
Erken 
kalkmak 

ifin 
yarısını 

bitirmek 
demektir 

Çorçtı nj:;"lr bir bomb:ndıman 
tel•erloğl yanında. 

dl.er dşcun: v 

j8p-o~~Çin 1 SARACOGLU, 
iş birliği LONORA ve 

ERLiN 
.Japonlnr Hong-Kong'<la nor 

mal hal atın :ı\ det cttihrini, Jinı:ı.
ııın 'e!:inir tesislerin tamir olun
du!rıınu hn~r veri~ orlar. llon:,:. 
E.onı:;'dıı, bir Japon h i1''fımet ada 
mı da Japon) nnm, son günlerde 
pek sonu k bir hal alan asl,eri 'n. 
zi)eti hııkl ında z.ihinlerde husule 
;clmiı.; oblJilecek 5Uplı.e ve mera
kı iznh, ılaha doğru u te\ n etm~k 
lüzumunu Jıic; ediyor. Ja.ıton res
mi mahfillerinin nıütaleasmı bfür. 
r.en bu beyanat!\ göre, Japonya i· 
c;ln en mühim ;~, ('in meselesini 
l.uih:tmektir. Çin mcSclcsi bitf:!r
tıe JaıJOny:uıın U:ı.nk Doğudn kar-
ılu"'maktn olduğu \'nzifenin onda 

&ekizi bitmi sayılınm~ ! 
Çin me ;-le.;inin h:ılli <le Japon· 

~~ ile (''n nr:ısınd:ı IJlr istirllği te
C"ı:oll'illllC hi:ı.fım go~termel te inıis ! 

.ıaponlnrm Çinlileri~ ao;kerlik 

--0-

T aymis yeni BQ§vekilimi
zin meziyetlerini 

belirterek 

" Türkiyenin bitarafhğı 
em arzu, hem takdir 
edilmektedir ,, diyor 

---0-

Berlln mablllle-
rinln mtltaıeası 

l.ondrn, 12 (A.A.) - Saraçoğıunun 

kabine reisliğine taylninl müsait bir 
şekilde ka~ılıyan Taymls gazelesl 
yeni baı;wekilln vntnnseverllğı ve ka. 
blliyeti hakkında vatandaşlarına ta.m 
bir itimat telkhı edecek slyn.sl bir 
maziye sahip olduğunu yazmaktadır. 
ŞUkrU Snrnçoğlunun siyasi haya • 

tını belirttikten sonra şöyle diyor: 
"1938 .Belgrad konferansından son. 

ra Balkan dcvıctıcrt hariciye nazır. 
!arı Snraçoğlunu dlnlemiı;ı olsalardı 

C Dernır.ı ~ linrC~e) 

Maltepe ve Kuleli 
askert liselerinde 

Yeni mezunlar törenle 
diploma aldılar 

- ' 

AKŞAM POSTASI 
ADRES: ANKAH.A CADDESİ \'AKIT YUUDU - IST.U-'BUL 

ingiliz tayyareleri 
2500 kilomel· 
relik bir uçuş 

1Japa1ak 

Danziğde 
Denizaltı 

(ezgahıarınz 
bombaladılar 

Danimarka sabl
llacie bir tezgiil da 

bombalandı 
J,ondra ıs (A.A.) _ B.B.O: 
İngiliz tayyareleri dün gece DanzL 

ğe kada.r uzun bir uçuş yapmı§lardır. 
Ağır bombardıman tayyareleri, 2~ 
kilometre mesafe katettn4ı1erdlr. EL 
kiden serbest şehir olan Danzlgde 
Atınanlar denizaltı tezgA.hlıln kur _ 
ınuş bulunduklarından Lnkaater ti. • 
pindeki bombardıman tayyareleri 
bu şebrC gök gürtııtüleri araaında 

hUcum etmlflerdlr. Tayyareler suıa • 
rnı kararmasından biraz evvel şeh • 
r1n Uatllne varml§lar ve Alman pro. 
iekt.örlerlle hava dafi toplarının P1 • 
detleri ateı;ılerl ka.r§t8Uld& bulutlarm 
altma tnerck çok alçaktan uçmU§ • 
lar, bombalarını deıılz 1nfaat. tez. 
gA.hlarma bırakmJOlardır. !Blrçok yan. 
gmla.rrn çıktığı gör!Umll§tür. Bu ba.. 
trekMtan biraz eve! do başka İng11l.z 
ıtayyareıerl Baltıırta. Danimarka l!abl.. 
!lin.de l!'J.ensburg tahtelba.hlr l.nşa.ıı.t 

JtezgAlılarma. hlktım (\~erdir. Tay. 
ıyareler 17 metreye kadar trwnt.ıer, 

;yangm Ve in!ilA.lt 'bombelarv atm:q _ 
~ardır. Btr tayyare o kadar alçalmt§. 
ıtır ki bir binaya çarpmıı;ıt vuifoelni 
:yaparak faakt hasara uğranııf bir 
tıalde lngııtereye dönmtl§ttlr. Tayya. 
ırc mürettebatı pilot mevkllne gir • 
ani§ olan h.ığla parçalarmı birer hatı. 
ıra olarak alıp ııaklamıı;ılardır. Bütün 
lbU harck!ttan 3 bombardıman tay. 
tyaresi rlönınemiııtır. 
1 Lon~ra, 1 S (A.A.) - Birçok tngi • 
iiz av uçakları dlln akşam i§gal al • 
ttında. Fransada bulunan Abbevllle 
!dolaylarında bir trene taarruz etmi§ 
lerdlr. 
Uçaklarımız hiçbir kayba ug-Tama. 

dan dönmUıılcrdlr. 

Şark cephesinden reııılmler 

Sovgelier 

iki şehri 
daha 

boşalttılar 

iki milyon asker 
20 zırhh fırka 

on mey an 
malıarebeslne 
ı,urak ediyor 

--0--

Almanlar T aganrog' da da 
tiddetli taarruza geçtiler 

Vişi, 13 (A.A.) - Almanlar Ta• 
sanre>;g'da taarruza geçmişlerdir. 

Londra, 13 (ı\.ı1.J - B.B.C: A'• 
mnnlnr Don meydan muhnrcbe!5İnc 
iki milyon asker, :.ıo zırhlı fırka ve 
hinlcrce tayyareyi iirnıüşlerdir. 

Başlıca miicndcle şimdi Bogoı;an et. 
rafında cereyan ccliyor. 

(Dt.-vamı S üncüde) 

KUNDURACILAR HEYETi DON 
AKŞAM AN KARAYA GiTTi 
Fabrikatörler deri renklerinin 

tahd·dine mani olmağa çalışıyorlar 
Ayakkabı tiı>lcrinin mümkiln tında. uç ki~iden mürekkebdir. 

olduğu kadar az deri ve kösele kul Ayakkabıcılar heyetinin ilk te
Janarak imali ve derilerin de ma~ları btanbuhla en az deri 
bir ksç ren~ i~ı gibi mühim ~·c? köSele ile hazırlanmış halk 
meseleler ba.5d:L olmak iizere a- tipi ayakk:ı.bılan , ·ennek ü~ 1k 
ya"1.abı s:uıayiinin umumi dertleri tl'lad Vekaleti ile olacaktrr 
ni hal için t~bbü-.~r yapacak o- 1\'iimlneler de gözönUnd.e tut.o-
l:ın a~·akkcıbıcılar heyeti dün ak lara~ en U~'~un ~~li bulmak için 

abasında haşa ~ıknmıyncaklannı 
anl:ımaları iı~rinc ha.. .. ı.n ) onara 
"'3Jllllnk istem leri bir miicldetten
bcrl g<ıze çarpıyor; fakat be~ se
ne<l'r eı neb i fil;• ır.a lmr ~ı Çi
n n hiıır~y~t \C istiklalini müdnfn
a eden rtlilli 'm\\'etlerin Lideri Ge
neral C.'"'l lfay Şek'iıı bu Jaııon 
ut zağına di,bnıesinlıı ihtimnli yok 
tur. Çin l\lllli Jlnreketi lnı>ilteıc 
ile Amel'ik~mın \·c Uu l·nıun s:ide· 
cc el altından l apal ıldil\leri hir 
) ardım ile dort sene<len fazla bir 
ı ıiıcldet Japon istiliısına kar • 
ı.ı miıc:ıdclecle mm arfnl•iyeUe de
\ ülll edtb;lnıi ti. • imdi reSm.!n 
<l inl anın en bül Ul• cle\'letleriıtin 
nıuttefild bulunuyor. ~imdi C.'in 
tcıpro ~ arı lızcrimlc Amcrikalılu. 
rın kendi Hut'arınd, harbe isliriık 
ettiklerini ~i.ırilyor , .,.. muhtnç ol. 
du·~u h:ırı) malzemesi yardımını 
hol bol n hl or. Çin hu~ ük ılünyadıı 
dcmokra.,ilerlc nkdetCl~i ittifak 
6:1;\ esinde JııponyRnın ezileceğiıı -
elen il:ı!ıt;ı.n teı·rid edileceğiıuJen 
\C o uzak ~:ırkta ,Jnııon tehdit 
'c t.ehlilı.~inc knti surette nihn)et 
'erileccğlnılen emin bulunuyor. 
Ulrine bu kndnr hlı~ült lmzlar ge 
~irrnı, olnn Çinliler hunlnrı fetla 
e.rlerler;e Jnı>onl:ı.rın aldatıcı \'nit· 
lerinc knpılırb r mı 'i' 

ve Harbiyeye 
geçtiler 

~am An'karaya. hareket etmh;tlr. s:ıayı 1edkık heyetincl!! toplantı • 
Jleyet ayakkabıcılar cem!yeti re- lar )'apılaea.ktır. 

(\'azı ı 3 ünrüde) bi Abdullnh \'ecdinin riyaseti a 1• Ayakkabıcıların Ankarada bu· 

ALO'Gv 1 KD .. MU .. RU.. BAŞKASINA 1 :;~!~;::.r:~!:~i::~~!;! 

Çinlilere, ya i.birliği t~lif 
c•lcn J:ıponl:Lr bu gayretlerinin 
bo<;a çıkııc:ı.ğını kendileri de bil.. 
nıcz ckğiilerdir. }"aluıt onlar !>u 
'esile ile Çin mesc' C'>ine neclen bu 
ı.adnr ehemmi) et nclililrini ,.e 
neden ln•!iltere 'c Amcrfkalılarlıı 
harbet mel,( en çelıiııdilderiııl imh 
,.. lcr ~ilıi ı.;örüıımelc hıtl~ orlıır. 

(Devamı S UncUde) 

ı rı 'e ko ele fbrıkator!arı bu nıev. 

S AT A N O O A C 1 ~~:~.~~Y~2!::::;:~~~~:e;. ·:~E 
l' t ememktcdirler. 

Ankarada 3 ay havse ve 250 
lira cezaya mahkum oıau 

Ar.knradnn bildi'":ldiğinc göre 
Etlbank od:ıcılarından Ahmet Sön~ 
mez, kendigj icin aldığı bir ton ma
den kömürünü, Polonyalı bir mü• 
htndise sattr;.~ı için Ankara Milli 
Korunma mahkemesince Uç ay hap 
se, 250 lira ağır para cezasına 
~rpııı:nı§iır. ' 

B!lndan başka Saman pnıarın. 
ca ı~üne~ m;,ğazası s--:ıhibi Hulüsi 
de, Ye:- j Mnllar,ı 3.it paUskalan 
fazla fıatln snttığı irin beş ay har .. 
se, 2nn lira pıır:ı. rensına ~:ırr• 

tır.lmışt ır. Ayrıca üç ay rlUkkf:nı 
k:ıpanncn.< ve nıa ı lar: müsadere 
ed.Ucce.kttt, 

Manş denizinde 
Alman tayyareleri 

iki ingiliz 
rr. uhribini 
batırdılar 

, (YMJSI 8 üncüde). 

Halk birlik eri 
K6mtlr eya na e. 

ıerlJıl tas ı 
başla ılar 

rELEIWN: YAZI lŞLERl: 28872 ll>ARE: :wno :(. SENE: 1.2 

Ağır i ç·ı 
iş .ger/erinde 

trol edilecek 
-

Yeniden 8 bin ağır işçinin 
vaziyeti tetkik edi iyor 

Ağır işçi kartı almak için yeniden 
bölge iaşe mUdUrlUğUne müracaat e. 
den ıanayi müesscselerlnln 8000 iı;ıçL 
sinin hakikaten ağır l§çl olup olma. 

dıklarını ta:>in ve tesbit için teşekkUl 
eden Irnmlsyon bölge iaşe mUdUrlU. 
ğünde bölge iktıaat mUdUrlUğU ve 

mllll sana.;1 birliği mUmcssUlerinln 
de ifUraklle toplanacak ve kaU ka. 
rarmı verecektir • 

VazlyeUeri tetkik olunacak işçiler 
filDdlye kadar ağır işçi kar.tr alma.. . . 
lngilterede 

-.ı-

ihtikarla mücadele 
şiddetleniyor 

Yabancı vurguncular 
memleketten çıkarılacak 
Londra, 18 (A.A.) - Dahiliye na. 

zırı Morison, hUk~metin kara pazar_ 
cılarla §lddetll mUcadeleyo karar 
dfğinl bildlrmlşUr. Nazır dcmlı;ıUr ki: 

1htlk6.r yapanların çoğu yabancılar 
dır. Yakında geniş ölçüde tnramıı. ha. 1 
rckel p lacak, vurguncular toplan 
mll kanıplarına gönderileceklerdir. 
Yabancı vurguncular memleketten 
çıkarılacaklardır. 

Aı navut lakla 
--()-

Muhtelif çevrelerde 
çarpışmalar oluyor 
Yugoslav çeteleri 

iki ltalyan tümenile 
yaptığı muharebede 

800 ili verdiler 
ltalyanların zayiatı gizli 

tutuluyor 
(Yansı 3 ün ilde) 

mııı olanlardır. Şlmdıyc kadıı.r ağır 

işçl kartı almış o ani ra gene ağır §. 

Çi kartı vcrilm ştir. Bu kartl rın ~ 
hJplerlnin \'azıyetl şimdi bölge ı c 
mUdlirlUğU tarafından iş ycrlerind!) 
)'&pılan ant kontroller Ue tel.kik o • 
lunmakto.dır. Bunlardan tabrlkala.rm 
verdikleri beyannamelerde gösteril • 
tdlği h:ı.lde I§ b:ı~ında bulunmıyıı.nlo.. 
rm derhal kartı a.lma.etı.k ve fabrika 
sahibi ile mUdllrtl do adliyeye verile. 
cektir. Bu kontroller ay scmun!l. ka. 
dar devam edecektir. 

