii,pbcnı 
yoktur. ÇUnkU biz kr.ndlmh. 'r.knyiln 
l!Jlnd ita .... ~ baloo taahhüt.. 
ı :.U-.17..1 :tcllf tm usun4a hiç zorluk 
_ mıiJonıt. Ve bundan 50IUa da zor. 
l~-a ruanız kalmal ıcın de bir beb 
gocına,>4:inıı.., 

Hll.scyln Cahlt Yalçın bundan son. 
ra sınısllo ln.:,"'1.lb".'! 'le yııptııtunız m 
ahcde lla Sovyetl::rlc imz:ı..tedtğmıız 

tı1tnra.flılc uıtqmnn ve on nihayet 
Almım • Türk dosUuk muahc®Sint 

rı 
Mura.kabe komi yonu ı 
opta cılardan izahat 

a dı 

Ahmet C ' t E c, wn er rmı, Ka tıı.mo u, rtm, Mt ğh 
mef..odunda bir in ° p y pıl • Ça.nak.k ı , 'N d ,Ant k H v-

1 1diğine d b r ıtez i' za, Dl"'I"I •• lımıt, Pınarb :;µ, ı-
ri su , Hakkı Ta~· Us, Pe- 15.s, Sa :!"ıılkam, Safranbol11. 
yami Safa, Ahırıet J"'ud Necz.r, Knnrral, Cebelıöerek<'t, Tııı,ln.on. 
Ragıp Öz.dem de n dem m·:. Mnlotyıwn s:ıtılml3tıJ.. 
nalrnşalara girisılmıycrck mus. D'ger kranüye kazanan bileUeı
b<!t ve ilmi bir uticeyc varılm ı;1 de yurd muhtelif yerlcrJnde s.-ı· 
için calışmağn bn.~larınıasmı tek- tılmrşttr. 
lif ctmhıleroir .. IJ:ınrif Vrldli de ------------
bu mutahiahrn iştirak (.ttiğin
den gramer terim' rinin esası • 
nnı ha7.ırlamak üzere bir komi
te tec:!dl olu!m" .. •ur. 

A ?-c:- ailelerine 
yardım 

Ji"'iyat murakd:te komisyonu, 
dün to!anar.a.'k D:>ey.nz ve lta~ 
pcyr.itıerindeki )i u..;00li<ı ·n hep. 
lerini tetkik "ştir. Dınlenen 
tontanCJ peynirciler, istihsal 
mıntakalarmda da üt :fiyntla.rı. 
ıun yiilisck <Olduğunu, teneke ve 
mayanın pahalılnştrğını, maliye. 
tin yüzde otuz, kırk nislıetinde 
arttığım söyl<!!lliş!erdir. Jt!nnis. ---o--
ynn, sut istihsal mmtakalnnnda Vali Y O' !ovaya gitti 

.er a.le!Hine yapılacak 
ynrdnn Lak nd.ı b~ediye ~ enı 
bir J oje hr !<1roaktadır. Yap· 
lan aphra göre temmuz ,c 
ağust ,, ay a~nda yardım km°F • 
hE;'I olarak 4.«>0 tin lil"'...nın t6ml
ni ıktüa ~tmeb.-tedir. Evvc c · 
mıkıl va":!ıtclarıruı zam j :.n -ver
len knr r uzer a traımay id . 
rcSınd_n 20{) ıJ..'n lira avans :.· 
lmnm;tı. Bı.ı karar, tatbik edıl· 
mediğmden idare parayı geri a • 
mı~. 

te1ntikl r yanmnğa karar 'Vtt· Vali. ,,.c beledi· r Lt'ıtn Kırdar 
nıiŞt:r. Perşen'be günkü içıtimada Ynlov kez:ı nın )mar t,lcrt ctra!ı:r.. 
da erakendeci J>eyn.irciler din. da tel..itlltlcrd bulun ak Uz.ere Y&lo-
lenecektir. 1 va • gf t1D.1B:tr 

tı.nlııtzyor ve 80lluncu muaheden!.ıl mu.. 
?.akere salhalartn4an İnglllzlcrc mn .. 
JQmat verllmı,, ve bwıdıı.n d Alman. 
'lıır h:1.terdar ~dllml§ Oldulıuna. göre.. 
k~ılıkıı mutabakata istinat eden bu 
mılB§malar ICln ''birt?l!rl""ilu kl\blli 
tcllftir,, dcmcııin zayıf bır ı!nde tarzı 
olacagmn işar~t c .ek Gylc diyor: 

"Bunlar dahıı l"\e.l tcll1 cdllıul ,.., 

v.orluk ::ulan ortıı«:ııu ' llm115tır. 
TUrkl) ooln blçblr glzU cnıell \'O bırsı 

tamahı rue\'eut o~'"l fçlıı flmdlyo 
l<aılıır muhnfa:r.n Pttlğl dUr-Ustl .. ttJ \~ 
harele&. l'IC.rbctıtl nl handan sonra da 
c1auıcıc1 hiçbir ır.orluk k"Dıl)f!(l('l,tir.,. 

Vakit 
Aııım Us, Alman _ Sovyet harbinh> 

lnkipflannı tetkik cderok, bir Alman 
generaUnln sözlcrlnı ııntırıatıyor. llu 
Alman generııU Frıı.nsa h rblnl mUto.. 
aklp, yıldınm harbi yapruı ordulanI\ 
bir haftadan !atla §iddotll blr taar. 
ruzdan sonra zııruı1 olnnl'~ dinlenme.. 
ğo muhtaç ol&cnğını, Çll.lkll motörize 
ve zırhlı vasıtal!lrın tamirine ilıt.iynı; 
lınsfl olacağım s5ylcmlt.§i. 

.Asnu Ua, bazı İngiliz asken mu.. 
hıırrtrlcrlnin bu ihtiyaç aobyıslle Aı.. 
man ordulanıım Stl\lln h::ttını gec
nıelerl ib.--olay olmıyacağını tahmin et
tiklerini kaydederek dly01' ki: 

li'aknt ~·tikrmıJn bah'ii g~en Al· 
mnn telıliğioin ya~ılrs tarzından 
n.nlasıldığm:ı giire Alman ordusu 
l:ıh· gUn bile kııs'betm ::517.in °f..onu
na knifar 1tınrbe dC\'U.'TI etm k ' 
l r.J Ordunun bütiln mUclııfnn 
ku\'\'rtleı ini kıı m.ı.k mecbuıivetto
c.eJlr. Onun i~lıı St.nlin h:.ttına 
~e:dlı Ct•n "llflril r'n Almım ordulP
n linc l .ı u •' rın:ı fa da ver
nwmlştiı. 

Almnnumn <'!l l; r\llt zorlnkhr 
içir.de hJç f. la ve.mı izin lir-
2.tl orduya 1.. lr"ı taarrui.larınıı dc-
1\'am etmeleri hnrbln uznnuısında 
lı:enclileri için lb ·~ük tclılfüe gör
mcJPridir. Rus oroulıı?:J Stullnln 
i tedlğl gibi gc. 'lye çcldlltkcn hı
rakf ıklıırı her yerde her eyi im
ha cdcbllln-e Alman orCula:rmı 
hü;rlrtC zorhıl"lara u~nıt .. ıbllir. 

Uifhas a Stalln hnttında. blr kııç 
ay dayaomıık çaı t bulunurs3 Al· 
mnn ıuoWrize knv\'ctlcri bcınzin
dc-n ınahtum ooilerelt hareket e• 
demlyecek ha1c getirilme olur. 
J:u :ıı tuaJTUzonnn kısa bir zn. 
manda yıldırım harbi 1.c Mtirllc
memesi Almanyıı. foto nııığlüp ol
maktan pek de fıırkh değildir. na 
ifibarla Stalln hattı önüne gelml 
olan Alman or ulnnnın bundan 
scmraJd mm•affakı)-etlorl ,; oya mu
,, ffakıyt-f!dzllklerl A "rn a h!ı.ı-hl. 
Din akıbeti \C d :tayıSfyle cföenm 
mukadderatı üzerine b liik tOO"· 
ler yapaeak bir 1hMlise eheınml
vct.tnl alacakt.ır. 

O sküdar - Şile yolu 
'(! etUdar - ~il rolunun bozuk 

olan k sunl:ı.rınnı f's:ıslı sckildc tn 
miri trk:ırrür ct.nıi~tiı. Dalıni en, 
c!lm n bu İ!J için icap eden tahs " 
Sil. tI \' • rır tir. 

----ıo----

1-Iizmetçi doktorun 
1700 lir3sım çaldı 

Takalmde doktor Safaeddinlrı 

yanında hl7..ınctçllik yapan FotblY 
admda t!r kadtn, evde kimoo yok 
1700 Ura. mış, yal<al8JUlll§tır. Jl...ır .. 
eıı: hizmetçi, dUn, birinci aulh c 
mııhltcmesincc sorg11SW1Lı mu k ı 
•evklf ~ml:ıtir. 

ZAYİ - Sultannh.m.et yabnncı nt-
kcrllk §Ubesınden ald:ğıın ıµ;kcrll" 
teü<"'reıııl zayi ettim. YenJalııl a:ıııc.-ı.

ğmıdan eskislnln hUkınU yoktur. 
G(:dlltp.'llfl' Slnekll mcdrcıse fiOkDl' . 

7 ~UD rn.cla l\laktu Oğu'!laml(l:lll 
lr!-hmet Nuri o[.-Iu AU :&e\"Cllüdil JJ!6 

* * * 
ZA Yl - İstanhıl ~!yet mUd tr" 

IOC-U 4 tlnc11 §Ubedcn aldtğnn lkıur.ı.ıt 
tezkeremi zayi et~. Ymı1slni aııı
rogltııdnn c:skislrün hWmıll yoıctur 

'\'llnamli '\ ,, ... oi t 
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Tokyoda 
mü nim 

görüşmeler 
oıuvor 

Tokyo, 7 (A. A.) - Bu ~ 
ahriye ve harbiye nnzrrla.rmm im 

ı:arator tarnfmaan ayrı ayrı kabu-... ~ı Yer: Valiıt maıuı ~ 
-<>- ı lünfi mUtenkip ~vekU öğleden 

İşf!'al altındaki topr kla- Mnra saraya giderek imparatora S • "' d h. d" c.o.. bireolt sh-nsı mt'Seleler hakkında U ıye e ra a Ucum e ılch i7. hat ve"rmiştlr. Ba.'i\'ekilhı imp~ 
ı.:om!.m, 7 (A. A.) - lııgılız r=torla 'mul'Jmtr iki '83At stırma.,_ Mut ef k kU'1Y9tler ha.va :ıruvvei.leri.nin d~an 1! gali tilr. 

D &ltında bulunan topraklara karcıı Bu üç mülakatın d:ı aynı n ~~<'. 

alnur nehr ·n .. I yaptiklan fasılasız fo.nliyetıne bu- Leler ilzerlnde cereyan e<liJ> et 
sün de devam edilın.iJ:;Ur. ıı:e<liği malf!m değildir. 

.in<•füz bonıbardınuuı v" avcı neç il r t • yar lcri bu!'!iin ö-lcdcn S0!1ra 
::J Manş denizi ilzerınde Duvrdan gi. 

F --o- dip ""'lmi lr dil'. Şimnli Fransa .. 
r~n k l 'd.d ıı· oan ;jdetli iııfır v~ t p scsleri-

SLZ ı ta arı Şt e 1 nin geldıP,-i i uınuştır. 
lnUı{avemefte bUıUOUt:Of 1 . Lo~ra, 7 < \. A. - Bu &bruı 
1\ ı1 sırruw Fransa ti.zerinde ynpılan ta. 
~:~ , '7 ( • A.) - ~aL1 .) .... arruzi harekat es."'!a nwa, İngiliz 
~ lnllhfillcr. D mur nchr nın bomb:ırdonan tanali'leri, avcı tay 

Jırıparotorluk lcın-vetlc ;.ı ~ar Icnım r I k:ıfind ol.urı.k A1-

ıı :ri keıı ~ llnn .t raru r t 
il l p 1 

botnu tur 
llI 1'1KAN OôNt'LLiVLFm 
ffAıwm:A-r-ı. lŞT:tl Mi ı;TTt 

Lontlra 7 (A.A.) - JY.iıı gece Bre.st 
dokls.rhl §lmaıı F.rn.ruıadnkl ıAlman 
UslcrinC! ~ • ılıi"' htlcumlara devam <'-

:Bu kıı.) 8.kçüar, şUph~iz ki, bir 
insanı.ı yapabileccği-ııc. "l. çok ha~ 
ka ve bir hari~ denecek • il • 
d , hicbir lehlik dinl mcltsizin, 

tınınmksıznı 'kR.l'lı <lnğlnn; lhu:.. n 
jamuçl:ırı. kar \>ata:1tlı'kl n ihnlin -
de ol!Ul lı:oıkunç nçurumla.rı UGUP 
e. ~-g.i.J orlrutlı. 

Ruslar için, gece yarıları 

denb.re dağlardan ve uçurumlar 
Ustünden uçtul:lan göt unen hu be 
y<ı.'t: h3yal tl r adet.U l<'ltı 'ağları -
nm beynz horlliıklnrında.n ka 
bır y de@di. 

.F'ilha.ltil:a, Fin ikliınlıdn beyaz 
gcıce:erintlc, sadece kar aydınlı • 
gud , hic Eilp 3l2 ö -rlnl gör
nıed "' daglar, )clllla"lnr, tep la, 
uçuru.ınlıır n ibu l ayakçılar a • 
kıl ve ha) .. lc sığmaz :mııhluklar • 
dı. Buz tutmu:J kayakları tistünd • 
san.ki kendılcri de lbuz tut.mu~ gl. 
bi dimdik, uçurumlardan kayan 
bu haynl , !hakikatte Ritz tnrn
fmdan ımans atize cdilnı ve dü.q. 
mnn <0rdularmm lta.lp.,l'l'fı.hma salıve 
riJml kayakçılardan ba"'.kn bir 
şey değillerdJ. Hiç'b.tr inon, ne -
kndnr mahir bir ka,yakçt olursa ol 

fl'Un,, ,gece lı:ara.nlığ=ıd.l ve. a sa .. 
d ce kar aydmlığmda bln c.fa r.ıır 
gıla"lnırun laZllllonelen uçurumların 
W':erinde bu dere..:(' yıldırım sı.ira -

~le uçarak dilşmnn içcrlcrlnc ,gi. 
rem.ez. No'l:"mll! insan için buruı. 1m 
ldi.n tasavvur olunıımnz. Fakat 
mnnya.tize <ıôilnili ndam, adetn 
uykuda yürüyen insan g bi, n 
te-,hli'.,eli sahalar iızerlnde hariku

Iılde bir muv~ ~e~lo ~>:c'b!llr. 

Alman Uı.yyarelerı 
T obruka ücum ettiler 

Boı'Jln, '7 (A.A.) - D.N.B, nln 
öğrendit;'Ule göre, Savaş ve Stuka tav 
yareleri don gilndUz Tobnık clvnrm.. 
da hava aaft batarynlarllo topçu mcı.
z 1 rm hücum "Ctml lerd.lr. llUtcaü.. 

a l!'C\ ı truStunılmu t.ur. 

av !'Ji c. 
ı:rru,p bu sabah Mnn,ın ... 

al a tırda Jrulunnn mıntnkııınna bır 
a~ yr;ı .cytrr. 

Buı;tl"' \S.B;C . .tngtliz radyosunun 
bir munıc 11 Alınan dllilcylclıerlno 

hıtap d"r<'k .tnglllz t:ıyyal'elcrJntn 

c.stcmıı.lil: 'l:ı:r filOkUd Almanyayı ve 
lfgal a'tmdıkl topraklan şladctll bom 
bnrdıM.an1 .. rn tabi tut.tuğUnu ehemmi. 
yetıo beyan etmt:ıtir. 

Alın~"l h va l~vvetı rhıln prkta 
mUtemaaıycn f~llyett bulunmak 
rr. :-cburf~ tinne oı6uklarnu hatırlatan 
m • str Alman haVil kuvvcUertntn 
lngııız tayyarcl!'rının Alrulll\Va llZtii. 
ne yaptıklıl"ı czlcl al mı ro mu1.nvc
mct etıeı:c'k vru:ıycttc bulunmo6tkla. 
ruu söylem~ \"'C §Öylo de:ı:am etmfL;tir: 

Alman mUdafna Ut.Jılnrma ra~ 
men altınlar nahoş tcslrlcrlylc devam 
etmekte ve tıund::ın hemen hemen 
mUnh'lSıran sıvii ahaıi muztartp ol. 
-..:ı.. .. ,,...a_ 

11 va nczarct1nln istihbarat sen lsi

nın 'bu.:,""iln vc:diğJ bir habere göre lD.. 
gillz, Ranadruı, Avw, ı ve Yenl 
Zelialdalı pilotların Amerikalı gönWlD 
ler, Hür Fransız 'c Bclçfka p!lotıan 
dJn §im:ı.1.i .F.ran:ıa Ozc.rlııd .llcsscı. 
tnıııt tayynrcıcn ll yapılım mubaro. 
O:ıye iJUrak etmişlerdir . .Bıı §iddcU! 
m ~be csrruınıda nv tayynreler'..nlı: 

f atin~ tr..ıluruın n1rr,. bonı nrdJ. 
m~ tayyare.leci f'ootr va Llllc vcb. 
rlnuı mllitlm bir f brlkrumın tanrru2 
ctmi:}crd.lr. 

Ya.in&" bir M s~rı;ınut mltra~6zlt>. 
r1n1 kulla!labılccek §cldldo lngillz bom 
lmrdıman tayynrclo.rlnc yakı bll
mış !aknt bu tayyarelerin ate~ 
d hal u:zaıaaı;:ınnk mccburlyctlnd 
kalrnı,5tır. 

l'Pmn: 

Casus mcktebı prc"' örlcrinden 
lsveçli 

ti. Icng'ham 

Nel.ckim m !ruda gezen fnsmıla. • 
1"111 yüks(;k <iu\.ı.rlar ilzerind<\ u -
çunım lrnna n.nnda, ~il sek bina. 
la.nn çatı kenar'Wrında fjaş:lacak 

bir m haret ve tabülikle y\lrii • 
dükleri mnlfımdur. İ§tc Ritz'in bu 
haril:alı postnsı Ve)la donuk, c m 

. ·u hortlakları, insan ruhunun 
bu Jıerkesçe kullanılmam gUQ olsn 
kudretindrn .istlfudc etmekteydi. 

ltitze tı.:t.fcdilcn §U menldbe hll
h4Ssa dihkate • yandır: 

F.in hnllbi ~ama.dan evvel Rit. 
.z1n manyntlzörluğiinU ve caır.ıs 

~kılıi.tnıda çalışt.Iğmı yo.kmdan 
bilen amansız d~aulnnndnn bir 
Letonyalı Rus kuvvotlerlyle ~ra
bcr Lııdogu gölü sa.billerindclrl 

hnı1:K> i tlı k .m,..k dl. 1kl e 
birde vı.ırduklnn ölUm darllcleril~ 
d~hşet uyandınm knynk hortlak • 
larmı 'lşitiı- i !tttıez J .. ctnnvnlı R!1-
zin faali.} ele gcçtığini dm-hal nn. 
J:ımr tı. 

Bunun Uzeıine P..itzl tuza:;a. dü
şUrmeyc karnr ~erdi. Kumnnda 
~ttigi telsiz muhab re mUfre.zes. 
ni nl:ırok Fin ccp.lıeslntn :arl Ml 
gesinde en yakın yere hareket 

etU.~ 

• 
ın 

,. 
r ı 

----0--

Beşinci senesine 
baş,arken 

anda 
a eği
yapfl ı 

--o--

,Qin e t09 bin Japon 
askerJ ölmüş 

Tt>l.yo~ '1 ( A.A..) - Japonya 
hukümC'ti, Çin - Japon harbi· 
nin besincı .senes: ba: !anken yük 
ek nslrerl mak~arda muhim 
dec7~klikier yapmıştır. 

.Ezcümle cenubi Cindeki seferi 
kUV\'et1er ba.şlcunınndam general 
Usiroku general ltagakinin ye
rine Çin seferi kuvvetleri kur-
may reisliğıne tayin edilmiştir. 

'General ltagaki ·sc, y.ü'ksCk 
rıskeıi @ra lizal,ğma tayin -OOi 
len general Nakamura yerine 
Kore ordusu kumandanlığına 
getirilmiştir. 

Yüksek askeri sftra 8.zasmdan 
general O'mmura mcZkür şUra 
Uza.lığına tayin edilen general 
'iradamn ye..1ine §İmali Çindcki 
seferi kuvvetler başkumaru:la'nlı· 
ğına 'tayin olunmuştur. 

*:;: ~ 
Tok:ı10, 7 .( A.A.) - Japon mH

reti. Çin lharlbinin dörduncü yıl-

Diln, Rclnlı fn!'İast <' ıitle>rlni 
l;ir merasim yn}larak andıli.. 

Bir ·ruıa, bir C\liidı nasıl )eti~ 
tlrlr. Onu minimhıi blr bebclikcn 
kO<'Stnan bir insan haline solmuıli 
icin neler ~eker, ne emcld r sar • 
f~.:r, ne gô~"& lan, ne r, n 
uyku uz ge~Jer, ne üzüntüm dn 

kibıbr ~~rlr. IB u Ilm h lc.n 
&a<Jc ana olm"k değil, k<>ndi ınnn-
mı ili t.anmıı:; bulunmak k. fiılir. 

Onun in bir e\•lildm bir na iri 
ne gibi bir kıymet ade cttlM"'n! 
nnlı.ırnrynn, 'bilmfyen, ikMTtUnı~ n 

in an yoldur. 
ı ıc dün, bütün memleketin, h 

tıraiu ı Ü)iik bir cıyl:ı. andlf,"t 

"I:efnh" \.'ti.Punt rlı larmm r 
biri d 003 le ir ıııruı elicd<', Ircr 
nnilid fidan gibi g~e gtinilüz Us
tunc dil<;ülcrelc )eti tirllfiil -
tl ncr birinin m· ~lii5lcr.i birer 
ann gonlüne sC\inç, ilk dişleri bü 
yük bir ncse, ilk cı'!ıınlm'r bü ük 
bir ;ıındot ,·cnni<;f.i. llcrhirinln 
ii~tünc birer aruı kalbi t!trrunek
t.cydi. Bütün lha.y ttn. bu .ana knlrı
lcrl o ~-~wroları kendilerine yegfi. 
ne ısaadtıt krı. nni:'l yapın l r, ldm. 
hmr ne zorluklıı.rl~ yeti tlrdlklcıi 
hu h:ısat mnh ullcrinc bütun vn.r
ltıd n~ı '~ ümit.Jerlnt bağlamı ln.r

dı. 
1-~ıikıt ıtefi.n edil i bfr zilınlyet

Un 'fol'in edile-"1 ellerJc 111!1.\i ufa
nn altına c:r.ı:tij;oi bir ~.örpil veya 

R o d ney zırhhsı 
ağır yaralt 

dönümUQü bugün merasimle ha
tırlattı~ ve"bu SW'Ctle Asya kıta. 
smda!ki lhanbe sonuna kadar de
vam etmek hususundaki Ocaran. 
ru tekrarla.nuştır. 80 milyon Ja
pon öğleyin verilen İ.jaret ıü?.eri. Berlin, '1 (A. A.) - ıRodney 
ne OOSiarmı eğerek !bir ıda'ldka saffı lıa.rp :gemisinin Bi.smnrk ızırh 
lhuşu içinde Çindeki Japon as- lısiyle yaptığı muha:rebedc aldığı 
kerlerl .muvaffa:kıycllerinin de. yaralarm evvela zannedildiğinden 
•aaor ro • ..._ d.w.& -<eiaemmtyeltli ;ol u dikkaU 

mm ıtesisi uğninda ölen ~00 .Ja- bir muayene ve tetkikten onra 
pon askerinin ruhu için dua et- nnla;plmıştır. 
mişlerdir. Amerikan anühcndislcrin göre 

Resmi daircler, mektepler ve ~~eyin tamiro.t.I iki Uç ay kı:ı.dar 
t:air umınrii te§!C'kkülle:r mcrasi- ı sureoekUr. 
me iştirak ctırı.iş}erdir. Bir çok ----o----
id"arele: imparatorun sarayı ö. Holanda Finlandiya • 
nundeki meydana ta!b.ta k~ı .. ... •. • 
bağlılıklarnu bildirmeleri ~ dan sıyası mumessıl-
memwfara talinuı.t vcrmi81ercrr. lerini çekiyor 

Sabah erkenden dahili~~. içti- ' 
mn.i muavenet, maarif, d niz, 
miinakala.t, maliye, donricyollan, 
ziraat ve orman nazırJan da da
hil olduğu Jıaldc 500 li:adar yük. 
sek memur l[eijinn mezarlığına 
gii;lerek muharebe meydanın 1 

ölen askerlerin hatrra1armı taziz 

Londra 7 (A.A.) - Holanda hUk~ 
mctı .Flnl!Uıdiyadakl slyas! mUmeSBll. 
ıcrln! geri ı:ağırmıştır. Resmen beyan 
edlldığinc göre Hol:ında hUkQmoti 
Finlandiyada bir diplomatik heyet 
bulundunılınasmm roıandaya biç bir 
tnyda tcmln etmediği kruınaUne var
mıştır. etmi.sierdir. 

Çevtrco: 

B. D. 

Alıcı telsizin.{ Jruıtnak içfn ôy -
l" lbir ~er .ıntihnp etti k1 burası 

hem Fin eepMe.inBeld ltelsit. mu • 
habere ve §ifrelerini glli:elce al • 
malt, hem de kayakla. akın edile. 
rek darbe indfrllmek i · gnyet 

müsait bulunmaktaydı. Fakat Le-
tonynh lbu yerl seçerken fcvka -
IH.de ~eytanca btr dUşUnceyle ha .. 
rekct ctme.kteydl 

Postasını kurduğu yer, .iki bil -
yük uçurumun arasında. geçit gibi 

liir mahaldi O şekilde ki her Jki 

ttı.raftnn kayakla inmek te.'jCbbU
SUndn bulunacn:k adam yamacoı 
eteğinde karla ağzına kadar dol -
m~ en aşağı 70 metııa derJnliğ~ 
de bir uçu.rwnun dibine ~ö. :11Up 
kn.1bolnınya :ınahkümtiu. 

Utonyalı bu ttwık yerini kes • 
!ettikten sonra telsiz postasını 

dethal kurdu \•c işletmeye başla

dı. Bu posta Fm c~eslndeki he. 
men bUtün telsiz §ifrele.rini o.lı • 

yordu. F~lilcr derhal mulınberc .. 
Jerlnln almdtğnu fnrkettilcr ve 
hemen Rlb:l. ke .. fe memur 'ettiler. 

Rlu cürctkar dfu.;inıuım yerini 
QOk geçmeden hissetti. Evveli\ bu 

tı00tnnm bulll.Q.duğu ycr.1 tayyar~ 

Icrlyle !imha tcşü>büsünd bulun.. 
dubr. Frılrot Fin tayynrelerı bxroj 
ateşini sökerek bu mmtakaya nü
fuz etmeye muvn.ffa.k olııniadı. O 
va.kit işi fützin horUaklarm!ı ha .. 
vale etmekten başka çnre khlmn. 
dı. 

Es:ı:!en kendini gizlemeye lilzum 
görmiycn Letonyalı nasıl olsa Rit 
zin ndnmlarmnı buraya .akın yapa. 
caklnnna ve telsiz postasını im • 
ha edemedikçe de birer birer u .. 
çuruma saplanara'Jc kurduğu ölüm 
kapanma tutulaea.klnrnıa, hatta 
sonunda gayet inatçı "Olduğunu 
bildiği rutzc dahi .ayni kn.r ba .. 

mklıl,";znm mezar olncağma gayet 
cm.1n bulunuyordu. Filhııldka Le _ 
tx>nynlınm tahmin ettiği gibi Ritz 
hortla.kla.nnnı hUcwnu geclkmed'. 
Geco yansından sonra, arka sırt. 
larm kar tutmuş camlıkhrı nrn .. 
smdn.n ok gibi flrlryan beyaz b.ir 
hayôllln y.Udınm. ~Uratiyle t pe .. 
den ~ağı kendilerine dogru gel _ 
diğini gören n6betçilcr aerhnl n -
lann işareti verdiler. Donmllj ge. 
oe e:ı asında istirah:ıt yerlerinden 
fırlıyan Leton~ alı ve adamlar da
ha mitralyözlerınin b~ına g :ç • 
meye va.kit bulamadan üstlcı in -
den ndetA beyaz bir yıldirL"!lın müt 
1 ı;ş bir gürüldeme~le geçtiğini ve 
tekrar ild uçurum cırnsından şima.. 
le doğru 3dığmı hayret 'l:o deh· 
şetle gördüler. 

Birkaç saniye içinde ııltcı cihaz.. 

lıırm bulunduğu iki bllyilk kam -
yon \ e yedi kişi b rbavn olınu tu. 

(Devamı var) 

Gibt 

Yazdn: SUrA.T DERViŞ 
bir mayn, gı.irhilı., güziil , gem: 
rıı\ rularil le · ftii.ar '('(}en irçok 
Tilrl> nnnsmın laılbJni birer 'mntenı 
O<'a~"tIUl ÇC\ imıi5tlr. Ô~ l bir oc:ik 
ki orada ııcılarm en müthisl olan 
e\'lat ıwıs1 en harlı bir nte le yan. 
n kta ve bn at c le bir an::ı knl. 
binde mc\'cut bütün mitleri 
\'UMı , ınıı etınc'kt.cirr. 

Bliiyorilul•, ~ık <;mı btiytik bir 
dehsctlc gorifti":'Ümilz eve e\'UIIIID• 

dan en büyü,; liir aStmı.rı b,t ettiği. 
mlz bn l nrp simcliye kadar nlcc s
naların krubini böyle yıkmış ~ en 
sıcaı, nna kolla:rımlan nyrıJ:m nice 

t~mı ~.z "'c körpe evfilt n ôlilrrile. 
rin en müthislyle dev 'tankların n. 
ğrr eli esi aıtmaa hordııhaş et.
mi , nice ı;chirlc.rl yakm~ nice 
bebekleri alil, nice Uıti~fla.h 
yurt uz bıl'akını trr. Buıilan lil 
~·onluk, falm.t ''Refah'' ııaatse61 i
le en hassns yerimizden, ta kalbl
m·zdcn ~mncn onnn rut..511 hiı: 
facia oldni:'llnu da.ha iyi 
bulunuyoruz. 

nu millet 1stik1Ulin<\ hümyeU. 
ne, f()Jlral~brma ve evltıtlamuı ~ok • 
b::ığlıdll'. Ve bonnn "cin 'm<-.f&Jı,, 1 

fııdf mı o 1ıic;bir zatn:lD unutınıya. 

mk Ye bu Türle gemlSJnin 'büğı'ti
nü delijl, Yfizleree l.'ürk ooağ'ını 

söndüren bu t.orpili ~e ·a mayın 
o sulnm terkeden elleri lıi~ ffe~ 
miyecclıfü. 

lzlandaga 
merikan 
kıtaları 
çıkarıldı 

--0-

Ruzvelt ltongreye 
hlr mesaj gönderdi 

Net?york, 7 ( A.A.) - Ruzvelt 
kongreye bir nıesaj göndererek 
lzlanda ba.&vcltili ile yaptığı bir 
anla.<mıa mucibince Amerikan la 
talarmm b!lgün lzlandaya muva 
salat ettiklerini bildirmiştir. 

Amerikan deniz silfi.hcndaz kt 
talan İngiliz 1 ,, ·vetlerini tamam 
hyacak veya bunların ycr,inc i· 
kame edileceklerdir. 

Ruzvclt gönderdiği mesajda 
diyor ki: 

"Garp yarım küresine ~ 
· yapılması muhtemel bir hücum 
dn sevkulceyş bakıınıhdan hava 
veya d::ıniz üssü olarak kullaml 
ınağa müsait noktaların Alınan 
ya tarafrndan isgal edilmesini 
Amerika kabul edemez. Amerl .. 
ka ~imdiki halde bu toprakların 
hükümr.ınhi;'lnda değişiklik yap 
mak nıyetinde değildir. Bu aaa 
ların Almanya tarafından işga· 
H lngiltercyc yapılan 1a~tıe ve 
harp malzemesi sevkiyatını ha 
leldar edecek bir mahiyet gö900 
rebilir. Binaenaleyh otdunmı 
ba.qkunıandanı stfatile fzlanda. 
ile .A:rnerika ve .Amerika ile bil 
fımum sevkulceyşi noktalan ara 
smdaki deniz münakale yolları 
nm emniyetini temin etmesi için 
lazımgelen tedbirleri elmasını 
donan.maya emrettim. . 

İz1andn başvekiline gönderdi 
ğim bir mesajda Am~~n. kı· 
tatarının memle.1-:etin dahıh ışle 
rine hiç bir surette müdahale 
etmiyeccklerini ve buh~ ıgeı:eı' 
gel'mez bu krtnlarm gen çekıle 
ccf!i.ni tzla.nda ahnlisi~e teyit_ et 
tim. Tzlandn huk<tmetı hU~ünı· 
ı anlığını rnuh!lf'aza edeoe~tır. 

Ruzvelt milteakiben lzınnda 
b~r;vc1,iJinden l temmu~d~ '!'u h.u 
ustaki nıütaba'·atı bıldınr ~ır 

me',tuP aldığını ve a~.ı . giin 
kendi in"' cevap verdığını be
yan ~..m-~tir. 

Romadaki Sovyet elçi· 
lik memurl n ayrıldı 
Roma, '1 (A.A.) - Rus elçili· 

ği memurları Moskovadaki İtal 
ynn slyosi memurlarile nıUbade 
le edilmek iliere Romadan ha -
reket etmi!jlerdir. Bunlar mU:ba 
dele m:ıluı.lline en kısa yoldan 
gideceklerdir. 
~ov~ et siyasS . mlmlurlan ile 

birlikte iki Rus lxışmuhn.niT De 
Tas njansmm bir memuru dit 
Romayı terketm.İ§lerdit! 
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Stalin hattına 
taarruz başladı 

J Sovyet hatlerı 
arkasına 

. D o n ü ft '.y -e _, b u g ü ri ü n · h,_a be r -" ~ ·: h 6. d i $ ~· ,· e ;.. i 
.. • .... ..... ~·· -~ • 'ı • ' 

Lonilra, 8 ( A.A.) - B.B.C: 
Britsh United Press'in Berlin. 

den haber aldığına göre Stalin 
hattına ka.r5ı dün akşam büyük 
bir taarruz başlamıştır. Pike 
bom';,,ardıman tayyar<ıleri hare. 
.kata iştirak etmektedir. Berlin· 
de lbunu bildiren askeri hatip 
harekat hakkında tumdilik ha. 
ber verilmiyeceğini söylemiştir. 

UÇ MINTAKADA HARP 

Vi§i, 8 (A.A.) - Hav~ ajan. 
smm askeri mulıa.rnrinden: 

Kadm kıyafetinde 

Alman 
paraşütçüleri 

indiriliyor 
Planörlerle küi:le halin

de Alman askerlerinin 

indirilmesi de 

muhtemel görülüyor 

Şarltta ~aşlıca şu 3 cephede harp 
oluyor: 1 - Dvina cephesi, 2 -
Beresi.na. cephesi. 3 - Daha ce
nupta. Novograd oe.phesi. 

Bu son cephede Almanlar iler- Moı;kova. '7 (A.A.) - Sovyet 
lemişier ve bazı haberlere göre ha.tla.nnm ark.aamda, bir taraftan 
stalin hattını delıni~lerdir. Bu bcw.guncu nazi pa.raşiltçilleri ve 
kuvvetler §3.I'ka, Zit:omir ve Ki· diğer taraftan Sovyet askerleri. 
ef'c doğru ilerliyorlar. sivil müdafaa teşkilatı ve nihayet 

. . -
Sovyet tebliği 

!:05kova, 8 (.Radyo) - Bu sa.. 
hah ne;}redilen Sovyet tebliği: 
Ostrov, Novograd ve Bugeliev 
mmtakalarmda. harp dün de §iddet 
le devam etmiştir. Katalagga. ci • 
varında. Rus lhatlanna giren dil~· 
man a.ğir zayiatla tardedilmiştir 
Ostrov mmtakasmda. büyük Al• 
m.a.n. motörlü kuvvetlerine karşı 
harp devam ediyol'. Daha cenupta 
Ta.naz mmtakasmda., garbi Dvina.. 
nm pnnline g'eçmeğe çalışan düş.. 
m.ım kuvvetlen tardedilmlştir. 

Lepel civarmdıı. harp ş:d.ietle 
devam ediyor. Bobrin.sk mm.taka. 
emdıı Dlniyeper nchrıni geçmeğe 
teşebbüs od.en düşmanın. bu te§el::
bl.isü ta.rdedilmiştir. Duşman Be • 
sa.rabya ve Ukrayna huüudunda. i.. 
ledemek i:rt~ de bu teŞebbüs 
tardedil!n.iş, bir ta.bur asker im.ha 
olunmuştur. Savyet hava kuvvet. 
leri Alman. motörlU kollarm& taa.r. 
ruz ederek kara kuvvetlerine yar. 
dım etmiştir. 