MISIRDA 
--0-

lngilizler 
yeni. bir 
taarru2a 

hazırlanıyor 
~ 

çö 
• 
ımş 

Ava traı alılar
im alcie evz ·ıeri
nl sağlamlıyor 

Londrn., ıs (A.A.) - B.B.C: 
Garbı çölde çarpı,şmala.rın mikyası 

a.zalmı§, mlhvcrcllerln lmybetuklori 
yerleri geri almak için sarfettlklcrl 
gayretler bo,,a gitmiştir. 

Cephe §imdi Tclllllisaden cenupta 
Katnra b:ı.tıı.klıklarnın kadar uza • 
maktadır. Tetllllisa küçUk bir çöl 13.. 
tasyonudr. 

İngiliz hava kwctlcrl, dUşmnn mtı. 
(Devamı 8 üncUde) 

At ·arıı;lnruıdan ve d nlz müs::ıbakal::ırmd n ll•I rc-Rtm 

iSTANBUL DÜN ZE G' iR 
SPOR GONO YAŞADI 

(Y&.Zl9f G IDCt Sayfnda) 
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H A B E. & -Alrş pestw 

i!J@iefi ı _s_·o .... Nİllllİil ..... iiiİillliiiiiiliiiiiiliillilliiiiiiilİİİİİİİİiiiiiiiia 
balda tank uı 

t:Sulldıll 1V; Vakıt Katb&Uı 

Sfon~ll.11 

ti ... \lı..11 

ıı -yıııa 

ı ayııJı 

&.BONlll fŞ&B'lLA.BJ 
Tllrkiye Ecnebi 
H.oo llr. n.oo Kr. 

7JIO • H.00 • 
'.00 • 8.00 • 
uo • &.00 • 

Ilı sırda 
't.1 't" (Jlaltanb ı, iııaekJe) 

nahle hatl&nıı& acır dKheler.llldlr. 
ml§ler, Tobruktan Jıleraa Katruha, 
,giclen blr akoaa7a. laabetıer k&J'd9t
ıml§ler,•b1rçok mavnalan huar& ut! 
ratmı§lar, blrt<>k topçu etradmJ d& 
öldllrmtl§lerdl.r. 

İngil.lz han kllYfttleırinln JlUcU .• 
muna uğrıyan mihver· nakliy• t&yya..:. 
relerindeki efrat, otom&tı.k allllılarl& 

Mısırda 
kabine 
faaliyeti 

Ş.-Jl cepbealade 
" <Beitarah 1 nclde) 

.Muharebe meY.darunın merkezin. 
.,de Almanlar~rtha Cazla yer.,kaı.an. 
~mı~ar, şipıool .ıu.~Ula da yenl kova 
· w:tıer ~~dniişJerıdir •. Almanlar, 
bugüne. kaidaf$ta'1klıınnın 'üçte biri. 
ni ~e~t~ıi~J:!d'ir. Alınanlar, :kat'l 
bir. netice alınM;: için gayretlerini 

S:E!l!I ____________ , taarruzu defetmek istem~ler• ' de 

Jtalalr.e, , ıı (A..A.) - İki g\l.nlük 
1ıtı: durıunluktan .oııra cuınarteel 
gün~ l<ablne faeliyetl tekrar ba§l& • 
111l§lır. Bafvekil Na.haa paşa. kral Fa. 
rok tara.fmdan kabul edllmiş ve V&.. 

.IQ>et.in gell§iml hakkında krala aa. 
!lat verml§tir • 

. en ıbü.~k derecede arihrm*lerdır. 
Röy:ter muhabiri, Don nehrinin · Ala 
man cc.sellcıiyJe .dolu!olda8unu fa. 
kat varlyelin ,.~im olda~mu ~ bi]ı, 

diriyor. 

arkta ve Mısırda 
daram 

Şarkla Al.ma.llJar, MUJJrd& İngiliz. 
!er te§ebbt.l.ltl .Uerlnde bulundurmak. 
t.adırlar. A.lmıuı tebllği cephenin ce _ 
nup kesiminde piyade tümenlerine 
mensup seyyar blrllkler ve mUfreulo 
rın çekilmekte olan Sovyetıerl dur. 
mııdan taklp etmekte olduklarını bil. 
dirmlfUr. Me.VZll mukavemeUer her 
tarafta imha edllmiaUr. Roılto! ve 
Kafko.sya r:a>ıUtnfıa birkaç limanmda 
nııltcrt va atratejlk hedtıtıer bomb& • 
lanmıatır. 

Voroııc,f!n §imali garb1ı!lnde dil§. 
manın kendlnl kurtarmak ~in yap
Uğı taarru.zlar d!ln de hiçbir netice 
\•ermem1ftir. Bu muharebeler eaııa.. 
mnde tayyarelerin de yardımiyle 63 
d~an tankı tahrip edUml§Ur. • 

Orel'ln §lmDJ ve §im.ali garbtalnde
k ı 111!.hida dtlşnan mtıhlm mlktarda 
pıyadı kuvvetleri ve t.ıı.nklarlıı. taa.r. 

• nu:larmı tekrar etml§tır. Bu taar. 
ruzlar çetin muharebeler neticesinde 
tayyareeJrln yardmı1'1e ~eri p!laktır. 
tlllm~tnr. 

Volkof cephaaılnde cın,,ma.n taarru:o
ıarı akim ~ ve Bol§evikler bQ. 
)ilk ka)'IPlara uğramı§lardrr. 

11 temmuz gUn!l Sovyct hava kuv, 
~etleri n tayyare kaybetml~erdl.r. es 
tayyıı.rem.Uı kayıptır. 

Bir So?yet ek ubUğinde Alııianl&. 
rın Vonmej kesiminde çarpışmal&ı'& 

taze kuvvetler aolrtplrıarı bllcllrilmek 
lcdlr. Blr keıılmde 19 Alman tankı 
ile 8 top tnhrip edilmiş, 300 Alman 
askeri 6.ldllrtUm~ttıt'. Ba§ka bir ke. 
slmde bir Alman taarruzu cımasmda 
600 uker öldllrlllm~llr. Rayterln 
Mo.skovad&ld muhabiri Rusıa.rm Vo. 
ronej nehri mlldafa& ballarında inat. 
la dayandıkla.nnı bildirmektedir. Fa. 
kat ban nokt&larda vaziyet ciddidir. 
l{ızıl Yıldız; gazetc.slnln verdiği ha _ 
bere g!Sre, Alma.ıılar Don nehrinden 
)cnl Jtu.vveUer geçirmek fçln eumar. 
•esi gtlnU çok çalışmışlardır, B!lttln 
Berlln ga.zeteıerl doğu cephesinde ka. 
zanılan büyük muva!faklyetlerln le. 
slrl altındadırlar. Doy~ Algema.yne 
Çııytung gar.eteaı diyor kl: 

Dllp&nm, bu kmmln mUdB.fa&Sl. 
na verdiği ehemmiyet Timoçenko. 
oun Voronej kesiminde muazzam kuv 
\'tUer toplam!§ olmaıılle de sabittir. 
Uman orduları başlqımandanlığının 

f ' r rdlğt rakA.mlar bu kuvvetlerin bil. 
yU\tlll.ğU hakkında bir fikir vermek _ 
tedir. Bu rakamlar ayni za.mandtı Al. 
man yarma hareketinin ne bUytlk 
bir süraUe yapıldığını da bollrtmek.. 
tedir. DUııman, kendlnl bu yarma 
hareketinin neticelerinden kurtara • 
mo.mI§tır. 

Volki§er Bcobahter gar.cteııi ise 
§öyle diyor: 

Son :rnuvaf!aldyet.lerln ehemmiye • 
t.ır.ı bUyUk o!lmuıu ile kavrayabl.l • 
nıck için krtaıarımızm yarıp zapt.et. 
t!klrrl Sovyet mlldafaa ırlslemlnln 
umumi ntyetfıll gö~Une getirmek 
ltumndır. Bu zaferin chemmlyctı alı. 
nan eııfr sayısı ile ve bll.haıısa. elo ~
çlrllen btıyUk malzeme yığmlarlle de 
ınl&§tlm&ktadır. Filhakika d~man, 
kaçarken muazzam miktarda malze • 
me terket.ml§Ur. :Sovyetıcrtn kıı ta. 
arruzu Ue bu taarruza karaı lzyom. 
da ve Ha.rkof ccphCJJlnde yapılmıt o • 
ltuı teatrU mukabil barekeUerlnln 
verdiği nclieeler tlmdi belli olmakta. 
dtr. Bu suretle Sovyet başkumandan.. 
lığının, biç acımaksızın ve dU§tlnmek 
sizin bilytlk asker kUtıelerint ate,ae 
atan tabtye usulli ile Almanlamı 

::ark ederinde tatbik ettikleri d~!ln.. 
eell ha.rı> UBUlQ arasındaki ınrk da 
daha Syf anlqılmaktadır. 

~ırsmDAKI' VAZIYET: 
!ılımda ~bbllsl1 ellerlnc:ıe tutan 

lnı;ill%1erlD C!UnkU tebliğlerine g5re 
aralarında Avustralyalı ukerJer de 
bulun&Jı 1ııgWJs kıtalerı Telebl.sa 
'batmn& doğru yaptıkları ilerlemede 
ele geçirilen mevziler sağlanıanmı~. 

tır. 
lkt binden fazla ~Ir alınmıştır, 

muva.ttak oıamamı§lardır. Uç nakli. 
ye tayya.resi • dll§llrlllmUş, blr çoklal'lf 
dıı. hassra uğratıınu, ve tayyareler Ak,t&ma doğTu kabme ukerl dbr. 

mn mUzakerc1lçln topla.ıımıJlır. MU.. 
d&fa& nezaretinde mtld&fa& na.zm ile 

~ 'kurmay başkanı ve ln~illz a.sker11'e. 

geri d6nmll§lerdir. ' 
.y. ~. 

Kahire, ıa (A.A.J. - Böyt~ 
1lll8t mubab'2'lnden: 

DUn ak§am eephedekl durum §Ö1-
le hulA.sa edilebilir: 
Şimal keslml: Avuatr&lya ve mut. 

tetı.k lkuvvetleri, ikl bin ltaly&n Mir 
ettikten ve 18 düşman tankmm t&h. 
rlblnl tamamlamak aureWe istedikle. 
Tini ele geçirdikten sonra §imdi dar 
blr çıkmtıdakl mevzilerini sağlamla. 
makla ınetıguldUr. 

Merkez keıılmt: Diln bu keııimde 
zırhlı kuvveUer ara.ııı:nda kayda de • 
ğer ehemmiyette blr çaı-pı~ma oın.1a. 
mI§hr. İkl tarafın tankları blrblrle • 
rlle S.arfılaem~kta ise de mUttcflkler 
seçe()Ck'lcrl en müsait .z&ına.nda taar. 
ruza geçmek lçln fJrsat kollamakta • 
dırlar. 

Cenup kesimi: Dün bu 'keSimde pek 
u faaliyet olduğu bildlrilıni~Ur. Düır 
mn.n mevzil taarruı::ıar yapmak tak
tlğ1nl terketmlg gibl görünmekte n 
be.lk1 de kuvvctıerlnl merkeze doğnı 
çekmek glbl bir t~ebbllall tahakkuk 
ettlr:meğe çalı§maktadır. 
Mmıo1tnlnln §ahsan çöld~ bulundu

ğuna d&lr olarak burada ııırarıa de. 
veran eden şaylalarm doğru olabile
ceği sanılıyor. 

Kahlredekl bau mUJ&hitler MU80. 
llnlnin ıblzza.t nıuwfer ltaıyan ordu. 
larmı lııkenderiycye götUrmek UmL 
dlnl besleml§ bulunduğtı dll§tlnceaiDf 
nerl atırmoktedlrler. 

Malta Ozerlada 
hava ıaaııyetlarl 
Londra, 13 (A.A.) - Malta adaaı 

Uzcmde ııon 2t u&t zarfında dU§Q .. 
rute.n dll§man uçaklarının ııayur 'l 
llradrr. 

• • * 
Malla, 18 (A.A.) - CwrtlLrle.at ~ 

nU Maltaya karaı yapılan batka bir 
akın eıınasında Uç Alman avcım dtl • 
ıtırülm~ \'e b&§ka dllşman uçakları 
hasara uğratılmıatır. GUndUz dU§UrU. 
len dilJjmau uçaklal'ftın sayısı altıyı 
bulm~tur. 

Güzel Sanatlar 
Akademisi 

yeU §etil general Naplor ve b&§ka 
. ytlluıek §ahsiyetler aruında uzun 
görü§nıeıer yapılml§tır. Ba§vek.Aletin 
na.zırlar meclisi :nezdlndeld murabba. 
eı ve Mıaır hUkGmetl ile büyük BrL 
tanya elç1l!ği araamda irtibat subay. 
lığı vazlfealnl yapan Oeman I>&§& 

ga.zet~cllere '§ÖYie demiştir: 
Son alınan haberler lyidlr, 1ngıli1. 

ler çölde vaziyete hlkim bulunmak. 
tadırıar. 

Man, denizinde 
Berlin: lS. A.A. - Abnan Baş 

Komut.anlığı inciltere cenub kıyı
sı açığnub İngiliz harb gemllerin.e 
~ı ha.fit Almu sava.5 uçaklan 
te~kili tarafmdau ;yapılan taarruz 
hakkında. fôU mül.1mımfm malumatı 
,·ermektedir: 

Dün saat 17.SO da Alman ~.ak.. 
lar1 bir k~if taarruzu esnasında 
Mang denizinde Dart.mouth•dan 
taknben 5 kllıwetrc 'ltl'.akta. bir 
kruvazör ve bir çok muhriblcrdcn 
~ürck.kcp bir düşman harb teşki
line rutlaımşl&rdtr. Dlişman gt• 
n"'.!leri :ecnub lba.1.r jstikametind e a. 
~r yolla h:ıreket etmekte idiler 
;.tWıriplcr harp hattı nizamnıı ttı~ 
kip diyorlardı. Saat 15 i ı 2 da • 
~ka geçe Alman bomba uçakları 
İngiliz te5kiline ka.n,,r pike ini§leP 
le taarruza. ge~. Ağır çapta 
bir boıınbs muhribkrden birinin 
bal taraf.mda.n /beş metre kadar 
tlcride patla.nuştzr. Bu İngiliz gc 
JDiainin Jerviz ı.'IDlifmdan bir muh
rip olduğu sa.mlıyor, Bombanın 
patlay?Şıdan hemen son gemi dur. 
ınuş ye ·üç dakika. iç.i:ndc yana yat. 
mağa ba§la.mıştrr. ~lm bit' !ne 
giliz muhribine de ağır çapta. bir 
bomba. iBabct etmi~tir. Bomba kuv 
vetli br infilika sebeb olmuş ve 
gemi deriıal lxı.tmağ:ı başlamıştır. 
13omba uçaklarmıız geri döndük • 
1eri sıra.da her iki muhrib Bu üs. 
tünde göriinmtiyorla.rdt. Alman u. 
~aklırmm taarruzu o kadar s.ni 
oimuştur ki. gemiler ancak bomb& 
lar a.tıldrktan ronra. ateş aça.bil • 
tnişlerdir. Ta&m.17.a. işt:irıUc •eden 
bomba uçaklamnız hiç bir kayıb 
'~nneden fi.6lerine dönmUşle?'dJr •. 