İngiliz tayyareleri ' ilk ita/yan 
Palermo gönüllüleri 

limanına bas- Rus cephesi-
kın yaptılar ne gidiyor 

Halep, Beyrut, Bingazi 
limanları da bombalandı 

Kahire, 7 (A. A.) - Orta şark 
İngiliz hava. kuvvetleri umumi ka.. 
ra.r;:!hmm tebliği.: 

Londra, '1 (A.A.) - Roma radyo. 
8UllUD blldlrdlğine göre Rusya sete
rinde Almanlara iitllıak edecek olan 
ilk Falanjist gönüllü ka!llesi bu sa
bah Tetuandan hareket etml§ttr, 

Finlandiya 
Sovyet tayyareleri 

tarafından bombardı
man edildi 

Bel$hıld, '1 (A.A.) - 7 temmuz '9. 
öğle üzeri ne§l"ed.llen FinlAndlya res· 
mı tebliği: 

Dil§man tayyareleri Tervagokl şeh· 
rlnl bombardıman etmişlerdir. Haear 

Refik 
Saydamın 

nutku 
hakkında 
Tan gazetes'nin 

bir makalesi 
"Türkiyenin harp dıt 
da kalmak azmi yük 
bir tarzda teyit edil 

bulunmaktadır,, 
Lyon, '1 (A.A.) - Oft: 
Le Tan ga.z.etesl, başmakal 

diyor ki: 
Doktor Refik Saydamın Büyük 

let Mecllııi huzurunda beyanatı, 
k!yenln vazi!"etini tam surette ay 
latmaktadn-. Benol.st Mechlnin 
rada Fra.nsız mı>nfaaUeri için b 
eheı::ımıyette bir vazife ita etmiş 

Dvina cephesinde Almanlar sivil halk arasmJa miltema.di bir 
henüz nehrin sağ sahilinde esas- mUcadele cereyan etmektedir. Va,
k surette yerleşmemi.,lerdir. Ma. zifelerl, münakalatı bozmak, ben
amafih nehrin sol sahiline gel- zin depolarmı berhava etmek ve 
dikleri anlaşılıyor. Bresin& ha.. Alınan bombardıman tayyareleri.. 
:valisinde §iddetli muharebeler o- ne işaretler vererek bunları he • 
luyor. Novogra.d mm.takasında deflerine va.rdırms.k olan Alman 
yaziyette değioiıklik yoktur. para.şilt.çilleri ekseriya lrllçlik 

Pazar akşamı Rus ta.yyar.eleri 
Bogolev mmtakasmda düşman pi
ye.de toplan.tısm.ı haber vermiş • 
tir. Ertesi sa:bah harp ba.şlam.11 
ve dlişmanm taarruzu tardedil • 
miştir. Almanlar 7000 maktul ve 
yaralı bırakmışlar, 1500 asker e • 
sir e<lll.miştir, 

Sicilya.da, 1ııgi& bombardmıan 
tayyareleri dün Palerm.o Umanm. 
da düşman vapurlarnu muvaffakr.
yctJe bomha.lamışlardlr, Mütead .. 
dit vapur hasara uğramıştır. 8 
bin tonilAtoluk iki vapura birer 
bomba i.sa.bet etmiş, biri 5 bin di.. 
ğe.ri 2 bin torıilA.tolult iki vapura 
da müteaddit 1$ıbetlcr vaki ol • 
muştur. 1000 tonilAtoluk başka bir 
vapur da. bombe. isabeti ncticesir.
de yangın çık:mıu ve kara bir du
man 6ütununun yükselmesini mU,. 
tealdp vs.puzda üıfilak olduğu gö.. 
ril.lmilştür. 

yoktur. . duğU §U duikada., Türkiyenin ha 
Frederik Haven cıvarmda Kilbin • hareketinde ve bilhassa Benoi.st 

maki'ye ve Tuulsmeni'ye de bombalar . chlnln V&.Zifesl dolayL!ile Türkiye 
atiltnı§tır. Buralarda da hasar olma • Fraruıaya gösterdiği dostluk teza 

5 b!n tonluk bir va.pura yangm 
bombal.an is&>et et:ıniştir, Ta.yya.. 
rebe.rimWıı a.rb. topçulan Uman • 
da bulu.nan kruvazörler il.zerine a
teş açmışlardır. Yapılan hücum bil 
yük tel.3ş uyandırmış ve sandaU~u.· 
da lbuluna.n l>az:ı IJdmseleıin denize 
atıldıkları görülmüştür. A.kmc.ı .. 
lar !'ehirden altı kilomet.I'e uzak • 
]aııt:kta.n. sonra havuzlar civa.rmda. 
infilAklar olduğunu görmüşlerdir. 

m.J§tlı:'. lerine ve Fra.nmz • Türk muahed 
Lovisa bombardımanmda dört bin& n1n meriyette bulundufunun teyi Bukovinada Romen • Macar gruplar halinde inmektedir. Bu 

askerleri Çernoviçin zaptından paraşütçülerin ba.ztları kadm el • 
sonra JI'.eVZileri muhafaza edi. blseleri. bazıları da Kızıl Ordu Uni
~lar. formalan giymekte ve hemen hep-

LOZOVsID1N BEYA."lATI 

Londra, 8 (A. A.) - B. B. C. 
Excha.ng Telegra.pb'm M.o&knva-

hasara uğram.l§tir. karşı dlkkaUl bulnnma\Wğrmıa 
ıs · 6 temmuz gecesi Kotka'nm bom tab11ctir. 

. Riga körfezinde &>vyet tah. si rusça konu.şma.ktadtt. 
te?bahirlerile Riga.nm önünde 
ma.ynlan temizlemekte olan t\l. Albay Spirin, pazar günü tzve.s
man gem.ileri arasııxla !bir mu• tiys gazetesinde neşrettiği bir ya.-
barebe olmuştur. zıda diyor kl: 

Şimaldıe Alınan lotaları ha.re- Para.sUtçUlsre ka.rşI kullanılan 
kitıru yavaşlatmıştır. Buna se.- uıı ri, na.zil · 
bep ;~ gu·· ... mğüd-ür. Bu cephede Sovyet us e enn geçen 
~ '.>' sene Hola.ndadakl sürprizlerine 

Sovyetler Almanların erzak al. mani olmuştur. tık gilnlerde pa -
malannı güçleştirmektedirler. raştitçiller, cephede Sovyet a.l!lkeri 

20 SIGINAK ~AL EDILDI birliklerinin hemen arkasına ini -
yorlaııiı. Fakat son günlerde ce})oo 

da.n habel' aldığına göre Sovyet 
hariciye komiser muavini Lo • 
zovskl dün şu beya.na.tta. bulun.. 
m'W)tur: Muharebenin ilk 12 gU.. 
nünde Alınan za.yiatı gilnde 60 bin 
iken bu tarihten sonra her gün art 

mıştır. Rusla.rm insan kuvveti Al. 
manlarm üç misli olduğundan harp 
hP,r gün artan §iddeUe devam c. 
decektir. 

ŞEHİRLER YANIYOR BcrllD, 7 (A.A.) - D.N.B. nin henln 100 kilometre kadar geri -
öğrendiğine göre Alman zırhlı kuv Ierlne de ~lerdir. Bu pa.ra.şUt-
vetleri mağlup bol§evik bak.ayası- çUler &tk sık Sovyet tayyareleri • ~loskon, 7 (A.. A.) - Bugiln-
nın tuttuğu mUdafaa ba.tla.rmı döv n1n kızıl yıldız işaretini taşıyan kil So~et tebliğinhı mabadi: 
meye dlln de devam etmişlerdir. nakliye tayyarelerinden yere atıl- ~ Sovyet mmta.kala.rmda, 
Çok çetin harplerden sonra en son makta ve ekserisi, daha bir ziyan Alman krta.la:rı köylülerden, h& • 
sistem 20 beton sığmak işgal edil- yapmadan etrafı sarılın.akta.dır. sat mahsullerini, bütün buğday, 
ml~tir. Albay Spirin, makalesinde şimdi· patates vıe et Uıtzya.tlarmı almak. 

Suriyedc, İngiliz bomba.rdıman 
ve avcı tayyareleri kara kuvvetle. 
rimizin ha.rekatma müzaherete de. 
vam. etmişlerdir, 

Dün gece Halep tayyare meyde. 
m muvaffalayetle bom.ba.rdmıa.n 
edil.m.iştir, Atılan bombela.r ha.re • 
ket pistlerlne ve hangarlara isa.. 
bet etmiştir. Ayni tayya:re mey .. 
danı bir gece evvel mtlteaddit ha.. 
va hücumlarm.a maruz kalmıştı. 
Yerde bulunan ilç tayyare tahrip 
edilm.iştir, Atılan yangın ve infi • 
l!k 'bomhaları Ueı ve mitralyöz a.
teşiyle bir miktar tayyare daha 
hasara uğraıtIJmıv ve tahrip edil. 
mlştir. Bu Alman ilerleyi,.<Unde 154 sa- ye kadar paraşütçüler tara.fmdan tadır. 

v .... :v~ kOiif.-ta.nkı.Jle ağı: ve orta ehemmiyetli bir lıar~ltct ya"'rtmi: • ·lııf-"'-ô'--'lnmta.kal9.ı- köy1Uleı6, Dün gece Beyruta da htıcum e.. 
-J u-.-.. .. ._..... dllm.lş ve at.WNı bom.balarm k!fla.. 
~pta ı 00 top lğtlnam ed~ ..... • dığım temin etmekte fakat bllha,s.;; d~manm .kendi mahsullerinden en lar ve garaj yolları civarme. dtl!· 

SO\TYE'l' KITAL.ARI sa plU.nörletle kütle halinde ini§ ."- küçük bir bmıı lıile almasına ml.. tUğü görillmUşttir. Dam.ur "ırmağı 
ÇEKILIYOR lere pek ya.kında teşebbüs edile- nl olmak ~n mUm'ldin olan blltiln civarmdald mllteaddit bedeflıere 

blleceğlııi haber vermektedir. te<ibirleri ittihaz etmektedir, de bilcwn edilmiş, hir köprü ile 
Berlin, '7 (A.A.) - Vollniden Köylüler .sams.n. yığmla.rmı yar. ru topçu mevziine bomba isabeti 

çekilen b:>l§cvikler, yeni müdafaa makta, buğdayı, ı:arzeva.tlan ve ka.ydedilmlıtir. Avcı tayyareleri .. 
hattmaı Stalin hattmm modem Maliye meslek mekte- yemişleri tahrip etmekte ve oehir• miz :kuad Umanmda. Vişiye ait 
istih.kamlanna varmaya teşebbüs lere nteş vennckt.edir, va.purlan. yeıılden hüeum etmiŞ • 
ediyorlar. binıe talebe alınıyor lerdir. 

D.N.B. niıı öğrendiğine göre Al- Kızılordu ile geri çekilın.e'ye mu-
h tl Maliye veldUetl, mUtehaasıs mali. vaffak olamiyan köylüler, Çetele.. Lihysda, 5.6 temmuz gecesi Bin 

man kuvvetleri dümdar a. arını re iltihak etmektedir. BUtün bllll.. ...,,.,.;~ .. doklara. ve limanda bulunan 
yardık.tan sonra bu istihkAmlı:.r s .s. yecllcr yctl§tlrmek Uzere, Aııkarada t>-

t;emine ı,..,..., 1 mücadeleye b:ışlamllj bulunan maı.iye meslek mektebine bu tar, iaşe üsleriyle irtibatı kesil • vapurlara .kaışı ~~Ul bir akın 
....... ;;- sene da lise ve ortamektep ı:ıızunl". mic Alman ,_,._,.,_ ;..in bÜ'-'Ült o-i\,. j yapılmıştır. Men<lir.ege bomba is&. 

!ardır. Çok kuvveW mildafaa si - ~~ A.l.....,-~""" .J c- Gara. h.a.ttma 
1§.hlan ile mücehhez bir kaç ka _ rmm almmasma karar vrmlştir. Bu. lültler t:eşltil eylemektedir. bet etmi!}ttr. J ve mo 

nun için bir müsabaka lmUha.nı açıl. uı ti S tl B" ~ törlü na.kil vas:rtelarmm toplu bt·. 
lenin almma.sını müteakip, hat mü -· Rumk en mh e , pmakovye. etr • ır ltmduğu yere birçok yangm bom • 
teaddit noktada dellnmiştlr. Al • mıııur. Hem yazılı ve hem de sl>Zlil gıne arşı arp r3" . lS emıyor. balan düşmüş ve ya.ngnıla.r çıktı.. 
man kıtalarmın ileri hareketi de- yapılacak olan bu imt.llı.an şehrimizde Rom.ıuıyan.m fa.513t zın,amla.rla:rı • - -riilm· ··~Mı .. 

28 inde 29 da i edll k.. b' b tma e • gı go u.~. vam etmektedir. ayın ve un cra ece nm ır eyan.a nazaran, m ır._ Bütün bu harekata iştirak eden 
eerıın. 7 (A.A.) - Besldd ne Prs- tir. lekette kütle hıı.linde askerden el . · · heps· tlsl · 

pet arasında mo.ğlllp edilen Bolşevik· Maliye mealek mektebine aımacak. 'ı kaçma hareketi mü$ıhede edile • ;~~§~ ı enne 
!er de Stalln hattına doltfU alelacele lar için maliye işlerinde bulunmuş o- bilmektedir. Ma.raşov, Ka.nmllksk --·--cı----
çekllmeğe çatışıyorlar. lanlar tercih olunacaktır. Fakat me. ve Trogin.stc bölgelerinde binler. k H b 

D. N. B. n1n öğrendiğine göre, Al· murlyeUeri dolayıstlc askerlikten te.. ce kişi, seferberlik emrinden kaç.. 1 Ameri a ar iye 
man lotal:ınnın tazylkına ve Almrın cll edilmiş olanlar bu imtihana kabul ı:nışlardll'. 15 temmuzdan evvel or• 
hava ruvvotıerlnin mUtemııdi taarruz cdilmtyeeeklerdlr. duya. iltihak edecek olan. firaril'cr 
1arma binaen bu Sovyet kıtalarmın , İki ı:cnc olan maliye meslek mektr. için umumi af çıl:a.nlnuştır. Fakat nazırı 
ancait az ehemmiyetli kısımlan mlls- binin devamı mUddetlnce nıekteptc o. 1 bu tedbir de neticc6iz ıkalnnştır. 
tabkem hatta varabltecektir. kuynnlara 30 llrayıı kadar Ucret vr. 

Berlln, '1 (A.A.) - D. N B. nln bil· rllecekUr. Mektepten muva!fakiyeUe 
dirdlğtne göre. 2 temmuzdan itibaren mez..ın olanlardan llBe mezunu olanlar 
'12 saat zarfında, şark cephesinde ye- 25 lira ruıl! mail§ veya 85 lira Ucret 
Diden 34:5 tank, 291 top, blr~ok zırh· le, aruı.mektep mezunu olanların 20 
ıı tren ve sayılamıyo.cak kadar her llra asli m&a§ veya 7:S Ura UcreUc 
tUrlll sillh ve tcchlzat aımmI§ veya baremde derece alarak memuriyete 
tahrip edllml§tlr. btı.§ltyaCAkln.rdır. 

ALV1AN TEBLIGI 

Bertin, '7 (A.A.) - Alman or • 
duları baş kumandanlığının tebli. 
ği: 

Besarabyada Alman ve Romen 
Jutalan dU5manm mukabil taarruz 
larmı tard ettikten oonra ilerleme. 
ğe devam etmektt.:clirler. 

Bukovina mıntıkasında Romen 
kıtaları ve bu mmtıknnm şimali 

garbisinde Macar kıtaları Dinyes.. 
ter nehrinin yukarı mecra.sına var. 
mışlardır. Çernov'ç işgal edilmiştir. 

Galiçyada Seret'in ileri.sindeki 
cephede dilşmanm takibine devam 
edilmektedir. Prlpet bataklıkla • 
rmm şimalinde Alman ordusunun 
birllkleri llerlemekte, o:nyeper ve 
dvina'nuı yukarı mecrası istikame. 
tinde uzanan cephede çarpışmak • 
tadır. 

Alman • nnIAndlya krtala.rmm h:ı. 
rckl\tı plı\n mucibince devam etmek. 
tedlr. 

eden kıtalara ve dilşmanm mUsteah. 
kem mevzileıine karııı da hava taar .. 
ruzla.rı yaptlmı§tır. 

Diğer birlikler Smolenıık mıntakıı. 
sında vtı Pelpur gö!UnUn §arkında 

düşman kıtalannı bombardıman et. 
mlşlerdlr • 

Bom bardmııın tayyareleri Ue plke 
bomb:ırdlman tayyareleri Finllndlya 
Sovyet hududu civarında balıkçılar 

yanm adaStnda kara ordu&unun Her 
ıemesl'lc yardım etmigler ve muhtelif 
çapta bomb:ılarln dUşmıuım mUstealı. 
lccm aıevzilerinl d~vmU§]erdir • 

Diln SovycUer 20• tayyare kaybet 
miıılerdlr. Bunlardan ytlz a1tm hava 
muharebeleri esnasında. kırk biri yer 
de ve üçU mayn gemileri tarafl:ldan 
tıı.hrlp cdilmlfUr. 10 Alman tayyaresi 
kayıptır. 

Firariler, orm.a.nlarda gizlenmekte 
ve Alman· Rumen kıtalarma kuv 
veUi bir mukavemet göstermek • 
tedlr. 

"tkdam,, kapatıldı 
''İkdam,, refikimiz Veklller heyetl 

kara'!'ilo bugünden itibaren muvakks. 
ten kapatılml§tır. 

Posta ve telgrafa 
alınacak memurlar 

btanbul posta ve telgraf kadrosun.. 
da münhal memurluklara almacak lJ.. 
ee mczunlannm imtihanları bu ayın 
21 inde yapııacaktır. ..... 

-<>-- l"'!"I 

thtikardan mahkUm 

tacirin ikinci suçundan 

da ceza istendi 

""' (B8§ tarafı 1 nclde) 
retle gümrük tarüelerinin idarl 
mekanizmast bilfiil maliyenin 
murakabesi altına geçmiş bulu
nacaktır. 

Ayandan Mac - .Arran'a göre 
teklif kabul edildiği takdirde A. 
meri.kan işçileri sair memleket· 
lerin işçileriyle rekabet etmek 
mecburiyetinde kalacaklardır. 

---0--

Belediyede terfiler 
Konservatua.r mUdilrtl Yusuf Ztya

belediye muamelAt müdUrU ZUhtü, 
tt!aly.ıı mildUrU İhsan birer derece ter 
fi etı:ni§lerdlr. \ı~ 

--O-

Gazete sayfaları 
yeniden azalblıyot 
Ankara.dan bildirildiğdıe göre, 

gazete sayfalarmm lıı.dirilmeei 
hakkmdaki ka.ra.rname yaltmda 
neşredilecek.tir. 

----0-

Muğlada zelzele 
Moğls '1 (A.A.) - Dün öğleden 

eonra burada. lklal ha.flf ve biri §ld. 
detll olauılt Uzıere Uıç yer aarımıtısı oı... 
mu§tur. Hasar yoktur. 

barclananI esnıısm\!a 22 ev yanm:§tır. 
Pazartesi sabahı HelsiDki bombar

dıman edilmi.§ ve 22 ki§l yarıı.lanmlJ" 
tlı:'. Bunların ço:U afır yaralı'.ltr. Ay
nca !ki kişi ö!mil§tür. Tllyyıı.re datı 

bataryaları 5 tayyare dUşUrmilşlerdir. 

• y ....... 

r· 'AMERiKANIN 

MOSKOV A ELÇILIG/ 

tahliyeye hazırlandı 

Vt:.§ington '1 (A.A.) - D.N.B. bil. 
dirlyo~·: Amerlk&.nm Moskova. btiyük 
elçiliğinin icabında tahllyealni hazır. 
la.rımıştır. Şu cihet kaydediliyor ki, 
bu tedbir SovyeUer blrllğinde cereyan 
etmekte olan aakeı1 harekAtla a!Aka. 
dar olmak Uzere alman bir ihtiyat tet 
birinden ibarettir • 

sefirini kabul etti 
Sofya 8 (A.A.) - Kral UçUncll Bo. 

ris yeni Alman elçisi Deckcrlc)i kabul 
etmiştir. Elçi krala itlmatnamesinl 
tnkd.:m etmı.,ur. Bulgar h!!rlciye na?::'. 
n Popof bu milla!uı.lta hJ.Zır bul~-
mu~tur. .;</ 

--<>--
Peşte ve Laypzig 

p:ına~ ırlarınn i~tiruk 
edeceğiz 

' 

Bu sene A vrupada a1: !!ıcek o
lan beyne!milel sergi ve panayır
lara daha genlş mikyasta iştira
kimiz Ticaret Vekaleti tarafından 
kararlaştırılmıştır. Bu panayırlar -
da yapılacak olan pavyo~nr kendi 
tarzı m·marimizde yapılacak ve bil
hassa Türk motifleri kulla.ııılacak· 
trr. 

Sergilerin inşaıı.tmda bilhassa 
çini, şömineler, keme'?' kitabeler, 
brodürler kullan•lacaktır. HilkO.
metimiz bu ay zarfında Pe§tede a
çılacak olan beynelmilel serg'ye 
iştirak için Macar hükfimeti :.ıe 
mutabık kalmıştır. Lliypzl.g sergi
sine de iştirakimiz takarrür et. 
miştir. 

POLIS'tc: 

Oltayı kurtarayım 

) derken ..• 
!{uzguneukça Nakkaş tepede 

oturan Sa18.hattin isimli biri 
dün al~ vapur iskelesinde ba. 
lık avlarken, oltası iskeleye ta
kılmış ve oltayı kurtarayun 
derken sağ eli o sırada yanaş. 
makta olan vapurla iskele ara. 
sında kalımı~ ve yaralanmıştır. 
Yaralı, Haydarpaşa Nümune 
hastahanesine kaldrrılm~ır. 

BU SABAHKI YANGIN 
Bu sabah Sirkecide Demirka

da Meh.meıt Alinin kaymak a. 
tölyesinde talaşların tutuşması 
yüzünden yangın çııkmış, tavan 
ve kaplamaların ibir klSIIU :·a~ 
dıktan sonra itfaiye tarafından 
söndürülmüştür. 

Alman tayyareleri pazar günil dUş 
manm b1r çok tanklarını. zrr!ılı kam. 
1'0Jllamu imha etmi§ler, Sovyet be. 
tNyaalrw Jfe yaranuyac&k Oir hale 

Baltık denizinin §ark lruımmda Al 
m:ın mayn gemllerl dBrt Sovyet buh. 
riblne tcs:ıd:ıt etmişler ve bir saat 
devam eden muhıırcb.:ı neticesinde a. 
tılan top mermileriyle muhriplerden 
blr!nln hasara u~ması Uzerlne dUŞ 
man çckUml§tlr. 

Balıkpazannda Maksudlye hanında 
tacir Mıı.rko Pardo, kalay ihtikAn 
suçundan yakalanarak asliye ikinci 
ceza mahkemesince tevkif edl~ti. 
Bu tacir, bir müddet evvel de Nı§a
dır lhtlkA.rmdıın 2 sene mllddeUe aür. 
güne ve 500 lira para cezaama malı. 
kam edilmi§U. Orla • Lise Buton ikmal Dersleri 

..,..... ·'* .. t:nnım. )'O&lar! 
eeflbaae depolamı teabrip etml§ler 
cllr. 
~ be.§ka Vkra.nya'da ricaet 

Aynı Alman nıayn gemileri dUşma. 
nm yed! bombardıman hUcumunu 
geri pUakllrtcrck Uç Sovyet tayyare. 
81 dl1§11rmll§lel'dU:. 

DUnkü muhakemede, iki mahkilml. 
yetinin de tcmyt..zce tasdik olunduku 
anlaşılmı~ ve yeni suçu hıı.kkmda mUd 
dciumuml mUtaleasını aöyllyerek ceza 
irıtemlşti:". Muhakeme, karar için ba§
ka bir güne bırakıı.DU§tır .. 

19'1 ııenesindenberi usulü tcdrls ve muvat'fakiyetıe tanmml'§ (ÇEM. 
B'S:Rf .. İTAŞ TFAMY.AY DURAC~) karşısında (Yabancı diller ve riyazlyo 
kız • erkek okulu) l".er ıstenllen saatte tek veya 2, 3 klşllik gruplarla hazır. 
lıyor. 

Türk başvektllnln sözl~rlnden, 
kara hUkQmeUn.ln imzaladığı mu 
lif muahedeler arumda hiçbir te 
bulunmadığı ma.naaı çıkmaktadır 

ayyen §eraltte Ttirklyenia harbe 
dahal~slni düşünenler, Türk zlaı 

darlarmm haklld niyetlerini iyi 
meml~ ve bu sureUe bunla.rm sly 
beaaplan yanlı§ çıkmışt:Ir. ÇUnkU 

kJye, m!lll arazisi doğn:dan do~ 
hUcuma uğramadığı takcilrde, sil 
aartlmamağa katı surette azme 
bulunuyordu. 

Türk .. Franınz muahedesi, T!lr 
Rus jostluk ve bitaraflık muahede 
Türk • Alman dosUul: mu&hed 
bUtUn bu diplomatik veaf.lıalar 
emniyetlni:ı te§kll et..tlJ;i esas pre 

...... . ;:l._ ·~-

So..-yet anıqm&Zl1ğı ka.rfuımda 
kiye,- derhal BerliD ve Moakovaya 
taraflığmı bildlrmljtlr • 

Bu suretle harbin btlt1lıı budutl 
civarında hUkUm sürdUğU bir zanı 
da dahi. Türkiye cuınhuriyetının tısl 
dışında nımak azmi, yükııek tı~ 
d:ı teyit edllmi§ bulunmaktadır. 

S<ırlln 7 (A.A.) - Alman matbU 
tı Dr. Refik Saydamm Bllyük Mi 
Mecl!Blndcld nutkuna ve Türk • 
mıın muııhedC31nin suretıertnln tea 
ne alt tafsllltı ilk sayfalarında J1 

retmekted!.r • 

Vunan Krah 
ingiltareye gidiyo 
Harbiye ve bahriye n 

zırları ortaşarkta 

\, kalacaklar 
Londra, 7 (A .• \.) - Yunan I{ts 

Jorj, c<.nubt Afril<a seyahatinden 
giltereyc avdeUnde ilk iş olarak ın 
hesiz Yunan mUsellAh kuvvetıerlll 
talimleri, tcchiz edilmeleri ve artırıl 
malarlle meşgul olacaktır. 

Ma.lilm olduğU vcçhile Yunan 
riyesinln yanıımdan fazlası yunaıı 
tan !Ja.rblnden kurtulmqtur ve şilJI 
Brltanya Akdeniz donanması: ile t 
rikl mesa.ı etmektedir. 

Hava kuvvetıerl mentUplartn 
mUhim bir kısım da Yunanıstand 
kaçmt~br. Tahliye edilen Yunan ıut.B 
ıarma raenırup askerler ve Mısır~ 

1 Yunan cemaati tarafmdan te§kll ed 
len kuvveUerden mürekkep oldUl< 
mUhlm bir ordu da te§kll edllmeitt&l 
dir. 

Memleketlerinln kurtarılmaaın.a . 
tırak &rzusunda bulunma.smdan d0; 

yı dünyanın her tarafmda büyük ıJl 
tar<U kura a.skerinln geleceği ıaıııııJll 
olunabilir. l.f 

Şımdlllk barbJye nazın Dim.ltı~~ıJ 
ve ballnye nazırı Amiral SakeJlıw • 
Ortaprktakl Yunan kuvvetıerile ~ 
lacakl8l"dır. .. • f 

Kıskançlık yüzi1ndell 
'"'": iılenen vaka .ı•t 
Karamwrtafapaşada dökmecv" 

yapan Mehmet Dile lmka.nçlık yO' 
ztinden Galat.ada 8-12 numarab ıJ'" 
mumt .evde semı.a.yelik yapan }.~ 
met km Şerifeyi bıçakla sol 1' 
tundan yarala.mıştır, 

Yaralı kadın Beyoğlu hastan~ 
ne kaldirılmıg. MM.met ka.nll 

. çağı ik ~ rk•''mı~ 
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11Nan verdi, dendan kalmadı!,, 
l>ibıya.nın rahatını k~ıran bu:::ii harpten en·eı memıec;.eti

.. e iyı kötü, bir neşriyat borsa 
varcı.ı. Sekiz on meeınua n maı

~ıı çıkıyordu. Kiğıtsızhk, bun
~ bazda.rmı tatili neşriyata 
~ bu.r etti. Tutuna.nlarmda da es 

den "Büyük sözler,, denilen ,·e· 
~ere çok ehemmiyet veriliyor. 
""Wheıı hepsi de bunlara bir sütnn 
'1'1ıtııı§lar. 

tlll" l"ena şey değil ama, toılyekim 
~ ktpten tettüme, hem de bin ke re 

:a ~ibn.it ,eyler. A<'aba, muharrir. 
~~ tbniz, ediplerlmlz, si~ n"'il~ri • 

~, romancılanmrz içinde ,·ecize 
:111yeoıer yok mu'! •. Eskiler de-
1lenıembı mi'! .. 
\·~lzelerl hep gar lılardan ala 

catrnııza., biraz da hizlmkllerdcn '"'un eler versek olmaz mr '! •• Ha
::- alıştığunız için, blzlm'kilerl o. 

tııp vecize s~me~i bir külfet 
:J'tyor, eski şeyleri kopya etme 

daha. munfık buluyoruz. 
lfaydt btzimkllerden \'azg~tik, 
~~ Acemin ne g\Uel ,.ec1zc. 
~ bitviik sözleri ,·ardır. Eski mo 
~rl~r bunlan llsa.nım11.a çe,ir . 
~lr, kitaplar ya1.ını,ıa.rdrr. Bun• 
-- llsaolannı bugünün tislübu
'- Çevirip neşretsek, ok~-ucoları · 
~ yepyeni bir ~y tanıtsak fe· 

bıı olur! .• 
llııgün rahmetli lUualllm Naci 

'le llem't'd.anlı Kelimd<'n tercüme 
"Uğt beyit ,.e mı~ra.lardan baı1· 
' llila.nmı sadelestircrek o'ku. 
hıcuıanma sunuyoru~: 
w..~ - Alçak, mevki \ ' e lktldar !la 
~ olunca zebunkcş olur. 

2 - Sudan a:vnlan balrğm ateş. t • 
ı-n korkusu olmaz. 
a - 'lok göze göre baş.akla h:ır. 

~"'' lifrdir. 
~ l - Kasabın evinde her ~ön 
Uroon baHamr ,·ardır. 

..._) - Güİ kokusrnu ucuzlat, gül 
"llhçe-sl uzakta değil! 

6 - Zaman, sajilığımda, karan
~ gecemden ı~ığ1 ç.aldr da, öldıi
;:' uunan, meunmrn üzerinde 
~r. 

6ğrenmek istemiyor 
Sizde telef ooon 35 numarasını 

~diğiniz 7.3Illan karşınıza 
bir genç kız çıkıp saniyesine ka. 
~ saati söyler.. Dünyanın 
b\itün büyük şe-hirlerinde bizim 
~buldaki glbi saati bildiren 
bir tnakine vardır. 

Bu makinelerin en güzellerin
~ biri de Paris raPathanesinde 
h.ııu.nmakta ve oradan hem tele
tan edenlt:re, hem de radyo va. 
~iyle bütün Fransaya günde 
~kaç defa vakti dakikası d~kİ· 
~ına hat~ saniyesi saniyesıne 

• 111ldirirdi. Fakat artık Paris 
halkı saatin kaç olduğunu bile 
~nmek istemiyor olacak ki 
~ine adama saat soran mUş. 
te?'iler yan yarıya azalmı~ır. 

8ütün Fransaya vakti doğrn 
~ltak bildiren bu saat devlet 
~ de mühim bir kazanç men
,. idi .Paris saati senede tam 
~~ı _milyon frank getiriyordu. 
~n ise bu miktar yalnız 3 

11yona düşmüştür. 

7 - }"eleğin lütfu, ihsanı alı :;. 
verişten başka bir §eY değildir . 

Bir lokma ekmek verinceye kada 
dişini ahr. ( ı ) 

8 - Ha.yat bir dcni7.dJr. Hi.dl. 
sat tim!>Shıdır. Vücut gemi, ölüm, 
kıyıya varmaktır. 

(9) Geride bir sey bırakara 
ahret yolculuğuna ı;ıkma. 1nsan j. 

simden, 1) i addan başka yadlgıiı 
bıra"1naınalıdır. 

10 - Soluğunu ı.aptedeml~ cı , 
dalgıı:hk edemt>"ı. 

11 - Aıik \ 'e sadıt.kat ikliminin 
hava.sı pek fenadıl", Gönül! bo ik 
timde bulundtlkça ha.sta olmak za. 
ruridir. 

12 - Yol üzerinde bulunma 
ılık-:a dilencinin keyfi g<'lnıcz. 

18 - Mahşerde bizden ne b.tl· 
yecekler, malı, mülkü yağma edi. 
len, hedJyc götürcm<'z. 

14 - Divane , ·iraneslnden ar
lanmaz. 

lü - Çocu'k çok yüz bolunca, 
~ok yüz.<.üz olur. 

16 - &ı.baJıımm gi)rdün, ka -
ranlık ge<'elerimlzi sorma! 

17 - füymetten düı;mek i-.t~ 
mez-.cn, l\lmscyl kıymct~n düşür 
mc~c kalkışma. 

18 - Uaya.tm rahatı başıyla 
sonundndır. Rahat ya. ana kucağın 
dadır. ya mezardadır. 

19 - Zamanın gldi~iui iki defa 
~önnek, tahammül olunamaz bir 
5eydir. Onun i~in, dün~·adan kim 
göçttiysc, bir daha yüzünü çe\irip 
bakmaınıt-tır. 

C'.örmedlk hiç peşiman olup avdet 
edeni, 

Anlatur kim, var imiş milki adem
de rahat! 

LAEDRi 

(1) Ziya paşanm şöyle bir bey. 
tl vardır: 
Taşlar yedirdi nan yerJne bir za.. 

ınan fe!ek, 
Nan verdi, §'imdi, ah ki dendan 

ka.Jınadr. 

Öğleden sonra, Kanal istika. 
metinden gelen dört gemi !ima. 
na girdi. Limandan yükünü al· 
mış olacaklar ki biraz sonra ö
nümüzden tekrar geçtiler. Tam 
bu esnada gittikçe yakla§!an 
motor gürültüsü duyuldu. Stuka. 
lar: 

Film makinelerini hemen 
gemilerin ü~rinıe çevirdik. Her. 
hal<le bir şeyler olacaktı. Uıkin 
üzerianizden gürleyerek geçen 
tayyareler gemilere hiç ehemmi· 
yet vermiyor gibi yollarına de. 
vam ettiler. Galiöa başka bir he• 
defe doğru ~idiyorlardL Fakat 
tayyareler geniş bir kavis çize
rek gemilere yaklaştılar ve bir 
hizaya girdiler. Birden bire en 
ba._.crt.aki tayyare amudi ol ara!:; 
gemilerin üzerine indi: Arka.sın• 
dan ikincisi, daha arknsmdan ü. 
çüncüsü ... Ve aJtmcısı ... Bomba. 
sını boşa.itan tekrar yükseliyor• 
du 

Bombaların, 400 metre yük
seklikten tayyarelerin altından 

n~stl_çrk_arak hedefl~ine düştü:" 
ğünü gördüm. Filı:n m~leri 
in'Ylfi.m şiaaet:man .wıaı.yOl'll 

Ne yahudidir ne de du. Enda.htlar, teledbjektifle 
ölmüştür. Hatta filme tesbit ediliyordu. nk bam. 
nişanlanıyor bile balar, birinci ve dördüncü nak-

Fransız sinema artistlerinden liye gemisinin yanma düştü. Düş
Şarl Trene'nin Musevi olduğu tükleri yerlerde su sütunları 
bilhassa Fransa. harbi sırasında yükseliyordu. 
ve Almanların Parisi işgaller=nde 
~inema muhitinde mcv~ubahs Üçüncü gemi büyük sarı bir 
oL>nuş, ha~ta Yahudi olan Şa.rl duman içinde kayboldu. 
Trerıc'nin Almanların eline geçe- Saymağa başladık: 1, 2, 3, 4, 
rek öldürüldüğü de ileri sürül- 5• 6··· saniye .. Dehşetli bir mfi. 
müştü. 18.k altında sarsıldık: Biraz da,. 

Fakat Şarl Trene keı:d:~•n • ha bekledik. Duman bulutu h~ 
çekemjyen bazı iftiracıların uy· füçe dağılıyordu. Büsbütün da. 
durdukları gibi ne Yahudidir, ııe ğılma.dan ikinci bir infilak vuku 
d Almanların eline ıeçip öldf-· buldu. Husule gelen yeni duman 
!"Ulmüştür. Bilakis terllis olduk· bulutu muhakkak.ki ikiyüz met. 
tan sonra işgal altına alınmaya~ re yüksekliğe çıkmıştı. Bu du
Fr:..nsada büyük bir ~t:rne ya~ manda çekilince den.izin dümdüz 
mı§ her §ehirde temsiHer vermiş olduğunu gördük. Ortada gemi 
ve nihayet Parise dönmüştür.. namına bir şey yoktu. Değil tah. 
Şarl Trene bugün de Pa.riste şar- lisiye sandalı, bir tahta parçası 
kı söylemektedir. bile görünmüyordu. 