60 ncı yıldönümü merasimi .her akşam ' 

• • * 
L<Jndra, 13· (A.A.) - B.B.C: Dün 

sccc yarısı MoSkovll'da nqrcdileu 
Rus tebliğinden anlaşıldığına gör.e, 
~iddelll muharebeler Yoronez civa. 
rında cere:ran etmektedir, Rus teba 
Jiği, Don nehri muharebesinin şid. 
detll"ltdiğini ve Kantamiroka şehr;• 
nin Rus lmvvetlcri larn.fından bo. 
şaltıltlı~ını ya~ıyor, Bu bö)flcd<'-
carpışmalnr olmaktadır .Ruslar 8il 
kilometre uiakta bulunan Lisiçan~k 
~ehrini de tehliye elmi~ler Te :reni 
mcvzılere çekilmişlerdir. Yaziyel, 
Almanların müthiş k:ı) ıplnra uf• 
ramalarına ra~men •"ahim olara'< 
L:ıvsH cdilmelı;tedir. 

Pr:ıvda snzeıe~ı. Almanlann Ycı. 
roncz civıırında bir yerden biraz 
seri cckilı1il!ini, ekser Alman uölük· 
Jcrinin mevcudu 30 • -40 askere 
indi~fnl, bir alayda 2 • 3 bölü!> 
kaldığını yazmaktadır. 

Yapılan .keşif harckelle-ri Alman 
.kumanda 'heyetinin şiddetli bir 
darbe in<limıek için kuvvellerini 
torılamakla meşgul olduğunu .ııöster• 
miştir. Mih\'erciler Voronez civarın. 
da :rüzleN'c tayyare toplamışlardır. 

Bir füts hava bir1iği, pek az Jrn • 
yıplara uğramasına rağmen, 3 sün• 
de 65 tayyare düş\irmü1lür. 

Kalinin kesiminde harp faaliye. 
tinde ar.alma emareleri ırörillmeme! •• 
ledir. Almanlar burada mühim bir 
yolu ele geçlrme§c çalışıyorlar. Al
manlar bu kc.slmde beş günde ıoo 
tank Te binlerce asker kaybetmi~. 
Jerdir. Buna rağmen muhıırelıe;e 
daha fazla asker slirmekledir. Bir
cok )"erler müt~addit defalar el ele 
~*linnlştir. • ..... 

Mo3kova, 13 (A,A), _ Tiö:yler 
hu!>llst muhabirinden: 
Alınan orduları kızgın bir gunec: 

aıtında nus ordıılonrun cenup v~ 
Kafkasya ile olan lıaşhcn muvasala 
hatlarına karşı üç noklarlan taarw 
ruz seCınlş bulunmnklodır. Bu nok~ 
talar Voronej, Kanfemirovva ve 
Lişi6ansk'lır. D~;:.. ib~do;. mnı-. 
sulünün çok sür'atle idrak edildi· 
vj kara toprak çevre.sinin hım or. 
tasında bulunan ve ellgraf, dcmiryr. 
lu \'e kara )·olları münnkaliılının 
mcr.kezi olıın Voronej'in akıhctine 
baRlı<lır. 300 kilometrelik bir harp 
haltının en ÖnMnli noklıılnrında Al· 
mnn hava kU\'VetJerİnin mtıvarfnkı. 
yelle meydana getirdi1'1eri toplulul .• 
lıır Alman kormtlanlı#ına Harkor ve 

GUzcl ısanatlar akademisl.niıı ku - (Baş tarafı 1 nclde) ~ursklaki mcvzUerden başlamak 
rulugunun 60 ıncı yıldönUm!l ıııUn&.. J•a~flk~ lıalA Amerikanın elin. uzcrc bir )Ol Utmak imktınlarının 

cumartesi günü yapılacak 

eebetile önUmUzdeıki cumarteal günO de bulunan küçük üsleri, bazı elde etmek için en kat'l ilmi! va
mektep binasmda merasim yapıla. m~him adata~ A\ııstralyayı ,.e zifesfni ~önnü~tür. Diiyilk 1ıı!lrru. 
caktır. Merasime saat 17 de b&§I& • Hındfst.anı bırakıp da Çin i1e uğ~ zun arifesinde Almunlıırın 50 • 70 

nacak. bund"" aonra, bu mllnasebet. .ra kadar uçak bulundurdukları yerler-..... malan kadar miuıasrz hlr §ey d 1 
le ıt.ertlp edilen aergl geziıeceklir. olamaz. Bu anca" Japonlann ici7. e >irclcnbirc 500 • 600 düşmen 

Daha ııonra vali ve belediye rclsl düstilkı~rine delalet. edebilir. t~te uçafjı toplnndırıı görülmüştür. Kışın . 
bı Ç

a" ., Alınnnltır ('Ok büyük \ e cidden 
·Dr. Lütfi Kırdar tarafından r " eapcm.Iar bunu ÖTtmek li.i.z\ımunu uh· 'k 
ziya!tıti verilecektir. Saat 21 de de hisse<llyorlar. m ım mı t:ırdıı uçıık toploma#·ı 
mektep binasında Ant!gon tem.sil e.. }'llbakika u~.ak Doğuda Ameri· nltl\'Dffak olnıuşlnrdır. Söylendiğine 

dileeektır. ::~ili:~~~ İn~~~:~: ,ı:fm~ı:~ ~7~~· i~~:!~~~ard~ca~~~;~~~· ~7:r: 
malCmatı veriyor: t.ehlike \'e tehdit. içindedir. Bütün nlcn • 

11 
bin uçağa sahip hu. 

Mısırda ElA.lemeyn mevzii ~trafrıt. munffa.kiyetlerl bir Mhnn köpu. lun.ın.ektu.cı 1 
rlar. İlk hat uçak birin• 

ğUnd.en lbaret kalma'-·a ma.Jft<üm • lerının ~ımdi cephanerle ayrıca bi.. 
dakl çetin muharebeler devam et • d U " rcr de ihtiyat birliği ı 1 a.kl 
mektedlr. Muharebe ve pike bOmb& ur. Zak Doğuda .Japonya mut. dır ııı unm · a· 
tayyarelerlndcn mUrekkep fllolar &. lak bir hi.kim kesl1mek istiyor.;& Kı<rıl Yıldı . 
ğ'tr ve pek ağır a ta bombalarla 1.ıı. her !jeyclen e\'\·el Amerikan ve fn. b . z gazctesı, taarruz 
glllz mevzllerlnec; :e motör!U grupla. gilk hÜt'\irnou füı teıtldl edebile • ll ~~odan hırkaç sUn ev,·eı Alman 
ra taarruz etml§lerdir. ou~an ha. cek yerleri eline gekinnek me<"bU· r:r · :ırını~ı nus CCıPhcs~nin hir la• 
earlara uğratılmı~tır. Hava muhar•-ı rlytiıuledir. Muvaffak oldu;u ya- ı ı~cl~n ole y:ınınn gı:r.Uce taşın. 
bcJerlnde Alman ve ltalyan tayyare. ni Milli Çin mulan·emetinl kırdı~ı mıs u undııklarını y:ızmokladır. 
teri H d~mıuı tayyaresi d~rm~- takdirde hll.e Japonya hedefine e• 
terdir. rlJ!'lek için yine A~erikahlarla ta. Arnavutlukta 

gllızlerc Q!'!q harbane devam et.. 

ALMAN HUSUSi TEBLlöt: 
Alman orduları b&§kumandanblt 

tarafından ne11redilen hul!Uıll tebliğde 
ezcUmle §~yle deniyor: 

Alman denizaltıları birle§ik Amerl. 
kanm atıanUk kıyılan a.çıtmda top. 
yeken 116 bin tonJllto tutarmda 18 
~U!Jm&n Ucaret gemiai b&tırm11tır. 
• 7 bin tonllltoluk bqka blr gem! 

torpllle haeara uğratılmı§, ayrıca 

a Ucarct yelkenlial ele top atef!le bL 
tınlmlf lır. 

mek mecburiyetindedir. 
Bu ha.rbi ne kadar ~eclJ.-tiri~e 

oka.dar zaif bir mevlda düştüğii i\. 
§ikardır. Mercan <"knizi muharebe
sinden evvel A \IU~tralyayır. yapıla
cak bir hlkurnun mo\'nffakiyet ih. 
timall ziyade idi. Fakat ~imdi bo 
ihtiına1 azaldık~ yarın sıfrra ine. 
cekt.tr. Birma.ny8 dAn sonra llindis. 
tan daha kolayhJda istilaya. açı'k. 
tr. Yann katlyen kapanat'aktır. 

Stokholm, ıa (A.A.) - Svcnska 
Tagcbladct'in Bcrlindekl ıokal Enze. 
!ger go.zcteslnden öğrendiğine göre, 
çetnlk ismi verilen Sırp vatanperver.' 
ler te,kru ile mücadele lçln Taurlncn 
ııl ve Pusterla iki alp tUmenl kulla • 
nılmıştIT. stSylendiğine göre vatıuıper 
verler 800 kJ~l kaybctm~terdlr. İt&L 
yan kayıpları ™l§J'Cdilmemcktedlr • 

Lokal Enzclger gRr.etc.sı tta.ıyan _ 
lann baeladıkları temlzleme hareke. 
tini bitlrdlklcrlnl U&ve etmektedir. 

Blrkıı.ç top TCya la§ıt ele geçirtlmif, 
\8 tank tahrip edll.ınl~tir. :Beg m1b • 
\'tr tayyaresi d!l§Urülınü~tur. Alman 
tcbl!~I dünkll harekAt hakkında. ıu 

Bu kayıplar, temmuz ayı be.fmdan. 
beri AU&ntlk, buz Okyanusu ve Ak. 
denizde dcnlzalttlarunız tarafından 

ba.tınııı.n du,,m&n gemilerinin aayı • 
ısını 225.900 tonna.to tutarında 3f ge. 
miye yUkaeltmekte n bUtun eepbe. 
!erdeki dllııman malteme ve ıaac mil. 
nakııJAtınn ağır bir darbe te§kll et_ 
ınektedlr, · 

Hakikat şudnr ki, iki deniz mo. 
banebe inde uiağıübiyet ~aponya • 
nm göz kamaştıran sah·ct '\"e aze
metini yıknu,trr. Bu deniz muba. 
rebeleri Japonya için hirer Ma.m 
muharehe8i oMm,tor. ~imdi bU. 
tün gayreti sakınılmA ı imkansız 
ıılhai mağliıbiyeti oyAlamaya mah
turtor. 

Hüıeyin Cahit Y al~ın 

Mfdag gazctcsinln Cene?re muh&. 
biri, Arn)lvulluk halkınm İtaJyan 1. 
dar-esine kar§? g5.sterdlğ1 mubalefe. 
tin İtalyan makamlarına gitUkte ar. 
tan bir endl§e vermekte bulunduğu. 
nu bildiriyor. Arnavut vatanperver • 
lcrl silAhlarmı teııllmden imtina et. 
mekte ve muhtelif çevrelerde çarpı§. 
rnaıar devam eylemektedir. 

~UNUTMAYINIZ------ ............................ ._.. .... 
insanları gOler 

yOzle karşılamalıyız 
Amerikalılar. eaki cumhurreiıleri mister Huver 

icin, en büyük derdi, el ııkmasını bi(memeıidir, derler. 
El •:kmayı bilmemek, aiyaai bir adam icin ncuıl ciddi 
bir akıal~lrksa .. bir iş adamı için de öyledir. Bircokları 
bir"miaalire kaba bir cevap VeTerek, verimli olması cok 
muhtemel olan bir konutmayı keserler, ve bir dost kay. 
b~Jerle;. B!r insana lakayt bir el uzatmak ile onun yü. 
zune bır mıktar aoğuk At atmak ara&ında hicbir fark 
yoktur. Onun için hepimiz de insanları, bes saniye icin 
güler yüzle karşılamanın kıymetini takdir etmeliyiz. 

Antigone iki defa 
daha temsil edilece'-
Maarif Vekili ba temsillerin EmlalDI 

Balkevl ıabneslnde vel'llmesını tasvlbatl 
Dilo.1..ii sayunı .. da, Eminonil hal. 

kevinin Manrlf · :velı::ili Hasan Ali 
Yücel nezdinde 1eşobbüstc bulunn• 
rnk Antisonc'nin şehrimizde iki dr. 
fa daha temsiline müsnnde rica et~ 

·tiğiııf yazmıştık. 

Memnuniyetle haber nldıllunıza 
göre bu sabah şchrirni:ı:e gelen Ma. 
arif Vekili, ~an'al sever lstunbullu
ların temennilerine tercüman olıın 
halkevinin bu ricaSJnı yerinde 
bulmuş devlet konsen aıuvnrı tiyaı. 
ro he~etinin şehrimizde ild temsil 
daha vemıesini kabul etmişllr. 

Temsil günleri a:,•rıcn illin edile-

Maltepe ve KaleU 
askeri llıeıerlade 

ce.klir. Ancak, §-imdiye kadaık 
temsiller Ses sinemasında vcrilmıi. 
ve muhtelif masraflardan ~ 
Eminönü hal~i .sosyal yama. 
koluna, dün de yudığunu: siJJ4 
dörl yfiz lira kür kalmıştır. SQa 
Maarif Vekili bu ciheti gÖ2Öıdiniıh 
tutarak iki temsilln Eminönü halke 
vi temsil salonunda TeriJmcshı 

doğru bulmuştur. Bunlardan ~ 
güzel san'atlar ııkadc.misinin 60 DC. 

yıldönümü münasebetiyle yapliaaııl 
,merasimde de Devlet TiyatroS11 u 
tlstlcri AnUgoncyl husust bir ma 
hiyette temsil edeceklerdir. 