Şakacı bir mizacı olan Sari Gemi, her şeyile atmıştı. O. 
Trene harpten sonra bast~ı çüncü gemi hasara uğramış ola. 
kartvizitlerinin altına: "Ne Ya. cakki ikincisi yanma yaklaştı 
bud1dir ne de öl' dürillm' · .. ··ır ve askerlerle mürettebatını aldı. 

l ' uşu .. ,. 
Kaydını da koyarak kendisini Hasara uğrayan gemi ise yana 

Çekemiyenlerle alay etmektedir. yattı ve ya.vaş yavaş suya gö. 
müldü. Bombardımandan kurtuFakat bu çılgm şarkıcı hak· 

kında rivayetler h3.Ia bitmeyor, lan gemilr bunun üzerine yolla. 
şimdi de gü7.el Franı!ıız yıldızı rma devam ederek sis içinde 
Karin L~c;er ile nişanlanacağı kayfboldu.la.r. 

"
1
llu konuşur saate bağlı olan 

·ıcı telefon hattı iki üç sene 
~eline kadar kili gelmiyordu. 
~~n ise fazla geliyor. Paris 
)ıı~thanesi direktörü Mösyö 
~langon 14 şubat 1933 tari
~~ tam 170,000 kişinin tele

söyleniyor. Tarla ve kenar yollardan iler-
=============::.l liyerek Dünkeke yaklaşmat.1 

çalıştık. Anlaşılan şehrin önle. 

' ~ konuşur saatten vakti sor. 
._~ hatırlamaktadır. Konu
~ saat ilk defa halka o gün a. 
~ıştır. Bu rekor bir daha kı
~ıştır. 

~:::::======= 
SON MODA OTOMOBiL 

'~.Necati, Necati otomobi. 
~eki sen misin yoka 

.... ı 

konut-

rinde şiddetli muhareıbeler vuku 
OJuluyordu. Makineli tüfek ve 
top sesleri duyuluyordu; tayya.. 
relerin bam.balan nasıl attıkları 
uzaktan belliydi. Şehrin muhtelif 
yerlerinde yanıyordu. Şehre iki 
kilometre yaklaştığımız halde 
hiç bir mukavemetle karşılaşma. 
dık. Böylece kenar mahalleye 
vardık. Evlerin pencerelerine 
dikkat ediyorduık, fakat kimseler 
ateş etmedi. Nihayet liman ma,.. 
halline girdik. 

Sahil boyunca uzanan istih. 
kamlar vardı. Bazt istih.kimlara 
yaklaştığmuz zaman ellerinde 
beyaz bayrakla ilerliyt?n düşman 
subay ve erleri vardı. Ekseriyeti 
Franeızdı. Aralarında t.ek tile 

1ngiliz de yarğ!, ~~J 

Yollar ağaç kütii_klerile kapatılmıştı 

FRANSA HARBiNi FiLME 
------· NASIL ÇEKTiM 

• 6 • Yazan: Dr. Hans Henkel 

sikletçiyi öldürmüşler. Talihimiz 
varm.rş: Film makinelerini gö
rünce bize saygı gooteı\niş ola· 
caklar ... 

"Senlis" önlerinde ordunun ilk 
hatlanyle temasa geldik. Burada 
ağır muharebeler cereyan edi• 
yordu. Düşman ateşi altına alı· 
nan bir köyden süratle geçerek 
çukur bir ovaya girdik. Piyade 

tihkanµarm önünde sayısız tank Galais şehrinin limanı kadar a. ala.yına meD1SU.p taarruz emrini 
zırhlı keşif arabaları, ve her çe- cıklı bir manzara arı.etmiyordu. bekliyen, ve ağaçların al'tmda 
şit nakliye vasıtaları gördük. Vaziyet böyle olduğu halde, duran sayısız nakliye vuıtaaı 

Hepsi denize doğru uzanıyor. Dünkerk'te gördüğüm hasar ve vardı. 
du. Anlaşılan, sular çekildiği tahribatı diğer hiç bir yerde gö. Otomobil kamyon ve zırhlı · a. 
zaman gemiler yanaşamıyorlardı remedim. Batarken biribirine bi- rabalara mensup erat bunların 
ve !ngiliiler, kendi askerlerini nen gemiler. yamrı yumru ola. etrafında uzanmış uyuyordu.. 
kaçırmak için bu çareye başvur. rak toprağa gömülen vi~ler... Son derece yorgun olduldan be]. 

ma.k medburiyetinde kalmışlar. İnsan nereye !baksa. bir harabe liydi. Ağaçların altından ilerliye• 
lşin enteresan ciheti, denizin ü. görüyordu. Bazı aı:Jtreolarda t u. ce-gımıze çayır kenarlarından 
zc·rinde 1iizlıerce şişirilmiş oto- tu.şa.n kumaş topları etrafa. na• gittik. Tam bu esnada düşmanın 
mobil Ia.stiklerinin bulunmasıydı. hoş bir koku neşrediyordu. Stu. şiddetli bir topçu a"te.!ii başladı. 
İngilizler buniarla kanalr geçmek ka tayyareleri rrhtnndaki demir Fransızlar arabarr.ızr bir tara.s
istemişler ... Bütün sahil boyunca yolunu bombardıman ederken sut mevkiinden görmüş olacak· 
atrlmış elbise ve müıhiımmat var. marşandiz v~ları oyuncak lardı. Bu kadar dikkatsiz da~ 
ô. Ba.zr yeı-lerde kurulmuş kah• giıbi havaya uçmuştu. Gözümle narak piyade alayına mermi 

lt f ! 1 k l t k go··rono;nn "-· manzarayı asla va ı so ra arıya arşı a.ş ı . -c-·· ul.l yağdırmağa sebep olcluğum hal. 
Anlaşılan, düşman kaçarken unutamıyacağım. de alaya mensup subaylar tara• 

nefes alıiıağa lbHe z.aman bulama. Galais'in liman mahalli taş fmdan çok iyi karşrlandmı. Film 
niijti'~~ l3it" ti5p"1 ~ lb&Nttf. Dankerıt'iiı ,...kemedik zira alınacak .,...yanı 
den geçtik. ise biribirine geçm.if hurda de- dikkat bir şey yoktu. ,,,..., 

Sahil boyunca ilerliyorduk. mir... Aralarına. ka.rrştığunız piyade 
Deeniz tabii renf!;i olan yeşil ren- alayı maskelenmiş bir halde-
gini muhafaza edlyordu. Suyun f1LM MAK1NES.tNE bekliyordu. Senlis ii7.erine büyük 
içi yıkık dökük malzeme ile GÖSTERİLEN H'ORiMET... bir taarruz yapılacağt apaşiki.r-
dolmuştu. Kamyonlardan tutun Aradan bir kaç gün geçince dr. Subayiarla oephenin vaziyeti 
iskemleye varmcaya. kadar her Compiegne'e vardık Krtaiarrmız h.8.kkında göıiiştük. Bende, ya,. 
110Y mevcuttu. o kadar süra'tle ilerliyorlardı ki kmda Parise gireceğimiz intibaı 
Bunların arasında maktul düş hiç birine tesadüf edem.iyerek basıl oldu, zira Fransrzlar, her 

müş askerlerin cesetleri yüzü. cenuba doğnı yolumuza devam tarafta anudane bir mukavemet 
yordu. Cesetlerin ekseriyetini ettik. Silahlanmızt, elimlıJde a- göstermiyorlardı. üç dört günde 
Fransızlar teşkil ediyordu. te§e hazır bir vaziyette tutarak Pariee gireceğim.iz muhaıkkattr. 

İngiliz cesetleri arasında da Car:npiegnıe ormanından kimaeye' Film operatörlerinden biri dört 
:rJCnci as!·erlerin çokluğu na.zan tesadüf etmeden geçtik. Orma günde Pari.se gireceğmme dair 
dikkatimizi celfbetti. run öbür ucundan çıkarken, kar- bahse tutuşınak istedi. Bunun 

Bazı evlerin pencerelerinden tılaştığmıı:z Alman askerleri or• ii7.erine dedim ki: "Umumi 
alev çıkıyordu. Maamatm liman manm Fransızlarla dolu olduğu harpte de Paris"'..e şampanya i~ 
Almanlardan sonra lngil~ m1ı- nu söyledi. Meğer geldiğimiz §0- me~ hazırlanıyorduk. Paıise 
lılarr tarafından ~ i.~:i:... te iU.erinde bir kac kun·e mo~, şimalden mi yoksa garpten mi 

~ · ~, • • ~ • · • girelmı· diye IL!r ~---"u- "--- .-.. 
" • • " ..., • ... .. J.. :, 0:. • :. .. ;I .. - 1 l.Pl \.l.Zl-1 AGıl.~ .. ......, 

f: 
: t. '#'. ·'": .~ .-.. """•şı oıe ,i!t'lifflJJJ ~ ~~ • ~-_-......,........ remiyorduk. 

/ / ·• '>'\.i '~ • t. "!t. • • Halbuki 'r:'\-~-1ar "Marne" 
J " ~ ' ~· • .l'ı~ • ı• , ' da mukabil bir taamm. geçtiler 

F ranaa sahilinde muharrik ltetl111lae lııa.ı 
11mllmghıo lop_lar. 

ve biz şampanya. içmektm vat 
geQerek gerisin geri df-ndük." 

Holtsapfel (operatörün ismi) 
söyledıklerime itiraz etmiyecelC 
derecede mükemmel bir askerdi. 
Fa.k&t, göderinin parıltısından, 
bana inanmak istemediğini anla
drın. Hakkı vardı: Bahsi nasJlsa 
kaz.anmıştı. 

CEPHENİN tLK HATfl 
NEREDE? ... 

Ordum.m ilk hatarmdan yine 
ayrılmış bulunuyorduk. Senlia'in 
30 kilometre garbında olduğu
nu nasılsa haber aldık. Ga.rile. 
doğru büyük bir kavis çiz;erek 
Pierrefonds ve Billiers • Coberet 
ü7.erinden geçerek Crepy •en• 
Balois'ya geldik. Hafif bir yük• 
seklikte son derece bU:yük bir 
parkm M;indıe güzel bir villa 
va.rdı. Askerlerim parkta au ~ 
rarken, son derece kıymetli eş. 
yalarla tefriş edilmiş olan villa. 
nm kütiiph.anesini tetkik ediyor
dum. Askerler sevinç içinde ne. 
fis bir su buldukla.rmı haber ver
diler. Bumın üzerine parlrta 0· 
naklam.ağa karar verdik. Böyle 
gil9e1 bir yeri kolay kolar 1* 
daba b.lılaınam* 
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Köy enstitiHcri, köyler üzerine asırların yığ-
dığı koyu karanlığı parçab.yan kuvvetli pro

i ktör ziyalar• halinde vatan 
ufuklarını kaplamaktadır ••-=r::. __________ .._....... ____________________ _. 

Bu 
• ztra 

az: a 'öy Enstit!.nerinde ku tur ve 
tedı isatn11n esa .arını, tatbikatını 

gayelerini bulacaksınız 
Bafvekil Doltt-0r Refik Sa.ydam, 

ı:öy CMUtWeri bak1ımdaki müta
lcasnu maarif vcl:filctiuo 6tt veciz 
cümlelerle tıiJ<ilrjyor: 

''l'ur!d.>edc ilk tahsil mceclesi
:ui h:ıllctmek yolnn:b bük~ 
hazırlnııaıı pro"ram ''e liylJıaam 
Küy .. lı llllet Mecü 1 tuoafmdan 
l>abulü, cu:nlnıriyetıimi.Un es.. lı 
mu\ıı.il ıyetJeriudcıı biri olnutı:ı; 
tut. Kü.> titülcri kanunanoıı 
•.abu1Undeıı sonm geçen blr tııenc 
:ırfrnd!ı '1icudD ı;e~ m.üe6-
.,elcl'\k ,urc nlan mnarlfçll~ 

ılı.le oralarda okuy:ın kö7lü ~ 
• 1 rımızın tem.iz ııhtaklan ve ı;t!.zel 
ııl .. ıalanndaa memnunuıu. Hüs-

taklJt':I köy Jlk okul öğretmenleri
nin iyi yetJşcc<.1>.lcıine ve IDelDIC· 
ket J,UI lli'Cne canla bn'la hizmet 
edece' 1 rine obıı mnlyot111ll lııa 
rad lftlhnrlıı lfndc ederim.,, 

Köy eğitmenli iıylc başlzyan köy 
ı>:ültllr seferberliğini ttı.kvzye et • 
mek, nyni Z!UlltlJlda köye teknik 
bakımdan da daha faydalı umur. 
iar ;>et.lşUrmelt U:r:ere maarif ve .. 
kili tinin !köy enstitUlerl t kil!tı 

vücuda gctinliğini gôrllyonız. 
T kıtat progııımmı glnden g~
re<:ck olursak gay , evvelki :ya.. 
zımda da söyledl~.m gibi k!5ye hem 
oğretmen, hem de ziraat, sanat 

halo.rmda. miltchMsıs e!cmıın • 
lar yetiştirmektir. Eısntltfi1ere trun 
devreli Uk ok\11 m~nlan alm • 
maktadır. Tah~ll milddetl be.5 yıl. 
dır, Ensti ilyll !ilmıal eden talebe 
Maarif vekAletinin gootereceğf 
ye-de 20 eene çalışmak mecburi
yetindedir, Bu med:ıuıiycti boun 
ve mcadlckten a.ynlanlara devle -
tbı reamt mUeeaese ve memuriyet. 
lerlnde verilmemesi prel!.'.?lpi de 
kabul olunmuştur. Köy enstltO.SU 

c Hu .aıtvMa e1mr.acuı.rmmm P. 
9!!1ımnb )"1ındald lmpomla lılrllkk 

cO••ereceklcrl 
KVl.&llı'lıl rEJtLtl."l.&ld, Sf .A.&A • 

HA. t~ VEBllJI, ALDI. MTDıl 
PJıt an.t llllllld7tCI Miti ~ .,.... 
ç1'.:l na.nıan pal"Mft iMi"--.) 

Evlenme teklifleri 

• Yaa lıf iboy 160, () , Yetil 
özlü, kumral bJr ilkokul öğretmenı 

tAYD• zamanda her t1lrlll ev !§ini bi. 
len) !l!,. bayan rUtbea! Uııtteğmcnden 
aşağı o"mıytm bir ırubay1a el'lenmek 
11tcmektedir D!rer f~a!larile 

ı Poyraz 16) cemz.ıı mU.racaat • 210 

• Ya, 28, iboy l 70, kilo O:';, askerlik. 
. alAkaaı bulunnuyan bir terzi bay, 

5-30 yu§w.nnda mUtcnaBip vUcuUu 
~ hıo.nımı bir bayanla evlen.mel': Urte. 

ncktedlr. Bir evi bulunması şarttır. 

l'erzl ı r mzJn uıürııcuat • 211 
• Yıı 28, bov ıco kumıaı, YC§U 

:;-özlü bir b~y n serllesL meslek sahJbı 
16'j,.1 ;o ooyund<> 100 Um kadar geliri 
•lılıı bir bayla evl,.nmcK ~t'~ k "tHr. 
r.;v f<ı <ırlnl t&vknl!ı.do bilir; nyru za.. 
nand temdir. Dua) Tt!lilZbıe mtta. 
at.~ 

iş ve i çi arayanlar: 
• Türkçe ve tran::ızca f1z1k, Wmya 

Ye orta mektep t:ııebesl!le rtyazıye 

der rt (lı"'.K.R) rım:zinc mllrncaaL 
• 17 Y<ışmdtl orta lkf tahsilli, dak· 

lilo ku.rrmd me%UD. noter d::ı.lre • 
!t8dl f •1 9taJ g6nnll§, tU kçcsl kuv
vetli "lfT bsy;m yazıhane, Uearcth&J:ıe 
\"e' h • benMr :ycıl'lerde daktilo ola· 
·ak v ~ ı lnde çalışmak 13-

ı"\I' 

KMtamoııuda Gölköy enstitüsünde 
elektrik tesisatı talebe tuafml1an 

kuruluyor 

teme•ı.dtr. (8. 126) rem.uae mf1ra 
caat. 

• ıstaııbul A.mertkao Kole.llDdıuı 
menn üagtUZc:e ve az ço daktilo bl· 
len bw tllı1U Uc;ı.rl ınuı:ıaberata ft 

terc1lmeye muktedir bir ene to an· 
yar. (Tezif) remüoe mUrM:a t. 

• Btr )'11.Uek mUbeııdla mektebi ta· 
ıetıe.ı tatilde ı:aııımak lııteınektecfü. 

Her tUrtU hesap qlert, proje Te plln· 
ınrm temı.ae çekllmeıı ~erini aıablUr. 

Herbsngt btY mtı~ln beaap lfle· 
r:in1 deruhte edeblllr L.i ve orta 
m~ktep talebesine rlyU!yt" dPrt!i ve 
ı;eblllr. "An) remzlııe mtıracaat 

• Ortamektep mezunu l T yqmcb, 
hesap ve daktilo i;lmnden anıa:yıuı 

blr genç • aramn'ktadır. Cllzel Ba~ 
dınna otelinde Bamlye mllracaat. 

• 1''.raıiırm:a olarak Uae ı progrtuIU.. 
na kadar (dabll) m3t.em&tlk (heaap, 
hendese, ceb'.r, ın1Jsellent) dersleri 
vem. (D.A. 27) remzine mtıracaat. 

• Uae ona geçmiş daktUo bilen bir 
genç " lıir llcreUe hertwıgt bir t§ a.. 
ramaktadır. (8. 707. A) remztDe mO
racaat. 

ı • On!VCJ'8jte tahsU!nde ll1r genç ti. 
zık. klmya biyoloji dersleri verir. Bu 
dcralerden lkmallert olruılan yetiştirir. 
(13 A.) remzine mllracaat. 

• Bır yllks k fkt.ıaat ve ticaret mek 
tcbl tnlebt'.$ tatıldo b r gün ve mek 
tt>p amıınuıda tıa!tı.ıda bazı gllnleı 

bir mtıeasettcıe Çlllı§mak stlyor. Ak 
sıı.re.y Kocsunustafnpaşe caddetıl 84 
numrı.ray mUracantlan. 

Yazan: 

Hasan Bedradd.n OLGEN 

mezunları tayin ıedildikleri köyieı·_ 
de bUtün öğretim, zlnuı.t ve snnat 
ruıhalarmda köye kılavuzluk ede -
ceklerdir. On1anu ~erek zb-ai ve 
g rek teknik bskmıdr !1 vazifeleri_ 
ni yapmalarmn lüzumlu ve~ 
devletçe parns:z olnrak '\"eril cek· 
tir. Kôy öğ"retmenlerinln k6ylcro0 

otlll"aCaklan bin..'\L'U' köy ihtiyar 
h'eyetleıi tanıfmdaıı yapılacak. 
aynca (Köy öğretmenler teluıfü 

sandığı), (köy öğretmenleri sağlık 
ve ictimn.i yardım sa.ndı.ğı) gibi :t.. 
kt ~kilııt vil.cudn. getirl.letıektir. 

Halen .nıcm1'€Jtctlnm d&hUindc> 
14 kôy enstltll3U tesis edilmiştir. 
Bunlar ~rrasiyle Antnıya, lspar -
ı.a, :Kocncli. Trakya, ~kfsehir, 
Kss.tamQnu, Knyscri, Malatya, 
:'eylıan, Sı:ımsu:ı, '.I';mbzon, .Bnhke. 
sil', lzmir ve Kars vil!yctlerind -
dir. jlk parti olara'k enstitülere 
5000 tnlebe alnımştlr. 

1.1"~TiT0:1.tmDE Tt3>Rİ T 

EnstiUilcrin Uı.kip ettikleri 1et. 
risat programının Uç mUhim esas 
üzerinde toplandiğı görUlllyor . 
Kmtnr. zi~t ve atölye meealııl. 
Bütün talebeler. kızlar da dahil 
olmak üzere zi:raat i§lerine fBtlra.k 
ct:mek .nıooburiyP<tindedir. J3u $'P,zi

yet bize Pnstlttller.in ztrnat ;ü,ler'
ne vcrml d 'lan chemmt re i 
bf r 1'" daha rllz ettiriyor. 

Çünkü ziraat köy cnstitlilcrinin 
m mühim hedefidir. Kültür denı.. 
!eri de mnumt bilgi bakımından 
liyık olduğu mevkii almnktadlr. 
Tarih, Coğnılya, Ttirltçc, 1• ııziye 

ve mter den>lerin ınazaı i •mhı. 
rı öğretildikten eonra, nınclı la • 
sımlan da köy !hayatına inlıbak ~t 
tirilecek surcttP tcdri edilmekte. 
dlr. 

D !erin müpbeıde ile ve.rilrne
·ı, l bonı.tuve.r ve l1etlerden isti -
fade edilmesi Pnstlütıer mUfredn. 
tınrn csa~mdandır. Ecnebi dil der. 
-;tnde radyodan, pliklard:ın da fııy 

arulmılktadır, llilfrc.dat, orta o
kul rnüfreadtıdır. Hıı~lyııti de 
en."iltilnUn dif r gnyelP.riyle bıtı • 
bak etmek euretly1e mm'8zi ytirii
mesidi.r. 

1'~stitaler. bulunduklan m11hftin 
bal~ıltk, meıyvacth'k, ancrtık gibi 

• Gaıaıa..n.y u.e.t 8 ine! Mmıfma 
kadar okumıq, ıuzeı tra:ıı~ca okur 
yasar ve kODUJUr, daktilo bilir, bir 
genç yazthan Ye diğer mU se li?Tde 
az r tıcretıe sı aramaktadır. tıtetıu .. 
1erin ı E.U.P.) rcmzln m ktupla 
mllracu.tıan. 

• Y•o 17, &e bltlnc1 ıımıf'Uln nynt. 
mq t:ir tıann, yazıhaM tıcarettıane 

ve bwıa benzer yerlerde yazı !.şleri.ndtı 
çaltJmalr J.ttemckU!dir. <B.A 411 rem. 
zlne müracaat. 

• Uee aıon muta geçmlf, Franaızca 
bilen •e çaıı,mak mocburtyeUnde o. 
!arJ btr bayan rcıım! mQeaııcııelerdeP 

blrfııl!e taluıllll mUtcnutp herhangi 
btr it arıımnktadrr. RlyıızJ.ycııi kuvvet. 
il, 7azıst iyidir. (Çokacele) remzfoo 
müracaat. • 190 

* Bir Qnivenrlte mUdavtml tatil 
mllddetlneo çalışmak ı.temektedir. ru 
yad ~thnatı lyldlr. Herhangi bir 
mUes:ıese~e çalıpblllr. <H.H.E) rem.. 
z!ne mllra at. 

* lııtantr.ıı Amerikan kolejinden 
mezun ve Londra Rezent ensUtesilniJ 
bitirmiş maarlt chllyetnamealle Usan 
5ğretmcnliğinc tayin oıunmuv bir bn.. 
yan iııgilizce dcnıl rl vermektedir. ı. 
kam,,tgLllılara da gidebilir. (B3y:ıı:ı 

Klcra) rcmzlıı.e mllra.caat. 
• • 17 y.şnda Hronin birin.el amffm. 

dtuı ayrılmış bir baynn, ynzıh'lne, u. 
caretıuıne ve bun<ı benzer yerlerde 
yazı işlerlncl çalışmak ll!tcmcktP-dlr. 
\6.A. 4U t'C111Zlne mnrncaat. 

• 1.cıtnnbul kon.cıcrvntuan ilk direk.. 

:tİRli T İŞLEltf 

Ziraat memleketin nıh\ldur. 
'l'Urkiyc ziraa~ bir memlekettir •• 
Yurdun lher yanında )"eti5en zinıt 
ma.hsuUcrin kıymeti pek hllyilktUr. 
Bu vaziyeti göz önünde tutan cns~ 
titüler, en ımlilıiın ycrı ziraate tnh 
is etmi§lerdir. Ziraat işlerini L 

le'l'letmek üzer.e müteaddit pare~· 
ln.r halinde arazi .ayrılmıştır. Bu 
arazide de yerine göre, sebZ"ecilik, 
ba*eılık, meyvacıl k, pamukçuluk, 
hulfu:n bUtün z rot :mahsul yetiş.. 

t.irilınekt.edir. Tıale.beye z'iraat usul 
lerl, zirnatteı kullaıulan iıletlcı in 
çatmtınlması sibı bils;ılcr de n:ı • 
zari ve ameli olnrnk vcırilınC'ktc -
dir. 

Enstitülerin ziraat programı 
tetldk cd.ldij;i vakit zirnı:ıtin :menı. 
lckettıe i~ı için öz':rretilın si 
ve talebenin !bu şekilde yet.V e -
s'..ni tcnıin edecek bUtün l"'dbirle. 
rln ittnıaz edildiği görillUr. Bu • 
tlbarln en ylik....~k zir:ıat idealinin 
memlekette krsa bir umanda ta
hakkuk cdoc ğinc asla üphe od:. 
lem~. 

Köy en.st.itUleri ta1ebclerlnin, 
köylt'l'lnde dedelerinin, ba.balarmm 
en mlibim ~lerf. olan ziraat! alc!ık
lıırı mocterıı ve teknik bilgilerine 
dayanarak az zamanda büyUJt te 
kfımUl merhalelerine ulaştıracak -
larmıı ş\iphc yo'!ttur. 

törO profeııör Hegcnin e muktcdJr 
taıetıelcrlnden bir öğretmen piyano 
dersleri vermektedir. Küçükterte de 
uğra§ablllr. '(Bayan Beky) rcınzUıe 

müracaat. 
• Oalat&aaray· Llacs! B DC1 anutma 

kadar oktmıU§, glliıel Franııızca okur, 
yazar, kon~r, dakWo da bUlr bir 
genç ynzrho.nc ve diğer mUe.sseaelerde 
az hlr Ucrctıe iş aramak•ıtdrr. 

(Et E U. I'.) remzlno mOracaat. 

Yalancılıkin mit~ -i aras•ndn 
n('ıkadar fark vare:ı {; :;cuklaroa gö. 
rünen hırsızlıkla klet •omun\ nı • 
sında da o kıı.dtır fark ''ardır. 14 
Nisan tarihti Hn.be.r gazetesinde 
mitoma.ı;ıinin ne olduğunu mi Her. 
le izaha çalI§tığımıv'lan burndn y;. 
ne onun üz rinde durııııyacnğız, 

Son zamanlarda kleptomunf me. 
selesı bl~ck müııııfil µlara mevzu 
L kil etmiştir, D~ı ruhiy:ıt.cılar, 
moraliBU r \'C padnzoklnr böyle 
1,ir .şeyin mevcut olmadığın•, klcp
tonıruıinin b~lı b~lı b~ına bir 
karakter meyı'!nna getirmcd .ni, 
daha doğrusu bırsızlıgm dig r bir 
5eklindcn ibaret olduğunu iddia 
Miller. 1' akat bu huft ta y:ıpılan 
blP;ck t.k. er y~ır -· (1 'ncc. 
lr>rin do.Vru olmrtdtklarmı, na Ir 
· mal:la beraber k lptomaninin 
mevcut olduğunu göstcrm'§lerdir. 
Bu hnstnhğıı tutulan k ms l r 
duydukları arzuya (~lmak) mu -
kavemet edemezler; bile bile k('..n.. 
dilerin° ait olmayan şeyleri nlır 
lar. I<'akal çaldıkları maddeler her 
zaman kendilerine fa dalı ve lU
zumlu ~Jer dc.;;:11dirler. 

Baznn da ih tiyo.çlarını hlçhır su. 
retle kar§ılamıyan veyn.hut da ken 
dilerlne 11izım olmıynn c.5yay:ı n.-;ı
rırlar. Kleptomaninin bugUn bili _ 
nen en mllhim scbepl<!r.i cinsi, t -

liri •P irsi mahiyetle olanlar _ 
cirr. 

En ziyade cmsi s::ıhada keııdını 
gösteren bu marazi durum tahak
kuk ederken bemen dalma nıııı wı 
yukan şu safhaları e.rzeder: Bir 
kimse bir çocuk bir şey göriiyor. 
onu kimseye sormadan gizlice al. 
mak istiyor; fakat bunun hırsızlık 
olduğunu da bili.yor. 1şt0 bu za • 
ma.o ruhunda iki kuvvet çarp şma. 
ğa başlıyor. B:.rl onun körilkörilne 
C'şyaya doğnı itiyor (im.puls.lon), 
d ğeri de bllii.kis onu menediyor 

· Af&iıda n._....a.n .- ., (ınhibiUon). fakat sonundn birin. 
kayacıılan:mnn Mm1&naa ~ 1 cis mukavemet edilmez bir duı:u. 

Aldtrmız: 

melcıuplan ı~mlzd9m ber~ mn ula.'}arak nrzu taluıkl·uk edı • 
uıı.aıı 6}leye b.dar ""'1' _,.. n yor; cocuk bu mllcadele esruı.smda 
dea emıra aldırmalan rica olaaur. duyduğu sıkıntıdan istediğine ka. 

(PA.k 37) (S. 3) '(K. M.) (F. K. 26) 
(Çevık 11>5) {Tekyıldız S) (Erol) 

{Bayan ~çı) (Hadi)" ) (:?0D2) (A.26) 

(R.Ç. 35) (Mar) (X. N., ('' evim .. 
<P'.K.R)(KücOk 204) (Sumer)(Yüksck) 
rcm%1::ıe mektup yazan N. K. nm al· 
dırması için bir mektup bırakılmIJt.ır) 
<F. K. R .) (KUçUk 204) (Sumer) 
(K 12) (Kn 41 l 

vu Luktıın sonrn kurtuluyor ve fe
rahlıyor. Cinsi obsedelerde göriL 
len kleptomani hemen dnlına kıı • 
mlara ait olan eşyaları istihföf 

etmektedir. ıeseıa erkek ı,:ocuk. 

lnr ıınnelerlnin mendillerini ve el
ruvenlerini alırlı:ır ve saklarlar, di. 
ğer taraftan bnbalnrınınklne hlr. 
dokunma?Jar. 

11 • ., lıir l'O<'ıı'k fırs:ı. t 'bul-

Yazan: HALiS OZGÜ 
duk,. bulunduğu mü s niıt 
bab inde çamaşır iplerind kn 
dırlaro ait <' "ll~ ırları gBrilm 
l'İı de o hm nL'nak ı~in ~enitıneı 
bir arzu duv:ıyor; gizlice ~akltı • 
,ryor, yn\a ça onlar alıyor, go " 
nip yntağnuıı nltm '11 saklıyor. 

l{leptomaı ide vera ctln de mıı, 
hlm ro1U vardır. Bu halı nşnğıdrı' 
ki ikı misalle dn)ıa iyi anlı~ rıcıı. 
ğı:z. h. olan ıl i kız nşağı 
yukfl r :n b:ıktP.rdcdırler. 
Huni rd,uı bu J·:.ı 9,5 !>'aşnıdadrr: 
do.h 22 aylıkkPn hoşıına gıdeıt 

~e;> leri klın y3 sonru:dan alma " 
ğa başl:ını tı. Yalnız, blday tl 
b:.ı ::ımrnı:ı keyf yeti yi! cceklere. 
P t ı ra inf> r ccliyordu; f kat 

a.ı; f " etini daha ı 
• ı n ' ıcuk an 1Psinln c; 
1 uz ... m .;;a, içindC'n p 

m b lıyor, M ktcpte gonlU '"' 
tC'd'ği ljeyleri glzlicc c,_.bine indirı. 
yor. Çocuğun gösterdiği blltiln kO" 
tü haller bunb.rdıı.n ibaret değil ' 
dir. Mektepte ç:ılışmadığındurı fC' 

nn notlar alıyor. fakat bunları ol.. 
dukl:ın gibi annesin gWıtcrmrlı 
istemedi '?ınden tahrif edlyor; BJl" 
nesı:ııe hitaben ·teptcn göno 
rllcn mektuplan, yazıları kum )' • 
ğminrmın a'tına koyarak ı:.rJcJı or· 
Ytılnncı, hllckar olan bu ç ~k sn• 
nC11icln yalvarq:larnuı gor. ya l!d'Y 
nıı bıı; nldırnuyor. 

llk tc .. amülu oonnsındıı ru}ıi .. 
hareki sahada oldukça mühlnı bit' 

ecikrne göstermesine rağnıeJl· 
QOk zoktdir, fakat genel dunırıt11 

bundan i!;tifade etmesine maıU (!' 
luyo .... Tama.miyle kllçük kardC 1 

de> kendisine benziyor. O dıı J<eJl
disi gibi ayni §eyleri nlıyor, ve 
yalnız mcnedilr'liği 5cylcrl aşırrııtıJC 
tan "'cvk du:vuyor. Mesela cimS ı-
1~ do u sepete dokunmuyor, raıcst 
bilfödEdleri veya komposto ta ' 
b:ıklanndakilerl nlmad'l.n dunıtJll ' 
yor. Bu da çok zekidir. Ne ynZ1" 
ki ablnst gibi burulan fayd.<UfUl;ş ' 
mryor. 
Çocuğun bu fena durumunu aı.. 

şarda da kendini gösteriyor. 1'fC); 
vacmm dükkfınından meyvalnr ~ 
nvor. sonrn dn knrşısınd!l. dut~ 
bankın üstüne o•urup yiyor, bl~ 
ce tekrar gi<Ii;)·ol'. Bu da ıt.blB 

1 
kadar Utkayttır, onun gibi yalııtlc ~ 
hile.kardır, annesinin ricalnl'1ıı. 
hl~ kulak asmıyor. Yapılr.n ar:tt'ci' 
hrma.lardn nihayet bn.ba1nrınırı 
ayni durumda oldui:ru öt!renıınıiS 
Lir. 



BABER-.. A.kşam~ '1 

Bir Deli Kız at ra Defteri 
Dost Oldular ... - Bir genç kızı timarha neye düşüern esra'"'engi 

ve acıklı bir aş'k macerası -

8üyük Milli Roman Nakleden: Cemil Nejat 

·11 - Yazan: MAHYiUT ATTiLA AYKUT Hırsız iki saniye 'içinde üç l yoladaki adam uyandı, gözle-
ge~ Yalan değil hani :biz de sen Büyük ihtilaller, muayyen ve hareket yaparak odaya da:ldı. rini açtı ve doğruca E.ağ elini 
t'lııı ~ tam muradnnıza mahdut bir sınrf halkın hnreke. Sonra büyük bir sükunetle si- j yastığının altına götürdü. Hır
~ ~ık .. !yi ama Rüştü baba. tiyle değil, şümtıllü ve bi!tün ef.- garasım yaktı. Sanatıne .hür - sız normal bir sesle adeta ko
clull;"' adamı nereden tanıyor- nı.dına kadar yayılm!ş kl!.tle ha. met eden bir hırsız hir ey çal. nuşı:yor gibi: 

c. lindeki h }'eCaJ1larla daha mües- madan önce kendi zamanını - Sakın kıpırdayayım de. 
ihtiyar giildü: sir ve daha kat'i neticeler doğu çalar. 1 me ..• 

\'ar--;, n~nı sicilde parmak izi rabilir... Villada kimseler yoktu, her üiye ihtai'da bulundu. Artık ' 
1ı~nlarm.. Bu herif olur belfı. Böyle olduğu icind'r ki tarihe taraf sessizdi. Döşemeler, geli - tamamen uyanan gece bekçisi 
<'oi{ . n değildir hani .. Cannnızı miQal olan ıhtilatler şfünullü ma.- şigüzel atılmış ve .çoğunun Ü- gözünii tabancadan aymımI
~ hktı. Kaç kişiyj kaçmak ü- nalariyle tarihe ve ~illere mal zerini toz kaplamıştı. Haltların y-0rdu. 
C~t:~'ken yaknlattı. Bugün de c::iıldı. bir kısmı da toplanml§. .sanki - Eller y11kan! 
~af e) kendisi oldu. Şimdi d "llm'di bu mili tin gömülm~z. kendisi icin hazırlanmıştı. Hır- Diye emretti. Gece hcl·cisi 
brr:.re hesap wrsin. Onu sağ Be)•hude bu ~a Telin me. sız evin bu vcziyetinı:ilen villa yatağının kinde doaruldu 'i!,re 

~rsa ne mutlu... zarcı.,. sahibinin uzakta bir plajda vea. sağ elini havaya kaldırdı. Hır-
,. a bakm çocuklar l~fu dal_ Diyen ~il' en umitsiz, en b' - ya bir su şehrinde bulunduğu... 517: yeniden emretti: 

l{ ~· kın. en harap giinünde bu mısra- na hükmetti Diğer taraftan sol - Öteki elini .de.. neden 
~ aydı bakalım tiıccaram ralarım duzerken ne kadar asil da ikjnci odadan :wyıf bir ımk kaldırmıyorsun onu~ Beni öl. 
k~tı:u~ran ka.mnranı.za girin. "e ., kadar kenclıne inn.mnış bı. geliyordu. Hır ız herhalde o o- diirmek için mi kullanacaksın 
t.~ara kadar yu""giruz bir z ıman!a bunu söyJem''>i:i. Şu hn.l- d d ·ıı- bek · · b ı· · b k k ld ..... cua •" de başlayan yem bir Türk ihtılali a a vı :mm çısı veya e- e mı ... ıra u a ır. 
Jıork r ama boğazı nştmız mı Türk olanlara ne)e §Uurlu h'r yin uşağı yatıyordur ... diye dü - Jmkfım yok kaldıramam. 
Si~~· Suvari de bizden.. heyecanın ze,•kini vermemiş o!. şiindi.i. - Neden) 

tan .. ~ nıeııf::ıatler dostu dost. sundu. Sigarasının ateşi hırsızın yü- - Omuzumda müthis ro. 
~f~, llasıl ayırıyor hele bir bakın. Drıha dün Iraktan ge1

en. Kaf- züni.i hafif .e aydmlatıvnrdu. matizma var. 
'<l(}'a ka ta harbeden ve d::ılıa dün ·~ ~ 

Pt Velin çocuklan arsh•n Gali"yada dostlarına ,....,..,:ınn e. Muh::ı.kkak iiçiiıı.:ü sınıfa men- - iltihaplı mı~ 
""-~ alamadıklan için dostla. ;,....,.v. 1 ı elan b' · di b 8 - Evvelden .iltihaphvdr. ··ııa den bu asil ırk. Bir Franmz ı:ıa- sup ursız ar ıny u l· 
~ enfes biı· makyavel oyunu irind daha mı az heyecanlı ve mfa mensup Jursızlar zabıta fcı:k~t çok sükür art:k kalmadı. 
s·~hır?.. daha mı az imnnlıydı. tarafından tantnmaz. zabıta Hırsız biran teredd'~t etti 

Ya::rnn: 
iskender F. SERTELLi 

Tiirk sosyetesinde yüksek 
on mevkie namzet olan Ley. 
la. haynhnın en körpe ve 
en aıenlı .ça~mda bir dcnbi. 
re neden çı1dırdı? 