Saracol)la, 
Loadra ve BerllD 

Ak,~clıir, 12 ( .4.A). - Maltepe as. (~ taro.fı l ncldc) 
kert lfses1 mezunf) et töreni buglln menıleketleffiiliı mUtlchlt cepheeiD 
Akşchirde ynpılmış ve yüzlere~ belki de muhafaza edebileceklerdi 
genç horp okuluna geçmiştir. Bu birlik bozuldutu ta.kdlrde Balk&J 

Milli mllcndcle yıllannda milli devJetlcrinln teker teker iBWA.ya. u 
Şef lnönünün garp cephesi ikarar- • ramalan ve haysiyet kmcı mua.me 
gfıhı olmak sibl tarihi hatırası bu. lolere ~z kalmaları nıukadderdi. 
lunan Akşehir belediye binası ö.. Ayni p,zcle Saraçoğlunun, Türk 
nüntle yapılım törene lstikllil mar- Alman muahedesinin imzası ~ıraam 
şiyle başlanmış, mezunlara kıymetli da Alman dosUuğunun Ttlrkiye 1J 
mükafatlar verilmiş, okul komutanı lngUt.ero arasında.ki ahdi bağlan za 
kurmay yarb:ıy Rcnıd Alasü genç afa uğratmryaeağını nı:ıkç.ı. t.eb!L?1l 
mezunlara vazifelerini anlatan he. ettlrmlo olt'lUğunu da kaydetmekte 
yeranh bir nu!uic söylemiştir. dir. 

Konıulan ezcümle demiştir kj: lran ve Suriye hA.dl.&elerlndeıı llO!l 

"Bu ı;fizel törenfmi~i şu anda, ra Türkiyenln gerek Almanya gere 
kuts:ıl hatıralar ,.c tarihi bakil;ııtlar. mttt.teftkler k&r§tıımda ne kadu na 
la ayrJca süslenmiş :ı.·o nurJarunış zik blr vaziyete glrdlğlnl belirle 
bulundu~unun elbette farkındasınız. Ta.ymis gazetesi yazısına şö~e de 
Çünkü istikJAl a\·nşındn, filli Şca vam etmektedir: 
Umiz Büyük lnönüye kıırarglıhlık "Tllrklyenin lUdalll ve dllrUstı 
yap:ın ve Turk ulusunun yüksel> devlet gemisinin muvazeneli bir ro 
heyecan '\"C hnlırnlnrını t:ışıynn laklp etmesin! temin eylomlştlr. Tth 
ı:u müte"nı.l lıcledıyc hinıısının m:ı• klyenln bitara:flığı hem uzu cdilm 
nevi hu:ıurunrln hu kullu günü le, hem de takdir edllmektedir. Tllı" 
yaş:ımaktnyı7.. Talih w ıcsadüfıın lcr modern harbin d~Uerlnl 
bu büyiik liıtfunn minnet \"C şiık. kom.§Ultınnm ıstrrablarını çok tyl 
rıın herıiınizin borcudur. dlklerl için etranı:ı.nnı kamp ka 

Okul komutanı IJmıdan sonra şu ran harbe clbett• katılmak Mı 
sözlerle lolehcsine son öıo;üllerini meıı;icr. 
vermiştir: BERL1N 1'lAHF1LLERINtN 

"SeYimli harbiyeliler, 1111 mutlu Mtl'l'A.LEALA.RI 
gün miinascbetiy)c son öğütlerin : Berlln, ı~ (A.A.) - Şükrü Sang 
sizlere şövlcce lıu liı sa etmek isle. oğlunun M.,-,vdtllUğc tayf.nl Bertin 
rim: yast mahfillerinde ehemmlyeUe be 

Her muvoffakı ·et \'e tcknınülün, llrtflmektedlr. Saraçoğlu ~ 
vazife hayatındaki hizmet ,.e mc- Almanya ile dostça mllnruıebeUer 1 ~ 
suliyeli artıracağını, dün liıcivcrl damc •tml§ bir §ahmyet olarak ta.mi 
clbist'Iİ lise ıolehclcri iken, yarın maktlldır. Tilrklycnltt l!OD senelerde 
haki elhisell lıorbh eli ol:ıcoj'Jınm, siynneU ycnl b:ııJvekmn §ahsma 111 

ordu ve milletin en kuv\'rlli güven WI'4't.te bağlı bulunuyoN3u. 
knynakalrı hıılunduğmızıı aslıı u. A.nkarn ııulkastçıln.nnın muhake • 
nuırn:ıyınır. i\leslr/;lniz ve vazifeniz mo.s:l vcsllesile yapılan harici ~ 
Tiirk yuritunu korumak \'e yüksnlf. bUs!ere Ttlrklyentn kal'§lkoym 
mek olduğuna söre. şerefi kadar c. muvaffak oımıı.amda Sa.raçoğlun 
heınınil eli dr. hiiyiikliir... mtlhlm rolU olduğu Bcrlindc belirti 

Okul komulanı alkışlar ernsıncb m_ek~t_e_d_ır_. _________ __., 

bilen nullrnr.dnn sonr41. mezunların V il b b b 1 birfncf~i ,l\tchrnct Yontar arkadoşlr. a D sa a ge 
rı adınq muknht'lc ederek, deruhte Merhum ba§vckll Dr. Rc!ık Say 
ellikleri v:ızifenfn yiıksekliğini mü.ı damın cenaze mcrastmlndc bulunm 
rik olduklarını hrllrtml~ ve lörrnr üzere .Aııkaraya giden ıstnnbul u 
son vemılştfr. ve belediye reisi Dr. LQtfi Kırdar b 

KUi.ELi l.ISBSINDR TIJREN eabah r;ehrlmlze ı;elm~ı Hıtydarp 
Kon11a, 12 fA.A.J _Kuleli aske. garında vaU muavini Ahmet Kın 

rl foesinin 97 r.ci ~ ıldönümü mi. Unlversitc rektörU, b5lgc iaşe m01 
nn cbrliyle tıuı::iin mt'kh•ptc hiiyi'.; IUğUnden in§e m!lsteş:ırlığı fıyat ın 
bir lörrn ynpılmışlır, Türen esn:ı. rakabc ve mUcadele umum mUdUr 
ı;ındn füe nıiidiirü ~5~ )('ıJ iği hl:' ıuğüne tayin edilen MQmtnz Rclc. E 
nnltıkla mektebin şnnlı tııdhini yr . mlnönU hıılkevl mensupL:ı.rı, ve dl 
şalınış ,·e ylne mezun ol:ın s:ıcnrç. zevat tara!ındnn kn.rşılruıoıı~tır. 
lcrdcn bir tnlcbr bun:ı mukabcır 

etmiştir. 

Tören ı;ü:ı:cl bir ı::eçit resmiyle 
bilmiş ve müstakbel subaylarımız 

ahali tarafındon şld rf · :le alkışları. 

mışhr. 

270 lirası olan dilenci 
Belediye zabıtası son hafta f• 

ç!.nde yaptığı sıkı araşt.ırm:ıla.r ne 
ticesinde 9 dilenci y:ı.knl:unı:ş, bun 
lardan birl-ün UstUnd:- 270 lirn 
çıkmı!jtrr. TalUb:ıt:ı devem c<lilmelı 
ted!r. 

Çinüe Japonlar 
llcrHyor 

Londnr, ıs (,\_.\.) - Çı.ndc Jap 
kıtaları n:eldyııng oyalcUnde Da 
çangıı doğru ilerliyorlar. Japon 
bu Umanın ll'i kllomctre cenup doğu 
suna asker çıkarmışlardır. nu ku 
vctıer de ilerlemektedir. Sahilde Fu 
cağa da asker çıkarılmıştır. nu pb 
beş sene içinde iki defa el dcğişl 
mlşt. r. Jnponltır l•"ucn~ nehrl ağı:ı 
Fuça ııdasmı zaptctmlolcrdır. 
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Londra - Vaşington arasında 

• 

Holivut harbe · gidiyor yah 
Setjor gazete.si ~lösy() MoJo ... f 24 :\IA YIS 
tof'an Lond.ra \"e Va.5'.n~ton I İsler ilerfo<ll. Misnfirler 5ama 
seyahııtma d:.ı.lr meraldı bir je te İngiliz IrıI.'ah \"e Hindistan 
maka.le yaımı~tır. Biz bu ına· iınparatorunt•n hmmnına ı.abuJ o-Yıldızlar ne oldular? Rozalin Russel nasıl evlendi ? kaleyi ter<'Üme e<lj~'oruz. tnnılıılnr. Görüşme Bul>inganı p ROJEKTÖRLER ışıkl:mnı gök 

) lizünde dolaştırıyordu, bir 
uçak filosunun motörlerinden çı , 
k n sesler şehri dolduruyor. llo 
lhutı:ı hic kimse !>abahın saat :i.5 
ğuııda yapıl.ın bu ınane\'rı:tların fnr 
kına varamaz. Zira gecenin bu s·ı· 
atıııcJe Jiolivul vt• Be,·erli Jlilde °"' 
turanlar çoklan yalnı ısl:ırıl ı. 

Bu nı·ınevrelerin mi"ınasını ani • 
rnak iı;iıı JTolirndun btıl't'Ün ne oklu 
j:i,ınu bilmek lazımdır. Bııgiin Ilo .. 
il\ ut ) alnız bir şehir ıldiildir. llat 
15 sa<l cc bir si1>emn merkezi dt• 
tkğılclır. Beraber ~a 1~·rın aynı ı;1· 

'eve koşan. aynı ihtirasları ve m• 
nı arzualrı t:ışı)un kadınlı ve er • 
k ·kli in~nn Jığııılarının toplandığı 

hir yerdir. Başkıı hir şehirde g • 
cc yarı<>ınrlan sonra yapılan lıaHı 

tıı ne\ ralı:ırı çok n:ıznn dikkati l'cl• 
hertehilir. Fuknt harp Holivudıı 
serclı: ıııı1tldeıen, gerek manen <il~· 

J,f Amerika şehirlerine nazaran çol,: 
d ·islinniş. lçcrsinclc her ırktan 
her ınillC'llen insnıılnrın )'ıınynnn 

)nşadığı im şehri lııırn nlliist et • 
tııiştir denclıilir. Yfıkı:ı 1914 har • 
lıinıle de Ameri1rn 1,ıyıları rlikkal• 
le ne rel nltıntlıı bıılı:ıulurulmu~ .. 
tur. Fakat o z:ımnnhır ne lıir havn 
hııt'umundı:ııı ne de bir islilacl:ııı 

I,orkulu~ orıhı. Harp yerleriyle •\ 
mcrikıı arasındaki mesafe pek çok· 
tu, HuF?iin mesele başka tfırlii ol • 
musıur. Yeni icatlar, uz:ıkl:ırn kn • 
d'.lr ı;:iden boınhardııııan la) yare] • 
rı, tan :ırc gemileri lıt>rpte uzaldık 
d •nc>n k l rne:ı;i ortndan knldırmış· 

tı. Bunu Holinı!la herkes hiliyor 
ll linılta ' <:t) an insanların birço
~u bıı~i::iıı cs:ı'ien cephe) e gl'ıniş hu 
lıınu~ nr, rliı:'jcrJeri. en lııııııımış f:ılı 
r'l a'"iılerıkn 111·1kıııi~llcre kııdar 
slnemııı ılıkl.ı ııznktnn yııkınd :ııı 
nl 'ıkr •1 .r lıı rkcs Pasif korımm:ııh 

ıız ~ok clıenıPı!~clli bir rol nJmıı 
lır. 

C. Stuaı·t Ao;leğrnenclir. Simdi ik 
de hirrlt• ~c~i rnılyorla işitiliyor. \'l· 

A ıeı ıkalı 'otnnrluş ıırıııı orduy:ı 

ı;ı ııüllıı 'nzılnıııifa davcı ediyor 
l\endisi bıı husasta öırny:ık olc\uğıı 

iı; in her <e<ı tın nasihati elıeınmi 

)elle d ııl \01. Zır:ı C. Sıuart Jı:ır .. 
tada '.!500 rlol..ıı ı;ıcliren knzanç1 

ı<jlııı lıır:ık:ır.ık giiııiillii :r:mlınış ye 
ıırka<>ınrl:ın birco1;: ) ılclızlıır da ken 
d sini rııkip elmişlerllir. 

Le,·i .Sloıı Kıılıforııir:ı hlikı'.ımc' 

dahilinde hlr :ıl·ıv koımıtanırlır 

Biitiin y1ldızlar muhteşem olomo 
lıillrrini nlb:ıyın emrine hırnlmıı~· 

!ardır. Alhıı) Stonun alayındn Ro 
bl'r Yung, Don Ameç Ye d:ıha b:ı~ 
ka me5hur yıldızl:tr da ,.ıı,.dır. 

Amerikanın haı-bP r,'rişinrı • 
çok zamnn evvc>I Eey Frnnsi, Ro • 
znlin Rııssel Srı lı 1 'rr \"P ılığer hıı 

çok kıt<lııı yıldı1.l'..lr kızıllı:ıı;a g;;. 
niillıi \ ızılıııı~ıar 'e orarln h·ı<;!:ı • 
h.ıkı ·ılık sanatını öğrcPnıi~h·rılir 
ı: • •iiıı \'ıırnlıl:ırn l:ım y:ır lım C'd<·~ 

l lc.rrk hir ,·azi\'cltr bıılıınıı)'orl:ır 

p·' firo bi Ye ılfırl o'lu pıısif ko 
runı ıa m ııfıı:ılııır> pul salıyorl:ır. 

<: '''Cn harple rlC' l\l:ıri Pikforl, Dur. 
J· ~ Ferhnııks ve Şnrl Saplin de\'lC'l 
b nosu s:ıtmışlı:ır ,.e o \,1kit Ame• 
r J .. n Cliıııhıırrci•i olıın Vilsomın 

h,>scl.klirkriııi knz ırınıı~l.1rclı. Rir 
f hm ( lır kali5rü olan Coıı Forl bu 
ı.:1111 cl('niz lcı{ııırııidir. c;rek Tolon 
lr'lrolt \'~nslroıı, .Jcıze Ogiisl g:11i 
t ıııııııııs foto,rtrafçılar bıır.ıiin hü • 
~ ·ıml't emrinde rok eh ınrniyc-l!i 
1 · 1·rızifr vııpmrıkl:ı mc~ulrllirler. 