Leyla kimin ~ z dır •.. ? ve 
tımarhaneye nasıl dü tü .. ? 

Aşk ... 
lstırap ... 

lş•{ence .•• 
ve nıha. 

hayet ölümle biter. heye. 
canlı bir macera ... 

:-; ıkın n• bııbnııı\iı:r ,g~·o "S"linle 
dt•n blriodl' r.e.) lfi, mUhnrrlr 
B<'d lı hnlntmın en m:ıhrem ve 
r.ırcngl~ thnlarını o d ıull:ıttıf 

Tanmmı. b'r 'le 4 ız ol n Levlanm, 'iile inden bite gizle 
diği mahrem hatıra d fterini karilerin iz hu sütunlarda me 
rak ve ıhey.ecanla kuvacaklardır . 

PERŞEMBE GUNU 
En Son tf$fD k·J~a 

GAZ t. 1 E:.S ı 1)1 L.J E 

ıyllaet ~ahpe i idir v e il.m.. Bır devre bir omur \!.,_nnÜ)•olan daha ziyade birinr:i ve ikinci 8t- Sonra ~ece ma asmm üzerinde 

•tı h....~ınan Rü..,tü baha :ı:e oldıı \e kara sa !arını vef sız deniz nıf hrrsızlarla icli dısl• olmuş. duran ilaçlara baktL onra tek- rin ko1unuz.u canım .. ahbab 8 yardrm ederim. 
''" ~d. nce postası? Yakalarımı - r~zgirlarmda ağart.nus bulunan tur. Ucu"ncu" sınıf hıre...,,.ları di- rar ~ece hekdsinin üzerine H b 
"'• ıht p tü b b:ı '""1-. b konu':'.uyoruz .. hic. vitam n tec ırs1z irdenbire "" ıye bir haber duydum aslı ı~ar u · l d '- d" d · Bek · ~-'-- · ~ ·cır !ru? - Haydı cocuklar dedi' ğer rrin en ayıran nususiyet on un. rçı ;ı;aoancayı ışa- rübe ettiniz mi? centılmen, kibar bir 
~~ · Bu mi'let bir milyon e !adını yaka takmamalarıdır. ret ederek: _Hayır. muştu. 

"'- \lştU baba diye ıı·t. p edilen b' ha\'al uanı"!a kurban ettik- y k. k ~ - Şu namluyu cel{ karmm. B l 
"'«iitn h ,.,. -" t t r Hırsı2. ~ atagı-n 'kenanna o- - uyurun gôm eg~ miz, d gevrek bir kahka a attı te.n so a mukaddes davası içın . a a v~ . rav_a m. ıyan dan. dedi .. eg"' er hırsl71ıg" a gel- · 

' O b h -eli .:ı b turdu ve tabancasını dızlcri ü. di ve ıiave etti: li.. iki acarın eline mal tes- akacak oir damla. J· ru göz kırp- ır rrsız a • aeJeneıe ır sa. dinse nit istedig"'ini al da bu iş 
"Q\ """'l' d ak ı ı .. ı ·· ,.., nd t b b dı )'ak t k tl •c~ zcrı'ne ~-oydu·. - Binsinı tanıyordum. O ~ '-'ll ır e y a a.rnr ar mı maz ve gon nu uCl ırm;ız. na er a ı r. a :, ·rav.a ı nih::lyet bul un.. K 

'lr h' E J-7 d .. 1-IPn(::. ,_Araber nhtmıa gı'Ullc .. j t l ti' b' · • 'k' · f - Ben°ce doktorlar bu is. beri Otmen ile ilci haf'°- .,.,,.r lı...:""' ıç.. • vet -ıayırsıza a on_ -r~ 11"" • • • • • uva e ı ınncı ve ı ınc.ı smı 1..cı '""' 

.::_~<! bir yelkenli yakalanmış Bembeyaz e~bıses1 ıyle g1
:ndc bır,._~-ı hırsızlar ise centilmen hırsızfar Hırsız adeta vicdan azabı ten hiç bir şey anlamıyoı 1ar. da iyıles~iğini söylüyordu. 

-.ıa B d · ı 'f talyan d lıkan 1 ı c ın e •uır dır. Bu centilmen hmıızlar ev.. çeki:ronnuş gibi. - Hakiısmız.. ben de bir Ve b.:ı şekilde ilaçlarda ti. 't u a yıne or. nnn marı e- kanpana muttasıl çalıp duruyor- . . .. B ff d d 1 l L-h k J tal 
d !'>.. llkip ganbotunu şüphelen_ du Gıdcnl r güvertede, kalaP-lar lerın~e ışleroelı r~.b do şambr. - eni a e in, iye mırı - netice alabilmek ümidi e yüz. oa sedere ms rktan kon 

''llek ve şaşırtmak icin boR r htım üzen de son 2!'ZUVtı. '1 lar gıyerlP.T, en yul· Pk o ye- dand•. Tesadüf işte romatizma lerce 1ira sarfettim .. Sancıları. şarak sokağa cıktılar. Gece b 
t 11~· • ı,.. fon ~·nı: c'"zii <> n · akı hır nn sı tenin toplantılarına i~tirak e.. h oluşunuz hayatınızı kurtar. nız daimı mi? çisi oirdenbire: 

l\lt \'e Hayırım:a.da onlcnnd bı. ~~k'uza ~a <:len~orl rtlı: - derler ve her §ehirde emirfcrinc eh .• ~bir biııtJam baYt• IEıo- - Ha~ ~~ur ya. - Ah, dedi, paramı g 
l 'Yortar. _Unutma. amade bir kadın bulundurur. lunu katdrnnağı reddetseydi. ğacağı zaman ağrılara taham- ma asının iizerinde unuttum 
~ ~incle dort balıkçıdan ba~ _Mektup yaz' lar. Gündiiz için vaziyet böy. Muhakkak kafasını patlatır • mül edemiyorum.. Geriye dönmek, parasını 8 

h... ... t2nse yok. Netekim plfuıla_ Rüştü baba da bu he}ecanh ledir .. gece olunca da işlerine dım. Bu romatizma bizi biribi. - Ben de öyle, rutubeti ki- mak i tedi. Hırsız koluna gi 
ri;'ll<l nıuvaffak da oluyorlar ya. kalab:ıhk nı asındaydı d" "d h ı l rimize yaklaştırdı .. Ren de bu lometrelerle öteden hissediyo. rek ürükledi: 
~ !Jhot yP!kenliye s:ıldınyor. Bir O da; onlar kadar heyecan· oner. yem en ırsız dur ar. menhus hastalığın tadını tat. rum. - Haydi, dedi, yürü, br 
~elen lndı.. Bizim yukarda bahsettiği .. tım. sol kolum a"deta kullanıl- Hrrsız tabancasına baktı ve parcıVT oldug"' u yerde dursun .. l\i lıaberleri nlm yan dbrt ·Bu heyecanı o, her gün taşı- miz hırsız böyle centilmen de. ·v • 

&~tk.çı ve bambrn yelkenli} i maz bir hale geldi.. üzgün bir halle ölür•1 makine- Ben de hesabı görecek ka yordu.. .. . . . ğildi. Üzerinde lacivert bir ka. ttt· adaya kadar stL'"'likleyip Taki gondcrdıklerıru vatan zak v d A d . "'eli - Kaç senedenberi bu has. sini cebine yerleştirirken sor - para var. 
lri~orlar. to ral 1 rma sel5.met çıktı diye ar ı. ma eJenere, 8 talrğı çekiyorsunuz? du: Ve ilave etti: 

'E... !lrn~/jmcaya kadar... ~n~ma da dahil edilemezdi. Diye gece bekçisi sordu. - Peki dostum, opideldoku - Şimdiye kadar Vente 
'E · b k d · t d Vapur Krzkulesi önlerinde ma- ~ ıtanın eline geçerse mu- D" .. t ed nber' tecrübe ettiniz mi? grin yağını kullandınız mı 

bıı-.. 81 u ·a ar ış c sonra a nev,.a "-'apıyor dümen kırıyordu. hakkak smıfınm tayı'ni husu. - o. sen e ı ... ne k 'f l 
'ctkıl) gidiyorlar. .. J ı müthi§ şeydir bu menhus has- - Aman dostum bana hiç QO sı a ıymL<; ... 
'b Rüştü baba; ellerinde Mili .~i.ı: sunda güçlük cekilirdi. talık ... bı'r kere ı'nsanı yakaladı d b h . E- C il NEJAT 4\efık beyden ne hab r? çük medlllerini sallayan gozu O .. .. ·f l on an a setmeyın... ger a. em 
~ Onu sormayın. Zavall n. ya lı uğurlayıcı!nra dalmış bakı. çııncu sını a mensup o an mı artık tamam. lelade tereyağ kullanmı~ olsay. ::::::::::·::::::::::=:::::::::::::::: 
'ıa 'ağızın hali pek feci Mühtiş yordu. bu hırsızın ne maskesi, ne s'i- - Yılan yağı kullandınız dım, belki dah'a fazla fayda gö :: Doktor Hıfzı Bakım 
~ ll ve işkence İQeri inde . E ri · omuz b ma dokundu yalı gözlükleri, ne de kauçuk 1 mı? rürdüm. ı :: Dahlll.)c mUtcba89m 

B::ışını çcvird. eldivenleri vardı. Ynlnızca elin Diye hasta merakla sordu. _ Doğru .. ilaçla~~ . hiçbiri ii Tnksım: ~ıım1ıane 
11.11 ,l<urtanımasma çalı ılmryor 7 D~~a .. Çabuk uzaklaş. c:Le bir rovelver tutuyordu. Ya. - Tonlarla.. fayda etmiyor. En ıvısı unut. :: Olln ur Ap. 
ıı Kendını topladı. l..l-ki "k' . _ .;ı • d :: Her·rrUn •. ,.,.1 ..... 

K d Caf rd 
vaş yavaş so ac"\ ı ıncı ouaya p Ç · k l:: · · · •• .. b L"<:'n &onn 

ı a-rsın a er va ı. d w • • k t K'' - eki iselum haplan? ma ve unutma. ıcın e ıç. :::::::!::::::········~··········--··· .. 
~~ '"r halde elimz kolumuz Caf"r on•ın ınaiyctinde ve biz- ~gru. gıttı, apıyı. ~ç ı... u • - Senelerdir yutuyorum, mek. Haydi kalk gıym de ······················--·-· 
~ 1 dunnuyorıı-ı. mı.:tınde çalışan bir adamdı. çuk bır gece kandilı odayı ay. fakat para etmiyor ki .. finke1. şu köşedeki meyhanede bir 
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yoğlu İstıkllı Caddesi Elhamra 

Apartmanı l Numarada 
t ı ı:-Un öfl<'di•n sonra 7 ye kadar 

lttııne en ağrr bir imtihan - Kim civledi bunu nana.. kuruk ecıya.nr vardı. - Geceleri ... tam jş zama. - Haydi canım atla yatak. 
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~ <J ~(ce, bu hndıse ) ıldmm 
'lıı}'c\z·dı tcna halde sınirlendir
·Jq~tı B raz sonra sağdan sol
~tib ~elen habcrlerd bir l.aç 
~ "tç:nin yol iistünde Ali 
, ~~ ndan kahbecP vurulduğu 
·~d·1Iİliyordu. Dernek ki, müh,1 Ali, Martayı kacırmak icin 

1"1'18~.tertihat almış ve bu yüz. 
~ ........ ltçok kimeelerı·. kanına 

Telelon: t2%tN 

yl§ti. 
~~ Jldırrnun o gece uykusu 

. tı v .. · ezırıne: 

~ "':" ~u kadını ) rm Edirneye 
·~rın! 
~ ıye _emir ve .. di 

\ !1csı gün derhal hazırlanan 
·l~Scra kafjl ile M t yı Niğ 
~ ı;~ Edirneve l·ndf"rdı r. 
~ · fılr.}<> 1 ıldırımın emin 
Ctandanhınndan Hüsrev b y 

!ti IJtir:"tk etmi ti. Hı .... rev bev 
" ~ünlerde hastnlanmıstı .. 
' ..::l.:ı çok vorgun va"'J ve • 
t "elundı .• istirahate ınuh-
l. Y ıldınm ona: 

- c:: n de bu kafileyle Edir. 
n ye gıt.. yolda Martaya dik
kat t. Onu sana teslim cdiyo
mm F.dirneye varır varmnz 
nrava bırakırsın! 

Dedi. Marta erte i s; hah ha 
z.ıı '.m, kafile ile yola çıkaca. 
gı 11 anlayınca şaşırdı. O, padi. 
sahtan • ne de olsa bc.-ıden şüp 
he.lenmi.c;tır diye - bir ceza u. 
muyoıdu. Maamuf1' Marta 
her zaman muhitini 1.rndisine 
r·n::hrmasmı bilirdi. Podi aha 

d ı: 
- Benim bu i te hır suçum 

yok. Onunla hcr;ber k çmak 
isteseydim. Alinin yapmak i -
tediği cin<ıyeti haher 'er r miy. 
dimi 
Demı ti. Mart.ayı bir ata bin 

dirmı ler ve atı fazla tiÜrÜp ka
filed .. ,, uzaklaşmasın diye, atın 
arka hacağma köstek vurmuş
lardı. Marta Tuna boylarından 
Edimeye hareket ed,.rken bir 
daha bu tarafa dönmiyeceğini 
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biliyordu. 
- Artık vatanımdan eb -

diyen aynhyorum .. diyor ve i
çin için ağlıyordu. 

MARTA FDlRNE 
YOLUf A .. 

Hüsrev bey, yolda Marta. 
nın yanından ayrılmıyordu. 

Bır ar .. ık atları yanyana 
gideJ ken, Maı ta, Husrev beye 
sordu: 

- Padişah Niğboluda çok 
kalacak mı? 

- Zannetmem.. yeni ni
zamlar kurduktan sonra done. 

cektir. 
- Ne zaman döneceğini 

tahmin ediyorsun~ 
- Belki bir ay sonra .. 
- Edirneye mi dönecek .. 

yoksa ordusunu Biznnsa mı 
götürecek? 

- Böyle bir karar: yok a. 
nuı... bu, belli lmaz. Belki de 
Bizansa gitmeğe karar verir. 

- Ünümüz kıştır.. Biznnsı 
muhaeara mevsimi geçmedi 
mi? 

- Hayır. Maamafih padişa. 
hın hazırlık yapıp gelecek ilk. 
baharda Bizanı:: iizerine yürü. 
mesi de .muhtemeldir. 

Birkaç dakika sustular. 
Hiııırev bey Martadan şüp. 

helendi: 
- Padışahm Bium a gidip 

gitmemesi seni neden aluka
dar ediyor? 

- Doğan bey l~İ7.anstan 
bahselmişti de. 

- Ooğan bey senmle böyle 
şeyler konuşur muydu i 

- Bana Bizanstan ok hah. 
ederdi. Amcaın prens Mirçe. 

nin kardeşi de Bizant-1a otur
duğu için, bana sık 11< onu so. 
rardı. 

- Vay! Bizansa ıltica eden 
Antonyo, prens Mırçenin kar.. 
rlesi midir? 

- Evet. Onun karde~idir. 
- O halde Antonvo clıı se-

nin amcan değil mi"! 
- Evet. Fakat onlaı iivey 

kıude.,tirler. Ben Anfonyo ile 
dargımm ... ki.içüktenheri ken. 
disik~ konumıam. 

Hüsrev bey birdenbire gül. 

meğe başladı: 
- Mirçeyi çok sert, inat 

bir adamdır derler.. kendisi 
tanımam. F akal, Antonyo il 
Bi7ansta iki kere görÜ§tÜm 
Çok iyi kalpli, terbiyeli, misa 
firpeNer bir çelebi. 

- Yabancılara kar§ı 
dir. Fnkat, akraba~ını
çok tıasindir. Kimseye 

öyle 
karıı 

it ima 
etm~z .. y.tlnrz kendine güve. 
nir . 

-Mirçe ile neden bozuştu. 
i r? Bizansa iltica edeceğine~ 
Mir e ile anlaşıp memleketin. 
de rahat rahat otursaydı femıı 
mı ederdi? 

- Mir~e onun vücudunu 
ortadan kaldınnak i tiyordu. 
Onu kendisine rakip ~örüyor~ 
du. ntonvo bunu s~nce kaç 
nuı<YA mecbur olmu~. 

Konuşa konufa yürüyorlu. 
.. 1 

(Detııım. mr) 



Gı11ınmenin sılılıat üzerindeki rolü 
Erkeklerin kıyafet-

Ateletizm seçmeleri 
İstanbul bölgesi atletizm ajan

ıf:ında.n: 

6. 7. 941 tarihinde yapılması 
mukarrer bulunan tstanbul atle • 
ti;mı birincilikleri seçme müsaba
.·rnlrı havanm fenalığından dolayı 
12. 7. 941 ta.l-ihine tesadüf eden 
cumartesi günü saat 14 te Fcner
bahçe stadında yapılacaktır. Bu i
tibarla 3. cü, 4. üncü kategori at
ietıeri 10. 7. 941 perşembe günü 
a.kçam.ma kadar kayıtlarını yaptır
maları rica olunur. 