C.·ızuıeeiler bu ıırlutııl:ırla <'~kisi gi• 
bl rı iilil ıthr )apıynr. faJ,rıt eski· 
ılı•ıı hol lıol sinPın:ı h:ıv:ııli~i v;?rer1 
trn in"·ııı1nr lıugiiıı v.ınlıklnrı i~ler 
re rlai; hiçhir s y sii~ lemh·orl:ır 

'-:ıJn iZ eski riJıınler'l<•n hS,)soJuntır 
sıı :ı •ı,,larını ::ıcıYorhır. 

llolivudıın en parlak yıl<l11l:ırıı. 
riaıı ıki.;i olnn Jıın Benci ve .th<lı 
1.mııur ılc evlenen ''e çok muvnf • 
r. kı.\ct:i rilıı»kr rr\'Jrcıı Gı·u !\lnr· 
ke buı:ıü:1 Holi ııtıakl •r.m·nffnkı • 
\elrlrini l:ıııınmen ıınulmıışlıır. Zi 
r ı s·mılj Pan:ınııı J,ann!ı rnınt. k:ı .. 
!':llHla ehemmi ·etli bir miıd:ıfn::ı vıı· 
ı1fMi alın1c; bulıı•ııl\·or. 

Frank Kapra c1ıı kıl:ısııı:ı illih:ıJ, 
etrııislir. nıı yıldızın harplen son . 
rn çe' irecc-i filimlerin ııskcrl 1·1 ıı 
b:-.~kn mevzun oJınıync:ıi:lrnı t:ıhm':ı 

güç bir şey ıleliilılir. 
Amerlkıının harbe !l'İrrııesinrlcıı 

e\'Vt'l ııl5niıt'ii vıı11lmıoı o:ıln Robrr 
' t •onıcri ıll'niz "ııho~ ırlır ,.e 
l nıJrn $Cf ntin le deniz ntoşesi O.. 1 

larak çalışmıştı. Perl Harbur hücu "Holivu.ta gidişimin üzerinden i 
rııuıı 11 öğrendiği va kıt Amerik:ıd:ı yıl ı.ı:ecti. Bu nıiiddet içersin.rle ev • 
izinliydi, derhal Vaşingtona A'cldi Jcnmcya I,::ırar Yermedim. Eğer rÜ• 
ve kcnılisine faal filoda var.ifa ve• ) :ıl:ınma Riren erkeği bulmamış ol• 
rilmesini isledi. Bugün ismi vçril- !>ardım cvJenıniyecektim. Fakul 
miyc>ıı bir lrnrp gemisinde çalışı ~ Fredin karısı olııeağıını ela hiç. lbek 
yor. lemiyorılıım. Kocamla tanışalı 1,5 

Kliçiik Duğals Feı·banks da de • sene oldu. İlk görliştüğümüz sene
niz te"ınenidir. Ye ilk defa lzl:ın ı '·er· F d h ı:- ı enJJ ı re cnimle evlenmek i~· 
da~a ~itliği vııkıl hcı,kes hnlla filo ıecliğıni söylryip dunıyordu. llC'n 
oınıralı f:ırııfın<lan hararetle kar~ı.. ona miilemadı·"An h L , • ,, " ayır ceva ı ver 
lanmıştı. Faknt o znm:ınd:ınberi ne <!im O ısrar nttı' 0 u · l • · ' , n n yerınl e 
rede hıılundngıınu hiç kimse hatta ı.nngi erkek olsnydı bu reelden bı· 
karı Si l\Tari Li bile bilmiyor. füı knr evlenıııekten V:l7.SC"t' a· Fak l 
1 1 b .. k d" . .k il . " r ı. a rnc ııı agun C'll ını ·ızı ıaç ıı;Jc- 0 bıkmadı .. - h. · 1 ,. • · , gunun ırıııc e anneme 
ııne vererek kocasmm yokhıgunu gidere!· bn-n"ıınl 1 1 • d"ğ' ·' , e ev enme c ısle ı ı 
ıııınlınıvn çalı<;n)·or · ni söyledi. Annem bana sormadan 

Rııgiin yıldızlar nrlık lntil ayla• hu işe razı oldu. Hatta dııha iler:ive 
rını pasifikte uzun ~rzintiler ya • giderek nişanJan<lıRımızı gazeteci ... 
pıır:ı.k geçircıniyorlar. Frank Mor h ı fere a ler verdi. Öfkeden küplere 

san, Vilyam König, Jorj Saııcler, · 
Co 

binclım, derhal telefona ı;arılarak 
n Kar:ıdin, J::ık Vnrner Ye Re. :ınnemc hir hayli çıkıştım. Kadınrn 

nald Kolman :vaı!larııı ı clrvlclo ter. b:ına verdiği cevap çok sı:ıkindi: 
ketmişlerdir. C..oıı l\nr;ıdiıı yatını 
sahilmuhafn1a Ftı·misi olnrak dev • "Senin i) iliğin için böyle yap • 
lete bıraktığı vakıl J,t•ndisi de gc-, tım, bu adnm hir buçuk :nldanberi 
mide çalışmıık i\irı izin islc·ıni~ı;, arkıı!1dao koştuğıın:ı göl'z !;eni çok 
fak:ı.I o vnkıl kenıli~ine şu ee•ap se,·iyor, evlenirsen fena olmaz. 
~erfülı: "Yııtınızı mcnınuııiyl'lle T:ıbii başka bir şey yapıımıyaea• 
knbul ediyoruz, fakat sızi reddedi ğıın ic;in bu işe razı oldum." 
yoruz." Bu sözelri dinliyenlerden hiri yıl 
Teğmen Daril Zıınog e>rdu filim. dıza sordu: 

cisi sıfnliyle ehemmiyclli bir iş gö. - Ruıın pişman mısınız? 
rüyor. Amerikanın harbe ginnesiıı Hoı.ılin kızardı \"e cevap vendi: 
den birkaç giin evwl Huz•eltle bir - Frcd diinyanın en güzel ço-
ka\ glin aynı sofrnıl:ı yemek yeıli, cıığudur. Dünyada bizden mesut 
bu yenıeklercfe h:ırp lıalinde Jloli • bir çift olnıryacal,fır sanıyorum. 

Yullan ne sure1le istifade edileecği Fakat bu çiNler de harple oıa-;;"k 
konuşulmuştu • larını unulJnaml'~lardır. Rozıılin 

Fakat harp HoJivuıtnkl aşk ha ~ hastabakıcıhk kursunu hilirmiştir. 
hnlına son •ermiş değlldır. Frcd gönüllü yazılmış bulunuyor. 
Russelin, Fred Brison ile evlenme !\lııhnrcbe öteki scvgiJilc.r ı.ı.bi lm 
si bunun delilidir. iki çifli de birhlrinden ayırıyor. 

Bu e,·Jenme hususnnrla yıldız j Fakat Holi\'udun çehresi ckğişmi ,. 
şunl::ırı söylüyor: yor. · 

Yefrem: 

2U l\IA".:'lS pab"l:l oldu. ln~i iz Kırnlı rusça 
4 motörfü l;nv\'Ctli sildhlarla \'e Ru" hariciye i<omi<teri ingiliıcc 

mücelılıez bjr uı:ak ı.oııdra d\·a- bilmedikleri i~in kar5ılıld1 hir t.c. 
rıncla bir ha\'a meydnnma indi. bt"Ssiimlerle birbirlerin~ multabele 
Kanntlnrmm h-?rbiri W.erindc kır- ettiler, çnylnr içildi \"t' ~ciriisnıeye 
mrzı.ra boya.nnıış So\·yet yıldızı .r-on ,·erHdl. 
\ar. Geee yeni oluyor, Yolcuların 25 :!\IA YIS 
yüzlerini ta.nıma:ra inıkfın yok. İ5ler bitti. Son konfcranstl\ ba-~· 
'.fayyareden 5--6 kişi yere ntaldı. ,·ekil mua,·ini nıi!ıter Atıl de yer 
Misafirleri kaı·şılamaya ~elmh o- tıldı. Bunun man:t'IJ i5ç1 fırkasının 
lanlar ilerlediler. bunlar ara!->m<la miiznl.ereite resmen temsil eılil
İngılt.ere hariciye nazm Eden de mfş olmac::Jtlrr. 
Yar. Bu herkr.ı<;in uıernhını arttırı· Bu konferıınstnn sonra misft'r 
yor. Volcuta.r pr•tokoJ müdüriir.ün -.·.imit 1nl?;ili:1: ıı=i!.tun<'t merkezindr 
delaletiyle fst:ısyona gittHer Ye o- <lolasma:\ a lıasladı. Bemberimlc 
rac.lan hu"usi hır trene bindiler. l\töo;yö Mai .. ki oldıı~n hnl<le l.ond-

lht guıııp ~~erl<en meraklılar- rrınm. bava L>ombarclmmntnrmdan 
dan birio.;i prot-01-:ol müdiiı;ine ı:.orı t•n çok zn.rar ı;-tiren tarnflannı 
du. gezdi. Hiç kim<Je 1'0:\-0 l"f'nkli elb'• 

- Kimdir bu adam! sc giymioı, ~ri rntr !'apka<ımı ya.nrı 
Aldığı C.e\'ııp şu<lur: eğmiş inci' bağ kf>narh gfi:rliikle--
-- Mist.er Şimit, riııln altından balmn bu adama 

21 MAYıs cm•kat hlle etmcrll. Ra:1:an bfr 
~li!fter Şimit geceyi lııı~iliz l .. onclralı hu adn.ınlarrlan biri'-lnl 

bas\"eldlinin s:ıyfip.~sinde ~e!;.irdi. tnııı:rnrnk nrk:ıyn diindii, fakat fa.. 
Sabahleyin zayıf yüzlii, sini sa- mılığı hriı.Jye l<omi<ıeri değil LoniJ
kallr, Londrn<':ı. çolr tanmmr~ bir rn sefiriydir. 
adamın zi~·aretini lmbul etti. Bu :ı. 26 .!\JA \'IS 
1am So\"yetle::-1n J..onılrn bliyiik l\lurılıede im'Za rc'lili~·oı. M~~y~ 
elçisi ~lcisyö Mııi.,J;idlr • Etlen o;iyah elbi~'iini giymiştir. 

Mf'lter Şimit ,·e Mais'kj araba Fakat lUolofof Scvahat elbiscsiy, 
ile tnıı;ifrl ba5vc.mlin~ uğraılılar ledlr. So\)"e tJınriciye komise.ri 
ve başYelrllin sistere giinıüUi eski her vakifüi gibi ellerini lmrnı iize
evin<le uzunu:ır<1.cbya konnşhıhır. rlnc1e birleştirmis cturu~·.n. Jngi
llurncla ba5\ eki'le l<onu~an a.da· Jizce \"e Rusça ;razılmıs olan palı.'iı 
.mm ismi artık mist.eır Şimit değil- 17.roalamnclan e\''\'el gözliıklerini 
djr .Bu e'·de ona Mösyö Molotof ('ık:ırıyor rn eanılunnı mendiliyle 
diye diye hiUıtl etliyorlnr. di'likatle siliyor. Metin lo<ıadır. 

22. 23 MA l IS pal;:cl:ı.roa adet ol:m <llplomatlk 
Mister Şimlt birrok yerlere uğ- tabirlerden h;ç birisi yuılmamı··· 

rach. RPraberlncle general hnjef tır. 
amirııl Varloınof ,.e harfolye katibi !\fuabed.:? 8 mııddeliktlr. Zoe~ll 
umumisi Na.rkomendel ele var. İn. yoktur. Annpanm 20 f:enelik ~n· 
giliz hariciye nPZlll"etinde F.denle, l\adıleratım te"-bit ~ıı,yesiyh: yapıl
Sir Alekgandr Kadoıı;an l'e tiimg,e- mıstır. Bu palttln İngiltere 1912 
neral Ni ile konu~tular. ~,lında ihinei bir c-ephe a{'nıayı da. 

da bir kız olan Marya lvanovnu 
mukaddes tasvirlerin öniinde dna 
ediyordu. Gelenlerin eUerinde porl• 
röy ve kokarUı kas.ketler ı:ıörünce 
sarardı. 

N.ızik C:ubikov, re'l"er:ıns 

rok: 

- Efl'ndinin u~:ııtı, diye CEvap 
\'erdi. Ondan başka kim bunu yn· 
par? Jfoyfludıın biridir, beyefeıııl"' 
Öyle ayyaş, sdilı bir adam ki Al. 
lalı şerrinden korusun! Daima <'• 
efendiye vodka getirir Ye :nılai:lı 

vatmosıııa ynrılım l'cicrdi ... Onda, • 
başka kim bunu ynp;.ır? lkııı ılı•, 

b.e) cfcııdl, siz~ şunu ıırıelınek i~. 

terim ki bir g}in, keralu, rnc) hant. ... 
rlc t•fcndiyi öhlüre<'cltiııi söyliycrek 
öviiıımiiştli. Al·ıılka ndıncla bir rı.,

ker karı~;ı ~·iizlinden ... Bu kadın e. 
fenninin ho~laıırın:ı gitmişti, on -
lard:ı onu kendilerine ) akla~lı rınışw 
'arılı, Nikolaşka ela ... Tabii kızdı, 
ıçprlcırli. .. .Simcli krııdi~i mulfakt:ı 

~arlıoş vııtıvor. ı\111ıyor ... Efendiye 
~cıyornıııs. Hepsi ) n lan 

·isveç kibriti 
- EY'l"e!il, duaııı7.a devam etme.. 

niıe mani olıluğumuz:dan doloYı 

öziir ciilerb:, rliyc 1ıiizc başladı. Siz· 
den bir ricnya ı:ıelı:\ik. T:ı:lıii isit 
mi«;lnizdir... I\ardcşinizin ö~ıliirlil: 
nıiiş olmıısından şiipbe leniyoruı. 

Al!ahın emri böyleymiş .. , Oırımüıı 
pençesnı den ne çarlar, ne dr kö) Jii. 
ler kurlıılrılıilirkr. Bir işaret, ya· 
hı:' izahatl:ı hlze ) ıırdımcla buluna 

Psckov: 
- tıı~an ı'\kıılka yiizünden hal-•. 

k:ııen ı.ıiiıı:ılın ııir!'hilir, dedi. Asker 
karısı, ealıil hir kadın ama ... ~lnrk 
lnıniçiıı on:ı ~rın:ı rlcınesine bir 
lıikmc-ı v:ırılı. Oııcla Nanayı lı:ı•ltı

latan hir şey ... llir C'ıtzihe me\'ctıl.. 

l\Hislt111tik lııırnuııu kırmızı men• 
dili ne silerken: 

- Gördiim .. Biliyorıım... derli. 
Diikovskiy, kızıırdı ve gözlerini 

yere inilirdi. Başkomher parmağiy
)(' çay lnbağıııı tıkırll:ıttı. Polis li_ 
mirini öksiiriik tuttu ve o, portfö. 
y[inii knrışlırr :ıya ha)ladı. Akulka 
ve N:ına bnhsi g:ı.Jih::ı yalnız do::.1 
lora lıi~bir 1 •. ir yapmnmışlı. l\fi" -
tanlil\, Xikolaşka'nın getirilmesini 
eııı. c•tl i. flir:u .sonra P~ekoy'un .,.. 
dasına giren genç adam, biraz sa• 
'akra, uzun ve çicek bozuğu hurun· 
in, M<'uk g{iğiisliiydi.i. Sırtıı:cla E" .. 

fenclisinin eski tekeli vardı. Nikr'• 
laşk:ı, miistantigin önünde )'erle•c 
kadrır eğildi. 'iii7:ü uylrnluyrhı, göz• 
1t>ri ağlamaklan kı;ı:armtş.h. H:ı ı1 

sarhoş olduğundan giiı;lükle :ıyaktıı 

duruyordu. 
Çubikov ona hitaben: 
- F.feıı<lin nc>rene? rliye sor·ı1 •ı. 

- Ölrliirmiişler. beyefendi. 
Bıınln:-ı söyler s:·;ıenıez gözlerini 

l;ırpıştırdı n· nAlam:ıya haşladı. 
- ()Jrltiriilıııii<> 0lrluğunu biz de 

biliyoruz. O. şimdi nerede? Ceset 
nere ele? 

- Penc>ercıden çık.ırıp bahçeye 
"Ölii rm iisler. 

- Hım!.. İstintak ne.licesi şimdi. 
<len mutfağa kadar yayılmış .. , Bu 
·o!< fcn:ı. Azizim. efenıliııi öldü~ 

ıliiklı:ri gece ~<'11 nereı!~)din? Yn. 
ni c-11mnr1esi giinü? 
~ıkol •. ~lrn, başrnı yukarı kaldır. 

Zabıta hikayesi 
Yazan: A. ÇEHOV 

Ruıçadan çeviren: SERVET LUNEL 

<.ı. boynunu u7.allı ve düşünmeye 
lııışladı. 

- Ililnıiyorunı, beyefendi, dedi. 
Sarlıoşlunı, hatır' 11111\·oruın 

Dükovskiy, güliiınsiyerek. \e elle
rini ovuşturarak: 

- Yalan. diye fısıldadı. 
- Peki. Efendinin penceresi Ö· 

niindeki kan nedir? 
Nikolaşka başını yukarı kaldırdı 

ve düşünmeye bııslndı. 
Polis ô.111 iıi: · 

- Çabuk dü~ünl dedi. 
- Şimrli .Bu kan, çok clıe-mmi· 

yetsiz bır Ş<'Y, lıt·refendi. Tıırnk 
kesıniştiın. Ben onu bashay:ığı ,her 
vakii kc~liğiın ~ibi kestim, C:ıka! 
birdenbire elinıd<-"n kurluldu, ı,aç. 
ma:r:ı başladı... Söylediğiniz kan. 
Jı:: tavu~uıı kanıılır. 

Ycfrem. irartesincl~ Nikolaslrn 
n 111 hnkikaten her akşam ve ro'uıı: 
telif yerlerde tanık kesti~ini söyle
di, faka! boynu kesilmiş bir tam· 
ğnn bahçede koştuğunu hiç kimse 
giirmcnıişti, manhnza bu cihet ılı 
hi kat'iyclle reddedilemezdi. 

Ditlrnvskiy: 
_ Yalan, diyr gü!üm.sedl. Hem 

de ne kııdnr bmlıılaca uydurulnıuş 
bir y:ıI:ın! 

- AkulkaYI !anıyor muydun'! 
_ Böyle lıir ~üııuhım yar. 
_ Efen<lin de onu senin elinden 

:ılclı. rte~il mi? 
- Hayır, beyefendi. Akulkayı 

henden işte onlar, hay Pseko• ııl. 
<lılar, kenılilerinrlcn de efendiı•ı 
aldı. t~in :ıslı hö~·leydi. 

P.sekov bozuldu ve sol gozuı>·ı 
knsımaya başfach. Diikovski~' gö~ 
!erini ona dikti, yüzündeki :ıaşkıı.• 
l.ğı gördü ,.e titreıli. J\iihyn. lfici 
''eri panlalon giynıi5ti. Bu panl:ı. 

lon on:ı kızıl yaprnk fid:ınınıla bul· 
lluğu Hiciverl lifi riui hatı!'lııllı. 

Çuhiıkov 

haklı: 

da 

Kıkola5kaya: 

P~ckova şüplıe:ırl"' 

- Haydi. gil ! dedi. Şimdi miis:ı
adenlzlc size 'c ltirlrnç sual sor~· 

cnğım, bay Psekov. Cmn:ıı·ıe ·i) i 
pazıır:ı ba~lıyan ı;ıece ~iz, tabii, hu· 
rad:ıyclınız? 

- Evet, sanı ond:ı, l\Iark tvnniç 
ile ak~am yenıe~ini yedik. 

- Ya soıı"ra? 
Psckov ~:ışırdı 'l"e ma<ndaıı knH · 

tı: 

- Sonra, .. Sonra ... Doğru~ıı. hu. 
lırlıımıyorı~m. diye rnırıldıır..clı. O 
giin çok iç·nııştim ... !1iercde ve ne 
,·:ıkit y·ıtlığımı halıriaııııyorum .. 
Neye bana ö~lc hakıyorsıınııı.'l 

Sanki beıı ölıliırınüşüm! 
- Nerede uyandınız? 
- Ilizmetçilr.ırin nıutf:ı~~ında, f11ı 

rının üstiinrle uyandım ... Oraya na• 
sıl çıkıp yattıj:iınıı hatırlamıyorum ..• 

- Helee:nnlanmayınız ..• Akıılk:ı. 
yı tanıyor muydunuz? 

- Bunda hiçıbir fe\'knHlrlelik yok 
Z!lnned0 rim ... 

- O. sizden Klynuzov'a geçti, de· 
ıın mi? 

- En•!... Yefrem, biraz ılalı:.ı 
tuzlu mantar ı:ıeıir! Çay iı;-mez. m:. 
siniz. Yt•vğraf Kıızmi~·? 

Orl:ılığu ~·öken n~ır. dehşet ''eril'i 
sessizlik, beş dukikn knd:ır o;iirdii. 
Dükonkiy susu~or ;-c hirer rlikrııi 
andıran gözlerini Psekov'un s:ıraı

mış yiiiıünden n' ırmıYorclu. Sessiz 
!iği miistonlik h~uln: • 

- Kö5ke gidip öliiniin kızkardeşi 
!\fary:ı hanonn ile konıışmıılıyı7.. 
Bakrılım bize llC'rhaııı;:i bir ipucu 
vermez mi? 

Çıılıiko,· ile muavini, knll\·,ılll\'a 

te~cl lir c.!lıler \'C köşke pil'İl r, 
KlyN'.lw'tın J.ı1 1 onfe5iıırıı oclıısın ı 

girdikleri :ıarn:.ın, kırk lır~ ) aşlnı ııt· 

mal': mısınız? 
~r ırya lvarıoYn:ı daha ziy:ıde sa .. 

r:mık ve rtleriyle ~·iir.ünii k:ıpıy:ı. 
r:ık: 

- Oh, bana sormayınız' derli. 
Size hiı;- bir ~ey söyliyeınC'nıl Hiı; 
J,ir şey! Si7.e yıılvnrıYorwn ! fle:ı 
hiı; ..• Ne SÖ) li~ebilirim? Oh, hayır, 
h:ı) ı r ... Karılesinıe dair biç bir söz! 
Öliirüm, faka! '>Öyleıneın ! 
Mıın-a h·anovna n~l..,rlı ''e biLişlk 
orlaya çıktı. l\llislnııtik 'l"C mı niııi 
bakıştılar, onıu:1:l:ırını silktiler ve 
çekilip gittiler. 

l\ö-;klcn \'ıkarlı:ırlrnn Diikovsk"• : 
- Hınzır ka<lın ! diy<' kiifretti. 

G:ıliha bir ş yler hiliyor, fal.at s:ı1·
Jı,·or. Hiımelçi !.ad n111 ~iiziındc ılf' 

hir ~cyleı okıınıı~ orıhı ... Sııbredi n, 
ŞC\'lanl:tr! Her şe'\ i hallederiz! 

Akş:ıınlel in Çubil·o\· Ye rnıı;ıvini, 

scılı:un yiizJii arın ısığı allınd:ı e\'C 
clöııüyorlardı; :rıı.rlı arnb:ıd ı otur
muşlar, zihinlerinde bu geçen gu
niiıı :rek\ınıınıı lar :ı arlardı. l , i 
l ul';.wıı oldııklarııırlnn sıısu) oraırııı. 
Çıılı:kov, ııı'lumiYet itib'lriylc yol~ 
cul ı, c~nıı'iınıla konıısmnklan Iı:ı. 

zctmezdi, gc,·ezc Dükovskiy ise ilıti 

\ar ,·araııııınk ieiıı sıısuyorıhı. 

Nlınyeıt d:n·anam dı: 
- NiJ,olaşk:ı'ııın bu isle parıııaPı 

oldııi:ıı ıwn ~ilıi aşik:ır, dcıli. Onun 
ne mal olclu"lıınıı z len ~ l'7.ı ne' ıı rlc 
fl('ll i ... Kaçama kh cevapları tnm:ı· 
nıiJle ele \eriyor. Aynı zıırıııınr\. 

bu i~te miilesl•blıisin o olmadığı cl'ı 
şiiplıe ı;ır.Hıirmez. O, para~ la hı' • 
muş bir ,·:ısıtıı, hudalıı hır ıırnhlıil • 
lnıı bnşka lıir şc>y rlcğildi r. ,\I tabı' 

nıı ız? Bu f'fnayel1<' ıniile' :ızı l' . 
kov'ıın rolfi rle kiiclik cleğilciir. Lli· 
Cİ\('rf pan'n1ım, ~ ... ı-ı·ılık. knti'ıl ı 

J oı k ınıııı tesir·) le fırın 1ı
ın ıl< J.;nçom:ı-klı cev -ı-

1.ır 'c Akıılka. 
(DLUUTlll uar) 

se .. 
rnalı 

taahb\it etme\<te\lir. 
Bir saat sonra :Uolotof ve arkıı. 

da5ları J.on<lra eİ\'amıda yere ın 

füklcrl lıa\'a. m!!ydıı.mna döonıfü: -
Jerdir. 4 mofötlii ta.\ yıırelerj me~·
d:ıodn<,lır. Pervane <lönii~·or. Ağır 
{laltoları kollarında olnn yokular 
C ayyare;re tırmanıyorlar. lSO\ yet 
mürettebat yerlerindedir, fnkot 
dire'l•siyonda bir in gillz pilot tı '\ar. 
tlır. Bu pilot Şimali AtJ:ıntik uçu.-.. 
larmda möteha..,,sıs sa!o·ılnn biridir. 

27 MA\'IS 

.;ııfakla beraber 4 motörJii uç:ık 
'l'emöv topr.ıl<larına konmtı:,tur. 
Misn.firler inh·orla.r. Kar.,,ılaynıılar 
.,oruyor: 

- G~iş r:ılıat olllu mu? 
l\lisafirler il~ oltluklıınnı si\3 rn. 

Jorlar, ziı-.ı ~r:ıber ~etirdilderi 
~amlü,·iı,:let' yohl:ı <loniluğu için 
yiyememi~~erdlr. 

28 MAYIS 
- ~Uster Ruz\·eltin beyaz sa· 

raydn milhlro bir misaCirj ,·ar. 
- Kim! 
- Mister Bronı. 

2U ~IAYlS 
Mister Brovn Pa.nsllrn,n'f"a ea<l' 

de~lnde tarihi bir b!nacla ·yerle'"• 
mi!rtir. Burada da onu kimse ta
nımıyor. Sokakta ge1,erken herl>c'i 
l•enıli'>ine dei;ll beraller dolasan 
So\'~ et sefiri Mösyö Llh·inofa ha
kıyorl:ı.r. 

Ga.zetecilet' So,·yet hariciye ko
miserini tanmıı,ııırdır. Fakat Be. 
yaz saraydan \erilen emir çok sı
kdır. Herkes bu mi aflri Mi'iter 
Brovn fmniyle anacaktır. Ge,·eze 
.Amerikan gazeteleri ömiirleriıı. 
de böyel 5iddetli bir işkenee ~ek
rueoıi5lerdi r. Gazete idarehanele • 
rinde har:ı.ret çok yüksektir. Xev
york Hera.lt Tribün gazetesinin 
miidiirü s~mı yoluyor. 

30 :MAYIS 

Mösyö .Molotof Amerikanm is
tihsal Şeflerj olan Donak\ Nelson 
\'llya.m Ko.ntı;ı.t-nle Rusyaya yolla: 
nacak mühimmat meselesinin hal
lini beraberinde ~etirdiği ariiada.s. 
larma bmı.kmrştır. Kenı1isı doğnı
ca Beyaz saraya. v,itmiıs RaZ\elt, 
Ileri Hopkins, general Mareşal ve 
amiral Kingle ı;töriişrnüstUr. İkindi 
ü:1:eı1 Rus - Amerikan aolasnıası 
jmza ediliyol'du. Mel'afSlme K~rd~l 
ll:ıl de iştir.ık etmistir !Uolotof 
mütebessimdir. Ameıilt~n de\ let 
reisi misafirin<lrn sonıyor: 

- Şahsi bir isteğiniz n.r mı~ 
- .Sevyorku gezmek istiyorum. 
Mister Bronıun Nelyorkta do

laşnıa.,rna. hiçbir mani yoktur. 
Ne\')'Orkun lıer tarafını ha.ttfı. {~~ıı. 
liler r.ıalın.llcsinl bile gezebilir. 
Gö~e tırmanan binalara bakıyor, 
Bonmart:eYe uğruyor, !ınnra bir 
kunduracıya bir gönılek~iye glri
yor, ipt-'k !{öm lekelr, ~oraplar ve 
kunduralar nhyor. Diil•kaodo so
rnyorlıır: 

- Bu e:ıya~, nere~·e gönclerelim 
b:ı:nm? 