8-7-941 
12.33 Türkçe 

pllklar 
12.45 Ajans 
13.00 Türkçe 

pllklar 
13.115 Karışık 

program 
18.03 Orkestra 
18.30 Memleket 

post&ııı 

19.45 Fasıl sa$f 

20.15 Radyo " 
zeteıd 

20.4:5 Şopeııdd 
parçal&t 

21.00 Ziraat t.r eri çok fenadır ! vlml .J 

21.10 Ha!lf fV 
21.30 oKnuştılS 

21.45 KlUlk Bugünün sıcaklaıında her 
taraf cayu cayır yanarken göğ. 
sü, !:>ağrı açık gezen kadınları 
kıskanmaz mısınız? Oyle ise 
çok muhafazakarsınız.. Kadın
lar naoıl günden gün~ iktisadi 
vazıyetlerile mütenasip olarak 
kıyw~t!r.rni değiştiriyorlarsa, 
biz erkekıer de kendimizi biraz 
sıhhi ihtiyaçlara uydurmağa 
mecburuz. Erkekler kıyafet iti
barile kadınlardan daha çok 
muhafazakardırlar. Çünkü ka
dın elbiseleri modelleri her da. 
kika değiştıği halde, erkek el. 
bisel~nin modelelri yıllarca 
degişmez. Biz erkeklerin ka. 
dınlara nazaran kıyafetleri pek 
can sıkıcı olduğu halde bir 
türlü boynumuzu, kollarımızı 
göğsümüzü havaya, ışığa ve 
güneşe açamıyoruz.. Dar ve 
kapalı yakalar içinde ım:aktan 
bayılıyoruz. 

Maamafih son zamanlarda 
İngilterede erkeklerin de kıya. 
fetleri düzeltilmiş ve havadan, 
ışıktan istifade edebilecek şekil 
de açrk elbiseler giymeleri ka
bul edilmiş ve bu fikri bilhassa 
doktorlardan biri kuvvetle mü
dafaa etmiştir, doktor bu işi, 
hem sıhhi, hem tıbbi ve hem 
de fenni ve içtimai' noktalardan 
tahlil etmiştir ve bu f~kir Avru. 
panm bütün devletlerini dolaş. 
ınış ve kabul edilmiştir. 

Profesörlerden biri elbise 
maksat ve gayelerini tetkik et .. 
tikten &:mra bu işi şüyle hüla. 
sa ediyor. Vücudumuzu sıcak 
hıtmak, yara, bere, gibi toz ve 
sair şeylerden korumaktır. fa .. 
kat medeni insanların nazarın
da pek büyük yer tutan başka 
sebeo ve maksatlar da vardır. 
Mesela: Bu işi güzelliği arttır. 
mak, herkesin içtima\ derecesi. 
ni tanımak vücuttaki kusurlan 
kapa:nak gibi de kabul edilen 
fikirler doğrudur. 

Eğer elbise giymek usulü 
kakhı ı!sa hakikat bir milyone
rin vücudu. bir pehlivanın vü. 
cudu yanında pek biçare, ihti
yar hir prensesın vücudu da 
genç bir çoban kızının vücudu 
yanmda gayet tabii olarak pok 
gülüne görünecektir. Bütün ta
rihi devirlerde hakim!er, ruha. 
ni reh•ler, padişahlar, krallar 
hepsı elbıse ve kıyafet ile ken
dilerine ~irer ihtiram mevkii 
temme çalışmışlardır. 

Elbise ve kıyafetin ba,lıca 
vazifesi hemen hemen bütün 
kadınlar için cazibelerini arttır. 
mak gıpta, haset ve tRkdir et. 
mekten başka bir şev değildir 
MütemadivPn hiribi•ini takip 

Onu ışınde tutmak ıçin artık 

pek kuvvetsiz bir parçası kalmış 
esk· dostluklarmdır- bahı::ıetti. 
Hatta Bismarka tc>krar bir 
mesaj yollayarak Ht'rbert'ir \•a. 
zifesinden ayrılmaması ıcir. onur 
üzerindekı nilf uzunu kullanması 
nı ondan istedı. Fakat ihtiyar a· 

, dam ımp"-l'"atora şu cevabı yol 
ladı · ·•oc:rıunı is~at ı re.ıit etmiş. 
tir.,. E~et HerbPrt vazıf esin: 
terketmemı~ olsavdı başına ıı:ele~ 

cekler vardı. Bısmark her zamar 
kendı çekildiği zamaıı oğlunun 

kendi yerinde knlmcısırı• istemiş. 

ti. Fakat mevcut mücadele şart· 
lan içinde şeref her seyden p.-. 
tün ~elivordu. ~mnh·etten je .. 
Fakııt Bic:markn düsmanlarnın 

üzerıne saldırd•;; Rus muahe
desini her qeye raenıen kurtar· 
mak içın Bismark oğluna bir 
hafta daha işinde kalmasına 
mllsaade etti. Herbert impara
tora Chouvalov'la Bismrakın ye. 
rini alanla Rus. Alınan muahe-

eden ve değişen modalarda bu 
işe fazL .. i1e yardım etmektedir. 
Kadır.m bu tabii istek ve arzu
larını tatmın etmek için ma
ğaza sahipleri.terziler ellerinden 
gelen bütün maharetlerini sar
fediyorlar. 

Bugün vücutlarımızı sıcak 
tutmak, harici tesirlerden koru 
mak ıçin değil, sırf göz kamaş
tırmak veya karşılıkL cinsi ca. 
zibe meydana getirmek ümit 
ve gayesile sarfolunan paralar, 
evlere, şehirlere, parklara, 
bahçelere verilecek yerde ter
biye ve tahsile verilse dünyada 
insaniyet lehinde büyük fark
lar görülür. 

Kadınların yazlık modası bo 
yun ve kollan açık bulunduru. 
luyor .. Eskiden giyilen ipek 
çoraplarla yalnız ayak ve to • 
puk.lar diz altından itibaren ha 
fifçe kapanıyorsa da bugün ka.. 
dmlanmrz bunu da ltaldmruş .. 
kırdır. 

Elbisemiz ne için ince ve ha
fif olmalıdır? 

Elibesimizin kumaşının han. 
gi.gi cins liflerden olursa olsun, 
hiç ehemmiyeti yoktuı. Y slnız. 
ca iş o liflerin dokunma tarzın. 
·:ladır. Çünkü vücudumuzu sı
cak tutan kumaşın lifleri değil, 
kumaşın aralıklarına dolan ha
vadır. Hava harareti pek az ta. 
~ır. 

Yün kumaş aralıklarında pa. 
mukta., fazla hava saklanır. 
Çünkü pamukta lifler biribiri. 
ne yapışık olduğundan hava i. 
çin az aralık kalır. 

Suni 1pel{ sıhhat için lazun 
ı§ıkların geçmesıne halis ipek
ten daha müsaıttir. Dokunuşu 
seyrek bir kumaş nasıl daha 
tazla havanın girmesme yar • 
dım ederse suni ipek de ışıkla. 
rın geçmesine o kade." müsait
tir. Halbuki giyilmesı adet e
dilmiş olan çamaşır veya elbi. 
senin iki veya üç kau ışıkların 
geçmesine tamamile mani o. 
lur. Kapalı pencere camların • 
dan ışık alan ev içinde, duman. 
h, bulutlu ve yağmurlu hava. 
da yalnız yüz ve eller açık kal. 
mak üzere giyilen elbiseler bu 
faydalı ışıkların vücuda girme. 
sine meydan bırakmaz. Halbu. 
ki bu ışıklar vücuda çok fayda 
lıdır. insanı verem olmaktan 
çok muhafaza eder. Bunun 
ıçin luzumundan tazıa ağır giy. 
dirildıği içindir ki çoc•ıklar kı
şın hastalıklı olurlar ve yaz gel. 
diği zaman iyileşir. 

Vücudumuzda sıcaklığı sak. 
lamak için ağır elhiseye de. 
ğil, dokunuşu arasında havayı 

. 
desin: yapmayacağını bıldırd:-
ğıni haber verince: imparator 
bu •ahrirntın bir kenarına ' 'ni· 
çin ?" diye yazarak bunu gen 
yolladı. Yalnız bu söz ımpara.
tonın B•smarkın Avrupadaı>: ı 

kudretinden ne kadar haber~z 
olduğunu gösterır. 

Bug'Ürı artık hem biraz şaşır
mış hem de endişeliydı. Herkese 
harici politikada bir değişiklik 
olmadığını göstermek için Her
bert'i yerinde alıkoymak istiyor. 
du. Birdenbire büyük bir korku 

saklı tutan, yani havanın gir. 
mesine mani olmıyan elbise
ye muhtacız. 

Serinlemek kin de elbisemi. 
zi açarız. Havanın cereya~ını 
temin ederiz. Demek ki soğuk 
veya sıcak meseldi ha vanm 
hararet derecesine değil, ecre • 
yanma bağlıdır. işte bu nokta 
ya soğuk havada bilhassa dik 
kat etmek lazımdır. 

Giyeceğimiz elbiseler ancak 
soğuktan yüzümüz, ellerimiz 
morarmıyacak. vücudumuz 
titremiyecek kadar ince olma
m.ak lazımgelir. Vücudumuz 
iç uzuvlarının vazifesini yap. 
mak auretilc sıcaklığını saklar 
k.cn bacaklanmız. boynumuz 
ve yüzümüz gün~in ışığın. 
dan yayılan ışıklan cildimi
zin tamamile saklıyabileceği 
~ide açık olmalıdır. Bu ışık 
lar cildimiz altır. daki binlerce 
ve yüz binlerce hücreler üze
rinde aksülamel meydana ge • 
tirir ki bu aksülamel sıhhati. 
miz için lazımdır. Yine bu sa 
yede yaralar iyi olduğu gibi, 
veremden, cilt hastalıkların
dan ve alelumum müzmin 
hastalıklardan da korunur. 

Ağır elbise uzvıyetimizin 
sıcaklık meydana getinne ih -
tiyacmı azaltacağından pek 
zararlıdu. Çünkü bu şekilde 
uzviyet sıcaklık meydana ge .. 
tirmek kabiliyetini azar azar 
ltaybeder. Halbuki maddi ve 
manevi sıhhatimiz sıcaklık 
meydana getirecek faaliyete 
baglzclır. Ancak o zaman i -
tihamız açılır, neşemiz yerine 
gelir, akciğerlerimiz, midemiz, 
kan dolaşması velhasıl bütün 

lazım olan yaşamamız ıçın 

vazifelerimiz intizama girer. 
Yalnız ihtiyarlarla kuvvetli 

heden harekatı ile vücutlan. 
nm sıcaklığını arttırmıyan 
zayıf ve kansızlar ağn ve çok 
sıcak tutacak elbiseler giyebi .. 
lirler. 

Çocuklann elbiselerine çok 
dikkat lazımdır 

Küçük çocukları ekseriyetle 
lüzumundan çok giydirirler. 
Onun için yukarıda söylediği. 
miz gibi vücutlannın tabii kuv 
vetlerı azalır. 

Vücudunun meydana getir
diği sıcaklık derecesi düşer, 
çalışınaları kuvvetaiz kalır. 
Çocuklara lüzumuncian fazla 
ağır elbise giydirmek, odaları
nı lüzumundan fazla sıcak bu
lundurmak ekseriya sakınıl. 
Ml'>k ıstenilen hastalıkları, za -
rarları getirmeğe vasıta olur. -

Fakir çocukları hastalıklardan 
koruyan sebeplerin en mühim 
mi sokakta ve açık havada oy 
namak mecburiyetinde bulun -
malandır. Zengin çocukları 
ekseriya bu işten mahrum ka
lırlar. Çünkü onlar nazlı büyü 
tühnek yüzünden zayıf nev
rastenik olurlar. Sıhhatli do. 
ğan çocuklar adi kurd yavru. 
lan gibi keneli hallerine hıra • 
kılITSa bunun bünyelerinin 
kuvvetli olmasında pek büyük 
tesiri görülür. 

Çocuklara yetişecek kadar 
yiyecek vererek onları küçük. 
ten açık havaya alıştırmalıdır. 
Yaz, kış mümkün olduğu ka
dar sık, çıplak olarak güneş 
banyosu yaptmnalı. Hava iyi 
oldu&u zamanlar açıkta uyu • 
mağa alıştırmalıdır , ne ka. 
dar çok ve derin uyurlarsa o 
kadar daha iyidir. 

Elbiseleri gayet hafif olma. 
hdır. Daha en küçük yaşından 
başlayıp yerde yuvarlanarak, 
kol ve bacaklarmı sallayarak 
neşe ile çırpınarak serbest be. 
den terbiyesi harekctlerile uğ. 
raşmalıdır. O zaman kuvvetle. 
ri, sıhhatleri tam yerinde o
lur. M~hur doktorlardan biri 
ışık ile havanın vücuda olan 
büyük faydalannı gozonune 
alarak eliyor ki: Temenni ede 
rim ki erkekler de kadınların 
hafif vücudun laznn olan kı. 
sonlarını lüzumu kadar ışığa 
ve hava alacak surettekt moda 
larxnı kabul etainle't, Mesela: 
Erkekler kadınlara bakarak, 
baş açık gezmeği, spor yakalı, 
kısa kollu gömlekler giymeği, 

çıplak ayak gezmeği kabul et. 
mişlerdir. 

Spor yakalı gömlekler hem 
zariftir, hem de sıhhi ihtiyaca 
uygundur. Çünkü ense ışığa 
karşı olduğu gibi açıklığı da 
havanın vücuda girmesine ya. 
rar. 

Tenis müsabakaları 
renıs ajanlığından: 

1 - Bölgemizin 941 yılı tenis 
birincilik müsabakalarına 19 tem· 
muz cumartesi günü ~anacak 
ve müsagaUala.r bölge kortlarında 
yapılacaktır. 

2 - Ahvali hazıra dolayISlle 
kA.fi miktarda tenis topu buluna
madığı cihetle bu müsabakalara an
cak ajanlıkça ayrılacak tenisçiler 
iştir8.k edeb~eceklerdir. 

3 - Yapıla<'a.k mü.'>&baka.lar: 
a - Tek ka.dınlıır 
b - Tek erkekler 
c - Çift kadınlar 
d - Çift erkekler 
e - Muhtelit. 

T. tŞ 

19.00 Yuva saatl 
19.30 Ajans 

prograııı 
22.30 .Ajans 

Beyoğlu Halk Sinemtı.ı 
l - lUaklne adam. Sert TekDJlli 

birden. 
Z - Doln dlzı;fn. (Kovboy). 
s - l.UlkL 

~-----------------,_.,., 
Yeni Neşriyat : 

İnkıla.p KUabevlnin neşrett!tl ~ 
kllsur sayfalık iki kısımlık şabdlr: 

NAMIK KEMAL 
Sadettin NUz!letin yazdığmr söytl 

mck eserin kıymetini lzaha kttidi' 

Fiyatı l:SO kııru;tur. ./ 

Şubeye davet 
Fatih Askerlik Şubesinden: ~ 

S . 5. Hs. Me. Dursun Oğ. .Ü it 
Top Dağ (lg78) çok acele §Ubeye Sil 
raca.ati ilAn olunur. 

. ' ' . 

F utbolculann giydikleri elbi 
seler en sıhhi elbiselerdir. Er. 
kekler için bu kıyafeti kabul 
etmek çok münasip ve faydalı 
olur. Soğuk havalarda bu kıya 
fete kısa bir pantalon bir de 
ceket ilave edilir. 

Dizden a~ğı bacakların, yü. 
zün, boyun, ense ve kolların 
açık bırakılması çok sıhhidir. 
Y alnI7 bunu gençlerın yapma. 

Kl.içüh Tasarrul hesapları 1541 ikramive p/Ôfl 

sı tr".ıvafıktır. Çocuklarımızın tJ 
bu usulü kabul etmesi her ~ 
halde sıhhi olur ve daha rahat ~ 
trr. Kadınlarımız gibi hiraz da 1 
kendimizi rlüşün.sek nek yerin 
de oiur kanaatindeyim. / 

• 

1 

• 
ı 

• 

KEŞll>.ELER . 4 Şubat. 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 lkin~t.eşrtıı 
tarthlcrlnı1e yap!.lır 

l® .ı akram releri 
&df't woo L.ııı. .., ıııuu 1 • • s 'ZMO.- • 

• 1000 .. - a0o<ı. - i.~ .. 100 • - 3600.- .. 
760 .. • ı:soo.- . ~cı • :Sü .. - 4000.- • 
600 - - ıooc ll(l • ıo • - 6000.- • 

• •• .....,- J'!' ~, • • ' 

milfJCl 
desini n:çın temdit etmek iıtt' 
rnedi;;imizı 50rtluğu zaman 1'e 
disine: Sizın gibi tir iıısan.~ 
topla da oynayabiiir fa.kat d~t' 
leri bir iki ile iktifa etmcl~ ~ 
ler. dedim. Bu iki başVel'~ 
bu mesele etrafındaki yegane YATI 

• 37 • 
hisseden impararor gece yarı~ı 
Rus kontunu uyandırtarak ken

disini ertesi gün sabah saat se
kizde beklcdi~rini bildiridi . 

::içi çarı katletmışler zanniyle 
~eceyi büyük bir korku içinde 
gcçırmiştı. Ertesi sabah impaı a.

tor onu bizzat kabul ettiği za
man bu en<l.i~.elerini yatıştırdı ve 
ona davetinin sebebini izah etti. 
Ve ona teminat verdi: "Prel'lısin 

istirahat.e çekilmesi projelerimi 

' değiştirmedi. Rus. Alman mua. 
lıedesını tekrarlamasını arzu e
diyorum. Rica ederi!Jl muahede
yi Kont Herbert Dö Bismark ile 

yeniden tem~i't ediniz ve çara 

devamlı dostluğumun temınatını 
veriniz.., 

Birkaç saat sonra çara mesele 
tel~afla bildirilmişti. Çar naz.ır• 

larını topladı. Nazırlar meclisi 
Berlinden daJıa tafsilat istediler 
ve tekrar nazırlar Petresburgda 

,YAZAN 

EMiL LUDVfG 

ıçtima ettiler. Muahede yapıla
cağa benziyordu. 

Fakat bu müd.det ıçir.rlc B1f• 

markm dfü;manları ve onun ter
ketmeğe mecbur kalmış bulun
duğu eseri tahrip etme!< Ü?.Cre 
ü~üne çullandılar. 

Yeni başvekil general Caprini
nin siyasetten anladığı yoktu. 
İhtiyar Bismark ona heyecaniı 
ve suratlı bir halde sokularak 
bu muahededen bahsetti. Capri
ni bunu böyle anlatmış';ır: 
"Bismark bana: 87 nin gizli mad· 

nuşmalarr oldu. Bismark t~ 
r\l'ıcaya kadar C;:ı.prini ile s) 

"' yerde oturdukları için öğle;, 
meklerini daiı 1a beraber yetxl ., 

. • tıl 
davet etmişti fakat Caprıll1....e; 
kere onlarla beraber ycw 

"bir kadın dahi söylemiş ol~ 
parator aleyhinde konuşul Ul f 
na bir ikinci defa tahanıJll ~ 

demezdim .• , diye daha ;t 
niçin bu davetlere icabet eUile 
ğini yazmıştı. 

Hem sonra da niçin J'i'!1119:, 

müracaat edecekti. Başka Ifl "-t 
hnssısların fikrini almıştı. f;' tı1 
la Voo Holstein'le konu.ŞJll~ } 

(Dewrr&•~ 