- Vahdorf oteline. 
- Haı:ıA'i isme? 
- J\fi ... te!" Brovn. 

4 HAZİRAN 

Mıicıyö ~folotor 4 nıotörlii Sov· 
yet tayyar=:sintle İngiliz pilotu.on 
teın•ar ka\•ıısuyor ,.e Londrayıı 

fl;iniiyor. ı.ondrnda İn~ilteredeıı 

Rm·~·aya gönderilecek nıiıhiınmat 
İ'.;-inin Jıı:1:l:ın<lırılması hakkında gı·· 
ı·iişecektir. 

10 HAZiRA:;'\I 

Mö•yö Molotof MosJ,ornya dön 
nıü~tür. llerabcr getlrıli~i anla-. .. 
maların m~tni rıulvolarla r.esrctlil· 
mi~tlr Londr:ıda .l\fösvi.i .\Jai-.ki, 
:\lo~yü )·~dene uğruyor \ ~= 

- Şimdi l\lbter Şiııı·ı 'in harf. 
dye komi~eri !\fö..,yö l\tolot-Of ol 
ıluğumı söyli)'P.llilirsiniz. 

\'a~in ... tonch Mösyö J.ih inof ay .. 
nı rümleyi Ruz' elte te.krnrı~·or 'e 
lıütün tı;:;iilz .Amerikan radyoları 
~o\"~ et harici~·c ~•onli,,eriniıı sryn
lıatmı itan cd1yorlar. 

11 HAZlRAX 
1"1is;rö Erleniıı tlili çözülmü~tür. 

Pnrl.rnıento}a müzakereler hnl. 
Jumh malfımat ,·eriyor \'e bir me
hıı..,tın ~unliııc 1.::tr<;r mu"beıleniıı 
tamamen n!:şreflildiğ.nl g-İ7. i hic'lıir 

JıUlmıil ilıtiv:> etmediğ\ni bi:dirl 
~·or. 

Mosyö J.oid C'.o~ 
- Mu:ı.'1cdoyi beğeniyor Tc 'c

hiııde rey \'eriyımun diyor. 
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i'Jslrlcr h<'p blrdrn tPkrar ) ere I'iyen . Fo da bu bahis üzerinde 
yattılar ve alııılarını kuru topr.ı •,\ durmak istiyordu. U:,ağt bahsi de,ın. 
:)liill!itjrdılar.. ce güldü: 

B<'klt•diler. - Çol< :;ıe~·lıır dUşli11üyorum. Fakat 
Neyi 'e kimi bekli)orlard•? onun kininden korkuyorum. 
fi~ en • Foyu mu? 1 - Kindar bir adamı Çlnde dalına 
Halbuki o kapıdan lr;ln tı;ln gıilü. ıelılfüelldir. 

;\·ordu. 1 - Trmuçin, :;r.rc;el•ten çok t<'hlike. 
Esirler ~crçl'kt1>n ~ülUneeel< h.ıı. 1 li bir adamdr. 0, bir Japon c:ıııusu. 

dı>yıti. ı dur. F:ıl•at, bı•n ondan çok ho,lanr. 
Toınsoııı bu sırada. kapıya. lrn<;tu: yorum. 
- Tl~eıı . Fo! sana Londrad:ılıi e . ı - O halde onu öldürüp oo edi liar. 

''imi bağ· r5hyacağım .. beni buradaıı -,ısmda afllllDllluımız! 

kurlar. n •n bu ııefiUr.r içinde nr.r~. - Teıııuçın,ı (l!durmek mi?! 
dt·~ se çıldıraca~ım. H •n onlar _giol - ChlP .va. Onun bir CU"US oldu. 
bu ~·efalt·te tatınmmüJ edı>mem. Buro.l. ~.,ınu -.ö,·1ü~·cu~1111•1"'' Heın de bir Ja. 
d.ı ne yumu'?llk yatak var. Ne sodalı pon ~-;u.,u. 
vı.,ı.ı. Ben glindt• en aı;ağı be, viski - Ne çıkar bundıın? 
H'nıedeJt .)Uşr.ra"ıam, Tlyen . l<'o! be. - Japon caıımıları, hh;bir zamnn 
ni bıırado.ıı k•ertar Allah aşknta ! mero!eketıerlnt' ve buyiiklPrlne l<arşı 

Kapmm siırmesı yal<"B.'! ya\'a'} ka. 

panch. 
'fomson, korlmnç bir acuze çehre. 

sinden batılta bir şey göremedi. 
\'e Ternu~in alaya başladı: 
- Ben .. ıze oo~·leml-,tim, centtl. 

men? Bu k:\hpc kadlna. el açmak, 
yliz~uyu dok.mel< .vazıktır. Oyle bir 
kahpeye anr.&k hakaret ve küfür sav. 
rulur<ıa yerinde bir iş olur. 
Yumruklarını sıkarak bağııt·dı: 

- Bizi öldürsen de, ruhum gene 
senden intikam alacaktır, kahpe, al. 
çak kadm! 

fo;ııson, 'l'i)·en • Foya. ~eslnJ ve 
rir,asınr du~·uramadığı.ııa mUteessir • 
dl 

hl.nwet etmı>zler •. verdl\<lerl söukn 
geri dönmezler de. 

- Yıı o da beni severSI' 'l .• 
- Bir ı•:.ı!Jusun sevgisine katiyev 

güvenilmez. Çünkii, Japon. cıısusn. 

;volıı çıkarken, her şeyden önce kal. 
blnl boğaı• ... bnyvanhk cluygularıru 

öldilriir. lln, ,Japooyııda ~ki bir a • 
nanedir. 

- Bu ananı•yi ben de billyOl'um, 
Çan • Ton! Falcat, o beni sevı•rse, 

~·urdundan fazh, bilyü•<lNin<lcn fa7.. 
la, vazifestnden fazlı\ ısever. 

- inanmayın, san? iletki görünür .. 
bu 11örUnii' sizi avlamak içindir. Ca. 
sos kalbine gilvenilme7.. Ouun için 
yurt sevgi'>i, hı>r sev~ldeı1 ibtiinrhir. 
O burudı.ı. ölmeyi gö:r,e almıştır. Eğer 

- Bu kadınm vicdaıu 
kulukları duyron;ı: mı? 

)Ok mu 't &izi bira.ı olsun sevSC)dl, hergiin mah 

zentıı kapısına sokulur, ötekiler ~ibi 
Di.)e söylenirken, o irler birden 

başlarını kaldırdılar .. 
Ye manevi bir baz lçlnde ynleı-lne 

o:ı.anı:War. 

A::ıkların hep;:ıı menınuııdnn .• hepsi 
neşellydJ, 

Çlinldl, Tlyen ~ Fo pencereden on. 
laıa. gtilltmseml<ıti. 

Tomıt0na gelince, o da korkunç 
bir acuze çehresi gördüğünU ııöyliye. 
rek, boş yem öfkelenip duruyordu. 

Tomson lkLıwl geceyi aklı başın • 
eh cılarak bu mııhzcnde nasıl geçire. 
cekti't 

~ ~ * 
TİYE~ . FO SELER DÜŞtJNtlYOR '!' 

Bir gUıı 'fi)·en'. Fo uykundan kal. 
kar kalkmıı:ı: uşağını çağudı: 

- Çan • Ton? bugtin seninle uzun 
bil) lu komı,mıık l8tiy•rum. 

- Emredin, san! konu:;ahm .• 
- S!'n <;ok iyi, teml.ı yUrl.'kli bir 

insansın! 

- Ancak '<ize kar:;ıı i>yleyim, san? 
bm;kalarrnıı kar:Jı ln~u.. gaddar 
zalim bir adamım. 

- Bl?n de senin böyle olma.nı isti. 
yorum. Bıına karşı merhametli; baş. 
kalarrna l•arşı inı:ıaf!ıı.ı olmalısın! 

- Sizi lllemnun 1.'dlyorum ısaru.rıın. 
- Çok memnunum. Esirlere tam 

benim istl.'diğlm gibi dıtvrıınıyorsu.rı ! 

- Yeni eıo;irdl'll ne haber'.' 
- Göriiyonmmıı; yıı.. bu adam 

~rkeşlikfr dl'\1\ ıuediy·or. 1',ıı.ka.t, beş 

on ı;-ün gf'çer,..e, o da Temuçin gibi 
)·um~ayacıık. 

- Temıu;lııin yıımu,adığını ını sa. 
nı~orsun '! 

--.-;üphe.,ız. J\lademl<l ıwııı çıknu. 

yor.. elbette y1ımu-;amıştır. tçı dolu 
bir ı.u l;ı;Upli &l'!I ,·erir mi 

- Şu tngilir <'.:ısusu neler söylu • 
) or,. duydun mu'!' 

-Duyu~·orum ama, bir 'jey anla. 

mı)Orum. 

- Çok konut;iuyor mu'.' 

altlayıp 'ltzlardı .. slzdc.n merhamet, 
Vf' muhabbet dilenirdi.. 

- Temuı;iıı, yeni gelen bıglllzle 

çol< iyi anla-;mıı;; gibi görünüyor. 
- ll<iııılnin anl:ışma.sından ne çı. 

icar 't Orada.ki bütün esirlerle de a.ıı. 

laşsa, gene oldulcları yerden bir ta. 
r:ıfı:ı. lomıldaynmazlar. 

- )la.Jızen kapısı çok ııağlamdır, 

değil mi? 
- Şüphesiz. Bir ordu gl•lse, o ita. 

pıyı Iuramaz. 
- O halde "u inglllz ea.ımsunu blr. 

az yola getirmeliyiz. 
- Kendi haline bn·aksak, o da öte. 

kiler gibi Jm,,ı zamanda yola grlir. 
- Acaba gelir mi dersin 't 
- Hiç şüphe yolc !la.il! Fakat, bu 

neticeiy daha çabuk görmek istiyor. 
sanız, biraz enııeıı1 nl okşıyayım .. 

- Pekill1'. Kendini gÖSter. Ben ka. 
pınm arka<ıından seyredeceğim. 

- Onu ok~rken: ''Beni neden dö. 
~iiyorswı?,, derse, ne cevap vereJ im, 
san? 

- Ona: "Sen de öteki ('t;irler gibi 
neden Ti~·r.n • Foya boyun lğmlyor. 
11un '! Nt•dcn ~erlere alnını koymu. 
yQJ'ımn~,, dersin. 

-Giizel.. o halde ben !;İmdi matı. 
ze.ıır gldl,rnrum. Siz de arkamdan gc. 
tiniz.. twııi kapmın pencı>resinden 

gi>zetleylnlı. ! 

~ ~ * 
lNGtLlz GAZETECİSl:NtN ENSESİ 

OKŞ.U•IRKEN 

Erılrlcrln J.emcklerl mahzen lcap'ı . 
sının ü,.tUndekl küçük peı11cereden 

verilirdi. Sulan bir borudan akıtıhr. 
dı. Esirler kaplarını hergUn bu bo • 
rudan doldurnrlardt. Abderıt ihtiyaç. 
tarı moh.ı:enin içlnd:-kl haııldo. g~irli.. 

liir ve bu yüzden mahzende müthiş 

ve mlile~es bir koku peyda olurdu. 
Bilha.,~:ı. Temu~lnle Tom!Klıll bu l•o. 
lrndan ı;-ok mnr.tariptller. 

B:.iyülc kapı aucal< m..-ıhzene veni 

Dünkü spor hareketleri 
Modada kürek, yelken ve yüzme, Fener 
stadında atletizm birincilikleri yaplldı 

Denizciler b:ıyramı münasebeti. 1 Kiznn 8.14, 2 - D, T. Mektebi 1i 
le tertib edilen fakat ha,·amn mu. ~ 3den Abtlullah. 
balefeti yüıünden 1 temmuz taı-!. I DÖRT TEK: 
hinde yapılamayan büyüt< deniz l - E min, Abdurrahman, keki 
yarışları tliln Moda koyundıı. büyük j Emin (Taksim ) 8.10; 2 - Reşad, 
Mr inlin.m ı<:inde yaptlnuştı.r. Tul'e;nt, Kesim, P et"J'O, Sa.ti (G. S.) 

htonhıl cıu o;;par;arı ı:Janlı~ı ta. • 3 - Ciha<l, İbrahim, Hasan, Yu. 
rafından tertib edilen ltürek, yüz- E>uf, 1Uıızaffe.r (Beykoz). 
me 'e yelken olmak üzere bütüu su 5 ÇİFT ATA\IANALAR: 
ı.po

0

rları şu1:>elcrini bir arada bulun 1 - Garipçe alamanası 10.8, 2. 
duran dünkü mü-.:ıbakalar ço2t ge. Ans.dolu Fen.er ala.manası, R. Uu
ui<; bir alaka. görmüş ve davetlile- meli Fener alamansı 
rio yarışı takib etm.esi için tal1-;i" e Ama.t örler arasmdıtki müsaba
JHen Aksu ve Alemdar gemileri i- baka.larda bayl'lnlar 1000, erkekler 
le molör ve •mndallardan on bin- :woo metre üzerinde yrışt d:ır, 
it-r<'e halk )'arı5ları he~·ecana 1!-ey l\lüsbak!ı.lardan sonra dereee ~ıı 
retmisJerdir. zananJa.ra. Amiral Hüsnü Gökdeniz-

l\tii~ahalmlardi'I ai.ınan netice. er tarafından merasimle mükiifat. 
lt•ri sır.ı-;iyle bilrliriyoroz: lar verilmi)tir. 

p,tR ÇİF'l'~: tSTANBUL ATLF~TlZlU 
J -· Petro (G. S.) 10.2~ BtRtNCiLİKl,ERt 
2 - Kemal (Taksim). 
3 - Haı.ı:ırı (Beykoı.). 
l:'llZME YARIŞI: 

1 - İbrahim (B-ayko;r) 5.18, 
2 - \ 0

eclad (BeyJlCn:), 8 - Osmau 
(J<'mcl:klı '>por). 
BİR ÇİF'lE E.\YANLAR: 

1 - Nazh (G. S.) 5,40, 2 -
Ne-.1ihe (F. B.), 3 - Süzan (H. $) 

SU Kı\YAGI: 

Diin Fenerl>ahçe stadmtla fı;. 
tanbul Atletizm birinciliklerine de 
\"am edilmiştir. 1\lösabakalar çok 
b~yecanlı geÇmiş \'e müsabakalar 
sonunda. der~ alan atletlere ma. 
dalya vrilmi~tir. E n iyi derect:yi 
yparak 76'? puan alan Faik kupa 
kazanmıştır, 

Telınil< n-etieeleri ı.ı ra.slyle ya. 
ıryoruz: 

1 - lladl (Yü.k"dk Deni~ 'rica. 11 O M, MAN!ALI · 
ret ~Iektebi) 8.6. 2 -Necati(Ytik ı _Faik 16.1110, 2 _ Ahnıcd 
sel< il. T. :Uel•tebi), 3 - Nazım, 3 _ gudi. 
iKİ ÇIFı'E: ~oo M. 

1 - Ferid, Celali, Abclurrah. 1 - Receb 2,4..4110; 2 - Ah-
mao (T:ı.kslm) 9,9; 2 - Kemaı , med, 3 - Rıza. 
Sati, \'e<lıd (G. S.); 3 - Hilmi, 100 M. 
Seyfi Hııtr (F. B.) 1 - Cezmi lt,5/10; 2 - Doğan 

Galatasar:ıym Re!5ad, Ali Hasan ::.: _ Sezai. 
eliipi müsabaka b!}rici üçün<'Ü gel- trÇ .ADfM ATLAMA: 
nıiştir ı - Seli:n 13,31; 2 - Kara. 
5 ÇİJt'TE lUl<:KTEB Fi"I.fKA.I •. .\RI: rnalenr:-o, 3 _ Yakup. 

l - Y. D. T. l\lektebi lise 2 e- y{~KSEK ATLAMA: 
kibi, 10.43; 2 - Y, D. T. Mektebi 1 _ Gün~r ı.73; 2 - Oryaki, 
Jise 3 eklpi: 3 - Y. D. T. ~lektebi 3 _ Mehmed. 
llsnue 1 e'kiı"pi. GÜLLE Ar MA: 

Ç Fl'I'~ RAYA.1'"L.AR: 1 - Mehmcd 12,60; 2 - Bii 
1 - lUclek, Fitnat, Neziha (F. lend: 3 _ Karama.!engo. 

B.) 4.53; 2 - Berin, Nimet, Naz. ClRtD ATMA: 

1ı ~<;;:i~· YOLLARI, LİMANLAR 1 - Kemal 52.60, 2 :.._Melih, 
r.iJ,,iKA YARIŞI: 3 -- Varak. 

1 - Devlet Denizyolları filika- DİSK: 
!»J 10.56; 2 _ Denizyolları ıiliJuısı 1 - Ycıvru 36.35; 2 - Cevad, 
11,42. 500() M.: 

1 - Hüseyin 16.13.5/10; 2 -
TAHLİSİYE YARIŞI: ~aif. 
1 - Anadolu l'eneri tahlisiyesi 

11.4; 2 - Rumeli Feneri tahljsj. l!ZUN ATLAMA: 
· 1 - Giiner 6,65; 2 - Muzaf. 

yesı. 11.6. d 6 27 
Hüsabaka.druı sonra her iki talı. fe'r ô.42; 3 - Vahi · · 

li-.iye san<lah hafü tarafından 0 . ~ffiIKf,,A ATLAMA: 
zun uzun alkışlanan fahli<;iye gös- 1 - Muhiddin 3,50; 2 - Ha-
termeleri ypmışl.ardır. Ud, 3 - Ziya. 

DÜRT TEK BAYANLAR: 400 M.: 
1 - Nazh, İsmet, Süıan, Ne. l - Receb 52.9110; 2 - Mu. 

'in, Suna (G. S.) 4.45, 2 -1\lelek, zaffer, 3 - Adn3.Il. 
Jı"itna.t, 1\•ertihe, .l\lüzehher, Miizey- 200 M.: 
3en (F. B.). 1 - Cezmi 23.3110, 2 - Do. 

Bu mil~abakada Fenerbahçe b;. ğan, 3 - Hüseyin. 
rinci gelmişse de klirelu}ileri ayni" 1500 M.: 
ıı;iınde üçüncü <lef:ı olaral< müsa.ba 1 - Rrza 10.207/10, 2-~. 
ya girclilderin<len birindlikfoı) sa. 3 - Alımet. 
yılmamı5tcr. BALKAN BAYRAK 

SKİ MflSABARASJ: 1 - F.B. 2 - G. S. 
1 - D. T. l\.fektebi Lise Sden İlhan Hemşeri 

- Sık sık pr·nl.'err.nin önüne gı>ll. bir müsterl geldiği za.mao açıhrılı. lı•------------~------------------1 
)Or •. bağ;ırıyor. 

- llu lmğn~ların mana!lı nedlrT 
- Bir ynlvarışa bl'nı:iyor. Siz duy. 

sıııııı., neler sö~ lediğLııl ıuılardını:ı: ! 
- B<'n duyma!, lstı•mrnı. Dlin süy. 

l!'lliklnlnl dinlcıllın. 

- ~e istl\·or 17.d<'nP 
- Al ..• 
- l\Ilieı·Jm oldu~nu o da kabul 

edi.~or dl'melc'l' 
- Kabul etme,.", nfrını lı;ter mi'!' 

Temuc:in şimdiye kadar böyle bir rL 
eadıı bnlıınma"llı-,tı. 

- O, dik kntalı bir adama. bend. 
;ı. or. Fa.ı·at ç:ıbuk <;in il. ~rtık l'.St 
~·rl,mıyor .. 

-Y:ı. ôt<'l<iler san! öteki uı,·allı. 

lar h::tla slLi sayıklıyıırak ya,ıy·orlıır. 
- Onların hepsi mücrimrlir .. gU • 

ınht.!tr iı .. onları biç bir zaman af. 
fedemem .. 

- Ben de ö~ il'. I~fendlml '<ı>vmek 

c ı-.·.,tiııi .:;osteren bu aıttalları bana 
J,ıılırı;a be!>lemelc bile günahtır. 

- Ha~ tir, Onlıır J.:ı>ndi erzıılarım 

kı ndll"rl veriyor. :'.\lndemld hl'nl 
00\ mckko ısrar ve deva:a ediyorlar .. 
arhk oolftrıı :ıcmnlc lıl:r.ıtbdır: Onlıırı 
){endi hiu"riı:ıe brraaahm.. ve ölQn. 
ceyl) hıılar hcsll}clfm. 

- Temm:t11 hakkında neler d~ii • 
n .. yorsunnz, san 't 

o gün kapının birdenbire açılm:wıı 1 
bütün esirler gibi bu iki kafadarı da 
t(•U\.,a dü.,ürmilr;tu. 
T~mn~ln soğ'lıkl•ıınhlığuu muhafıı. · ı 

za etmekle berab '"• Iı:erlye ı:-lren u . 
<;ağa hayrP1JO ba'{maktan kendim 1 
alam.adı, 

Kapı arka.don kapnndı. 

Uşak mnbzrne bir cellU gurıırlle 

glrmi5tl. 
F:Hirler yerlerde sürüorrel< basları ı 

m l•aldırdılar: 
- Çehre-sine ulu Tannlarm mllf 1 

verdiği o gli.ıel l<adınclan bize bayırlı ı 

hııber mi .fZ'Ctlrdln '! 
Diye !iordular. U'}llk elindeki kam. 

çıyı hnvn~·a savurarak Ş'.\klattı: 
- Slzr ı;Ö?;Üm yolt. Heplniı: ııPl:i _ 

mettro;lnfl:. H:ı,•dl, bıışlarınrzı '.\·ere 
indirip kendi lileminl:r.6 dalınız! 

Ve Tom!lo..Tia doğru yüriidlL 
Tcm•ıçlııe dötJdü: 
- Bıı centilmr.o!e lconıı<Jmı:ı.k lııtL 

vorum. Onıın dilinden :vı:ı.1mz ~n an. 
l:-rsm .. Bir de efendl~z Tiyen • Fo ., 
anlılr. F~lca.t o şimdi barı:ı.dıı. ~·otctnr. 

Kfflılis.lne somvonım, B·1na cevap 1 
ven.in: Neden .öt~kl c:<ıirler gibi, TL 1 
yan • J.'o krı.pıdan gürıindi\ğü zaman 

Maarif Vekaleti 
Beden Terbivf;si Umam Müdürliii ü 

Neşriyatı 
Beden terbivesi umu:n müdürlüğü tarafından neşredilen kltaplardan 

:ı§ağ-ırıakiler ka.1uarmda.ld bedellerle saU9a çr!ı:aı·ıJmıştır. l8tıyenıer: An. 

karE.da: A:.tüa kitabevinden lstanbulda muautm A.hmet H.ılit, tnkılAp v. 
Çr~ır kitabevlennden, Kan:•ta: Mehmet Ttlrkelden, Bo1udıı. Zafer kitabe 
v.nc:en, Anıtaı-a, 1st:ınbul, Izmir, Diyarbakır. ı\!you, Konya Ano:.alya 
Ado:ııa, Antakya. Sivas. Erzurum. Trabzon. Saınsun maa.rif yekJlllitl .Ya. 
ym<'vlerindeII setm alabilirler. (7262), 

Kuruş 

5C Atletzl:a el kitaba 
40 Futbol aakem kılavuzu 
~O BP.ynelru!lel futool kaideleri 
:lO ~ıtbol :Kılavuzu 

20 Köy sycr sahaltLl'r bakkmda tsğtitler 

12~ Esk: TUrk sporlac-ı Uzerinde ara§tırmalu 
7~ Modem ~izm. 
~!> B-alkan krr koşusu 
!l{) BSJlkan g1lreşlert 

15C G,.ı:-ko . Romen gılreş oyunları, 
1'50 Tenıs 

7~ Kayak sporu, 
eu kftahevle!'inde BedPn ~rblyesf ve ~por mecmuıı.!r :18 butunur.(7262) 

lnfmı yPre iit:niyor't :S<'den alnını toprağ~ koymayorT j._ _________________________________ ._ .. - ... ı 
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T eniıcilerimizle karşılasan Alman tenisçileri 
Kokt ve Doktor Egert 

Misafir Alman tenı.:ıçileri, son mu. 
sabakalarınr dün Taksim lmrtıarında 
yapnırşlardır. 

Müsabakalar ııeçkin bir meraklı 

kütlesi tarafrndan büyük bir al!ka L 
le takip edi!mlştir • 

Tek karşılaşmayı maruf Alman 

bir karşılaşmadan sonra KocJı Dr. 
Egerd 7.5, 6.2, 6.2, 5_7 tnağlıip et 
miştlr. 

Çift maçta Koch Dr. Egertt, na.. 
san Fehml çl!tini 6.0, 8.6, 6.l, yen,. 

m~~di~ -
Gece misafir tenisçiler şerefin•' 

Taksim gazinosunda bir zlyafot ve • 
tenisçileri yapmrşla.rdır. Çok zcvklJ rilmiştir • 

Islan u At 
yarışla ı 

Şimdıge kadar görülmemiş 
bir kalabalık önünde oldu 
İstanbul at yan.şlıı.rınm bırincıai , Üçüncü Koşu: 

dün Veli Efendi koşu yerinde !)im Uc ve di:lha yukarı yaşdaki .A,. 
diye kadar görülmemiı; bir kalaba rnb at ve kısntldarına mahsuatu. 
Irk önünde başladı. Tuna birinci, Se'/Üll ikinci oldu_ 

Koşu yerindeki bilet gi.scleri ge Cifl.11ynn 325, plfuse 150 ve 200,, 
çen senelere nazaran çoğaltılmıs Dördiincii Koşu: 
gölge yerlere alınmış olmasına rağ üç ve da.ha yukart y11şlaki tngi 
men halkın çok fazla rağbeti yii. Jjz atJarı arasında idi. 
zünden olacak müşkülat gen ~öze NeotJ.cede Dandi birine!, Ôz<ic. 
çarpmakta idi. ~ ..., mir ikinci geldi. 

ICOŞULARIN NET(<JEI,Jı;Ri 
ŞÖYLEDJR 

Birinci Koşu: 
Üç ya-~mda ye-rli yarımk:m tay 

lara mahsastu. Neticede Meneviş 
birinci, Tiryaki ikinci oldu Guvan 
100, pl.fu5e 160. 

İkinci Koş ı : 
Üç ve da.ha yukarı yru;da İngi. 

liz at ve kısraklarımı mahsmıtu. 

Hümahatun birinci, Şen.kız ikinci 
geldi. 

Ganyan 300 kuru!l verdi. 

Ganyan 275, pl:\SC 125. 
B·~inci Koşu: .. 
İki yaşmds halis kan İngılız tay 

lar arasında. idi. 
Destegül birinci, Pulat ikinci ol 

du, 
Ganyan 100 plıi.se 100 ve 200 

' ' verdi. • 
İkili bahi<.ıtc: :tklnci kôşu lG, U.. 

Çilncü koşıı 7, uördünCil koşu4, be. 
şinci koşu 2 lira yerdi. 

Çifte b:ıhiste: Hümahatun ve 
Tuna 11, Dandi ve Destegül 4 lira 
verdi. 

Acele satılık buz dolabı ------'\ 
(GMera1 Elektrfü) n>&rka 6 gözlü mi.ıkeuımel işlenıeL.• olan bir 
dolabı 1>.cl'le satılıktır. Görmek ve l m.,mak lstıyenl&ıt Bomoıı.tı 

Abide ('11.<}de!tl S5 num9raya mUmC'.a.-ıttarı. 

r·~u R -K i y E i s B A N K A s i 
,.. 

Ki•dik TPl;tırruf 
HeflanlaM 

19u ~,v MtvE m.A111ı 

KEŞtl>ELEJ<: ! Şrıtıet.. 4 
1 

lJlyıa. ' &ğnl'lt-OA. t tkın. 

cı~rtıı tartıı.ıertade 

,apıla. 

1 adet 2000 Llralık • 2000.- Ura 
• • 1000 • - 8000.- • 
1 • 1~ • - 1600- •. 

• • 000 • - 1600.- • 
ıo • 2:iO • -~. '° • 100 • - :1000,- • 
~ ., 15() • -~-. 

ıoo • ~ • • IOOO.- • 
200 • lO • - 2000.,.- • 

1 


